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Raktas į literatūrinių 
renginių sėkmę

Alytuje netrūksta nuoširdžių 
su J.Kunčino asmeniu siejamų 
sentimentų. Čia jis gimė bei augo, 
dar studentas vietos spaudoje 
paskelbė pirmuosius savo kū-
rybos bandymus, o išvykęs į 
Vilnių studijuoti vokiečių ilolo-
gijos ir likęs ten gyventi, nuolat 
sugrįždavo į tėviškę aplankyti 
draugų bei artimųjų. Čia jis buvo 
laukiamas svečias. Ir jo kūryboje 
dominuoja gimtasis miestas, jo 
žmonės, gamta. Nepamiršo jis ir 
bibliotekos. Nuo pat bibliotekos 
gyvavimo pradžios artimi bi-
čiulystės saitai siejo ją su iškiliu 
prozininku, miesto garbės pilie-
čiu, Alytaus kultūros premijos 
laureatu –  tarsi raktas į mūsų 
literatūrinių renginių sėkmę. 

J.Kunčinas buvo patikimas 
tarpininkas, į kuklią provincijos 
biblioteką kviečiantis lietuvių 
literatūros ir muzikos žvaigždes. 
Ne kartą pats jas ir atlydėjo, 
profesionaliai ir įtaigiai pristaty-
davo plunksnos brolių kūrybą. J. 
Kunčinas noriai rengdavo ir savo 
kūrybos pristatymus. Pirmasis jo 
literatūrinis vakaras bibliotekoje 
įvyko 1993 m. Jame J.Kunčinas 
alytiškiams pristatė savo ką tik 
parašytą galbūt geriausią visų 
laikų lietuvių meilės romaną 
„Tūla“, šiandien išverstą jau į 
septynias užsienio kalbas.
„Imbiero vakarai“ – 
duoklė rašytojo atminimui

Gimtajam miestui jis skyrė 
apybraižų rinkinį „Vainikas „Sos-
cinei“, noveles „Niekieno namai“, 
apysakų rinkinius „Baltųjų sūrių 
naktis“, „Didžiosios žiurkės še-
šėlis“ bei daugybę eilėraščių. Šis 

Jurgio Kunčino imbiero dvelksmas Alytuje

kūrybinis palikimas svarbus kie-
kvienam alytiškiui, tai – unikali 
galimybė pažinti ar prisiminti 
gyvąją miesto istoriją iš šmaikščių 
ir vaizdingų tekstų. 

Jurgis buvo vienas iš bibliote-
koje anksčiau sėkmingai gyva-
vusio visuomeninio kultūros ir 
meno žmonių sambūrio salono 
„Balta varna“ krikštatėvių, sva-
riai ir kryptingai orientavęs jo 
veiklą profesionalaus meno, ypač 
šiuolaikinės lietuvių literatūros 
sklaidos kryptimi. Jis dirbo visų 
miestelėnų labui, todėl buvo 
natūralu, kad 2004 m. (praėjus 
keliems metams po rašytojo 
mirties), pirmojo trumposios 
prozos skaitymo festivalio „Im-
biero vakarai“ išvakarėse, tuo-
metės Alytaus miesto viešosios 
bibliotekos direktorės Giedrės 
Bulgakovienės iniciatyva bei 
kraštiečių kultūrininkų pritarimu 
kreiptasi į Alytaus miesto tarybą 
dėl J.Kunčino vardo suteikimo 
miesto bibliotekai.

Kiekvienais poriniais metais 
vykstantis festivalis „Imbiero va-
karai“ tapo savotiška bibliotekos 
duokle J.Kunčino literatūriniam 
atminimui Intelektualus vyksmas 
Alytuje suburia rašytojus (prozi-
ninkus) ne tik iš visos Lietuvos, 
bet ir tarptautiniu mastu – Čeki-
jos, Latvijos, Ukrainos. Šiais me-
tais laukiame svečių iš Estijos bei 
Ukrainos. Šis festivalis o icialiai 
pripažintas tradiciniu miesto kul-
tūrą reprezentuojančiu renginiu.
Savita aura 
atminimo kambaryje

Taip jau, deja, susiklostė, kad 
J.Kunčinas, visą gyvenimą nuo-
širdžiai mylėjęs Alytų, netu-
rėjo vietos, kurioje būtų galima 

įrengti jo memorialinį muziejų. 
Gimtųjų namų nebeliko, seniai 
nugriauti, o ir kiti kažkada jam 
buvę brangūs Alytaus kampeliai 
jau pakeitė savo paskirtį, pra-
rado pirmapradę dvasią. Todėl, 
siekiant išsaugoti literatūrinį 
J.Kunčino atminimą, jo gimtajame 
mieste, rašytojo vardu pavadin-
toje Alytaus miesto viešojoje 
bibliotekoje, 2006 m. atidarytas 
rašytojo atminimo kambarys. 
Čia sukaupti rankraštiniai do-

kumentai bei periodinių leidinių 
publikacijos apie rašytoją ir jo 
kūrybą ne tik lietuvių, bet ir 
anglų, vokiečių, prancūzų, latvių, 

lenkų, rusų kalbomis. 2014 m. 
visa turima medžiaga buvo pa-
rengta skelbti internete – sukurta 
virtuali biblioteka „Gyvenimo 
stebėtojo užrašai. Jurgio Kunčino 
tekstai“. Surinkta medžiaga liudija 
apie brandų literato kūrybinį 
palikimą. Tai – eilėraščiai, no-
velės, apsakymai, prisiminimai, 
recenzijos, daugybė publicisti-
nių straipsnių, kurie atskleidžia 
J.Kunčiną kaip šmaikštų, ironiją 
mėgusį žmogų, brandų mąstytoją.

Bibliotekos lankytojų itin mėgs-
tami režisierės Agnės Marcin-
kevičiūtės ilmai apie rašytoją: 
dokumentinis – „Beveik laimin-

gas“ (2004) ir trumpametražis 
vaidybinis  „Menestreliai maksi 
paltais“ (2002) pagal to paties 
pavadinimo apsakymų knygą. 
Taip pat čia eksponuojamos visos 
J.Kunčino parašytos knygos bei 
vertimai iš vokiečių kalbos. 

Savitą ekspozicijos aurą suku-
ria ir asmeniniai kūrėjo daiktai, 
kuriuos bibliotekai dovanojo 
J.Kunčino žmona Rasa Kunči-
nienė. Jos dėka 2014 m., šeštųjų 
„Imbiero vakarų“ išvakarėse, 
biblioteką pasiekė išskirtinis eks-
ponatas – Jurgio namų sienos au-
tentiškas fragmentas – koliažas, 
kurį rašytojas sulipdė iš įvairių 

„Viskas čia paprasta kaip ir pasauly: dora, nedora, bet gyva“ – taip 
kadaise sueiliavo pats maestro Jurgis Kunčinas (1947–2002), vienas 
garsiausių Lietuvos prozininkų, šaliai atgavus Nepriklausomybę. Sim-
boliška, jo atminimas vis dar yra gyvas, ypač alytiškių – kraštiečių, 
jo amžininkų, prisiminimuose. Vienas gyvųjų priminimų yra Alytaus 
miesto viešoji biblioteka, kuriai J.Kunčino vardas suteiktas 2004-aisia is.

2022 m. Alytus ir jo gyventojai įspūdingai paminėjo 75-ąjį rašytojo 
jubiliejų – miesto bibliotekos pastatą papuošė meniškas didelio formato 
sieninės tapybos rašytojo portretas (aut. Pijus Šematulskis), o visą 
sausį – mėnesį, kada yra gimęs kūrėjas, mieste šurmuliavo veiklos, 
skirtos gausiam rašytojo literatūriniam palikimui, reikšmei kultūriniam 
gyvenimui  priminti.

Prieš keletą metų literatūros kritikas Valentinas Sventickas bibliotekai perdavė savo rašytus ir kol kas niekur 
nepublikuotus atsiminimus apie Jurgį Kunčiną. Nuotraukoje – Jurgio Kunčino autorinis vakaras salone „Balta 
varna“.

Pirmasis Jurgio Kunčino literatūrinis vakaras bibliotekoje įvyko 1993 m. Nuotraukoje – sveikinimai jubiliatui!

Festivalio svečiai bibliotekoje įrengtame Jurgio Kunčino atminimo kambaryje 2018 m. 

IMBIERO TIESA
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PIRMININKAS:
Antanas A. Jonynas – 

poetas, vertėjas, Lietuvos rašy-
tojų sąjungos valdybos narys, 

Nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureatas.

Giedrė Bulgakovienė –
 „Imbiero vakarų“ siela ir įkvė-
pėja, legendinė buvusioji Jurgio 
Kunčino viešosios bibliotekos 

direktorė;

Vilma Liaukuvienė –
 Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos Kultūros 
skyriaus vedėja;

NARIAI:
Rolandas Rastauskas – 

poetas, dramaturgas, eseistas, 
2020 m. Jurgio Kunčino 

premijos laureatas;

Vida Grišmanauskienė – 
Jurgio Kunčino viešosios 

bibliotekos direktorė.

asmeninių daiktų, suvenyrų ir 
nuotraukų. Tai bene įdomiausias 
ir daugiausia lankytojų dėmesio 
sulaukiantis eksponatas. „Trakto-
risto kampelis“ – taip šią meninę 
instaliaciją kadaise vadindavo 
pats rašytojas…

Vertingi praeities 
fragmentai

Biblioteka gali didžiuotis ir 
išskirtiniais menininkų dova-
notais kūriniais, bylojančiais 
įdomias istorijas. 2006 m., po 
apsilankymo trumposios prozos 
skaitymo festivalyje „Imbiero va-
karai“, alytiškis tautodailininkas 
Saulius Lampickas, susipažinęs 
su Jurgio lengvos formos, bet gilią 
prasmę turinčia kūryba, negalėjo 
nereaguoti.

„Neįstengiau likti abejingas 
Kunčino pastaboms ir pagundai 
jas įkūnyti medyje. Tad vieną 
dieną paėmiau kaltus ir pasi-
vaikščiojau po rašytojo kūrybą“, – 
pasakoja S.Lampickas. Skulptūrą, 
kuri atrado sau vietą rašytojo 
memorialiniame kambaryje, 
puošia ir paties J. Kunčino citata: 
„Esu žinomas rašto žmogus, už 
nedidelį atlygį ar vakarienę galiu 
sudėti ditirambą, sonetą, etc.“ 

Prieš keletą metų literatūros 
kritikas Valentinas Sventickas 
mūsų bibliotekai perdavė savo 
rašytus ir kol kas niekur nepubli-
kuotus atsiminimus apie J. Kun-
činą. „Jurgis turėjo draugavimo 
talentą. Kaip ir niekas mudviejų 
per daug nesiejo, bet kaskart 
jausdavausi pasikalbėjęs su jau-
kiu, savu žmogumi. Panašiai kaip 
su kaimynu Dzūkijos kaime….“ – 
teigė V.Sventickas. 

Ne mažiau svarbi ir dar viena 
R.Kunčinienės dovana bibliotekai. 
Tai – rašytojo sukauptos asmeni-
nės knygos. Dalis šių knygų pavel-
dėta iš tėvų asmeninės kolekcijos. 
Visi leidiniai turi savitą unikalią 
vertę  – daugelyje jų yra J.Kunčino 
parašas, antspaudas, įvairiausių 
įrašų ir dedikacijų. 

Bibliotekoje saugomi ir rašy-
tojo bičiulio dailininko Mikalo-
jaus Vilučio dovanoti rankraščiai. 
Taip pat ne vieno J.Kunčino am-
žininko ar jį pažinojusio asmens 
privačiuose archyvuose išsaugoti 
dedikuoti posmai, bendravimą 
įamžinusios fotogra ijos, laiškai. 

Iškilaus prozininko atminimo 
kambaryje sukauptas gausus fo-
togra ijų archyvas mena svarbiau-

sias rašytojo gyvenimo akimirkas. 
Nuolatinėje ekspozicijoje – vai-
kystės ir jaunystės nuotraukos 
iš J.Kunčino asmeninio albumo. 
Nuot raukų autoriai – žinomi 
aly  tiš kiai fotomenininkai Zita 
Stankevičienė, Zenonas Bulga-
kovas bei Vytautas V.Stanionis. 
Fotogra ijų dovanojo ir buvę kla-
sės draugai. 

O nuo 2021 m. prie registratū-
ros lankytojus pasitinka šelmiškai 
besi šypsančio J.Kunčino portre-
tas (aut. Vytautas Kolesnikovas), 
priklausantis keliaujančiai ekspo-
zicijai „Ateinu“. 
Praeitį ir ateitį 
jungiantys tiltai

J.Kunčino vardu besididžiuo-
janti biblioteka – viena iš pagrin-
dinių iniciatorių, organizuojant jo 
kūrybos sklaidai skirtas veiklas. 

Ypač daug susidomėjimo sulau-
kiame iš mokyklų dėl visus metus 
rašytojo atminimo kambaryje 
vykstančių edukacijų „Jurgio Kun-
či no gyvenimo ir kūrybos takais“. 
Jų metu pristatoma tiek kūrėjo as-
menybė, tiek gausus literatūrinis 
palikimas, autentiški eksponatai.

Šią netradicinę erdvę pamo-
koms pasirenka mokytojai , 
moksleiviai. Siekdami pritraukti 
daugiau jaunimo dėmesio ir ar-
timiau jį supažindinti su vis dar 
aktualia J.Kunčino kūryba, šiais 
metais parengėme projektą „Bal-
tųjų sūrių naktis“. Tai – audiovizu-
alinė paroda, kuriai įgyvendinti 
pasitelkti išmanūs ir inovatyvūs 
sprendimai. Aktyvus ir feisbuko 
puslapis „Gyvenimo stebėtojo 
užrašai pagal Jurgį Kunčiną“, 
kuriame publikuojama jo poe-

zija bei kiti literatūriniai tekstai, 
dalijamasi J.Kunčino atminimo 
kambaryje vykstančių ekskursijų 
ar su rašytoju susijusių renginių 
akimirkomis. 

Alytus, šiais metais atlieka 
Lietuvos kultūros sostinės parei-
gas, ragindamas drauge tiesti 
tiltus – tiltus į žmogų, kūrėjų ir 
bendruomenių tiltus, tiltus iš 
dabarties į praeitį ir ateitį, senąją 
ir jaunąją kartas, čia pasilikusius 
ir po visą pasaulį išsibarsčiusius 
tautiečius jungiančius tiltus. Aly-
taus J.Kunčino biblioteka tikisi, 
kad Mažosios Dailidės ežere 
esan tis medinis tiltelis, jungian-
tis priešingus ežerėlio krantus, 
artimoje ateityje bus pavadintas 
Jurgio Kunčino tiltu. Šis objektas 
turi tvirtų praeities sąsajų su ra-
šytoju – buvo jo ir kitų literatų itin 
mėgstama vieta, senojo bohemiš-
kojo Alytaus kultūrinio gyvenimo 
simbolis.

J.Kunčino žinomumas, jo uni-
kali asmenybė bei gausus kū-
rybinis palikimas įprasmina 
rašytojo svarbą alytiškiams. Juk 
Alytus visada buvo ir bus J.Kun-
čino miestas, o apie tai žmonėms 
nuolat primins jo vardu pavadinta 
biblioteka, Senamiesčio skveras, 
Mažojoje Dailidėje esantis tiltelis.

Indrė NAVICKĖ,
Ilona KRUPAVIČIENĖ

Straipsnis publikuotas žurnale 
„Tarp knygų“

75-ojo rašytojo jubiliejaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos pastatą papuošė sieninės tapybos kūrinys – ra-
šytojo portretas, autorius Pijus Šematulskis.                  Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

„Imbiero vakarai“ Alytuje turi ištikimų literatūros gerbėjų būrį.

Mažosios Dailidės ežerėlio krantus jungiantis medinis tiltelis – Jurgio 
Kunčino pamėgta vieta. 

Zenono BULGAKOVO, Zitos STANKEVIČIENĖS ir Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos nuotr.

Įspūdingas eksponatas – rašytojo namų sienos Vilniuje autentiškas fra-
gmentas, kurį Jurgis Kunčinas sulipdė iš įvairių asmeninių daiktų.

IMBIERO TIESA
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Marijus Povilas Elijas Mar-
tynenko. Gyventojas, kuris vis 
bando priminti sau, kad vis-
kas yra tiesiog žaidimas. Dar 
nežino kuo nori būti užaugęs. 
Dažniausiai veikia su gerais 
ketinimais.

K a ž ku r  To l i m u o s i u o s e 
Ry tuose k eliolikos žmonių 
grupelė ekologiškame ūkyje 
augina imbierą, o vakarais 
renkasi ritualiniams šokiams. 

Kokios mintys / asociacijos kyla išgirdus žodžių junginį imbiero vakarai?  
 Literatūrinis imbiero gėrimo / arbatos receptas pagal Jus.

„Imbiero vakarų“ dalyviai prisistato linksmai

Ruduo, vėsa, įkyrūs lietaus 
lašai į veidą. Jei pagalvoji apie 
vakarą jaukiuose namuose ir 
apie imbierą, man iš karto prieš 
akis stoja malonusis kokteilis, 
vienas iš mano mylimiausių. 
„Mulas“. Airiškas arba Glazgo 
Mulas. Manojo Mulo sudėtis 
yra paprasta: viena dalis viskio, 
trys dalys džindžerelos, trupu-
tis žaliosios citrinos sirupo  ir 
keli ledukai į aukštą viskinę 
stiklinę.

Jei  krapštytis istorijoje 
smarkiau, tai Mulo kokteiliai 
prasidėjo nuo amerikonų ban-
dymų išpopuliarinti degtinę 
dar prieš Antrąjį pasaulinį 
karą. Su degtine ir džindžerela 
buvo daromas Maskvos mulas. 
Mulai būna įvairūs: su romu 
– Jamaikos mulas. Su tekila  – 
meksikietiškas mulas. Svarbi 
bazinė nekintanti kokteilio 
dalis yra džindžerela. Angliškai 
Ginger ale. Arba jei kalbėti ne 
Amerikos lietuvių žargonu – 
imbierinis alus.

Tvirtinu pasiremdamas savo 
ilgamete patirtimi. Su pora 

džindžerelinių kokteilių pato-
giame odiniame namų krėsle 
visiškai nebaisios jokios ap-
drabos, apšalos ir kitokios li-
jundros.

Raineris Maria Rilke man aso-
cijuojasi su rože. Jos miegu po 
tūkstančiais vokų. Aidas Mar-
čėnas – su dūzgiančiu jazminu, 
Judita Vaičiūnaitė – su garstyčių 
lauku. Sigitas Geda – su baltom 
lelijom. Gytis Norvilas – su me-
džiais. Paulius Širvys – aišku, 
su kuo. O „Imbiero vakarų“ šei-
mininkas Jurgis Kunčinas – su 
varnalėšom. 

„Varnalėšos juk nekvepia, 
po virtinės metų pasakys man 
Tūla, mudu gulėsim varnalė-
šose už instituto, spjaudydami 
į vandenį ir žvaigždes, viskas 
bus išgerta, o ašarų ir kraujo 
aš negeriu! – tai aš taip pasa-
kysiu. Ir dar – dantimis aš irgi 
nebegriežiu, žinok! O gal ir ne 
taip. Gal tik uždėsiu savo dum-

bliną plaštaką ant jos varliško, 
katiško ar driežiško pilvo, ir tie 
penki mano pirštai – visas išse-
kęs delnas – taip ir susigers, liks 
įsispaudęs į jos plokščią kūną 
iki pat mirties, o ir po mirties...“

 Kai prieš daugelį metų Nidos 
viešbučio koridoriuje paklau-
siau J.Kunčino, kaip jam pavyko 
parašyti tokį gerą romaną per 
tokį trumpą laiką, jis pasakė: 
„Jei jos nebūtų ištikęs toks tra-
giškas likimas...“ 

Ir, bėgdamas nuo akimir-
kos sentimento, užniūniavo 
bravūriškai rusiškai „byvajut 
vremena“. Tada užėjo į kambarį, 
palikdamas atdaras duris, pro 
kurias aš neįžengiau, ir atnešė 
man knygą. Joje buvo įrašas: 
„Ačiū už klausimus.“

aliejaus aukso žibukais. 
Receptą pavogiau iš knygyno. 

„Kasdieniai indiški patiekalai“ 
ar panašiai ta angliška knyga va-
dinos. Nusifotografavau puslapį. 
Po receptu buvo pastaba apie 
imbierą. Jauna maisto blogerė 
tikslinasi pas mamą, klausinėja 
močiutę, kiek to imbiero dėti, 
ir abi patyrusios virėjos atsako 
vienodai: „Imbiero kiekis pri-
klauso nuo to, koks oras“.

3 š. aliejaus, 1 svogūną pjaus-
tytą  kepinti 10 min., 2 cm 
smulkinto imbiero + 3 česnako 
skilteles traiškytas + 1 čili pipirą 
pjaustytą įdėt kept.

500 g tarkuotų burokėlių ir 
1 tarkuotą bulvę irgi suversti 
pakepti. 750 ml sultiny viską 
ant mažos ugnies 30 min. pa-
virt, tada blenderiu sumalt. 
Patiekti su šaukštu jogurto arba 
grietinės arba nieko nereikia, 
indė siūlo dar ir raugo duona 
užsikąsti. Kuo oras bjauresnis 
ir grįžot sušalę, tuo imbiero 
įsitarkuoti daugiau.

Nelabai suprantu arbatų 
gro žio, nes neturiu kantrybės 
laukti, kol ta užplikyta praauš. 
Bet verdu šildančią imbierinę 
burokėlių sriubą. Tokią, kurią 
verdant galima truputį paverkti 
smulkiai pjaustant svogūnus, 
truputį nusitarkuoti pirštą ir 
taip rasti naujų žodžių... Varia-
cijų, linksmintis viską plakant ir 
džiaugtis, kai paskiros daržovių 
salos sudyla ir susijungia į 
švelnų raudoną aksomą, žibantį 

Agnė Žagrakalytė.

Ginger evenings… A short no-
vember day that ends in a deep 
nordic darkness enlightened 
by a candlelight or dreaming 
of a view of polar lights above 
the sky… Fresh ginger, lemon, 
honey… and a book. Your favo-
urite one. Your Ishiguro, your 
Dostoevsky, your Amos Oz… 
Spices of your life.

Eva Koff .

Rytuose imbiero arbata vadi-
nama „kraują šildančiu“, sveika-
tos ir ilgaamžiškumo gėrimu. 
Todėl imbierinis literatūrinis 
vakaras, kaip ir šis dangiškas 
prieskonis, kiekvienam susi-
rinkusiajam suteiks aštrumo ir 
savito skonio.

Lesia Mudrak.
Saulius Vasiliauskas.

Regimantas Dima. Neturėda-
mas fi lologinio išsilavinimo iki 
šiol nežino kas yra onomatopėja 
bei geras literatūrinis stilius. 
Tačiau bando išgyventi rūsčiame 
žiauriųjų literatūros kritikių pa-
saulyje. Kartais pavyksta.

Giedra Radvilavičiūtė.

Su visokiais prieskoniais esu 
linkusi elgtis ypač atsargiai, su 
imbierais taip pat. Paragavę 
mano ruošto valgio daug kas 
sako: druskos, pipirų, česnako! 
Imkit, sakau, susitaisykit pagal 
savo skonį. O imbierai – esu 
netgi girdėjusi, kad jiems len-
gva įsitaisyti priklausomybę.

Daina Opolskaitė.

Renata Šerelytė. Proza - žan-
ras, kuriam reikia  jėgų.

Bjauru terliotis su gum-
buotomis imbierų šaknimis. 
Nulupti be keiksmažodžių ne-
nulupsi, o jei paskubėsi, gali ir 
be nagų likti. Dar bjauriau tas 
šaknis, kubeliais sukapotas, 
tarkuoti. Šiame etape kraujo 
praliejimas beveik neišven-
giamas, bet visi didingi dalykai 
dažniausiai jo pareikalauja.

Tada reikia spausti citriną, 
geriausia, ne vieną, o kelias 
iškart. Ir išspausk tu jas necy-
pdama nutarkuotais pirštais, 
kai rūgštis siurbsis į žaizdą. Čia 
be kančios neprasisuksi, bet 
iškilūs dalykai be jos įsikišimo 
neįvyksta.

Galiausiai į stiklainį keliauja 
medus, tas saldus palengvė-
jimas, užtarnautas atokvėpis. 
Kai viską sumaišai, semi šaukš-
telį kvapnios košės, užlieji 
verdančiu vandeniu ir keliauji į 
amžiną žiemą, į židinio liepsnų 
liežuviuose gaisruojantį kam-
barį, į tylią būtį, kai už lango 
– pūga ir šuo, aplojantis sniegą, 
o tu sėdi su garuojančiu puode-
liu, įlindusi į nutrintą megztinį 
ir nieko daugiau nebereikia.

Monika Baltrušaitytė.
Birutė GRAŠYTĖ BLACK nuotr.
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