Richard Berengarten

Medis
Gyvenimo medis auga lėtai ir tolygiai keroja nepamatuotame laike.
Bazilidas iš Aleksandrijos

Medis pasodintas
mano šerdyje
iškerojęs
dainų medis
išsišakojęs
liepsnojantis
iš mirties išaugęs
krauju nupraustas
iškvėpuotas
kaulo pluošto
kūniškas
pirminis
medis sėkloje
pilnagerklis
tūkstantliežuvis
storaodis
girgždantis
griausmus atlaikęs
vėjų aplaužytas
apsnigtas
išgyvenęs
kaulėtas
po audros debesimis
lėtai besiskleidžiantis
nevilty
auginantis viltį
aukštam danguj
plunksnom išmėtytas
Paukščių Taku
paukščiais sugrįžtantis
pabundantis
miego prisotintas
apsuptas prisiminimais
grublėtas
pavasarinių ir
vasarinių rievių
svajonių medis
aplankytas
kritusių didvyrių
plaukais apaugęs
gyvatės apjuostas
milžino saugomas
balsų ir vaikų juoko
apglėbtas
protėvių medis

žemę geriantis
dangų ryjantis
žarnagalys
antkapio medis
šviesą valgantis
išminties bokštas
iš rūko ir debesų
dykumos švyturys
viesulo sūkurys
ugnies fontanas
aukso grandinė
naktyje
kelią rodantis
agato juodumas
hematito blizgumas
iš vakaro
smaragdų, deimantų
karneolio rasą
renkantis
inkrustuotam
aušros dubeny
su perlais opalais
tirpdantis
iškerojantis
prieš švintant
kvapnus išsikėtojęs
nusidriekęs į vidurdienį
mėlynai karūnuotas
žemės medis
vandens ugnis
oro eteris
šviesos laivas
sutemų plaustas
sezoninio vėjo
plukdomas
maždaug iki metų galo
ir vėl atgal
molyje prišvartuotas
dirvožemio priglaustas medis
dangaus tėkmės
laivagaliu įmurkdytas
saulės lopšys
mėnulio krepšys
debesim apklotas
žvaigždžių prikimštas
meteoritus sūpuojantis
planetas drebinantis
ilgais irklais
visatas ariantis
pasaulį kalantis

dangų purenantis
žodį laužantis
uolas skaldantis medis
kaulus laužantis
šakų riešais
stiprybės bokštas
sūkurio centras
ašies stogas
besisukantis
naršantis spindulys
nagus į uolų
plutą įleidęs
nusmailintas daktilis
kibirkštis žiebiantis
liepsnas svaidantis
plunksnas gaudantis
akmenine ranka
apšviečiantis
dienos puslapį
žalių auksinių lapų
rankraštis
nakties kriptoje
plokštėm prikaltas
barionų dailyraščiu
suraitytas
degantis kalba
prigimtine
giedantis apie tamsos
ištirpintą ledo
branduolį
samanų ir anglies
fosilinis papartis
dinozauras
laiko medis
sūkurys degantis
svarbus ir atviras
istorijos lūpose
pragręžtos žiotys
kauliukams spjaudyti
adatų virbai
vieliniai ūgliai
rievėse ir kraujo
trasose įžeminti
rūdos žiedai
trapiais koteliais
magnetinės gintaro
diademos
elektrinis medis
žaibolaidis
energijos piltuvas

stratosferose
dūmtraukis
mirties katile
tyliu alsavimu
pakraunantis laiką
kūrybos medis
griovimo medis
kaukolėj apverstoj
pasodinta šventovė
mediena kirminų
išgraužtais audiniais
akiduobė
apatinis žandikaulis
pasaulio medis
ritinį saugantis
urvą uždengiantis
prie dangaus kalno
džiaugsmo skraistė
tyruose
skliautas kuždantis
smaigalys drebantis
gumbuota pabaisa
kalvų atrama
kūgis pašlovintas
ūkas veriantis
grotuota varpinė
perintys angelai
vėduoklė skliautuota
medis aidintis
laiptuotos kopėčios
sielos pirštams
gerklės vožtuvas
balso plyšys sparnuotas
skambantis dainuojantis
šonkaulių medis
harmonizuojantis
miško eteris
lygumų oras
simfonijoje
su nepaliaujama
vandenyno užtvara
orkestro batuta
virgulės lazdelė
panyrantis išlenktas
žalumos daigelis
ilgesio nulenktas
vilties lankstomas
lynas ištemptas
nuo priemolio iki Dievo
suderinta burtų lazdelė

distiliatorius
žinianešio lazda raizgyta
kraujagyslė išsišakojus
amžių karštį
matuojantis termometras
gyvsidabrio sultys
kylantis krentantis
tuščiaviduris medis
kiauras briaunuotas
medinis šulinys
tunelio šachta
varpelio styga
ir Hado plaučių
audrų pakinktai
vėdinantys pasmerktuosius
du kartus mirusius
ir niekad negimusius
arfos skambesys
slėniuose proskynose
raudos iš sodų
Hesperidėms
gimdos medis
drėgnialūpis
lietų renkantis
požemių medis
derva užsandarintas
vyno kubilas
geismų medis
uždraustas vaisius
kalnų šaltinis
kvapais svaiginantis
krioklys
raudantis medis
patvinusi upė
magma pažindytas
lavos medis
salas sėjantis
sukūriuojanti delta
koralų medis
amžinai liepsnojantis
lapuotis
beprotybės medis
aistrų medis
dygliuotas
krauju prakaituojantis
skausmo medis
visad žalias
vaiduoklius prausiantis
vaikus glaudžiantis
įprastas medis

trapusis senas
užkrautas sunykęs
užgožtas medis
vabzdžių išgraužtas
ligotom šaknim
žaibų sprogdintas
bado lukštentas
išniekintas sugadintas
žmonių medis
obeliskas
miręs medis
išrautas iškirstas
lentom supjautas
židinio medis
šilumai kurui
mediena stalui
duonai ir vynui
pamatinė sija
toteminis tirsas
pririštas atremtas
įžemintas išlydytas
krauju aptaškytas
karališkas stuomuo
prikaltas pragare
prie rojaus
kartuvių medis
vis pakylantis
krumpliuotas sumazgytas
neregio šakalys
kalavijo ašmenys
apsunkęs nulinkęs
storas kamienas
dramblio kaulo iltis
juodmedžio ietis
iškilusi pergalė
medis prerijose
miesto parke
kantrių rankų
apgenėtas prižiūrimas
ramus
taip ir ne
to ir ano medis
juodos ir baltos
praeičių ir ateičių
susiliejimas
įsišaknijęs amžinybėje
dabartį šlovinantis
kūniškas medis
raumenimis krauju
prakaitu apvadėtas

dūsaujantis virpantis
krūpčiojantis medis
dosnus
spermos medis
gyvenimo pompa
amžinai sklidinas
aplinkui šaknis
gyvatė raitos
aplink šakas
plazdena baltas paukštis
dvasių medis
paslapčių medis
palaidotas danguje
žydintis gyslose
arterijose nervuose
kapiliarų medis
ląstelinis
nuskendusiom šaknim
begaliniame danguje
nusileidžiu aukštyn
pakilu žemyn
eonų lazda
Adomo Kadmono
Jesės ir Dovydo
ir šėtono
ir Mozės
ant aukšto kalno
Budos medis
Tilopos medis
zen medis
tantrinis medis
Kali medis
ant kaukolių šokantis
vulkaninis
Aštaro medis
Juodo Mėnulio
Ištarės Astartės
prižiūrimas
samanas kerpes
pelėsius kaupiantis
grybinis medis
orchidėjų ir amalo
motina
driadžių medis
druidų medis
vorų audžiamas
kovų perimas
šikšnosparniais plazdantis
pelėsakalį slepiantis
gyvybingas

sąmonės medis
kuriantis
kalbos medis
vardijantis vardus
bylojantis sakmes
istorijas
pokyčius
negilus medis
nemirtingas
bendražygių medis
kvėpuojamo oro
negenėtas
nepavaldus laikui
nemirtingas medis
visuminis
laisvės medis
meilės medis
teisingumo medis
žmogiška laumės juosta
žydintis
Iš anglų kalbos vertė Aistė Vitkūnė

