
Rinkinio Mintis ir uola eilėraščiai yra 
nepaprasto skaidrumo, jie parašyti pasaulio 
atsivėrimo būsenoje, kai poetinė įžvalga 
kyla staiga kaip skriejantis paukštis.

Thought and Rock contains poems  
of remarkable purity, written in a spirit  
of receptiveness to the world in which  
the poetic insight suddenly emerges  
like a bird taking wing.
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LIDIJA ŠIMkutė

kažkas pasakyta
Something Is Said

Lidijos Šimkutės eilėse kraštovaizdžiai,  
kad ir minimalistiniai, yra labai įvairūs – tai  
ir Aust ralijos eukaliptai, ir Vienos Prateris, ir  
Budapešto gat vės, ir tiksliai nupieštas Niujorko  
baras. Realiausi iš jų – Vilnius ir Baltija (tuose  
lietuviškuose koliažuose girdėti ypatinga,  
itin asmeniška nerimo bei pavojaus tonacija).  
eilės susisieja ne tik su tapyba, bet ir su muzika.

The landscapes of Lidija Šimkutė’s poems are  
very variable – including eucalyptus from Australia,  
Vienna’s Prater, streets of Budapest and a bar in  
New York City which is very accurately portrayed. 
The most realistic portrayals are of Vilnius and the 
Baltic (in these Lithuanian collages one can hear a 
particularly personal angst and tones of danger).  
The poems merge with paintings as well as music.

t o M A S  V e N C L o VA

Lidijos Šimkutės kūryboje erdvė ir tyla 
atlieka ne mažiau svarbų vaidmenį  negu 
žodžiai. Jos eilėraščiuose yra properšų, pro 
kurias įslenka šviesa ir kuriose užgniaužę kvapą 
laukiame kito žodžio, įvaizdžio ar minties, 
traukiančios mūsų dėmesį. 

Lidija Šimkute works as much with space 
and silence as with words; her poems are full  
of interstices through which light shines and  
in which our breath is held as we wait for the 
next word, the next object, the next bearer of a 
message, to break through and claim  
our attention.
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