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B E R T A S 

 

 

Bertas 1 

 

Kas buvo, kol nebuvo Žaidimo? Buvo tik tuščia šachmatų lenta ir laisvės kontūrai išbraižyti 

taisyklingais juodai baltais langeliais. Pradžia yra labai pavojinga, nes dailūs langeliai galėjo 

pavirsti grotomis. Klausimai, klausimai, klausimai... Jie išsvajotą dangų užkloja žolė. Sunkia, 

drėgna velėna. 

Pūstelėjo šaltas, lietingas vėjas. Jaukus gimnazisto Berto kambarys pavirto gūdžiu mišku. Labanoru. 

Jaunuolis mąstė apie savo ateitį. Baisu, kraupu tapti prarastu žmogumi, paklydusiu uždaroje darbo, 

šeimos, beverčio hobio teritorijoje. Bertas svajojo apie ypatingą gyvenimą. Viliojo rūmai, barono 

titulas, princesė... Labai miela, bet realus gyvenimas – tai ne multikas, ne romantiškas Volto 

Disnėjaus pasaulis, be to iš ši svaja taipogi spąstai, auksinis narvas, aklavietė. Išeitis – tik laisvė. 

Bertas nudžiugo klaidžiame troškimų miške atradęs taką. Kas ta išgirtoji laisvė? Bertas nugrimzdo į 

save. 

„Laisvės svaja – tai skaudus laukinės rožės įkandimas. Įgeltas atsiremsiu į lapus, kurie it elektros 

lemputės – dar nedega, nes išjungtos, nesaugo, nes nutolusios nuo troškimų medžio kamieno. Mane 

išgelbės jonvabalių girlianda: šviesi, belaidė. Būsiu laisvas, todėl negaliu apsispręsti: gyventi Marse 

ar Mėnulyje. Gerai – ten kur manęs nėra! Jau temsta, trikdo atbulos girios spalvos, kurios 

ryškėdamos ištirpsta rūke. Artėja pavojinga naktis. Sunku kvėpuoti – nepakeliamos mintys 

užblokavo atmosferą. Migla. Klaidžiu taku judu pirmyn. Gelbsti seni, priešistoriniai orientyrai: 

akmenys, pelkių vanduo, žalčiai.“ 

Kai Bertas užbaigė užkulisinį monologą, niekas nepriėjo ir neprašnekino. Nebuvo nei scenos, nei 

artistų, nei statistų, nei žiūrovų. Tik jis. Staiga kažkas viduje (saulės rezginio centre) trakštelėjo - 

suveikė slaptas mygtukas. Ir prasidėjo... 

- Ko siekia Bertas? – paklausė nematomas pašnekovas. 

- Jis siekia Laisvės. Ar tai įmanoma? 

- Kažin... Jeigu Bertas siekia laisvės, vadinasi jis įkalintas, o nelaisvas žmogus visuomet siekia 

laisvės, jei jis nepalūžęs, budrus... O kaip Bertas supranta laisvę? Kokios jis siekia laisvės? Ir 

pagaliau - kas ta laisvė? 

- Tiesiog laisvės. Kai nėra viršininkų, kai viską darai tik savo laisva valia. 

- Aiškiai pasakyta, be jokių filosofinių vingrybių... Ir į ši klausimą Bertas turi tikslų atsakymą, - 

pagyrė vidinis balsas. 

- Netikslų. 

- Bet praktišką, pritaikomą gyvenime. 

Bertas brovėsi pro tankius krūmus: nervino uogos, grybai, paparčiai, todėl jis maištavo prieš save, 

pyko, keikėsi: 

- Išeinu į mišką, partizanaut... 

- Pavėlavai, pokario rezistencija - jau istorija. 

- Ne! Karas vėl... Kaip tik esu pirmasis... 

- Jokio karo nėra, yra tik mieguistumas, snūduriavimas. Pabusk! Atrask savo tikrąjį vardą. 

Paskubėk, nes aš daugiau neateisiu ir tau nepadėsiu. 

- Vardas, vardas... Žinau, aš būsiu Guru Guru! – spontaniškai sušuko Bertas. 

Pasigirdo šūviai. 

- Karas! – džiugiai pašiurpo Bertas. 

- Ne, tai būsimas tavo draugas, keistuolis Dravenis koltu šaudo į tuščias alaus skardines. Jis važinėja 

tik "Chrysler" ir turi ginklui licenziją. 

- Ir kiek tūlas Dravenis turi koltų, patronų, ir kuo varomas jo "Chrysler"? – ironiškai paklausė 

Bertas. 



 4 

- Atsakymą žino tik Patronas, - atsakė nematomas pašnekovas. 

Bertas pajuto, kad kraustosi iš proto: 

- Nutilk, man nėra jokio įkvėpimo šnekėti su tavimi... 

- Ir man... 

- Jei esi toks gudrus, papasakok apie neįkvėpimą... Dvasia visomis kalbomis yra kvėpimas... Nėra 

kvėpavimo, nėra dvasios, nėra įkvėpimo, nėra kūrybos... Kodėl? Ar mes deguonies narkomanai? 

- Bertai, pagal Agni jogą, dvasia - tai ugnis, o degimui reikia deguonies, kad neužgestum... Bet 

deguonies perteklius žalingas - reikia kartais užlaikyti kvėpavimą, tai pranajama. Įdomi tavo mintis 

apie neįkvėpimą, kvėpavimo užlaikymą. Ar tu žinai, kas yra Patronas? 

- Patronas yra globėjas, tam tikro miesto, žmogaus, valstybės globėjas, dažnai šventasis. Kaljario, 

Sardinijos (Nuragijos) - Šv. Liuciferis (iš tikrųjų toks buvo, bet labai seniai). 

- Bertai, niekas nežino, kas yra tikrasis Patronas...  Kokią muziką šiandien klausai? 

- Tik gerą, tik gerą. 

- Tai čia kokią? 

- Tylą, kurios, kaip įrodė John Cage (1912–1992), nėra. 

- Jei tylos nėra, tai kas atsitiktų jei tu patirtum Tylą? 

- O kas yra Tyla didžiąja raide? 

- Guru Guru, - ironizavo vidinis balsas, - Tai Tuštuma, Šūnjata. Jei tu išgyventum Tuštumą, 

patirtum absoliučią laisvę, nušvitimą! Nurimk, ši įstabi patirtis neveda į ateizmą! 

- Neveda. Ir neteka... – įsiuto Bertas, - aš ne Guru Guru! 

- Būsi! Nereikia beprasmiškų ginčų, net ir su savimi. 

Bertas nurimo. 

- Gerasis Balse, nemanyk, kad aš jaunas ir neišprusęs. Kaip tau patinka mano šūkis - nušvitimas 

arba mirtis? 

- Tai tavo gyvenimo nuostata! – patvirtino vidinis pašnekovas. 

- TAIP! – suriko Bertas. 

- Su kuo tu kalbi? – nustebo motina. 

- Su niekuo... Repetuoju spektaklio sceną, - išsisuko Bertas. 

- Kada premjera? 

- Greitai, jau greitai... 

Bertas apdairiai nuslėpė, kad spektaklis jau prasidėjo. Tragikomedija, o gal siaubo filmukas? 

 

Vilko miestą Vilnių sukaustė siaubas, nes metraštininkas, dailinęs Gedimino laišką, akimirkai 

sustingo pamiršęs, kokie dabar metai, mėnuo ir diena ir paskendo apmąstymuose apie Vilką. 

 

Bertas 2 

 

Bertas dar buvo gimnazistas, jis pirmasis klasėje kartu su keliais bendraminčiais, taip pat 

ilgaplaukiais nusiplėšė pionierišką kaklaraištį. Buvo gūdu. Sąjūdis jau egzistavo, buvo gal 1988-ieji. 

Baisiausia buvo ne mokytojų reakcija - jie priėmė viską gana atsargiai, bet neliepė daugiau užsidėti 

raudonųjų kaklaraiščių. O baisiausia buvo, kad du broliai dvyniai Tadas ir Ignas (visai nepanašūs) 

kalikai buvo vieninteliai pakalikai - jie iki nepriklausomybės paskelbimo sėdėjo su raudonaisiais 

kaklaraiščiais. Jų tėvas buvo beviltiškas alkoholikas, o abu jie tapo mokslų daktarais, buvo įkliuvę į 

sektą (bet čia jau vėliau). Bertas daug skaitė, todėl anksti pažino Budos mokymo pagrindus, ir jį 

kamavo klausimas: ar tai karma? 

Bertas stropiai mokėsi, bet visada laukdavo vasaros, atostogų. Jį domina senovė, ypač antika, 

šumerai, majai... It magnetas traukė legendos ir mitai. O tokiomis temomis galėjai pašnekėti tik su 

klasioke Malvina, su kuria draugavo nuo pat pirmos klasės. Mokiniai kartais juo pašiepdavo, 

vadindami jaunikiu ir nuotaka. Didžiausias klasės chuliganas ir peštukas Kleopas kartais 

paklausdavo: 
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- Kada vestuvės? 

Kartą Bertas pasidalino savo mintimis, pirmosiomis mitologijos studijomis: 

- Malvina, man kartais atrodo, kad Dzeusas buvo žmogus. Tik stipresnis ir galingesnis už kitus. 

Krikščionybė sako, kad Jėzus buvo žmogus. Buda taip pat buvo žmogus, kuris nušvito. Ar tai 

reiškia, kad "dievai" yra žmonės, o žmonės - dievai? Ir kas galėtų atsakyti į šį klausimą. 

- Galbūt tik žynys Lizdeika, - nusijuokė mergina. 

Bet kur galima sutikti Lizdeiką, pakalbėti su juo? Aišku, kad tik sapne. Tik. 

Kartą Bertas sapnavo, kad jį žiauriai primušė Kleopas, ir kažkoks senukas su balta drobe nuo jo 

veido nušluostė kraują. 

- Bertai, visi antikos ir kiti dievai, tai žmogaus psichikos atlasas. Suvokimas (sąmonė) kontaktuoja 

su psichika, bet ne su realiu (?) pasauliu, - aiškino Lizdeika. 

- Be abejo. Kaip sakė C. G. Jungas, kai žmonės supras, kad "likimas" tėra jų pasąmonė, kai tai 

įsisąmonins, pradės patys valdyti savo realųjį (?) pasaulį. Bent jau tą, kuris yra sąmonėje... 

Atleiskite, kad keičiu pokalbio temą, nes jus pažinau... 

- Ir kas gi aš esu? 

- Lizdeika... 

Senukas pritariančiai linktelėjo galva. 

- Išmintingasis Žyny, mane domina kodėl kunigaikštis Gediminas rašė laiškus klastingiems 

vakarams? – paklausė Bertas. 

- Labai jau norėjo įstoti į Europos Sąjungą... O Gedimino laiškus rašė vienuolis Galigantas, italas, 

pamokęs lietuvių kalbos, aršus baltų religijos ir kultūros priešas, "prisidirbęs" Romoje ir pasprukęs į 

Lietuvą, - paaiškino Lizdeika, - Galigantus ego sum, et in hoc ego scribere litteras a me prius bulla 

Gediminas. 

- Gerai skamba lotyniškai, bet būtų dar geriau, jei išverstum... 

- Jūs galvojate, kad senovės lietuviai buvo analfabetai, profanai? Aš laisvai šneku lotynų, vokiečių 

ir anglų kalbomis. Tai jūs esate nemokšos, atsilikėliai ir saugiai tirpstat ir tarpstat (kaip kas) 

Europos pakraštyje. Vertimas būtų štai toks: „Galigantas aš esu, ir štai rašau pirmąjį savo viršininko 

Gedimino laišką.“ Bertai, žinok laiškų buvo parašyta daug, daug daugiau nei manote... 

Pūstelėjo naujas sapno vėjas. Bertas stovėjo bibliotekoje ir žiūrėjo į senų knygų nugarėles. 

- Nejau visas reikės perskaityti? 

- Tik tada tapsi Guru Guru, - patikslino žilas bibliotekininkas. 

- Nenoriu būti kažkokiu mokytoju, ezoterikos adeptu! 

- Deja, teks. 

- Kodėl – „deja“? 

- Todėl, kad tiek daug bibliotekų sunaikinta, išniekinta... Timbuktu, Aleksandrija... Nors rankraščiai 

nedega, biblioteką sunaikinti lengva, o sukaupti sunku. 

- Prie ko čia knygos? 

- Tu rašysi knygas, daug knygų... Būsi rašytojas, mokslininkas, didis žmogus... 

- Rašytojas – neprieštarauju, bet Guru Guru... Tai visiška nesąmonė! 

- Taip jau nulemta... 

- Ar tai mano karma? 

- Ir vėl tau kliūna ta karma... Nereikia užsiciklinti, aš niekada negalvoju apie karmą, negalvoju ir 

viskas, bet šioje situacijoje galiu pastebėti, kad jei netapsi Guru Guru - bus bloga karma... Labai 

bloga... 

- Tai faktas? 

- Tikiuosi Guru Guru nepaliks kovos lauko, ir jį sustabdys tik mirtis. 

Bertas pabudo, bet jei tiksliau - tai NE. Tik tapęs Guru Guru jis pabus. 

 

Vilko Miestas, 1323 m. 
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Bertas 3 

 

Gal tik šioje planetoje šešėlis kuria spalvą, o tamsa spinduliuoja šviesą. Ir šis švytėjimas skaudus, 

bent jau paprastiems Žemės gyventojams. Rėkiama: reikia būti stipriam, tik pamirštama priminti, 

kad dvasiškai. 

Tai buvo gūdūs sovietmečio laikai, dar į valdžią nė Gorbis nebuvo atėjęs. O kai atėjo legendinis 

gensekas, prasidėjo gudrūs, labai sukti „pliuralizacijos“, „demokratizacijos, „liberalizacijos“ ir, be 

abejo, „prichvatizacijos“ laikai. Izoliacijų laikai. 

Bertas vaikystėje nebuvo silpnas, tiesiog jis nemokėjo muštis, nes jo paskatos buvo kilnios, 

geranoriškos. Net nekildavo minčių skriausti kitus. Bet laimingų akimirkų buvo mažai, o 

gimnazisto dienos buvo tarsi persunktos mokyklos beprotybe. Mažasis Bertas stebėjosi, kodėl 

stipresni berniukai skriaudžia mažesnius, silpnesnius. Sistema niveliavo žmones, ir neformaliems 

lyderiams buvo paskirtas blogiukų vaidmuo. Ir visi didžiulės šalies darbai, visos pastangos judėjo 

kita linkme... Ir nieko keisto, kad tarybiniai pedagogai nė kiek nesipiktino, kai jau pirmose klasėse 

Bertą ant žemės kieme pargriaudavo kokie aštuoni vyresniokai ir spardydavo. Net į paslėpsnius, iki 

kraujo. Grįždavo kruvinas namo beveik kasdien. Nevyriška mušti mažesnį, o svarbiausia - į 

bręstantį vyriškumą. 

Teisybės dėlei, reikia priminti, kad pažangūs mokytojai nesipiktina tokiais ekscesais ir dabar. XXI 

a. pradžioje reikia būti ypač europietišku, tolerantišku, demokratišku ir gerbti žmogaus (stipresnio!) 

teises. Ir vėliau, kiek paaugęs, Bertas supras, kad pasaulis nesidaro geresnis, auga progresas, bet 

dvasingumo ir sąžinės lieka vis mažiau ir mažiau. Tai buvo viena iš priežasčių tapti ne 

profesoriumi, bet Guru Guru. 

Tačiau ši egzekucija nebuvo tik chuliganėlių sumanymas. Vyko sąmokslas. Nežinia, ar iš pavydo, 

dėl to, kad Berto kūrybą išspausdino pagrindinis vaikų laikraštis. Jis tapo poetu - netyčia. Kartą, 

gulėdamas namie ant spintelės (buvo nedidukas, tad jaukiai tilpo), parašė pirmąjį savo eilėraštį. 

Tada antrą, trečią... Ir nusiuntė redaktoriams. Jiems patiko. Netrukus Bertas tapo laikraščio 

korespondentu. Taip prasidėjo jo sunki ir liūdna kelionė į tiesą. Bertas nusprendė tapti kovotoju už 

tiesą, ir dar nežinojo, kad donkichotų gyvenimas yra labai sunkus. 

O gal dėl to, kad paaiškėjo (įskundė klasiokas Kleopas), jog Berto tėvai namie laiko šventą ikoną, 

todėl jį mušti liepė mokyklos direktorius. Aišku, slapta, už akių. Jis, beje, ir dabar tebėra šios 

mokyklos (dabar gimnazijos) direktorius. O Berto tėvams buvo surengtas draugiškas sovietinis 

teismas, kur iki nakties juos tardė organai. Buldozerinio ateizmo traktorininkai uoliai arė apytamsio 

rytojaus dirvonus: ir iš idėjos, ir iš kvailumo, bet dažniausiai norėdami įtikti „aukščiausiai“ valdžiai. 

Bertą norėjo nubausti, grasino kolonija. Tačiau situaciją pakeitė Berto viduje susikaupęs pyktis. Jis 

vieną dieną surado gaujos vadą, gerokai aukštesnį blondiną, pasikvietė jį, tada stvėrė už uniformos 

atlapų ir trenkė į stiklinį stendą. Dužo stiklai, dužo ir chuligano galva. Praskėlimas, nieko baisaus. 

Kilo skandalas, kurį mokyklos direktorius greitai nutildė, nes išsigando dėl savo kėdės. Netvarka 

komunisto vadovaujamoje mokykloje! To neturi būti, to ir nebuvo! 

Daugiau prie Berto niekas mokykloje nelindo, nesikabinėjo, neterorizavo, bet „kieti“ vyrukai nuo jo 

atsitvėrė nedraugiškumo siena. Bertas liko tik su Malvina. Šis incidentas giliai įsirėžė į jo 

pasąmonę. Bertas sapnuodavo, kaip prakeikta mokykla prasmenga it Čičinsko dvaras, sprogsta nuo 

ateivių raketos, meteorito smūgio. Be abejo, tai buvo tik košmariškas sapnas. 

 

Tolima provincija, 1982-1986 m. 

 

Bertas 4 

 

Namuose esantis pianinas turi istoriją, kartais fantastišką, o kartais labai paprastą, jeigu jis pirktas 

parduotuvėje. Stop! Nereikia jokių banalybių. O kas rojaliu grojo gamykloje? Kas suderino stygas? 
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Nežinote? Todėl jums belieka tik nusišauti iš vaikiško pistoleto arba iššokti pro langą iš pirmojo 

aukšto. Baisu? Nebijokite, liksite gyvi. Būtinai. 

Berto pianinas buvo naujas. Darbininkai labai keikėsi, kai nešė į penktą aukštą ir keliskart vos 

neišmetė. Ypač plūdosi klasiokų, nepanašių dvynių Tado ir Igno, į žmogų nepanašus tėvas. Nuo 

girtuoklio trenkė slogus degtinės ir tabako kvapas. Dvynių tėvelis garsiai plūdosi: 

- Prakeikti inteligentai, baltarankiai tinginiai, parazitai... 

Tik pavaišintas degtinės stikleliu, logistikos specialistas nurimo, o gavęs magaryčių pragydo 

komplimentais: 

- Jūsų sūnus gros kaip Maironis... Ypač patinka „Pelėsiais ir kerpėm apaugusi pilis.“ 

Ir niekas nedrįso suabejoti „intelektualo“ erudicija, net ir naujakurys pianinas. 

Tą pačią dieną Bertą aplankė Malvina. 

- Aš neturiu pianino, bet moku skambinti. 

- Nejaugi? 

Mergina dviem pirštukais sugrojo ir padainavo vaikišką dainelę „Du gaideliai“. Bertas pasijuto 

devintame danguje. Kaip gražu! Bet vidinė, neklystanti nuojauta sufleravo: jis gros žymiai geriau, 

jo pirštai it vėjas lakstys klavišais. Bertas panoro tapti virtuozu. 

Taigi, įsigijęs pianiną, Bertas tuoj pat, nedelsdamas nė dienos, pradėjo lankyti muzikos mokyklą. Į 

tolimos provincijos miestą atvykdavo nemažai garsenybių. Bertas prisiminė, stulbinantį pianistą, 

(deja, pavardė iškrito iš atminties) kuris po koncerto jam, dar mažam vaikui, ant programos 

lankstinuko suraitė gražų autografą ir palinkėjo: "Grok kasdien". 

Šie žodžiai užbūrė Bertą ir jis grojo kasdien. Savo noru. Šlykštūs etiudai virsdavo pasakiškomis 

dėlionėmis, ir jokia muzika neatrodė bjauri. Bertas suvokė garso grožį, kurį be sunkaus darbo 

neįmanoma išgauti. Muzikos mokytojas dažnokai mėgdavo įmesti gramą, todėl užrakinęs Bertą 

aukštame muzikos mokyklos pastate, pėdindavo į šalia esančią aludę. Iššokti beprasmiška, be to 

kvaila ir pavojinga, todėl stropus mokinys abiem rankom energingai varinėjo gamas ir ramiai laukė, 

kol mokytojas teiksis sugrįžti. 

Bėgo dienos. Bertas tarsi aplenkė savo mokytoją: etiudų garsai skambėjo švariai ir tiksliai. Bet 

mokytojas buvo nepatenkintas. Kreivi ir drebantys „maestro“ pirštai išgaudavo šiltesnius, 

aiškesnius garsus. Kur slypi paslaptis? Kodėl senas latras skambina geriau? Bertas užpyko – ne jis 

daugiau negros... Tik vėliau suprato, kad kauštelėjęs mokytojas mokė ne tik skambinti iš natų, jis 

norėjo „perduoti“ jam muzikos dvasią, širdį. Ir tik tuomet atėjo antras kvėpavimas ir džiaugsmas - 

tokį gali suprasti tik pianistai: jis grojo, pakilęs virš sausų natų, ir džiūgavo, kad "blogasis" 

mokytojas stovi šalia ir su geraširde šypsena veide stebi jį: 

- Dabar tai jau tikrai moki... 

Užuot tradiciškai peikęs mokinį, maestro pasakė komplimentą. Staiga griežtasis pianistas nusigręžė 

į sieną ir sustingo, ir kai jis atsigręžė, Bertas pastebėjo, kad jo raukšlių išvagotą veidą perpjovė 

ašara. Matyt, mokytojas prisiminė savo žlugusią pianisto karjerą, sugriautą gyvenimą. 

 

Bertas 5 

 

Racionalūs, protingi žmonės panašūs į gyvus lavonus, gal būt, todėl jie karštligiškai „kabinasi“ į 

gyvenimą, nes bijo mirties. Nereikia „perlaužti“ save ir nugalėti įgimtą kuklumą, nes bet kokia 

prievarta prieš save veda prie beprotybės. Ir nors nekasdieniškumas, „iškritimas“ iš pašėlusio 

visuomenės konteksto prilyginamas ramiai „beprotybei“, bet tai ir yra tikroji dvasios sveikata, 

paprastumo ašis, subalansuojanti, sutaikanti prieštaringas emocijas. 

Bertas, „trenktas“ gimnazistas savo įgimto talento dėka peržengė kvazikultūros ribas, ir todėl 

sudvasino savo romantiškus jausmus, kartas ir svajones. Įgimtas drovumas - tai patikimas stabdis, 

paskata ieškoti tos vienintelės, su kuria teks pasidalinti ir vargais ir džiaugsmais. O gal tikroji meilė 

visada yra šalia, tik mūsų akys, degančios aistra yra aklos. Šito Bertas dar nežinojo, nes dar nebuvo 

Guru Guru. 
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Pirmoji Berto meilė Rūta mokėsi toje pačioje gimnazijoje. Tiesa, jis prie jos neprisilietė, net 

nepabučiavo, nes buvo drovus. Be to, Rūta priklausė itin aršiai ir tuo metu populiariai sektai – 

„Lapkričio vaikai“. Anuomet sektas dar galima buvo vadinti sektomis ir pan., - politinis 

korektiškumas nebuvo pasiekęs idiotizmo lygio. 

Bertas pakvietė Rūtą į dabar jau šviesaus atminimo Maestro Sauliaus Sondeckio koncertą. 

Suskambo muzika, kurios jis tarsi negirdėjo, nes visą laiką žiūrėjo į jos liaunas, dailias, 

pėdkelnėmis aprėdytas kojas ir trumpą sijonuką. Tai buvo seksualiausias koncertas, ir ką griežė 

orkestras, Bertas - užmušk - neprisimins niekada. Koks pirmosios "meilės" skonis? Labai saldus, 

svaiginantis, vedantis iš proto. 

Paaugliui Bertui imponavo, kad Rūta buvo kitokia, tikinti, ir net sektantė. Šaunu! Ir nors Rūta buvo 

labai daili, Bertas nesiryžo įstoti į sektą, ir tokiu būdu užkariauti merginos širdį. Bertas buvo drovus 

svajotojas, o ji perdaug graži. Jei Bertas būtų pabaisa ir turėtų užburtą pilį, tada Rūta pas jį atbėgtų 

pati. 

Laikui bėgant lieka švelnūs prisiminimai, kurie duria tarsi priekaištai. „Ir kodėl aš Rūtos 

neapkabinau, neprisipažinau meilėje?“ – dūsavo Bertas. Vėliau, po kažkiek metų, buvęs klasiokas 

Kleopas Bertui papasakojo, kad Rūta paliko sektą ir tapo prostitute. Tai buvo šlykštūs gandai, 

kuriuos paskleidė Rūtos atstumtas Kleopas. Iš tikro Rūta studijavo mediciną ir penktame kurse žuvo 

autoavarijoje. 

Bet grįžkime į gimnazijos laikus. Įsimylėjęs Bertas slampinėjo koridoriumi. Dažnai rymodavo prie 

lango. 

- Trenktas! – džiūgavo Kleopas. 

Bertas patylėjo. Su durnu – du turgu. Kvailio nei sėja, nei pjauna. Arba – duoki durnam kelią. 

Bertas paskendo smulkioje tautosakoje ir net nepastebėjo, kaip priėjo Malvina. 

- Bertai, tu turbūt neišsimiegi? Ar iki vėlumos skaitai protingas knygas? 

- Kartais... 

- Ar tau sunku atsikelti? 

- Nuo ko? 

- Nuo lovos? 

- Nuo lubų! 

- Bertai, tu drugys ar uodas? 

- Druodas... 

- O gal druidas? 

- Taip, - garsiai tarė ir tyliai pagalvojo – „derwydd arba druí“ (kimrų ir senovės airių kalbomis). 

Kaip smagu šnekėti su Malvina. Šalia stovėjo mylinti mergina, bet Bertas, apsvaigintas dailių kojų 

vizijos, deja, to nepastebėjo. Kaip gaila, kaip liūdna... Reikia gyvenimo išminties, bet gimnazistas 

Bertas buvo jaunas karštas nutrūktgalvis. Taip ir turėjo būti. Ne kitaip. 

 

Ne Vilnius, 1988 m. 

 

Bertas 6 

 

Bertas nenorėjo kvailai suaugti, nes manė, kad tuomet dings visos paskatos pažinti pasaulį, muziką, 

knygas ir, be abejo, save. Norėdamas iš atminties ištrinti gimtadienio datą, jis dažnokai klausėsi 

britų roko grupės Uriah Heep įrašą The Magician's Birthday, išleistą 1972 metais. Trys metai iki 

gimimo, o rezultatas - pavėlavusi jaunystė. Būtų norėjęs gimti anksčiau... Nebus jis nei hipis, nei 

pankas, o tik Guru Guru. Perspektyva tariamai liūdna, neaktuali... Ar Bertas svajojo tapti 

burtininku, magu? Ne, nes tai kvailystė, neprivedanti prie gero. Be to, norai ir taip pildosi, jei moki 

ir gali labai smarkiai norėti (išbandyta). 

Berto paauglystė prasidėjo dramatiškai it niūri vystančios grupės Metallica baladė. Gelbėjo tik rami 

namų aplinka, knygos ir, be abejo, Malvina. Bertą dažnai apnikdavo melancholija: jam patiko groti 



 9 

pianinu lyjant lietui (kadangi beveik visąlaik lijo, nieko kito neliko - priprasti). Patiko ir vienatvė, 

kuri jį lydės visą gyvenimą. Labai patiko kiekvieną šeštadienį vykdavęs geriausio draugo lankymas, 

kuris primena ne tik nuostabią jo jau mirusią Mamą ir jos skanų pyragą, bet ir paveikslą, kuris 

nukeldavo Bertą į tolimus kraštus. 

Vis dėlto Bertas buvo optimistas: greitai pamiršdavo nesėkmes, skriaudas ir įžeidimus, todėl į 

šiurpokus mokyklos nuotykius žiūrėjo pro pirštus. 

Nors Bertas nesiekė prestidižitatoriaus karjeros, jį traukė paslaptys, mįslės, mokslo nepaaiškinti 

istorijos artefaktai, neperskaityti rašmenys, runos. Bertas buvo sukūręs savo šifrų knygutę. Kai tik 

tėvas, atvertęs storą, bet nesunkią enciklopediją, parodė Kretos gyventojų, Mino civilizacijos raštą 

(tiksliau, abu - Linijinį A ir Linijinį B), Bertas susižavėjo tuo, kad rašyti galima ne tik lotyniškai ir 

kirilica. Jis atrado naują pasaulį. O galiausiai, išsistudijavęs svečius raštus, kiek tai buvo prieinama 

interneto nebuvimo laikais, jis ėmėsi kurti savo šifrus. Į pagalbą atėjo ir jį įkvėpusi Jules Verne'o 

knyga "Žangada". Vėliau, pamatęs "Žvaigždžių karus", Bertas svajojo išskristi iš šios nelaimingos 

planetos. 

Bertui pasisekė, kad paauglystės metais dar nebuvo Hario Poterio. Labai „nuskilo“. Toks surogatas 

tiktų tik bukam klasiokui Kleopui... Labai geros buvo senais laikais leistos pasakos. Ypač patiko 

Oskaro Milašiaus, sukurtos, lietuviškų pasakų motyvais, tačiau labai šiurpios, mistinės. Ir Haufo - 

taip pat. Bertas kitų tautų pasakų ne itin prisiminė, nors skaitė turbūt daugelį. Iš vaikiškų (?) knygų 

labiausiai patiko Mark Twain „Tomas Sojeris“ ir Vytautės Žilinskaitės „Kelionė į Tandadriką“. O 

„Nežiniuko“ Bertas specialiai neskaitė, jis nežinojo tokios knygos. 

 

Ne Vilnius, ne laikas, kažkada... 

 

Bertas 7 

 

Skrenda debesys be propelerių, be turbinų, skrenda sklidini sunkaus vandens, ledokšnių krušos, 

žaibų. Gravitacija neturi jokios reikšmės. Kai kam! Net ir mintims, kurios kartais būna 

nepakeliamos, be gailesčio spaudžia prie žemės, bet vis viena skrenda, lekia, pikiruoja, ir vėl kyla 

aukštyn, nes jos yra sunkiai lengvos: it švino plunksnos, urano sparnai, kobalto svajos. Apsvaigus 

nuo didybės manijos, lengvai paspaudžiamas raudonas mygtukas. Akinančiai sprogsta neatsakintas 

poelgių lengvumas, ir iki dangaus išauga atominis grybas, skanus tik dėkingiems lavonams. 

Paskutiniam desertui. 

Kartą Bertas, būdamas dar paauglys, pakilo iš miego ir už lango pamatė keistą objektą. Jis buvo 

skaitęs apie NSO, išėjimus iš astralo ir kai kuriuos kitus dalykus, kurie buvo prieinami net ir Gorbio 

laikais (dar antroji Lietuvos Respublika nebuvo atkurta ir pakartotinai neprarasta). 

Objektas buvo tartum didelis švytintis makaronas, (kokia nepagarba ateiviams!), kabėjęs kažkur 

tolokai, bet matėsi gana ryškiai. Bertas labai norėjo nustatyti nuotolį iki objekto, jo dydį, medžiagą, 

iš kurios pagamintas. 

Jausmas buvo žvaliai keistas, bet daugiau jokių anomalijų savyje (be reikalo slapukauja!) šalia 

namų ar dar kur nors, Bertas neužfiksavo. NSO stebėjimas buvo lemtingas, nes paslaptingi, 

neidentifikuoti ateiviai, neskaudžiai į kaukolės centrą, šalia trečiosios akies, įmontavo specialią 

mikroschemą. Ar Bertas buvo pagrobtas? Aišku, kad ne: ateiviai buvo taip toli pažengę, kad galėjo 

distanciškai į smegenis įterpti čipą, ir visai neskaudžiai. Tik nehumanoidai gali būti humaniški. 

Tobulai. 

Prabėgo tik viena diena, o Bertas jau patyrė tai, kas vadinama išėjimu iš kūno: sapnuodavo save iš 

šono, vėliau išmoko valdyti sapną. O dar po kiek laiko, kai jau buvo studentas, atsiskyrimas beveik 

liovėsi, paskui kanalas užsidarė. Ištirpo implanatas. Pilnai. Nepakartojami išgyvenimai nuplaukė į 

fantastišką praeitį. Ką puikiai pamena Bertas, tai ūžesys, kaip jis šį triukšmą vadino. Prieš kiekvieną 

išėjimą Bertas jausdavo tartum ūžesį, garsą, pojūtį, kad tuoj, tuoj pakils iš kūno. Tai buvo ir 
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nemalonus, ir bauginantis, ir tuo pačiu stiprus jausmas, tačiau jam atsiduodant išėjus iš kūno būdavo 

gera. Tikrai. 

Niekas šio keisto fenomeno iki šiol nepaaiškino. Nei būrėja čigonė, nei šarlatanas mediumas, nei 

išprotėjęs ekstrasensas. Ar tai buvo fantazijos vaisius? O gal ir ne. Tikrai ne. Ar tai buvo sąmonės 

(?), pasąmonės (??) išdaigos? Gali būti. Gali ir nebūti! Labiausiai tikėtina, kad Bertas girdėjo, kaip 

skamba Žemė, galinga planetos simfonija. Ši „muzika“ nebuvo haliucinacija, sukelta žolės, grybų, 

narkotikų ar alkoholio. Bertas nevartojo svaigalų. Gal todėl Bertas buvo koks „nenormalus“, 

tiksliau, neleistinai, nepageidaujamai normalus? 

Pakaks tamsių išvedžiojimų! Bertas skubiai išbėgo į gatvę, ir spoksodamas į NSO užkliuvo už 

kažkokio žemiško objekto, bet nenugriuvo ant rauplėto asfalto. Ant grindinio voliojosi ne 

reptiloidas, ne klingonas, bet klasiokas Kleopas, normalus, standartinis gimnazistas, ryte padauginęs 

stipraus alaus. Auksinė taisyklė: „ryte neišgėrei alaus – dienos pražuvo“. Bertas padėjo klasiokui 

atsikelti. 

- Ar skaudžiai susitrenkei? 

- Be lūžių, be traumų, - gyrėsi Kleopas. 

- Tik tamsi it Baltijos jūra mėlynė. Asfaltinė liga, neužkrečiama, pagydoma... 

- Smūgiai tik puošią tikrą vyrą, - atsikirto Kleopas. 

- Ypač gilūs randai... – įgėlė Bertas. 

Kleopas įsiuto, užsimojo, smogė, bet nepataikė. Praradęs pusiausvirą krito ant laiptų ir sumušė nosį. 

Lašėjo raudonas, ne mėlynas kraujas. Prasčiokas... Po smūgio Kleopas prablaivėjo ir paklausė: 

- Kas atsitiko? 

- NSO, - paaiškino Bertas. 

Kleopas pažvelgė į dangų ir pamatė ilgą blizgantį objektą. 

- Bertai, dabar žinau, kodėl tu toks keistas... Tu ateivis. 

„O gal aš esu marsietis“ – nejuokais susimąstė Bertas. 

Tik nereikia šaipytis, ironizuoti: Bertas gyveno didžių permainų epochoje, kurioje fantastika 

virsdavo realybe, o tikrovė – fantastika. 

„Reikia pasitarti su Malvina“ – nutarė Bertas. 

- Malvina, ar aš žmogus? 

- Galbūt... Nežinau, - nusijuokė mergina. 

- Nenoriu būti ateiviu. 

Tik dabar Bertas panoro būti dujinio giganto Jupiterio gyventoju milžinu. Kokios galimybės, kokios 

perspektyvos? Jėga! O žiedą jis padovanotų Malvinai. Fantastika! Žiauriai kieta! 

 

Bertas 8 

 

Pagaliau atėjo ruduo. Geltoni klevo lapai – tai tikras turtas, valiuta padengta sidabro šalna. Bertas 

kartu su Malvina rinko didžiulius aksominius lapus. Medinis auksas – lengvas, iškilus, ir pūstelėjus 

vėjui gali pakilti į dangų. 

Stebėdamas ore šokančius lapus, gimnazistas svajojo apie archeologo karjerą, atkastus smėlio 

užpustytus miestus, dykumų sensacijas, neįkainuojamus lobius, ir, aišku, netrokško turtų, o norėjo 

tik pasitarnauti mokslui, pagelbėti istorijos mele paskendusiai žmonijai. Tik jis nušvies tamsoje 

skęstančius akademikų protus, niekais pavers jų kvazidizertacijas, tik jis šnekės tiesą ir niekada 

nesumeluos. 

Bet vidinis cenzorius piktai kikeno: „Neišdegs, jaunuoli, tau pasiekti mokslo aukštumų, neatrasi tu 

nei pilių, nei miestų, o įžūliai pasispardęs akademiniame olimpe, paskęsi nykioje buityje“ 

- Ne! – suriko Bertas. 

- Kas atsitiko? – sunerimo Malvina. 

- Man reikia aiškiaregio, ekstrasenso konsultacijos. 

- Žinau tokį beprotį, kurį visi jį laiko sukčiumi ir apgaviku... 
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- Tiks ir šarlatanas. 

Staiga pradėjo snigti. Krito didžiulės snaigės, kurios pasiekusios žemę, pavirsdavo seniais 

besmegeniais. Mieste dingo žmonės, liko tik baltos statulos. Štai kas atsitinka apsilankius pas 

burtininkus. Bertas atmetė kvailą sumanymą sužinoti netikrą ateitį. Nurimo pūga. Neliko senių 

besmegenių, tik paprasti žmonės. 

 

Nutrimaičiai, 1999 m. gruodžio 31 d. 

 

Bertas 9 

 

Tranzitas – tai neatsiejama bardo pakopa. Judėti, nesustoti, siekti nepasiekiamo, keliauti bet kur, ir, 

pagaliau, ieškoti savęs. Ilgai ir sunkiai. Nerasti. Pamatyti pasaulį kitokį, nei kine, televizoriuje, 

knygose, žurnaluose. Derėtų priminti, kad tuomet nebuvo nei mobiliųjų, nei interneto. 

Šis tranzas buvo palaimintas mirčių. 19-metis Bertas vietoje nuskendusio draugų draugo iškeliavo į 

pirmąjį savo tranzą. Iš Prahos pajudėjo dviem grupėmis. Jie, dviese su Albinu, ir kita trijulė - 

atskirai. Susitiko su jais tik po kelionės. Tiesa, tik su dviem. Avarijoje Vengrijoje žuvo tas, kuris 

pakvietė Bertą užimti nuskendusio draugų draugo vietą. Tranzuotojai žino, kad kelionė neturi jokio 

plano, kad tavo draugas tėra tik pakeleivis, o tu pats, pamiršęs save, balansuoji ant bedugnės krašto. 

Gyvensi ar mirsi – nuspręs tik asfaltas. 

Nepaisydamas lemtingų įspėjimų, Bertas pradėjo nuolat tranzuoti. Stulbinantis nakties ir dienos 

dangus. Piktų vairuotojų spjūviai į veidą ir malonus pokalbis greitai lekiant jūros link. Viskas 

susipynė milijono žvaigždučių viešbutyje, o rytoj nežinia. Be įsipareigojimų sau. 

It saldainiai Bon Pari (skaniausi, kokius pamena iš vaikystės; o gal Bon Ami?) skriejo miestai. 

Žemėlapis senas, suplyšęs, jame Europa delno didumo. Praha - alchemikų, šv. Vito ir, žinoma, 

palindrominio KM tilto miestas. Tai buvo Centras. Ant kalno slapta kriaušių giraitė, kurioje Bertas 

užmigdavo grožėdamasis vaizdu į visą Prahą. Reikėdavo aukštai lipti, bet ryte nubudus, bevalgant 

saldžią prinokusią kriaušę, galima nemokamai mėgautis įspūdinga panorama. 

Lėkė miestai it karvės čiuožiančios ledu. Brno, Bratislava, Budapeštas, Segedas, keistas kaimas prie 

Rumunijos sienos, kur šeštą ryto vyrai sėdi kaboke, pamelžę karves geria alų ir rūko cigaretes 

Munkas (darbininkas), jos smirda baisiau nei Prima, o Lajošas kepa savo riebius blynus ir rėkia ant 

viso kaimelio: Lajoš, Lajoš... Pasisotinus galima pamiegoti daržinėje, niekas nesutrukdys, 

neapiplėš. Nors tuo metu kelias į Vakarų pasaulį buvo dar uždarytas, Rytų Europos pasaulis mums 

buvo svetingas. 

Budapešte Bertą ir Albiną priėmė pagyvenęs žurnalistas Rudolfas Szabo, tebūna šviesus jo 

atminimas, nežinoma, ar begyvas jis, puikus žmogus, ir ne todėl, kad paaiškino, kuo šior skiriasi 

nuo bor (šior ir bor yra alus ir vynas, o gal atvirkščiai), ir kad tik Tokaji yra tikrai geriamas vynas, 

visa kita pamazgos. Verta priminti, kad šalia Budapešto Bertas stebėjo chronomiražą, bet matė ne 

Atilą ir jo kariauną, o Duną. Taip vadinamas Dunojus. Jokia viskas įskaičiuota kelionė su turizmo 

agentūra neatstos to jausmo, kai pavargęs tranzuoti kokias keturias ar daugiau valandas pradedi ant 

beveik tuščio kelio kur nors (Slovakijoje?) šokti AC/DC Thunderstruck šokį, ir be jokios muzikos. 

Po to krenti ant pakelės žolės ir užmiegi. Gyvas. 

 

Raštinė, 1995 m. 

 

Bertas 10 

 

Diena buvo saulėta ir labai karšta. Smarkiai lijo. Berto smegenys ištirpo saulės spinduliuose, o 

kojos – baloje. Džiugus varlių kvarkimas it dumblas šlapias, glitus metaliniu, industriniu garsu 

užtinkavo akis, ir Bertas išgirdo, ką šneka varnos: - Šis gimnazistas yra NEZ Meistras... 

- NEZ Meistras įdomu... Čia kažkokia stalkeriška zona NEZ? Neegzistavimo-Egzistavimo Zona? 
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- Labai taikliai pastebėta. Bertai, tu moki rasti naujas prasmes, - garsiu kranksėjimu pagyrė varnos. 

Pagaliau Bertas nuo akių nukrapštė akustinį dumblą ir pamatė prie PC stovintį girtą, klasiokų, 

nepanašių dvynių Igno ir Tado tėvelį. O gal jis buvo ne tėvelis, o vaiduoklis? Ar būna girti 

vaiduokliai? O gal jie NEZ zonoje, yra "naiznanku" išversti ZEN Meistrai? 

- Negerkite... – reikalavo varnos. 

- Bertai, o ir išsikapsčius iš gėrimo - gyvenimas vis viena neturi prasmės... NEZ yra naujas lygis, tik 

niekam geriau apie jį nepasakoti. Po sunkių išgyvenimų ir gėrimo suvokiamos tiesos, kurių visą 

gyvenimą buvę blaivininkais niekada nesuvoks. Pagirių kančia yra šventa, apvalo, priartina prie (). 

- Tu ne Igno ir Tado tėvėlis... 

- Įspėjai... Aš ypatingas debesėlis. Apvalus, savitas, portalas į kitą laiką ir erdvę... 

Bertas ėjo per lavonų krūvas, ir dar vos gyvi žmonės tiesė rankas - maldavo pagalbos, bet ss dalinių 

kareiviai pistoletų šūviais pribaigdavo nelaiminguosius, o sadistas gestapininkas grojo akordeonu ir 

dainavo... Baisu, deja, Bertas buvo iš kito laiko ir nieko negalėjo padėti, bet įvyko stebuklas - jis 

išgelbėjo mažą mergaitę, ir nusinešė ją į savo laiką, kuriame taip pat uoliai yra žudomi žmonės... 

Deja, deja... Pasaulis nepagerėjo! 

Ir kodėl Bertas pateko į kitą laiką? Didysis hadronų kolaideris iškreipė erdvę ir laiką, ir prieš 

nukeliaudamas į praeitį, Bertas pamatė didžiulį apvalų debesį ir taip pat išgirdo trūkčiojantį 

gaudesį... Daugiau neprisiminė nieko... 

Bertas atsitokėjo namie: jis gulėjo ant grindų, o šalia stovėjo išgelbėta mergaitė. 

- Koks tavo vardas? 

- Sara... 

Kai į kambarį įėjo Berto motina, jis tikėjosi klausimų: iš kur atsirado mergaitė, kas ji tokia? Bet 

klausimų nebuvo, ir kodėl? 

Tai bent! Vadinasi, galima pakeisti pasaulį, pakeisti save, bet matrica tylėjo, nes ji nekalba, tik 

formuoja tikrovę, kurią mes matome, arba - ne. 

- Kiek klausimų... O atsakymas tik vienas, - paaiškino Sara. 

- KOKS? 

- Kuoks? Ne kuoks, medis, - nusijuokė Sara. 

- Būk mano sesute, - maldavo Bertas. 

- Ačiū, kad paprašei: dabar aš pasiliksiu čia ir negrįšiu į prakeiktą laiką. 

 

Bertas 11 

 

- Kleopai, ar matei mano pirmąją publikaciją jaunimo žurnale? – mandagiai pasiteiravo Bertas. 

- Tai taip šaunu... Ar gausi bent bronzą? 

- Ar žinai, kad tik sidabro medalis yra tikras, 100 proc. sidabro, aukso medalis tėra 1,2 proc. aukso, 

kitkas - sidabras (paauksavimui tie 1,2 proc.), o bronzos medalis - iš vario ir šiek tiek cinko... 

- O gal tu nori kobalto arba urano medalio! – šaipėsi Kleopas. 

- Ko? Balto? Ura... No... Odnako, kodėl taip šneki? 

- Bertai, jai tu būtum labai blogoje kompanijoje, aš tave gerbčiau, o dabar tu - niekas! 

Įskaudintas Bertas name vaiduoklyje įkūrė diskoteką. Sugužėjo visa mokykla ir stebėjosi itin keistu 

Berto šokiu. Jis artistiškai bėgiojo sienomis, buvo net nukritęs ant lubų... Paranormalu ir tai, kad 

Bertas nėra buvęs jokioje diskotekoje. Turbūt jį supainiojo su antrininku, kurio nebuvo (?). Šis 

įvykis sukėlė įtarimą policijai, todėl Bertą norėjo pasodinti į kaliūzę. Padoriai, civilizuotai 

visuomenei nereikia nindzės, ateivio, tarzano. Tik filmams. Bertą išgelbėjo advokatas Aitvaras 

(mitologinė būtybė, virtuoziškai apsimetusi žmogumi), ir po šio įvykio Bertas prisiekė sau: 

- Studijuosiu mitologiją! 

O tuo metu, kai jaunimas šėlo ir šoko, Bertas, iki pat uždarymo prasėdėjęs bibliotekoje ir studijavęs 

papuasų kalbas, nuslinko į tamsią, niūrią dykvietę. Čia jis mokėsi šaudyti. Galingas, tylus šūvis ir 
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auka gatava... Bertas šaudė tik į senus, jau niekam nereikalingus taikinius. Naujų taikinių Bertui 

buvo gaila - iki pat širdies gelmių! 

 

Bertas 12 

 

Bertas palėpėje atrado apdulkėjusį antroko dienoraštį ir skubiai atvertė. Visi puslapiai buvo tušti. 

Nejaugi išgaravo visos raidės? O gal tekstas buvo parašytas simpatiniu rašalu? Bertas negalėjo 

prisiminti slapto būdo, kurio dėka galima perskaityti savo senas mintis. O kam? Vis viena, visa 

informacija yra patikimai saugoma jo paties galvoje. Kai prireiks – prisimins. Bet ką daryti su 

dienoraščiu?  

Tik dabar paaiškėjo nepaneigiama tiesa: dienoraščių Bertas niekada nerašė, nes tai nevyriška. Jis 

lankė karatė klubą, mokėsi šaudyti... Ir kuo toliau, tuo geriau jam sekėsi. Geriausiai pavykdavo 

šaudyti į slyvas arba alyvas arba nuspirti seną supuvusį kelmą.  

Nė kiek nesudvejojęs, Bertas į šiukšlių konteinerį nusviedę bevertį sąsiuvinį – tai ne jo rašliava. 

Sudrebėjo metalas, suvaitojo necinkuota skarda. Gal būt, todėl sparčiai augo medžiai, o namai 

įžūliai žemėjo, ir išsigandęs miestas traukėsi iš Berto kelio. Ir nuo ko šiurpo bevertis miestas? 

Matyt, žinojo, kad čia ne Berto vieta, nes gimtinė yra viduje, tik kaip ją surasti Bertas dar nežinojo, 

ir nebuvo ko paklausti – tik knygų. Kaip dainavo Andrius Mamontovas (tiksliau, tai buvo dar 

grupės FOJE laikais), "vaikystė baigės juk".  

- Malvina, ar tave slegia miestas? 

- Man patinka čia gyventi, aš niekur nenoriu keliauti ir ieškoti laimės svetur. 

- Taip, Malvina, svetur yra tik svetima laimė, o man reikia savosios, bet jos čia nėra, ir aš nežinau 

ką daryti... 

- Užbaiki gimnaziją... 

- Norėčiau baigti mokslus Labanoro girioje... 

- Geriausi pedagogai – tai vilkai. 

Jaunuoliai pradėjo kvatoti. Kai linksma – tada ir gera, ir nesinori kalti suklastotų istorinių faktų, 

datų, matematikos įmantrybių ir fizikų kliedesio. 

 

 

M A I K L A S  

 

 

Sveiki gyvi 

 

Kalbuosi gal su savimi, gal su vaiduokliu, gal su niekuo? Nesikalbu! Netyliu! 

Kokia muzika skamba skliautuos? 

the five day week straw people 

apsiriboju neo-bugiuvugiu...  

apple pie motherhood - apple pie? 

...grabaciones originales remasterizadas digitalmente... 

tre bona muziko estas 

....publicado bajo licencia Atlantic Recording Corp. por Estrella 

Rockera S.R.L. , Denia, Espa.... 

buraco negro... a la kosmoso... 

si, compadre! 

ĝi estas perfekta zen, mirinda zen, zen zen zen!!! 

el ingenioso hidalgo don Mindaugaso de la Pajauta, 

gero vejo campo contraboso virtuozo contuctoro bez bileto i keliauto 

per asfalto... 
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p.s. ...ir tegu išnyksta tuomet kad ir visos spaustuvės pasaulyje... ( Servantesas, don Kichotas II 

tomas 12 psl.) 

vi estas heroa fido Drava!!! 

boogie woogie estas via vivo ta Da Da. kaj Chrysler. kaj azenidon. 

bet gyvenimas yra kitoks... linksma, kai liūdna... liūdna, kai linksma... 

malĝoja kiam feliĉaj kaj kontentaj kiam malĝoja... ĝis revido!!! 

pasiduodu....... aš pralaimėjau......... 

Jūs laimėjot. valio.... 

kinų išmintis teigia, kad pergalės yra kartus skonis, nes kažkas tapo nuskriaustas, paniekintas, 

pavergtas, sunaikintas... Nenoriu būti bonopartu.... 

Bono-parta, bono-parta  

Parta-bono, parta parta. 

parta karta 

bita karta 

kitą kartą 

aristo krato 

bono parto 

turto kratą 

dėl dom krato 

dėl domo fono 

dėl auksinio 

sakso fono 

tuba tuba  

buta buta 

batu batu 

tatu butu 

butu tatu 

tatu buba 

batu tabu 

buba buba 

Mes ilgėsimės tuba - tubos, lauksime buta - butos, ir laikas batu - tabu atneš tik buba - bubą... 

supratau 

gatvė aptverta namais 

skersgatviai siauri 

laisvai 

hamake ištiesiau kojas 

sapnuoju dangorėžių kanopas 

dvigubas debesų nugaras 

kaukiu 

ŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ 

 

Miražas 

 

- Meistre, nuostabi diena, pasaulis laukia, kol jam pasakysim komplimentą, koks jis nuostabus, o 

tada nusisuks, nes labai daug girdėjo tų komplimentų... Antikomplimentų irgi... Bet juk pasaulio 

nėra? Meistre (mes žinom, kad Jūs Yoda, bet niekam nesakysim). Absurdistano naujienų agentūra 

Jus sveikina su dar viena absurdo diena ir klausia, kaip Jūs ją leidžiate? Ką klausot? 

Tai buvo ANA (Absurdistano naujienų agentūros) gandų kūrėjas, jauniausiasis redaktorius-

išleidėjas Maiklas. 

Žaibiškai atėjo atsakymas. Iš kur? (Ne)svarbu! 
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- AČIŪ, Maiklai, kad nepamiršai... Atidariau paštą - ir štai laiškas. Įspėjai - aš Yoda, tik jokios 

reklamos! ANA rimtas "organas" jeigu išpjausi iš kūno - mirtis, todėl siunčiu trumpą eilėraštuką. 

Pasauliui - komplimentas! Ir dėkingas pasaulis Tau sako - AČIŪ, Maiklai... 

Kai sutrumpėja atstumai tarp miestų ir kaimų 

Nepasiekiami miražai dvelkia vėsa 

Ir smėlio jūrose skęsta stiklinės mėnulio žuvys 

Tamsu 

Kai šviečia saulė 

Ir tirpsta žvakės naktyje 

  

Bet koks atstumas 

Tai tik taikinys 

Ir kai jau nebegirdi dūdų orkestro 

Gali pažvelgti į laikrodžio padalas 

Ir pamatysi tik coline liniuote išmatuotas valandas 

Todėl reikia taupyti duris 

Nes lauke jau šalta 

Ir teks be pirštinių rinkti pamirštas bulves 

  

- Bet juk pasaulio nėra? – pasipiktino Maiklas. 

- ... štai kas atsitinka, kai visas dienas tūnai restorane... Ir klausai the byrds - sweetheart of the 

rodeo... 

- Už ką? Aš Maiklas, ANA gandų skleidėjas ir kūrėjas, aš nevertas komplimento...  Restorane? 

Tūnau naktimis (mano naktinė pamaina, nes ryte visi turi gauti naujų gandų) ir kurpiu gandus. 

Mano tikslas subalamūtinti žmones. Prikuriu strašylkų, kad visi bijotų. Nes taip reikia. Be to, the 

byrds netaisyklingi kažkokie paukščiai. Aš atsidarau langą ir klausausi the birds... Paprastų... 

Balandžių dažniausiai... Ir viskas kaip per šydą, pasaulis atrodo netikras, plastikinis...  

- Maiklai, Tu nori apvalią butelio kiaurymę užkimšti kvadratiniu kamščiu - nepavyks... 

- Jeigu šiuos žodžius suprasiu tiesiogiai, ateis slibinas ir mane praris gyvą, kartu su visomis Tavo 

žiniomis... Todėl einu ilsėtis ant aukštų dangoraižio sijų... 

- Maiklai, dabar įsitikinai, kad pasaulis yra labai saugus, ir, kai esi labai aukštai - galima eiti į bet 

kurią pusę... 

- Eisiu tarp 12 ir 13 valandų šiaurėn... 

- e i k !!! – surėkė Yoda, ir pasigirdo lazdos kirčiai: tolimi, nepasiekiami, saugūs. 

Maiklas pasijuto pavojingai pasikėlęs, todėl pradėjo eiliuoti: 

e  

i 

n 

  

  

u 

  

.... pučia pučia....  

  

- Maiklai, išjunki ventiliatorių... Propelerį, kuris sukasi... 

- Stop. Sustojo? Nežinau. Matau tik STOP ženklą.  

- Maiklai, tai jau žaidimas... Tu negali sustabdyti savo minčių, todėl bėgu iš smėlio dėžės... 

- Meistre, ANA - tai esmė - esmė - ėsmė - smė - mė - ė .... Aš pasipuošiu indėno drabužiais ir būsiu 

vadas! 

- Po 25 metų Tu taip atrodysi lietuvių rezervacijoje... Išdidus, nepalaužtas, autentiškas... 
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- Manęs gyvo nepaims... Ačiū Jums... t. y. Master Yoda. Smagu, kad yra žmonių, kurie žino, kas 

tai... O tai jaučiuosi senas, kai tenka kam nors tai aiškinti...  

- Kaip gaila, kad Tu pasenai... O dabar be humoro - Tau kritinis amžius... labai pavojingas laikas... 

kai bus 50 atsigausi, pajaunėsi... patikėki... 

- Su humoru... Kaip tik... Jis tik juodas, šveikiškas, kartais dar juodesnis... Bet nieko, turiu planą iki 

50 atjaunėti... Hahaha. 

Hahaha. Hahaha. Hahaha. (n kartų!) 

Tą dieną lijo ir džiaugsmo ašaromis verkė dangus... 

  

(Ne)įmanomas vizitas 

 

Maiklas galvojo, kad artėja prie tikslo, galutinio taško, pergalingos finišo juostelės. Bet nebuvo 

lietuviškų sportbačių atvirkštiniam maratonui į progresą. Pavojingai klibėjo, paprastais vinimis 

sukaltas medinis šaligatvis, tik šiek tie aukščiau pakilęs virš kasdienybės purvo. Maiklas pašiurpo: 

agresyviu, rūgščiu dumblu gaudė balos. Siera, azotas, druska... O kur medus, apelsinai, biskvitai, 

šokoladas ir kava? 

- Aš nebijau! – sušuko Maiklas.  

metas įjungti lietaus kameras  

prapliupti šlapdriba 

nes balų įtvarai trukdo šuoliui  

o bedugnė čia pat 

restorane jau dega šviesos 

gilus prožektorių kanjonas pjauna kaukes  

pusiau 

sugauti žmonės geria aperityvą ir ruošiasi pietauti 

tamsūs veidrodžių stiklai 

šaltis 

auksinis saksofono blizgesys 

popbliuzas  

iškulti interjero dantys  

ambientiškas detoksikacijos ilgesys 

bet rankas surakina neišvengiamas apsvaigimas  

nuodais persunktos smegenys niekada neišsiblaivo 

amžinos gyvenimo prasmės pagirios 

nesėkminga nušvitimo 

sąmonėjimo paieška 

medituoti trukdo mąstymo tarša 

kieta minčių uoliena 

benzopjūklai  

šlapios malkos 

laužas 

dar ne aktyvuota anglis 

neblizga dantys  

prisodrinti metalo 

svarbu į židinio ugnį pamerkti atšipusį žvilgsnį 

įsibrauti į vidų 

bet niekas neįeina 

ir neišeina  

ANA (Absurdistano naujienų agentūra) buvo įsikūrusi pačiame dangorėžio viršuje. Beveik 

debesyse, todėl buvo mažai lankytojų. Galbūt klientai bijojo būti sušaržuoti, apgaubti absurdo rūku, 
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nušviesti nesąmonių prožektoriais? Bet šį rytą atsivėrė durys, ir į redakciją įžengė pats Meistras 

Yoda. Iš vaikystės prisiminimų, iš rožinių sapnų, iš paralelinės tikrovės, iš alternatyvos, ir 

paslapties. Yoda patogiai įsitaisė sofoje. Pusinio lotoso poza. Kodėl ne pilno?  

- Todėl, kad gersiu arbatą, - atsakė neklaustas Meistras. 

- Einu, plauksiu kur nors... Gal netoli... O gal... – nė kiek nesutriko Maiklas. 

- Absurdas – yra tik absurdas... Palankaus vėjo! Palankaus PI... 

- Va čia tai geras - atomuose, kvantuose surado PI. Mes artėjam...  

- Kas ieško - tas randa... Maiklai, tu JAU atėjai... 

- Ne, aš plaukiu... Okeanas neša mane...  

- Tu esi kapitonas Nemo, ir Nautilus grimzta vis giliau ir giliau... Jau pasiektas mąstymo dugnas... 

- 10 000 myliu po vandeniu... Tai ne pabaiga... Gylis didėja... Link PI... 

- PI tik skaičius, o ČIA (gal būt ANA redakcijoje?) zona, kurioje yra teleportacijos portalas... 

Požymiai - nauji kvapai, malonūs ir nepatirti... Tu jau patekai į alternatyvią realybę... Tai mąstymo 

dugnas... Tavo rankose kastuvas... Tu kasi deimantus, aukso akmenukus, platinos žirnius... Tu 

sugrįši pralobęs... Jei sugrįši... 

- Pi yra simbolis... Begalinis skaičius... Apskrita amžinybė.  Pasaulį valdo didelis rožinis Kyškis.  

- ...begaliniai skaičiai... apskrita amžinybė (ir dar kvadratinė laikinybė?) – Maiklai, Tau prasidėjo 

haliucinacijos... Koncentruokis į kastuvą, nepasitikėk rožiniu Kyškiu, jis apgavikas, paradoksali, 

pasimetusi asmenybė... Tu ganėtinai protingas, atmink, jau pakaks turto, lipk iš proto dugno 

aukštyn... 

- O aš manau, kad amžinybė ribota... Nėra jokios amžinybės ir begalybės, yra tik galutiniai 

skaičiai...  

- Maiklai, ir skaičiai nieko nereiškia... Nėra galutinių skaičių... Nėra pirminių skaičių... 

- O gal yra tik Nulis? Ir jis iš nieko nesidaugina...  

- Nėra ir Nulio... Neprisirišk prie nulio ar Tuštumos... Yra tik Sąmonė! 

- Sąmonė... Ech.... Tas saldus žodis..... O kur Ji, ta Sąmonė? 

- Tu ją (Sąmonę) turi - tai faktas! Ir todėl būki Sąmonėje... Ir visa kita ateis tarsi savaime: ir 

išmintis, ir sėkmė ir ramybė... Tai yra ne-mąstymas, ne-veikimas... 

- Tai gal greičiau Sąmonė turi mane, aš tik už virvelių tampoma lėlė? Ačiū, Meistre. HO!!! 

- TU ESI SĄMONĖ! o kai nesi Sąmonėje, Tavo protas (Tavo Sąmonės projekcija) pradeda 

analizuoti aplinkos ir vidaus fenomenus (mintis) ir Tu tampi savo norų, aistrų, minčių, koncepcijų 

marionete... 

- Ok. Aš esu Sąmonė, Jūs esate Sąmonė, mes visi esame Sąmonė.  

Yoda ramiai išgėrė arbatos puodelį. Įstabiai ramiai. Be jokio atsirūgimo. Lygis. Maiklą sužavėjo 

pamokantis Meistro mandagumas.  

- Maiklai, man metas keliauti... 

- Sąmonė atsisveikina su Sąmone... Absurdas kokis tai... Bet gerai...  

- Ne absurdas... Be reikalo apie Sąmonę šneku... be reikalo... Daugiau apie Sąmonę nekalbėsiu... 

Jau išgėriau visą arbatą... IKI!!! 

- Kaip tik man kaip rigpa reikėtų VISKĄ ŽINOTI APIE SĄMONĘ... kas ji, iš kur, su kuo valgoma 

ir užgeriama. Kaip sąmoningėti...? 

- Džiaugiuosi Tavo pasiryžimu. Tavo intelektas, kalbų mokėjimas, darbštumas - tai sėkmės 

garantas. Linkiu sėkmės! 

- Ačiū, Meistre. Kviečiu arbatos Jums nepatogiu metu.  

- Nepatogu atsisakyti... Ačiū... 

Meistras Yoda dingo. Ir kas liko? Tik daug tritaškių... Jie krenta kaip sniegas, ir padengia visus 

žodžius baltu kilimu.  

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Štai ir viskas! Nieko nėra tobulesnio už absurdą!  
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Pamesti vardai 

 

Maiklas mėgo dangorėžio stogą. Aukštis dvelkia absurdu: kuo aukščiau – tuo baisiau, pavojingiau... 

Redakcija maskuoja aukštį, paslepia kritimą žemyn, nes skrydžio nėra. Apačioje – miestas, gražus, 

tvarkingas. Problemų tarsi nėra, bet susimąstymo valandos pavirsta sekundėmis, ir nelauktai 

pasibaigia darbo diena. Kur eiti, kai spartėja laikas, plastmasine kiemsargio šluota nušluodamas 

laimingas akimirkas. 

Apsunksta prisiminimų šešėliai, nes dangus neturi jokių akivaizdžių įrodymų, patvirtinančių debesų 

apvalumą. Išeitis – ne menas. Galerijose prarandama tikrovė, nes įrėmintas peizažas netampa 

kvadratiniu, ir už drobės ribų slepiasi tamsa. Klasikų darbai įkyriai žada išbaigtą tikrovę. Tvarkingą 

natiurmortą, abstrakčią potėpių akimirką, industrines rūdis. Ir pavargus nuo vamzdžių, konstrukcijų 

ir drobių, galima stebėti langus, kurie akivaizdžiai paneigia visas meno tiesas.  

Vienodai dūžta stiklas, jei metamas akmuo iš vidaus, ar iš išorės. Smūgis nepatvirtina jokių krypčių, 

ir atseikėja aštrių šukių saują, kurios sukruvina rankas. Skaudi dabartis, todėl Maiklas atsigręžė į 

praeitį, kurios ant stogo nėra. Tik laisvas kritimas, tik minčių sprogimas. Atgaiva ar pražūtis? Ar 

nuoširdus absurdas byloja tiesą? Jei taip, tai kodėl logika tarnauja tik apgaulei ir suktybei? 

Maiklas turėjo gerą draugą. Jei tiksliau, vienintelį. Gal todėl ir gerą.  Jis nieko nereikalaudavo, 

nekamantinėdavo, nors negali sakyti, kad jam nerūpėjo Maiklo gyvenimas. Anaiptol. Rūpėjo, gal 

net labiau nei kitiems. Tačiau tai nebuvo įkyrus žmogus, o kartais net patologiškai kuklus, nors 

pašmaikštauti anaiptol ne kukliai mokėdavo. Saiką suvokęs draugas, Maiklui net savo tikrojo vardo 

niekada nesakė. Beje, ir Maiklo vardas nebuvo tikras, t.y. jei tikru vardu laikysime tą, kuris pase. 

Todėl Maiklas jį vadino taip, kaip draugas (ne)pageidavo - Filadelfijus. Žinoma, šis vardas buvo 

pašposavimas iš nelabai vykusių žurnalistų, su kurių darbo specifika susiliesti teko ir Maiklui.  

Bet Maiklas širdyje visada buvo tapytojas, ne reporteris, ne žurnalistas, ne apžvalgininkas, ne 

kritikas... Jis tapė miestus, mėgo tiltus, gėles, medžius, kaštonus ir vazonus, ypač geltonus. Dar 

mėgo kvailokai rimuoti, nes toks smegenų masažas padėdavo atsipalaiduoti. Maiklas buvo slaptas 

poetas.  

Dabar turbūt reikėtų rašyti. "Ir tada nutiko..." Ir tada nutiko štai kas. Į ANA redakciją įvirto 

Filadelfijus. Jis buvo įtūžęs. 

- Paka...s (paspringo žodžiu, vargšelis...) to absurdo! Aš ne Filas! 

- Tai kas tu? - nė kiek nenustebo Maiklas. 

- Mano vardas Girvinas! Labai retas... Skaičiuojant nuo 1889 metų, šis vardas buvo suteiktas tik 

vienam asmeniui. 

- Tau? - įgėlė Maiklas. 

- Ne, mano seneliui... 

- Ir jo garbei tave pavadino... 

- Koks tu supratingas... 

Įtampa atslūgo. Girvinas, tebūnie Girvinas. Maiklas susimąstė: darbas ANA keitė jo mąstymą, keitė 

gatvių, draugų ir draugių vardus. Absurdas... Jau geriau... 

- Pakas, nepakas... - niūriai svarstė Maiklas, galvodamas apie mirtį ir kalbos klaidas, su kuriomis 

kasdien susiduria.   

- Girvinas? A, tai turbūt Girvingaudo arba Girvintauto trumpinys?  

- Nė! – rėkė Girvinas, - mano vardas unikalus, ne trumpinys, ne trumpinys, ne trumpinys! 

Didžiuliame ekrane užsidegė raidės: 

Dienos gandas (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

ANA kartą buvo paskelbusi, kad pagrindinė miesto gatvė iš tikro vadinasi Observatorijos vardu. Tai 

nebuvo tiesa, bet nebuvo ir melas. Iš tikrųjų ji vadinasi Galaktikos Tako prospektu. Kodėl? Apie tai 

- kitame "Dienos gande".  

ANA inf. 
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Maiklas pašiurpo, nes jis suabejojo Lietuvos sostinės vardu. Tik jau ne Vilnius... Veliuona - štai 

koks sostinės vardas. Girvinas kažkur dingo. Pasakė savo vardą ir išsinešdino... Ne, jis riogso 

koridoriuje, laka limonadą ir butelio, flirtuoja su jauna žurnaliste. O klausimai liko neatsakyti, todėl 

Maiklas tapo nemandagus: 

- Ša! Pasakykite, ar nuoširdus absurdas byloja tiesą? Jei taip, tai kodėl logika tarnauja tik apgaulei ir 

suktybei? 

Visi tylėjo... 

- Kai noriu pasislėpti, absurdą slepiu po žodžiu APsurdas, - itin nenoriai, tarsi atsakė Maiklas, - ir 

dar, tai Vėlių sostinė... Tai žinojo kiekvienas vėlietis....eee... vilnietis.   

- O ką reiškia dalelytė AP? - paklausė Girvinas. 

- Surdas, Melodijos tarnas, - tai XV amžiaus aklas šventasis poetas, muzikantas, kūręs dainas 

Krišnai, - paaiškino žurnalistė. 

- Koks tavo vardas, - paklausė Maiklas. 

Mergina apsiverkė. 

- Vakar buvome kartu, nejaugi tu pamiršai? 

Maiklas pakraupo – jis absurdo vėjas, viesulas, tornadas... 

Girvinas ėmė juoktis. Žurnalistė trenkė jam per skruostą. 

Teisingai, taip jam ir reikia... Pokštininkas... 

O po to ir Maiklui. Girvinas pradėjo vėl kvatoti. Dabar Maiklas smogė kumščiu juokdariui į pilvą. 

Girvinas susirietė, ir ne iš juoko. 

- Berniukai, nesipykite, - sudraudė žurnalistė. 

Dabar juokėsi jau visi. O ypač Maiklas, nes jis nežinojo (o gal pamiršo?) savo merginos vardą. 

Absurdas. Tai jau tikrai. 

Incidentą nutraukė vyr. redaktorius Reptilijus:  

- Kolegos, reikia kažką parašyti...  

- Reikia kažką parašyti... - mąstė Maiklas, kuriam baigėsi idėjos.   

Galiausiai suprato. Reikia parašyti absurdišką pabaigą.  

Viskas buvo gerai. Reptilijus atsistatydino. Tokia buvo nauja sensacija. 

O viskas buvo absurdiškai ne taip: Reptilijus neatsistatydino, o Maiklas sužinojo savo merginos 

vardą. Kaip? Ir koks buvo jos vardas? Premija – 1000 eurų.  

 

Painiava 

 

Tikrovės vardas - painiava. Ar tikrovė tikra? Ne, ji absurdiška. Klaida, manyti, kad Maiklas 

mėgavosi absurdu. Ne, jis jo nemėgo, bet gyvenimas diktavo savo sąlygas. Absurdiškas, kvailas, 

nelogiškas. Ir ką daryti? Mėgautis absurdu. Tai vienintelė išeitis, ir galimybė neišprotėti, dirbant 

ANA. 

Klasikinis absurdo apibrėžimas maždaug toks: absùrdas (lot. absurdus — nemaloniai skambantis, 

netikęs), beprasmybė, prieštaringas ar visai prasmės neturintis teiginys, reiškinys; nesąmonė, niekai. 

Kaip įdomu...  

Nemaloniai skambantis? Ar varnos riksmas malonus? Abejoju... Bet jis informatyvus, prasmingas, 

ir tik mūsų bėda (išsilavinimo spraga?), kad mes nemokame paukščių kalbos. Besparniai nesupranta 

sparnuočių. Pažvelkime giliau: europocentristui viskas absurdiška, kas tetelpa į jo „civilizuotos“ 

kultūros rėmus.  

Ar „netikęs“ (neįtikęs?), „stringantis“, „lūžtantis“ kompiuteris yra absurdiškas? Ar brokas – tai 

absurdas? Maiklas suabejojo apibrėžimo autoritetu. Galas jo karjerai, nes jis tapo nelojalus 

enciklopediniam teiginiui. Taip, taip beprasmiška kovoti su sistema. Vienam mitinguoti yra 

absurdas? Ne! Tai pozicija!  

Tolimesnė apibrėžimo analizė pradėjo siutinti Maiklą. Jis pakilo nuo stalo ir norėjo bėgti į lauką, 

palikti ANA, bet kur tau, neatsargiai užminė ant negrabiai Reptilijaus numesto cigarečių pakelio, 
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kuris buvo ne tik nuodingas, bet ir slidus. Celofanas. Tobulai apsaugotas nikotinas. Nuo ko? Nuo 

sveikų plaučių? Ne, nuo smūgio? Maiklas paskydo ir atsitrenkė į sieną. Kaukolė lengvai atlaikė 

smūgį. Nesudužo... Atsivėrė vyr. redaktoriaus kabineto durys. 

- Maiklai, reikia sensacijos? 

- Bus... 

- Ko voliojiesi ant grindų 

- Aš blaivus... 

- Matau, kad ne girtas...  

Maiklas nusvirduliavo į kabinetą. Jo jau laukė mergina. Jo mergina?  

- Koks mano vardas? 

- Julija... – leptelėjo Maiklas.  

Ir buvo apkabintas, pabučiuotas. „Įspėjau“ – negirdimai džiūgavo Maiklas. It greitaeigis 

(greitašliaužis) driežas išdygo Reptilijus. 

- Melodrama, vodevilis, o gal komiksas? – rūsčiai pasiteiravo vyr. redaktorius. 

- Mes dirbame... 

- Man reikia sensacijos, ir tuojau pat! 

Maiklas nebūtų Maiklas, jei nerastų išeities: 

- Žinau! Štai! 

Dienos gandas (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

ANA kartą buvo paskelbusi, kad Kultūros ministerijoje dirba klerkas žmogėdra Tai nebuvo tiesa, 

bet nebuvo ir melas. Iš tikrųjų jis buvo valkatų ir poetų ėdikas, Kodėl? Apie tai - kitame Dienos 

gande.  

ANA inf. 

Kiek vėliau Maiklas paskelbė, kad sostinėje gyvena 1111 žmogėdra. Tuo patikėjo vidutiniškai 2222 

žmonės. Iš jų 1111 liko gyvi.  

Pagaliau darbo diena pasibaigė. Maiklas atvertė slaptą bloknotą ir tik jam žinomu šifru parašė: 

Aš Maiklas. Man nelabai sekasi. Todėl rašau monologus. Kiti sakytų, dienoraštį, bet ne, tai tikrai 

būtų banalu. Aš rašau monologus. Daug ką iš tikro rašau. Bet ir monologus. O dar rašau recenzijas. 

Linksmas, ironiškas, todėl neretai gaunu pasiūlymus: į snukį, per čerdaką, pirkti plytą. Nepriimu šių 

pasiūlymų, bet knygas ir kompaktus man recenzuoti patinka. Aš tikras recenzentas. Bet širdis per 

gera, kad ką nors sudirbčiau. Kažkada bandžiau, oi kaip neverta buvo... Nusisuko nuo manęs visas 

muzikinis, literatūrinis ir net kino elitas su bohema. Nuo to laiko tyliai ramiai rašau sau monologus. 

(Ir kartais išdrįstu grįžti prie recenzijų.) 

Tekstas neiškoduotas, todėl čia pateiktas tik (ne)galima Maiklo dienoraščio versija. Vis geriau, negu 

nieko... 

 

„Valkatos gali!“ 

 

Maiklas turi žinių. Jis turi dienos gandą. 

Šiandien snigs. Kąsniais. Protarpiais kąsneliais (tuose regionuose, kuriems mažiau pasiseks). Kam 

pasiseks labiausiai, užvers sniego lavina.  

Trintelėjo blogai uždarytas ANA langas. Į kabinetą pliūptelėjo šlapdribos šuoras. Maiklas nutarė 

neuždaryti lango - tebūnie toks oras kaip lauke. Tai demokratiška, teisinga ir absurdiška. 

ANA langai visuomet būdavo blogai uždaryti. Tartum tyčia. Gal kad būtų galima teisėtai rašyti 

istorijas apie vaiduoklius ir poltergeistus (juk niekas dabar apie juos daugiau nerašo), kurie tranko 

langus?  

Deja, pro langą įlipo ne vaiduoklis, ne poltergeistas, bet rainas katinas, paskui jį šuo (kiemsterjeras), 

tuomet voverė, o procesiją užbaigė varna. kabine kilo sąmyšis. Įvirto piktas Reptilijus. 

- Aš dirbu su klientais, - paaiškino Maiklas, - vyksta interviu... 
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Daug žvėrių vos tilpo ankštame Maiklo kabinete. Prie žvėrių jis mintyse priskirdavo ir savo 

viršininką Reptilijų, slidų tipą, kadaise nukalusį legenda tapusią frazę: Gali dirbti, bet algos 

nemokėsim. Apskritai Absurdistane požiūris į pinigus visada buvo maždaug toks: tu dirbk, dirbk, o 

jei labai griežtai atlyginimo (nors jis priklauso pagal sutartį) nereikalausi, tai ir negausi, dar ir 

apibartas būsi.   

Maiklas buvo sugalvojęs kitokią gudrybę. Jis savo algą užrašė ant Reptilijaus bobutės pani 

Petkevič. Solidi dama nelabai gaudėsi Absurdistano aktualijose, todėl jos superpadidintą pensiją 

abipusiu sutarimu Reptilijus sumažindavo skaudama širdimi atiduodamas Maiklui. Žinodamas jo 

sugebėjimus skleisti gandus (jei ne ANA, tai kitoje agentūroje), pyktis su rašeiva nenorėjo. 

Reptilijus kažkodėl nepatiko varnai. Ji užskrido jam ant peties. Paliko autografą ir surėkė į ausį: 

- Piratas! 

Į kabinetą įėjo Julija: 

- Kaip čia smagu! 

Maiklas nustebo. Julija. Ką ji čia veikia? Pala, Julija... A, ji čia dirba. Bet kuo?  

Garsiai girgždėjo minčių dantračiai, kai Maiklas mąstė apie tai, kol galiausiai prisiminė (darbas 

toks, treniruotas). Ji - valytoja, tačiau gandų žino daugiau už visus. Tiesa, taip paprastai gero gando 

iš Julijos negausi. Bet ji, kaip ir kiekviena moteris (ir kiekvienas žmogus) turėjo silpnybių. Viena jų 

buvo juodas (kuo juodesnis, tuo geriau) šokoladas, taip pat šampanas (nebūtinai brangus, svarbu, 

kad burbuliukai duotų į galvą), na, ir parūkyti prisėdus prie Maiklo, bei papasakoti jam kokią 

istoriją. Maiklas, net pats būdamas gandų meistru, suvokė, kad jos gandai yra tokios nerealios 

istorijos, kad jomis patikėti galėtų nebent itin naivus žmogus. Vis dėlto Julija pasakojo itin 

įtikinamai ir raiškiai (buvo baigusi filologiją), tad jei gandas būdavo surašomas tokiais žodžiais, 

kokiais pasakodavo ji, ANA tądien klestėdavo, o jos gandą perspausdindavo beveik visi laikraščiai, 

kartais net televizija susukdavo reportažą, kurį netrukus paneigdavo. Toks gandų skleidimo-

paneigimo žaidimas Absurdistano gyventojams labai patiko, jis, kartu su degtine ir čipsais (rusų ir 

amerikiečių įtakos sintezė), buvo mėgstamiausias absurdistaniečių užsiėmimas.   

Bet ne Reptilijaus. Jis mėgo golfą, nepaisydamas seno anekdoto, kad kuo didesnis šefas, tuo 

mažesni rutuliai (turint galvoje, kad žemesnės grandies darbuotojai žaisdavo tenisą, o dar žemesnės 

- boulingą, kėglius).  

O Maiklas žaidė tik kompiuterinius žaidimus, ir aišku, darbo metu... 

- Čia mano katinas, mano šuniukas, voverė... - nustebo Julija. 

- O varna? - piktai paklausė Reptilijus. 

- Ji atnešė svarbią žinią, sensaciją, - skiedė Maiklas. 

Dienos gandas (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

 

ANA kartą buvo paskelbusi, kad sostinėje niekas nesirūpina gyvūnais ir paukščiais Tai nebuvo 

tiesa, bet nebuvo ir melas. Iš tikrųjų nelauktai atsirado valdžios nesankcionuota 

iniciatyva: „Valkatos gali!“ Nuo šiol bomžai globos laukinius padarus... Kodėl? Apie tai - kitame 

Dienos gande. 

 

ANA inf. 

 

Toks Maiklo darbo rytas (geriausia gandus jam būdavo kurti rytais, nors naktimis irgi neprastai 

išeidavo) baiginėjosi. Laukė (o gal lauke?) karšta vonia, karšta kava, šilta bandelė ir šalta lova.  

 

Solidus paprotinimas 

 

Maiklas prieš miegą suniūniuodavo niūnelę. Tai dažniausiai būdavo būsimo gando pirmas sakinys. 

Šįvakar jo niūnelė skambėjo taip: 

Nei karas, nei taika, bet ateina jie, nors tu ką... 
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Pabudo Maiklas neramus, suirzęs, o kai išėjo iš namų į ANA, jis jautėsi tarsi išėjęs iš proto. Vidinis 

balsas šaukė:  

- Pareik, neišeik...  

- Negaliu, manęs laukia nauji gandai...  

Maiklui buvo vis sunkiau ir sunkiau sugrįžti namo... ANA tarsi didžiulis magnetas traukė, siurbė jo 

žvalų protą. 

- Grįžk ne namo... į save... ten geriausia (toks gandas), - nepasidavė vidinis balsas. 

- Jau išeinu iš... proto, protėju neišėjęs... 

- Maiklai, kuo (kur?) skiriasi protas ir paprotys dirbti, plušti, kad ir už minimalų atlyginimą? – tardė 

vidinis cenzorius. 

- Paprotys, kai paprotinama. Protas - kai nuprotėjama... Nėra proto - neįmanoma išprotėti. O gal ir 

atvirkščiai... 

Dienos gandas (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

 

ANA kartą buvo paskelbusi, kad gudrumas ir protas - tai du mitai, kuriuos reikia paneigti. Nes 

abiejų nėra. Yra tik klišės. Klišos mintys. Melagis melavo... Tai nebuvo tiesa, bet nebuvo ir melas. 

Kodėl? Apie tai - kitame Dienos gande.  

 

ANA inf. 

Darbe kompiuteris 5 min. ir 30 sek. streikavo, po to „nulūžo“ ir vėl tapo darbingas. Absurdas? 

Kažin...  

išsijungiu.........trakšt............... 

..................................... kšt...... 

Maiklas seniai svajojo įsidarbinti leidykloje ir rašyti gandus. Gandus apie neva pasirodžiusias 

knygas, kurių iš tikro niekas nei ketino leisti, nei išleido, tačiau tos žinios tikrai būtų 

pradžiuginusios bibliofilus. Jis mąstė, kad leidykla, kurioje dirbtų, turėtų vadintis Prostito 

alma (arba Alba kibira), o knygų TOP'ą vis iš naujo galvodavo ir pergalvodavo, taip jam tai patiko. 

Naujausias, lapkričio mėnesio TOP'as galėjo skambėti keistai:  

1.Dzegančias kelnes: tarmybės ir svetimybės. Stereografija su monografijos pėdsakais.  

2.Trys minutės pragaro: kaip nemesti rūkyti.  

3.Mano bliūdai: sponsorystės ir lyderystės vadovėlis.  

4.Nuomaris Vilkijoj: phantastica (šį žodį Maiklas sugalvojo vietoje gausybės terminų, 

apibūdinančių pasakas šiek tiek suaugusiems, - knygas apie vampyrus, zombius, fentezi, Karlsono ir 

Mažylio nuotykius, Trulius Momius, mokslinę fantastiką ir kitą eridantę). 

5.Silkių reras: žvejo gidas (15 tomų; prenumeruojama 15 metų į priekį, vis pildomas).  

Dienos gandas (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

 

ANA kartą buvo paskelbusi, kad leidykla Kibira baka lapsurdaka išleido daug naujų knygų, bet jos 

buvo žaibiškai (per 5 min. 30 sek.) iš visų knygynų išpirktos. O Nacionalinėje bibliotekoje 

paslaptingai dingo. Tai nebuvo tiesa, bet nebuvo ir melas. Iš tikrųjų knygose buvo rašomi be galo 

įdomūs ir ypatingai aktualūs dalykai, o meninė tiesa pranoko ne tik tikrovę, bet ir astrologų bei 

psichopatų prognozes. Kodėl? Apie tai - kitame Dienos gande. 

 

ANA inf. 

 

Geras gandas, pagyrė Reptilijus ir nuėjo supirkti visų Maiklo aprašytų knygų. Rado. Nusipirko net 

po tris egzempliorius ir visą vakarą skaitė. O skaitymo metai jau buvo pasibaigę, bet Reptilijus to 

nežinojo. 

 

Vandenynas 
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Tai ne gandas, pats girdėjau, kad tai tiesa. Žemė turi kailį, Žemė yra gyvūnas, didelis, mielas, kaip 

šuo ar lama. Ir ji apsupta plaukuota tamsiąja materija. Niekas netiki, bet kada nors patikės. (Iš 

tikrųjų ir privačiųjų Maiklo gandų sąsiuvinio, Nr. 322, 2000 m.) 

Maiklas užsimerkė, nes jis pamatė branduolinį sprogimą... Žemė apsivalė nuo parazitų... Nemoka 

draugauti su Gamta, tegul dega pragare... Ir nejučia pradėjo juoktis: po ilgamečių darbų ANA visi 

įvykiai atrodė komiški, visos hipotezės kvailos, o filosofija - narkotizuotas kliedesys... Ir kur yra 

absurdo ribos? 

Maiklas atsimerkė. Sprogimo nebuvo. Buvo sapnas. Jis nežinojo, ar geriau būtų buvę, jei Žemė 

susprogtų, ar liktų tokia, kokia yra: su begale bepročių, ištvirkėlių, iškrypėlių ir karo mylėtojų. 

Skaitydamas žinias jis kasdien su tokiais susidurdavo, netrūko jų ir realiame Absurdistano 

gyvenime. Maiklas nebuvo tas, kuris labai myli žmoniją, tačiau taika jam atrodė didžiausias gėris. 

Kartais jis būdavo melancholiškai banalus ir ANA mėgo sapalioti apie taiką visoje Žemėje. Tada 

kolegos pravardžiuodavo jį komunistu, raudonuoju ir dar visaip kitaip negražiai...  

- Ša, jūsų kalbose nėra absurdo! Atsitokėkite, kur jūs dirbate? – aš tik noriu, kad būtų taika.  

- Man reikia gando apie taiką, - pareikalavo Reptilijus, - šis gandas būtų totalus absurdas... Maiklai, 

prie darbo! 

Dienos gandas (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

 

ANA kartą buvo paskelbusi, kad Europoje ir Azijoje taika. Tai du mitai, kuriuos reikia paneigti. 

Nes abiejų nėra. Yra tik visuotinė, pasaulinė taika. Karo nėra jokiame planetos kampelyje. Ir 

pačiame karščiausiame, ir – šalčiausiame. Branduoliniai arsenalai sunaikinti, visi kareiviai 

demobilizuoti. Atgijo, tankais išarta Sachara. Patrankos šaudo vandens „bombomis“. Auga palmės, 

žydi gėlės, ir visi laimingi. Tai nebuvo tiesa, bet nebuvo ir melas. Kodėl? Apie tai - kitame Dienos 

gande.  

 

ANA inf. 

 

Gyvenimas atrodė kvailas, kad Maiklui norėjosi verkti... Kaip pasipriešinti smurtui? Mohandas 

Karamčandas Gandis rekomenduoja Ahimsą. Nesipriešinti blogiui... Laukti, kol išseks skriaudikų 

jėgos ir jie nusibaigs savo blogų darbų mėšle... 

Gyvenimas ir buvo kvailas, bent taip manė Maiklas. Dažnai jis nematydavo jokių prošvaisčių. 

Viskas pilka, niūru, ir tik retos kelionės prie jūros - nesvarbu, ar toli šiaurėje, ar pietuose - 

pravalydavo jo absurdo prikimštas smegenis... Jūra nepaneigiamai demonstravo, kad pasaulis 

nesibaigia nedideliais žemės plotais, į kuriuos Okeanui, tiesą sakant, yra nusispjaut. Ne viena sala ar 

žemynas jau skendo ir vėl kilo... O Okeanas buvo ir yra... Taip! YES „Tales From Topographic 

Oceans“  

Dienos gandas (kiekvieną kartą vis kitoks - ANA garantuoja) 

 

Atlantai tebėra gyvi. Jie tarp mūsų. Dalis jų - reptiloidai (Maiklas, rašydamas šį gandą, pamąstė apie 

savo viršininką), dalis atrodo tiesiog paprasti žmonės. Tačiau žmonių genetika smarkiai skiriasi, tad 

mokslas nesunkiai įrodo, jog nėra taip, jog visi kilo iš vieno žmogaus. Vienas žmogus buvo, bet 

kada ir kur - tai žino tik ANA. Ir apie tai praneš Jums kitą kartą.  

 

ANA inf. 

 

Po šio gando Maiklą prislėgė sunki erezija. Vienas, vienintelis žmogus – tai Maiklas. Yra tik 

Maiklas, daugiau nėra nieko. Jėga, bet šiek tiek baisoka.  

 

Riebus taškas 
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Kaip numirti aš norėčiau, prie žemelės prisiglausti, visu kūnu, visu kūnu, prie žemelės, prie šaltos... 

(Iš Maiklo poezijos sąsiuvinio, p. 124, 2015 m.) 

Žiemos atgarsiai nuskrieja virš miesto it lediniai skėriai. Prasideda gripo medžioklė, todėl vis 

sunkiau pagauti ore šokančias snaiges. 

Reaktyviniai šaligatviai kosėja betonu, ir spjaudosi stiklo šukėmis.  

Maiklo žingsniams trūko taiklumo: gerai nusitaikius galima šoktelti net ant dangorėžio stogo. 

Galima nuspirti kaminus, ledinėmis varveklių akėčiomis išakėti čerpes. Bet Maiklas stebėjo 

senamiestį iš toli. Nuo dangorėžio stogo gerai matyti, kaip tuštėja stogai: vėtra šluoja senus kaminus 

ir apvalias satelitų lėkštes. Iš baimės dreba cinkuota skarda, be malkų nuobodžiauja židiniai. Jokios 

romantikos. Tik šaltis. 

Ar moka varnos mokesčius asfaltui? Ne, jos – laisvos.  

- Ar aš laisvas? 

- Šok žemyn, ir sužinosi! – ironizavo plokščias (lėkštas) dangorėžio stogas. 

O tu blezdinga, kaip baisu pasidarė... Galbūt todėl Maiklas neskubėjo palikti beribę stogo erdvę. Čia 

jo vieta ir aukštas pašaukimas. Medituoja debesys, gieda vėjas. Gamta tiki Gamta, o žmones 

praranda tikėjimą, peržengę banko slenkstį, paėmę neįveikiamą kreditą, bedugniuose seifuose 

palaidoję savo viltis. Geras gyvenimas – lakmuso popierėlis, parodantis kiek šarmo turi asmenybė. 

Maiklas neabejojo bankų griūtimi, todėl niekada nesapnuodavo spalvotų eurų. Tik sukūrė jiems 

vieną eilėraštuką. 

Kai atėjo euras 

Mano kapšas tapo kiauras 

Poetinį susimąstymą nutraukė telefonas. 

- Maiklai, lipk nuo stogo... Sugrįžk į redakciją tučtuojau. Reikia naujo gando. 

Dienos gandas (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

 

ANA kartą buvo paskelbusi, kad minimalistai (gaunantieji MMA) skaito politines naujienas ir 

laukia saldaus atpildo, kurį įvykdys ne jie, ne visuomeninės organizacijos, ne poetai, rašytojai ar 

dramaturgai, bet tūlas stebukladarys, kerėtojas ar magas. Ir visos apkalbos, gandai ar faktai apie 

politikų ir verslininkų kvailystes ir beprotybes leidžia jiems patirti fantastišką katarsį, peraugantį į 

didžiulį džiaugsmą, į būseną, kurią patiria kalinys bėgdamas iš konclagerio. Tai nebuvo tiesa, bet 

nebuvo ir melas. Kodėl? Apie tai - kitameDienos gande.  

 

ANA inf. 

 

Reptilijus, kiek padvejojęs, sankcionavo gandą. 

- Šaunuolis, gali 10 minučių pastovėti ant stogo. Tai premija. Įvertinimas.  

Maiklas neabejojo, kad meilė pinigams griauna šalį, žlugdo šeimas, laužo likimus... Ir jeigu premija 

yra – stogas, tai logiška būtų šokti žemyn be parašiuto (neįperkamas saugumas!) ir padėti ant asfalto 

save, kaip riebų tašką ir naują ANA gandą.   

 

Panika 

 

Maiklas pabudo ir neprisiminė savo sapnų. Tai buvo palengvėjimas, nes jo gyvenimas tapo panašus 

į košmarą. Anksčiau Maiklui rašyti gandus būdavo lengva ir malonu. Dabar tapo sunku ir labai 

vargino. Kodėl? Gandai kartojosi, viršininkui Reptilijui reikėjo vis kažko naujo, o Maiklo fantazija 

tarytum ore kabojo. Nieko negalėjo sugalvoti. Pakeverzojo tik kažką tokio: 

Dienos gandas (kiekvienąsyk vis kitoks - ANA garantuoja) 
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Vakar mieste liuoksėjo briedis. Arba elnias. Mes nežinome. Bet jis tikrai liuoksėjo. Ir tai tikrai buvo 

elnias. Arba briedis. Tai nebuvo tiesa, bet nebuvo ir melas. Kodėl? Apie tai - kitame Dienos gande.  

 

ANA inf.  

 

- Na, trys bobutės ir viena ragana! - nusikeikė Maiklas, - ir tai viskas, ką aš galiu?  

Nusivylęs perskaitė darsyk ir suprato, kad parašė geriausią savo gandą. Jis pasėjo PANIKĄ. Paniką 

valdo valdžia, bet kai valdžia pradeda panikuoti, darosi velniškai linksma.  

Dienos gandas (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

 

ANA nė karto nebuvo paskelbusi, kad šalyje ramu. Ramybė uždrausta. Pavaldiniai (ne piliečiai!) 

turi būti sunerimę, visada. Sutrikę ir išsigandę jie klusnūs, jie tyli, net ir niekinami ir gyvendami 

žemiau skurdo ribos, jie dreba dėl savo ateities, kurios nėra. Tai nebuvo tiesa, bet nebuvo ir melas. 

Kodėl? Apie tai - kitame Dienos gande.  

 

ANA inf. 

 

- Baisiai geras gandas apie valdžią, - pagyrė Reptilijus, - bet aš kasdien jaučiu vis didesnę nervinę 

įtampą. 

Dienos gandas (kiekvienąsyk vis kitoks - ANA garantuoja) 

 

Nervinė įtampa panaikinama antinerviniu antifilosofiniu prohumoriniu pleistru. Tai nebuvo tiesa, 

bet nebuvo ir melas. Kodėl? Apie tai - kitame Dienos gande.  

 

ANA inf.  

 

Reptilijus nusijuokė, o tai jau buvo visiškas absurdas. Prarastas redakcinis rimtumas. Pašlijo vadovo 

reputacija, susvyravo prestižas. Humoras kenkia karjerai. Geriau jau ANA redaktorius nušoktų nuo 

dangorėžio stogo... 

- Pageidauju Absurdistano medalio, pirmo laipsnio... – garsiai svajojo Reptilijus. 

- Kažkur tolimoje galaktikoje... būsi apdovanotas!  

- Gražu, bet tai ne ANA gandas... 

- O kas? 

- Redakcijoje daug absurdo, einu patikrinti inventorių... 

Kai reikalinga pilna proto inventorizacija - bankrutuoja bankai, likviduojamos gamyklos, dusinamas 

verslas, išmetami maisto produktai, kurių galiojimo terminas artėja prie ribos... 

 

Laimė – tai genetiškai modifikuota nelaimė 

 

Reptilijus blaškėsi redakcijoje. Nejaugi pasibaigė gandai? 

- Maiklai, reiktų gal supli(u)suot visokius niekus ir išpūsti burbulą? 

- Bus padaryta, tik vėliau...Dabar mane puola buitis... Bose, aš negaliu gyventi, kaip aukštai 

pakylėtas gandų kūrėjas, kūryba - tik mano rūpesčių šešėlis... 

- Buičiai kertame poezija, poezijai – buitimi, - patarė Reptilijus. 

- O rezultate - beprotnamis, konteineris... nakvynės namai... Arba vienuolynas...  

- Gerai nori... Pasvajoki, poete... Svajoti dar neuždrausta, bet girdėjau Seime jau ruošiamas naujas 

įstatymas, vyksta nuožmūs debatai, o visuomeninė organizacija LAISVĖ SVAJONĖMS jau renka 

parašus... 
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- Referendumo vis dėlto jiems nepavyks surengti, pernelyg žiaurūs įstatymai, o svajoti neuždrausta, 

nors ANA turi savo archyve gandą (slapčia nutekino vietinis vikilyksas), kad svajonės, kaip ir lietus 

Memelyje, bus apmokestintos.  

Dienos gandas (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

 

ANA su kartėliu praneša, kad tai ne naujas gandas - deja, ne, o Ultimos reklama: Išlydėkime rudenį 

su didžiųjų nuolaidų diena – JAMAM! Tai buvo tiesa, ir, deja, nebuvo - melas. Kodėl? Apie tai - 

kitame Dienos gande.  

 

ANA inf. 

ANA komentaras: brat vsech kto nepokupajet novogodnije igruški... todėl JAMAM!!! Netikrą 

gandą! 

 

Kas žaislo nepirks 

Tam Kalėdų nebus 

Neateis tada Senelis 

Kalėdinis į namus 

 

Maiklas žinojo, kad nenupirkęs šokoladinio zuikio (įvynioto į blizgantį popierių) bus sekamas, 

galbūt net areštuotas, apkaltintas Vilko ibn Pilko rėmimu... Kaip gerai, kad ne Meškos - dar yra 

vilties sugrįžti į ANA ir kurti gandus.  

„Akropolyje“ (nieko švento!) nupirkęs zuikį, tik namuose Maiklas suprato, kad jį ištiko oblomas. 

Pasijuto kaip romano apie Oblomovą pagrindinis herojus. Zuikis buvo ne tik kad ne šokoladinis, bet 

dar ir netikras, nors ir mėsiškas. Folijoje. Viskas netikra dabar, net GMO, sako, netikras, - pagalvojo 

Maiklas. Taip gimė naujas gandas apie netikrą GMO. 

 

Dienos gandas (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

 

ANA jau ne kartą buvo paskelbusi: Valgykite bet ką! Nieko nėra tikro! GMO - tai mikli industrinė 

apgaulė. Nėra kenksmingų produktų. Vėl galioja šūkis: alkoholis mano brolis, nikotinas - 

vitaminas! Tai nebuvo tiesa, bet nebuvo ir melas. Kodėl? Apie tai - kitameDienos gande.  

 

ANA inf. 

 

Nejučia Maiklas atsidūrė gatvėje. Ne, ne... Nesidžiaukite, dar ne vakaras, tik pasibaigė darbo diena, 

ir iš tiesų atėjo darbingas ir nuotykingas vakaras.  

- Žolė - man sesuo, - beveik garsiai pastebėjo Maiklas. 

- Tu narkomanas, ar sveikuolis? 

- O vanduo - brolis... 

- Ugninis vanduo, - patikslino moteriškas balsas, - kaip tavo nuotaika, sveikata, kas kamuoja? O gal 

tu eruditas? 

- Aš banditas, nes vieną rašau, o du minty.... Matai, koks aš blogiukas... 

- Blogiukas... geriukas... svarbiausia, pas ką ginklas... Bruce Campbell, Evil Dead 3. 

- Pas mane viskas hemingvėjiškai... Atsisveikinimas su ginklais.... 

- Taip, - atsakė ji.  

- Kas ta Ji? – nustebo Maiklas.  

Nematomas gatvės komentatorius (ne ANA darbuotojas!) paaiškino: 

- Apsiūnė. Taip ją vadino...  

- Ar tai vardas? Ir kas ją taip vadino? 
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- Apsiūnę taip vadino visi. Vardas? Kas yra vardas? Paso ji neturėjo. Sakytum, bomžiukė nuo 

gimimo - metų kiek, neaišku (gal 13, gal 30, o gal ir 53), rūko, geria, nesisaugo nuo gyvenimo 

skersapūčių. Bet visus pažįsta, ir ją pažįsta visi. Dar: ji protinga. Tai keista, nes baigė vos keturias 

klases (kuo abejočiau, bet jei jau taip sako... Apsiūnė niekada nemeluodavo, na, tik pagražindavo 

viską). 

Maiklas buvo labai lautrus. Kolosali empatija, gailestis ir atjauta ragino nedelsti ir paversti Apsiūnę 

jei ne princese, tai bent jau aukštuomenės dama, blogiausiu atveju - nepripažinta poete. 

- Ar aš tau patinku? - koketavo Apsiūnė. 

- Jau įsimylėjau, - sudrebėjo Maiklas. 

- Ar tikrai? 

- Tikrai, tu mano Dulsinėja iš Toboso... 

- Ne, aš – Selma, - beveik Salomėja, Saliamoniukė, - lautrus - tai jautrus latras. Empatiškas kolosas. 

Atjauta - tai pofigizmas (valgymas ko nors, užkandus figų), iš tikrųjų dažniausiai tą žodį vartoja tie, 

kurie niekam nejaučia užuojautos.   

- Tai bent! – išsprūdo pasigėrėjimo šūksnis Maiklui. 

Selma apsuko Maiklui galvą per vieną naktį. Ryte jis jai pasipiršo... Netrukus jau skambėjo 

mendelsonika.  

Dienos gandas (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

 

ANA tik vieną kartą per visą savo gyvavimo laikotarpį paskelbė: žurnalistas, reportetis (reportetti - 

italas?) Maiklas - tapo laimingas. Tai nebuvo tiesa, bet nebuvo ir melas. Kodėl? Apie tai - 

kitame Dienos gande.   

                                                                                                                                                  si, si... 

Didysis hadronų kolaideris 

 

Taip, tai buvo bunkeris. Kuršių žemėse jį Maiklas rado beklajodamas per atostogas (jis 

atostogaudavo tik Lietuvoje, užsienis neviliojo, o atostogaudavo paprastai - jį traukė žemė, ežerai, 

miškai, upės, jūra...). Bunkeris lengvai atsidarė, nors durys buvo sunkios ir parūdijusios. Vadinasi, 

kažkas čia lankėsi ne taip jau seniai... 

Bunkeryje jis pirmąsyk nieko nerado, bet jautėsi, kad jame kažkas būvoja. Gal žiurkės, o gal ir dar 

protingesni padarai. Kaip stalkeris godžiai uosdamas bunkerio kvapą, Maiklas ėjo jo tuneliais, kol 

priėjo, atrodytų, visada čia buvusį aparatą. Ne, ne laiko mašiną, kaip Kolia Gerasimovas iš 6-osios 

V 1984 m. balandžio 13 d., penktadienį, o kažką panašaus į hadronų kolaiderį, o gal kokią kvantų 

mašiną... 

Maiklas surado nedidelį, taisyklingai apvalų koridorių, kurio viduje buvo kiek už metrą platesnis 

vamzdis, apraizgytas laikais, vielomis, kažkokiais keistais prietaisais. Greitintuvas, likęs po Antrojo 

pasaulinio karo, o gal tarybinis, nepavykęs išradimas, bevertis, numestas, paliktas smalsuolių ir 

valkatų eksperimentams. Kas jį žino... Ar prietaisas veikia? Kaip jį įjungti?  

Staiga Maiklas pajuto, kad jį kažkas stebi. Nuojauta neapgavo: kažkoks tipas, vilkintis pilku 

kombinezonu užsimojo didžiuliu veržliarakčiu. Smūgis. Nepataikė. Tik dabar Maiklas pastebėjo, 

kad užpuolikas buvo labai senas, todėl nesunku buvo jį paguldyti ant menčių. 

- Kas jūs? 

- Aš mokslininkas, - sudejavo pilkojo kombinezono savininkas, - paleiskite, viską paaiškinsiu. 

- Reikėjo mandagiai prisistatyti, o ne pulti... 

- Atleiskite, čia lankosi pavojingi tipai ir trukdo man dirbti. 

- Tai hadronų kolaideris? 

- Panašiai... Jei norite, aš galiu jus geram pusvalandžiui perkelti į praeitį... 

- Ar aš sugrįšiu? 

- Turėtumėte... Bet, žinote, garantijų nėra, projektas dar neužbaigtas. 

Maiklas nutarė surizikuoti. Pilkasis kombinezonas atvėrė liuką. 
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- Lįskite į vamzdį. 

- Klausau, profesoriau! 

Užsitrenkė kolaiderio liukas. Pasigirdo trenksmas. Žaibas it rentgenas perskrodė kiaurai. 

- Gyvas, ir neskauda, - džiūgavo Maiklas. 

Maiklas atsidūrė ilgame koridoriuje ir pravėrė vieninteles duris. Kitų nebuvo.  

„ O už jų nebuvo nieko“, - sufleravo skeptiškas patarėjas. 

Deja, Maiklas atvėrė ne Tuštumos (o kaip jis to norėdavo šaltais vasaros vakarais...) vartus, o savo 

kabineto duris. Prie stalo stovėjo itin piktas Reptilijus. 

- Kur valkiojiesi! Reikia gando! 

- Bus! – beveik nudžiugo Maiklas. 

Dienos gandas (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

 

ANA nė karto nebuvo paskelbusi, kad politikų širdyse neliko jokio gailesčio ar atjautos. Vakumas. 

Ir net išlindę iš kolaiderio vamzdžio „išrinktieji“ liks išrinktaisiais. Jiems nebaisios nei juodosios 

skylės, nei naujos paradigmos, nei krizės, nei pabėgėlių srautai. Gerovė garantuota. Tai nebuvo 

tiesa, bet nebuvo ir melas. Kodėl? Apie tai - kitame Dienos gande.  

 

ANA inf. 

 

Ir nekyla klausimų, kur glūdi tokio požiūrio pradžia? Sunku suprasti, kam skirtas šis klausimas. 

Absurdistanas, 2015 m.  

P.S.Tai, kas prarasta, niekada nebegali būti atrasta. Nei praeityje, nei dabartyje, nei ateityje. Ir tai ne 

gandas. ANA inf. 

 

Laisvė 

 

Maiklas buvo nefilosofingas. 

Kiti sakytų, nereligingas, bet apie religiją jis išvis nemąstė. 

Jis tiesiog nemėgo filosofuoti ir mąstyti apie gyvenimą. Bet kartais tekdavo. Kaip gandų rašytojas 

jis suvokė, kad kuo blogiau, tuo geriau. Baisiausias būdavo agurkų sezonas, kai nieko nevykdavo: 

nekrisdavo lėktuvai, tylėdavo teroristai ir politikai (taip, net tokių dalykų nutikdavo, o siaube), 

niekas nesirgdavo karvių, kiaulių, paukščių ar driežų maru... Tuomet tekdavo kvailai spoksoti į 

ekraną arba raustis archyvuose. Maiklas to ypač nekentė, tačiau nieko nepadarysi - būdavo ir taip...   

Per vieną tokį agurkų sezoną jis suvokė vieną labai svarbų dalyką. Taisyklę kuo blogiau, tuo 

geriau pritaikyti galima ir gyvenime. Tarkim, nesiseka kas (o Maiklas buvo bėdulis, jam dažnas 

kažkas nesisekdavo), ir puoli į paniką. O nereikia. Tiesiog ramiai priimk tai. Praeis ir tai, kaip sakė 

Saliamonas. Va tokią filosofiją Maiklas mėgo ir suprato, praktinę. Visi tie aukšto lygio sudėtingų 

žodžių išvedžiojimai jo nedomino. 

 

Dienos gandas (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

 

ANA nė karto nebuvo pasveikinusi savo skaitytojų. Skaudi klaida jau ištaisyta! Labas rytas, ponios 

ir ponai. Kaip Jūs? Kas skamba Jūsų galvoje? Ar tik ne muzika? Turime jums gerą žinią. 

Sensacinga naujiena - atidarytas ANA radijas, kuris kasdien net 12 kartų per dieną skleis gandus 

tarp tikrų (ar būna tokios?) žinių. Kas atspės, tas gudrus. Gandai demaskuoti nebus. Tiksliau, niekas 

taip ir nesužinos, kas gandas, o kas ne. Bet spėlioti bus galima - demokratija. Tik spėlioti bus 

galima sau, balsuoti internetu sau, nes atgalinio ryšio (feedback'o) nebus. Absurdas? Žinoma.  Tai 

nebuvo tiesa, bet nebuvo ir melas. Kodėl? Apie tai - kitame Dienos gande.  

 

ANA inf. 
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Niekas nepasikeis. Galite eiti pasigrožėti miesto gatvėmis, o galite ir pasilikti namie. Laisvė.  

 

Absurdistanas, 2015 m. (kas yra nebūtina) 

 

Lojalumas 

 

Kai būdavo ypač sunku, Maiklą jo darbovietėje (ANA, Absurdistano naujienų agentūroje) 

aplankydavo vaikystės draugas Meistras Yoda, jis patardavo, paguosdavo, sustiprindavo... 

- Nesuprantu, kas yra lojalumas, ar tai susiję su lojimu? – kartą jam prisipažino Maiklas.  

- Nesupranti.... Mane labai nudžiugino tavo atsakymas. 

Meistras Yoda patogiai įsitaisė ant odinės sofos. Maiklas buvo ramus, nes svečią matė tik jis, ir 

niekas daugiau.  

- Aš tikrai, kuo toliau, tuo mažiau pradedu suprasti, kas vyksta aplink mane... Galva tuščia... Tik ant 

dangorėžio stogo Tramontana, šiaurės vėjas, kviečia mane į kovą. 

- Maiklai, nesustok... Nieko neimki į galvą, stenkis suprasti dar mažiau, ir tegu tave gena 

Tramontana! 

- Atleiskit, man atrodo, kad tik dabar pradėjau mąstyti. Gal...  

- „Tik dabar pradėjau mąstyti“, - pasipiktino Meistras Yoda, - jei metei mąstyti (panašiai kaip gerti 

svaigalus), reikėjo tvirtai laikytis... O dabar vėl nusprūdai... 

- TAIP... t.y. NE...  

- Nesiblaškyk, tarp TAIP ir NE! 

- GAL, B***T (tiktai ne bliat!) 

- Visa pažangi (ir nepažangi!) žmonija laukia, nesulaukia mąstymo LAISVĖS, bet juk ji yra, niekur 

nedingo.  

Maiklas it skęstantysis griebėsi šiaudo, nors Meistras Yoda jam numetė gelbėjimosi ratą. 

- Kažkokie dūrniai (tai tokie žmogai, katrie... skaitykit toliau) sugalvojo Nieko nepirkimo dieną. O 

kodėl nėra Nieko nežudymo dienos? – Maiklas pakreipė pokalbį kita linkme.  

- Klausi, o kodėl nėra Nieko nežudymo dienos? Keistas tavo klausimas, nes tokios yra visos tavo ir 

mano dienos, iki pat šio gyvenimo pabaigos. Ir kito... 

- Taip... O kaip vabaliukai? Kažkokio tikėjimo (džainų?) atstovai šluotele pasišluoja kelią, kad 

vabaliuko nesutryptų. Bet juk yra ir pirmuonys, bakterijos, virusai... O kaip dėl jų žudymo? Ar 

žmogus užsiima tik grandioziniais, akimi matomais objektais ar projektais, ir todėl beveik viską 

daro tik dėl akių? 

- Maiklai, tai - d e m a g o g i j a... Meistras Yoda nenori, kad tu būtum sofistu.... 

- Sofistas - tas, katras ant sofos besėdįs viską darąs mąsto?  

- Teisingai! Mane nudžiugino tavo žodžiai... Habemus libris (?), - turbūt nelabai taisyklingai 

lotyniškai tarė Meistras Yoda ir pradingo. 

Maiklas karčiai nusijuokė: 

- Turėkime knygas, pirkime knygas, skaitykime knygas, ir kas iš to?  

Labai sunku tai pasakyti (nes taip nėra!), kad Maiklas - dūrnius, todėl ANA jis buvo labai 

vertinamas kadras. Dūrniai apskritai valdžioje ir privačiose struktūrose itin vertinami, todėl 

pokalbio metu (kai norima įsidarbinti) testuojamas kandidatodūrnumo lygis. Dūrnius klausimų 

nepateikinėja, vykdo viską taip, kaip liepta, fantazuoja nustatytų normų ribose, penktadieniais geria, 

neskaito knygų... Tai labai geri kadrai, be kurių nė viena valstybė ar korporacija neišsilaikytų nė 

valandos.  

Į kabinetą įslinko Reptilijus, jam nerimą kėlė įtartinas Maiklo laisvumas. Ar jis lojalus sistemai? 

Lojalūs loja - gina šeimininką, sistemą, t. y. Reptilijų. Ar Maiklas gali dėl jo, vyriausiojo ANA 

redaktoriaus garbės paaukoti savo gyvybę? Per didelė suma! Kukliau... Pavyzdžiui - šiek tiek 

suteršti savo reputaciją, prarasti gerą vardą? 



 30 

Maiklas buvo toks naivus vasia, katras nė nesuvokė, kad yra sistemos varžtelis. Jis tiesiog dirbo 

savo darbą. Pasakė - kurk gandus, kuria. Ir nėra čia ko škaradytis. Gyvybę aukoti? Ne, to jau ne! 

Maiklas norėjo dirbti, bet ne mirti. Be ANA jis prapultų. Maiklas net nesuvokė, kad pasaulyje yra 

daug tokių agentūrų kaip ANA, bet jei ir būtų sužinojęs, būtų pamanęs, kad tai gandas.  

Maiklas į viską žiūrėjo kaip į gandą. Kartą net diktuodamas kažkokiam valdininkui savo paso 

numerį stabtelėjo ir pamąstė, ar tik ne gandą jam sakąs - maža ką... Paskui pagavo save, kad ne, ne 

gandą. Tai buvo vienas tų retų nušvitimų, traukusių link sunkių praregėjimo durų. Bet jei Maiklas 

būtų ėjęs link sunkių nušvitimo durų, jis į Kauną iš Vilniaus būtų vykęs per Rygą... Kilpa? Taip! 

Gyvybės, bet ne mirties... Mums liko tik braliukai, daugiau nieko, todėl keliauti reikia tik per Rygą, 

ir ne kitaip. 

- Maiklai, reikia gando, - griežtai tarė Reptilijus. 

- Taip... Bus... Tuojau... 

- Nes... – įspėjančiai kostelėjo Reptilijus (o gal jis buvo tiesiog peršalęs).  

Dienos gandas (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

 

ANA nė karto nebuvo paskelbusi: sklinda (ne)gandas nuo Malburgo, kad atvyksta vokiečiai. 

Vokietiją užėmė pabėgėliai, tad kryžiuočiai iš Vacijos vėl tuk, tuk į Baltistano duris. Tai nebuvo 

tiesa, bet nebuvo ir melas. Kodėl? Apie tai - kitame Dienos gande.  

 

ANA inf.  

 

O tai gali trukti ištisus metus, ir ilgiau, kol nauji įvykiai nepakeis Europos žemėlapio. Žemės lapai 

po lapo sudaro Žemės knygą, jos sudaro Žemės biblioteką, bibliotekos deginamos, ir vėl tenka 

rinkti lapus... 

 

Kur glūdi esmė? 

 

Aš jau pavargau.... Reikia padaryti pertrauką... pavargau... Ir štai, kabinete, kaip ir prieš kiekvieną 

vidinę katastrofą, pasirodė Meistras Yoda. 

- Ačiū, Meistre. Ir aš nesitikėjau, bet kur dingo mano įkvėpimas? 

- Kančios ir skausmas gimdo stiprius gandus. Tokia jų kaina. 

- Kita vertus, esu laimingas, kad aš kartais atsiduriu aklavietėje: tada ateinate Jūs. Tai man garbė ir 

didžiulis malonumas.  

- Aš nesiūlau tinginiauti, BET reikia ir pailsėti, nes pasekmės persidirbimo, persirašymo - 

nenuspėjamos. ANA nereikia mirusių didvyrių! Ar ne taip? O dabar - poilsis... Kurį laiką nebūk 

virtualioje erdvėje, nesėdėk prie kompo. Sėkmės ir IKI! 

Meistras Yoda dingo.  

- Lipu ant stogo, pasinersiu į paslaptį: paieškosiu metaforų, žodžių laukų - noriu, kad skubiai 

atbėgtų poetiniai tekstai, sukrečiantys gandai... Bandysiu ilsėtis – gal pavyks?  

Vėjas (TramontANA) pagalvojo apie Maiklo rytą ir į redakcijos kompiuterį pasiuntė gandą, kad 

Reptilijus neužfiksuotų Maiklo depresijos ir bejėgiškumo. 

 

Dienos gandas (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

 

ANA kartą buvo paskelbusi, kad redakcijoje dirba kūrybingi ir neišsekę reporteriai. Nesileisdami į 

kai kurias detales, pažymėsime, kad gandų kūrėjas Maiklas yra toks, kokį sukūrė Motina Gamta. Jis 

neklonuotas, ne modifikuotas. Jis tikras žmogus, todėl tikėkite mūsų gandais, nes jie nepamišę, 

nedepresuoti ir nesuklastoti. Tai nebuvo tiesa, bet nebuvo ir melas. Kodėl? Apie tai - kitame Dienos 

gande.  
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ANA inf,  

(skirta, ne tik skaitytojams, klausytojams, matytojams (nepainiokite su mąstytojais!), bet ir 

specialiai Sveikatos superkomisijai) 

 

- Taip, Meistras Yoda pralinksmino mane, viskas, ką jis pasakė, gryna tiesa, bet smogė 

negailestingai. Hahaha...  

Kabinete jau laukė Reptilijus: 

- Laukiu tavo gandų, apšaudyki jais visą šalį! 

Mailas kvailai truktelėjo pečiais ir tuoj pat pasigailėjo. 

- Kaip jautiesi? 

- Gerai, bet galva tuščia... Išsisėmiau... Reikia pakrauti akumuliatorius... 

- Labai jau manieringai... Kalbėki trumpai drūtai. Minimalizmas intriguoja, sukelia dėmesį. 

- Bose. Mane užplūdo įkvėpimo banga: rieda žodžiai, plazda metaforos, atgyja žodžių laukai, reikia 

skubiai rašyti gandą! 

- Pirmyn!  

 

Dienos gandas (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

 

Pasaulyje yra Dievo kvailelių, ir jų daug, bet tai patys sąžiningiausi ir geriausi žmonės. Jie dažnai 

vienišiai, arba gyvena dviese vienatvėje. Jų nesupranta, jie net praradę viltį, kad kas nors supras, 

nors kartais jie susitinka ir atpažįsta vienas kitą. Bet taip būna retai, nes Dievo kvaileliai retai lenda 

iš savo kiauto. Jiems gera Dievo užantyje, ir jie tyliai daro savo gerus darbus, kurių turbūt niekas 

niekada neįvertins, niekas apie juos nesužinos, bet tik dėl jų, kaip kalba išminčiai, pasaulis nėra ta 

vieta, kur gyvena vien mankurtai. Tik ant Dievo kvailelių trapių pečių laikosi sunkus pasaulis, nes 

jie yra jo sąžinė. Tai nebuvo tiesa, bet nebuvo ir melas. Kodėl? Apie tai - kitame Dienos gande.  

 

ANA inf,  

 

- Puiku.... – pagyrė Reptilijus. 

„Bet reikia pradžios...“ – pamąstė Maiklas, ir prisiminė... 

Maiklas vaikystėje svajojo būti ugniagesiu arba vairuoti troleibusą, bet vėliau ši svaja tapo ne tokia 

patraukli... Branda sužalojo vaikystę, ir Maiklas jau nesuprato, nežinojo, kuo jis nori būti. Apie 

viršutinį pyrago sluoksnį jis nesvajojo... Aukštos pareigos ne jam, nes jo tėvai buvo paprasti 

(prarasti) žmonės: tėvas inžinierius, motina - mokytoja. Iškilti šansų jokių. Tapti šarlatanu, t. y. 

ekstrasensu, tarologu,chrenomantu jis netroško. Maiklas buvo teisingas žmogus. Dažnai jis jautėsi 

kaltas dėl visų pasaulio nelaimių. 

Tas kaltės jausmas, kuris Maiklą kamavo nuo pat vaikystės, sustiprėjo dar labiau, kai jis sėkmingais 

baigęs žurnalistikos studijas tapo bedarbiu. Darbo birža - ne redakcija, o pašalpa - ne atlyginimas. 

Maiklo svajonė išsipildė, tačiau keistoku būdu. Jam teko vairuoti troleibusą, kuris užsidegė, nes 

kažkoks valkata užsirūkė, o parūkęs byčiokąnumetė ant grindų. Tikriausiai gaisras prasidėjo nuo 

laikraščio, kuris mėtėsi troleibuse... (Ir vėl laikraštis... Pasaulis juda spirale...) Degantis troleibusas 

skriejo į vakaro verpetą, o Maiklas negalėjo sustoti, taip jam patiko ugnis (ją bandė gesinti 

energingas pensininkas) ir greitis... Per CD grotuvą garsiai pasileido Vidna Obmana ir kaifavo. 

Paskui, kai prabudo proto likučiai, suvokė, kad čia nebejuokinga, tuomet iškvietė ugniagesius (o gal 

jie patys prilėkė, jis nebepamena, nes po šio įvykio smarkiai prisigėrė).   

Ir tai buvo stimulas pradėti rašyti. Bet rašyti jam nesisekė. Nei eilės, nei dramos, nei romanai. Viską 

bandė, net nekenčiamiausią esė žanrą, už kurį Absurdistane buvo vykdoma mirties bausmė. 

(Eseistai dažnai rašydavo tiesą.) Bet šis pastebėjimas yra nesąmonė, tiksliau gandas. Taip gimė 

gando idėja, gando žanras... 
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Tuomet apie jį kažkaip sužinojo Reptilijus, buvęs docentas, ir kadangi jo paskaitos buvo įdomios, 

skandalingos, - atsidūrė, aišku, ne gatvėje, bet ANA. Reptilijus prisiminė talentingą studentą. 

Skambutis buvo trumpas.  

- Dirbsi? - paklausė Reptilijus.  

- Kur? - nelabai suprato Maiklas.  

- Šerkšno gatvė devyni, rytoj šeštą prisistatyk.  

- Gerai.  

Taip Maiklas pradėjo savo karjerą ANA.  

Maiklas dažnokai mąstė, kaip būtų susiklostęs jo gyvenimas, jei jis dirbtų TV, Radijuje arba 

Solidžiame Dienraštyje. Tačiau esmė glūdi kažkur kitur, ne darbe. Bet kur?  

Jūsų klausimas blokuojamas, pabandykite susisiekti su ryšio tiekėju. Mobil-X.  

 

 

Širdies reikalai ir dar kai kas... 

 

Maiklui suskaudo širdį. Kabinete verkė Julija. 

- Tu mane pamiršai... 

- Aš vedęs? 

- Ir kas tavo žmona? 

- Selma... 

- Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf? 

Nereikia nustebti tokiu išprususiu Julijos klausimu, nes ji, pernai baigusi filologijos studijas, 

didžiulės protekcijos dėka sugebėjo įsidarbinti ANA valytoja. Kokia aukštojo išsilavinimo vertė? 

Didelė! Už studijas sumokama daug, o rezultatas... 

- Bet aš girdėjau mendelsonišką skambėsį... 

- O dabar? 

- O dabar skamba varpai. Tik neklausk, kam skambina varpai... Ernestas klydo... Kaip gerai, kad 

skambina ne man... Aš nevedęs! Laisvas! Valio! Bet kažkaip liūdna, nedžiugina manęs vienatvė... 

Gal nueikime po darbo į kokį koncertą? 

- Gerai, nueikime... Tik jokių barų, užeigų, restoranų, klubų... 

- Aš beveik negeriu. 

- Beveik?  

Abu pradėjo juoktis. ANA redakcijoje tapo šilta ir jauku. 

Koncertai padeda pamiršti muziką. Tik riksmas nugali triukšmą, sklindantį iš nesuderintų stygų. Jau 

nebeliko nė vieno klasikinio roko akordo. „Skystas“ metalas atbaido ne tik žiurkes, bet ir varnas. 

Tuštėja salių stogai, verkia cinkuota skarda, rūdija, blunka sienų dažai, prislėgti purvinų grafičių.  

Salė buvo apytuštė, kažkas sėdėjo ant grindų, kiti abejingai riogsojo kėdėse, bet patys energingiausi 

klausytojai bandė išplėšti gitarą iš vokalisto rankų. Pavyko. Muzikantas pakėlė rankas, bet 

incidentas tuo nesibaigė.  

- Kodėl nemoki groti? Kodėl dainuoji ne į toną?  

Netrukus įvirto apsaugos vyrukai ir pradėjo semti smarkuolius. Maiklas pajuto naujo gando 

dvelksmą. 

Dienos gandas (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

 

ANA kartą buvo paskelbusi, kad menas be skandalo praranda žavesį. Ne už kalnų ta diena, kai 

koncertų salės pavirs ekscesų ir incidentų teritorijomis. Nepamirškite - eidami į koncertą jūs 

rizikuojate savo gyvybe! Tai nebuvo tiesa, bet nebuvo ir melas. Kodėl? Apie tai - kitame Dienos 

gande.  

 

ANA inf. 
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Koncertų salė kažkur nuplaukė... Miegas, miegas, miegas.... Kartojo kažkoks balsas. Pramigo 

Maiklas (tik vieną vieninteliausią kartą!) darbą. Tai buvo didžiausias jo sapnų košmaras, ir jis sykį 

išsipildė. Praėjusią dieną jam buvo tekę susimokėti kūrėjo mokestį, kuris Absurdistane buvo labai 

didelis (laimė, dalį jo dengdavo MeLŽK, Meno ligonių žadinimo kasos; šalyje manyta, kad ligoniai 

tartum miega, ir juos reikia žadinti), nes manyta, kad kūrėjas, atvirai kalbėkim, yra ligonis, toks ne 

visai protingas žmogus. Institucija, nudyrusi nuo Maiklo beveik visą atlyginimą, tikriausiai jį tiek 

sunervino, kad šiaip jau sveikata nesiskundžiantis jaunuolis ėmė ir pirmąsyk gyvenime pajuto, kas 

yra nemiga.  

Vartėsi pusę nakties lovoje, tada sėdėjo prie kompiuterio, tada vėl vartėsi, kol palaimingai užmigo... 

Išbudo apie dvyliktą dienos. SIAUBAS. 6 ryto, kaip visada, jam reikėjo būti darbe. Praleistų 

Reptilijaus skambučių - nulis. Tai dar labiau gąsdino. Maiklas šoko į kelnes ir besivalydamas dantis 

apsirengė. Kone bėgte nubėgo maratoną iki darbo, kartais įšokdamas į kokį autobusą ar troleibusą, 

kirsdamas kampą, bėgdamas per raudoną šviesą...  

ANA neveikė. Maiklas stovėjo kaip avinas prieš naujus vartus su atvipusiu žandikauliu. ANA 

veikia kiekvieną dieną, taip negali būti, nebent ČP (neiššifruojamas trumpinys, greičiausiai 

reiškiantis kažką negero, nors ANA darbuotojai jį šifruodavo kaip Čipolino Pipetė). Maiklas 

paskambino Reptilijui. Ramus elektrinis Kraftwerk'iškas balsas atsiliepė ir ironiškai paklausė:  

- Tai ką, prie staklių stovi, dirbi?  

Maiklas linktelėjo, nė nesugebėdamas ištarti žodžio.  

- Eik namo, - ramiai atsakė nieko nepaaiškinusi, tobula Reptilijaus balso imitacija.  

Maiklas nudūlino namo. Spėkite, kodėl nedirbo ANA? Minia spėjikų susirinko prie legendinio 

surūdijusio vamzdžio (jį valdžia nusprendė palikti rūdyti tol, kol liks mažiau nei vienas kvadratinis 

pusmetris rūdžių) ir bejėgiškai spoksojo į Gedimino pilį, tarsi laukdami pagalbos. Geležinis vilkas 

nesustaugė, jam buvo šalta, todėl glaudėsi prie pasvirusio Gedimino kaip šunelis, tad pabrukę 

uodegas spėjikai nukiūtino, nušliaužė, nubėgo į savo urvus, butus, pilis, garažus ar į prieglaudos 

namus.  

Pabudo Maiklas išpiltas šalto prakaito. Ačiū, Dievui - tik sapnas. Nepramiegojo! Valio! Bet kaip jis 

grįžo iš koncerto? Maiklas tik prisiminė, kad nurijo kažkokią tabletę: automatiškai, net 

nepagalvojęs, ką daro, ir užgėrė limonadu... Narkotikai? Taip, kvaišalai! Koks siaubas... Ne, ne, tai 

nebuvo kvaišalai. Maiklas nevartojo jokių nesąmonių, sukeliančių priklausomybę. ANA 

darbuotojams išdalindavo Validoltabletes ir aiškindavo, kad tai skatina darbo našumą. Placebas 

veikdavo. Bet dabar Maiklas susidūrė su šiurpiu koncertiniu placebu, ultraturbosunkiojo metalo 

sindromu, estradiniu vokaloinstrumentaliniu haliucinogenu, psichotropiniu klubiniu štamu.  

 

Dienos gandas (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

 

ANA ne kartą buvo paskelbusi, kad jei norite tapti narkomanu - eikite į koncertus! Koncerte 

limonadas pavirsta likeriu, o nekaltas saldainis – ecstasy (jei tiksliau, MDMA,ecstasy, E, X, arba 

XTC. Teisingas ir protingas ANA kolektyvas ne tik nevartoja kvaišalų, bet kažkada rašė ir apie 

narkotikus, todėl jiems teko pasidomėti, o pareigūnai, su tuo dirbantys, pripasakojo, kas ir kaip) 

tablete, o „Validol“ (kad absurdiškai nesustotų širdis!) - sunkiuoju sintetiniu narkotiku, štai taip, - 

net oras yra pavojingas, jis prisotintas linksminančių dujų, ar dar velnias (jis irgi egzistuoja, bet apie 

tai kitąsyk) jį žino ko... Tai nebuvo tiesa, bet nebuvo ir melas. Kodėl? Apie tai - kitame Dienos 

gande.  

 

ANA inf. 
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Jei jus vargina, svaigina, narkotizuoja koncertai, nepamirškite, kad yra nemažai melomanų, kurie 

klauso muzikos tik namuose, išvengdami šiurpaus placebo poveikio. Tebūna su Jumis galia. Ir 

Metalika. Llica.  

 

Apoteozė 

 

Kitą dieną, po nelemto koncerto, Maiklas atsargiai pravėrė savo kabineto duris. Jam buvo gėda. 

Smigo koncerte, pametė panelę. Siaubas! 

Ir, didžiausiam savo džiaugsmui ir siaubui, pamatė Juliją. Mergina buvo linksma.  

- Maiklai, ką vartoja seni dinozaurai? 

- Jie liūdni graužia ANA gandų laidus (gandai sklindai laidais, tikiuosi, žinojot?), todėl ir dvesia... 

- Kokia savigraužos apoteozė! Jūs vertas "Auksinio Replitijaus", įteikiamo kasmetinėje 

tarptautinėje ir tuo pačiu vietinėje šventėje BABA. Laimė, kad nusmigęs, pusėtinai laikeisi ant 

kojų... Aš tave taksi nuvežiau namo... Ar pameni? 

Dienos gandas (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

ANA ne kartą labai iškilmingai buvo paskelbusi, kad "Auksinis Replitijus" - tai iškilus ANA 

apdovanojimas, kasmetinis, o kartais ir dažnesnis, kad paskatintų senus ir ypač depresuojančius 

dinozaurus (kuriems virš 40 metų!) gyventi. Auksas tikras. Tai nebuvo tiesa, bet nebuvo ir melas. 

Kodėl? Apie tai - kitame Dienos gande.  

ANA inf. 

- Už 15 metų tai bus pirmasis ir paskutinis mano apdovanojimas... – atsiduso Maiklas.  

- Ne paskutinis. Reptilijus parengė antrąjį (ir ne paskutinį!) prizą - katras iš sidabro. Tai jauno, 

naivaus žolėdžio dinozauro statulėlė, labai linksma ir jaunatviška, moderni grojanti gitara kaip Jimi 

Hendrix, - priminė Julija, - prizų lietus: dabar ir visados. ANA tavęs nepamirš. Apie tave gandas 

sklis. Visa šalis žinos tave... 

Maiklas išsigando gando apie save, nes jis galėjo skambėti kaip nekrologas.  

Maiklas mėgo skaityti knygas apie senovės Egiptą. Todėl mintys, svaičiojimai apie pomirtinį 

pasaulį, Osirio teismą ir kitus dalykus jo visai nešiurpino, nors siaubo filmų nežiūrėjo. Jam užteko 

gyvenimo.   

Ypač kadaise Maiklui didelį įspūdį padarė vienos kapinaitės svečioj šaly, kuriose buvo pastatyti 

tokie realistiškai atrodantys antkapiai, kad šiurpas ėmė. Jis tada suvokė, kodėl mirtis šiurpi - nes ji 

REALI. Ji visada šalia. Kaip sriubos šaukštas (jo gali ir nebūti, o ji yra), kaip namai (jų irgi gali 

nebūti, o ji yra). Mirtis tokia sudėtinga ir tuo pačiu tokia banali (ne, tai nėra Mirties įžeidimas), kad 

apie ją baisu galvoti kaip apie realų dalykų. Ypač apie virsmą, kai gyvas netikėtai tampa negyvu.  

O tose kapinaitėse (tenunyksta praeitin jų pavadinimas, nes jis čia nėra svarbus) paminkluose verkė 

mergaitės, žaidė vaikai, žmona laukė savo vyro priklaupusi ir raudanti su skepetaite... Gyvi buvo 

paminklai, bet ne žmonės.  

O dabar gyvas Maiklas apraudojo save - jau mirusį. Prie įsivaizduojamo kapo jis nešė kvapias 

minčių gėles ir atsiklaupęs prieš kompiuterį gailiai verkė. 

- Nenoriu mirti, noriu gyventi! 

- Maiklai, nesugraudinsi, pakaks melodramos - atlyginimo vis viena nepadidinsiu, - šyptelėjo 

Reptilijus, - prie darbo! Siunčiu tave pas skandalingai pagarsėjusią poetę, dainininkę Audringą 

Lakstūnę Raganytę, labai talentingą, visiškai nenuspėjamą ir žiauriai agresyvią! Pirmyn drebėdami! 

Maiklas žinojo, kad geriausias vaistas nuo visko (viskio?) yra juokas. Ir, kai būdavo liūdna, jis, 

patartas savipagalbos knygų (oi, kiek šito šlamšto mėtėsi ANA biure...), imdavo dirbtinai juoktis... 

Dažnai nesuveikdavo, bet kartais pramušdavo, ir nenatūralus juokas virsdavo tikru. Juokdavosi 

Maiklas garsiai, iš visų plaučių. Išjuokdavo iš savęs visas pasaulio nelaimes, visą absurdą, su kuriuo 

kasdien susidurdavo, ir po tokios terapijos seanso vėl galėdavo grįžti prie ANA pranešimų rašymo.   

Dienos gandas (kiekvieną kartą toks pat, tik Jums atrodo, kad kitoks - ANA atsako) 
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Cigaretės buvo sugalvotos tam, kad žmonės nerūkytų pypkių, kurios skirtos ilgam, lėtam, mąsliam 

gyvenimui. Greitam gyvenimo tempui, manufaktūroms, korporacijoms, prekybcentriams reikėjo 

vergų, o pypkę rūkantis vergas - tai jau ne vergas, o greičiau šeimininkas. Tokių anarchistų niekam 

nereikėjo, todėl buvo sugalvotas greito laiko praleidimo būdas - cigaretė. Televizija ir kinas, kurie, 

kaip sakė lemputės autorius (ar bendraautoris), yra geriausia propagandos priemonė, pasitarnavo 

puikiai: cigaretė pasimylėjus, cigaretė susimąsčius, cigaretė susinervinus, tada tiesiog šiaip, vėliau 

dėl skanumo (nors visi suvokė, kad jos dvokia), o tada (apie tai rodydavo filmus, bet labai vėlai, kad 

niekas nežiūrėtų) jau ateidavo priklausomybė. Tai nebuvo tiesa, bet nebuvo ir melas. Kodėl? Apie 

tai, kas yra nepriklausomybė, skaitykite kitame Dienos gande.  

ANA inf.  

Smūgis kaljanu į galvą, tai ne minkšta cigaretė! Audringa Lakstūnė Raganytė sviedė sunkų rūkymo 

aparatą tiesiai į Maiklą ir beveik pataikė. Švelniai užkliudė galvą. 

- Tu, niekingas ANAniste nori gando. Še tau! 

Audringa Lakstūnė Raganytė sviedė kėdę, gitarą, saksofoną į Maiklą, bet vėl nepataikė. Pagaliau 

nusiramino. Pribėgo prie Maiklo, jį apkabino ir pradėjo verkti: 

- Tu vienas, tik tu vienas mane supranti. Aš tavo gandas, aš tavo išmonė, aš tavo žaisliukas... Eime 

pažaisti į užkulisius. 

Maiklas pažvelgė į scenos gilumą. Ten stovėjo giljotina, butaforinė, bet rizikuoti neverta... 

- Eik, pasiimk savo prizą! – paragino Audringa Lakstūnė Raganytė. 

Maiklas pabėgo iš salės ir ilgai klaidžiojo miesto gatvėmis be nuovokos. Jis pabandė įsivaizduoti 

miestą kaip didelį žemėlapį, tikslų atlasą, kuriame butų pažymėtas optimalus judėjimo maršrutas. Į 

kur? Šito Maiklas nežinojo. To nežinojo ir Mišelis su kvaila pavarde, parašęs kažkokį romaną apie 

žemėlapį. To nežinojo net Ibn Batuta, keliavęs, kur norėjo. O svarbiausia, kad to nežinojo Kristupas 

Kolumbas. Su Nepadėkos diena, mieli Indėnai!!! 

 

Gyvenimo prasmė 

 

Taip, Maiklas, savo jaukiame ANA kabine klausėsi The Psychedelic Furs - Talk Talk Talk ir 

Forever Now diskus. Smagi muzika tiko prie kreizovų. absurdistaniškų minčių. Bet muzika nekūrė 

gandų. Poveikis greičiau buvo priešingas. Antigandinis. 

- Tas vaikinukas, deja, "pasikėlė". Pasirodo, net ir po 18-os taip būna. Prieš metus atėjo kuklus, 

ramus, bet kai tapo gana populiarus, jam ne lygis su manimi "tūsintis", - karčiai pastebėjo Julija.  

- Ir kam tu šneki? Esu eilinįsyk nustebęs, koks nuostabus ir nenuspėjamas šis pasaulis, - pastebėjo 

Maiklas, - rytoj man išeiginė, Julija, rašykime kartu eiles, dienoraštį (žodį memuarai Maiklas laikė 

pernelyg pretenzingu, be to, prancūziškai nieko blatno jis nereiškė). O dabar gandas. Štai toks: 

Savas gandas (Maiklo, Nr. 23), nepublikuotas ANA  

Kartą žiūrėjau į žvaigždes. Naktį. Be teleskopo. Visada manydavau, kad plika akimi kur jau kur, o 

mūsų šalyje nelabai ką pamatysi, na gal Molėtuose, bet Vilniuje... O dangus pasitaikė giedras, na, 

gal ne toks giedras kaip Klaipėdos rajone, kur kartais žmonės ir šiaurės pašvaistes mato (rimtai), tad 

ir žvaigždžių matėsi daug. Tai kaip ir viskas. Tiesiog norėjau pasakyt, kad niekada nebuvau pakėlęs 

galvos ir pažvelgęs į žvaigždes. Keista tai suvokti, kai tau tiek metų...  

- Julija, jei aš, kaip tu manai, esu "pasikėlęs", tuo geriau – man reikia ne auditorijos, nenoriu būti 

matomas, girdimas... Man reikia tik tavęs... 

Maiklas susigraudino, o po to nemadingai susimątė:  

- Julija, kokia gyvenimo prasmė? Kam man duotas gyvenimas? Reptilijus noriai paaiškino, kad aš 

gimęs rašyti gandus. Tokia mano paskirtis...  

- Seklu... Norisi kažko didingesnio, - paprieštaravo Julija. 

- Bet ko? 
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- Ir iš tikrųjų tai buvo labai nemadinga mąstyti, keisti save, užapvalinti aštrius kampus. Madinga 

buvo mokyti kitus, būti koučeriu, gyvenimo treneriu ar bent mokyti (koks absurdas...) 

SAVIpagalbos.  

- Taip, dabar visi meistrai, mokytojai, kiekvienas gali viską ir tuo pačiu nieko...  

Tokių knygų ir netikrų mokytojų bumas gąsdino Maiklą, todėl jis stengėsi į visą šitą šlamštą 

nesivelti... Bet apie gyvenimo prasmę pagalvodavo. Ir bent kol kas jam atrodė, kad prasmė yra 

dirbti ANA ir rašyti žmonėms gandus. Na, o kas gali būti geresnio ir prasmingesnio, jei dar ir algą 

už tai moka? Be to, gerą gandą (iškeldavo pirštą taip kitiems sakydamas Maiklas) parašyti čia ne 

šuns pypas.  

Taigi, Maiklas dabar beveik neabejojo: rašyti gandus viršūnė, bet jis bijojo pats pavirsti tik 

vienadieniu gandu. Ištirpti informacijos sraute. Nukratė šiurpas pagalvojus, kad pažangiai (ir ne!) 

visuomenei jo gyvenimas - tik gandas, ir viskas. Šiurpoka! Maiklas svajojo peržengti gando ribas. 

Bet kaip tai padaryti? 

Staiga Maiklą persmelkė mintis: o gal būti „pasikėlusiam“ – tai gyvenimo prasmė. Kuo daugiau 

pasikeli – tuo „prasmingiau“ gyveni. 

 

Progresyvūs gandai 

 

Gera diena prasideda nuo gero gando. 

Dienos gandas (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

ANA nė karto nebuvo paskelbusi apie Lietuvos fabrikus, naujas įmones, šimtus tūkstančių naujų 

darbo vietų. Klaida, tiksliau, apsileidimas bus atitaisytas. Kaune vartus atvėrė naują, ką tik pastatyta 

elektroautomobilių gamykla „Nemunas“, sukurta 10 tūkstančių naujų darbo vietų. Čia tik pradžia, 

gera pradžia. Tai nebuvo tiesa, bet nebuvo ir melas. Kodėl? Apie tai - kitame Dienos gande.  

ANA inf. 

Reptilijus buvo sužavėtas: 

- Šaunuolis... Išlaikytas stilius ir mintis yra... O įtaiga – stulbinanti!  

Kažkodėl, parašęs šį gandą, Maiklas nuliūdo... 

Prabėgo energinga diena. Drebėjo visa šalis. Visi ieškojo naujos gamyklos, bet niekas nerado. Jėga! 

Jau vakaras. Maiklas namuose varto seną pašto ženklų albumą. Jis mėgo kolekcionuoti kolonijas, 

lotynų Amerikos šalis, senus Lietuvos, Latvijos ir, be abejo, Estijos pašto ženklus. Atšalo arbata, 

Maiklas gėrė tik karštą, deginančią arbatą. Abejingai išpylė į kriauklę... Nepagailo, nė kiek... Štai 

toks pasaulis, gandai atvėsta kaip arbata ir tampa bereikalingi. Todėl reikia naujų gandų!  

Kartą koridoriuje Maiklą pasitiko katinas ir pasiprašė nakvynės. 

- Deja, aš mėgstu vienatvę ir net po vedybų (nepamenu kiek kartų skambėjo mendelsono garsai) 

lieku vienas, todėl, gerbiamas tigriuk, keliauki kitur! 

Maiklas iš tikro nemėgo gyvūnų. Ir ne vien todėl, kad jie nekreipė jokio dėmesio į gandus. Gyvūnai 

buvo dar blogesni nei žmonės. Lojo, kniaukė, kriuksėjo ir tuo šiek tiek priminė gandų mėgėjus. 

Žmonės (daugelis jų) iš tikro realybėje buvo kiaulės, šunys, žąsinai, gaidžiai ir avinų banda. Todėl 

Maiklas ir nemėgo realybės. Jam patiko absurdas. Jam patiko gandai.  Bet Maiklas bijojo klasikinio, 

beketiško absurdo. Jam imponavo politinės, kultūrinės ir verslo nesąmonės, kurias aprengdavo 

puošniu (postbarokiniu) rūbu Maiklas buvo gandų dizaineris...  

 

Teisingas žmogus 

 

Teisingas žmogus skleidžia apkalbas, prasimanymus ir gandus, bet niekada nieko nešmeižia. Ši tezė 

tapo Maiklui atrama, paskata, orientyru. Gandas yra virš kasdienio gyvenimo. Taip visada yra. Taip 

ir bus. 

Nostalgijos interliudijos gandų mėgėjams. Nr. 1 
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Maiklas žinojo daug gandų, be abejo, daugelį jų parašęs iš karto užmiršdavo, įdomesnius 

užsirašydavo ir prie bokalo pasakodavo bičiuliams. Tačiau būdavo tokių gandų ar tiesiog keistų 

žinių, tikrų ar netikrų, kurios keldavo nostalgiją. Maiklui nostalgiją kėlė tai, kad vaikystėje save jis 

vadino ne Maiklu, o Miltonu. Kodėl? Nežinia. Bet jis buvo visiškai įsitikinęs, kad yra Miltonas. 

Vėliau paskaitė apie "Prarasto rojaus" autorių Džoną Miltoną, net prisikūrė teorijų (kai jos buvo 

populiarios), kad jis buvęs tas pats Miltonas praeitame gyvenime. Greičiausiai visa tai niekai, tačiau 

tai Maiklui kėlė nostalgija.  

Kaip ir suvokimas, kad vaikystė buvo kažkas nuostabaus, ko jis net tada nesuvokė, kas labai greitai 

prabėgo ir niekad negrįš. Maiklas bijojo pasenti, o dar labiau – kažkam įsipareigoti, netekti 

asmeninės laisvės. Jis prarasdavo merginas, tik todėl, kad, pasigirdus pirmiems mendelsoniškiems 

virpesiams, sprukdavo į krūmus.  

Kaip ir suvokimas, kad jis buvo kažkas iki šio gyvenimo, vertė bijoti dabarties, gyventi pilnavertį 

gyvenimą. Bet labiau į tai gilintis Maiklas nenorėjo. Jis nebuvo filosofas. Bet mėgo lėkštai 

samprotauti, „filosofuoti“. Perliuku tapo jo garsi frazė: „Šiuolaikinis žmogus turi pastoviai 

narkotizuotis. Kitaip – neišliks“ Maiklas nebuvo alkoholikas, nes bijojo bet kokios priklausomybės, 

bet po penkto bokalo, kvailos mintys užsimiršdavo ir jis ryte vėl grįždavo į normalų ANA 

gyvenimo ritmą.  

Maiklas nemėgo politikos, bet gudriai slėpė šią tiesą. Jei Reptilijus sužinotų – galas karjerai. ANA 

redaktorius liepė, nuolat sekti naujienas, tol kol naujienos ateis pas jį... Gudrus tipas... Bet Maiklas 

neturėjo jokio informacijos šaltinio. Gandas ateidavo pats. Štai kur atsakomybė! Štai kur pareiga, 

todėl Maiklas negalėjo išduoti paties savęs.  

Kartą Julija paklausė: 

- Ar tu pyksti ant Reptilijas? 

- Oi, kaip aš galėčiau pykti ant Boso?   

- Taip, dėl gero gando aukotis reikia...  

Bet Julija žinojo, kad Maiklas dėl nieko nesiaukoja. Jis egoistas. Visi meluoja (kaip ir jis, 

profesionaliai), žmonės nesikeičia, o pasaulis yra didelė šiukšliadėžė. Joje, tiesa, kartais pasitaiko 

neblogų dalykų.  

 

Susvetimėjimas 

 

Sapnas, susapnuotas užkandinėje „Senis ir atominė bomba“ (C) (TM) (R) (A) (B) (C) (D) (E) (ir 

t.t.). 

Ar dairytis į šalis reikia motyvo? Galima sukinėti galvą, ir į dešinę, ir į kairę. Neuždrausta atsigręžti 

atgal. Nugara – tai praeitis, ne itin malonūs poelgiai, padiktuoti jaunystės šėlsmo.  

Maiklui prapuolė noras valgyti. Nekilo jokio apetito žiūrint į didžiulį suraikytą batoną, sviestą ir 

sūrį. Garavo nepaliesta arbata. Kas dabar bus, jeigu Maiklas neužkas, nesuvalgys bent pusės 

batono? Pasaulyje neliks gandų?  

O gatvėje nesiliovė lietus. O gal pasirūpinti valkatomis, ištiesti sumuštinį, gal būt butelį pigesnio 

alaus, prašnekinti nelaimėlius apie gyvenimo prasmę? Kažkas lipo laiptais. Kodėl nevažiavo liftu? 

Bauginanti pradžia, liūdna pabaiga... Bepročio vizitas? O gal iškviesti apsaugą? Cha, cha, ANA 

neturėjo sargybinių. Savo saugumu reikia rūpintis pačiam.  

Maiklas įvirto į Reptilijaus kabinetą. 

- Klok gandą. 

Nebuvo kitos išeities. 

Dienos gandas (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

ANA kartą buvo paskelbusi, kad liftai (ypač dangorėžiuose) tampa nepopuliarūs. Liftai klonuoja 

žmones, ir pakilęs į bet kokį aukštą, prarasi save, tapsi savo paties antrininku, dubleriu. Ypač 

pavojingi funikulieriai - transformacija garantuota. Tokiu būdu ateiviai pakeičia žmones į 

dublikatus, o originalai panaudojami kitiems tikslams. Požymis, kas esi pakeistas – susvetimėjimas, 
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abejingumas artimiems ir tolimiems žmonėms. Tai mitas, kurį reikia paneigti. Tai nebuvo tiesa, bet 

nebuvo ir melas. Kodėl? Apie tai - kitame Dienos gande.  

ANA inf. 

- Bose, kažkas lipa laiptais aukštyn. Bijau originalo, nes aš pats esu kopija, savo paties plagiatas... 

Šimtai dingsčių išprotėti... 

Laiptinėje nutilo triukšmas, o po to pasigirdo riksmas. Maiklas ir Reptilijus nubėgo pažiūrėti. Ant 

laiptų sėdėjo Julija ir verkė.  

- Aš susvetimėjau: nesisveikinu su kaimynais, nedainuoju, grįždama iš darbo, pietų pertraukos metu 

nesijuokiu, nesisveikinu su nepažįstamais praeiviais gatvėje... Tik su klounu, kuris ant galvos nuolat 

nešasi vėžlį ir sena žyde, nes ji labai gera. Ir dar su keistu vyruku iš Transilvanijos, Vladu.  

 

Be nuodėmės 

 

- Kaip gyvuojat? – paklausė Reptilijus, - ar tu pasiruošęs sunkiam, nepakeliamam gandų rašymo 

procesui? Turgaus lygio ginčams? Tobulų, nesuvirškinamų žinių paieškai? 

- Taip... – šiurpo Maiklas 

- Džiugu girdėti... Man neramu, nes tu dažnokai krenti į skepticizmą, ar tau atrodo, kad ANA 

pastangos beprasmės, bevertės? 

- Ne... – kraupo Maiklas.  

- Skepsis... Kam jis, motorų ir gaudesio amžiuje? Mums reikia gandų! Neįveikiamų gandų! Maiklai, 

aukščiau nosį! - moralizavo Reptilijus. 

Maiklas iš gėdos norėjo palįsti po stalu, pabėgti į tolimus kraštus, Pamiršti ANA... 

- Bose, man kartais atrodo, kad žmonėms nepadeda gandai... Jiems reikia kažko kito... 

- Nesąmonė! Žmonėms reikia gandų, kad galėtų apkalbinėti kitus. Žmonėms reikia gandų, kad jie 

suteiktų viltį, kad jie ne patys nuodėmingiausi ir kvailiausi pasaulyje. Žmonėms reikia vilties. O 

labiausiai žmonėms reikia... Nesąmonė visa tai, Maiklai. Žmonėms nieko nereikia, jie kvaili. Ką 

jiems duosi - tą skaitys. Žmonės negalvoja, nemąsto, nemintyja, nemedituoja, nesimeldžia 

(vienetai...). Todėl aš kadaise išstojau iš baisios sektos ir tapau ateistas. Ir pamėgau gandus. Ir 

įkūriau ANA. Žmonės patenkinti. Jiems nebereikia galvoti. Jie gauna viską suvirškintą ant lėkštutės, 

kad galėtų bent pusdienį pletkavoti apie ką nors. Taip stumia savo beprasmes dienas nuo gando prie 

gando... O mes juos valdom.  

- Bose, aš jaučiu, kad senka mano jėgos... Aš vienas negaliu aprūpinti visą šalį gandais... Man reikia 

poilsio. Pavyzdžiui - kurorto, sanatorijos, mineralinio vandens, purvo vonių... 

- Maiklai, pamiršk purvo vonias, - įspėjo Reptilijus. 

- Kodėl? Tai paskutinė ir vienintelė viltis... 

- Didžioje Pelkėje aš turiu privačią gydyklą. Nenoriu būti apkaltintas supainiojęs švarius ir purvinus 

interesus. Noriu nuo higieniškos visuomenės paslėpti savo versliuką, todėl dabar aš pats sukūriau 

gandą. Mokykis! 

Dienos gandas (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

ANA kartą buvo paskelbusi, kad atidarytas naujas kurortas, kur kiaurus metus, ir net  vasara, 

gydomi sveiki žmonės. Apie jį galima sužinoti tik paskambinus trumpuoju numeriu 0000. Malonus 

balsas pasakoja apie kurorto privalumus. Ten viskas už dyką. Bet ne visiems, o tik tiems, kas 

prisiskambina. Tikimybė prisiskambinti artėja prie 100 proc. Tai nebuvo tiesa, bet nebuvo ir melas. 

Kodėl? Apie tai - kitame Dienos gande.  

ANA inf. 

- Bose, aš prisiskambinau... Noriu kartu su Julija išvykti, pailsėti... bent vienai dienai... Bose, 

pasigailėkite manęs! Aš pervargęs, išsekęs, susibaigęs, numeliuoruotas... 

- Gerai, važiuok. Tik parvežk man apuokinių alyvų.  

„Apuokinės alyvos mokslinėje literatūroje vadinamos priešmirtiniu karališku desertu“ – visiškai be 

jokio garso pagalvojo Maiklas.  
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- Tu kažką pasakei? 

- Galvoju apie kelionę... 

- Paskubėk, kol aš neapsigalvojau... 

Reptilijus buvo tikras gyvačius, ko gero, galėjo skaityti žmonių mintis. Telepatas. Tai reiškia – 

patas, ne šachas ir ne matas. Pusėtina pabaiga. Saugiai gaudė BMW variklis, todėl Maiklas nutarė 

patikrinti savo žinias, išprusimą, išsilavinimą ir kompetenciją.  

- Julija, norėčiau pakalbėti su tavimi rimtai... 

- Aš visą laiką laukiau šio pokalbio, - nudžiugo mergina. 

- Man baisu: cenzūra – tai amžiaus cenzas, man tik 25, bet aš greitai būsiu jau senas... O cezūra tai 

Cezario r... Ne, kažkas ne taip.  

- Nesąmonė, - pasipiktino Julija. 

- Ne, tai šalies politika, paremta logistika, sandėliais, pakrovimo ir iškrovimo darbais, gruzčikų 

išmintimi, logiškom politinėm nuolaidomis. Gal aš tapsiu akcija, daugiamečiu nepaskandinamu 

gandonešiu? 

- Maiklai, tu kažką supainiojai... 

- ANA nedovanoja klaidų! Manęs laukia areštas, tardymas, karceris... Kartuvės... Girdėjau (ir tai 

nebuvo gandas!), kad absurdistano šalyse žymiai šiurpiau susidorama su oponentais (nežinau ką 

reiškia šis žodis?), nei autoritariniuose režimuose. Bet žinau, kad autoritarizmas – tai 

automobilizmas. Dabar aš vairuoju automobilį. Ar aš sunkiai nusikalstu? 

- Maiklai, visa tai melas ir propaganda, o ne gandas.  

- Julija – tu teisi... 

- Ne, tai tik gandas, kad aš teisi. 

Dienos gandas (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

ANA kartą buvo paskelbusi, kad žmonės suklaidinti. Mieste nėra automobilių. Tik kinkomasis 

transportas. Vienas taksi vairuotojas pasakojo nuolat sapnuojantis, kad vairuoja rikšą. Tai nebuvo 

tiesa, bet nebuvo ir melas. Kodėl? Apie tai - kitame Dienos gande.  

ANA inf. 

Maiklo rankos drebėjo. Jis įjungė radijo imtuvą. Saloną užliejo estradinio simfoninio orkestro 

garsai. Reptilijaus muzika. James Last & Orchester - Non Stop dancing 1976. Dabar viskas bus 

dovanota. Visos Maiklo nuodėmės neutralizuotos. Galima ilsėtis.  

Ir staiga kad subliaus Sepultura iš už kampo: ON A PALE GREY SKY WE SHALL ARISE... 

Maiklas suprato. KAŽKAS bus.  

 

Miego derlius 

 

Maiklas šįryt buvo geros nuotaikos ir pyškino gandus vieną po kito. Linksmus, smagius, kalėdinius, 

jokio kriminalo ir beveik jokios apgaulės. Reptilijui tai nepatiko. Jis atėjo susiraukęs, išdėstė keletą 

universalių tiesų, kuriomis visi privalėjo tikėti, ir, pasakęs Maiklui: "Aš nuo tavęs pavargau", išėjo. 

Maiklas nenuliūdo: jis buvo geros nuotaikos ir rašė toliau. 

Miego derlius (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

ANA praneša, kad per pastaruosius penkis mėnesius šalies gyventojai miegojo vidutiniškai po 

penkias su puse valandos. Tai rodo jų namuose įstatyti miego davikliai. Kodėl taip nutiko, klausėme 

specialistų. Specialistų teigimu, miego stoka rodo, kad gyventojai laisvalaikiu užsiima velnias žino 

kuo, bet tikrai ne tuo, kas padeda jaustis pailsėjusiam kitą dieną. Todėl ANA praneša, remdamasi 

niekam nežinomu šaltiniu vyriausybėje, kad artimiausiu metu bus įvesta Komendanto Miego 

valanda, - bus privaloma miegoti ne mažiau kaip po 8 valandas. Kas laukia tų, kurie nepaisys, 

Komendanto Miego valandos, nepranešama, tačiau ANA spėja, kad nieko gero. Kodėl? Apie tai - 

kitame Dienos gande.  

ANA inf.  
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Lauke čirvirvėjo vieversėliai, nors buvo gruodis. (Absurdistanas gi, ko stebitės.) Replitilijus ilsėjosi 

nuo Maiklo, o šis nė nesumojo, ką daryti. Be šefo gerai, bet ne, be šefo blogai. Ir tuomet jis 

pagalvojo, kad reikia padainuoti.  

Ankstų rytą kėliau, 

Žirgą šėriau.  

Užgirdau girdėjau  

Sakalėlio balsą. 

Anei sakalėlio,  

Nei raibos gegulės —  

Sėdi seklyčioj bernelis  

Gražiai pasirėdęs. 

Gražiai pasirėdęs,  

Gailiai apsiverkęs,  

Žalio šilko skepetėle  

Ašarėles šluostė. 

Oi ir atlėkė  

Raiba lakštingėlė: 

— Pasakykie, lakštingėle,  

Sa šalies naujienas. 

— Oi kad aš galėčiau,  

Tai aš pasakyčiau,  

Ką jau tavo mergelė  

Su kitu važiuoja. 

— Oi tegu važiuoja,  

Ir aš važiuosiu!  

Davažiavau Vilniaus miestą,  

Iš vežimo lipau. 

Ten mano mergelė  

Su kitu sėdėjo,  

Su kitu sėdėjo,  

Žalią vyną gėrė. 

Žalią vyną gėrė,  

Visiem skloniojosi, 

O jau man, bernužėliui,  

Širdelę suspaudė. 

— Tu, berneli, durnas,  

Tu, berneli, kvailas: 

Tu mislinai, ką ant svieto  

Tu esi tik vienas. 

Ką ant svieto  

Tu esi tik vienas, 

Oi ką aš neturiu  

Tėvo ir motulės. 

Oi ką aš neturiu  

Tėvo nei motulės,  

Ką nebus kam palydėtie  

Svetimon šalelėn. 

Oi, kad tau, berneliui,  

Taip sopėt širdelę  
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Per visą amželį,  

Kaip man šią valandėlę. 

— Oi sopės, mergele,  

Per visą amželį:  

Likau siratėle  

Jaunoj jaunystėlėj. 

Padainavo Maiklas, ir sopa praėjo.  

 

Naujasis Absurdistanas, 2015 m.  

 

哈哈哈 

 

Maiklas jau gerą savaitę ANA dirbo vienas. Prieškalėdinės atostogos iššlavė biurą. Neliko net 

Reptilijaus, visi surado savo reikalų, visi paprašė Maiklo padirbti už jį ir visi pažadėjo atsidėkoti (jie 

tikrai atsidėkodavo pametėdami gerą gandą). Ir dingo. O Maiklas vienas pats savaitę ar daugiau rašė 

gandus. 

Ir ko tik jis neprirašė per tą savaitę. Kadangi buvo nebloga nuotaika (tuščia, ramu, niekas netrukdo 

dirbti, žmonos ir vaikų nėra, viršininko irgi), tai gandai būdavo linksmi, pozityvūs ir net 

raminantys.  

Vienas jų bylojo: „Kelininkus, kaip ir kiekvienais metais, šiemet žiema nenustebins. Nes ji neateis.“ 

Matydami, koks oras, žmonės uoliai tikėjo Maiklu.  

Žmonėms patiko ir toks gandas: „Į miestą atvyksta žymus klounas, kuris vyną vers vandeniu.“ 

Susirinko daug blaivininkų ir sveikuolių, o prekybos centrų bosai ėjo iš proto. Vynas ir kiti stiprieji 

gėrimai tikrai virto skaidriu šaltinio vandenėliu.  

Maiklas parašė net apie Krampą: „Kad ir kaip laukiate Kalėdų senio ar Senelio šalčio (priklausomai 

nuo įsitikinimų), gerokai anksčiau pas jį ateis Krampas. Tiesa, Krampo nakties nereikia bijoti, 

nebent jūs esate labai negeras.“ 

Galiausiai Maiklo fantazijos akumuliatorius nusėdo ir jis ėmė rašyti visokius niekus, pvz., apie 

politiką, kurios nekentė Reptilijus (širdyje mylėjo, bet ne tuos, kurie valdė).  

Ir vieną dieną atsitiko STOP mašina net benzina situacija. Maiklas nežinojo, ką rašyti, o kolegų vis 

dar nebuvo. (Gal jie išvis išnyko, pagalvojo Maiklas ir net norėjo apie tai parašyti, bet paskui 

prisiminė, kad apie ANA darbo užkulisius rašyti draudžiama.)  

Ir jis parašė vietoje gando: „Cha cha cha.“ „Laikų“, pasidalinimų, komentarų buvo tūkstančiai. 

Žmonėms trūko juoko. Štai kaip... Ne gandų... Žmonės tiesiog atprato būti linksmi, jiems patiko 

gandai ir merkantiliškos nesąmonės...  

 

Naujasis Absurdistanas, 2015 m. (gandas apie jį – kitą kartą)  

 

Absurdistano kronikos. Šūdas tu, o ne Meistras! 

 

Jaunasis ieškotojas nebebuvo toks jaunas, tačiau vis dar pasitikėjo žmonėmis (ko gero, pasitikės ir 

toliau). Kartą jis sutiko žmogų, kurį pats įtikino esant Meistru. 

- Aš zen, aš moku džiudžitsu, aš toks, aš anoks, - vardijo šiek tiek susireikšminęs žmogus. 

Jaunasis ieškotojas juo patikėjo. Arba norėjo patikėti. Sukurti Žaidimą, iliuziją. Ir pasiūlė šiam 

žmogui savo mintis. Pasidalino tuo, kas jam buvo svarbiausia.  

- Aš ne kartą mėtytas ir vėtytas, aš paskutinysis inkvangas (tokia tautybė - red. past.), aš toks 

nelaimingas... Bet aš zen... Tu irgi gali to išmokti, tik daryk, kaip liepsiu, atverk sąmonę. 

Jaunasis ieškotojas juo patikėjo. Arba norėjo patikėti. Atvėrė sąmonę (sunkiai ji vėrėsi, o gal jos ir 

nereikėjo verti?). Pasidalino tuo, kas jam buvo svarbiausia.  
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- Aš esu aš, ar bent supranti, kas esu aš, - nepaliaujamai kartojo žmogus, kurį jaunasis ieškotojas 

praminė Meistru. Ir šis kukliai nudelbęs akis sutiko: na taip, aš Meistras. 

Jaunasis ieškotojas juo patikėjo. Arba norėjo patikėti.  

Ir vieną dieną, kaip ir reikia tikėtis tokiuose pasakojimuose, paaiškėjo, kad Meistras tėra paprastas 

velnias, be ragų ir kanopų, taigi žmogus.  

- Aš tave galiu pasiųsti velniop, ir eik tu velniop, - staugė Meistras.  

Jaunasis ieškotojas juo patikėjo. Velniop nėjo, bet išdrįso pasakyti:  

Šūdas tu, o ne Meistras! 

 

Absurdistano kronikos. Ūto pija. Daugybės segmentų apysaka 

 

Kartą buvo du draugai. Jie susipyko, vėliau susitaikė. 

Nėra svarbu, kada ir kur tai vyko, dėl ko jiedu ginčijosi, kaip keikėsi (daug keikėsi), ir apskritai 

šioje istorijoje beveik niekas nėra svarbu, išskyrus vieną dalyką. Jis padėjo suvokti pagrindiniam 

herojui, kurio vardas dar bus atskleistas, kad tobulų žmonių negali būti, budos prigimtis yra tik 

feikas ir falšyvkė, o rašyti galima slengu, visai nepaisant kalbininkų nurodymu. Taip, kaip norisi. 

Tik nosinių ir kitų gerų dalykų, puoselėjančių kalbą, paisyti dera. 

Pagrindinis herojus visada (iki to atvejo) buvo griežtas maksimalistas, pedantas ir norėjo pakeisti 

pasaulį, teisti negeruosius, pagirti geruosius. O dabar suvokė, kad tiek jis, tiek jo draugas tėra 

paprastos žemės dulkės. Kiek metų reikėjo pragyventi, kad suvoktų tą seniai seniai aprašytą išmintį. 

Bet geriau vėliau nei niekada. 

Ar šioje trijų segmentų apysakoje kas nors nutiks? Ir dar kaip. Šis pradinis tekstukas nėra pirmasis 

segmentas, o tik tyzeris, kad jus, garbieji skaitytojai, patrauktų arba nutrauktų nuo teksto. 

Tai kol kas tiek. Ciao. 

 

  

Absurdistano kronikos. Absurdistano Naujienų Agentūros (ANA) darbuotojo gyvenimas ir 

vargai. Trys istorijos 

 

1. Sudaužyta širdis 

 

Ateina permainos, ir ne visada geros. Maiklas niekada nesusimąstė apie tai, kad jo egzotiškas 

darbas ANA gali susverdėti, ir nublokšti į bedarbystės neviltį ir nerūpestingą reporterio gyvenimą 

atmiešti beviltiškumo kartėliu. Gal net ir alkoholiu, o po to karališku Mindaugo tilto atbraila. 

Platoka, bet pakankamai (įtikinamai!) pavojinga. 

- Nejaugi darbo pabaiga – tai pražūtis, o šipulius sudužusi karjera beveik teatrališka (nemokama, be 

eutanazijos) mirtis, stebint abejingiems praeiviams, ir tik kilnūs ugniagesiai drąsiai skuba į pagalbą. 

Ir auksiniai šalmai suspėjo išgelbėti nelaimėlį reporterį. Įspėjo ir paleido. Maiklas beveik 

apsidžiaugė. Nieko nėra kvailesnio už beprasmę mirtį. 

Taigi, vietoj efektingo šuolio į upės tamsą, dabar Maiklas pasirinko šokių salę, tiksliau - užeigos 

erdvę, kurią valdė erotiškos muzikos garsai. Pabudo šiek tiek prigesę jausmai. Tik įėjęs į vidų, 

Maiklas pamiršo visus gandus ir negandus, ir it užburtas žiūrėjo į šviesiaplaukę gražuolę, kurios 

balsas į šipulius sudaužė apsaugines širdies pertvaras, ir nuoga aistros banga užliejo sensacijų 

ištroškusias reporterio mintis. Perdegė saugikliai, užsidegė vienatvės iškamuota širdis. Trumpas 

jungimas. Kibirkštys. Pabudo ne tik geismas, bet ir reporterio instinktai. Po koncerto interviu, 

šampanas ir siaubingas, naivus, „nežurnaliūgiškas“, beveik vaikiškas atvirumas. Vidinis ANA 

balsas beviltiškai rėkė: „Sustok, kvailį! Ši aikštinga gražuolė skirta ne tau!“ 

Deja. Likimo smūgis visada būna skaudus ir netikėtas. O atsitiko štai kas – Maiklas pamilo 

ekstravagantišką dainininkę, grojančią visais įmanomais ir neįmanomai stiliais. Gal būt, įelektrinti 

gitaros akordai pakirto įprastinį širdies ritmą ir pulsas padažnėjo iki 90 smūgių per minutę. Neliko 
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jokių prošvaisčių logikai ir sveikam protui: it išbadėjusios žiurkės blaškėsi Maiklo mintys, patekę į 

meilės, o gal aistros spąstus. Apie tai jis nepagalvojo, ir net nepanoro savo jausmą įforminti kaip 

gandą. Ir be reikalo... 

Dienos gandas, kurio nebuvo (ANA garantuoja šimtu nuošimčių! Patikėkite!) 

ANA kartą buvo paskelbusi, kad Europoje ir Azijoje vyrauja taika ir meilė. Dabar jau amžinai. Tai 

du mitai, kuriuos reikia paneigti. Bet nėra kam. Šiaurės ašigalyje neauga palmės, nežydi gėlės- tik 

čiukčiai laimingi. Tai nebuvo tiesa, bet nebuvo ir melas. Kodėl? Apie tai nebus kalbama  kitame 

Dienos gande. 

ANA inf. 

Išvengęs donžuaniško, kazanoviško gando, nejučia Maiklas tapo kaprizingos Dulsinėjos iš Vilniuas 

žaisliuku: katinėliu, triušiuku, meškiuku. Taip, meškiuku. Švelniu, pliušiniu Donkichotu... Aistra 

pakirto savarankiškumą, ir Maiklo laukė vergovė, pavojingas minkšto kilimo, pagalvėlių, sofos 

safaris, gėlės, dovanos, priesaikos, karšti prisipažinimai. Euro centais verkė tuštėjanti piniginė. 

Bet Medėja Kirkytė buvo gudri manipuliatorė, ji neatsidavė nei po antro, nei po trečio pasimatymo. 

Maiklas kraustėsi iš proto, bet negailestinga kankintoja įtempė Maiklo geismo raumenis iki ribos. Ir 

tą (ne)lemtą vakarą, įteikęs puokštę rožių, Maiklas beveik nualpo, ir pabudo tik išsipildžiusios 

svajonės glėbyje. Pagaliau! Tačiau jis nepajuto išvajotos palaimos. Seksas be meilės – tai niekis. 

Gal tai buvo likimo kerštas už Maiklo paliktas, verkiančias merginas? Bausmė už trapių 

mendelsoniškų akordų ignoravimą, už perdėtą išrankamą ir savęs sureikšminimą? Maiklas svajojo 

apie princesę, bet gavo furiją. Ne vieną kartą skambino Reptilijus, kvietė sugrįžti į darbą, žadėjo 

pakelti atlyginimą, bet Maiklas švaistėsi pinigais ir tenkino visas Medėjos užgaidas. 

Pagaliau baigėsi pinigai, ir Medėja išdidžiai jį paliko. Nevykėlį, ubagą: ne verslininką, ne elito 

narį... Maiklas sunkiai prisiminė kaip iš balkono nukrito ant pageltusios, rudeninės vejos. Žolė (ne 

narkotinė!), trečias aukštas, klinika, rentgenas, jokių lūžių... Raminantys vaistai nė kiek nepaguodė 

Maiklo. Gyvenimas lūžo pusiau... 

Tris dienas Maiklas gėrė alų ir klausėsi muzikos. O kas bus toliau? Kažkas paskambino į duris. Ant 

slenksčio stovėjo Reptilijus. 

- Marš į darbą! – suriko bosas. 

 

2. Voras 

 

Kai Maiklas po trijų dienų sugrįžo į darbą, jis pamatė gaisrą, dykumą, skęstantį Titaniką, 

smengančius dangorėžius dvynius, ką tik nori, ką tik gali pasiūlyti laki reporterio fantazija, bet tik 

ne savo jaukų darbo kabinetą, kuriame gimdavo keisčiausi gandai, kvailos sensacijos, gąsdinančios 

rubrikos, panikos riksmai, apokaliptiniai vaitojimai, ir, be abejo, kukli paguoda, kad skaitytojai 

visiškai nenuprotės, ir bus pajėgūs „mėgautis“ siaubu ir savo skurdžiu gyvenimu. Be to, sunkiai 

dirbtu minimalių atlygiu.   

Maiklas įkrito į savo krėslą ir pažvelgė į sieną, kuria ropojo voras. Kolega, voratinklių meistras, 

musių siaubas sustojo. Matyt, pečius prislėgė sunkus krepšys. Laiškanešys. kas gi daugiau... 

- Šoksiu pro langą, jeigu tu prašneksi. 

- Neverta, jau kartą bandei... – patikslino voras. 

Maiklas smogė kumščiu į monitoriaus ekraną. Nesudužo, neužgeso, net nesumirksėjo. 

Nesunaikinama pažanga, nesustabdomas progresas. 

- Vore, gal tu gali man patarti, kaip gyventi toliau? 

- Kurk tvirtus gandus, o aš juos išdalinsiu musėms... O po to... 

- Ir viskas? 

- O ko tu dar nori? 

Maiklas susimąstė. Koks stiprus klausimas. Jėga. Pabudo vikrūs reporterio instinktai. Puikus 

interviu. Reikia nepaleisti kliento, iškvosti, surinkti medžiagą naujam gandui. Bet voras paslaptingai 

dingo. Gal pasislėpė po stalu? Maiklas nuvirto ant grindų, palindo po stalu, bet voro ten nerado - tik 
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pageltusią cigaretę. Gal verta pradėti rūkyti? Tabako dūmuose paslėpti, užmaskuoti savo širdies 

skausmą? 

- Vėl voliojiesi? 

Kaip ir visada, netikėtai, nelauktai išdygo Reptilijus. Virš galvos sprogo sparnuota raketa. Ne, tai 

Julija ant stalo numetė sunkų, praktiškai neperskaitomą konkurentų dienraštį. 

- Sveikinu, Kazanova! 

Maiklas susigėdęs išlindo iš pastalės ir pažvelgė į dienraštį. Pirmame puslapyje puikavosi rėkiantis 

užrašas: „Nelaiminga ANA reporterio meilė, balkonas ir alus!“ 

- Tai šmeižtas! – pasipiktino Maiklas. 

- Ne, tai puikus gandas, - pagiežingai tarė Reptilijus. 

Dienos gandas (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

ANA kartą buvo paskelbusi, kad Europoje padaugėjo įsimylėjėlių skaičius. Ir ne tik. Beveik visa 

meilė buvo nelaiminga. Tai tapo nepataisoma žala retėjančioms tautos gretoms. Tai du mitai, 

kuriuos reikia paneigti. Nes abiejų nėra. Yra tik visuotinis, pasaulinis seksas. Bergždžias, bevaikis... 

Auga sintetinės palmės, žydi dirbtinės gėlės, plečiasi kapinių plotai ir visi laimingi. Tai nebuvo 

tiesa, bet nebuvo ir melas. Kodėl? Apie tai - kitame Dienos gande. 

ANA inf. 

Maiklas jau nebegalėjo būti paprastas reporteris: trukdė ne tik talentas, bet ir sudužusi širdis. 

Maiklas tapo itin jautrus žmonijos skausmui, stichinėms nelaimėms ir, be abejo, išmintingiems 

vorams. Kažko trūko... Bet ko? Aišku, neoficialaus ANA darbuotojo Čipolino. Vaikystė! 

- Julija, grįžkime atgal į vaikystę! 

- Tik su tavimi... 

- Kartu! 

Nelaimės suartina žmonės. Skaudi, bet teisinga išvada. 

 

3. Baltas triukšmas 

 

Gyvenimas – tai didelė klaida ir ji vis didėja, auga, nes laikas pila ant nuodingo auglio gyvą 

veiksmo vandenį: spartėja (ne)blogų poelgių greitis, sunkėja (ne)sąmonių našta, ir kai pečius 

(ne)pakeliamai prislegia (be)prasmiškai (pr)astumtų dienų masė, dvesiama be paguodos, be medikų 

pagalbos, be neštuvų, be vaistų. Tai atsitinka, todėl, kad „be, ne, pr“ pasitaiko su skliaustas ir be jų. 

Tik dabar Maiklas pasijuto neteisus, kvailas, primityvus naivuolis, lėkštas gandų kūrėjas. Niekas. 

Nulis. Bet nepaisant klaidingo mąstymo, tam tikrame smegenų ruože vis dar žaliavo oazė su gaiviu 

šuliniu, aukštomis palmėmis, patogiu hamaku... Iš šios rojiškos vietos atėjo skaidri mintis: „Ar 

šalyje yra neklystančių?“ Ši mintis gręžė kiaurai, ir norom nenorom išsiveržė ne gamtinės dujos, ne 

nafta, bet gimė gandas: 

Dienos gandas (kiekvieną kartą - vis kitoks, ANA garantuoja) 

ANA nė karto nebuvo paskelbusi, kad VISOS šalies valdžios nepadarė nė vienos ekonominės, 

politinės ar kultūrinės klaidos. Visi sprendimai buvo, yra ir bus teisingi. Šimtu (ne šmotu!) 

nuošimčių! Štai taip! Šalyje viešpatauja dosni rinkos stichija, tobula finansinė pusiausvira, socialinė 

harmonija, ir niekieno nevaldoma demokratija, nes paprasti piliečiai taip pat nepakaltinami, todėl 

yra neabejotinai teisūs. Tai ne mitai, kuriuos reikia moksliškai paneigti. Tai aksioma. Dogma. 

Abejojantiems galima būtų priminti, kad tai nebuvo tiesa, bet nebuvo ir melas. Kodėl? Apie tai - 

kitame Dienos gande. 

ANA inf. 

Paskelbęs šį gandą ne juokais sunerimo Reptilijus. Ne, jis buvo lojalus visoms valdžioms, kurios 

reguliavo jo gyvenimą, bet toks atviras teiginys jį išgąsdino: 

- Jeigu visų valdžių visi sprendimai teisingi, tai kodėl šalis ritasi į duobę: nemažėja bedarbystė, 

skurdas ir emigracija... – pasakė ir pasigailėjo, - Maiklai, pamiršk mano žodžius ir marš prie darbų. 

- - - 
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Dieną ir naktį darbuojasi ANA. Iškalbingai mosikuoja kumščiais įstiklintos rankovės. Gandas – tai 

smūgis: ir tiesai, ir melui, tiesiai (be apylankų!) į sočią pažiaunę. Ne(už)miega (galima būtų 

nagrinėti skirtumus, bet neverta) redakcija, languose negęsta sunkios užuolaidos, koridoriuose šoka 

prie kostiumų kaklaraiščiais prišvartuoti skeletai. 

Koksu gaudžia gandų miškas. Skaudžiai kanda kuokomis iškirsti reporterių dantys. 

Nepramušamose galvose bręsta beprotiškos mintys, o nesustabdoma naujienų mėsmalė atrajoja 

nesuvirškintas politikų mintis. 

Kvatoja laikas. Keliaukite į dangų, į pragarą! Kur tik norite! ANA jau praryta naujo, paslaptingo 

savininko (gal masono???), suvirškinta ir higieniškai pašalinta kartu su visais kompiuteriais, 

kėdėmis ir stalais. Niekam nereikia žinių. Tik saldžių banalybių, piktų apkalbų, gudraus šmeižto, 

tuščių plepalų, bet kokio skandalo ir šventinio melo. Kaip smagiai žiauru, nes kiekviename gande 

yra šešėlis tiesos, skaidri gerumo ašara, baltas būties triukšmas. 

 

 

K E L I O N Ė  

 

 

I DALIS 

PASIRUOŠIMAS KELIONEI 

 

(1) Space Lord 

 

Jausmas buvo keistas. Jis buvo jau tokio amžiaus, kad gana gerai pažinojo ne tik save, bet ir 

aplinkinius. Buvo šį bei tą nuveikęs, sukaupęs solidoką CV, tačiau niekam nebuvo žinomas. Jo 

vardo ir pavardės nežinojo nei specialiosios tarnybos, nei eilinis praeivis. Jis nebuvo iš ateities, jis 

nebuvo ateivis. Dabar jis buvo niekas, vienas daugybės didžiulės korporacijos sraigtelių, viduje 

turintis galingą sprogimo užtaisą. 

Jam skaudėjo. Bet skausmą slopinti jis mokėjo geriau nei apsimetėliai, kuriuos Šliogeris (2016, p. 

164–167) vadino amžinaisiais fanatikais, kurie tebuvo pavyzdiniai vergai. 

Globaliame fanatizmo fabrike jo pasipriešinimas buvo tyla. Į kiekvieną skausmingą fanatikų išpuolį 

jis reaguodavo tyla. Tyla buvo jo muzika, skambėjusi lyg atsakymai į klausimus. Tyla buvo bausmė 

jam už tai, ko nepadarė. 

Space Lord, mother.....  

 

DRAVENIO KOMENTARAS 

 

Prieš pradedant žvalgytis po vidinį lyrinio herojaus pasaulį, t.y. amor carnalis (kūnišką meilę) ir 

amor spiritualis (dvasinę meilę), bei jo pastangas pažinti (arba ignoruoti) savo tikrąją prigimtį, 

reikia atidžiai patyrinėti šio glausto teksto verbalines konstrukcijas, palyginti su ankstesniais 

Autoriaus darbais. Deja, trumpas tekstas (tikiuosi, tik būsimos knygos pradžia) įgalina padaryti tik 

kuklias, atsargias išvadas. „Jis buvo jau tokio amžiaus, kad gana gerai pažinojo ne tik save, bet ir 

aplinkinius. Buvo šį bei tą nuveikęs, sukaupęs solidoką CV...“ Būtų įdomu pažvelgti į lyrinio 

herojaus CV, sužinoti itin kruopščiai slepiamus biografijos kampus. „...tačiau niekam nebuvo 

žinomas. Jo vardo ir pavardės nežinojo nei specialiosios tarnybos, nei eilinis praeivis...“ Vienintelė 

viltis – tai Autoriaus pasiryžimas pakelti paslapties širmą ir pažvelgti į lyrinio herojaus veidą ir 

širdį. Žinoma tik tiek - herojus Tuštumos (o gal ir Kosmoso) Lordas (nežinau, kaip jį identifikuoti) 

kenčia, bet nepasiduoda, kovoja, bet „jo pasipriešinimas buvo tyla. Į kiekvieną skausmingą fanatikų 

išpuolį jis reaguodavo tyla...“ Lauksime naujų tekstų, nes Autoriaus naujas darbas užintrigavo, 

tikiuosi, ne vien tik mane 
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(2) Logorrhea 

 

1878 m. pradėtas vartoti medicininis terminas logorrhea (gr. logos+diarrhea, taigi, "viduriavimas 

žodžiais") greitai tapo literatūrologų džiaugsmu. Šiandien jo visi iki šiol buvusio gyvenimo darbai 

buvo pavadinti logorėja. Ir kaip gi jis jautėsi? Neatspėsite. 

Laimingas. 

Kodėl? Dėl kelių priežasčių. Pirma, jis neįsižeidė. Pats nesuprato, kodėl. Greičiausiai pripažino, kad 

išties dar nemoka daryti ko, ką norėtų daryti tobulai ar bent jau arti tobulybės. Antra, viduriavimas 

pats savaime dažniausiai baigiasi laimingai: organizmas apsivalo ir pasveiksta. 

Ir dar: tai padėjo sustiprinti jo motyvaciją. Juk jo specialybė (jei taip galima vadinti, o juk 

universitete mokėsi veterinarijos) buvo kitokia. Suteikti žmogui motyvaciją dabar jam atrodė 

svarbus dalykas, gal net svarbiausias. Kiek daug pasaulyje neryžtingų žmonių, kurie nė nežino, ką 

daryti, nors sugeba. Tereikia atverti jų jau turimus talentus, o visa kita siųsti taip toli, net nė 

bumerangu negrįžtų. 

Kaltinimas logorėja išryškino jo stipriąsias puses, kurių daugelis pavydėjo. O žinant savo silpnąsias 

puses, galima gerai pasiruošti kovai. Mūšis laimėtas, pagalvojo jis, o karas pats ateis. 

Nes pralaimėjimas yra laimė.  

 

DRAVENIO KOMENTARAS  

 

Man labai patinka nauja Autoriaus idėja. Tekstas intriguoja, skatina mąstyti. Labai įdomus 

pagrindinis personažas: Tuštumos lordas. Taip, Tuštumos lordas (aš taip ir vadinsiu pagrindinį 

personažą, kol jis neatskleis savo vardo) buvo laimingas, nes buvo auka – mokyklos, tėvų, ir, 

pagaliau, savo EGO. Visi jam tvirtino: tapti rašytoju – tai viršūnė, gyvenimo tikslas, lobis. Bet 

Tuštumos lordas bijojo vienatvės. Todėl, ” Suteikti žmogui motyvaciją dabar jam atrodė svarbus 

dalykas, gal net svarbiausias.“ Visų pirma įtikinti, ne save, ne skaitytoją, bet rašytoją vasalą. Taip, 

Tuštumos lordui reikėjo bendražygių, bendraautorių, literatūrai pasiryžusių aukotis fanatikų, savo 

talentu įtikėjusių „genijų“. „Tereikia atverti jų jau turimus talentus, o visa kita siųsti taip toli, net nė 

bumerangu negrįžtų.“ Tuštumos lordas taip pat rašė, daug rašė, meistriškai pilstydamas „iš tuščio į 

kiaurą“, „tauzydamas niekus“, kurdamas banalias istorijas, o ypač mėgo „kliedesį“, nesąmones, 

pseudomokslinius išvedžiojimus ir tariamus dvasinius siekius. Taip, Tuštumos lordas sirgo logorėja 

– aštria, chroniška, nepagydoma. Gydytis nenorėjo, o į specialistų kaltinimus žiūrėjo, kaip į 

komplimentus... ” Kaltinimas logorėja išryškino jo stipriąsias puses, kurių daugelis pavydėjo.“ 

Tuštumos lordo tekstai (dažniausiai tai buvo jo ir bendraautorių gudriai suregztas minčių kratinys) 

svaigino kaip sunkusis sintetinis narkotikas. Tokia kūryba hipnotizavo. Tuštumos lordas aiškino – 

tai ateities žodis, tuščias, be jokios prasmės, švarus, tobulas, išelektrintas nuo bet kokio jausmo ar 

žmogiškos patirties. Tuštumos lordo kariauna griovė dramblio kaulo bokštus, laimėdavo visus 

beletristinius mūšius, bet karo, deja, niekada nelaimėdavo. Jokių premijų, honorarų... Skaitytojai (o 

gal Kultūros ministerijos klerkai?!) buvo neįveikiami, jie mesdavo knygas į šalį. Bet Tuštumos 

lordas ir jo šauni komanda nenusimindavo: „Nes pralaimėjimas yra laimė.“ Labai labai įdomu... 

Laukiu naujų Autoriaus atradimų, pastebėjimų, minčių ir replikų. 

 

(3) MANIOS MED FHEFHAKED NVMASIOI 

 

Rašytojas negali nerašyti. Ar yra įkvėpimas? Kiek knygų perskaitai per metus? Kiek kalbų norėtum 

išmokti? Tokios banalybės jam lindo į galvą, trukdė ir dirbti, ir miegoti. 

Kai pervargimas pasiekdavo tam tikrą ribą, jis nebesuvokdavo, ką ir kodėl reikėtų daryti. Buvo tai, 

ką daryti "privaloma". Būtinieji dalykai. Tačiau motyvacijos daryti dar ką nors nelikdavo. Kartais 

padėdavo knygos. Campbell'o herojus su tūkstančiu veidų buvo jo mėgstamas personažas (arba jis 

buvo to herojaus personažas). Tuomet kaip karalaitis Penkiaginklis jis žmogėdrai milžinui 
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sakydavo, paklaustas, ar nejaučia mirties baimės: "Milžine, kodėl turėčiau bijoti? Kiekviename 

gyvenime vieną kartą ištinka mirtis. Be to, pilve turiu ginklą - žaibą." (p. 99) 

Žinojimo ginklas, tūnojęs Būsimojo Budos ankstesnės inkarnacijos pilve, leido jam suprasti, kad 

pasmerktas tas, kuris kliaujasi vien fizinėmis savybėmis. Pakilimas metafizikos link padėdavo jam 

pamiršti koldūnus, mažą algą ir kitas malonias smulkmenas.  

 

DRAVENIO KOMENTARAS  

 

Rašytojas negali nerašyti.“ Taip, pagrindinis knygos herojus – ne Tuštumos lordas, ne fantastiška 

būtybė. Tai paprastas žmogus, toks koks ir visi. Rašytojas dar nejaučia, kad gyvena pagal kažkieno 

parašytą scenarijų: rašyti, skaityti knygas, mokytis kalbų... Kas rašo scenarijų? Jis pats, ir niekas 

kitas. Bet kodėl vieniems viskas sekasi? O kitiems...? Deja, sėkmė glūdi ne geidžiamų dalykų 

siekime, bet priešingai – troškimai tik blokuoja sėkmę. Ir kodėl? Matyt, reikia pasiduoti, nekovoti ir 

laukti... ir sėkmė praradusi kantrybę atšliauš pati... Rašytojas kantriai rašo raides, kurias grupuoja į 

žodžius, o žodžius į sakinius, ir kai rezultatas netenkina, rašytojas renkasi kitą kalbą ir stebi ar 

pasikeitė rezultatai ar jo veikla tapo sėkmingesnė. Gal būt, Rašytojas turi surasti kalbą, kuria turi 

rašyti? Galbūt čia glūdi sėkmės ir pripažinimo paslaptis? Galbūt reikia atrasti knygas, kurias turi 

perskaityti... Nesuradus tinkamos kalbos ir reikiamų knygų, tarsi prarandamas ryšis su skaitytoju, ir 

rašytojas jaučiasi neįvertintas, nesuprastas... „Kartais padėdavo knygos. Campbell'o herojus su 

tūkstančiu veidų buvo jo mėgstamas personažas (arba jis buvo to herojaus personažas).“ Taigi, 

pavadinti Rašytoją Tuštumos lordu nebuvo didelė klaida. Rašytojas - nepaprastas žmogus. 

„Pakilimas metafizikos link padėdavo jam pamiršti koldūnus, mažą algą ir kitas malonias 

smulkmenas.“ Na, o mums belieka tik laukti šios knygos tęsinio. 

 

(4) Bububububu-- 

 

Jis žaidė ramunę: trauki žiedlapius ir burbi. Kadangi mantrų mokytojas buvo pataręs tarti tik vieną 

vienintelį skiemenį, jis nusprendė rinktis kilnų, su kai kuo susijusį skiemenį BU. 

O žiedlapius teko traukti belaukiant rimto nuosprendžio. Bu, bus gerai. Bu, bus blogai. Ir taip be 

galo, bu krašto, bu galo, be krašto. 

Tada atėjo laiškas iš sėkmingą gyvenimą propaguojančios organizacijos Sėkmės Menas. Ir viską 

išaiškino. 

Bet neįtikino. 

Atėjo išminčius, kurio pavardė Dingo, ir sako: Ar tai svarbu? OM-MA-NI-PAD-ME-HUM - štai 

kas yra svarbu. Nežinau kas yra svarbu, ir kas nesvarbu. Ši diskusija - tik proto žaidimas. 

Protas toliau bubububububu--- 

O jis nuėjo skaityti prezidentų intymių biografijų. 

 

 

P.S.Šis tekstas užsakytas, užsakymo numeris 6479874135774-

kkkiauropabttat999rEEPAPAPAJKJJs55522.  

 

DRAVENIO KOMENTARAS 

 

Manyčiau, bet koks rašytojas būtų laimingas, neparašęs nė vienos knygos. Rašytojo paskirtis žaisti 

žodžiais. Ar tai įmanoma? Taip. Galima žaisti mykimu, bumbėjimu, mekenimu ir pan. Ir jeigu 

nežaidžia - turi kažką mūkti, burbėti... Todėl grįžkime prie Autoriaus teksto. „Bububububu“, taip: 

bububububu, bububububu, o ko reikia dar? Ir Autorius burba ne šiaip sau, ne iš kvailumo, ne dėl 

cirko klounados, ne dėl kliedesio, ne dėl beprotybės imitacijos... O dėl itin aukšto, kilnaus tikslo! Ir 

kas gi atsitiko pagrindiniam personažui Rašytojui (o gal Tuštumos lordui?) bebumbsint? „Tada 
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atėjo laiškas iš sėkmingą gyvenimą propaguojančios organizacijos Sėkmės Menas. Ir viską 

išaiškino. Bet neįtikino.“ Rašytojas nenurimo ir bumbsėjo toliau... Ir tada, pagaliau „Atėjo 

išminčius, kurio pavardė Dingo, ir sako: Ar tai svarbu? OM-MA-NI-PAD-ME-HUM - štai kas yra 

svarbu. Nežinau kas yra svarbu, ir kas nesvarbu. Ši diskusija - tik proto žaidimas.“ Rašytojas 

lengviau atsipūtė, pagaliau kažkas paaiškėjo, bet „Protas toliau bubububububu---“ Ką daryti? 

Nejaugi viskas tėra tik bububu? Reikėjo atramos, o gal alaus? Tūlas neišlaikytų, ir šoktų nuo tilto, 

nuo dangorėžio, nuo seno vandentiekio bokšto... „O jis (Rašytojas, Tuštumos lordas) nuėjo skaityti 

prezidentų intymių biografijų.“ Išeitis tarsi rasta, bet knygoje dar nėra siužeto, personažų, intrigos, 

veiksmo ir kitų neišvengiamų romano atributų. O gal jie nereikalingi, ir tėra tik kūrybos balastas, 

kurio (kildamas į debesis „bububu“ oro balionu) Autorius sumaniai atsikratė? Pagyvensim, 

pamatysim...  

 

(5) S t o v i u   b a l o j e 

 

TIES RIBA 

 

nuskrido varnas 

liko tik svyruojanti šaka 

į lapų tankmę nuplaukė mintys 

ir paskendo prisiminimuose 

stoviu baloje 

noriu išgerti visą lietų 

verkti kartu su debesimis 

 

PAVASARIS 

 

belapėmis liepomis 

sprogsta asfaltas 

tamsu 

lengva kontūzija 

gelbsti finalo nuojauta 

stabili muziejaus trauka 

kolekcinis artefaktų ilgesys 

tolsta muzika 

šaltas garsų akvariumas 

antikvariniame lagamine 

kompaktiniai diskai 

dulkėta praeitis 

 

AUKŠTAS PILOTAŽAS 

 

neišbaigta adata stabdo laiką 

mirties kilpoje 

saga 

nusekęs paltas 

iš po šaliko lenda galva 

šaligatvių smėlis 

ištirpusio sniego bala 

agresyviai žėri nuorūka 

tolsta elektrinis troleibusas  
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(6) Jėzus ir Aušrinė. Jesus and Aušrinė 

 

Netrukus jis prisikels. Ji jau pabudo. Jis tai daro kasmet, nes žmonės turi tikėti, o ji tai daro kasdien, 

nes ji moteris. / Soon he will rise. She had already risen. He does it each year: people must believe, 

and she does it every day, because she's a woman. 

Jų abiejų pasekėjai įsitikinę, kad yra teisūs. 

Followers of them both think that they are the right ones. 

O jie tiesiog prisikelia, nubunda. 

And they just rise, wake up. 

Ir šviečia. 

And shine. 

 
DRAVENIO KOMENTARAS 

 

Kiekvieną vakarą Aušrinė pabunda, prisikelia ir visą gūdžią, tamsią naktį kantriai laukia Atpirkėjo - 

Amžinojo, Kosminio, Dieviškojo Kristaus. Kiekvieną, kiekvieną naktį Aušrinė Austėjos aukure 

aukoja aukas - savo spindulius, nakties gėles, mėnulio šviesą... Ši trumpa novelė, skambanti tarsi 

manifestas - yra puiki baltiškos ir krikščioniškos Tradicijų sintezė, vienintelis kelias, kuriuo turi 

žengti Lietuva. Autoriaus tikslas ne griauti, bet ieškoti sąlyčio taškų, jungties, naujo ir aktualaus 

dvasinio sprendimo... Ir tą naktį, kai Aušrinė sulaukia Prisikėlimo - įvyksta stebuklas kiekvieno 

žmogaus širdyje.  

 

(7) T r a n z u o j u   s a p n a i s 

 

VAISTAI 

 

nugara 

sutraiškęs dramblį 

atsirėmiau į griūvantį šviesoforą 

ties gatvės viduriu 

ankšta 

nuo išsekimo 

gydo švitriniai asfalto smūgiai 

 

NAKTIS 

 

bejėgė 

pagalvės plikė 

nepabundu 

tranzuoju sapnais 

kryželiu išsiuvinėtais košmarais 

 

ANOMALI ZONA 
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pelkėje 

šlapias smogas 

džiūsta beržai 

gelsta žolė 

įklimpus 

bus atimtas batas 

laimingas loterijos bilietas 

 

ATEITIS 

 

praeitis sudegė 

elektromagnetiniame lauke 

praradęs pašto ženklus 

geriu vis daugiau žalios arbatos 

šąla ausys 

tirpsta batai 

neišlendu iš seno švarko 

 

KONCERTAS 

 

kieta 

nepajudinama diena 

tuščioje pievoje viešpatauja žolė 

kelmų fortepijonais skambina varnos 

giedu beržu 

nustelbdamas laukinius akmenis 

neįveikiamą granitą 

 

EKSPERIMENTAS 

 

apatiška laikrodžio švytuoklė 

matuoja nakties ilgį 

prarijęs migdančią tabletę 

apvalią laiko kapsulę 

tapau žadintuvu 

ir pamiršau pabusti 

 

TIKRASIS AŠ 

 

minčių upėje 

tik vienas akmuo 

plaukia prieš srovę 

svajonėms nėra ribų 

galiu plaukti bet kur 

 

AURA 

 

ties minčių riba sustoja net mirtis 

vis dar negaliu veidrodyje 

įžiūrėti savo skeleto 
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dar neatsivėrė dangaus langai 

sienos netapo skaidrios 

nepavirtau rūku 

matau 

tik juodą šiukšlių maišą 

svetimo veido šešėlį  

 

II DALIS 

KELIONĖ 

 

 (8) Sugrįžimas 

 

Dravenis... Kur jis grįš? Nuragijon? Užsivėrė nuragai. Beliko kurganai... Ir dar kai kas... Išduosiu 

paslaptį - Dravenis jau kuris laikas gyvena tolimoje Šetlandų salelėje...Ten yra daug įdomaus... Ir 

Guru Guru netoliese, valtele vis atplaukia. Ir abu jie kalbasi esperanto. Sintetine, dirbtine kalba... Ar 

jie draugai? Tikrai - ne priešai. Išgyvenę daug žiaurių nuotykių, jie kartais susitikdavo pašnekėti, 

prisiminti praeitį. 

- Draveni, kaip gyvuoji? Ką klausai? Gal ką ir rašai? 

- Guru Guru, aš nieko nerašau... Aš negaliu atsisėsti prie stalo ir rašyti, nes nieko nesigaus, reikia, 

kad atplauktų mintys, o jos delsia, neateina... O muzika - tai nėra kažkoks privalomas procesas, 

atseit pabudai - įjungi stiprintuvą, užmeti CD, ir dar garso, daugiau garso... Muzikai reikia vidinio 

stimulo... Dabar pas mane štilis: jokio veiksmo, veiklos - tik buitis ir pareigos... Džiaugiuosi Tavo 

energija, darbais, Tavo laisve, nepriklausomybe nuo kitų... Aš neturiu tokios laisvės... 

- Štilis labai gerai. Kokia nepriklausomybe? Aš šeimos žmogus, turiu darbą, savo įsipareigojimus. 

Laisvo laiko nelabai yra, kūrybos laiką pavagia kitas laikas. Apie ką tu, Draveni? 

- Aš apsirikau, nes galvojau, kad Tu darai, tik tai - ką nori, ir niekas nedaro įtakos Tavo 

veiksmams... 

- Apie ką tu šneki, man įtaką daro daug gerų dalykų, pirmiausia Dievas ir jo dėsniai (karma)... 

Dravenis tylėjo... O gal - dabar Dravenis (lydekai paliepus!) atsidūrė Senuose Trakuose, Vytauto 

Didžiojo gimtinėje, piliakalnyje, kurį supa senas, medžiais apaugęs griovys, o viduje - bažnyčia ir 

moterų vienuolynas. Kiek toliau nuo pastatų laužavietė - kažkas (nenustatyti asmenys) kūrena 

laužus, o Dravenis stebi liepsną... Pasirodo Guru Guru, išlipęs iš požeminės (kuri garso greičiu 

plaukia po žeme) valties... Dravenis iškviečia dirižablį. Atskrenda vaikiška balionėlis. 

- Nebėra senųjų ir naujųjų Trakų, viskas sulyginta su žeme, piliakalnių nebėra, nieko nebėra... Ten 

dykvietė. Trakijos dykvietė. Dirižabliai nebeskraido. Yra tik valtys. 

Dravenis pritariančiai patylėjo. Taip, tik valtys, daug valčių... Guru Guru kenčia nuo valčių 

pertekliaus... O gal Guru Guru nejaučia jokių neigiamų jausmų valtims? Juk tai salos. Čia susisiekti 

galima tik valtimis. Kitos religijos negalioja. Valtys virsta salomis, o salos valtimis... Jokios 

dichotomijos, dualizmo, priešybių... Gal Guru Guru - tobulas išminčius? 

- Ne, ne, Draveni, visi čia tik plaukiotojai valtimis. Valtis yra valtis, vanduo yra vanduo, sala yra 

sala. Nėra čia jokių išminčių... Yra vien tik dichotomijos. 

- Guru Guru - tai išimtis! – nepasidavė Dravenis. 

- Išimtis tvirtinama prie valties ir tampa irklu. 

- Guru Guru energingai irkluoja... 

- ...ir priartėja prie nemenko Dravenio valčių ūkio. 

Dravenis buvo pirklys valtimis, jos buvo geros, gerai suteptos, slydo vandens paviršium kaip 

žvaigždės. O žvaigždės didelės ir karštos kaip kinų virtuvės. Dravenis stovėjo prie milžiniškos 

viryklės ir kepė valčių blynus, kuriuos valgė nykštukai, milžinai, fėjos, raganos... Guru Guru 

pasijuto alkanas. 

- Ne, ne, ne, na ne taip, gi viskas buvo! – pasipiktino Guru Guru. 
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Valtys buvo tik valtys, medinės, neužburtos, neužkerėtos. Valčių blynais Dravenis vadino eskizus, o 

kadangi aplinkui gyveno daug įvairių būtybių, eskizus tekdavo paversti skaniais blynais, greitai 

įsiminti juos (kad niekada nepamirštum!) ir atiduoti suvalgyti alkanai gaujai. Guru Guru nevalgė tų 

blynų, tiksliau, jau buvo atsivalgęs. Jis parsiplukdė žuvį. Dravenis buvo vegetaras ir tuo didžiavosi. 

Todėl žuvienės šįvakar jis nevalgys. O gaila, skani žuvienikė. Be to, dar Kazys Binkis sakė: „kas 

nevalgys sriubos - penktą dieną amen“. Kai Guru Guru sušveitė žuvį, Dravenis atsargiai prabilo: 

- Visus mūsų Didžiojo Žaidimo ėjimus, visus nuotykius, visus mūsų samprotavimus, vienas žmogus 

pavadino logorėja. Tai įkvėpė mane pamąstyti, kad „pratrydome“ neprastai. Nes ugnis nedegina tų, 

kurie jos nebijo... Na, o dėl Tavo naujos knygos "Skaičius skliausteliuose" (toks pavadinimas gimė 

spontaniškai) dar nieko negaliu pasakyti, bet pradžia gera, man dedasi, atrodo, vaidenasi - tai Tavo 

mintys apie rašytojo vietą ir paskirtį šiuolaikiniame pasaulyje ir konkrečiai Lietuvoje. 

- Gerai sakai, aš rašau apie rašytojo vietą Lietuvoje, - pritarė Guru Guru, - kažkas tokio turbūt. Apie 

nereikalingą žmogų apskritai gal... Nesvarbu, kas jis – šlavėjas ar mokslų daktaras. Visi jie vergai ir 

niekam nereikalingi. Generacija LT šlavėjas - mokslų daktaras... Galimas ir toks šiurpus variantas, 

mačiau smuikininką - laiškanešį, girdėjau, kažkokia redaktorė (dar nežinau kokia) ruošiasi nešioti 

laiškelius.... Jam neįtinkantį filosofą ketina pasodinti už grotų daktaras Kumpinskas... Įdomi tema - 

žmogus be vietos... 

- Taip, dar ir kaip galimas variantas, ir dar ne toks jau ir šiurpus. Mokslų daktaras-bomžas šiurpiau. 

Ir kaip sakė (ar dainavo?) Bobas Dilanas - mus moko 24 metus (tiksliai nepamenu) ir pastato prie 

konvejerio, o mus, po riebiai apmokestinto mokslo – prie konteinerio... Progresas... 

- O kokioje dainoje, nepameni? Man labai patiko jo frazė: Chaos is a friend of mine, - paklausė 

Guru Guru. 

- Neturiu nė vieno Dilano CD savo kolekcijoje... Nemoku anglų, negaliu žvalgytis internete... 

Gyvenu negyvenamoje saloje. Pas mus ne vergovė, bet labai įdomi laisvė: gyvenk po tiltu, 

maitinkis vandeniu ir oru, būk nejausk šalčio, ignoruok higieną, tapk viršžmogiu... Gal tikrai 

Lietuva - tai supermenų rengimo poligonas? 

- Tai pirmoji kapitalizmo (laukinio) stadija... Postsovietinis kapitalizmas. 

- Laukinis gyvenimas... Beraščiai klajokliai... Medžioklė, žvejyba, uogos, grybai, riešutai... 

Romantika - turime būti dėkingi visoms partijoms ir vyriausybėms, tai laisvė - absoliuti! Reikia tik 

suvokti - mes labai esame laimingi! Valio! 

- Ačiū ačiū Jums už ačiū, ir aš ačiū, kad mes ačiū. 

- Na, ir, be abejo, URA! 

 

Bevardė aukštuma, pažymėta skaičiumi 2016. Kažkodėl skraido lėktuvai. Gal saugo.  

 

(9) Ryto žvaigždės. Matenaj steloj 

 

Medinė lenta – tai apvalus skausmas, o tošis - pušies skafandras. Kiekvienas Dravenio žingsnis - tai 

skiedrų krūva, sudrožtas gyvenimas, pavirtęs antikvariniais baldais, parketu, nesaugiu lieptu, 

užgesusiu laužu. 

- Draveni, ar matei ryto žvaigždes? Valtyje nakvojau, paryčiais buvo gražiausios. 

- Guru Guru, Tu mane nori įtraukti į naujus nuotykius... Bet tada DĖL SIUŽETO ir 

kitų meninių detalių - aš pakviesiu Giedrę, Guru Guru Mylimąją, Galigantą, koltą, Chrysler, 

šamanus, ateivius, teleportacijas... Ar Tu nori kliedėti? Tiesa, dabar anonimiškai, esperanto, 

saugiai...? 

- Trauk visus. Iš pakampių lenda prisiminimų velniai ir akmenys... Žavu... Kliedėti - tai kliedėti... 

Po šio sandėrio, o gal suokalbio, žaibiškai pasikeitė dekoracijos. Tik liko jūra ir beribė pakrantė. Čia 

pat, vieno metro gylyje išniro povandeninė valtis. Atsivėrė liukas, ir ant balto smėlio nuvirto 

Kultūros ministro referentas Galigantas. Jis vilkėjo XVIII a. jūreivio uniformą. Oi, kaip liūdnai rėkė 

baltos žuvėdros: 
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- Dravenis - įtakotas Galiganto (jam pažadėtas barono titulas, ir admirolo antpečiai) kovoja viduje 

(kol kas!)... Dravenis turi pasirinkti: šviesią, ar tamsią Galios pusę... Draveniui labai, labai sunku... 

Dankon, Draveno... 

- ...von Dereviano... Dravenis trumam taps mulkiu - Galiganto piktų užmačių įrankiu, bet tik 

trumpam... Bus skaudi atgaila, bet indulgencijos jis nepirks... Neprireiks... – patikslino mąstytojas 

delfinas. 

Kol dar Dravenis neapsisprendė, planetą apgaubė lingvistinis esperanto rūkas. Tai buvo visų kalbų 

apokalipsė. Bet gyvenimas nesustojo, bet ėjo (be kojų!) kažkur. Guro Guro, Draveno kaj Galiganto, 

susirinko jie miškely valčių dirbti. Ne žyzn, a malina, kažkas pasakė. Balsas buvo motriškas. 

- ...tai raganaitė Giedrė... pabėgusi nuo turtingo šeicho... Koks šeicho vardas? Tu geriau išmanai 

apie Artimus Rytus... – apsidžiaugė Dravenis. 

- Giedro... Šeichai būna pas sufijus. Čia piktasis kalifas Džemalo. Draveni, visi daiktavardžiai 

esperanto kalboje baigiasi -o. Būdvardžiai -a, prieveiksmiai -e. Ir tai nekinta. 

Dravenis susimąstė apie atpildą, pragariškas kančias, suabejojo barono titulo svarba ir admirolo 

(alkohidraulinio, bet ne aksominio požemio!) antpečių galia... Ir vėl pasikeitė dekoracijos. Nieko 

nuostabaus, visi dabar suvokia pasaulį tik kaip reklaminį klipą. Iš nežinia kur (ar monitoriui 

svarbu?) artėjo Guru Guru. Jis tarsi tęsė, kažkada pradėtą, bet neužbaigtą pokalbį: 

- ...ir dar New Age religion - tai ne sektos, o judėjimai, kartais prekiaujantis ir indulgencijomis. 

Sektų nėra. Yra Pačios Naujausios Bažnyčios (PNB), kurių narys yra Galigantas... Draveni, tau teks 

galabyti taikius žmones: rašytojus, poetus, tapytojus, dizainerius, grafikus... 

- Kokie tarifai: kiek reikės pinigėlių pakloti už rašytoją ir t.t.? – sunerimo Dravenis. 

- Draveno yra novo templaro, jis (o gal Galigantas?) visus netikšas menininkus ant kuolo ir kitaip. 

Galinganto estas tre malbona persono. Kaina - vienas naujasis rupelis. Tai rupijos ir rublio mixás. 

- ...baisu... Galinganto estas tre malbona persono. - gal gali išversti? 

- Galiganto yra labai blogas žmogus. 

p.s. 

Draveno estas tre bona homo. Kaj ankaŭ Guro Guro estas tre bona homo. Do, ili ambaŭ estas tre 

bonaj homoj. Kaj amikoj. 

Draveno yra labai geras žmogus. Ir Guro Guro yra labai geras žmogus. Taigi, jie abu yra labai geri 

žmonės. Ir draugai. 

p.p.s. 

Šių žinių turi pakakti pagaminti pietus, sujungti visus vitaminus į lengvai suvirškinamą visumą... 

Dankegon. Bonan apetiton. Kaj mi deziras bonan skribon al vi.  

 

(10) Guru Guru ir jūra 

 

Guru Guru traukė jūra. Jis miegojo valtyje, ir net neketino sugrįžti į civilizuotą miestą. Miestuose 

gyveno pabaisos, demonai ir vaiduokliai. Miestai pavirto siaubo fabrikais. Guru Guru pažadino 

skaudus smūgis. Iš dangaus krito akmenys. Meteoritai. Reikia slėptis, bet kur? Visai šalia stovėjo 

Dravenio „Chrysler“. Guru Guru skubiai įvirto vidun. Prie vairo sėdėjo Dravenis, o gale – Giedrė ir 

Guru Guru Mylimoji. 

- Ar čia saugu? 

- Būk ramus, mano automobilį saugo jėgos laukas. 

Meteoritai gracingai slydo „Chrysler“ paviršiumi, nepalikdami nė menkiausio įbrėžimo. 

- Guru Guru, Tau būtina ne tik minčių inventorizacija, bet ir interiorizacija, kitaip sakant, jau laikas 

pereiti nuo išorinių, prie vidinių, giluminių veiksmų, - tarė Dravenis, - metas introspektyviai 

suprasti Tave supantį vandenyną, tik tuomet iš nepažinimo tamsos it ryklys iškils lemiamas, kertinis 

vidinis žvejo monologas. Užrašęs jį, Tu garso greičiu plauksi minčių vandenynu, rysi intelektualias 

žuveles, ir niekada nepasisotinsi... Tau savižina taps gilia vidinė patirtimi, introspektyvia žiūra, 

kurioje atsiskleis smulkių (ir vidutinių!) žuvų medžioklės grožis. Ryklys tai tapatina su gėriu. 
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- Gal su Loch Ness pabaisa? – suabejojo Guru Guru. 

- Kaip tik su šia būtybe Tau teks susitikti. Patikėk, verta: praplėsi lingvistines žinias. Pramoksi 

priešistorinių kalbų... 

Guru Guru abejojo... 

- Būk ramus, dabar važiuosime pas šamaną, o jis tave pavers rykliu... 

- Gal tikrai verta? 

- Daugiau tokio šanso nebus, - pritarė Guru Guru Mylimoji. 

- Važiuojame pas šamaną, - apsisprendė Guru Guru. 

Jie kalbėjo sudėtinga kalba. Reikėjo paprastesnę išrasti. Kol kas tiko esperanto. 

Kai pradėjo šnekėti esperanto, pokalbis pakrypo apie knygas. Skambant meteoritų dainoms, Guru 

Guru pradėjo pasakoti: 

- Daugelis senų knygų tiesiog morališkai paseno. Ir visos tos iškasenos, kurios lingvistiškai 

vertingos, yra bullshit'as: "aš karalius toks anoks įsakau tą ir tą". Kam tai įdomu? Man ne. Geriau 

skaityti Beckett'ą, Camus, Eco, kitus vertus dėmesio rašytojus, o tie senukai homerai teilsisi 

ramybėj. Aišku, iš romėnų, graikų, rytietiškos klasikos galima kažko pasimokyti, o ir išminties 

esama, nesiginčysiu. Bet europiečiai vis dėlto savo išsilavinimo lygiu man artimiausi. Tegul kinai 

keičia savo hieroglifus į normalias raides, paprastina kalbą esperanto būdu į netoninę, nes tokia ji 

morališkai pasenusi kaip ir jų komunistinė/kapitalistinė/nomenklatūriškai maoistinė santvarka. 

Kalba yra prietaisas, įrankis, skirtas bendrauti. Todėl ji turi būti paprasta. Austroneziečiai tai 

suprato. Jei kalba "slapta", ritualinė, ji gali būti sudėtinga, šamaniška, indėniška, ir pan. O visa kita 

turi būti poprostu, nebent apie labai aukštas materijas kalbama. Kita vertus, sudėtingiausius dalykus 

kas paaiškina paprasčiausiai, tas didžiausias išminčius, o ne atvirkščiai :D. Kam skaityti Bibliją 56 

kalbom, jei esmė - nedaryk blogo kitam, nes pačiam pareis atgal? Jei tai suvoki, kam tuomet daryti 

bloga, kam netikėti Dievu, jei Jis vis tiek yra, tikėk ar ne. Pernelyg didelė fragmentacija 

visuomenėje, viską norima susiskirstyti į daugybę kriptografinių stalčiukų, kad tik "išrinktieji" 

suprastų. Taip, yra daugybė sričių ir jos turi savo specialistus. Bent 99,99 proc.žmonių tiesiog 

gyvena. Nes taip daro visa Gamta. 

Jeigu ne meteoritų lietus, Guru Guru niekada nepasakytų šio monologo. Kosmoso valia. Klausytojai 

sėdėjo priblokšti. 

- Guru Guru, ar tu vis dar nori tapti rykliu? – pagaliau atsitokėjusi, paklausė Giedrė. 

- Kultiniu kultinių knygų rykliu. 

Loch Ness knygynas, pašaliniams įplaukti draudžiama  

 

(11) Lager beer / Bear lager 

 

Kai pasibaigė meteoritų lietus, Guru Guru, apsižvalgė ir prabilo: - Etruskai nori druskos, bet 

negauna, nes nėra. O yra kamara, joje senis ir gira. 

- Viskas žymiai blogiau, - karčiai pastebėjo Dravenis, - Galigantas išgaudė visus aksominio 

požemio menininkus ir uždarė kūrybinio auklėjimo stovykloje (lageryje), juos girdo lagerio alumi 

(lager beer) ir maitina kepta duona su česnakais... 

- Labai humaniška... – pastebėjo Giedrė. 

- Tai kur važiuosime? 

- Į lagerį... 

Lietuva, o gal kita, labai panaši šalis, buvo sala, apsupta ne vandens, bet sausumos. Keista sala, 

kurioje skęsta visi talentai, o išplaukę svetur – dirba juodžiausius darbus. Retas kuris pralaužia 

ledus. „Chrysler“ skuodė, lėkė, važiavo tiesiu greitkeliu, o Dravenis lenkė visus automobilius. 

- Kur taip skubi? – pasibaisėjo Giedrė. 

- Į Galiganto lagerį... 

"Chrysler" link lėkė nenustatyto galingumo automobilis. Turbūt labai ekologiškas ir ekonomiškas, 

nes tartum skriejo įelektrintu žemės paviršium. 
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- Ieškau prasmės, - netikėtai pasakė Guru Guru. 

- Juk jau seniai radai, - nusistebėjo Dravenis. 

- Radau tikėjimą, prasmė kaskart kinta, ji nestovi vietoje. 

- Vežu Tave į stabilią prasmę! - pažadėjo Dravenis, - prasmė nesikeis, bus ta pati - pasprukti iš lager 

beer zonos... O tu nestovėsi, nesustygsi vietoje... Blaškysies girtas... Kaip gaila, Tavo autorinės 

kalbos logika yra pajungta egoistiniam postrigavimui, todėl reikia koncentruotis ne į fasadinį, 

demonstracinį Tikėjimo postulavimą, bet 

stengtis tapti laisvu... pažinti savo Tikrąją prigimtį... 

- Mano tikrąją prigimtį žino paslaptinga ligoninės darbuotoja, kuri žino tikslų gimimo laiką, net 

sekundę... 

- Guru Guru, Tu labai kukliai vertini savo pasiekimus intymiai bendrauti su ligoninės 

darbuotojomis. Ir ne tik... Įtariu, kad visos damos slaptai ir atvirai dūsauja dėl Tavęs... 

- Kad nepamenu, gi labai jau mažas buvau... – kuklinosi Guru Guru. 

- Draveni, sustok! - pyktelėjo Giedrė. 

- Jūs, vyrai, esate bejausmiai stuobriai, - pritarė Guru Guru Mylimoji. 

Damos išdidžiai išlipo, ir įlipo į tą paslaptingą, modernų, elektrinį superautomobilį. Už vairo sėdėjo 

Galigantas. Referentas draugams parodė vulgarų gestą. 

- Ir stuobrys turi jausmų. Turiu galvoje medį. Dravenis turėtų sutikti. (LKŽ: stuobrỹs 2. S.Dauk, I, 

Kos37, L medžio galas, šiekštas: Įpratome, kad kiškiai, voverės iš panemunės miškų ant stuobrių 

plaukia, stirnos salose išsigelbėjimo laukia per pavasario polaidį sp. Pastatė boba katilą, stuõbrį 

ankasė an atšlaimo, pririšė vilką GrvT128. Pakėliau tą stuobrelį, bet tuoj į pjaulus subyrėjo Skrd.) 

- Guru Guru, Tavo samprotavimai mane nuramino... Nereikėjo jaudintis, nervintis, pratrūkti 

pykčiu... Bet norėčiau išgirsti, kaip mes gelbėsime damas? 

- Jos visada pačios išsigelbėja... 

- Tu teisus, musų damos "pribaigs" net ir Galigantą... 

Ir iš tiesų nuvažiavę kelis kilometrus, draugai pastebėjo ant asfalto stovinčias merginas. Tai buvo 

Giedrė ir Guru Guru Mylimoji. Dravenis sustojo, išlipo ir paslaugiai atvėrė "Chrysler" dureles. 

Keista kelionė tęsėsi... 

- Galiganto fenomenas suformavo naujo mąstymo matricą, įgalinančią giliau pažinti rytų Europos 

kultūrą... 

- Nutilk, Draveni! – surėkė Giedrė. 

Dravenis sustabdė automobilį ir draugai išbėgo į pievą. Jie grįžo su didelėmis puokštėmis laukinių 

gėlių. Merginos buvo laimingos. Visi verkė... 

Damos išnyko, lyg jų nebūtų buvę. Danguje pasigirdo čaižus šluotų krebždėjimo garsas. 

 

Raganų skraidymo metas...  

 

(12) Kalnai 

 

„Chrysler“ itin nuobodžiai pjovė lygumas. Automobilis nebuvo kaltas, Guru Guru taip pat. 

Nelemtos lygumos - tai šalies lėkšta ateitis, bedvasė nuožulni plokštumą, kuria galima ristis be galo, 

be krašto. Iki dugno, kurio nėra, kurio nebus... 

- Reikia kalnų... - itin protingai (argi?) pastebėjo Dravenis. 

- Aukštų, snieguotų... - pritarė Guru Guru Mylimoji. 

- Bent trijų Kailašų... - ironizavo Guru Guru. 

- Aš nejuokauju, nejuokauju, - nepasidavė Dravenis, - mūsų šaunieji protėviai masiškai statė 

piliakalnius. Ir kodėl? Pilims, Alkoms? Ne! Jie neturėjo galingų technologijų... Deja, deja... 

- Kokia nelaimė... 

- O jeigu dabar pastatyti aukštus kalnus, neatpažįstamai pasikeistų šalis... 

- Guru Guru, tapki kalnų statytoju, - beveik maldavo Giedrė. 
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- Žemosios žemės - yra tokia šalis. Lygiosios lygumos - galėtų būti dar viena. Kad visa šalis būtų 

visiškai lygi. Lygi visiems. Ir lygiu paviršiumi. Jokių kailašų, K2, K3 ar net K4. 

Dravenis sustabdė automobilį ir iš bagažinės paėmė kastuvą. 

- Guru Guru, padaryk kalną tuoj pat, nes esi dvigubas Guru - 2G... 

- Ne, MES - BALTAI. Mūsų daug. Todėl darysim kuklų, bet labai svarbų Baltų kalną. Visų baltų. 

Tų, kurie myli Lietuvą, Latviją ir tuos baltus, kurių nebėra... 

Kiekvienas piliakalnis – tai aukščiausias kalnas. Kitų neturime. Kitų nereikia... 

Kiekvienas baltas – tai MES... 

MES gyvi...  

 

(13) Dogma 

 

Dravenis ryžtingai iš greitkelio pasuko į šunkelį. 

- Žinau – reikia važiuoti tiesiu patikimu greitkeliu, bet aš kliedėtojas... Tiesus kelias – tai Tavo, 

Guru Guru, teritorija... Jūs visi galvojate, kad aš noriu krėsti nesąmones? Gal ir taip... Kitaip 

nemoku... 

- Ir aš kitaip nemoku... Atsibodo eruditai, „tiesių“ kelių adeptai... Man reikia prasivalyti smegenis 

Žaidimu. 

- Džiugu girdėti... Svarbiausia padaryti PIRMĄ gerą ėjimą... 

- Taip. Jūs visi teisus. Valtys, kalnai... Mes romantikai... 

- ... o kelionė tęsiasi... Mes KELYJE! , trasoje... 

- Trasos po žeme... keliai virš žemės... o kas tarp jų? 

Geras Guru Guru ėjimas... Galima būtų išsisukti iš klausimo, bet Dravenis atsakė: 

- Gal karstai, kuriuose užkasti skeletai... Gal dogmų įteisinimas, gal mirties garbinimas... 

- Taip, TAIP. Ten dogmos, daug dogmų, plyšelis plonas, bet jame nanobūdu sukvantinta 

beprotiškai daug dogmų... Kiek žmonės jų sukūrė... 

- Ar gali būti dogma suprasta, kaip asmeniškas estetinis fenomenas? - paklausė Guru Guru 

Mylimoji. 

- Dogma yra anti-estetika. Labai asmeniška, labai visuomeniška ir labai fenomenali. Bet su estetika 

jai labai anti. 

- Bet puokštė gėlių, padėta reikalaujant "sparnuoto gyvačiaus" adeptui ant kruvinos aukos altoriaus 

ar yra estetiška? - paklausė Giedrė. 

- Europa reikalauja aukų. 

- Europa - moteris, - pasipiktino Guru Guru Mylimoji, - ir vyrai turi aukotis... 

- Tai dogma. 

- Dravenis nusijuokė ir spustelėjo akseleratorių: 

- Taip, tai dogma. Kažkoks filosofas pasakė, kad moteris turi užimti Dievo vietą ir būti garbinama. 

Man regis, kad visi vyrai (bent jau Europoje) yra po moters padu. Prisiminkime garsųjį Liuterio 

gesta, kaip jis padėjo moterišką batelį ant lovos ir pasakė, kad nuo dabar (po reformacijos) bus 

dailiosios lyties valdžia... 

- Groja DOGMA daina... 

Iš komunikacinės tamsos, ar jos pertekliaus gelbsti tik radijas. Muzika apramino įsiliepsnojusį ir 

pavojingą ginčą. 

Moteris mus pagimdo ir palieka vienišus, amžinai ieškoti tikrosios meilės. 

Groja liutnia. Po septynių penkiolika.  

 

(14) Laimė 

 

Dravenis važiavo nežinia kur. O draugai mėgavosi beprasme kelione. Jokių aukštų tiesų aptarimo – 

tik greitis. Gal tai – laimė? Šiuo atveju reikėtų etimologiškai atsitraukti, nes laimės sąvoka labai 
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veiksli. Guru Guru galėtų daug pasakyti, bet jis tylėjo. Ir kodėl? Galbūt laimė – tai sugebėjimas 

prisitaikyti prie nepalankių aplinkybių. Laimės sąvoka yra keista ir gąsdinanti. Galbūt, laimė - tai 

privilegijuotų visuomenės sluoksnių žaidimas, siekiant sukelti žemesniųjų pavydą? 

Tiesėmis važiuoti jau nebepavyko. Diena buvo neeuklidinė, dangus nerodė saulės, debesys buvo 

niūrūs, o kelias tartum pats susisuko į spiralę, iš kurios ištrūkti, rodės, nebepavyks. Guru Guru 

mąstė apie laimę. Lai-mė. Du, tik du skiemenys, o kiek daug juose telpa. Galima dainuoti lailailai, 

jei laimingas, ir mekenti galima... O jei nelaimingas, tie du skiemenys tampa beprasme mantra. Bet 

argi mantros būna beprasmės? O gal tiesiog reikia kartoti, kaip kad moko koučeriai: aš laimingas, 

laimė, lai-mė, laaaaai-mėėėėė? Guru 

Guru pasisuko į Dravenį su klaustuku veide. 

- Tik nebandyki mantrų suteršti laimės, ne-laimės paieškomis, mantros išvalo protą nuo teršalų... 

Mantros - tai ne laimes formulės. Mes perdėm piktnaudžiaujame mantros terminu... Mantros - tai 

meditacijos dalis, o man meditacija - TAI Bugie wugie šokis... 

- Norime šokti! - pritarė damos. 

Dravenis privažiavo prie smuklės "Šokis be kaukių", ir visi išlipo. Keliautojus pasitiko žilagalvis 

administratorius: 

- Aš Arminas Duobė - kviečiu išgerti ir pašokti... 

Bugas vugas ir mantra, vot što prapisal doktor. Šokama ilgai, besisukant ratu, žinoma, kad kaip 

dervišai, kaip dar kitaip, kol galva susvaigsta ir pats kūnas kartoja zikrą, be žodžių, bet tikrą. 

Guru Guru pasinėrė į šokio bangas, virpesius, traukulius, kritinėjimus, pasivoliojimus ir nejučia 

"nusišoko" iki pelkės. Jį pasitiko Laimė. 

- Dabar šoksi su manimi! 

- Kad nemoku, - atsitokėjo Guru Guru. 

Ir patvirtino savo nekintančias nuostatas keliais konvulsiškais judesiais. Bet Laimė nepasitraukė. 

- Nenori būti laimingu? 

- Ne! – surėkė Guru Guru. 

Ir Laimė pažaliavusi (gal pyktai, o gal dėkingai?) pavirto Giltine su aštriu dalgiu - litovka... Visi 

lietuviai staiga pavirto litovcais ir nupjovė Žalčiui norą būti kitokiu. Guru Guru verkė stebėdamas 

mitologinę egzekuciją, ir suprato, kad laimingas nebus niekada... O kvailys Dravenis smuklėje vis 

dar šoko su Giedre ir Guru Guru Mylimaja... Ir tegul... Guru Guru užsimerkė ir pamatė, kad visa 

Lietuva šoka klumpakojį. Mediniai batai - tai laimė, ir dar garsioji kepurinė. Skudučiai... O ko dar 

reikia iki pilnos Laimės? 

Dūdmaišio.  

 

(15) Alkis 

 

„Chrysler“ skuodė vingiuotu asfalto keliuku. Šalutiniu, nebūtinu, šiek tiek pamirštu... Guru Guru 

keliavo nežinia kur. Burzgė variklis, gurgė skrandis. Reikia kažkur (koks neįpareigojantis žodis) 

sustoti, prie užeigos ir kaip reikiant užkirsti. Alkis nustelbė filosofinius apmąstymus, kurie 

nepaliaujamai kankindavo, kai Guru Guru būdavo sotus. 

- Kaip jūs manote, kodėl sotus žmogus mąsto? – paklausė Guru Guru. 

- Klausimas labai sunkus. Reikia paklausti kulinaro... – patarė Dravenis. 

- Ar galima pasisotinti kultūra? 

- Pavyzdžiui, eilėmis? – įsiterpė Giedrė. 

- O gėlėmis? – paklausė Guru Guru Mylimoji. 

Guru Guru pastebėjo pievoje besiganančias karves. Kilo daug minčių, ir viena buvo garsiai ištarta: 

- Ar išsilavinimas trukdo valgyti? 

- Galbūt didelė žmonijos dalis pastoviai badmiriauja, nes perdėm yra išprususi, išsilavinusi? – tarsi 

pritarė Dravenis. 
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- Visos bėdos dėl proto. Va parašė Aleksandras Gribojedovas vienintelę knygą "Vargas dėl proto", 

ir žinomas jau beveik du šimtus metų. Homo unius libri, vienos knygos žmogus, kaip ir vieno 

albumo grupės - kiek daug tokių garsių, kurios sukūrė po vieną, bet tikrai gerą albumą. O kiek 

žmonių moka tik vieną maldą ar mantrą, bet juk to visiškai pakanka, kaip ir vienos žmonos, vienų 

namų, vienų pusryčių. Kodėl tada žmonės tokie godūs? Kodėl milijardieriai nori dar milijardų, nors 

vienintelis jų milijardas (na gerai, gal keli ar keliolika?) galėtų išgelbėti labai daug gyvybių? Ar 

kažkokios (vėl tas pats žodis!) jėgos neleidžia, kad jie padėtų vargšams? Draveni, - sustoti negalėjo 

Guru Guru (logurėja?), - bet juk žmonijos kultūrai tie vienos knygos žmonės ar vieno albumo 

grupės padarė didžiulę. Akvinietis sakė, kad bijo vienos knygos žmogaus. O ko bijoti? Šventraščiai 

yra po vieną. Erazmo "Pagiriamasis žodis kvailumui" yra tokia gera knyga, kad kitos ir nereikia. O 

ar mes pykstame, kad Mikės Pūkuotuko autorius žinomas tik dėl šio puikaus personažo? O laukinis 

šuo Dingo, senis Chotabyčius, Maldororas, "Rugiuose prie bedugnės"? 

- Guru Guru, tau nereikia bijoti, nes tu parašei daug knygų, - įkando Dravenis. 

Itin agresyviai, gruobuoniškai sugurgė, sustaugė Guru Guru skrandis. 

- Draveni, sustok prie kaimo užkandinės! 

Draugai jau patogiai sėdėjo prie stalo ir laukė, kada padavėjas atneš patiekalus. Guru Guru neišlaikė 

ir įsiveržęs į virtuvę, griebė ką tik iškeptą picą tiesiai nuo padėklo. Kilo sąmyšis, panika. Guru Guru 

drakoniškai prarijo picą... Ir sugrojo vieno hito grupė. 

- Kokia, ir kokio hito grupė? – jau virtuvėje pasiteiravo Dravenis. 

Po kulinarinio skandalo, pavalgęs ir sotus buvo tik Guru Guru. Draugus mandagiai išprašė iš kaimo 

užeigos, nors Dravenis užmokėjo už picą ir paliko daug arbatpinigių. Automobilis riedėjo toliau. 

Dravenis vairavo, Guru Guru paskendo filosofiniuose apmąstymuose ir stropiai virškino picą. 

Damos piktokai komentavo gastronominę (o gal astronominę?) Guru Guru agresiją. O iškalbingose 

pievos karvės pritariančiai abejingai atrajojo... A viskas? 

- O ką dar gali pasakyti Guru Guru? 

... gal, kad sotus, sotaus neatjaučia... – pyktelėjo Giedrė. 

- Alkanas sotaus irgi neatjaučia. Ypač, kai badavimą laiko vertybe. Bet grįškime prie hito... 

Renkuosi klasikos pavyzdį: Aramo Chačaturiano "Šokį su kardais". Niekas daugiau nežino, ar jis ką 

nors sukūrė. 

... o tai labai džiugina... 

skamba varpai 

iš kur 

nežinai 

nežinau 

nes 

ant 

varpo 

kabau  

 

(16) Skausmas 

 

„Chrysler“ ratas pateko į duobę. Krestelėjo. Guru Guru pabudo, nes kelionėje buvo truputį 

užsnūdęs. 

- Guru Guru, ar Tave gąsdina teokosminė praraja? Neišsprendžiama Visatos mįslė? Ar Tu išdrįstum 

atsigerti iš gaivaus Pirminės būties šaltinio? O gal Tave šiurpina Atviros sąmonės tragizmas? Gal 

būt sąmonės atvėrimą Tu supranti kaip iškilmingą žengimą į bedugnė duobę, kurioje Tavęs tyko tik 

neišvengiama pražūtis, ir daugiau nieko? – klastingais klausimais mėgavosi Dravenis. 

- Kur mes važiuojame? – paklausė Guru Guru Mylimoji. 

- Į Aukštadvarį prie Velnio duobės. 

- Prakeikta ta duobė. Ten geriau nevažiuot, - pasipiktino Guru Guru. 
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- Guru Guru, tu neatsakei į mano klausimus! O duobė taip pavadinta katalikybės apologetų, 

kovotojų prieš baltišką tikėjimą! 

- Ne, joje tikrai vyksta satanistų apeigos, - pritarė Giedrė. 

- Tegul smaginasi kvailiai, - nepasidavė Dravenis, - duobę iškirto meteoritas, panaši duobė yra 

Saremos saloje, berods vadinasi Kali. 

- Išbandykime labą norą, - patarė Guru Guru. 

- Labanorą? Girią? 

- Taip, ir Labanoro dūdą... 

- Važiuosime į Kernavę! – valdingai nukirto Dravenis. 

Niekas neprieštaravo. 

- Viskas, ko noriu, tik išsimiegoti. Mintys apie amžiną (?) miegą mane ramina, - tarsi pritarė Guru 

Guru. 

Guru Guru neatsakė į agresyvius Dravenio klausimus, nes buvo labai atviras žmogus. Galbūt 

kuklus, nenorėjo kalbėti apie save... 

Dravenis prisiminė, kaip kartą paklausė: 

- Guru Guru, ar Tu mėgsti bulvinius blynus? 

Guru Guru veidas paraudo, po to pamėlo. Liūdną šypsenėlę pakeitė nuoskauda: 

- Neverta skverbtis į mano vidinį pasaulį? 

- Aš tik paklausiu apie blynus... – teisinosi Dravenis. 

- Taip, mėgstu... – po ilgų dvejonių prisipažino Guru Guru. 

Kelionė tęsėsi toliau, ir ji nepasibaigs niekada. Gal būt Guru Guru žinojo šį faktą, todėl iš vidinės 

džinsinės striukės ištraukė metalinę ledinukų dėžutę. Atidarė: pasklido mėtų aromatas. Guru Guru 

pavaišino damas. 

- O man? – pasipiktino Dravenis. 

- Kai atsakysi į sunkų klausimą... 

- Gerai, klausk... 

- Ką daryti, kad skausmas nekankintų? 

- Pažinti savo Tikrąją prigimtį, - net nemirktelėjęs atsakė Dravenis. 

- Sausa ir netikra. Skausmas dabar mano tikroji prigimtis, nes jį labiausiai jaučiu. 

- Tai ir lik skausme! 

- Draveni, eik tu švilpt. Jei tik tiek gali patart... 

- Tu pats sau nenori padėti - aš bejėgis... 

- Noriu, nemoku... 

- Guru Guru, aš taip pat nemoku sau padėti... Todėl gyvenau ir tegyvenu neteisingai: viskas lūžta 

mano gyvenime, visi mane kaltina... Bet aš noriu sau padėti, noriu, bet nieko neišeina, nesigauna 

pakeisti "filmuko", dedu tam tikras pastangas, ir jau 20 metų kritu, ir vėl pasikeliu, ir vėl einu 

Keliu... Štai taip, Guru Guru, tik šarlatanai žada akimirksniu išspręsti visas problemas, pašalinti 

skausmą... Aš ne šarlatanas... 

- Ačiū, Draveni. Jau lengviau... 

Guru Guru ištiesė ledinukų dėžutę. Dravenis čiupo net du saldainiukus... 

- Guru Guru, kalbu iš širdies... 

- Skausmas turi abėcėlę. Pačios ilgiausios abėcėlės turi ne tiek jau ir daug raidžių. Todėl mes 

niekada neskubame gyventi, o vėliau labai skubame, tačiau rezultatas tas pats - skausmas, agonija, 

mirtis. 

- ...skausmas, agonija, mirtis - tai nepaneigiama Tiesa, bet kitose Tradicijos erdvėse, Tau patartų: 

atsiduoti Dievo valiai, melstis, prašyti malonės... ar dar ko nors, bet aš išlikdamas savo Kelio 

diapazone, galiu tik rekomenduoti pažinti savo Tikrąją prigimtį... Todėl mano patarimas nėra sausas 

- jis platus ir gilus it vandenynas... 

- Vandenyne išbarstykit mano, seno kvailio pelenus. Aš nebe Guru Guru. Atsistatydinu iš šio posto, 

kurį pats sau buvau suteikęs. 
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- Man įdomu iš kur atkeliavo Guru Guru vardas, tarsi užuomina apie dvigubą šventumą... Vieno, 

matyt, Tau nepakako... Tik neįsižeiski... Man labai patiktų, jei Guru Guru atsistatydinimo raštą 

įteiktų pats sau. Tai būtų jėga. 

- Tai buvo ironija, ironija. Atsistatydinimas irgi, irgi... 

- Man jau įdomu (tranzitine prasme): Guru Guru iškilmingai įteikia pats sau atsistatydinimo raštą ir 

atidžiai perskaitęs dar kartą, (jis dvigubas Guru!) - išdidžiai atmeta atsistatydinimo prašymą... 

- Dvigubas atsistatydinimas. Šachas ir matas vienu metu kartu jau partijos pradžioje. 

- Šachas ir matas - nepadarius nė vieno ėjimo. bet tuomet, kas yra nugalėtojas? O kas yra pralošęs 

(dar nepradėtą!) partiją... Kaip įdomu... 

Dravenio gerklėje grėsmingai sutraškėjo ledinukai. Pažeista plomba. 

- Bliamba... – švankiai nusikeikė Dravenis. 

- Taip, Meistre, nėra nugalėtojo, nėra pralaimėjusiojo. Visi nušvito ir išėjo gerti arbatos su 

lempomis rankose. Kažkas, tiesa, rankoje turėjo jonvabalį. Joninės artėja, nors ir tolsta. 

- Jau patiriu skausmą! Danties! Aš ne - Meistras... Tik amatininkas... Sapožnykas... 

- Meistras Meistras. Sapožnykas Sapožnykas. Gera klikūcha... 

- Batų tai visiem reik... – Giedrė pabandė apginti Dravenį. 

- ...vienuoliai kartais vaikšto basi... – galbūt amortizavo smūgį Dravenis. 

- Nesimėgauki komplimentu: prieš akis zigas ir zagas. Reikia dirbti su vairu ir stabdžiais... Matai, 

kaip greitai juda traukinys be bėgių, vagonų ir garvežio... 

- Ne važiuoju, bet slenku! 

- Slenki basas? 

- Bevažiuojant pastebėjau, kad vairuoju "Chrysler" basas: net be kojinių... Bet kojos mano švarios... 

- šiek tiek nustebo Dravenis. 

- Kokia laimė! - nudžiugo Giedrė ir Guru Guru Mylimoji. 

 

(batai) be raištelių, dutūkstančiaišešioliktieji (metai)  

 

(17) Keltų jūros žinduoliai 

 

Keltų jūra – tai tau ne Kauno marios. Šioje jūroje gyvena plaukiojančios (kokios gi dar? juk jūra) 

beždžionės, povandeniniai lokiai, vegetarai aligatoriai. Jūroje nėra naftos, dujų, aukso, urano ir 

neišplėtota žvejyba. Visai arti Rumšiškės (ne tos). Etnografinė (net labai) erdvė. Prie pat marių 

sustojo „Chrysler“. Iš vandens išlindo beždžionė ir nusliuogė medžiais. Prie keliautojų prišliaužė 

aligatorius. Dravenis čiupo koltą. [Silpnų nervų skaitytojų atsiprašome, bet be kraislerio ir kolto 

neįmanoma gyventi šiuolaikiniame pasaulyje.] 

- Padėk ginklą! – subarė Guru Guru Mylimoji. 

Aligatorius buvo pliušinis ir labai norėjo saldainių. Guru Guru Mylimoji taikiam plėšrūnui atidavė 

visą juodo šokolado plytelę. 

- Ar žmogus yra beždžionė? Kartais susimąstau. Gal mes esam blogoji beždžionių pusė? Juk dažnai 

vienas kitą taip vadiname, dar kiaulėmis ir kitais gyviais? Ką manai, Draveni? 

- Ką aš manau? fb - tai tinkamiausia erdvė tokiems epitetams! 

- Bet tokie epitetai atsirado dar gerokai prieš fb (kas yra fb?). 

- Anksčiau... Vėliau... Nesvarbu... fb... Nesvarbu... Svarbu - plūstis! Visur! 

- Bet argi beždžione pavadinti žmogų negarbinga? Juk beždžionė labai draugiškas padaras, tik kai 

kurios šunbeždžionės (šunys čia ne prie ko, pavadinimą sugalvojo žmonės) įkyrokos. 

- Guru Guru, vadink visus beždžionėmis... Neprieštarauju! 

- Nesiriša mūsų pokalbis, Draveni. Gal tu beždžionė? Pripažink savo tikrąją, beždžioniškąją 

prigimtį. 

- Šaipaisi... ne pirmas kartas! 
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- Nesišaipau. Tekstas apie beždžionę yra užsakytas Gamtos ministerijos. Draveni, tu viską žinai 

apie gamtą, nesidrovėk, papasakok. Paskui parašyk... Gausi pinigėlių... 

- ... geriau, jau Tu rašyki apie beždžiones... Negaliu gi aš rašyti apie save... Negražu... Nekuklu... 

- Ir ko Dravenis toks piktas? 

- Jis labai nori šokolado... – paaiškino Giedrė.  

 

(18) Dravenis ir Jura. Punks not dead 

 

Dravenis mėgo jūrą, o Jura (girtuolis, gyvenantis šalia) mėgo Dravenį. Dravenis Juros nemėgo, bet 

Guru Guru gerai sutarė su Jura. Nors ir niekada su juo tarpuvartėje negėrė „rašaliuko“. Guru Guru 

mokėjo su chroniais pakalbėti po dušam... 

Ekspedicijos dalyviai pagaliau pasiekė jūrą. Koks šios akvatorijos vardas? Guru Guru žinojo, bet 

nesakė. Išlaikė paslaptį. Ir ko jie atvyko prie jūros. Neįspėsite! Dravenis panoro įsiamžinti 

neaprėpiamose dangaus ir vandens platybėse. Supermeniškas foto. Lygis! Formatas! Šalia 

„Chrysler“ (ant durelių buvo užrašas: „Boogie Woogie Dance Club“) stovėjo Dravenis įsikandęs 

(neuždegtą!) cigarą, dešinėje rankoje jis laikė koltą, o kairėje katiną Micių - ryžą, naglą, didelį, 

gražų, pušystą... Fotografavo Guru Guru. Giedrė ir Guru Guru Mylimoji atsisakė fotkintis su 

Draveniu. 

Menas dabar reikalauja ne aukų, bet kvailysčių, prasto skonio, nuprotėjimo... 

Delfinai šoka bugi-vugi, amžiną šokį, ir nebandykit ginčytis  

 

(19) Rojaus daržai 

 

Pomidorų lysvių sankryžose - tobuli takai. Galima slampinėti ir drąsiai skinti raudonas, prinokusias 

daržoves, nes jau lunatikai išminavo rojaus daržus, ir į tvorą atsirėmė nė niek nepavargęs mėnulis. 

Saugu: it elektros lemputė nesprogs bevielė pilnatis. 

Dravenis buvo itin liūdnas. 

- Kas nutiko? 

Dravenis tylėjo... 

- Kodėl neatsakai? Tikiuosi, esi gyvas ir sveikas? – bandė juokauti Guru Guru. 

- Esu gyvas... 

- Smagu, Draveni. Gyvam būt neblogai... 

- Guru Guru, o Tu ar gyvas? 

- Taip. Garantuotai taip. 

- Kas gali patvirtinti, kad Tu gyvas? Kas gali garantuoti, kad tu esi Guru Guru? 

- Mes! – choru sušuko Giedrė ir Guru Guru Mylimoji. 

Guru Guru atspėjo Dravenio užuominą: viskas keičiasi, nieko nėra pastovaus. Kur tas vaikas, kuris 

statė pilis smėlio dėžėje? Ir kur bus Guru Guru po šimto metų? Tiek ir laukti nereikės... 

Dravenis tarsi atsakė į Guru Guru klausimus, kurių ir nebuvo... 

- Jau atvykau laimės autobusu, atsivežiau dėžutę akvarelinių dažų, laukiu lietaus... Nuspalvinsiu 

suodinus stogus vaiskiu, beribiu dangumi. – paaiškino Dravenis. 

or play existence to the end (The Beatles, Tomorrow never knows, from Revolver, 1966)  

 

(20) Fotoataka 

 

Netikėtai ir nelauktai Guru Guru mintijimas pajudėjo daugiaplanėmis kryptimis, tapo beveik 

chaotiškas, tarsi nesuderinamas batų dialogas. Vienas stovi vietoje, o kitas – juda pirmyn. Tai 

vadinama ėjimu. Retai kas šuoliuoja abiem kojomis. Panašiai nutiko Guru Guru. Kaukolės erdvėje 

(o gal už jos ribų?) siautėjo nesuderinamas minčių dialogas. 

- Draveni, ar paprastos asmenukės gali įveikti mąstymo bedugnę? 
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- Guru Guru, ar Tu įstrigai sulėtintame savo veido šuolio fotografavime? 

- Aš nesu įklimpęs į objektyvo pelkę... Aš žinau išeitį: kiekvienoje rankoje - mobiliukas, ir dvi 

asmenukės vienu metu... 

- Stereo? – ironizavo Dravenis. 

- Ar aš europietis? 

- Mono... 

- Štai ką aš noriu pasakyti, kad europietis apie asmenybės vidų sprendžia pagal išorę. Svarbi 

uniforma, apranga, mados... Pavyzdžiui, neuniformuotas policininkas, vienuolis be abito, teisėjas be 

mantijos nekelia pasitikėjimo. 

- Kitaip sakant, vidus turi atsiskleisti per išorę? 

- Panašiai, - nepaneigė Guru Guru ir pašiurpo. 

Dvi visiškai skirtingos asmenukės: vienoje Guru Guru (taip ir turėjo būti!), o  k i t o j e – išsišiepęs 

Galiganto snukis. Guru Guru staigiai atsigręžė. Už nugaros stovėjo referentas. 

- Pričiupau! – kvatojo visagalis biurokratas. 

- Kur dingo mano Mylimoji ir Giedrė? 

- Kol jūs mėgavotės savimi ir šnekėjote niekus, aš pagrobiau merginas. Būkite ramūs, aš iš Kultūros 

ministerijos, todėl esu itin civilizuotas, mandagus, švankus. Esu tikras džentelmenas (pirma karta 

nuo žagrės!) ir jūsų damų tikrai neskriausiu... 

Galigantas įkrito į didžiulį BMV ir nuvažiavo nežinoma kryptimi. 

Autoriai norėtų įspėti, kad asmenukės nėra blogis, besiformuojantis neigiamas prietaras, nelaimių 

paieška, ar asmeninė tragedija... Bet ar draugams palengvėjo, supratus šią tiesą? Abejoju... Reikėjo 

išlaisvinti merginas, bet apie tai jau kitoje istorijoje... 

Se-lfi? Lfi, se.  

 

(21) Jungtis 

 

Kai ištinka nelaimė, kai netenkama mylimos merginos, reikia šnekėti apie meną. 

- Guru Guru, ar tu svajojai tapti muzikantu? Kompozitoriumi? – paklausė Dravenis. 

- Esu kūręs muziką laisvalaikiu, bet nerimtai... 

- Ar išleidai CD? 

- Ne, tik MC. 1994 m., grupė LES. 

- Puiku... O ar buvo gastrolės? 

- Ne, tik kamerinėj aplinkoj - asmeninis atlikimas. 

- Gastrolės kameroje... Šiurpu... Asmeninis muzikinės bausmės atlikimas... Partitūra... O gal 

politūra? Iš natų? O gal improvizacinis garsų šlifavimas? 

- Ne, tiksli partitūra... 

- Pakaks protingų kalbų, dabar reikia sugalvoti, kaip išvaduoti mūsų damas ir prabangaus Galiganto 

kalėjimo? – atsitokėjo Dravenis. 

- Atvažiuos Nebrėmeno muzikantų kamerinis ansamblis, vadovaujamas Guro Dravensko ir iš gitarų 

bei valtornų (trombonų?) dėklų išsitraukęs uzi automatus sušaudys visus, išskyrus damas, kurias 

išvaduos. Tada sugros "Obla-di obla-da" ir nukeliaus į Fudžijamą, nes tai gražu. Kaip nukeliaus? 

Per juodąją skylę, kuri netyčia atsiras Galiganto kalėjime. Kaip? Skambinti Hawkingui brangu, tad 

teks pasitenkinti atsakymu: krienas žino. 

- Baisus planas... O po šio plano (jis pavadintas planu A) ar bus pateiktas planas B: pats 

lėkščiausias, kvailiausias, kokį tik galima sugalvoti: Galigantas kiekvienai merginai duos po 1000 

eurų apsipirkti "Akropolyje", bet damos su pirkiniais negrįš į Galiganto kalėjimą, o su taksi 

atvažiuos prie Dravenio "Chrysler" ir išvaduos mus nuo kraujo praliejimo. Rankos liks švarios. 

Kelionė tęsis toliau. Galigantas įsižeidęs neišleis (ne)perspektyvaus poeto knygos. 

- Dar yra planas W: bėgti iš Vilniaus į Wilno neatsisukant, kad nevirstum słupem soli. 

- Biblinis planas... O Dievas - aišku, yra lenkas... 
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- Kašubas! 

- O kašubai - ar turi dar savo kalbą? O gal šneka tik lenkiškai? 

- Turi, kaip neturės. Kaszëbsczi jãzëk, pòmòrsczi jãzëk, kaszëbskò-słowińskô mòwa... Daug žodžių 

iš vokiečių, baltų kalbų, lenkų... Ar skaitei, Draveni, Xążeczka dlo Kaszebov? Wszëtczi lëdze rodzą 

sã wòlny ë równy w swòji czëstnoce ë swòjich prawach. Mają òni dostóne rozëm ë sëmienié ë 

nôlégô jima pòstãpòwac wobec drëdzich w dëchù bracënotë. 

- Neskaičiau... nemoku kalbų... – susigėdo Dravenis, - medžiagos pakanka, planų daug - bet kaip 

juos sujungti? Štai klausimas koks? Beveik hamletiškas... Sujungti ar nesujungti? 

- Jungtuku ar ne jungtuku, štai kur klausimas. 

- Tai jau problema! Gal viela? Laidu? Daugiagysliu kabeliu? 

- Elektrifikuota viela skambant Tony Conrad smuikui... 

- ... liūdna jungtis... Ir aš jau pamiršau, ką reikia sujungti... Ir su kuo? Gal gali priminti? Ačiū! 

- Klaustuvą su šauktuvu. 

- Guru Guru, aš kažkaip nemokšiškai nugirdau "klaustuvą" kaip kastuvą... Ir sumečiau, kad kalbi 

apie jungtį - gyvybės ir mirties, lavono ir žmogaus... Ir ar yra TOKIA jungtis? 

- Ji NĖRA. Jos yra. 

- Guru Guru, merginų nėra! Mūsų damos pagrobtos... – jau antrą kartą atsitokėjo Dravenis. 

- O aš ne apie merginas, o apie veidrodinį visatos atspindį ir žaliąją saulę, kuri yra antroji mūsų 

saulės sistemoje, bet beveik niekas to nežino. 

- Vadinasi reikia išvaduoti Žaliąją saulę, o po to merginas? O gal atvirkščiai? 

- Virkščiai. 

Tik dabar Dravenis suprato, kokia sunki ir pavojinga įkaitų išlaisvinimo operacija. Ar Guru Guru 

bent įsivaizdavo stulbinantį Dravenio susirūpinimą, matyt, todėl išlaisvinimas bus aprašytas dar 

kitoje istorijoje. Kantrybės! 

neįsivaizdavo... 

... Žalioji saulė 

pagrobė... 

... Geltonąją 

 

(22) Ego 

 

Visi keliai veda į Žaliąją saulę, bet Guru Guru, jau buvo pasiekęs kalno viršūnę. 

- Nesustok, lipk dar aukščiau... – ragino Dravenis. 

- Nelipsiu... jau tamsu... 

- Lipk, šviesa - viduje! 

- Kur, kur, nematau... 

- Džiugu, kad esi tiesus žmogus... – bet tai nebuvo Dravenio balsas. 

O kieno? 

- Geriau pagalvok, kaip išvaduoti savo Mylimąją ir Giedrę, - patarė ne Dravenis. 

Suskambo telefonas. Guru Guru įjungė garsiakalbį, kad Dravenis išgirstų Guru Guru Mylimosios 

balsą: 

- Mielasis, mes įsikūrėme ..............., šalia .......... ežero poilsio zonoje ".............." Ten nuostabu: 

restoranas, baseinas, puikūs apartamentai, o Galigantas tikras džentelmenas. Mes sužavėtos! Mes 

laimingos! Tik truputį liūdna be tavęs, mielasis Guru Guru... 

- Kažkur už kampo, netoliese tyko demokratijos žudikas, kuris ketina nušauti demokratijos garantą 

Galigantą, - vėl suskambo įsakmus balsas. 

Kieno balsas? 

- Guru Guru, reikia gelbėti referentą Galigantą! - nedvejojo geraširdis Dravenis. 

- Nereikia. Snaiperiai nuimti, tai beviltiška. Artimiausia snaiperių komanda išvykusi pratyboms į 

Afriką. Nespės. 
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- Guru Guru, dar ne viskas prarasta - aš pasitelksiu ekstrasenso galias ir tūlas kileris pamirš užduotį 

nušauti Galigantą, ir už užduoties neįvykdymą bus likviduotas! 

- TOOL'as groja ausinėse, gerai groja. Ekstrasensai yra apgavikai, visi iki vieno. Planas prastas. 

Siūlau planą H. Jo esmė; niekas nežino, apie ką planas. Ir daro viską, kas šauna į galvą. Sako, 

padeda. 

- Dravenis liūdnai šyptelėjo: 

- Aišku, aš joks ekstrasensas... Aš kileris, mane pasamdė nudėti Galigantą. Ir galiu pasakyti, kas 

pasamdė. 

- Ir kas gi? - sunerimo Guru Guru. 

- Tu pasamdei... 

- Kileris nusišauna, - pastebėjo Guru Guru. 

- Ne, kilerį, neįvykdžiusį užduoties, likviduoja. Ir Tau, Guru Guru, teks nušauti mane. Užjaučiu... 

Dravenis ištiesė koltą: 

- Šauk! Nedelsk! Nekankinki manęs... 

Šūvis. Kilerio nebėr. Tik krūtinėj ima ryškėt granata ir sprogsta. Guru Guru pabunda iš sapno. 

- Obladi oblada, ir vėl durni sapnai... 

Šalia gulinti Mylimoji: 

- Ką? 

- Mane kamuoja košmarai... - prisipažino Guru Guru, - sapnavau, kad nušoviau Dravenį. 

- O aš sapnavau, kad mane pagrobė Galigantas... 

Paskambino sunerimęs Dravenis, 

- Guru Guru, dingo mano koltas... 

Guru Guru pakėlė pagalvę ir pamatė Dravenio ginklą. Ginklas šovė, ir kulka pataikė tiesiai į Guru 

Guru širdį... Po to nukrito galva, nulūžo rankos ir kojos. Guru Guru pradėjo rėkti: kažkas šalia 

pastatė stovą su mikrofonu. Salė lūžo iš laimės. Guru Guru grojo elektrine gitara ir dainavo: 

aš gyvas 

aš sveikas 

aš nenušautas 

nesubyrėjęs į dalis 

 ir kas pasakys: ar tai buvo sapnas, ar tikrovė? 

- AŠ, tarė Ego. 

nėra jokių sapnų, yra tik tikrovė, ir tai dogma. kas nesupranta, tas durnas 

  

(23) Virusas 2.016 

 

Toks pokalbis. 

- Labas rytas, Draveni. 

- Labas rytas, Guru Guru. 

- Kas naujo? 

- Ogi nieko... 

- Tai šiandien diskutuosime? 

- Šnekėsim... 

- O ką? – susidomėjo Dravenis 

- Nežinau... – kostelėjo Guru Guru. 

- Gera tema... 

- Ir man patinka, - Guru Guru languota servetėle išvalė nosį. 

Guru Guru slogavo, galbūt kūno temperatūra pakilo virš normos. 

- O nežinai ko? – nekreipdamas jokio dėmesio į draugo negalavimą, kamantinėjo Dravenis. 

- Kad nieko nežinau... 

Guru Guru ilgai kosėjo, po to nusispjovė ant šaligatvio. 
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- Čia visai įdomu, - susidomėjo Dravenis 

- Ir man pačiam kažkaip... 

Guru Guru tris kartus itin garsiai nusičiaudėjo. 

- O seniai nežinai? – tardė Dravenis. 

- Kad nė nežinau... 

Guru Guru susvyravo ir atsirėmė į stulpą. 

- O ką žinai? – panoro pasinaudoti draugo silpnumu Dravenis 

- Kad nežinau... 

- Tai jau žinojimas, apgavike, o dar sakei, kad nežinai! – triumfavo Dravenis 

- Nežinau, ką atsakyti... 

- Na, nežinau, nežinau...- ironizavo Dravenis, - o aš žinau – tave pričiupo virusas, tu gripuoji. 

Nosinė iškrito iš Guru Guru rankos ir it burė nuskrido gatve. Guru Guru susverdėjo... Bet nenukrito 

ant šaligatvio. Guru Guru nebijojo jokių štamų, virusų ir bakterijų. Jis buvo atsparus viskam. 

Nes jo tikroji prigimtis buvo virus...vikšr...drug..., kuris apčiuopom ėjo į šviesą  

 

(24) Saviindulgencija 

 

- Draveni, radau seną atviruką, žavų paveiksliuką. Praeitis, tarsi buvo dabar. Tarsi yra dabar, tarsi 

bus ir kitą dieną... Nuostabus jausmas. 

- Radai paveiksliuką! Apsidžiaugei it vaikas? Pasiekimai menki, apgailėtini... Ieškok toliau, surask 

kas yra už paveikslo ribų? Įveiki prisiminimų galerijos sienas, pakelki sunkius foto albumus, savo 

kabinete nekrauki tomelių piramidžių, bet eiki per knygas kiaurai... – rekomendavo Dravenis. 

- Tai dvelkia Tibeto astrologija ir kitais slaptaisiais mokslais... – abejojo Guru Guru. 

- Šalin dvejones! Tu esi slaptas (uždaras, hermetiškas) žmogus, Tau turi patikti slapti mokslai... Bet 

šį faktą Tau reikia nuslėpti... Itin kruopščiai... Gyvenk paslapčia – kažkoks stoikas pasakė, gal 

Seneka... 

- Senis Senėka, mėgstantis stovėti ir nesenstantis... 

- ...o Tu ne ką menkesnis, nes mėgsti sėdėti prie kompo ir esi jaunas (senatvė dar neaktuali, už 

horizonto)... Tu - naujasis stoikas... Tegyvuoja virtuali stoja! 

Guru Guru abejojo: ar įsižeisti, o gal paklausyti Dravenio patarimų, bet išlikdamas atsargus, jis 

padiktavo humoristinį eilėraštuką, siekdamas neutralizuoti įtampą ir kalbą pakreipti kita linkme: 

stokime 

į gretas 

mūs 

jaunimo 

Bet Dravenis buvo rūstus ir nepermaldaujamas: 

įslaptink šias eiles 

dar ne vėlu! 

užantspauduok 

tyla 

ištrinki raides 

sudeginki popieriaus lapą 

o pelenus 

išberki į upę 

- Tai ne išeitis...Guru Guru, indulgencijų nepardavinėja dabar, vienintelė išeitis – saviindulgencija. 

- Meluoji, Draveni, oi kaip ščyrai meluoji, kas tik nori parduoda indulgencijas, tik pirk. Ir tu man 

dabar parduodi savo mėgstamą saviindulgenciją. Bet, atleisk, saviplaka ir mazochizmas - ne man. 

- Guru Guru, jeigu nepraktikuoji atgailos, tai: 

Pasižadėki 

Nuo šiol dirbti tik didžius, girtinus darbus 
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Padėti skurstantiems, ligotiems, nuliūdusiems 

Savo aiškiu protu įveikti šalį kamuojantį alkoholizmą 

Rūkymą ir narkomaniją 

Autobuse ir troleibuse užleisti vietą pagyvenusiems keleiviams 

Niekada nesikeikti, kalbėti taisyklinga lietuvių kalba 

Rašyti kilnius jausmus žadinančias eiles... 

Pradžiai – tiek! 

Be abejo, Dravenis, mokydamas etiketo, pats peržengė mandagumo ribas. Dravenis bus nubaustas. 

- Guten morgen, Draveni, ar nesumaišei laiptinių? 

- Guru Guru, čia aš, - it reptiloidas (o gal asiloidas?), - laiptais šliaužė Dravenis. 

- Tavo idealistiniai saviaaupgauliški norai visus išgelbėt yra nesąmonė. Visi geria ir narkašinasi. 

Eina ne tuo keliu. 

Ir tegul eina... 

Bet, 

klausydami geros muzikos... 

(prasmingai neužbaigtas eiliukas!) 

- Guru Guru, - pagaliau Dravenis pakilo nuo laiptų, - visa tai tik demonstruoja Tavo empirinį 

pasaulio pažinimą, gudriai maskuojamą, slepiamą galinga erudicija, užsieniniu išsimokslinimu, 

kalbų žinojimu, akademiniu išprusimu... ir, be abejo, nepailstamu naršymu virtualioje erdvėje... 

- Ką tu, Draveni,  aš nė žodžio nesupratau, ką čia pasakei, o gyvenu po egle, miegmaišy, kokia dar 

virtuali erdvė? Pušynas, sakai, vaiskus dangus, tik šaltoka iš ryto... Galvoje nešvinta. Kreivoji pilis. 

Kreivoji pilis... 

- Guru Guru, tik nereikia apsimetinėti - Tu esi protingas, išsilavinęs... 

(Bokso pirštinės sučeža. Smūgis. Dravenis atjungtas.) 

- Nereikėjo prasivardžiuoti, - neapgailestavo Guru Guru. 

- AČIŪ, profesoriau! Tu pats kiečiausias... 

- Vėl prasivardžiuoji? 

(Smūgis.) 

Va toks va chuligano rytas... Dravenis guli primuštas. Guru Guru apdovanojamas medaliu – jis 

čempionas. Dabar metas mušti Galigantą! Referentas, sužinojęs apie Guru Guru pyktį pabėga į 

Turkiją, ir sėkmingai apsimetęs pabėgėliu, sugrįžta į Kultūros ministeriją, be abejo, į Lietuvą. O 

visagalė žiniasklaida praneša: Guru Guru medalis pagamintas Mergelių salose, per lengvatinio 

apmokestinimo bendrovę. Viskas netikra šiame pasaulyje. Ypač buhalterija. Dviguba buhalterija, 

jūrinė buhalterija: pusė man, pusė – tau, o lynai į vandenį... 

- Šitą pokalbį traktuoju kaip liaupsių ginčą. Pagirti - tai prikulti! Naujas amžius - naujos mados! 

Guru Guru treniravo senelis, bokso čempionas. Dabar Guru Guru muš visus galigantukus... Stipriai, 

bet akuratnai, - atsigavęs postringavo Dravenis. 

- Kūryba, kaip ir karyba - tai sunkiai pakeliama įtampa, balansavimas ant lyno virš bedugnės... 

Gyvenimą pereiti kaip lyną reikia.... (Rerichų palikimas). 

Guru Guru nesijautė kaltas. Niekada. O Dravenis? Jis turėjo kaltą, kartais kaldavo. 

Paukščiai nečiulba, šalti radiatoriai, o sako, kad pavasaris, jedrid madrid  

 

(25) Bjaurybetu (Golden Calf) 

 

Guru Guru atsisveikina su Draveniu prisimindamas paskutinius jam Aukso Veršio sakytus žodžius: 

"Bjaurybetu". Ir siunčia dainą, linkėdamas pasveikti. 

https://soundcloud.com/mindaugas-peleckis/bjaurybetu-golden-calf 

Bukčių garažai, 2016 m. 

 

(26) Poetinės Dravenio klajonės prieblandos zonoje 

https://soundcloud.com/mindaugas-peleckis/bjaurybetu-golden-calf
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PUOTA 

 

tirpsta ledo šaligatviai  

dangoraižiai kaip stiklinės 

permatomi  

it troškulys 

bet niekas nenori  

pakilti aukščiau stogų 

ir gerti vyną 

debesų 

 

KAI 

 

kai  

snaudžia  

nuorūkos 

užgesusių dienų 

šaligatvių plytelės 

saugo akligatvių sapnus   

 

kai  

nereikia minčių 

nei gerų  

nei blogų 

gaivūs šuliniai  

krenta tiesiai  

į dangų 

 

kai  

pėsti  

palydėti lietaus 

ir miglų 

sugrįžtame namo 

iš laimės  

pametame langus 

 

JUOKAS 

 

juokas  

žaidžia  

jausmų  

atšvaitais 

 

kaminas 

rūko suodžius 

pučia dūmus debesims 

 

atsitrenkęs į tvorą 

nugaliu miglą  
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prarandu norą keistis 

tobulėti 

 

ore kabo 

ištikimi namai 

lietaus lašai  

tapo šlapius peizažus 

ant virvės 

džiūsta pakartas žvilgsnis 

 

DIDYSIS DEBESYLAS  

 

pievoje duobė 

paspartinu žingsnį 

negalima bristi į pamestą  

pažemintą žolę 

didysis debesylas sulaužys batus 

 

skubu  

nes kelionės tikslas  

tarsi išplėštas iš pelkės juodraščio 

pavirto paprastu  

neišdegtu moliu 

paslydau 

žinodamas  

kad bus žymiai lengviau 

jeigu krisdamas  

neištarsiu nė žodžio 

 

NAKTIS 

 

dovanoja juodus sparnus 

nuskrieti iki pat žvaigždžių 

bet rytas jau ritas  

iš kitos miško pusės 

ir teks sugrįžti atgal  

į pievas 

nenuskridus nė pusės kelio 

 

jau šviesu 

palūžo mintys  

liko tik neišgirsti žodžiai 

neišsapnuoti sapnai 

bevertė nemiga 

 

SKAIDRUS ARBATOS PERIMETRAS 

 

tik dabar pajutau 

kambaryje daug vietos  

skirta ne man  
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bet stalui 

 

nesutelpu arbatos puodelyje 

laukiu kol cukrų išgers žolė 

ištirpusi kitoje  

stiklinių akių  

pusėje  

 

PORTRETAI 

 

nesensta portretai 

apriboti laiko rėmais 

šypsenomis 

prisiminimais 

 

PROŽEKTORIUS 

 

nuspalvinki mane  

kiek tamsiau  

neakinki lubomis 

po parketu  

pasislėpki slidžias ausis 

- - - 

pagavau šokio ritmą 

uždelstą šuolį 

į sieną 

 

LIETUS 

 

šienauja čerpes 

spardo kaminų duobes 

- - -  

nepaklūstu 

užtrenkęs atsargines duris 

juodu dūmu 

kylu į dangų 

 

ŽEMAS SKRYDIS 

 

vėjas gena pernykščius lapus 

mėnulio užgaląstas  

žvilgsnis šienauja  

sprunkančias dienas 

atviras kelias atgal 

palydų šventei 

kviečiu  

aksomines varnas 

giedoti 

 

TYLA 
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būtis paslėpta garse 

skamba tik neištarti žodžiai 

 

ALGEBRA 

 

trupmenas  

medituoja daugybos lentelė 

neverta skaičiuoti prabėgusių dienų 

 

NEBŪTIS 

 

bėga krosą  

fiksuoja būties faktą 

į gyvenimo spektaklį 

nuplėšdama bilieto šaknelę 

 

GYVENIMO SCENA 

 

netinka giltinės dalgio šokiui 

ant parketo neauga žolė 

bėgu ratu 

kvadratu  

svajoju apie elipsę 

nutysusią link saulės 

 

METEORITAI 

 

gatvių labirinte 

kvaištelėjusiais grybais 

sulopę asfalto duobes 

ieškosime  

paklydusių debesų 

saugios žolės 

ir kai nebeliks  

nė vieno klaidingo žingsnio 

pasiekę aukštas čerpes 

išgersime litrą tuščio dangaus 

 

PABUDUSI NEMIGA 

 

neišsipildžiusios svajonės 

užgriūna kaip sapnų košmarai 

ir apkartina dienas  

sunkiais prisiminimais 

neverta slėptis praeityje 

dvelkiančia jaunystės  

kvailyste 

 

KRITIMAS 
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nedega žemė  

palaistyta kiaurais lietaus batais 

 

kai paslydau ant apvalaus žvyro  

medžiai pavirto malkomis  

o rankos žalčiais 

 

PILIAKALNIS 

 

sugrįžau  

pamiršęs miesto mintis  

 

tegul namuose  

dainuoja betono sienos  

 

krokodilo ašaromis 

verkia sandarios lubos 

requiem 

gieda balta kreida 

 

NAKTIS 

 

liko tik juodas  

bežvaigždis dangus 

bemiegė  

suniokota ramybė 

 

POEZIJA 

 

bevertė 

tyla  

dovanotų  

atverstų  

užverstų  

pamirštų  

reikalingų  

beverčių  

knygų  

 

gaila  

neperskaičius  

išmesti save  

 

RYTAS 

 

bet kuriame aukšte 

galiu atidaryti langą  

žiūrėti į bundantį miestą 

saugu 
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kai visi dar miega 

ir trokšta dangaus 

 

ŠVIESA 

 

išlipęs iš troleibuso 

pamesiu save  

it seną centą 

nukritusį 

ant purvino šaligatvio 

 

aiškios mintys 

paslėps mane  

nuo smalsaus  

gatvės žvilgsnio 

 

MUZIKA 

 

dar neužstrigo  

sena plokštelė 

groja muzika 

paliesta vėjo  

smelkiančio 

vientisą dangų  

 

DUOBĖ 

 

varna  

ryškiu riksmu 

palydės paskutinį atodūsį 

 

laimės dozė jau atseikėta kastuvu 

ir užkastos dienos  

išdygs žemuogėmis 

šermukšniais  

pasvirusias  

virš sužeistos upės 

 

KODĖL 

 

vasara  

šaukia žiemą 

o diena 

naktį 

 

NUŠVITIMAS  

 

ilgai klajojęs 

sugrįšiu  

galvoje  
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užkasęs šviesą 

 

PAVOJINGAS BLAIVUMAS 

 

troleibusas 

kiaurais bortais 

be ratų plaukė gatve 

 

keista 

netikra 

būti blaivam 

 

svyravo prospekto lemputės 

godžiai gerdamos elektrą 

 

vėjas  

nenuplėšė ausų 

 

tiesus 

nepakurtęs 

išgirdau 

 

rėkia aukštas  

kilmingas  

vientiso metalo stulpas 

 

užversk kanopas  

nepabusk 

begėdiškai nurovęs  

milžinišką šlovę 

 

rėkė 

raikė 

piktus žodžius  

 

vėjas nuplėšė  

garbingo poeto kaukę 

skęstu 

sudeginęs  

paskutines  

įkvėpimo bures 

 

KELIAS 

 

gaudžia 

smėlio  

išskalbti  

debesys 

 

nežiūrėki 
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saulei  

į akis  

 

miške 

atrasi  

pamirštą  

ramybę 

 

III DALIS 

SUGRĮŽIMAS 

  

(27) Korno valtis 

 

- Ėjimas turi pasibaigti bėgimu! Toks ėjimo tikslas! – pajūryje sušuko Guru Guru.  

- O kuo pasibaigs mūsų Žaidimas? – paklausė Dravenis.  

- Tikrasis Žaidimas dar neprasidėjo...  

- Ir todėl – nepasibaigė... 

 

NE AŠ 

 

gimstu 

ir mirštu 

miesto duobėje 

kasdien 

tariama sėkme 

žiba žėrutis 

smėlėta 

žvyro karjera 

visai arti 

beveik šalia 

ekskavatoriaus 

duobė 

akina 

netikras auksas 

įrėmintas 

mediniais 

gyvenimo rėmais 

tikrasis veidas 

visada šalia 

blizgus veidrodis 

atspindi kitą žmogų 

ne mane 

 

KALINYS 

 

dar nėra 

devynių valandų 

vis viena 

negaliu pabėgti 

esu surakintas 
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įkalintas 

ir vienintelis vaistas 

kuris nepadeda 

rytas 

žadantis 

tik naują 

dieną 

 

POETINĖ DESTRUKCIJA 

 

beprasmybės ilgesiu 

kvėpuoja audros debesys 

pro dangoraižio prizmę 

it elektrinis gangsteris 

braunasi bebaimis žaibas 

laukiu Perkūno 

skeptro smūgio 

spektro lūžio 

galios 

noriu anomalių 

įmagnetintų 

kelionių 

pikiruoju į atvirą 

kanalizacijos šulinį 

iškulti stiklinių 

dangaus langų 

 

DYKUMA 

 

ar pakanka būti tik gyvam 

ir dvasios vienutėje 

sienoms deklamuoti eiles 

tol kol ištrupės batų dantys 

ir pavėlavęs traukinys 

atveš laisvės raktus 

arbatoje aidi patrankų šūviai 

skęsta šokoladiniai lėktuvnešiai 

tirpsta cukriniai kareivėliai 

neieškau snieguotų kalnų 

saugančių nuo atominio grybo 

nikotino 

alaus 

ant stogo suodini kaminai 

šoka baltą gulbių šokį 

o aš 

genamas alkanų sapnų 

geriu skaidrų smėlį 

ir virstu 

šviesia 

stikline dykuma 
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MELOMANO KRITIMAS 

 

negelbsti 

dvi stambios 

garso kolonėlės 

kamerinė 

kilimo duobė 

smogia į nugarą 

nepalikęs 

net akustinio šešėlio 

krentu žemyn 

negelbsti rankos 

siekiančios 

plokštelių 

dar neužkaltų 

paskutinių langų 

nežinau 

kaip atverti akis 

kaip 

iš naujo 

išvysti seną 

kolekcinį horizontą 

siūlantį tobulėti 

girdėti pirmyn 

 

ORAS 

 

debesų potvyniai 

raguvomis išakėjo pievas 

stilingos varnos 

suka plėšrius ratus 

ir į žolės gelmę 

smeigia aštrius riksmus 

skubiai 

pūkais 

migruoja nužydėjusios pienės 

tik sekliuose upeliuose 

vis dar stovi samanoti akmenys 

neprarasti laike 

 

GOLFAS 

 

mieste 

tikra 

kuklumo šventė 

ant stogų 

lunatikai 

žaidžia golfą 
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dabar jau leista 

paprastai 

be žavesio 

prarasti 

žemės trauką 

lenktyniauti su varnomis 

taikliu lazdos smūgiu 

šypsotis laisvei 

į tamsias orlaides 

kalti svajonės 

lengva būti 

baltu 

juodu 

dūmų kamuoliuku 

nėra spalvų 

tik lakūs 

kaminų suodžiai 

 

KORNO VALTIS 

 

nėra nieko girtesnio 

nei blaivus gyvenimas 

įkalkime ragą gyvo alaus 

meteoritų vinį 

į paskutinio kurėno bortą 

ir plaukime į marias 

nes jūra tik iki kelių 

ir skęstame 

ne vandenyje 

 

Vilnius-Šv. Nikolajus (Kreta), 2016 m.  

 

(28) Paskendusi šalis 

 

Įdomu... Taigi, Korno valtimi Guru Guru ir Dravenis gabeno itin keistą instrumentą... Galbūt, todėl 

Dravenis pakartojo Guru Guru (o gal kažkieno kito?) klausimą:  

- What instrument is that? 

- That is the konkols. 

- Supratau, - apsidžiaugė Dravenis, - tai kankliai arba kanklės...Tautiška, skambu... 

Deja, Guru Guru nepritarė Dravenio etnoentuziazmui, bet nenorėdamas beprasmio ginčo, atsakė 

kitaip: 

- Trututututututuuuuuuuu!!! 

Kartu su Guru Guru surėkė ir didžiulis kormoranas. Juodas, kandidatas į blogiečius, atvykėlis iš 

tolimų kraštų, besislapstantis nuo plėšrių pterodaktilių savivalės... Dabar atėjo filosofijos, o gal ir 

kitokios disciplinos valanda. Guru Guru rėžė nerepetuotą kalbą, be jokio konspekto, špargalkės ar 

internetinės nuorodos... 

- Atlantai mums paliko povandeninius miestus ir patys iš žemės persikėlė į vandenį. 

- Atlantai mus paskandino, o patys išskrido toli, toli į kitas planetas... Nejaugi Vilnius, Šiauliai, 

Kaunas ir Klaipėda apsemti vandens? Žinau, kalbu nelogiškai, bet intuicija man sufleruoja, kad mes 

jau paskendome, ir tik kai kurie laimingesni (vienas milijonas!) išplaukė į išsvajotą sausumą, 
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kurioje galima gauti darbą, padorų atlyginimą, džiaugtis demokratija? Tu, esi menininkas, ar esi 

gavęs atlygį už savo sunkų darbą? Aš, Dravenis, rašau kvailas eiles, todėl dar galiu pakentėti, 

palaukti... Gal po mirties bus išleista ir mano poezijos knyga... 

Ir kai prabyla mirę poetai, verkia prozos meistrai, o miesto gatvės lieka tuščios ir gyvos, atlantai 

skrodžia vandenynus, su džiaugsmu įveikia naujus kubinius Okeano kilometrus ir skleidžia 

optimizmą delfinų ir banginių garsais. 

Okeanas, 2016 m.  

 

(29) Pavojingas informacijos srautas 

 

DETOKSIKACIJA 

 

akmeninę inteligento ausį 

skaudžiai rėžia 

dūži senamiesčio mozaika 

iš pakankamai švarios tarpuvartės 

jau sklinda poetinis signalas 

keiksmų srautas 

atmieštas neviltimi 

širdgėla 

kančia 

 

TV 

 

verbalinėje blaivykloje 

tenka išklausyti 

ilgą nesąmonių pamokslą 

bet jau žinoma kur 

paslėptas transliacijos kirtiklis 

aiškėja 

kaip išjungti skausmo TV 

ir galvoti 

apie aukštesnius dalykus 

 

ŠVARA 

 

jei nešiukšlini gamtoje 

nereikia medituoti 

valyti vidaus 

 

IŠEITIS 

 

išjunki 

aukštoje tribūnoje 

užprogramuotą autopilotą 

sujauktos mintys 

prieštarauja laimei 

pamirški tarptautinį žodyną 

gestais 

gydyki sergančią kalbą 
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(30) Baltas brūkšnys 

 

atrodė 

nebus banketo pabaigos 

ir visą naktį 

vaiduokliams teks dengti stalus 

pagautas sutemų 

beviltiškai delsia rytas 

svaigstu haliucinogeninių grybų kvapais 

sklindančiais iš smėlio laikrodžių švytuoklių 

demaskuotas 

tuščių stiklo taurių 

beviltiškų tostų dūžių 

panirau į prisiminimų dulkes 

tolimos žvaigždės atvėrė langus 

galiu suskaičiuoti kambario sienas 

nepaspringti keturiais kampais 

paaiškinti 

kodėl kilimas pavirto gėlėta pieva 

neužkimęs 

žiūriu į mėnulį 

riedantį lubomis 

žinau 

dangus surinktas 

iš aštrių stiklo šukių 

ir tik audros debesys 

gali grąžinti pamestus sparnus 

metas evakuotis iš namų 

pėsčiam pasiekti pasakų miestą   

ir tik 

į paribį 

nuspirtas laiko 

atsikračiau prabangaus parketo dekoro 

diskotekinės sudužusių lempučių šviesos 

o kai aptemo 

sulaužytos rankos 

iškirtau duris į rytą 

į baltą asfalto brūkšnį 

juodas saulės akis 

 

(31) Muzikinis periskopas, arba Μάνος Χατζιδάκις - Το Χαμόγελο Της Τζοκόντας 

 

Tekstas parašytas tiesiogiai veikiant magiškoms Μάνος Χατζιδάκις kūrinio Το Χαμόγελο Της 

Τζοκόντας bangoms. 

- Guru Guru, kaip tau sekasi? 

- Dėkui, sekasi gerai. Dirbu, rašau po truputį... 

- Kaip tau sekasi? - dar kartą paklausė Dravenis. 

- Galimi trys atsakymo variantai, - paaiškino Guru Guru. 

- ... ir kokie? 
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- Standartinis - ačiū, gerai... Įžeidus - geriau už tave! Ir teisingas, kuris nesakomas, nes yra 

asmeniškas ir slaptas... 

- Todėl, dar kartą klausiu, kaip tau sekasi, - džiūgavo Dravenis. 

- Aš klausau Μάνος Χατζιδάκις, Το Χαμόγελο Της Τζοκόντας, 

- O, neteko klausyti... Aš senis, sena ir mano muzika... o tu jau žengi pirmyn! Taip ir turi būti! 

- Tai kad ne... Graikų kompozitoriaus kūrinys - 1965 metų 

- Klasika... pavojinga zona... Kompozitorius, kuriam tik 1965 metai... Dar jaunas... 

- Ne visai klasika, na, paklausyk, įvertinkit, įdomi tavo nuomonė. 

- Gerai... Klausau..... ar šitas kūrinys? Μάνος Χατζιδάκις - Το Χαμόγελο Της Τζοκόντας. 

- Šitas. 

- Valio, pataikiau.... Ir klausau... Tikrai klausau... 

- Ir kaip? Žinoma, kai klausant prieš akis matomas Akropolis ir panašūs vaizdai, tada skamba kitaip, 

bet išties man šis albumas - rimtas atradimas. Graikai ir maltiečiai dar labai vertina Aphrodite's 

Child - Vangelis ir Demis Roussos grupę. 

- Guru Guru, vis dar klausau... Sienos jau virsta antikos griuvėsiais, nematau tik pseudoakropolio, 

sandėlio, kur meldžiamasi daiktams... Žinau - Aphrodite's Child, Vangelis ir Demis Roussos... Bet 

šis darbas rimtesnis... Nebuvau Graikijoje, todėl nematau tikrų vaizdų, bet turiu Chrysler - lekiam į 

Eladą! 

- Pas pabėgėlius? 

- Pas Minotaurą.  

 

(32) Beieškant naujų apeigų 

 

MEDUS 

 

kaimo kavinaitėse 

žydi laukinės gėlės 

džiūgauja 

bitėmis atgimę vėlės 

saldus žiedų nektaras 

it nepasiektas dangus 

 

IŠMINTIS 

 

sunku apgauti stogą 

asfalto galioje 

nėra aiškesnių tikslų 

reikia džiaugtis kaminais 

ir žiūrėti į dangų 

 

STABA 

 

galingas saulės prožektorius 

gręžia debesyse skylę 

šviesu 

nelauktai 

balų dumble 

atrandu varnas 

ieškančias 

paskendusių piratų lobių 
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spėriai 

nuo žvilgsnio 

atšoka pabodę peizažai 

žinau 

galiu bet kada 

būti suvalgytas mieste 

slopinu industrinį apetitą 

suvirškintomis pirkiomis 

renovuoju naujus namus 

žvyrkeliais 

paverčiu gatves 

įdienojus 

atrajoju troleibusais 

nenoriu pabusti 

laukiu 

nepakeliamo 

apeiginio akmens 

žaibo šūvio 

į kaktą 

Vilnius, 2016 m.  

 

(33) Dangiška kelionė 

 

- Guru Guru, reikia sustoti, nustoti keliauti ir laukti paskutinio troleibuso į kapines... Mąstau apie 

nekrologą...  

- Nekropolis... gera vieta apie tai mąstyti, - pastebėjo Guru Guru. 

- "Apie tai" - apie ką? 

- Apie troleibusą. 

- Geras atsakymas... Bet Guru Guru važinėja tik taksi... Ir, gal būt, kelionė troleibusu yra 

nepasiekiama svajonė... Guru Guru, labai pasistengus galima surasti troleibusą, ir aš tau padėsiu, - 

pažadėjo Dravenis ir tuoj pat pasigailėjo... O jeigu Guru Guru pradės važinėti troleibusais - kas tada 

nutiks? 

- Guru Guru vaikšto tik lėktuvais... Debesimis. 

- Septynmyliai batai - žingsnis nuo bombonešio ant keleivinio lėktuvo, ant naikintuvo... - supratau, - 

žavėjosi Dravenis, - na, o kaip su oro balionais? 

- Man atrodo, kad mes kuriame tekstą tik tam, kad jis taptų tekstu. Kokia to prasmė? 

- Supratau... Vėl pradėjau žaisti... Kaltas... Reikia liautis žaisti... Guru Guru, neverta aukotis... 

Velniop elektrinį monstrą, kuris yra varomas pastovia srove: yra ir pliusas ir minusas... Baisu... 

- Hehe, čia gi provokacija buvo (kūrybinė), - didvyriškai paneigė Guru Guru. 

- Taip, Guru Guru pasiruošė aukai - kelionei troleibusu. Naujoje stiklinėje stotelėje stovėjo gausi 

palyda, ir visi verkė: Guru Guru Mylimoji, Giedrė, net ir Dravenis nubraukė ašarą... Ne juokas - 

kelionė troleibusu, baisiau už armagedoną, apokalipsę, atominį grybą ar ateivių invaziją... 

- Troleibusas tapo lėktuvu (kukurūzo formos), suskliautė laidus, jie virto sparnais. 

- Ikaras, - iš malonumo dejavo skraiduolį stebintys graikai. 

- Durnius, - sakė apačioje stovintis Galigantas. 

- Dronas, - patikslino kariškis ir palietė išmanųjį telefoną. 

Ir pasaulis net 23 sekundes nežinojo, kad legendinė Guru Guru kelionė troleibusu sustabdė III 

pasaulinį karą ir išgelbėjo žmoniją nuo pražūties. Twitter visus išdavė. 

 

Kažkur, gal ten, 2016 m.  
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(34) Nanotroleibusas 

 

Skubėjo laikas: ir pirmyn, ir atgal galbūt blaškėsi, todėl, kad Tikrasis Žaidimas dar neprasidėjo. Ir 

kodėl? Dravenis aiškino, kad materialūs žaidimai nėra tikri. Taigi, Tikrojo Žaidimo prigimtis buvo 

niekam nežinoma, ir visi Guru Guru beigi Dravenio ėjimai ant didžiulės Žemės gaublio lentos 

tebuvo tik pasiruošimas kažkam žymiai svarbesniam, reikšmingesniam, didingesniam... 

 

O primityvi žiniasklaida rėkė, kad jokio Žaidimo nėra, tai tik kvailių kvailystės, bevertis menininkų 

menas verslo verslavime. Yra tik pinigai, o visa kita - šizofreniškos autsaiderių konvulsijos. Tūlas 

apžvalgininkas (po šio pastebėjimo atleistas iš darbo) gana drąsiai pareiškė, kad galbūt ypatinga 

buvo tik pirmoji Guru Guru kelionė troleibusu, o visos kitos - bevertės. 

- Baisus melas! Įžūlus melas! Demagogija! – siuto Dravenis. 

- Patys didingiausi dalykai yra labai paprasti, Draveni, mano troleibusas buvo nano. 

- Guru Guru, supratau, troleibusas buvo mažiausias Visatoje... O tu, Guru Guru koks buvai, jeigu 

mažesnių jau nebūna? 

- Mažiausias iš mažiausių, o jei rimtai (paslaptis, sakau tik tau), manęs išvis niekada nebuvo ir nėra. 

- Pagaliau... Pagaliau išgirdau teisingą atsakymą! - nudžiugo Dravenis. 

- Prisiminiau dėžutę... 

- Saldainių? – sukluso Dravenis. 

- Ne... O ta dėžutė buvo tikrai stebuklas kažkoks - išdygo lyg niekur nieko prieš akis prekeivis toks 

hiparikas. Ir dar kur - visiškai katalikiškame krašte... Atidarai - tuščia. Buda gražiai nupieštas, kokio 

gal Tailando stiliumi ar pan. 

- Viskas aišku - dėžutėje buvo troleibusas! 

- Kalbi kaip šoferis... 

- Aš ralistas, bet ne realistas! 

- Draveni, nurimk, netgi du, - patikslino nanotechnikas Guru Guru, mintyse juokdamasis, nes 

nanotroleibusų į tokią dėžutę gi kad ir milijardą galima prileisti. Kaip žuvyčių. O, gera mintis, reikia 

patobulinti. 

 

Trumpam (1/75 sekundės) dingo apvali, atlasinė šachmatų lenta ir visos figūros...  

 

(35) Ugnies pratybos 

 

giliai paniręs 

į tamsą 

sėdžiu prie laužo 

šneku su liepsna 

traška žarijos 

šnypščia šlapios šakos 

išlaisvink dabartį 

prieš laikrodžio rodyklę 

vingiuotu ratu 

apeiki laužą 

pagavau 

į ugnį 

krentantį lapą 

atsigręžiau 

jau ne į save 
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bejėgiškai 

dūmojantį prie laužo 

dabar galiu 

bėgti saulės žvyru 

ištiesinti upės kilpą 

nuo žemo kasdienybės ešafoto 

žvelgti 

į tolimą minčių horizontą 

  

(36) Haoma 

 

Guru Guru kelionės maršrutas sutrumpėjo, o gal neišmatuojamai nusitęsė iki nedidelės salelės, 

esančios šalia Maltos. Salelės pavadinimą Guru Guru nutarė užslaptinti: tiek melo prisikaupė 

žiniasklaidoje, internetas lūžta nuo prasimanymų šiukšlių. Kam kaitinti imlius protus, kai nieko dar 

neatrasta. 

- Draveni, skambinu tau iš akmeningo lauko. Kaip manai, ką tai galėtų reikšti? Aplink vien 

akmenys ir vanduo. Vanduo ir akmenys. Kodėl? (....... ak ... .. .. duo..... ) 

- Guru Guru, tai reiškia, kad nėra "kultūrinio" sluoksnio ir tau bus sunku ką nors pasakyti apie šią 

paslaptingą civilizaciją, nebent saloje yra požeminių tunelių, erdvių, gal ką ten pavyks surasti... 

- Tunelių yra, ir ne vienas. O kuo geras tunelis, Draveni? Ar jis kažkur veda? 

- Tuneliai - geri tuo, kad žemės gelmėse galima surasti artefaktų, labai netikėtų radinių, bet būk 

labai atsargus, nes gali būti spąstų, paslaptys gali būti saugomos mums dar nežinomais įrengimais 

skleidžiančiais siaubo dažnius, cheminėmis medžiagomis, sprogmenimis, duobėmis, įgriuvomis... 

- Daugybė paslapčių yra ant žemės. Gal tuneliai reikalingi tik tam, kad nukreiptų dėmesį nuo 

paslapčių, kurios matomos akivaizdžiai? 

- Taip, arba požemių tyrinėtojai kažką slepia, arba ten nieko neranda... Galimas ir specialus dėmesio 

atitraukimas, nes po žeme – gyvenimas neįmanomas, nebent tai šachtos, metalų ar brangakmenių 

kasyklos... Jei nėra kultūrinio sluoksnio - tai reikia ieškoti išlikusių petroglifų, runų, diagramų, bet 

ko informatyvaus... Be to, kai kurie akmenys gali būti dirbtiniai - viduje gali būti paslėpta vertinga 

informacija, laiko kapsulė, ar dar kažkas... 

Kol Dravenis Ir Guru Guru kalbėjo telefonu, iš tunelio išlindo Galigantas (ieškantis lobių!) ir siaubo 

iškreiptu veidu suvaitojo: 

- Man įkando gyvatė... Ji saugojo auksą... 

- Referente, tariamos gyvatės įkandžio nebijokite, jis suteikia stiprybės, tai ne nuodai, tai Haoma. 

- Ne romas, negėriau nė lašo, - vebleno Galigantas. 

- Haoma - tai psichotropinė medžiaga, referente, Jūs įsidūrėte pirštą, palietęs aštrią tunelio briauną 

ir Jūs vis dar regite haliucinacijas, - ramiai paaiškino Guru Guru, - mėgaukitės reginiais, 

pabandykite įsivaizduoti esąs Napoleonas... 

- Nekalbėkite niekų, aš sultonas ir esu savo hareme... 

Galigantas griuvo ant plokščio akmens ir užmigo. O pokalbis su Draveniu tęsėsi ir toliau: 

- O gal požemių tyrinėtojai tik apsimeta tyrinėtojais ir yra jų gyventojai, kurie nenori atskleisti savo 

tikrosios tapatybės? 

- Guru Guru, tavo prielaidos turi pagrindo: Speleologija - ne mokslas, o speleologai – tai 

ekstremalūs sportininkai, turistai - avantiūristai... Ir sensacijų kūrėjai, o visa jų "kūryba" - tai  

fotografavimas ir filmavimas po žeme. Pilnai tikėtina, kad jie yra požemių gyventojai ir savo 

"veikla" blokuoja tikrų archeologų, geologų, istorikų ir pan. tyrinėjimus... Požemio gyventojai 

išlenda į paviršių tik pateikti kažkokius "faktus", ir visą laiką "dirba" po žeme... Be to, itin noriai 

skiedžia apie šiurpius požemių pavojus, ir esą tik jie, įgudę, ir pasiryžę vardan mokslo aukotis ir tirti 

žemės gelmes... 
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Pokalbis nutrūko, o gal jį užblokavo požemių gyventojai? Koks skirtumas. Vulkanai mus maitina 

Haoma. Tai stebuklinga medžiaga, o gal nuodas, o gal ir viena, ir kita. Ji teka su lava iš Žemės 

gelmių. Guru Guru namo parvežė litrą Haomos. Gal prireiks. 

 

Tikroji Tėvynė, 2016 m. (laiko požiūriu)  

 

D I D Y S I S   Ž A I D I M A S 

 

I DALIS 

A R E N A 

 

Pratarmė  

 

Mirties slėnyje Galigantas pastatė didžiulį ąžuolinį stalą ir dvi kėdes. Ant lininės staltiesės jis 

padėjo didžiulę šachmatų lentą ir išrikiavo figūras. 

Guru Guru Mylimoji verkė: 

- Mielasis, dar nevėlu, apsigalvok, neik žaisti... Jaučiu, kad Didysis Žaidimas tave pražudys... 

- Negaliu, visi bilietai jau parduoti, nors dar nepaskelbta Žaidimo pradžia... Išankstiniai pigiau, po 

50 Eur, vėliau net už 100 Eur. 

Reikia paskubėti, nes jei nežaisiu – mane surakins grandinėmis ir pasiūs į meno galerą tapyti 

postmodernių drobių... Aš būsiu snobų vergas. 

O Giedrė prakeikė Žaidimą, Guru Guru, Galigantą, visus, ir net Dravenį... 

- Draveni, kiekvienas jūsų ėjimas įtakos, nulems įvykius Žemėje... Ir vienas iš jūsų turės pralaimėti, 

tuomet planeta bus sunaikinta... 

- Bus lygiosios... 

- Duok Dieve... 

Laikrodžiai pradėjo eiti pagal naują kalendorių. Nuo nulio. Tai labai įdomus Didžiojo Žaidimo 

kalendorius. Jis kas 12 valandų pamiršta, kas esąs, ir vėl eina nuo nulio. O šachmatų figūros pavirto 

(o gal atvirto?) keistomis, fantastiškomis būtybėmis: žmonėmis, žvėrimis, reptilijomis, paukščiais, 

ateiviais, vaiduokliais, žuvimis... Žaidimo lenta nusidriekė iki pat horizonto, bet kažkokiu 

neperprantamu būdu sutilpo ant stalo. Visos figūros buvo gyvos ir, nekantriai laukdamos žaidėjų, 

trypčiojo vietoje, nerimavo, nes pačios negalėjo žengti nė žingsnio. 

Kultūros ministro referentas Galigantas vilkėjo šachmatinį fraką, o dešinėje rankoje laikė juodą 

dirigento lazdelę, ir, matyt, galvojo, kad vadovaus Didžiajam Žaidimui. Kultūros valdininkas tapo 

klounu, nes neabejojo (pasąmonės katile kunkuliavo kvailų fantazijų raugas), kad pasaulį valdo 

komediantai. Tik šį kartą visagalis referentas apsiriko. Planetos likimą lems Didysis Žaidimas, ir tik 

Guru Guru ir Dravenis galėjo destruktyvius įvykius pakreipti progreso linkme. 

Geležinio vilko balsu kaukė Mirties slėnio dolmenai, menhyrai ir paprastesni, mažiau privilegijuoti 

akmenys. Virš žaidimo stalo ratus suko ereliai, suopiai ir plėšrūs vanagai. Tolumoje ryškėjo šiurpūs 

dinozaurų siluetai. Pavojus jau arti, visai šalia. 

Galigantas mostelėjo dirigento lazdele ir žaidimų stalą nematomos jėgos (tik ne kultūros 

biurokratas!) uždengė patikimu, neįveikiamu cirko kupolu, piramidine palapine, užburta jurta, 

stebuklingu vigvamu, vikiupu. Į arenos vidų neskubėdami slinko, plūdo, judėjo, svyravo dėkingi 

žiūrovai. Galigantas itin kruopščiai tikrino bilietus, o nuplėštas šakneles tuoj pat prarydavo. Net 

nesukramtęs. Saldus tas pelno skonis... 

Virš referento galvos suzvimbė ir praskrido Vapsva Maja. 

- Kur leki be bilieto? 

Sparnuota, ginkluota ir kandi princesė nesiteikė net atsakyti. Iš pykčio Galigantas vos nepaspringo 

bilieto šaknele. Nenumatyti nuotoliai. Pažemintas pelnas. 
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Pagaliau žaidėjai atsisėdo į savo kėdes. Dabar bus išmestas burtų kaulas, turintis parodyti, kam bus 

suteikta pirmojo Ėjimo teisė ir pareiga. Prie stalo priėjo baltu apsiautu apsigaubusi Giltinė ir ant 

žaidimo lentos numetė ką tik apgraužtą kaulą. Ant viršutinės briaunos švytėjo dvi auksinės raidės – 

GG. 

- Guru Guru, tavo Ėjimas! 

- Mes susitikome pagerbti iliuziją, reginių prarają, gilią, neįveikiamą, kurioje paskęsta bet koks 

mąstymas... Draveni, džiugu, įdomu ir prasminga yra žaisti su tavimi. 

- Su pergale! Noriu palinkėti naujo, originalaus, nepakartojamo Žaidimo! 

- Draveni, ar žinai, kaip žaisti go, ga ir ge? 

- Esu amžinas mokinys - reikės išmokti ir go, ga ir ge... 

- O kur dar - gi ir gu... Vėliau - guo, gie, gau... 

Derėtų priminti, kad Mirtis visada stovi šalia (nebūtinai prie kompo) ir laukia, kada žmogus suklys, 

susimaus, nes gyvenimo klaidų tekstas rašosi tarsi savaime. Argi? Bejėgis diktofonas, 

nanotechnologijos, Teslos išradimai? Niekas negalėjo to nei paaiškinti, nei suvokti. 

 

1 (įslaptintas) Guru Guru ėjimas 

 

Guru Guru įdėmiai pažvelgė žaidimo lentą, kuri keitė kontūrus, apvalėjo, virsdavo spirale, 

keistomis daugiabriaunėmis figūromis. Vėrėsi keturmatė, o gal net ir penkiamatė erdvė. 

Nežinomybė, naujos patirtys. „Įdomu, ar gali trimatė būtybė įkristi į keturmatę, penkiamatę duobę? 

Ir kas tada įvyks?“ – beveik mąstė Guru Guru. 

Salėje kilo triukšmas. Didžiojo žaidimo aistruoliai rėkė: 

- Guru Guru – eik! 

Netrukus visa salė pradėjo skanduoti: 

- GG 1... GG1... GG1! 

Guru Guru įsiuto, bet pamatęs į save nugrimzdusį Dravenį, nurimo. 

„Reikia žaisti. Niekas man gyvam nepastatys paminklo...“ – atakavo visiškai kvaila mintis. 

- Aš tau galiu atriekti storą riekią sapnų, - nelauktai prabilo pirmoje eilėje stovinti keista figūra. 

- Kas tu toks? 

- Atominis pėstininkas. 

- Karys? 

- Ne... O gal? Kartą aš įkritau į penkiamatę duobę – ir štai rezultatas. 

- Kiek suprantu, duobė buvo penkiametė, t.y. iškasta prieš penkerius metus? – ironizavo Guru Guru. 

- Nieko tu nesupranti... 

- Ką turiu daryti, kad suprasčiau? 

- Pajudink mane, padaryk ėjimą! 

- Ačiū. 

- Ačiū! To nepakaks! Pajudinki mane! Nebūtina apeiti abejonių šešėlius, mėgaukis nesankcionuotu 

Didžiojo žaidimo dangumi... – ragino Atominis pėstininkas, - Guru Guru, tu alkanas, patirk koks 

riebus ambicijų sviestas, koks aštrus sumeluotas sūris: tik sočiai užkirtęs gali įbridęs į radioaktyvų 

dumblą, kvėpuoti kiaurais batais, nes dujokaukė buvo atimta jau I Pasaulinio karo metu, kad tu 

galėtum saugiai įkvėpti dozę Falkenhano (Viktor Falkenhahn – tik jau ne jis!) dujų. Tai kaifas! 

- Skaičiau, kad yra Didysis Judintojas. Įdomu tai, kad Great Attractor yra ta keista jėga, gravitacinė 

anomalija, dėl kurios viskas kažkur juda... Filosofai sako, kad, kadangi pirmasis judėjimą 

sukeliantis judesys negali nusitęsti iki begalybės, turi būti pirmasis judintojas, kuris pats nejudėtų. 

Tas nejudantis judintojas, Aristotelio požiūriu, yra Dievas. Aristotelio sukurtasis Dievo įvaizdis 

implikuoja tai, kad Dievas nesidomi pasauliu: Dievas nesikiša į įvykių eigą, o tie įvykiai jo 

neveikia. Kadangi Dievas pats nejuda, pasaulį judina ne Dievo veikla, o ,,ilgesingas“ medžiagos 

troškimas pasiekti Dievą kaip grynąją formą. Taigi, štai ir vėl susitiko fizika, religija ir filosofija, 

kurios tu, Draveni, taip nekenti. 
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Ir Guru Guru reikšmingai „pavažiavo“ kita figūra – tai buvo Lūšis, taiki rami, katiniška. 

- Aš Lūšis, esu tamsaus miško poetė, nedalyvauju nei poezijos pavasariuose, nei rudeniuose... 

- Įrodyk, kad esi poetė? 

- Štai ir eilėraštis: 

 

PABUDIMAS 

 

anksti ryte 

į švitrinį rūką 

suvynioki medines tvoras 

pagerbki 

tiesų spindulį 

trumpiausią atstumą 

iki bundančios saulės 

tolima burė 

jau aria vėjo dirvonus 

nepastebėsi 

kaip atplauks nauja diena 

 

Šiandien ir vėl buvo atrasta Atlantida, pranešė Dirbtinio Intelekto Naujienų Agentūra, pakeitųsi 

senąjį, morališkai pasenusį Absurdistano Naujienų Agentūros pavadinimą ir visą jo koncepciją. 

Dabar - jokio absurdo, tik nesąmonės.  

 

2 (įslaptintas) Dravenio ėjimas 

 

Dravenis subliuško tarsi kažkas jį būtų pradūręs ir iš vidaus išleidęs orą. Taip, tai jį „išdūrė“ Guru 

Guru, nepajudinęs Atominio pėstininko, ir išvengęs branduolinės žiemos. Kokia netektis. Jau 

paruoštos slidės, rogės, poliarinis gliseris. Ir viskas veltui! Kokia netektis... 

Bet visi šie Dravenio apgailestavimui buvo niekis, palyginus su spaudos ataka. Guru Guru užgriuvo 

žurnalistų lavina: dienraščių „The New York Times“, „The Guardian" reporteriai ir, be abejo, 

vietinė, itin susireikšminusi žiniasklaida. 

- Gerbiamas profesoriau, kaip pavyko išvengti branduolinio konflikto? Kodėl jūs nuo pražūties 

išgelbėjote planetą? Ar jūs pacifistas? – pasipylė klausimai. 

Guru Guru tartum susireikšminęs tylėjo, bet reporteriai nesitraukė. Pagaliau Guru Guru sunkiai 

atsidusęs prabilo: 

- Visų pirma, aš dar ne profesorius, o pasaulis man labai brangus... Aš myliu visą žmoniją ir vardan 

taikos pasiryžęs net mirti... 

- Ar pavojingas jūsų oponentas? Ar Dravenis sieks revanšo? 

- Nemanau... Bet Dravenis yra įtartinas tipas: niekada nesiskiria su koltu, nemėgsta filosofijos, 

nevengia haliucinogeninių grybų, medituoja... 

Dravenis, negalėdamas pakęsti pagyrūniškos spaudos konferencijos, delnais užspaudė ausis, ir 

susikaupė. Reikėjo deramo atkirčio, smūgio, nuo kurio susvyruotų Guru Guru prestižas, reputacija, 

šlovė. 

„Kur dabar man eiti?“ – nerimo Dravenis. 

Pagaliau apsisprendęs pajudino dvi figūras: Sidabrinę skruzdėlę ir Aksominę pelytę. Kodėl dvi 

figūras? Didysis Žaidimas buvo universalus, be jokio Teisėjo - tik dėkingi žiūrovai, visagalis 

Kultūros ministro referentas Galigantas, ir, be abejo, spauda. Na, o kur Guru Guru Mylimoji, 

Dravenio - Giedrė. Galigantas merginas pavertė žaidimo figūromis ir mėgavosi savo baisiu 

sprendimu. Taigi, nė kiek neperdedant, nesutirštinant spalvų, planetos likimas atsidūrė Guru Guru ir 

Dravenio rankose. Žiauru, bet įdomu. 
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Sidabrinė skruzdėlė parodė taką ir Dravenis drąsiai šoktelėjo ant žaidimo lentos, bet nepavirto 

figūra – jis visais atvejais būdavo Žaidėjas. Nuėjęs taku kelis šimtus metrų jis pamatė savo seną ir 

atversta poezijos bloknotą, kuriame Aksominė pelytė skubiai pragraužė Juodąją skylę. Iškilo 

pavojus Didžiajam Žaidimui, kuris galėjo būti įsiurbtas kartu su Draveniu, Guru Guru, dėkingais 

žiūrovais, Galigantu ir visomis figūromis. Ir kas bus tada? 

- Čia filosofija bejėgė! – kvatojo Aksominė pelytė, - galas tau, ir Didžiajam Žaidimui. Žaidėjas 

pralaimi prieš figūrą! Štai iki kokio lygio tu nusiritai, Draveni! Cha, cha, cha... 

- Reikia gelbėti Dravenį.... – tarė Guru Guru ir užvertė poezijos bloknotą. 

Taip dabar Dravenis pralaimėjo. 1:0  Guru Guru naudai - užsidegė tablo. Be to, visi perskaitė ir 

kvailą eilėraštį: 

 

įsirėžiau į sieną 

bet stogu 

netapau 

 

Dravenio gerbėjai autsaiderį apmėtė pomidorais, agurkai, moliūgais ir arbūzais. Lengva kontūzija. 

Dabar Guru Guru ėjimas. 

 

Slopsta TV ekranas su futbolininkų siluetais, gauruota pabaigos ranka, išjungia perjungia kanalą ir 

parodo savo tikrąjį veidą...  

 

3 (revanšistinis) Dravenio ėjimas (pralaimėjimo link) 

 

Kartais pralaimėti geriau, nes nugalėtojo situacija yra labai nestabili, laki ir trumpalaikė. Pergalė – 

tik momentas, o kas būna po jo? Guru Guru suprato, kad Dravenis dabar yra energetiškai stiprus, 

įsiutęs, pasiryžęs originaliam veiksmui, galingam ėjimui net ir prieš Didįjį Žaidimą, prieš visas: ir 

savo, ir Guru Guru figūras. Ar galima nugalėti Didįjį Žaidimą? Ar galima nugalėti Visatą? Galima, 

jei kosmosas – tai tik holograma, iliuzija, miražas. Kita vertus, Guru Guru į pergales žiūrėjo su 

ironija. 

- Žinau, kad nurimsiu, tik nuo Žaidimo lentos nušlavęs visas figūras. O kokia visų figūrų prigimtis? 

Gal jos tėra tik mano sąmonės atspindys, projekcija... Tuomet, užuot kovojęs su chimeromis, aš 

turiu įveikti save... 

- Didysis Žaidimas yra stipresnis nei tu manai. Matrica bet kada gali smogti atsakomąjį smūgį, jeigu 

tu pradėsi maištauti prieš Sistemą... – įspėjo Galigantas, - geriau žaiski pagal taisykles... Turi savo 

figūras ir padaryki gerą ėjimą. 

- Didysis Žaidimas, koks bebūtų didelis – yra tik uždara sistema, o mano Sąmonė yra begalinė... 

- Nepamiršti, kad tavo Sąmonė transliuoja Didįjį Žaidimą. Ar tu gali įveikti, nugalėti save? 

Dravenis atidžiai pažvelgė į referentą. 

- Tu ne Galigantas! 

- Kodėl? 

- Šneki per daug protingai... 

Referentas pavirto balta Mirties figūra. 

- Įspėjau, ateiki pas mane... 

Dravenis drąsiai pakilo nuo kėdės ir nukrito tiesiai ant Didžiojo Žaidimo lentos. 

- Atėjau, ir kas dabar? 

- Tu mirsi ir pavirsi Didžiojo Žaidimo figūra, - kvatojo Mirtis. 

- Tai tu, Mirtie, esi tik figūra, o aš amžinas Žaidėjas. 

- Nebūk toks tikras! 

Mirtis ištirpo ore, o Dravenis stovėjo didžiulėje pievoje. Prie jo prišliaužė Karališkoji Kobra. 

- Tik vienas kirtis – ir tu jau figūra! 
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- Kirsk! – sušuko Dravenis. 

- Nesitikėjau... – nuliūdo gyvatė, - jeigu tu nebijai ir netiki mano nuodais - aš bejėgė. 

- Kirsk! – reikalavo Dravenis. 

Gyvatė pradėjo ryti savo uodegą ir tapo Tobulu Apskritimu. Dravenis drąsiai įžengė į vidų. 

- Dabar aš saugus! 

Ir pačiu laiku. Minios šmėklų, pabaisų, siaubūnų apsupo užburtą ratą, bet niekas negalėjo į žengti į 

vidų. 

Staiga prie rato atslinko sena sulinkusi Ragana. 

- Kažkada aš buvau jauna ir graži... 

- O dabar esi išmintinga, - seną, nelabai juokingą anekdotą skėlė Dravenis. 

- Tu geras mokinys. Jeigu šį ratą padalysi į dalis – tiek ir turėsi Visatos modelių. 

- Na, o mano prigimtis? 

- Jeigu žaidėjas aklas, ir nemato savo Tikrosios prigimties, kaip jam gali padėti figūra? 

- Na, baik, Draveni, tikroji prigimtis yra įsčios. 

Ragana dingo. Viskas prapuolė. Dravenis sėdėjo prie Didžiojo Žaidimo lentos, o priešais Guru Guru 

ir laukė ėjimo. 

 

Guru Guru išsitraukė nardus. Kadaise jam labai nesisekė jais lošti, vienas jam labai patinkantis 

žmogus mokė, bet Guru Guru buvo beviltiškas. Dabar teks bandyti atsilošti su Draveniu.  

 

4 (ne)Guru (ne)Guru Ėjimas arba pakeistas Žaidėjas 

 

- Draveni aš noriu, kad tu, po skaudaus pralaimėjimo, pailsėtum, truputėlį atsipūstum, išgertum 

arbatos, pamedituotum... Ar galima tavęs, šią sunkią minutę paklausti? 

- Taip, Guru Guru. 

- Tavo eilės prieštaringai geros... Kaip jas rašai? 

- Tu esi teoretikas, galiu atskleisti būdą, kaip aš rašau. 

3 Dravenio žingsniai: 

1. Surask temą. 

2. Surask būdą (metodą) temai išskleisti. 

3. Ieškok tinkamų žodžių. 

Guru Guru palingavo galva, užslėpė šypsnį, ir dalykiškai prabilo: 

3 Guru Guru žingsniai: 

1.Tema ateina pati 

2.Neieškok būdo temai išskleisti, tai absurdas, ji pati išsiskleidžia, kai yra įkvėpimas 

3.Neiškok žodžių, rašyk skaičiais ir paversk juos žodžiais, piešk... 

- „Tema ateina pati“. - Teisingai! Pritariu! „Neieškok būdo temai išskleisti, tai absurdas, ji pati 

išsiskleidžia, kai yra įkvėpimas.“ Nesutinku! „Neiškok žodžių, rašyk skaičiais ir paversk juos 

žodžiais, piešk.“ Nesutiku, nes tai ir yra absurdas! Ir atleiski už kritiką... 

- Tai kad čia ne kritika, o tavo nuomonė. O dabar štai ką aš pasakysiu... 

Guru Guru įtartinai noriai įkopė į itin aukštą tribūną, ir Cicerono balsu (nepatikrinta hipotezė!) 

prabilo: 

- Dravenis nesutinka, kad yra kitų automobilių, ne tik jo Chrysler, kitų moterų, ne tik jo Giedrė, kitų 

ginklų, ne tik jo koltas. Dravenis prisirišęs prie savo tariamo neprisirišimo. Tai, kaip mokė 

nušvitusieji, yra pats pavojingiausias prisirišimas, kai galvoji, kad jau esi teisingame kelyje. Nėra 

teisingo kelio. Viską turi atrasti pats. Čia kaip mokantis kalbą. Ji jau yra, ir be mūsų egzistuoja, bet 

pats atrandi joje pirmuosius žodžius, frazes, kol galiausiai imi ja kalbėti, suprasti ją. O Guru Guru 

visada manė, kad kalba, religija, mokslas yra instrumentai nušvitimui pasiekti, bet savaime jie nėra 

tikslas. 
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Dravenis, atsilošė ir atsainiai ant žaidimo stalo metė kauliuką. Iškrito 6 taškai. Po to metė Guru 

Guru - vėl šešiukė. 

- Lygiosios! - pastebėjo Galigantas. 

- Ne, - atsainiai tarė Dravenis, - aš nesimokau kalbų, negraužiu storų filosofijos knygų, todėl ir nesu 

kaip, Tamsta, teisuolis, nušvitęs, viską žinantis... Išmanantis, kaip naudotis tokiais instrumentais 

kaip kalba, religija, mokslas... Mano instrumentai kiti... 

- Tuomet tu vėl pralaimėjai! - sušuko Galigantas. 

Guru Guru virtęs Galigantas nedarė to, ką mėgo Dravenis ir Galingantas. Nenusižemino. Jis 

mandagiai atsiprašė ir nuėjo palikęs raštelį. Jame buvo parašyta: „KAD IR KĄ DARYTUM, 

DRAVENI, TU TEISUS, NES AŠ TESU TAVO PROTAS.“ 

Dravenis perskaitė raštelį ir nusijuokė: 

- Galigantomanija, žvaigždžių liga, paskutinė stadija... Cha, cha, cha... Galigantas - tai mano protas! 

O gal jis ir mano mecenatas, filantropas? Neišleido nė vienos mano poezijos knygos, ir, 

apeliuodamas į mano primityvų išsilavinimą, nori, kad aš sušukčiau: "mne nužen mozg, ja vybral 

vas, do skoroj vstreči - fantomas." Neapmausi manęs referente! Žinau, kas atsitiko! Pakeistas 

Žaidėjas, jei Galigantas dabar Guru Guru, tai kur tada tikrasis Guru Guru? 

Guru Guru tyliai išėjo neužtrenkdamas durų. 

Nes durų nebuvo.  

 

5 Nepastebimas Guru Guru ėjimas 

 

Guru Guru mokėjo žaisti nepastebimai. Dabar jis slapta pajudino nematomą figūrą. Ar Dravenis 

pastebės? Ar supras, ar pajaus? Ir iš tiesų, Dravenis susverdėjo, tarsi kažkas jam būtų smogęs per 

galvą. 

- Guru Guru, kodėl tu taip gerai, tiesiog virtuoziškai žaidi? Tu žinai Doktriną, ir aš negaliu tavęs 

nieko išmokyti... Tu žinai Mokymą, geriau nei aš... 

„Kokią Doktriną? Kokį Mokymą? Apie ką šneka Dravenis?“ – sunerimo Guru Guru ir kukliai 

pastebėjo, - ačiū, bet aš nieko nežinau... 

- Ar nori sužinoti? – nesitraukė Dravenis. 

- Ne. O kam? 

- Ne kam, o KĄ? 

- Ką? Didžiąją Schemą, kurią suvokia nušvitę stačiatikių vienuoliai (μεγαλόσχημος, Схима). 

- Na, štai tu nori suprasti Didžiąją Schemą? Pagirtina. Kokie pasiekimai? Kiek jau sužinota? 

- Ji yra. 

- Didžioji Schema yra! Valio! Kitas tavo žingsnis? 

- Schema didelė. Ten reikės žengti daug žingsnių. 

- Guru Guru, gal tu gali papasakoti nors apie vieną savo žingsnį? - paklausė Dravenis. 

Guru Guru meniškai tylėjo, todėl Dravenis pasiryžo kalbėti apie tai, ko nežino. Ne pirmas kartas, ir 

ne paskutinis. 

- Guru Guru, gal tas žingsnis – įvertinti, pagirti save: netobulą, tingų, piktą? Gal tokiu būdu galime 

pakeisti save? O gal tai tik egoizmas? Ar teisinga jaustis patogiai, saugiai? O gal reikia gyventi 

įtampos ir streso būsenoje? O gal tas žingsnis - tai akvariumas, izoliacija nuo visko, kas tave erzina 

ir trikdo? Guru Guru, dabar tu žaidi, tu saugus, nes tave saugo Didysis Žaidimas. 

- Didysis Žaidimas nieko nesaugo. Jis žaidžia Pats, - pagaliau prabilo Guru Guru. 

- Jis žaidžia Pats. - čia tai mintis... Šis požiūris man svetimas, bet jis įdomus... O kai įdomu, galima 

ir su parašiutu šokti iš lėktuvo... – susimąstė Dravenis. 

- Teks šokti be parašiuto. 

 - Guru Guru, man keistai atrodo, dedasi, vaidenasi, kad aš pražiopsojau tavo svarbų ėjimą... 
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Didysis Žaidimas - itin stipri antigravitacinė jėga, kuri beveik nieko netraukia; Dar žr. Nulinė Jėga; 

atrasta 2084 m.; Visatoje ji veikia beveik nematomai, tačiau, išnagrinėję stiprias gravitacines jėgas 

(žr. Didysis Judintojas, Gravitacija), mokslininkai atrado, kad yra kažkas, kas jas sulaiko ir 

objektams neleidžia veržtis stipraus gravitacinio šaltinio link; nors ir vadinama Nuline Jėga, ji iš 

tikrųjų yra galingiausia žinoma Visatoje jėga, kurios kilmė kol kas nėra aiški, nors buvimas 

įrodytas (Astronomijos enciklopedija, 2093 m., Wilnjus, Lituanija)  

 

6 (ieškantis) Dravenio ėjimas ir Niekas 

 

Dravenis itin neramiai apsidairė. Dangus pakeistas palapinės skliautu, planeta – Didžiojo Žaidimo 

stalu, o žmonės – fantastiškomis figūromis. 

Trinktelėjo kartoninis žaibas ir Žaidimo stalas pavirto didžiuliu ežeru. Ant lengvų bangų suposi 

paprasta medinė valtis 

- Bijau savo šešėlio, skęstančio gelmėje, meldų ir vandens pabaisų... Bet reikia ryžtis, delsti 

negalima nė sekundės. 

Po vandeniu, prie nugrimzdusių Atlantidos šventyklos vartų šmirinėjo Lydeka ir mąstė: 

- Reikia be lifto pakilti į paviršių ir prabilti užkimusiu balsu, pagąsdinti Dravenį. Ne, neįdomu, 

reikia pramušti valties dugną... 

Lydeka čiupo sunkų akmeninį kirvį. Taip, Lydeka turėjo rankas, be to, galėjo transformuotis: 

pavirsti Undine, suvilioti Dravenį ir paskandinti. Štai taip! Figūra pranoksta bet kokį gyvūną, 

žmogų, ateivį, bet ką. Žaidžia tik figūros. Visi kiti – žiūrovai. 

Kažkas pabeldė į dugną. Smūgiai stiprėjo. Ar atlaikys valtis? Dravenis energingai irklavo, 

norėdamas greičiau pasiekti krantą. 

Išsigelbėti nuo vandens pabaisų, nepaskęsti, sunkiu akmeniu nenugrimzti į dugną. 

Štai ir krantas. Dravenis skubiai iššoko iš valties ir nubėgo pieva. Toliau nuo vandens pabaisų. 

Pagaliau pribėgo seną ąžuolą. Į kamieną buvo atremtos kopėčios. Reikia lipti, jeigu nori įveikti 

Žaidimo laiką, bristi prieš įvykių srovę ir padaryti gerą ėjimą. 

Lipti buvo sunku, nes kopėčios buvo apledėjusios ir slidžios. Negalima sustoti, reikia pasiekti slaptą 

medžio namelį. Atsipūsti, apmąstyti tolimesnius veiksmus. Štai pagaliau ir svajonių namelis. 

Dravenis tris kartus pabeldė. Sugirgždėjo durys. 

- Draveni, užeik, jauskis kaip namie, - tarė Ruda Voverė, - aš skubu, bet greitai sugrįšiu... 

Dravenis drąsiai žengė į vidų. Ant stalo gulėjo galingi jūriniai žiūronai. Tai ženklas. Dravenis priėjo 

prie lango ir apsižvalgė. 

Tolumoje stovėjo jo Chrysler, o šalia mergina. Giedrė! Valio! Staiga sugirgždėjo durys ir ant 

slenksčio pasirodė Lydeka. Užsimojo kirviu, bet Dravenio koltas buvo greitesnis. Lydeka gailiai 

suvaitojo: 

- Nesisielok, Draveni, tu tik nukirtai Guru Guru figūrą... 

Dravenis sutriko, jis nenorėjo Rudos Voverės namelyje palikti lavono (tai buvo ne lavonas – autorių 

past.), bet apačioje kažkas sukriokė: 

- Aš Vilkas Pilkas – tavo figūra. Atiduok man Lydeką. Aš alkanas. 

Štai ir išeitis rasta. Dabar reikėjo bėgti prie Chrysler ir gelbėti Giedrę. Keista žaisti varganus 

žaidimus, eilės tvarka (be jokių kriterijų) rikiuoti haliucinogenines figūras. Kelią pastojo Karvių 

Banda. 

- Mes, t.y. aš esu tik viena figūra, ir dar neapsisprendžiau kurioje lauko pusėje žaisti. Draveni, gal tu 

nori būti mano, t.y. mūsų piemeniu? 

- Guru Guru tinkamesnis ganytojas... 

- Supratau, žaisiu jo pusėje. Paskubėki, kol aš atrajoju, nes tuoj sulėtės laikas ir tu patirsi didžiulį 

diskomfortą. Siek pergalės, greitindamas laiką. Tave išgelbės tik klipo efektas. 

- Supratau! 

- Dink iš čia, - sumaurojo visos karvės. 
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Aplenkęs bandą, Dravenis pribėgo prie Giedrės: 

- Aš, laukdama tavęs, vos nepavirtau Balta Varna. Ištrauki mane iš Žaidimo. Aš noriu sėdėti 

žiūrovų salės pirmoje eilėje. 

- Važiuojam! – tarė Dravenis. 

Dravenis įjungė variklį ir apsidairė. Pirmoje eilėje sėdėjo linksma Giedrė, o priešais rūškanas Guru 

Guru. 

- Tavo Mylimoji vis dar įkalinta Žaidime, o aš... 

- Girtis draudžiama! – įspėjo Galigantas, - skiriu tau baudą. 

- Laimėjau, laimėjau, laimėjau! – it mažas vaikas siuto Dravenis. 

- Dar ne! – abejingai paneigė Guru Guru. 

 

Guru Guru jau buvo sugalvojęs gudrią taktiką, apie kurią Draveniui nepasakojo. Šią taktiką jis 

pavadino kodiniu pavadinimu NIEKO ir pažymėjo pasvirusiu brūkšneliu (/). Ką tai reiškia?  

 

7 (gydomasis) Guru Guru ėjimas arba Sveikatos šauktukas 

 

Guru Guru ryžtingai stumtelėjo aukštą, liekną figūrą. Tai buvo Sveikatos šauktukas. 

- Ačiū! Geras ėjimas, bet liūdna... 

- Kokia figūra? Koks ėjimas? Ketinau „pavažiuoti“ tik už metų. 

- Kur pavažiuoti? 

- Emigruoti draudžiama! – įspėjo Galigantas. 

- „Pavažiavus“ - gal išplauks geresnis sprendimas. Žaidžiu, o tai stebina, ir pavyksta laimėti, o tai 

džiugina... 

- Ir neįvertinama... – įgėlė Dravenis. 

- O tai liūdina... 

- Guru Guru, ar tau gera liūdėti? - paklausė Dravenis. 

- Vertina tik pats DŽ. 

- Vadinasi, Guru Guru, tavo nuotaikas vertina, analizuoja ir valdo DŽ... Gal todėl tu sieki pergalės, 

nes tada laimi prizą – puikią savijautą, energiją... 

- Kraft? Nei, ikke kraft i dag. 

- Guru Guru, tu kalbi norvegiškai? 

- Ja, jeg snakker norsk. Snakker dere norsk? 

- Žinoma, Guru Guru. Jaja. Tik nė žodžio nesakysiu. Bet tai tavo ėjimas – kalbėti norvegiškai ir 

stebėti mano reakciją. O gal tai ir yra geriausias dialogas. Vienas šneka, o kitas nieko nesupranta, 

bet turi stengtis (panaudodamas vidines galias) perlaužti save ir žaibiškai, be jokių kursų išmokti 

kalbą... Įspūdinga... 

- Jo. Jeg lærer norsk bokmål alene av meg selv fordi det er et fantastisk språk. 

- Edukacija, restauracija, evakuacija! 

- Dravenis nekalba norvegiškai, bet viską supranta! Lygiosios! – paskelbė Galigantas. 

Nepatenkintas liko tik Sveikatos šauktukas. 

- Kuo aš čia dėtas? 

 

Ir gavo Tai kaip sveikatytė hvordan har du det klaustuku per kuprą.  

 

8 (poetinis) Dravenio ėjimas 

 

DŽ simbolis – ledkalnio iškamša, tuščias alaus butelis, atkimšta stiklinė, supliuškusi plastmasinė 

varlė. Dabar galima pūstis iki begalybės, kurios nėra, nes pažinimo kraštai apriboti DŽ paslaptimi. 

Pakaruokliai gano debesų karves, skardinės vapsvos banaliuose patvoriuose žaidžia šachmatais... 

Ramu... 
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Dravenis ant DŽ lentos balta mokykline kreida rašė eiles: 

 

it vaistažoles 

surinksiu kritusius pušų spyglius 

praregėsiu 

į laiptų turėklus 

sudaužęs matinį akinių stiklą 

viską matau 

todėl 

į viršų lipu apgraibom 

kamuoja troškulys 

dangiški vampyrai 

išgėrė sausą dykumų smėlį 

kontrabosais aptverti baseinai 

šaukia audros debesis 

sninga 

baltas lubų tinkas 

pavirto slidžiu ledo parketu 

smelkia lietus 

rūgštus it citrinos kvapas 

be dujokaukės 

visai paprasta uždusti 

padalinu save į dvi dalis 

virstu abejonių trupmena 

pasvirusiu laimės brūkšniu 

XXI amžiaus žaislai 

išsunkė smegenis 

tik arbata gali grąžinti 

interneto sujauktą protą 

 

[dabar prašome ištransliuoti visa tai per socialinius interneto tinklus]  

 

9 laisvas Guru Guru ėjimas 

 

Guru Guru spoksojo į laptopą, ir buvo visiškai atsijungęs nuo DŽ. Draveniui prailgo laukti ėjimo, 

todėl jis atsargiai paklausė:  

- Ką veiki? 

- Kaip ir visada pirmadieniais, veikiu... Veikiu... 

- Graži veikla... 

- Negraži. 

- Rekomenduoju - grožio saloną, o gal saliūną! 

- Tokiuose nesilankau, nors nusiskusti plikai nekenktų. O kas yra saliūnas? 

- Tuomet pakeiski garderobą - frakas, lakuoti batai, cilindras... Saliūnas, saliū̃nas (salon, saloon) – 

tai smuklė... 

- Niekad neturėjau kostiumo, palaidoti prašau su džinsais. Po smukles lankytis neturiu noro, laiko ir 

pinigų. Esu netikintis smuklių galia. 

- Kokios firmos džinsais? Praradai tikėjimą smuklių galia... Siūlau - restoranus! Paimki banke 

kreditą! Išmeski laikrodį, pagirios – tai geriausias noras apsilankyti girdykloje... 
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- Tiks PraplyštA, Marijėmpolėj gaminta. Oi ne - kreditams sakau ne, kaip ir bankams. Pagirioms ir 

girtuoklystei irgi. Apskritai sakau daugeliui dalykų NE. Laikrodžio nenešioju, televizoriaus neturiu. 

Kaip sakė vienas išminčius (koks, Draveni?), o, kiek daug dalykų man nereikia. 

- Galigantas - to išminčiaus vardas! Guru Guru, ar tu nihilistas? 

- Lietuviškai - niekininkas? Ne, aš klaustukas. 

- Ir ko klausia Klaustukas? 

- Jis tik ženklas be Sakinio. 

Guru Guru - tu ženklas? - sunerimo Dravenis. 

- Darykite, pagaliau ėjimą! - nekantravo Galigantas, - raskite savo Sakinį! 

O publika rėkė: 

- Norime Sakinio! Sakinio! Sakinio! 

Sakinys atsikrenkštė. 

- Liaaaaaa bemol... 

Salė nuščiuvo, nutilo ir itin noriai išklausė simfoniją, kurios net ir nebuvo. Tobula, vientisa, tylu... 

- Guru Guru, ar tavo mokytojas - John Cage (1912 - 1992)? O gal ir tavo metai prasideda nuo 

pirmadienio? 

- Ne, nuo penktadienio. Jonas Narvas nebuvo mano Mokytojas. Mano Mokytojas buvo Zadačia. 

Dabar Dravenis suprato, kad reikia būti itin pagarbiam, dėmesingai išklausyti kiekvieną Guru Guru 

žodį. 

- Gal tu patekai į narvą ir tavo zadačia iš ten pasprukti? 

- Kam sprukti? Aš nesu ir niekada nebuvau narve. 

Salė leipo iš laimės. Guru Guru - laisvas, ir niekada, niekieno nebuvo įkalintas. Bet Dravenis buvo 

nepermaldaujamas, ir įžūlokai paklausė: 

- Žinau, tu laisvas... Bet tavo Mylimoji - paversta DŽ figūra, ir tu nepadarei nė vieno ėjimo, kad 

išlaisvintum merginą... 

- Kodėl nepadariau? Aš ją vedžiau ir išlaisvinau. 

Į salę įėjo Guru Guru Mylimoji: 

- Ačiū, mylimasis... Ar galiu prisėsti prie Giedrės ir stebėti DŽ? 

- Žinoma... 

Visi pakilo nuo kėdžių ir ilgai plojo. Plojo ilgai, nes labai lėtai. Lėtai, nepastebimai. Aplodismentų 

tarsi nebuvo. 

- TAIP! - dar spėjo pasakyti iš nuobodulio griūdamas ant DŽ stalo snobas Guru Guru. 

- Guru Guru, šaunuolis, tu vėl laimėjai, nepadaręs ėjimo, - pagyrė Galigantas. 

- Nejaugi? 

Guru Guru išeina iš salės, nuleipusios ir glebios. Dravenis triskart koltu iššauna į lubas. Krenta 

liustra. O gal reikia sakyti – sietynas! Salionas, ko norėt. Bet DŽ tęsiasi. Greiti, itin greiti plojimai, 

nes greitai bus... ... Ragnariokas! 

Didelis laisvas klaustukas, be jokio sakinio. Juodas, kampuotas, dantiraštinis.  

 

10 (metalinis) Dravenio ėjimas (ir daug progų) 

 

Šikšnosparniai pasenusių draugų veidais asfaltavo DŽ arenos kilimus, o ančiasnapiai papildomas 

kėdės išrikiavo prie pat kupolo viršaus, kad daugiau žiūrovų galėtų stebėti stulbinančius ir 

nepakartojamus Guru Guru ir Dravenio ėjimus. 

Aukštoje poetinėje aukštakrosnėje Guru Guru lydė rimus ir nerimus, metaforas, štampavo žodžių 

laukus. Nelengva suskystinti kasdienybės perforuotas mintis ir į baltas formas lieti eiles. 

- Darbuojiesi? – paklausė Dravenis. 

- Vis sunkiau ir sunkiau tobulinti žmonijos skaitymo įgūdžius – kasdien reikia vis daugiau legiruoto 

plieno. Aš noriu, kad į tobulas formas sustingę žodžiai, it saldūs ledinukai, ištirptų skaitytojų 

širdyje. 
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- Atvirkštinis efektas? Sudėtinga, nors ir pažangu, bet gal verta dirbti paprasčiau: sodininko kirveliu 

iš prisiminimų, nuoskaudų, svajonių sukalti dėžes... 

- ... ir jas iki pat viršaus pripildyti šviežiomis braškėmis... - ironizavo Guru Guru. 

- ... kad per stiklinės kraštus tekėtų arbata, išvirta ir veidmainių ašarų... 

- Aš ne kulinaras, aš – metalurgas! – pasipiktino Guru Guru. 

- Neįsižeiski, bet tu į kūrybą žvelgi atsainiu fokusininko žvilgsniu... 

- Draveni, aš metalurgas, nes klausau metalo muziką, tu juk nieko prieš? 

- O ko tu neklausai? 

- Blogų žmonių. 

- Guru Guru, ar tu blogas žmogus? 

- Man skauda dantį, vadinasi, pagal carma-colos dėsnį, taip. 

Guru Guru pažvelgė į savo užburtą širdį, ir suprato – ji plaka. O kada nulūš? Guru Guru buvo 

pasirengęs kisti, transformuotis kiekvieną akimirką į kitą akimirką, o gal į marsietį, į kosminį, 

užslėptą, nereklamuojamą save? Guru Guru namuose turėjo kastuvą, nes ketino prie kompiuterio 

iškasti sutemų duobę, ir palaidoti visas neįtikusias dainas, melodijas, improvizacijas. Guru Guru 

stokojo padėkų, lengvo deserto, jausmų išlydžių, elektros stulpų. Bejėgės rankos, jos negalėjo 

ištiesinti senamiesčio gatvių ir į keiksmus sukapotus debesis paversti laimės prospektais. Apgauna 

akys, dantys, basos pėdos, todėl Guru Guru svaigo, negaudamas atsakymų į klausimus, kurie 

pavirto žaliomis varlėmis. Svaigina akademinis kvaksėjimas. Šalin balas! Prasminga gyventi tik 

aukštakrosnės liepsnose, ir gerti skystą metalą. Šviną, kobaltą, uraną... Tada nustoja skaudėti 

dantys... 

- Ar skausmas grynina sielą, ar piktina ją? – paklausė Guru Guru. 

- Kai gyveni be stebuklo, skausmas pribaigia... 

 

Iš kur tavo ši miela daina? 

Sugrįžk, pagrok man. 

Man niekad nerūpėjo daiktai iš šio pasaulio. 

Tai buvo Tavo buvimo pajauta, užpildžiusi jį grožiu. 

Hafiz 

(Vertė Mindaugas Peleckis) 

 

Šiandien yra Jogos, Cojaus, Vasaros Saulėgrįžos ir net Pasaulio Muzikos diena. Ką renkatės, tas ir 

gerai. Mes jau pasirinkome.  

 

11 (skausmingas) Guru Guru ėjimas 

 

Stokojama padėkų vėtrai, griaunančiai sudžiuvusius medžius. Jokio įvertinimo... O gal vertėtų 

garbinti škvalus, ūmarus, tornadus, uraganus ir viesulus? Gal būt, reikia kurti naujas apeigas, 

ritualus, gestus, eiles, dainas, simfonijas nuožmioms gamtos stichijoms? 

 Dravenis atsargiai pajudino itin pavojingą ir paslaptingą figūrą – Kamuolinį žaibą. 

- Guru Guru, kodėl negiriamas klimato atšilimas (o gal atšalimas?), užterštas oras, potvyniai, 

nuošliaužos, vulkanai, žaibai... Kodėl neliaupsinami karai? Kodėl niekas nenori dėkoti už skurdą, 

bedarbystę, augančius mokesčius, ligas ir mirtį? – paklausė Dravenis. 

- Nežinau, o ir žinoti nenoriu. Pasaulis banalus: kai skauda dantį, bet kokios mintys apie gyvenimo 

prasmę kaip mat išgaruoja. Vadinasi, jo prasmė nepatirti skausmo, kančios? 

Guru Guru delsė, o Dravenis, pasinaudojęs palankia situacija, „pavažiavo“ Elektrine gitara. 

- Rekomenduoju grupę Spooky Tooth ir CD The Mirror... Žinau dantų aš skausmą, žinau... Reikia 

rauti - nemaloni procedūra... 

Tikiuosi, kai neskaudės, galėsi atsakyti į mano klausimus? Guru Guru nugrimzdo į savo bedantį 

skausmą ir užsimerkė. Jokio ėjimo. Dravenis stumtelėjo trečią figūrą – Didžiulę vinį. 
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- Dovanoju šį nuskausminantį ėjimą tau: Spooky Tooth / Pierre Henry – Ceremony. Išleido studija 

„Mantra“ Tai klasika, tikrai padės... Koks mielas ir gražus, edukacinis CD viršelis: į žmogaus galvą 

įkalta vinis... Skausmo iškreiptas veidas, teka kraujas... 

- Ačiū, - abejingai burbtelėjo Guru Guru. 

- Nėr už ką! Grįžkime prie mūsų diskusijos, tu teigi: gyvenimo prasmė - nepatirti skausmo, 

kančios?" Taip, tu teisus, reikia siekti palaimos, amžinybės ir žinojimo. 

- O ne per gerai bus gyventi amžinybėje, palaimoje ir žinojime? Už kokius nuopelnus 

nuodėmingam žmogui tai? – pagaliau Guru Guru padarė ėjimą. 

DŽ lenta pajudėjo galingasis Ankh (Anakh), Toto kryžius. Dravenis, tarsi gavęs vėzdu per galvą, 

tradiciškai susverdėjo: 

- Tebūnie, dantų skausmas - tu laisvas rinktis... O kas yra nuodėmė? Kas yra nuodėmingas žmogus? 

Būčiau dėkingas už paaiškinimą... 

- Tas, kuris kitam daro bloga, linki bloga. 

Guru Guru atsargiai nuo juodo langelio pakėlė Septynkampę žvaigždė ir pastatė ant balto kvadrato. 

Sugirgždėjo Dravenio ranka ir sustingo ore. 

- Guru Guru, o kas yra bloga? Ir ką reiškia - linkėti bloga? Ir kaip tai daroma? 

- Kvailas klausimas. Kokia prasmė kalbėti tokias nesąmones? 

- O kokia prasmė šnekėti nenesąmones? Ir kokie klausimai kvaili, o kokie protingi? – nepasidavė 

Dravenis, praleidęs ėjimą. 

- Kaip sakydavo vaikystėje, į durnus klausimus neatsakinėju. 

- Guru Guru, jau tu ne vaikas? Surimtėki! Pademonstruok savo mąstymo galią! Aš laukiu 

atsakymų! - tarė Dravenis. 

- Skausmas, kančia, nihil. 

- Taip, tai Pirmoji tiesa, tauri tiesa, tikra, nefalšyva tiesa... - sunkiai, itin sunkiai atsiduso Dravenis. 

- Ėjimai neįskaityti. Pralošėte abu! - sušuko Galigantas. 

- 1:-1. Padauginam, kas išeina? 

- Išeina - + 1, - nudžiugo Dravenis. 

- Pliusas atitenka Guru Guru, o Draveniui - kuolas, - pasigirdo ledinis balsas. 

Pakvipo siera, prie DŽ stalo stovėjo Juodasis laiškanešys, velnias, demonas, nepataisomas blogietis. 

- -2. 

 

Matematikų suvažiavimas po ilgų diskusijų nusprendė, kad nulis ne skaičius, kurica ne ptica, Polša 

ne zagranica. 

 

12 (dekoratyvus) Dravenio ėjimas. MUZIKINIS ŠOU 

 

Guru Guru snaudė kėdėje, o Dravenis knarkė pastalėje. Dėkingi žiūrovai išsiskirstė, bet DŽ dar 

nesibaigė.  

- Referente, čiuožk į Kultūros ministeriją, - paragino Juodasis laiškanešys, - dabar aš būsiu DŽ 

moderatorius, vedėjas, prodiuseris, režisierius ir operatorius. 

- Klausau, sere... – pralemeno Galigantas, - bet norėčiau gauti išeitinę kompensaciją! 

- Lauk! – suriko demonas, - gausi honorarą pragare! 

Visagalis referentas skubiai išsinešdino. 

Juodasis laiškanešys spyrė Draveniui: 

- Kelkis, latre! 

Išgirdęs triukšmą pabudo Guru Guru. 

- Talentas, didelis, nepakartojamas... – suokė demonas, - bet reikia keiti dekoracijas! 

- Talentas, dekoracijos... Nieko nesuprantu, - žiovavo Guru Guru. 

- Guru Guru, aš jums dovanoju pragarišką talentą, o Draveniui – nykias priemiesčio dekoracijas, 

seną Chrysler, koltą ir raganaitę Giedrę. 
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- Koks dosnumas, - ironizavo Guru Guru. 

- Velninu įvertinimą... 

Iš pastalės išlindo gerokai aplamdytas Dravenis. 

- Degtinės! – suriko Juodasis laiškanešys. 

Du bjaurūs, smala ir nafta pradvokę nykštukai atnešė padėklą ant kurio garavo rūšinė kava, švelniai 

vimdė falsifikuota degtinė, gailiai virkdė papjautas svogūnas, traškėjo skrudinta, bekvapė duonos 

riekė, alpo plastmasinis agurkas. Guru Guru pasirinko Caffe latte, o nė kiek nesuabejojęs, Dravenis 

mostelėjo pilną stiklinę ir skubiai užkando agurku. Atsijungė iš karto. Duona ir svogūnas liko 

sveiki. 

- Gerbiamas profesoriau, Dravenis – analfabetas ir padugnė... Patikėkite, aš jums surasiu žymiai 

vertingesnę draugiją. Jūs vertas aukštos karjeros ir didelių pinigų. 

- Ačiū už pagalbą, - kukliai padėkojo Guru Guru, - bet aš pats pasirūpinsiu savo ateitimi... O kava 

tikrai skani. 

- Galite neabejoti, jūsų laukia sotus gyvenimas... 

- Norėčiau paklausti, tai dabar, Jūsų Pragarybe, vadovausite DŽ? - pasiteiravo Guru Guru. 

- Labai norėčiau, bet negaliu... 

- Ir kodėl? 

- Nesu Visagalis, bet labai noriu tokiu būti... 

- Tai ko atvykote? 

- Būsiu atviras, negaliu gyventi neiškrėtęs kiaulystės, šunybės, niekšybės... Tokia jau mano 

prigimtis. 

- Jums pasisekė - Jūs pažinote savo Tikrają prigimtį, pasakytų Dravenis. 

- Deja, aš neturiu Tikrosios prigimties, - velniškai nuliūdo demonas, - šliaužiu į Kultūros 

ministeriją, pas referentą Galigantą. 

- Tempsite referentą į pragarą, prie katilų, o gal sviesite į verdančią smalą... 

- Dar ne. Noriu, kad Galigantas ir vėl vadovautų DŽ... O jūs, gerbiamas profesoriau, pagalvokite 

apie mano pasiūlymą. 

Demonas dingo, o Dravenis pakilo nuo grindų: visiškai blaivas, ne pagiringas ir linksmas. 

- Tai bent! 

- Gal nori pakartoti, - provokavo Guru Guru. 

- Ačiū, pakas ir vienos velniškos stiklinės. 

- Džiugu girdėti... 

Bet Guru Guru sumojo, kad jam neliksma, netgi liūdnoka. 

- O kas bus toliau? 

Dravenis automatiškai atsakė: 

- Žaidimas, o kas gi daugiau? 

Guru Guru nepastebimai, negirdimai atsiduso. Pabodo jam visi žaidimai, jis norėjo rimtos 

mokslinės veiklos, kultūros tyrinėjimų. 

- Draveni, aš parašiau naują knygą: "Postsovietinė lietuvių estrada" 

- Ir nė žodžio, kad buvo iki 1990 metų? 

- Visai nieko, nes nieko nebuvo, niekas negrojo - tik rėkavo apgailėti saviveiklininkai... 

- Ar mes saviveiklininkai? 

- Blogiau, mes - niekas, kvaili žaidėjai... 

Dravenis norėjo paprieštarauti, bet į tuščią cirko areną įėjo Guru Guru Mylimoji ir Giedrė. 

- Važiuojam kablelis berniukai! 

- O kur? - paklausė Dravenis. 

- Žaisti... - itin liūdnai atsakė Guru Guru. 

Industriškai nemelodingai, atonaliai burzgė Chrysler variklis. Visi tylėjo, pagaliau Dravenis prabilo: 

- O aš žinau, kodėl Guru Guru toks liūdnas? 

- Ir kodėl gi? - vienu metu paklausė abi merginos. 



 97 

- Guru Guru trokšta doru darbu užtikrinti sau ir šeimai orų gyvenimą, bet, deja, viską jau nugriebė 

blogiečiai - mums liko tik pasūkos... 

- Nejaugi, nėra išeities? - pašiurpo Guru Guru Mylimoji. 

- Išeitis yra... - sąmokslininko balsu prabilo Dravenis. 

- Ir tokia tai išeitis? 

- Nutilk Draveni, pyktelėjo Guru Guru. 

Bet jau buvo vėlu trauktis, reikėjo pasakyti tiesą arba sumeluoti. Vėl dilema. Prakeiktas Dravenis 

pliurpia, kliedi, burbuliuoja... 

- Išeitis – DŽ. 

- Taip ir maniau, - lengviau atsiduso Guru Guru Mylimoji, - o koks prizas? 

- Nobelio premija, - itin džiugiai, beveik teatrališkai rėžė Guru Guru. 

Dravenis nepatikėjo, bet vis viena padidino greitį. Reikia nedelsiant pasiekti naują žaidimo būstinę, 

teritoriją, o gal ir akvatoriją. 

 

Nobelis Draveniui padovanojo TNT. 

Nu ne tą, didžėjau tu. 

Aaaaa. Tą?  

 

13 (bundantis) Guru Guru ėjimas 

 

GOD SAVE THE QUEEN. 

Ankstyvas rytas, metas kai pavargusios sienos trokšta kristi ant grindų ir užsikloti lubomis. Guru 

Guru buvo beveik pabudęs, bet vis dar klaidžiojo ties sapno riba. Pro atvirą langą įskrido Varna ir 

atsargiai nutūpė ant stalo. 

- Turbūt dar miega? Reikia patikrinti... – garsiai mąstė viešnia. 

- Aš miegu, dabar madinga miegoti... 

- WAKE UP! – riktelėjo Varna, - džiugu, kad esi stilingas. 

- Ką tu išmanai apie stilių? Dabar madinga gyventi sapnų, iliuzijų ir svajonių pasaulyje, nes sveika 

nematyti TIESOS. Aš esu paprastas... O stilingi ten kiti, aš ne iš jų. 

- Matyk TIESĄ! – dar garsiau surėkė iškili padangių viešnia. 

- Tai, kad aš be akinių dažniausiai... 

- Sveikinu - stiprus regėjimas! 

- Nelabai... Tik iš arti. Kas toliau, nematau. Tikriausiai esu pernelyg didelis pesimistas? 

- Tai apsauga - kad mažiau matytum suniokotų miestų, miškų, užterštų upių! 

- Taigi viskas labai švaru, ramu, žemėj tik 7500 žmonių... Sako, kadaise buvo apie 5000 (be 

ironijos). 

- Nedaug žmonių, todėl - švaru, ramu... O paukščių yra daugiau... 

- Panele, ar matėte Žaliają skylę? 

- Taip. Tai duobė žolėje. 

- O Juoda skylė kam reikalinga? Visata be jos negali? 

- Kai skrendu naktį, man visa Visata - tai Juodoji skylė, juodoji duobė pilna mirgančių jonvabalių... 

- Argi nesate atsivertusi astronomijos knygos? Nė vienos? 

- Guru Guru, aš atskridau, ne šiaip sau, atlėkiau įspėti: esi jau "užverstas" žmogus, tavęs neišgelbės 

astronomijos knygos... Nebūk juodąja duobe, nepražudyki savęs, šeimos, nervinki giminių, 

draugų... 

- Turbūt, aš sapnuoju... 

- Ir taip, ir ne. 

- Tai ką jūs man patarsite? 

- Guru Guru, sužinok kur vyks II DŽ raundas? Galigantas jau sugražintas į DŽ moderatoriaus 

pareigas, važiuok į Kultūros ministeriją, pas referentą, pasitarti... 
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- Ministerija yra Mančesteryje, t.y. Madčesteryje, be abejo, o tai jau ne ES jurisdikcija, tad niekuo 

negaliu padėti, - ironizavo Guru Guru. 

- Taip, beprotnamyje, bet ten tavęs, Guru Guru, neįleis, nes tu labai protingas. Teks vienam žaisti 

šachmatais, kortomis, o gal ir rusišką ruletę sužaisti... – įsižeidė Varna. 

- Atsiprašau... 

- Jau atleista... 

Varna pakėlė sparnus ir išskrido. 

GOD SAVE THE QUEEN.  

 

14 (psichodelinis) Dravenio šliaužimas, peraugantis į skrydį. Kitaip tariant, ėjimas. 

 

Žaidimų arenos jau nebėra, bet veiksmas vyksta. Dar neaišku, kas bus, bet paslaptis ir slaptas 

musmirių balzamas visada įkvepia, ir atsiunčia vizijas. Ar haliucinacijos tikros? Jas reginčiam – 

taip. 

- Nuotaika bloga, bet linksma, galbūt todėl, kad nereikia sėdėti prie stalo ir stumdyti figūras, o kaip 

jautiesi tu? – paklausė iš sienos išlindęs Guru Guru. 

- Kaip aš? 

- Taip, Draveni, tu, o kas gi daugiau? 

- JĖĖĖĖĖGA! 

Staiga Dravenis susigriebė: 

- Guru Guru, tavęs čia nebuvo... Iš kur tu atsiradai? 

- Aš nežinau, iš kokios planetos atvykau į Žemę. Jei nori pasitikslinti, reikia karalienei laišką 

parašyt. 

- Įdomi mintis. Kaip pradėt gi? 

- Draveni, Jung‘as yra pasakęs: parodykite man sveiką žmogų - ir aš jį išgydysiu... 

- Prieš tai, kai Jung‘as pacitavo save, nes jį gydė Freud'as, kuris gydė visus, nes nesveiki visi. 

Jung'as tapo sveiku. Ir taip pasakė... 

- Ką pasakė? – suriko Guru Guru. 

- Jaučiu, kad pasakė: mes sutinkame tik į save panašius... 

- Skirtingai nei tu, aš ne vaiduoklis, - nusijuokė Guru Guru. 

- Tai kas esi tu? 

Vietoj atsakymo Dravenis išgirdo muziką, pažįstamą, girdėtą: 

- Mes dar susitiksim... – dainavo Hiperbolė. 

- ... niekad visada... – antrino Parabolė. 

- Kam? 

- Ne kam, o kas? 

- Taigi, kas? 

- Ba! 

Apkurtęs nuo muzikos Dravenis rėkė: 

- Guru Guru, tai tik hiperbolė! Ir ką mes čia veikiame? Mus vidinė energija turi "ištraukti", iš vizijų 

duobės, nes ilgas mokymas turi būti labai, labai trumpas. Tik akimirksnis, gal net ir mažiau, bet mes 

negalime užfiksuoti net akimirksnio? Ar su drugelių graibštu galima pagauti pro šalį skrendantį 

laiką? 

- O čia jau Fojė. Antis išskrenda į tolimus kraštus, ŽAS'ys parskrido, bet nežinia, kur ganos... – 

pasakė Guru Guru. 

- DŽ turi vykti visatos vestibiulyje, kosmoso koridoriuje... Nesąmonė. Šalin begalybę, mes 

baigtiniai ir todėl neišvengiamai patirsime fantominius pojūčius. DŽ areną amputavo Juodasis 

laiškanešys - bet mes vis dar žaidžiame... Pala, o gal DŽ yra DŽordana? 

- Mes roko istorijoje, Draveni. Po šimts grybų, va kur DŽ mus atvedė. 
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- Guru Guru, daugelis roko gerbėjų net nesupranta apie ką dainuoja kultinės grupės, ir kai jiems 

išverčia tekstus - jie užpyksta. Jei tu parašysi gerą, protingą recenziją, tekstas skaitytojų 

"neužkabins", tu turi kliedėti, karščiuoti, nepagydomai sirgti muzika, mirtį kas diena dėl roko, ir 

tavo knygos turi būti panašios į bepročio nekrologus... Neieškoki scenoje autorių, atlikėjų, 

muzikantų, rašyki apie paprastus dalykus: orą, valgį, poilsį, darbą, pinigus, ir tarsi tarp kitko 

užsiminki apie neegzistuojančias grupes, pasakok apie muzikantų paklydimus. Skaitytojui įdomu, 

kaip kompozitorius kovoja su muzika, kaip garsas jį baudžia decibelais, kodėl muzikantas kenčia, 

krečia kvailystes, apsimeta genijum, bepročiu arba šventuoju... 

- Muzika kuriama piemenims, neganantiems karvių, šventų karvių... – patikslino Guru Guru. 

- Kam dainuot, jei galima kalbėt? Šnekėk eilėmis! 

- Būgnas, kur mano būgnas? 

Guru Guru kontūrai suskilo į dvi dalis. 

- Guru Guru, paimki šį būgną, tai seno šamano (nepanorusio pasakyti savo vardo dovana), palydėta 

tokiais prisakymais: įteiki šį būgną asmeniui, turinčiam dvigubą šventumą. Ilgai svarsčiau 

kandidatus, visi šventieji turi tik vieną, o tu net du šventumus - esi ne paprastas Guru, bet Guru 

Guru. Dabar tai tavo būgnas, kuriame gyvena dvasios, ir kai pabelsi - jos ateis pas tave. 

- Man reikia Dinamikos, ir ji YRA! – sušuko Guru Guru. 

Guru Guru spyrė į būgną ir sudaužė jo širdį. Būgnas sudaužė jo širdį. Dužusių širdžių klubas 

šiandien koncertuoja su Pipirėnų kaimo kapela iš Vabzdynės. Bet viena dvasia liko sveika, 

nesudužo. Šmėkla, skambant Pipirėnų kaimo kapelai, gličiomis rankomis smaugė Guru Guru kaklą: 

- Aš tavęs taip laukiu, laukiu, laukiu, ar žinai? 

- Aš Rondas, - prismaugtu balsu iškilmingai tarė Guru Guru, - Rondas campesinas...  

 

15 Ėjimas. Dravenis gudrauja ir niekur neina 

 

- Tu Irbis, plėšrus labai (ne)atsakingas, Guru Guru, - sako Dravenis.  

- Ar mes dabar žaidžiame? - nustebo Guru Guru šūktelėjęs iš už durų. 

- Ar mes dabar žaidžiame? – perklausė Dravenis. 

- Visiškai tikėtina... – samprotavo Guru Guru. 

- Ne visiškai... Pusė bokalo, - abejojo Dravenis. 

- O kas nugėrė iki pusės? 

- Kas nugėrė, tas keulė. 

- Draveni, sakei, kad aš Irbis, snieginis leopardas... Grįžkime atgal į snieguotus kalnus, į DŽ 

(neišėjus iš jo), reikia sugrįžti į ten, kur ir esi. 

- Aš taip norėjau būti žmogumi: respektabiliu poliglotu, mąsliu konspirologu, įžvalgiu muzikos 

tyrinėtoju, net milijonieriumi... Ar daug yra snieginių leopardų, ir ką su jais daryti? Kur link pasuks 

snieginiai leopardai? 

- Į paplūdimį – kur, gi daugiau, ten šalta gira, šilta jūra, karštas smėlis ir saulė, - paaiškino Guru 

Guru, - kartais reikia ir poilsio... 

- Nieko nesupratau? 

- Mokykis žaisti! 

- Kokių žaidimų reikia mokytis? 

Tu ze byč, jė, tu ze byč. Badminton, voleibol, čeburekai, gira. 

- O litrbolas? 

- Jį pakeitė bambaliapilis. 

- Bambaliai - jau uždrausti. 

- Tai kad ne... Priduoda juos į bambaliomatus po dešimtcentį. 

- Ne dėl taromatų aš sunerimęs: energetiniai meridianai išvagojo mano kūną. Jaučiu atvirą kanalą. 

Guru Guru, vizualizuok DŽ lauką. 
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- Taip, Draveni, tu teisus - naujam žaidimui reikia erdvės, todėl keliausiu į Kultūros ministeriją pas 

Galigantą. 

Guru Guru buvo priimtas be eilės, nors koridoriuje lūkuriavo įvairių sričių ir pakraipų menininkų 

minia. 

- Profesoriau, gal yra žaidimas, kuris gali mane paversti ministru? Ar DŽ - egregoras? - smalsavo 

Galigantas. 

- Eg-re-go-ro-nė-ra. Yra Vernadskio noo-sfera, - atsakė Guru Guru. 

- Taip, Guru Guru, dvasinis tobulėjimas tampa mada, bet mados keičiasi... Ir kai mano knygų 

spintoje susikaupia krūva nemadingų knygų, aš jas dovanoju bibliotekoms... Kaip priartėti prie 

pirminių sėkmės šaltinių? Girdėjau, kad pirminių šaltinių nėra, ir visi tyrinėtojai tyrinėja tik 

nuorodas į kitus darbus, bet pirminių šaltinių niekas net nematė. Buvau bibliotekoje ir paprašiau 

Platono knygos, bet originalo neturėjo niekas... 

- Platonas rašė kopijomis, originalus naikindavo. Uoloje degindavo. Ne, oloje. O gal uoloje? – 

ironizavo Guru Guru. 

- Kas man atsitiks, jei aš surasiu originalą? 

- Gal būt grįžkime prie pirmojo klausimo. Sėkmingai sužaistas ir išreklamuotas žaidimas gali jums 

atnešti sėkmę - patogų ministro fotelį... 

Vyrai sukirto rankas. 

- Profesoriau jūs sušalęs, jaučiu, kad visai neseniai rankose laikėte antikinio mąstytojo knygos 

originalą. Baisu... Jei sužinotų ministras – manęs lauktų beprotnamis arba ešafotas. Bet aš jaučiu 

žaidėjo jėgą, sklindančią iš tavęs... Man reikia tikrumo pojūčio... 

- Jausk! 

Guru Guru stipriai suspaudė referento ranką. 

- Man skauda... – Suvaitojo Galigantas. 

- Tai, kad aš neturiu rankų... 

- Oi, čia, gi priekinė koja! – pašiurpo referentas. 

Guru Guru pavirto į snieginį leopardą. 

- Žaidimas prasidėjo! 

Guru Guru Galiganto nesudraskė - sutrukdė erudicija, išprusimas, aukšta kilmė ir dvaro etiketas. 

Dravenis pasiėmė balalaiką ir uždainavo. 

Guru Guru pasipiktino ir pagrasino keliauti į Athos'ą.  

 

16 Kaip Dravenis dieną su rytu sumaišė 

 

- Labas rytas, Draveni. - Koks rytas, jau diena. - Tu ką, buongiorno yra iki penktos šeštos popiet, 

taigi rytas visiems džentelmenams, kurie geria arbatą ar, be abejo, kavą. 

Tai buvo neaiškus intro. Dabar - 

16 (Ne)aiškus Dravenio ėjimas. 

Kai noras kurti pakeičiamas noru turėti - sustingsta dvasia. Nebelieka jokio augimo. Tikrosios 

prigimties pažinimo siekis pavirsta EGO įgeidžiais, o žinojimas - nepasotinamu bevertės 

informacijos ieškojimu, naršymu... Neišvengiamai įsijungia dvasinės realizacijos stabdžiai. 

Antrasis vizitas pas Kultūros ministro referentą Galigantą buvo šaltas ir atstumiantis. Guru Guru 

pajuto, kad ministerijoje jo korta mušta – referentas gavo kitus nurodymus ir atmetė DŽ. Ne 

formatas. 

- Gerbiamas profesoriau, jūs tiek daug visko žinote, ir vis jums maža... Nejau jūs norite savo 

akademiniu protu aprėpti tai, kas neaprėpiama, neapžvelgiama... Būsiu korektiškas, neužsiminsiu 

apie dalykus, esančius už pažinimo ribų. Tarkime, kad viską galima pažinti. Bet visos jūsų žinios 

tėra tik informacija? Ar jūs žinote, kuo skiriasi žinojimas nuo informacijos? 

- Įdomu, kuo? – pyktelėjo Guru Guru. 
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- Žinojimas – tai tvirtas įsitikimas, supratimas, kurio nereikia tikslinti, aiškinti, detalizuoti. Guru 

Guru, aš ne mokslininkas, todėl kalbėsiu ūkiškai, paprastai. Pateiksiu tik vieną pavyzdį: jūs žinote, 

kur gyvenate, ir jums nereikia jokios informacijos apie miestą, gatvę, namą, kad surastum savo 

namus. Jūs ateinate štai ir viskas. Tai ir yra žinojimas. 

Guru Guru kantriai išklausė pamokslą, ir visai nelauktai paklausė: 

- Sakote, informacija bevertė? Didžiai gerbimas referente, aš, Guru Guru, ar jūs žinote, kad esu iš 

kitur. Spėkite, iš kur? 

- Tik nebandykite mano kabinete susireikšminti! Nepavyks! Taip, žinau, jūs esate kilęs iš 

Baltistano, kalnuoto regiono, kultūriškai priskiriamas tiek kultūriniam Tibetui, tiek Islamo 

tradicijai. 

- Baltistane nėra baltų, bet yra Skardu slėnis. 

Galigantas nejučia prisiminė kiaurą savo kotedžo stogą – reikia skubiai keisti skardą. 

- Profesoriau, - piktai rėžė Galigantas, - užteks tauzyti niekus. DŽ nebus finansuojamas, negausite 

nė cento! Rekomenduoju atsigręžti į paprastesnius dalykus, nustokite skraidyti virtualiais 

padebesiais... Gyvenimas yra paprastas, ir visa informacija, kad ir kokia ji „vertinga“ būdų, nepadės 

išgyventi miesto džiunglėse... Savo žiniomis neapmokėsite sąskaitos PC, mokesčių už butą, 

komunalinius patarnavimus, mirsite badu, mintinai iškalęs kulinarinę enciklopediją. 

Vizitas buvo baigtas, bet DŽ niekas negalėjo nei užbaigti, nei ignoruoti, nei anuliuoti... Guru Guru 

net neatsisveikinęs, išėjo iš tvankaus referento kabineto. Nuotaika buvo sugadinta. Guru Guru 

aplankė Dravenį. 

- Kaip gyvuoji? 

- Džiugu, kad stropiai suplanuotoje dienotvarkėje, įtemptame darbų grafike suradai laiko aplankyti 

mane... 

- Ir vėl turiu klausytis tauškalų... 

- Nesupratau... 

- Draveni, ar tu klingonas? 

- Klingonų irgi yra... Nejaugi, tu mane aplankei, nes skubėjai atskleisti šią žiaurią tiesą? 

- Draveni, medituodamas tu apakai ir nepastebi, kad tavo gyvenimas tapo lėkštas, neintelektualus: 

Giedrė, koltas, Chrysler... 

- Tai ką tu siūlai? 

- Tik tau, Draveni, tik tau, rekomenduoju musmirių balzamą... 

- Anapusinės, astralinės kelionės... Brr... – pasipurtė Dravenis, - ar tu žinai, kokia šlykšti savijauta 

būna sugrįžus? Pykina, leidžia vidurius... 

- Už viską reikia mokėti, - moralizavo Guru Guru. 

- Būtent! 

- Draveni, kokia tavo mėgstamiausia, klingoniška (žinoma) frazė? 

- Deja, mano klingoniška mėgstama (ir nežinoma!) frazė yra unikali ir jos neįmanoma išversti į 

jokią Žemės gyventojų kalbą. Labai apytikslis ir tikrai neteisingas vertimas galimas tik į rusų kalbą: 

„Нам требуется всё наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе...“ 

- Donas Chuanas? 

- Taip, Karlosas Kastaneda (Carlos Castaneda) 

- Parašyk šią citatą klingoniškai, yra apie 2000 jų žodžių sukurtų beigi rašmenys, kaip žinai. Beje, 

klingonų raštas kurtas pagal tibetiečių. 

- Guru Guru, nevažiuok ant manęs! 

- Nepyk, Draveni, aš ką tik atvykau iš Galiganto kabineto. 

- Nuostabu, dar viena Star Trek'o serija: Starship'o Enterprise kapitonas Guru Guru, kovoja su 

ministerijos Borg'u, kibernetiniu organizmu. 

- Aš nė nežinau, kas tas trekas. 

- Nežinojimas svarbesnis nei žinojimas. Išgerkime arbatos. 

- Taip, Draveni, arbata – tai jėga, prieš kurią beprasmiška priešintis.  
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17 (eduKACINIS) Guru Guru ėjimas 

 

- Guru Guru, mano galvoje tūno piktas archetipas, kuris drumsčia protą... Tik tada, kai aš parašau 

jam patinkantį eilėraštį, būnu laimingas... Išsekau nuo kūrybos, amžinai alkanas archetipas, minta 

tik beprotiškomis metaforomis, keliauja užminuotais žodžių laukais, purto smegenis ir trenktomis 

mintimis raižo mano pliką galvą. Dreba skeletas, girgžda kiauri dantys... 

Dravenis susigraudino. 

„Vėl prisisiurbs alaus, kris ant asfalto... Skubiai reikia pagalbos“ – sunerimo Guru Guru. 

- Draveni, nusiramink, tavo archetipas – tai ne poezijos diktatorius, tai tik nematomas, bet labai 

įtartinas tipas, kuris bazuojasi archainėje bazėje. Atlantų paliktoje. Garaže su kosminiu laivu. Ir 

įkaitais iš Planetos U. 

- Tu teisus, grįžęs iš PC, savo krepšyje atrandu ne maisto produktus, bet plytas, akmenis, žvyrą... Iš 

kokių Mendelejevo elementų sudarytas mano poetinis archetipas? 

- Iš A, R, CH, E, T, I, P, A, S. Sudėtinga schema, bet panaši į Rubiko kubą, kurį mes DŽ arenoje, su 

tavim, Draveni, kadaise sukinėjom... Kodėl neišėjo apskritimas? 

- O kas išėjo? Kokia figūra? Gal konstrukcija? 

- Žirgas. Iš kažkokių Tr.. Trakų, Troki... Gal Trojėnų? Trojos arklys... 

- Supratau, tūlas archetipas – tai petarda, iš vidaus sprogdinanti mano lyrinius jausmus... 

Skeveldromis krenta pikti, atstumiantys žodžiai, o aš, į nepripažinimo bedugnę, riedu it tuščias 

butelis alaus... – šiurpo Dravenis. 

 

ant purvino šaligatvio 

sviedžiu šviesias mintis 

noriu 

kad mano eiles 

tryptų minia 

 

Vakare, išgirdę trenktas Dravenio eiles, užsidega gatvių žibintai, ir net juodžiausią naktį būna 

šviesu, nors minia jau miega ir sapnuoja tik tamsius archetipus. Nes rytas.  

 

18 (sekundanto) Dravenio ėjimas 

 

Išaušo neišvengiamos dvikovos neišvengimas rytas. Dravenis Guru Guru kilniai paskolino koltą, o 

Guru Guru Mylimoji verkė. Galiganto rankose blizgėjo didžiulis revolveris. 

- Prie barjero, į pozicijas! – sukomandavo sekundantas Dravenis. 

Nesulaukęs signalo, Galigantas klastingai šovė, bet pataikė Draveniui į ausį. Dravenio veidas 

paplūdo krauju. Giedrė pribėgo prie referento ir smogė jam į krūtinę rankinuku, o Guru Guru atėmė 

revolverį. Galigantas skubiai paliko dvikovos aikštę. Sužviegė BMW variklis, ir visi išgirdo 

referento keiksmus: 

- Mes dar susitiksime! 

- Pragare... – nuvalkiotą frazę holivudiškai užbaigė Dravenis. 

- Neeee, pragare per šilta. yra vietų ir baisesnių. Ir tu, Draveni, jų bijai - tai tarpinės būsenos: 

gyvenime ir po jo (ką reiškia "po jo", iš tikrųjų gyvenimas nenutrūksta, nebent kūne). Pripažink, gi 

labiausiai bijai, kai kažkas neišspręsta, kai tai yra tarpinės būsenos. Kaip vaikinas iš "Mocarto ir 

banginio", - nusišaipė Guru Guru. 

- Tylėk, šausiu! – pagrasino Dravenis, atgavęs savo koltą. 

Šūvis. Bet šovė tikrai ne Dravenis, o Galigantas iš savo automobilio, snaiperio šautuvu. Taikliai, 

skaudžiai, mirtinai... 

Kažkieno sunkus, gal 100 kg kūnas drimba ant žemės. Bažnyčios aidas šį garsą pakartoja 43 kartus. 
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- Aleliuja, - sako abejingu balsu kunigėlis. 

- O man dzin, aš nemirtingas, - atsikelia Guru Guru, nusipurto dulkes nuo drabužių (atsikėlę nuo 

grindų filmų herojai visada nusipurto dulkes, jei nepradeda kosėti; jei jau kosėja - mirs). 

- Ir vėl šou, ir vėl šou, - apsidžiaugė Dravenis, išsitraukė iš kišenės sustumiamą tūbą ir kad užvanos 

psichodelinę melodiją, kuri net bažnyčios varpų gausmą peršaukė savo intensyvumu. 

Miestas budo. Tiesa sakant, tai tušti žodžiai. Niekas ten nebuvo, visi linksminosi pjankėse, 

klubuose, ir nušvitimas niekam nerūpėjo. Nors patarimai, kaip jo siekti, ranka pasiekiami: va tau 

internetas, va knygynas, o kažkur ir vienuolynas. 

Taip aušo tas rytas Vilniuje, mažame trijų valstybių sąjungos miestelyje.  

 

19 Paslapčių metas. VISI ŠOKAM 

 

Kultūros ministerijoje įvyko spaudos konferencija: itin reikšminga ir svarbi, diametraliai keičianti 

kultūrinę situaciją. Galigantas paskelbė naują direktyvą: 

- Visuomenė, o ypač jaunimas turi buti apsaugoti nuo liguistos rašliavos. Sunkia, chroniška rašymo 

priklausomybe susirgo beveik visi krašto rašytojai. Rašo ir negali sustoti! Reikia stabdyti, 

drausminti, gydyti ir bausti. Jau šiandien, dabar, tuoj pat, nedelsiant bus supakuotas poetas 

Dravenis. Nuprotėjęs eiliuotojas bus gydomas mano (ne)privačioje klinikoje nemokamai. Skelbiu 

terapinį devizą: pradėkime dieną be poezijos, be grožinės literatūros, be dramaturginių 

sapaliojimų... Ir dar: knygos bus parduodamos tik pateikus pažymėjimą, visuomenė turi būti 

apsaugota nuo išsigimusios kūrybos... 

O tuo metu, net nenujausdamas katastrofos, Dravenis rašė eiles: 

 

Eilės 

Svarbiau 

Nei gyvenimas 

 

Duris atvėrė Guru Guru: 

- Ne, Draveni, rašymas nėra svarbesnis nei gyvenimas. Kartais vyksta tokių dalykų, kad atrodo, jog 

sėstum, ir mielai surašytum viską, ne, dar netgi ir nupieštum ir perfilmuotum, bet... O kam? Dėl to 

mėgstu keliones - nebuvęs TOJ vietoje (psichogeografija?) niekada nesuvoksi jos esmės. Kalbu ne 

tik apie grožį, energetiką, tiesiog TEN yra TEN, o ČIA yra ČIA. 

- Oi, kaip aš žinau, kad rašymas - beviltiškas reikalas... bet aš sunkiai sergu, manyje atsirado 

priklausomybė nuo rašymo, reikia gydytis... Tik nežinau kaip ir kur... Ar tai liga? 

- Ne, kodėl liga? Tai laisvė. Nori - rašai, nori - ne. 

- Jokia laisvė! Atseit, nori geri - nori ne, nori rūkai - nori ne, nori loši kazino - nori ne... Taip 

nebūna. 

Nespėjo Dravenis užbaigti savo kalbos, kai į kambarį įvirto 4 (keturi) sanitarai, užlaužė poetui 

rankas ir nuvedė link greitosios pagalbos furgono. Vis dėlto Dravenis dar suspėjo pasakyti: 

- Į sienas įcementuoki mano eiles... 

Guru Guru šis „spektaklis“ pasirodė juokingas ir smagus, bet jis žiauriai apsiriko. 

Apsiriko jis žiauriai. Na ir žiauriai apsiriko jis. Jis. Žiauriai. Na ir... 

P.S. 

 

O tolumoj plaukė laivas su paslaptim, 

Su paslaptim plaukė laivas, tolumoj, 

Plaukė jis, plaukė, 

nieko neatsiklausęs, 

ir jam rūpėjo tik vanduo, 

kurį mylėjo, 
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ir paslaptys, 

kurias saugojo Marija.  

 

20 Ėjimas. Rongorongo, arba Dravenio išlaisvinimas 

 

Kai Guru Guru itin susikaupęs bandė iššifruoti rongorongo tekstus, į kabinetą įvirto itin pikta 

Giedrė:  

- Dravenį dabar kankina, leidžia skaudžius antibeletristinius vaistus, o tu... 

- O ką aš galiu padaryti? Klinikos vieta įslaptinta, o Galiganto nėra darbe. Kur ieškoti? 

Giedrė pravirko. Guru Guru Mylimoji ištiesė vandens stiklinę. 

- Nurimk, Guru Guru išvaduos Dravenį... Jis mąsto ir kaupia jėgas šuoliui! 

Sutrikęs Guru Guru nežinojo ir ką pasakyti, ką pažadėti, kaip nuraminti Giedrę. Visiška aklavietė, 

neviltis... Staiga po langais sustojo Dravenio Chrysler, ir iš automobilio išlipo aukštas, solidus 

vyriškis. Suskambo skudučiai. Keistas skambutis. Guru Guru skubiai atvėrė duris. 

- Advokatas Aitvaras, - prisistatė atvykėlis, - dabar važiuosime į Galiganto kliniką ir išlaisvinsime 

Dravenį. 

- Nežinau, kodėl, bet aš jumis visiškai pasitikiu... – pritarė Guru Guru. 

- Jūs Dravenio giminaitis? – pasiteiravo Guru Guru Mylimoji. 

- Įdomus klausimas... – šyptelėjo advokatas. 

- Nebūkite stuobriai – daugiau pagarbos, tai mūsų globėjas, užtarėjas... – nusilenkė Giedrė. 

- Esu paprastas, nesergu žvaigždžių liga, todėl nereikia jokių komplimentų... 

Pagaliau Guru Guru atsitokėjo. Fantastika. Didžiausia mitologijos tyrinėtojo svajonė išsipildė. 

- Aitvare, gal jūs galite man padėti iššifruoti rongorongo rašmenis? 

- Tai labai paprasta, aš mielai jums padėsiu, bet vėliau. Dabar negalima delsti nė sekundės. 

- Jaučiuosi pakylėtas, man jūs padarėte didžiulį įspūdį... – džiūgavo Guru Guru. 

- Aš noriu, kad tu pats sau padarytum įspūdį! – pamokė Aitvaras, - stop, fotografuoju 

prisiminimui... Visuotina asmenukė: Aitvaras ir jo komanda. Važiuojame! 

Bet prisiminkime Dravenį. Palatoje atsirado apklotu uždengtas aparatas. Pabiro kalnuotų vietovių 

nuotraukos... Be jokios vaistų injekcijos Dravenis kliedėjo, pranašavo, tebepatiškai bendravo pats su 

savimi. 

- Aš jau galiu užfiksuoti, stebėti savo mintis. Valio! Tai didžiulis laimėjimas. Dabar, apsiklojęs 

staltiese, po stalu rašau eilės... Slapta... Jaučiamas bendrų siekių laukas. Su kuo? Gal tai – įspūdis. 

Kam? Kodėl? Nežinia... 

Neradęs atsakymo Dravenis nusprendė, pats sau padaryti įspūdį, ir parašė gerą eilėraštį. Reikalas ne 

tame, kad čia kažkas ypatingo. 

Lyg ir nieko. Eilėraščių buvo daug ir visokių. Bet tokio gero iki šiol niekas nebuvo sukūręs. 

Galigantas panoro būti altruistu ir filantropu, todėl įtikino Dravenį, kad jį gydo ne bet kas, bet pats 

Džekas Makanis (Jack Makani), NLP (neurolingvistinio programavimo), transformacinio koučingo 

treneris, Akashos gydymo sistemos atradėjas ir vienintelis treneris. 

 

Bu bu 

Pavirski stabu 

bu bu bu 

bet tai jau nesvarbu 

Bi bo bė 

Užkimo gerklė 

Bo bo 

Laikas sugrįžti namo 

 



 105 

Kritikai liaupsino Dravenį. Labai pavojinga, geriau, kai keikia, peikia, tyčiojasi... Ir, matyt, Omeras, 

(gal Omeras Farukas Ašikas – profesionalus Turkijos krepšininkas) mėgo kiečiau: 

 

Kai ateis, 

o ateis, 

tai ateis, 

ir ateis... 

(ir t.t., ir pan.) 

 

Tolo Nobelio dinamitas: Galiganto klinikoje Dravenis ėmė ir parašė gerą eilėraštį. Va nuo to viskas 

ir prasidėjo. Literatūros saulėlydis ir tuo pačiu kritikos saulėtekis. Geriausias eilėraštis yra, vadinasi, 

kritikai gali viską sumuoti ir rūšiuoti, o poetams nebėra kas veikt. Dravenis tapo grėsme 

nacionaliniam saugumui. Reikia pašalinti poetą. 

Galigantas jau ruošė gailestingą, bet ir mirtiną injekciją. Dravenis tuoj bus jau išpoetintas, 

privatizuotos visos metaforos... Jau dirvonuoja žodžių laukai, neauga eilės, artėja lyrinis badas, 

miražo troškulys. 

Į antilyrinę palatą įžengė Aitvaras, Guru Guru, Giedrė ir Guru Guru Mylimoji. Apsvaigusi nuo 

alkoholio apsauga snaudė. Aitvaras buvo piktas. Jis trenkė lazda Draveniui per kuprą. Gydomasis 

smūgis. Pasveikimas garantuotas! 

- Sakai, miražo troškulys? – juokėsi Aitvaras, - nesąmonė, kas gali trokšti miražo, apgaulės, 

iliuzijos, sufabrikuotos laimės, stiklinių deimantų, neišdegto molio... 

- Sakai, neišdegto molio? Nejaugi tai protinga? – atsigavo Dravenis. 

- Kai molis išdegtas, jau negalima žiesti nei ąsočio, nei vazos... 

Dravenis žemai nusilenkė Aitvarui ir padeklamavo naujas eiles: 

 

Nuo zen sodo 

Iki piliakalnio 

Tik vienas žingsnis 

Deja 

Deja 

Palikau kojas 

Danguje 

 

Ir visi draugiškai susijuokė, kaip tai įprasta serialuose. 

THE END  

 

21 Guru Guru ėjimas. Didžioji iliuzija. 

 

Dravenis ir Guru Guru pavėsinėje gėrė arbatą.  

- Draveni, ar tu žinai, kad sugriauti Budos atgaivinti kaip hologramos... Įdomi naujiena... 

- ... ir džiugi! 

- Labai.... Ir hologramiška.... Budistinė iki kaulų pašaknų... Kur yra kaulų pašaknys:? 

- Smegenyse. 

- Kieno? 

- Sniego senio besmegenio! 

- Sniegas ištirpo, karšta, avietės... 

Dravenis pacitavo eilėraštį: 

 

kvadratinis esi 

brangus konkurente 
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(ištraukus šaknį) 

toks kaip aš 

(M.P. - NĮAS psl. 43.) 

 

- Ooooo, seniai teko girdėt :))))) 

Laisvės vakarą galima gerti arbatą iki sutemų. 

FREEDOM FOR FREE PEOPLE. LAISVĘ LAISVIEMS ŽMONĖMS. 

(Kad jie suprastų, jog jau yra laisvi. 30morgh)  

 

Ciklono centras 

 

Guru Guru (išduoda šaltiniai) medituoja bandydamas suvokti save ir atrasti vidinę ramybę. Pavargo 

nuo Miesto... Ir todėl aplankė Dravenį. 

- Draveni, o ką čia tu veiki? – paklausė Guru Guru. 

- Nieko, visiškai nieko... 

- Tai buvo mano atsakymas. 

- Gerai, jau gerai, - tarė Dravenis, - neslėpsiu, vis dar rašau... Bet tik tada, kai ateina mintys. Laikas 

sustoti, liautis kūrus, nes parašyta daug, daugiau nei reikia. 

- O kiek reikia? - paklausė Guru Guru. 

- Kurti reikia tiek, kol rašymo procesas teikia euforiją, pakylėjimą... – aiškino Dravenis. 

- Na, o dabar? 

- Kas dabar? Dabar ramu, tikrai ramu... 

- Ramu... Prieš audrą? 

- Ramu prieš audrą? Tai dualizmas, kurį reikia įveikti: atraski audroje ramybę, ir audrą - rimtyje... 

- Ciklono centras... 

- Visiškai teisingai! 

- Arba paleisk, arba leisk, kad tave tai temptų... Gerą zen posakį radau. V točku. 

- Guru Guru, ateis Buda ir tu Jo nesugebėsi užmušti, nes Jis geriausias kovų Meistras. Buda suriš 

tavo rankas, ir rėkiantį, bei besispardantį it mažą vaiką, nutemps tiesiai į Nirvaną, - džiugiai 

komentavo Dravenis. 

- Jei Jis yra ir taip, kam Jam ateiti? 

- Todėl ir sakoma: jei sutiksi Budą, užmušk Budą. 

 

 Vinis 

 

Švelniai, vos pastebimai rudenėjo. Guru Guru buvo giliai nugrimzdęs į mitologijos tyrinėjimus, 

todėl dienų dienas lindėjo savo kabinete. 

- Mielasis, išeik į miestą, prasiblaškyki, - tarė Guru Guru Mylimoji. 

- O kur man eiti? 

- Aplankyki Dravenį. 

Guru Guru abejojo, bet slampinėti gatvėmis be tikslo atrodė kvaila ir nyku. 

- Gerai, - pagaliau apsisprendė Guru Guru. 

Tik išėjęs iš namų, Guru Guru pasijuto padaręs didžiulę klaidą: 

- Ar man reikia prasiblaškyti? Ar aš namisėda? Kokia nesąmonė. Didžioji gyvenimo dalis prabėgo 

tolimose kelionėse, ekspedicijose, o dabar reikia viską aprašyti, susisteminti... Kažkas juk turi dirbti 

ir kultūrai! 

- Parašykite apie mane knygą, - mintis nutraukė nežinia iš kur išdygęs kaimynas. 

- Galvoju apie tai... 

Guru Guru skubiai sustabdė taksi. Bevažiuojant į kitą miesto pusę, sukėsi ne tik automobilio ratai, 

bet ir kvailos mintys. „Ar aš teisingai gyvenu? O gal mano visi ieškojimai ir darbai tai didžiulė 
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klaida?“ Pagaliau taksi sustojo šalia Dravenio būsto. „Ar verta išlipti, gerti žalią arbatą, šnekėti 

niekus?“. Ir vis dėlto Guru Guru pasiryžo ir atvėrė automobilio dureles. Tai buvo drąsus ir kilnus 

poelgis. Tikrai. Dravenis tarsi laukė vizito ir nė kiek nesutrikęs pažėrė minčių: 

- Guru Guru, visas mano gyvenimas tebuvo klaida, kvailysčių girlianda, kliedesių kaleidoskopas... 

„Ir Dravenis mąsto apie tą patį... Nejaugi tai telepatija?“ – nė kiek nepašiurpo Guru Guru ir jau 

garsiai pridūrė: 

- Ne, tai reikalinga klaida. Sistemoje turi būti nuliukai ir vienetai. 

- Vadinasi: man - nulis, o tau - vienetas? 

- Atvirkščiai 

Tai išgirdęs Dravenis nuliūdo. Guru Guru nutarė pralinksminti seną draugą ir prašneko 

„trenktomis“ eilėmis: 

 

KALEIDOSKOPAS 

 

kalei- 

kaliau 

kalėme 

neiškalėme 

karma 

vėl 

į 

formą 

 

Dravenis priėmė iššūkį ir spontaniškai atkirto: 

 

kalvis 

be priekalo 

be kūjo 

be geležies 

... 

ir net kalvio nėra 

tai kas tada kala? 

Guru Guru nė kiek nenustebo tokiu atsakymu, ir pagal zen tradiciją, privalėjo netikėtu smūgiu ant 

grindų nutrenkti Dravenį, bet ištarė dar „trenktesnes“ eiles: 

kalla mane kala 

kkala 

koala 

Sugirgždėjo senos medinės lubos ir ant Dravenio galvos nukrito surūdijusi vinis. Hibridinė, 

holograminė, hadė (HD) vinis. Programos topas, taip sakant. Dravenis teatrališkai nuvirto ant 

grindų. Nukaltas. 

Savo paties k(a)oltu. 

  

Aukščiausias kalnas 

 

Pavargo stalinė lempa, monitoriaus ekranas pavirto švytinčia uola. Ties klaviatūros skardžiu 

liepsnojo Guru Guru mintys, apsuptos mitų gaisais, legendomis. Nepastebimai atplaukė rytas. Į 

langą pažvelgė saulė. Ankstyvais dulkių atspindžiais kvėpavo mieguistos sienos. Lentynose 

snūduriavo storos knygos. 

 „Ir vėl į lovą? Ne!“ – pasipiktino Guru Guru. 
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Guru Guru panoro su kuo nors pašnekėti, prasiblaškyti. Miegas ir darbas, darbas ir miegas – jokios 

romantikos. Guru Guru pasiilgo nuotykių, kelionių. 

„Reikia dingti iš namų, kol dar manęs nepagrobė galingasis Morfėjus.“ 

Skubiai išbėgęs į lauką, Guru Guru įkrito į šviežiai iškastą duobę. 

- Žiopliai statybininkai, pamiršo aptverti tvora! 

Apačioje buvo minkštas, aksominis smėlis, saugesnis nei geriausias parašiutas. Guru Guru 

apsidairė. Šalia stovėjo aukštas vyriškis, vilkintis žalsvą, languotą kostiumą. 

- Kas tu toks? Gal darbų vykdytojas, o gal aikštelės viršininkas? 

- Gal pažiūrėjai? – keistai paklausė nepažįstamasis. 

- Ką pažiūrėjau? 

- Į bedugnę! 

- Aš jau ten. 

- Kaski giliau! 

- Kastuvą pamečiau. 

- Kaski rankomis! 

- Tik mintimis. 

- Pagaliau supratai, esi mentalinėje bedugnėje. 

- Taip... 

- Guru Guru, jei tau čia dar nepabodo, noriu pakalbėti apie duobes. Kokia pavojingesnė: mentalinė, 

finansinė ar paprasta žvyrkelio duobė? 

- Duobių duobė. 

- O kas ta tūla duobių duobė, gal tai aukščiausias kalnas? 

- Duobė yra kalnas (japoniškai jama yra kalnas, slaviškai duobė). 

- Taip ir maniau... - pritarė tariamas statybininkas ir dingo. 

Nuo lentynos nukrito knyga. Guru Guru krūptelėjo ir pabudo savo kabinete. Pakėlė knygą, atvertė ir 

perskaitė eiles: 

 

gyvenimas tapo akibrokštu 

pavargusiu prožektoriaus spinduliu 

debesimis alsuojančia žiema 

sniego kauke 

sulankstytu saulės šešėliu 

 

Guru Guru net nenusirengęs nuvirto į lovą. Paveikslai ieško spalvų. O ko siekia Guru Guru?  

 

K A L B Ų   Z O N A  

 

 

 

Protas ir intuicija 

 

– Draveni, ar filosofas turi remtis faktais, ar intuicija? – paklausė Guru Guru. 

- Jei filosofas remiasi mokslo faktais, jis tik bando apibendrinti mokslininkų atrastas tiesas. Ar gali 

filosofas tai padaryti? Ne, nes jis neišmano tiek, kiek žino profesionalus mokslininkas. Ir 

nesužinos... Pats mokslininkas gali apibendrinti savo tyrimų rezultatus ir pateikti visuomenei 

suprantama kalba. Todėl filosofas negali remtis faktais. 

- Na, o kaipgi dėl intuicijos? 

- Ar filosofas yra ekstrasensas, aiškiaregys, šamanas? Ne! Filosofas bodisi tokiu abejotinu 

gebėjimu, nes tai jau šarlatanų ir prestidižitatorių arena.   

- Tai kuogi turi remtis tikras filosofas? 
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- Jam belieka pasikliauti tik mąstymo galia. Filosofas ilgai mąsto, svarsto, studijuoja kitų mąstytojų 

teorijas, ir jeigu jam pasiseka – sukuria naują koncepciją. Tik sukūręs naują doktriną jis tampa tikru 

filosofu.  

 

Eleksyras 

 

Širdyje turite poezijos? TO vėjo, TOS audros... Gal jums reikia pertraukos? Nežinote? Ar jaučiate, 

kad pagreitėjo laikas? Nepajuntate, kaip prabėga diena? Dabar aišku – jūs duobėje... Niūri 

diagnozė? Eleksyras - arbata, muzika, o gal ir ne...  

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- Tik nereikia dramatizuoti: aš ne vaitoju... Man reikia eliksyro? – guodėsi Dravenis, - o koks tavo 

eliksyras? 

- Mano eliksyras? Mirties ir gyvenimo kaip vienovės suvokimas. Laikinumo pajauta, - tarė Guru 

Guru. 

- Tavo eleksyras - mentalinis... Ar tu mentalistas? 

- Eli ksyras iš arabų kalbos žodžio al-‘iksīr, medicininiai milteliai. Mentalistas - toks buržujų 

serialas. 

- Kietai ir tiksliai... Na, o apie save pasakysiu tavo žodžiais: 

 

Keista būti poetu 

(jei toks esi) 

 

(M. Paleckis, Nestosiu į angelų sąjungą, psl 16.) 

 

- Keista nebūti poetu. Keista neberašyti eilių. Tada jas kažkas ima rašyti ir pasirašinėti tavo pavarde. 

Sveika, šizofrenija. 

(M. Peleckis, Rinktiniai pokštai, vienintelis tomas, p. 311) 

- Pagaliau atverstos slaptos knygos, ir tai kas buvo paslėpta, tapo akivaizdu... Bet aš aklas ir negaliu 

dieną matyti žvaigždžių... – sukluso Dravenis. 

- Paslapčių nėra. Viskas atvira. Pasaulis neužvertas... - nusijuokė Guru Guru. 

- ... bet gali įeiti tik į savo namus... – įžūlokai pertraukė Dravenis. 

- Viskas yra Namai. 

- Tai ne tavo namai... Ar žinai, kad atėjęs svečias visada paklausia: "kas esi Tu?" 

- Visur mūsų Namai. Visa visata. 

- O jeigu - ne visi namie? 

- Na va, tu pripažinai pagaliau - Namie. Visi, ne visi, kas ten juos visus suskaičiuos, mažutėlius. 

- O jeigu kalbama apie vieną asmenį? Jeigu pas mane ne visi namie? Ką daryti? Nuo ko pradėti? Ir 

kur sustoti? 

- Įsibesti save į žemę ir nejudėti, žiūrėti įkypai į dangų, justi vienovę su debesim. 

Dravenis daugiau neklausinėjo, nes pagaliau sužinojo slaptą eleksyro paslaptį. 

 

Pirmas takas 

 

- Kaip tu gyvuoji? – nežinoma kalba paklausė skaidrus Skeletas. - Vis dar gyvas... – atsakė Guru 

Guru. 

- Gaila... Ar gal (at)radote naują kalbą? 

- Ne, visos kalbos anksčiau ar vėliau praranda prasmę, tampa beverte tuščiakalbių našta... 

- Ieškokite ne-kalbos... 

- Mane džiugina negyvas tavo draugiškumas, miręs optimizmas... 
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- Ačiū! Gal važiuosi į tolimus kraštus ieškoti artimų kalbų? 

- Mielas Skelete, mano lingvistinis troleibusas jau atvažiavo į paskutinę stotelę... 

- Lipkit, miške geriau... Giriose dar gyvos legendos... O tavo išmoktos ir neišmoktos kalbos - tai 

būdas suprasti legendas! 

- Gera mintis. Išties kalbos - smagu, nes atrakina nemažai durelių... Ir pamatai, kokie skirtingi 

žmonių protai, koks unikalus mąstymas... 

- Tavo kalbų studijos atvers paslapčių duris... Esu tikras, nes lingvistinės paskatos eina iš tavo 

vidaus, jos nėra privalomos, kažkieno padiktuotos... 

- Ačiū. Ko gero, savo noru gi... 

- Tu turi vėl atrasti savo kelią, gal takelį neaprėpiamoje Kalbų zonoje, o jei nerasi - paklysi 

iliuzijoje... 

GG tarsi stalkeris įžengė į Kalbų zoną. Gal jis ieškojo paslėptos (ar pasislėpusios Prokalbės) o gal 

jis atras universalų raktą į visas kalbas ir sugebės iššifruoti visus, dar neįveiktus tekstus? Kalbų 

zonoje tarsi NSO skraidė raidės, rašmenys, runos, hieroglifai, petroglifai... Bet nebuvo įprastos 

žalios žemės, net ir dykumų - tik popierinės, akmeninės, molinės, medinės, odinės lygumos... 

- Ką pastebėjai? – paklausė Skeletas. 

- Kad aš nekalbu gi. 

Guru Guru nekalbėjo, nes skaitė, aiškiai suprato paslaptingus tekstus, nes jie buvo nesuprantami... 

Jis brido kalbų vandenynu, kurio bangos: gyvi ir mirę balsai, žodžiai, riksmai... Artėjo baisus 

Prokalbės štormas. 

- Audra... – tiesioginio teksto simuliatorių, suflerį ir melagį, patikslino Guru Guru. 

- Nesupratau, - susvyravo Skeletas. 

- Tai  - Alfa ir Omega. 

- Guru Guru, esi dviejų raidžių vergas! Turi paklusti man, - sušuko Skeletas (šumeras, anunakis, 

genetinė auka, žemės valdovas, slibinas), - tau teks amžinai kasti tekstų klodus ir man, tik man 

ieškoti paslėptos prasmės it aukso! 

- 1234. 

- Ar skaičiai tai kalba? 

- 9853. 

- Nematau dėsningumo! - tarė Skeletas. 

- Kiek pas tave kaulų? 

- Esu vienas genetiškai modifikuotas kaulas, - gyrėsi Skeletas. 

- 1? 

Didybės manija pražudė tobulai modifikuotą žmogų, nes jis pretendavo užimti VIETĄ, kuri 

priklausė ne jam. 

- Iš kaulų - į žaidimo kauliukus! - nusijuokė Guru Guru.  

 

Elitologija 

 

- Guru Guru, kuo skiriasi elitologas nuo filologo? - paklausė Dravenis. 

- Elitologas nagrinėja save elitu laikančio šizofrenikų būrio tarpusavio santykius ir tai, kaip jis 

(elitas) įsisavina valstybinius pinigus. Filologas akcentuoja, kad pinigai ne vagiami, bet įsisavinami. 

- Guru Guru, gal todėl tiek daug priviso kulinarinių laidų (TV) ir knygų, kad geriau galima būtų 

įsisavinti... Hmm... Įsisavinti, pasisavinti, ir vėl, nori ar nenori, grįžti prie kalbos. O nusavinti? Ar 

galima nusavinti ubago lazdą? 

- Dvasingumas pakeičiamas kulinarija, nes visi labai, labai alkani. Žmogui reikia ne tik duonos 

kasdieninės. O ubago lazda šventa: ją reikia išraižyti runomis, tada ją gali nešioti bet kas. Ne bet 

kas. 

- Runų lazda... Išmintis ir kuklumas... Sunku paaiškinti kosmopolitinį godumą. o gal ir nereikia 

aiškinti. Kai pasisotinama maistu, alkoholiu ir narkotikais, tada praryjama gimtoji kalba, matyt, 
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desertui. Kai iškertami gimti žodžiai, miršta kalba, ir bevertės svetimybės it piktžolės apsemia 

smegenų rieves. Kosmopolitiniame vandenyne paskęsta abu pusrutuliai, ir žmogus (net ir elito 

narys!) praradęs bet kokį savitumą tampa prekybos centro auka. „Prisiryk ir padvėsk“ – štai 

destruktyvaus progreso lozungas. 

Be sustojimo valgo elitas. Visi bus praryti. Suvirškinti ir pašalinti. Beviltiškus maištautojų riksmus 

paveldi varnos, ir šventame miške skamba tik juodos dainos. 

Juodos dainoooooos, juoooooodos dainos...... 

 

Noosfera 

 

- Kas gyveno Babelio bokšte? – paklausė Guru Guru. 

- Dar nežinau, bet greitai žinosiu... Beveik oficiali istorijos versija teigia: po tvano buvo viena tauta 

ir viena kalba, ir, be abejo, viena statyba. Į dangų kilo patogūs, modernūs aukšti pastatai. Tik keista, 

kad statybininkai buvo taip žiauriai nubausti. Už ką? Galbūt Aukštesnės jėgos nemėgo dangoraižių 

ir sudaužė bokštą... – postringavo Dravenis. 

- Kas gyveno Babelio bokšte? - nenurimo Guru Guru. 

- Teigiama, kad atseit ypač nedora ir nuodėminga moteris (neabejoju, kad tai buvo kilni dievaitė), ir 

jokių gyventojų, o pastatui nugriuvus, statybininkai patraukė į kitus kraštus, kur buvo nauji 

užsakymai, garantuotas finansavimas, pagarba ir saugumas... Taigi, ant „nusidėjėlės“ kaktos buvo 

ištatuiruotas žodis - Paslaptis. Greitai ši paslaptis bus atskleista. 

- Ir kokiu būdu? 

- Prisijungsiu prie noosferos, informacinio žemės lauko... 

- Ar jau prisijungei? 

- Sekundėlę... 

- Ar jau? 

- Taip! – atgijo Dravenis, - į mano smegenis jau plaukia šiurpus paslapčių srautas... 

- Kokia gėda! Esi šarlatanas! 

- Aš poetas! Aš tik norėjau vaizdžiai ir įtikinamai pasakyti: mokslininkai ir paprasti žmonės 

nemėgsta paslapčių, nes viskas turi būti paaiškinta, aprašyta, išnagrinėta, o kas netelpa į 

"stalčiukus" - arba ignoruojama arba išplūstama. Aš abejoju, kad buvo Prokalbė, viena žmonijos 

kalba... Manyčiau, kad buvo ne vienas, bet keli kultūros židiniai, centrai... 

- Sakoma, kad buvo 11 Babelio bokštų... 

- Taip, Guru Guru, buvo dangoraižių miestas... 

- Super... O kodėl 11? 

- Guru Guru, keistas klausimas. Klausi to, ką pats pasakei. Nereikia gudrauti, nes tu, tik tu gali 

atskleisti sakralinę ir matematinę šio skaičiaus prasmę. Ir antras klausimas: kur išvyko 11 bokštų 

(dangoraižių?) statybininkai? - paklausė Dravenis. 

- Į 11 dievų šventyklą. Pasitarti. 

- Man regis, kad statybininkai nuvyko į Lietuvą pasitarti su Žalčio kulto adeptais, ir pastatė Jūratei 

gintarinius rūmus, kuriuos sudaužė Perkūnas. Nereikėjo kilmingai dievaitei pamilti paprastą žveją 

Kastytį... Koks neapdairumas... Todėl visai logiška, kad Perkūnas sudaužė ir Babelio bokštą, ir ta 

paslaptinga „nusidėjėlė“ (Jūratė?) buvo žiauriai, ir itin urbanistikai, nubausta. 

- Gal Patrimpas sutrypė? 

- Štai pagaliau atsakymas - Babelio bokštą sugriovė Patrimpas, Perkūno ir Pikuolio draugas ir 

bendražygis. Bet aš nesuprantu, nejaugi Babelio bokšte gyveno Jūratė, ir kai buvo sugriauti visi 

(11?) dangoraižiai, nusiuntė statybininkus į aisčių žemes, tiksliau jūras (po vandeniu saugiau!) 

pastatyti gintarinius rūmus. Ar taip? Aš jau paklydau laike, įvykiuose, personalijose ir greitai 

pamiršiu net savo vardą. Siaubas! Tiksliau – noosfera! 

- Kadangi tuometinė valdžia tik popieriuje buvo parašiusi apie 11 bokštų, o realiai buvo vienas, ir 

tas apgriuvęs, tai beliko nugriauti, nes jis buvo pavojingas gyventi. 
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- Šaunuolis Patrimpas. Valio! Ir dar klausimėlis: o popierius buvo atvežtas iš Kinijos? 

- Ir taip, ir ne... 

Dravenis pasviro, atsitrenkė į sieną ir nugriuvo it Babelio bokštas – be dievų pagalbos ir bausmės. 

Gal todėl, kad buvo nekaltas? 

- Ir taip, ir ne, - patikslino Guru Guru. 

 

Telepatiniai hieroglifai 

 

Kalbos zona – įdomus, informatyvus ir pavykęs sudužusio vitražo gabaliukas... Saulė šviečia, nėra 

jokio stiklo, ir aš dabar užmigsiu žiemos miegu... – aiškino Dravenis. 

- Sudužusi prokalbė? – sukluso Guru Guru, - ir visos buvusios, esamos ir būsimos kalbos – tik 

stiklo šukės? 

- Kalba - tai degradacija, nes anksčiau žmonės bendraudavo telepatiškai... Kažkas išjungė 

kankorėžinę liauką, todėl vyksta ne evoliucija, bet involiucija... Rašoma vis daugiau knygų... 

Raidės, raidės, raidės... Nežinau, ar dabar kas nors skaito knygas? Neverta rašyti - nėra nei 

vartotojo, nei naudos - tik kūrybinės kančios, buitinės problemos, skandalai... 

- Skaito...O telepatija geriau nei hieroglifai, Draveni? Ar lengviau? 

- Ne geriau ir ne lengviau... Telepatija - tai jau kitas, aukštesnis bendravimo lygis 

- O hieroglifai? O telepatiniai hieroglifai? 

- Telepatiniai hieroglifai? Kas tai? – tariamai nusistebėjo Dravenis. 

- Tai aš ir klausiu - kas tai? 

- Gerai, jau gerai, Guru Guru, aš tau atsakysiu: telepatinis hieroglifas - tai koks ženklas, kurį 

pamatęs iš karto supranti jo reikšmę, prasmę, ir visai nesvarbu kokios tu esi tautybės, kultūros, kiek 

moki kalbų... Telepatiniais hieroglifais užrašytas tekstas – tai žinių lobis, tokie tekstai yra, bet jie 

yra ypatingai įslaptinti... 

- Vadinasi, tai sigilė? Pameni, toks Stribogas buvo. 

- Vėjų, darganos, šlapdribos, lietaus, audros valdovas Auštrinis – tai mano Mokytojas, - prisipažino 

Dravenis, - o sigilė - tai taip pat yra telepatinis hieroglifas, ženklas turintis magiškų savybių. Bet 

pirminis telepatinis hieroglifas šneka mūsų sąmonei - tiesiai ir šviesiai, be jokios magijos, burtų, 

ritualų ar pasąmonės bombardavimo grybais, žolėmis ir pan... 

- Ar švęsi šumerų šventę, kurią pasiskolino kalėdmeistriai? 

- O kur aš dingsiu... Ir eglutė bus ir dovanos ir šventinis apsirijimas... Aišku, jokio prisigėrimo! Nė 

lašo svaigalų! Sako, kad man ir gerti nereikia - aš atraudau (jau ir liežuvis pinasi), atrodau kaip 

"apsinešęs", apsvaigęs nuo egzistencijos, kuri klaidingai vadinama realybe... 

- Tuomet reikia per šventes sveikintis šumeriškai. 

- Skamba kažkokia daina... 

- Telepatija... – pastebėjo Guru Guru. 

 

Vėlių suolelis 

 

- Draveni, kas ištinka po mirties? – paklausė Guru Guru. 

- Atvėrę mirties vartus, pamatome taką, vedantį į vėlių suolelį. Kiekvienas atvykėlis turi tik jam 

skirtą vietą, ir bus priimtas kaip aukštas svečias, jei prašneks gimtąja kalba. Prabilę svetima kalba 

išvejami į smėlėtas kopas... – aiškino Dravenis. 

- O ką veikia velionis kopose? 

- Jis turi surasti Kalbų Naikintoją, kuris iš jo atminties ištrins svetimas kalbas. 

- Ir viskas? 

- Dar ne... Mirusysis turi atrasti Kalbų Gaivintoją, kuris išmokys jį gimtosios kalbos, ir tada velionis 

galės sugrįžti į vėlių suolelį ir užimti jam skirtą vietą. 

- Ar tu esi tikras? – abejojo Guru Guru. 



 113 

- Esu tikras, nes nesu suklastotas, nesu klonas... 

- Aš norėjau paklausti... 

- Geriau neklausk, - nuliūdo Dravenis. 

- O jei... 

- Esu niekas. Pagaliau suvokiau... 

Kai dingsta abejonės, ateina tyla. Kai ateina tyla, 

 

Miražas 

 

Dravenis sinchroniškai išgėrė 100 gr. žalios arbatos ir padeklamavo naujas eiles: 

 

chronomiražus 

chronologiškai 

chronavo 

chronius 

 

Chrrrrrrrr - knarkė po stalu užsimeditavusi pelė, jai eilės patiko. Į kambarį įvirto girtas Galigantas ir 

padeklamavo „Poezijos pavasario“ atmestas eiles: 

 

niekas neturi suklusti 

sunerimti 

kai tirpsta lietuvių kalba 

abejingas delsimas 

o gal laukimas 

Atgimimo 

kurio nebuvo 

- - - 

pabundama 

kai košmaras tampa nepakeliamas 

kai sapnai praranda vaikišką tyrumą 

kai miegodamas pradedi kalbėti svetima kalba 

 

Guru Guru išmetė Galigantą į gatvę. Rav-lešoni. Mokytojas kalbų. Guru Guru su Liežuviu. Mes tai 

sakom "poliglotas", ir didžiuojamės. Nes tai graikiški žodžiai. Dar labai didžiuojamės ne lietuvišku, 

senoviniu žodžiu "dantis", todėl nebėra dantistų, tik odontologai ir stomatologai (kuo jie skiriasi?). 

Apie akių gydytoją patylėsiu išvis - oftalmologas. Kam mums tie svetimžodžiai, kai savų turime 

tiek, kad į vieną tomą nesutalpinsi? 

Krisdamas Galigantas atsitrenkė į šiukšlių urną ir išsikūlė priekinius dantis. 

 

Biblioteka 

 

Kiekvienas poetas svajoja tapti stalkeriu, trokšta įžengti į paslaptingą zoną ir atskleisti paslaptis, 

įgyti paranormalių galių, patekti į paralelinius pasaulius ir pan. Dravenis nebuvo išimtis, bet jo 

tikslas buvo labai konkretus ir aiškus. Tamsią ir šaltą žiemos naktį jis susapnavo pranašišką sapną, 

kuriame išvydo Labanoro girioje prasmegusį dvarą, ir, kas svarbiausia, didžiulę biblioteką, sklidiną 

labai senų okultinių, ezoterinių manuskriptų ir knygų. Deja, sapne jis nepastebėjo jokio žemėlapio, 

nepamatė jokios nuorodos, net menkiausios užuominos kur yra prasmegęs dvaras. Dabar visa 

Labanoro giria tapo prieblandos zona. 
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Į skubų pasitarimą atėjo Guru Guru, Guru Guru Mylimoji ir Giedrė. Dravenio kalbos apie 

paslaptingą biblioteką merginas gąsdino, o Guru Guru nepastebimai šypsojosi. Pakaks kvailysčių! 

Reikia gyventi kaip visi žmonės. Kur tau, Dravenis buvo užburtas sapno idėjos. 

- Aš stalkeris, nes pats sau sapne suteikiau šį aukštą titulą. Tai mano naujas pašaukimas... 

- Pakaks nesąmonių! – pasipiktino Giedrė. 

- Manau, neturint tikslių dvaro koordinačių... – pastebėjo Guru Guru. 

- Skaudu stebėti, kaip tu tolsti nuo prasmegusios bibliotekos... Tai didžiulė, nepataisoma žala tavo 

erudicijai... – piktai nukirto Dravenis. 

„O jei Dravenis teisus? – susimąstė Guru Guru, - į kažkieno piktas rankas pateks unikalūs artefaktai 

ir bus įslaptinti... Visuomenė skęs nežinioje ir apgaulėje...“ 

Po šio tariamai konstruktyvaus apmąstymo Guru Guru suabejojo, ir staiga pažvelgė pro langą. 

Lauke krito sunkios snaigės. Pagalvojęs apie slides, jis prarado bet kokį norą ieškoti prasmegusio 

dvaro. Akivaizdi, nesąmonė! Beprotybė, kliedesys... Gal būt, todėl karčiai pridūrė: 

- O bibliotekoje gyveno pelės. Ir skaityti josios baisiai mėgo. O knygas griaužė žiurkės. Nes jos 

skaityti nemokėjo. 

- Na, jei nenori dalyvauti ekspedicijoje, išvykstu aš vienas, - tarė Dravenis. 

- Cha, cha, cha, Dravenis – stalkeris! Tai – brolių Strugackių idėja, mano idėja - laiko stalkeris (gal 

ne mano, bet čia...) Kur tu vyksti? – šaipėsi Guru Guru. 

- Aš niekur... Vyksta Dravenis, bet vėliau... Matyt, reikia ir Draveniui pailsėti... 

- Kas čia kalba. Kas tas "aš"? Draveni, nieko nesuprantu. Čia gi aš, Guru Guru. O kas tas kitas "aš"? 

Ar mes jau laiko kelionėje? 

- Guru Guru, labai gerai nesupranti, virtuoziškai nesupranti, meniškai nesupranti... Lygis! Ir 

nereikia jokio asmenybės susidvejinimo - nepatariu savyje ieškoti kito... Kai yra materija, yra ir 

laikas, o sapno erdvėje nėra nei materijos, nei laiko... Jokių problemų! – tulžingai paaiškino 

Dravenis. 

- Nieko nesuprantu. 

- Visko nesuprantu, - atšovė Dravenis. 

- Pabaiga, - patvirtino Guru Guru. 

 

Alkis 

 

Aš buvau Romoje ten mačiau katiną jis yra toks pats (Dalia Jazukevičiūtė, Poezija. 2000 m.). 

Lovasiurbė it dulkių siurblys "Hydra" turi praryti pavargusį žmogų, sušildyti minkštais patalais ir 

užliūliuoti be jokios lopšinės. 

(interjero dizainerio replika) 

- Guru Guru, ką reiškia žodis lovasiurbė? - sunerimo Dravenis. 

- Tai lova, įsiurbianti sapnus ir leidžianti gerai išsimiegoti, - paaiškino Guru Guru. 

- Vadinasi, lova - tai informacijos kaupėjas. Atsigulus pvz. į mokslininko lovą galima tapti 

mokslininku, o į poeto - poetu. Ar pavojinga nakvoti viešbučiuose, nes ten miegojo daug 

alkoholikų, narkomanų, padugnių? 

- Ne. Mes visi tokie. 

- Nesutinku, tu esi Guru Guru - aukštai pakylėta asmenybė! 

- Aš tiesiog sėdžiu medyje. 

- Taip, taip Troškimų medyje! 

- Ne, Alkio. 

- Tai žodžių alkis? 

- Kalbų. Kuo daugiau kalbų mokėsim, kuo labiau viską suprasim, o galiausiai suprasim, kad nieko 

nesuprantam, ir nuoširdus yra tik pirmasis kūdikio žodis. 

- Ne, ne, aš žinau tavo tikruosius siekius. Žodis - tai kalbos gravitacinė banga, kurioje nėra net 

laiko, tik garsas. Bet (dėmesio pavojus!) gravitacinės kalbos bangos yra intuicijos priešas. Kuo 
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daugiau išmoksti kalbų, tuo esi mažiau dvasingas. O ką tik gimęs kūdikis rėkia, nes bijo bet kokio 

žodžio. Vėliau jį prievarta išmoko kalbos. 

- Gravitacinės bangos buvo atrastos, bet jos... tyli. Nekalba. O gyvūnai kalba ir gravituoja. 

- Bet gravitacinių bangų dažnis toks pats kaip ir kalbančio žmogaus. Visas kosmosas sklidinas 

išmintingų žodžių, todėl reikia tylėti, ir išgirsti! 

- Kosmose tyla ir mirtis. Tuštuma ir dujos. Jis negyvas. Tai didžiulis, labai, labai didelis lavonas. O 

mes vieninteliai protingi, atsitiktinai atsiradę žmonės, kurie užkariaus tą lavoną ir iš jo išgręš viską, 

ką galima, kad gyventume toliau. Kur skrisim toliau, Draveni? Marsan, o gal toliau? 

- Kosmosas tai didžiulė minčių sankaupa, mozaika... Protingų būtybių yra daug, mes ne unikalūs. 

Mes ne atsitiktinės materijos kombinacijos. Jei tai būtų tiesa, tai šovus iš patrankos skeveldros 

išsidėstytų taisyklingu trikampiu ar kita figūra. Bet taip nebūna. Kosmosas – ne lavonas, ir ne 

iškasenų šachta... Niekur skristi nereikia - viskas yra tavo prote. 

- Iš kur žinai, Draveni? Nors vieną sutikai? O kodėl neatsitiktinės? Kiek "netyčiukų" gimsta 

žmonijoje? Milijonai, o gal ir milijardai per visą istoriją. O kodėl taip negali būti ('kaip viršuje, taip 

ir ant žemės') su kosmosu? Gal jis netyčiukas, o gyva liko viena dalelė - unikali Žemė. Juk niekur 

dar nerasta kitos tokios planetos. O ir šalia esančios visai nesvetingos, jokio vandens ten. Marse - 

yra, bet nepakankamai, temperatūrų skirtumai dideli, todėl niekas negyvena. Jei gyventų, jau 

žinotume, gal bendrautume. O kol kas mums signalus iš 13 milijardų metų tolių siunčia mirę 

pulsarai... Sprogusios supernovos... Kosmosas yra mirtis. Kažkieno gyvo mirtis, lavonas. Kas galėtų 

būti tas gyvasai (buvęs gyvasis)? Dievas? 

- Štai prie ko veda lingvistinės studijos! - pasipiktino Dravenis. 

- ŠTAI. ECCE HOMO. 

- Štai kur profanacija! - dar daugiau pasipiktino Dravenis, - sveikinu sugrįžus į ateistinį XX amžių! 

Staiga, tarsi trenkus žaibui, Dravenis nurimo: 

- Pagaliau supratau šviesią tavo atsakymo pusę. Sveikinu, esi Guru Guru. Kitaip atsakyti tu ir 

negalėjai. 

 

OM 

 

Guru Guru kartu su Mylimąja vagone restorane gėrė kavą.  

- Mielasis, kur važiuoja traukinys?  

- Tai lingvistinis ekspresas, kiekvienas šio traukinio vagonas – tai atskira kalba, ir aš tikrai nežinau 

kur jis rieda... – susimąstė Guru Guru. 

- Tai bent pasakyki, kas veža kalbas? 

- Kalbavėžys žymiai blogiau... Mes rusenom, dabar visiškai baigiam suanglėti. Senas (jau...) 

pokštas. Galiausiai taip kalba ir išnyksta. Ją naikino, bet tada ji buvo stipriausia. O dabar 

liberalizmas, ir ji silpnėja. Žmonės patys nebenori rašyti gražaus žodžio NEŽINAU, jie rašo NZN. 

Ar tai gerai? 

Nespėjo Guru Guru Mylimoji atsakyti, nes prie stalelio nuvirto Dravenis. Jo veidas buvo kruvinas. 

- Kas atsitiko? – pašiurpo Guru Guru Mylimoji. 

- Blogiau negali ir būti, - skubiai paaiškino Dravenis, - aš sėdėjau pustuščiame lyvių kalbos vagone 

ir meditavau, todėl nepastebėjau, kaip prie manęs prisėlino Galigantas. 

- Ir ko gi norėjo Kultūros ministro referentas? – sukluso Guru Guru. 

Dravenis pakilo nuo grindų, švaria servetėle nusišluostė kraują, ir, šiek tiek nurimęs, aiškino toliau: 

- Galigantas galvojo, kad nugalabijęs mane, sunaikins ir lyvių kalbą, bet vagone buvo ir daugiau 

keleivių... 

- Siaubas! – pašiurpo Guru Guru Mylimoji. 

- Aš gyvas, žaizdos tuojau sugis. Guru Guru teisus: baisi ne polonizacija, ne germanizacija, o 

kompradorinė tautos elito dalis. Tai vėžys ėdantis lietuvių kalbą. O kas veža lingvistinį lokomotyvą 

ir kur - aš nežinau... NEŽINAU! Nes tik NZN žino, kodėl aš nežinau. 
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- Hm... – sumykė Guru Guru. 

Padavėja atnešė Draveniui žalios arbatos. Traukinys sustojo. Metas išlipti nesužinojus neprakalbintų 

paslapčių. 

- Kartą, kai pavargęs ir išsekęs, ieškojau jūros, suradau dykumą ir pamačiau tris miražus, kurie 

padėjo suprasti, kas išties priklauso man, o kas – ne. Tu esi Guru Guru, todėl išvardinki juos iš eilės, 

nepraleisdamas nė vieno, - paprašė Dravenis. 

Guru Guru virtuoziškai nuslėpė itin gilų susimąstymą, ir lengvai, tarsi juokaudamas pasakė: 

- Miražas nr. 1.: kupranugaris skrenda it persiškas kilimas, plasnoja uodegėle, tolumoje barabanai 

(?) ir siautulys. Miražas nr. 2.: caravanserai, Carlos Santana, poilsis, nenoriu visko pasakoti. 

Miražas nr. 3.: kupranugaris skrenda it persiškas kilimas, plasnoja uodegėle, tolumoje bara-bara-

banai (būgnai!) ir siautulys. Oi, šitas jau buvo, bet muzika fone kita - Gong perdainuoja Last 

Christmas. 

Nespėjo Dravenis atsitokėti, kai tolumoje visi išvydo miražą nr. 4.: milžinišką lingvistinį ekspresą 

per kopas tempė sparnuotas kupranugaris. 

- Shri Camel! – sušuko Guru Guru. 

- Taip, taip – tai tu veži? – nustebo Draveris. 

- Ne, tai eksperimentinio minimalizmo pionierius Terry Riley, - tarsi patvirtino Guru Guru, - o jei 

rimtai - lingvistinį ekspresą veža Pirmasis Žodis. 

- O kur? – nenustygo Dravenis. 

- Namo, - atsakė Guru Guru. 

- OM! – užbaigė pokalbį Guru Guru Mylimoji. 

 

Kláusimai, nesiklausymai, neišklausymai, pasiklaũsymai 

 

Dravenis pàžėrė (nès kažkadà gyveño Žėrùčio gat̃vėje) žiùpsnį kláusimų: 

- Gurù Gurù, gál kalbà panašì į ̃ùpę: kai ̃šnekė́tojas pyk̃sta - audrìnga, kai ̃nesikarščiúoja - ramì, bèt 

klausýtojas visadà mat̃o, t.y. gird̃i tìk pavirš̃ių. Kàs slep̃iasi žõdžių gelmėjè? Gál bū́t reik̃ia pagáuti 

(ùž pirmõsios raid̃ės!) žõdį, kurį ̃sàvo monologè ýpač mė́gsta tū́las pašnekõvas, ir ̃nekreip̃iant jókio 

dėm̃esio į ̃jõ tauzijimus, (mikliai ̃pasinaudójus nešiójamu kompiùteriu) skubiai ̃vers̃ti į ̃visàs 

įmañomas ir ̃neįmañomas (ar ̃tokiõs bū̃na?) kalbàs. Ar ̃gal̃i põ šių̃ lingvìstinių manipuliac̃ijų atsivérti 

slaptà žõdžio gelmė ̃ir ̃į ̃pavirš̃ių iškìlti užslėptà, laik̃o klõdais užpustýta prasmė?̃ Pavadinčiaũ šį ̃

procèsą žõdžio archeològija... Õ jéi kàs añtras orat̃oriaus žõdis - keiksmaž̃odis, kàs tadà? Ar ̃

plūdìmasis tùri ryš̃į sù lingvìstika? Kàs tùri ryš̃į sù žodžiù? Ar ̃egzistúoja fenomènai, atsíeti nuõ bèt 

kókio žõdžio? Ar ̃reklamà žùdo žõdį? Kodėl̃ taip̃ madìnga suteik̃ti žõdžiui kìtą, nèt príešingą 

pras̃mę? Baisùs kláusimas: ar ̃globalìstai žùdo žõdį? Õ kaip̃ tèks kalbė́ti, kai ̃bùs nužudýtas žõdis? 

Bejėgiùs žodžiùs it̀ saldainiùs sukramtys̃ sofìstai, aferìstai ir ̃artìstai (siaũbo kulinar̃ija!), õ žmonijà 

mirs̃ beminčiu badù. Nepadės̃ nei ̃Morzės abėcėl̃ė, nei ̃gèstai, nei ̃signal̃inės vėliavėl̃ės... Ar ̃taip̃? 

- Draveni, õ kàs yrà žõdis? Ar ̃užrašýtas hieròglifas, glifas, senóvinis rašmuõ, tùrintis pras̃mę, yrà 

žõdis, nórs jõ niek̃as nė ̃nežìno, kaip̃ tart̃i? Štai ̃táu ir ̃atsak̃ymas. Kalbà yrà rak̃tas, sakýta. Banalù, 

bèt tiesà. Bèt ką ̃jì atrakìna? 

- Gurù Gurù, tù neatsakei ̃į ̃màno kláusimus. Nejaũgi nežinai ̃atsak̃ymų? Užjaučiù... Ir ̃todėl̃ galiù 

neatsakýti ir ̃į ̃tàvo kláusimus. Gál tù žõdžių trámdytojas? Kalbà atrakìna postžodį. ir ̃nebandyki 

priẽš manè panaudóti raidès, glifus, hieròglifus, nepavyk̃s manęs̃ taranúoti žõdžiais! - atkirt̃o 

Dravenis. 

- Nėrà jokių̃ post-, visà tai ̃žižekų ìšmonė. Màno hieròglifas gal̃i užmùšti árklį. Õ ką ̃galimà padarýti 

sù kalbà, kai ̃jì iškraip̃oma? Teisìngai, sukùrti ìškreiptą pasáulį. Jamè ir ̃gyveñame. Žmónės nèt 

žõdžio užrašýti teisìngai dažnai ̃nemóka, dažniáusiai tìngi. 

- Ar ̃gal̃i tàvo hieròglifas užmùšti tìgrą? Kai ̃kalbà iškraipýta, sulankstýta ìt vielà, reik̃ia ją ̃išties̃inti. 

Pasáulis nekiñta, ir ̃jį ̃"iškreip̃ti" gal̃i tìk ligótas prõtas. Tinginys̃tė - tai ̃apsaugà nuõ pérvargimo. 
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Žmónės yrà iškankìnti gramat̃ikos, todėl̃ sąmonìngai vartója žargòną, sleñgą - taip̃ jie ̃gýdosi ir ̃

kaũpia enèrgiją! – pastebė́jo Dravenis. 

- Gal̃i. Bèt kám tõ reik̃ia? Tìk žmogùs põ savęs̃ paliek̃a šiukšlès. 

- Atleiski, bèt nei ̃arklys̃, nei ̃tìgras nėrà šiùkšlės! Šie ̃gyvū̃nai nèkalba, neraš̃o, neskait̃o... Jie ̃

išmintingesnì... Õ žmogùs "põ savęs̃" paliek̃a tònas beverč̃ių knyg̃ų! 

- Nesupratai.̃ Žmogùs põ savęs̃ paliek̃a šiukšlès. Gyvū̃nai - pė́dsakus. Kàs labiáusiai terš̃ia Žem̃ę? 

Nè gyvū̃nai, tai ̃jaũ tikrai.̃ Õ mes̃ tesam gyvū̃nai, niekuõ ùž juõs nè geresnì, tìk blogesnì. Negab̃ūs ir ̃

negraž̃ūs. 

- Ateitìs - tai ̃metalìnis konteiñeris, pilstùkas kaukolìnis ir ̃tarpùvarčių žargònas... - nuliū̃do 

Dravenis. 

- Nėrà prasmės̃ gyvénti. 

- Jéi nemóki kalbė́ti taisyklìngai, kultūrìngai ir ̃poètiškai... - patìkslino Dravenis. 

- Jéigu výras kultūrìngas... - Gurù Gurù prisìminė gývo klas̃iko eilė́raštį. 

 

Bukčių garãžai, 2017 m. 

 

Nežinia kas 

 

Dravenis atsargiai pravėrė storos knygos, kietas „viršeliškas“ duris, bet, deja, neįžengė į menišką 

romano pasaulį, nenugrimzdo į meistriškai „susuktą“ siužetą, nepavirto išsvajotu personažu, ir liko 

tokiu pačiu: dvasiškai nepakylėtu, sukrečiančiai lėkštu ir, be abejo, tragikomišku veikėju. Ir kodėl? 

- Guru Guru, kas nutinka atvertus knygą? – paklausė didžiai susirūpinęs Dravenis. 

- Virtualią? Ar banalią? Ar popierinė, "medinė" knyga - banalu, o kompiuterinė - ne? Ar tai tas 

pats? Kas yra knyga? 

- Bet kokia knyga dirba juodą (tai raidžių sąmokslas!) darbą. Lengva versti neperskaitytus 

popierinius, medinius, molinius, virtualius lapus. O kam skaityti? Taisyklingai supjaustytas ir įrištas 

popierius gali praryti trenktas metaforas, o stropiai sunumeruoti puslapiai it pigų vyną išgerti 

poetinio įkvėpimo rašalą (rašaliuką). 

- Vavava, kur ir aš lenkiu. Knygos - tai sąmokslas prieš žmoniją. Bet kieno? 

- Sąmokslas! Pagaliau aš supratau, kodėl rašomos knygos. Kiekvienas poetas, rašytojas, 

dramaturgas tampa sąmokslininku, kultūros griovėju, savarankiško, individualaus mąstymo žudiku, 

meditacijos priešu! 

Dravenis susverdėjo. Slėgė neaprėpiama tiražo tamsa. Skaudžiai paraudo nosis. Dingo uoslė. 

Dravenis nepanoro kvėpuoti nuodingomis spaustuvės dulkėmis, virtualiais bitais ir baitais. Reikia 

neverbalios valios! Dravenis šventvagiškai išplėšė knygos lapą ir išlankstė lėktuvėlį. Ar jis skris, ar 

nuneš varganą eilių kūrėją į snieguotas savirealizacijos aukštumas? Visa laimė (nejaugi pasisekė?) 

Dravenis nepakilo į debesis, ir liko savo žemame kambaryje (tik trečias aukštas!). Ir kodėl? 

- Kodėl? Nes tamsa pradėjo šachmatų partiją. Baltais. 

- Taip reikia pavirsti žaidimo lenta? Balti ir juodi langeliai. Šizofreniška panorama. Štai kodėl 

tokios populiarios tatuiruotės! 

- Reikia, reikia... Ta-tu-ta-tu-ta. Balti-juodi-balti-.... 

Dravenis panoro tatuiruotės, bet mėgstamo, it adata aštraus šratinuko tušas užtamsino akinių stiklus. 

Laimė akla. O poezija? Suskambo durų skambutis. Dravenis krūptelėjo: 

- Kas ten? – paklausė net neatidaręs durų. 

Tyla. Ir vėl skambutis: įkyrus, netylantis. Dravenis atvėrė duris. 

- Patraukite savo Chrysler! – pareikalavo kaimynas. 

- Eime, Guru Guru... 

- Gal aš palauksiu... 

- Negalima delsti nė sekundės: mano širdies valdovę Giedrę pagrobė išprotėjęs troleibuso 

vairuotojas! 
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- Na ir kas? 

- Detales paaiškinsiu vėliau... – burbtelėjo Dravenis. 

Vėl prasidėjo nesąmonės ir trenkti nuotykiai. Dravenis kankino mobilų telefoną, visai nežiūrėdamas 

į kelią, bet automobilis saugiai skuodė gatvėmis kažkokiu alogišku, nesuprantamu būdu. Pagaliau 

Giedrė atsiliepė. 

- Kur tu? Ką veiki? Kas atsitiko? 

- Sėdžiu troleibuse ir skaitau knygą... 

- Giedre, tuoj pat užversk knygą! 

- Kodėl? 

- Tuoj pat! 

- Gerai, jau gerai... 

Dravenis sustojo. Kelionė neteko prasmės. 

- Ir viskas? – nustebo Guru Guru. 

- O ko tu nori? 

- Sužinoti kokią knygą skaitė Giedrė. 

- Guru Guru, nežlugdyk savo gyvenimo. Tau reikia kitos motyvacijos. 

- Kokią knygą skaitė Giedrė? – užpyko Guru Guru. 

- Jeigu tave nervina knygos, tai labai gerai... 

- Ateiki į mano seminarą... Ar tu žinai, kad tavo mintys yra taikinys, į kurį šaudo beverčiai, 

beprasmiai klausimai. Įsivaizduoki, kad aš atsakiau į tavo klausimą. Tu gavai atsakymą, tu 

laimingas, o kas toliau? 

Resursai, daiktai, kuriuos tu valdai, bet ar tu gali išmesti knygą, kurios niekada neskaitysi, puodelio 

iš kurio tu niekada negersi nei arbatos, nei kavos. Reikia patirties, ketinimų paspirties. Reikia sąrašo 

neskaitomų knygų. Rezultate – išgelbėtas žmogus, miestas, šalis, pasaulis. 

 

Didysis minčių sprogimas 

 

- Draveni, kas buvo iki Didžiojo sprogimo?  

- Nebuvo jokio Didžiojo sprogimo (DS), verčiau pasakyki, kas nutinka, vyksta iki nebūto, 

neįvykusio įvykio?  

- Teroras. Pasaulinis teroras. 

- Guru Guru, ne, tai ne pasaulinis, bet loginis teroras. Ar nebūtas įvykis gali tapti priežastimi? Jeigu 

mes negalime nustatyti, kas buvo iki DS, mes ignoruojame priežastingumo dėsnį, kuriuo yra 

susaistytas visas pasaulis. Todėl mes negalime tvirtinti, kad buvo DS. Ar nebūtas įvykis sukėlė DS? 

Nelogiška. Tai reiškia, kad nebuvo jokios priežasties įvykti DS. 

- Draveni, papasakoki man apie Visatos vaikystę. Juk pažįsti Visatą? 

- Guru Guru, Visatos vaikystė - tai tavo vaikystė. Prisimink! 

- Nepamenu. Primink. 

- Guru Guru, negaliu gyventi už tave, niekada nebuvau ir nebūsiu tavimi, todėl ir negaliu tau nieko 

priminti... 

- Kokia buvo tavo, Draveni, vaikyste? 

- Guru Guru, ne formatas Dravenio vaikystė! Radijas, TV, spauda neskyrė jokio dėmesio... Ir dar 

blogiau: Dravenis pamiršo, pametė savo vaikystę, ir ieško jos dabar, bet neranda... Norėčiau 

pakalbėti rimčiau. 

- Nejaugi? – šyptelėjo Guru Guru, prisiminęs Dravenio koltus, Chrysler‘ius, ateivius, musmires, 

šamanus, nuskriaustas princeses, paralelius pasaulius, kosmines keliones ir kitas nesąmones. 

- Vaiko, maždaug iki 6 metų, pasąmonė (didžiulis sandėlys, kuriame visko tiek daug, kad neverta 

net ir bandyti išvardinti) yra tiesiogiai sujungta su Sąmone, kitaip sakant su Suvokimu. Vėliau tas 

ryšys yra beveik užblokuojamas, palikti tik keli kanalai. 

- Įdomu... 



 119 

- Žinau, kodėl nei aš, nei tu, Guru Guru, nenori kalbėti apie vaikystę. Vaikystėje įvyksta Didysis 

minčių sprogimas (DMS) ir sukuriama nauja visata. Visatos gimimas – tai didžiulė, „nenulaužiama“ 

paslaptis. Neverta ir bandyti, todėl neklausk apie tai. 

- Ar galima teigti, kad įvykus DMS gimsta kalba? – nepasidavė Guru Guru. 

- Jei pradžioje buvo Žodis, tai kalba būtinai gimsta, tiksliau – pakartojama tarsi iš naujo. 

- Ir tai gimtoji kalba. 

- Taip, tai šventa kalba. 

Šventa giraitė, kurioje dar neiškirsti šventieji medžiai, Vilnius, 2017 m. 

 

Bitutpilkis 

 

Skiriama labai sėkmingiems scenaristams, kuriantiems šlamštą. O žmonės, verkite ir juokitės, 

žiūrėkite kvailus serialus ir toliau kvailėkite, yra sakęs Bitutpilkis, nes protingų knygų ir serialų 

niekam nereikia. Tik ašarų, kvailo juoko ir smurto. 

Į Dravenio namelį įvirto itin piktas Guru Guru. Gerai, kad neišlaužė durų, nes jos tradiciškai nebuvo 

užrakintos. - Kas atsitiko? – pašiurpo Dravenis. - Reikalas tas, kad po dviejų mėnesių nuo savo 

mirties (tikriausiai inscenizuotos) apsireiškė Bitutpilkis. Jis šmėžavo "Pamestuosiuose". Buvo 

dingęs ilgon kelionėn, vėliau mirė, tačiau, kadangi yra nemirtingas, tiksliau, keliauja laike, štai ėmė 

ir atsirado... – aiškino Guru Guru. 

- Ir kas? 

- Bitutpilkis žiūri man į akis ir sako: „Dravenis yra Buda, o tu esi kaminas. Klausiu: kodėl? Sako: 

nesiginčyk!“ 

- Koks įžūlumas, - ironizavo Dravenis. 

Guru Guru ilgai spoksojo į Dravenį, paskui spyrė į siena, ir nurimo: 

- Draveni, pažiūrėk į save! Tu sergi žvaigždžių liga! Paskutinė stadija, nepagydoma. 

- Tik nereikia nervintis! Dravenis - tai fikcija, miražas, iliuzija, laikinas karmos produktas, bet jo 

prigimtis - švari, amžina, nemateriali Sąmonė. Tą patį galima pasakyti ir apie tave, Guru Guru, ir 

visas gyvas būtybes. Kirminas - taip pat turi Budos prigimtį. Manding, Bitutpilkis blaškosi 

mėgaudamasis tariama "išmintimi". 

- Be abejo, tavo išmintis tikra, autentiška... 

- Kas tas Bitutpilkis? – manevravo Dravenis. 

- Bitutpilkis yra PANKAS. Punks not dead. Jis kenčia dėl viso pasaulio skausmo, todėl yra labiau 

budistas nei daugelis a lia budistų. Jam skauda. Nes mato netiesą. Dvigubus standartus. Politinį 

korektiškumą ir tai, ką norisi pasakyti. Bitutpilkis blaškosi tarp jų, nes nė vieno negali palikti. Jis 

psichopompas, skraido tarp dviejų pasaulių. Galbūt jo toks likimas? 

- Ar likimas yra? – paklausė Dravenis. 

- Jungas sakė, kad nėr. 

Pamatęs, kad Guru Guru nurimo, Dravenis vėl užsidėjo tradicinę Meistro kaukę: 

- Gerbiamas Guru Guru, niekas nekenčia dėl pasaulio skausmo, visi kenčia dėl SAVO skausmo. 

Netiesa - nė kiek neskaudina, dvigubi standartai - tėra tik standartai. Kalbos apie zen - nėra zen. 

Bitutpilkis turi beždžionės protą (kuris blaškosi ant pažinimo medžio šakų!) Nustoki blaškytis... Bet 

vienu aspektu tu teisus: likimo nėra, yra tik karma - priežastis ir pasėkmė. Patariu įsidėmėti: pankų 

nėra ir nebuvo... Buvo tik muzika (daug šedevrų!) ir maskaradas... 

Staiga Guru Guru pradėjo kvatoti. Jis prisiminė seną psichologijos taisyklę: bjaurūs ir arogantiški 

draugai – tai tavo paties tamsiosios prigimties atspindis. Todėl jie ateina, todėl jie reikalingi. 

- Netiesa. Bitutpilkis kenčia, nes jis yra PANKAS. Ir jis yra miręs, nors pankai nemiršta. Dvigubi 

standartai yra pasaulio dvilypumas. Pasaulio tariamas vienlypumas yra iliuzija, jis dar ir kaip 

dvilypis. Apie zen čia niekas nekalbėjo. O kokia karmos karma? Pankai buvo ir bus. Maskarado 

prasme - Pistoletai, tikrąja - kančios dėl pasaulio skausmo parodytojai. Tai tau ne koks nors dailus 

prog rock. 
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- Guru Guru, dar ką nors pridėki... Tavo monologe aš dar nematau kablio! Kur kablys? 

- Bitutpilkis – kablys, nes yra miręs, bet su juo galima bendrauti. Jis keliauja laike. Atmeskime 

visas banalybes: tai ne dvasia, vėlė, šmėkla ar dar kokia nors nesąmonė. Tai tiesiog Bitutpilkis. 

Tokių kaip jis gal ir daugiau yra, niekas nežino. Bet Bitutpilkis žino, kokia yra alternatyvi Lietuva, 

kurioje jis gyvena, ir kur troleibusas veža be bilietėlio (nemokamai), o žmonės mąsto ne apie karą ir 

ne apie taiką (nes karo nėra Žemėje), o apie, pavyzdžiui, tai, kaip nutapyti katiną, tupintį šalia 

vazono. 

- Ir tai viskas? – pasipūtė Dravenis. 

- Neee... Bitutpilkis paliko septynis nebaigtus romanus. Jo misija atėjus čia, į mūsų "realybę", - juos 

perduoti. Tiksliau, jų kvintesenciją. 

 

Eurovizija 

 

Ar kas girdėjo Eurovizijos aidą? 

- Draveni, ar tu žiūri Euroviziją? 

- Eurovizija - nežinau, kas tai, bet jaučiu, kad pamatęs kartą daugiau neklausysi... Guru Guru, 

saugokis, saugokis... Aš bijau Eurovizijos... Brr.......... 

- Kodėl bijai? 

- O ar Tu NEBIJAI? 

- Ne. Žinai, kodėl? Aš mėgstu polką. Ir doiną. 

- Š a u n u o l i s ! 

- Doina yra daina. Ar nėra? O kaip tu susipažinai su progresyviuoju roku? 

- O kas sakė, kad buvo TOKIA pažintis? 

- Tai... O kaip buvo? 

- Nejaugi, visi tai žino? 

- Visi.... 

- Ir ką man dabar daryti? 

- Čistoserdečnoje priznanije oblegčajet nakazanije. Svežoje dychanije oblegčajet ponimanije. 

- Kur rasti teisingą teismą? Kur gauti mėtinių ledinukų? 

Guru Guru nė kiek nesutrikęs padeklamavo eiles: 

 

Aidas 

Aidas 

Aidas 

Kalnuose 

 

- Ar aidas yra kita kalba? – sunerimo Dravenis. 

- Kokia ta, kita kalba? 

- Aidas. 

- Aidas? Kas tai? 

- Bet kuris žodis, ištartas Kalbų kalnuose. 

- Ir kas ištarė TĄ žodį? 

- Aidas. 

 

Bitlai, skruzdėlės, cukrus ir kalba 

 

Skruzdės kalba. Jos turi organizuotą kalbą. Draveni, bet juk tai tiesa, o tai man sakei dar senų 

senovėje. Nejaugi skruzdės (bitlai, vabalai) yra tokie pat organizuoti (ir žiaurūs, atitinkamai)? 
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- Kalbos tavo sritis, - pastebėjo Dravenis, - nėra jokių abejonių, skruzdėlės turi kalbą, tik kokią, štai 

kur klausimas vertas Guru Guru dėmesio... Dabar aš mąstau, gal tave prakeikė kerėtoja Skruzdėlė, 

nes būdamas vaikas, sviedei į skruzdėlyną kankorėžį... Gal todėl tave lydi nesėkmės? 

- Tai visų mūsų sritis, juk kalbame. Klausimas nekorektiškas, su tokiais tik tarologus ir kitokius 

demonus... 

- Mes dar neišmokome kalbėti... Ar tave, kaip ir tūlus mokslininkus, žeidžia "nekorektiški" 

klausimai? 

- Aš ne mokslininkas, mane išmetė iš šio luomo. 

- Tai kodėl neatsikratei šio luomo prietarų? 

- Kokių dar prietarų? Aš turiu tik senus gerus prietarus pasispjaudyti per kairį petį ir dar vieną kitą. 

O kaip prietaringas šis luomas, neturiu jokio supratimu, gi sakau, manęs į jį tiesiog nepriėmė. 

Pasakiau - išmetė, turėjau galvoje, apsimetė, kad priėmė, bet iš tikro nė neprisileido iš tolo. 

- Taip, akivaizdu, tai prakeikimas! 

- Nėra jokių prakeikimų. Tai prietaras, kad egzistuoja prakeikimai. Žmonės bijo kitų žmonių ir 

patys savęs. 

- Guru Guru, ar tu bijai savęs? 

- Guru bijo Guru? Tu turbūt juokauji? Pirmasis Guru, aišku, gali bijoti antrojo Guru, bet antrasis 

Guru ir pirmasis Guru, todėl ir yra antišizofreniška pora, kad nekiltų abejonių jų dvilypumo 

vienume. Guru Guru nebijo nieko. 

- Sakoma, kad tik palaimintieji ir bepročiai nebijo mirties... Kokiai grupei tu priskiri save? 

- Jokiai. Tiems, kurie netiki, kas sakoma. 

- Tik akivaizdūs pavyzdžiai įtikina. Štai ir mes pakalbėjome skruzdėlių kalba. 

- Tsssswa! – trakštelėjo Guru Guru. 

Tik dabar Dravenis pastebėjo, kad jis pavirto skruzdėle, ropojančia stalu. Už arbatos puodelio 

agresyviai skruzdėlingas Guru Guru jau graužė cukraus gabaliuką. Dravenis paspartino žingsnį. Ir 

virto skruzdėlės dydžio katinu. 

 

Procentai 

 

- Draveni, man patinka procentai.  

- Ir man neblogai, kai grąžina skolą, bet procentų neimu.  

- Ir aš neimu. Apie kitus procentus kalbu. 

- Dvasinius? 

- Kokius dar dvasinius. Va žiūrėk. Toks faktas. 50 proc. žmogaus - sapnai, 50 proc. - vanduo... O 

kūnas? Kur jis? Ar tai vanduo? Okeanas? O sapnų Okeanas? Kitas kūnas? Dvi realybės vienoje? Ir 

visa tai, kaip sakei, viena sąmonė? 

- Na taip, Guru Guru. Juk seniai tai žinai, sakei, kad pritari man. 

- Bet nesuprantu dėl procentų. Kodėl žmogus kartais būna geras 100 proc., kartais blogas 100 proc. 

O iš tikro nei toks, nei toks, visko jame yra. Na, išimtys (maniakai kokie) tik patvirtina taisyklę. 

- Žmogus visada yra ir čia, ir ten, ir visur, ir niekur. Sutinki? 

- Gal. 

- Tai gerai. O aš nežinau. 

- O procentai? 

- O kam jie? 

- Tiksliai. 

Beprocentė zona, nė nesvajokit, kad pasakysim, kur, 2017 m. 

 

Pirma interliudija. 

 

Pabrangus auksui, auksinė žuvelė leidžia norėti tik du norus 
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Kai ateis žiema, bus šilta, ir nė vieno blogo žodžio neištars joks šaltis. Išvažiuoti ir negrįžti – tai 

nepaprastai ryški šviesa, nuo kurios apankama, ir tampa nepakeliamai sunku prisiminti gimtinės 

slėnius ir miškus. 

Pietuose temsta anksti, kad visi užmigtų užmaršties miegu ir sapnų košmarais ramintų save. Bet 

nelauktai įsijungia radijas, ir pabundi, kai žemėje jau nelieka pažįstamų žmonių, tik lėta, 

monotoniška minia, spartūs automobiliai ir saldūs kavinių kvapai. 

Pabėgsi, kai išgirsi sirenas, už nugaros prapliupusius keiksmus. Nieku gyvu nepraleisk paskutinės 

galimybės pasinerti į tyrą ežero vandenį, nes tik paklydėliai girtuose baruose žaidžia pasjansą, 

norėdami išlošti nors truputėlį laiko. Bet laikas – tai mirę mūsų jausmai. Ar verta nors keliems 

metams įsikabinti į svetimą gyvenimą? 

Sunku dykumoje pagauti debesis, kai esi gimęs kartu su lietsargiu. Įpratai prie skėčio, nes nustojai 

žavėtis lietumi. Ir vis dėlto poezija labai svarbi, nes pasvirusios trobos, nusekusios upės ir vieniši 

piliakalniai trokšta tavo pagalbos.  

 

Tarp žodžių. Antra interliudija 

 

Kai labai ilgai žiūri į debesis, piliakalnis pradeda augti... 

 

pasilikite minčių atokaitoje 

niekas neužmes šešėlio ant jūsų veido 

nesėlinkite į mišką 

nes kelmų durys jau atvertos iki galo 

pakaks miegoti užmuštu miegu 

silpstančia širdimi pažvelkite į matinę nakties šviesą 

fantazijų pasaulyje skamba bematis žvaigždžių raštas 

nesensta tamsus evoliucijos siužetas 

neverta laukti svaigaus kometų šokio 

nes laikui nepaklūsta dangus 

visata 

tik kukli buveinė 

žmogaus protas 

menkutė šviesa 

atsainiai 

iš viršaus į žemę žiūri 

užkariautojas mėnulis 

Vilnius, 2017 m. 

P.S.Kas nesuprato, tas nulis 

 

Noise, arba tyla tarp TAIP ir NE 

 

- Draveni, ar klausai noise muzikos? – paklausė Guru Guru.  

- Noise - niekada!  

- Niekada? 

- O kodėl tave tai stebina? 

- Ne stebina. Bet tyla tas pats, kas triukšmas. John Cage įrodė. 

- Bet J. Cage nekūrė noise muzikos. Jis ieškojo tylos? 

- Ar čia yra TYLA? 

- Čia, tai kur? 

- Nie, kur. 
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- Ar tai reiškia, kad visur? 

- Ne. 

- Guru Guru, juk sakei, kad NE yra TAIP. 

- Taip, ne sakiau. 

- Ar aš girdžiu tavo žodžius? - paklausė Dravenis. 

- Aš visą laiką tylėjau. Tarškėjo klavišai. Ir pelė kliksėjo. 

- Guru Guru, kai tu išsižioji ir kalbi, gerklėje tarška klavišai? Ar tu gąsdini peles? 

- Gink Dieve. Kokios pelės? Nėra čia jokių pelių. O va vabalą šiandien mačiau. 

Į kambarį įskrido metalinis vabalas ir pradėjo dūzgėti vis garsiau ir garsiau: zzzzzzzzzzzzzz.... 

- Guru Guru, tai noise? 

- Ir TAIP, ir NE! 

Vilnius, 2017 m. 

P.S. Ir jokių čia noizų, prašom. 

 

Mįslė 

 

Kiekvieną dieną reikia manevruoti žodžiais, daug kalbėti, nes retai nusišypso sėkmė būti suprastam. 

Ar jūs kada nors susimąstėte, kad labai daug kalbate? Ir kodėl? 

Guru Guru Draveniui atsiuntė šventinį atviruką (o gal atvirutę). Jame buvo parašyta: „Būk 

pasveikintas, mes kasdien nykstam, bet mūsų vis daugiau. Spėk: kas mes?“ 

Kitą dieną, kai draugai gėrė arbatą, ir Dravenis padėkojo, ir paklausė: 

- Ačiū už atviruką. Šiais virtualiais laikais – tai didžiulė pagarba. Nežinau to, kas mažėdamas - 

didėja? Gal tai nauja asketizmo forma: kuo mažiau kalbi, tuo daugiau tave supranta. Pažvelkime 

plačiau: gal atsisakydamas pasaulio gėrybių, žmogus gauna žymiai daugiau? 

Ar tu, Guru Guru, atsisakei šlovės, prestižo, turto? – paklausė Dravenis. 

- Kasdien vis labiau visko atsisakau... 

- Vadinasi, dar neatsisakei visko, nes kiekvienai dienai yra palikta solidi atsisakymo dozė. Ir kodėl 

neatsisakai visko iškart? 

- Nes aš dar gyvas. 

- Ar tai kliūtis? 

- Ne. Geram dainininkui repas po langais netrukdo. 

Po antro arbatos puodelio pakalbis tapo itin keistas, bet ganėtinai įdomus. Ar tikrai? 

- Guru Guru, kada pradėjai tapyti? 

- Tap... ką? Ne, ne, ne, Eurovizijoje dalyvauju pirmu numeriu - mano kiečiausias, aš esu nematomas 

ir negirdimas. 

- Ar tave mato ir girdi vaiduokliai? 

- Girdi ir matais, matais... 

- Guru Guru, gal tu šmėkla? Gal tau paduoti cigaretę? 

- Ar tu, Draveni, esi Nėrius Pečiūra? 

- Guru Guru, kaip tapti žvaigžde? 

- Apie tai jau yra parašęs Nėrius Pečiūra. Aš neturiu ko pridurti. A. C. rašė, kad kiekvienas žmogus 

yra žvaigždė, nors, ko gero, jis nusirašė šią frazę nuo senovės mąstytojų. Bet kuriuo atveju, 

neįmanoma tapti tuo, kuo jau esi. 

- Guru Guru, aš visada žinojau, kad tu esi žvaigždė. 

- Ne, Draveni, žvaigždžių nėra, yra tik ūkai, rūkai ir miglos, be to, mes gi kosmose sukamės apie 

daug kitų, vis didėjančių suktukų ir patys esame spiralė, kuri iš esmės yra mažytis taškelis, 

neturintis nei stabilios masės, nei vienodo ilgio bangos... Tai labai jau išdidūs esame, žmogpalaikiai, 

manydami, kad mes kosmosui nors kiek rūpime. Kvailiai. Gerai plakė mus ir save Erazmas, 

neklauso jo enkomiumo žmonės, ir dar labiau kvailėja. O juk viskas labai paprasta. Viskas - 

tuštuma. Ir NIEKO daugiau. Nieko daryti nereikia. Viskas padaryta. 
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- Tuštuma - tai kvantinis laukas, Guru Guru, nereikia piktnaudžiauti Tuštuma... 

- Ne, ten nėra nei lauko, nei kvantų, nei piktnaudžiavimo, ten nėra net ten ir čia, ir nė vieno iš šių 

žodžių. 

- Sveikinu, tu įžengei į Tuštumos vartus! Eiki toliau, į sapnų pasaulius... 

- Iš lėto... 

Sapnuodamas savo mylimą Salą, Guru Guru vis ilgiau, tartum nejučiomis pasilikdavo joje, kol 

sapnas tapo realesnis už "realybę". Jis liko savo Saloje. Toks buvo jo sprendimas. Guru Guru turėjo 

tik vieną kanalą, kurį pasiliko ryšiui su "realybe": Dravenį. 

- Ačiū, Guru Guru, - sutriko Dravenis. 

- Tu sutrikai? Dravenis sutriko, triko, triko... Tu su triko? Gražus drabužis, - pagyrė Guru Guru. 

- Mes nešiojame įvairius drabužius: išminčių, kvailių, teisuolių, nusikaltėlių, šventųjų ir šarlatanų... 

Koks tavo, Guru Guru, drabužis? 

- Seni džinsai, daug pasaulio matę, sulopyti, juodi marškinėliai (suprantama, be užrašų) ir lengvas 

kojų apavas. 

- Ar tai klumpės? 

- Ja, ja, klumpen. 

- Ar su klumpėm teko suklupti? 

- Tokia jau jų paskirtis, gi žodis pats klampus net. Juk matai, kaip yr... 

- Gal būt todėl lietuviai padarė tiek daug klaidų? 

- Būt gal... 

- Ar išlikti tautai padėjo klumpamojo šokis? Ir antras klausimas: (dabar taip madinga!) ar tu šoki? 

Jei taip - tai kokius šokius, ir ar dažnai? 

- Tik polka be ragučių (ezoterinė). Jokių klumpų kojų, tai pražūtin vedantis šokis, kvepiantis smala. 

Jeigunt nori į viečnastį, reik papolkaut ant nedėlias. Nu vsio. Šabas. 

- Labos nakties, o gal jau ryto? 

- Supaisysi čia... Tamsu... 

- Nepaisyki! 

- Ir nepaisysiu. 

- Aš jau ateinu, - įsiterpė į pokalbį miegas, ir Guru Guru užsnūdo minkštame fotelyje. 

- Layla tov, boker tov. Beseder? – miegodamas bubeno Guru Guru. 

Dravenis nesuprato, ką šneka snaudžiantis Guru Guru ir panoro tyliai pasišalinti... Pasitylino 

muziką, skambančią šalia iš didžiulių akustinių kolonėlių. Pagarsino mintis, bet visagalis miegas 

dar neiškeliavo į sapnų pasaulį. 

- Labos nakties, - žiovavo Dravenis, - einu pasivaikščioti, po to į PC... Mąstysiu, apie mūsų pokalbį, 

nes tai rebusas, mįslė! Ieškosiu atsakymo, sprendimo. 

Dravenis užsnūdo užrakintas pinkodu: 987654321,0. Taip! 1234567890,0 – tai pabudimo kodas. 

Visada yra du kodai: galia ir privilegija miegoti ramiai ir saugiai. Abu teisingi, todėl pokalbis tęsėsi, 

bet jau sapne. 

- Kas už vartų? – paklausė Guru Guru. 

- Kiti vartai... – atsakė Dravenis. 

- Visvartis, eee, visraktis. 

- Savivartis... 

- Vava, šitas. 

- Kuris veža ir išverčia tavo vardą į kitą kalbą? 

- Užmerkiu abi akis. Matau kita... 

- Ar matai kaip logistai (gruzčikai) krauna apelsinus, bananus, ličius, kivius... 

- Arbūzus. 

Apvalūs valgomi kamuoliai krito ant kojų, dužo, kvapas nuteikė maloniai, tolumoje šokinėjo 

beždžionės, karšta, laivas plaukia ir švilpukas kviečia šunį pietų, nors dar niekas nepusryčiavo. 

- Psichodeliniai pusryčiai? – pasiteiravo Dravenis. 
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- Tikrai taip. Išeinu. Miegop. 

- Guru Guru, tai kad tu jau miegi ypatingu miegu ir sapnuoji išskirtinius sapnus. 

Skrenda žodžiai ir krenta ant žemės, ir sudužta, ir todėl kartais sunku sulaukti atsakymo, nors 

pašnekovas stovi šalia. O gal žodžiai pasiekia klausytoją itin sunkiai, nes jis pavargęs, ir jo tikslas 

ne išgirdimas, išklausymas. O kas? Apskritai kalba yra tik žodžių pamišimas. Bet kokia kalba – tai 

paranoja. Žmogus kalba, todėl, kad niekas jo neklauso, kad bijo savęs... Sunku, bet reikia kažkaip 

pavadinti šią būseną. Tinkamas žodis – mįslė. 

Kas kabo virš mūsų galvų? Debesys? Dangus? Žvaigždės? Kažin... Tai sunkus ir pavojingas 

asteroidas – nesupratimas. 

Dravenis atidžiai pažiūrėjo į laišką ir atvirutę. Nėra jokių abejonių, ir vokas, ir pašto ženklas, ir 

atvirutė buvo „smetoniniai“. Laiškas buvo išsiųstas iš Kauno 1938 m. balandžio 2 d. 

 

Kartupelis 

 

- Guru Guru, noriu grįžti į praeitį ir ištaisyti savo klaidas. Mane slegia praeitis, bet dar daugiau 

kankina heštegas? Kas tai? Nieko nesuprantu... – kartą šiurpo Dravenis. 

- Heštegas tai grotos, įkalinančios vieną ar kelis kartu sujungtus žodžius viename kalėjime, pro 

kurio stoge esančią skylę į tave gali žiūrėti pasaulis. Ką pakeistumei praeityje? Nebijai, kad tai 

pakeistų dabartį nenuspėjamai? 

- Klaidas, Guru Guru, klaidas. Berods Napoleonas yra pasakęs, kad klaida žymiai blogiau, nei 

blogas darbas... Taigi, išvengęs klaidų, aš turėčiau šviesią ateitį, todėl nebijau... 

- Šviesi ateitis su grotelėm? – juokėsi Guru Guru. 

- Guru Guru, aš esu marginalas, todėl ir kalbėsiu su grotelėm, nes mano vieta už spygliuotos 

vielos: #bulvės #maistas #3 kartus į dieną #augu #neaugu #nykstu #dingstu #dirvone #. 

- Na pole on sažal kartošku! Ar Napoleon? 

- Praeitis yra įkalinta laike, todėl reikia tapti laisvam! 

- Sažal!!! 

- Mes visi privalome naudoti heštegus. Būtų paprasta ir aišku. Kiekvienas mūsų žingsnis. 

- Draveni, nebūk kartupelis! 

 

Tarp žodžių. Trečia interliudija 

 

Kaimuose prie apleistų sodybų ateina naktis, turinti galių įkvėpti gyvastį kiauriems stogams, 

aptrupėjusiems kaminams, pasvirusioms tvoroms. 

 

Naktis saugo tuščios pirkios miegą. 

Naktis turi neišaušusią galybę pakviesti miegančius žmones namo, kad jie tolimuose sapnuose 

išvystų tėviškės grožį ir apsiverktų. 

Ar kalba naktis? 

Ji skambina kanklėmis ir gieda senas raudas. 

Naktis neturi sienų ir užmerkia pavargusias klajoklių akis. 

Sapne galima džiaugtis kiekviena laisva akimirka, stebėti praeities šešėlių spalvas, pamiršti 

skausmą ir nesugrąžinamus praradimus. 

Neverta skubėti. 

Gal pabus kiti, o tu dar gali pagyventi svetur, palaukti aušros, kuri bus tamsesnė už dieną, nes 

niekas nepakvies namo, gerti čiobrelių arbatos. 

 

Tokybė 
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- Kalba juda, kalba šneka, ar kas girdi? Gal tolimuose tokimuose... – samprotavo Guru Guru. - O ką 

reiškia "tokimai"? – nustebo Dravenis. 

- O tokimai – įdomus, naujas (o gal senas?) žodis. Mūsų garsiai, tyliai, ir net mintyse ištartus 

žodžius girdi visos, visų abėcėlių raidės, visoje Gutenbergo galaktikoje. Maršalą skaitei? 

- Kokį dar maršalą? Ne, neskaičiau... Tai, pagaliau, kas tie tokimai? – nekantravo Dravenis. 

- Tokie, tokie, tokie... Maršalą Makliueną. 

- Tokie tokimai, - nusistebėjo Dravenis, - sakai - tokie, o gal kitokie? 

- Tokelės - moterys, tokimai - vyrai. Sąmonės, vėliukės, tokimai ir tokelės, jie visokie kitokie 

kažkokie. Ir visi, lyg tyčia, kilę iš Tokelau. 

- Guru Guru, šneki mandrai, jaučiu, kad tu pripratęs prie apvalių, aukštų kolonų, aukso, sidabro, 

krištolo ir prabangos spindesio. Gal tau nejauku tarp betono, stiklo, medžio? 

- Jauku. Labiausiai mėgstu medį. Aš betono vaikas, prašau nepamiršti. Ne versaliuose man gyventi, 

o ir nykoka ten. 

- Sakai nemėgsti prabangos, esi stoikas. Ar tu buvai atsidūręs tokybės (jaučiu, kad tai filosofinis 

terminas) gniaužtuose? 

- Kasdien atsiduriu. Apsižvalgau - aplink vien TOKIE. 

- Kodėl mus visi TOKIE pamiršo: ir Galigantas, ir demonas Žiurkius, neskaitant reptiloidų, ateivių, 

anunakių, šmėklų, pitekantropų? Kaip liūdna be nuotykių: greitai šąla arbata, plastilinu pavirsta 

šokoladas... Reikia kažką daryti! Guru Guru, esi išprusęs, o Twankstoje daug gerų žmonių, tai gal 

gali pasakyti, ką mums patartų I. Kantas? - paklausė Dravenis ir, kaip dera geriausiuose filmuose, 

uždainavo. 

Išklausęs nuostabią Dravenio dainą, Guru Guru atsakė šitaip, o ne kitaip: 

- Didysis mąstytojas pasakytų: „Vandenyje rastas Buda. Kas pametė, kreipkitės į radėjus“. 

- Nejaugi, tau teko su I. Kantu šnekėtis lietuviškai? 

- Tu ką? Aš su juo sveikinuosi tik vokiškai, sakau: „Guten Tag“, o jis linkteli ir praeina... Malonus 

žmogus, be galo malonus. 

- Tokios tokelės, - beveik nudžiugo Dravenis. 

Vilnius, toks, ne kitoks, 2017 m.  

 

Garsų laiptai 

 

Sunkūs ir neįtikėtini muzikiniai išgyvenimai. Kartais... 

Dabar jau grojo mintys, visais įmanomais ir neįmanomais instrumentais. Giedojo depresijos šmėkla. 

„Įsikirtęs“ į baisų skambesį, Guru Guru bėgo laiptais aukštyn, norėdamas išsaugoti šviesią giluminę 

savijautą. Kamavo tik vienas klausimas, kaip bendrauti su dirigentu Galigantu, jei jis vejasi su 

didžiuliu revolveriu? Dabar ne laikas vystyti magiškus gebėjimus: spėriai teleportuotis, tapti 

nematomu, pereiti laiptinės sieną kiaurai. 

Gal šis bėgimas – tai pirmasis sėkmės maratonas. Sužviegė gitara. Užplūdo mintys apie laimę. Gal 

nesibaigiantys laiptai – tai naujas jėgų resursas, nepažinta sąveika, ryšys, kontaktas su klibančiomis, 

blogai temperuotomis pažinimo pakopomis, smaragdiniu miestu, užburta šalimi. 

Pasigirdo šūviai, melodingai švilpė kulkos. Pražūties muzika. Labai svarbu išgirsti medinius, 

akustinius laiptus, kaip stygą, kaip elektrinį kontrabosų tramplyną į aukštį. O gal reikia sustoti, 

paduoti referentui ranką, nusišypsoti ir gauti skambią kulką. Į atvirą širdį. Ar tai kilnu? 

O apačioje, parteryje, šalia ambientinio dangoraižio, nerimavo Dravenis, Giedrė ir Guru Guru 

Mylimoji. Ką daryti, kaip išgelbėti Guru Guru, kuris dingo scenos tamsoje. 

- Kai pagerbiamas prakilnus žmogus, tai nėra tikras kilnumas, kitas reikalas, kai šlovinamas ir 

liaupsinamas niekšas ir padugnė, - aiškino Dravenis, - Galigantas trokšta dėmesio, įvertinimo, - 

reikia sutekti referentui šansą. 

- Šneki niekus, - pasipiktino Guru Guru Mylimoji, - sugalvoki ką nors, ir greitai... 

Nespėjo Dravenis net atsakyti, kai šalia išdygo Juodasis Laiškanešys. 
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- Demonas Žiurkius! – pašiurpo visi. 

- Ne, tik įvertintas kompozitorius... Pagaliau susirinko seni draugai. Draveni, negalima delsti, ar 

nori, aš tave užkelsiu ant muzikinio dangoraižio stogo, be jokio užmokesčio, be honoraro, be 

sutarties, tik iš blogos širdies ir piktų ketinimų! – metaliniu balsu sugirgždėjo pragaro maestro. 

- Gerai, - nė kiek nesudvejojo Dravenis, - nedovanotina palikti draugą koncertinėje nelaimėje. 

- Draveni, sudėk 1,8,16,6,3,4,5,11,12,22,20,2 natas ir gausi akordą, - prabilo šiek tiek drumsta Guru 

Guru holograma. 

- „Guru, norėdamas pažaboti šviesą, bėgo laiptais aukštyn, ir jį kamavo tik Guru“, - išlemeno 

Dravenis, - padaryta, sudėjau... 

Kai tik Dravenis pasakė burtažodį, nutilo pragaro orkestras ir užsidegė salėje šviesa. Scenoje 

stovėjo Guru Guru. Vienas, be orkestro. 

Šis tekstas - metatekstas, diskursas, dialektika, jo negalima skaityti bet kaip. O kaip jį galima 

skaityti? Visaip, bet tik ne taip. Kitaip. Kaip? Dar kitaip. Supratot? Ne? Ir aš ne. Todėl, kad šis 

tekstas - tai diatekstas, metalektika, kursdisas. Jo negalima skaityti bet kaip. 

Galima net atliekant superjogos pratimus.  

ZZZZZZZZZZZZZZZZZVilnius, 2017 m. 

 

Tarp žodžių. Ketvirta interliudija 

 

Bears, bears, bears, they are everywhere... Mikk Ollegurdr Brassakkr, Titanic will sink and other 

poems, 1900. 

 

sausa 

balta sausio dykuma 

pelėda gieda pamestame ryte 

troškulio gelmėje dvesia žvėrija 

gaišta papūgos bebrai barsukai ir utėlės 

demagogai sofistikai šarlatanai aferistai 

dar ne viskas prarasta 

nepasiduoda globalizacijai šamanai 

prie Nemuno Kamlanija 

muša būgną lokys 

totemai sugrįžta 

 

Auštra 

 

2017 metų sausio 20-osios naktis atvertė naują istorijos puslapį, todėl Dravenis pabudo 3 valandą ir 

nuskubėjo pas Guru Guru. Languose degė šviesa, niekas nemiegojo. Duris atvėrė Guru Guru 

Mylimoji: - Draveni, mes laukiame tavęs. 

Aušo. 

Guru Guru ir Dravenis anksti ryte gėrė arbatą (retas atvejis: pirmasai buvo labiau kavos mėgėjas), 

nes reikėjo aptarti svarbų reikalą. Aušra, o gal Auštra buvo tas metas, po kurio pasibaigia pirmoji 

malda ir prasideda gaidžio giedojimo, išvaikiusio blogį, pasaulis. Pasaulis tampa geras, minkštas, 

žmonės skuba į darbą, o du išminčiai, bedarbiai sėdi ir mąsto. 

Ką mąsto anys? 

Kad gerai groja Eloy "Dawn". 

Kad miegas - geriausias vaistas. 

Kad paprastas gyvenimas geriau už sudėtingą. 

Kad nereikia pateikinėti kvailų klausimų. 

Kad reikia tiesiog daryti, o ne kalbėti. 
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Kad reikia kalbėti apie praeitį, ateitį ir dabartį, tarsi jų niekada nebuvo. 

Kad prieš 3359 metus sukurtas piešinys ar literatūros kūrinys gali būti kur kas vertingesnis nei 

ultrasuperduperpostmoderpostnizmas. 

Kad. 

Arbata vėl įtekėjo į gerklas, šildė jas. Be žodžių sėdėjo du išminčiai, bedarbiai. Pasaulis bėgo, laikas 

bėgo (taip sakė per televiziją ir rodė laikrodžiai). 

O priešais Guru Guru ir Dravenį atsivėrė beprotiško grožio krioklys - imk ir šok. Tiesa, tai tik 

fototapetai. Holograma. Bet juk nuo to krioklys ne mažiau gražus? 

Šis įstabus rytas (bent trumpam) sustabdė nelemtą priežasties ir pasekmės dėsnį, ridenantį visus 

myriop. 

Nuostabūs krioklio purslai pažėrė šviesiausius reginius. 

Toks pasaulis ir bus, todėl verta svajoti, kurti ir dirbti. 

 

(Ne)matomas minčių šokis 

 

Kai dieną tamsu, kai sunkūs debesys uždengia saulę, kavinėje „Lydeka ir vaiduoklis“ kartais 

susitinka Dravenis ir Guru Guru. Dabar jie aptarinėja, kaip etruskai vaizdavo saulę ir kodėl būtent 

taip. 

- Kas tau yra saulė, Draveni? 

- Visų pirma, niekas nežino, kas buvo tie etruskai, niekas neperskaito jų rašmenų, tik žinoma, kad 

romėnai paveldėjo dalį jų kultūros... Bet gal aš klystu, norėčiau klysti... Saulė - tai plazminė erdvė, 

kurioje gyvena pusdieviai, išminčiai. 

- Manau, kad e-truskai buvo e-stų protėviai, kurie turėjo internetą ir viską žinojo. Viską - stilium 

disko. Šokis gimdo šokį. Taip ir išmirė disko šokyje. Nežinojo bugio vugio, vargšeliai... O e-stai 

pankroką grojo vienu metu su Pistoletais. O gal pereinam į e-gyvenimą, Draveni? Juk virtualybė 

tikra? 

- Guru Guru, viskas tėra iliuzija ir virtualybė netikra, tik - pustyška, be savasties, be substancijos, 

tik miražas, todėl nėra prasmės pereiti į e-gyvenimą. Nuo ragų, ant nagų, - kaip sako nemari lietuvių 

išmintis. Antra vertus, tu teisus – reikia šokti, nes tai tobula meditacija: disko, ypač rekomenduoju 

boogie woogie, o pistoletams - ne, tik laikiniai revolveriai, rekomenduoju: The Beatles - Revolver... 

Tiks CD, LP, bet koks įrašas, bet kurios radijo stoties transliacija. 

- O sapnai tikri? Aš gi juose gyvenu. O gal, kaip sakė vienas mąstytojas, mes sapne dabar, o 

sapnuodami gyvenam? Kam tas dualizmas pasaulyje reikalingas? 

- Kai sapnuoji, sapnas tikras, kai pabundi - ne. Gyvenimas sapne - tai metafora, nėra jokio dualizmo 

- varna juoda, sniegas baltas, bet jei mes manysime, kad sniegas ir varna neturi spalvų - vėl 

pateksime į dualizmo tinklą ir vėl pradėsime beviltiškai filosofuoti... Dabar, šioje kavinėje, viskas 

tikra, ir jokių išvedžiojimų! - tarė Dravenis. 

- Sapnas, sapnas ir tik sapnas. Daugiau jokios filosofijos. Sapnus piešti, dainuoti, šokti (tik ne pagal 

disko muziką), rašyti, bet jokių būdu - neaiškinti. Jie nepaaiškinami. 

- O jei šokdamas sakau, kad guliu ant parketo? Ir ką daryti, jei policija man aiškina, kad aš 

diskotekos chuliganas? 

- Padainuoti Love me tender. 

- Aš neturiu balso, mane išjuoks, o gal ir primuš! - išsigando Dravenis. 

- Gyvenimas mano baigėsi... 

Taip pasakė Guru Guru, kai išgėrė puodelį kavos. Ir tuštuma šekspyriškai praturtino situacijos 

tragizmą. 

- Gal pabandyki paburti iš tirščių, - atsargiai pasiūlė Dravenis, - gal drumzlių gelmėje pavyks 

įžvelgti šviesias prošvaistes ir sėkmės horizontus. 

- Labai negerai burti. Geriau tyliai sakyti sau: bur bur bur bu bu bu b b b.... Ir išsipildo. 

- Svajonė? 
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- Ne. Gyvenimas. 

- Guru Guru, tu jau turi GYVENIMĄ, tai ko tu dar nori? 

- Ne, aš turiu tik svajonę gyventi. 

- Tavo svajonė - išpildyta, įgyvendinta, - nusistebėjo Dravenis, - nejaugi tu netikras, suklastotas, gal 

esi klonas? Nesuprantu, kaip gyvas žmogus gali neturėti gyvenimo? 

- Ir aš nesuprantu... Tačiau nesijaučiu gyvas. Tik skausmas tai primena... 

- Taip, gyvenimas - tai kančia... - patvirtino ir nusistebėjo Dravenis, - bet jei žmogus negyvas, jis 

neturi jausti skausmo. 

- Niekas nežino... Vėlinės juk ne veltui švenčiamos... 

- Dabar supratau, kodėl tamsią dieną mes susitikome kavinėje "Lydeka ir vaiduoklis". 

 

Serialų kūrėjai 

 

Režisierius, scenaristas Guru Guru gavo finansavimą tik vienai Didžiojo Žaidimo serijai, nes 

Kultūros ministro referentas Galigantas daugiau neskyrė pinigų. Filmavimo aikštelėje Guru Guru 

susimąstė. Sustojo darbai, delsė operatorius, aktoriai, statistai. 

- Mielasis, kas atsitiko? – paklausė Guru Guru Mylimoji. 

- Kokia neteisybė! Tai pasityčiojimas, - siuto režisierius, - prisiminkime šaunius, beveik senus 

laikus: 1984 07 03 – 1993 01 15, 2137 serijos po 60 minučių... Tai yra 89 paros, jei žiūrėsime be 

sustojimo. 

- Guru Guru, tai - Santa Barbara, an American television soap opera, tavo mėgstamas serialas, - 

ironizavo operatorius Dravenis, - verčiau jau būtum žiūrėjęs Star Trek'o serijas... 

- Draveni, Santa Barbara baigėsi, ir basta. O Star Trek yra daugiau nei 50 metų besitęsiantis verslas: 

serialas, filmai, komiksai, net kažkokios dirbtinės kalbos. Kam gaišti laiką dirbtinėms kalboms? Ką 

apie jas manai? O gal tu klingonas? Neseniai skaičiau gana rimtą straipsnį, kad suomiai kilę iš 

klingonų. 

- Guru Guru, aš reptiloidas ir kalbu sintetine kalba, - vos valdėsi Dravenis, - tu mane filmavimo 

aikštelėje matai kaip žmogų, kalbantį lietuviškai, bet tai tik galinga iliuzija (mes turime pažangias 

technologijas!). Aš esu driežinas... 

Guru Guru pajuto, kad konfliktas gali būti naudingas vienai vienintelei serijai, pirmajam 

neįvykusiam sezonui, todėl erzino Dravenį ir toliau: 

- Operatoriau, kaip tau pavyko užsiauginti žmogaus odą, ir ar vertėjo? Nejaugi ji storesnė nei 

gyvatės? Sako, žmogus labai pažeidžiamas... Kaip vėžlys, užsiauginęs žmogaus pavidalą, sakau tau. 

- Nėra jokios žmogaus odos, todėl vertėjo, ar nevertėjo – tuščias klausimas. Viską lemia pažangios 

technologijos. Aš fiziškai nesu pažeidžiamas, bet mano psichika labai jautri, aš labai greitai 

įsižeidžiu, užpykstu... Pavadinti mane žmogumi - tai didžiulė nepagarba, aš Žemėje atlieku mokslinį 

tyrimą, nes noriu parašyti rimtą, akademinį straipsnį apie žmones. Profesorius Reptilijus pažadėjo 

publikuoti solidžiame žurnale "Nuodai". 

Šis beprasmis pokalbis pradėjo Guru Guru sprogdinti it branduolinis užtaisas: 

- Kaip gera būti idiotu... 

- Guru Guru, tu stovi šalia prožektoriaus stovo ir žiūri dekoracijas. Tavo siekiai – dangus ir tolimos 

žvaigždės, bet čia filmavimo aikštelėje - tik vargani kino mėgėjai. 

- Berniukai, nurimkite, užteks pyktis! Pradėkite filmuoti, - sunerimo Guru Guru Mylimoji. 

Režisierius spyrė į rekvizitų dėžę, sulaužė dekoraciją, o šiek tie nurimęs, prabilo: 

- Mes nesame pažengę. Palikti kūrybinėje dykumoje ar vandenyne, nesugebame nieko sukonstruoti, 

parašyti, nufilmuoti, kad išgyventume, beliko tik atsitiktinumas, kad mums pasiseks. 

- Taip, taip mes atsilikę, beveik laukiniai, - kliedėjo Dravenis, - filmavime atsitiktinumų nėra, mano 

kvailos kalbos - nepaneigiamas dėsningumas, lingvistinė būtinybė, apsauga nuo depresijos, nuo 

streso, nuo visko destruktyvaus... 
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- Na, tu kaip nori, mielas reptiloide, o aš lėtai einu kažkur... Pats nė nežinau, kas aš, ir kur. Bet ar 

juk žmogus žino? Markas Tvenas sakė, kad svarbiausia sužinoti, kodėl gimei. Aš nežinau. Dar 

sakoma, kad pasaulis tėra operos scena, o žiūrovai - turčiai, kurie žiūri, kaip mes tūkstančius metų 

žudome vienas kitą. Ar tai reptiloidai? 

- O dabar jau prasidėjo labai rimta šneka, ir man vėl tapo liūdna, - nusiminė Dravenis. 

- Ir man. Trumpam atsisveikinu. Iki... 

Subangavo imitacinis vanduo, vėžlys (Guru Guru) nuplaukė kartonine baidare. Jis paliko lontarą su 

rašmenimis, kuriuos Dravenis išsišifruos jau kitoje, nenufilmuotoje serijoje. 

- Bravo, bravo, - suplojo bendrascenaristė Guru Guru Mylimoji ir operatorius Dravenis rankomis 

vienu metu, - filmavimas baigtas, einam visi namo. 

Užgeso prožektoriai, scenos darbininkai nuėjo gerti alaus, katinas praėjo pro pagrindinį kompiuterį 

ir jį sudaužė. Įrašai turbūt išliko, nes technologijos dabar itin modernios. 

 

Didybės manija 

 

- Draveni, mirė CAN būgnininkas. Tokio roko jau nebėra, o gal kaip tik tai buvo blogiausias rokas, 

kada nors sukurtas Žemėje?  

///  

Bet Dravenis tarsi neišgirdo, nes skendo ne tik arbatoje, (gerai būtų!) bet didybės manijos 

vandenyne. Trumpalaikis pasipūtėlis keikė visu humanitarus, protinio darbo proletarus.  

Dravenis prisiminė ne vienerius metus, praleistus prie knygų mažame kabinete, nykaus priemiesčio 

tamsoje, kur už lango kreiva, duobėta gatvė, katinai, valkatos ir girtuokliai. Plūdo piktos, 

egoistiškos mintys...Gal ne tuo keliu pasuko Dravenis? Bet koks kelias skirtas jam? Gal Dravenis 

turėjo statyti gamyklas, fabrikus, oro ir jūrų uostus, sukurti šimtą tūkstančių darbo vietų? Dravenis 

turėjo realiai kovoti su skurdu, emigracija ir kultūros griovimu... Dravenis panoro būti energingu, 

itin teigiamu milijardieriumi. 

- Kelelis toooooolimas.... – šaipėsi Guru Guru. 

- Guru Guru, tikrai, kad tolimas iki tikrų darbų... Aš tiek daug samprotavau apie viską, bet nieko 

nedariau... Kai Giedrė paprašė sutaisyti vandens čiaupą, pakabinti naują sietyną, aš pasipiktinau ir 

nuėjau medituoti... Manau, pasielgiau teisingai. 

- Sie Tynas buvo žinomas vietinės triados vadovas. Jis buvo žiaurus, be to, nemokėjo lietuviškai. 

- Cha, cha, cha, aš ne Čiau Pas ir iš aukštos tribūnos nepilstau iš tuščio į kiaurą! 

- Čiao. Aš pas. Pas viršininką, - kvatojo Guru Guru, - Draveni, atsitokėki - kur tu esi? 

- Guru Guru, įdomu kas tavo viršininkas? - susidomėjo Dravenis. 

- Va tame ir esmė, kad nežinau. 

- O aš žinau... Ir čia nėra jokios ypatingos esmės, prasmės, mistikos, viskas paprasta ir aišku: 

priežasties ir pasekmės dėsnis - tai mano tikrasis šefas, - atsakė Dravenis. 

- Tian Tian yra mano šefas. Gerai jau, pasakysiu, kaip tau. 

- Cha cha cha, tavo bosas - Didžioji panda, vienišas padaras, kuris vis daugiau ir daugiau tau 

suteikia laisvės... Tavo šefas - tai anarchistinio tipo vadovas... Ar todėl tu esi maištautojas? 

- Ne, tai Dangus Dangus. Pandoms - ne. Jos kvailos. 

- Guru Guru, danguje nėra kelių, bet aš abejoju, kad tu supranti šio posakio prasmę... 

- Nesuprantu... Kur jau ten man... 

- Ačiū už atvirumą, man prireikė daug metų, kol aš supratau ką reiškia šis posakis... 

- O aš nesupratau... 

Dravenis norėjo kažką pasakyti, bet netyčia staigiu rankos judėsiu ant grindų numetė tortą. 

- Tavo kalbos kartais neramina, verčia pašiurpti? – nuliūdo Guru Guru. 

Dravenis pakilo nuo stalo ir išdidžiai linktelėjęs pasišalino. 

- Ar šis kelias veda į banką? – pavijimui paklausė Guru Guru. 
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Didybės manija 2 

 

Nepaprastai galingas, beveik visagalis kultūros ministro referentas Galigantas viename prekybos 

centre nusipirko žaislinį erdvėlaivį, butelį konjako ir puokštę gėlių. Reikia būti arčiau tautos, 

paprastų žmonių, todėl Galigantas gėles išgėrė, konjaką suvalgė ir išskrido į pigių drabužių 

parduotuvę žaisti kosminės klounados. 

Nereklamuokime to, kas jau ir taip išreklamuota ir už didelius pinigus. Nedarykime už dyką klaidų! 

Komercinė šventykla pakeista nelegaliu turgeliu, o konjakas - kaukoliniu pilstuku, gėlės - dirbtinės, 

o vietoje žaislinio erdvėlaivio – baklažanas. Guru Guru pastebėjo prasčioku apsimetusį Galigantą ir 

slapta pradėjo jį sekti. Ką ten slapta. Visiškai atvirai. Todėl ir nebuvo pastebėtas. Turgelis - tai 

Marsas, nes ne šventykla, bet Galigantas to nežinojo. Tai smėlis akyse duoda iliuzinį efektą ar 

afektą. 

Pirkėjų minioje Galigantas nelauktai atsitrenkė į Guru Guru. 

- Ką čia veiki? – pyktelėjo referentas. 

- Gavau aš bilietą į kosmosą, į marsaeigį, patį pirmąjį, bet neskrisiu. 

- Žioplį, marsaeigis neskrenda - jis ropoja po Marso smėlynus! 

- O nuskuręs referentas šliaužia, sunku jam, šalta ten, o gal karšta, nenormalu, vienžo... 

- Ar girdi, asile, aš keliauju į Kultūros ministeriją. 

- Ir ką ten pametėt? – ironizavo Guru Guru. 

Verta priminti, kad Ministerijoje (ir ne tik!) dėl Basanavičiaus skulptūrų projektų kilo isterija. 

Neveltui referentas persirengė skurdžiumi, nes paprasti žmonės regi tiesą. O gal veltui? Šalin 

ubagaus! Pakaks žaisti demokratinius žaidimėlius! Ir štai netikėtai Galigantui šovė išganinga mintis: 

tik Guru Guru gali pastebėti tinkamą paminklo projektą, o šlovė atiteks visagaliui referentui. 

- Gerbimas Meistre, - klastingai, lapino balsu vebleno referentas, - noriu su Tamsta pasitarti dėl 

paminklo Didžiam Lietuviui... 

- Jūs turite visus projektus, rinkitės. Kuo čia dėtas aš? – nustebo Guru Guru. 

- Neslėpsiu... Patiko visi, nes įtaigiai sumenkina tautos Atgimimą. Ypač ciniški cilinderiai iš 

plastiko, reklamuojantys kultūros tuštumo pojūtį, todėl statyti nusprendžiau visus... 

- Kur? 

- Po vieną kiekviename miegamajame rajone... 

- Referente, siūlau pastatyti paminklą Basanavičiui - Marse! – kvatojo Guru Guru, - 

Va čia tai bus jėga. Bet pirmiausia – Magadane, (ten išvažiavo mano draugas!) o gal verčiau 

Absurdistane, nes visi projektai kvaili... 

- Kur tas Absurdistanas? 

- Tai visas pasaulis, bet ne visi žino. 

- Nutilki, šiukšle, aš elito narys, milijonierius! 

- Gerbiamas referente, rekomenduoju savo projektą: jau beveik pamirštą medinę 50 Litų (litai 

sugrįžkite į Lietuvą!) kupiūrą 10 metrų aukščio, šalia metalinio vamzdžio... Nepatinka, gerai, 

tebūnie kupiūra čyriko, taigi ir su Leninu. 

- Klausyki, padugne, palikite mano Leniną mauzoliejaus ramybėje! - pasipiktino Galigantas. 

- Nerėkite! Jūs gi iškilus kultūros globėjas! 

- Mes gi drąsi šalis, visur ir net miške garsiai rėkiam! 

- Miške rėkia tik paklydę uogautojai, grybautojai, riešutautojai, vaistažolių rinkėjai, ekologiniai 

bepročiai ir staugia alkani vilkai! 

Vilnius, 2017 m. 

[Muzikos niekas neužsakė, todėl jos nebus.] 

 

Didybės manija 3, arba Pneuma (tik šiek tiek filosofijos) 

 



 132 

Galbūt verta priminti, kad didybės manija (megalomanija) yra psichinis sutrikimas, kurį patiria pusė 

šizofrenikų. Betmenas - akivaizdus šizofreniko su didybės manijos požymiais pavyzdys (arba 

Supermenas ir kiti, jų ten Holivude, ir ne tik jame, daug). Ar žinote, kad Napoleonas dabar - tai 

pirmiausia konjakas, tortas ir beveik pusė psichikos ligonių? O ar žinote, kad 10 proc. sveikų 

psichiškai žmonių patiria nedidelius didybės manijos priepuolius, tačiau tai nėra didybės manija, 

tiesiog mintys, kuriose jie susireikšmina. Ne?! Tuomet, mielas skaitytojai, skaitykite toliau, nes juk 

to ir atėjote. Nu ir biškį filosofijos čia bus. Tai neišsigąskit. 

Labai galingas Galigantas siuto, kad Guru Guru, nepaisant nepripažinimo, nepasiduoda, dirba iš 

širdies, iš visų jėgų, netausodamas savęs, todėl, matyt, graužiamas juodo pavydo, pradėjo rašytoją 

įžeidinėti. 

Nestaiga į kabinetą įėjo sekretorė ir atnešė lėtą padėklą su bepiene kava. Referentas susigėdo: 

- Atleiskite, jei Jus įskaudinau... Aš pasitraukiu... Man baisus Jūsų pyktis... 

- Manęs niekas neskaudina, o pykčio irgi niekam nejaučiu, painiojat su kažkuo... 

Guru Guru atsisakė kavos (nes bepienės nemėgo) ir darsyk pasiteiravo apie naujo filmo 

finansavimą. Galigantas mostelėjo taurelę konjako ir tradiciškai nukreipė kalbą į šalį: 

Ką gi, Guru Guru mandagiai atsisveikino. Šis pokalbis, kaip ir visi kiti, buvo tuščias ir bevertis, 

tarsi įkalintas... O gatvė buvo laisva, žmonės ėjo nesurakinti grandinėmis, nesupančioti, ne 

areštuoti. Šliuožė niekšai troleibusai ir autobusai, dirbo buržujų kavinės. Ir štai už lango Guru Guru 

pastebėjo arbatą geriantį Dravenį. 

- Draveni, pasakyki atvirai: sergi didybės manija? 

- Deja, - nesusigėdo Dravenis, - iš čia visos mano bėdos, sugriautas gyvenimas... 

- Aš? 

- Tu pneumatikas... 

- Koks tai žmogus? 

- Toks žmogus viską daro iš širdies, iš pneumos, "gyvenimo kvėpavimo". Kaip stoikai. Primena ir 

budizmą bei kitus prieš 2200-2500 metų atsiradusius mokymus... 

- Draveni, kažkodėl tu teisus, turbūt skaitei vikipediją. Stoikai tikrai mokė, kad viskas priklauso nuo 

dviejų dalykų: pasyvios ir inertiškos materijos ir logose, aktyvios, organizuotos, dieviškos jėgos. 

Pneuma - ir gyvūnuose, ne tik žmonėse, tai artimiausia medžiaga logosui, "konstruktyvioji ugnis" 

(pur technikon). Būtent pneuma judina kosmosą cikliniu ritmu. Kai ciklas pasibaigia, 

įvykstaekpyrosis (gaisras), kosmosas tampa gryna pneuma, iš kurios vėl atsikuria. 

- Man ir stoikams kosmosas - vieninga būtis, pagrindinė erdvė, sferiškas kontinuumas, veikiantis 

pagal pneumos kauzalumo dėsnius, kurį stebi mano amžina, nekintanti Sąmonė, - pridūrė Dravenis. 

- Nesikeik, jebitute, - pagaliau supyko Guru Guru. 

Vilnius, 2017 m.   

Cyro Baptista, Shanir Ezra Blumenkranz, Tim Keiper, Brian Marsella, Kenny Wollesen. Mount 

Analogue Drawing inspiration from the life and work of the towering spiritual figure Georges 

Ivanovitch Gurdjieff, Mount Analogue is one of Zorn s greatest creations. Taking the form of a 

mystical journey, the music jumps from one world to another weaving a rich tapestry that blends 

world music, jazz, Contemporary classical and more. Featuring Cyro Baptista s fabulous quartet 

Banquet of the Spirits augmented by the brilliant Kenny Wollesen on vibes, this is the latest volume 

in Zorn s mystic series, and a major new extended composition. Described as aural cinema, even 

after thirty years Zorn s file card pieces have never been equalled. A masterwork! 

 

(Fu)turizmas (namuose) 

 

Išmaniosios viryklės, išmanieji langai, viskas išmanu... Tik ar žmogus po dešimtmečių kelių bus 

išmanesnis, išmintingesnis nei dabar? Ar kaip tik dabar išminties sutemos, o žmogus išmintingėja? 

- Guru Guru, išmanus gali būti tik žmogus, bet ne daiktas. Vyksta žiniasklaidos ir reklamos 

skatinama žodžių devalvacija, dabar jau niekas nežino ką reiškia žodis, kokia jo tikroji prasmė. O 
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žodžiai - tai kalbos energija. "Žodis - žeidžia, žodis - gydo", - sako lietuvių išmintis. Vyksta kalbos 

naikinimo procesas, ir kai žodžiai praras vertę - pradėsime mykti, riaumoti, staugti kaip gyvuliai, o 

žmogus bus išmintingesnis, jei gerbs žodį, nesityčios iš kalbos, ir tik tada jis pasieks išmintį, taps 

protingesniu, išmintingesniu. Norėčiau atskirai pakalbėti apie išmintį, nes ji nėra vien tik praktinio 

ar teorinio proto rezultatas. Išmintis - tai intelekto patirtis, proto branda... 

- Draveni, su kuo tu kalbi? Nieko nesuprantu, labai jau protingi žodžiai, prasmės - jokios. Tokie 

žodžiai, kaip ir demokratija, laisvė, džiaugsmas, atjauta, jie nieko nereiškia, tiksliau, demokratija 

yra daugumos diktatūra, laisvės nėra, džiaugsmas - tai vieno ar kelių hormonų kiekio smegenyse 

padidėjimas, o atjauta yra nusispjovimas ant visko, nes empatiškas gali būti visam pasauliui, bet 

nieko nejausti. Užuojauta - kas kita. Užjausti gali vieną žmogų, nuoširdžiai, kad ir kas tai būtų. At-

jauta man atrodo dirbtinis konstruktas protingiems kvailiams. 

- Galiu pasakyti ir kitaip... Žodžiai – tik prasmės šešėlis, garsai ir raidės, sunkiai pasiekiantys 

žmones. Kas kita poezija – ji gyva... 

 

liepsnojančios mintys 

atplaukia 

iš paslaptingos bedugnės 

ir šviečia lyg žvaigždės 

neatskrido drugelis 

ir vėl sudegė naktis 

iškeliauvusi į paslaptį 

tamsą 

šalta ryto mįslė 

išsprūdo lyg paukštis 

ir kilo aukštyn 

kol tapo šviesu 

 

- Draveni, tai tik eilės, eilės... Kam jos žmogui? Eilėmis sotus nebūsi, koldūnais ar kiaušiniene, 

bulvėmis - gali. Tuomet kam jos, tos eilės? Vis apie tą patį, grožį, gėrį, meilę, ir kaip viskas 

emancipuota, eksageruota (pats persistengiau - išpūsta). 

Žmogus tokia susireikšminusi būtybė, kokios gamta nėra mačiusi. Katinai - pamaivos ir egoistai, 

bet, palyginti su žmogumi... Todėl turbūt nuolatiniai išminčiai dolbilino žmogecams į smegenus, 

kad reikia būti tokiu ir anokiu. Draveni, pažvelk. Kiek žmonijai metų? Nuo šumerų, egiptiečių, 

žydų, kinų civilizacijų - keli tūkstančiai. Ankstesnių civiliziacijų mes randame tik pėdsakus, tad jos 

nesiskaito. O kiek per tą laiką atėjo mokytojų, išminčių, kurie buvo apspjaudyti, sušaudyti, 

nukryžiuoti, išžaginti ir kitaip nužudyti. 

Visi Kristaus apaštalai buvo nužudyti, tik Judas (išdavikas, buvo ir kitas Judas) nusižudė. Kodėl taip 

yra? Kodėl žmonijos istorija yra karų istorija? Žmogus - nevykėlis. Tiesa, naujienos apie tai, kad 

mokslininkai sukergė žmogų ir kiaulę, tiksliau, žmogaus kamieninę ląstelę įdėjo į kiaulės embrioną, 

manęs visai nedžiugina. Mūsų genomai labai artimi, todėl kai kuriose religijose kiauliena ir 

nevalgoma, nes, kaip ir pelės, kiaulės mums artimos. O kas bus iš tų hibridų? Ar kas nors gali 

prognozuoti? Vergų armija juodiems darbams? 

Technologijos labai pažengė, greitai gal net tapsime II tipo civilizacija pagal Kardaševo skalę, 

išmoksime naudotis ne tik Žemės resursais, bet ir Saulės sistemos. Tačiau žmogus morališkai 

supuvęs. Liberalizmas leidžia viską. O to visko sąraše - labai daug baisių dalykų. Ką pasakysi, 

Draveni? Tu gi budistas. Atsakyti ką nors kaip Dalai Lama a lia "mano religija - taika", "moja chata 

s kraju" jau nebepavyks. Nebe tie laikai. Laikas rinktis - ar pasyviai pragyventi gyvenimo likutį, ar 

pakeisti savo mąstymą, o tuo pačiu ir pasaulį. 

- Guru Guru, tavo postrigavimai - pabodusi nihilistinė malda, kuria svaiginasi sotus miesčionis. 
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Tu nori, kad ir aš atsakyčiau it naivus moralistas, nepailstantis švietėjas, kabinetinis humanistas. 

Ne! Tu tik ir lauki tokio atsakymo, nes tai būtų dar viena proga iš manęs pasijuokti... Nepavyks! 

Kaip tu sakai: "Nebe tie laikai." Taip, laikai kiti, ir tavo manifestas: "Laikas rinktis - ar pasyviai 

pragyventi gyvenimo likutį, ar pakeisti savo mąstymą, o tuo pačiu ir pasaulį." iš esmės klaidingas ir 

pasenęs. 

Ženki toliau! 

Įveiki šį barjerą! 

Nustoki rinktis, nes sąvartyne tik šiukšlės, liaukis keisti mąstymą, pasaulį ir save. 

Nurimki, stebėki savo mintis, ir tu pamatysi, kad tai NE TAVO mintys, tai tik reaktyvinis 

mąstymas, proto autopilotas... Tu greitai nustebsi: "Ne, tai mąstau ne aš!" Ir tada, ir tik tada, tu 

atrasi save. Kito kelio nėra. 

- Aš ne nihilistas, tai budistai nihilistai, garbinantys tuštumą, o ją net rašantys didžiąja raide, ohoho, 

kiek pagarbos niekui. 

- Atakuoji Tuštumą, pagirtinas siekis... Užjaučiu - tuščios tavo pastangos... 

- Tuštuma atakuoja mane. 
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ANOTACIJA 

 

 

Prieš Didįjį Žaidimą buvo Iki-Žaidimas, Pre-Žaidimas ir Postžaidimas. Autoriai visuomenei 

pateikia Žaidimo pradžią, ir primena, kad Guru Guru pradžioje buvo Bertu ir Maiklu. Žaidimas 

tęsiasi, ir (ne)pasibaigia Postžaidimu. Ši knyga yra ne lingvistinė studija, o literatūrinis bandymas 

ištirti, kiek gali į nepažintą egzistencijos gelmę nugrimzti kalba. Tai pastangos atrasti naujas prozos 

ir poezijos galimybes. Pagaliau, tai - psichodelinė kelionė į dar neatrastas būties erdves ir paslaptis. 
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