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P O K A L B I A I   P R I E   F O N T A N O  

 

 

Du anekdotai ir viena išmintis 

 

Draveni, nori aš papasakosiu anekdotą? – paklausė Guru Guru. 

- Klok! – nudžiugo Dravenis. 

Вокруг мудрого ребе сидят ученики. 

— Жизнь — это фонтан, — вздыхает ребе. 

Ученики набожно молчат. 

— А почему, собственно, фонтан? — осмеливается, наконец, спросить один из учеников. 

— Ну — не фонтан, — вздыхает ребе. 

- Tai ZEN, – komentavo Dravenis. 

- Taip, o gal ne, - nė kiek nesuabejojo Guru Guru. 

- Abu atvejai teisingi, o gal ne... 

- Nuuu! 

- Ar aš arklys? – nusistebėjo Dravenis. 

- Ar aš avėns? 

- Ne, tu katinas. 

- Ne, katinas tu. 

- O tu tigras? 

- Bet aš tikras! 

- Guru Guru, kaip negražu meluoti... 

- Negražu. Negražu (juokiasi), bet smagu. (Kvatoja). 

Dravenis prisiminė senus laikus ir padeklamavo eiles: 

 

Negražu 

Negražu 

Negražu 

Negražu 

O paskui 

Netikėtai 

Gražu 

(Skiriama A. Barysui) 

(R. Kundrotas, K. Gruzincevas, NELEGALAI, Pasviręs pasaulis, 2002 m. psl. 17.) 

 

Guru Guru užlipo ant fontano atbrailos ir pardėjo šokti retrogradinę čečiotką. 

- Sušokim "Anzelmutę" ir padainuokim, kaip negerai! 

Staiga Guru Guru susverdėjo ir vos nenukrito į vandenį. 

- Neiki šokti su ragana - liksi be kojų! – įspėjo Dravenis. 

Guru Guru ilgai stebėjo vandens purslus, ir, pagaliau, paslaptingai prabilo: 

- Aš esu Laiko kristalai, ir būtinai daugiskaita, nes manęs yra daug visur pasklidę... 

- Laiko kristalai... Kas tai? 

- Tai buvo anekdotas... 

- Cha, cha, cha... – kvatojo Dravenis 

- Ahc, ahc, ahc... 

- Atbulas toli nevažiuosi... 

- Bet šliaužti patogiau... 

- Taip ir galvojau, kad esi reptiloidas! 

- Reptiloidas - tu. Aš - kura-kura. 
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- Supratau, esi vėžlys, išmintingas, ilgaamžis gelmių tyrinėtojas. 

- Cha, cha, gūgl transleitai, privėt! 

- Guru Guru yra prisijungęs... 

- Ont-laidą! 

- Guru Guru, viela - tai tavo kelias? 

- Spygliai taip, viela – niekada... 

- Pušys ar eglės? 

- Tik gilės. Ir tik raudonmedis. Tik rojus. 

- Vytauto Sirijos Giros Raudonmedžio rojus? 

- Ne, tiesiai iš sugriautos Sirijos. 

- Ar tu taip pat sugriuvęs? 

Guru Guru apibėgo baseiną ratu, kartodamas keistus posmus: 

 

aš nebe-kalbu 

aš tiktai rė-kiu 

aš bix-us šau-kiu 

a kas čia man užėja? 

 

- Surimtėki, tau tik Boogie Woogie dance galvoje. 

- Surimtėki, surimtėki! Nekalbėki niekų! Mano galvoje skyla Laiko kristalai. 

- Dabar mokslas "sprogsta" nuo atradimų! Išlikime gyvi, – pažvelgęs į fontano baseiną pastebėjo 

Dravenis. 

- Taip, kad mes dar gyvi, tai kiečiausias anekdotas. 

Vilnius, 2017 m. 

  

Intervista ir pergunta 

 

- Draveni ir Guru Guru, kreipiuosi į jus abu. Mano vardas - Avinash. Prašau nesijuokti, esu tabloido 

reporteris. Noriu padaryti su jumis intervistą prie fontano. Ar galiu jau sakyti savo perguntas? 

Dravenis ir Guru Guru susižvalgo. 

- Ką? 

- Ačiū, tai aš jau ir eisiu... 

- Draveni, tai referento Galiganto agentas – jis nori mus išdurti, nepavyks... 

- Guru Guru, mes laisvi, pasiruošę keruakiškai kelionei. Jokių problemų! Šalia fontano - varnų oro 

uostas ir vietoj skrydžio - aukšti klausimai, o jei atsakysi neteisingai - į basainą ir bul, bul, bul... - 

džiūgavo Dravenis. 

- Bulbul, kaip jau su tavim esam šnekėję, Draveni, yra lakštingala. Man įdomus kitas dalykas: kodėl 

paukščiai galingesni už lėktuvus? Jų susidūrimas mirtinas. Be abejo, žūva ir paukščiai, bet lėktuvui 

tai jau nuosprendis, nors ir esama technologijų, kurios nuvaiko paukščius. Ar žmogaus įkyrios 

mintys nėra tokie pat paukščiai aplink lėktuvus? 

- Lakštingala - štampas, klišė, seni banalybių rėmai... Geriau jau varnos... Stebėki, kaip jos 

didvyriškai pakyla nuo ledo ir skrenda, kai lyja, kai sninga... Paukščiai ir lėktuvai, žmonės ir 

automobiliai, žuvėdros ir laivai... Technika veja visus į šalį...  Guru Guru, tavo protas – tai lėktuvas, 

skrendantis autopiloto režimu, o paukščiai primygtinai prašo paimti minčių šturvalą į savo rankas... 

Antraip... 

- Klišė? Visai ji ne kliša. Tiesė, galima sakyti. Arba kreivė. Varnos juodos ir nematematiškos. Jos - 

apgaulė. Paukščiai yra paukščiai, kad ir ką sakė David Lynch savo Tvin Pykse. Technikos daug, 

išminties mažai. Žmonijos valdovai nežino, kaip ją pritaikyti geriems darbams, o jei žino, beveik 

netaiko. Tai kolapsas. 
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- Technikos viršūnė – galingas robotas, kovojantis prieš degraduotą žmoniją... Tik inžinieriai žino, 

kaip pritaikyti techniką "geriems" darbams... O kolapsas - godžių humanitarų diktatas, todėl 

technokratai ir kuria robotus, kad galėtų pašalinti galigantukus, - paaiškino Dravenis. 

- Robotas - nuo čekiško žodžio robota, sunkus darbas. Sunkūs laukia robotų laikai. Robotams ir 

žmonėms. Ar degradavęs robotas geriau už degradavusį žmogų? O gal vis dėlto pankrokas yra 

išeitis iš labirinto, nes no future for you? Ko mus mokė akademinis pasaulis? Mūsų laukia šviesi 

ateitis. O ką mes turim? Niūrią dabartį. 

- Kūrėjas – tai robotas, nes dirba iš inercijos, be atlygio, be šviesios ateities. Iškili, susireikšminusi 

dabartis itin žiauri. Nustokite rašyti, dainuoti ir daunuoti, piešti, filmuoti, fotografuoti, nes kai ateis 

sunkūs (nepakeliami!) laikai, gulėsite gatvėje ant suolelio ir jokia muzika jūsų nepaguos! Pankrokas 

- tai aklavietė, tai pasispardymas tamsioje skersgatvio tarpuvartėje, tai roko agonija... Akademinis 

pasaulis nieko nemoko, bet slepia žinias. Guru Guru, ar tu tikrai TURI dabartį? Manau, kad NE, nes 

tavo reaktyvinis protas klaidžioje praeityje, mąsto apie "šviesią" ateitį. Tu esi kurčias, aklas, 

negyvas, miręs pasauliui, artimiesiams ir sau... 

 

Trata automatas 

Nešu jį per petį 

Kur man šauti, pasakys 

Balsas galvoje, b.... 

 

- Guru Guru, tu kalbi eilėmis, kai nerandi išeitis. kaip toliau gyventi, tu tarsi neturi jokio supratimo 

kur esi. Tu pametei orientyrus, nes slepi savo patirtį, net ir nuo savęs. Tai - stabdis, automatas, 

šaudantis į tave... 

Sužviegė stamdžiai, prie užšalusio fontano privažiavo Chrysler, išlipo Giedrė: 

- Draveni, atvariau tavo tačką! – šūktelėjo mergina. 

- Guru Guru, važiuokime - gyvensi ir mirsi vienu metu, todėl neprireiks ir automato, - pasiūlė 

Dravenis, - kelionė tave išgelbės nuo emocinio tingumo. 

- Gyventi sunkiau nei mirti. Taika yra tik žodis. O dabar - prie sienos, niekadėjau! 

- Tu esi emocinėje aklavietėje, tau reikia sprogimo... Padaryki ką nors naudingo kitiems. Aplankyki 

savo tėvus, pažaiski su katinu, su šuniuku... Tave apsėdo dvasinė tinginyste – tu nežinai kam gyveni 

- liko tik pareigos. Tai atsitinka , kai dirbi širdžiai nemielus darbus, todėl lipki į Chrysler ir 

skrendam greičiau už vėją, - ragino Dravenis, - tavęs laukia susitikimas su savo Lemtimi! 

- Visa tai žodžiai, o aš visada esu Kelyje. Tavo žodžiai, kaip vėjas, tik prašvilpia pro šalį. 

- Guru Guru, reikia pramušti abejonių ir nuoskaudų bloką, todėl neskieski savo gyvenimo kava, 

sukapoki tortą į dvi dalis ir išmeski! 

Tik po ilgų apmąstymų, Guru Guru pastebėjo, kad šalia jo sėdi Mylimoji. Taip, jis įlipo į Chrysler ir 

keliaus ne vienas. 

- Aš pabudau! – rėkė Guru Guru. 

- Jei aš užmigsiu – galas visiems! – pastebėjo Dravenis. 

Automobilis skriejo į naujus tolius, į dar neatrastus pasaulius. 

- Kur lekiam? – paklausė Guru Guru. 

- Asfaltas įtemptas kaip styga, griežia ratai! 

- Gerai važiuoji... – pagyrė Giedrė. 

- Baisoka važiuoti su tavimi... – pastebėjo Guru Guru Mylimoji. 

- Greitkelis skamba it Stockhauseno nata! – gyrėsi Dravenis. 

- Būk atsargus, Štokas - kietas akmenėlis, gali apvirsti... – įspėjo Guru Guru. 

- Vertinu šį kompouzą! 

- Nejaugi, turbūt nemiegojai visą naktį? – abejojo Guru Guru. 

- Tai tu pelėda! 

- Miegojau, anksti guliau, apie vienuoliktą, apie 4 išbudau. 
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- Vienas mano pažįstamas kambaryje buvo pasistatęs palapinę ir tik ten miegodavo. 

- Aš miegočiau šalia palapinės, miegmaišyje. 

- Taip reikia elgtis miške, kai lyja lietus. 

- Tada dygsta daug grybų, ir labai gražu. Deja, jau nebėra šernų. Iššaudė. 

- Ir pabudus nereikia praustis... Liko tik šlapi šernai! 

- Šlapi Šernai buvo pirmoji mano heavy metal grupė, kuriai didžiausią įtaką, be abejo, padarė 

Pesniary ir Black Sabbath. 

- Guru Guru, deja, tu klysti, tai Pesniary padarė didžiulę kūrybinę įtaką Black Sabbath... 

- Tai tu irgi žinai tą paslaptį, kad BS narys (pavardė mums žinoma) slapta žavėjosi jų kūryba? 

- BS - tai Bahamai! - nudžiugo Giedrė. 

- Na, žinoma, - neabejojo Guru Guru. 

Įelektrintas Dravenis pradėjo deklamuoti: 

 

SISTEMA 

SISTEMA 

SISTEMA 

SISTEMA 

SISTEMA 

 

Dialektiškas Guru Guru pasiūlė rebusą: 

 

SISTEMA, SISTEMA, 

KOKIA TU GRAŽI 

O TOJ SISTEMOJ... 

 

(įrašyk eilutę) 

Dravenis dar stipriau paspaudė akseleratoriaus pedalą, trakštelėjo kaukolė, sužibo mintis: 

 

SISTEMA, SISTEMA, 

KOKIA TU GRAŽI 

O TOJ SISTEMOJ... 

MANO ŠIRDELĖ 

 

- Ruination su Sėkla dainavo kitaip, čia daug gražiau, pagal visas Pesniary tradicijas, - pastebėjo 

Giedrė. 

- Savo dainavimu Pesniary griovė tarybinės (sovietinės?!) estrados tradicijas, - triumfavo Dravenis. 

- Bet tradicijos nesugriuvo, tik persidažė ir persivadino, - patikslino Guru Guru sukdamas į Kultūros 

ministerijos kiemą. Laukė rimtas susitikimas ant kilimo. 

 

Vilnius, 2017 m. 

 

Šaltas mitingas 

 

Prie fontano tyliai, basas atkeliauja Fantomasas... 

 

Jis nebijo sniego, 

Šalto tarpuvartės miego. 

O kodėl, o kodėl 

Žino tik šalta žiema. 
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- Žinau, Draveni, kad nesirimuoja, bet pažvelk į mane - šiandien esu išbalęs, todėl kalbu baltosiomis 

eilėmis. Nepaklausi, kodėl? Nepaklausk, pats pasakysiu. Tiesiog. 

Dravenis atidžiai pažvelgė į išblyškusį draugo veidą, ir žaibiškai surimavo žodžius: 

 

Guru Guru išvaizda gan šauni, 

Nemaža nosis prakilni, 

Ir akys veriančios kiaurai, 

Atskirs kur bloga, 

Kur gerai. 

 

- Eilėm, tai eilėm: 

 

Mūsų kaimas labai fainas. 

Penkios (neįskaitomas žodis) ir kombainas. 

 

Dravenis mandagiai pastebėjo, kad skliausteliuose turi būti žodis – katės, ir padeklamavo: 

 

Šviesos fontanas sklinda nuo žvakės, 

Kai ypač tamsu, ir kabinete, ir galvoje. 

Tu žiemą teisingai supranti, 

Todėl snaigių šokis nenutrūksta, 

Ir tu laimingas būti pripranti. 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

O kai atsėlina žiema, 

O ji atsėlina kas naktį, 

Guru Guru rašo epą apie Lietuvą, 

Apie kurią kasdien galvoja. 

Tas epas toks, kokia šalis. 

Šalis puiki, puikus ir epas. 

Tik jo nėra. 

Kur dingo jis? 

 

(Guru Guru dramatiškai nusišluosto tariamą prakaitą nuo kaktos, groja keista muzika) 

 

Šiuolaikinis didvyris - 

Biurokratas Galigantas, 

Dirvonuoja parduota žemė, 

Smenga sugriauti fabrikai 

Ponams gyvent labai gerai. 

 

- Draveni, ar mes kalbame eilėmis, ar tai eilės kalba per mus? Baisoka... 

- Guru Guru, bus dar baisiau: 

 

Išvažiavo milijonai - 

Liks tik Briuselio paliktas 

Nomenklatūrinis elitas. 

Ir penki taksistai (bei šuo). 

 

Guru Guru itin politkorektiškai paprieštaravo: 
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Briuselis turi savo 

Elitą. 

Mūsų elitas 

Kiečiausias yra: 

Ofšorai ir babsės, 

Gražiai sudėliotos 

Krūve 

lė 

mis 

Nereikia nei tavo darbo, 

Nei diplomo - 

Tik aukštos tribūnos 

Ir politinio lavono. 

Kam tai grubiai, tiesmukai, 

Pagyvenkime gražiai - 

Tau limonas, man limonas, 

Džiaugiasi ir trečias ponas. 

 

Staiga Guru Guru ir Dravenis atsitokėjo. Nežinia iš kur (JIE visur!) išdygęs, Galigantas suriko: 

- Pakaks mitinguoti prie užšalusio fontano! Galiu eiliuoti ir aš: 

 

Mašinytės 

Ir mergytės, 

Puslitronai 

Ir girti balvonai. 

 

Žiemą fontanas saugo vandenį, todėl galima lengvai pilstyti iš tuščio į kiaurą, o kas vyksta 

Lietuvoje – tai Polišinelio paslaptis. Stop! 

 

Tigras  

 

Tau, nieke. tau, Nieke. 

 

Kur dingo Guru Guru? Ar šią paslaptį žino pavojingi ralistų viražai, šventi vitražai, sunkūs 

sakvojažai (pranc. sac voyage - kelioninis krepšys) ir tolimi svajonių miražai? Guru Guru reziduoja 

žymiai toliau, nei užmato akys. Jis vasaroja paslaptingoje erdvėje, kurioje ošiančių medžių lapų 

neužkloja jautrios melomanų ausys, kur smegenys pavirsta plastiška koše, iš kurios nykštukai 

milžinams kepa blynus, kur laisvos mintys paklysta tarp haliucinogeninių grybų. Ar pažangi 

visuomenė laukia Guru Guru sugrįžimo? Nežino niekas... Vargu ar į šį klausimą gali atsakyti 

radijas, spauda, televizija. 

Futurologai tvirtino - Guru Guru, pavirtęs seno laikrodžio švytuokle, džiugiai stebi, kaip paprasta 

dantračių mechanika tarsi kuria laiką, kuris vis dar yra neįkandama paslaptis. 

Mitų tyrėjai prieštaravo – nesąmonė! Šalin laiką! Legendos - amžinos, viršlaikės! 

Ko gero, buvo teisūs šamanai - tikri tik totemai. 

- Guru Guru, kokia tavo prigimtis? - paklausė Dravenis. 

- Prigimtis mano - tigras. 

- Guru Guru, vadinasi tu esi nepraktikuojantis Guru? - nustebo Dravenis. 

- Neguruojantis praktikas. 

- Kokia gi tavo neguruojanti praktika? Pirmą kartą girdžiu apie tai, todėl ir klausiu. 
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- Miegas. 

- Ar miegodamas tu pavirsti tigru, savo totemu? 

- Atvirstu į save - būtent. 

- Kiek supratau, miegas padėjo tau tapti stipria asmenybe, atrasti „medžioklės“ (kaip sakei – esi 

tigras) laukus, o gal sapne tu nugali priešus ir suvedi sąskaitas? Kiek žinau, tigras niekada 

nepaklysta gyvenimo džiunglių labirinte? 

- Tigrai sąskaitų nesuvedinėja, jie neturi priešų, nes niekas nedrįsta būtų jų priešais. 

- Džiugu sutikti tokį demokratišką tigrą! Tikiuosi, sapne tu matai paslėptus lobius, sužinai kitų 

žmonių paslaptis? O gal tu patenki į visiškai kitokį pasaulį? O gal atsikratai filosofinio košmaro ir 

supranti, kad pasaulis tik mechanika, valdoma programų, dvejetainė matrica, turinti tik du dėmenis: 

„taip“ ir „ne“. Gal tu pakyli virš pasaulio dichotomiškumo, panaikini bet kokį dualizmą, iš principo 

pakeiti, transformuoji visus pojūčius ir pasaulis tau tampa kitoks, harmoningas ir šviesus. Ar tu 

laimingas sapne? 

- Demokratija ir tigras? Cha cha. Suėsiu... 

- Vadinasi, tu kaip tigras gyveni pagal dvigubus (trigubus?) demokratijos standartus? Kokia 

demokratiško tigro motyvacija? Tik nereikia kalbėti apie instinktus! Anksčiau pateikti klausimai 

buvo žymiai platesni, būtų labai smagu išgirsti atsakymus, - patikslino Dravenis. 

Guru Guru niūriai nusijuokė: 

- Tigry ne znajut stracha... 

- Strach boitsa tigra.. 

- Yes! 

Totemai neturi jokios motyvacijos, todėl gali padėti žmonėms. Ne visiems, ir ne visada... 

 

Kažkur tolimoje tarpuvartėje  

 

Kokia gyvenimo prasmė? Bejėgė knygų išmintis. Akademinė filosofija – tai atstumta ir skaudžiai 

įžeista panelė, atidžiai stebinti aistringą mokslo ir religijos šokį. Filosofija yra išmintinga, klastinga 

ir gudri, nes žino fundamentalaus mokslo ambicijas, siekius paaiškinti viską, o religija, savo ruožtu, 

niekina mokslą, bet nori jam apsukti galvą, suvilioti, idant jis prarastų sveiką protą. Ir mokslas ir 

religija nori vienvaldiškai viešpatauti, todėl yra tik aistra, bet nėra meilės. Filosofija tapo niekam 

bereikalinga, todėl palikime ją ramybėje ir paklauskime Kultūros ministro referento Galiganto. 

Atsakymą žino tik jis. Matyt, todėl monitorių šviesą išvydo šis tekstas, bylojantis apie itin svarbų 

kultūrinį pokalbį, priešybių dialogą, nemokslinę diskusiją.   

Į metalą sustingo geltonas taksi, o automobilio ratai virto guma. Atsivėrė pusiau stiklinės durys. 

Išlipo Galigantas. Falšyvas, arogantiškas, vilkintis violetinį fraką, be lagamino (diplomato), be 

aristokratiškos lazdos, be baltų pirštinių, be jokios teigiamos emocijos. Todėl ir linksmas, ir 

klastingas... 

- Va aš, Draveni, sunkiai tampu budistu, nors norėčiau. O šįkart noriu pakalbėti su tavimi apie 

pėdsakus. Visi jų daug kur paliekame. Ne tik pritrupinę sausainių. Snoudenas sakė, kad mus visus 

seka. Nežinau, ar tiesa, nesu paranoikas, nors tai dar nereiškia, kad manęs niekas neseka. Draveni, 

kokius gyvenime pėdsakus, išskyrus fizinius, mes paliekame? 

Sujudo siauros senamiesčio gatvelės. Taip, kiekvieną referento žingsnį stebėjo nuo suodžių pajuodę 

čerpių stogai. Bitais (bitlais?), baitais, megabaitais alsavo malkomis kūrenami kompiuteriniai 

židiniai, skvarbios kaminų akys fiksavo kiekvieną Galiganto judesį, o neužuodžiami dūmai bandė 

skenuoti mintis. Neišdegs! Nepadės nei anglis, nei koksas. Galiganto smegenys buvo apdairiai 

apsaugotos juodžiausiu, neįžvelgiamu šungito ekranu. 

- Nesvarbu, kokius pėdsakus paliekame gyvenime, svarbu, ką išsinešame iš jo. Visi mūsų pėdsakai 

šioje žemėje – tai pėdos smėlyje, sniege. Svarbi tik kelionė. Klausi, ar mes paliekame ką nors 

daugiau nei mūsų kūryba, darbai, vaikai? Nori sužinoti ar mes paliekame metafizinius pėdsakus? 

Referente, keliauti reikia atsargiai, nešiukšlinti ant tako, kuriuo tu eini, nes šiuo taku eis ir kiti. 
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Taigi, įveiktoje kelio atkarpoje paliekame dalelę savo pasiryžimo, kantrybės, atkaklumo, gal dar 

kažko... Sunku įvardinti, nes nenoriu pradėti filosofuoti... 

Išgirdęs tokį atsakymą Galigantas sutriko, tarsi atsidūręs siaurame kalnų take. Tik arogancija 

patikimai saugojo referentą nuo pražūtingų bedugnių ir stačių tarpeklių. 

- Draveni, koks dvasingumas, kokia kūryba? Man, kaip referentui, patinka tik praktinis mąstymas, 

žuvų kauliukai vietoje meditacijos. Tunas savo sultyse arba aukšta kilmė pomidoruose. Aš senjoras 

Pomidoras, o tu maištautojas Čipolinas. Et, kaip norisi valgyti, lėbauti... Kokia čia dar filosofija... 

Apetitas ištrynė siaurą pažinimo taką į snieguotas viršūnes ir Galigantas atsidūrė jaukioje virtuvėje. 

Svaigino kvapai, atsivėrė visi katilai, atsidarė visų orkaičių durelės, ir skrudintuvas iki lubų 

nusviedę paskrudintą duonos riekę. 

- Draveni, geriau valgyti nei filosofuoti... 

- O dar geriau – gerti arbatą. 

- Skamba psichodelinė muzika, tu geri pigią arbatą, ir tai ir yra viršūnė! Draveni, nejaugi tau reikia 

sekinančio mąstymo? Bevertės filosofijos? Tai labai varginantys ir nuobodūs dalykai... Rytais kepu 

kiaušinienę su kumpiu ir nieko savęs anei savo mergužėlės neklausinėju. K čiortu tą filosofiją. 

- Referente, tu teisus. Tai paradoksas, kurio tau nesuprasti... Nėra jokių atsakymų, todėl neturi būti 

ir klausimų. 

- Aš žinau, kaip reikia gyventi. Nebenoriu būti teisėju sau, noriu teisti kitus. Draveni, mano 

gyvenimas keičiasi tik į gerąją pusę. O kodėl tu smunki? 

- Galigante, aš daug esu padaręs klaidų, iškrėtęs kvailysčių... Noriu susitaikyti su savimi. 

Gyvenimas keičiasi, nes nieko nėra pastovaus... Kaita gąsdina žmones, nes jie nori sustingti savo 

mažytėje laimėje... Buvau jaunas - dabar senas, buvau sveikas - dabar ligotas, turėjau kūrybinių 

vilčių - dabar ne... Galima būtų tęsti, bet ar verta? 

- Neverta. Draveni, esi šarlatanas, todėl esu tikras: pas tave eina minios žmonių, prašančių patarimo, 

kaip pralobti, pasveikti, iškilti... Visų žmonių siekia vienodi... Ar ateina nors vienas, norintis pažinti 

savo Tikrąją prigimtį? 

Galigantas atidžiai pažvelgė į Dravenį. Suplyšę džinsai, purvina striukė, kiauri batai. Štai iki kokio 

lygio nusirito tariamas ZEN meistras. Apgailėtina. Dravenis susimąstė, pasiruošė nematomam 

šuoliui. Referentas triumfavo: 

- Pokalbis tarsi baigtas... Bet liko dar neatsakyti klausimai, malonėki nors vieną atsakymą: „Ar esi 

adekvatus pačiam sau?“ Ačiū! 

- I durnus klausimus neatsakinėju... Prašau! 

- Taip, sutinku, klausimas durnas, bet labai, labai mielas. Todėl, atsakysiu aš. Draveni, tu nesi 

adekvatus pačiam sau, nes nesusitaikei su savimi, neatleidai sau nuodėmių, kurių esi labai, labai 

daug padaręs. Draveni, tu nemyli savęs! 

Galigantas pergalingai įlipo į taksi ir neatsisveikinęs nuvažiavo. 

Sekmadienis, birželio 25 d. 

 

Kalba ir Nekalba 

 

Guru Guru tarė: - „b“.  

- „a, b, c“, – atsakė Dravenis. 

- O kas abėcėlėje yra po „ž“? 

- Trys baisios raidės – „w“, „q“, „z“ ... iš baimės vietoj „x“ pasakiau „z“. Br........... 

- Na, čia jau tikrai baisu... 

- Siaubiakas... Įdomi mintis - būna siaubo filmai, bet lietuviška siaubo abėcėlė! Čia kažkas naujo... 

(įvykis, kuris buvo, nebuvo...) 

Guru Guru pristatė siaubo abėcėlę, ir visi akademikai nualpo, pakratė kojas... Liko gyvi tik paprasti 

žmonės, kurių lietuviškumo nė kiek nesumenkino, neužgavo ir neįskaudino lotyniškos raidės „w“, 

„q“, „x“: švarios, klasikinės, be perbraukymų, ratukų, brūkšnelių ir kitų gudrių ženkliukų. 
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- O kur hieroglifai? - pasiteiravo Guru Guru, sugrįžęs iš spaudos konferencijos 

- Hieroglifai neturi abėcėlės, jie kaip piešinukai... Hieroglifai - nepavojingi... nenuodingi, nebaisūs, 

neįkertami, neiškertami... – tarsi teisinosi Dravenis. 

- O petroglifai? 

- Dar nepavojingesni. Beveik tikri piešiniai. Būtų gražu, jei kalbininkai pasiūlytų rašyti 

petroglifais... Bet geriau runos - tik du simboliai " I " ir " < " ir visos "raidės" sudarytos iš jų - jokių 

problemų. 

- O Oghamo raštas, kipu - išvis tobula. Žmogus pirma išmoko švilpauti ir dainuoti, tada kalbėti, o 

kada rašyti? 

- Pradėjo rašyti, kai buvo "išjungti" (neaišku kieno?) telepatiniai sugebėjimai ir dingo prisijungimas 

prie informacinio žemės lauko, natūralaus žmonijos "interneto". Raštas - tai jau degradacija... Visų 

nelaimių, nesutarimų priežastis... 

- Bet pletkai blogiau nei raštas. Kas užrašyta, to nepaneigsi, o sugedęs telefonas už raštą mažiau 

patikimas. 

- Taip, tu teisus, nieko nėra tikriau už raštą, bet kažkaip neįdomu, kad (galbūt?) nėra fantastiškos 

žmonijos praeities... 

- O ar yra ateitis? Sakoma, kad Knygų Motinoje Dangiškąja Plunksna viskas jau užrašyta. 

- Štai čia ir pasireiškia mūsų požiūrių skirtumai. Jeigu viskas užrašyta - vadinasi, viskas tikra, 

objektyvu. O aš esu kitos koncepcijos šalininkas. Tikra tik Sąmonė, visa kita - iliuzija, miražas, 

sapnas. 

- O jei užrašyta sapnu? 

- Taip! Būtent taip ir yra! Viskas užrašyta SAPNU pagrindinėje Sąmonės erdvėje. 

- Ir mes sapnuojame kalbas - 8000 gyvų ir nykstančių, ir besikuriančių... 

- Mes sapnuojame VISKĄ! 

- TAIP/NE. 

- Sukeitus vietomis TAIP/NE gausime NETAIP. O kaip yra IŠTIES? – susimąstė Dravenis. 

- TIES/IŠ. 

 

Jeruzalė 

 

Ar yra vidus? Ar yra išorė? Kur esame? O gal mūsų nėra... 

 

- Draveni, kaip gyvuoji? – paklausė Guru Guru. 

- Apmąstymai, visokie, dažniausiai liūdnoki, arba nostalgiški... Galiu apie save kalbėti daug, bet 

nežinau ką... 

- O ko liūdi? Juk kelionė kaip tik turėjo įkvėpt. Mane Jeruzalė labai įkvėpė. 

- Įkvepia tik kelionė į save. Atraski vidinę Jeruzalę! 

- Atradau... 

- Nepraraski... 

 

Neprarasta Jeruzalė, 5777 m. 

 

Minčių duobės. Plokščia Žemė 

 

- Nustebau, pievoj stovi akmenys, tikri menhyrai, ant vieno keisti ženklai, pailgos duobutės, 

ornamentai, o prie kito - nuodėguliai, pelenai, aiškiai matosi, kad čia ir dabar kūrenama ugnis... Gal 

anksčiau čia buvo Alka? – paklausė Dravenis.  

- Manau, kad tai "naujųjų pagonių" išmonė, o ne iš senovės. 

- Guru Guru, miestas - ne vieta dvasiniam tobulėjimui, tai demonų lindynė... Ar tau nekyla noras 

pasitraukti į dykumą, kalnus, miškus, ir skaidrioje tyloje pažinti savo Tikrąją prigimtį? 
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- Nežinau... 

- Argi tai nėra žinojimas? 

- Nežinau... 

- Uolus nežinojimas tolygus paklydimui... 

- O man px. 

- Nevykęs pamėgdžiojimas. 

- Kieno? 

- Atodūsio... 

- Ir tai man px. 

- Taip, taip, svarbūs tik pinigai, o gal ir jie tau px? 

- Pinigai? Kas tai? 

- Oras. 

- Maniau, popierius. Dengi eto bumaga, dainavo Mamonovas (ne Mamontovas, Zvuki Mu). Mu? 

- O popierius dega, virsta dūmais, kurie išsisklaido ore. Kažkaip mes nutolome nuo pagrindinės 

temos (o kokia ji?), ir nežinome, ko mums reikia. Taigi, Guru Guru, ko reikia žmogui iki pilnos 

laimės? Bent jau tau? 

- Nieko, nes laimė nebūna pilna. Ji tuščia. 

- Manyčiau, žmonės trokšta Armagedono, Ragnarioko, Apokalipsės, bet jau kilometrinio 

asteroido... Visa siaubiasklaida persunkta pražūties šlovinimu... Mėgaujamasi skurdu, emigracija, 

tuštėjančiais kaimais, alkoholizmu... Ir visa ši kakofonija skamba sočioje, prabangioje erdvėje, kuri 

net nenori izoliuotis, atsitverti nuo maro. Nejaugi, žmonės pasijuto nemirtingi ir nieko nebijo? 

- Ne, žmogus linkęs naikinti save ir kitus, ir nemąstyti apie pasekmes, priežastis, apskritai 

nemąstyti. Draveni, mokei, kad reikia nemąstyti, tik medituoti. Nesąmonė: nemąstančių yra 99 proc. 

Ar jie medituoja tokiu būdu? Žinoma, ne. 

- Guru Guru, viskas yra priešingai: 99 proc. mąsto, ir labai racionaliai, savanaudiškai... Tik 1 

(vienas!) procentas medituoja ir nori pažinti savo Tikrąją prigimtį. 

- Kaip pasakytų Igoris Valerianyčius, tu pernelyg pervertini žmogaus kvailumą. 

- Žmogaus kvailumas yra sudievintas. Ypač post post post modernizme... 

Kaukši kulniukai pagal žodį POST POST POST POST POST POST (daug kartų, neskaičiavom) 

- Oi, tik nesakyk, kad neskaitei Moriae encomium, parašyto 1509 m. išmintingojo Erazmo 

Roterdamiečio. Ten žmogaus kvailybė labai aiškiai išanalizuota. Niekas jos nedievina, nebent Justin 

Bieber gerbėjai. 

- Taip, skaičiau, ir daug kartų šią nuostabią knygą, ir net lietuviškai... Sutinku, E. Roterdamietis 

tikrai nesudievino žmogaus, bet dabar pasipūtusi žmonija tikrai sulauks gero antausio... Ar girdėjai 

apie kvantinį šuolį, apie tai, kad žmonių psichika ir protinės galios išaugs ir atsiras naujas 

suvokimas. Vietoj rimbo bus pasiūlytas saldainis... Aišku, tik alkstantiems... Sotūs bus pašalinti... 

- Tai sąmokslo teorija kvailiams, kad jie bijotų valdžios ir jai paklustų. Be to, apie tai jau rašė 

Aldous Huxley savo "Brave New World". 

- O ko reikia bijoti, ir kam reikia paklusti? 

- Nieko... 

„Paklusti reikia tik sąžinei“, pagalvojo Dravenis. 

„Kas ta sąžinė, kai yra tyla gera byla“, pagalvojo Guru Guru. 

- Ar tiki, kad Žemė plokščia? - staiga paklausė Angelas, atsiradęs, kaip Jam ir priklauso, iš Niekur. 

 

Durnynas, 2017 m.  

 

Širdies uranas 

 

Laimė – tai ausys, todėl jos dvi... Dosni, dviguba klausa, kuri neklausinėja, tik klauso. 
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- Taip atšiauru - nė lapai nekruta, o ar kruta Dravenis? Gal ir eilėm prabils jis? – jau po pirmo kavos 

gurkšnio, paklausė Guru Guru. 

- Nesu klasikas, aš žvejys, ir žūstu sausoje mėnulio jūroje, laukdamas eilių lietaus... Paklausyki, 

kaip ošia Labanoro giria, kaip traška įskilusios pavėsinės lentos... 

- Draveni, dabar ausim ir (o gal?) ausinėm klausau Bokaj Retiem... Kas juos pamena? 

- Gal dainos: „Taip blogai“. „Kažkas negerai su Bokaj“, - samprotavo melomanas Dravenis 

- Everything so bad... La, la, la, la, la... Nihilistai optimistai! 

- Tiesiog baisu... 

- O aš myliu geležinį... 

- Vilką? 

- Paklausk griežčiau! 

Guru Guru jau išgėrė kavą. Beliko tik arbata. Sunku pereiti nuo kavos prie arbatos. Nelengva nuo 

galvos nuplėšti ausines. Nedera menas prie gamtos, o miškas turi savo plėšrų spektaklį. 

- Supratau – garsiau, - beveik suriko Dravenis, - Guru Guru, ausinės - tai beveik akustinės 

kolonėlės, ir kai klausa pasiekia garso ribą, smegenys nugrimzta į garsų vandenyną. Gilu, tamsu... 

Nepaskęski metale! Neišgelbės niekas! 

- Auksinės ausinės klauso Lemmy (Ian Fraser Kilmister). 

- Aaa... 

Giedrė atnešė kvadratinį kiškio pyragą. 

- Ale geras buvo bičas, - atsiduso Guru Guru. 

- Ney, motorhead, ney... 

- Ney - vienintelis vėjo instrumentas. It's time for you to fly, - sake man Lemmy. 

- O aš būsiu itin banalus. Štai ką man pasakė vėjas, nereikėjo nė klausti, - pasakė Dravenis ir prabilo 

eilėmis: 

 

akustika 

skamba auksas 

platina 

muzika mėgsta metalą 

akustika 

skamba vėjas 

raudamas medžius 

akustika 

po žeme tyli urano rūda 

ir laukia x valandos 

 

Labanoras, 2017 m. 

 

Stojo tyla  

 

Labanoro labi norai. 

 

Guru Guru nejudriai blaškėsi, nerimo mieste, nes jo mintis (ir ne tik!) ribojo gatvės, pastatai, 

automobiliai. Nejaugi likusias dienas teks nugyventi mieste? Niūriai, civilizuotai, urbanistiškai? Bet 

Guru Guru nė kiek neišsigando, tik ūgtelėjo smalsumas: „Kodėl Dravenis kartu su Giedre pasislėpė 

Labanoro girioje? Kam bėgti nuo progreso, civilizacijos? Hipių laikai praėjo, idealai pamiršti, 

išjuokti.“ Guru Guru stengėsi nuvyti šias mintis, bet veltui. Pagaliau kantrybė trūko. 

- Draveni, ar gali atvaryti pas mane? 

- Chrysler tavo paslaugomis, - pritarė ganėtinai sulaukėjęs balsas, - šiandien ketinau sušerti 

mobiliką šernams, bet tau pasisekė, kad mane suradai dar civilizuotą... 
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- Ar gali išvykti jau dabar? 

- Galiu, būsiu už geros valandos, - pažadėjo Dravenis. 

Kaip sunku stotelėje laukti troleibuso, o Dravenio – tikrai nepakenčiama. Ant sienos šmėstelėjo 

Galiganto šešėlis. Guru Guru Mylimoji išvirė kavos. Į galvą kalė kofeinas. Aiškėjo ekspedicijos 

tikslai: tvirtais argumentais prie supuvusios tvoros priremti analfabetą Dravenį, išjuokti jo 

meditaciją, kuklią erudiciją, ir nepaneigiama logika sutrypti susireikšminusią atsiskyrėlio vienatvę, 

sugrąžinti „beprotį“ į miestą. Tegul dirba ir gyvena, kaip visi žmonės. 

Pagaliau po langais sužviegė Chrysler stabdžiai. Dravenis atvyko su Giedre. 

- Nusibodo kaimas, pribaigė uodai? – įgėlė Guru Guru. 

Dravenis nusijuokė, o Giedrė laukė progos atsikirsti. 

- Užsukime į PC, - pasiūlė Guru Guru Mylimoji. 

- Gerai, jau gerai, - pritarė Guru Guru, - aš neketinu medžioti šernų... 

- O gal pažvejosi? – ironizavo Giedrė, - esi įstrigęs miesto tinkle... Ištrauksi save it skanią žuvį. 

- Pagalvosiu, - atlyžo Guru Guru. 

Kelionė prabėgo greitai, nes visi pliurpė apie viską ir nieką. Neverta ir pasakoti, nes keliautojų 

laukė žymiai įspūdingesni nuotykiai. Kai automobilis sustojo miško aikštelėje, duris paslaugiai 

atvėrė didžiulė voverė: 

- Mergaitės, bėgame žaisti į pievą, rinkti gėlių, pinti vainikų... 

- O mes? – pasipiktino Guru Guru. 

- Dovanoju, trumpą filosofinę naktį, - kranktelėjo, o gal kvanktelėjo juodai išprusinta varna. 

- Artėja naktis... – nudžiugo Dravenis. 

- Nerimo siaubo klaiko ir baiso... 

- Sakoma, jei sapne puola pabaisa - leiskis sudraskomas... 

- Hrrrrrrrrrfghnslh... Ar kaip ten Lovecraft rašė. 

- Guru Guru, daugiau šviesos, kalbu ne kaip elektrikas, ar snobiškų žvakių degiotojas, nereikia 

loverkraftiško siaubo, pesimizmo ir cinizmo... Žinau, tau sunku miške būti linksmam, bet reikia... 

- Aš nebetikiu šviesa. 

- Ženki dar vieną žingsnį - netikėki ir tamsa! 

- Nebetikiu niekuo! 

- Puiku! Jokios atramos - geriausia atrama! 

- Negyva mano tuštuma negimdys kitų tuštumų... 

- Tai tik logiškas atsakymas... 

- Nebeturiu jausmu, juos išsiurbė. Ne vampyrai... 

Dravenis pagalvojo apie kompiuterius ir patikslino: 

- Reikia ne logikos, ir ne jausmų! 

- O ko? Zen šalčio? 

Varnų pulkas parskraidino didžiules kolonėles, stiprintuvą Pioneer ir grotuvą jvc. Suskambo 

muzika. 

- Ką klausot? – pasiteiravo didžiulis varnas. 

- Itin retą grupę: Marsupilami - išlieido tik du diskus... 

- Aš juos turiu savo kolekcijoje! – pasigyrė varnas. 

- Aho, super. neteko tokios girdėt, - piktokai pastebėjo Guru Guru. 

- Džiugu tave nustebinti! – puikavosi varnas, - tik du diskai: pirmas - Marsupilami ir kitas – Arena, 

štai ir pilna kolekcija. Oi kaip gera 

turėti visą grupės kūrybą. 

- Super, o aš nieko neklausau... 

- Tik rašai recenzijas apie muziką, poeziją, - įkirto varnas, - neliūdėki, viskas yra internete. Galima 

įveikti šią kliūtį, užpildyti perklausų spragą. 

- Oi tiek muzikos turiu autorines nėr kada klausyt. Mokausi zhengwen! 

- Užjaučiu... – beveik pasipiktino varnas. 
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- Kodėl? Tai nuostabi kalba, logiska, delione kaip lego. Ką, varne, manai apie zhongwen? 

- Tobula tik paukščių kalba! Ypač varnų! – pasigyrė sparnuotis. 

- O ką tu manai, Draveni-san? 

- Dravenis profanas, nemokša... Dravenis nenori galvoti, manyti, protauti... Dravenis tik klauso 

garsų kvailų psichodelinių garsų, - paaiškino varnas. 

- Varne, argi garsai yra? Beethoven buvo kurczias. Ar jis gidejo.garsus? 

- Girdėjo... Ir dar aiškiau, nei tu, besparni! 

- Kaip? Juk kurčias buvo. 

- Nebuvo jis kurčias! – riktelėjo varnas ir nuskrido. 

- Draveni, ar tu istorikas ar nihilistas? Mama - anarchija... Pratęski varno kalbą, dainuojam kartu. 

Varnui dabar būtų vos penki, penki, 

jeigu laikas būtų tikras, nepasuktas nei pirmyn, nei atgal. 

- Guru Guru, aš ne istorikas, todėl ir neistorinis... Aš nedainuoju, nes neturiu tinkamo balso, 

muzikinės klausos, tik girdžiu, o man ne penki penki, ne šeši, šeši, aš nesuskaičiuotas, 

neverbalizuotas, aš tik klausau, užrašau užklydusias mintis... 

- Ne pribedniajsia, Draveni. Matei Gyvenima. O aš nebenoriu gyventi... 

- Taip, Guru Guru, mano patirtis turininga ir turtinga, buvo ir man daug momentų, kai nenorėjau 

gyventi... Mane iš duobių ištraukdavo kažkokios jėgos, geros vidinės jėgos... 

- Nėra jokių jėgų, tai tik iliuzija, Draveni sgrus mals bgas dgbas tgar. 

- „Sgrus mals bgas dgbas tgar“ – kalbėki lietuviškai! Guru Guru, atraski jėgą savyje - tai ZEN. Nėra 

kito kelio! 

- Nėra... Kelio. 

- Išorėje - nėra, kelias viduje... Atraski jį! 

- Praraski, o jei tada pavyks atrasti, bus cool. Dabar nei atradimo, nei praradimo: nul, dzero, sifr. 

- Štai mes ir pašnekėjome, tu žinai mano poziciją, o aš - tavo. Išlikime savimi ir eikime savo keliu. 

Liko varnų aparatūra, todėl dabar klausysiu: Mountain bus – Sundance, ir užteks apmąstymų, 

svarstymų... Tik muzika... 

Ištirpo naktis, dingo aparatūra, ir gal todėl kad vėl tapo šviesu, Guru Guru prabilo eilėmis: 

 

pavasaris 

vasara 

ruduo 

o kur žiema? 

 

O Dravenis spyriojosi, nenorėjo paklusti akademinei poezijos drausmei: 

- Tai ciklas - sulaužyki liniuotę! 

- Tiesės yra tik euklidinėje erdvėje. Visatoje jų nėr. 

- Kodėl nesulaužei liniuotės, - pasipiktino Dravenis, - visatos nėra! 

- Yra tik Dravenis ir Guru Guru? 

- Nėra nei Dravenio, nei Guru Guru. 

- O kas yra? Nihilistas!!! 

- Jokio nihilizmo! Yra, tikrai yra KAŽKAS, atraski JĮ 

- Kažkas yra žodis, jis yra vyriškos giminės žodis. LES MOTS, šaukė Sartre. Visa tai tik žodžiai. 

- Žodėdi, klausyki muzikos, medituoki ir tau nereikės jokių žodžių! 

- (TYLA) (SIUVA GEEEERĄ BYLĄ, STORĄ TOKIĄ)... 

- Didžiosios raidės ir tyla... Tyla - ne panacėja... Nėra panacėjos, nėra tylos... 

- O KAS yra? 

- O KAS nėra? 

Stojo tyla, nelabai gera tyla. Pagaliau Dravenis prabilo: 
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- Aš kalbėjau labai asmeniškai, ir tik tau... Tai ne beletristika, ir ne filosofija... Tai sritis, kai žodžiai 

nustoja galios, tai buvo bandymas perduoti savo patirtį... 

Dravenis labai nusiminė. Nesidžiaugė ir Guru Guru: nebuvo supuvusios tvoros. 

 

Labanoras, 2017 m. 

 

Chroniškos kronikos  

 

Guru Guru, vis daugiau vienam šalies gyventojui tenka oro balionų, galbūt reikia apriboti pigius 

lėktuvų skrydžius? - susirūpino Dravenis. - Debesų kalnus riboja dangus, o stalas – arbatos servizą. 

Viduramžiais reklamuojami kupolai vėl slegia planetą, ir plokščia žemė vėl profanuoja palydovų 

orbitas. Atėjo metas nuo gyventojų slėpti lubas ir stogus? 

Pasaulyje daug kas vyko ir neįvyko... O tuo metu, kai Guru Guru kaupė jėgas ekspoziciniam 

atsakymui, mieste lijo rašalu, tušu, spaudos dažais, ir iš lietaus vamzdžių tekėjo purvinos 

nuogirdos... 

- Guru Guru, aš jau girdžiu, oi girdžiu apžvalginį driežų šliaužimą... - kraupo Dravenis. 

- Kokie klausimai? Nepamenu, o gal ir žinau? Žemė plokščia, o man labiau įdomu, kokius šalmus 

nešiojo etruskai nei tai, ką rašo mūsų bulvarinė žiniasklaida. 

- Etruskai nešiojo kiniškus (ten pagamintus!) motociklininkų šalmus, apie tai rašoma visuose 

chronikose, tik ne kronikose... O kaip su tais oro balionais? 

- Jie skraido virš Kapadokijos kalnų, kartais krenta. Pameni Led Zeppelin? Grafo Cepelino aparatai 

sprogdavo ore. 

- Nėra žaibo, nėra vandens, snieguotos viršukalnės skaičiuoja kritusius cepelinus... Guru Guru, 

būkime alpinistai ir drąsiai lipkime sau ant galvų, kad netektume kulinarinių rankų, ir atsigręžę atgal 

pamatytume savo portretus, tokius, kokie jie kabo ant nukabintos sienos. 

 

o macaco 

[u makaku] 

spėk, ką reiškia 

be žodyno 

aha 

aha 

 

- Kongas... - nualpo Dravenis. 

- Beždžionė... - amoniaku jį atgaivino Guru Guru. 

 

Užsacharės Afrika - Vilnius, 2017 m. 

 

Vaivos Rykštė 

 

- Draveni, ką klausai?  

- Glass Hammer – Perilous, 2012 m. Vokalas - Jon Davison, kuris dainavo YES paskutiniame 

albume Heaven and Earth, 2014 m. 

- Ajajaj... Kaip taip galima? 

- Guru Guru, buvo ir žymiai blogiau... Dabar tarsi vasara, būnu miške. Mane šiurpina užgaulūs 

varnų riksmai, it bombonešiai skriejančios alkanos musės... Ir štai kas nutiko: it begarsė mina 

sprogo neapdairiai užmintas grybas ir nuo kaktos nukrito uodas. Negyvas! Negyvas! Negyvas... 

- Gyvas jis. Uodai nemiršta. Uodai nėra uodai. (Žr. TWIN PEAKS.) 
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- Teisingai, uodai - tai apsimetėliai stogai. Jie šlaistosi miškais, o baltos lubos visada lieka namie ir 

niekas jų neišveda į jų lauką, ir ne todėl, kad bijo neaiškių miesto ribų, kamščių, šviesoforų 

diktatūros... 

- Šviesoforas turėtų būti visų vaivorykštės spalvų, bet įdomu, ką jos reikštų? Gal tai ateities 

šviesoforas, kaip automobiliai skraidys? 

- Du simboliai yra suteršti, tai Švaistika ir Vaivos Rykštė. Ir į KĄ dabar nusitaikė tautų, tradicijų, 

religijų, kultūrų griovėjai? Ateities šviesofore degs tik viena raudona spalva ir mes visi keliausim 

Pragaran! - baisėjosi Dravenis. 

- Simboliai kinta, kaip ir viskas gyvenime. Tavo minimi morališkai paseno, reikalingi nauji 

simboliai. Kvantai su sukiniais ir paraleliniai pasauliai, atidaromi CERN'e po ritualo su Šyvos 

garbinimu - štai kas yra mūsų ateitis. Visa kita - dulkės ant storų knygų. 

- Guru Guru, tolimi horizontai nebūtinai yra gražūs, o aukšti kalnai pastebimi ne tik iš žemų 

lygumų. Atsivežus naujo vyno, nebūtina antrankiais surakinti kėdžių kojas, dar ne laikas parterio 

dykumoje bėgti fugą. Jau pasuktos (persuktos?) laikrodžių rodyklės, priešistorine kryptimi plaukia 

astrologinės žuvys, vargonuoja kupranugariai, šviesūs, saulėti debesų tapetai beviltiškai imituoja 

debesis, bet lyja tik Lietuvoje, nes jau JIEMS išdalinti visi valstybiniai pralaimėjimai, - mįslingai 

pastebėjo Dravenis. 

- Esu kartą gavęs vieną valstybinį pralaimėjimą - nemedalį, - kukliai nudelbęs akis pasakė Guru 

Guru. 

- O aš gavau nepremiją, be to esu pagerbtas neišleista nė viena knyga. Turbūt didelė gėda būti 

poetu? O gal tai nusikaltimas? 

- Tai nevalstybės išdavystė, diversinis (r)aktas. 

Dravenis prisiminė, kaip kartą buvo pametęs buto raktus, ir teko kviesti į pagalbą spec. tarnybą, 

ginkluotą visrakčiu... (Iš jo gavo per galvą.) 

 

Dvi Kalvelės, Pilkoji Ložė, 2017 m. 

 

Užkasti, tada iškasti. Prisikėlimas 

 

Švarūs negirdimi, todėl neišgirsti įrašai. Paviršiuje, gelmėje, visur... 

- Guru Guru, gyvuojame kaip neparašyti tekstai, todėl vis dar esame. Bet laikas jau rašo tekstą, ir 

kai bus padėtas taškas... – pašiurpo Dravenis. 

- Draveni, taikliai pastebėjai: tekstas besibaigiančiam pasauliui... Aaa, AAA, AAA, AAA, AAA, 

AAA, aaa, aaa, aaa, – pirmąja (paskutiniąja) abėcėlės nata improvizavo Guru Guru. 

- O tekstas nėra linksmas, bet tinka eilėms, klavišams, o pabaigoje - girtas akordeonistas tuščioje 

gatvėje, o gal kaime? Keista teksto pabaiga besibaigiančiam pasauliui. Ar keista visiems? O gal visi 

keisti? Pakeisti, iškeisti, iškasti... – svarstė Dravenis. 

- AAAAAAAAA - visa ko pradžia po pabaigos? Užkasti, tada iškasti. Prisikėlimas. 

- Mūsų gyvenimai atkapstyti iš dangiškų įrašų, iš beveik sudilusios rojaus juostos. 

- Skamba kaip kad dabartinis black metal, nors tai tų laikų rojaus muzika... Labai retas įrašas, - 

patikslino Guru Guru. 

- Anomalija, akibrokštas, klaida... O gal mes esame natos? 

- Aš manau, kad visi žmonės yra fekalijų vamzdžiai. Kai kurie išsivalo (prasivalo), kai kurie ne. Ir 

aš, Guru Guru, toks esu. 

- Guru Guru, tu esi tobulai švarus vamzdis (ne tas, kuris šalia Gedimino pilies!), kuriuo teka gaivus, 

gydantis, šarminis vanduo. Gyvas vanduo. 

- Ne, - kukliai sutiko Guru Guru. Puikybė jam nebuvo svetima. 

Dravenis šypsojosi į ūsą ir į barzdą. 

 

Penktadienio idilė. Vilnius, 2017 m.  
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Gelbėkit, lyja 

 

- Meistre, skubiai reikia taisyti dangaus tekstą, byra kableliai su kabutėm. Lyja. 

- Guru Guru, aš galiu sutaisyti tik stogą, - paaiškino Dravenis. 

- Draveni, stogų taisymas pats garbingiausias darbas. Įkalk man pora vinučių. Jei pakaks? 

- Stogdengiai dirba aukštai, nepasiekiamai, bet nėra pasikėlę žmonės... Visos vinys jau sukaltos, 

čerpės paklotos... Rekomenduoju tapti lunatiku. 

- Naktim man dainuoja telegrafo stulpai, o ryte atbudęs telegramos negaunu. Kodėl, a? Ir kodėl, b? 

- Tik neįsižeiski: esi retrogradas, nes naudojiesi telegrafu, kuris jau neveikia, todėl negauni 

telegramų nei iš "a", nei iš "b". 

- Kaip sakoma, stukseno, stuksena ir visada stuksens. Paklausk genio. 

- Guru Guru, tai genys išrado Morzės abėcėlę? 

- Ir Morzės, ir kirilicą, ir hieroglifus!!! Pabandyk tiek galva į medį daužyt! 

- Guru Guru, čia tu klysti, ir kaip ir visa pažangi žmonija, esi suklaidintas, apgautas. Geniai kala 

akmenyje petroglifus, nes jų snapai deimantiniai, o smegenys reptiloidinės. 

- Petras, o gal Paulius stovi vienišas Maltos salelėje. Kodėl? Kodėl jam neleidžia paskambint? 

- Stovi ir dreba, nes lietus šaltas. Nei laivo, nei skėčio, nei mobiliako nėra... Tai tu neleidi 

paskambinti, nes smėlyje paslėpei visus šumerų artefaktus, lietuje paskandinai pažangias 

megalitines technologijas. 

- Artefaktai ir faktai kaip ir lietus baigės... Man skambino iš nežinomo numerio. Kas? 

- Vapsva Maja. 

- Vapsvų sparneliai sušlapo ir virto vištų sparneliais. O aš, Draveni, kieme po krūmu radau viena (1) 

kopūstą ir dvi (2) morkas. Ar tai tinka MiunhauZENo salotoms? 

Dravenis krūptelėjo, nes pasijuto be sparnų, ir be galvos. 

- Guru Guru, nemoki tu gerti arbatos! Iškilią ceremoniją pavertei cirku. Tai kas, kad lyja, gali ir 

snigti, bet reikia nekreipti dėmesio į gamtos išdaigas! 

Dravenis pakilo nuo stalo ir basas veidrodinėmis balomis nubrido į tolimą mišką. 

- Aš, Guru Guru esu cirkininkas ir myliu Nikuliną, Jurijų. Be humoro nušvitimas nejuokingas... 

Visa laimė, Dravenis jau buvo toli ir neišgirdo šios replikos. 

 

Betoninė pavėsinė neužbaigtame sostinės stadione. Ne Bukčių ir, neprašykit jau, nesodai, 2017 m.  

 

 

K E L I A S 

 

 

Kelias 

 

Kas tiesia gyvenimo kelius? O gal tik vieną kelią? Guru Guru stovėjo dirvone ir mąstė. Staiga 

mintis užgulė sunkūs debesys. Atsivėrė dangaus upės, bet lietaus lašai buvo nepaprasti: nukritę ant 

žemės jie virsdavo akmens skalda, kurią didžiuliais kastuvais į taisyklingą trasą rikiavo aksominiais 

kombinezonais vilkintys kurmiai. 

Nustojo lyti, dingo ir kurmiai, liko tik platus akmenukų takas. Nejaugi tai pabaiga? Plentas turi būti 

kietas, patogus važiuoti didžiuliu greičiu. Tarsi paklusdamos Guru Guru inžineriniam planui, 

atriedėjo trys didžiulės sraigės ir judėdamos it plieniniai volai išlygimo, sutvirtino kelio dangą. Štai 

ir viskas: kelias paruoštas kelionei. Guru Guru atsargiai užlipo ant dangiško asfalto ir pajudėjo 

pirmyn. 

Pro šalį kosminiu greičiu lėkė sunkiai pakrauti vilkikai, didžiuliai turistiniai autobusai, blizgantys 

automobiliai, raketiniai motociklai ir pūkiniai dviračiai. Reikėjo būti atsargiam: žingsnis į šalį ir 
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būsi nublokštas, sudaužytas... „Ir ko gi skrieja kiti, kelias buvo nutiestas man ir niekam daugiau“, – 

piktinosi Guru Guru. Tarsi atsakymas praskriejo lyg ir senovinės patrankos sviedinys. Visa laimė, iš 

tikro tai buvo kokoso riešutas, kuris atsitrenkęs į asfaltą sprogo. Skeveldros nesužeidė Guru Guru, 

tik aptaškė kokoso pienu, bet jis suspėjo pamatyti, kad tai buvo Ruda Voverė. Nusikalstamas 

turizmas, riešutinis chuliganizmas? Ne, tik piktas flirtas. Guru Guru, matyt, patiko jaunai Voverei, 

ir jeigu autobusas būtų sustojęs, tai, kaip sakoma, neišvengiamai įvyktų gražios draugystės pradžia. 

Bet Guru Guru tylėjo, nemosikavo rankomis, nestabdė autobuso. Šiame gyvenimo etape jis neturėjo 

ką pasakyti, nes gyvenimo triukšmas rėkė taip garsiai, kad nesinorėjo, ir kažin ar buvo įmanoma jį 

perrėkti. 

Beveik džiugiai liūdnas mintis nutraukė nelauktas šuolininko skrydis, ir tiesiai virš galvos. Tai buvo 

sportininkas Varlius. 

- Kur skubi? 

- Treniruojuosi kasdien... 

- Ir kokie gi rezultatai? 

- Tik diskvalifikacija 5 metams: esu įtartas dopingo vartojimu. 

- Nejau? 

- Aš prieš pat varžybas buvau prarijęs riebią musę, kuri, matyt, buvo nutūpusi ant musmirės 

kepurės. 

- Užjaučiu... 

Varlius nušuoliavo pirmyn, o Guru Guru mintys pajudėjo atgal. Kas gi diskvalifikavo jo veiklą? 

Kas išprovokavo neperrėkiamą, beveik neįveikiamą gyvenimo triukšmą? 

Viduje - tyla, aplinkui noise'as, triukšmas su kario prieskoniu. Ką daryt? Nieko. Laukti nebūtina, 

viskas ateis savaime, sako polišineliai. Taip ir darysime. 

 

Vieta: argi tai svarbu, laikas: žr. "Vieta".  

 

Stroboskopas 

 

Užsimerki – tamsu. Atsimerki – šviesu. Labai ryškiai. Dar kartą užsimerki – ir štai nelauktas 

rezultatas – šviesu. Galima ir nemirkčioti, nes stroboskopiškai mirkčioja sienos ir lubos, ir judesiai 

tampa sukapoti į neegzistuojančius kadriukus. Kalta šviesa? - Tamsa taip pat... – svarstė Guru Guru. 

 

Minčių nėra 

Galvoje tuščia ir švaru 

Gal aš durnas 

O gal taip turi būt? 

Nežinomas XXI a. Stalkeris 

// 

Geriausi agentai - iš tų, kurie neturėjo vaikystės. 

M ištarmė Džeimsui Bondui 

 

Nežinomas Stalkeris, matyt, ieškojo nežinomų problemų, naujų iššūkių, chaoso tvarkos? Puiku, jei 

galvoje tuščia ir švaru! Tai viršūnė! Nereikia pamiršti, kad šiuolaikinis Stalkeris niekur neveda 

ieškotojų, nes visas pasaulis jau pavirto stroboskopiška Zona. 

Akimirkomis blykčiojo Tikrovė, nes jau buvo nutiestas labirintas - nuo liūčių vis griūvantis 

aplinkkelis, todėl Guru Guru judėjo kryžkelėmis sukapotu prospektu be jokio tikslo. Slampinėjo, ir 

tiek. Staiga lauko kavinėje Guru Guru pastebėjo Rudą Voverę, kuri akimis jį ryte rijo. „Kodėl 

Voverė mane pastebėjo, juk meilė akla?“ – stebėjosi Guru Guru. 
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Akimirkos įkyriai blyksėjo, o Guru Guru vėl tylėjo. Staiga dažnis tapo agresyvus, Guru Guru net ir 

nepajuto, kaip akimirka nusviedė jį prie Rudos Voverės stalelio. Keistas dialogas: aš tyliu, o Ruda 

Voverė mane stebi. Kas bus toliau? 

Kėdė buvo minkšta ir patogi, todėl akimirksnis pavirto amžinybe. 

- Jei tai ruda voverė (miško gyventoja), gal gresia kolonoskopas? – sunerimo Guru Guru. 

Visas abejones išsklaidė it jūra mėlynos Rudos Voverės akys. 

- Ne, ne, ne... Man negresia jokie tyrimai, medicininės procedūros, aš sveikas ir laimingas, O, 

stabtelėk, akimirksni žavingas! – faustiškai sušuko Guru Guru. 

- Geriau akimirksnis eitų atgal, į vaikystę. Suaugti nemalonu ir beprasmiška, - tarė Ruda Voverė ir 

dingo. 

 

Vaikystė, kurios jau nėra, nebebus, o gal ir nebuvo, 2017 m.  

 

Iš (labai) slapto Barsuko bloknoto 

 

Guru Guru slinko kurmių nutiestu plentu, ieškodamas atsakymo: kokia gi ta nelemta gyvenimo 

prasmė. Pagaliau jis priėjo dailią tvorą, nudažyta ryškiai žalia spalva. Prie vartelių stovėjo klampiai 

susimąstęs ūkininkas Barsukas. Reikėjo kažką pasakyti. Gal surėkti? 

- Laba diena. Gerbiamas Barsuke, kas yra sėkmingas gyvenimas? – pasisveikinęs, itin mandagiai 

pasiteiravo Guru Guru. 

- O kas tai? – tarsi nustebo Barsukas. 

- Nežinau... Aš nieko nežinau... 

Barsukas iš storo bloknoto išplėšė lapuką ir padavė Guru Guru. Ir štai kas ten buvo parašyta: 

Atradimas 

Aš nieko nežinau. 

Talentas 

Aš nežinau, kad nieko nežinau. 

Pripažinimas 

Kiti nežino, kad aš nieko nežinau. 

Guru Guru buvo sužavėtas, bet nespėjo net padėkoti: atslinko karvių banda. Didžiulis jautis ragais 

atakavo Guru Guru. Reikėjo sprukti, nedelsiant. Gavus atsakymą, reikia nesustoti, reikia judėti 

pirmyn. 

Barsukynė, tokie tai tokie metai 

P.S.Iš nepatikimų šaltinių (spaudos) žinoma, kad Barsukas veda labai slaptą dienoraštį. Šis tekstas 

per BarsukLeaks pateko į mūsų rankas. 

 

Didysis Apuokas 

 

Lietuviškai šis paukštis vadinamas didžiuoju apuoku (lot. Bubo bubo, angl. Eurasian Eagle Owl, 

vok. Uhu, latv. Ūpis, žemaitiškai Īvs, estiškai Kassikakk). Apie jį sudėta mūsų ši daina. 

Palikęs Barsuko sodybą, Guru Guru keliavo lemties plentu toliau. 

Sutemo. 

Kur dėtis, kur nakvoti? Gal miške? 

Samanų patalai minkšti... 

Staiga jis pastebėjo du ryškius prožektorius. Priėjo arčiau. Ant storos šakos tupėjo didžiulis 

paukštis. 

- Labas vakaras, kilnioji Pelėda! 

- Aš ne senų foliantų graužikas, aš ne snobų išliaupsinta akademikė Naminė Pelėda, - šūktelėjo 

gerokai įskaudintas sparnuotis, - aš esu iškilus Didysis Apuokas, naktinės meditacijos Meistras, 

slaptų žinių Adeptas. 
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- Meldžiu atleisti, - itin pagarbiai paprašė Guru Guru. 

- Nesate išpuikęs, todėl aš jau pamiršau piktą įžeidimą, - kilniai pažadėjo Didysis Apuokas, - kur 

keliaujate, jaunuoli? 

- Aš einu pirmyn... 

- O jei tiksliau? 

- Link barjero, pabaigos... O ką pasieksiu? Gal mirtį? 

- Visų mūsų mirtis, deja, artėja... Su vienu geru draugu jau beveik metai negaliu pasikalbėti 

telefonu, kaip buvau įpratęs, nors jam tebuvo penkiasdešimt ketveri. Deja, sąrašas tik ilgės... Aš 

nemoku guosti, nes mirtis visada šalia... – atjautė Didysis Apuokas. 

- Mano pasiryžimas tvirtas: kas benutiktų – nesustosiu... 

- Ir aš ketinu sustiprinti savo dvasinę praktiką... – pritarė Didysis Apuokas, - jau seniai viską 

atmečiau, palikau tik tai, kas svarbiausia. Arbata, susikoncentravimas ties salotų ir kito kuklaus 

valgio gaminimu, būtiniausi buities darbai, rašymas ir mąstymas, o greičiau nemąstymas. Ketinu 

padaryti pareiškimą apie tai, kad filosofija yra niekalas, ir visada toks buvo: fantazmas, fantazijos, 

mokslinė fantastika, fentezi... Mircea Eliade sakė, kad vienintelė realybė yra mitologija. 

- Teisingas sprendimas... Man patiko Jūsų išvados, ir mintis, jog vienintelė realybė yra mitologija, o 

mano senas draugas Dravenis (nežinau, kur jis dingo?) dar pridurtų, – ir Tavo Tikrasis Aš. 

- Taip, asmeninė mitologija, kuri yra pasaka, kaip Henrikas Radauskas sakė apie ją. O visa kita – 

tuštybių tuštybė, vanitas vanitatum, Пустота (be Čiapajevo)... 

- O man belieka tik pritarti Jūsų unikaliai patirčiai, nes mano patirtis tokia pati... 

Deja, pažangiam pokalbiui iškilo pavojus. 

Miške Didžiojo Apuoko ir Guru Guru tykojo Vilkas Pilkas, persirengęs ožiuku, o gal avele - 

nesuprasi iš karto. Bet atrodė nekaltai, net mekeno, tiesa, prikimusiu balsu ir vis nusisukęs nuo 

visamatančių medžių papešdavo cigaretę. 

- Mintu kiškiais, pelėmis, galiu sumedžioti elnių jauniklį ir lapę, todėl nebijau Vilko Pilko, - 

išdidžiai tarė Didysis Apuokas. 

O Vilkas Pilkas tik šypsojosi į lūpų kamputį. Jis žinojo, kad nebijojimas labai vargina. Ir štai 

tolumose (čia pat!) pasigirdo ilgas ambientinis (dark) staugimas... 

- Guru Guru, gal vis dėlto užsukite į mano pilį, neverta pyktis su vilkais, - pasiūlė Didysis Apuokas. 

- Mielai, - nudžiugo Guru Guru. 

- Mielai, tai mielai, - pasakė sau Vilkas ir, išsitraukęs iš kuprinės mačetę, nusėlino link jųjų. 

Kadaise lankė skautų būrelį. 

Didysis Apuokas ūmai pavirto bombonešiu ir jau suvirškinto maisto atliekomis kaip dronas atakavo 

Vilką Pilką. Guru Guru monitoriaus ekrane stebėjo ir stebėjosi kaip tiksliai krenta bombos, kaip į 

tamsią girią sprunka susirėmimą pralaimėjęs Vilkas Pilkas. 

Oro mūšiui pasibaigus, Didysis Apuokas išvirė antidepresinės, jonažolių, zverobojaus arbatos. 

Atsigaivinęs Guru Guru užmigo saldžiu miegu, o Didysis Apuokas išskrido į medžioklę. 

Barsukynė, tie patys metai, kurie niekada 

 

Švieski man vėl... 

 

Guru Guru pabudo anksti, kai tik Didysis Apuokas sugrįžo iš naktinės medžioklės, - Aš jau 

keliausiu... - Teisingas sprendimas, nes man jau metas ilsėtis. Jaučiu, kad Lemties plentas begalinis, 

todėl patariu neieškoti konkrečių tikslų... 

Aušo. Švito. Šviesa užpildė erdvę ryškiu gamtovaizdžiu. Guru Guru šalikelėje pastebėjo Vilką 

Pilką. Priėjo arčiau. 

- Sveikas, po oro mūšio išsimaudžiau ežere, dabar ilsiuosi... Tik negalvok, kad aš esu primityvas, 

plėšrus niekšelis... Aš girių aristokratas, nes mano proproproprosenelis buvo Geležinis Vilkas. 

Kartais svajoju nubėgti prie Gedimino pilies ir sustaugti: noriu prikelti Lietuvą naujam gyvenimui, 

grobuoniškai pasirūpinti savo švogerių klanu, – dalykiškai aiškino Vilkas Pilkas. 
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Taigi, Vilkas Pilkas turėjo Planą. Apie jį niekam nesakė, tačiau visi jį žinojo (miško žvalgyba veikia 

gerai). Plano esmė buvo surengti minkštąjį karą miške, informacinę diversiją. Bet Didysis Apuokas 

pasirūpino globaliu saugumu ir kažkokiu nesuvokiamu, turbūt kvantiniu būdu pakeitė mažytį 

Matricos ruoželį, todėl Guru Guru pastebėjo kelio ženklą, tiksliau lentelę: „Dėmesio! Vyksta kelio 

darbai! Guru Guru, pasukite į apylanką“. 

- Skelbimas skirtas tik man. Jėga! 

- Nesistebėkite, šiuo keliu einate tik Jūs, - paaiškino statybininko kombinezoną vilkintis Kurmis, - 

už trijų kilometrų yra Vapsvos Majos motelis „Yla ir medus“, paviešėkite dienelę, pailsėsite, ir 

galėsite keliauti toliau. Puikiai praleisite laiką: koncertuos slapta etnorokenrolo grupė U-Tena. 

Etnorokenrolą kaip sykis labai mėgo Vilkas Pilkas. Pasileisdavo kokį šmotą iš sudilusios kasetės 

(CD formato, kaip ir LP, jis nepripažino), ir šokdavo vienas pats šviečiant mėnuliui. 

O dabar jau iš toli aidėjo popsas mopsas, todėl Vilkas Pilkas pamiršo (tik trumpam!) savo virtualią 

hakerinę ataką ir su Gudrute Lapute miško aikštelėje šoko Boogie Woogie. Buvo beveik ramu, gal 

net linksma. Šiek tiek nuotaiką gadino įkyrus Aksominės Varnos Jadrankos rečitalis, kurį deja, teko 

išklausyti... 

- Kar, kar, kar... Motėlis, hotėlis, bordėlis... Prarasi kaukolę ir lovą, medinės grindys sugers tavo 

skeletą, vidinę tuštumą užpildys iškulti langai. Kar, kar, kar... Ieškok duobių ir grybų. 

- Grybas neturi skeleto! – atsikirto Guru Guru. 

- O aukštas kaminas ausų! Duobėtą motelio kiemą šluoja stati stogai, voliojasi aukštielnykas 

atšlaimas, surūdijusiomis vinimis verkia kritusi tvora. Kar, kar, kar... Surasi tik ožio kanopas, be 

pasagų iškris protiniai dantys. Nepailsėsi... 

- Negriūna į rūką įkalta tvora, nekrenta šaltas lietus, tik nuo žaibų apsvaigusi žolė geria žalią vyną. 

Užteks kranksėti, jau dvesia palaidi tavo sparnai, dirvonuoja prarėkta kaukolė! 

- Bėki, lėki, nepaskriski ir parkriski, asteroidas išaugs tau ant kaktos! 

Staiga atskrido Vapsva Maja. 

- Guru Guru, neklausyki keikūnės Jadrankos paistalų! 

Vilkas Pilkas suprato: atėjo laikas šokio ritmu vykdyti diversiją, tad visu garsu įjungė kelmų 

kolonėles, kad aidėtų visas miškas, ir padegė Rumšiškes. Pleškėjo jos mėlyna ugnim. Dar viena 

nacionalinė vertybė sunaikinta (prieš tai Vilkas Pilkas ėmėsi Gedimino kalno), valio, ura, banzai... 

Guru Guru nutarė pasisvečiuoti Vapsvos Majos motelyje, palaukti, kol bus užbaigtas kelio 

remontas. O Lemties kelyje sėdėjo dharmos valkata Keruakas ir visaip trukdė remontui 

postringaudamas apie gyvenimo prasmę. Atėję egzistencialistai darbininkai išmetė jį už pakarpos į 

agrastų krūmą, kelio darbai tęsėsi, ir miške netrikdomai skambėjo legendinė daina: Vėl, švieski man 

vėl! 

Tiksliau, jos originalas: Well, Schweski Mann, Well. 

Tai nėra Stasys Povilaitis. Daina sukurta 1971 metais. 

 

Du taškai 

 

Pabudęs anksti ryte Guru Guru surado keistą rankraštį, kurį kažkas turbūt gulėdamas prieš veidrodį 

rašė, paslaptingiau nei Leonardo, ir kamavosi laukdamas paslapties suvokimo. O jis vis neatėjo, 

todėl į paslaptį reikėjo keliauti pačiam. 

Lėtai pakilo iš lovos, nes vis dar ieškojo sapnų, kurie nuskrido su debesimis į dar neatrastus tolius. 

Pradingo ne tik vakarykštė diena, bet ir motelis „Yla ir medus“, liko tik Lemties plentas. Reikia 

žingsniuoti, nesustoti, neparkristi. 

Rytas jau maudėsi saulės spinduliuose, tylėjo vėjas. Pakvipo žole, pušimis. Asfaltas kvietė 

nepabūgti tolimo horizonto, balto dryžio skiriančio judėjimo kryptis. Guru Guru prisiminė pirmąją 

vaikystės dovaną, geltoną autobusą, varomą elektros baterijų, todėl panoro važiuoti, kiek gi galima 

kėblinti pėsčiomis. Pasigirdo tolimas automobilio gaudesys. Atvažiuoja... Bet kas? 
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Raudonu vabalu atriedėjo Ruda Voverė, ji svyruodama išlipo iš automobilio ir krito ant asfalto. 

Mergina verkė. Guru Guru tyliai (be jokio garso!) meldė dovanoti, tik neaišku už ką. 

- Kodėl mane palikai kavinėje? 

Guru Guru paniuro nežinodamas ką pasakyti. 

Ruda Voverė bandė keltis, bet vėl pargriuvo. Veiksmas vyko itin lėtai, tarsi sulėtintame filme. Guru 

Guru nustebino keista mintis, kad kažkas šovė į Rudą Voverę. Gal Vilkas Pilkas? Nesąmonė... 

- Ko stovi? Padėk man atsikelti! 

- Ar tu gyva? 

- Mes abu pernai mirėme, kai pasnigo... - sarkastiškai atkirto mergina, - atsiprašau, manęs laukia 

automobilis. 

- Jis nelaukia. 

- Kodėl? 

Guru Guru nežinojo, kas bus toliau, ir pabandė garsiai spėlioti: 

- Jeigu tu gyva, nesužeista, gal mane pavėžėsi? 

- Kur tave nuvežti? 

- Į nepasiekiamą horizontą, kuris artėja toldamas nuo manęs... 

Vos ištaręs šiuos žodžius Guru Guru ėmė gailėtis: negalima atskleisti vidinio pasaulio niekam, net ir 

sau pačiam. 

- ...nes tai neįmanoma... – užbaigė mintį Ruda Voverė. 

Guru Guru širdį užliejo nenusakomas ilgesys. Laimės, meilės ir dar kažko labai artimo, brangaus. 

- Ar tu gali mane pamilti? – liūdnai paklausė Ruda Voverė. 

Guru Guru atsake, kad prie nieko nenorįs prisirišti, kaip Bondas, Džeimsas Bondas, tad... 

- Supratau, - tarė Ruda Voverė, - tu bijai palikti vidinio komforto zoną... 

- Ne, tiesiog vadinamoji meilė neegzistuoja, o jei įsimylima - prarandami paskutiniai sveiko proto 

likučiai. 

- Mano širdis buvo sudaužyta, ir ne vieną kartą... Ar galiu aš būti Džeimso Bondo mergina, ir jokių 

įsipareigojimų, drąsiai sėsk į automobilį. Tu laisvas! Galbūt ši kelionė - tai aistros fokusavimas į du 

geismo taškus, - mane ir tave, ir mums nebūtina virsti vienu singuliariniu tašku... Nekursime naujos 

visatos. 

- Gali... Vyriausia Bondo mergina, kurią vaidino pati Monika Belucci, buvo penkiasdešimties, taigi 

šiame pasaulyje ribų nėra... 

- Aš jauna! - pasipiktino mergina, - džiugina, kad tu nebuvai pasiruošęs susitikti su manimi. Laimė - 

tai džiugaus netikėtumo efektas ir afektas. 

- Anokia čia laimė... 

Šis įvykis pritrenkė Guru Guru. Gal laimė - tai vidinė avarija, kai stebuklingu būdu lieki sveikas ir 

gyvas. Likimas visada teisus: gimsi, gyvensi, mirsi, ir daugiau nieko... Nematoma ranka moja iš 

tolo, bet Guru Guru (ir visi kiti) likimo nemato. Ir nereikia - pasiūla aiški, prarasta, tragiška ir 

neišvengiama. 

Nuotaika vėl atsigavo, nors Guru Guru kasdien gaudavo vis blogesnes kortas, jis laimėdavo visas 

partijas, turnyrus, žaidimus. 

Nei laiko, nei vietos, įpratot mat 

 

Niekada nesakyki niekada  

 

Guru Guru nebesuvokė, kas yra realybė. 

- Draveni, išbudau devintą ryto, nusiskutau, išgėriau arbatos, pasivaikščiojau po butą. Tada vėl 

užmigau. Išbudau septintą ryto, ir prasidėjo "įprastinė" realybė. Ar aš išprotėjau? 

- Nežinau, kas yra išprotėjimas, gal tu įprotėjai ir, neduok Dieve, nušvitai? 

- Nemanau. Toks jausmas, kad buvau paralelinėj visatoj. Ar taip gali būti, Draveni? 

- Viskas įmanoma, - mįslingai ir tyliai atsakė Dravenis. 
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Nowhereland, .... .. .. 

 

Plačiosios užtvankos analai 

 

Ir nieko keisto, kad skaitančiai visuomenės dalelytei yra smalsu, kas gi nutiko Guru Guru ir Rudai 

Voverei? Kur jie nukeliavo raudonu vabalu? Ką pamatė, ką sutiko? Deja, autoriai neturi jokių žinių, 

ir tik Plačiosios užtvankos analai, surašyti Kilniojo Bebro, gali šiek tiek praskleisti paslapčių 

užuolaidą. Įrašas 1234, Drebulės metai, antroji Lydekos diena. (teksto pradžia, vidus ir pabaiga 

sugadinta dumblo ir pelkių vandens) ... tai platūs vandenys... palei kalnagūbrį už lomos Greitasis 

Čiuožikas kirto meldus... štai kokia šviesioji laimė... Saulė... Ilgainiui Guru Guru suprato, kas 

niekaip negali pralinksmėti be elektros... 

- - - 

Ruda Voverė pasijuto visiškai išmušta iš vėžių... 

- Gandrai ir žąsys minta polietileno šiukšlėmis! – rėkė mergina. 

- Žąsinas prarijo Vytauto mineralinio butelį, pilną, neišgertą, pamestą iškylautojų, ir todėl tapo 

eskadrinės vadu! – šaukė Guru Guru. 

 - - - 

Guru Guru žvejojo, nes norėjo pagauti savo gyvenimo žuvį. Kažkas užkibo. Guru Guru truktelėjo 

meškerę ir ištraukė alaus skardinę, pilną, neišgertą. Et skanus alutis buvo... Miegas įtraukė į 

prisiminimų gelmę, ir Guru Guru regėjo kaip Dravenis pagavo Lydeką. Žuvis pasipiktino: 

- Paleisk mane, nes Lydekai paliepus... 

 Dravenis pabėgo, ir Guru Guru pajuto, kad daugiau niekada į rankas nepaims nei meškerės, nei 

spiningo, nei tinklo. 

- - - 

Miške mėlynavo mėlynės, Rupūžė Milžinė brido uogienojais, zvimbė Piktas Gylys, į Guru Guru 

širdį skverbėsi grybų kerai. Guru Guru turėjo priešintis, tik nežinia kam. Staiga atsirado nelaukta 

jėga bėgti, nesustoti. Pagaliau jis pasiekė kelią, ir asfaltas pakvipo debesimis, dūmais. Guru Guru 

pajudėjo prieš vėją, nes tai buvo teisinga kryptis. 

- - - 

Kelionė kvietė nežadėdama nei gero, nei blogo, nes gyvenimas pakibo it rūkas virš neiškirsto rojaus 

sodo. 

- - - 

 

Gilioji Lydekos Kronika 

 

Kai prakiūra debesys, užklumpa liūtys ir patvinsta keliai, Guru Guru ne pėsčias, ne važiuotas 

plaukia lengva (besvore) baidare... Jis ne turistas, ne valkata, ne žvejys... Jis pasaulinio tvano 

atspindis, – tikras ir pramanytas, pažintas ir susapnuotas, pamirštas ir aktualus... 

Sužinoti padės tik Gilioji Lydekos Kronika. 

Guru Guru ieškojo šios knygos nuo 4 metų, kai tik išmoko skaityti, bet niekur nerado. Liūdėjo 

spaudos kioskai ir knygynai, verkė beviltiškos bibliotekos, raudojo sentimentalūs muziejai ir 

neprieinami archyvai. Gal privačiose kolekcijose dulka ši vertinga knyga? 

Giliojoje Lydekos Kronikoje buvo daug žodžių, net puslapių, parašytų, ko gero, iš Žiulio Verno 

"Žangados" pasiskolintu šifru. Apie tai, kaip vaikystėje ieškotas lobis prie malūno, o paskui apie jį 

parašytos net kelios lobių knygos... Apie tai, kaip paauglystėje sukurtas mokslas apie likimą 

fatistiką... Buvo parašyta didelė knyga - ranka, žinoma. Deja, visos šios knygos vėliau "suaugusio" 

jaunuolio buvo suplėšytos ir išmestos. Kur jos dabar? Giliojoje Lydekos Kronikoje... 

Tik eidamas betiksliu keliu Guru Guru atrado (jei tiksliau: sukūrė, sufantazavo) tikslą – surasti 

Giliąją Lydekos Kroniką. Jei niekur kronikos nėra, į pagalbą skuba asfaltas, ratai ir simpatiškos 

pakeleivės. 
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- Rudute Voveraite, tu lengvai traiškai kiečiausius riešutus, gal žinai, kur reikia ieškoti suplėšytų ir 

išmestų knygų? 

- Aukštai, medžių viršūnėse. O kur kitur. 

- Reikalinga gelmė. 

- Dangus – giliausias vandenynas, kuriame nardo sparnuota Lydeka. 

Guru Guru atsakė eilėmis: 

 

Lydekai paliepus 

Medžiotojui iššovus į dangaus vandenis 

Krito antys 

Lyg krištolinės ašakos 

  

Visą dieną skuodė vabalas nežinoma kryptimi (o jis, deja, žinojo tik dvi, nepažino kvantų jis: tik 

pirmyn ir atgal), kol pagaliau pavargo asfaltas ir saulė, sutemo, sušlamėjo sparnai, atskrido Didysis 

Apuokas. 

- Vanduo – ypatingas, anomalus elementas, turintis atmintį, - tarė sparnuotis. 

- Vadinasi, ežerai prisimena viską, ir todėl ten gyvena Lydeka? – paklausė Guru Guru. 

- Prisiminti viską – pamiršti viską, - aiškino Didysis Apuokas. 

- Matyt, reikia paskęsti gyvam, tapti Skrajojančiu olandu, Bermudų trikampiu, tamsiausia gelme? - 

ironizavo Ruda Voverė. 

- Supraskite ir patikėkite: didžiulis slėgis sutraiško tik profaną, ieškantysis tampa itin gilus, todėl 

nepaskęsta, nepražūva, - mokė sparnuotas išminčius, - nes jis nugrimzta į išminties gelmes, ir jau 

niekada neišplaukia į lėkštą paviršių. 

- Vanduo – tai Gilioji Lydekos Kronika? 

- Ne, ne... – nusijuokė Didysis Apuokas, - tai tu parašei Kroniką, bet suplėšei tik tuščius sąsiuvinius, 

nes aš nuo tavęs paslėpiau tavo žinias... Guru Guru, anuomet tu pažvelgei į mano akis, paskendai 

hipnozės vandenyne ir viską pamiršai... 

- Kodėl paslėpei mano žinias? 

- Kad jų ieškotum... 

- Kur? Gal pasakose? – nuliūdo Guru Guru. 

- Legendose, - patikslino Didysis Apuokas ir išskleidęs plačius sparnus nuskrido į naktinę 

medžioklę. 

Deja, keliautojams reikia ir patogumų. Kur nakvoti? Kur pailsėti iki ryto? Atsakymas paprastas: kai 

tamsu (galvoje ir už jos ribų), reikia važiuoti, o patekėjus saulei - miegoti iki pietų, pakrantėje šalia 

gyvo vandens šaltinio. 

108 plentas, visos dienos ir naktys 

 

Dėmesio: skelbiama akcija nelaimingai meilei 

 

Guru Guru stebėjo skriejančius laukus, sklendžiančius medžius, šliaužiančius ežerus ir ropojančius 

akmenis. Pabodo peizažas, automobilio gausmas, ribota erdvė.  

- Voveraite, būki atvira, ar tu kada nors buvai laiminga, o gal tik apvilta, pamesta?  

- Kalbi apie meilę? 

- Apie ką gi daugiau... – atsiduso Guru Guru. 

Mergina sustabdė automobilį, išlipo ir nubėgo į mišką. Guru Guru iš paskos. 

„Nejaugi atvėriau senas, dar neužgijusias žaizdas... Blogai, o gal gerai, todėl aš turiu sužinoti, kodėl 

Ruda Voverė paliko miestą ir lekia nežinia kur?“ 

Voverė galvojo parašyti knygą apie savo nelaimingą meilę. Kaip ją pavadinti? Gal Penkiasdešimt 

rudų atspalvių, o gal Vovereum arba tiesiog Aš, voverė, kalbu atvirai? 
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Guru Guru prisiminė, kaip Dravenis šaipėsi iš šių pavadinimų ir kalbėjo, kad nelaimingos meilės 

nėra, laimingos taip pat. Guru Guru pritarė: jei nėra meilės, tai nėra, ir ko čia jaudintis. Bet nugalėjo 

įgimtas smalsumas: kodėl tiek dėmesio skiriama neegzistuojantiems dalykams, kodėl dėl meilės 

išprotėjama, prasigeriama, net ir žudomasi. Kodėl? 

Guru Guru (ne)abejojo, kad Voverė skuba prie patogaus stalo rašyti apie savo skilusius jausmus, 

todėl linksmai bėgo į pakalnę, nekreipdamas dėmesio ant kietų parko suolelių švelniai 

apsikabinusias poreles. Pagaliau prie pat prekybos centro jis pavijo Rudą Voverę: 

- Ar galima bėgti užsisklendus mirtinai? 

- Aš bėgu atviru lauku, nes esu atvira... 

Guru Guru pyktelėjo, ir kodėl jis turi lakstyti po laukus, klausytis nesąmonių. 

- Tai atsiverki man! 

- Nesulauksi... 

Voverė patylėjo, galiausiai pasakė: aš išmečiau visus jo drabužius, visus likusius daiktus, kurie 

buvo palikti likimo valiai. Jų nebuvo daug, ir nežinia kodėl jie buvo palikti. Bet man palengvėjo, 

tarsi apsivaliau nuo kažkokių rūdžių... 

Bet Guru Guru abejojo Rudos Voverės optimizmu, nes juto giliai paslėptą kančią. Kaip gelbėti 

įsimylėjusias voveraites? Beprasmiška (greitoji, lėtoji, išmanioji, logistinė ir t.t.) pagalba - nuo jos 

tik sunkiau sveikti nuo meilės kančių. Galima staugti, šauktis pagalbos, nes virš galvos plyti tik 

kurčias dangus ir bejausmiai debesys. Gal nevilties riksmą išgirs varnos, gal pritars pratisu 

kranksėjimu, o gal ir ne... 

Galbūt reikia kaukti plačioje prekybos centro salėje ir laukti šimtaprocentinių nuolaidų šokoladui... 

- Verčiau nupirki man riešutų... – (tele)apatiškai pastebėjo Ruda Voverė. 

Tyla... Ir visai ne todėl, kad kažkas išjungė visus garsus. Tik užplūdo nutildytos mintys. Be garso 

pažvelgęs į merginą, Guru Guru prisiminė kelionę. 

- Gyvenimas – tai tik pasirinkimas... Jei laimės durys užsklęstos, reikia keliauti. 

Kelias prarijo trapius jausmus, ir asfalto kilometrai, suvynioti į kietus kamuolius riedėjo virš 

debesų, daužė apsauginį žemės kupolą, kol planeta vėl tapo gundančiai apvali. Nesidžiaukite - 

kosminė meilės kaina, neįkandama paprastiems žmonėms, bet šiandien - IR (NE) TIK ŠIANDIEN - 

akcija nelaimingai meilei... Skubėkite... 

 

Bejausmė visata, beširdis laikas 

 

Robotai 

 

Lapė ėjo labai pavojingu miško keliuku, vedančiu link greitkelio. Žinojo, kad visi žmonės robotai, 

bet stengiasi neišsiduoti. Nepavyks! Tikri tik gyvūnai. Sunku net ir miške, nes aplink dar neiškirstus 

medžius sklido giesmės apie robotus, elektrinius jausmus ir atomines bombas... Perkrautas eteris, 

sprogsta ausys klausantis radijo stočių. Lapė autobusų stotelėje prisėdo ant suolelio ir laukė kada 

atvažiuos Rudos Voverės „vabalas“. 

O tuo metu Guru Guru žvelgė pro automobilio langą ir mąstė: 

„Kas esame mes? Kas toks Julian Assange? Kur jis dingo? Ar jis buvo robotas? Ar sėkmingas buvo 

Ai2 Starter pradėjimas? Aš niekuo netikiu, Draveni (kur tu dingai?), nes mes esam robotai. Bandau 

stebėti save iš šalies - o ką gi aš prasmingo darau be buitinių, higieninių, priverstinai (ar iš 

priklausomybės) bendravimo veiksmų? Nieko. Kodėl? Vienas a.a. sakė, esu nekvailas. Ne, esu 

kvailas. Nes nieko nesuprantu. Gal Kraftwerk. Gggal?“ 

 

Tai yra. 

Tikrai. 

Turiu ir įrašą,. 

Visa kita. 
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Aš abejoju. 

Ar yra. 

Nemanau. 

 

Ruda Voverė vairavo ir graužė riešutus, Guru Guru valgė raudonąsias pupelis ir stengėsi negalvoti 

apie kelionę, nes galva sprogo kaip King Crimson pirmo albumo viršely: 

„...Neurochirurginių klyksmų vis daugiau...“ (R. Fripp), bet aš galvoju apie Voverę ir Lapę, ir 

laukiu kada kaukolės gelmėse pabus vidinis teatras, nes man reikia spektaklio, tragedijos ir 

komedijos vienu metu, bet NE tragikomedijos.“ 

Mintyse, žinoma, jis visus pasiuntė ant trijų raidžių. 

„O ką veikia Dravenis?“ 

Reikia nusiųsti laiškutį: 

„Sveikas, Draveni, kai tu anksti pabusi (ne)suvokti savęs, aš galbūt (kažin, bet gal) jau važiuodamas 

miegosiu. O štai atėjo tokios mintys naktinės, tiksliau tranzitinės: 

 

kai mes visi pabusim 

- - - 

o Dieve kas tad bus 

nejau mes būsim 

budos 

arhatai 

bodhisatvos 

žiūrėjau 

the young pope 

jis bandė pakeist vatikaną 

ar mes pakeisime pasaulį 

ar pakeisime save 

ar nieko nepakeisim 

tik liksim kaip ir buvę 

bet šiek tiek, vos kitokie 

ir tas šiek tiek 

bus 

REVOLIUCIJA 

(automobilyje griaudi T. REX Children...) 

 

Artėjo degalinė. Reikia benzino, o dar gal kažko. Taip, tabako, nors Guru Guru nerūkė. Puiku, taip 

tikriau, įžūliau, kenksmingiau. Ir kai Guru Guru užtraukė trečią dūmą, degalinės darbuotojas Kiškis 

Piškis įsakmiai liepė pasišalinti, ir kuo toliau. 

Guru Guru nuslinko prie skardžio, į bato padą kruopščiai užgesino cigaretę ir metė apačion. Beveik 

tuo pačiu metu milžinišku greičiu pralėkė Rudos Voverės vabalas, ir krito žemyn. Trokšt, 

keberiokit, ir labai liūdna... Automobilyje Voverės nebuvo. 

„Ir nereikia, ji gudri, vikri, jauna, turtinga ir įtakinga... O aš?“ 

Guru Guru pėsčias judėjo pirmyn. Pagaliau jis pasiekė autobusų stotelę. 

- Guru Guru, džiugu, kad atėjai vienas, - nudžiugo Lapė. 

- Chirurgas papjauna japę lapę... Laparaskopisškai... 

- Guru Guru, tvardykitės, aš gyva ir itin draugiška, - pasipiktino Lapė. 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 
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Nieko. Tuštuma ir visiškas situacijos nesuvokimas. Kaukolės bagažinėje skambėjo Tangerine 

Dream albumas Zeit. Iš lėkštų kelmų į tolimus debesis pėsti keliavo dūmai, linko žolė, iškalbingai 

raitėsi beržai. Laukinė pastelė, bevardė miško paroda. Ir nors buvo vasara, į sniegą grimzdo baltos 

eilės.  

 

Poezija – tai dingstis laukti vaiduoklių traukinių, rašyti paslaptingas tvarkaraščių eilutes, keleiviams 

į tolimas svajonių šalis. Kiekviename puslapyje – miglotas maršrutas, prarastas laikas, sidabriniai 

bėgiai, vagonai restoranai, tvankus tranzito svaigulys. 

 

Hodmimio miško traukinys 

 

Nežaibavo. Guru Guru stoviniavo samanų perone ir laukė debesų traukinio. Gal jis ketino pasislėpti 

Hodmimio miške, kuris yra vienintelė vieta pasaulyje kur galima lengvai ir poetiškai išgyventi 

asmeninį Ragnarioką, kur ugnies milžino Surto kardas jau neturi galios? 

O jei tiksliau – Guru Guru nieko nelaukė, nesitikėjo, neplanavo. Tankūs lapuočiai saugiai paslėpė 

visas, visų kelionių prošvaistes. Guru Guru tarsi plūduriavo vietoje, o bėgo tik dienos, o jei tiksliau 

- šliaužė, įžūliai, skaudžiai pastebimai, nesustabdomai... Gal tai laiko duobė, o gal kilpa, iš kurios 

niekaip neįmanoma išeiti. Kodėl? Delsė visi galimi ir negalimi atsakymai. Galvoje - tik tuštuma ir 

visiškas situacijos nesuvokimas. Kaukolės bagažinėje skambėjo Tangerine Dream albumas Zeit. 

Į tolimus slėnius pėsti keliavo užgesusių pienių dūmai, linko sudžiuvusi žolė, iškalbingai raitėsi 

beržai. Laukinė pastelė, bevardė miško paroda. Ir nors buvo vasara, į tirpų minčių sniegą grimzdo 

baltos eilės. 

- Sapnuokite trenktas eiles, nes poezija – tai dingstis laukti vaiduoklių traukinių, rašyti paslaptingas 

tvarkaraščių eilutes. Kiekvienas eilėraštis – tai miglotas maršrutas, prarastas laikas, vagonai 

restoranai, tvankus tranzito svaigulys. 

Liūdėjo nuvirtusių sausuolių bėgiai, švelniai puvo kelmas garvežys, patriotiškai čiulbėjo į tolimus 

kraštus neišskridę paukščiai, sklandė lengvos, romantiškos peteliškės ant paparčių tūpė sunkūs 

verslo drugiai. 

Ramu, svaigino apsnūdusios musmirių eilės. Nusivažiavusių poetų eiles giedojo iškalbinga giria. 

Nukritusių lapų knygose Guru Guru ieškojo uždraustų takų, bet neketino palikti pasmerktųjų miško. 

Kur jis eis, nueis? Ir ką jis ras, atras? Nieko... 

- - - 

Skubiai kertami miškai, kad civilizuoti žmonės nelauktų poetinių ekspresų, ir šlitinėtų šaligatviais, 

kol juos iškirs dangoraižių stiklai. 

Miškas, kur apokalipsė pakeista elipse, laikas -  žalias, augantis į dangų 

 

Tulpa 

 

Šventame miške, apleistoje Alkoje buvo ramu: jokio armagedono, ragnarioko, apokalipsės, tvano, 

nei krentančio asteroido... Nieko sukrečiančio ar sensacingo... Tik! Tik, it pavojinga radiacija sklido 

baltosios eilės. 

 

Branduolinis totemas 

Vysto temas 

Daug progreso ir streso 

Jei pritrūks eksceso 

Žiūrėsiu detektyvus 

Ir keliausiu į Maldyvus 

 

Kas šneka tokius niekus? Staiga Guru Guru išvydo miglotą siluetą: 
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- Ne, Draveni, Maldyvuos daug laimingų sutuoktinių, tegul anys gyvena savo iliuzijose, o aš kopsiu 

į kalną, nes Camus taip liepė (o gal Sizifas), koks skirtumas... 

Ir išties samanų perone stovėjo Dravenio holograma. 

- Draveni, aš tu tik miražas? 

- Geriau, žymiai geriau: aš chronomiražas. Mane paliko Giedrė, ir išvyko į Maldyvus. Mano širdis 

sudužo į aštrias šukes, o aš mirkstu alaus bare. 

Guru Guru pasiūlė eiliuotą kelionės maršrutą: 

 

Važiuokim į Borneo 

Kur tik beždžionės 

Jos beveik žmonės (orang utan - miško žmogus) 

Bet bent jau nekariauja 

 

Dravenis abejojo, nes jo kvadratiniai gabaritai apvalėjo, raitėsi, tyso... 

- Nejau bus tik begarsis filmas. Ne, ir valio! 

Išdykėlės varnos tauriai įgarsino miglotą Dravenio siluetą: 

 

miražas 

vitražas 

banderlogų vernisažas 

gražu būti nenupieštam 

nepagirtam nekrologe 

 

Ištirpo Dravenio kontūrai. Tapo žiauriai nuobodu. Praradęs atraminį miražą ir nesulaukęs debesų 

traukinio, Guru Guru varnoms padeklamavo liūdną eilėraštuką: 

 

kur bėgt 

kai niekas nesiveja 

ką vytis 

kai niekas nebėga 

 

Įtikinamai pritilo varnos. Nejaugi niekas neatsakys į posthamletišką klausimą? Į pagalbą suskubo 

seni miško draugai: Didysis Apuokas - reikia skristi nakčia, Lapė - reikia apgauti Vilką, Vilkas - 

reikia pagauti Kiškį, Bebras - reikia pastatyti užtvanką, Barsukas - reikia pinigus laikyti saugiame 

banke... O Peliukas pratylėjo visą laiką ir nieko ne(su)galvojo. 

Ausis užgulė slogi tyla. Kur prapuolė miško patarėjai? Pasigirdo geliantis zvimbimas. Atskriejo 

Vapsva Maja: 

- Nauja meilė saldi kaip laukinis medus! Guru Guru, ieškok moters! Štai tikras atsakymas. 

- Esu beviltiškas romantikas... Ne, ačiū, klastingų moterų nebereikia, jų melas kaip medus, tačiau 

nuo jo tik diabetas... – karčiai pastebėjo Guru Guru. 

- Nebūki asketas, skubiai poruokis! - ragino balti taikos balandžiai. 

- Skiriu šį keiksmą tai, kuri sulaužė priesaiką, o balandžiams: po vieną - ramiai nusuksiu galvas. 

Tolumoje griaudėja haubicos, sprogsta bombos, raketos, urzgia tankai, riaumoja naikintuvai... 

Vyksta zuikių karas, t.y. pratybos SPIRAS 2017 

 

Tolimi siekiai. Kanopos 

 

Neprailgsta kelionė, kai eini, suderintas su asfalto skambesiu, kai dainuoji su grioviais, tvoromis ir 

pievomis. Pakilu: spygliais griežia pušys, melodingai ošia beržai... 
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Ir vieną (tobula vienatvė!) dieną Guru Guru netikėtai tapo laimingas. Pasirodo, reikėjo, tiek 

(ne)daug... Tik kelių žingsnių į nežinią, į neišmatuojamus vaizduotės tolius. Palaimingai sutemo. 

Dangus už miesto visada pilnas šviesų. Guru Guru prabilo eilėmis: 

 

iki žvaigždžių 

arti kai žiūri 

toli kai apie jas skaitai 

kur jos 

Nejaugi naktis atsilieps tyla, santūriu vėjo dvelksmu, negirdimu žolės gaudesiu. Staiga Mėnulis tapo 

geltonas it gęstanti saulė. 

tavo sąmonėje 

šviečia žvaigždės 

bet tu garbini akis 

 

- Mėnuli, žvaigždžių kunigaikšti, aš negarbinu nieko, tik Sotvarą Sutvėrėlį Tėvelį Dangaus. Ir ką gi 

tu man atkoanuosi? 

 

tu nežinai ką garbini 

ką žino nežinia? 

 

Guru Guru nė kiek nepasipiktino, kad paslaptingasis pašnekovas šneka paradoksais, kad jo 

klausimai mįslingi ir iracionalūs. Nejaugi Mėnulis nori mane apšviesti, kad nušvisčiau kaip jis? 

- Aš ne ežeras, ne akmuo, ne pasviręs stogastulpis? Šviesusis Mėnuli, ar žinai kas rūpi 

Rūpintojėliui, kodėl verkia ašarojantis, kodėl lyja lietus? 

 

apsimetęs nieku 

tu trokšti visko 

neverki 

ir tapsi lietumi 

 

- Kodėl turiu tik klausimus? Daug, daug, daug klausimų, ir nė vieno atsakymo? 

 

tai didelė malonė 

tai dovana 

 

- Ką su ja daryti? Ko su ja nedaryti? Kas tai? 

Pūstelėjo Auštrinis, Mėnulis pasislėpė už debesų. 

- Nejaugi liks neatsakyti klausimai? 

Suplazdėjo sparnai, ant šakos nutūpė Didysis Apuokas: 

- Guru Guru, dovanotam arkliu į dantis nežiūri... 

 

žiūri į kanopas 

ar toli nujos? 

 

- Guru Guru, kur tavo kanopos? Ar jos toli? – atsakė sparnuotis ir nuskrido į tamsą, kuri tyli, nes 

žino visus atsakymus. 

 

Įkalinta diena 
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Rytas - tai didžiulis indėlis į minčių sumaištį, nes apninka keista pajauta, kad nauja diena tai tik 

naujas kalėjimas, ir nieko daugiau. Sunku suabejoti, nes galvoje tuščia. Tuščia! Aūūūū! Artėja 

aušra, šviesos tunelis... O kas tunelio gale? Bejėgė metafizika ir poezija. 

 

tunelio gale 

ne šviesa 

bet ir nėra tamsu 

 

- Nieko čia keisto, - pastebėjo Didysis Apuokas, - rytas atgimsta tuneliu ir plečia ribas, kol pavirsta 

diena. 

Guru Guru nusivylė tokiu atsakymu, todėl ir vėl prabilo eilėmis: 

 

vaivos rykštė 

be lietaus 

nelijo tikrai nelijo 

tai iš kur ji 

gamta pokštauja 

ar sąmonė matricoje 

įkalinta? 

 

- Guru Guru, ar tu žiūrėdamas į paveikslą klausi, iš kur jis? Vaivorykštė laisva, ir niekas jos 

neįkalino... Tai tu pokštauji, nes nesi įkalintas matricoje... Tu esi visiškai laisvas. Pajusk tai! - mokė 

Didysis Apuokas.  

 

tai man išlipti 

iš paveikslo 

suspardyti dailininką 

sulaužyt teptukus? 

 

- Tu esi dailininkas, ir pieši paveikslus... Neskriauski savęs! 

 

aš ne veidrodis 

ne dorianas g 

esu tik atspindys 

ir nežinau 

kieno 

 

- Mes labai panašūs, aušta nauja diena, ir nei tau, nei man jos nereikia, tik aš miegosiu, o tu, iškopęs 

iš nakties, pavirsi dorianu g... Būk atsargus, negadinki savo veido, - patarė Didysis Apuokas ir 

nuskrido ilsėtis. 

Beliko tik patvirtinti eilėmis: 

 

Išskrendu po bemiegės nakties 

Į tamsią dieną 

/// 

Kelias, bemiegė naktis, mieguista diena 

 

Mano batai buvo du 
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Iki miško trobelės liko šimtas žingsnių. Guru Guru pažvelgė į savo pribaigtus batus. Batai du, o 

keleivis vienas. 

- Ir ko aš šypsausi? Padariau labai didelę klaidą: išmečiau suplyšusius batus, ir gal todėl mano 

gyvenimas pasikeitė iš esmės. Keista išvada? O gal ir ne... 

Guru Guru prisiminė vieną keistą Lotynų Amerikos tautelę, kurį sudegina senus batus. Antraip... 

 

O aš basas 

(prašyčiau nerimuoti) 

Einu per pasaulį 

Vien su kojinėm storom 

Žieminėm 

Močiutė numezgė 

Sakė kam tau batai vaikeliuk 

Spaus 

 

- O gal Guru Guru ieško septynmylių batų? – samprotavo miško takas. 

 

septyniolikamylių 

nes koja didelė 

o tokių niekur nėra 

net briu 

se 

ly 

 

Varna stebėjo bebatę Guru Guru kelionę, ir sukarksėjo: 

- Visi šventieji buvo basi, nes jiems pasaulis buvo tarsi šventykla, į kurią įžengti galima tik be 

batų... Netikiu tavo dvigubu (Guru Guru!!!) šventumu, tu nori įgyti supergalių ir tapti viršžmogiu! 

Tu demonas! 

- Taip.... 

Varna nualpo, nes tikėjosi, kad Guru Guru bandys teisintis, neigti jos šmeižtą, ir nuo aukštos pušies 

nukritusi ant žemės gyrėsi: 

- Aš šventa, nes paaukojau Lapei sūrį, o ką paaukojai tu? 

Pūstelėjo vėjas, į tolumą nuskriejo drebulių ašaros. Pagaliau Guru Guru pasiekė miško trobelę. 

Pailsėjo, apsirengė lygumų alpinisto drabužiais: tvirti žygio batai galės įveikti bet kokį asfaltą, 

žvyrą, žolę, samanas, duobes. 

 

girdėjau krenta lapai 

bet negirdėjau jų garso 

sako ruduo 

netikiu 

mano vasara dar neprasidėjo 

 

Susvyravo gilus rudenio tikėjimas į vasarą, ir į jo pageltusią širdį brovėsi šaltas žiemos ateizmas. O 

tada atėjo siaubingiausia popso šventė kulėdos, kai kuliamos smegenys prekybcentriuose porą 

mėnesių per garsiakalbius... O miško aikštelėje stovėjo vieniša Eglutė, didingai snaigėm išpuošta, ir 

laukė Guru Guru. O jis gi į pasimatymus nebevaikšto! Kodėl? Gal todėl, kad jis Kelyje, amžinai, 

nesugrąžinamai, pas savo Mylimąją - Šiaurės Pašvaistę. Ogi ne! Ne, ing pietus, po palme su šaltų 

sulčių stikline ir žiūri į jūrą. Jūroje akimis nuskęsti. Nes meilės nėra. Banalu. Taip. Palmė kieta. 

 - Oi neverta slapukauti... - sukarksėjo atsigavusi Varna, - tu lauki savo Undinės... 

- Ne, man patinka pilnavertės moterys. 
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 - Tai aš tokia! - gyrėsi Varna. 

- Varna, nori sūrio? 

BASTA 

 

Švogerių laikas 

 

Gamta – tik ciferblatas, sukasi rodyklės, byra smėlis, slenka šešėlis. Ar ciferblatas - tai blatas, 

susijęs su skaičiais (žinoma, dideliais)? Jeigu ieškoti tik analogijų ir paralelių, tai labai sunku bus 

nubrėžti pažinčių, protekcijų kontūrus... Ir gal todėl: 

 

Lietus sutraiškė laiką 

Laikas sutraiškė grybus 

Gamtos mitybos grandinė 

Sugriuvo 

Vilkai vegetarai atėjo į valdžią 

 

Saugus laikas kviečia į puotą, džiaukis gyvenimu... Postmoderniai nutuko kiškiai. Miške siautėja 

sukčiai ir bailiai. Bevertis priekaištų dramatizmas: plėšrūnai nori gyventi sveikai. Mitybos grandinė 

– tai papuošalas, kabantis slibinui ant kaklo, todėl diskusija negali būti laisva. Tik soti, nes: 

 

Laiko nėra. 

Kiškiai spardo vilką 

Vilkas myli lapę 

O meška 

Tyliai sau dainuoja 

 

Keliaudamas Guru Guru atsidūrė falsifikuotoje liaudies pasakų erdvėje. Nežabotai siautėjo 

pražūtinga miško animacija, alpėjo saldi idilės kultūra (chaltūra?) - nėra ąžuolinės valios 

rekonstruoti tikrąsias gyvūnų paskatas. Deja... 

Bet neverta nusiminti, nes laikas neskriaudžia žmogaus. Visatos laikas – tai laikinas žmogus. Po 

žaliosios arbatos gėrimo maratono Guru Guru skraidė palei lubas ir galvojo: koks vis dėlto žalias tas 

pasaulis. 

 

Džiunglės, riebūs švogerių metai 

 

 

Tamsos blizgis 

 

- Didysis Apuoke, ar yra kažkoks ypatingas laikas, kai atsiskleidžia paslaptys, sublizga tamsa? – 

paklausė Guru Guru.  

- Tai užburta akimirka prieš pat aušrą, - atsakė sparnuotis. 

 

Tamsos blizgis 

Nematomų žuvų blizgės 

Mano didėjanti blizgė viršugalvy 

Ir mėnulis 

Ar jie susiję? 

 

- Guru Guru, nepagautos svajonių žuvys, pavirtę nematomomis blizgėmis, pakyla virš vandens ir 

užpildo dangaus skliautą žvaigždėmis, o Mėnulis, nevykėlis žvejys, vis žiūri, žiūri į ežero paviršių, 
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ieškodamas stebuklingo tinklo, galinčio į nakties tamsą ištraukti žmonių vienpuses abejones - 

šviesti ar užgesti, plaukti dangumi ar vandeniu... 

 

Žuvys danguje neranda vietos 

Nes tai okeanas 

Okeane vandens jos neranda 

Nes tai dangus 

 

- Erdviškai susirūpinęs Mėnulis nupliko, ir jo plaukai pavirto kometomis... 

- Saulė motulė paglostė Mėnulį, ir jis sprogo. 

- O tada Mėnulis, pavirtęs meteoritų lietumi, nukrito ant žemės akmens skalda, kelio duona, todėl tu 

gali keliauti dangišku plentu. Nepamiršk, kelias - tai vienintelė vieta, kur tavęs nepaveja skaudi 

praeitis, kur tu gali būti laisvas, - aiškino Didysis Apuokas. 

- Vis girdžiu ar skaitau - mokslininkai atrado 1000000000 kartų už Saulę didesnę juodąją skylę ir 

panašiai... Ar mes nugarmėsime į ją? Pasaulis pasikeitė po pirmojo atominio bandymo Trinity ir 

pirmųjų ant Japonijos numestų bombų. Dabar būti ciniku madinga, stilinga. Kodėl? 

- Todėl, kad tu esi Tikroji, Vienintelė Juodoji Skylė, ir kasdien sprogsti, ciniškai, melodramiškai, 

romantiškai, racionaliai, kvailai, išmatuojamai ir neaprėpiamai... 

- O gal mes visi juodosios skylės, nes jos nori šviesos, susiurbia ją, mes, kurie norime šviesos, taip 

pat ją pasiimam... 

Užgeso tamsa, aušo... Didysis Apuokas nuskrido ilsėtis, o Guru Guru patraukė žvyrkeliu pasitikti 

naujos nakties. 

 

Kalnas, miškas, kelias, priešaušris 

 

Užrakintas dangus 

 

Kai šviečia saulė, atrodo, kad niekada neatslinks naktis, kad visada bus šilta ir jauku, bet nelauktai 

ateina vakaras ir išgaruoja laimės spinduliai. Kur dėtis tamsią naktį? Kur prisiglausti? 

 

Jūs jau cykiai visi miegat 

O aš ieškau pelėdos 

Ne tos, apie kurią pasakyta 

Pelėdos nėra pelėdos 

Paprastos pelėdos 

Kuri peles ėda 

Naktį nemiega 

Viską mato, bet yra nematoma 

Sušlamėjo galingi sparnai, atskrido Didysis Apuokas. 

Šiąnakt lijo žvaigždėm 

Kai gimiau tarė tėvas 

Šiąnakt buvo satori 

Kai gimiau pasakiau 

Nors mirtis visada 

Ant suolelio parimus 

Laukia mano vėlės 

Aš keistokai ramus 

 

- Gimei šiąnakt, mirsi vakar. Ant suolelio miega mirtis ir nepabunda... – pastebėjo Didysis 

Apuokas. 
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Gimiau rytoj, patikslinsiu 

Kodėl? 

Aš šito nežinau 

 

- Pabandyki negimti. 

- Pasakyk tai mano motinai. 

- Verčiau išgersiu arbatos. 

- Skanaus, ir aš gurkšnoju šaltą orą... 

Ir išties būtų gera atsigaivinti, arbata padeda ištverti visus sunkumus. Po pusvalandžio jie jau sėdėjo 

prie apvalaus kelmo. Oficiantai šikšnosparniai atskraidino dvi stiklines, didžiulį arbatinuką ir 

meduolių lėkštę. Guru Guru drąsiai paragavo. 

- Stipru? – atsargiai pasiteiravo Didysis Apuokas. 

- Žalia... 

Deja, nedžiugino vaišės. Guru Guru suspaudė širdį, aptemo akys. Jis niekaip negalėjo suprasti, kur, 

ir kodėl jis keliauja, todėl atsargiai paklausė: 

- Gerbiamas šeimininke, ačiū už pastogę ir vaišes, gal būt jūs galite pasakyti, kas nutiks, kai aš 

sužinosiu savo kelionės tikslą? 

- Žinoti - tai prisiminti! 

- Prisiminti - tai pamiršti... 

- Pamiršk, tada prisiminsi! 

- Pamiršau, kaip prisiminti, ir kaip pamiršti pamiršau... Apie ką aš čia? 

- Apie save... 

- Save? Savą save? 

- Tikrą save. 

- Juk viskas netikra, pasaulis - tik iliuzija... 

- Nežaiski žodžiais, nes tapsi marionete, - rūsčiai įspėjo Didysis Apuokas. 

- O mes juk Žaidime. Ir pasirinkimo neturim. Žaidimas žaidžia su mumis. Mes iliuziškai su juo. 

- O aš galvojau, kad tu esi Guru, o pasirodo tu tik rašytojas, - nusiminė Didysis Apuokas 

- Aš ne rašytojas. Aš kalbėtojas. Ir tylėtojas. Kaip kada? 

- Negirdžiu tavo tylos, - abejojo Didysis Apuokas. 

- Atleisk, per garsiai tylėjau, dabar kaip, geriau? 

- Netriukšmauk! 

- Kiekviena vasara man atneša vis daugiau šalčio, o dienos - vis daugiau tamsos. Trokštu išvysti 

neperkopiamą sieną, noriu sustoti, pailsėti, bet tolumoje veriasi, vis veriasi nepasiekiami 

horizontai... 

- Guru Guru, tu gali pasiekti tik dangų, kuris, deja, užrakintas deimantiniu žvaigždžių raktu. 

- Skaudu žiūrėti į naktį... 

 

Pilis, pilko rūko šydas, bematė valanda 

 

Langas 

 

Keliaudamas atrandi ypatingus žmones, kurių niekad nesutiksi savo kabinete, todėl reikia užtrenkti 

sunkias buto duris ir keliauti, bet šiandien plentas buvo įtartinai tuščias. 

 

o kodėl dargana 

o kodėl sutema 

o kodėl niekada 

o kodėl taip nutiko 
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kad pasaulis gražus 

staiga tapo baisus 

ir nė vieno žmogaus 

nebeliko? 

 

Staiga iš debesų išlindo saulutė, o iš samanų Vikrusis Driežas – sušilti, atgauti jėgas. 

- Guru Guru, darganoje pasislėpė lietus, vėl šypsosi saulė, ir žmonės tapo aiškūs, perprantami be 

hipnozės, be psichoanalizės, be degtinės... 

 

Tada jie prisidengė nanoplėvelėmis 

Ir tapo nematomais žmonėmis 

 

- Aukso dulkės, susmulkintos iki nanolygio, suteikia tokias galimybes. Guru Guru, ar tu ieškai 

aukso, ar pamirštų technologijų? - paklausė Vikrusis Driežas. 

- Ieškau pačių naujausių technologijų, kurios užmirštos, nes sukurtos seniai... Leonardo ir Tesla 

sukūrė beveik viską, kuo dabar naudojasi civilizacija, tik du žmonės... Draveni, gal ir mes ką nors 

sukuriam - pavyzdžiui, itin greitai užaugančius medžius? Pasodini sodinuką, ir kitą dieną jau didelis 

ąžuolas. 

- Guru Guru, aš esu reptiloidas, bet ne Dravenis... 

- Tai kur jis dingo? 

- Viską išrado mano kolegos reptiloidai, o itin greitai auga tik grybai... Dravenis gi slapstosi 

tolimoje Polonezijos (ten kasdien skamba Oginskio polonezas) salelėje, nors jo niekas neieško, 

negaudo, neseka... Dravenis tapo visiškai nepopuliarus, niekas neskaito jo trenktos poezijos, todėl 

jis svajoja apie burlaivį, admirolo antpečius ir Nepalo princesę...  

- O kada ketini mesti seną odą? – pasišaipė Guru Guru. 

- Ar tu esi juodasis archeologas? Nerasi mano seno munduro! - pasipiktino Vikrusis Driežas. 

- Esu žaliasis, ieškau žolelių skaniai arbatai. 

- Taip ir maniau - esi žolininkas, kerėtojas... 

- Griežtai neigiu. Aš tik bandau pažinti gamtą ir gaudau drugelius. 

- Sakai, drugelius... Rekomenduoju Juros periodo parką, net ir tavimi pasirūpintų mano tolimi 

protėviai... 

- Man patinka parkas prie jūros, gaila, nepamenu, kokios... 

- Kaip romantiška, labai seno roko dvasia, kaip ir James McCarty "We're still Dreamers", bet aš ne 

toks svajotojas, kaip mano senelis T. Rex'as... 

- Well, show me the way to the next whisky bar, oh, don't ask why... Kas čia man? Aš dainuoju? 

Dar ir angliškai? Turbūt tai tavo repliloidiški kerai. 

- Ne, tu plačioje pievoje nerandi durų... 

- Bet radau langą, tik nežinau, ką pievoje daryti su langu - leisti per jį aitvarus ar šokinėti pirmyn 

atgal? 

- Guru Guru, tu atradai didžiausią langą – dangų, kuris visada atviras ir visada nepasiekimas. 

Pokalbis neperaugo į konfliktą, tik išsikerojo itin plačiai, kaip papartis, kuris niekada nepražysta. 

 

Trolių parkas, 11:11 

 

Išsiveržęs iš tamsos 

 

It pamestas daiktas surandama viltis, ir džiaugsmas užpildo krūtinę. Kur dėtis, kai esi laimingas? Ką 

šnekėti, kai juokiasi širdis? Tuomet reikia be gitaros ar kitokio instrumento dainuoti prospektuose, 

gatvėse, aikštėse, nevengti tamsių kiemų ar akligatvių. Linksma turi būti visur. 
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Kai man linksma 

Imu veržiaraktį 

Ir veržliai veržiu 

Sraiges prie kelmo 

O jeigu 

Katinas 

Netyčia užklysta 

Paduodu jam miską* 

Su gėrybėm iš miško 

 

O ypač linksma miške, kai švelniai ošia medžiai ir čiulba paukščiai. Kai linksma, tai ir gražu. Girios 

galerijoje nemokamai demonstruojami dar nenutapyti meno šedevrai. O katinas Rainys kartais, kai 

jam kyla toks noras, dirba gidu už dešros šmotą, žuvies galvą ar pieno šlakelį. Pažvelgęs į žemuogių 

dubenį Rainys pasipiktino: 

- Galerija uždaryta, dabar pietų pertrauka! 

- Aš sotus, - tarė Guru Guru. 

- O aš alkanas! 

- Renkuosi sraigių ir varlyčių konservus. Tai vegetariškas, miško maistas. Užgersiu samanų 

nuoviru. 

Braškėdama atšliaužė Naminė Sraigė, atšuoliavo Žalioji Varlė. 

- Gerbiamas Rainy, tu mūsų nevalgai, todėl mes sąjungininkai. Užpulkime apsišaukėlį vegetarą 

Guru Guru. 

Žaltys tyliai gulėjo žolėje ir viską stebėjo. Tada iškėlė karūnuotą geltoną galvą, visi išsigando ir 

išsilakstė. Guru Guru paglostė žaltį. Jis patenkintas nušliaužė į miško gilumą. 

Ir tada tikrai turėjo atsitikti štai kas: Vikrioji Kuosa išvyniojo raudoną kilimą, kuris simbolizavo 

iškilią tobulos laimės akimirką, bet Guru Guru neišdrįso žengti girios šlovės taku. Ir kodėl? Nes jis 

nemėgo šlovės takų, alėjų holivudinių, raudonų kilimų. Buvo kuklus, nors ir žinojo savo vertę. 

Rinko žoleles, nes tik žolės gali pakeisti psichikos matricą, kad kiekvienas paprastas įvykis atrodytų 

sukrečiantis ir unikalus. 

Guru Guru suprato, kad jo niekada nuo miško tako nenušluos madinga banga, ir jis visada bus 

atsparus bet kokio industrinio „grožio“ apraiškoms. Tik prieblandos zonoje galima pakeisti 

klaidingas kultūrines nuostatas, ir būti laimingam. 

__________________________________________ 

* Šis žodis linksmai vartojamas Vilniaus rajone. 

 

Nepaskandinamas minčių luotas 

 

Taip, aš - r a m u s ! – rėkė Guru Guru. 

Prapliupo lietus: keikiasi, plūstasi debesys, patvinsta keliai. Tik luotas, iš vientiso minčių medžio 

išskaptuotas laivelis nugali stichiją. Ir tada miškas dovanoja ne tik storą medžio kamieną, bet ir 

baltas eiles: 

 

pas mus 

tu ramus 

aš nervuotas 

kaip uotas 

 

- Nervingai nervuotas? Ar uotas tai otas? – pasipiktino Guru Guru, - nesąmones pliurpia patvinusi 

giria. O gal šios lingvistinės klaidos - tai posūkis į moksliškai iškertamą prietarų gelmę, todėl reikia 

panirti itin giliai. Ar sugebėsiu? 
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eisiu kiaurai 

kiaurai 

rai 

rai 

rai 

Plauksiu giliai 

Prie pat dugno 

Esu beveik ryklys 

Potvynio ryklys rėkė visa savo ryklė: rai, rai, rai... 

o aš žudžiau žuvis 

apsimtęs meškeriotoju 

jos visos gyvos ir gražios 

 

Kažkaip Guru Guru sugebėjo atsiriboti nuo ryklio pomėgių ir asmenybės (ar jis asmuo?), ir 

sportiškai irkluodamas plaukė slidžiu pavandenijusiu asfalto paviršiumi. Tik ne dėl sportinio 

laimėjimo, ne dėl olimpinio aukso, ne dėl aplodismentų. 

- O dėl ko, arba kodėl aš plaukiu? 

Ši įtartina mintis (visos jos tokios!) skandino, smaugė Guru Guru. Apdairiai, senu kaliošu 

(purvabrydžiu!) šalia plaukiantis, Barsukas patikslino: 

- Dėl pinigų, dėl ko gi daugiau? 

 

Toli sužaibavo. 

Žaibas kalbėjo 

Dum dum dum 

Paprastai jis tyli 

 

Tik tada paaiškėja kelionės tikslas, kai prabyla žaibas, kuris nušviečia kelią itin ryškiai, bet ir itin 

trumpai, kad pastebėjęs šviesą neapaktum, nepaklystum, nesustotum. Kelionė visada laki, beformė, 

neapčiuopiama nei ranka, nei mintimi. Bangų laiptai neutralizuoja pėsčio žingsnio ilgį, ir kiekviena 

banga fatališkai šiaušiasi, todėl bet koks ėjimas vandeniu pavirsta grimzdimu į lietų. Už upės ribų 

nėra dangiškų kopėčių, tik drungnas debesų lieptas į nežinią. 

Nebylioje srovėje nuskendo vanduo, atėjo sausa atsisveikinimo akimirka, ir upė sugrįžo juodu 

asfaltu. Atgal. 

 

Slidus asfaltas, paskendęs laikas, gyvas vanduo, dum, dum, dum 

 

Griuvėsiai 

 

Nuo lietaus blizgėjo pušų šakos. Aplinkui plytėjo žydintis rūkas. Kas tai, sunku paaiškinti, 

tikriausiai (ant)gamtiškas reiškinys. 

Taigi, iš visų pusių Guru Guru supo ūkanos. Ūkai? Ne, tai buvo obelų žiedai, išsiskleidę rudenį. O 

gal ir sakuros toje vietoje (čia!) žydėdavo kiaurus metus, tiksliau, dieną žydėdavo, o naktį jos kaip 

eglutės su lemputėm: užsidegdavo ir krisdavo vyšnių žiedais... 

Ne, tai buvo ne obelų žiedai. O kas? Tai buvo vyšnių uogienė. Kaip juokavo Kvartetas I, ne prie 

aukso, o prie jos reikėtų pririšti visas valiutas. Šis reginys taip sujaudino Guru Guru vaizduotę, tarsi 

jis klausytų senovės padavimų, šnekėtų su geraširdžiu vaiduokliu, nagu... 

Pagaliau Guru Guru pasiekė senus griuvėsius. Matyt, kažkada čia būta sodybos, o gal ir kaimelio. 

Ar galima prisiminti namus, kurių nesi matęs? Ar griuvėsiai gali sukelti tikroviškus reginius? Guru 

Guru prisėdo ant pamatų akmens. Stebint griuvėsius galima išsigydyti nuo nemigos: kiauri stogai 
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gydo net sunkiausią depresiją. Ši išvada itin keista, todėl reikia sukaupti jėgas ir palikti šią keistą 

vietovę. Sušlamėjo sparnai. Ne, tai ne Didysis Apuokas, tai buvo juodasis pasiuntinys Kranklys. 

- Guru Guru, pasikliauki manimi, - tarė Kranklys, - šiandien tu nebūsi kelyje, nors ir tavo kojos ir 

nepaliks kieto asfalto paviršiaus. 

- Be manęs negali keliauti Kelias! – sušuko Guru Guru. 

- Čia tik griuvėsiai, bet kiek paslapčių! Reikia sukaupti jėgas ir skaityti sudužusių plytų memuarus, 

o gal neverta, nes visi atsakymai yra obelų žieduose, kuriuos nupūtė vėjas, - aiškino Kranklys. 

- Ne, atsakymai pražysta sakuros žiedais. Štai atsakymas! – prieštaravo Barsukas. 

Migla nemėgsta šešėlių, todėl griuvėsiai nepanoro augti nei virtualiai, nei kaip nors kitaip. Apie 

restauraciją Guru Guru nedrįso net ir pagalvoti. Tik sveikos plytos ir Barsukas gali mąstyti apie 

pelningas statybas. 

- Ar juda iš vietos darbai? – paklausė Barsukas. 

- Ką tu šneki? Kokios vietos? Aš matau kelią, bet nežinau kas eina keliu! 

- Keliu eina laisvasis mūrininkas, - tarė Kranklys. 

- Tas, kas eina, be vietos, o jei su vieta eina, tai niekur jis iš tikro neina, - paprieštaravo Guru Guru. 

- Guru Guru, pakaks tos sofistikos... Pasiraitoki rankoves, griebki kastuvą ir prie darbų, - ragino 

Barsukas. 

- Guru Guru, neskubėki: kastuvai kasa tik duobes, - pridūrė Kranklys, - gal aš jau miręs? Nežinau... 

O gal todėl, kad nieko nežinau, aš mėgstu griuvėsius ir kapines... 

- Ir kokia čia laimė? – nustebo Guru Guru. 

- Kartais prisiminimai sukrečia labiau nei mirtis... – kranktelėjo ir nuskrido. 

 

Prisiminimų griuvėsiai, liūdnas rytas, sausra  

 

Aš žinau, aš norėčiau... 

 

Esmė čia data. Kita bus šios dienos. Esmė čia Mylimoji. Kitos nebus ir kitą dieną. Ir patikės Guru 

Guru, kad iš košmaro jis nepabudo. Sapnų pasaulis nugalėjo "tikrąjį". Ne sapnų pasaulis, bet 

praeities svoris prislėgė ir nugalėjo Guru Guru, todėl jis negali išsivaduoti iš savo jausmų, bet 

viskas kinta, ir niekas nenugali nieko... Guru Guru turi priimti naują situaciją, antraip jis nugrims į 

visišką neviltį... Taigi, koks sprendimas? 

 

Aš žinau, aš norėčiau... 

Kad ryte pažadintum mane (Ir visai nepykčiau) 

Pabučiuotum prieš išeidama 

Apkabintum 

Pasakytum tik švelnius žodžius 

Vos keletą 

Bet visi jie ir vėl skambėtų 

Kaip Tavo balselis varpelis 

Aš žinau, aš norėčiau... 

Kad daug ko praeityje nebūtų buvę 

Gal net manęs ir Tavęs... 

Bet jei taip panorėjo Dievas 

Vadinasi, šito reikia. 

Aš žinau, aš norėčiau... 

Keikti tai, ko nebepakeisiu 

Tavo prakeiksmus užspausti bučiniu 

Ir tyla (juk nėra jos, įrodė Cage), ne, mūsų meilės garsais 

Aš žinau, aš norėčiau... 
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Patikėti, kad nesapnuoju 

O jei sapnuoju košmarą 

Kuo greičiau iš jo Pabusti. 

 

2015 02 02 9-41 

 

Nužudyti jau ir taip beveik mirusius jausmus! Bet kaip? Gal padės tolima kelionė? 

- Tegul Guru Guru nužudo mirusius jausmus, ir tikrai palengvės... – mokė bejausmis, bežodis 

asfaltas. 

- Man reikia detalių, taško, nuo kurio galėtų pajudėti šviesūs jausmai... – atsiduso Guru Guru. 

Sraigė, vėžlys ir dar keli labai lėti gyvūnai slinko mišku, kad padėtų Guru Guru, tad jam teko 

apsišarvuoti kantrybe. Jis pasiėmė būgną, įšoko į transą ir ėmė šūkauti mongoliškai. Mongolija 

buvo jo sapnų pasaulio centras, į kurį nuolat važiuodavo traukiniu su Mylimąja. Po kelerių metų 

Guru Guru suvokė, kad tai buvo kitas žmogus - veido sapne nesimatė. Guru Guru vis dar gyveno 

sapne ir tuo nė kiek neabejojo. 

Užplūdo reginiai. Mylimosios veidas pavirto pilku debesiu, ir pradėjo kristi pirmieji lietaus lašai. 

Nukritę ant žemės jie šnypštė. Ne ašaros, bet sieros rūgštis. Be ugnies sudegė meilė, užgeso širdis. 

Guru Guru dar kartą pažvelgė į dangų, tikėdamasis pamatyti jos veidą, bet debesio nebuvo, tik 

švietė saulė. 

Ir ta saulė buvo... Nupiešta, o gal atridenta dangaus skliautu iš artimo (tik jau ne tolimo!) kosmoso 

platybių. Išgelbės greitis, taip, šviesos greitis, aplenktas, pažabotas, bet liūdnas. Netrukus atslinko 

Sraigė ir Vėžlys. 

- Pažaiskime lenktynių, ir jeigu mes aplenksime tave, dings visi košmarai, ir tu vėl būsi linksmas ir 

laimingas. 

- Neįmanoma! 

- O tu pabandyki! 

Ir Guru Guru lėtai, lėtai ėmė šliaužti debesimis. Ne, tai ne silpnumas, bet palaima, ir galbūt todėl 

Sraigė ir Vėžlys šliauždami žeme aplenkė Guru Guru. Ne, Guru Guru nebuvo miręs, bet jis ir jau 

negyveno liūdesyje. 

Ir kodėl Sraigė ir Vėžlys aplenkė Guru Guru? Gal todėl, kad jis bėgo debesų keliu greičiau už 

šviesą. 

 

Kita vieta, kitas laikas, viskas kita 

 

S A T U R N A S 

 

Nuotykiai prasideda 

 

Kelionėje nejučia, tarsi nepastebimai (į)vyksta poetinis pakilimas nuo kieto asfalto iki pat žaibo 

pilies. Sėkmės garantas: audra ir lietus - iš sidabrinio kibiro, iš kiauros statinės, iš nugerto viskio 

butelio, iš įskilusios taurės. Ir kas gi gali patvirtinti nematomą poetinį šuolį, nemarų triumfą? Bet 

kas! Šiuo atveju tai buvo Dravenio automobilis. 

Sužviegė "Chrysler" stabdžiai, atsivėrė visos ketverios duris, išvirto Dravenis, Giedrė (Dravenio 

mergina) ir Urtė (beknygė poetė, isterikė, peštukė, emo). Guru Guru apstulbo, ir atsitokėjo tik tada, 

kai jį už atlapų purtė plėšrioji Urtė: 

- Kur valkiojiesi, tavęs jau ieško NASA, Interpolas ir net Kultūros ministro referentas Galigantas! 

Deja, tai buvo šuolis ne į snieguotas aukštumas, bet į tą pačią pelkę, iš kurios jis tarėsi pabėgęs. 

Taip, tai tik priplėkęs požemis, beliko tik juodas humoras: 
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- Cassini nuvirto ant Saturno, jį valdę vieni technikai apsiverkė, kiti džiaugėsi, Saturno planeta 

užkariauta, ir niekas nežino, kas joje laukia Cassini. Gal jis neišnyko, o kaip tik perėjo į kitą būvį ar 

buvo perimtas ateivių? 

- Guru Guru, tu esi pažengęs itin aukštai, - nustebo Urtė, - kosminis laivas atvyko! Skrendame į 

Saturną! 

- Tai naujas knygynas restoranas, - patikslino Dravenis. 

- Troleibusas restoranas, kuris, kaip Kryme, važiuoja per Saturną? – ironizavo Guru Guru. 

- O gal restoranas knygynas, sunku pasakyti, - darkart patikslino Dravenis. 

Karti ironija nėra nuoširdi, kaip ir apgauta meilė, todėl slėpdamas savo jausmus Guru Guru paistė 

toliau: 

- Skrydis buvo greitas, malonus, aukščiausios klasės, net davė atsigerti Buba-Bubos. Vaizdas 

atskridus pribloškė - miestai, didesni už žemės, dangorėžiai... 

- Skiedi! – nepatikėjo Urtė, - šlaisteisi žvyrkeliais... Gal parašei eilių? 

- Guru Guru pagrobė ateiviai, - pastebėjo Giedrė. 

- Reptiloidai... – supratingai patvirtino Dravenis. 

Draugai nuprotėję, vadinasi, viskas O.K., nudžiugo Guru Guru: 

- Draveni, vairuoki į Saturną! 

Ir Guru Guru karčiai uždainavo: 

 

Aš gerbiu moteris 

Seniausios profesijos 

Nes jos garbingai pripažįsta 

Kuo užsiiiiiimaaaa 

O va tos kurios apsimetaaaa 

Baltom ir pūkuotoooom 

Pagarbos nevertosssssss 

 

Iš kažkur išdygo kosminė arfa (iš tikro tai buvo suplota alaus skardinė!), Guru Guru perbraukė jos 

raukšlėmis (stygomis), pasigirdo šaltas skardinis krištolas, užgesęs jausmų ledas, duobė. 

- Nieko keisto, taip dažnai ištinka sugrįžus iš kitos galaktikos, po ilgo nesvarumo ateina nesvarios 

mintys ir ieškoma pasileidusios moters, nes tingima pirkti gėles, kviesti į pasimatymus, prisipažinti 

meilėje, - kvatojo Urtė. 

- Nesvarios tai tas pats, kas nešvarios? Nee, meilėje daugiau niekam neprisipažinsiu, nebent 

persigerčiau žaliosios arbatos. Šiandien mačiau Barsuką, jis apsivertė (rudenį, įsivaizduok) ant kito 

šono, - vadinasi, viskas bus gerai. Aš optimistas, tikiu, kad kažkur yra stiklinė, o dar kažkur vanduo, 

tik va netikiu, kad jie susitinka... 

- Pamilk mane, ir gersime degtinę! – ragino Urtė. 

- Gana bartis, važiuojame į Saturną, - paragino Dravenis, - o kad būtų linksmiau, štai ir naujos mano 

eilės: 

 

Knygynai restoranai 

Restoranai knygynai 

Apversti stogų 

Patiesti tvorų 

Apginklavę langais ir durimis 

Saugiai 

Be turėklų 

Kopia 

Eiliuotais laiptais 

Į besvorę vienatvę 
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(bus daugiau), bet vėliau, čia 

 

Areštas Saturne 

 

Cassini ir Harry Dean Stanton, mes jūsų niekada nepamiršim. 

Nepakartojamai ekscentriška būti Kultūros ministro referentu, ypač kai protą aptemdo įniršis. 

Smagu pavirsti elito pamaiva, kad palengvėtų pagirios, kad „atsirakintų“ užkietėję viduriai. Deja, 

Galiganto svajonės darėsi vis keistesnės, vis labiau nevaržomos. Ir kodėl Guru Guru ne užkietėjęs 

nusikaltėlis, ne recidyvistas? Nebūtų jokių problemų: areštas, teismas, vienutė iki gyvos galvos, ir 

tegul tada rašo, tegul mėgaujasi įkalinta šlove. Nejaugi nėra išeities, jokio sprendimo? 

Besiblaškydamas prabangiame kabinete referentas atsitrenkė į sieną. 

- Kodėl aš toks nerangus? Būčiau akrobatas, bent jau žonglierius... Valio, išeitis rasta. Cirkas! 

Liguista šviesa nušvito pragertos Galiganto smegenys. Artistiškas Guru Guru areštas – tai 

dėkingumo ženklas (post-)postmodernizmui, malonė aptingusiems snobams, nuobodžiaujantiems 

Kultūros (žodyne žr. chaltūra) biurokratams. 

- Visiems bus smagu, o ypač man viešai pademonstruoti beveik kosminę galybę! Guru Guru bus 

uždarytas Saturno požemiuose! Triskart valio! 

O tuo metu Dravenio "Chrysler" it haliucinogeninis grybas išdygęs priemiestyje, virtuoziškai 

„įsipaišė“ į judrų sostinės automobių srautą ir skuodė link Saturno. Beveik visi menininkai svajojo 

sukurti laisvą Saturną, kuriame galėtų atsiskleisti nepripažinti talentai, kur lankytojai jaustųsi 

laimingi ir saugūs. Deja, Galigantas ir jo šutvė suktai ir gudriai skiepijo kitas nuotaikas: polinkį į 

svaigalus, kvaišalus, gašlumą, muštynes... 

Ir vis dėl to Saturnas spindėjo, it magnetas traukė jaunimą ir kiek vyresnius žmones. Saturnas buvo 

unikalus, bet ne todėl, kad panašėjo į tolimą planetą, ne todėl, kad tviskėjo kosminiu dizainu. 

Saturnas diktavo visas madas, visus stilius, visas kryptis. 

- Guru Guru, be Saturno neišgyvensi nė dienos, valandos, minutės... – aiškino Dravenis. 

- ...sekundės, - nusijuokė Guru Guru. 

Itin efektingai sužviegė "Chrysler" stabdžiai, vienu metu atsivėrė ketverios durys. Minia smalsuolių 

apstulbo: atvyko Guru Guru ir jo kompanija. Apsauga paslaugiai atvėrė duris. Urtė, apsimetusi 

juodai girta, nugriuvo ant tvirtų Guru Guru pečių. Būdamas džentelmenas, Guru Guru nutempė 

damą į salę. 

- Jau gatavas, - nusišaipė Grybas, Galiganto parankinis, - reikia pranešti šefui. 

Nespėjo draugai sušilti, apsidairyti, ir prisistatė Galigantas, lydimas keturių stagnacijos periodo 

milicininkų (nacionalinio teatro rekvizitas!). Jis skandalingai surėkė: 

- Jūs turite teisė rašyti eiles, viskas, ką jūs sukursite nebus publikuojama niekur! 

- O internetas? 

- O bananas? 

Guru Guru sumetė, kad tai galbūt nauja, ypatinga pagarba naujokams, atvykusiems į Saturną. 

Dravenis juokėsi, o Urtė taip pat panoro būti suimta. 

- Urte, tu nesi girta, - juokėsi referentas. 

- O tu gatavas! – atšovė mergina. 

Sudeginti prisiminimus nėra paprasta, nes tai ne malkos, tai molis, kuris išdegtas virsta plytomis, iš 

kurių gali statyti ir rūmus, ir kalėjimą. O gal abu kartu? Dabar Guru Guru tai nebuvo svarbu. Taigi 

Guru Guru, sėdėdamas kosminiame rūsyje ir spoksodamas į butaforinius stalaktitus, kurių jame 

buvo gausu, rašė: 

 

nem-eilės eilės 
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viskas, ką gero tau pasakiau 

buvo tiesa 

visa tai sutrypei tu 

viskas, ką gero tau padariau 

iš širdies 

visa tai sutrempei tu 

išdavei nė nemirktelėjusi 

akies vokas nesudrebėjo 

patyrusi tu 

o aš tik kvailelis 

kuris 

patikėjo meile ir šeimos iliuzija 

 

Ti – ti tonas, mobiliakas atsikirto, todėl Guru Guru kūrė eiles apie nemeilę, buvo skaudu tai rašyti. 

Žaizdos dar neužgijo, pipirai dar vis aitrino įaudrintą protą, emocijos kliuksėjo ir taškėsi: 

 

nem-eilės eilės (linksmiau, allegro moderato) 

 

saulė šviečia nuostabu 

netgi tu 

nesugadinsi man nuotaikos 

kapkan kankan 

ir nebeįstatysi ragų 

bu 

bu 

būūūū 

 

Išlaisvintas Guru Guru negalėjo ramiai miegoti, dažnai miegodavo po dvi ar tris valandas per parą, 

ir nežinia kodėl – ar dėl užgesusios meilės, ar dėl arešto. 

- Dėl miško, dėl miško! – už lango pranešė Varna. 

Mat Kaune nukirsti medžiai puikiai prigijo naujoje planetoje. 

 

Saturnas, 4444 m. 

 

Ktulu 

 

Kultūros ministerija persikėlė į Saturną, ar tikrą, ar paralelinį, ar psichodelinį, – nežinia. 

Nepaneigiami faktai byloja tik vieną tiesą: Guru Guru Galiganto kabinete skaitė naujas eiles. 

 

O Saturne mėlynai lyja 

Nesuprasi nė kuo 

O vanduo visai šalia 

Jo palydovuos 

Gudrus planas 

Gimsta požemiuose 

Ktulu prisikels 

Saturne 

Ir grįš į Žemę 

Kuri vėl taps vandenynu 
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- Kokia gili ironija... Guru Guru, tavo eilės bevertės, dabar negarbinu net ir premijuotų plagiatorių, - 

siuto Galigantas, - atradau naują keliaklupsčiavimo objektą, itin pasikėlęs pradėjau ropoti parketu... 

Ir nors H. P. Lovecraftas nušvilpė mano dievaitį, dar ne viskas prarasta: kartais pasijuntu turintis  

Ktulu galių. 

 

Viskas mėlyna 

Visur mėlyna 

Gal kad apsaugotų 

Tai 

Kas slepiama 

 

- Neįtikinsi! Be reikalo rašai, grožinė kūryba – tai Ktulu matrica. Esu aštuonkojis drakonas 

Galigantas su viena žmogaus galva, galvoju apie beprotiškus dalykus, apie smegenų sukrėtimus, 

kontūziją be kultūros smūgio, nepailstamai kovoju už rūkymą ir gėrimą, bėgioju neilgus maratonus 

su blaivininkais ir laimiu, patinka skatinti, propaguoti nebūtas, išgalvotas problemas, žavi 

beprotybės metafizika, - prabangiame kabinete kontempliavo referentas. 

- Ktulu, nebijau tavęs, drąsinosi Guru Guru. Aš mečiau rašyti, ir tu manęs nebevaldai. 

 

Mėlyna 

Ir vėl mėlyna 

Bet kodėl 

 

- Todėl, kad nėra jokių spalvų, dangus - juodas, - rėkė ktuluotas Galigantas, - kilnios svajonės 

luošina žmones, yra tiesiog narkotikai: gyvenimas - tik buvimas prie mirties, absurdo antspaudas, 

viskas yra tik viskio butelis! 

- Ne, Ktulu, dangus mėlynas, viskas yra mėlynos spalvos atspalviai... Viskis irgi mėlynas, ir 

absentas... 

- Tegul dangus būna mėlynas, žalias, raudonas. Nesvarbu, nes aš pasirengę veikti priklausomai, 

vergiškai, nuolankiai: tai paskutinė galimybė iškilti ir išlikti... O tu, Guru Guru?   

- Manęs neperkalbėsi. Viskas yra tik mėlyna. 

 

Kopūstą sodinau 

Išaugo rožė 

Kur aš suklydau, mielas GMO 

 

Galigantas mostelėjo konjako ir paspringęs pradėjo kosėti: iš jo nosies išlindo moliuskas, vikriai 

prabėgo švarku ir pasislėpė stalo stalčiuje. 

- Referente, tavo suluošintas Saturnas - ne planeta, bet madingas baras, kur susirenka mirę poetai, 

zombiai prozaikai ir Ktulu apsėsti (suėsti!) kritikai. 

Po šio įstabaus pokalbio Guru Guru nuvyko (nenuskrido, bet nuvažiavo taksi, taip galima) į 

Saturną, nes ten tikėjosi sutikti Dravenį. Ir neapsiriko, jo laukė visa kompanija. 

- Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn! – pasisveikino Guru Guru. 

- O kaip lietuviškai? – apstulbo Urtė. 

- Šiame name, esančiame Rlijė, miręs Ktulu laukia sapnuodamas. 

- Ktulu laukia manęs... 

- Laukia, nesulaukia. 

- Pakaks šaipytis, - subarė Giedrė, - Rlijė - pagal neeuklidinę geometriją pastatytas miestas 

Ramiajame vandenyne. 

- Ne. Charlesas Strossas rašė, kad Rlijė yra Baltijos jūroje. 

- Artima kelionė... – svajojo Dravenis. 
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Saturno sostinė, miestas toliausiai nuo visų žemės plotų, laikas stabilus, nepakitęs, žydi kopūstai ir 

rožės, aaaaarrrrghhhhh 

 

Neužbaigta gama 

 

Pagrokime. 

 

Interliudija. Do 

 

Pirmo garso nėra kosmose, jeigu jis būtų, nebūtų kitų garsų. Žvaigždės – tai tik dangiškų viryklių 

griaučiai, išnykusios įrangos likučiai. Gamta tik atrodo šiurkšti, nes visuomet elgiasi garsiai ir 

nepriekaištingai tyliai. Pažiūrėkite mokslo duomenis, faktus ir pastebėsite, kad garso mirtis tampa 

pabaiga, kai galutinė pradžia suteikia naują galimybę senai natai. Jaudina tik kakofonija, pragaras, 

bet ne melodijos rojus. Apokalipsei skiriamas visas dėmesys, nes norima (per daug dažnai) 

metalinės laimės. 

 

Interliudija. Re 

 

Rekorderis Re garsu garsiai rėkia, kad nori garsaus patiekalo. Gauna. Garsai įrašomi. Gimsta naujas 

albumas, kurį remasterina ir remeikus padaro kažkoks Reksas. Laimės Jums, vadinasi albumas, 

jame giedamos giesmės Didžiajam Alba-Trosui. 

  

Interliudija. Mi 

 

Balieka tik paruošti silkę su svogūnais, šviečiant žvakei, nes dėmesį patraukia virdulio šnypštimas. 

Virdulys šnypštė ir mykė miiiiiiiiii fūūūūūūū. Ir gimė žalioji arbata. Skani, lengva, kelianti 

nuotaiką. Guru Guru ta proga fortepijonu sugrojo nesudėtingą džiazovą improvizaciją. 

 

 Interliudija. Fa 

 

Sunkiai pratinamasi prie triukšmo meno, sunku be cukraus skrieti duobėtu mirtininkų dangumi. 

Rytoj pamatysime kritusius meteoritus ir abejingai užkasime pabodusius košmarus. Užkasus juos 

po slenksčiu, atsigersime sūrios arbatos su sviestu, nes esame tik išnykę sulaužytų akordeonų 

griaučiai. Iš nuostabos ištysta dumplių veidai, kai mokslas neišgali nugalėti senatvės, kai norite 

integruoto ekrano, kai bijote krabų su metalinėmis žnyplėmis. Daugiau jokios pasiūlos! Toliau Fa - 

nė žingsnio! Fas! Fas! Fas! Komisaras Reksas sugriaužė fortepijoną! 

 

Interliudija. Be natų 

 

(ar tikrai? na gerai.......)  

 

Saturno grybai 

 

Niekas nežino, teigia mokslininkai, kiek yra grybų rūšių, gal milijonas, o gal šeši. Jie neleidžia 

savęs suskaičiuoti. Dar paaiškėjo, kad grybai sukuria savo vėjo gūsius ir taip platina sporas. Ir dar - 

negana to, grybai gali iššaukti lietų. Jie nėra nei augalai, nei gyvūnai. 

- Kas jie, Draveni? Tu gi mėgsti grybauti, turėtum viską žinoti apie grybus. 
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- Girdžiu šunų lojimą. Neprislopinęs baimės spardau tvoras, nederančias prie pastoralinio 

gamtovaizdžio. Veidu teka lietus, nes Europos pakraštyje galima tik svajoti apie liuoksinčius 

zuikius, rėkiančias varnas, apleistus garažus ir grybus, - atsakė Dravenis. 

- Ko brauniesi į mano valdas? – suriko iš kotedžo išlėkęs Galigantas. 

- Tavo tvora neteisėta, be to, ji trukdo grybauti! – atsikirto Guru Guru. 

Grybai tylėjo kantriai, bet trūko ir jų kantrybė. Pakilo vėjas, beveik uraganas, prakiuro dangus, 

lietus pylė kaip iš arbatinuko. Grybai tyliai, kitu dažniu, žmonėms negirdimu, juokėsi, o grybautojai 

nešė kudašių. 

Grybautojų minia nušlavė Galiganto tvorą, sutrypė dailiai nukirptą veją, išgąsdino sekretorę Vapsvą 

Mają, kilmingą šunį ir dingo kaip į vandenį, tiksliau, į lietų, dulksną, rūką ir pan. Referentas 

pasiuto: 

- Guru Guru, už viską atsakysi! 

- Nepavyks tau man prisiūti kaltės, gaudyki minią, bet ne mane. 

Lietus liovėsi. Grybai nutilo, gal užmigo. Giedojo gaidys, sumaišęs dieną su naktim. Gamta pyko 

ant Galiganto, o jis nė nesuvokė, kad artėja uraganas Inga, kuris netrukus nušluos jo tvartelį. 

 - Galigante, tai force majeure! Tu neįveiksi gamtos! – džiūgavo Dravenis. 

- Aš nugriausiu Saturną, ir jūs, nepripažinti (nefinansuojami!) menininkai galėsite grybauti tamsiose 

tarpuvartėse! O aš dalinuosi pinigus, jūs, kvailiai. 

Saturno žiedai ėmė suktis beprotišku (dar didesniu nei dabar) greičiu, vienas jų išleido grybo 

pavidalo žybsnį, kuris kirto Galigantui į smilkinį. Šis griuvo kaip Lenino (žymus sifilitikas, - aut. 

past.) paminklas. 

Praėjo nedaug laiko, ir vėl senas stagnacinis puvėsių kvapas prikėlė Galigantą ir nuskrido it 

nuodingas tabako dūmas... 

- Necivilizuoti begėdžiai, - pamokslavo referentas, - jums nėra nieko švento. Kodėl nerašote pasakų, 

o vis maištaujate, kariaujate su manimi, kultūros, progreso nešėju? 

Tai sužinoję, viso pasaulio necivilizuoti aborigenai, padedami advokatės, kurios vardas mums 

žinomas, surinko parašus ir nusiuntė Galigantui. Milijonai parašų, virš kurių buvo užrašai keliomis 

daugelio žmonių suprantamomis kalbomis: palikite mus su savo progresu ramybėje. 

- Nedėkingi kaimiečiai, pagonys... – referentas sugriežė auksiniais dantimis. 

Iškrito auksinė iltis. Pilkoji Varna pačiupo grobį ir nuskrido į girią. 

 

Grybuva, 2017 m., ruduo 

 

Dainuojantis Saturnas 

 

Sostinės sankryžose jau statomi plūdurai, kad sprunkantys menininkų motociklai, automobiliai, 

dviračiai ir batai neatsitrenktų į lauko kavinių staliukus, ir lankytojai saugiai gertų kavą, arbatą, ir 

kitokius gėrimus. Prasidėjo Saturno puolimas. Padėtis atrodė baisiai kebli, nes visai šalia 

dviratininkų tako įtrūko Saturno siena. Girgždėjo tironija. Aukštai pasikėlęs kranas nučiupo 

Dravenio „Chrysler“ ir jau ketino sviesti kosmobilį ant smengančio Saturno. Guru Guru ir jo 

draugai it legendinis „Cassini“ bus numesti ant griuvėsių - neišgelbės net guminiai, pripučiami 

Saturno žiedai. Vienintelė ir paskutinė viltis buvo mėnulis Enceladas. 

 

O varlės kurkė kurkė 

Ir bėgo žiurkės žiurkės 

Nes laivas skendo skendo 

Kvailai jį pavadino kapitonas 

Titas Anikas 
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Šalia baro kėdės nukrito „Chrysler“, ir griūtis leido veikti atsitiktinumui sistemos viduje, todėl 

įsijungė dar neišnaudoti vidiniai ir išoriniai rezervai, ir visi buvo sveiki, net ir automobilis 

nesiskundė. Tik trūko galimybės pamatyti Galigantą, kuris it holivudinis terminatorius griovė 

Saturną. 

- Kas tas Titas Anikas? - paklausė Urtė. 

- Titas jo vardas, Anikas... irgi vardas, o gal p(r)avardė. Ką jis veikia, paklausi? Griauna. Jam 

patinka viską griauti. Tai taifūnas smegenyse, kuris jas sujaukia kaip Johno Zorno saksofonas ir 

paverčia smegenytes košele, veikia kaip magiškasis grybukas, pakelia ir sukioja po spalvotą 

kambarį... 

 

Viskas yra tik dainuojanti tuštuma 

O gal ir klystu 

Gal ir tylinti ji 

Nors atrodo dažnai 

Kad vienu metu ir dainuoja, ir tyli 

Keista ta tuštuma 

Jaučiu ją 

Bet nejaučiu jos 

Ir žinote ką 

Šiais žodžiais nepasakiau tiesos 

Negaliu apibudinti ir apibūdinti jos 

 

Guru Guru nusifilosofavo ir griuvo ant minkštutėlio (dar nenugriauto!) kilimo, išnirusio iš baro 

tuštumos. Daiktai atsiranda, kai jų reikia, pagalvojo prieš pasinerdamas į gilų sinergetinį miegą, o 

Serengetyje tuo metu miegojo ir gepardai, ir gazelės, medžioklei buvo paskelbtos paliaubos. 

Sąžiningos, žvėrys gi ne žmonės. 

O dar, o dar, kliedėjo Guru Guru pusiaumiegiu: 

- Aš prisimenu diiiiidelį vėėėėją.... 

- Tai Mamontovo žodžiai, - subarė Dravenis. 

- Žinau, Draveni, man jie patinka, nuoširdūs. Padainuokim? 

Dravenis nebuvo nusiteikęs dainuoti, pasiėmė savo bandžą, sugrojo si bemol ir pasakė naujieną: 

- AŠ - ADMIROLAS. 

- Aš nieko nematau, - atrėžė Guru Guru. 

- Geras skaičius, - pastebėjo Urtė. 

- Kuo čia dėtas Saturnas? – nustebo Giedrė. 

- Atsigręžkime į kitą kitos (kokios?) Guru Guru doktrinos pusę. Tai išgelbės nuo Saturno griūties, 

nieko nėra geriau kaip apgauti savo mąstymą, - paragino Dravenis. 

- Geriausia išgerti juodos arba žalios arbatos ryte ir dieną, o kefyro - vakare. Štai ir visa doktrina. 

- Guru Guru, kas lieka iš žodžio, aritmetiškai atėmus prasmę? Ir niekas nepastebėjo Saturno 

žlugimo, nes jis buvo taip toli, kad galėjai ranka pasiekti baro griuvėsius, ir nemokamai atsigerti 

skilusio viskio. Per pusę. 

 

Bugi vugi laikas: 

 

Naujasis Saturnas 

 

Tarsi visuotinai žinoma, kad Saturnalijos – tai romėnų šventė, skirta mitiniam Romos karaliui 

Saturnui, Jupiterio tėvui. Neverta abejoti, šventė prasidėdavo gruodžio 17 dieną. Pilnai tikėtina, kad 

Saturnalijos išreiškė ankstesnių laikų lygybę, laisvę, gerovę. Pagirtina, sektina, toleruotina... Per 

Saturnalijas būdavo puotaujama, dalijamos dovanos: nuostabu, nes kai kuriuos papročius, ritualų 
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elementus perėmė Kalėdos. Tačiau niekas nežino, kas tuo metu vyksta Saturne. Neverta nustebti, 

nes niekas nežino net to, kas vyksta Lietuvoje. P. S. Čia minimi pavadinimai nėra reklama. P. P. S. 

Rašyti pasvirusiu šriftu taip smagu ir kieta, kad tai iki šiol tebedaro postsovietinis akademinis 

pasaulis. 

Dar ne viskas prarasta. Šalies sostinėje tikrai (į)vyko toks, ar jau labai panašus pokalbis. 

- Šįkart Saturnalijose dalyvauja daug personažų (rinkitės patinkančius!), tarp kurių neabejotinai yra 

žymusis Ulsterio didvyris Kiu Chulanas (Cú Chulainn)! 

- Guru Guru, visa tai tik legendos, o Lietuva ne Roma, ne Airija... Dabar Saturnalijos - tai garsaus 

menininkų baro Saturnas žūties (nelygioje kovoje su prekybos centru Milžinas) paminėjimas, ir 

tikiuosi, kad bus atšvęstos ir metinės, - aiškino Dravenis, - o aš (kaip ir visi nepripažinti poetai) 

gedžiu, nes niekaip negaliu išsivaduoti iš Saturno traukos... 

- Bus, kur nebus. Tai taps tradicija, admirole Draveni. Kas lankose šiame bare? Juk baisoka į tokį 

eiti, jei nesi, aišku, koks nors mitologinis personažas arba Suokalbio klientas, - ironizavo Urtė. 

- Po griūties Saturnas persikėlė į Užupį, ir ten smagu, ypač naktį, kai iš patalų išlenda lunatikai, - 

aiškino Giedrė, - baisoka, bet pasiutiškai linksma. 

- Oi, tik ne Užupis, tas snobų ir turtuolių supirktas kadaise bomžavas rajonas, kuris buvo išties 

žavus, nors ir netvarkingas... 

- Guru Guru, tu teisus, - tarė Dravenis, - reikia ieškoti sunaikinto Saturno. Bet kur? 

- Tik Naujajame Saturne visi bus laimingi... – svajojo Urtė, - pasišvęskime aukštam tikslui. 

- Niekas neturi žinoti, kur, tai paslaptis. Vadinsime tą vietą Naujuoju Saturnu, - tarė Guru Guru. 

- Dabar pagaliau aš supratau, - nušvito Dravenis, - tai Šambala. 

- Ne, tai Ožio Pėda, naujas rajonas, kurių kaip grybų po švininio lietaus daugėja Vilniuje. Turiu tave 

nuvilti, mielas drauge. 

- O kodėl ne Vilko Pėda? 

- Ožys - Saturno simbolis. O gal Saturnas Ožio? Jei ir ne, tebūna. 

- Guru Guru, reikia ieškoti naujo statomo rajono, o suradus, paimti banke kreditą, sunkiai dirbti, 

prarasti darbą ir netekus buto, ant parko suolelio sapnuoti laimę. Tai – Naujasis Saturnas. 

- Vadinasi, Naujasis Saturnas - prabangių suolelių rajonas, pagaliau man tapo aišku. Tie suoleliai 

šildomi, juos saugo specialiosios pajėgos ir Varna. Geležinė Varna. Nes Geležinis Vilkas buvo 

prijaukintas Pasvirusiojo Gedo, pririštas prie Vamzdžio ir virto Cūciku, - neįmanomas paieškas 

užbaigė Guru Guru. 

Socialinėje hierarchijoje nepaliaujamai vyksta judėjimas nuo plėšrių gyvuliškų formų link 

civilizuoto, taikaus žmogaus. Naujajame Saturne šis procesas vyksta atvirkštine tvarka, todėl 

neieškokime utopijos. 

 

(tikitės, kad čia kas nors bus parašyta? a figuški) 

 

Atrandantys praradimai 

 

Kai liūdesį saugojo rauginti drambliai, vienoje vienas vieningai suvienijau vienatvę, ir tapau 

panašūs į agurką, laimingai įskilusį stiklainyje. 

- Tokios liūdnos dienos nepamenu, - verkšleno, verkė, staugė Guru Guru. 

Išties, jam nesaldu tuomet buvo, bet visai nelauktai tamsų rudenio vakarą spygliuotas skaudžių 

netekčių kaktusas pražydo, ir tai gražu, nors uogienės iš jo gal ir neišsivirsi, tekilos taip pat. Tuštėjo 

pasaulis, bet supergreitasis minčių traukinys lėkė per už finansinį nulį parduotą Aliaską, ir Guru 

Guru nebesusigaudė, kodėl jis čia. Tiksliau, sostinės priemiestyje šalia medinio Dravenio namelio. 

 

debesų bėgiais 

į žemiausius kalnus rieda 
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sunkus praradimų lokomotyvas 

kol nebeliks nė vieno laisvo vagono 

 

- Šalta, gražu, bet kodėl čia važiavau? - stebėjosi pacanas, - o gal atėjau? 

- Kaip tu čia patekai? – paklausė Dravenis. 

- Staiga tapo juodai tamsu... O tada užsižiebė šviesos, kelią supančiame miške. Plentas ėjo per 

ežeryną, nes šalis buvo tūkstančių ežerų valstybė. Kairėje - medis, dešinėje - irgi giria. Ir visa tai 

taip kėlė nuotaiką, kad paskambinau savo Mylimajai, o vietoj nerimo ir nevilties išsakiau jai gražius 

žodžius. Šalia sėdėjęs senegalietis Wolof kalba dainavo švelnią giesmę, a(r)tėjo naujieji metai, o 

Laplandijoje net ir Kalėdų senelis. 

- Man labiau patinka Senis Šaltis, - burbėjo Dravenis, - o toliau? 

- O tada laukiau... Daugiau nieko nelaukiau, nieko, tik tavo namelio... 

Kai liūdesys užtrenkia duris ir sienos prabyla siliciu, moliu, tinku, medžiu, ant tuščių sienų 

sustingsta bejėgiai paveikslai, ir sietynas uždega tik vieną lemputę, kuri greitai užgęsta: į sužeistą 

širdį nesustabdomai skverbiasi neapšviesta tamsa. Baisu susigražinti prarastą džiaugsmą, bet 

verkiant reikia. 

- Draveni, turiu svarbų, neatidėliotiną prašymą... 

- Ar jis pakankamai beprotiškas? 

- Absoliučiai... 

- Tuomet aš tavo paslaugoms. 

- Draveni, nuskraidinki mane į Saturną, tiksliau į jo mėnulį Enceladą, nes ten yra balta piramidė, 

kurioje transformuojasi žmogaus psichika iš liūdnos, beviltiškos į džiugią ir energingą, ir 

atvirkščiai. 

- Visi nori būti laimingi, o aš gotas - klausau tik liūdną muziką, liūdnai galvoju ir šoku boogie 

woogie pakankamai liūdnai, - vos girdimai burbtelėjo Dravenis. 

Dravenis ir Guru Guru nubėgo laiptais į rūsį ir ilgai ten kažko ilgai ieškojo. Pagaliau Dravenis 

surado seną gremėzdišką lempinį radio aparatą „Estonija“. Draugai atitempė radijo imtuvą į 

svetainę. 

- Neliesk dulkių, - subarė Dravenis, - viskas turi būti autentiška! 

- Klausau admirole! - vangiai šyptelėjo Guru Guru. 

- Dabar pabandysiu susisiekti su Gerąja Driežine. 

- Reptiloide? 

- O kas čia tokio? Mano tolimi protėviai buvo reptiloidai. 

- Skaičiau Deividą Aiką (David Icke)... 

- Kosminis ryšis yra labai paprastas, ir, tuo pačiu, labai sudėtingas. Galima panaudoti seną lempinį 

radiją: reikia tam tikrais intervalais įjungti ir išjungti imtuvą, nustačius bangų reguliatorių į slaptą 

tarpą tarp dar slaptesnių stočių... 

- O aš klausiau trumpangininkų radijo - viską žinau apie visas pratybas. Ir tas, kurių nebuvo, ir kurių 

nebus. Yeah, i am a yankeeeeee. 

Kai tik buvo išsiųstas pranešimas, pradėjo loti Dravenio katinas, o iš grindų plyšio išlindusi žiurkė 

sugiedojo pamesto kuršių epo posmelį. Sudrebėjo namelis, bet visai paprastai, beveik kasdieniškai 

(neskaitant ilgo pypsėjimo!) atsivėrė durys ir į svetainę įžengė Geroji Driežinė 

- Nakties lorde, ko mane kvietei? 

- Nuskraidinki mus į Saturną! – tarė Dravenis. 

- Džiungažiungarumbė džiungadžiun garumbė... aš tau ne vergė ir ne Izauras. Gal dinozauras? 

- Kitos išeities nėra, reikia pagerinti žmoniją ir Guru Guru, - derėjosi Dravenis. 

- Patobulinti! – klastingai nudžiugo Geroji Driežinė. 

Iš Encelado sarkofago Guru Guru pakilo itin linksmas ir laimingas. Deja, dabar kosminiai skrydžiai 

panaudojami kitiems tikslams, t.y. ne nuotaikos kėlimui, ne optimizmo skatinimui, džiaugsmo 

propagavimui.  
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Saturno tyla 

 

Nutolo Saturnas... Kai prarandamas ryšys su kosmosu, netenkama vidinės pilnatvės, todėl reikia 

atnaujinti poetines vaikštynes šalia upelio ir žavėtis pušimis. 

- Ar man reikia mėnulio ir žvaigždžių? – svarstė Guru Guru. 

Vidinė tyla sako - jokiu žvaigždžių, tik mėnulis. 

Neužtemdytas reklaminio stulpo šešėlio, Guru Guru atsitrenkė į dviratininkę. Slidus atsiprašymas. 

Taika. Nugriuvo šaligatvis ir neliko laiko pagauti troleibuso ratus, beliko tik ekstravagantiškai 

kvatoti, nes statiškas gatvės kioskų autoritetas galėjo pasiūlyti tik popierinį karštos kavos puodelį. 

Nuriedėjo du ratai, bet Guru Guru pakilo nuo kvadratinių plytelių jau kitas, nes atsitiktinė avarija 

sustabdė horizontalią minčių tėkmę ir privertė pažvelgti į vidų. Vertikali skvarba, kas ji? Kuri ji? Ar 

tai geologų gręžinys tiesiai į širdį iki pat kieto metalinio abejonių branduolio? 

Šešėlis nemeta šešėlio, tuo jis ir geras. Ir dar, jis myli moteris. Bet su įžvalga. 

Nuvilta gatvės intriga – tai pakankamai lėkštas posūkis į nematomus minčių apskritimus. Abejingos 

gatvės įkalina nuviltus jausmus kančiai, todėl Guru Guru pasiryžo pamilti savo svajonių moterį. 

Nebuvo kitos išeities – tik romantika. 

- Ne, mes žaidėme basketbolą, taškai taškėsi virš šimto... Echhh... - burbtelėjo pro šalį prabėgęs 

paauglys. 

Bet Guru Guru jau buvo pribrendęs kilnesniems jausmams ir siekiams, atviras akinančios aistros 

šviesai? Bet tylėjo! 

- Bet tylėjo! - itin čaižiai surėkė Varna. 

Taigi tylėjo, tarsi laukdamas stebuklo, nes naujų minčių auditorija tikėjosi drąsaus poelgio, 

avantiūros, nesąmonių premjeros. Tyla nuslopina bet kokį garsą, bet ne visuomet atneša ramybę. 

Tyla – tai iššūkis! Bet ar Guru Guru jau buvo pasiryžęs naujam meilės nuotykiui? 

Vidinis balsas tyliai tylėjo, bet gatvės riaumojo, nešdamos naują aistrą, skausmą ir avarijas. Tik 

Guru Guru buvo saugus, bent kol kas. 

- Gatvės tamsios, jokio humoro, - sumetė Guru Guru. 

 

Paslėpta naktis 

 

Lapai. Artima arbata. Smėlėtas koridorius. Numesti batai. Tolimas asfaltas. 

Vakaras, jis pergalingai užvaldė sienas. Tarsi kambaryje nieko nėra, bet prieš atviras knygų lentynas 

kaupiasi mintys. 

Po kelių minčių Guru Guru pajuto parketą po kojomis. Tvirtai svyruoja grindys, todėl įprasčiau 

laikytis sienų. 

Nekabantys paveikslai (jų nėra!) suteikia neįkainuojamą galimybę išbandyti nervų sistemą. 

Paprasta pažvelgti pro langą, bet reikia sugalvoti dar geresnį triuką, pakelti akis į lubas. Jos (lubos 

ar akys?) sunkios, nes čia nėra dangaus, žvaigždžių, mėnulio. 

Ramu, gal todėl per daug izoliuotos, paslėptos nakties. 

Guru Guru išsitraukė savo mylimą pusiau automatinį pistoletą ir iššaudė visas kulkas į minią. 

- Taip, aš niekšas, bet jūs, turginiai, visi esate didesni niekšai, prekiaujat viltim. 

Buvo tamsu. Iš pat ryto nešvietė saulė, o gal tamsiausia viduje buvo. Guru Guru nekentė savęs, savo 

vidinės nakties. 

Tik nemirtina turginių minia stoviniavo pa langais ir giedojo himnus dešroms, sumuštinių 

dėžutėms, aliejui, vynui ir kitoms prekėms, be kurių gyvenimas praranda prasmę. Guru Guru šūviai 

taip pat. 

 

Blindažas 
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Nostalgija – aštri it peilis. Praeitis nepaliauja kariauti, nes jaučiasi nesunaikinama ir nepasiekiama 

jokiais ginklais. Kažkur toli už miesto yra numelioruota pelkė, iškirstas šilojus, šiukšlėmis užverstas 

upelis, ir paslaptingas visų pamirštas blindažas. Gal I, gal II, o gal ir kitokio pasaulinio karo. 

Guru Guru aplankė nekviesta viešnia vienatvė, kai jis grįžo iš kelionės: dabar net ir trumpos išvykos 

tapo ilgomis, nepakeliamomis. Gal būt, blindaže pavyks užbaigti vidines kovas. 

Guru Guru išlipo iš Chrysler tarsi neišgirdęs klausimo. 

- Tai ką dabar darysime? - dar kartą pasiteiravo Dravenis. 

- Taiką! Chrysler langai rasoja: automobilis važiuoja ir verkia, nes mato daug M (melo), ir niekas 

nesupranta, kad langus valo tik J (juokas). 

- Atrodo, pasiekėme tikslą. Reikia patikrinti blindažą. Lengva skverbtis į paslaptį, sunku į vidų, 

ypač, kai viduje tuštuma. 

- Varna man, ir tik man karksėjo: „karrai, karrrsi“. O aš tikiu taika, nes esu kvailys, naivuolis. 

Brendu iš tamsos. Specialiai nemiegu naktimis, nes noriu suvokti naktinį gyvenimą. 

- Vikriai po žeme nuslėpta istorija, todėl tik pamirštuose blindažuose voliojasi dar neiššauti 

šoviniai, nesprogusios granatos, nunuodytos dujokaukės, skeletai... Reikia būti itin atsargiam, nes 

čia slepiasi gyva kulka ir tyko aukos. 

- Berods nešneku nieko slapto ar uždrausto... – juokėsi Guru Guru. 

- Net ir paprasta buitinė kalba kelia didelį pavojų. 

 - Tsssss! 

Ir tuomet įvyko keistas dalykas, Guru Guru pasijuto virtualioje ramybėje, ir jau nebeskirė 

monitoriaus nuo dangaus. Blindaže sukosi planetos, jos sukosi ratu, o kodėl? Guru Guru svaigo, ir 

pats nežinojo, nuo ko. Gal nuo Marso karo atmosferos, juk lankėsi neseniai, prisikvėpavo sieros, o 

gal nuo Saturno, ten išvis tuštuma. Kokia dar tuštuma? O gal nuo vidinės tuštumos, kuri spaudė 

krūtinę po skyrybų su Mylimąja? 

Į stulpą kalama vinis sulinksta, išreikšdama pagarbą plaktukui, o prie ekrano, deja, vergiškai 

palinksta galva, apsvaiginta interneto šiukšlių. Pūstelėjo šaltokas anapusinis vėjelis. Guru Guru 

uždaręs langą paklaiko, blindaže nebuvo langų, tik siauri plyšiai kulkosvaidžiams, šautuvams ir 

kitiems ginklams. Beviltiška už nepavykusį (neįvykusį?) gyvenimą gauti virtualią premiją, 

skaitmeninį honorarą, kurį į pinigus gali konvertuoti tik hakeriai. Daugiau niekas. 

- Ar poetas - tai hakeris, programavimo aistruolis? – paklausė blindažas. 

Guru Guru ir vėl, kaip kadaise tylėjo. Netilpo tyla į žodžius... 

Prie Guru Guru priskrido laisva kulka. 

- Ko delsi? – paklausė Guru Guru. 

- Esi drąsus. Baimę skatina beprotiškas saugumo siekis, nes virtualioje erdvėje mirštama itin retai 

(užregistruoti tik keli atvejai), todėl galima žaisti rizikingai, kietai. Tik užkietėję drąsuoliai lieka 

minioje vieni. Aš tau dar pasitarnausiu, pasislėpsiu auksiniame nušauto karininko portsigare, ir kai 

tu jį atversi, aš nudėsiu tavo priešą. 

- Visur tavęs ieškojau, nusimušiau nuo kojų. Kur buvai dingęs? – pribėgo uždusęs Dravenis. 

- Nežinau, gal laiko kilpoje, gal virtualioje erdvėje, gal paralelinėje... 

- Laikas rašyti naujas eiles. 

- Poezija – tai menas skirtingais žodžiais išreikšti tą patį vienatvės jausmą. Taip gimsta visi 

eilėraščiai.  

 

Pabėgimas 

 

Kai nemiegi, merdėja pasaulis, lietumi pakvimpa kambario oras. Ant sienų pradeda ryškėti dėmės, 

primenančios žemėlapio kontūrus. Guru Guru užmerkė akis ir pamatė bauginantį vaizdą - švytinčias 

grotas. Tai buvo nakties pergalė. 

Todėl Guru Guru nesumerkė akių, ir jam visą naktį vaidenosi Mūza. Kas ji? Jis nesuprato. 
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- Aš esu Nemiga, bausmė už prarastus sapnus, - prabilo tamsioji Mūza, - diena tau saldi našta, todėl 

negali jos nusviesti ir užmigti. 

- Vairuolis vaiduoklis vairuoklis lėke dangum. Švytėjo Skaistės. Tai geros merginos. 

- Naktis saldi, ji dovanoja ir meilę ir aistrą. Auksinėje svajonių laužo šviesoje šoka dailios 

merginos, o tu groji dūdmaišiu, sukeldamas geismo uraganą, galingesnį nei Irma, - pritarė tamsioji 

Mūza. 

- Krslļķļļļļk! – beviltiškai suriko Guru Guru. 

Bet nė kiek netapo šviesiau... 

Kai aukštas dangus palieka šviesą, sapnai paveja tave. Esi laisvas tik atstumti dieną ir mėgautis 

nakties košmarais. 

Guru Guru dar kartą užmerkė akis, ir pamatė ne liepsnojančias grotas, bet žalią girią.  

 

Rudens koncepcija 

 

Rugsėjo mėnesio pabaigoje susirgo vasara, matyt, peršalo... Diagnozė aiški ir paprasta: ruduo - 

negydoma, sezoninė liga. Gelto lapai, bet nešviesėjo žmonių veidai, tikriausiai laukė baltos žiemos. 

(Ji čia retai bebūdavo balta, planeta sirgo.) 

Guru Guru pasigedo metalinės nuotaikos, nepadėjo net ir kieta šio stiliaus muzika. 

- Kodėl nėra jokios rudenio koncepcijos? – susimąstė jis. 

Guru Guru nutarė aplankyti Dravenį, todėl išsikvietė taksi, nes negalėjo pakęsti troleibusų. Apie 

autobusus duomenų nėra. 

- Koncepcija? O ar ruduo privalo turėti koncepciją? Man atrodo, kad ne... – nustebo Dravenis. 

- Ruduo – tai krentančių lapų srautas, ir tiek... – naivuoliu apsimetė Guru Guru. 

- Sakai - srautas? Tebūnie - srovė, šaltas, akmenuotas kalnų upelis, netinkamas maudytis, plaukti 

baidare... 

- Taip! Admirolo Dravenio brigas sudužo į uolas, ir jis nukeliavo į Ulsterį, kur jo laukė slapta 

draugija. 

- Tai buvo buvę filatelistai, dabar renkantys sudužusių burlaivių borto žurnalus. 

- Juose turėtų būti daug įdomaus, admirole. Gal papasakosi kokią jūreivių istoriją? 

- Guru Guru, keisčiausia tai, kad visuose borto žurnaluose pasakojama tik apie mano keliones... 

Matyt, todėl ši draugija slapta, itin slapta! Nežinau, ar aš galiu pasidalinti savo įstabiais nuotykiais, 

verčiau skiesiu ir meluosiu... 

- Gal tai vieno žmogaus draugija, admirole, o kitų jos narių kažkodėl nebėra? 

- Taip, tai vieno žmogaus draugija, įsikūrusi ne Ulsteryje, bet sostinės priemiestyje, mano 

mediniame namelyje, ir kadangi kitų narių nebuvo ir nėra, aš jau paskelbiau gandą, kad juos 

pagrobė ateiviai... Likau tik aš - vienintelis sensacingų nuotykių liudininkas... Todėl aš ne liudiju, 

bet liūdžiu.. 

- Neliūdėk, Draveni, kiti (ar jie gali būti kiti?) ateiviai skrenda čionai... Ir gal dar vieni, nevieni... 

Nežinau tiksliai, mano teleskopas (kaleidoskopas?) kiek sugedo... O gal tai paukščiai? 

- Tai šikšnosparniai, ir jie skrenda naktį, todėl tu nemiegi... Dabar jau žinai savo nemigos priežastį. 

Diagnozė aiški. Liga beveik jau nugalėta. Ar palengvėjo? 

- Šiek tiek. Nebijau šikšnosparnių, jie labai įdomūs ir paslaptingi, ir visai nebaisūs. 

- Šiek tiek? Nebijai šikšnosparnių? Užsakiau tau pterodaktilių eskadrilę! 

- Skrisim kur? 

- Laksiu alų ir būsiu lakūnas! 

- Pilsi arbatą ir būsi pilotas. 

- Gerai, jau gerai, - pasidavė Dravenis, - rudens koncepcija – pageltę, sudžiuvę lapai, antraip nebūtų 

arbatos ceremonijos, pagarbos ir išminties. 

- Vadinasi, aš tave turiu gerbti? – juokėsi Guru Guru. 

- Rudenį, o ne mane... 
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Tarsi aišku, kad gerbti reikia visus, bet taip nebūna, todėl apie tai ir nekalbama. 

 

Bežvaigždžiai 

 

Net ir laki biurokrato vaizduotė negali nulėkti toliau nomenklatūrinių svajonių, nes jos tarsi riba, už 

kurios pasibaigia visi siekiai. 

Galiganto kabinetas – tai uždara antikultūrinė erdvė. Prie paskutinio ambicijų barjero – pavydžių 

minčių aidas, atsitrenkęs į tapetus. 

Išdžiuvusiomis spalvomis skamba paveikslai, blyškūs natiurmorto kontūrai kvepia šienu. Už 

pabodusios klasikos rėmų - siena, atsirėmusi į kampą, parketas nepakilęs iki lubų kreidos, neskamba 

tyla, be laukinės muzikos, užgaulaus riksmo, vapėjimo - tik nervingai virpa tolimi, vos juntami 

paskalų atgarsiai. 

- Guru Guru, aš gyvenu tarsi antikvariate, tarp senienų, kurių niekas neperka, aš noriu atsinaujinti, 

pakilti virš pabodusio peizažo, suburti veržlią menininkų komandą, kilstelti šalies meną aukščiau 

elitinio dirvono. Man reikia naujų mobilizuojančių projektų, - aiškino Kultūros ministro referentas 

Galigantas. 

- Būčiau dėkingas, jeigu konkretizuotumėte savo aukštus siekius, - atsargiai pastebėjo Guru Guru. 

- Eikite į tarpuvartes, rūsius, ieškokite nuskurdusių menininkų, suburkite, įkvėpkite veiklai, užteks 

snūduriuoti ant sulūžusių parko suolelių! 

- Lėktuvas skrenda į tolimą kraštą, jame daugelio žmonių viltys, norai, o gal ir nenorai, bėgimai ir 

pabėgimai nuo savęs ir įstatymo, o gal žmonų, vyrų, vaikų... Ką gali menininkas, kai jis neturi 

pinigų? Rašytojui reikia kompiuterio, dailininkui - dažų... Muzikantui - instrumento... 

- Užteks dejuoti! Guru Guru aš tau, ir tavo sėbrams leidžiu kurti! Argi to maža? 

Galigantas mąstė įžūliai tradiciškai ir (ne)teisingai: reikia sumokėti spaustuvėms, scenos 

darbininkams, techniniam personalui, galerijų vedėjams, kultūros biurokratams, bet kam, tik ne 

kūrėjui... Referentas prisiminė neišperkamą (nebus jokios indulgencijos!) nuodėmę, kai sumokėjo 

honorarą poetui. Neatleistinas poelgis, siaubas... Tiksliau – gėda, didžiulis apsijuokimas prie verslo 

ryklius. 

O tuo metu pogrindyje gimė grupė Revoliucijos Šaukliai, grojanti kietą repuojantį roką. Niekas 

nežinojo jų vardų, tik slapyvardžius - Admirolas ir GG. Grupė dainavo apie neteisybę pasaulyje, 

šalyje, kieme, namuose, savyje... Visur. Jos dainos išpopuliarėjo, plito pogrindiniai įrašai, nes 

grupės principas buvo neleisti įrašų oficialiai, tad vėl buvo prisimintos magnetinės juostos, kasetės. 

Galiganto armija niekaip negalėjo pagauti grupės, nes ji nekoncertavo, viešose vietose nesirodė, o 

kur repetavo - tai buvo paslaptis net jam. O gal tokios grupės nė nebuvo ir sprogo visuomenėje jau 

seniai brendęs pūlinys, ir Muzika gimė pati? 

Galigantas prakeikė tą dieną, kai nutarė tapti referentu, ir kam jam ta kultūra, biznis menkas, o 

neleistino dėmesio jo personai itin daug, sunku nuslėpti grobuoniškus kėslus. Verčiau būtų tapęs 

šešėliniu verslininku, kontrabandininku, ar dar kai kuo. O dabar reikėjo į savo rankas paimti visą 

požemį, visą prieblandą, visus keistuolius, ir genijus ir šarlatanus. Viskas turi, ir viskas bus 

kontroliuojama. 

- Guru Guru, rekomenduoju pakeistu grupės pavadinimą, oi kaip nereikia tos revoliucijos? Tegul ta 

grupė pasivadina Tolerancijos šaukliai, sumokėsiu itin kuklių honorarą... Gerai, jau gerai, 

sumokėsiu pakankamai daug... 

- Jokios tolerancijos, referente, ar žinai, ką medicinoje reiškia tolerancija? Tai organizmo 

nesipriešinimas infekcijai, užkratui, ligai, tai pasidavimas. Jau geriau tuomet pasivadinsime Taikios 

Revoliucijos Šaukliai, nes mūsų tikslas nėra nei smurtas, nei dar kažkas negero, antiįstatymiško, 

priešingai - mes savo dainomis kovojame su grobuonimis, visuomenės piktžaizdėmis. 

- Guru Guru, tu mane nustebinai, nežinojau, kad tu toks pasiutęs... Maniau esi kabinetinis 

mąstytojas, - įkando Galigantas 

Po trijų valandų: 
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- Aš - Anti Rock Star! – tarė Guru Guru. 

- O aš Anti Star! - prieštaravo Dravenis, - esu bežvaigždis! 

- Esi kietas, gal esi akmuo? 

- Kmuo. A. 

- Guru Guru, o gal tu asteroidas, bolidas, meteoritas...?...    

- Ne reptiloidas, ne bliūdas, ne nusiritęs... 

Tik dabar Dravenis pasijuto nusiritęs nuo Drevernos milžino supiltos kopos. 

- Balta nežinia, aiškūs langai, tolimi debesys, bet visą dieną stengiuosi nežiūrėti į dangų, todėl 

nepajėgiu skristi, tik slinkti grindimis iki stalo ant kurio garuoja arbatos puodelis, - patikslino 

Dravenis. 

Išgerki save iki dugno ir medumi apsals širdis. 

 

Paranoja? 

 

Atstumas nuo rankų iki stalo nepakinta, kai sėdima ramiai, beveik snūduriuojama, bet kai paimamas 

arbatos puodelis, nuotolis žymiai sutrumpėja. Pakanka kumščiu trinktelėti į stalą ir šis atstumas 

tampa lygus nuliui. Ta pati situacija ištinka atitrenkus galva į stalą, ar nuvirtus ant lėkščių. Šalin 

servizą, nereikia jokios valgymo įrangos! Argi? O gal arbatai reikia stiklinės, o sumuštiniams - 

lėkščių. Reikia, nereikia! 

Nors Dravenio neieškojo gangsteriai, jis jau nepajėgė bėgti, slapstytis, nes nemiegojus dvi paras 

lenkė nepakeliamas miegas: nori ar nenori reikia ilsėtis. Atsipalaiduoti trukdo ne tik tariamas 

pavojus, bet ir nemirtinas atstumas iki stalo, grindų, lovos. Krisi, užmigsi, ir neatbusi surištas 

tuščiame sandėlyje, apleistame angare, barake. Tikrai! 

Kaip gaila, kad negalima miegoti ant lubų: ten daug nepanaudotos erdvės, ten sunkiau esi 

pastebimas, pagaunamas. Gangsteriai nežiūri į dangų, nes ignoruoja ne tik aukštus siekius, bet ir 

stokoja remontinių pažiūrų. Labai gerai, nes lubos buvo suskeldėję, ir bet kuriuo metu ant Dravenio 

galvos galėjo nukisti tinko gabalas: niekis, palygimus su beisbolo lazdos smūgiu. 

Taigi, Dravenis neįveikė nuovargio ir nuvirto ant senos sofos. Pagaliau prasidėjo baisus poilsis, 

pavogtas iš saugios miego karalystės, užpjudytas fobijų, prisotintas košmarų. Taip, taip, būtinas 

sapnas, abejoti neverta, nors ir bet kuriuo paros metu į bevertį kabinetą neįvirs referentas Galigantas 

„užversti“ kitokiam sapnui. Tikrai. 

Nori ar nenori tenka ilsėtis. Ilsėtis? O tuo metu referentas džiūgavo: lochotronas veikia. Poetas 

Dravenis buvo pirma, bet ne paskutinė psichinės atakos auka. Tikrai, tikrai. 

 

Varnų stebėjimas 

 

Į Guru Guru nusitaikė Galiganto sukurto (pagrobto iš reptiloidų laboratorijos - autorių past.) 

lochotrono spindulys. Ir koks poveikis? Paranoja? Savigrauža? Depresija? Ne! Varnų stebėjimas! 

Taip! Guru Guru įniko stebėti varnas, ir nebuvo kitos išeities. Buvo ne. 

 

kaip už gyvatvorės 

gyvuoja 

tie žalčiai 

kuriuos aš šiandien šėriau pienu? 

 

Stebima varna gali ir prašnekti, ir tik lietuviškai, ir taip nutiko: 

 

gal girdžiau? 

pašertas žaltys 

negaudo varnų 
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O tuo metu (ne anuomet!) pradėjo veikti Galiganto lochotronas, ir pradėjo pintis, suktis, suptis, 

sverdėti raidės: 

 

Nw zhalciuj 

Varnes gaudyt 

Jisai pelemegis yra 

 

Pro šalį praskriejo ugniagesių kolona, ir iš metalinio garsiakalbio suskambo kapoti, užgesinto oro 

išdraikyti žodiai: 

 

shalcius guli stalciui 

ir ieško saavarzeles 

 

- Kodėl sąvaržėlės? Ji taip pat prasmingai susiraičiusi! – nė kiek nenustebo Guru Guru. 

- Save varzho! – riktelėjo varna. 

Ir visa tai žino ne tik biurokratai, bet ir varnos, kurios geriau pažįsta išraitytą stogų reljefą, todėl 

kartais šnekina laisvus, nesuvaržytus katinus, pasprukusius iš įkalintų balkonų. O katinai dabar tyli, 

nes vis krenta ir krenta lapuotos klevų bombos, tuštėja kiemai, ir išretėjusios varnų gretos jau 

pasiruošė lemtingai konteinerių atakai. Būkime sotūs, ir su sparnais, ir be jų! 

- Labas litras, sparnuočiai, pas mane Galiganto lochotronas nurubylino elektrą, sėdžiu be 

šviesybės.... 

Velniop visų rūšių jėgaines, galima rašyti žąsies plunksna ir prie žvakių... Gal liūdna, nepakankamai 

linksma? O varnas stebėti labai smagu, ypač varnus, corvus corax, nes jie stebi mus, žmogeliukus. 

Kažin kodėl? 

 

Antrasis Galiganto lochotrono spindulys, psichodelinis laikas 

 

Lochotrono krachas 

 

Guru Guru priėjo prie lango. Atstumas trumpas, gal todėl, kad kambaryje nėra troleibuso laidų, 

tramvajaus bėgių, minkšto kilimo ir šiltų šlepečių. 

 

tiesiog žiūriu į liepą 

temsta niūru 

skauda galvą 

 

Sunkios lochotrono spinduliuotės pagirios, bet ir Galiganto jau laukė psichodelinės reptiloidų 

linksmybės. Ypač kraupios... Ir kodėl? Todėl, kad negalima be nuovokos tyrinėti mokslui 

prieštaraujančius artefaktus. Bausmė ateina greitai, be jokio delsimo. 

Į Kultūros ministro referento Galiganto prabangų kabinetą įžengė (teleportavosi!) Geroji Driežinė, 

reptiloidė: 

- Gražinki kristalą! 

- Ne! – suriko Galigantas ir klusniai atidavė artefaktą, - bent jau sumokėkite honorarą! Ateivišką... 

- Mielai! – pažadėjo reptiloidė ir dingo. 

Koks beviltiškas dosnumas, o gal nepataisomas praradimas? Ir tikrai! Sprogo daugsyk įkvėptas ir 

iškvėptas kabineto oras. Nerimo blyksniai, atspindėti nuo lakuoto riešutmedžio paviršiaus, lūžo per 

pusę, ir jau be medinės alaus statinės kontūrų nebuvo galima atsiriboti nuo haliucinacijų, išvengti 

šizofreniškos minčių atakos. 
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Nesunkiai išmatuojamame kabinete metrinė referento liniuotė neužfiksavo nei sienų, nei durų, todėl 

sprogo grafinas, paberdamas deimantines šukes ant parketo. Kultūra sublizgėjo bevertėmis 

smiltimis, blykstelėjo haliucinogenine grybų girlianda; it falsifikuota degtinė, įmitusią gerklę 

suveržė madingas kaklaraištis, iš nosies tekėjo girti snargliai, nuožulnia falsifikuotos karjeros 

plokštuma riedėjo rauginti agurkai. 

Šalin kokčią realybę! Be skonio – skanu, be oro – gaivu. Galigantas kvėpavo ateivių dovanotomis 

žiaunomis, neieškodamas gaivaus šaltinio vandens. Nuvirto europinis langas, į kabinetą įvirto 

Sibiro žiema. Šalin vasarą! Laikas pasveikti nuo poezijos maro, o gal nuo žiniasklaidos beprotybės? 

Tegyvuoja stalaktitų lubos! Ledine varveklio infekcija gydo kristalizuotas šiaurys. Nuo visų 

lingvistinių ligų? Kas žino? 

Ir kuo skiriasi kabinetas nuo garažo? Niekuo! Kuo skiriasi kelias nuo koridoriaus? Taigi, niekuo, 

nes greitkeliai jau aptveriami aukštomis tvoromis, kurių paskirtis nėra aiškinama, galbūt įslaptinta. 

Naujutėlė BMW skriejo vis siaurėjančiu ministerijos koridoriumi, kol pagaliau išstrigo tarp sienų. 

Kaip išlipti? Galigantas pasijuto įkalintas, pagautas ir beveik sutraiškytas. Šią akimirką reikia 

lyriškai susimąstyti (ar tai įmanoma?), nes tik mūro stabdžiai gali pagreitinti minčių bėgimą ratu, tik 

lietus gali užtvenkti poezijos sklidinų lapų upę, tik juodas pieštukas gali nupiešti snieguotą kalną ir 

nelūžti. Baltai. 

Atmetęs visas kontempliacijos galimybes, referentas panoro iš sugauto automobilio išlipti aukštyn 

be kopėčių, be laiptų, sėdėdamas ant bulvių maišo (gulinčio bagažinėje!) pakilti iki ministro kėdės, 

nuo vaškuoto parketo rinkti baltas žemuoges, pamiršti šuolį į metalinę beprotnamio pintinę, 

tolimoms kelionėms ieškoti asfalto balų, ir, pagaliau, bambuko barake laukti neiškrautos logistinės 

sėkmės. Galigantas neabejojo – postmoderni atraminė architektūra neleis kristi žemyn, degraduoti, 

pražūti, nugaišti. Mirtis negalima, štai kodėl stimpama aptekus taukais. 

Vartotojo galva – tai akmuo, todėl iš suspausto automobilio išlipama smūgiu. Pro priekinį langą 

pralenda nesulankstytas smokingo karkasas, nes sudužta tik šampano šukės. Ginkluotas išprotėjusia 

galia, referentas drąsiai šovė aukštyn, nes danguje jau nebuvo nei duobių, nei šachtų. 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

Prie lemties slenksčio surandamos durys, aiškūs išvarymo tikslai, ir kai jau nebelieka jėgų apsisukti 

apie likimo ašį ir sukurti naują spiralę, galima su varnomis draugiškai pasidalinti mėnuliu, 

žvaigždėmis, tabaku.   

- - - - - - - 

Jau galima ignoruoti debesis, skęsti žolėje, be žvyro tiesti kelius, nes miestų aikštėse jau nepalikta 

vietos laužams, todėl be atrankos tikslinga gerti balų vandenį, gaivintis švariu smėlio lietumi. 

 

Ilgesys 

 

Giedrė išėjo. Kur eiti, jei sienoje įstrigo durys? Aptemdytas saulėtų langų, Dravenis skendo liūdesio 

arbatoje. 

Galima išplaukti į paviršių pro langą, jei tik neįstrigsi kamine. Juk artėja Kalėdos, - ir tai ne 

prekybos centrų dvi mėnesius iki šventės organizuojamas prekybos bumas, o Žiemos Saulėgrįža, 

Elnio Devyniaragio šventė, Amaterasu, Todži, Inti Raymi, Saturnalijos (ir vėl jos), Sol Invictus, 

Jolė... 

Po antros stiklinės atgavęs jėgas, Dravenis pajuto, kad ant viršugalvio dygsta ragai. Kiškių ragai 

(prisiminkime, koks galingas esti Kiškių dievas, aprašytas GB) yra skirtinguose pasauliuose: vienas 

Žemėje, kitas – Saturne, todėl vilkai nepastebi pavojaus ir puola... 

Nėra išsigelbėjimo, kai esi padalintas tarp dviejų pasaulių, ir (!!!) į nelygias dalis. Galima, aišku, 

pačiam sau pateikti kelis idiotiškus klausimus. Ir kas gi pasikeis? Ne, Draveniui ant kaktos augo ne 

zuikio, bet kitokio padaro ragai, ir juos „įstatė“ Giedrė, nubėgusi pas Galigantą. Bedalis poetas buvo 

paliktas ir atstumtas. 
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Tarsi atjausdamas Dravenio skausmą, būdamas labai toli (tik ne Tibete!), Guru Guru spontaniškai 

pradėjo dainuoti (giedoti?) obertonais pagal vieną iš trijų tibetietiškų sistemų. Sienos skilinėjo, 

grindų nebeliko, liko tik lubos, kurios vienišos kabėjo virš jo galvos. Galiausiai nebeliko ir jų. 

- Nejaugi namai - tai iliuzija, - įgarsintai pagalvojo Guru Guru. 

Retai kas supranta iliuzijos prasmę: ji netikra, nors gelia skaudžiai ir „tikrai“. Dabar namuose buvo 

užpultas Dravenis. Ne gylio, ne uodo. Ūkanota, beformė savigrauža skaudžiai įkando į kaklą, 

Dravenis paspringo arbata. Taip, arbata – ne išeitis, reikia lochotrono, bet kur dabar yra tas nelemtas 

reptiloidų kristalas? Atimtas, išgabentas toli, toli... O gal Žemėje yra dublikatas, kuris guli labai, 

labai arti, ranka pasiekiamame stalčiuje, reikia tik patraukti rankenėlę? 

Atidaręs stalčių Dravenis pamatė akmenėlį, kurį parsivežė iš Nidos. Labai jau keistas buvo šis 

akmuo, vertas priglausti. Gal jūros pakrantė liko nuskriausta? Atleistina, nes Dravenis buvo 

užgautas dar stipriau. Saulės spindulys, atsitrenkęs į sienos ekraną, projektavo vaizdą, tiksliau, 

trumpą filmuką, ir Dravenis apstulbo pamatęs prabangiame restorane verkiančią (nejaugi iš laimės?) 

Giedrę, kuriai fantastiškai raudoną rožių puokštę įteikė Galigantas. Pakilo šampano taurės, 

porceliano lėkštėje apsivertė triušeliai, pardon, triufeliai... 

Kokia baisi jausmų audra. Baltijos jūrą padalino Kalungos linija. Riba tarp gyvųjų ir mirusiųjų 

išnyko. O šventinį stalą perlaužė meilės linija, todėl ištirpo riba tarp skurdo ir turto. Giedrė nusviedė 

rožių puokštę ant lėkščių, šaukštų, šaukštelių, šakučių. Milijonierius Galigantas nesuvalgys jos 

gyvenimo. Giedrė pasijuto laisva ir dar stipriau pamilo Dravenį. 

Gerokai sutrikęs Galigantas leidosi oficianto nuvedamas iki restorano lango, ir vos nenualpo 

pamatęs kaip Giedrė įlipo į Dravenio senutėlį Chrysler. 

- Moteris dažnokai pražudo jų grožis, - pastebėjo oficiantas. 

- O kas pražudo vyrus? – paklausė referentas. 

- Moterų grožis... 

- Noriu gražiai numirti, - gal ir nekvailai atsakė Galigantas. 

 

Vamzdžio autoportretas 

 

Kai spindi sienos marmuriniu tinku - pasitinki rytą, kai sietyno ugnimi dega lubos - džiaugiesi 

vakaru, kuris dainuoja margais raštais, nugriuvusias ant minkšto kilimo. 

Bet gyvenimu, ypač laimingu, džiaugiasi, deja, ne visi. 

Galigantas nervingai stukseno į lakuotą stalo paviršių: kodėl niekaip nenusibaigia nuobodi diena, 

išvarginta sekinančio tingulio, snūdulio. 

- Kur dingo džiugesys? Būčiau poetas, atsiriekčiau plačią debesų pyrago riekę, kramsnočiau ir 

svajočiau apie žvaigždes, kurias mato tik naktis, todėl ji man svarbesnė. Taip, naktį turi būti 

rašomos ne knygos, bet dirbamas tikras darbas: saugiai į patikimą vietą tempiamas lagaminas, 

pilnas eurų. Jis sunkus, sklidinas popierinių, beveidžių banknotų... Deja, nėra nei sėkmingos, 

gangsteriškos nakties, nei išsvajoto lagamino, tik kasdieninė valdiška „fanera“, - liūdėjo referentas. 

Kaip sunku atjausti niekšą. Gal todėl Galigantas išsijuosęs keikė visą pasaulį, ir beveik nusiteikė 

būti suimtas, surakintas ir įkalintas vienutėje, jei nesibaigs ši sekinanti nuobodybė. 

- Geriau kalėjimas nei Kultūros ministerija! 

O siaube! Galigantas suvokė, kad viskas, kas vyksta kūryboje gero, įdomaus, gimsta periferijoje, ir 

jį tai baisiai nervino, nes visada buvo centrinio aparato darbuotojas, o kai nebuvo (oficiali biografija 

apdairiai nutyli) - stovėdavo prie larioko (kiosko - autorių past.) ir gerdavo su skurdžiais alų, taip 

bandydamas priartėti prie darbo liaudies. Oi, kiek jis sužinojo iš santechnikų, elektrikų ir 

mechanikų... Tiesą sakant, nieko nesužinojo, nes ryte pagiringas jau viską būdavo pamiršęs, todėl 

vėliau tekdavo grįžus iš stovėjimo prie larioko visą dieną Raudonajame bloknote (jam patiko Miao) 

užrašinėti tas pezaliones, kurias nugirsdavo. Ryte vis tiek kartodavosi ta pati istorija: raštas 

neįskaitomas, o pats nieko neatsimena... Taip Galigantas perėjo į kitą lygį ir per blatą (pažintis – 

autorių past.) šovė į valdininkiškos karjeros aukštumas. Tiksliai, garantuotai. Ilgam. 
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Bet labiausiai Galigantas baiminosi žiemos, nes radiatoriai būdavo nepakankamai šilti, ir tekdavo 

užkurti židinį, kuriame jis degindavo pradedančių poetų eiles, bet šį rudenį poetai nutilo, gal 

išskrido į šiltus kraštus, o gal pradėjo savo eiles publikuoti internete? Kaip skaudu netekti kontrolės, 

prarasti įtakos svertus, pasijusti nereikalingu, jau ne visagaliu referentu, o tik biurokratu, gaunančiu 

nomenklatūrinę algą. Reikia, būtina, privaloma susigrąžinti prarastą didybę! Bet kaip? Nusipirkti 

kailinius, žinoma. 

Beširdį Galigantą galėjo sušildyti tik ypač žiauriu būdu pagaminti karakuliniai kailiniai, kurie buvo 

itin vertinami sovietmečiu, deja, ir postsovietmečiu. Bet kur gauti pinigų, jei laisvosios profesijos 

atstovės ir alkoholis prarydavo visą algą, o kyšių niekas nesiūlė. 

Kam reikalinga kultūra? Galigantas tarsi susimąstė, ir nusprendė užsisakyti savo portretą pas žymų 

dailininką. Su šunimi ir kardu jame. 

Deja, dailininkas nutapė tik pasvirusį vamzdį, į jį atremtas mėšlinas šakes ir pastipusią žiurkę. Ir 

pridūrė vieną žodį, garsiai: MENAS. 

Galigantas suko galvą: ar čia pykti, ar džiaugtis. Suko, suko, kol nusisuko galva ir nuriedėjo... 

Vamzdžiu į kanalizaciją. 

 

Be įspėjimo 

 

Atėnai buvo Guru Guru vaikystės ir paauglystės svajonių miestas. Jo svajones sužudė santuoka. 

Žudanti santuoka, laimė, truko tik (net) trejus metus. Ji išnaudojo jį. 

Guru Guru nusivežė ją į savo svajonių, savo vaikystės miestą. Pirmosios paauglystės miestą, kai tik 

pradeda rūpėti merginos... 

Jis turėjo tokią meilę Maria Syrou. Ji turbūt jau, kaip ir meilė iš JAV Erica, prigimdžiusi vaikų, 

pasikeitė ir nebeprisimena jo. 

Moterų tokia paskirtis, pamąstė Guru Guru. Nusikeikė, išgėrė dar šimtą ir toliau klausė nuostabaus 

Manos Hadzidzakis albumo "Monos Lizos šypsena". To nedarė buvusi Mylimoji, už nugaros durnių 

autobuse sėdinti su kažkokiu bernu. Dura. 

Vsio. 

Kalinichta. 

Eikit .... 

 

Paveikslo pagrobimas 

 

- Pone Guru Guru, kiek man žinoma, esate ne tik ezoterinių mokslų Meistras, bet ir patyręs seklys, - 

suokė Galigantas, - kiek man žinoma prieš dvejus metus jūs vertėtės privataus detektyvo amatu... Ar 

dar turite leidimą šaunamam ginklui? 

- Ne tuo adresu... Dravenis mėgsta pašaudyti į tuščias alaus skardines, kliedėti apie nebūtus dalytus. 

- Meskite juokus į šalį! Reikalas rimtas, sakyčiau europinės svarbos, todėl prireiks ir Dravenio 

pagalbos. Kalbėsiu trumpai: vakar iš Kultūros ministro kabineto dingo M.K. Čiurlionio paveikslas. 

- Nesąmonė – visi genijaus darbai yra patikimai saugomi muziejuose, galerijose, archyvuose. Ir 

kaipgi minėtas paveikslas atsidūrė jūsų boso kabinete? Ir kodėl meno šedevrą pagrobė tik vakar? 

- Gangsteriai nedelsė ir nieko nelaukė, nes tik prieš savaitę itin kompetentinga meno ekspertų 

komisija vienbalsiai patvirtino, kad šį paveikslą nutapė pats Čiurlionis, - skiedė Galigantas. 

-Nieko nesuprantu, tyrimui reikia faktų. 

- Istorija keista ir paslaptinga... 

- Kreipkitės į ekstrasensus, bet verčiau - į policiją, Interpolą... 

- Nereikia šaipytis. Minėtos institucijos jau informuotos, bet aš noriu pats surasti pagrobtą 

paveikslą... 

- Norite išgarsėti, įsirangyti į ministro kėdę? 

- Aš ne gyvatė! 



 59 

- Norite atsisėsti? Tuomet sėsite, ir sėdėsite pakankamai ilgai, tik kitokio profilio įstaigoje... 

Referento veidas apteko krauju, jis karštligiškai atidarė baro dureles ir griebė viskio butelį. Kai talpa 

neteko pusės tūrio, Galigantas sviedė butelį į sieną ir trenkė kumščiu į stalą: 

- Guru Guru, mes seni draugai, atmeskime, pamirškime senus kivirčus... Padėkite man. Aš jūsų 

prašau, labai prašau... 

Būtų klaidinga teigti, kad Guru Guru pagailo referento, ne, jam tapo įdomu: 

- Jūsų tiesa, aš kažkada kurį laiką dirbau privačiu detektyvu... 

- Ir ko jūs ieškojote? 

- Savęs... 

- Ir kas gi buvo užsakovas? 

 

- Mirtis. 

Galigantas nuvirto ant stalo. Sunku pasakyti ar paveiktas alkoholio ar egzistencinės baimės. 

Nepasakyti dar sunkiau! 

- Guru Guru, ar galite man padėti? 

- Ko jūs bijote? 

- Meno! - suriko referentas. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Išgirdęs Guru Guru pasakojimą, Dravenis negalėjo atsitokėti iš nuostabos, todėl užpylė klausimais: 

- Kodėl tu sutikai padėti Galigantui? 

 

- Tik iš metafizinių paskatų: ieškau patvirtinimo, kad meno baimė skatina nusikalstamus polinkius, 

pvz.: bijantis baleto tampa serijiniu žudiku, o kraupstantis nuo poezijos – banko plėšiku... 

- Na, o išgąsdintas dailės? 

- Suserga didybės manija... 

- Tai jau tikrai, - tarsi nurimo Dravenis, - jei esi toks įžvalgus, gal pasakysi kas iš ministro kabineto 

pagrobė paveikslą? 

- Galigantas. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Sunku patikėti, kad Galigantas vėlyvoje vaikystėje svajojo tapti garsiu dailininku, ir saulėtoje 

palėpėje tyliai piešė, būdamas tikras, kad jo drobės pradės skleisti genialias vibracijas ir užvaldys 

muziejininkų ir kolekcionierių protus. 

- Aš tapysiu ne ant baltų drobių, mano teptukai judės smegenų rievėmis, pakeis pojūčius, psichiką ir 

žmonės matys tik mano sukurtą pasaulį, ir nieko daugiau. Būsiu demiurgas! 

Deja, pasaulis buvo nepajudinamas: nei dažai, nei plačiausi teptukų potėpiai negalėjo užgožti 

tradicinio peizažo. Persiutęs Galigantas išmetė dažus, sulaužė molbertą, teptukus, suplėšė visas 

drobes, ir visai atsitiktinai liko vienas nepastebėtas, todėl nesunaikintas piešinys, nutapytas 

Čiurlionio maniera. Šį paveikslą jis atrado jau tapęs Kultūros ministro referentu. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- Gerbiamas ministre, aš prosenelio dvare atradau niekam dar nežinomą M.K. Čiurlionio paveikslą. 

Noriu jį padovanoti asmeniškai jums, nes širdies gelmėje jaučiu, kad šis darbas tai ne 

mėgdžiojimas, ne klastotė, bet originalus kūrinys. 

Ministras pagarbiai pakabino paveikslą savo kabinete, pažadėjęs ištirti jo autentiškumą. Išgirdęs 

ministro pasiryžimą, referentas nustėro: komisija greitai nustatys kūrinio „autentiškumą“, jis taps 

pajuokos objektu. Galas karjerai. Vienintelė išeitis – pagrobti paveikslą. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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Svarbus degradacijos požymis – tai vogti iš savęs. Nepailstamai gedo, atrofavosi, nyko Galiganto 

karjera. Gal būt pasibaigė referento galiojimo terminas, ir jis netrukus atsidurs nupigintų prekių 

konteineryje? Baisu! Kodėl nėra karjeros remonto dirbtuvių? Kas kita geležis. Gendantys 

kompiuteriai lengvai perinstaliuojami, atnaujinami. 

Galigantas liūdnai žvelgė į savo paveikslą, kuriame buvo nupieštas ežeras, o gal tvenkinys. Koks 

skirtumas, nes šį darbą nutapė ne M.K. Čiurlionis. Gal jokio? Ne, skirtumas yra, reikia nustatyti 

tiksliai, kad žinotum, kokioje akvatorijoje reikia paskandinti bevertį kūrinį. Taip, tai karstinis ežeras 

- jokios abejonės. Referentas lengviau atsiduso. Na, o Guru Guru negavo net avanso. Šaunu. Ir ką gi 

jis suras? Pakilo nuotaika. Artėjo sunkiai nusakoma sėkmė. Taip, jis padovanojo ministrui 

kvazišedevrą, bet kas gi kaltas, kad dingo bevertė vertybė? Visi, tik ne jis. 

Naru pavirtęs paveikslas įaudrino natūralius referento smegenis. Audringai bangavo rievės, kuriose 

beviltiškai skendo racionalių minčių burlaiviai. Galas! Kam? Visų pirma apsijuoks Guru Guru, o po 

to Dravenis. Galigantas pasijuto išsinėręs iš senos odos ir vėl spindėjo ministerijos koridoriuose. 

O varganas vaikystės paveikslas vis skendo ir skendo, kol pasiekė dugną. 

 

Vidinis remontas tuščiame orkestre 

 

Gendantys mūsų (ne)tikėjimo kompiuteriai lengvai perinstaliuojami, bet kažkur gelmėje - amžinas 

biosas (motininė plokštė BIOS) ir didžiausia paslaptis, kaip mikroschemų dulkėse gimsta 

nerūdijančių minčių geležis, virstanti idėjų plienu, kristalo esmė. Iš nežinia kur dygsta postai, 

komentarai, socialiniai tinklai, socialiniai vorai. 

Fantastika, vyksta realiai nerealūs procesai, nes pirminė ląstelė – tai pliusas ir minusas, srovė yra, 

arba srovės nėra, ir tarsi nieko daugiau. Kaip tai nieko? Ogi visas pasaulis, ir ne tik po saule... 

Įdomu štai kas: kompiuteris nežino, nenori, ir negali žinoti, kas maigo klavišus, kas naudojasi jo 

galia, kas mikroskopus paverčia teleskopais, o dulkės – galaktikomis? 

Senas Dravenio kompiuteris atsisveikina su dar senesniu, bet vis dar gyvu Guru Guru kompiuteriu 

ir prieš remontą pasiunčia žinutę, tiksliau, ypač keistą eilėraštuką: 

 

mikro yra makro yra mikro 

sakė hermis 

hermetiškai užsidaręs spintelėje 

svajodamas apie tai 

kaip miegos 

ant hubble teleskopo 

ir gaudys radijo bangų signalus 

iš mirusių galaktikų 

 

(po remonto) 

 

- Draveni, kaip tavo kompas? Ar veikia? Mano kompiuteris tyli – turbūt, kalbėt baitų trūksta, tai 

galvoju parašysiu bent laiškelį, nes sušlubavo kompo sveikata, bet nieko, praeis... Kai lūžta kompas, 

galvoju, ar kas nors klauso kokią nors muziką? Gal žinai bet kokį muzikantą? 

- Ne, Guru Guru nežinau šio muzikanto. Decibelais stiprinki sveikatą! Triukšmu! 

 - Ačiū, geriu daug žalios arbatos... Ir, kiek galva traukia, mokausi skaityti, nes tarsi pamiršau 

raides. Žemaitijos kaimuose ant sienų, akmenų atrandu hieroglifus. Gal tai eilės, ir kas jas parašė? 

- Žalia arbata yra geltona, hieroglifai kalba lietuviškai, eiles rašo lietus... 

- Draveni, kaip smagu, jei lyja geltonai, visi esame tik debesys, o arbata yra šiltas lietus... 

- Smagu pagelsti klevu... Ne, esame tik dar nenukirsti medžiai, įbridę į balas... – beveik eiliavo 

Dravenis. 
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- Esu nuviltas ir apgautas. Buvau lauke, bet neišgirdau, ką naujo pasakė klevas. O tu, Draveni, ar 

girdi ką šneka klevas? 

- Klevas išlaiko medžio formą iki šiol, štai tokia jo kalba. Pagarba lapuočiui! 

- Pagarba negerbia pagarbos, - ironizavo Guru Guru, - atleidžiu klevui, nes greitai ruduo. Kris 

skrajūs lapai, gros „Šiaurės kryptis“. Jau pradingo išdaigininkas pavasaris, o vasaros net 

nepastebėjau. 

- O aš be krypties... 

 

Liūdna nuvysti šerkšnu 

Klausant pankroko 

Iš kasetės 

  

- Guru Guru, nebūki retrogradas: išmeski kasetę kartu su grotuvu... 

- Neturiu grotuvo, kasečių turiu. Lango rėmas virto (nenuvirto!) „Saulės laikrodžiu“ ir rodo į knygų 

lentyną, matyt, ten surašytos visos mano valandos... 

- Nedaug jau liko neperskaityto laiko. 

Ir nenori žmonės be mikrofono dainuoti, be aukštos tribūnos kalbėti, todėl iš nevilties lūžta 

kompiuteriai. O gal žmonėms reikia karaokės (jap. tuščio orkestro)?  

 

Gervės ir kranai 

 

Kai iki knygyno liko tik keliasdešimt žingsnių, ant kalnelio užlipę laiptai nusviedė skubantį praeivį 

ant aštrių betono bangų. Gal tai buvo poetas, gal lygumų alpinistas? 

Ir pirko Guru Guru vieną knygą, ploną, šiuolaikinės poezijos, kurioje viename puslapyje - vienas 

žodis. Išleista pasakiškai: kreidinis popierius, superdizainas, o autorius nežinomas, bet tikriausiai 

genijus. 

Ir šis žodis buvo: „kritau!“, gilus, prasmingas šaukiantis, aktualus, nes krenta ant varganos žemelės 

visi... O gal sveikas ir įmitęs (ir įmetęs!) poetas džiūgauja lyriniu pikiravimu nuo betoninių laiptų. 

Guru Guru apsidairė: iki asfalto buvo toloka, ir prošal skuodžiantys automobiliai tikrai nepanors 

suvažinėti poetiškai kritusio žmogaus. Net ir tariamai. Bandyti neverta, juolab knyga parašyta ne jo. 

O gal autorius pasidalino itin skaudžia patirtimi? Nedera šaipytis. Guru Guru susimąstė: ir kodėl 

reikia šauktis Mūzų pagalbos - galima nuo betono plokščių atsikelti lengvai ir paprastai, net kai nėra 

turėklų, atraminių begemotų, paslaugiai stovinčių iš abiejų pusių, pakilti be skraidančio dramblio ar 

archeologo pagalbos. 

O Žemė tuo metu kantriai tebestovėjo ant besimuistančių dramblių ir galvojo planą, kaip čia tapus 

plokščiai, kad nuo jos nukristų visi negeri žmogeliai. 

Tegul sau galvoja ir sukasi... Oro balionai jau mieste! Ir ko delsia kranai? Ko laukia statomas 

namas? 

- Kaip dainuoja kranai... (O kai kuriose šalyse ant jų kabina politiškai nepatikimus žmones...) Sakė, 

o gal kažko klausė vienas (ne kitas!) politikas... O ar žinai, Draveni, kad angliškai žodis kranas 

(crane) dar reiškia ir gražų paukštį gervę? 

Ir neverta, nereikia aiškinti iš kur visuomet tekste, ir už jo ribų, atsiranda tūlas Dravenis. 

- Iš Tuštumos, - išdidžiai sufleravo beveik tuščias dangus. 

- Skubiai reikia tamprių rūko sienų, balų, ribojančių žiaurius brakonierių žingsnius, svyravimus, 

šlitinėjimus... O kranai dainuoja tik apie gerves... Amžina meilė pakelia į neregėtą aukštį... – itin 

pakiliai aiškino Dravenis. 

- Koks dar aukštis? Vos ne duobė! Visi kramto "Donaldo" gumą ir dėvi puoduose garintus džinsus. 

Ar mes grįžome į ankstesnį laiką, ar jis, Ouroboros, kartojasi? 
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- Džinsai, kramtomoji guma – apytamsis progreso šešėlis. Guru Guru, asfaltas slidus, ir tik varnos 

be lietaus kredito patogiai įsikurs ant šviežio stogo ir kurs naujas muilo operas. Menas iš naujo 

gąsdinančiai atkurs save, gyvens aukštai, pakiliai ir saugiai kramsnos savo rudimentinę uodegą. 

- Menas - tai soc. realizmas, kubizmas ir postmodernizmas. Kito meno nėra ir būti negali. Ant laužo 

- nesankcionuoto stiliaus eretiką! 

- Taip, taip, ir kai sovietinis troleibusas atveš maišą apipuvusių rojaus obuoliukų, nereikės pirkti 

bananų, ir galėsime graužti suapvalintus arbūzus, iš sėklų verti karolius, žavėtis minkštu gyvenimu, 

kuris niekada nebuvo vakarietiškai „kietas“. 

 

Belyje rozy 

Belyje rozy 

Sjeli belyje kozy 

 

(dėl tam tikrų priežasčių kirilica čia nenaudojama) 

 

Aš posmuoju, todėl padainuokim "Laskovy Mai" ar kokią kitą tuteišių mėgstamą grupę? 

- Guru Guru, išsigandus pižamos sunku nuvirsti ant rožėmis klotos lovos ir lakti apetitą žadinantį 

aperityvą. 

- Spremuta - geriausias aperityvas (it. šviežios apelsinų sultys). 

- Guru Guru, Lietuva – ne Sardinija, bet, patikėki, aš niekada negalvojau, kad tavo kelias į knygyną 

gali būti kupinas pavojų. 

- Jis išties baisus, kaip Bonarijos durys, padabintos tikra Mirtimi. 

Gal išsigandęs, o gal nutrūktgalviškai saugus, Dravenis dingo, išgaravo, - koks skirtumas. Guru 

Guru dar kartą atvertė poezijos knygą ir ištarė: 

- Saugi, vientisa valanda, nepadalinta į minutes, ramiai skaičiuoju pulsą – gyslomis teka sekundės: 

gyvas esu. Dar kažkiek...  Todėl ant akmens šiąnakt dėsiu aš galvą...  

 

Interliudija. Roblox, Pusheen, Minecraft, Tom, Jerry... 

 

Įkvėpta naujausios generacijos generuojamų genų. 

 

Tikėtai, netikėtai ateina apdriskęs ruduo. 

 

Pamiškėje džiūsta į pietus besitraukiančių varlių apgraužtas kadagys. 

 

Beveik tylu, nes girioje nustojo šnekėti klevai, samanų spaudai atidavę geltonus, poetiškus lapus. 

 

Bet knygų nėra, ir nebus. O kodėl? 

 

Todėl, kad miškas parduotas į vergiją. Burzgia lentpjūvės, vaitoja sienojai. 

 

O Biliūnas užkeiktame kalne vis šaudo į nemirtingą šunelį. Šis niekaip nemiršta. 

 

Nemiršta ir seni, užakę vandens malūnai, pasigedę etnografinio beržų ošimo. 

 

Beržų sula teka iš liepų, liepos žiedų, ąžuolų lapais, kas gi tai? GMO epidemija? 

 

Ne, tai artėja balta sniego mada, ir, nepaisant storėjančio oro, pigių drabužių parduotuvės vis dar 

prekiauja sudėvėtu varnų riksmu. 
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Animatoriai žaidžia senus žaidimus, jie nežino naujausių technologijų, tebepiešia pieštukais miškus, 

ežiukus, saulę ir vėją. 

 

Ar dabartinės, naujausios trys dė technologijos gali nupiešti "Ežiuką rūke" su jo pajauta? Žinoma, 

ne, nes postanimatoriams neužtenka drąsos įbristi į balą, kristi į pakelės griovį, todėl pasirenkamas 

jaukus kinokelmas, kuriame susikerta 3 (kodėl tik trys?) grybų pasauliai ir sninga alkanais 

biliūniškas šuneliais. 

 

Loja varganas akmuo, įbridęs į piktžoles. Bac, bac, bum, bum, pokšt keberiokšt... 

 

Tomas ir Džeris niekaip negali vienas kito užmušti, o kodėl? 

 

Todėl, kad nemirtinų herojų negelbsti kiaura valtis, tinklais nesugaunama žolė: artėja audra, 

paskutiniam smūgiui bunda debesyse užkasti žaibai, bet Tomui ir Džeriui (beje, buvo kilę įtarimų, 

kad jie nusižudė) tik juokas! 

 

Ir minčių tankmėje bręsta įtarimas, kad žiūrovai verkia, rauda, alpsta, nes jiems juoktis tapo jau 

nebaisu. Štai kodėl! 

 

Vilnius, 2017 m.  
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ANOTACIJA 

 

Šiame kūrinyje autoriai siekė parodyti, kad gyvenimas tik atrodo pavojingas, išties, jis saugus, todėl 

drąsiai galima ilgai ir nuobodžiai žirglioti suvažinėtų stereotipų takais, klausytis kuoktelėjusių poetų 

šnabždesio, monitorių ekrane žvejoti metus, mėnesius, ir, pagaliau, virtualioje erdvėje paskandinti 

likusias dienas. Deja, autoriai nepraranda optimizmo, tiki, kad vidinio ekskavatoriaus blerbimas gali 

ne tik pažadinti iš slogaus miego, bet ir užkasti giliausias pražūties duobes. Tebūnie Šviesa. 

 

 


