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PANDEMIJA

karantino kronikos

Tai paskutinė Didžiojo Žaidimo knyga apie įstabius Guru Guru ir Dravenio (bei kai kurių 
kitų personažų) nuotykius. 

Livonijos vilkolakis ir Knygų mugė

Guru Guru susapnavo labai realistinį (greičiau – siurrealistinį) sapną. Jis buvo apie Livonijos 
vilkolakį. Gal istoriniai duomenys su sapno turiniu ir prasilenkė, tačiau sapnuoti buvo smagu.
Išbudęs iš ryškaus sapno prisiminė gal nedaug, tačiau ilgam. Sapne buvo didelis, senovinis, 
King Diamond „Them“ viršelį primenantis namas, kurio lange, skambant Black Sabbath 
muzikai, blyksėjo šviesos. Guru Guru sapne artėjo prie namo, paskui kažkaip į jį įsigavo. 
Panašu, kad nebuvo labai pageidaujamas svečias, tad, kažkieno aptiktas, turėjo skubiai 
pasišalinti. Jį iš lėto vijosi (taip, vijosi, bet labai oriai ir lėtai) du subjektai (objektai?): 
siaubingai graži mergina „Namelio prerijose“ stiliaus drabužiais ir skrybėlė. Skrybėlė sklandė
pažemiu, o kartais iš jos pasirodydavo keista būtybė: kažkas panašaus į „Adamsų šeimynėlės“
Pusbrolį Itą. Tai buvo ryškiai oranžinių plaukų kupeta. Nežinia kodėl, bet sapne juokas 
neėmė, kaip tik buvo šiurpoka.

Kodėl išbudęs Guru Guru pagalvojo apie Livonijos vilkolakį, o ne apie Holivudo žalą piliečių 
sapnams? Gal todėl, kad Livonijos vilkolakis, ramiai prisipažinęs inkvizotorių teismui, kas esąs, 
papasakojo apie raganių Skeistaną, su kuriuo Livonijos vilkolakis (vardu Tiesas) kovojo nusileidęs į
pragarus. Panašu, kad šioje istorijoje labai daug poteksčių, mąstė Guru Guru. Gal tai buvusi kova su
atėjūnais, o gal vidinė kova, o galbūt viskas viename. Bet kuriuo atveju, reiktų švęsti Livonijos 
vilkolakio dieną. „Kadangi artimiausia šventė – Tibeto naujieji metai Lo-gsar, atšvęsiu ją šia 
proga“, - pamąstė Guru Guru ir paskambino žymiam livonologui, žiūrėtojui į sieną ir išminčiui. 
Žinoma, Draveniui.

Dravenis pravėrė duris, jo rankoje cypė, raitėsi telefonas, matyt, norėdamas išsilaisvinti ir tapti 
mobiliu, judančiu, bėgančiu... Dravenis teatrališkai nuspaudė sensorinį mygtuką (dabar nėra 
mygtukų, tik batonėliai, suraikyti batonai...) ir tučtuojau (netrukus...)pasigirdo balsas, sklindantis iš 
pravirų (?) lubų (?). Tikrai, tikrai, galite neabejoti.

- Locked In‘, aš esu Wishbone Ash‘as!

- Nustoki kvailioti. Tu ne skeletas ir ne kaulas, ir ne svajonių pelenas.

- Teisinga išvada, bet aš norėjau šią  išvadą sužinoti vakar, Knygų mugėje... Sakai, reiktų švęsti 
Livonijos vilkolakio dieną. O kodėlnenori rytais gerti šampano, vakarais lankyti modernių šokių 
būrelį, o naktį pavirsti vilkolakiu? – paklausė Dravenis, - o gal esi knygųgrobikas? Bet turiu tave 
nuliūdinti, Lietuvos teritorijoje neliko knygų, tušti knygynai, ir viešos bei privačios bibliotekos. Bet 
tainesvarbu, tuoj iš Livonijos atveš daug šviežių, ką tik iškeptų knygų. Ir kokios jos skanios! Bet tai 
nesvarbu. Svarbu, kodėl tu vengiherbariumo? Kodėl nekolekcionuoji drugelių, vabalų? Livonijoje 
apstu visokių gyvių ir augalų...

- Ką tuomet pasakysi apie Knygų mugę, kurioje tiek daug vaikštinėtojų ir pozuotojų? Knygų, tiesa, 
niekas neperka, nebent vieną dvi, kad kaip trofėjų parsivežtų namo. Bet apie vilkolakius 
nepastebėjau nė vienos... Nejau jais nebetikima?



- Sakai, vaikštinėtojų ir pozuotojų... Jie laukia vilkolakių, nes kas neskaito – tas yra maistas 
pabaisom... Skaitantis knygą yra apsaugotasnuo visų pavojų. Nepamirškite! Vilkolakis – tai 
vartotojas, o žmogus patiekalas. Skaityk, jei nenori būti suvalgytas...

Net didžiausi Knygų mugės gerbėjai po valandos vaikštynių bėga paupin, toliau nuo civilizacijos, 
klausytis dejuojančių medžių...

Knyga mirė (rokas - dar ne). Geriau gyvas medis nei negyvas popieriaus gabalas... Persikelkime į 
virtualybę, kur rasime ir virtualų Livonijos vilkolakį ir gal net jo hologramą. 

Pirmoji revoliucijos (karantino) diena

Ugnis kurstoma ugnimi.
Komentaras:

...kartais tokį derinį sudaro du žmonės. Jeigu jie, neaukodami savoindividualybės, sujungia jėgas 
bendriems siekiams... rezultatai būnakaip ugnis, kurstoma ugnimi, ir nušviečia visą pasaulį... turi 
būtiintegracija, o ne asimiliacija...
psl. 69, Švytėjimas, Deng Ming-Dao / 365 DAO, įžvalgos kasdienai.
Pirmąją revoliucijos dieną...
A, taip, oficialiai tai vadinta karantinu. Bet buvo, kas žinojo, jog mus užpuolė visi, kas netingėjo ir 
vienu metu: iliuminatai, masonai, ateiviai ir rupūžės. Taip, tos pačios.

Viena rupūžė atėmė iš Guru Guru knygą "I Ching", iš kurios jis mokėsi būrimo, norėjo žinot lemtį. 
Rupūžė neprisistatė, tik parodė savo tatuiruotę su ypatingais ženklais.

Rupūžių filosofija buvo paprasta. Kadangi Lietuvoje buvo knygnešio diena (jokio sutapimo), jos 
ketino netikėtai užvaldžiusios respubliką įvesti naują kalbą. Kokią, joks mirtingasis žmogus 
nežinojo. O tie nemirtingieji kažkur pasislėpę buvo.

Dravenis ilgai nebuvo pasiekiamas telefonu ir el. paštu. Revoliucijos vaikai (rupūžių ir žmonių 
susikergimo rezultatas) tyliai gimė balose ir pelkėse. Nauja, visiems virusams atspari gentainių rūšis
ketino rimtai imtis pasaulio valdymo, o pradėti, žinoma, nuo Lietuvos (kadangi daug kas nežinojo 
apie tokią).

Dravenį šiek tiek gelbėjo, palaikė mentalinė reptiloidų bendrystė. Ne,jis nebuvo driežinas, bet jau ir 
nebuvo žmogus. Dravenio biologijabuvo žmogiška, bet smegenys funkcionavo kitaip. Koronaviruso
invazija- tai ženklas, signalas žmonijos persitvarkymui. Prisiminkime, tik poXV a. maro Italija 
pabudo Renesansui. Žmonijos laukia ne pražūtis, bettransformacija.

Taip, tai signalas, juolab, kad ankstesnė revoliucija su mirtinu virusu nelabai pavyko. Nevykėlė 
žmonija išrado vaistus, kurie gerokai prailgino gyvenimą.

Transformacija - labai keistas dalykas. Štai Genesis P. išmokė save ir kai kuriuos žmones 
transformacijos ir pasitraukė iš savo žemiško kūno atslenkant koronavirusui. Puikus laikas išeiti ir 
ateiti. Prasivėrę dangūs grasina banalybėmis.

Taip, žmonės įsivaizduoja, kad progresas juda senais bėgiais į jausuremontuotą stotį, kur yra 
prekybos centrai ir bankomatai. Beliekatik paprašyti pinigų, t.y. pasimelsti plastmasinei banko 
kortelei.Materializmas pasibaigė idealizmu, kuris paneigė pats save, nes joidealai įprastiniais (ir 
kitokiais) metodais tapo nepasiekiami.Paprasčiau kalbant, neįmanoma tapti dvasingu. Tai faktas. 
Negaliojaformulė: doktrina, etika, praktika, rezultatas. Rezultatų nėra, iržiūrėjimas į sieną - tai tik 
maištas, panieka bet kokioms sistemoms.- Žiūriu, ir nieko nematau... Puiku, nes jei kažką 
pamatyčiau - mangalas, - tarė Dravenis, - Aš esu Tas, kuris žiūri į Save. Potransformacijos, (kas liks



gyvi), supras šią tiesą. O kas pasitrauks(atseit, numirs), - jų laukia kitas kelias, apie kurį mes 
niekada niekonesužinosime.

Žiūrėjimas į sieną - tinkamiausia meditacija karantino metu. Rupūžės rekomenduoja to nedaryti, 
vadinasi, revoiiucijai pasipriešinti galima tik tokiu būdu. Arba išvažiuoti į kaimą, kuo gilesnį, tuo 
geriau.

- Guru Guru, pagaliau VISI bus priversti žiūrėti į sieną, tarsivienutės kaliniai. Kitaip sakant - nėra to
blogo, kas neišeitų į gera.graudu...mes priversti būti savimiašaros...mes įkalinti laisvėjealpulys...
siena, siena, siena...ak!

Būtent, PRIVERSTI. Prisipildys psichiatrijos ligoninės... 

Pragariškas disko?

Antroji karantino (revoliucijos) diena. 

Juokelių atsargos ima sekti. Artėja prie išsekimo ir neklausytos (bet klausomos) muzikos 
atsargos. Senka visa tai greičiau nei grikiai ir perlinės kruopos. Kyla filosofiniai klausimai (ne 
tik apie grikių kruopų vienetų skaičių pakelyje). Vienas jų - ar tikrai žmonėse 
už(si)programuota (beveik) nepirkti ryžių, nes "jie gi iš Kinijos", taip pat makaronų, nes "jie 
gi iš Italijos". Perlinės ir grikių kruopos juk iš mūsų nelabai senos praeities.

Kaip visada, fone grojant tarpiniam variantui tarp disko muzikos ir indie elektronikos (vienu metu 
groja ir radijo aparatas, vos neparašėme, taškas, ir kitas grotuvas, yra minčių tuo pat metu pasileisti 
dar vieną), Guru Guru nekantriai griebia telefoną (juk ryšys atsirado, galima skambinti bet kam... 
tik nelabai norisi) ir skambina. Žinoma, Draveniui.

Kitoje ragelio pusėje (bet argi rageliai turi dvi puses?) girdisi keisti muzikos (?) garsai. Niekas 
nekalba.

///

Dravenis artėjo koridoriumi, vedančiu prie Guru Guru konspiraciniobuto. Atsivėrė neatidaromos 
durys ir įžengė legendinio Chryslersavininkas:

- Antroji revoliucijos diena sugriovė mitą apie ilgą ir laimingągyvenimą. Kone visos oficialios 
institucijos iškalbingai priminė apieneišvengimą pabaigą, nubrėžė rizikos lenteles, diagramas, 
paskaičiavokas ir kada iškeliaus į kitą, (ne)abejotinai geresnį gyvenimą. Ir kilobaisus 
pasipiktinimas. Panika. Nejaugi mes visi mirsime? O kurprogresas? Kur stulbinantys medicinos 
laimėjimai? Ir ką tiek metųveikė akademinis mokslas? Pagaliau stručio galva buvo ištraukta iš
smėlio. Neišgelbės nei verslas, nei bankai, nei investicijos įnekilnojamą turtą. Beliko tik viena 
išeitis – pašnekėti su virusu.Dialogui pasiryžo Kultūros ministro referentas Galigantas.Guru Guru ir 
Dravenis nuskriejo į TV 19.

Laidą vedė (moderavo) žurnalistė Vapsva Maja.

- Ir štai dabar, sveiki ir nepažeidžiami ligoniai į visus jūsųklausimus atsakys referentas Galigantas, 
ką tik atvykęs iš Lombardijos(lombardo) ir galbūt oponuos Guru Guru ir Dravenis.

Ramybės dėlei skaitytojams reiktų priminti, kad minėta televizija - holograminė, taigi, laikantis visų
karantino (revoliucijos) reikalavimų, Dravenis su Guru Guru Vapsvos Majos laidoje taip pat 
dalyvavo hologramų pavidalu.



Taip pat reiktų prisiminti šios, kad ir virtualiai holograminės laidos fiasko, kai paaiškėjo, kad 
Galigantas supainiojo Lombardiją (lombardą) su Laplandija. Bala žino, kur jis buvo, gal kaip 
"Meistro ir Margaritos" herojus, tikrai lombarde ar kažkokiam bare. Tačiau galingasis referentas, 
kad ir kur buvo nebuvo, kalbėjo baisius, labai nepolitkoretiškus dalykus. Pradėjęs nuo nevykusio 
juokelio apie virusą (juos tautosakos rinkėjai jau buvo suklasifikavę ir rengė monografiją, kuriai 
nuotoliniu būdu pavyko gauti finansavimą), Galigantas rėžė (kaip koks tūlas Borisas), jog, esą, kuo 
daugiau žmonių užsikrės baisiuoju virusu, tuo geriau. Netilo studijos telefonas (niekas nesugebėjo 
surasti garso reguliavimo sverties). Tvyrojo įtampa. Sklido trijų dimensijų holograminis prakaitas. 
Buvo tvanku. Už lango riedėjo tank... Ne, kažkas tiesiog netyčia buvo įsijungęs istorinę 
dokumentiką.

Ir rieda tabletės, žirglioja vienkartiniai švirkštai, alsuoja dumplės,vėdinančios plaučius. Baisu. 
Labai. Ūūūūūūūūūū! Valio! Beliekapasiguosti tik tuo, kad mes visi susirgsime virusu, o išgyvens tik
tie,kam bus lemta išgyventi. Iškyla klausimas – kas yra lemtis?Lemtis - tai tirpstantys skepticizmo 
ledynai, tai nenuspėjama ateitis.Gal ir netinkama dabar juokauti, bet humoras padeda įveikti 
sunkumus. 

Trečioji revoliucijos (karantino) diena. Ar telefonas - tikras?

Trečioji revoliucijos diena sugriovė mitą apie skanų maistą. Po ilgų dvejonių Guru Guru 
pakilo iš minkšto fotelio ir pradėjo ilgą ir varginantį žygį į virtuvę. Tai kas, kad atstumas 
trumpas: svarbu nenuslysti nuo distancinio tako, apriboto koridoriaus sienomis. Eiti, eiti ir 
nesustoti. Už kelių metrų burbuliavo perlinės kruopos. Tuoj susiformuos košė. Skambėjo 
įtikinanti muzika. Madness / can't touch us now. Reikia sukaupti visas jėgas, nesustoti 
koridoriuje ir pasiekti viryklę. Bėgo chronometru neužfiksuotas laikas, o Guru Guru vis dar 
kaupė jėgas. Pusiaukelė – tai pusiausvira, harmonija, bet ne tikslas.

Guru Guru suriko ir ryžtingai įvirto į virtuvę.

Stalas buvo papuoštas sausa kadagio šakele, neuždegta žvake, stikline,romo buteliu ir pilna košės 
lėkšte. Po įžanginės stiklinės prasidėspuota. Gal išgerti ir antrą, nes, kaip sakoma, po pirmosios –
neužkandama. Svarbius apmąstymus nutraukė dar svarbesnis referentoGaliganto veidas, kuris 
išdygo kompiuterio ekrane.- Guru Guru, apsiriboki tik viena romo stikline! Jokios košės!- Leiskite 
paklausti, kodėl aš turiu paklusti?- Jei laikysitės mano nurodytos dietos, aš sankcionuosiu, kuruosiu,
bet nefinansuosiu Jūsų spektaklį, kuris bus pastatytas virtualiojeerdvėje, ir vaidinsite tik Jūs...

Nežvaliai skaitytojo akiai galėjo pasirodyti, kad tai tikras Guru Guru, tačiau atidesnei turėjo kilti 
įtarimų.

Taip, naujasis virusas sugebėjo iš vieno žmogaus padaryti du, todėl su juo susidūręs pilietis tapdavo 
panašus į besidalijančią reptiliją. Sunku pasakyti, kuris iš dviejų naujų žmonių buvo tikrasis 
(pirmasis ar padalintasis), ir koks viso to veikimo mechanizmas, bet bent kol kas nė vienas žmogus 
su savo antruoju, virusiniu "aš" nesusitiko (gal tiesiog niekas nepranešė).

Taigi, gali būti, kad su Galigantu (tikru, nauju?) bendravo netikras Guru Guru, nes tikrasis, galima 
būtų spėti, klausė black metal, valgė lašinius su duona ir raugintu agurku beigi česnaku, 
užsigerdamas ivančiajumi (gauromečio arbata). Kas gi dabar supaisys? Be to, kiek leidžia užmatyti 
pasakotojo akis, ant naujojo (?) Guru Guru stalo šalia romo butelio gulėjo Joyce'o "Finegano 
budynė" anglų (?) kalba. Argi sveiko proto žmogus, ne reptilija galėtų tai skaityti?



-  Guru Guru, jei man nepaklusi, aš paskambinsiu specialiu telefonu, iratvažiuos speciali tarnyba, ir 
ji nustatys ar tu tikras arsintetinis.

- O ta tarnyba - tikra, sintetinė, virtuali ar holograminė, kvantinė ar molekulinė? Ar specialusis 
telefonas tikras?

Besvarstant suskambo telefono aparatas.

- Guru Guru, - tarė Dravenis, - nėra jokių tarnybų, jokių telefonų, iraš tau neskambinu dabar...

Ištirpo telefonas, kambarys, miestas, planeta, ir Guru Guru atsidūrėtamsioje Mėnulio pusėje. 

Ketvirtoji karantino (revoliucijos) diena. Durys ir kvizai

Ketvirtąją dieną bevykstant karantinui (revoliucijai), Guru Guru sprendė kvizus. Šis gražus 
nelietuviškas žodis jam labai patiko, nors buvo visiškas puristas gimtosios kalbos atžvilgiu 
(mėgo purenti jos dirvą esamais ištekliais). Kvizai nusibodo, mįslės ėmė visos atrodyti 
vienodos.

Taip pat ketvirtoji revoliucijos diena sugriovė mitą apie saugų pasislėpimą. Irkodėl? Todėl, kad yra 
durys, kurias knieti atidaryti, atverti, o tada– tik vienas žingsnis iki laiptinės. Bet apie laiptinę 
pakalbėsimevėliau, nes tai atskiras tekstas.

Guru Guru neapsiribojo virtuvės pažinimu, todėl paslapčia artėjo priedurų. Ties koridoriaus viduriu 
sustojo. Ar verta skubėti? Raktai yra,bet jie tik galimybė atverti duris, ir nieko daugiau. Keli 
lemtingižingsniai, ir jis jau prie pat durų. Ir štai durys jau pasiekiamosištiesta ranka.

Guru Guru dešinės rankos pirštais atsargiai pastukseno į šarvuotasduris. Suskambo metalas. 
Nepastumsi pečiais, neišspirsi minkštašlepete. Kaip elgtis? Ar verta rizikuoti? Gal už durų tyko 
referentasGaligantas, užsimojęs sunkiu medkirčio kirviu. Šast, ir nuriedėsgalva. Stop! Nereikia 
panikos. O gal tai durys į ikipandeminį pasaulį,kuriame nėra jokio karantino ir pildosi visos 
svajonės.

Guru Guru atsirėmė į koridoriaus sieną. Ošė beribė jūra. Burlaiviuatplaukė didelė, aukšta svajonė. 
Kokia? Su sijonėliu.

Metas priminti, kad Guru Guruapdairiai nuslėpdavo svajones, kad jų nesužinotų nei tolimi, nei
artimi draugai. Kas žino, gal jiems pavyks realizuoti pakylėtassvajas? Rizikuoti neverta. Guru Guru 
mėgo pasakoti anekdotus, linksmasistorijas, bet jo mintys – griežčiausias tabu. Niekas neturi teisės
stebėti mentalinę Guru Guru panoramą, tik jis pats, ir tai ne visada.Kartais mintis tapdavo sunkios, 
slegiančios, ir tada Guru Gurupasinerdavo į knygas, muziką, dailę ir zoologiją.

Pasigirdo neaptiktas triukšmas. Zzzz! Skambutis? Ne, jis kitoje durųpusėje, laiptinėje. O gal verta 
atsargiai pabelsti iš vidaus, kaip kadais įkyriam kaimynui?

Gal paslaptingas durininkas išgirs ir paslaugiai atvers duris? Ne išeiti,bet įeiti. Tik kur? O gal 
pandemija atvers vartus į paralelinįpasaulį, kuriame sėkmė ir laimė yra įprastas dalykas. Gera būti
laimingu. Ir kuo geriau – laimingu ar sveiku? 

Penktoji diena. Štokas (škotas?) tinka Hausui. Poezijos diena (tarptautinė)



Laiptai priminė Rubiko kubo briaunas. Kilo noras išlankstyti ir užlieti laiptus simetriška 
spalva, bet kur pasisemti tiek jėgos? Gal iš sienų? Tylėjo prie durų gulinti aikštelė, tarsi 
uždrausto dangaus pirmoji platforma, laiptelis į laisvę.

Tik itin neatsargus žmogus galibe vientisų ir prasmingų apmąstymų lipti laiptais žemyn iki pat laiko
(lauko?) durų. Guru Guru ne toks. Jis protingai ir įžvalgiai atsargus.Kaip sakoma: atsarga nedaro 
gėdos. Virusas čia pat, jis tyko, ir betkada gali užpulti. Net kaimynas gali būti apsėstas viruso. Guru 
Gurunuo kojų (nevirpančių) iki galvos (šviesios, skaidrios) persunkėsportinė drąsa it saugi, 
ekologiška elektros energija. Stiprėjo ryžtaslipti žemyn, t.y. ne degraduoti, bet pasiekti domofono 
kontroliuojamaslauko duris. Energetinė įkrova turėjo šiurpoką šalutinį efektą: itinskaudžiai 
subraškėjo skeletas,

Guru Guru pastebėjo sulinkusį Galigantą, o šalia voliojosi kirvis,nekruvinas, bet infekuotas. 
Galigantas riktelėjo (fonetiškai - kriuktelėjo):

- Guru Guru, aš nekaltas, tai koronovampyras sudrumstė man protą, irliepė infekuoti tave...

Referentas, tarsi šokdamas toteminį gyvatės šokį, raitėsi ant grindų.Bet tikroji priežastis buvo visai 
paprasta: į Galiganto nugarą smogėradikulitas, dešinę koją sulenkė aštrus reumatizmo priepuolis. 
GuruGuru drąsiai nuspyrė kultūros patroną (tuščią tūtą). Pirmyn! Dar neviskas prarasta!

///

Kadangi ši diena buvo ne tik pavasario lygiadienis, bet ir tarptautinė poezijos diena, Guru Guru, 
niekaip negalėdamas susisiekti su Draveniu, ėmėsi kūrybos. Tiksliau, dirbo pagal vidinį užsakymą 
(lingvistinį). Ketino sukurti eilėraštuką, kuriame būtų visos lietuvių kalbos raidės, paženklintos 
paukštukais, taškeliais, brūkšneliais ir nosinėmis.

ačiū, žąsį aš gavau,
ėst tų paukštį ketinau.
paukštė bėgo nuo manęs,
gaudyti man kitą teks.
Ne kažkas...

Laiptinėje pro akutę buvo matyti šviesa, bet žmonių nei matėsi, nei girdėjosi. Tolumoje skambėjo 
varpai, kviečiantys į virtualias mišias. Virusas materialėjo. Atėjo laikas sudėtingai oper(acij)ai. 

Dar vis penktoji diena. Apokalipsės labirintas. Merzbow

Penktoji karantino (revoliucijos) diena prailgo. Nerimas (ne)laukiant (visi žino, kad bus) 
įtampoje pirmosios aukos. Tenka susidurti tantriniu būdu su savo baime. Reikia.

Ir štai Guru Guru jau kieme. Pažeisti visi karantino reikalavimai.Dabar galima tikėtis bet ko. Būtų 
gerai, jei viskas būtų gerai. Kiemeganėsi kilmingi ir bekilmiai šunys, žaidė vaikai, ant suoliukų
sėdintys senjorai svarstė: ar iš prekystalių dings kruopos, aliejus iršprotai.

Privažiavo autobusas. Itin trumpai padvejojęs (nes durys atidaromostrumpam), Guru Guru šoktelėjo
į vidų. Tuščia. Už vairuotojąskiriančios juostos, slėpėsi trys išsigandę keleiviai. Gal sveikivilkai, o 
gal infekuoti zuikiai. Tik kontrolieriai pajėgūs nustatyti (sako, jie gali turėti supermegaekspres 
tekstų).



Guru Guru saugiai įvirto į galinį minkštasuolį, ir susimąstė. Kurvažiuoti? Gal į vaistinę, o gal į 
restoraną. Pokštas? Ne, taisprendimas.

Restorano salė buvo tuščia, tik prie baro būrėsi (atstumas tarpklientų vienas metras, ne mažiau) 
žmonės, pirkdami maistą tikišsinešimui. Guru Guru neketino stovėti eilėje. Jis sotus – viskuo.
Paslaptinga jėga stūmė į salę. Ar verta priešintis vidiniam kompasui,nors jis ir nematomas. Ne. Guru
Guru lėtai, kad nesukeltų apsaugininkųįtarimo, įžengė į salę. Prie stalelio sėdėjo liūdna mergina. 
Gal vertaužkalbinti, paguosti? Ne, skubėti neverta, reikia ištirti aplinką, irtik tada veikti tiksliai ir 
apgalvotai. Staiga iš tarnybinių durųišniro padavėja, nešina padėklu, ant kurio stovėjo viskio butelis,
stiklinė, o peleninėje cigaras. Ir tai viskas? Tikrai, kad ne. Buvodar dezinfekcinio skysčio flakonas ir
medvilninė languota šluostė.Padavėja nuvalė fortepijono klavišus ir dangtį, tada ant viršauspadėjo 
proviziją. Įdomu... Bet netrukus pasidarė dar linksmiau. Protas pačias tarnybines duris įvirto 
Dravenis. Tai bent! Įsipylė viskio,išgėrė trečdalį stiklinės, (galėjo ir pilną) prisidegė cigarą iružgulė 
baltus ir juodus klavišus.

Skambėjo The Beatles / here, there and everywhere. Taip, taip – čia,ten ir visur siaučia virusas. 
Dabar metas užkalbinti merginą.- Laba diena, puikiai skambina mano draugas Dravenis The Beatles
kūrybą. Žavu.- Baisu klausytis, tokio nemokšiško klavišų baladojimo. Esu Muzikosakademijos 
studentė, todėl negaliu toleruoti saviveiklos.- Koks jūsų vardas?- Eleonora...Suskambo Eleanor 
Rigby, Dravenis pakankamai virtuoziškai pakeitė temą.- O aš Guru Guru...- Pasibaisėtina, esu 
nemokšos ir šarlatano draugijoje.- Deja, dabar karantinas, teks susitaikyti, priimti tikrovę tokią, 
kokia ji yra.- Tik nereikia manęs mokyti.- O gal pašokime?- Tai uždrausta...- Tuo labiau... Dravenis 
turi revolverį ir mus apgins.- Nuostabu... Dabar supratau, kodėl tūlas Dravenis skambina The
Beatles / Revolver. Jis gangsteris?- Ne, jis vegeratas...- O jūs?- Aš ignoruoju visas dietas.- Prie 
valgių sąrašo pridėkite ir šokius.- Padarykime išimtį, nes rytoj mes galime gulėti palatoje...

Apokalipsė artėjo, bet, kaip visada, ne taip, kaip tikėjomės. 

Šeštoji revoliucijos (karantino) diena. Pusė tiesos

Tik dabar Guru Guru suprato, kas yra romantika. Tai - šokis tuščiame restorane pandemijos 
metu.

- Eleonora, ar jūs laiminga?- Mano sužadėtinį nuvežė į klinikas, nes jis grįžęs iš Italijosparsivežė 
virusą. Sužlugo vestuvės, o aš likau viena .- Aš taip pat vienišas... Mane išdavė Mylimoji...- Kaip tai
nutiko?- Nenorėčiau apie tai kalbėti...- Suprantu jūsų skausmą.Stojo sunki karantino tyla. Ne, tai 
nebuvo tyla, nes Dravenis vis darskambino šiek tiek primirštas, bet puikias Electric Light Orchestra
melodijas.- Norėčiau pagroti, ar galima? – paklausė Eleonora.- Būčiau laimingas.Dravenis džiugiai 
pakilo nuo kėdės ir mandagiu gestu pakvietėEleonorą. Suskambo Šopenas.

Nors... Geriau įsiklausius, nebuvo tai joks Šopenas (Chopin). Skambėjo pianinu atliekama 
Australijos black metal velnių Advent Sorrow daina, pranašaujanti ilgą ir nuožmų marą. Artimieji 
praras artimus, tolimieji - tolimus. Tie, kur per vidurį, irgi pasmerkti, o gal prakeikti (nieko bendra 
su filmais apie banditus).

Guru Guru lėtai suvokdavo globalius reiškinius, bet daina padėjo susivokti gerokai greičiau, nei 
buvo galima tikėtis. Žmonių neatsakingumas, nesugebėjimas laviruoti tarp panikos ir vidinės 
ramybės, nesimokymas iš savo klaidų. Pirmosios mirtys. Nežinomybė (kai saujelė žino daugiau)...

"Niekas... daugiau... nebesvarbu..." - rašė Draveniui SMS Guru Guru. Jis suvokė, kad viskas bus tik 
blogiau, ir jokios vilties nėra.



Dravenio atsakymas buvo netikėtas:- Guru Guru, nėra jokio coronaviruso, tai tik stiprus gripas. Tai
sąmokslas, būdas pajungti ateivių valiai planetą. Stebėki, kaip visinuolankiai pakluso, kaip sustabdė
ekomomiką... Ir kai žmonijaatsitokės - pasaulis bus kitoks.

Guru Guru neatsakė. Pusė tiesos - dar ne tiesa. Deja, tai baisiausia melo rūšis. 

Septintoji diena

Septintą dieną Dievas... Ką veikė tada Dievas? Daug kam kyla klausimas, ką jis veikia dabar. 
Man ne. Bet, atrodo, kad su virusu sunkiausia susidoroti smarkiai (giliai) tikintiems žmonėms.
Tiems, kurie į viską žiūri praktiškai, arba vykdo įsakymus (kaip kariškiai), gerokai lengviau. 
Tiems, kurie ieško pandemijoje ir karantine (revoliucijoje) prasmės arba sąmokslo, gerokai 
sunkiau.

Galų gale, kam bus lengva? Išgyvenusiems? Žiūrint, kiek žmonių išliks. Sprendžiant pagal 
pasirodžiusią informaciją apie specialias pratybas, surengtas dėl galimos pandemijos, viskas buvo 
(kaip visuomet) suplanuota. Jei žmogus viską suplanavo, tuomet kurioj vietoj čia Dievas?

Guru Guru užvertė savo dienoraštį. Šioj vietoj reikia stabtelėt.

Kai pabosta karantinas, reikia šiek tiek surizikuoti pabendrauti subeveik nepažįstamais žmonėmis, 
nes tik taip sužinosi kažką naujo, irgal būsi įvertintas ir suprastas. Jokio bendravimo, įsakė 
racionalus,valdžios direktyvomis besivadovaujantis protas. Kiek padvejojęs, GuruGuru surinko 
Eleonoros numerį.- Gal susitikime...Tiesus ir trumpas klausimas visada teisingas, nes atsakymas 
paaiškėjanedelsiant, neeikvojant nei žodžių, neapsimetinėjant.- Ar tiks Lukiškių aikštė? – pritarė 
Eleonora.- Puikus sprendimas. Susitikime po valandos.- Tinka...Šį kartą Guru Guru drąsiai, be ilgų 
dvejonių išslinko į kiemą, irabejingai įlipo į pustuštį autobusą. Štai ir Gedimino prospektas,
legendinis Brodvėjus. Dabar jis pavojingai tuščias. Ir kas gi baisiau:pasaulinis karas ar pandemija? 
Baisesnė yra baimė. Ir kas pasikeistų,jei jis liktų namie? Kokia bendravimo prasmė? Neabejotina. 
Guru Gurune kartą įsitikino, kad sunku suprasti kito žmogaus poelgius, ką jaukalbėti apie mintis ar 
ketinimus. Ir koks gi coronaviruso tikslas? Arkas žino atsakymus? Nežinia... Gal Eleonora žino 
daugiau nei jis, galtik viena pasąmoninė užuomina atvers kelią į paslaptį.Guru Guru prisėdo ant 
suoliuko ir neužsirūkė, nes jis visuomet vengėnikotino, net ir tabako dūmų. Gal išgėrė šlakelį 
baltarusiškosdegtinės? Ne... Ir kodėl? Geležinės taisyklės turi geležines išimtis.Ne. Guru Guru – tai 
metalas, plienas, legiruotas ir grūdintas. Damaskokalavijas. Bet ar kas nors įvertino Guru Guru 
nuosaikumą,inteligenciją, erudiciją? Ne. Pavydas užgožė kolegų mandagumą, todėlGuru Guru 
(ne)apsiprato su sarkazmu ir ironija. Tegul keliaujavirusan!Pagaliau pasirodė Eleonora. Guru Guru 
pakilo nuo suolelio irgalantiškai pabučiavo damos rankutę.- Žaviuosi jūsų drąsa... O gal aš 
infekuota.- Aš pasiryžęs dar drąsesniam poelgiui, - patikino Guru Guru.- Neskubėkite, mes 
pažįstami tik dvi dienas...- Laikas bėga greitai, nepastebimai... Negalima delsti...- Ir viskas dingsta, 
išnyksta, - atsiduso Eleonora, - ir meilė, ir virusai...- Aš sustabdysiu laiką. Pažvelkite į mano 
laikrodį: jo rodyklės sukasi atgal.- Guru Guru, jūs gyvenate praeitimi?- Ne, šis laikrodis unikalus, 
todėl aš jį nešioju, (n)esu mistikas,(ne)tikiu atsitiktinumais.- Jūsų žodžiai mįslingi, neperprantami... 
O poelgiai?- Eleonora, tai man pirmasis karantinis pasimatymas, - patikino GuruGuru, - būsiu 
atviras, aš trauktis neketinu...- Aš taip pat...Jaunuoliai apsikabino. Neišsigando nei policijos, nei 
medikų, nei skundikų. 

Aštuntosios (revoliucijos, karantino) dienos labirintas (mįslė)



Užkloti vieną prisiminimą kitu, kaip didžėjus uždengia vieną muzikinę giją kita, kažkuo 
panašia, bet kažkiek kontrastuojančia. Guru Guru prisiminė, kad anksčiau buvo atgimęs 
roko žvaigžde, deja, nieko ryškesnio. Apokalipsė subanalėjo, dvikojai gyviai (nenorėta įžeisti 
nė veno ječio) ėjo iš proto, kas kaip mokėjo. Virusas atskleidė pragarus, ir ačiū jam už tai.

Kai sunku identifikuoti (nustatyti) pavojaus židinį, ir kai nežinomimetodai (būdai) jį neutralizuoti 
(sutramdyti), verta imtisneracionalių (neprotingų) būdų išlikti gyvam. Tuo visai paprastaiįsitikino 
Guru Guru, einantis į PC. Ir kas gi nutiko?

Žilagalvis džentelmenas, vilkintis modelinę striukę, pirktą pigiųdrabužių parduotuvėje už 1 eurą, 
metodiškai, tiesiai iš medicininioflakono (buteliuko) gurkšnojo dezinfekcinį skystį (degtinę su 
slaptaispriedais). Gal minėtas džentelmenas jau buvo infekuotas ir gydėsi, ogal ketino išsaugoti 
savo unikalią gyvybę, pasakyti sunku. Pilnaitikėtina, kad jis šiuo skysčiu norėjo apraudoti pigių 
drabužiųkrautuvėlių liūdną ateitį. Jų nebebus. Tragiška garderobo ateitis.Džinsinis gedulas.

Kaip ten bebūtų, kas benutiktų, reikia laiku dezinfekuoti, išvalytividinius vamzdynus ir uždaras 
talpas. Bejėgė arbata ir kava. Bejėgiaivisi monumentai ir paminklai, bejėgė muzika ir architektūra... 
Ak! Argalima tęsti ir toliau? Neverta. O poezija? 

Devintoji revoliucijos (karantino) diena. Durys į poeziją

Guru Guru užrakino duris. Patikrino. Tvarka. Nejaugi? Bet ar galima dar hermetiškiau 
izoliuotis, paslėpti save nuo išorinio pasaulio, tapti neprieinamu nei virusui, nei bakterijai? 
Guru Guru sukūrė viziją.

Štai. Visų pamirštas vienkiemis, maisto atsarga metams ir daug, daugšiuolaikinės lietuvių poezijos. 
Poezija – tai kova su virusu, kurisnematomas, neapčiuopiamas, bet baisus, dažnokai – mirtinas.

O gal verta prabilti eilėmis. Čia pat, neišvykus į tolimą kaimą.Neverta, nes tie, kurie prabilo, nutilo 
užmaršty. O tie kuriemėgaujasi tikru ar dirbtinių pripažinimu neišvengs karantino žabangų.
Pandemija vikri, tikra poetė, auksinė lyrikė it patyrusi lošėja atspėslaureatų kortas.

Nėra kur trauktis – už mūsų tik monolitinė siena. Nenuslėpsi savobaimių, karštligiško noro 
praturtėti ir mėgautis valdžia ar kitokiupranašumu. Ir kaip nepakeliamai sunku būti paprastam, 
nereikšmingam,nelengva nutolti nuo postmodernistinių ambicijų, iš baro išmestisprangų tortą, 
cigarą ir viskio butelį. Tokiam žingsniui pasiryžta nekiekvienas.

Guru Guru nereikėjo apsispresti - jis nerūkė, negėrė ir vengėsintetinių saldėsių. Tik medus, kol jo 
dar yra, kol skraido bitės iržydi laukų gėlės. Lengvai it mažas baltas debesėlis atskrido lakisvaja. 
Guru Guru surinko Eleonoros telefono numerį.- Aš sergu, kosėju... Tikiuosi, tai tik gripas. Kaip tavo
sveikata? -atsiliepė mergina.- Be problemų... Sėdžiu namie... – kažkodėl atsiduso Guru Guru, nes
karantino metu nepadoru girtis geležine sveikata.

Dar ilgai Guru Guru šnekėjo telefonu, kol nusėdo baterijos. Baisu.Be elektros nėra kontakto - nei 
virtualaus, nei žmogiško. Guru Guružinojo, kad nebus nei žaibo, nei perkūno, ir elektra tekės tik 
laidais.Kambario sienos išvengs poliarizacijos, nekurs magnetinių laukų,netaps anomalijomis, todėl 
neatsivers Holivudo išreklamuoti žvaigždžiųvartai ir į kambarį neįžengs lazeriniu kalaviju 
ginkluotasreptiloidas... Kas jį žino, pandemijos metu gali atsitikti bet kas.



Karantino metu paprastas lubų šviestuvas pavirsta diskotekinegirlianda, aštriais prožektoriais, 
stroboskopu, projekcine linze irkaleidoskopu. Trinktelėjo pandeminė muzika (metalas), griežė 
nykštukųorkestras apie tai, kad Guru Guru bus įkalintas didžiuliame grybe, irtik Metalinis vikšras 
išgrauš angą į laisvę.

Dabar mažai žinomas poetas D. C. von Lohensteinas eilėraštyje "Užrašas virš įėjimo į labirintą" 
rašė:

Akys beprasmės daugybėje posūkių,
Ir matančiam, ir aklajam - abiems - išėjimo nėra.
Gyvasis jau mirė. Mirusysis laukia prisikėlimo.
Tik išminčius patenkintas, patekęs į labirintą.
Negailėjo gerų žodžių labirintui ir W. Blake'as:

Pasaulio kriauklė - įgaubta žemė
supainioto labirinto (...)
Dvidešimt septyni lygiai tankio.
Žemę kaip kriauklę, žinoma, sugalvojo A. Kircheris, rašęs, kad "Žemė - kriauklė Okeane".

Tik kur, po velnių, mes plaukiam, mąstė Guru Guru. 

Deš(imtoji)

Jau taip viskas užkniso...

Šis rytas buvo tamsus, nors švietė saulė ir danguje it nerūpestingivaikai žaidė balti debesėliai. 
Paskambino Eleonora. Mergina verkė, nesjau buvo priverstinai izoliuota:- Guru Guru, aš greitai 
mirsiu, noriu gyventi...- Aš tau padėsiu, rytoj tu būsi sveika.- Nereikia manęs guosti...- Rytoj aš 
atnešiu stebuklingą vaistą ir pagydysiu tave.Guru Guru nesišvaistė tuščiais pažadais, nes prisiminė 
stebuklingąmusmirių balzamą, kurio receptą žinojo tik Dravenis. Šarlataniškireceptai audrina 
vaizduotę, bet neatneša realios naudos, kas kitagrybai. Egzistuoja įslaptinta gydomoji nuodingų 
grybų piramidė, kuriosviršūnė – raudongalvė musmirė.Už valandos prisistatė Dravenis, jis atvežė 
mažytį buteliuką.- Tai paskutinė eleksyro dozė, skirta dviem žmonėms – tau irEleonorai. Nepakanka
tik grybų, būtina slapta apeiga, kurią žino tikšamanas Arvydas. Jis pasislėpė Labanoro girioje, ir kol
ji neiškirsta,niekas nesuras slaptos Arvydo buveinės. Nugerki pusę ir skubėki.Eleonora laukia tavo 
pagalbos.Guru Guru nė kiek neabejodamas, geometriškai tiksliai išgėrė pusębuteliuko. Vizija buvo 
neišvengiama, nes tai gydymo dalis. Guru Guruatsidūrė labirinte, tiksliau stovėjo prie pat mirties 
slenksčio,atviro jausmų ekrano. Pojūčių ekrane skendo mirtini virusai. Grybaiužburtais siūlais 
sulopė dangų ir plokščia Žemė vėl tapo apvali.Aišku, galima intriguojančiai tiksliai aprašyti, kaip 
Guru Guru,apsirengęs baltu chalatu prasmuko į ligoninę, ir teatrališkaiefektingai įteikė balzamo 
buteliuką Eleonorai. Gal nereikiasentimentalių scenų, svarbu, kad Eleonora pasveiko ir už dviejų
savaičių buvo išleista iš ligoninės. 

Kažkuri karantino (revoliucijos) diena. Dravenis ir Guru Guru atskleidžia savo veidus



Dravenis, šiandien švenčiantis gimtadienį, visiems linki sveikatos, o Guru Guru, niekada 
nešvenčiantis gimtadienių, visiems linki jų turėti kuo daugiau. Bet grįžkime prie karantino 
(revoliucijos) reikalų.

Su kiekviena diena griežtėjo karantino sąlygos. Laimingi tie, kurieliko vienkiemiuose. Ar tikrai 
norite, kad apie nuošalius kaimus,tolimas sodybas būtų rašoma, kalbama?.. Gal reikia daugiau 
saugausentuziazmo? Elkitės taip, tarsi jau būtum sveikas. Pažvelkite į senąfotografiją, kad 
įsitikintum šia paprasta tiesa? Karantino metu vertaatversti pamirštą albumą ir pamatyti tolimą 
vaikystę.

Guru Guru turėjo teisę elgtis spontaniškai ir net mistiškai, nesišgelbėjo Eleonorą ir save. Bet kaip 
išgelbėti kitus - gyvenimo, o nemirties vertus žmones. Ar verta pasikliauti įtaigos galia? Gal reikia
socialiniuose tinkluose nepaliaujamai rėkti: atverskite vaikystėsalbumus, pažvelkite į senas 
fotografijas ir būkite sveiki! Kokie jūsbuvote jauni ir gražūs! Kas visa tai pavogė? Guru Guru buvo 
tikras,kad tai coronaviruso darbas.- Kuo galiu padėti? – ekrane išniro Kultūros ministro referento 
snukis.- Nusiimkite kaukę!- Antikos aktoriai dėvėjo kaukes, nors ir nebuvo coronaviruso, -atšovė 
Galigantas, - mane saugo internetas, todėl nereikia jokioskaukės. O tu užsidėki medvilninę kaukę ir 
kupinas mirtinos baimėsįsilieki į minią skubančią į kapines. Cha, cha, cha...Užgeso ekranas 
(pasikeitė paveiksliukas), bet Guru Guru kabinete darilgai skambėjo demoniškas referento juokas.Ir 
ką daryti su tais, kurie nukerta entuziazmo sparnus ir vampyriškaiišsiurbia gyvenimo džiaugsmą? 
Tai kas, kad Guru Guru gyvenimoišminties pasisėmė ne tik universitetuose, bet ir džiunglių
brūzgynuose, ledinėse viršukalnėse, tolimose Aukštaitijos lygumose? Arreikia jį apkaltinti 
išprusimu, greita minčių tėkme ir nepaneigiamaįtaka kultūrai? Kada gi pasibaigs zoologinis 
Galiganto pavydas? Galtęsis iki karantino pabaigos? 

Juoko joga

Karantino sindromas - kiekvieną dieną švęsti gimtadienį, ir nė kiek neabejoti savo sprendimu,
nes laikas juda kilpomis: šuolis į kitų metų tą pačią dieną, ir vėl atgal. Tai (ne)akademinio 
mokslo vadinama Guru Guru e(a)fektu, kurį, deja, patiria tik tie išrinktieji (laimingieji), 
kurių gimtadienis koresponduoja (susišaukia) su pandemijos terminu, - grėsminga pauze 
ištarmę baigė Dravenis.

- Nieko nesupratau, bet skamba iškilmingai ir gražiai. Kaip kažkas rašė (turbūt liaudis), pandemija –
procesas, kai socialinės panikos apimti žmonės nebemąsto ir elgiasi it pandos.

Draveni, o kaip elgiasi pandos?

Dar vienas Tau gimtadieninis klausimas, Draveni. Ką manai apie juoko jogą?

- Pandos iš (dar)aktorių verandos suranda antrą lietuvišką žodį, kurispasibaigia "Ū" ir 
rekomenduoja jį vartoti karantino metu kaip vaistą.

Sakoma, kad šypsena užmuša 100 virusų, o juokas 1 (vieną) milijoną, onorint praktikuoti juoko 
jogą reikia juoko kambarių (kurienerūpestingai, o gal ir konspirologiškai) pamiršti, nes ten yra 
kreiviveidrodžiai, ir adeptai juokiasi patys iš savęs...

- Jei žaistume (karantino, revoliucijos) miestus, kokie prasidėtų raide "Ū"?

- Kreivi veidrodžiai jauniems (nepatyrusiems) adeptams gali pakenkti - jie, kaip vienas senovės 
graikų išminčius, gali mirti nuo juoko.



- Juokas gydo, juokas žudo... O ko juokas nedaro?

- Daug yra ū - miestų! Yra ir toks žodis - "Ūūū", tai vilko kodas, nepainiokime su Dada Vinčio 
kodu.

Viską daro juokas - ir gydo, ir žudo, ir pinigus uždirba...

- ... ir juos prauliavoja. Cha cha cha... o koks gi yra juoko garsas, kai niekas nesijuokia?

- Graudus ir ilgas verkimas: "Ai, ai, ai... oi, oi, oi"

- Pamirštamos kitos raidės... O kur ei ei ei (graudžiai suomiškai) arba ii ii ii (ilgai suomiškai)? 

Naujos kalbos gimimas

Krizė, kurią sukėlė karantinas (revoliucija), tapo lingvistinės revoliucijos pradžia. Interneto 
memus, kurie visiems nusibodo, pakeitė naujų kalbų banga: su ypatingu lengvumu maišėsi 
jakutų, estų, suahelių, arerrnte ir batakų kalbos, virsdamos nesuprasi kuo. Maišėsi ne tik 
kalbos žmonių galvose, keisdamos jų gimtąsias, maišėsi ir epizodai iš begalės matytų naujų ir 
senų (ypač begarsių) filmų, paveikslų, nuotraukų (ypač nespalvotų) ir knygų (ypač 
popierinių). Situacija kasdien rimtėjo ir šizofrenėjo.

Galiausiai, skaidrų eilinio savaitgalio, vėl atėjusio vidury savaitės, rytą gimė nauja kalba. Pirmasis 
ja prakalbo, nepatikėsit, ne Adomas, - Dravenis.

3 (trys) minutės iki prabylant Draveniui.

Didžiulis, pasaulinis nerimas sukaustė Guru Guru: ar jis supras naująkalbą, ar pajėgs bendrauti ne 
tik su Draveniu, bet ir su modifikuoti(pakeistu) pasauliu?

3 (trys) sekundės iki prabylant Draveniui.

Švelniai drebėjo sienos, lauko gėlėmis pražydo pavasario belaukiančios sienos.

 1 (viena) sekundė iki prabylant Draveniui.

Užplūdo palaimos, aiškumo ir ramybės banga, deja, tik trumpam, irpagaliau Dravenis prabilo 
taisyklinga lietuvių kalba, be slengo, bejokių tarptautinių žodžių.

- Guru Guru, liga greitai pasitrauks, ir pasaulis jau bus kitoks...

Ekrane užgeso Dravenio veidas. Guru Guru įjungė radiją. Visos pasauliostotys kalbėjo lietuviškai. 
Taip, tai rojus! Pasitvirtino drąsihipotezė, kad Adomas šnekėjo lietuvių kalba, ir jokia kita.

Dar daugiau, radijo stotyse didžėjai, didžėjės ir kiti kalbėjo lietuvių kalba su pastebimais akcentais -
tamilų, bengalų, anglų, portugalų...

Guru Guru nuo lingvistinės palaimos svaigo galva.

"Kūrėme kūrėme ir pagaliau sukūrėme. Tik ką", - suko svaigstančią galvą jis saulės ženklo kryptimi
(teisinga). 

Mintys apie karantino (revoliucijos) pabaigą



Kai žmogus praranda izoliacinę apsaugą, jo kūnu teka laisvės elektra.

Poveikis kartais būna mirtinas.

Išvydus atrakintas duris, svarbuprisiminti, ar laikeisi visų nurodymų ir rekomendacijų. Kas bus 
jeiguišeisi iš karantino nusikaltęs instrukcijai?

Pasakyti sunku, taipatirsi, kai pasibaigs namų (čia turi būti žodis „arešto“, bet joneminėsime, nes tai
ne politkorektiška) laikas. Ir vėl tas tūlaslaikas, visur jis painiojasi po kojomis... Velniop laiką, erdvę
irmateriją!

Dabar galima pasakyti tik tiek: veiksmas, t.y. išėjimas į visasketurias puses turi būti užbaigtas, 
negalima sustoti pusiaukelėje:laiptinėje, parke, gatvėje... Reikia judėti, nors tikslas nežinomas.Kur 
mes einame?

- Mes iš niekur neatėjome, ir niekur neiname, - jau be kaukės pabrėžė Dravenis.

- Draveni, ar ne per anksti nusiėmei kaukę? Net aktoriai nedrįsta taip greit su jomis žaisti. Jokia dar 
ne karantino pabaiga, Tave suklaidino iliuzinis žalias nealkoholinis gėrimas (žaliasis IRN BRU).

- Guru Guru, karantinas saugo nematomus likimo vingius, ir už kampomanęs tyko naujas elgsenos 
modelis, paverčiantis visus nealkoholiniusgėrimus dezinfekuojačiu skysčiu. Negaliu leisti, kad šis 
drasus kaukėspraradimo (atseit, aš nekaltas, ir kaukę nuplėšė pikta priešiška jėga)poelgis sugriautų 
mano gyvenimą. Laiku įspėtas, beveik apsaugotas...

Ir vėl tas laikas... Ar virusas - tai laiko mašina?

- Virusas - atvirkštinio laiko (pragaro) mašina. O dar tiksliau, jis mėto iš laiko į laiką, ir nebegali 
suvokti, kur esi. Virusas naudojasi visais įmanomais kalendoriais, tuo pačiu kurdamas savąjį. 
Užmigai mėnulio kalendoriuje, išbudai majų, užmigai pagonis, išbudai krikščionis, ir atvirkščiai. 
Kuo norėtum išbusti, Draveni?

- Kai atsitinka kas nors paranormalaus, reikia improvizuoti sena bestygegitara... Gali prireikti daug 
dienų norint išgauti kažkokį garsą.Tylos repeticija, tai tikra improvizacija, pralenkianti bet kokį
garsą. Nutilkime. Pažvelgę į sienas, panirę į vandenį, pakilę lėktuvu,ar kitokiu sunkesniu ar 
lengvesniu už orą aparatu, nugalėkime riksmą,kosėjimą, žagsėjimą, čiaudėjimą. Negalima net 
dainuoti. Tuometišbusime gyvi, tie patys, nemodifikuoti, nenuzombinti, nerestauruoti,neareštuoti... 
Štai taip! 

Paprastumas

Kai finišo juostelė prikalta prie sienos, maratono greitis lygus nuliui. Trypčiodami vietoje 
neįgysime bėgimo įgūdžių, o atsigręžę atgal - išvysime tik laiko sieną. Aklavietė? Argi? 
Sutrinkame, pagaliau sužinoję, kad laimė skaudžiai paprasta. Lengva, nes nereikia siekti 
karjeros aukštumų, šalinti konkurentus, meluoti, vogti...

Karantinas moko gerti arbatą ir valgyti duoną apteptą sviestu. Iki galo išklausyti spintoje paslėptą 
plokštelę, ir pagaliau atversti knygą.

Kai fontanais trykšta džiaugsmas, muzika ir (nepamirškime) naujoji kalba, kyla mintis: argi tikrai 
viskas taip blogai? Argi revoliucija (karantinas) reali?



O gal matrica tebegyvuoja (kurgi ji galėjo dingti)? Ir mes esame įkalinti joje ir kasdien kvailinami 
per medijos priemones. Mums pakišamos šimtas trys sąmokslo teorijos apie atsidarančius ir 
užsidarančius langus, duris, palėpes ir rūsius. Ir ką gi mes turime? Morkas, bulves, kopūstus ir 
tikėjimą, kad viskas bus gerai. Dar - konservų juodai (dabartinei) dienai.

Ką daryti - šis klausimas - tai nemirtinga klasika. Todėl atsakymasturi būti mirtinas, bent jau 
pavojingas.Todėl Guru Guru namuose ieškojo pavojingos vietos, kuri yra toksiškair beveik mirtina. 
Visiems ieškotojams reikia prisiminti, kad mūsųsiekiai nepriklauso mums.- Ir kas valdo mūsų 
siekius, formuoja interesus, pomėgius, estetinįskonį? O gal ir mūsų (fiziniai ir proto) judesiai yra 
automatiški? –samprotavo Guru Guru, - gal aš esu biorobotas ir nepelnytai savevadinu žmogumi, 
gal esu pikselių kontūras, begalinėje kosmosomatricoje, a gal mane sapnuoja kažkoks plėšrūnas, 
pavyzdžiui –krokodilas?Kaip sužinoti šiek tiek į tiesą panašų atsakymą? Gal reikia testo,t.y. 
didesnių fizinių apkrovų, štangos, tramplyno, baseino be vandens,neišsiskleidžiančio parašiuto, 
kiauros baidarės. Ieškok moters – sakoprancūzai. Guru Guru paskambino Eleonorai:- Važiuokime į 
Verkių parką rinkti žibučių...- O karantinas?- Aš turiu dvi kepures, nematomukes...- Ar verta? – 
abejojo Elonora.- Ir dar kaip... Tik rinkdamas žibutes, įsitikinsi, kad esi žmogus, one zombis...

Pasakotojas (kas jis?):

Bet nepamirškime, kad zombiai šiais laikais irgi mutuoja, taigi gali būti, kad netrukus išaugs naujoji
pinigų... zombių karta, atspari žibutėms. Tie zombiai puikiai apsimes paprastais žmonėmis, netgi 
romantikais, o išvaizda niekuo nesiskirs nuo eilinių žmonių. 

Kaip Guru Guru kalbą rinkosi

Iš nuobodžio ir neturėjimo kas veikti Guru Guru nusprendė išsirinkti ne nuotaką, o kalbą. Su
nuotakom, kaip ir nuotaikom, viskas gerokai komplikuočiau nei pats komplikuočiausias 
raštas, mąstė jis. Ir greičiausiai neklydo.

Rinkimai buvo demokratiniai (vienas rinkėjas, vienas rezultatas, beveik šimtas kandidačių).

Kriterijai? Absoliučiai subjektyvūs. Ta graži, gerai, tinka, praeina į pusfinalį. Ta smagi, taip pat. Ta 
nuobodi, iki kito (?) karto. O va šita baisiai egzotiška, ja kalba vos trys žmonės, pasiklydę 
džiunglėse. Labai įdomu, tik nepraktiška. Nuotaka... eee... kalba turi būti ir praktiška.

O dar raštas... Kaip gerai, kai vienas, kad ir gana sudėtingas paveiksliukas reiškia visą žodį ar net 
sakinį, išmokai, ir viskas. Bet kas toliau? O kaip tarti? Ne, kažkas čia ne taip.

O dar tonai... Norisi, kad balsas, kaip ir širdis, dainuotų. Kuo daugiau tonų, tuo geriau. Deja, 
daugiau nei devynių rasti nepavyko. Kodėl jų tiek mažai?

O dar klikai... Liežuvis cakt taip, anaip ir va dar kaip... Bet vienas garsas suglumino: priminė bučinį.
Taip galima ir ant priekabiavimo užsirauti. Ne, geriau nereikia, čia ne Afrika, nesupras žmonės.

Nemažai kandidančių atkrito... Pala, atkrito visos... Kaip taip?

Ne, ne visos, su palengvėjimu pasakė sau Guru Guru. Gi gimtoji liko. Valio, nieko mokytis 
nebereikia. Ar tikrai? Sunkus tarmių žodyno tomas kuždėjo: bus kas veikt. O kad būtų įdomu, 
sukursiu savo tarmę, konlangą, dirbtinę šnektą su visais įmanomais tonais (ir daugiau), klikais (be 
bučinio) ir kuo sudėtingesniu raštu. Bus jums visiems, pasaulio puo... kalbėtojai. Mūsų kalba 
seniausia, gražiausia, ja kalbėjo Adomas su Ieva (Višteliauskas žinojo tai dar iki apsilankymo 
psichiatrinėje), o dabar bus dar ir sudėtingiausia. Litvino!



Ekrane nušvito, tiesa, kiek tamsokai, Dravenio veidas, paslėptas kaukėsir juodų akinių.- Guru Guru,
tave apsėdo paranojiška uždarų patalpų euforija…Džiaugiesi gimtąja kalba, o pakui jos bijosi, ir į 
savo kasdieninęšneką įterpsi vis daugiau tarptautinių žodžių, svetimybių, barbarizmų,slengo ir, 
pagaliau, prarasi lietuvių kalbą...

Anaiptol. Mįslyju subudavoti novinką, kad špaceras po gimtą šnektą vyktų taip smagiai, kaip 
latviškas putns skrend. Ar žinai, Draveni, kad kukucis yr Dzūkijas nacianalinis putns? Ochota chuže
nevoli...

- Guru Guru, pažvelki giliau... Lietuvių kalba valdo gamtos jėgas,pvz., ugnį ir vandenį, kartais – 
vėją. Manyčiau, kad kalbos prigimtinėstichija – tai žemė, gimtoji žemė.

Perkūnas valdo priebalses, Velinas balses, o kas valdo kablelius ir taškelius bei varneles, net 
nepatogu klausti.

-Mūsų dievai šneka lietuviškai. Subtili gimtosios kalbos galiamaitina protą, bet ji silpsta nuo ilgoko 
svetimų kalbų vartojimo.Poliglotas – tai ligonis, praradęs ne tik minčių vientisumą, bet irtautinę 
kultūra, tradicijas. Tai kosmopolitas, savo tautosskriaudikas, niekintojas ir dvasios ubagas.

- Įtikinai, Draveni, būsiu nebūsiu poliglotas ir kosmopolitas, būsiu patriotas ir indėnas. 

Sekant GURU GURU (3-iąja diena)

Guru Guru ir Dravenio nuotykiai sulaukė dar vieno žaidėjo-sekėjo. Patiekiame jo tekstą.

Galbūt nueit į virtuvę atsigerti arbatos ?  Nors o kodėl gerti būtent arbatą ? Juk ji gali būt jau 
atšalus. Nors kita vertus atšalusi arbata kartais netgi skanesnė. Ypač jei dar ledukų specialiai įdėta. 
Na ir prie arbatos dar juk galima kažką. Juk tikrai norisi. Ar užvalgyt ar šiaip užkast. Ar sumuštinio 
ar ko nors...  Galima ir solidžiau pasistiprinti. Lyg prieš skaitant naująją GURU GURU pasakojimo 
dalį. Tik kad paskui teks ne tik į virtuvę eit, bet ir kelią link tuliko prisiminti. O ten juk gi durys 
laukia...  nesvarbu, kad neužrakintos. Vis tiek gi jas reikia atidaryti. Ir varstyt pirmyn atgal. Lyg 
kokį malūnėlį. Nebūtinai maldų. Bet čia jau suplyšusi šlepetė tikrai nebepadės.Kita vertus, juk gi 
reikia atsižvelgti ir į karantino laiku rekomenduojamus suvartoti maisto  kiekius. Tad gal galima 
būtų pasitenkinti tik simbolišku vienu plikytu sausainuku. Tik ar tai gelbės ? Tai juk daugiau 
''stiliovo gėrimo'' atributas, nei rimtas skrandžio papildymas virškinamąją medžiaga.

O net jei gertum ir kavą, - kas iš to ? Dargi paskui tirščius teks tulikan nešt išmest. Ir vėl tvatyti 
duris su ta nudriskusia šliure.   O dar juk teks ir numintą parketą įgrysusiai girgždinti. Kita vertus - 
gal tai pataikytų į taktą su kaimyno už sienos gurgiančiu pilvu ? Būt visai darnu. Ir prasminga. Juk 
laikrodžio gegutė senai jau gulėjo netoli duru slenksčio nukauta tos pačios sudriskusios šleptės.  
Šlepetės, kuri vieną kart buvo paleista tiesiai į nelaiku ''susikukavusią'' gegutę...

O gal nepaisant visko imt ir pasikviesti tą skrandžiu gargaliuojantį kaimyną prie stalo ? Pasodint jį 
už baltos kandžių suvarpytos staltiesės. Staltiesės kuri yra patikimai prie stalo prilipusi dėl išversto 
saldaus kompoto. Juk visi pritars - jog svarbiausia yra parodyt svetingumą. Nepasiant nieko, 
nepaisant jokių nepriteklių, nes net pats Dzeusas kažkada taip liepė senovės graikams.

Tik ką dar jam be tos arbatos patiekt ? Gal atseikėt iš maišelio kokį šimtą kruopų ? Žmonės, matyt 
iš neturėjimo ką veikti ar iš nežinojimo kuo pokštauti - suskaičiavo kiek kruopų yra ryžių maišely. 
Anot jų - apie du tūkstančius. Tai koks šimtas vienetų kruopų iš to pakelio nepasirodys per didelė 
auka. Užtai bus nuostabi  proga parodyti didų svetingumą.  



Tik klausimas - ar regsis pokalbis su tuo kaimynu ?  Mat jis vis dar laikės įsitikinęs savo nuomonės,
jog visas šis triukšmas - ne dėl viruso grėsmės. O dėl kažkokio tai slapto plano manipuliuoti 
žmonija. Taip taip, ir valstybių sienų uždarymas ir judėjimo laisvės suvaržymas ir respiratorių bei 
pirštinių trūkuma s - viskas čia sąmoningai ir tikslingai suplanuota ir surežisuota. Tad ką jam kalbėti
užstalės metu, jei jis nieko kitko nenori girdėti. Gal iš pasipiktinimo net savas šliures nusiautų... O 
gal ir visišku  susipykimu viskas baigtųsi ?  Tad kam visa tai tada ??

Geriau be to. 

3 X 3, arba Kodėl iširo Bitlai?

Sunku pastebėti asmenybę minioje, tik vienatvėje (izoliacijoje) suspindi kūrėjo talentas. Guru 
Guru laimingas gėrė žalią pripažinimo arbatą ir mąstė. Izoliacija pakeitė Žaidimą, horizonte 
pasirodė naujas talentas. Kas jis? Neskubėkime identifikuoti naują Žaidėją, tegul Jis 
atsiskleidžia pats. Verčiau pakalbėkime apie pokyčius, kuriuos sukėlė, inicijavo, generavo, 
aktyvavo karantinas. Viena vertus, karantinas sumenkino elitinio formato matmenis ir išplėtė 
kūrybos diapazoną iki tikro kūrėjo. Prarado prasmę kultūrinė spauda, dabar viskas iškeliavo 
į tinklus. Gali reikštis bet kas, todėl prarado prasmę nomenklatūriniai reitingai. O premijos? 
Jų nebus! Antra vertus, pinigai praranda savo galią: galima investuoti į blatininką 
(proteguojamą asmenį) kiek tik nori, o rezultatų nebus... Trečia vertus... Reikia išgerti dar 
vieną stiklinę arbatos...

Asmenybė... Tai toks sudėtingas mechanizmas. Kaip ugnis pečiuke. Užkūrė kažkas, paliko rusenti 
kažkas, o ji pati dumplėmis dirba. Ugnis teberusena, bet "asmenybė" dažnai ir nebetiki, kad ta ugnis
yra. Kodėl? Nes "toks asmenybės bruožas". O gal horoskopas negeras? Gal runos blogai 
susidėliojo? Kas kaltas? Visi? Taip, ir dar - blogos arbatos pardavėjai. Ir blogos kavos. Kiek jų 
daug...

Asmenybė turi tapti individualybe, ir štai atsakymas - kas yratalentas. Guru Guru dar iki karantino 
tapo savimi, todėl jo nė kiekneišgąsdino, kad Poezijos pavasario nebus, kad tuščiose salėse vaidins
artistai ir koncertuos muzikantai... Tinklai aprūpins ir kultūra irkava, bei arbata...

Poezijos pavasaris turi šansą al-fiziškai transformuotis į poezijos vasarą (kodėl ne?), poezijos žiemą,
blogiausiu atveju, - tapti Virtualiosios poezijos muge. Juk kokie šedevrai dabar skamba radijo 
bangomis (fizikai turbūt pasakytų, kad banga yra ir dalelė, taigi ir radijo dalelėmis)... Žmonės 
netikėtai tapo (?) beprotiškai fantastiškai kūrybingi, nė vienas neliko abejingas mūzų šauksmui ir 
atsikaukė atgal mūzoms. Vargšės mūzos, kiek Joms dabar tenka visko išklausyti...

Draveni, - susijaudinęs šnabždėjo Guru Guru. - O dar girdėjau per radiją, ir tai, berods, ne poezija, - 
kad šuo, nu ciūcikas, turi asmenybę, nors savimonės atseit neturi, bet čia jis renkasi, ar norės jį 
šeimininkas auklėt ar ne. Sakė žinovai: ne dešrelė sugundo ciūciką, o jis pats nusprendžia, kuo jam 
susigundyti. Visai susipainiojau, gal paaiškinsi, Draveni, turbūt esi perpratęs šunų psichologiją ir 
horoskopus?

Mūzos užsižaidė horoskopais, šunimis ir katėmis... Mūzos turi išmoktimatematikos, pažinti 
kulinarijos paslaptis, žaisti krepšinį...Išmeskite kalkuliatorių! Neverta skaičiuoti kiek batonas turi
riekelių. Verčiau suskaičiuoti batus – jų bus tik du, ne daugiau ir nemažiau, o kaukė viena, juodi 
akiniai dvejopi: kiekvienai akiai pojuodą stiklinę naktį, o vėjas? Kur galinga vėtra? Jos nebus, bus 
tikpraeivių (ateivių?) čiaudulys, todėl Guru Guru itin drąsiai pakilonamus (tik trumpam) ir pajudėjo 
iki PC. Jis nupirks visą lentynąarbatos ir vieną bandelę.



Ne, Guru Guru elgsis kitaip. Logiškai, teisingai, apgalvos kiekvienąpirkinį ir sugrįš namo 
tobulesnis, išvengęs kontakto su reptiloidais.

Svarbiausia, ką reikia žinoti sutikus reptiloidą, - jis nečiaudo ir net nekosti. Kodėl, tai dar viena 
Visatos paslaptis. Kalbama, kad jie net nemirksi. Gal todėl, kad į gyvenimą žvelgia labai 
atmerktomis akimis? Kasžin...

O va arbatas teks visas supirkti... Karantinas smarkiai palietė tokius produktus kaip grikiai ir 
perlūvka, bet ar kas pagalvojo, kad milžiniškos arbatos atsargos gali net gyvybę išgelbėt? Ir 
apsaugot nuo reptiloidų. Juk, - dar vienas smarkiai patikrintas faktas, - jie arbatos negeria... 
Nemėgsta.

Reptiloidai mėgsta falsifikuotą alų (iš skalbimo mintelių, o gal miltelių), o arbatamirtinai pakerta 
driežino kojas, todėl jie negali ateiti į tavo namus."Jeigu tu neisi pas reptiloidą - reptiloidas ateis pas
tave". Štainaujas lozungas. Ankstesnis: visų galaktikų reptiloidai vienykitės!

Kas, jei ne mes, - dar mėgsta kartoti reptiloidai. Nors, jei gerai pagalvoji, nieko bendra su 
reptilijomis (mielomis varlytėmis, driežiukais ir žalčiukais) jie neturi. Jie, greičiausiai, tiesiog yra -
oidai. O va kas slypi prieš (ne už) tai, nežinia. 

Sekant GURU GURU skaitytąja knyga

(Arba kitaip - taikus atsirašymas į gautą draugišką repliką praeitoje Guru GURU ''3 x 3'' 
dalyje).

''Šmėklą dengė vietomis blizgąs dervos sluoksnis. Kūnas buvo įsuptas tartum suvystytas į šiurkščią, 
naftoje išmirkytą drobę. Drobė supelėjusi, sudriskusi. Pro plyšį matėsi šonkauliai. Pakaruoklis jau 
buvo pusiau lavonas, pusiau skeletas. Veidas - žemės spalvos; juo slankiodami šliužai paliko 
blankias sidabro drūžes. Įtrūkusi, prasiskyrusi kaukolė priminė persprogusį supuvusį vaisių. Dantys 
išliko dar žmogiški ir tebesišiepė lyg juokiantis. <...>. Pakaruoklis žiūrėjo, žiūrėjo juo labiau, kad 
neturėjo akių. Atsijusiu, neapsakomai sutelktu žvilgsniu, kuriame buvo šviesa ir tamsybės; žiūrėjo 
ne vien tuščios akiduobės, bet taip pat kaukolė, dantys. Visa numirėlio galva buvo žvilgsnis, ir tai 
šiurpu. Vyzdžių nėra, o jauti, kad tave mato. Klaikios šmėklos žvilgnis. <...>. Atsigręžė šiaurys. 
Lavonas ėmė dar niūriau svyruoti. Jis jau nebe siūravo, o tiesiog šokinėjo purtomas. Girgždanti 
grandinė veriamai sucypė...''.  Sucypė ir šalia besilaižanti užgulta katė...

GURU GURU užvertė knygą net nepažiūrėjęs nei skaitomo autoriaus pavardės, nei knygos 
pavadinimo...  Taip, paskutinieji metai  buvo klaikiai prasti. O dar tas sėdėjimo  namie karantinas 
visiškai pabjurino situaciją. Ir visi galimi mokiniai tik ėmė atsirašinėti kvailom  ir į Nušvitimą 
NIEKAIP nevedančiomis replikomis. O vienas žemesnysis GURU netgi skaudžiai  nusivylė 
didžiojo GURU GURU nesugebėjimu atsakyti į didįjį lingvisto ir užkietėjusio  lingvo'filo 
ontologinį klausimą:  - KAIP sukišti į vieną dieną dešimties kalbų mokymasį ?  Ir KAM išvis 
reikalingas toks besaikis ir beatodairiškas įvairiausių kalbų mokymasis ??  Ir KĄ  paskum su  
juomis veikci, jei niera niat kam pasakyci: ''Man loti patink latviešu valoda.  Vai jus tapat runajat 
latviski?''. Ką jau bekalbėt, jei norisi pasakyti kažką click.click'ais, bet pagal jų ištarimą reikšmė 
tesigauna: "Dink man iš akių skersarūri-atkištašikni''.  Ar ne geriau tuomet santūriai patylėti ? Ar ne 
geriau išvis VISKĄ ''užraukti'' ?? Nes BE GALO ''KIETŲ'' šiais laikais - irgi be galo daug. Tik 
kokia vertė to žmogaus  užauginto ''ego'' sukietėjimo, jeigu paskui tas užkietėjęs ''žirnis'' nepralenda 
net išgėrus laisvinamųjų ??? Net kai jau reikia apie 6 lentas galvuoci, - vis dar laikosi ''Kco to ja, 
kco to moja  guwna''? Ir tada kiek bespindėtum ar išpindėtum su savo genialumu  - nepadės nei ta 
DAR viena stiklinė arbatos. Net ir laisvinamųjų pilna stiklinė nebesuveiks... Nes numirėliai 



nebesi...  tuština... mat...  jie  JAU  tušti. Tušti savo akiduobėmis, tušti savo idėjomis, tušti savo 
dvasia. O KĄ galima pasakyti savo tuščiąją burna ? Ogi tik be galo klaikiai tylėti lyg tas pakibęs 
numirėlis... nes kokia vertė tapimo savimi, jei tą ''SAVE'' vistiek teks atguldyt ant šeštosios lentos ? 
Su VISOM kažkada vienokia ar kitokia forma skelbtom RAŠLIAVOM.

Na, žinoma, galima būtų tą kaimyną, tiksliau - savo mokymuose nesusigaudantį guru, pavaišinti 
geltonąja, baltąja, pu erh'o ar oolongo arbata... bet vėlgi... ar jis neims galvot apie šias kilniąsias 
arbatas kaip apie eilinį čefyrą ? Tai gal geriau nepirkt tos visos brangiosios lentynos arbatų, bet 
pakelės smilgų parupšnoti, kad arbaton įsimesti... ? Ir būtent  šios pievinės miglės dėka atrasti, jog 
reptilijos vis tik TURI akių vokus, kuriais VIS TIK ir netgi  reguliariai mirksi... tik...  dėl evoliucijos
įgeidžių ar poreikių - tam, kad būtų galima viską ir nuolat stebėti - jie tapo permatomi.  Kad galėtų 
stebėti ne tik praskrendantį vabalaitį - būsimąją užkandą, bet pastebėtų ir kišamą KYŠIUKĄ po 
stalu beįsidarbinant....  - štai todėl ir atrodo, jog nemirksima. Nors, o kas iš to mirksėjimo?  Tarsi tai 
suteiktų kažkokį esminį privalumą einant link Nušvitimo. Jei gerai įsispoksosi į daikto būtį - ji 
nepasislėps net ir per tą sekundės dalį, kai vilgai savo beišdžiūstančią akį drėgme.

Ką padarysi... likimo nepakeisi, žmonijos neišgelbėsi. Gelbėtum, jei bent būtų KĄ gelbėti. Deja, 
šiais laikais visi tokie be galo savimi davuolni, kad baisu net žodelį pasakyt, nejauku net link jų 
pusės pažiūrėti. Nes jei tik kas - taigi sumaišys su dulkėmis ir kaulų nuotrupomis tojo pakaruoklio.  
O visa tai dar ir į savo nepralendančią ''spirą'' giliai giliai įspraus...  Tad tegul geriau sau viskas būna
kaip yra. Bala jų nematė.

Post Scriptum.  Ir net kas iš to, kad šiame rašinyje ''mažesnysis'' GURU pranoko pats save.  :D  
Pasaulinės literatūros lobyno žinias darniai įaudęs į savąjį tekstą.  Dailiai apaudęs krašus 
skausmingu nusivylimu žmonėmis ir gyvenimu, o taip pat neužmiršęs ir geros dozės savi-ironijos. 
O galiausiai  visą tai gerai išmirkęs gyvenime patirtame...       žiauriam  juodame .Post Post 
Scriptum. Nu ir kas iš to. Ir net šiuoju atveju tai NIEKUO nepadės nei pačiam dabar tuo 
besipuikuojančiam autoriui, nei šį tekstą skelbiančiam puslapio administratoriui trinančiam rankas,  
dėl tokio teksto skelbimo - išaugsimu skaitytojų skaičiumi. Nepadės  anei kuriam iš tųjų būsimų 
skaitytojų, anei p(l)ačioms interneto platybems... Tad - bala nematė.

Kriukis TOTALIAI  baigtas.

Basta.

Dixi. 

Guru Guru krepšinio tinkluose. Iš pandemijos kronikų

Krepšinio tinkluose pasigirdo neviltingas Guru Guru šauksmas: - Gelbėkite! Trečias žaidėjas 
užblokavo mane, negaliu prasibrauti iki krepšio ir įmesti kamuolį, Nebus tritaškio Nėra jokio 
ryšio su Draveniu, kuris snūduriuoja ant atsarginio suolelio. Tvenkėsi juodi nepermaldaujami
pralaimėjimo debesys, verkė storos salės lentos. Žaidimo ateitis tapo itin abejotina, skaudžiai 
virusuota, pandemiškai niūri...

Guru Guru paveiktas Žaidimo burtų atsidūrė nežinomoje gatvėje, darnepastatytame name, 
neįrengtame lofte. Staiga pasirodė Eleonora, irpradėjo maldauti:- Guru Guru, aš pagrobta, surišta, ir 
jau 3 (tris) valandas be maistoir vandens!- Aš nematau jokių užpuolikų, tik stalą apkrautą valgiais ir 
gėrimais.Eleonora išsigandusi šūktelėjo ir pradėjo bėgti prabangiu koridoriumi,kurio sienos buvo 
papuoštos tapybos šedevrų kopijomis. Guru Guru puolėvytis. Bebėgant paskui Eleonorą, paveikslų 
kopijos virto originalais- Eleonora, sustok! Kas tave išgąsdino?- Aš bijau meno! – sušuko mergina.



Pavirtęs kormoranu, ilgu koridoriumi skrido Dravenis, ir klykė:

- Guru Guru, įkvėpk man to žvalumo, kurį žuvėdra turi prieš skrydį...

- Draveni, ką manai, ką sapnai (mūsų, bendri, bet atskiri)?

- Guru Guru, gal Karantino burtininkas mostelėjo viruso lazdele ir netik pavirtau paukščiu, bet ir 
patekau į Sapnų planetą?- Draveni, Visata sapnuoja žvaigždes ir planetas, o žmonės košmarus.
Dabar tu sapnuoji, kad esi kormoranas (baisi klaida!). Kai pabusiant atsarginio suolelio, atsidursi 
kitokiame sapne, kur laikastvaresnis, ir miražai it vizijų molis yra gerokai išdegti, kadpatikėtum, 
kad viskas tikra.- Guru Guru, Tikrovė – akivaizdus melas. Suabejoki pasauliu, nes tiktokiu būdu 
pažadinsi mane.

Sprogo gydomoji atominė bomba. Guru Guru pasijuto (o gal ir tapo?)astralinių bangų ir dalelyčių 
donoru, ir jo energija maitino visorajono gyventojų sapnus. Patobulėjus galima aprūpinti ir visą 
miestą.O kas sumokės honorarą? Kas įteiks kelialapį į užsapninę sanatorijąatgauti prarastas jėgas?

Pabodo kažkieno susapnuotas koridorius. Guru Guru nutarė bėgti krosą,su kauke, su pirštinėmis, ir 
su juodais (nepermatomais) akiniais.Taip, taip jis nematė tako, asfalto,medžių, nieko... Gatvė buvo 
tuščia ir Guru Guru bėgo kol atsitrenkė įPC stiklines duris. Nukrito akiniai. Šviesa. Jūs vis dar 
abejojatesapnų pasauliu, nes jis griauna jūsų pažiūras, primestas vaikųdarželyje, mokykloje, 
universitete?  Nenorite kontakto su košmarais?Norėdamas dar kartą išgelbėti pasaulį, Guru Guru 
prie taromato rėžėistorinę kalbą:- Jus žudo, galabija per didelis proto aktyvumas. Jūsų mintys juda
ratu, ir niekur nenueina, nepasiekia jokio tikslo. Ar išgyvenotekliūties netektį? Ar išsiveržėte iš 
liūdesio segmento?Prie Guru Guru agresyviai artėjo džentelmenas, ištiesęs butelį alaus- Įkalki. 
drauge!- Aš negeriu... Ir žinau, kur negauti alkoholio...- O aš žinau, kur gauti į dantis! – suriko 
įžeistas geradaris.Pravertė karatė treniruotės, ir Guru Guru vienu kojos smūgiu iškirto chuliganą.

Sodriai ir itin necenzūriškai nusikeikęs, džentelmenas nukrito antasfalto, o butelis nuriedėjo prie 
Dravenio batų. Tegul alus liejasilaisvai, ir beribe banga nušluoja karantino pasaulį! Taip ir atsitiko.
Guru Guru iš jūrinės jachtos išmetė du gelbėjimo ratus: vienąDraveniui, kitą kritusiam 
džentelmenui. Visi turi būti išgelbėti.

Ir jungtinis angelų bei teroristų choras giedojo svarbią giesmę:

Jau greitai nurims liūdesio ir nevilties bangos, ir iš pandemijosvandenyno išplauksime sveiki, 
pažabosime bankus, nuslopinsime verslogodumą, skaitysime politikams eiles. Iš laimės verks visi, 
ir ne tikturtingi.

Kilo ir leidosi bangos, į dangų pakilo povandeniai laivai... Nelikovandens, tik didžiuliai lėktuvnešiai
beviltiškai plaukė smėliu, įžuvėdras reinkarnavo lėktuvai, varnomis pavirto dronai. Tiknepasikeitė 
varnos, gal todėl, kad ignoravo karantiną. Netiesa – jossveikos ir ilgaamžės.Visada, visur, nes 
neskrenda atostogauti įpietus.

(P.S. ant sienos rėkė Trečio žaidėjo užrašas: varnos ir pasikeitė, irnepasikeitė. Tai liko paslaptimi, 
kol jos neišaiškins, gal neatskleisGuru Guru.)

Guru Guru ilgai tylėjo (gal metus, gal dvejus?), ir pagaliau atskleidė paslaptį:- Lietuviškasis 
Čaikovskis, visų gerb. kompozitorius Žuvėdrėnas parašėmuziką baletui: Varnų ežeras. Toks, ir tik 
toks būtų atsakymas.

- Teisingai, - pritarė tritonu pavirtęs (trumpam!) Dravenis, - svarbiųperversmų metu visada 
transliuojamas Gulbių ežeras...Atskrido juodoji gulbė ir pabandė praryti Dravenį, bet jis laiku
atvirtęs žmogumi, nuvijo gurmanę šalin, o Guru Guru be dažų paukštęnudažė baltai.

Tada Guru Guru tyliai ištarė:

- Aš tiesiog banaliai užgėriau. O svarbiausia, nebematau kelio įsave... o juk aš - tai aš, ar ne?



Dravenis supratingai tylėjo ir mąstė apie viskį, nes reikia biskį... 

Ką daryti su muzika?

Vienas amžinųjų klausimų - ne apie meilę ir netgi ne apie mirtį. Apie garsą.

muzika atima grotuvąplokštelesmuzika atima pinigusmuzika žlugdo karjerąneklausyki muzikos
fonas fonas fonasfilmas filmas filmasprotui reikia kažko įsitverti

Ką daryti su muzika?

a) klausytib) išgirstic) įsikirstid) įsitverti

O gal apsitverti, atsitverti?

Gal išmokti groti viena styga? (Kažkam pavyksta.)

O gal sudaužyti pianiną? (Nieko naujo.)

Galgi tylėti prie instrumento? (Jau buvo.)

Šamanizmu užsiimti? (Ką nustebinsi?)

Žiūrėti į sieną, skambant muzikai. Štai. 

Nežinomų menininkų nežinomas muziejus

Kaip skaudu neprisiminti itin tolimų savo giminaičių, nepasiekiamai nutolusių laike. Guru 
Guru jautė kaltę, nuoskaudą ir pyktį. Kur dingo šeimos kronikos? Nejaugi nėra jokių laiškų, 
dokumentų ar ko nors kito. Guru Guru prisiminė seną šeimos relikviją XVIII a. 
protestantišką bibliją parašytą anglų kalba. Kokie šaunūs buvo puritonai. Kaip gaila, kad 
knyga niekada nebuvo atversta. Laikas atidengti paslapties šydą, atkelti laiko vartus ir 
pažvelgti protėviams į akis. Ir Guru Guru ir vėl lydėjo sėkmė: jis rado laišką parašytą senąja 
anglų kalba:

„Aš buvau Karibų jūrų piratas ir sukaupiau daug lobių. Jie saugomislaptame muziejuje, senojoje 
LDK sostinėje. Štai piešinys. Suraski šįnamą, nusileiski į rūsį ir būsi pagerbtas...“

Laiškas buvo perplėštas pusiau, bet visa laimė išliko pirato piešinys.Guru Guru pažino šį pastatą (jo 
vieta, dėl aiškių priežasčių, kol kasišliks neatskleista), nepaisant perstatymų ir restauracijos. Valio!

- Draveni, skubiai atvažiuoki, paimki koltą, laužtuvą ir dvidujokaukes - įsakė Guru Guru.

- Klausau, sere, - iš rago (telefonas jau nepanašus į ragą!) atsiliepė Dravenis.

Tame muziejuje (?) vis ragelin kalbėjo kalbėtojas, ir tik škotiškai. Kas gi vyksta?Ar vyksta? Kodėl? 
Ar Laosas? - tokios mintelės apsupo Guru Guru.

Kaip smagu išsekus nuo saviizoliacijos ieškoti nuotykių, o ypač menokūrnių, lobių... Ir štai jau 
įprastas, niekuo neišsiskiriantis senasChrysleris sustojo prie paslaptingo namo. Įslinkę į tamsų 



kiemądraugai rado sunkias, matyt, ąžuolines duris papuoštas liūto galva. Įžvėrių karaliaus šnerves 
buvo įverta storas žiedas. Tai senovinisskambutis. Guru Guru ryžtingai pabeldė. Kas laukia už 
durų? Guru Gurubuvo itin ramus, nes galvojo tik apie nežinomų tapytojų nežinomuspaveikslus, ir 
tai suteikė drąsos. Duris atvėrė jauna mergina.

- Eleonora, koks netikėtumas, - apstulbo Guru Guru.

Kai Eleonora skambino fortepijonu, Guru Guru koja nustūmė persiškąkilimą ir tarė.

- Draveni, iškirski angą, apačioje durys į muziejų!

- Ponai, nurimkite, nesugadinkite parketo, verčiau paklausykite muzikos.

Guru Guru pastaruoju metu gyveno pasakų pasaulyje. Sekė pasakas sau, skaitė įvairių tautų 
pasakas, pats sekė pasakas visiems sutiktiems. Įtikindavo. Tik Dravenis jo pasakomis netikėjo.

Dravenis įtarė, kad pasakos tik priedanga, būdas paslėpti darneatrastus lobius. O kas gi bus, kai 
Guru Guru atras lobį. Nejaugiviską paims tik sau? O gal Eleonorai ir jam pažers truputį lietuviškų
šilingų?

Lobio Guru Guru ieškojo jau daugelį metų. Kartais atrodydavo, kad jau rado jį, bet ir ne... 
Labiausiai jis norėjo rasti runraštį, parašytą lietuviškai (atseit nebuvo materialistas).

Dravenis susigėdo, pasijuto godus (labai trumpam), ir, matyt,norėdamas išpirkti kaltę padovonaojo 
Guru Guru varinį šilingą.- Guru Guru, aš turiu ir auksinių ir sidabrinių monetų, bet, supranti,jos 
griežtai kolekcinės...Pagaliau  parketas pasidavė ir visi ekspedicijos dalyviai įžengė įseną rūsį, 
saugantį lietuviškų runų biblioteką.- Jei Galigantas sužinos - mums galas...- Ne, tai galas istorijos 
kląstotojams, - džiugiai paprieštaravo Eleonora.

- Mes turim medinį runų kalendorių (jo kopiją), tiesa, švedišką, bet sako, kad jis mus apsaugos ir 
nuo Galiganto, ir gal nuo dar galigantesnių, - pasakė Guru Guru

O kas nutiko toliau, nežino net autoriai, nes jų parašytą tekstąištrynė aisčių dievai, nuseko ir 
atmintis (aišku tik apie lobiopaiešką). O Guru Guru tarsi žinojo, nujautė, kad kažką atrado, bet ką- 
šito jis negalėjo pasakyti. Draveniui ilgai skaudėjo galvą, oEleonora rūsyje surado tik kelias 
auksines Rusijos imperijos monetas,matyt, atlygį už sulaužytą parketą. 

Šiaurės ašigalio pingvinai

Susitiko kartą viename slaptame susitikime Šiaurės ašigalio pingvinai, Antarktidos baltieji 
lokiai, Sacharos grizliai, greitaiegiai tinginiai ir nemiga sergančios koalos...

Susitiko pasidžiaugti gražiu gyvenimu, pasidalinti kelioniųįspūdžiais, pailsėti prie arktinės jūros 
ledinuotų bangų. Atrodė, kaddžiaugsmui nebus pabaigos, bet piktas likimas (jis geras, bet
pavyduolių paniekintas) atsiuntė nelauktą staigmeną. Tiesiai įpaplūdimio sniegynus nusileido 
lėktuvas, ir kurio išlipo aukštasžmogus.

- Aš esu jūsų Meras, vadinkite mane Guru Guru. Atvykau jūsų išgelbėtinuo karališkojo viruso. 
Skelbiu pandemiją ir saviizoliaciją. O ašįsikursiu lediniame bunkeryje ir iš ten vadovausiu 
karantinui. Man įpagalbą atvyks laukinės gvardijos vadas Dravenis ir pasirūpins jūsųsaugumu.

Susirinkusieji susirūpinę papasakojo, kad jų kompanijoje trūksta kai kurių gan svarbių sutvėrimų, 
kurie jau seniai saviizoliavęsi (nežinia, nuo ko, gal nuo žmonijos): Niseag (Nesės), vienaragių ir kai 
kurių kitų, laikomais pasakų personažais, gyvūnų.



Guru Guru rimtai išklausė gražią kompaniją ir kreipėsi į ką tik atvykusį Dravenį:

- Koks mūsų planas C?

- Pagirtina, kad ir vėl grįžtame prie plano C, nes karantino formulė:A + B lygu C. Planas itin 
paprastas: visi žvėrys turi sudalyvautivirtualiame poezijos pavasaryje, - paaiškino Dravenis.

- Aš rašau labai jautrias eiles. Nuoširdi apetitą skatinanti lyrika, -pritarė Arktinis krokodilas.

Sujaudinti Arktinio krokodilo, ašaras nubraukė bemaž visi ne plėšrūnai. Kai kas konspektavosi į 
žalius (keista, kodėl) bloknotus, o gal ekspromtu rašė eiles. Jautėsi bruzdesys (bet nesigirdėjo), 
panašu, kad artėjo kažkas rimto, antikarantininio ir gal net meninio.

Genetiškai modifiluotas smauglys (GMS) tapo poezijos pavasarionugalėtoju. Makakos nešė ledo 
gėles, verkė laimingos beždžionės. Irštai karantino šedevras:

kai metaliniame kaktuso šešėlyje pražysta narcizai ir bankaiantarktidoje skęsta laivai ir kreta 
lėktuvaibet nes ramus ir be šaldytuvopagalbos
O pranašiškai nusiteikęs Pietinių jūrų žaliasis aštuonkojis pareiškė: antroji viruso banga, kai visi 
atsipalaiduos ir nebenorės saviizoliacijos, smogs gerokai smarkiau. Prisiminkite, draugai ir kolegos,
juk taip buvo prieš šimtą metą su ispaniškuoju gripu.
Nemažai kas bandė nušvilpti (kas mokėjo švilpti) aštuonkojį ir jo pranašystę, vienas du trys 
susimąstė.

Staiga Guru Guru tapo griežtas ir nepermaldaujamas:

- Draveni, pradėki gyvūnų čipizaciją.

- Neverta, aš išdalinsiu naujausios kartos mobiliuosius telefonus, ir visižvėrys bus kontroliuojami. 

Permatomi sapnai

Permatomuose sapnuose galima pačiam konstruoti jų realybę. Tiksliau, gauni paruoštuką, 
template'ą, ir tada pats, suvokdamas, ką darai, įmąstai tolesnį veiksmą. Jis vėl rutuliojasi 
savaime, o tada tu vėl imiesi savo įmintijimo. Va taip man dažnai būna, pasakojo Guru Guru 
po nosimi tarsi sau, bet šalia buvo ir Dravenis.

- Guru Guru, tu „užkabinai“ itin įdomią ir aktualią temą, kuri filosofų buvo ignoruojama, apeinama,
beveik nenagrinėjama. Tai buvomistikos ir magijos sritis, o dabar ir mokslo, nors mokslininkai tarsi

suskilo

ir laikosi diametraliai priešingų pozicijų. Atvirai ir slaptavyksta tyrimai. Taip pat yra informacijos ir 
internete. Neketinu josnagrinėti, kam įdomu, tas suras be vargo... Pasakysiu tik tiek, kad nevisi turi 
tokiu gebėjimus. Džiugu, kad turi šią dovaną. Pakalbėsiuapie įmastymą, nes tai labai svarbu. 
Pateiksiu raktinį koaną: priešgalvodamas – pagalvoki, ir ypač sąmoningame sapne. Guru Guru, ar tu
prieš galvodamas – pagalvoji?

Ne, aš pagalvoju tik po to, kai pagalvoju... O tada sugalvoju, kad nėr čia ko galvoti... Mąstau, bet 
negalvoju... Sapnuoju, bet... O, Draveni, o sapnuodamas ką darai? Sapnuoji, miegi, ar gyveni?

- Guru Guru, tu negalvoji prieš galvodamas, todėl negali pakilti viršmąstymo. Sąmoningumas - tai 
ne mąstymas, tai aukštesnis lygis. Visainesvarbu, kas vyksta greitame sapne ar lėtame (tariamame 
budėjime,gyvenime, "realybėje") - svarbu išlikti sąmoningu. Praktiškai tailabai sunku, bet 



įmanoma. Mano patirtys įslaptintos, nes josnesvarbios ir niekam nenaudingos, jei būtų priešingai - 
rėkčiau antkiekvieno kampo...

O kas geriau - spalvoti ar nespalvoti sapnai? Man nesiseka sapnuoti retro-nespalvotų sapnų...

- Visi sapnai geri, nespalvoti - taip pat spalvoti. Tai sekasisapnuoti, tau sekasi užmigti. Kada pabusi?
Aš vis dar miegu, miegu, iresu negimusio žmogaus sapnas...sienasienauž sienossienanėra jokios 
sienostai kas tada mums trukdokas mus klaidinair mausto

O ar sapnas trys dė geriau, ar du dė, ar tiesiog dė? Koks sapno plokštumas?

Sapnas bematis.

Be matų? Tikrai, jame nesikeikiama...

Pokalbis nutrūksta, iškeliauja sapnan... 

Apgaulė (rašytojams, sinoptikams, virėjoms ir sau)

Kai ryte šviečia saulė, niekas nelaukia lietaus, bet šiluma vėluoja.

Ir kodėl? Gal todėl, kad šaltis pavydus, ir jos (šilumos) nepaleidžiaiš glėbio. Tai poetiška, todėl 
netikra. Guru Guru nepasitikėjometaforomis, nes žinojo, kad bet koks tekstas, eiliuotas, ar ne yra
beviltiškas.

Kažkas pasikeitė... Gatvėse dureles atvėrė nemokamos bibliotekėlės,kuriose guli knygos, 
nemokamai, laisvai. Imkite mane ir skaitykite,bet niekas nenori užsikrauti šios raidžių naštos. 
Beskaitant prabėgsdiena, ir liks nesutvarkyti kambariai, neparuošti pietus, pravaikštair kitos 
negerovės. Ir ką gi gali pasiūlyti tekstas? Tik pagražintąlaisvalaikį, tik beverti susidomėjimą, trumpą
pabėgimą nuo tikrovės...

Guru Guru mostelėjo viskio taurelę (100 gr.) ir pajuto akivaizdųrezultatą. Knygos to niekada 
nesuteiks. Gal reikia ne skaityti, betgerti?

Knygos... Daugelis jau nelabai ir pamena, kas tai yra. Elektroninės laikmenos, skaitmenos ir 
rašmenos valdo situaciją. Turėti du tūkstančius knygų kompiuteryje, net pačiame mažiausiame, - 
didelio čia daikto. O du tūkstančiai tomų, dulkantys kambaryje? Tai ir nesveika, ir nemadinga. 
Gandonešiai (pikti liežuviai ir kt.) pranešė, kad Galiganto UABams gresia bankrotas. Kol kas jokio 
atgarsio iš referento... Nejau ateis atpildo valanda, kuri jau seniai turėjo ateiti? Nejau pagaliau 
įsiviešpataus taip laukta teisybė? Nejau pandemija tikrai pastatys daugelį dalykų į savo vietas? Ar 
tai tik (optinė, ne optinė - koks skirtumas) apgaulė?

Tokios mintys po šimto gramų... Ne, daugiau ne reikia nei gerti, nei skaityti. Reikia mąstyti, 
mąstyti, sapnuoti, rašyti. Dar - dainuoti ir nors kartais pasivaikščioti. Kol šviečia saulė, nors 
sinoptikai grasino, kad nereiktų dėl to džiaugtis, nors ir švenčiame karo baigtį.

Sinoptikai.. Guru Guru labai mėgo jų žargoną, nors ir nesuprato, ką reiškia VIETOMIS palis. Arba -
sušils ĮDIENOJUS. O kada tas įdienojus? Gal Dravenis žinos?

Mygtukinis telefonas - ne retrogradas, tai - progresas, lyginant su braukomais, kad juos kur, 
išmaniaisiais aparačiukais. Keli paspaudimai ir draugo balsas - ragelyje.

- Taip. Taip...Bet nepaisant logikos ir sveiko proto, vis daugėjaknygų, jas rašo gudrūs apgavikai, 
savimylos, nevykėliai, bėgantys nuogyvenimo ir savęs, - samprotavo Dravenis, - jokio pasigalėjimo
rašeivoms! Žinau, kad verygos (tai slaviškai grandinės) surakins manoprie klaviatūros judančias 
rankas, bet vis viena suriksiu. Gerbiu tikgeriančius poetus, nes jie nevilties svaiguliu įprasmino 
eiles, ir jastikrai išgirdo dievai, kurie lyrikams atleis nevisas nuodėmes, o tikchronišką alkoholizmą.
Iškilūs poetai, skirtingai nei nykūs rašytojai,kiekvieną nektaro gurkšnį užkanda baltomis eilėmis, 



tikrąja ambrozija.Poezija – tai tikroji panacėja ir filosofinis akmuo. Liks tik poezija,nes ji kaip ir 
muzika širdies čakros (oi kaip nepatinka šis žodis!)giesmė.

Dabar, kaip sakė raudonasis (ne raudonodžių) vadas, kiekviena virėja (pasisakymas nenukreiptas 
prieš kulinariją) tapo rašytoja, padaugėjo vaiduoklių rašytojų, pseudomokytojų, nepabijokim to 
žodžio, visokių guru... Knygos dabar suregztos taip, kad apgautų (tai vadinama savipagalba), 
suvedžiotų (tai vadinama marketingu, koučingu ir dar bala žino kaip) ir išvestų iš kelio (niekaip 
nevadinama).

Prisiminkime, kaip vadinta poezija - Giesmių giesmė. Tame - didelė prasmė (nebandžiau sueiliuot).

Dravenis džiugiai atsiduso:- Mes išgelbėti. Tegyvuoja tinklai, kurie pagaus stambias žuvis(tikrus 
kūrėjus), o smulkmė pradings informacinio vandenynoplatybėse... 

Akustinis siaubas

Skambėjo muzika, kurios Dravenis negalėjo identifikuoti, nustatyti grupę ar orkestrą. Bet 
muzika vis vien skambėjo užpildydama tuščią erdvę. Kas groja, jau buvo nesvarbu. Kodėl 
skamba muzika? Kodėl garsai pribloškia melodingumu, harmonija ir fantazija? Dravenis 
užsimerkė, bet muzika netilo, priešingai – pasigirdo itin subtilūs sąskambiai. O kur žiūri 
ausys? Į lubas? Ne, ausinės uždarytos į stalčių, todėl nekalta plika galva.

Kas kaltas? Dravenis pasijuto apgautas, paniekintas, sutryptas. Reikia

išjungti

muziką.

Bet kaip? Kambaryje nebuvo jokio grotuvo, arprietaiso galinčio transliuoti garsus. Kas dabar groja?
Gal stalas?Gal spinta? O gal lova? Nejaugi skamba lubos? O gal itin melodingaigirgžda grindys. 
Bet jis stovi kambario viduje ir nejuda. Reikiažengti žingsnį ir stebėti, kas nutiks. Žengus žingsnį 
suskambosurūdijęs saksofonas, žengus antrą – pravirko gitara. Iš nuostabossulinko kojos ir 
Dravenis išsitiesė ant grindų. Kokia įstabiperkusija, vamzdiniai varpai, būgnai. Ir kas gi nutiko 
toliau?

Gali būti, kad dėl akustinio siaubo kalta nežinoma metafizinė pabaisa, per pastaruosius kelis
mėnesius į kapus pasikvietusi ne vieną žymų muzikantą, galima sakyti, visą senąją gvardiją (beveik 
visą).

Gali būti, kad niekas nekaltas (sunku patikėti).

Gali būti, kad dėl akustinio siaubo kaltas pats akustinis siaubas. Taip sakant, daiktas savyje. Kas tai?
Į sieną žiūrėti ir suprasti.

Dar gali būti, kad dėl visko kalta kakofonija, kurios tiek gausu radijo bangose, operoje ir balete, 
popmuzikoje ir klasikoje,parduotuvėje ir turguje, viešnamyje ir muziejuje...

Deja, deja, metafiziniai-ne metafiziniai (!) Guru Guru samprotavimainepasitvirtino. Meluoja visa 
filosofija ir kliedi...Gulėdamas antgrindų Dravenis prisiminė kaip jį išėjusį į gatvę pagavo kultūros
smogikas Galigantas ir apkaltino karūnavirusu, nuvežė ne į ligoninę,bet į įrašų studiją. Dravenį 
paguldė ant apvalios plastiko plokštės irgalingas presas smogė per skeletą. Dravenis pavirto 
kompaktineplokštele (CD) ir dabar „grojo“ įkištas į grotuvą. Galigantas irVapsva Maja šoko bugi 
vugi.



O įdomiausi dalykai dėjosi, kai CD buvo apverstas grotuve ir paaiškėjo, kad yrakita jo pusė, kaip 
vinile (LP). Bugi vugi pakeitė budu vudu tamsūs mostai,ainštūrcendus primenantys geležinių 
grandinių drebesiai ir tolumoje girdimiprogroko aidai.

Šokiai stojo. Metafizika virto metachemija, iš jos alchemija, Visos pirmosios stadijos nuo nigredo 
iki rubedo prabėgo per akimirką.Penktojoje stadijoje, apie kurią paprastai nekalbama, ėmė dėtis 
sunkiai suvokiami dalykai. Iš esmės, jie buvo paprastikaip kvantinė fizika, kita vertus, sudėtingi 
kaip penktojo pasaulio ekonomika.

Kas iš tikro buvo įrašyta šiame CD, žino tik Prodiuseris, bet jis nekalbus.

Guru Guru skubiai atvyko prie Dravenio trobelės ir prakalbino išmanųjįChryslerį:

- Lipk į vidų, vairuosiu aš, - tarė automobilis.

Niekas nesustabdė mašiniuko, nes vairavo Tuštuma. Policija gerbėreliginius šoferių įsitikinimus. 
Greitasis Chrysleris sustojo prieGaliganto vilos. Pro langus veržėsi siaubo akordai ir bejėgiškas
pagalbos šauksmas.

Šaukė senovinis gramofonas, kurio rankenėlę suko gauruota ranka.Net baisu paminėti, kad plokštelė
(LP), kuri sukosi, buvo pirmasis NON albumas.Galigantas pakampėse stypčiojo su nugertu viskio 
(ne pačio geriausio, nors galėjo sau leisti ir geresnį) buteliu.

Teko imtis ekstremalių priemonių, - įjungti Chryslerio kolonėles ir paleisti naująją Bob Dylan dainą
False Prophet.

Stojo (vėl, ir vėl, taip) tyla. NON nebegrojo. Ranka dingo. Galingantas su buteliu brinktelėjo ant 
žemės.

Demaskuotas. Ha-ha.

REKOMENDACIJA:

Vaikai ir senjorai (taip pat ne rizikos grupės atstovai) sėdėkitenamie, nes piktasis Galigantas jus 
pavers plokštelėmis, ir jūs grositeSiaubo kambaryje iki pat karantino pabaigos. 

tylus piano labai tylus kodel ha ha

Sukurti scenarijų, laužantį taisykles. Ne, ne visas, tai būtų banalu. Bet esmines. Tas, kurias 
sukūrė Prodiuserio žmonės. Imi ir laužai vieną po kitos, o žmonės ima nebesuprasti, kas čia 
per fylma (taip dypukai sakydavo, gražiai labai).

Taigi, laužai taisykles. Jų daug. Bet jos sustabarėjusios, griežtos, komercinės ir nuobodžios. Laužyt 
smagu, bet nereikia įsijausti. Scenaristas ne gyvulys, jis menininkas. Nepriklausomas, be to. Turi 
būt. Jei laužo taisykles.

Taigi, pirmiausia nušauname pagrindinius veikėjus. Atsitiktine tvarka. Be jokio motyvo. Pykšt 
pokšt, ir nebėr. Visiems klausimas - o kodėl. Režisieriui - kas, po galais, vyksta. O tu tiesiog 
švilpčioji. Ha, tiesiog.

Tuomet sumaišomi siužeto posūkiai. Nebeaišku, kas kur, kas su kuo. Laikas nei pirmyn, nei atgal. 
Žiūrovas pasimeta.

Ir štai tada taisyklių laužymas nepastebimai baigiasi. Prasideda nauja tvarka.



Draveni, Draveni, nu nemiegok, dar tik po du šimtus įkalėm viskio. Aš dar turiu ką papasakot.

Deja, it pasakų džinas supakuotas į diską Dravenis negalėjo nei gerti,nei miegoti.

Karantinas noriai sulaužė net ir nerašytas taisykles, bet pasibaiguspandemijai pasaulis, deja, nebus 
kitoks. Niekas negali pakeistipasaulio. Niekas gali pakeisti pasaulį. Ir kas tas Niekas? Ir niekas
nežino kas Jis toks, todėl palikime Nieką ramybėje. Verčiau gelbėkimeDravenį, kuris kenčia 
supresuotas š kietą kompaktinį diską (CD).

Išmanusis Chrysleris Guru Guru nuvežė pas Eleonorą.

- Tu vienas, nepajėgsi išgelbėti mano boso, - aiškino automobilis, -reikia ne tik mechaninės, bet ir 
moteriškos pagalbos.

Didžiai Guru Guru nuostabai, Eleonora patikėjo neįtikėtina istoriją irdrąsiai įlipo į Chryslerio 
kabiną. Prasidėjo įstabi išlaisvinimoapeiga. Taip, tai apeiga, sklidina teurgijos paslapčių. Prie pat
Galiganto vilos tvoros voliojosi kompaktinis diskas. Guru Guru skubiaipakėlė plokštelę, ir nė kiek 
nenustebo pamatęs Dravenio supresuotąveidą. Puiku, nereikės brautis į vilą.

- Guru Guru, reikia nuvežti CD į Eurovizijos konkursą. Tai bussensacija, ir Dravenis pelnys 
išsvajotą šlovę ir užsidirbs gražauspinigėlio.

- Šiemet Eurovizijos nebus, - atsakė Guru Guru, - negalima delsti nėvalandos, nė minutės, nė 
sekundės...

Guru Guru nedvejodamas pakluso vidinio balso demokratiniam diktatui,ir sviedęs į orą plokštelę 
ištarė burtažodį:

Abrakadabra

Geriu skystą mėnulio sidabrą

Ant minkštos žolės minkštai nukrito ne pragaištingas CD, bet gyvas irsveikas Dravenis.

- Guru Guru, kodėl burtažodis buvo toks trumpas, be ispūdingų gestų, -sunerimo Eleonora.

- O kaip kitaip! Magiškas tekstas turėjo skambėti, kol Dravenis dar skraidė ore.

- Ačiū, mielieji draugai, - sušuko Dravenis, - mano patirtis buvounikali... Guru Guru, gal ir tu nori 
būti supresuotas?

- Ne, aš noriu nūti suskaidytas į bitus ar baitus, o dar geriau į kvantus...

 

Buvo šis rytas ir abra, ir kadabra. Ir tik para, arba tik celsas galėjo suvokti, kas čia vyksta.

Scenarijaus pakeitimas karmiškai (nekenčiamiausias žodis kartu su čiakrom) susisiejo su
nesusisiejamais dalykais. Staiga, nei iš kur, nei iš nie-kur, ėmė birti bendravimai feisbukiniai...

Gal tai pandemija, o gal tai sapnas?

Tikri tik feisbukiniai draugai, jie visada padės tau nelaimėje,sumokės mokesčius, nupirks alaus, 
iškeps bulvinius blynus. O visi kiti– tik sapnas, - aiškino Dravenis.

Protektorius



Guru Guru, pasislėpęs ledo bunkeryje, nekantriai laukė parado, iškilmingos pingvinų eisenos,
kuri turėjo vainikuoti jo arktines pastangas sustabdyti visuotinį atšilimą ir išgelbėti pasaulį 
nuo antrojo (skaičius vis dar tikslinamas!) tvano. Po taikaus parado jam turėjo būti sutektas 
Protektoriaus titulas ir pastatyti didžiuliai ledo rūmai be centrinio šildymo. Bet visuotinis 
atšilimo virusas sugriovė iškilius Guru Guru planus. Būsimas šalčio Protektorius pakuto 
baisų karštį plūstantį ir tolimos Sacharos. Prie Antarktidos artėjo nepaskandinama 
kupranugarių eskadra, kuriai vadovavo kontradmirolas Galigantas.

Arktis jam sapnavosi kone kasnakt. Kodėl, nežinia, gyvenimas nebuvo labai atvėsęs.

Bet kerštingos, šaltos bangos nedingdavo iš minčių, jos rodė neaiškią kryptį, kėlė nerimą,net paniką,
ką jau kalbėt apie nemigą...

Kas, po galais, vyko toje smegeninėje?

O hermetiškos Guru Guru kaukolės viduje brendo teleportaciniai planai.Kosminis šuolis, 
patikslintas tolimų erdvėlaivių žybsniais, nusidriekėiki pat Marso, ir čia nelygioje Cydonia mensae 
lygumoje šaliapiramidžių šaltame smėlyje įsikūrė pingvinų kolonija.

O hermetiškoje, hermetingoje, herma.... tiek to kaukolėje vis skambėjo hermetikų poezija,ypač ta, 
slaptoji. Her.... bačiausias buvo tokis. Ko gi nebuvo tik... ir visi jie skambėjo savo sąskambiais,
skambino neskambindami ir jokiu būdu nebandydami įpiršti "kaip aukštai, taip ir žemai" taisyklės.

Balsai buvo tylūs.

Tai buvo Marso tyla, baisesnė už žiauriausią noizą. Garso rankenėlęšiek tiek prisuko Dravenis, 
senas tolimas marsietis, bet itin artimasvisiems žemės gyventojams, ir žmonėms ir ne.

- Guru Guru, tu ne Marse, ir ne Žemėje, ir niekas (labai abejotinasteiginys) nepastebėjo nei tavo 
atvykimo nei išvykimo. Be to mūsųmarsiečių yra mažai, už nulio ribos į kairę link neigiamų 
skaičių.

- Draveni, ar aš marsietis?

- Ir taip, ir ne... Kai Dekartas išrado koordinačių sistemą, oRenesanso architektai ir dailininkai 
pradėjo naudoto perspektyvosprojekciją, tolimi objektai tapo itin maži, todėl nepastebimi. Guru
Guru tu esi nepastebėtas, ir tik Protektoriaus titulas saugo tave nuožmonijos šalčio...

- Sudeki, aukštakrosnėje! 

Chiromantas

Guru Guru stovėjo šalia kiparisinės tuopos ir neabejojo, kad neverta burti iš delno linijų, 
pėdų rievių, kavos tirščių ar upelio vingių. Guru Guru žiūrėjo į debesis ir galvojo kaip nuspėti
ateitį. Tokį susimąsčiusį ir susirūpinusį nelauktai užklupo Eleonora.

- Guru Guru, žinau, esi guru, todėl išburki man ateitį, - maldavo mergina.

Guru Guru prisiminė kaip vaikystėje svajojo tapti sinoptiku: stovėtišalia vėtrungės ir vėjo 
malūnėlio, ir visam pasauliui pranašauti orus.Ir ne tik! Jis norėjo vadovauti vėjui, lietui ir reguliuoti 
visųkontinentų temperatūrą. Be abejo, siekiai buvo didingi, o štai dabarjis nedrįsta, tiksliau, nenori 
merginai išpranašauti ateities.Negražu...



Neverta pranašauti stovint prie kiparisinės tuopos, tik jaukiojekavinėje prie stiklo viskio galima 
nuspėti ateitį. Reikia paskubėti,nes miesto pakraštyje nebuvo jokios užeigos, smuklės ar baro. 
Svarbupasirinkti tinkamą transporto priemonę. Ne paslaptis, Guru Guru itinnemėgo troleibusų, 
todėl sustabdė taksi. Reikia važiuoti, ir bet kur –toliau nuo burtų, pranašysčių, ir kitokių nesąmonių,
bet galutiniskelionės taškas liko aiškus ir riebus. Tai – restoranas, pranamgus,švytintis lemputėmis ir
būtinai su gyva muzika.

- Eleonora, žinau tavo ateitį: jau greitai tu sėdėsi prie apvalaus staliuko...

- Spiritizmo seansas, - nudžiugo mergina.

Nespėjo Guru Guru paneigti visų spiritizmo seansų įvairovės, kaiplėšriai sužviegė automobilio 
stabdžiai. Aptemo dangus, nulūžo visitermometrai, supurtė arktinis šaltukas, išbluko už dangoraižio
pasislėpęs necivilizuotas horizontas, Guru Guru tik pastebėjo kreivąGaliganto veidą ir revolverį, ir 
savo kūnu (be šarvuotos liemenės)uždengęs Eleonorą, išgirdo du šūvius. Niekšelis nepataikė, matyt,
todėl jau už 10 minučių Guru Guru ir Eleonora restorano salėje šokobugi vugi. Jie gyvi - be burtų 
be ir pranašysčių malonės. Dailų šokįstebėjo savaitraščio „Poezija ir tapyba“ vyriausias redaktorius
Adolfas Ilgaraštis ir niekinančiai šypsojosi. Bet įžūli, niekinantistebėsena Guru Guru nė kiek 
nesutrikdė. Tegul žvengia, žagsi,kosėja...

Staiga ir vėl išniro Galiganto revolveris, tik šį syki su prievamzdžio prisuktu duslintuvu. Šūvių 
nesigirdėjo, bet kulkos lėkė, irne viena nepataikė nei į šokančius, nei į klientus, nei į personalą.
Galigantas sugriežė dantimis ir pasišalino, bet svyruodamas priartėjotūlas Ilgaraštis:

- Klausyk, tu, hileri, netrukdyki man kultūringai ilsėtis!

- Guru Guru, kodėl šis tipas tave įžeidinėja? Kodėl pavadino Hitleriu?– pasipiktino Eleonora.

- Brangioji, nurimki, hileris – tai ne Hitleris...

Ir vis dėlto nepaisant akivaizdžios pergalės, Guru Guru nutarėpasišalinti - restoranas ne vieta, ne 
erdvė, ir net ne patalpa.Restoranas – tai butelis sklidinas dulkių, atskiestų pigiu techniniuspiritu, o 
maistas čia pagamintas iš molio ir žvyro. Desertui – tiksmėlis ir saldžios smiltys. Neskanu, netgi 
pavojinga. Tik itinpostmodernu.

- Guru Guru, ir vis dėlto aš noriu žinoti ateitį.

- Gerai, važiuokime į galios vietą. Tik aš žinau kur yra lemtingasmilžino delnas.

Kelionė buvo nei ilga, nei trumpa, tik vaizdžiai įtikinama. Pagaliaujaunuoliai pasiekė upės vingį ir 
sustojo pakrantėje. Guru Guru pamerkėrankas į vandenį, ir pavertė jį ledu, be šalčio, be jokio slapto
prietaiso ar įrengimo. Eleonora apstulbo. Kas nutiks toliau? Staigaledas skilo per pusę, ir iš gelmių 
išniro akmenis milžino delnas. GuruGuru užlipo ant delno ir pažvelgė į linijas, kalvas ir ženklus.

- Eleonora, aš matau, šviesą.

- Guru guru, ką dar matai?

- Šviesa stiprėja, girdžiu muziką, matau aš užburtą pilį.

Staiga ir vėl pasigirdo šūviai.

- Eleonora, ar tu girdi? – paklausė Guru Guru.

- Ne tik girdžiu, bet ir matau keistus vaizdus... Pasakyk, kas vyksta?

- Tai visada nutinka, kai nori sužinoti ateitį...

- Bet juk tu guru, chiromantas, hileris...

- Eleonora, likimo vingiai kartais būna sužymėti šūviais, ir kaisujungi taškus...



- Pamatai Giltinės portretą, - pašiurpo Eleonora, - Guru Guru, gal tužinai kas į mus šaudė?

- Eleonoras, gal tai elektrinis vilkas, kuris gyvena mediniame miške...

- Vilkas?

- Neverta stebėtis dvasių pasaulyje šaudo vilkai ir krenta beginkliaižmonės. Čia gali nutikti bet 
kas... Net ir fortepijonas galidainuoti...

- Noriu skambinti!

- Sunku fortepijonui prasibrauti pro užkeiktus brūzgynus, išsaugotiklavišus ir stygas. Gal būt atskris
stalas ant kurio guli nežinomokompozitoriaus natos, o gal iš debesų nukris smuikas ar gitara...

- Guru Guru, aplink tiek žvaigždžių, gal mes skrendame į Mėnulį?

- Eleonora, mes niekada nepalikome Mėnulio, bet svajojame kada nors irvėl (?) nuskristi į Žemę.

Pritariančiai sušlamėjo beržai, sukukavo ketinė gegutė, praskridomolinis žvirblis. Jau metas ieškoti 
stiklinių pievų, rinkti keraminiusgrybus, skinti metalines uogas. Neatpažįstamai pakito peizažas, tik 
užnenuspėjamo horizonto liko neįveikiama siena, kiaura valtis ir įskilęsirklas. Vienas, dviem 
rankom ir dviem akim, kurios vis dar trokštaburių ir audrų.

Staiga Guru Guru prisiminė, kaip atrado save paprastame mieste,kuriame į rūškaną dangų kilo 
pirmieji dangoraižiai. Kur jis buvo, kaisenamiestis griuvo nerestauruotas, kai kavinėse viskas dar 
buvo pigu,kai metaliniai gatvių kioskeliai džiugino akį? Guru Guru tarsineieškojo savęs, tarsi 
išvengė ilgų kontempliacijos pratybų: jis buvogamtoje tik tiek, kiek leido ežeras, miškas ir slėnis. 
Deja, Guru Guruneįveikė gamtos ginkluotas tik civilizuotu, burtus neigiančiužvilgsniu, nepakilo be 
lėktuvo aukščiau debesų, ir neįkopė į lygumųkalnus, nes jų ten nebuvo. Užgožtas kabinetinės 
kaukolės tylos, GuruGuru tarsi užkalė langus, užgesino akių ekraną ir beviltiškai paniro įmuziką, 
kuri nieko nežadėjo, tik svaigino, svaigino, be degtinės irvyno....

Ir garsas tapo sausas it kirvis, jis kirto sienas, pradaužė kiaurymes,tunelius, olas į paralelines erdves,
iš kurių negrįžtama, nes tenniekada ir nepatenkama. Neįvykusi kelionė visuomet stebina savo
trumpumu, ir panaikindama visus įspūdžius tampa beverte. Už lango neparalelinė erdvė, ne nektaro 
upės, todėl stalas nėra maistas.

Kas gi bėga lubomis, kas ardo parketą, kas griauna sienas. Tairemontas, totalus išorės perdažymas 
nepastebima spalva, kuri niekadaneišbluks. Liks tik dėmės akyse, paslepiančios tamsiąją Mėnulio 
pusę.Antikvariniame koridoriuje vis dar aidi riksmai, nenutildyti šunųlojimo. Laiptai pakeisti 
turėklais, kad neišprotėtų liftas pakilęs ikistogo. Sudėkime plytas į krūvą ir gausime piramidę. 
Paslaptis busatrasta vėliau, kai įsigalės visuotinis abejingumas, ir visi atradimaitaps tik praradimais 
ir nekompensuojamu nuostoliu. Išvengęs gyvenimokredito, Guru Guru visas likusias dienas 
investavo į debesų banką, betneišvengė jausmų audros. Keistas mintis nutraukė slidės. Dvi poros
buvo atremtos į storą ąžuolo kamieną.

- Eleonora, čiuožkime į juros periodo parką.

- Pas dinozaurus?

- Pas reptiloidus.

- Dabar vasara ir sniego nėra...

- Slidėms nereikia sniego, o pačiūžoms ledo. Ar tu matei kaip vikriaivandens čiuožikai čiuožia 
vandens paviršiumi? Matei... O mes esameslidžios žolės šalyje ir galime keliauti.

Aušta žolė slepia debesų paslaptis, nes dažnokai lyja lietus,pabardamas ant žemės deimantines 
sagas. Atlapos laimės durys, niekasnetyko už storų pušų kamienų. Niekas nemedžioja, ir nieko 
nemedžioja.Taika.



Guru Guru buvo išbandęs kelis būrimo būdus: susitikime su Angoloos (o gal Brazilijos? sunku 
atsimint) spiritiste; niekuo geru tai nesibaigė. Kadaise žaista ir su ouija board, dar nebandytos runos 
(Edda įspėjo: Lai neraižo runų, kas jų nesupranta, nes ženklai slaptingi gali suklaidinti), dar 
nebandytas I Ching (labai jau keistas atrodė), bet bandytas būrimas iš žalčių ir keli kiti senoviniai 
lietuvių (baltų, aisčių) būrimo būdai. Kavos tirščiai? Ne, ne jam.

Įdomu, o ar Dravenis buvo bandęs burti?

Ir Dravenis norėjo būti magu, tik jo metodai buvo itin keisti, Taigi,Dravenis atėjo į šalia apleistos 
gamyklos riogsantį dirvoną, irpradėjo kasti. Po velėna buvo metalo plokštė, ilga, bet nė kiek
nesurūdijusi. Dravenis kruopščiai nuvalė žemės grumstelius ir pamatėrankeną. Nejaugi tai durys. 
Pabandė atidaryti. Sugirgždėjo metalas, irvirš galvos pralėkė kulka. Dravenis krito ant žemės ir 
čiupo koltą.Kas šaudo? Pasigirdo dar keli šūviai. Reikėjo rizikuoti ir leistislaiptais į apačią, geriau 
nežinomybė, nei mirtis. Kaip gerai, kad jisturėjo prožektorių. Nebus tamsu. Deja, prožektorius buvo
bejėgis,tamsa buvo tokia tiršta, kad šviesa nepajėgė jos įveikti. Staigakažkas keistai sutraškėjo. 
Pasigirdo metalinis balsas:

- Patvirtinta. Galite įeiti.

Visi ieškotojai po žeme randa tuščius kambarius ir sales. Nejaugi tennieko nebuvo? Neįtikėtina... Ir 
kas gi išnešė visus daiktus? Ir kasnutiko ir Draveniui. Didžiulėje salėje jis išvydo tik stalą prie kurio
sėdėjo Guru Guru.

- Draveni, kas nutiks, jei ant nugaros ištatuiruosi petroglifą?

- O gal geriau visą Naskos linijų žemėlapį? – ironizavo Dravenis, -Guru Guru, koks atstumas iki 
artimiausio petroglifo? Aš noriu pažintierdvę, už kurios pasibaigia mano valdos?

- Bevertė tavo erdvė. Čia saugomos krištolinės chronomiražų drobės,auksinės knygos ir kiti sunkiai 
nusakomi prietaisai bei įrengimai.

Naskos petroglifai tuo ir įdomūs, kad matomi tik iš gana didelio aukščio. Dabar ten yra apžvalgos 
bokštas, bet anksčiau toje vietovėje nebuvo nei piramidžių, nei kitų didelių statinių. Klausimas, 
Draveni, Tau kaip magui - kas galėjo perskaityti juos?

Guru Guru, yra be galo daug teorijų apie Naskos ženklus, ir visos josklaidingos... Mano hipotezė 
nepretenduoja į galutinę tiesą, todėl ašnebijau suklysti. Naskos simboliai matomi tik iš paukščio 
skrydžio irdar aukščiau. Šie ženklai skirti ne žmonėms. Tai ateivių ar ankstesnėscivilizacijos 
kapaviečių ženklai, tarsi, antkapinės plytos. Popetroglifais randamos mumijos, skeletai, kurių 
kaukolės yra ištęstos.Nežinau kas jie buvo, ir niekas nežino, bent kol kas...

Ko gero, žino tik (skraidantys) paukščiai...

- Ir žmonės sužinos tiesą, kai išmoks levituoti, - tarsi pritarė Dravenis.

Remontas

Jei mėgsti arbatą, nebūtina tapti kavos priešu. Paskatintas šios drąsios išvados, Guru Guru 
gėrė Ceilono arbatą Eleonoros namuose.

- Guru Guru, tu viską moki, esi visų amatų meistras. Ar gali suremontuoti mano butą?

Guru Guru itin giliai susimąstė, ir greitai pagavo esmę už uodegos.Viesulas žvitriai sutaiso kiaurus 
stogus, žemės drebėjimas - namą, oišsiveržęs ugnikalnis užkonservuoja miestą visoms kartoms. 



Mąstantplačiau, stambus meteoritas patvarkė Žemės klimatą ir išnaikinodinozaurus, o Marsas po 
kapitalinio remonto tapo itin mielas irgražus.

Guru Guru mėgo ir arbatą, ir kavą, ir vandenį, ir neketino tapti nė vieno iš šių taurių gėrimų priešu.

O kas dėl remonto... Jį reikia daryti tik metafiziniais įrankiais (mentaliniais grąžtais, astraliniais 
plaktukais ir kt.). Tada remontas laikosi daug ilgiau nei po šiuolaikinių meistrelių apsilankymo.

Be to, remontą dera pradėti senovės egiptiečių palaiminimu: Tegul Dievas būna tarp tavęs ir 
kenkėjų visose tuščiose vietose, kuriose būvoji.

O vykdant remontą derėtų naudotis Džono Di išrasta (?) enocho angelų kalba. Pvz., skardžiai (kaip 
Skardu slėnyje Baltistane) sušukti: Bolp Como! arba būki langu į... Ir jokiu būdu nepaminėti žodžio 
Babalon (blogas).

Guru Guru padovanojo Draveniui Gmicalzoma - Enocho kalbos žodynėlį, kad remontas sektųsi 
geriau ir prisaikdino nerėkauti nederamų žodžių, o tai bala žino, kokius velniūkščius galima 
išsikviesti.

Ir dar lyg tarp kitko draugo paklausė su gudria šypsena:

- O angelais ar tiki?

- Guru Guru, apie ką tu šneki, mano pasaulėžiūroje ir pasaulėjautojenėra jokių angelų – tai 
abraominių religijų sąvokos. Man tai svetima.Ačiū už žodyną, bet man jo neprireiks. O remontuoti 
Eleonoros butąteks tau, nebent tu atsisakysi padėti merginai. Galiu padėti tikeilėmis:

Sklidini kibirai dažų
Horizontalus tinkas krenta vertikalia
Ir tik tamsiai žalias kombinezonas
Saugo ir gina
Kai dreba sienos
Ir skrenda lubos
Pražūtin
Ačiū, Draveni, šios eilės tikrai pagelbės. Na, o angelais tiki ne tik abraominių religijų atstovai. Gal 
vadina juos kitaip, bet tai esmės nekeičia. Tiek budistinėje, tiek kitose tradicijose gausiu visokių 
antgamtinių, nežemiškų būtybių, "dievų" ir t.t. Ar aš klystu?

- Guru Guru, tu žiauriai klysti… Tai visai skirtingi dalykai, ir nėrajokio bendrumo. Prisidengus 
tyrinėjimu, dabar madinga eklektiškaisuplakti įvairias Tradicijas ir svaigti nuo surogatinio 
kokteilio…

Nebus remonto, tik kartuvės
Kabos plastmasinė lėlė
Ir visi statybininkai liks nenubausti
Nes jie atvyko iš toli
Ir po karantino
Išvyks kur kas toliau
Draveni, lengva pasakyti "tu žiauriai klysti". O argumentai? Kalbu ne apie suplaktas Tradicijas į 
eklektiką, postmoderną, o apie pačias Tradicijas. Konfucijus, filosofas, ir tas yra tapęs religiniu 
garbinimo objektu. O kur dar daosų dievukai, shinto dievukai (kami), galiausiai, o kaip dėl 
pirmosios (ne abraomiškosios) monoteistinės religijos Zoroastrizmo? Joje aiškiai pasakyta, kad 
angelai egzistuoja.

Nebus kartuvių, tik remontas
Nekabos lėlės, jomis žais vaikai
Statybininkams bus išrašytos baudos
Ir grįš jie, iš kur atvyko



O po karantino bus antroji banga.
Draveni, vos karantinas buvo sušvelnintas (ne nutrauktas), žmonės pernelyg atsipalaidavo: gatvėse 
beveik visi vaikšto be kaukių. Nejau jie mano, kad virusas išnyko? Cha. Negaliu pakęsti tokio 
žmonių neatsakingumo. Ir čia jiems jokie angelai net nepadės... Niekas nepadės... Bus kaip su 
ispanka. Čia aš, ne Vanga, sakau.

- Guru Guru, tegyvuoja angelai, deivės, fejos ir kitokios nežemiškosbūtybės. Tebūnie pagerbtos 
visos Tradicijos, tebus pašlovinti visireligijų tyrinėtojai, o ypač mistikė ir teosofė Blavatskaja. 
Tebūnie.Aš tik norėjau pasakyti, kad mane visada gąsdina Tikėjimas. Kodėlverčiama tikėti, bet ne 
pažinti? Kodėl? Turbūt, bus itin nemandagupaklausti – Guru Guru, ar tu tiki remontu?

- Na, tavo, Draveni, pagerbta Blavatskaja, ir kalbėjo, kad nėra religijos, svarbesnės už tiesa, o 
Slaptąją doktriną pavadino mokslo (pažinimo) ir religijos (tikėjimo) sinteze. Manau, kad eita 
teisinga kryptimi. Jei ji gyventų dabar, būtų dar įdomiau, bet turime ir šiuolaikinių blavatskajų, arba 
patys galime būti tokie: ir tikėtojai, ir pažinėjai. Skepsis gerai, bet iki tam tikro lygio, kaip ir 
tikėjimas - iki fanatizmo kad neprivestų.

Remontu netikiu, nes dabar kaimynas jau kuris laikas gręžia už sienos. Manau, kad tie, kas nuolat 
gręžia, kala ir remontuoja, kai niekas negriūva ir nekyla konkrečios buitinės problemos, yra 
keistoki, švelniai sakant.

Prabėgo savaitė. Dravenis gatvėje sutiko Eleonorą.

- Nesuprantu, kodėl Guru Guru dingo ir nenori remontuoti mano buto?

Dravenis, kaip ir visada šiek tiek sutirštindamas spalvas, nupasakojoilgą ir produktyvią 
ikiremontinę diskusiją.

- Noriu, kad mano sienas dažytų angelai, - susižavėjo mergina.

Kažkur toli para para pasaulyje...

Guru Guru neprisiminė, kaip atsidūrė Didžiojoje gatvėje. O ar verta kažką prisiminti einant 
šaligatviu? Tai įprasta, ir nereikalauja nei intelektualių, nei emocinių pastangų.

Deja, deja... Guru Guru automatiškai, tarsi be jokio tikslo pažvelgė į gatvės pavadinimą, ir nustebo 
– ant lentelės buvo parašyta: „Didzzioji gatvė“. Kodėl raidė „Ž“ pakeista tokiu neįprastu deriniu. 
Pabudo (niekada nemiegantis, net ir sapne) Guru Guru protas.

Ne, kažkas čia ne taip. Net ir oras kvepėjo kitaip. Guru Guru atidžiaiapsidairė. Namai tarsi tie patys,
tik spalva buvo sodresnė.Restauracija? Kažin... Dar niekas nesodrina senamiesčio namų. Nėratokio 
projekto. O kas tuomet yra? Kavinės, mažytės krautuvėlės. Puiku,bet visi užrašai be nosinių, 
paukščiukai virš raidžių pakaisti dviejųraidžių kombinacijomis.

Pagaliau Guru Guru pasiekė Katedrą ir apstulbo: stogas buvo tuščias.Kolonos kiek aukštesnės, o 
sienų nišose visai kiti personažai. Tikraine bibliniai. Tai kokie?

Atsivėrė aukštos durys. Ir.... Išėjo Dravenis, vilkintis į kimonopanašų rūbą. Praėjo pro šalį išdidžiai, 
net nepasisveikino. Kokssusireikšminimas?

- Draveni! – sušuko Guru Guru.

- Mano vardas kitoks, - atsakė Dravenis, - bet taip mane vaikystėjevadino senelis. O koks Tamstos 
vardas?



- Guru Guru...

Dravenis išblyško ir neramiai apsidairė.

- Niekada nesivadinkite dvigubu vardu... Tai didelis nusižengimas...

Guru Guru ramiai išsitraukė pasą, parodė jį (ne)Draveniui. Tas dar labiau išblyško, pamatęs, kad 
vietoj vardo ir pavardės parašyta Guru Guru - dviem kalbom, lietuvių ir lyvių.

- Taigi, negaliu kitaip vadintis. O kaip Tamsta vadiniesi, jei ne Draveniu. Ir kas nutiko šiam (?) 
pasauliui? O gal aš sapnuoju?

- Slėpkite pasą… Ir vėl sapnai… Kiek gi galima kabintis prie senųlegendų: atminki, (negaliu tavęs 
vadinti dvigubu vardu) niekasnesapnuoja. Yra praktikų, kurios sukelia sapno būseną, bet jos
uždraustos. Tu esi pavojingas…

Nespėjo (ne)Dravenis užbaigti pamokančio monologo, kai prisėlinouniformuotas pareigūnas.

- Esate areštuotas, nes turite dvigubą vardą.

- (ne)Galigante, tai nesusipratimas, tai tik aido efektas…

- Su visa pagarba, gerbiamas (ne)Draveni, man reikia atlikti testą.

(ne)galigantas nukreipė į Guru Guru violetinį (ne ultra) spindulį.

- Koks šio piliečio vardas?

Prietaisas ilgai kažką skaičiavo, mirksėjo lemputės… (ne)Dravenisatidžiai pažvelgė į prietaisą 
uždraustu, tik sienai skirtu žvilgsniu,ir kompiuteris prabilo:

- Piliečio vardas - (ne)Guru.

(ne)Galigantas atsiduso:

- (ne)Guru, venkite šventyklų aido, poezijos ir šokių, ypač bugi vugi…Negerkite kavos - tik 
arbatą...

Kai pareigūnas pasišalino, Guru Guru padėkojo (ne)Draveniui už išgelbėjimą.

Beliko kartu sudainuoti dainą (giesmę?), kurioje jokiu būdu negalėjo būti pasikartojančių garsų.

Ir ši nepasikartojančių garsų giesmė vel atbloškė Guru Guru įikiparalelinį pasaulį, kuriame apstu 
įprastų kvailysčių, į kuriaspaprastai nekreipiama jokio dėmesio.

Dinka ir Mandinka (para para pasaulyje II)

Yra tokios dvi kalbos, jų tik pavadinimai panašūs, o jos - skirtingose Afrikos pusėse. O gal... 
jos kažkokie viena kitos ašvaitai? Gal tuomet yra lyvių ir manlyvių, lietuvių ir manlietuvių 
kalbos? (ne)Guru nežinojo. Bet juk (ne)Dravenis tikrai galėjo žinoti. Teko skambinti 
slaptuoju ryšiu (radiatorium; gyveno jie greta).

- Guru Guru, (radiatorius blokavo dalelytę „ne“) yra tik vienas kriterijus, jungiantis, ir, tuo pačiu 
skiriantis, šias kalbas – tai džiaugsmas. Linksmas ir džiugus šneki lietuviškai, nuliūdęs – 
manlietuviškai.

Geriausiai šį fenomeną charakterizuoja poezija:



kai lietus ant palangės skardos iškals daugybos lentelę (lietuvių kalba)
kai varnos ant plikės iškals daugybos lentelę (manlietuvių kalbaa)
iš nulio padauginsime jaunystės klaidas (lietuvių kalba)
iš milijono padauginsime jaunystės klaidas (manlietuvių kalbaa)
ir akyse vėl bus šviesu (lietuvių kalba)
ir akyse vėl bus tamsu (manlietuvių kalbaa)
lauksime kada iš debesų sienos išnirs baltas dirižablis (lietuvių kalba)
lauksime kada iš debesų sienos išnirs trigalvis slibinas (manlietuvių kalbaa)
ir ryškia prožektorių šviesa atvers tamsius langus (lietuvių kalba)
ir liepsnomis sudegins tave (manlietuvių kalbaa)
iškeliausime į pasakų slėnius (lietuvių kalba)
iškeliausime į kapines (manlietuvių kalbaa)
kur sapnai tikri (lietuvių kalba)
kur nėra net sapnų (manlietuvių kalbaa)
- Gražu, Draveni. Ar galėtumei ką nors pasakyti lyvių ir manlyvių kalbomis?

- Guru Guru, lyvių kalba atgimsta naujam gyvenimui, o manlyvių kalba - tai nutautinimo 
instrumentas... Lietuvių kalba buvo metodiškainaikinama, ir kartą man vienas manlietuvis pareiškė, 
kad mus lietuvių kalbos mokė grąsindami kalašnikovais. Atseit, nekalbėsi lietuviškai - nušaus...

- Draveni, ko gero, supratau... Buvo kurtai, o atsirado ir mankurtai...

Polemika su Nietzsche. Varlybininkas, arba Naujasis žmogus

- Postmodernizmą netrukus pakeis paramodernizmas, ir nauja paradigma privers į pasaulį 
pažvelgti kitaip. Per zoologijos sodo vartus įsibrausime į dar neiškirstus miškus ir pelkių 
migloje įžengsime į žymiai tobulesnį pasaulį, - aiškino Dravenis.

- Ir jūs dar tikitės mane užliūliuoti kvailomis idėjomis ir gauti riebų finansavimą, - nusišaipė 
Galigantas.

- Referente, aš mačiau, kaip maitinami plėšrūnai... – nepasidavė Dravenis.

- Nusipirkite kepalą neraikytos duonos! – kvatojo Galigantas.

Prabėgo ilga valanda. O gal ji stovėjo vietoje. Nesvarbu.

- Galima suklupti, užlipus ant žaliosios musmirės ir išlikti gyvam.Galima atversti knygą ir jos 
neskaityti, galima atverti fb langą iružsimerkti. Galima daug ką padaryti... Bet geriausia bėgti 
šaligatviuir vengti stulpų. Galima spirti į troleibuso šoną ir susigrumti suvairuotoju. Galima... 
Galima nusipirkti butelį viskio ir negerti.Galima iki galo išklausyti žinias ir patikėti, kad ant 
Gedimino kalnonusileido erdvėlaivis, - aiškino Dravenis, - Guru Guru, ar galiparamodernižmas 
išplėsti pažinimo ribas?

Dravenis nutilo, bet radijas šnekėjo. Žmonės depresuoja, nesnesusimąsto apie nepanaudotų 
galimybių ribas, kurias dosniai pasiūloparamodernizmas. Ypač rekomenduojama galynėtis su 
krokodilu, patiestidriežiną ant nugaros, paguldyti ant menčių ir tapti paračempionu.Deja, Draveniui 
sunkiai sekėsi užsidirbti aukso medalį (jis darnenusipelnė gyventi geriau), krokodilas energingai 
priešinosi ir jauruošėsi nukąsti muzikos garsų ištobulintą ausį. Nejaugi šakės. Ne.Guru Guru su 
tikromis (ne para)šakėmis persmeigė minkštą krokodilopilvą ir gavo apdovanojimą, plastikinę 
nuolaidų kortelę. Štai taip!Apie viską pagalvota. Taip gyventi verta!



Ir tai viskas? Ne! Iš krokodilo odos tautodailininkas SvajūnasAštriadantis padarė dailų rankinuką, 
kurį Guru Guru padovanojoEleonorai.

Kaip netrukus paaiškėjo, (para)rankinukas turėjo (para)normalių galių. Kokių tiksliai, Eleonora 
neatskleidė, bet užsiminė, kad jai kasnakt ėmė sapnuotis krokodilai, aligatoriai, kaimanai ir bitės. 
Kodėl bitės? To niekas nežinojo... Na, ne visai niekas. Apie bites išgirdęs, Dravenis šypsojo į ūsą 
(tai tik posakis, jis nenešiojo ūsų). Ką jis slėpė?

Dravenis slėpė itin paprastus dalykus, nes tik para para (ra ra ra!)pasaulyje susimąstoma: ar esi 
tikras savo būvimu, ar pradingsi ištolimo akiračio, kurį stebi taikūs meno kūrėjai? Ar vis dar sėdi
teatro ložėje? O gal esi muliažas ir scenoje miršti gudriai suvaidintamirtimi? Reikia triukšmingai 
džiūgauti. Valio! Kiek daug galimybiųsuklysti, išvengti tiesos smūgio. Ne visiems... Štai Galigantas 
patyrėsaldų kirtį tiesiai į pakaušį, kai Guru Guru sviedė šokolado plytelę.Tarsi vėžliukas nindzė 
žvaigždutę. Referentas užuot padėkojęsprapliupo keiktis. Koks nedėkingumas.

Tiesa, vėliau paaiškėjo, kad tai buvo ne keiksmai, o japoniškas karate meistrų slengas, tiesa, kiek 
iškraipytas ir sumaišytas su tuteišiška šnekta (taip, Galigantas buvo tuteišis).

Tuo tarpu Guru Guru ramiai atsisėdo ir užsiėmė kaligrafija: dailiu, bet nesuprantamu raštu rašė 
laišką Draveniui. Jis žinojo, kad parapasaulyje suprantamos visos kalbos, nes Babelio bokštas čia 
taip ir nenugriuvo.

O gal para para pasaulyje uždrausta kalbėti viena kalba, nes tokiubūdu skatinama daugkalbystė. Ir 
kiekvienas oratorius ar tūlaskalbėtojas turi iškraipyti bet vieną žodį, jei nori likti nenubaustas.

Kaip antai Jamaikos patua ar kitose kreolinėse kalbose, pidžinuose, kur gerai žinomi žodžiai tampa 
visai kitokiais.

Guru Guru įsijungė radiją. Buvo pasakojama apie varlių fermą. Pasidarė ramiau. Šis pasaulis dar 
visai neaišprotėjęs, pagalvojo jis.

Varlių fermai vadovauja Gandras. Jis ne tik kulinaras, bet ir kūrėjas.Gandras žino: buvo tarybinis 
žmogus, deja, eksperimentas nepavyko, odabar formuojamas paražmogus, neturintis jokių 
paranormaliųsugebėjimų, ir, apskritai, be kompiuterio nieko nežinantis. Jis yravarlybininkas – para 
para epochos žmogus, balų, pelkynų gyventojas.

Reikia pažymėti, kad Gandras suvokė, jog paražmogus - tai ne koks ten Übermenschas. Priešingai - 
tai menschas, kuris visai nei Über, nei Abgemacht. Toks... joks. Varlybininkas...

Medžiai. Siaubas. Vizijos

Kai tik Guru Guru įžengdavo į girią, visada sutikdavo medžius. Lapuočius, spygliuočius ir 
dar kažkokius. Tai šiek tiek nervino, trukdė atsipalaiduoti, mąstyti. Kiek galima kentėti: 
mieste gatvės ir namai, o už – laukai, miškai, ežerai ir upės. Šis aiškus faktas paprastai yra 
pamirštamas ir net ignoruojamas. Baisu... Kaip įveikti atgrasų pasaulį, išvaduoti iš 
persekiojančių vaizdų, daiktų, visko..?

Kad giria buvo gyva, Guru Guru nė kiek neabejojo. Kartais per Naujuosius metus (ne kasmet) jis 
išeidavo laukan, ypač jei juos švęsdavo miške esančioje trobelėje, apkabindavo medį, 
pasikalbėdavo. Medis tylėjo, tai minusas, bet jis gerai išklausydavo, tai pliusas. Geriausiai 
išklausydavo lapuočiai. Spygliuočiai badėsi, nors šis badymasis buvo malonus. Guru Guru 
pagalvojo, kaip gerai, kad ne Sonoros dykumoje gyvenam. Nors ten jakiai ir donchuanaimatusai, 
bet kaktusą apkabinti galėtų nebent patyręs Jogas Jogas.



Draveni, kartą kreipėsi Guru Guru po Naujamečio, o tu ar esi apkabinęs medį? Ir jei taip, tai kokį? 
Kokie pojūčiai? Pasakok išsamiai.

Mažai kas žino, kad apkabinti medį gan rizikinga, ypač ąžuolą.Rezultatai gali priblokšti. Gerai aš 
papasakosiu išsamiai, kas gi mannutiko. Taigi, šalia bevardžio piliakalnio apglėbiau ąžuolą ir 
laukiaukada užplūs galinga energijos banga. Pastovėjau 5 (penkias) minutes,ir nieko. Jau norėjau 
nutraukti eksperimentą, kai mane ant žolėsnusviedė žaibas. Taip, legendos neklysta, ąžuolas – tai 
Perkūno medis,ir aš išvydau viziją, tarsi pamačiau filmą, trilerį.

<>

Guru Guru pakėlė ragelį, skambino Eleonora.

- Mirė mano tėvas, ar gali mane palydėti į kapines?

- Kas buvo tavo tėvelis?

- Milijardierius...

- Tu nepanaši į turčiaus dukrą.

- Aš nesantuokinė... Būčiau dėkinga, - pravirko mergina.

- Gerai, aš atvyksiu.

- Guru Guru, nenoriu atrodyti neturtinga... Guru Guru, tu tikrovėsmeistras, ar gali visus turčius 
(laidotuvėse bus tik jie) priblokštiaristokratiškumu, didžiule įtaka, galia...

- Bus padaryta...

Ginkluotas koltu ir Izraelio gamybos pistoletu kulkosvaidžiu UZI.Dravenis vairavo Linkolną MKT. 
Gale sėdėjo Eleonora ir Guru Guru,apsirėdę juodais drabužiais. Eleonoros gedulą ir skausmą 
išryškinoperlų karoliai, o Guru Guru švarko atlapą puošė ordinų ir medaliųjuostelės, akį – monoklis.
Rankoje džentelmenas spaudė dailią lazdą,kurios viduje slėpėsi grėsminga rapyra. Įspūdingai tyliai 
automobilissustojo prie kapinių tvoros. Nedorai praturtėjusi minia nuščiuvo irsudrebėjo. Pirmas 
išlipo asmens sargybinis Dravenis ir atidarėdureles. Pirmoji išlipo dama, o paskui ir kavalierius. 
Eleonorarankose laikė dvi baltas rožes, o Guru Guru tik lazdą. Klusniai itšuva pribėgo stambus 
verslininkas;

- Su kuo turiu garbės...

Guru Guru niekinančiai nustūmė išsišokėlį, o Dravenis praskleidėšvarko atlapą, įtikinančiai 
sužibėjo UZI vamzdis.

<>

- Ir tai viskas? – tarsi nusivylė Guru Guru.

Nespėjo Dravenis atsakyti, kai suskambo Guru Guru telefonas:

- Markize, nežinau kaip jus vadinti, Eleonora mūsų rankose...Pakratykite piniginę, nes jūsų dama 
pakratys savo gražias kojytes.

Draveni, tai tu tokį įdomų trilerį regėjai, Perkūnui trinktelėjus tau per makaulę? Oho... Su manim 
medžiai tai tyliai tyliai... Tiksliau, aš su jais tyliai, o jie su manim - niekaip... Ar tai gerai? Ar ir man 
turėjo regėtis trileriai?

-  Guru Guru, bet tai ne tik vizija, telefonas suskambo dabar...Paskambinki Eleonorai, gal ji 
nepagrobta? – sunerimo Dravenis.

- Telefonas išjungtas, Draveni. Gal tai tikrai tik sapnas, ir Perkūnas ir mane atitempė į tavo sapną?



- Stokojame aiškaus požiūrio į vizijas, todėl nenorime, nemokame,negalime jų suprasti, - atsakė 
Dravenis.

KUR YRA TIBETAS? BERŽYNĖLYJE!

Vizijos – ne liga, bet jos užkrečiamos ir dažnokai prilimpa prie tų, kurie mėgsta neįtikėtinas 
istorijas, paslaptis...Ypač greitai užsikrečiame, kai nustembama ir truputį išsigąstama, 
išgirdus keistą, logiškai nepaaiškinamą pasakojimą.

Prie beržo akmuo. Jis čia gulėjo, kai dar nebuvo beržo, ir kai beržo neliks, akmuo nepajudės iš 
vietos. Tai daug pasakanti analogija.

Žmogus – tai beržas, ir jaunas ar senas regi laikui nepavaldžiasvizijas. Guru Guru nesiliovė mąstęs 
apie Dravenio viziją. O gal taitiesa? Gal jis išgyveno neafišuojamą gyvenimą, paruoštą kitame
matricos algoritme. Reikia patikrinti medinę Dravenio viziją. Šį kartąGuru Guru nutarė išbandyti 
tvoras, nes posakis „ramstyti tvoras“ turižymiai gilesnę prasmę, ir ji bus nustatyta dabar. Neverta 
delsti.

Šalia vis dar statomo namo driekėsi tvora. Guru Guru rizikuodamasnuvirsti atsirėmė nugara, beveik 
išlaisvindamas kojas nuopusiausvyros kontrolės. Subraškėjo medis. Guru Guru nepasidavė ir
atsirėmė dar plačiau. Amtelėjo šuva, riktelėjo varna, tyliai praskriejožvirblis...

<>

Guru Guru stovėjo apleistos gamyklos kieme, rankoje spausdamaslagamino rankeną. Jis atvežė 
žadėtą milijoną. Šalia stovėjo viskampasiruošęs Dravenis...

Sugirgždėjo skeletas, ne... tai tvora. Guru Guru nuvirto ant žemės. Šaliavoliojosi 4 (keturi) lavonai. 
Tai gangsteriai, kuriuos patiesėDravenio UZI. Geros, draugiškos Eleonoros ir Dravenio rankos nuo 
žemėspakėlė Guru Guru. Viskas baigta, misija atlikta. Eleonora išlaisvinta.Nejaugi vizijos 
nesibaigė? Kas gi vyksta dabar?

Guru Guru nebuvo tikras, ar tai vizijos, ar "realybė". Jam šie du dalykai dažnai painiodavosi,bet to 
jis neėmė į galvą: realu tai, ką suvokiu, o ką pasakys verygos, kam tai įdomu?

Tačiau Dravenis skambino į neišmanųjį Guru Guru ragelį (išmaniojo telefono jis atsisakė, nes šis 
buvo toks išmanus,kad pats ėmė rašinėti sms visiems, kam sumanydavo -ir tai dar vadinama 
dirbtiniu "intelektu"). Jis kalbėjo neįtikėtinai lakoniškai, net griežtai.Patvirtino, kad misija tikrai 
atlikta. Guru Guru kiek pasitrynė akis ir kaip mat užsinorėjo kavos, kad būtų galutinai aišku,jog 
nesapnuoja. Kavos nebuvo, bet darėsi akivaizdu, jog misija buvo. Tai kurgi Eleonora? Po kuriuo 
beržu?

Kadangi buvo beržų garbinimo diena, logiška, kad ji galėjo būti tik po beržu. Guru Guru, 
niūniuodamas Pauliaus Širvio "Aš - beržas",ėjo į beržynėlį. Ir - o, Dievulėliau -Eleonora tikrai buvo
(tik ne stovėjo, o sėdėjo) po beržu. Mergina atrodė lyg ką tik būtų nužengusi iš šviesaus sapno.
Šypsojosi ir nieko nesakė. Atrodė gal dėkinga, o gal ekstazėje. Argi gali būti geresnė "realybė" (o 
gal vizija)?

Automobilis lėkė pirmyn, ir Guru Guru neturėjo jokio supratimo, kur. Užvairo sėdėjo Dravenis, o 
šalia Eleonora. Dravenis įjungė radiją. GrojoThe Beatles „Eleanor Rigby“. Į širdį smigo muzika, 
poezija, ir skridomintys nesustabdomai, laisvai, nevaldomai.



Eleanor RigbyPicks up the rice in the church where a wedding has beenLives in a dreamWaits at the
windowWearing the face that she keeps in a jar by the doorWho is it for?

Taip, taip, Eleonora ir Guru Guru gyvena sapne, kur buvo jų vestuvėsir ilgas, laimingas gyvenimas. 
O štai dabar jie, pamiršę savo gyvenimą,sėdi prie automobilio lango ir žiūri į nesibaigiantį miestą, ir
važiuoja nežinia kur.

Eleanor RigbyDied in the church and was buried along with her nameNobody cameFather 
McKenzieWiping the dirt from his hands as he walks from the graveNo one was saved

Visi pamiršo, kad Guru Guru ir Eleonora mirė snieguotame Tibetovienuolyne ir buvo palaidoti 
kartu. Niekas neatvyko į laidotuves, tikDravenis, ir jis išgelbėjo juos nuo mirties, pakviesdamas į 
vizijųpasaulį.

Nutilo radijas... Bet ar pasibaigė vizijos?

Tolumoje girdėjosi gortaninis tibetietiškas giedojimas, kuris, sakoma, savo jėga, gali sugriauti 
ištisus miestus (kaimus, vienkiemius). 

Ezoterinis guliašas

Draveni, nemėgstu (nekenčiu?) žodžio "ezoterinis", turbūt kaip ir tu, bet drįstu pasakyti, kad 
mano guliašas tikriausiai yra ezoterinis. Tiksliau, jame dera (taip, dera, skirtingai nei 
ezoterikoje) keliolika daržovių, prieskonių ir, žinoma, mėsytė (tantrikams galima). Ar gali būti
ir ezoterinė arbata, ezoterinis maistas apskritai?

Ezoterika – tai rūsti kulinarija, jungianti tarpusavyje nesuderinamus produktus: medų ir silkę, 
druską ir cukrų, actą ir bandeles, ir t.t..

Ezoterika – tai nežabotas apetitas, slaptas virškinimas, ir darslaptesnis vėmimas. „Išvemkime 
pasaulį“, – tai kūryba, paskatintaskrandžio rūgštimi, vidinės talpos viršijimu ar nesaikingu alkoholio
vartojimu. XXI amžiuje vis daugiau vemiama ką tik išėjus iš restorano,kavinės ar kitokios 
„tošnilovkos“. Reikia pabrėžti, kad taivienintelis sveikas ezoterikos aspektas. Guru Guru, aš 
nerekomenduojuezoterinio guliažo, verčiau – vengrišką.

Bet, Draveni, turiu paprieštarauti. Egzistuoja ir taurioji, slaptoji ezoterinė kulinarija, kur silkė 
nemaišoma su medumi, kur karaliauja saikas ir slapti ingredientai, žolelės "į sveikatą" (Muko 
dovana) ir kiti raganų burtai (nėra tokių, visi žinom, tiesiog nebuvo kaip kitaip pavadinti; be to, 
garsus dainininkas taip dainuoja). O ir guliašas mano, Draveni, išties yra vengriškas, ir tik 
vengriškas, kadangi vienąsyk paragavęs ezoterinio (parduotuvinio su E, BE ir GėMėO bei 
nuostabiuoju gliutamatu), apsisprendžiau būti egzoteriku (dar vienas para para žodis...).

Maistas - raktas į kalbą (atsiriša liežuvis skaniai pavalgius), o kalba - raktas į viską. O viskas - tai 
niekas. Taigi maistas - tai niekas. Ar teisingai mąstau, Draveni? Ką tu valgai?

- Guru Guru, aš badauju... Svarstau ar verta tapti saulės energijosvalgytoju, ir semtis sotumo tiesiai 
iš oro. Draugiškai patariu -nevartoki žodžio ezoterika, verčiau - kolekcija, refleksija,administracija, 
edukacija, evakuacija...

Kokių žodžių dar nevartoti? Galiu spėti, kad tai astralas, mentalas, egregoras (agregatas gal 
galima?), virgulė, para-psichologija, Kašpirovskis, ekstra-sensas, intra-vertas, aiškia-regis (-klausis, 
-girdis, -matis?), galiausiai, spiritistas (čia ne apie tuos, kurie mėgsta spirituotą kompotą)?



Ne, ne... Nevartoki - teisingumas, atpildas, laimė, sėkmė, ir kastuvas...

Taip, be kastuvo nebus nei archeologijos, nei kapinių, kuriose taip jauku pasivaikščiot net dieną, nei
kopūstų... Galima sakyti, kad mūsų civilizacijos (mūsų? civilizacijos?) didžiausias pasiekimas yra 
ne kompiuteris, o kastuvas. Visais pavidalais, - nuo paprasto buitinio kastuvėlio iki buldozerio.

Būki iškastas iki dugno
Išgertas vienu mauku
Metantis sudegusį degtuką
Gaudantis rąstą
Pakilęs virš duobės
Nukritęs po stalu
Pakilęs virš lubų
(jos aukščiau grindų)
(jos žemiau grindų)
Kada žemiau?
Kur žemiau?
Aukštis?
Ne!
Žemuma...
Mes - žemumų vaikai. Man sunku įsivaizduoti, kad kažkas (ne kažkas, o tibetiečiai, pavyzdžiui), 
gyvena ant "pasaulio stogo", net penkių kilometrų aukštyje... Kažkur aukštai aukštai danguje, 
beveik ten, kur skraido lėktuvai... Aš lygumų ir žemumų vaikas, o tu, Draveni? Girdėjau, kad esi 
vikingų palikuonis?

- Aš tik smėlis, - atsiduso Dravenis.

Taip, pakrantėse pilna smėlio. Mieste - tik vaikų dėžėse, ir kokiaišvada - reikia sveikai maitintis. 
Bet Guru Guru prakeikė tą valandą,kai įslinko į itališką, „sicilietišką“ restoraną, bet sugrįžo namo
(kokia tai vieta?) sotus, nes buvo pakylėtas Nuragijos liudininkas. Požeminės landos tarp Sardinijos 
ir Sicilijos salų dar ne visiems žinomos, ne visi turi specialius kastuvus...

Šalia falšyvo meno teskamba autentiška nata

Kai suskamba telefonas, nelauki gerų naujienų. Bet koks skambutis - problema. Guru Guru 
(tik jis vienas!) žinojo šį faktą. Ir štai skambutis. Kodėl?

- Palikite mane ramybėje!

- Čia Eleonora, nenumeski ragelio.

Nereikia mesti rago, nes jis ant kažkieno galvos sprunka nuo žmonių,nuo civilizacijos, nuo 
progreso.

- Atsiprašau, - susigėdo Guru Guru, - aš klausau...

- Padėki man, tiksliau aukštam menui, tapybai. Ar esi dailėsekspertas? Atsiprašau už kvailą 
klausimą. Reikia nustatyti ką tiksurasto M.K. Čiurlionio paveikslo autorystę.

- Kaip vadinasi šis genijaus kūrinys?



- T. Rex, didžiulė drobė, nutapyta aliejiniais dažais. Paveikslaseksponuojamas „Referento 
galerijoje“, ir šį šedevrą nori nusipirktikažkoks milijardierius škotas už milijoną eurų.

- Eleonora, tu mane sudominai, - kvatojo Guru Guru, - aišku, aš esugeriausias pasaulyje ekspertas.

Guru Guru artėjo prie „Referento galerijos“, artėjo ir juodas šešėlis,krentantis nuo troleibuso stulpo.
Staiga atsivėrė galerijos durys irdu sanitarai išnešė keistais suriestą džentelmeną. Pribėgo Eleonora.

- Guru Guru, tai pirmasis ekspertas...

- O kur antras?

- Tuoj išneš...

Po kelių minučių pasirodė nauji neštuvai.

- Guru Guru, tu gali atsisakyti... – ramino Eleonora.

- Jokiu būdu. Tik paskambinsiu Draveniui...

Šalia didžiulio paveikslo (ten buvo nemokšiškai nupiešta palmė irdinozauras) lūkuriavo kiltu 
vilkintis škotas. Džentelmenasnuobodžiavo, todėl grojo dūdmaišiu.

- Pagaliau, kiek galima laukti, - piktinosi škotas, - visi menoekspertai krenta negyvi išvydę šį 
paveikslą. Mirtinas šedevras. Puiku.Tikiuosi, prieš numirdamas jūs patvirtinsite ar paneigsite šio 
darboautentiškumą.

Guru Guru, apsidairęs ir suvokęs, ka daugiau nieko aplinkui nėra, pirmiausia sukalbėjo paveikslų 
eksperto maldelę, sukurtą HR:

Velniop nueina aukštas menas,
Ir nebegalima liūdėt,
Kada pavasarį kaštanas
Už lango pradeda žydėt.
- Ką? - sukliko škotas. Dūdmaišis susirangydamas blerbtelėjo.

- Nieko, sakau, kur gavot tą padirbtuką?

- Pirkau iš... negaliu sakyt, iš kieno. Bet čia negali būti kopija.

- Gali... o gal negali... - Guru Guru akivaizdžiai tempė laiką.

Laikas tįso.

Galiausiai Guru Guru sugalvojo. Reikia iš para para pasaulio išsikviesti Šriodingerio Dravenį.

Dravenis atėjo, tiksliau, įvažiavo į galeriją su paspirtuku, ir atvežėdu dūdmaišius:

- Šalia falšyvo meto teskamba autentiška nata.

Ir visi trys pradėjo dūduoti:

Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai
.........................................................

- Tai klasika, - tarė škotas, - perku.

- Paveikslą? – nustebo Guru Guru.

- Ne, pilį...

Ekspertas



Guru Guru mąstė, kaip gi tampama meno specialistu, ekspertu, žinovu, kai tiek daug meno 
krypčių, mokyklų, o dailininkų – nesuskaičiuojama daugybė? Ir kas gali patarti? Tik tolimas 
nuo bet kokio meno žmogus, užkietėjęs ne-kūrėjas, o kūrikas... Tokių dabar reta. Kažkada, 
kai jie stovėjo prie krosnių, ir ne tik akmens anglimi, bet ir į malkas sukapotu gyvenimų, 
„supielavota“ karjera šildė mokyklas, ligonines, muziejus.

O dabar tokių nėra. Neliko ir frakuotų kaminkrėčių. Liko tik ugniagesiai-gelbėtojai.

Liepsnos, ugnis, aukštos kopėčios, išgelbėti vaikai,seneliai suteikia privilegiją diagnozuoti bet kokį 
meną: literatūrą,poeziją, dailę. Todėl Guru Guru nutarė pasukti garbingu ugniestramdymo keliu.

Degė istorinė dvaro kiaulidė, kurioje dabar buvo įrengta kavinė. Čiagalima ne tik pavalgyti, bet ir 
persivalgyti, ne tik išgerti, bet irpasigerti. Subtilaus skonio mėgėjams ant sienų kabojo nevalgomi
postmodernistų paveikslai. Taigi ugnis užvaldė antivisuomeninęgirdyklą, bet Guru Guru nutarė 
gelbėti ne tik lankytojus, bet ir menokurinius.

Po stalu voliojosi referentas Galigantas. Apsvaigęs nuo degtinės iranglies monoksido. Puikus 
kokteilis!

- Guru Guru, išgelbėki mane, - kriokė Galigantas, - ir tik vienąpaveikslą. Tai šedevras!

Tik lauke, toliau nuo liepsnos ir dūmų, Guru Guru prisiminė, kadreikia tapti ekspertu, specialistu, 
profu. Galigantas buvo nekalbus irapkabinęs paveikslą, šnairavo į ugniagesius, policininkus ir
smalsuolius. Pasirodė ir Dravenis.

- Poete, vežki mane namo, toliau nuo gaisro ir žiniasklaidos.

- Aš atvežiau blogerę, populiaraus tinklaraščio autorę Auksę Melagytę,tai ji pasirūpins tavimi.

- Aš auka, aš ligonis, visi blogeriai – blogi.

- Kalbėkite, žmonės turi žinoti tiesą, - džiūgavo Auksė.

Galigantas prapliupo keiktis. Į eterį sklido keiksmų ir nešvankybiųlavina, grasinimai. Pagaliau 
išseko referento fantazija ir jis nutilo.Reportažas iš karštos vietos buvo sukrečiantis. Bet svarbu ne 
tai,nežinia, ar sąmoningai (žiniasklaida žino viską), ar tendencingai GuruGuru buvo pristatytas ne 
ugniagesiu, bet dailės (ir kitko) ekspertu,kuris atvyko gelbėti meno kūrinį, bet ne girtą kultūros 
biurokratą.

Beje, apie meno kūrinį. Jis buvo dvisluoksnis. Gudrusai Galigantas tikrąjį kūrinį su kokio tai 
pieštuko(žarg. dailės mokyklos auklėtinio) pagalba buvo uždažęs. Matėsi kreivoka Monos Lizos 
kopija,tokia Mona-ne-Liza.

O kas gi buvo po ja? Ekspertas Guru Guru ilgokai suko galvą, bandydamas atspėti nekrapštant 
dažų. Jam pavyko,nors ir ne iš karto. Išdavė neapdairiai pieštuko neuždažyta paveikslo apačia, 
kurioje buvo matyti parašas.

O siaube. Čia gi... Buvo net baisu suvokti, kad M. K. Čiurlionio Karalių pasakos originalas dabar jo 
rankose...

Guru Guru atsiveidėjęs (kada dar pasitaikys tokia proga) kerziniu batu (taip, patogūs jei) spyrė 
Galigantui elegantiškai.Neskaudžiai, bet stipriai ("bit budu silno, no akuratno", - prisiminė klasiką).

Sudejavo referentas. O pamatęs, kad Guru Guru pastebėjo M.K.Č. parašą, ėmė tiesti rankas į 
paveikslą kažką švogždamas.



"Vagis turi sėdėti", - dar viena mintis iš filmo atėjo Guru Guru į makaulę. Tik kaip tai padaryt? Ar 
teisybė gali nugalėt?

Teisybė niekada nenugali įprastiniais, standartiniais būdais. Teisybėveikia kitaip. Dabar Guru Guru 
tapo teisybės įrankiu, todėl tamsiąnaktį nepastebimai įsėlino į M.K. Čiurlionio muziejų ir pakabino 
tenpaveikslą. Beliko paskleisti gandus, todėl Guru Guru nuvyko pasblogerę Auksę Melagytę ir 
pradėjo šnekėti sensacingus niekus.

Tiesioginis eteris Guru Guru neviliojo, bet norėjosi pasisakyti apie (sąrašas nepilnas):Tibetą, 
gyvenimą su virusu, gyvenimą be viruso, Lhasą, Potalą, Dalai Lamą,ekologiją, gyvenimą su 
politika, gyvenimą be politikos, kultūrą (nė žodžio apie Galigantą, šiukštu;blogerė susinervino)...

- Guru Guru, ko jūs bijote, rėžkite tiesiai. Žmonės trokšta girdėtiintriguojančias naujienas, - ragino 
Auksė.

- Kai į meno kūrinį žvelgia tobula specialisto akis, pasaulyje liekamažiau stichinių nelaimių, gaisrų, 
rasinės neapykantos, karų ir bado.Meno ekspertas vien tik savo buvimu ištaiso žmonijos klaidas ir
netektis. 

Astronautas

Sugrįžęs iš tamsaus miško, Guru Guru nutarė pailsėti, ir naktis neprieštaravo. Ūkiančią 
lopšinę giedojo jungtinis pelėdų ir apuokų choras, bet miegoti trukdė itin ryški pilnatis. 
Reikia skristi į Mėnulį ir išjungti elektrą. Tamsioje palydovo pusėje yra paslėptas kirtiklis.

Guru Guru žinojo, kad gandai, pasakojami apie naujuosius (kosminio taksi) astronautus gali būti 
teisūs: kalbama, kad jie pamatė, jog žemė plokščia. Galėjo būti teisingi ir gandai, kad juos paveikė 
čiobrelių arbata.

Bet kuriuo atveju, reikia kažkaip susisiekti su Maloniu Esku ir paprašyti taksi paslaugų iki Mėnulio.

Su Maloniu Esku, deja, susisiekti nepavyko, į pokalbį atėjo tik joatstovė spaudai Vapsva Maja.

- Pone Guru Guru, visi bilietai jau išparduoti trims metams į priekį.Koks jūsų kelionės tikslas?

- Pramoga, turizmas...

- Deja, teks palaukti. Nenusiminkite, bus akcijos, paskutinės dienos (ir net paskutinio pusvalandžio)
išpardavimai.

Ir vėl naktis, nepailstanti pilnatis ir jungtinis Pelėdų ir Apuokųchoras. Nepakeliamai švietė apvalus 
diskas – nors lipki ant stogo.Guru Guru pakluso vidiniam balsui. Ant stogo stovėjo Dravenis ir
žvelgė į Mėnulį.

- Gal gali pasakyti, ko visi veržiasi į Mėnulį?

- Apsakymas itin paprastas: visos misijos ieškojo šviesos kirtiklio irnerado, - atsakė Dravenis.

- O jei suras?

- Bus dar blogiau. Kirtiklį saugo iki dantų ginkluota reptiloidų brigada.

Čia reiktų garbiajam skaitytojui pažymėti, kad Dravenis, kaip įprasta, kalbėjo metaforomis. 
Reptiloidai, suprantama, dantų neturi.O kokie jų ginklai, deja, nežino net (Žemės) kosminė 
žvalgyba.



Vis dėlto vienintelis Malonus Eskas ryžosi rizikuoti, o kadangi turėjo gerą žvalgybą (nuosavą), 
nenuostabu, jog netrukus suskambėjoGuru Guru (neišmanusis) telefonas. Čia dar reiktų pažymėti, 
kad jo skambutis buvo melodija iš "Žvaigždžių karų" (iš kur daugiau?).

Guru Guru atsiliepė. Valdingas, bet švelnus Malonaus Esko balsas angliškai (protarpiais dar 
kažkokia kalba, nežinia kokia, bet Guru Guru ją suprato, – turbūt tai buvo telepatijos bandymas, jos 
Mėnuly galėjo prisireikti) pasiūlė vykti į tą blyną, skrendantį aplink (ar tikrai?) Žemę.

Guru Guru nenustebo, Dravenis irgi (bent neparodė).

- Kada išvyksti?

- Šiąnakt, pilnačiai vos pasirodžius. Kodėl, nežinau, gal tu žinai, prie ko čia ta pilnatis?

- Pilnatis – tai galingas siųstuvas, kuris veikia ne tik žmonių, betir gyvūnų smegenis. Poveikis 
neaiškus, tikslas – dar tamsesnis.Žmonija taps laisva, kai išjungs Mėnulyje elektrą.

- Bet jei tada nebeliks potvynių, kas bus su mūsų ir taip prasta ekologija?

- Potvyniai neturi nieko bendra su Mėnuliu – čia veikia kitos jėgos,kurių mokslininkas nenori 
įvardinti. Paprasčiau naiviai žmonijaikartoti senas mokyklines „tiesas“, nes taip ramiau gyventi...

Guru Guru nulipo nuo stogo ir krito į lovą. Švietė visagalė pilnatis,ir jungtinis pelėdų ir apuokų 
choras giedojo lopšinę, kuri pažadinalunatikus ir atveria naujas raiškos erdves. 

Cenzūra

Reikia mums, Draveni, įkurti savo veidaknygę, kurios niekas necenzūruotų, niekas 
neblokuotų, kad būtume nepriklausomi. Kaip manai, ar tai - įmanoma? – paklausė Guru 
Guru.

- Guru Guru, tai neįmanoma ir to nereikia daryti... Gerai, kad būtų aktyvi, karinga cenzūra. Tuomet 
galima kalbėti Ezopo kalba, ir galima būtų pateikti grąsias mintis tarp eilučių. Deja, vyrauja tik 
abejingumas ir ignoravimas, todėl aš noriu pasitraukti iš kultūriniogyvenimo... – atsakė Dravenis.

- Kultūrinis gyvenimas kaip per Sibirą be stotelių (beveik)važiuojantis traukinys: jei jau įsėdai, 
neišlipsi... Taigi kelio atgalnėra... Nebent pėstute per taigą ir tundrą... O ten - lokiai ir netbalteji 
zuikiai (ypač pavojingi recidyvistai).

Dravenį pradžiugino Guru Guru ryžtingumas ir nuosekli pozicija. Reikiapasikalbėti su Galigantu.

- Gerbiamas referente, kodėl nėra cenzūros?

- Draveni, ji nereikalinga, nes, viena vertus, jūs, poetai, rašytojai,dramaturgai nežinote jokių 
paslapčių... Antra vertus, jus kontroliuojavidinis cenzorius, todėl aš visiškai ramus, - išdidžiai atsakė
Galigantas.

- Visada norėjau paklausti, - smalsavo Guru Guru. - Ar gali būti, kad Ezopas gyvena itin 
cenzūruotoje visuomenėje,todėl ir sugalvojo tokią (ezopišką) kalbą? Ar jis tiesiog mėgavosi kalbos 
teikiamais estetiniais (ir kitais) malonumais?

- Lengviausia pasakyti, kad Ezopas sirgo paranoja. Manau, kad taislaikais buvo ypač madinga 
kalbėti netiesiogiai, užuolankomis,pavyzdžiais, pasakomis, nes tiesi kalba buvo norma. Tuomet 
atkreiptidėmesį, sudominti galima buvo tik pasakėčiomis. O kaip dabar pelnytivisuomenės dėmesį? 
– paklausė Dravenis.



- Draveni, o gal Ezopas buvo politikas, todėl ir sekė visiems pasakas? Ar jis tuomet buvo 
populiarus, ar buvo šoumenas?

O dabar visuomenės dėmesį pelnyti lengva: pasirodyk televizoriuje nors kartelį, ir būsi penkių 
minučių "herojus". Tiesa, jau rytoj tave pamirš.

O jei, neduokdie, padarysi ką nors reikšmingo (kultūrinio, kultūringo), į tave nekreips dėmesio, 
ignoruos, cenzūruos ir gal net į kriaušę duos. Kaip manai, Draveni, kodėl taip yra?

- Ne visi gauna į „lempą“... Dabar yra ne cenzūra, o formatas. Kamleista kalbėti, rašyti, tas ir 
sulaukia dėmesio ir honorarų, o visikiti turi būti tik vartotojai. Negalima savo noru tapti kūrėju, ir
talentas, ar jo nebuvimas neturi jokios reikšmės.

- Greičiausiai "neformatas" irgi yra formatas? Ar galima išsiimti cenzūros leidimą dirbti, jei nori 
būti savanoriškai cenzūruojamas (tuo pat metu kurti ezopišką visatą)?

Ar revoliucija viduje gali virsti revoliucija išorėje, ir atvirkščiai?

- Guru Guru, cenzūros nėra, laisvė kurti yra: ant vandens, smėlyje,debesyse... Ir nereikia jokio 
leidimo. Ezopiška visata - tai tavo fbsiena, o ten yra cenzorius, todėl TEN reikia sekti pasakėles... 
Vidinėrevoliucija - tai pabudimas, ir, paprastai, miegantys rėkia -pabuskite, ir toliau sapnuoja, kad 
jie laisvi... Todėl vidinėrevoliucija turi būti slapta, nesusekama,,, Antraip, Bastilija(psichuškė)... (...) 
(!!!).

- O galima vidinę (slaptą, nesusekamą) revoliuciją surengti sapne? Atsibundi, - ir jau viskas 
pasikeitę.

- Galima, ir būtina... Sapnai neatskiriama tikrovės dalis... Atrastišiuos slaptus būdus, metodus ir 
gyvenimas tau paklus. Tapki tikrovėsmeistru!

- O kuo užsiima tikrovės meistrai?

- Guru Guru, tavo klausimas žengia toliau tavo patirties - sužinosi,kai tapsi tikrovės meistru.

- Gerai, Draveni, vos tik (jei) tapsiu, iškart tau paskambinsiu... Arba pasibelsiu (telepatiškai) į duris.

- Abejoju... Tu įslaptinsi, nuslėpsi šį faktą... Ir būsi teisus... 

Tuščio slėnio beprotis

Draveni, ar esi girdėjęs apie tuščio slėnio beprotį?

Man atrodo, kad mūsų dienomis bepročių pakanka (šiandien prasidėjo pilnatis; maloniai nustebino 
žmogutis, ėjęs per perėją: vienoj rankoj alaus skardinė, nugerta, kitoje - mobilusis telefonas; vyras 
nevalstybine kalba garsiai rėkė: aš gi sakau, branduolinė bomba, nu branduolinė bomba"). Bet, 
Draveni, juk "šventųjų bepročių" tikrai niekada nebūna per daug, ar ne?

Tik dabar Guru Guru pastebėjo, kad jis kalba pats su savimi, ir pabudomiške, o gal girioje? Ir kuo gi
skiriasi giria nuo miško? Pakilo nuožolės ir leidosi bėgti, kol pribėgo upelį. Kur jis įteka? Peršokęs
upelį, Guru Guru bėgo toliau. Staiga iš paparčių krūmyno išniro lūšis.

- Ar tu katė?



- Aš esu plėšri, nes ginu savo namus, tiksliau – teritoriją. O kur tavo namai?

Guru Guru ne juokais sutriko. Katė kalbėjo žmogaus balsu ir pateikė esminį klausimą.

- Taip, taip, atsipeikėk, jaunuoli, tavo gentainiai svajoja apiebranduolinę bombą ir tik laukia, kada 
bus proga paversti pasaulįpelenais. Tai kur tavo namai, jeigu ši planeta, šis slėnis tausvetimas?

- Šventaragio slėnis pavirto bepročių slėniu, - šiurpo Guru Guru, - tuteisi, mes tikrai esame ne 
namie...

Guru Guru prisiminė beviltiškus poetų atodūsius, beribį troškimąsugrįžti į savo tikruosius namus.

- Tai kur aš esu?

- Kažkur tarp Kernavės ir Kernow (Kornvalio). Ar supranti, ką noriu pasakyt?

- Nelabai...

Gyvūnas (?) sumurmėjo kažkokią murmelę, Guru Guru suėmė miegas, jis įsliuogė į itin ryškių ir 
(kokia laimė) kontroliuojamų sapnų karaliją.

Joje matėsi keistoki pastatai: gal vienuolynai, o gal tvirtovės, o gal viena ir kita. Kažkur tolumoje 
girdėjosi negarsiai, bet gana aiškiai (pavyko suprasti) kalbantys keistokai apsirengę žmonės. Jokių 
bombų nesimatė. Šiuolaikinės civilizacijos ženklų - irgi.

Kas gi tai galėtų būti, mąstė Guru Guru. Prieš akis lyg koks skaipo paveiksliukas iškilo thangka su 
Dravenio atvaizdu. Guru Guru stengėsi nesistebėti niekuo, tad ramiai užklausė abrozdėlio: - Kur 
mes?

Dravenis itin sunkiai išsiropštė iš ikonos, nusipurtė dažus.

- Klausi, kur mes? Galiu atsakyti tik savo patirties ribose. Štai miškas, štai pieva, takas... Ten ir 
esame...

... kelias, upė... Kad nelabai neaiškiau pasidarė... Na, gerai, tiek to, kur mes. Kas mes, lyg ir aišku. 
Tada sakyk, - kodėl?

- Klausi, kodėl? Čia bejėgė patirtis... Patirtis tik tokia: esame, irtiek. Tu nori žinoti priežastį? 
Atsakymai plūduriuoja filosofų balose.Ar mes varlės? Gal tritonai? Ne... Čia iškyla klausimas: kas 
buvo ikiDidžiojo sprogimo? Į pagalbą ateina Kūrėjo įvaizdis. Bet kas buvo ikiKūrėjo? Ir kas gi 
sukūrė Kūrėją? Aklavietė? Ne! Guru Guru, gal galinurodyti taką, išeitį iš aklavietės?

- Draveni, skaičiau apie čiodą, - puikias apeigas (?) baimei, pykčiui nugalėtų. Gal jos padėtų mums 
suvokti, - kodėl?

Man tai kyla kitas klausimas: gal tai tebuvo tiesiog sproginėjimų serijos (kas kažkiek milijardų 
metų, kas tik mums yra daug, o Brahmai - sekundės) vienas sprogtelėjimas, kurį pernelyg 
sureikšminame. Taigi, iki to "didžiojo sprogimo" buvo visata, amžinai buvo ir bus, tik kito ir kis... 
Sproginėjo ir sproginės... Bet... KODĖL?

Tai ne aklavietė, tai jau pusė atsakymo. Kur rasti kitą?

- Ten angelai gyvena už aukštų kalnų... - pasigirdo gerai žinoma daina (giesmė, arija?) erdvėje. 
Pinčiukas... Jo labai trūks.

-  Guru Guru, tu dar nematai kelio, tako, ir negalia atsakyti –„kodėl“. Atsakymas toks: kodėl tau 
kyla klausimas – „kodėl“?

- Gal todėl, kad matau kelią ir ne(be)bijau juo žengti?

- "Kas trypčioja vietoje, kelia tik dulkes, trys kirčiai lazda", - štaitaip tau atsakytų ZEN Meistras, o 
kadangi aš toks nesu, siūlau išgertiarbatos. Tai skanu ir neskausminga.



- Pasiklausykime pankroko. 

Krokodilui paliepus...

Aušo nuostabus rytas. Žolė švelniai bangavo, galima buvo išplaukti. Valtis buvo kiaura, todėl 
žymiai greičiau slydo molėtu taku. Svarbu neatsitrenkti į lauko akmenis ir nepaskęsti 
krūmuose. Guru Guru it lasą mestelėjo tinklą ir pagavo už kelmo pasislėpusį krokodilą. 
Aštriadantis plėšrūnas bandė pragraužti tinkle skylę, bet veltui stengėsi, jis negalėjo nukąsti 
lininių virvių. Kas kita metalas, jis minkštas, švelnus.

- Guru Guru, paleiski mane, aš išpildysiu tris tavo norus...

Guru Guru seniai laukė panašaus pasiūlymo, tiesa, pagalvodavo apie lašišą, zylę ar bent jau bebrą, 
bet tiko ir krokodilas (o gal tai buvo aligatorius aba kaimanas? jų gentyse Guru Guru nebaisiai 
smarkiai gaudėsi).

- Gerai... Pirmas noras – visada būti su savo mylimąja Eleonora taikoje ir ramybėje.

Tarsi spragtelėjus kojų pirštais prieš Guru Guru išdygo kapinių vaizdas. Du antkapiai Tibete, 
apsupti beprotiško grožio rašmenų, spalvotų vėliavėlių ir panašios atributikos. Tibetietiški skaičiai 
kartu su raidėmis liudijo, kad tai judviejų kapai su Eleonora.

- Krokodile... Tu ką?

- Na, visada, tai visada... Antras noras?

Guru Guru kiek susinervino. Reinkarnacija jis (jau) tikėjo, o datos buvo tolimos, tad nėra ko 
nervintis.

- Ką gi, stebuklingasai žvėrie. Noriu mokėti visas pasaulio kalbas, taip pat ir gyvūnų.

- Ar neperdaug nori, - pasirodė, kad krokodilas mirktelėjo šiaip jau nemirksinčią akį.

Ir staiga susiūbavo dangus po kojom, žemė virš galvos... A, tai Guru Guru pasijuto stovįs ant rankų. 
Galvoje ūžė nuo žodžių ir beprasmiškų skiemenų, kukavimo (ir tarmiško kūkavimo) bei 
čirškėjimo... Kiek vėliau choras nurimo, pradėjo aiškėti paskiri balsai... Puikus išradimas. Ačiū, 
Sebekai.

- Treeeečias noras, - nuobodžiaudamas žiovavo reptilijus. - Nu sugalvok ką nors originalesnio. Beje,
krokodilų kalbos tau neinstaliavau, pagal Krokodilų etikos kodeksą neturėjau teisės... Cha, cha.

- Galima skambutį draugui?

- Pirmyn, tik greitai.

Dravenis tarsi budėjo prie ragelio. Vietoj "alio" pasigirdo caksėjimas, švilpesys ir murmėjimas 
(kokia tai kalba? gal dar niekam nežinoma?).

Paukščių kalba buvo tai, kaip paaiškėjo. Ir puiku, ir gerai. Ir taip turi būti, taip kaip yra,ir ne kitaip.

Atmetus žaltvykslių abejones, atstumas nuo aukštapelkėsiki namų sutrumpėja net šešias jardais. 
Guru Guru buvo itin žvalus,galėjo pavyti automobilį, užlipti ant stogo, nuo tilto šokti į upę. Irkodėl?
Todėl kad sugavus krokodilą, vis mažiau tenka skirti dėmesiopigiai nupirktiems svajonių vazonams,
kuriuose, deja, neaugaskraidančios gėlės. Ir dar todėl, kad toks buvo trečiasis noras (jį sunku 
apibūdinti žodžiais, juk pasufleravo Dravenis).



Miestas (be krokodilo pagalbos) – užtvara, gelmė, bevertis lobis, itintrumpa diena, spėriai 
užgęstanti vakare, ir mirštanti ryte.

Tik reinkarnacijos dėka išaušta naujas rytas. Ir kas gali iškasti auksogrynuolį iš beverčio smėlio? 
Tik Guru Guru, ir niekas kitas.

(Tarp mūsų kalbant, tai krokodilo dovana, "ketvirtasis" (neišsakytasis) noras,bonusas, akcija, kaip 
norit, taip vadinkit.) 

Trumpas ilgas du trumpi trys trumpi ilgas du trumpi

Miestas judria gatvių kilpa smaugė Guru Guru, todėl jis šaligatvyje neieškojo vinių, 
pramušančių asfalto šarvus, nes žinojo, kad net ir pakilus žymiai aukščiau, ir saugiai skriejant
aplink Žemę standartine orbita, visos gudrios ir sunkios hipotezės, doktrinos ir teorijos 
netenka svorio, nes paralelinės durys į demiurgų pasaulį yra slibino kieme, ten, kur žiemoti 
traukia delfinai.

Artėjo nejuntama audra. Aštrus permainų vėjas (ne tas, apie kur švilpė Skorpionai) pargriovė pušį, 
lūžosausa minties šaka. Guru Guru buvo tikras, kad naujas Visatospaslaptis demaskuojantis dėsnis 
negali būti nupirktas PC arpasufleruotas džipo stabdžių žviegimo, įkvėptas klaiktelėjusių varnų 
riksmų.

Net ir išgirdus nekvalifikuotą atsakymą, negalima sustoti tiesbalsavimo urna (postulatų kalve), į 
kurią krenta sofistų keiksmai,demagogų pažadai ir klounų (džokerių) ašaros. O nesulaukus 
atsakymo, vis vienreikia judėti kryptimi parodyta šarlatano ranka, bet ne koja (ypač dešine).

Guru Guru ėjo savo įprastu taku per vidinį (ne dvasinį) kiemą. Pamatė apskritimą su tašku viduryje, 
nupieštąbalta kreida tiesiai ant tako. Iškart pagalvojo: sanų klikas, skambantis kaip bučinio 
(pakštelėjimo) garsas.Jam nė neatėjo į galvą, kad tai galėtų būti vaikų žaidimo ženklas (tik kaip jį 
žaisti? juk čia ne "klasės") ar bent jauNaskos ateivių palikuonių paliktas simbolis (jei tai 
nusileidimo aikštelės ženklas, tie ateiviai turėjo būti žiogo dydžio, nekas...).

Teko skambinti simbolologui Draveniui, kuris garbingą titulą perėmė iš tokio daktaro Lengdono.

- Guru Guru, atminki, nauja diena iš spintos ima seną rūbą, ir aštriukirviu kapoja antikvarinį 
garderobą. Palauki, kada nuo lubų nukrisnaujas džinsinis kostiumas, salamandros batai ir kaubojaus
skrybėlė.Kolto nereikės. Gal tik seno viskio butelio. Išgėręs gurkšnį (nedaugiau) pastebėsi, kad 
neįprasta kryptimi bėga (jis žirglioja)žiogas. Skubėk, neatsilik, nes žaliasis smuikininkas tave nuves
įtamsų mišką, kuriame nėra medžių, jokių, net ir krūmų, ir tas miškasyra nupieštas ant smėlio, gal 
ant ežero paviršiaus. Tai ženklai skirtitau. Supraski juos. Ir tapk ženklu, simboliu.

- Viskis morališkai paseno. Šviežių mėtų arbata su ekologiškomis žaliųjų citrinų sultimis – ateities 
gėrimas. The uisge-beathe dona (Vis

Žiogų kalbą suprantu, bet jie tiek daug kalba... Toks jausmas, kad vienu metu penkiolika balsų... 
Painu.

- Virsk ženklu, piešiniu, hieroglifu, - iš aukštos tribūnos raginoDravenis, - ir tegul ateities kartos 
beviltiškai stengiasi taveiššifruoti, dekoduoti, perprasti. Guru Guru, nedelsk, paskubėki!

Guru Guru ėmė greitai lyg Morzės abėcėle pyškino saniškus klikus: liežuviu trys trumpi 
kliktelėjimai, trys ilgi, tada vėl trys trumpi.



Dravenis nesunkiai atpažino SOS, tada atgal kliksėjo: trumpas ilgas du trumpi trys trumpi ilgas du 
trumpi (LSD, Lietuvos sodininkų draugija). Reikėjo gelbėti žydinčius (vis dar) sodus. 

Vėjo žmonės gyvena audros debesyse

“And if we don’t make the decision ourselves, it’ll be made for us.”

Vėjo žmonės gyvena audros debesyse. Kartu su žaibo smūgiais jiekrenta į žemę maištauti, kelti 
revoliucijas ir riaušes. Juos puošia neordinai ir medaliai, bet mėlynės ir randai. Tai žmogės, išbridę 
išbeformės statistų minios, pilkos mokesčių mokėtojų masės. Guru Gurukartu su meteoritais ir 
ledokšniais nukrito iš itin agresyvausdebesies. Jo rankose blizgėjo armatūros strypas. Aukštas 
viesuloįvertinimas skverbėsi į Guru Guru kaukolės centrą ir virto viskągriaunančiu energetiniu 
sūkuriu. Įsiliejęs į taikią antirasistinędemonstraciją, jis neramiai dairėsi ieškodamas juvelyrinės
parduotuvės.

Guru Guru eisenoje pastebėjo Eleonorą. Kažkas lūžo Guru Gurukrūtinėje. Ne, tai nebuvo šonkaulis,
bet armatūros strypas darneįmontuotas į krūtinę.

- Guru Guru, aš žinau, esi drąsus, bet nereikia smurto, - maldavo mergina.

Guru Guru numetė strypą, kuris klusniai nuriedėjo iki pat juvelyrinėsparduotuvės. Nebūtina daužyti 
vitrinų: mylimai merginai galimanupirkti žiedą.

Besidairant prašmatnios parduotuvės, dėmesį patraukė ir kita mergina. Jos rankose buvo nedidukė, 
kompaktiška (mini?)beisbolo lazda. Mergina neatrodė agresyviai, bet irgi dairėsi, kam čia padaryti 
demokratiją.

Guru Guru pro banguojančią minią prasibrovė iki merginos. Norint, kad išgirstų, teko gan bjauriai 
rėkti:

- Ką čia veiki?

- O tu?

- Kovoju už demokratiją.

- O aš negaliu kvėpuoti.

- Tai nejaugi sprendi pasaulio problemas?

- Ne, man astma. Be to, jaučiu egzistencinę krizę. Patiko pats šūkis.

- Krizė ir man.

Po tokio ar maždaug tokio dialogo (prastai girdėjosi abiem, gal žodžiai buvo visai kiti) jaunuoliai 
nudrožė gerti kavos, o gal arbatos.

Kavinukėje, esančioje kiek toliau nuo rimtų įvykių, sėdėjo Dravenis ir skaitė nestorą, bet solidžiai 
atrodančią knygą (nespalvotu viršeliu).

Dravenis atrodė itin mįslingas, vos linktelėjo, apsimetęs, kad nepažįsta Guru Guru, tad jaunimas 
prisėdo prie kito staliuko. Dravenis juos stebėjo.

Staiga atsidėrė durys ir į kavinę užėjo Eleonora.

- Guru Guru, kur tu dingai?



- Aš čia, susipažink, tai garsi blogerė Auksė Melagytė...

- Nereikia pristatinėti, visi žino šią skandalistę!

- Kalbėkite, - nudžiugo blogerė.

- Gerai, aš papasakosiu. Ką tik mačiau keistą tipą sviedusį Molotovo (o gal Ribentropo)kokteilį į 
knygyno langą. Jis rėkė: „Aš referentas, šalin kultūrą!“

- Bėgu filmuoti...

Auksė žaibiškai dingo, bet priartėjo Dravenis. Rankoje jis laikė šiektiek apdegusią knygą: I. Kanto 
„Praktinio proto kritiką“.

- Draveni, liūdna stebėti šį vandalizmą.

- Kai liūdna reikia ant krūtinės ištatuiruoti slibiną, ryjantįkraujuojančią širdį, - atsakė Dravenis.

- Kur rasti Šventą Jurgį, kad pridobtų tą įsisiautėjusį slibiną, drakoną, smaką?

- Guru Guru, man teko matyti paveikslą, kuriame Šventas Jurgisdraugiškai šnekučiuojasi su 
slibinu... Atmink, išorėje nėra ŠventoJurgio – Jo reikia ieškoti savyje, šalia slibino.

O jei jie gerai sutaria... Kas tuomet mūsų didžiausias priešas? Tik nesakyk, kad mes patys...

- Nesakysiu, tikrai ir netikrai nesakysiu... - atsiduso Dravenis. 

Džinas (be butelio)

- Draveni, kažkas man sakė, kad horizonte bėga šernai. Nustebau. Niekad nesu matęs. Bet esu
matęs delfinus. Ar horizontas plokščias? Kodėl jis taip atrodo, juk žemė nėra plokščia (?), - 
samprotavo Guru Guru.

- Taip, taip, artileristui - žemė plokščia, astronautui - rutulys, o poetui?

- Poetui Žemė - beformė, bekūnė, nemateriali materija, nedvasingadvasia, o gal dvasinga nedvasia, 
bet pirmiausia - tai gyvybė, kuri yradidžiausia vertybė. (Viskas nuo mažiausio akmenėlio, augaliuko
ikidžinų.)

- Guru Guru, tu klysti, džinas priklauso ne nuo akmenėlio ar augaliuko, - džinas priklauso tik nuo 
lempos.

Ši (ne)esminė pastaba nustebino Guru Guru. Todėl Guru Guru su Eleonoraapsilankė šviestuvų ir 
lempų parduotuvėje. Buvo daug visokiųpakabinamų, pastatomų, net ir sieninių šviestuvų, bet Guru 
Guru likošiek tiek nusivylęs.

- Nejaugi taip sunku išsirinkti šviestuvą? – stebėjosi Eleonora.

- Aš ieškau lempos su džinu, - atsakė Guru Guru.

- Kodėl tau prireikė džino?

- Noriu, kad jis pademonstruotų, kokia yra mūsų Žemė išties.

Ir čia, kur buvus, kur nebuvus, labiau gal ir nebuvus, priešais pasimatė lempa. Tiesa, į pasakų 
lempas su džinaisnelabai panaši, bet į kitas dar mažiau panašesnė. Labiausiai panaši į Rubiko 
kubiką, tik ne tokia marga:žalia raudona (raudonai žalia), trikampiukais.



Guru Guru nutvilkė keistas jausmas, tad jis, pasiduodamas jausmui, stvėrė lempą ir vos ne bėgte 
pasileido į kasą.Kasomis mojuodama netrukus atbėgo ir Eleonora (gal tai tebuvo perukas; 
galantiškai nutylėsime).

Sumokėjęs vos devynis devymdevynis pinigus (jie keitėsi kas porą metų, tad valiutos pavadinimų 
niekas jaunebesistengė įsiminti), Guru Guru su Eleonora motociklu su "kaliaske" (kuo gi daugiau) 
šovė namopi.

Džinas gyvena kube, kurio nereikia perprasti. Džinas - tai noras taptivisagaliu kubinės lempos vergu
(atseit, šeimininku). Pasakų džinas įkalintas ne lempoje, o banke, biržoje, departamente, 
ministerijoje,solidaus verslo biure. Visur, kur sukasi lengvi pinigai. Todėl galimateigti, kad džinas – 
tai socialinis ekonominis reiškinys, nieko bendroneturintis su magija.

Guru Guru kubinę lempą atidavė Draveniui, kuris, savo ruožtu,valkatai, konteineryje ieškančiam 
civilizacijos atmestų (išmestų?)vertybių. Tegul nevykėlis tampa džinu, lempos vergu.

Po kiek laiko rajone sklido gandai, kad valkata tapo žymiu politiku, oligarchu, tačiau (turbūt per 
klaidą) atsivertė į kargo kultą ir išvyko gyventi pas kanibalus. 

s kas kita, turbūt... 

Vilnius, 2020 m. 


