
T U R I N Y S 

Baisiai megstu gandus. O kas nemegsta? Gal jus? Na, tuo-

met jus esate isimtis, o visi lik? dar ir kaip juos megsta. 

Gandai yra gyvenimo turinys. Arg i ne malonu, pavyzdziui, 

suzinoti is ziniasklaidos, kad viena buvusio garsaus pol i t i -

ko dukra ekstrasensij pagalba numete daug svorio. Sako, 

net 54 kilogramus! Butent tiek sveriu as. Kitaip sakant, j i 

nusimete mane. Jauciu, palengvejo ne t i k jai, bet ir man. 

Atejus Velykoms, mojuodavo palmes sakelemis ir kepda-

vo netikr^ zuikj . 

Kaip mikciodamas sake Rainholdas, es giht sehr komische 

Dinged 

' Yra labai keistsj daiykq (vofc.), is R. W. Fassbinderio filmo „Ber-
iynas, Aleksandro aiHte" {dia irtoliau visaspastabos autores). 



B L O G A S D I Z A I N A S 

Rembrandtas savo paveikslo „Gerasis samarietis" pirma-

jame plane pavaizdavo sunj, is visij jegq atliekantj „didelj" 

reikalq. Na kodel taip?! 

Arba dar buna - eini gatve, balandziai - tos ziurkes su 

sparnais - painiojasi po kojomis ir ne nemano pasitraukti, 

0 kai jau beveik uzlipi ant ]\\ tai pakyla skristi, - bet ne 

to lyn nuo tav?s, ne ne! Tiesiai tau | veid^. 

Vienas Michaelo Jacksono antrininkas - kini} tau-

tybes - kart^ per televizijq piktinosi, kad kitas Michaelo 

Jacksono antrininkas, vaidin^s Jackson^ televizijoje atkur-

tame jo teismo procese, buvo visai j Michael^ nepanasus. 

Pirmasis antrininkas taip sake apie antr^j[: „Mano tevas 

butq buv^s panasesnis!" 

Tuo tarpu ital i j kunigai siulo Michaelui jdainuoti su 

muzika popieziaus Jono Pauliaus I I maldas. Kaip pries 

gerq desimtmetj rase vienas muzikos zurnalas: „Jackso-

nas yra muzikos Michelangelo, o jo „Trileris" - „Mona 

Liza". 
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Kazkokios apklausos Amerikoje duomenimis popu-

liariausiu visq laikij amerikieciu isrinktas Jezus Kristus. 

O BBC televizija neseniai r inko geriausiq. visij laiki4 

b r i t ^ dizaino pavyzdj. Kazkodel isrinko t % kuris neistve-

re laiko pat ikr inimo i r buvo isimtas is apyvartos, - Kon-

kord^. 

O Pentagonas planuoja didelj sprogim^ Nevados dy-

kumoje. Sprogimo kodiniame pavadinime yra zodis „die-

viskas". Pentagono atstovas si^ iniciatyv^ pakomentavo 

taip: „Mes turime kelet^ labai dideli i j penetratoriq." 

Ir dar vieni| dalyk^ tai jau tikrai noreciau zinoti : kodel 

filme „Ziedi4 valdovas" blogio pasaulis atsiveria moters ly-

ties organo pavidalu? A r negalima buvo kitokios formos 

parinkti? 



M U S y B L O N D I N E 

Jums gal tai visai ir nerupi. Zinau, jums nusispjauti. Jus 

turite „rimtesnii4 rupesciij". O man, pavyzdziui, tai yra 

labai svarbu. Ir mane velniskai nervina, kai taip atsitin-

ka - noreciau trenkti ka l t in inkui} snukj. Kick kart i j man 

yra taip buv§! Butent del to a§ nebenoriu susipazinti su 

naujais zmonemis. Palikite mane ramybeje su savo klausi-

mais! Kvailiai. Idiotiskai besisypsantys savimi patenkinti 

bukaprociai. Stai ir sj sestadien[ susipazinau su neva sio to 

pasiekusiu menininku is Kalifornijos. Toks malonus vyris-

kis. Sedejome Haid parke, grazioje sauletoje lauko kavine-

je prie grazaus tvenkinio, snekejomes apie s| bei tq, men^, 

or^, kas kur gyvena ir kur noreti j gyventi. (Kalifornijoje jis 

gyventi nenoreti4. Kodel, ar ten ko nors truksta? Ne, jau 

kad netruksta, tai t ikrai netruksta. Tai kodel? Siaip sau.) 

Priejo eile ir man pasakyti, is kur as. Is Lietuvos. 

- A , taip, ~ sako menininkas, - jus turite t ^ nuostabiq 

blondin? pol it ik^! 
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As greitai permetu mintyse, kokios cia pas mus zino-

mos politikes blondines, ir niekas, isskyrus Prunskien^, 

neateina j galv^. Na bet maza k^, gal zmogui Prunskiene 

kazkur kazkada Atg imimo laikais padare jspudj... 

- Aha. O is kur tu zinai? ~ kJausiu. 

- Na, mes, amerikieciai, ne visi tokie jau kvaili, kaip 

jus manot. 

- O kur i , kur i ta politike? - staiga suabejoju Prunskie-

nes populiarumu siandieneje Amerikoje. 

- Na ta, is oranzines partijos. 

Mano galvos kompiuteris uzia. M a n prireikia keliq 

labai labai i lg i j sekundzitj suvokti, kas yra „oranzine par-

tija". Be abejo, is pradziq mano galva „pragiiglina" visk^, 

kas susij^ su mano Lietuva. Ir t i k paskui kabina placiau. 

Tada suprantu - Ukraina. Na pasakykite man, kuo taip 

panasus zodziai Lithuania ir Ukraine, kad j q nejmanoma 

atskirti? As jau nebegaliu suskaiciuoti, kick kart i j girdejau 

painiojant situos zodzius. Kaip as nekenciu tokio minties 

aplaidumo. Gal jspirti jam? Sakau: 

- Kiek kart i j as buvau sioje kavineje - nesvarbu, ko-

kiu met i i laiku, ar ziema budavo, ar vasara, - cia kazkodel 

vis4 laik^ siaubingai salta. 

Daugiau su juo kalbetis as neketinu. M i i v i u siauras 

juodais baltais dryzeUais dryzuotas kelnes, deviu baltus 

netikrus kailinukus is Birmingemo, uz 5 svarus, rySiu juo-

dai baltai languot^ salik^, aviu juodus aukstaaulius „Paul 
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Green" batus. A n t rankij - juodos zom§ines pirstines. A n t 

akiij - juodi akiniai nuo saules. Jau balandis, bet is tiesij -

dar ziema. 

A n ^ dieng priesais mane stovejo jaunas vaikinas, t ikriau-

siai is Ukrainos, ir ziuredamas man j akis leido kazkokius 

bereiksmius garsq junginius - vaidino, kad kalba lietuvis-

kai, i§ tiesq nemokedamas ne zodzio. Jam reikejo apsimes-

t i lietuviUj kad policija nearestuotij jo kaip nelegalo. Tada 

pirmq kartq isgirdau, kaip is salies skamba l ietuviq kalba. 
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H U M O R O J A U S M A S 

Jei du nepazjstami, visai nepanaSus, tarpusavyje nesusij?, 

skirtingo amziaus ir labai skirtingq profesijq zmones, be 

to, laikantys save sviesiais ir apsiskaiciusiais, skirtingo-

se vietose, skirtingu laiku, labai skirtingose situacijose ir 

svarbiausia - neklausti, taip, butent, neklausti! - pareis-

kia tg pati dalykg, man to pakanka, kad galeciau pasida-

r y t i isvad^: taip mano daug kas. O stai sio „visuomenes 

nuomones ty r imo" rezultatas: britai yra jsit ikin^, kad visi 

vadinamosios Rytq Europos, jskaitant ir placi^j^ Rusij^, 

gyventojai - tarp jq , be abejo, ir jus, taip, jus, skaitytojai, -

neturi humoro jausmo. 

Is ko taip sprendzia? 

Is ni i i r i t j filmq. 

Kiek mate? 

Vien^. 

(Na, as bent jau pasidarau isvad^ is dvigubai didesnio 

informacijos kiekio.) 

Kieno? Kaip vadinosi? 
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Neprisimena... Kazkas ten nukrito ant kernes ar su-

sprogo, o zmones po to narse po t^ siukslynq. 

(yStalkeris"?) 

Baisiai niurus. Nemoka jie filmij daryti. Ir humoro 

jausmo neturi, t ikrai t ikrai . Kad ir tas Dostojevskis... Bet 

vokieciai su pranciizais irgi ne geresni. Su h u m o r u ir f i l -

mais jiems irgi prastai. 

O kam ne prastai? 

Jiems, t. y. anglams ir amerikieciams. Nes gi paziiire-

kite, amerikieciq filmai - visur, prieinami visam pasauliui, 

vadinasi, jie geri. 

T A P E T V R A ^ T A I I R D U R y R A N K E N O S 

Nekenciu zmonii j , m^stanciij stereotipais. Arba tapetij 

rastais. Zmoni i j , kuriq galvoje bet kokia is kitur atkeliavusi 

mintis patenka tarsi j sp^stus, sukrenta j tam t ikr^ sablon^ 

ir niekada nebegali reiksti nieko daugiau, negu tas zmogus 

jau is anksto zinojo. Matau tas mintis spurdancias nelais-

veje, ir man norisi g int i J14 teises. Nekenciu zmoniq, kurie 

manosi zinantys, kaip kur viskas yra. O jeigu su kuo nors 

gyvenime nesusidure, vadinasi, to objektyviai ir visiskai 

garantuotai nera. Tokie patys pavojingiausi, t i k mes neno-

rime pripazinti j i j gresmes. 

O k^ galima bOtii atsakyti humoro jausmo paplitimo pa-

saulyje specialistams? Mums triiksta humoro jausmo, 

taip? Gerai, truksta (stai ir Karlo Marxo humoro nesu-

pratome). O jums, o jums - jums irgi kai ko truksta! ( T i -

kriausiai del tukstantmecius trukusio incesto.) Jusij salyje, 

t. y. ten, kur (tikriausiai netycia) buvo iSrastas gelezinkelis, 

ar ir siandien vazineja traukiniai, i§ kuri i j islipant duris 


