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Mano batai buvo du, 

Vienas dingo, nerandu. 

As so vienu batuliu 

Nielfur eiti negaliu. 

(Is pirmojo lietuvisko probleminio mokymo 
vadovo: Merkines-Perlojos knyga, VIII a.) 

autorius cia turetq neslepti, kad jis pats tuo trupuciukq 
stebisi cia pat nuolat pridurdamas ir kartodamas, kad 
tiesa yra objektyvi ir nepalenkiama, o kurejo mokslinin-
ko pirmutine pareiga yra kilniai pateikti faktus. 

Na, 0 faktai jau (k^ tik) buvo pateikti. 
jtikinamose knygose is pradziq skaitytojas turetq 

buti itikinamas, kad autorius raso tiesq ir daro tai tei-
singai - jeigu tai nebOtq tiesa, tai argi autorius apie tai 
imtqsi rasyti... o tada, jau jtikin^s skaitytojq, kad jis 
raso tiesq, dar, ypac jeigu iieka neprirasytq puslapiq, 
kurie veliau skiriami uzrasams, gaietq pateikti ir keletg 
abejotinq diskusiniq faktq, kad skaitytojai, kurie megsta 
blusinetis po smulkius reikaius, negaletq svaistytis nie-
kuo neparemtats kaltinimais, kad knygoje nesama nieko 
teisingo, o viskas yra iki galo patikrinta ir sudeliota. 

0 kuo issiskiria musiske knyga? Jeigu gretinti su nuo-
stabiomis knygomis, tai beveik niekuo. Kukliai sakant, 
jeigu lygintume galaktiniais masteliais, tai niekuo 
ypatingu ji tikrai neissiskiria. Eiline (kaip kiti pasakytq, 
puiki) knyga ir tiek. Jeigu gretinti su kitokiomis knygo
mis, tai ji issiskiria, neslepkime to, autoriaus kuklumu, 
argumentq nepajudinamumu ir jrisimo kietumu. 

Kg dar cia butq galima tarsteleti? Si knyga yra vadi-
namoji absoliuciojo spektro knyga: rimtam skaitytojui 

As sutikaujq, savo pirmq rimtq mintj 

O Ji visai nepamena manqs: 

Tau nevalia is l<arto nusiminti, 

Kai zvangini atsiminimq grandines 

ji gali pasirodyti nerimta, o nerimtam skaitytojui 
atvirksciai - dar (ne)rimtesne. 

Kad iki galo suvoktum knyg^, pakanka gyvenime nors 
kart^ buti rimtai issimiegojusiam ir dar buti rimtai pasi-
kartojusiam, kad vienas plius vienas yra dazniausiai du 
(kad kaip nors tuo ne vietoje ir ne laiku nesuabejojus). 

0 jau gilesniam uz paties autoriaus knygos pajautimui 
prireiks zinojimo, kad ..pusnynuos nykstukai miega, 
aukso zuvys po ledu, bega ragana j Interneto kavin§ 
atsinesti atspaudq" ir tikejimo, kad „nykstukai kelsis, o 
grjzusi ragana jsives belaidj internet^ ir pavirs geruole". 

Daugiau nieko nereikia, o j tarpus, kai neber jegq 
dziaugtis, kad viskas taip gerai klojasi, kad knyga neper-
stora, galima ir jos puslapius pasklaidyti. 

Nieko geriau neprasimanius ar po ranka nepasitaikius 
is bedos puikiai tiktq ir musiske. 

Tuo labiau kad ji jau ne pirmoji, o kas, jeigu ne skaity
tojas, gali geriau uz bet kg iskloti autoriui apie visq, kg 
jis apie tokius reikaius mano. 

Nes kitaip autorius, pamanf s, kad visai nieko, rasys 
toliau. 

Kaip ir kitos autoriaus knygos, sioji pirmiausiai yra 
leidziama gimtuoju liezuviu, arba lietuviq kalba, taip, 

^Maj i Itazkada pirmiausiai ir buvo isguldyta. 


