
Vietoj jzangos, arba Trilogija 

Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklyje Didis blogis 
saikingai besiriejanti rusakalbe ukrainiecij seima pietauja 
sau vasarnamyje, ir kazkur tarp pirmojo ir antrojo patiekalo 
su baisiu trenksmu namelio stog^ perskrodzia is pasauto 
Malaizijos lektuvo atplysusi kede su pusnuoge moterimi. Po 
akimirkos pasirodo ginkluoti vyriskiai su kombinezonais, ir 
seimos gyvenimas subyra j druzgus: netrukus isvysime juos 
jau emigrantij kailyje Olandijoje, kur Amsterdamo gatviij 
vaikiai nuo dukros nuples drabuzelius ir aerozoliniais gra-
ficiij dazais ispurks jai ant krutines F U C K T U P I N . 

Stebint siuos ir kitus jvykius — pjaustomas rankas, plyta 
kezinamas galvas ir laisvai besiliejantj krauj^ — tabu zonoje, 
kurioje kaip namuose jauciasi kinas ir literatiira, bet veik 
niekada teatras, kilo noras perzaisti minet^j^ scen^: 

Identisko Lietuvos teatro draugijos poilsiavietes „Zaldo-
kyne" medinuko prieangyje Sventojoje pietauja paprasta 
artistij seima — mama aktore, tevas aktorius, dukra aktore, 
na ir sunus aktorius. Mamai bepilstant saltibarscius, name
lio stog4 perskrodzia is pasauto keleivinio lektuvo atplysusi 
kede su pusnuoge moterimi. Netrukus pusynelyje pasirodo 
ginkluoti rusakalbiai su kombinezonais, ir seimos gyveni
mas subyra } druzgus: suaugusieji su ateiviais dar siaip ne 
taip susikalba, vaikai, deja, jau ne. Ir tai tik Didziojo virsmo 
pradzia. Kad nepamirsciau — dukrai netrukus irgi nuples 
drabuzius ir ispurks ant pilvo T U P I N B O G . 
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Knyga, kuri^ maloningasai skaitytojas jau paeme j rankas, 
baigiama rengti spaudai niuriais ir sviesesniij perspektyvij 
miisij akyse netenkanciais laikais: j Europe plQste plusta 
simtai tukstanciq pabegeliij is Sirijos ir dar atokesniij vie-
toviij, demokratiskuose rinkimuose laimi beatodairiski 
populistai, kur bepazvelgsi — galvas kelia moderniausiais 
ginklais apsiriipin? religiniai fanatikai, o Didysis brolis jau 
seniai kalba ne vien tik „hibridine" suklastotos istorijos ir 
statistikos, bet ir tikri} pabiiklq bei naikintuvij kalba. 

Tai — gana miglotai — primins vos vienas is l990-^j^ 
saltomortaliij atkeliav^s tekstas, kurj laikeme atgyvenusiu 
ir nebeaktualiu. Visi kiti byloja apie sioki^ toki^ lietuvio eu-
ropiecio laisv^ biiti savimi, per daug nesizvalgant j kitus — 
tie K I T I , zinoma, niekur neding^, taciau jq dalyvavimas dar 
negadina gaivaus palaimingos vienatves ar Dievo dovanoto 
pasnekesio su kilniadvasiskai nusiteikusiu pirmu sutiktuoju 
akimirksnio. Stai is tokiij palaimingos santarves su vieta ir 
laiku, o dar svarbiau — su sav ĵa atmintim — akimirksniq 
ir isausta si knyga. Kai daiktai it zodziai pasirenka geriau-
sias vietas! 

Didziuma tekstij persikrauste is skilties Verslo klaseje, 
tad uz jau desimtmetj trunkantj pakantum^ autorius pir-
miausia dekoja zurnalo vyriausiajam redaktoriui Aureli-
jui Katkeviciui. Sykiu jis dekoja tolimiems skaitytojams 
ir draugams — nuo Briuselio ligi Babtyno-2emaitkiemio 
dvaro, — be kuriij vienokios ar kitokios paramos neisven-
giamai butq nuej^s klystkeliais. 

Na stai, mano Redaktore ir Leideja Giedre „Apostrofa" 
Kadziulyte, — be Tavo takto ir absoliucios literaturines 
(ir ne tik) klausos viskas juk galejo susiklostyti ir kitaip. 
O dabar turime trilogija — musij Trilogijq. Ir joks „Tupinas" 
cia nieko nebepakeis! 
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Na stai, mano paskutiniijj^ desimtmeciij beveik kas-
dienis pasnekove Valdai Ozarinskai, — Tu nebesulaukei 
Trecio tomo, bet Tavo isminties ir draugystes dvasia sklan-
do visij trijq knygij puslapiuose, o Tavo genialioji ]uoda 
pagalve primena, kad jkvepimas visados turi ir baiming^ 
matmenj. 

Dar sioje juros puseje — 
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