
Kodėl “Kita diena”?
Štai jus pasiekė dar vienas  Pamiršto Krašto leidinys. Jis

nepretenduoja   į   klubą  ar  kokį  kitą  organizaciją  repre-
zentuojantį fenziną. Tačiau  tai nėra spaudinys, atspindintis tik
vieno asmens veiklą. 

Kodėl   “Kita  diena”?   Nebuvo  jokio  noro  atgaivinti
kadaise  “numarintus”  leidinius.  O  jų  būta  nemažai.  Išleistų
mėgėjiškų  laikraštukų  tema  reikalauja  atskiro  tyrimo.  Todėl
naujame “pagimdytame” fenzine numatau pateikti  šia tema  dar
ne  vieną  straipsnį.  O kodėl  pasirinktas  toks  naujo  spaudinio
pavadinimas,  apsprendė  gimusi  nauja  idėja.  Kita  diena,
vadinasi,  rytoj,  ateityje.  Mokslinė  fantastika  yra literatūra  ir
menas,  dažniausiai  vaizduojantys  rytojaus  pasaulį,  ateities
vizijas.  Todėl   be  abejonės,  “Kitoje  dienoje”   bus  daugiau
mokslinės  fantastikos,  nors,  žinoma,  nevengsime  publikuoti
tradicinės  fentezi,  kurios  pagrindas  -  praeitis,  mitologija,
viduramžiai... “Kita diena”   informuos skaitytoją ir istorinėmis
fendomo  temomis,  nes  kita  diena  gali  būti   ir  “vakar”,
“užvakar”, “seniau”, o ne tik “rytoj”, “kitais metais” ir panašiai.
Į leidinio struktûros rėmus tilps visi  būsimų leidinio  skaitytojų
atsiūsti laiškai, kurių turinys gali būti aptariamas “Kitos dienos”
puslapiuose.   Visada  lauksime skaitytojų  sukurtų  iliustracijų.
Kartografinė fantastika  ir  fantastinių pavadinimų konkursai -
viena  iš  pagrindinių  fenzino  specifikacijų,  kuri  suteiks  “tam
tikrą  išskirtinį  skonį”.  Šis  fenzinas  toliau tęs  kadaise  leistos
“Denebolos šviesos”, “Vilties daigo”, “Yra”  bei kitų leidinių,
kuriuos  pavyko išleisti, tradicijas.

Malonaus skaitymo!
                                                                LEIDĖJAS
Egidijus Paimbrikis

MECHANINIAI PAUKŠČIAI
Kas tau plaukus suvėlė? – Netinka.
( - Tai mechaniniai paukščiai, Markiza )
Kas suknelę suplėšė? – Ne šakos?
( - Tai mechaniniai paukščiai, Markiza )
Kas rankas sužalojo? – Ne akmuo?
( - Tai mechaniniai paukščiai, Markiza )

Tad pagaukim tą  paukščių karalių
Ir  įmeskim į liepsną  liepsningą.
Tegul  sudega giesmės negeros, 
Tegu švinta, jau švinta, te švinta.

/ Visos paukščių giesmės –yra tik
ilgesni  ar trumpesni tapačių
( nemuzikinių ) sąskambių  pakartojimai/

TRUMPA FAJETŲ ISTORIJA

Klubas,   pavadintas   ŽFK   “Fajetais”,   oficialiai
susikūrė 1991 04 02 d.   Klubo  įkūrimo iniciatoriai    -
Arnoldas  Kalnikas,  Petras  Jankauskas,  Žaneta  Gasytė ir
Jūratė Jonikaitė.  Pirmuoju “Fajetų”   prezitentu    tapo
Arnoldas Kalnikas,  šioms pareigoms išrinktas 1991 metų
rudenį   (iki  tol  organizacija   gyvavo  be  jokio  vadovo).
Klubas viešai  fendomo buvo pripažintas  1991 06 28 d.
antrojo  “Lituanicono”,  vykusio  Kaune,   metu.  Kadangi
klubo organizatoriai nesurado būdų kaip suburti  vietinius 

Fantastas Numeris Pirmas,  iš šalies labiausiai
įtakojęs  klubo  veiklą  (nuotrauka  paimta  iš
www.fantastika.lt)

fantastikos mėgėjus, tai jie nusprendė kluban priimti ne
vien Žemaitijos regiono fenus, prieš tai rašydami žinutes
bei  straipsnius  į   įvairius  periodinius  leidinius.  Pirminės
sudėties  klubas  rinkosi  retai  ir  tai  dažniausiai
“Lituaniconų”  metu.  Kadangi  klubas  rinkosi  retai,  buvo
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nuspręsta leisti  klubinį  fenziną, pavadintą “Vilties daigu”.
Leidinys  tapo  klubo  veiklos  ašimi  ir  savotišku
katalizatoriumi. Šio    leidinio  iniciatoriai  buvo jau minėti
Arnoldas  Kalnikas  ir  Petras  Jankauskas,  vėliau  prie
kūrybinio  darbo  prisidėjo  Renaldas  Žilinskas.  “Vilties
daigas”  pradėtas leisti  1991 06 05 d. Tais metais  išleisti
4 fenzino numeriai. 1992 m. pasirodė 8 fenzino numeriai.
1993 - aisiais - 3.

“Fajetai”,  jau minėta,     buvo ne vien    Žemaitijos
regiono     klubas.  Jo   narių  gretose buvo  fenai iš
Vilniaus,   Kauno,  Klaipėdos,  Telšių,  Zarasų,  Jonavos,
Panevėžio, Viešvėnų bei kitų vietovių. 1992 m. pabaigoje
klubas  vienijo  23  narius,  o  sekančių  metų  pirmojoje
pusėje - 25. Per visą savo gyvavimo istoriją klube lankėsi
beveik 90 narių. 

Klubo fenzinas “Vilties daigas” leistas 1991 - 1996 m.
(keli numeriai priglausti Pakruojo fantastų  klubo “Selija”
fenzino  “Varūna”    puslapiuose).  Iš  viso  pasirodė  20
“Vilties daigo”  numerių.  “Vilties daigas”  1993 m.  buvo
pripažintas   geriausiu  mėgėjišku  leidiniu  Lietuvoje. Prie
leidinio  leidybos  (iliustracijomis)  nemažai  prisidėjo
telšiškis Renaldas Žilinskas.

1992  m.  paskelbtas  pirmasis  fantastinio  kūrinio
konkursas  “Vilties daigas”. Kiti trys vyko 1996,  1997 ir
1998  metais.    Be  to,  “Fajetai”   organizavo  geriausio
fantastinio  pavadinimo  bei  jų  reikšmių  konkursus
“Pavadinimas”    (konkursas    gyvavo nepriklausomai
nuo  klubo   1989  -  2002  m.;  įvyko  apie    245  tokių
konkursų). Šio  sumanymo    iniciatoriai buvo    Petras
Jankauskas,  Arnoldas Kalnikas, o vėliau ir Žaneta Gasytė.

Vienas  “Fajetų”  išskirtinumų iš  kitų fantastų klubų -
kartografinės fantastikos propagavimas Lietuvos mąstu.

Pirmojo  periodo  klubo  nariai  leido  savo  mėgėjiškus
leidinius,  todėl   “Vilties  daigą”   papildė   “Denebolos
šviesa”, pradėta leisti prieš įsikuriant  klubui, dar 1986 m.
Tuo  metu  ji   vadinta  “Tam,  kas  mėgsta   fantastiką”.
Fenzinas gyvavo iki 1998  m. Jo redaktorius ir leidėjas -
Arnoldas Kalnikas. Tadas Talaikis iš Varėnos raj. 1992 m.
išleido  7   “Žingsnis  po  žingsnio”   numerius.  Saulius
Budinas  iš  Kelmės   raj.  1990 -  1993 m.  parengė  kelis
“Klaustuko”  numerius, o pasitraukęs iš klubo Kaune leido
“Zauro” fenziną (nuo 1994 m. Pasirodė 2 Nr.).   Žaneta
Gasytė 1992 - 1994 m. platino savo “Paskutinį šauksmą”.
Vilniečiai  fajetai  1994  m.  išleido  vieną  “Žaltvykslės”
numerį. Kauno fantastai, iširus pirminės sudėties klubui,
pradėjo leisti “Juodą kraują”.

Ankstesnės   sudėties klubas gyvavo    iki  1994 05 20.
Tų pačių metų rudenį kurį   laiką     egzistavo  “Fajetų”
būrelis Viešvėnuose. 1994 12 25 ŽFK  “Fajetai”  atsikūrė
Telšiuose  (pirmojo  klubo  būstinė  buvo  Viešvėnų
miestelyje).    Klubas  ėmė   rinktis  Telšių  viešojoje
K.Praniauskaitės bibliotekoje.

Susikūrus   naujos sudėties klubui,  jo     nariai  kaupė
fantastinę  bibliotekėlę,     rašė     metraštį,  organizavo
videofilmų  peržiūras,  fantastinių    žaidimų  turnyrus,
literatūrines  popietes,  teminius  vakarus,  kurį  laiką  leido
atnaujintą “Vilties daigą”, 1995 m. išplatino vieną “Zona
X”  numerį  (redaktorius Arnoldas Kalnikas). Atsikūrusio
klubo prezidentu 1994 - 1995 m. buvo Arnoldas Kalnikas.
1995 m.    rugpjūčio  viduryje  perrinktas naujas vadovas.
Kelis  mėnesius  prezidentavo   Kęstutis    Kardokas   (jo
prezidentavimo    laikotarpiu   1994  12   01  Telšių
aštuntojoje    vidurinėje    mokykloje,    kur  tuo  metu
rinkosi   “Fajetai”,    buvo suorganizuotas  vienos  dienos
“Fajeticonas”.  1996  m.  klubo  prezidentu  tapo  Egidijus
Norvydas.

“Fajetai”  dar 1993 m. pradėjo kurti  stalo vaidmenų
žaidimą  “Stalkeris”,  kurio    taisyklės kurtos remiantis
“Kariais  ir  magais”.  Tai   kosminis  pastarojo  žaidimo
variantas.  Žaidimą  kūrė  Arnoldas Kalnikas,   Renaldas
Žilinskas,  Žaneta  Gasytė,  Egidijus  Norvydas  ir  kiti
“fajetai”. Klubo nariai yra  sukūrę ir kitų fantastinių stalo
žaidimų. Bazinės “Stalkerio”    taisyklės sukurtos 1995 m.
Žaidimas  buvo pristatytas 1996  “Eurokono - Lituanicono
-  Baltcono”   metu.  Tai  buvo  vienas    populiaresnių
žaidimų  visame Žemaitijos  regione.

“Viduriniojo”   laikotarpio  “Fajetai  1996 m.   gegužės
pabaigoje  suskilo  į  du   klubus.  Todėl  greta  “Fajetų”
atsirado    “Senieji  fajetai”, gyvavę iki 1998 m.   Klubui
vadovavo  A.Kalnikas. 1998 m.  pabaigoje  abu Telšiuose
gyvavę klubai  susijungė. Prezidentu  tapo A.Kalnikas. 

“Senųjų  fajetų”    klubas  leido “Denebolos šviesą”,
kai  tuo  tarpu “Vilties daigas”  jau  buvo  užgesęs. Tačiau
buvo  organizuojami   “Vilties  daigo”   literatūriniai
konkursai,  renkami  fantastiniai  pavadinimai,  žaidžiami
stalo  žaidimai.  “Fajetų” klubas,      kuriam   vadovavo
Rūta    Kardokienė,   apsiribojo    fantastinių   žaidimų
žaidynėmis ir    fantastinių     filmų   peržiūromis.  

Susijungus  klubams  jo  sudėtis   radikaliai  pasikeitė.
Keitėsi ir jo dislokacijos vieta - nariai vienu metu rinkosi
centrinėje miesto bibliotekoje, vėliau TATDM  pedagoginio
skyriaus   patalpose,  o  galų  gale  -  “Atžalyno”
pagrindinėje   mokykloje.  Nariai žaidė įvairius fantastinius
vaidmenų  bei strateginius žaidimus.   Klube organizuoti
keli  kūrybiniai  konkursai,  leistas  fenzinas  “Yra”  (1999
-2000).   Pastarasis   leidinys   2001   metais    buvo
leidžiamas   ir  Plungės  fantastų  klubo  “Astika”,  kurį
įsteigė A.Kalnikas.  Susijungusių “Fajetų” prezidentu tapo
A.Kalnikas.

2000 metais klubas nustojo gyvavęs, nes vienijo vien
tik moksleivius,  kuriems stigo aktyvumo, o organizacijos
vadovas  ilgam buvo  pasitraukęs  iš  Telšių  į  Plungę.  Tik
2004 gruodžio  pradžioje   (2004 12 02)   “Fajetai”   vėl
atgimė.
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Apie atgimusio klubo veiklą informuos fenzinas “Kita
diena”. Kol kas organizacija pastovios susirinkimų vietos ir
laiko neturi, tačiau  planuoja įgyvendinti  įdomias idėjas
bei sumanymus. Plačiau apie “Fajetų” bei kitų Žemaitijos
regiono  klubų  veiklą  nušviesime  kituose  leidinio
numeriuose.

                              Atas Vernys
-------------------------------------------------------

Arnoldas Kalnikas

SAMPROTAVIMAI APIE KARTOGRAFINĘ
FANTASTIKĄ

Bijau, kad nepasakysiu nieko naujo...
Norėčiau apžvelgti (ko gero, paskutinįsyk)  tai, kas yra

vadinamoji  kartografinė  fantastika,  pateikti  paskutinius
samprotavimus apie ją. Pastarojo žanro fantastikos kūriniai šiuo
metu  dažniausiai  kuriami  tik  kaip  taikomieji  ir  dažniausiai
nedaugelis  težino,  jog  kartografinė  fantastika  (fantastinė
kartografija)  nėra  vien  priedelis  prie  literatūrinio  fantastinio
kūrinio  arba  žaidimo.  Daugelis  įprato,  kad  kartografinė
fantastika tai  tik  fantastinio pobūdžio žemėlapiai,  kuriami tik
tam, kad sakitytojas geriau įsivaizduotų aprašomą pasaulį. Dar
tokie  žemėlapiai  (fantastlapiai),  jau  minėjau,  braižomi
vaidmenų  žaidimų  meistrų,  plačiai  panaudojami
kompiuteriniuose  žaidimuose.  Neneigiu,  kad  vadinamoji
kartografinė  fantastika  tik  tokiu  būdu  gali  “išgyventi”,  nes
dauguma fantastikos  mėgėjų  net  nėra  matę  ir  skaitę  TIKRO
kartografinės  fantastikos  kūrinio.  Terminas  “fantastinė
kartografija” tėra tik menkas atspindys, tai, ką kadaise mėginau
teoriškai  apibrėžti  ir  praktiškai  įgyvendinti.  Iš  tikrųjų
apibūdinimas  “fantastinė  kartografija”  yra  siauras  mano
mėgintos  kurti  fantastikos  pakraipos  kūrinių  terminas.  Jis
apibūdina tik pačius fantastinius žemėlapius – vadinamuosius
fantastlapius.  Iš  tiesų  kartografinė  fantastika  –  fantastlapio,
teksto  ir  piešinio  sintezė.  Tokio  pobūdžio  kūriniai  niekada
negalėjo  pasiekti  populiarumo,  iš  jų  nebuvo  galima  tikėtis
komercinės  sėkmės.  Jei  ir  būtų buvę Lietuvoje  išleistas  nors
vienas  kartografinės  fantastikos  kūrinys,  jis  ilgokai   (gal  ligi
šiolei) tebegulėtų knygynų lentynose... 

Šios “rūšies” fantastiką pradėjau kurti neturėdamas net
teorinės nuojautos, grynai tuščioje vietoje, dar tais niūriais 1980
metais. Tik 1993 metais iš  Rolando Maskoliūno išgirdau, jog
keli  autoriai  Prancūzijoje  bei  JAV  mėgino  sukurti  ir  netgi
publikuoti šitokio “sukirpimo” kūrinius. Pačių tvarinių taip ir
nepamačiau.  Liko  tik  spėlionės.  Pats  taipogi  nesukūriau  itin
daug  grynosios  kartografinės  fantastikos.  Galiu  paminėti  tik
kelis visiškai baigtus, bet niekur nepublikuotus kūrinius, kurių
nesiimtų spausdinti jokia komercinė spaustuvė. Tai: “Niekieno
žemė”, kurią sudaro fantastinių žemėlapių ir piešinių ciklas bei
trijų dalių fantastinis romanas.  Seniai, apie 1987-89 m., kūriau
masyvų  išgalvoto  fantastinio  pasaulio  žemėlapį  su  įvairiais
priedais  (“Superfantastlapis”).  1991  m.  ir  1994  m.  konventų
metu  eksponavau išgalvotų pasaulių fantastinius žemėlapius su

trumpais komentarais, kuriuos pastebėjo tuometiniai fantastikos
asai.  1995  metais  per  tuometinį  konventą  surengiau  naujų
fantastlapių  parodėlę,  kuri  sukėlė  trumpalaikį  fenų
susidomėjimą.  Pakruojiečių  fenzine  “Varūna”  1994  m.  buvo
publikuotas  trumpas  Gua  Valeinario  pasaulio  istorijos
aprašymas  bei   fantastlapiai.  “Denebolos  šviesoje”  (1986  –
1998 m.)  ir “Vilties daige” (1991 – 1996 m.) buvo spausdinti
pavieniai  fantastlapiai,  kai  kurie su aprašymais,  piešiniais bei
kitais priedais. 1994 m. konvento metu eksponavau “Sanilevą”.
2004  metų  vasarą  sukūriau  fantastlapių  ciklą  su  aprašymu -
“Pranturo  pasaulis  arba  juodo  humoro  sauja”  ir  “Paratveldo
pasaulis  arba  atvirkštinė istorija”,   1996  – 2004  m.  sudariau
daug pavienių fantastinių žemėlapių. 1996, 1998, 2000, 2002 o
taip  pat   2003 metais  suorganizavau konventinius fantastinio
žemėlapio konkursus. Pastebėjau, kad susidomėjimas juo, laikui
bėgant,  mažėja.  Paskutiniąjame konkurse dalyvavo vos penki
dalyviai, kai tuo tarpu pirmąjame – 21 fenas. Akivaizdu, kad ši
fantastikos  atmaina  negali  lenktyniauti  su  tradiciniais  SF
kūriniais, aprašančiais kaip nenugalimieji kosmoso reindžeriai
gelbėja Visatą...

Nemėginu šaipytis iš tradicinės fantastikos ir jos kūrėjų,
juolab, kad ir pats šį bei tą parašynėju, tačiau akivaizdu, jog ji
pastaruoju  metu  yra  sumenkusi.  Toks  įspūdis  susidaro
paskaičius daugumą “Eridano” knygų arba knygų komentarus
internete.

Nenukrypdamas  nuo  temos,  grįžtu  prie  kartografinės
fantastikos apžvalgos. 1993 m. Vilniečių leistoje “Infosferoje”
pirmakart  pamėginau  teoriškai  apžvelgti  kurgi  slypi  šios
fantastikos  žanro  ištakos,  pabandžiau  teoriškai  ją  apibūdinti,
pateikdamas savo sukurtus terminus bei jų paaiškinimus. Ir iš
tikrųjų kur slypi šio išmislo šaknys?

Ieškodamas  įvairioje  literatūroje  informacijos,  radau
užuominų, kurios skatino teigti, jog ištakos slypi dar antikiniais
laikais.  Senovės  graikai,  romėnai,  egiptiečiai  ir  finikiečiai
nemažai  keliavo.  Tų  laikų  geografai,  keliautojai  greta  tikrų
mokslinių  žinių  savo  veikaluose  bei  žemėlapiuose  nevengė
pateikti  daug  išgalvotų,  netgi  fantastinių  faktų  ir  idėjų,  o
žemėlapiuose  užfiksavo  nerialius  atradimus.  Kai  kurie  jų
tariamai  realistiniai  žemėlapiai  atrodo  fantastiniai  dėl
netikroviškų kontūrų ir  sąmoningai pateiktos netikrovės.  Šiuo
atveju nesigilinsiu į tuos tariamus atradimus. Atkreipiu dėmesį į
oikumenos pakraščiuose pažymėtas šalis, kalnus, žemes, gentis.
O  gal  tais  laikais  iki  pat  viduramžių  pabaigos,  pavyzdžiui,
Rusijos europinės dalies lygumose, pavyzdžiui, prie Kijevo ar
Maskvos  dunksojo  kalnų  masyvas  arba  Afrikos  pietinė  dalis
baigėsi  ties  ekvatoriumi?  Būta  žemėlapių,  kuriuose  upės
išteka... iš rojaus. Jau neminėsiu įvairių salų bei žemių, kurios
šiais  laikais  teegzistuoja  vien  fantastiniuose  romanuose  arba
mitologiniuose  kūriniuose.  Senovėje  buvo  prikurtos  istorijos
apie  paslaptingus  dvigalvius,  vienaakius,  žvynauodegius.  Šių
padarų  apgyvendintos  teritorijos  buvo  pažymėtos...
realistiniuose  žemėlapiuose,  aprašytos  “geografijose”...   Net
didžiųjų  geografinių  atradimų  laikotarpiu  netrūko  panašių
kuriozų.  Tariamieji  moksliniai  atradimai  pasitarnavo  ir
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vėlesniais laikais. Jei kas nors rimčiau  domėjosi astronomijos
istorija, būtinai turėjo pastebėti Marso planetos tyrinėjimų eigą.
Vos  atradus  tariamus  Marso  “kanalus”,  imta  braižyti  ir
komentuoti  šiuos  darinius.  Tik  vėliau  paaiškėjo  tų   darinių
kilmė. Panaši istorija susiklostė ir tiriant Merkurijų bei Venerą.

Tai dar nėra tikrų fantastinių žemėlapių istorija. Ko gero,
pirmus  tikrus,  ne  apgaulingus  fantastlapius  braižė  pirmi
rašytojai  klasikai,  rašę apie savo išgalvotus arba mitologinius
pasaulius,  gal  taip  darė,  pavyzdžiui,  Homeras.  Šitokius
pastebėjimus buvau užfiksavęs dar prieš gerą dešimtį metų, bet
nesistengdamas  pernelyg  plačiai  išsiplėsti  nusikeliu  į  XIX
amžių paminėdamas tik kadaise išleistus Platono “Atlantidos”,
Tomo Moro “Utopijos” (16  amžiuje)  ir  Kampanelos  “Saulės
miesto” (18-tas amžius) veikalus prie kurių vėliau buvo pateikti
primityvūs fantastiniai aprašomų kraštų fantastlapiai.

Fantastlapiai  plačiau   pradėti  taikyti,  kai  sužibo
pirmosios  fentezi  žvaigždės,  19  amžiaus  pabaigoje,  20  –  to
pradžioje.  Drįsčiau  teigti  jog  pirma  tikra  kartografinės
fantastikos užuomazga slypi ne kur kitur, o Dž R. R. Tolkieno
kūyboje. Pastarasis, kurdamas savo “Žiedo...” pasaulį apie 1930
–  1940  m.  kūrė  fantastinius  žemėlapius  bei  kitus  tikros
kartografinės  fantastikos  atributus,  nors  galutiniame  variante
šito  ir  nesimato.  Tik  prieš  gerus  septynis  metus  Vilniaus
“Dorado”  klube  aptikau   savitą  “Žiedų  valdovo”  pasaulio
enciklopedinį leidinį su išsamiais aprašymais, fantastlapiais bei
piešiniais, išleistą 1981 m., Bostone.

Kartogtafinės fantastikos užuomazgų matyti ir dar kelių
fentezi ir mokslinės fantastikos kūrinių autorių kūryboje. Verta
paminėti U. Le Guin “Žemjūrės burtininką” bei prie pastarojo
rusiškame vertime pateiktą fantastlapį. Lietuviškąjame  L. Rono
Habardo “Grobikų plano” leidime esama fantastinio žemėlapio.
Vladimiro  Obručevo  “Sanikovo žemės”  lietuviškame leidime
išspausdintas ganėtinai paprastas fantastinis žemėlapis.  Hario
Harisono  “Į  vakarus  nuo  Edeno”  neseniai  aptikau  ne  vien
paprastą  fantastlapį,  bet  ir  tam  tikrus  aprašymus  bei
iliustracijas. Esama dar ir daugiau  panašių pavyzdžių. Gal tai
irgi kartografinės fantastikos užuomazga? Atradau dar ne vieną
panašų pastebėjimą, tačiau teigti jog šie bei kiti  rašytojai  yra
kartografinės  fantastikos  pradininkai  tikrai  negalima.  Tai  tik
spėlionės, prielaidos.

Lietuvoje situacija  šiek tiek aiškesnė,  konkretesnė,  nes
faktų  kur  kas  daugiau,  kuriuos  buvo  galima  patikrinti,  tad
galima šį bei tą paaiškinti ir apibrėžti. Be manes  1984 –1991
m. šia fantastikos atmaina užsiėmė vienas iš Žemaitijos fantastų
klubo “Fajetai” įkūrėjų - Petras  Jankauskas, 1982 – 1992 m.
sukūręs ne vieną originalų fantastlapį, telšietė  Žaneta Gasytė
(1989  –1994  m.)  nemenkai  prisidėjusi  prie  lietuviškosios
kartofantijos  plėtotės,  LCFMK “Transsfera”  vadovas Aivaras
Tamulaitis (1993 –1996 m.), aktyviai besireiškęs šioje ne itin
populiarioje  fantastikos  srityje,  Anykščių  rajone  gyvenusi
J.Židonytė ir keletas  kitų autorių  iš Pakruojo, Vilniaus, Kauno.
Ištikimiausias  kartografinės  fantastikos  mėgėjas  Edvinas
Klimenka  –  Fox’as  dalyvavo  visuose   fantastinio  žemėlapio

konkursuose, kuriuos organizavau nuo 1996 m. konventų  metu.
Lietuvoje  tik  du  klubai  rimčiau  orientavosi  į  pastarosios
fantastikos propagavimą bei kūrybą. Tai jau minėti Žemaitijos
FK  “Fajetai”  ir  Lietuvos  centro  fantastikos  mėgėjų  klubas
“Transsfera”.

Ko  galima  tikėtis  iš  kartografinės  fantastikos  ateityje?
Stebuklų tikrai nebus.  Jei ji ir gyvuos, tai tik pogrindyje arba
tik  kaip  taikomasis  menas,  kaip  priedėlis  prie  fantastikos
kūrinių, prie žaidimų. Nemanau, kad pasaulyje atsiras panašių
autorių kaip Bredberis,  Kingas, Tolkinas,  bet kuriančių gryną
kartografinę fantastiką,  o  jų  tvarinius graibstyte graibstys lyg
tikrus bestselerius. Visais laikais reikėjo ir reikės  “popso”, kad

Henriko Riškaus piešinys
tokią produkciją kas nors skaitytų. Yra tik kelios išimtys. Bet
dauguma  iš  mūsų  (tame  tarpe  ir  aš)  paprasti  žmonės,  ne
genijai...  Tą patį galima pasakyti ir apie “vidinio kosmoso” ir
“hard SF” fantastiką bei kiberpanką. Ar panaši fantastika yra
itin populiari Lietuvoje? Kartografinė fantastika “iš prigimties”
irgi yra sunki, nėra skirta lengvam pasiskaitymui, sunkiasvorė
vien  mestelėjus  žvilgsnį  į  terminologiją:  kartofantija,
kartografinis  apsakymas  arba  fastlapis...  Kartografinės
fantastikos teorija – atskiras dalykas, kuriam  nepakaktų  net ir
ilgoko straipsnio.  Jei  skaitytojai tuo susidomėtų, manau, būtų
galima  pateikti  bent  trumpą  teorinį  šiuos  fantastikos
apibendrinimą  su  tam  tikrais  nukrypimais,  paaiškinimais  ir
iliustracijomis. Gal esama ir tokių fenų, kurie norėtų šį bei tą
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apie  kartografinę fantastiką sužinoti plačiau? Tuomet galėčiau
pateikti  ir  bendras  rekomendacijas  kaip  kurti  elemtarią
netradicinę  “žemėlapių”  fantastiką,  pateikdamas  ir  teoriją,  ir
praktiškus patarimus, iliustruodamas svarbiausius nagrinėjamus
atvejus. O ką manote Jūs, skaitytojai?

2004m.

Arnoldas Kalnikas

ZAMMO INFILONO POLITILENIŠKI ĮPAKAVIMAI

FANTASTINIS APSAKYMAS

Berekladas  ir  buvo,  ir  yra  didžiausia  kiekvieno
eleziečio  svajonė.  Kol  aplinkui  viskas  yra  užteršta  ir
suniokota, ši Julanko teritorija labai lankoma ne tik turistų,
bet ir kiekvieno, kuris gyvena netoliese šios vietos.

Aš,  užvakar  ryte,  blormorsanu  (tokiu  keturkoju
gyvūnu) atkakau tiesiai į Bereklado sostinę. Moriliksas, tiesą
pasakius, labai patrauklus miestas. Po atominės invazijos ne
kiekvienas gali pasigirti taip puikiai išsilaikiusiais pastatais,
nesužalotais  gyventojais  ir  pakankamai  vaiskiu  oru.
Simplimingo, mano gerasis vadovas, kuriam sumokėjau 100
triliksų*, greitai aprodė visą miestą, jo įžymybes. Labiausiai
mane sužavėjo ikiatominių laikų muziejus,  nebranduolinio
amžiaus ir maisto restoranas, kur suplojau apie 1900 triliksų.

Daugiau pažįstamų Morilikse neturėjau ir tai šiek tiek
komplikavo mano padėtį,  nes jaučiausi  apleistas ir  vienas.
Tačiau negaliu pasakyti, kad buvo nuobodu ir nyku. Vien
anksčiau  minėtas  muziejus  man  daug  ką  reiškė,  nes
pamačiau  išlikusį  radijo  aparatą,  skalbimo  mašiną  ir
veikiantį  televizorių.  Restorane  mane  pavaišino
neradioaktyviu  vynu...

Pagrindinis  tikslas  atkakti  čionai  –  pamatyti  gyvus
augalus.  Motelyje,  kurio  viršutiniame  ir  atvirame  lygyje
apsigyvenau (sumokėjęs 596 triliksus) puikiai pro nugriautą
stogą  matėsi  tolimi  masyvai,  dailiai  atsispindintys  saulės
spinduliuose.  Iki  artimiausios  augmenijos  buvo  apie  3
hilenkus.  Blormorsanu,  tuo  kanopiniu  gyviu,  galėjau
užtrukti tik 30 minučių. Pinigų dar turėjau. Pusė jų laisvai
būtų pakakę kelionei į  rezervatą.  500 voretų**, sužinojau,
užtektų  rezervato  gidui  pasisamdyti.  Viską  nuodugniai
apsavarstęs jau ruošiausi kelionei.

Buvo  trečia  mano  vizito  Bereklade  diena.
Atsiskaičiau  su  Simplimingo,  užėjau  į  barą  “Viršgarsinis
alus”,  pasistiprinau  ir  leidausi  kelionėn.  Tiesa,  mane
sugundyti  mėgino  “Mreko  trikrūtės”  -  erotinio
pasilinksminimo  gildijos  agentė,  tačiau  pats  jau  buvau
apsisprendęs  ir  pasidabinęs  ženkleliu  “Susilaikymas  -
dorybė!”, kuris ir atbaidė gundytoją nuo seksprogramų.

Miškas mane traukė it magnetas. Jei kitų jis nepajėgė
nubaidyti,  tai  ką  bekalbėti  apie  mane,  tokį  elezietį,  kuris
mažiausiai  pusę  radioaktyvių  naktų  sapnuodavo  žalumą,
kurios   iki  šios  išvykos  dar  neregėjo  jokioje  realybėje.
Manes nebaugino ir tos legendos bei gandai, pasakojantys
apie negrįžtančiuosius iš Bereklado miškų...

Anot  turistinių vadovų,  miškas  užėmė beveik šimtą
hektarų žemės ir priklausė Zammui Infilonui – įtakingiausiui
Bereklado radiatoriui, vienianteliam iš visų eleziečių, kuris
26 valandas per parą mėgaujasi neradiacija.

Visas  miškas ir  netgi  akmenys sektoriuje  8+7 buvo
apgaubti  tarytum stogas  vientisa  apsaugine  nuo  radiacijos
saugančia  skaidria plėve. Mane labai sužavėjo įėjimas į šį
įdomų rezervatą. Durys nebuvo nei metalinės, nei medinės.
Sargūnas,  įleisdamas  mane   ir  kitus  vidun,  patraukė
užtrauktuką, šitaip atverdamas angą.
Įėjau.  O  Dieve!  Kokie  nuostabūs  augalai:  tokie  žali,  kiti
spalvingi.  Ir  ryškūs!  Mačiau,  kad kiekvienas  iš  jų  atskirai
buvo  kruopščiai  įpakuotas  politilenu  arba  bent  steriliai
apdengtas  nuo  išorės  poveikio  saugančia  danga.  Man  ir
kitiems  du  tvarkdariai  išdalino  spalvingus  politileninius
apdarus.  Pats,  žinoma,  pagalvojau  kaip  ištversiu  kaitrą,
vilkėdamas šitokią nesamonę, juolab, kad ir be tų papildomų
drabužių rezervate buvo pakankamai karšta. Bet, nepaisant
šito, buvau vis vien patenkintas. Per kelias minutes mintyse
išrikiavau  savo  misijos  plano  etapus,  po  to  sekiau  paskui
kitus turistus, vedamas solidaus gido. Paskui pamačiau tikrą
beržyną,  alksnyną,  ąžuolus,  žolę,   pelkių  augalus,   upelį.
Žodžiu,  džiaugiausi  visais  regimais  augalais   ir  gamtos
dalimis. Netgi supakuotais vabalėliais ir akmenimis. Gidas
parodė  visą  rezervato  gyvybę  palaikančią  įrangą  –
apdulkinimo  aparatus,  utilizatorių,  nuradioaktyvinimo
sistemą ir  kitką.  Kai supratau,  kad  tas be paliovos vis ką
nors  vapantis  zorgas  prarado  akylumą,  ėmiau  ir  šiek  tiek
atsilikau nuo visos grupės, parengiau visas šešias galūnes ir,

KITA DIENA 5



nuslinkęs už  alėjos ir vieno tako sankryžos kampo, stvėriau
vieno egzotiško augalo apsauginę dangą. Peiliu, kurį buvau
sumaniai pasislėpęs, netriukšmingai prarėžiau plyšį. Jūs, ko
gero,  jau  supratote,  ką  buvau  sugalvojęs?  Aš  norėjau
plikomis rankomis paliesti medį, kojomis pajusti žolę, todėl
nusviedžiau  į  šalį  tą  nepatogų  apsauginį  kostiumą.  Bet
pagrindinė užduotis manęs dar tik laukė. Aš iš šito rezervato
turėjau  grįžti  ne  tuščiomis!  Tame  apsaugotame  žemės
lopinėlyje  augo  augalai,  kuriuos  vadina  gėlėmis.  Jų
žiedlapiai  geltoni,  rausvi,  violetiški  arba  mėlyni...  Į  užribį
privalėjau išsinešti bent kelis jų egzempliorius. Nors vieną!
Namie  už  tai  turėčiau  užkalti  bent  10  gabalų  –  šitaip  su
kaupu atsipirktų kelionės išlaidos. Ir dar šiek tiek liktų.

Greitai įlindau vidun. Ten iš tikrųjų, kaip ir tikėjausi,
buvo dar  tvankiau.  Ketinau prisiliesti  prie medžio,  tačiau
nesuspėjau.  Mane kažkas sučiupo ir pakėlė. Aš beviltiškai
spardžiausi  ir  keikiausi  visomis  kalbomis,  tačiau  mano
pasipriešinimas galop buvo palaužtas. Kažkas mane įpakavo
į politileninų maišą. Po to netrukus praradau sąmonę...

Kai  atsipeikėjau,  pastebėjau,  virtau  augalu.
Nekalbėjau,  nes  neturėjau  burnos.  Nepajudėjau,  nes
nebebuvo kojų.

Supratau,  kad  esu  paprasčiausias  kaktusas.  Mane
tarytum  prezervatyvas  saugojo  sterilus  permatomas
uždangalas,  o  šaknys  tvirtai  stabdė  bet  kokias  mano
užmačias išsilaisvinti.

Ir likau čia, rezervate...

*triliksas – vietinis piniginis vienetas,
lygus 1000 voretų.
 **voretas – pinigas, vertas 2,5 lito

Arnoldas Kalnikas

PSIAUDOGYDYMAS ARBA ELEKTRONINĖ
MITOLOGIJA

FANTASTINĖ NOVELĖ

Šis  vakaras  užgęso  ir  atsėlino  žvaigždijai.  Jie  tąkart
man  pasirodė  nepavojingi.  Nematomi  ateiviai  tikrai  nieko
kraupaus  nedarė.  Tik  atsiunčia  sapnus.  Kartais  tuos
naktinius  regėjimus  pražiūrime,  o  kartais  visiškai  nieko
nesulaukiame.  Mūsų  akis  nuo  sutemų iki  aušros  užlipina
juodas miego tušas. 

Žvaigždijai  nebijo  dienos.  Jie  pasislėpdami  mums,
miegantiems  šviesų  rytą,  ar  užsnūdusiems  per  patį
vidurdienį, dovanoja miego gelmes, o kartais atsiunčia kokį
nors dieninį sapną.

Patys žvaigždijai niekada nemiega ir nesapnuoja. Bent
man šito niekas nesakė. Tik visada ir visur tie žvaigždijai
atlieka  savo  užduotis.  Pats  juodžiausias  jųjų  darbas  –
pomirtinio miego dovanojimas. O mes niekaip negalime šios
dovanos  atsisakyti.  Tik  priimti.  Aš  daug  kartų  mėginau
priešintis  paprastoms ateivių dovanoms,  tačiau kaskart   jų
dovanotas   įprastinis  miegas  užlipindavo  tarsi  klijai
pavargusias  akis,  o  nusilpęs  protas  bei  kūnas  bejėgiškai
kapituliuodavo, taip ir nepasiekęs lauktos pergalės.

Aš  pavydėjau  tiems,  kurie  neužmiega  ir  nesapnuoja.
Jiems  buvo  įteikta  kita  dovana.  Tai  nemiga,  kuri  mūsų
visuomenei atrodė tarytum  aukščiausia  privilegija.  Tokie
privilegijuotieji  užėmė  aukščiausias  pozicijas  ir  gyvenimo
valdyme.  Jie,  sako,  energijos  pasisemdavo  iš  žvaigždijų
pasaulio  erdvės,  nors  svetimtaučiai  mus  ne  kartą  mėgino
juodinti, drabstyti purvu, kaltindami nemiegotuosius, kad šie
yra vampyrai, besinaudojantys visų miegančiųjų energija.

Tačiau  kas  gali  žinoti,  nors  ir  pats  ilgai  buvau
informuotas ne ką daugiau   už  kitus,  už   miegančiuosius,
o  bet   kokie   būdai  įveikti nemigą, ir patys jau suprantate,
baigėsi  visišku  fiasko.  Man  nė  nebuvo  lemta  tokiu  keliu
įsilieti  į  privilegijuotųjų  gretas.  Tiesa,  vakar  girdėjau
šnekant,  kad vienakart  bus atverti  vartai,  pro kuriuos  įleis
daugelį  miegančiųjų  ir  suteiks  jiems  tikrąjį  šventumą.  –
išlaisvins nuo miego, prailgins Šviesūno periodą. Po kurio
laiko aš tuo pradėjau nuoširdžiai tikėti.. Praėjus vos kelioms
dienoms   aš,  visiškai  atsidavęs  Žodžio  sakytojų  galiai,
laukiau tos akimirkos, kuomet iki realaus palytėjimo būsiu
pakviestas  užeiti  pro  valdovininkų  kastos  vartus.  Tiesiai  į
anapus!

 Šaukimą gavau sapnuodamas.  Atmerkęs  mieguistas
akis nusiėmiau Nakties kankinio kaukę, kuri yra privaloma
visiems miegotiesiems, ir išėjau to vienatinio įėjimo link...

Už  vartų,  nustebau,  stoviniavo  ne  dievybės,  bet
supratau, jog ir ne miegotieji.  Būtybės pasikvietė vidun ir
pats laukiau to momento,  kai galų gale galėsiu įsitraukti į
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nemiegančių gretas, įgyti teisę būti garbingu ir garbinamu,
užlipti  ant  aukštesnio  privilegijų  laiptelio,  įgydamas
nepamainomą  rangą.  Ir  jau  maniau,  kad  būsiu  netrukus
pašauktas padėti  žvaigždijams prižiūrėti  miegančiuosius ar
šie  miega,  ar  tebedėvi  tas  šventąsias  kaukes,  tačiau tąkart
nieko nesulaukiau. Į akis tvykstelėjus akinančiam plyksniui,
aš  pasinėriau  į  vaivorykštingą  lietų.  Mano  praeitis  beveik
visa  atitrūko  nuo  manęs.  Tik  tuomet  supratau,  kad
nebemiegosiu,  kol   gyvensiu.  Išsisklaidžius  ryškiai  šviesai
labai  apstulbau  išvydęs  liūdnas  valdovininkų  akis  ir
rūškanus  veidus.  Juk   juos  visada  buvau  pratęs  regėti
išdidžius ir  pasitikinčius,  bet dabar  šiuos žmones mačiau
nuilsusius  ir  paliegusius.  Tų  būtybių  žvilgsniuose
atsispindėjo  beviltiškumas  ir  netgi  netikėjimas.  Tokios
beprasmybės ir nesuderinamos logikos visiškai nesupratau.
Tačiau su šia realybe reikėjo susitaikyti. Paaiškėjo, kad čia,
šiąpus vartų, kilmingieji galėjo būti laisvi ir patys savimi, o
greta  paprastų  mirtingųjų,  kai  šie  mato,  privalėjo  laikytis
Slaptojo  Žvaigždijų  Žodžio.  Suvokęs  klaikiąją  tiesą  ilgai
maniau, kad priešintis yra beviltiška. Tokie kaip aš pasiekė
tokias  apgaulingas  aukštybes,  už  kurias  reikėjo  deramai
užmokėti.  Ta  kaina  –  tai  akivaizdus     melas,    kurį
privalėjau    demonstruoti.  Už   menkiausią  prasižengimą
nemiegantieji  buvo  nubaudžiami  energijos  nusiurbimu  be
naujų jėgų suteikimo.

Galų  gale  suvokiau,  kad  žvaigždijai  tėra  gudrūs  ir
negailestingi  apgavikai.  Jų  įteigtos  ankstesnės  tiesos  –
grubios  pinklės.  Tariamos  privilegijos  –  spąstai
nežinantiesiems,  o  paprastųjų  miegančiųjų  padarytos
nuodėmės  –  dorybės.  Jų  mokymas,  priešingai  nei  mano
žmogiškasis  įsitikinimas,   skelbė  viską  atvirkščiai,  nei
maniau.  Tiesą  pasakius  mes visi  jiems tebuvome tik  gyvi
žaislai, kadaise pamiršę Tikrąjį Valdovą...

Tačiau,  nepaisant  to,  aš  vis  vien  pamėginau
pasipriešinti.  Žinojau,  kad kažkur nemiegančiųjų patalpose
yra Šviesio kambarys, tad jo nepalioviau ieškojęs. Atrodė šis
mano  užsispyrimas  truko  visą  amžinybę  ir,  regis  niekada
nepasibaigs.  Bet  atkaklumas   vėl  atvedė  prie  pergalės.
Pagaliau  galėjau  nemiegantiesiems  pasakyti   “sudie”  ir,
užmerkęs  akis,  nerti  į  kažkokią  dar  nepažintą  erdvę.  Tik
prabėgus kelioms minutėms atplėšiau akių vokus...

Buvau apkarstytas kažkokia įranga: spalvotais laidais,
kabeliais,  kontaktais  ir  blizgučiais.  Aplink  gultą,  kuriame
gulėjau, stovėjo visokie matavimo prietaisai ir kompiuteriai.
Netoliese šios aparatūros  tiesiai į mano akis žvelgė kažin
koks daktarą primenantis tipas. Netrukus išgirdau iš jo lūpų
gergždžiančiu balsu tartus žodžius:

-Na kaip?
O ką man daryti? Tik ramiai atsakyti.
-Patyriau  realų košmarą.
-Jis tau  tikrai padės...  Elektroninė mitologija – geras

vaistas nuo tikrų fiziologinių naktinių košmarų ir depresijos.

Jūs  dabar  miegosite  kaip  užmuštas,  tik  prašom,
užsimokėkite už gydymą.
Sutikau  visiškai  nemąstydamas.  Prisiminiau,  kad  tas
gydytojas  prieš   seansą  lyg  ir  sakė,  kad  viską  padarys
nemokamai.  Tik  išėjęs  į  gatvę  supratau,  kad  už  tariamą
gydymą netekau visko: namų, darbo, artimųjų. Netgi erdvė
gerokai  sumažėjo.  Pačiam  labai  norėjosi  verkti,  bet
susilaikiau, matydamas šaligatviu einančius praeivius. Lėtai
žingsniuodamas pagaliau įsisamoninau, kad  beveik viskas,
ką  turėjau  dabar  pervesta  į  tą  elektroninės  mitologijos
pasaulį,  įkeista  į  mano  sveikatą.  Tiesa,  dabar  jaučiausi
žvalus, bet be žmonos ir vaikų. Mano namais dabar galėjo
tapti tik ši erdvi gatvė. Nuėjęs į darbovietę sužinojau, kad
esu prieš puse valandos  tikrai esu atleistas.
Tylus ir nusiminęs pėdinau galvodamas kur gi esu patekęs.
Sutramdęs  savo  jausmus  ėmiau  vėl  kurti  planą  kaip
išsilaisvinti ir susigrąžinti tai, ką pelnytai buvau užsitarnavęs
turėti, nors tabebuvau gerokai sugniuždytas...

Atas Vernys

UŽ DURŲ

FANTASTINĖ NOVELĖ

Durų  neatvėriau.  Jaučiau,  kad  už  jų  stovi  tas  pats
nežinomasis,  kuris  mane  jau  kelintą  dieną  tykojo  ir
persekiojo  prie  kompiuterio,  vos  tik  įsijungiu  nelemtajį
internetą.  Jau  žinojau,  ką  gali   šis  atvykėlis  pasakyti.
Nuspėjau ir galimus jo, to paslaptingojo,  siūlymus.  Dėl  to
patylėjau ir koridoriumi nužingsniavau atgal į savo kambarį,
palikęs neprašytąjį likti anapus durų. Nežinau ką jis ten liko
daryti  ir  galvoti,  bet  pats  užgesinau  visas  lempas ir  likau
kuriam  laikui  rymoti  tamsoje.  Su  savo  įtemtomis  ir
niauriomis  mintimis  palikau  kažkur  klajoti  visus  kitus
rūpesčius, susijusius su šia diena.

Aš  per  paskutines  dvi  paras  buvau  šiame  pasaulyje
tapęs  vos  ne  pilku  ir  bereikšmiu  šešėliu,  kurį  pastebi  tik
visokio  plauko  perėjūnai.  Štai  ir  dabar  vėl  suskambo
skambutis. Ir vėl mintis pertraukė ikyrus zvimbimas, o eiti
niekur  nenorėjau.  Šio  svečio  labiausiai  nepageidavau,
juolab, kad jis buvo be jokios etikos, atkakliai bet kokiomis
priemonėmis  siekiantis  savo  neįspėjamų  tikslų.  Todėl  tik
laukiau, nematuodamas laiko.

Durų  skambutis  nurimo,  tačiau  pasigirdo  įsakmus
balsas, prasimušęs kiaurai  betonines sienas:

-Kur tu? Man dabar tavęs reikia!
Jam  ne  motais  buvo  laiptinėje  sukeltas  triukšmas.

Aišku,  kad  svečias,  kurio  labiausiai  nenorėjau,  visiškai
nesivaržė skandalų. O aš neatsilikau: buto durų neatidariau.

-Ar mane girdi? Atnešiau skafandrą. Ir balionai du su
plokštėm yra.
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“Kokie balionai? Koks, velniai griebtų, skafandras?!” –
visiškai  nesupratau.  Vėliau netgi suabejojau savimi: “Argi
galiu  jį  su  kuo  nors  supainioti?  Gal  kažkada  norėjau
skafandro.. ?”

Vėl prisiartinau prie laukujų durų. Atsargiai, šiek tiek
susierzinęs.  Vėl  įsižiūrėjau  pro  akutę.  Anapus  įėjimo,
regėjau,  vis  dar  tebestypsojo   tas  vizijose  matytas  tipas:
tamsus ir    beveidis,    vilkįs juodus džinsus bei tokios pat
spalvos  striukę.  Tačiau  jo  minėto  skafandro  laiptinėje
nebuvo.  Balionų  taip  pat.  Buvau  įsitikinęs,  kad  tas,  dar
užvakar prie darbastalio materializavęsis fantomas dabar vėl
stengiasi kažką vaidint. Bet jo keistojo vaidmens nesupratau.

-Ko tu nori? – pratrūkau.
-Aš žinojau, kad tu čia esi,  namuose. Išdavė neseniai

įjungtas kompiuteris...
Buvau sukrėstas. Šis padaras, jutau, visai ne žmogus. O

gal tik paprasčiausias materijos krešulys, už durų atsinešęs
ne anksčiau minėtą skafandrą bei balionus, o nerimą, suktą
agresiją ir apgaulę. Bei dviveidystę.

-Atsakyk į mano klausimą. – ištariau, - Ko tu nori?

-Nieko ypatingo. – pasigirdo kimus balsas, - tik įeiti.
-Kuriam galui? Nešdinkis iš kur atslinkęs! Aš šiandien

visiškai nenoriu jokių svečių. O ypač taves, sukčiau.
-Nesipūsk,. Tau veltui siūliau skafandrą...
-Kurio,  tiesą  pasakius,  visiškai  neturi.  Be  to,  kuriam

galui, man jis?
-Žinau. Dėl to jo ir nesinešiau.
-Tad kodėl gaišti laiką?
Ateivis su savo tiesiog nesuvokiama (o gal neišbaigta)

logika tęsė:
-Prieik  prie  savo  kompiuterio.  Jį,  norėčiau,  kad

išjungtumei.
-Kodėl?

-Tam, kad galėčiau sugrįžti ten, iš kur atėjęs. Kitaip čia
liksiu labai ilgam...

Nelabai  patikėjau  šitokia  vėlyvo  svečio  baladojimosi
versija, bet dėl šventos ramybės nupėdinau atgal į kambarį.

Kompiuterio  ekrane  mirguliavo  programa,  kurios
nebuvau  įjungęs!  O  priešais  monitorių  minkštame  krėsle
sėdėjo  ilgaplaukė mergina,  kuri  ramiai  maigė  klaviatūros
mygtukus. Iš pradžių pamaniau, kad pasimaišė man protelis.
Šis  reginys  atrodė  lyg  pats  tikriausias  košmaras,  tačiau
išdrįsau   nematytos  viešnios  paklausti.  Bet  mano  balsas
nuskambėjo piktai:

-Kas, po velnių, tu esi?!
Ji  neprašneko.  Tik palengva sulindo tiesiog į  ekraną,

kol  galop  visiškai  išnyko.  Atsipeikėjęs  netikėtu  reginiu,
grįžau į koridorių, prie durų ir jas atidariau. Tačiau anapus
jų svečio niekur nesimatė...

Su keistuoju apgaviku, panorusiu man patampyti nervus,
vėlei  susitikau  tik  po  metų,  bet  pastarasis  taip  ir  liko
įkalintas  sunaikintame  sapne.  Dar  prieš  jo  pakartotinį
apsireiškimą  spėjau  pasirūpinti  naujausia  ir  efektyviausia
antivirusine programa. Ją įliejau į savo motininių smegenų
“Profit – 5” terpę. Naujoji programa neutralizavo negatyvų
sapną  su  visais  nepageidaujamais  vaizdiniais,  vos  tik  jis
užsimezgė.  Be  to,  atsisakiau  interneto,  atsiribodamas  nuo
išorės,  pasitenkindamas tik  holovizija  ir  laikraščiais.  Taip
gyventi  buvo  žymiai  papraščiau.  Kai  ko  atsisakęs,  savo
laidines  jungtis  ir  periferinius  įrenginius  galėjau  ramiai
parduoti. Kam jos man dabar..?

Arnoldas Kalnikas

NAUJA PREKĖ
FANTASTINIS APSAKYMAS

Komiška  šio  žmogaus,  kurį  išvydau  tarpduryje,
išvaizda mane ne tiek išgąsdino, kiek pradžiugino. Prieš
įeidamas  vidun  tikėjausi  pamatyti  rūstų  ir  nesvetingą
veidą.  Dabar  tapo  aišku,  kad  mano  nuogastavimai
nepasitvirtino, todėl drąsiai galėjau eiti tikslo link.

-Ar  galiu  jus  sutrukdyti?  –  pasidomėjau,  kai  abu
pasisveikinom.

Klausimas, mano manymu buvo pakankamai aiškus,
tačiau  būsto  šeiminikas  atrodė  pasimetęs.  Gal  mano
vizitas jam iš tiesų buvo netikėtas?

Tačiau  jis,  atsirėmęs  į  koridoriuje  stovinčią  pilną
knygų prikimštą spintą, pagaliau prabilo:

-Jūs dėl prekių?
-Taip. Man reikia miltelių. – tiesiai išbėriau.O būsto

šeimininkas surimtėjęs be užuolankų paklausė:
-Tikiuosi, nebūsi tamsta iš policijos?
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Pats jį  pasistengiau nuraminti.  Man iš tiesų reikėjo
svaiginančių miltelių, kad juos galėčiau panaudoti pagal
paskirtį.

-Žinoma,  kad  ne.  Jei  reikia,  galiu  parodyti  savo
dokumentus.  O  taip  pat  darbo  knygelę,  jei  kyla  kokių
nors įtarimų.

-Gerai. Tarkim, tavim patikėjau, - nurimo prekeivis,
- Ko pageidauji? Hašišo, kanapių miltų, marichuanos? O
gal nori naujausių mišinių?

Pačiam buvo įdomu ką jis  vertingo  turi.  Aš  tikrai
troškau kažko neįprasto ir  dar  neišmėginto,  juolab,  kad
nebuvau  paprastas  narkomanas,  kuriam pakanka  prastų
vienos rūšies kvaišalų. Mano tikslas – išmėginti bent po
kartą viską...

-Tuos miltelius jau mėginau. Geras kaifas, bet dabar
norisi  kai  ko  iš  tiesų  nepakartojamo,  to,  ko  dar
nebandžiau.

-Sutinku,  -  pritarė  buto  šeimininkas,  bet  po  to
pažymėjo,  -  Tik  tyliau  kalbėk.  Šios  sienos  gali  turėti
ausis.  Jos,  supranti,  pernelyg  plonos,   kad  ką  nors
išsaugotų.

Su šia sąlyga nuoširdžiai sutikau, nes ir pats visiškai
nenorėjau  įsipainioti  į  naują  nemalonumį  liūną  į  kurį
kartą prieš kelis mėnesius buvau  įklimpęs. Dar ligi šiol
puikiai  prisimenu,  kai  užsukau  į  vieną   “tašką”
pasirūpinti kaifu, o ten, pasirodo slėpėsi kažkoks farams
dirbantis gaidys. Per jį turėjau reikalų su mentais.

Šis prekeivis,  pas kurį užsukau, atrodė pakankamai
patikimas.  Jo  būstas,  vien  iš  priemenės  sprendžiant,
nepriminė  kokios  nors  landynės.  Nepažystamasis
prekiautojas,  nors  ir  būdamas  juokingų  veido  bruožų,
nesudarė  perpardavinėtojo  ar  eilinio  valkatos  įspūdžio,
todėl jo pakankamai paprasta ir menkai žargonu sužalota
kalba kėlė man tik pasitikėjimą.

-Tad kokios prekės norite? “Sfinkso”, “Eroto” ar ką
tik iš Azijos gauto “Kosmozojaus”?

-Kiek jie kainuoja”
Juokingasis  žmogus  pasakė  kainas.  Aš,  kiek

pagalvojęs, ištariau. 
-Gal žinote kaip jie veikia?
-“Sfinksas”  veža  panašiai  kaip  ir  “Ekstazi”,  bet

žymiai  mažesnės  pagirios.  “Erotas”  sužadins  tavo
erotines fantazijas.  Jo sudėtyje yra kažkokių afrikietiškų
augalų  miltelių.  Sako,  kaifas  nepakartojamas,  bet
šiandiena tau siūlyčiau “Kosmo”. Jis veikia pakankamai
ilgai. O ir kaina visai pakenčiama.

-Aišku.  -  tariau  lėta  tarme,  -  Pamėginsiu
“Kosmozojų”. Kuo mokėti? Žaliais ar eurais?

-Priimu ir viena ir kita. Duok ką turi.

-Iš pradžių noriu pamatyti prekę, o paskui – pinigai.
– surimtinau jo fizionomiją.

Tačiau  buto  šeimininkas  neapsimetė.  Jis  sparčiu
žingsniu  nuėjo  į  kitą  kambarį  ir  netrukus  atsinešė
popieriun suvyniotą mišinį.

-Tu  neapsiriksi.  “Kosmozojaus”  mūsų  mieste  dar
niekas nemėgino.  Kituose “taškuose”,  žinau,  dar  niekas
nepardavinėja. Niekas dar neišbandė...

Su  prekeiviu  išsiskyriau  tyliai.  Netrukus,
galvodamas  vien  apie  kaifą,  sugrįžau  namo.  Vos  tik
atrakinau buto  duris  sučirškė  telefonas.  Kiek pasimetęs
suskubau  prie  ragelio.  Anapus  kalbėjo  vienas  mano
pažįstamas, kuris siūlė atsigert alaus. Jam pasiūliau užeit
pas mane į namus. Žinoma, jis džiūgaudamas su manim
sutiko.  Tiesa,  dar  pasiteiravo  ar  turiu  kokios  nors
pornografijos.  Jam atsakiau,  kad bus ir  jos.  Tarp kitko,
užsiminiau, kad turiu naujų miltelių.  Netrukus supratau,
kad ir mano draugužis norėtų jų pabandyti...

Aš nežinojau kaip veikia “Kosmozojus”, todėl savo
bičiuliui  negalėjau  paaiškinti  kaip  ir  kokią  dozę  reikia
vartoti. Prie “Kosmo” nebuvo jokio vartojimo aprašymo
ar bendrų patarimų, o ir pardavėjas, prisiminiau, neturėjo
jokios  aiškesnės  informacijos  apie  šiuos  narkotikus.
Beliko pasikliauti intuicija.

Girdėjome, kad naujos kartos kaifas yra skiedžiamas
šaltu  vandeniu.  Pilkšvus miltelius  supyliau  į  stiklainį  ir
išmaišiau. Tuo tarpu mano gerasis pažįstamas iš maišelio
ištraukė kelis  butelius  stipraus  alaus,  kurį  nusprendėme
ištuštinti  kai  ateis  “atchodas”.  Paskui  išmaišytą  mišinį
padalinau perpus, supildamas į dvi stiklines... 

Jau po minutės neberegėjau savo draugo. Akyse tarsi
įspūdingame  stereofilme  kambarys  susiraitė  tarsi
perdžiūvęs rudeninis lapas. Paskui lubos plyšo ir priekyje
atsivėrė  tamsus  žvaigždėtas  dangus  (nors  tąkart  dar
tebebuvo diena).  Reginys buvo toks tikroviškas, jog net
šaltį  pajutau.  Vėliau  išgirdau  iš  paskos  mane  kažką
šaukiant,  bet,  matyt, buvau pernelyg toli,  kad mane kas
nors išgirstų Todėl, nors ir mėginau kažką sušukti, tačiau
iš to niekas nepavyko. Ypač tuomet, kai ėmiau smigti į
kažkokį  tikrovišką  pasaulį.  Tai  buvo  į  mane  riedantis
Mėnulis. Ir tik dabar pajutau, kad man ima trūkti oro, o
kaulus persmelkė šalčio adatos.

Iš  karto  užsidegiau  išgąsčiu.  Norėjau  kaip  mat
sugrįžti  ten,  iš  kur  lėkiau,  tačiau  šaltas,  be  gyvybės
Žemės palydovas jau prašėsi mano galvos...  

Kai  kritimas  nutrūko,  pastebėjau,  kad  guliu
kažkokioj  patalpoj,  kurios  sienos  buvo  išmargintos
idiotiškais ornamentais, bet greitai ir šis vaizdas išnyko –
sienos susisuko į ritinį. Po akimirkos pakraupęs žiūrėjau į
save,  gulintį  atšiauriame  ledyne.   Tarytum  iš  šalies
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žvelgiau  į  apšerkšnijusias  rankas  ir  ledo  sukaustytas
kojas. Vėliau ilgai veikti žadėjęs kaifas atslūgo.

Gulėjau  veidu  į  šaltas  it  šaltinio  vanduo  grindis,
apgaubtas  absoliučios  tamsos.  Kur  esu  iš  karto
nesupratau. Ant žemės gulėjo pusiau nugerta stiklinė su
sušalusiu turiniu. Tik atidžiau įsižiūrėjęs dangaus ir sienų
vietoje išvydau beslenkančias žvaigždes bei Žemės diską.
Tiesą  pasakius  jaučiausi  kaip  koks  kosmonautas,  nes
netrukus nebejutau  savo svorio.  Į mane artėjo  žvilganti
žemės  šviesoje  briaunuota  stiklinė  su  kietu
“Kosmozojumi”. Už poros žingsnių virš tvirto pagrindo
plūduriavo  kažkur  matyta  figūra.  Po  mažu  atsipeikėjęs
supratau, kad ten kybo mano draugužis, kuris, atrodo, dar
mėgaujais kaifu. Aš, supratęs, kad mano išgertas mišinys
jau  nebeveikia,  prisiartinusią  stiklinę  nubloškiau  į  šalį.
Indas,  atsitrenkęs  į  sieną  pažiro   šukėmis.  Pagyvintas
dūžtančio stiklo garso, šūktelėjau:

-Ei, Aiva! Tu gyvas?
Bet  jis  nieko  neištarė,  tik  vartaliojosi  retame  ore.

Norėjau  prisiartinti  prie  draugo,  tačiau  pastangas
apvainikavo  nesėkmė.  Jis  nutolo  ir  nėrė  siauran
koridorin. Tuo tarpu mano ausis pasiekė gūdi mechaniško
balso išreikšta informacija, kad netrukus šiame sektoriuje
baigsis  oras.  Kad  tai  tiesa,  ėmiau  justi  savo  plaučiais,
kurie  ėmė  tiesiog  daginančiai  plyšti  dėl  deguonies
stygiaus, o galvą rakinti nepažįstamas skausmas.

Turėjau  netrukus  uždusti  ir  nukeliauti,  matyt,
pragaran,  kai  priešais  mano akis  išdygo kažkur  regėtas
objektas.  Priekyje  į  mane  artėjo  skafandru  vilkinti
žmogysta,  pasišviesdama  sau  kelią  prožektoriumi.  Tas
asmuo  atrodė  iš  tiesų  pažįstamas.  Savo  plyštančia  iš
skausmo galva suvokiau, kad tai astronautas. Jį dar vakar
vakare  mačiau  per  televizorių.  Tai  Bilas  Draizeris  -
orbitinės stoties “Kolumbus” astronautas.

-Ar aš dar kaifuoju? – dar abejojau.
Draizeris,  išvydęs  mane,  nenustebo  tarytum seniai

būtų  laukęs  tokių,  kaip  aš,  svečių.  Jo  atsakymas
nuskambėjo   pakankamai  aiškiai. blaiviai ir ramiai:

-Ne,  jau  nebe.  Tu  esi  orbitinėje  stotyje,  kurią
užvakar ištiko smulki avarija.

-Kaip  čionai  atsidūriau?  –  man  buvo  įdomu  (ir
svarbu) sužinoti tiesos detales.

Bet  astronautas  nuo  atsakymo  išsisuko.  Aš,
pagalvojau,  čia  atkeliavau,  matyt,  to  paties
“Kosmozojaus” dėka. Ir neapsirikau: 

-Tu pakeisi  žuvusiuosius. Ar naudojei  “Kosmo”? –
pasidomėjo Bilas.

-Tttaaip. -  dūsdamas nutęsiau, -  Dabar dduok oro...
Jis  man  pakišo  deguonies  kaukę,  o  netrukus

supratau, kad iš tiesų  lemta tapti tikru kosminės stoties

darbuotoju.  Apie  tai  kažkada  svajojau  dar  vidurinėje
mokykloje.

-Ką turėsiu čia daryti?
Žinomas astronautas ištarė:
-Būsi atsakingas už šiukšles ir išmatas. O gal dar turi

ir astrofiziko kvalifikaciją?
-Ne. – ištariau truputėlį pasimetęs, - Aš tik paprastas

santechnikas.
Po to pridūriau:
-O kas atsitiko tam ,kuris čia dirbo prieš mane?
Jis nieko neatsakė...
Po  kelių  minučių  pamačiau  priekyje  plaukiančias

išmatas, kurios kabojo ore. Jas, supratau, turėjau surinkti
ir pašalinti. Tai jau nebebuvo “Kosmo” kaifas. Tai buvo
realybė. Iki pietų  kosmoso laiku, sakė, dar buvo likę trys
valandos.  Kažin  ar  itin  prastą  savijautą  turėsiu  čia  kuo
pataisyti?  Juk  Žemė,  o  tuo  pačiu  artimiausias  “taškas”
buvo labai toli...

Atas Vernys

IR DAINOS  BAIGĖSI  DISKE

Elektroninės patyčios subraižytame
Bet dar vis besisukančiame diske
Sugriovė  įsitikinimus kad tai muzika
Kilusi iš kaimo iš provincijos
Užkaborio kur nors užpečky
Greta rakandų vertų muziejaus dulkių
Ta melodija industrine tamsa
Kaleno kreivą ritmą achromatinėm
Natom nors pagal ją trypė
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Raitydama judesius nepažįstama pora
Ką jie jautė ir ką matė 
Gal negirdėjo nieko toj
Mirguliuojančioj virpesių mozaikoj
Tik savo mintijimus regėjo viens kito
Siluetus išnyrančius sekundę kitą
Iš prieblandos apsiaustų kedenamų
Bėgiojančių švieselių karuselės ar
Stroboskopo praplėštoj kiaurymėj
Bet jau nurimo ritmas ištirpo garsas 
Ir šokis baigės paskutine rimstančia gaida
Atgijo ramios lempos  ir kažkas suprato balsiai
Jog  dainos baigėsi diske
--------------------------------------------------------------

ATAS VERNYS
Apsakymas

APARATĖLIS
Buvo  pietų  metas.  Arūnas   apsivilko  apsiaustą  ir,

linktelėjęs  kontoroje  pasilikusiems  bendradarbiams,  išėjo
pietauti.  Jis  neužmiršo  pasiimti  ir  savo  naujausio   savo
išrasto prietaiso, nes kaip tik šiandien norėjo jį išbandyti.

Arūnas  buvo  keistas  vaikinas,  visados  kuo  nors
užsiėmęs. Tačiau viską, ką nedarbo metu suprojektuodavo ir
pasigamindavo, laikė paslapty. Šiaip Arūnas Kalvelis buvo
taikus,  sugyvenamas,  mielai  bendravo  su  kaimynais  ir
bendradarbiais. Bet artimiau pažinojusieji laikė jį tyleniu ir
gana lakios vaizduotės išradėju, netgi šykštuoliu, visus savo
pinigus  išleidžiančiu  išradinėjimams  ir  visokių  niekniekių
pasigaminimui:  kažkada  išradusiu  videovištą,  sapnų
magnetofoną  bei  minčių  televizorių.  Bet  naujausias  jo
pasidarytas prietaisas buvo ligi šiolei neišbandytas. Kaip tik
šiandien vaikinas buvo sumanęs patikrinti jo veikimą.

Tai buvo nedidelis dėžutės formos aparatėlis su dviem
įjungimo ir išjungimo mygtukais, skale ir dviem ciferblatais.
To prietaiso paskirtis – maitinimas per nuotolį.

Gatvėje  susistabdęs  taksi  Arūnas  nuvažiavo  tiesiai  į
prabangų  miesto  restoraną,  kur  tikėjosi  išbandyti  savo
genialujį prietaisą.

Popietė  pasitaikė  darganota,  todėl  žmonių  tame
restorane sėdėjo nedaug. Arūnas prisėdo prie staliuko, greta
senyvo  ir  keisto  vyriškio,  kuriam  padavėjas  ką  tik  buvo
atnešęs užsakytą skanų patiekalą. Vaikinas slapčia išsitraukė
iš  “diplomato”  savąjį  aparatą  ir,  nuspaudęs  reikiamą
mygtuką, laukė rezultatų. Prietaisas veikė nepriekaištingai.
Netrukus  Arūnas  Kalvelis  pajuto  burnoje  senio  valgomo
kepsnio skonį ir, kol tas godžiai jį sušveitė, pasijuto besanti
sotus, nes užsisakiusiojo patiekalus piliečio maistas pasotino
ne  jį,  o  greta  jo  sėdėjusį  to  stebūklingojo  aparatėlio

sąvininką.  Įsenio  skrandį  nuslinko  tiktai  netekusi  visų
maistingų medžiagų masė.

Baigęs pietauti, senis pakraipė galvą, matyt, pajutęs nė
kiek nenumalšintą alkį ir sunkiai pasikėlęs iš vietos, pasuko
durų  link.  O  jo  maistu  pasinaudojęs  jaunuolis  nežymiai
paslėpė  savo aparatėlį “diplomate” ir taip išėjo į gatvę.

Po  tokių  pavakarių  ir   į  jios  panašių   kitos  dienos
pusryčių darbas jo rankose virte virė.

Taip  ėjo  diena  po  dienos.  Arūnas  Kalvelis  valgyti
eidavo tik tik į geriausią miesto restoraną. Atsisėsdavo šalia
kokio   vieno  skanų patiekalą  valgančio  lankytojo,  slapčia
išsiimdavo  telemaitinimosi  aparatėlį.  Nieko  neužsisakęs
pasėdėdavo  šalia,  apsimesdamas,  kad  skaito  kokį  nors
laikraštį  arba  žurnalą,  kol  jo  “donoras”  baigdavo  doroti
užsisakytus valgius ir jam iš paskos išeidavo į gatvę.

Bet  pagaliau  mieste  ėmė  sklisti  gandai,  jog   į  tą
restoraną atėję  pavalgyti  lankytojai,  kad ir kiek  patiekalų
užsisakydavo,  išeidavo  alkani,  lyg  nieko   nebūtų  valgę.
Žmonės  pradėjo  niurzgėti  apie  tame  restorane  gaminamą
ypatingai  nesotų  maistą.  Nors  valgių  kokybės   tikrinimo
kontrolierių  analizės  parodė,  kad  restorane  valgiai  yra
skanūs ir maistingi, vis daugiau ir daugiau skūsdavosi toje
maitinimo  įstaigoje  nepasisotinusių  lankytojų.  Visa  tai
atrodė neišsprendžiama mįslė.

O po kurio laiko vietinėje spaudoje pasirodė žinutė apie
restorane  pastebėtą  keistuolį,  kuris,  užėjęs  ten,  nieko
niekados  neužsisakydavo,  tik  pasėdėdavo   šalia  kokio
vienišiaus valgytojo ir, pats nieko nevalgęs, vėl išeidavo, ir
pats nieko nevalgęs, vėl išeidavo. Ir dar pastebėta, kad po to
tas pilietis, prie kurio keistuolis sėdėdavęs, imdavo skųstis
nesočiai pavalgęs, tarsi burnoj nieko neturėjęs.

Perskaitęs  tai,  Arūnas  sunerimo.  Jis  suprato,  kad  bus
aktyviai  sekamas,  todėl  liovėsi  lankytis  restorane  ir
pasitenkindavo  užeidamas  į  paprastas  valgyklas.  Bet  ir
vėliau laikraščiuose pasirodė restorano valdytojo žinutė, kad
nustojus  restorane  lankytis  tam  keistuoliui,  lankytojų
pretenzijos  baigėsi.   Dar  nustatyta,  kad  tas  keistasis
“valgytojas”   ne  kas  kitas,  tik  tūlos  įstaigos  tarnautojas
Arūnas Kalvelis.

Bijodamas būti “supakuotas”, Arūnas liovėsi lankytis ir
valgyklose. Kol kas maitinosi savo įstaigos bufete gaunamu
maistu.  Bet  nežiūrint  to,  po  kelių  dienų  susilaukė
uniformuoto svečio.

-Pilieti,  jūs  esate  areštuojamas  kaip  įtariamas  dėl
daugelio  nesuprantamų  reiškinių.  –  pasakė  policijos
komisaras.

-Pareigūne,  apie  ką  jūs?  Aš  nesuprantu   kuo  esu
kaltinamas. – abejingai patraukęs pečiais pratarė  Arūnas.

-Ten  išsiaiškinsime,  -  pasakė  policininkas  ir,  parodęs
nuotrauką,  kurioje  jaunuolis  buvo  nufotografuotas
kažkokioje valgykloje su telemaitinimosi aparatėliu rankoje,
pasakė:
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-Nagi, parodykit tą savo dėžutę...
Arūnas bandė gintis, kad tą dėžutę radęs tiesiog gatvėje

ir  jau  spėjęs  išmesti.  Bet  padaręs  kratą  tvarkos sergėtojas
surado tą apararėlį Arūno kelnių kišenėje.

Kitą  dieną  jaunuolis  buvo  tardomas  ir  tik  tąkart
paaiškėjo tikroji to išradimo paskirtis. Prokuroras nutarė, jog
tardomasis vis dėlto yra nusikaltėlis.  Tiesa, neįprastas,  bet
nusikaltėlis.

Po  kurio  laiko  miesto  teismo  salėje  vyko  teismas,
nagrinėjęs  Arūno  kalvelio   -  keistuolio  kūrėjo  –  bylą.
Teismo  salė  buvo  pilnut  pilnutėlė  –  tiek  daug  buvo  jo
apvalgytų žmonių...

              
ATRADIMAI                                       Julius Tamulis

TRUIZMAI 
arba labai kiauliška istorija

 Kai kartą nuėjau į biblioteką, visų pirma norėjau ten
surasti  R.R.Tolkino “Hobitą”.,  kurį radau,  beje,  tik kitą
kartą.  Tačiau  tuometinis  “vizitas”  į  biblioteką  nepraėjo
veltui.  Vienoje   lentynoje  aptikau  negirdėtos  man
rašytojos  knygą,  kuri  buvo  tituluojama  fantastine.
Kūrinio autorė –  MARIE DARRIEUSSEQ, o romanas
pakrikštytas  intriguojančiu  pavadinimu:  “Truizmai  arba
labai kiauliška istorija”. Apie ką yra rašoma oranžiniais
kietais  viršeliais  padabintoje  knygoje,  man  magėjo
sužinoti  nuo  to  momento,  kai  atsiverčiau  romano
anotaciją, todėl netrukus skubėjau į namus.

Pasirodo,  kad  kūrinys  pasakoja  apie  pagrindinės
kūrinio  herojės  evoliuciją  antiutopinėje  visuomenėje.
Paskutiniame viršelyje rašoma:

“Jeigu  šią knygą būtų parašęs vyras, jį būtų užmušę”
-  vienam  laikraščiui  pasakė  M.  Darrieusseq,  kurios
romanas  “Truizmai”  sukėlė  Prancūzijoje   didžiulį
susidomėjimą,  ginčus  “už”  ir  “prieš”,  buvo  įtrauktas  į
sąrašą  kūrinių,  pretenduojančių  į  Gonkūrų  ir  Femina
premijas,  yra lyginamas su  F.Kafkos “Metamorfoze” ir
Dž.  Orvelo  “Gyvulių  ūkiu”,  buvo  išverstas  į  daugelį
kalbų.”

Autorės  požiūris   į  moters  kūną  yra  absoliučiai
laisvas, todėl ji galėjo leisti  sau parašyti šį groteskišką ir
fantastinį kūrinį apie moters paveikslą. Pasakotoja dėsto
savo   gyvenimo  istoriją  su  nešvankiu  naivumu.  Ji
nenorinti  šokiruoti  skaitytojų,  bet   vis  tiek  šokiruoja.
Labai  jau  keisti  merginai   atsiradę  simtomai:
pasibjaurėjimas  kumpiu,  pomėgis  gilėms,  vėliau
atsiradusios  papildomos  krūtys...  Pati  kiaulė  taip  pat
nepaprasta.   Ji  turi  žmogišką  sielą,  žiūri  televizorių,  o

Mėnulio  pilnaties  naktį  stovi  ant  dviejų  kojų  ir  verkia,
prisiminusi tragišką meilę vilkolakiui Ivanui.

Kūrinyje dėstoma istorija apie personažės siekį tapti
pilnaverte visuomenės nare, suprasta, turinčią darbą ir už
tai gaunančia padorų užmokestį. Romano aplinka tiesiog
nerali,  tačiau europietiška. Regis, aprašomoje valstybėje
palaipsniui  įsiviešpatauja  savita  diktatūra,  kur  klesti
nepažabojama  korupcija,  melo  ir  pompastiškumo
atmosfera  ir  iškeliamos  visiškai  kitokios  vertybės:
griežtos  galvijų  ir  naminių  gyvūnų  laikymo  taisyklės,
devalvuota  humaniška  sveikatos  priežiūra,  vyrauja
akivaizdus žmogaus teisių  nepaisymas...

Knyga  turėtų  patikti  socialinės  ir  antiutopinės
fantastikos  mėgėjams.  Tai  kūrinys,  nepretenduojantis  į
pigų  nuotykinį  skaitalą,  nes  romano  tikslai  visiškai
kitokie,  bet  “Truizmai”,  iš  esmės  atitinka  geros
fantastikos  reikalavimus.  Beje,  patys  paskaitykite  ir
įsitikinkite kuo yra vertas šis kūrinys.

“Truizmai”  lietuvių  kalba  buvo išleisti  pakankamai
senokai, 1999 m., “Algarvės” leidykloje.

NESIJAUDINK

Jei esi kareivis, gali būti vienoje iš dviejų vietų:
pavojingoje arba saugioje.
Jei esi saugioje vietoje – nesijaudink.
Jei esi pavojuje, gali būti sužeistas arba ne.
Jei tu nesužeistas – nesijaudink.
Jei  sužeistas, tavo žaizda gali būti pavojinga arba menka..
Jeigu ji menka – nepergyvenk.
Jei ji pavojinga, tau gali nutikti vienas iš dviejų:
mirsi arba pasveiksi.
Jei pasveiksi – nesijaudink.
Jei mirsi – jaudintis nebegalėsi.
Štai kodėl kareivis niekada neturi jaudintis.

Jei priešas paleido kenksmingas dujas:
1. Pasiimk nosinę;
2. Šlapinkis į ją, tol, kol permirks;
3. Apsirišk nosine burną bei nosį ir kvėpuok pro ją.

Parašė Henrikas Riškus
Leidinį  parengė  Arnoldas  Kalnikas.  Leidinio  adresas:
Telšiai,  Luokės  69  –  93.  “Kitoje  dienoje”  panaudotos
iliustracijos  ir  literatūriniai  kūriniai  iš  “Fajetų”  ir
“Astikos”  archyvų  fondo.    Leidinys  platinamas
nemokamai,  leidžiamas  2 – 5  kartus į metus.  Numeris
parengtas  2004  gruodžio  14d.   Laukiame  fantastinės
kūrybos, laiškų  ir  straipsnių,  kritikos – taip pat.
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