Iš ko užsienyje pažinsi lietuvį? Pirmiausia iš to,
kad jis kalba lietuviškai. Antra — jei tave lietuviškai
kalbantį gatvėje išgirdęs praeivis staiga metasi į
šoną ir puola bėgti, be abejonės, jis taip pat lietuvis.
Nes lietuvis užsienyje bijo tik kito lietuvio.

Tai puiki knyga. Ne tik dėl smalsumą keliančios
temos, ne tik todėl, kad ji apie mus, lietuvius. Tai
prastus autorius skaito dėl „temos“. Laima Lavaste
turi su niekuo nesupainiojamą braižą, kad ir ką ji
rašytų. O šios drąsios knygos tekstas yra toks intriguojantis, toks pagavus, kad net ir autorę keikiantis
skaitytojas praris jį neatitraukdamas akių.
Ši knyga, kurią ne vienas pavadins skandalinga, —
dar vienas nelengvas išbandymas tiems, kurie ir
xxi amžiuje vis dar mano, kad lietuviai buvo, yra
ir bus pasaulio bamba. Normaliems žmonėms
tai — katarsis, gero skaitymo valandos.

Neblogai atrodau? Tai esą po kokių 25 plastinių
operacijų, nes pinigų turiu kaip šieno — juk už viską
esą man sumokėta.
Norite tuoj viską apie mane sužinoti. Kiek man
metų, su kuo aš miegu? Atsakysiu — miegu.
Tai viskas, ką jūs turite apie mane žinoti.
Nes ir taip žinote nemažai.
Kad aš — pedofilų gynėja, kunigų ir teisėjų
skriaudėja, padegiau Neringos pušynus ir buvau
agentė Suomijoje (Lietuvos? Rusijos?).
Sveiki, broliai lietuviai!
Ši knyga skirta kaip tik jums!
Rašiau šią knygą blaiviu protu, visiškai
suvokdama, kad užkertu sau bet kokią galimybę
kada nors gauti Nacionalinę meno ir kultūros
premiją (100 000 litų) arba Vinco Kudirkos
premiją (5000 litų), arba būti apdovanota
Gedimino ordinu (be pinigų).
Taip pat iš manęs gali būti atimta
1-ojo pensijų skyriaus apskaičiuota 780 litų pensija, po
42-ejų darbo metų turėsianti
man užtikrinti orią
senatvę.

Mes.

***

Taip, tai aš. Šios knygos Autorė Pabaisa.

Lietuviai.

Vis dar tuščioje Lukiškių aikštėje turėtų būti pastatytas nuogo emigranto paminklas su per petį
permesta kelionės lazda, maišu ir į Seimą ištiesta ranka — kad primintų Lietuvos ponams,
ką šie padarė savo tautai.
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Lietuviai niekada nemėgo, kad kiti lietuviai
jiems šiktų ant galvos. Yra net posakis: „Nešik
man ant galvos!“ Tačiau ilgainiui lietuviai
apsiprato, kad jiems šika ant galvų kas tik nori.
Mūsų nuolankumas yra apdainuotas garsiajame
filme „Tas prakeiktas nuolankumas“.
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Skiriu tautos žiedui — anoniminiams internautams.
Viskas, ką jūs pasakysite apie šią knygą ir jos Autorę, bus tiesa.
Vien dėl to ją verta įsigyti.
Dėkoju anūkams Emilei, Kajui ir Saimonui už drąsą, turint
močiutę žurnalistę, kai kurių žmonių sąmonėje prilygstančią
pabaisai, kuria gąsdinami vaikai.
Įspėju — nestabilios psichikos žmonėms ir vaikams skaityti
draudžiama.
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Mes, Lietuva ir pasaulis
63 milijonai litų. Už tiek prieš kelerius metus turėjo būti sukurtas tinkamas
Lietuvos įvaizdis pasauliui. Bet pinigai išmesti į balą! — šiemet paskelbė
Valstybės kontrolė (Lietuvoje vasaros lietingos ir yra daug balų).
Už 60 000 litų turėjo būti sukurta ir Lietuvos pristatymo pasaulyje strateginės rinkodaros koncepcija: „Lietuva — drąsi šalis“. Ją įamžinti turėjo
Holivude susuktas filmas apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kovas.
Iš viso to išėjo šnipštas. Agentūra „Not Perfect“ 100 egzempliorių tiražu
už 70 000 litų išleido brošiūrą apie Lietuvą (vienos kaina — 700 litų).
Suprantama, lietuviai brošiūros neįpirko (minimali alga 2012 metais —
850 litų).
Ko norėti iš agentūros tokiu pavadinimu?
O štai jūs pagaliau savo rankose už kuklių pietų kainą kavinėje turite
Knygą apie drąsią šalį Lietuvą, jos drąsius žmones, jų darbus tėvynėje bei
svetur!
Manau, kad mano knyga taps pagalbine priemone visose Lietuvos mo
kyklose ir puikuosis viso pasaulio bibliotekų lentynose su užrašu: „Trumpas kursas, kaip suprasti lietuvius ir jais naudotis saviems tikslams.“
Štai ką gali privati iniciatyva, aštrus autorės protas ir jūsų, mielieji, pa
geidavimas!
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Knyga gimė nukritus nuo dviračio
Mieli Skaitytojai! Parašiau šią knygą jūsų pageidavimu. Užkankinote
jūs mane klausimu — o kada parašysite ir apie mus tokią linksmą knygą,
kokią parašėte apie suomius*?
Tad turėkit — Knyga apie lietuvius jau ant stalo!
Ši knyga gimė iš skausmo ir iš meilės. Vieną dieną mane, dviračiu važiuojančią Gedimino prospektu, prie šaligatvio krašto prispaudė juodas
džipas su numeriu „KRUTAS 000“. Prisimenu tą akimirką, kai su skausmu
atsikėlusi nuo žemės ištariau — taip, tai bus linksma knyga apie lietuvius ir
Lietuvą! Parašyta su meile apie praeities ir dabarties žygius bei didvyrius,
apie drąsią mažą šalį ir jos mėlynakius, geraširdžius žmones.
Tačiau per visus lietuviškus televizijos kanalus pasižiūrėjus vakaro ir
vidurnakčio žinias, manyje pabudo visai kitas žmogus.
Ir tas kitas žmogus visai nebenorėjo pradėti savo knygos klausimu —
kodėl mes, lietuviai, esame geraširdiškiausi, linksmiausi, droviausi, drąsiausi žmonės Europoje? Tas kitas žmogus įkyriai klausė — kodėl mums,
lietuviams, geriausias patiekalas yra kitas lietuvis?
Tad dabar, atsipūtę ant sofutės kurį nors blaivų sekmadienio rytą, mes
visi:
— ir tie, kurie naktį padegė kaimyno tvartą,
— ir tie, kurie priglaudė benamį šunį,
* L. Lavaste, Linksma knyga apie suomius ir Suomiją. 2005 m.
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— ir tie, kurie nuskriaudė moterį ir vaiką,
— ir tie, kurie paaukojo svetimam savo artimo širdį,
— ir tie, kurie sėdo į cypę, nes nedavė kyšio,
— ir tie, kurie nušovė gandrą,
— ir tie, kurie sąžiningai moka mokesčius,
— ir tie, kurie prieš atominę elektrinę,
— ir tie, kurie nugvelbė iš kapinių kryžių,
— ir tie, kurie vakar dėl butelio užtalžė kirvuku kaimyną,
— ir visi tie, kurie dar myli Lietuvą, — turėkime drąsos pažvelgti sau į akis,
kad pažvelgę galėtume paklausti — KAS MES, KOKIE MES IR KODĖL MES
TOKIE? O tada jau eiti pirmyn.
Jūsų Laima
2012 metai, Ožkinių kaimas
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Lietuvos himną parašė Gorbulskis?
„Tautinę giesmę parašė Kudirka!“ — suriko šiaudinę skrybėlę užsimaukšlinęs pilietis Valstybės dieną, liepos 6-ąją, Prezidentūros aikštėje baigdamas
su manimi nevaisingus ginčus apie tai, kas gi parašė Lietuvos himną.
„Gal Gorbulskis?“ — į mūsų diskusiją įsiterpė nugairinto veido moteriškė,
bet pilietis buvo neperkalbamas: „Kudirka! Blogiausiu atveju — Lands
bergis.“
„Tik jau ne Gorbulskis. Jis parašė „Vilniaus bokštus“, — padėtį švelnino
šviesaus veido moteris su vėliavėle rankoje. — Gal Čiurlionis, bent jau muziką tai tikrai!“
Kas, po galais, parašė Lietuvos himną ir kada? Negana, kad žodžių nemokame, bet net ir autoriaus nežinome, ką jau kalbėti apie kompozitorių!
Todėl pateikiu Lietuvos himną su žodžiais ir natomis, nes žodžiai daugeliui lietuvių tebėra nežinomo autoriaus, o muzika tai jau tikrai profesoriaus
Vytauto Landsbergio.
Lietuvos himnas
Nežinantiesiems — „Tautiška giesmė“ ir Lietuvos himnas yra vienas
ir tas pats. Žodžiai ir muzika Vinco Kudirkos. Sukurtas 1898 metais ir
vadinosi „Tautiška giesmė“. 1919 m. patvirtinta Lietuvos himnu.
1944–1950 m. buvo Lietuvos SSR himnas. 1988 m. „Tautinė giesmė“
tapo Lietuvos himnu. Giedant nusiimti kepurę ir atsistoti.
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Lietuva, Tėvyne mūsų
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi! (paskutinį
žodį tęsti ilgai)
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K a i p atr odo m ūsų Konstituc i j a ?
Lietuvos Konstitucija atrodo kaip lengvabūdė mergelė, kuriai nuolat norima pakeisti suknelę. Kai tik susirenka mūsų 141 šviesuolis, išrinktas į
Seimą, taip ir puola pirmiausia siūlyti keisti jiems nepatinkančius Konstitucijos straipsnius pagal save.
Todėl lietuvis, dorai laikydamasis svarbiausio šalies įstatymo — Konstitucijos, po Seimo rinkimų spalio mėnesį gali tapti antikonstituciniu piliečiu.
Iš esmės tai nėra blogai, nes tokie galimi pokyčiai didina lietuvių rasės mutavimo, prisitaikymo ir išlikimo galias. Bet, antra vertus, tai yra neekonomiška, nes nuolat kyla grėsmė perrašinėti Konstitucijos straipsnius ir leisti
vis naujas Konstitucijas.
Todėl iš tiesų sunku nusakyti, kokia būtų teisingiausia Lietuvos Konstitucija, kurios niekam nesinorėtų keisti.
Bepigu suomiams — kas keleri metai pro durų plyšį laikraščiams jiems
šast! įmetama gražiai supakuota Konstitucija, kurią jie pagarbiai pasideda
šalia Biblijos. Nes Konstitucija yra iš tiesų suomių laisvių, teisių bei pareigų
tvirtas garantas, ir man nieko neteko girdėti apie nuolatinius politikų kėslus pakeisti jos straipsnius.
O kas iš mūsų yra matęs Lietuvos Konstituciją? Nekalbu jau apie tai, ar
yra ją kas skaitęs? Aš tai ne. Ir nereikia matyti. Juolab skaityti. Nes Konstitucija Lietuvoje yra vienas dalykas, o gyvenimas — kitas. Jei netikite, pabandykite bet kuriam savivaliaujančiam pareigūnui pasakyti: „Mane gina
Konstitucija!“ Atsakymo necituosiu.

14

Lavaste_176psl.indd 14

10/30/2012 3:13:58 PM

Vis dėlto smalsu — o kaip ji atrodo? Nutariau ją susirasti Vilniaus knygynuose. Kadangi prie kasų išdėliotų Konstitucijų nepamačiau, ieškojimus
pradėjau nuo spalvos. Turbūt tikitės, kad mūsų Konstitucija gražios žalios
spalvos viršeliais? Kaip anas mūsų gerasis senasis lietuviškas pasas, kol
jo nepakeitė šlykščios bordinės spalvos europinis. Špygą! Pasirodo, mūsų
Konstitucija nuolat keičia spalvą, kad tik doras pilietis jos neaptiktų. Čia
ji trispalvė, čia su Vyčiu vidury, čia be Vyčio, čia suomių degalinės „Neste“
(mėlyna ir žalia), čia tos pačios šlykščios bordinės spalvos. Kitaip sakant —
kiekvienam pagal skonį ir politinius įsitikinimus, kaip lengvai keičiamas
netikras pinigas.
Aha, o kiek mūsų Konstitucija kainuoja? Informuoju: ir 4,91 Lt, ir 5,45 Lt,
ir 3,99 Lt (nukainota). Kiekvienam pagal kišenę. O kaip su Konstitucijoje
įtvirtinta mūsų visų, Lietuvos piliečių, lygybe?
Ar nurodytas autorius? Ne. Matyt, bijo atsakomybės ar gaut į dantis už
tai, ką ten prikeverzojo, kad nuolat reikia keisti ir gadinti popierių, kad ir
taip jau beveik nebeliko miškų. Tačiau pastudijavus paaiškėja, kad autorius
yra. Pasirodo, tai mes visi, LIETUVIŲ TAUTA, sukūrėme jos straipsnius. Tu,
mielas skaitytojau, rašei? Ne? Aš irgi ne. Šekit, broleliai, prisiimkit kolektyvinę atsakomybę už viską, kas Lietuvoje vyksta! Supraskit — kokie mes,
tokia ir Konstitucija.
Visose mano rastose Konstitucijose pastovus buvo tik vienas dalykas —
Konstitucijos storis. Ją sudaro 48 puslapiai. Kas juose?
Kadangi mūsų Konstitucijai gresia būti permainingai kaip mokesčiams
už šilumą ir vandenį, jos turinio čia nepateiksiu.
Verčiau gyvenkite pagal Užupio respublikos Konstituciją, kuri tvirtai
iškalta Vilniaus Užupyje ant mūrinės sienos. Jos laikydamiesi jūs būsite
geri, pilietiški ir garbingi savo šalies žmonės. Man ypač patinka 12 punktas: „Šuo turi teisę būti šunimi.“ (Ypač, kai eilinį kartą gaunu į dantis už
savo rašinius.)
Atiduodama garbę žemaičiams, kuriuos mes nuolat išduodavome, o jie
vis tiek dorai gindavo Lietuvą (žr. skyrelį „Mes ir žemaičiai“), Konstituciją
pateikiu žemaitiškai su pažodiniu vertimu į lietuvių kalbą.
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Žemaitiškai
Užupė Respublika Konstitucėjė
1. Žmuogus tor teisė gyvent šalė Vilnelės, vo Vilnelė tekiet šalė žmogaus.
2. Žmuogus tor teisė i karšta vundini, šėldima žeimos laiko i čerpės stuoga.
3. Žmuogus tor teisė numėrt’ė, bet ta nie anuo pareiga.
4. Žmuogus tor teisė klist’ė.
5. Žmuogus tor teisė but vinintelis.
6. Žmuogus tor teisė miliet’ė.
7. Žmuogus tor teisė but nemilims, bet nebutina.
8. Žmuogus tor teisė but nežimus i nežinuoms.
9. Žmuogus tor teisė tingiet’ė aba nedėrbt’ė nieka.
10. Žmuogus tor teisė miliet’ė i globuot’ė katė.
11. Žmuogus tor teisė rupintėis šunim iki vėina iš anu givenima pabaiguos.
12. Šou tor teisė but’ė šunim.
13. Katie neprivala miliet’ė sava šeimininka, bet sunkė adina privala
		 anam padiet’ė.
14. Žmuogus tor teisė kartas nežinuot’ė, a uns tor pareigu.
15. Žmuogus tor teisė abejuot’ė, bet tata nėr anuo pareiga.
16. Žmuogus tor teisė but laimings.
17. Žmuogus tor teisė but nelaimings.
18. Žmuogus tor teisė tiliet’ė.
19. Žmuogus tor teisė tikiet’ė.
20. Žmuogus netor teisės privartaut’ė.
21. Žmuogus tor teisė suvuokt’ė savo mėnkistė i didibė.
22. Žmuogus netor teisės kėsėntėis i omžinibė.
23. Žmuogus tor teisė suprast’ė.
24. Žmuogus tor teisė nieka nesuprast’ė.
25. Žmuogus tor teisė turiet’ė visuokis tautibės.
26. Žmuogus tor teisė švėst’ė aba nešvėst’ė sava gimtadėinė.
27. Žmuogus privala atmint’ė sava varda.
28. Žmuogus gal dalintėis tou, kou uns pats tor.
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29. Žmuogus negal dalintėis tou, kou uns pats netor.
30. Žmuogus tor teisė turiet bruoliu, seseru i tėvu.
31. Žmuogus gal but laisvos.
32. Žmuogus pats atsaka u sava laisvė.
33. Žmuogus tor teisė kriuokt’ė.
34. Žmuogus tor teisė but nesuprasts.
35. Žmuogus netor teisės padaryt’ė kėta kalta.
36. Žmuogus tor teisė but asmenėšks.
37. Žmuogus tor teisė neturiet’ė nikokiu teisiu.
38. Žmuogus tor teisė nebijuot’ė.
39. Nenugaliek.
40. Nesigink.
41. Nepasėdouk.
Vertimas į lietuvių kalbą
Užupio Respublikos Konstitucija
1. Žmogus turi teisę gyventi šalia Vilnelės, o Vilnelė tekėti šalia žmogaus.
2. Žmogus turi teisę į karštą vandenį, šildymą žiemos metu ir čerpių
		 stogą.
3. Žmogus turi teisę mirti, bet tai nėra jo pareiga.
4. Žmogus turi teisę klysti.
5. Žmogus turi teisę būti vienintelis.
6. Žmogus turi teisę mylėti.
7. Žmogus turi teisę būti nemylimas, bet nebūtinai.
8. Žmogus turi teisę būti nežymus ir nežinomas.
9. Žmogus turi teisę tingėti arba nieko nedaryti.
10. Žmogus turi teisę mylėti ir globoti katę.
11. Žmogus turi teisę rūpintis šunimi iki vieno iš jų gyvenimo pabaigos.
12. Šuo turi teisę būti šunimi.
13. Katė neprivalo mylėti savo šeimininko, bet sunkią minutę privalo
		 jam padėti.
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14. Žmogus turi teisę kartais nežinoti, ar jis turi pareigų.
15. Žmogus turi teisę abejoti, bet tai nėra jo pareiga.
16. Žmogus turi teisę būti laimingas.
17. Žmogus turi teisę būti nelaimingas.
18. Žmogus turi teisę tylėti.
19. Žmogus turi teisę tikėti.
20. Žmogus neturi teisės prievartauti.
21. Žmogus turi teisę suvokti savo menkumą ir didingumą.
22. Žmogus neturi teisės kėsintis į amžinybę.
23. Žmogus turi teisę suprasti.
24. Žmogus turi teisę nieko nesuprasti.
25. Žmogus turi teisę būti įvairių tautybių.
26. Žmogus turi teisę švęsti arba nešvęsti savo gimtadienio.
27. Žmogus privalo prisiminti savo vardą.
28. Žmogus gali dalintis tuo, ką turi.
29. Žmogus negali dalintis tuo, ko neturi.
30. Žmogus turi teisę turėti brolių, seserų ir tėvų.
31. Žmogus gali būti laisvas.
32. Žmogus atsako už savo laisvę.
33. Žmogus turi teisę verkti.
34. Žmogus turi teisę būti nesuprastas.
35. Žmogus neturi teisės padaryti kitą kartą.
36. Žmogus turi teisę būti asmeniškas.
37. Žmogus turi teisę neturėti jokių teisių.
38. Žmogus turi teisę nebijoti.
39. Nenugalėk.
40. Nesigink.
41. Nepasiduok.
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Kas yra Lietuva?
Lietuvą pasauliui trumpai nusako keturios didžiosios G: Grybai (nacionalinė aistra, mėgsta 100 proc. lietuvių), Gintaras (mėgsta 68 proc.), Gandras
(visos tautos mylimiausias paukštis, kasmet nušauname po keletą) ir šalies
prezidentė Grybauskaitė (mėgsta 80 proc. lietuvių, 2012 m.).
Tačiau tai dar nėra geriausia, ką mes turime.
„Geriausia, ką mes, lietuviai, turime“, yra lietuviška degtinė! Tai mums
įkalė televizijos reklama 2011 metais, praėjus lygiai 1002 metams nuo to, kai
1009 metų žiemą Lietuva prisistatė pasauliui.
Dar viena Lietuvos ypatybė, kad Lietuvoje, kitaip nei likusiame pasaulyje,
nepriklausomai nuo Saulės judėjimo orbita, yra tik vienas metų laikas —
ruduo.
Jis skirstomas į:
a) ankstyvą rudenį,
b) vėlyvą rudenį,
c) ilgą rudenį,
d) sumautą rudenį.
Iš esmės tai vienas ir tas pats.
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K a i p ats i r a do L i e tuva ?
„Kai Šveicariją charakterizuojame aukštais kalnais, Italiją — meno kūri
niais, Suomiją — ežerais, tai Lietuvą reikėtų pavadinti kraštu, kuriame
labai pavojinga gyventi mažai tautai.“
Filosofas Kazys Pakštas

Nereikia manyti, kad Lietuva visuomet buvo pilkas, niūrus, lietaus merkiamas, šaltų vasarų, sumauto rudens, niekad neateinančio pavasario ir
niekad neprasidedančios vasaros kraštas.
Anot istoriko Adolfo Šapokos (gerbkim jį už optimizmą), Lietuvoje augo
palmės, vešėjo amžinai žaliuojantys augalai ir gyveno keisčiausi didžiuliai
gyviai. Buvo ir didžiųjų mamutų. (Bet, atrodo, nebuvo kam jais džiaugtis —
dar nebuvo lietuvių).
Nes visa tai, kas gera, mielieji, Lietuvoje buvo dar prieš ledynmetį.
Atslinkę ledynai niekais pavertė Lietuvos galimybes būti džiaugsminga
pietų šalimi. Tokia kaip Graikija ar Ispanija.
Mat dėl neaiškių priežasčių Skandinavijoje susiformavęs 2 km storio ledynas ėmė slinkti į pietus. Jokios palmės anei mamutai negalėjo atsilaikyti
prieš ledyno galybę, nors jis į Lietuvą atslinko tik 150 metrų storio. (Tiesa,
mamutai Lietuvoje išmirė dėl kitų priežasčių, kurias suaugusieji puikiai
žino. Dėl tų pačių priežasčių toks prastas ir dabartinis mūsų gimstamumas — apie 30 000 vaikų per metus.)
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Nutirpus ledynams, Lietuva priminė tundrą. Bet ledynų stumdymasis
vis dėlto mums išėjo į naudą. Nes dėl tų pačių neaiškių priežasčių, dėl ko
ledynai atslinko, jiems nuslinkus Lietuva tapo Europos centru.
Kur yra Lietuva?
Ne, čia ne anekdotas!
Mokslininkų apskaičiuota, kad centrinis Europos taškas yra ten, kur 540
šiaurės platumos lygiagretę kerta 250 vakarų ilgumos dienovidinis.
Ir ar galėjo kas patikėti, kad mums, amžiniems nelaimėliams, beveik visose srityse pralaimintiems latviams ir estams, taip pasiseks?
Mat tos linijos susikerta ne kur kitur, o Vilniaus krašto pietinėje dalyje,
Girijos kaime, prie Rodūnios. Nuo tos vietos toks pat atstumas ir iki Uralo
kalnų, ir iki Pirėnų, o iki Šiaurės Norvegijos lygiai tiek pat kaip ir iki Pietų
Graikijos.
Mes — pačiame susikirtimo centre! Ir tai nustatėme ne mes patys (kur jau
ten mums), bet prancūzai!
Todėl Lietuva pagrįstai gali didžiuotis esanti centrinė, o ne kokia ten
Rytų Europos šalis, kaip vis dar norėtų mus matyti vakariečiai.
Tiems, kurie neskiria dienovidinio nuo lygiagretės ir nežino, kur yra Pirėnų kalnai, aiškinu paprasčiau.
Pasiimkite žemėlapį, pieštuką ir liniuotę.
Tiesia linija sujunkite Paryžių, Berlyną ir Maskvą per Vilnių. O kita linija
sujunkite Helsinkį (Suomijos sostinę) su Graikijos sostine Atėnais. Jūs nepatikėsite pamatę, kad Lietuva yra tiesiai ant tų trasų kryžkelės. Tai yra — ant
Didžiojo kelio tarp Rytų ir Vakarų Europos!
Tačiau mes, lietuviai, sugebėjome apsišikti net Europos centre. Nors ten
dar įstengėm pastatyti skulptoriaus Gedimino Jokūbonio sukurtą balto
granito koloną su žvaigždžių karūna viršuje, iš esmės tai yra viskas. Europos Sąjungos vėliavų stiebai nulinkę, informacijos nėra, o pastatyta pašto
dėžutė prilijusi, nes nei vokų, nei pašto ženklų su Europos centro vaizdais
taip pat nėra.
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Nenuostabu, kad Europos centrą suranda tik negausūs lenkų turistai,
vis dar svajojantys, kad Vilniaus kraštas su visu geografiniu Europos centru būtų jų.
Ir taip gali atsitikti. Nes mes, lietuviai, nemokėdami susitvarkyti su Europos centru, jį siūlome išsinuomoti dešimčiai metų tik už 3000 litų per
mėnesį. Ei, kas nori tapti Europos centro šeimininku?
Bet grįžkime prie istorijos. O ji sako, kad Lietuva visais laikais buvo tiltas,
kuriuo germanai vykdavo grobti Rytų, o rusai traukdavo nukariauti Vakarų.
Kas norėjo, tas ir trypė po kojomis besipainiojančią Lietuvą, kurioje iš tiesų
niekada nebuvo saugu gyventi.
Gal ta aplinkybė suformavo ir lietuvio charakterį, kurį aptarsime vėliau.
Todėl verta knygą skaityti toliau.
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Pasau l is iš g i r do a pi e L i e tuvą
Kur lygūs laukai
Snaudžia tamsūs miškai
Lietuviai barzdočiai dūmoja.
Galanda kirvius,
Kalavijus aštrius
Ir juodbėrį žirgą balnoja…
Maironis, „Milžinų kapai“

Buvo gili 1009-ųjų metų žiema, kai pasaulis pirmą kartą išgirdo vardą:
LIETUVA.
Prancūzijoje tuo metu jau buvo parašyti raštijos paminklai „Strasbūro
priesaika“ (832 m.), „Šv. Eulalijos kantilena“ (881 m.). Bažnyčiose vaidinamos liturginės dramos. Paryžius tapo Prancūzijos sostine. Architektūroje
vyravo puošnios feodalų rezidencijos. Bažnyčios ir rūmai buvo puošiami
mozaikomis, freskomis. Ypač klestėjo miniatiūrų tapyba, prabangus ornamentinis stilius. Buvo rašomi istoriografiniai kūriniai. (Jau buvo apie ką
rašyti.)
Ispanijoje klestėjo nacionalinis menas. Buvo statomi maurų stiliaus gyvenamieji namai su vidiniu kiemu, galerijomis, balkonais, keraminėmis
plytelėmis išklotomis sienomis. Mūrijamos bažnyčios, puoštos sienų tapyba ir lipdyba.
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Lietuvoje buvo žmonių
Kaip atrodė Lietuva prieš 1000 metų?
Apaugusi amžina giria, pilna pelkių, balų, liūnų. Visur plačiai mėlynavo
pušynai ir eglynai, juodavo ąžuolai, ošė šimtamečiai medžiai. Girių tankumynuose ganėsi briedžiai, elniai, stirnos, žviegė šernai, maurojo taurai.
Žemėje knibždėjo žalčiai, gyvatės, driežai ir vabalai.
Žmonės turėjo žalvarinių kirvių, kurie vis dar mėgstamiausias lietuvių
ginklas iki šiol (žr. skyrelį „Kuo ginkluotas pavojingas lietuvis?“).
Namus statė iš menkai aptašytų ar visai netašytų rąstų, dengdavo šiaudais. Viename namo gale buvo laikomi gyvuliai, kitame gyveno žmonės,
kitur žmonės su gyvuliais įsikurdavo kartu, kad būtų šilčiau. Nei langų, nei
dūmtraukių trobose nebuvo. Trobos vidury ruseno ugnis, dūmai išeidavo
pro skylę stoge.
Tuo ypač baisėtis nereikėtų, nes ir XXI amžiaus Lietuvoje galima dar užtikti visiškai autentiškumą išlaikiusių trobų ir be langų, ir ne tik be dūmtraukių, bet ir be pačios krosnies.
„Šeima gyvena apgriuvusioje fermoje. Vaizdas klaikus, baisu įeiti.
Skudurais užkamšyti langai. Nei langų, nei vandens, nei drabužių.
Niežuoti ir utėlėti vaikai išlindo iš pasieniuose sukaltų gultų ir tiesė
rankas į dubenį, pripiltą seniai virtų perlinių kruopų.“
Šaltinis — „Lietuvos rytas“, laikas — XXI a., 2012 m. balandžio 14 d., vieta — Šalčininkų r.

Girioje pasirodė Brunonas
Tuo metu į Lietuvą, Europai nežinomą kraštą kažkur į rytus nuo Lenkijos,
atvyko vienuolis misionierius Brunonas, vardu Bonifacas. Jo misija buvo
platinti pagoniškoje Lietuvoje krikščionybę, nešti šviesą čia gyvenantiems
laukiniams. Brunonas atvyko net su 18 palydovų, bet tai jo nuo lietuvių
neišgelbėjo.
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1009 m. vasario 14 d., tik įžengęs į Lietuvos girias, vienuolis Brunonas buvo nužudytas.
Taip pasaulis prieš 1003 metus išgirdo apie LIETUVĄ

Ne, laukiniai lietuviai jo nesuėdė kaip Havajų čiabuviai Džeimsą Kuką.
Tik įžengęs į aisčių kraštą, 1009 m. vasario 14 dieną vienuolis Brunonas
buvo patykotas, sulaikytas ir su visais palydovais kažkur jotvingių krašte
nužudytas. Kur tiksliai įvyko šis Lietuvą pasaulyje išgarsinęs aktas,
nėra žinoma. Bet įvykis 1009 metais buvo aprašytas metraštyje „Annales
Quedlinburgenses“.
Taip pasaulis pirmą kartą išgirdo apie Lietuvą ir girdi iki šiol!
Po 1000 metų, 2009-aisiais, mes, lietuviai, dainomis, šokiais ir garbingų
svečių priėmimais iškilmingai atšventėme Lietuvos paminėjimo tūkstantmetį. Trepsėdami kadrilius ir kepurines retas kuris žinojome, kad trypiame
ant kaulų vargšo Brunono, po žūties krikščioniškojo pasaulio paskelbto
šventuoju.
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Reikia manyti, kad ir tie svečiai, kurie drąsiai iš įvairių šalių važiavo į
iškilmingus renginius Lietuvoje, nieko nebuvo girdėję apie pono Brunono
tragišką galą laukinių barzdočių šalyje.
Keista, kad Lietuva pasaulyje nebuvo paminėta anksčiau, prieš 1009-uosius. Nes dar prieš 100 metų į aisčių kraštą iš Lenkijos pusės (iš lenkų visada visos nelaimės — pasakys tikras lietuvis) atvyko Prahos vyskupas
Vaitiekus, arba Adalbertas. Jis buvo tik su dviem kunigais, idant aisčiai jo
nebijotų. Bet tai nepadėjo. Vieną rytą, kai visi trys laikė pagonims mišias,
juos užpuolė vietos gyventojai ir nužudė Vaitiekų.
Tai atsitiko 997 metų balandžio 23 dienos rytą. Kad tai tikras faktas, rodo
keturiais paveikslais atvaizduota vyskupo mirtis vienos Sembos bažnyčios altoriuje. Ten aiškiai matyti, kaip šakėmis ir kuokomis (apie kuokas
perskaitysite vėliau) žudomas vyskupas, lietuvių pagonių dėka po mirties
paskelbtas šventuoju. Tik vėliau, nepasimokęs iš vyskupo žūties, į Lietuvą
atvyko Brunonas, kurio galas buvo toks pat.
Taigi, Lietuvos paminėjimo pasaulyje tūkstantmetį mes būtume galėję
švęsti ne 2009-aisiais, bet net 12 metų anksčiau — dar 1997 metais! Bet, kaip
mums įprasta, ir tai pražiopsojome.
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Iš ko užsienyje pažinsi lietuvį? Pirmiausia iš to,
kad jis kalba lietuviškai. Antra — jei tave lietuviškai
kalbantį gatvėje išgirdęs praeivis staiga metasi į
šoną ir puola bėgti, be abejonės, jis taip pat lietuvis.
Nes lietuvis užsienyje bijo tik kito lietuvio.

Tai puiki knyga. Ne tik dėl smalsumą keliančios
temos, ne tik todėl, kad ji apie mus, lietuvius. Tai
prastus autorius skaito dėl „temos“. Laima Lavaste
turi su niekuo nesupainiojamą braižą, kad ir ką ji
rašytų. O šios drąsios knygos tekstas yra toks intriguojantis, toks pagavus, kad net ir autorę keikiantis
skaitytojas praris jį neatitraukdamas akių.
Ši knyga, kurią ne vienas pavadins skandalinga, —
dar vienas nelengvas išbandymas tiems, kurie ir
xxi amžiuje vis dar mano, kad lietuviai buvo, yra
ir bus pasaulio bamba. Normaliems žmonėms
tai — katarsis, gero skaitymo valandos.

Neblogai atrodau? Tai esą po kokių 25 plastinių
operacijų, nes pinigų turiu kaip šieno — juk už viską
esą man sumokėta.
Norite tuoj viską apie mane sužinoti. Kiek man
metų, su kuo aš miegu? Atsakysiu — miegu.
Tai viskas, ką jūs turite apie mane žinoti.
Nes ir taip žinote nemažai.
Kad aš — pedofilų gynėja, kunigų ir teisėjų
skriaudėja, padegiau Neringos pušynus ir buvau
agentė Suomijoje (Lietuvos? Rusijos?).
Sveiki, broliai lietuviai!
Ši knyga skirta kaip tik jums!
Rašiau šią knygą blaiviu protu, visiškai
suvokdama, kad užkertu sau bet kokią galimybę
kada nors gauti Nacionalinę meno ir kultūros
premiją (100 000 litų) arba Vinco Kudirkos
premiją (5000 litų), arba būti apdovanota
Gedimino ordinu (be pinigų).
Taip pat iš manęs gali būti atimta
1-ojo pensijų skyriaus apskaičiuota 780 litų pensija, po
42-ejų darbo metų turėsianti
man užtikrinti orią
senatvę.

Mes.

***

Taip, tai aš. Šios knygos Autorė Pabaisa.

Lietuviai.

Vis dar tuščioje Lukiškių aikštėje turėtų būti pastatytas nuogo emigranto paminklas su per petį
permesta kelionės lazda, maišu ir į Seimą ištiesta ranka — kad primintų Lietuvos ponams,
ką šie padarė savo tautai.

L A I M A L AVA S T E

Lietuviai niekada nemėgo, kad kiti lietuviai
jiems šiktų ant galvos. Yra net posakis: „Nešik
man ant galvos!“ Tačiau ilgainiui lietuviai
apsiprato, kad jiems šika ant galvų kas tik nori.
Mūsų nuolankumas yra apdainuotas garsiajame
filme „Tas prakeiktas nuolankumas“.
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