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1. Baroko – roko – ko?

2. Trūko vieno Donelaičio būrams – daugiau 
kalambūrų!

3. Jei Marsas gyventų šiandien, vairuotų patį 
naujausią mersą.

4. Va – laka laka, kol pralaka visą valaką (21,38 ha).

5. Faktas: Vazų dinastijai trūko lietuviškų vazų.

6. Kas išmoko geriau: profesorius ar agresorius?

7. Faktas: Baro konfederacija buvo įkurta ne bare.
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8. Jogaila – man tikrai jo gaila.

9. Faktas: jausmų atšalimas yra vienintelis šaltasis 
karas, kuriame dalyvavai.

10. Abraomas Kulvietis buvo cool vyrukas, tik be vietos.

11. Faktas: naujakuriai dažnai yra naujagrioviai ir 
naujažudžiai.

12. Ar Atila mėgo etilą?

13. Faktas: reformacija yra geriau nei deformacija.

14. Ar į valstybės kūno svorį reikia įskaičiuoti istoriją?



– 11 –

15. Faktas: Mažino liniją Prancūzija nuolat didino.

16. Neturime nacionalinio epo, užtat turime nacionalinį 
repą.

17. Nėra Dūmos be dūmų.

18. Ką palaikote: literatūros tradiciją ir literatūros 
ekstradiciją?

19. Kiek vergų turėjo Vergilijus?

20. Jei vyskupas neatsiduoda savo tarnystei visas, jis gali 
tapti labai skūpas.



– 12 –

21. Ar alko meno Alkmenė?

22. Neišmatuojamos centimetrais ir metrais dovanos 
Demetros.

23. Įdomu, ar valstybių vadovai apšalo išgirdę Maršalo 
planą?

24. Ar tiems, kuriems buvo geriau prie lito, geriau buvo ir 
prie glavlito?

25. Ar Nestoras tikrai nebuvo storas?

26. Tesėjas savo pažado mylėti amžinai Ariadnei 
neištęsėjo. Likimas jo teisėjas.
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27. Naivuoliams: maistas kaip maištas. Kairuoliams: 
maištas kaip maistas.

28. Kas geriau: valstybės aneksija ar valstybės anoreksija?

29. Pasirinkimai: laisvoji rinka ar laisvoji trinka?

30. Vilniaus pokeris geriau nei Vilniaus pokaris.

31. Ak tas Nepriklausomybės aktas!

32. Pašėlęs Maksas nežinojo to, ką žino pašėlęs Marksas.

33. Ar Gudija buvo gūdesnė už Baltarusiją?

34. Muzikos virusas plinta lengviau nei Zikos.
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35. Kokio playlisto klausėsi Ferensas Listas?

36. Nifiga jums nerūpi, kad Ieva davė Adomui ne obuolį, 
o figą.

37. Viskas susiję – senovės graikų žodynas, senovės 
graikų žaidynės, senovės graikų žudynės...

38. Apleista abatija geriau už apleistą apatiją.

39. Istoriją kuria istorikai ar isterikai?

40. Ar galams buvo liepta prieiti liepto galą?

41. Kada praeis ta praeitis? Kada ateis ta ateitis? 



90-ųjų vilkai
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1. Gyvenimas buvo super, kai neieškojome atsakymų 
Google.

2. Šokiai, šokiai ir muštynės. Pasimatymas rinktinis!

3. Visa savaitgalį žaisti su Sega – taip mes kūrėme savo 
vaikystės sagą.

4. Fotojuostų savininkai žino, kokie pozityvūs yra 
negatyvai.

5. Faktas: „Kalnietis“ buvo kaimietis.

6. Alaus, degtinės, vyno stiklas buvo vienintelis mūsų 
tėvų Stiksas.
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7. Buvome kaip pliki bajorai – neturtingi, bet orūs.

8. Kokia jau sena šiandien yra Ksena, tik „Jos vardas 
Nikita“ – nekinta.

9. Manų košė su šviežiomis uogomis buvo ir yra mūsų 
vaikystės mana.

10. Ar tikrai „Atskalūnas“ neturėjo nieko bendro su 
skalūnais?

11. Ant ko vis dar pyksta Tvin Pyksas?

12. Mūsų laikais kieme jau nebuvo drakonų, tik drakės.
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13. Kasdienybė: mokykloje rašyti kontrus, namie – žaisti 
Contra.

14. Sovietinis: sukurti programą, įkalti po gramą.

15. Turėjom viena pardę. Bet ir ją – privatizavo ir išardė.

16. Pažymių ar pažeminimų knygelę nešiodavomės?

17. Kas baisiau: X-failai ar X-feilai?

18. TV Šilelis buvo mano mintyse pirmiau nei „Anykščių 
šilelis“.

19. Kas žino, kur dabar guli mūsų žiguliai?





Klausimai, 
kurių niekas 
neklausia
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1. O jeigu visai tai tėra Babelio pokštas?

2. Medėja niekada nesumedėja. Kodėl?

3. Škėmos atvaizdas skaitinių vadovėlyje: ironiškas ar 
tironiškas?

4. Kaip pasikeičia pokalbio tonas, kai paminimas 
Platonas?

5. Kodėl džinas iškeitė lempą į butelį? Ir kodėl įkalus 
džino, norai nesipildo?

6. Ar būna paukščių, kurie bijo aukščio?
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7. Kur mus traukia trauktinė?

8. Kur gelbėtojai? Liko tik kalbėtojai.

9. Kodėl A-komanda turėdavo planą B?

10. Kiek kilų sveria tekila?

11. Kas moka algą už nostalgiją?

12. Kas geriau: Žvaigždžių karai ar žvaigždžių pilni vakarai?

13. Kieno fanas buvo Aristofanas?

14. Koks aido ID?



– 25 –

15. Kur mus veda ajurveda?

16. Ar dažnai klydo Euklidas?

17. Kas geriau: menų bakalauras ar memų laurai?

18. O jei čipsai yra su čipais?

19. Kas tau rūpi labiau: tavo apps‘ai ar tavo abs‘ai?

20. Kodėl pigūs triukai kainuoja taip brangiai?

21. Geriau kurti įmonę ar išmonę?

22. Kokia nata pasigirsta sprogus granatai?
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23. Ar norint būti apaštalu nereikalingas paštas?

24. Ar ant Horebo kalno prekiaujama Haribo guminukais?

25. Kodėl deguonis neužsidega?

26. Ar komunistai žinojo tai, ko munistai nežino?

27. Kas čia: ministerija ar misterija?

28. Kodėl chloroformas neturi formos?

29. Kuo panašios yra mirtis ir pirtis?

30. Ar kiekvienas gydytojas turi būti godotojas?
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31. Ar daug gumos yra nuomonėje daugumos?

32. Kodėl pasala neturi nieko bendro su sala?

33. Kokia yra ledo lyties lytis?

34. Kodėl lyjant langas netampa akvalangu?

35. Be to, ar ryškios buvo venos Bethoveno?

36. Ar harmonija mus monija?

37. Kuo kvepia įkvėpimas?

38. Ar visos klišės yra klišos?
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39. Ar FIFA iš tiesų valdo fifos?

40. Jūs normali pora ar paranormali pora?

41. Kodėl mūsų apskritys nėra apskritos? 

42. Ar labai atbukęs yra Bukowskis?

43. Kokio kalibro jūsų verlibras?

44. Ar aptarus aną temą būtina griebtis anatemos?

45. Kur mus kviečia kviečiai?

46. Kas sumalė Maltą?
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47. Ko bijo biologai? O ko – bijūnai?

48. Kodėl ne visi anglosaksai moka groti saksu?

49. Randai ar Andai žmogų labiau puošia?

50. Ką ryja furijos?

51. Kur link mes siunčiam, kai siunčiame linkėjimus?

52. Ir kodėl šunkeliais vaikšto ne vien šunys?

53. Ar atašė turi ir tašę b?



– 30 –

54. Kas pažemino mūsų žemę? Ir kas pradangino mūsų 
dangų?

55. Kodėl Morkus nieko bendro neturi su morkom?

56. Kas išmynė takus mūsų kraujotakai?

57. Ar patogios šiandien filosofų sofos?

58. Ar čia pavadinimas, ar tik pavaidinimas?

59. Kodėl didmeninė ir mažmeninė prekyba neturi nieko 
bendro su menu?

60. Kas pavojingiau: žiemos ralis ar žema moralė?



– 31 –

61. Kada bus nukultas jaunystės kultas?

62. Kodėl įpročiai nesuteikia proto?

63. Kaip sunokta tai, kas mus pranoksta?

64. Ir ko tu čia ieškai, jei esi tik pieška?





(Anti)reklaminiai 
šūkiai
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1. Geriausias kardio – Baccardi!

2. Viskis yra viskas.

3. Sėkmingai keičiam aikos į iQos.

4. Tyra kaip satyra arba kaip Šaro ašara.

5. OK. Tik svajok!

6. Brendis – užtikrina brandą.

7. Starka – sąmonės tarka.

8. Kartą paragavęs, negali įstot.
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9. Tik ūdros nenaudoja pudros!

10. Mantinga – man, kai tingiu.

11. LKL – krepšinio Lietuvoj nėr (2011-ųjų aktualijos).

12. Nuodėmė – naujausias dėmių valiklis (tik išoriniam 
naudojimui).

13. Fifų pasaulio čempionatas vyksta kasdien.

14. Kantrybės. Tu įveiksi bet kokią ribą.

15. Kur keliauja ponios ir ponai? Į Japoniją.

16. Animė nekaltumą iš multikų atėmė.
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17. Snoras – sužlugdome visus jūsų norus!

18. Dūk, tik nepadūk.

19. Dievai Olimpo nenaudoja Olyntho.

20. Tikėk. Tik tiek.

21. Viasat – sujauksime jūsų visatą!

22. Būk. Tik neatbuk.

23. M. Daukšos pastilės – pagerinti jūsų kalbai.

24. Galvok, tik nepersigalvok.
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25. Kakučio baladės – eilėraščių ciklas naujiems tėvams.

26. Kam reikalingas amūras, kai yra glamūras!

27. Nereikia lysti. Nereiks ir suklysti.

28. Nuo nevykusių režisierių mus saugo didžioji Kanų 
siena.

29. Kasdien žiūri Instagram‘ą? Priaugsi daug kilogramų.

30. Užteks kimarinti, užteks save marinti.

31. Nuo darnumo iki durnumo – tik vienas žingsnis.



Išvardijimai
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1. Diogenai, Diogenai, kur mus gena genai?

2. Erika, Erika, kurgi tavo Amerika?

3. Ugne, Ugne, ar gili tavo širdies bedugnė?

4. Martynai, Martynai, ar mėgsti Martini?

5. Laura, Laura, ar tiki tu aura?

6. Ieva, Ieva, kas tavo Dievas?

7. Dominykai, Dominykai, kalbėsim įdomiai ar nykiai?

8. Rūta, Rūta, ar tavo istorinė sostinė yra Voruta?
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9. Roma, Roma, tegu romas liejasi laisvai!

10. Kamile, Kamile, ką tu šiandien myli?

11. Rokai, Rokai, viskas ok.

12. Gabija, Gabija. Tokia gabi ir bijai?

13. Jokūbai, Jokūbai, tavo gyvenimas vien kvadratai ir 
kubai!

14. Urte, Urte, kiek tavo varde burtų!

15. Greta, Greta, kokia reta laimė tave gretà turėti!
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16. Pranai, Pranai, tavęs jau laukia tavo Sopranai.

17. Raminta, Raminta. Vis dar nenuraminta?

18. Liucija, Liucija, kada pradėsim revoliuciją?

19. Italija, Italija, kokia liekna tavo talija!

20. Ema, Ema, kada atrasime bendrą temą?

21. Vidai, Vidai, ko pavydi?

22. Gana, Gana, aukso tau vis ne gana.

23. Iveta, Iveta, padėk juos į vietą!
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24. Elena, Elena, kada mesi reklamą ir pradėsi kurti 
e-meną?

25. Oi krato krato, kai važiuoji per kelius Kroatijos!

26. O landi, o landi ta Olandija!

27. Viena, Viena, tu niekada ne viena.



Filosofas 
ant sofos
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1. Kovidas suteikia progą pažvelgti į savo vidų.

2. Šonkaulis buvo pirmasis Adomo šunkelis.

3. Kas esu aš, kai nesu aš? Juk ir Arėjas nebuvo arėjas.

4. Bėda visus ėda.

5. Sokrato filosofija sukrato.

6. Į skūrą, į skūrą Epikūrui!

7. Kantas buvo rimtas kentas.

8. Nueiti į Ozą ar toliau skaityti Spinozą?
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9. Jei pakliūni į socialinius tinklus, esi žuvis, kuri imituoja 
žvejus?

10. Ar tavo akis džiugina programėlės ar dangaus mėlis?

11. Apšvietos ar apšvitos filosofija?

12. Dievo akivaizda nėra akivaizdi.

13. Kuo visata baigsis: apreiškimu ar pareiškimu?

14. Kas atranda metafiziką, tas meta fiziką.

15. Tinkamos natos įveikia netgi Thanatos.
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16. Iš kokio jungo mus išlaisvina Karlas Gustavas Jungas? 
Ir į kokį jungą mūsų vaizduotę įstato?

17. Kas sieja chronių ir Chroną? Ar tai, kad abu ryja savo 
vaikus?

18. Ką daryti, jei šovė mintis, tik labai dišova?

19. Rinkis: tomistika ar mistika?

20. Kažką gavai už dyką ar už dykumą?

21. Ar vientisumą gali paaiškinti vien tįsumas?
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22. Sakams nerūpi, ką sakai.

23. Ar nusivilti būtinai reiškia nusvilti?

24. Visuomenė nebūtų visa be meno.

25. Kieno žodynas platesnis: Būgos ar pūgos?

26. Žinau: kur prasideda sąlygos, prasideda ir sąžinės 
ligos.

27. Aronijų ar ironijos vynas: kuris labiau svaigina?

28. Pasaulėžiūra yra pasaulėgrąža. Ar pasaulėgrauža?
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29. Ar padeda kurti negalėjimas galo su galu sudurti?

30. Kam ta gamta?

31. Faktas: miniakas traukia minios akį.

32. Jei pasiduodi pagundai, reikalai greitai pagenda.

33. Ar visos panikės panikuoja?

34. Kas tu: globėjas ar grobėjas?

35. Mano valia ar nano valia?

36. Ar visi eruditai anksčiau ar vėliau tampa luditais?
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37. Faktas: karjere nepadarysi karjeros.

38. Merginos, meikapas yra jūsų grožio kapas!

39. Faktas: riktas yra raktas.

40. Ar mano veidas bukas, kad man reikalingas feisbukas?

41. Faktas: heroine nėra nieko herojiško.

42. Tiek vyriškumą, tiek moteriškumą, tiek meistriškumą 
vienija ryškumas.

43. Faktas: SEL‘as išjudina sielas.

44. Kokia troški garbėtroškos garbė! Ir kokia traški!
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45. Nuo ryžtingumo iki tingumo tik vienas skiemuo!

46. Idėja: o jei už muziką nugrotą, sodintume už grotų? 

47. Esi pasaulio bamba ar pasaulio bomba? 

48. Utopijų nori tie, kurie vartoja opijų. 

49. Kai neužimi jokio posto, lieka kurti socialinių tinklų 
post‘us.

50. Išėmus auksą iš Confiteor, lieka tik konfeti.

51. Gailestingumo šventovė ar tingumo šventovė?



52. Aušros vartai: kiekvienas tavo votas yra votis ant 
mūsų netikėjimo kūno.

53. Dievas yra klausimas mūsų atsakymams.

54. Žodis „nuostabu“ – neapsaugo nuo stabų.

55. Net Ramusis vandenynas būna neramus.

56. Ne visos malonės yra malonios.

57. Pažintis neįmanoma be išpažinties.

58. Vis rečiau pamatysi grynų pinigų. O ir žmonių.

59. Šiapusinė tikrovė yra pusinė tikrovė.



#naujažodžiai
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1. Romantika – sujungia Romą ir Antiką.

2. Vienkovė – menininkų sporto šaka.

3. Linksmybių šalis – Australivalija.

4. Atleidimo ežys – tas jausmas, kai žinai, kad turėtum 
atleisti...

5. Bizūnas – labai užimtas asmuo.

6. Pamokslo kardas – grėsmė, kad homilijos žodžiai 
privers keisti gyvenimą.

7. Kubistai – Kubos revoliucijos dalyviai.
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8. Skoninga architektūra – architekstūra.

9. Palyginimai – botokso injekcijos.

10. Pro-metėjas – profesionalus dalykų metėjas (vis 
pradeda ir vis nebaigia).

11. Bijūnas – asmuo, kuris visko bijo.

12. Margi sakalai – tuščios šnekos.

13. Pusdalyviai – žmonės, kurie fiziškai yra vienoje 
vietoje, o mintimis – visai kitur. 
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14. Padalyviai – žmonės, kurie trumpam užbėga į kokį 
renginį, pvz., politikai.

15. Daiktavardžiaĩ – žmonės, kurie dievina kalbėti apie 
daiktus.

16. Elektros kompleksas – baimė netekti elektros.

17. Liepiamoji nuotaika – kai norisi visiems įsakinėti.

18. Komjaunimas – interneto karta.

19. Kaukėnas – kaukių nešiotojas.

20. Uoliena – asmuo, kuris viską daro baisiai uoliai.
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21. Atvirutis, atvirutė – labai atviras žmogus.

22. Švč. Dvejybė – dvejetainė sistema.

23. Bohematogenas – įgimtas polinkis bohemai.

24. Sąvoga – visuotinio vogimo rezultatas.

25. Postlytinis skandalas: triukšmas dėl teiginio, kad 
egzistuoja vyrai ir moterys.

26. Kompiuterorizuoti – priekaištauti tiems, kas nemoka 
naudotis kompiuteriu.

27. Brangameniai: brangiai apmokama autorinė kūryba.
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28. Inkai – gausiai tatuiruoti žmonės.

29. Popslas – pop-mokslas.

30. Atmatos – tai, ką norėtum „atmatyti“.

31. Selebritkis – britkus selebritis.

32. Žargonautai – žargono mėgėjai, kūrėjai.

33. Plutoniška meilė – toksiški santykiai, nuo kurių slenka 
plaukai.

34. Šroto virusas – padėvėtų automobilių bumas iškart po 
Nepriklausomybės.
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35. Premjera – ministro pirmininko žmona.

36. Odekolonizacija – kai vyras prisiperka pigių kvepalų.

37. Feisbukagalvis – asmuo, kurio galva vien feisbuku 
užimta.

38. Pilėnai – tie, kas pilsto iš tuščio į kiaurą. 

39. Naujienų purtalai – skelbia naujienas, nuo kurių jau 
purto.

40. Pirštinė – mergina, kurią artimieji bando visiems 
išpiršti (ar įpiršti).
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41. Sniegenos – žmonės, kurie gainioja sniegą.

42. Šūkis – prastas, bankrutuojantis ūkis.

43. Sviesto lygintojas – sumuštinių mėgėjas.

44. Morzos abėcėlė – visokios veido išraiškos.

45. Turbanizacija – Islamo kultūros plitimas Europoje.

46. Šimtasiūlės – tie, kas siūlo įkalti po šimtą.

47. Lego liga – noras statyti vis naujus namus.

48. Melagio lagas – užsikirtimas meluojant.
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49. Nuospauda – spauda, priklausoma nuo svetimų 
interesų.

50. Švinas – prastas, pigus vynas.

51. Depresuoti – atsipalaiduoti, nuleisti garą.



Nesusipratimo 
pratimai
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1. Laime, laime, kiek daug tavęs ieškantiems tu atneši 
nelaimių!

2. Ar tai magija? Ar tai manija?

3. Auksinės mintys bardų. Priduokim į lombardą?

4. Ak, menas, menas kartais nė akmenio nevertas.

5. Veltui viskas taip suvelta.

6. Keliavo į Romą, o nukeliavo pas Abraomą.

7. Internetas: naudingas ar nuodingas?

8. Kuo čia dėta @?
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9. Egzaminai: amen ar ai?

10. Ar sodri yra Sodra?

11. Geriau be tabu ar be stabų?

12. Skaistumas ar keistumas?

13. Ką renkiesi: Rembo ar Rimbaud?

14. Viską išspręs likimas, lėkimas ar lakimas?

15. Jūsų angliškas akcentas nevertas nė cento.

16. Susižaisim arba susižeisim.
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17. Bankų krizė plačiai aprašyta. O pankų krizė?

18. Ne kiekvienas, kuris moka programuoti Java, gali 
vairuoti Javą.

19. Kokia nacija, tokia ir intonacija.

20. Kas greitesnis – printeris ar sprinteris?

21. Solidus ar slidus įvaizdis?

22. Kiekvienas mergišius yra vagišius. Atpildas jam: 
vienišius.

23. Ir kaip čia yra, kad mano sąmonė yra pilna nesąmonių?
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24. Geriau pasipūtęs nei apsipūtęs.

25. Ar Azija tėra dalis linksmos fantazijos?

26. Įkalti kafkės ar toliau skaityti Kafką?

27. Kaip čia išeina: Aukštaitija yra žemesnė už Žemaitiją?

28. Kai žaidi kryžiukais-nuliukais, xxx turi visai kitą 
reikšmę. 

29. Išėmus šonkaulį jau nesuadomas yra Adomas.

30. Kažkodėl labiausiai lagina didžiausi stiliagos...

31. Pasagos nematęs, o koks pasikaustęs!



– 71 –

32. Ribos tarp iskusta ir paškustva pradėjo trintis dar 
sovietmečiu.

33. Zoro tikrai nejautė jokio pazoro.

34. Puikybė tai ar paikybė?





Posakių 
posūkiai
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1. Ora et labora. Et Barbora.

2. Šimtas metų senatvės yra geriau nei šimtas metų 
vienatvės!

3. Suplonėti ar suponėti? Štai kur klausimas!

4. Neperšokęs G&G nesakyk hip-hop!

5. Kam rūpi malda, kai yra mada.

6. Geriau ganyti akis, nei avis.

7. Vedę ir turi like‘ų.

8. Kai baigiasi sakiniai lieka nors akiniai.
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9. YOLO, Lojola!

10. Nežinomi keliai likimo, bet žinomi keliai plikimo.

11. Geriau jau durnių volioti, nei durnių vilioti.

12. Kokie primatai, tokie ir matai.

13. Susitaikyk arba prisitaikyk, bet visada, visada: 
pataikyk!

14. Sakai, mums reikia naujo vado. Ar mums reikia naujo 
Hado?

15. Laikas – pinigai. Vaikas – pinigai. O kur jų gauti? Nežinai...
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16. Lenkija – lenki ją, kol jaunas.

17. Posakį „menas menui“ keičia „monas monui“.

18. Heli heli, kodėl mane apleidai? – vis skundžiasi saulė.

19. Uždraustas vaisius šiandien tampa apdraustu 
vaisiumi.

20. Visi keliai veda į Romuvą (lietuviškas variantas).

21. Stot! Geismo teismas eina.

22. Už meilę kūnišką, kuriai per maža kūno!

23. Kai kas ant pečių turi ne galvą, o kalvą.
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24. Žiūri į aktorių, o matai – traktorių.

25. Kur kabėjai iki tol, kol tave kažkas nukabino?

26. Kas nuolat keičiasi: metų laikai ar metų palaikai?

27. Studentiškas: tokia stipkė, kad nors ir imk ir stipki!

28. Koks raštas, toks ir kraštas.

29. Europa ar euro opa, nuo kurios skauda skrandį?

30. Midaus mėnuo – lietuviška medaus mėnesio versija.

31. Vienybė težydi ar vienybė težudo?
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32. P.S. jau senokai pakeitė PS – PS1, PS2, PS3, PS4, 
PS5…

33. Kartą parą gavęs – negali sustot.





Šiandienybė
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1. Kam mums emocijos, kam mums ikonos, jei turim 
emotikonus?

2. BaLanos Del Rey gadynė.

3. Liberum veto keičia liberum @, o homo sovieticus keičia 
homo interneticus.

4. Ką ofiso gladiatoriai sako? „Ave, kava“ ar „ave, klava“?

5. Orų prognozes keičia norų prognozės.

6. XXI a. Niutonas būtų atradęs visuotinės nuotraukos 
dėsnį.
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7. Ar LED‘ai dar primena mums mitus apie Ledą?

8. Kūno masės indeksą keičia kūno plastmasės indeksas.

9. Emigracija dažniausiai savyje neturi nė lašo gracijos.

10. Anksčiau buvo Kaino žymė, o dabar – kainos...

11. Dvejetainė sistema: statistinius vienetus vis dažniau 
keičia statistiniai nuliai.

12. Jei nori iš kitų išsiskirti, turi išmokti su savo antra puse 
neišsiskirti.
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13. Šiandien Tomazas Marinetis parašytų ne futurizmo, o 
turizmo manifestą.

14. Pop muzika ir pyp muzika labai suartėjo.

15. Smunka žemyn ar auga saulės laidos reitingai?

16. Potyriai yra naujieji mūsų poteriai.

17. Kokie gajūs mitai Adamo Smito!

18. Kas nutinka, kai vadybą pakeičia vaidyba?

19. Kadaise bajorai. Dabar iš daugumos jų teliko bajeriai.

20. Sąjūdžio mitingus pakeitė darbo mytingai.



– 86 –

21. Pramonės perversmus keičia pramanų perversmai.

22. Kiek laimės mums suteikia Nikė, o kiek – nauji nike‘ai?

23. Ar giliai į mūsų mintis įbrido hibridinis karas?

24. Perdegimo sindromą galima gesinti sidru, romu.

25. Kaip jaučiasi Dantė, žinodamas, kad dieviškąją 
komediją keičia dieviškoji medija?

26. Meilės daugiakampis – šiuolaikinė meilės trikampio 
versija.

27. Iš patrankų mėsos šiandien liko tik atrankų mėsa.



– 87 –

28. Valstybines rentas jau senokai pakeitė valstybiniai 
rant‘ai.

29. Vilius Telis dabar yra Vilius Sraigtelis.

30. Tikslinę auditoriją keičia tinklinė auditorija.

31. Mus skiria tik barkodų barikados?

32. Hipertenzija vis dar turi nepamatuotai daug pretenzijų.

33. Kas baisiau: kad vis mažėja laiko ar kad vis mažėja 
like‘ų?

34. Ką sugadino šita gadynė? 
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P o s t  s c r i p t u m :  k n y g o s 
p a l y d ė j i m o  a r b a 
p a l a i d o j i m o  p r o g a

Tu laikai rankose bestselerį. Bestselerį, kurio atsisakė 
visos didžiosios ir kai kurios mažosios Lietuvos leidyklos. 
Bestselerį, išleistą savilaida, biudžetiniu variantu, 50 
egzempliorų tiražu. Ir vis tik, bestselerį, nes čia tiek 
dopamino, kad nuneš galvą bet kuriam skaitančiam. 
Jei skaitydamas „Graffitti“ nors kartą pagalvojai – vau, 
oba, opa, ir t. t. – viską tu supratai ir be jokių paaiškinimų. 
Tai kodėl šis prierašas? Ar neužtenka pačios knygos? 
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Užtenka. Bet ši knyga turėjo tapti bestseleriu. Todėl 
kreipiuosi į tave, skaitytojau, – palydėkim šį palaidotą 
bestselerį triukšmingai. Skleisk žinią apie „Graffitti“, kur 
bebūtum – Reddite, Snapchate, Instagrame, Facebooke ar 
bet kurioj tradicinėj medijoj. Rašyk (filmuok) apžvalgas, 
dalinkis su draugais, kurk memus, perkurk mano kalbinius 
atradimus ir išradimus. Padaryk šią knygą bestseleriu, 
kokiu ji gimė tapti. Parodyk leidykloms, kad skaitytojas 
visada teisus, kad tu visada teisus, net jei leidėjai klysta. O 
jei klysta autorius – tada padėk palaidoti šitą knygą.
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Post scriptum po post scriptum: 
paremk mano kūrybą

Kaip menininkas turiu oficialų paramos gavėjo statusą 
(paramos gavėjo identifikacinis kodas – 72001451).
Todėl, jei tau patiko nors viena čia užrašyta eilutė, 
nepatingėk skirti 1,2 proc. savo pajamų mokesčio mano 
meninei veiklai remti – užpildyk prašymą (forma FR0512, 
versija v4) ir pateik jį VMI (tikiu, instrukcijas išsigūglinsi). 
Ačiū, kad tau ne dzin. 

Autorius
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