U@DIUDU§
LietuVO!~ rašytojų s:tjWl~Uli

iurnulus

Eina nuo I 96 7 metq
1900 melų ru~sėjis Nr. 9{2tS2)

Panorama

Vyriawoiuis red.-.klorius
Laimonas JNIS

53

r

I

Ii
I

Proėjusi-t vasarą_ ai dalyvavau roko turnė
per Cekoslovakij-t, Lenkii-t, Lietuvo~~ ir Rusii<l su eksperimentine Niujorko grupe
.,Chill Fadion"', e~kompanuojanėia penkių
deiimčių metų poetui, atlikėjui, muzikos
genijui- COPERNICUS.

Kopernikas- ne kultūros ambasadorius,
kuriuos Valstybės Oepartamentas siunčia
i Ry1ų Blolcę. Jis- 94sdinantis aiškiaregis, dvimetrinis, ant peči14 krintančiais baltais ilgais ploukais. Propaguoja tom tikr-t
metoftzint anarchisto filosofij4. Pagrindinė jo tikyba- nothing exist (nieku neegzistuoja). Gvatemalas valstiečio drabufiais, jsisupę:s i ryllciaspalvt uiuolaidin'
medži,ag.ų, jis staugia, kaukia ir klykia
kaip pirmyltHis imogus, ltartodama.s iodiius ir frazes, voliodamasis ant grindų
ar risnodames po scen-t kaip purvino raganosio ir Haičio Vudu ceremonijos dalyvio kryžmuo. Tuo metu grupė improvizuoja Sun Ra artĮfunk stiliumi.
Sis keistuolis yra lenkų kilmės amerikietis
žemvaldys Ožo Smalkovlkis. Genamas
neihemiamos energijos, šelpdamasis uždarbiu ii sklypo Bruldine, jis iileido tris
albumus ir surengė kelet4 plačiai apre-

iytų koncertų

klubuose ir kiiose alternamuzikos scenose.
Kovo mėnesj, k.!~i Kopernikas pasakė, kad
mes vyksime j lenkii~t. ai nepatikėjau.
Si idėja žavėjo mane labiau nei anarchistinė laisvė jo koncertuose, mūsų jraių
sesijose. Ai buvau pavargę:s nuo mu:r:ikbvimo prisofintai Niujorko publikai, vegetatyviiko pop plokštelių dauginimO radijo klausytojams. Adrenalino mano kraujyje
padaugėjo, kai Oi-o paskambinę:s pridū
rė: mes vyfuime į Cekoslovakij~~Į, Liefuv~t
ir Rusij4. Naktis CSGB (garsus Niujorko
alternatyvinis roko ldubas) scenoje su Oio
gali būti nuotykis, bet tik Dievas feiino,
kas jvyks uf penkių tūkstančių mylių nuo
namų, auditorijoje, kur gal niekuomet negrojo Amerikos roko grupė. Ar glasnostj
uitektinai veikial Ai buvau smalsus, bet
nežinojau, ar patirsiu tai.
BoL~tndiio viduryje Oio suorganizavo oficialius trijų Europos komunistini14 ialių
iikvietimus ir vizas. Jis maiiausiai karl.ę
per dieną_ sk.!lmbindavo man ir klausdavo,
ar ruUJi koncertq salėse turi nuosavus
stiprintuvus, arb.!l kaip geriau vykti iš Vilniaus i Maskv4- traukiniu ar maiinal
Taigi ai užpildiiau formas, atsiėmiau savo
dvidešimt fotonuotraukų ir pradėjau sfutyvinės

dijuoti žemėlapius, turistines knygeles ir
Doslojevskj. Birželio trylikt4 iilipau Hamburgo aerouoste, jiokau i mūsų mikroautobus~~t .. Mercedes Benz ... Jis buvo mū
sų namai dvidešimt keturias dienas. Grupėje keliavo: gitaristas Maikas, būgninin
kas Hemas, dainininkas, gitaristas, pianistas airis Laksas, videooperatorius Korbetas, garso režisierius, vairuotojas Maiklas F ir Džo - žmogus, pasivadinęs Koperniku.

Cekoslovakija
Kol mes pervažiuojame Vokietijos-Ceki·
jos sien.ę, saulė nusileidfia .. Smarki~i lyja,
ir keliai yra baisūs, pagal•au treč1.ų valand4 ryto pasiekiame Prah4. Gatvėse knibfda žmonės, daugelis svirduliuoja girti,
ir mes, pranėr' pro valiutos medžiotojus,
palenkame j AmbĮ~sutdor vieibufj. Maikas
ir aš einame j savo kambarj, lydimi dviei"' girtų viešbučio vestibiulio kaubojų.
Kit4 dieno!j mes atsikeliame vėlai, einame
j sporto areną trumpai repeticijai, grjitame j viešbutj persirengfi ir vyksfame
j koncertą. Septyni tūkrlanėiai imonių ledo ritulio čiuoiyk.loje, sce'la apkabinėta
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daiytats k.npin.s•s. gatvėje j konc::ert~ Lllui•.ui dar apte h::ikstanltli imon•"l; e.name
j vu:llf, j111' sutinka mus ko11ip ro~o ivdngides. Grupė HPulnoc" (Vidurndkt•~)

d4r

groJ<) scenoje. mėgditodam• 1960 mellf
gruP9 _PI,ntic People". Tuomet kelis .. PP"
mu.zikanha patodino j k.tlėjim-t ui roko
muzikos ,lfhkim-1. Mtli•mikoje pat.slpoje
sialu!ia publika, ollid• muz•ka, mirg• monitoriai, inypičia dūmų mdi•nos ... Pulnoc"
suskeli,a kelis ps~ehodelmu,u gabo~lu~ .. K.t•
mes 1iemame, septyl"'ta!Ukstanhnė mmia

jsuiU.buoja. Jie nebuv~ roko koncer1e penkerius metus. Neskait.snt, anot čekų, buliaus sp tros- .,Dur.an Duran". Patalp.t
jlr.aituso •r prip•ldyta dUmi{, ai luoj p.tt
perilampu, nus•velku stroukt, or i•e apmė
to mus monetom•s. Vienu melu mtno.s k.srtu su Oio skdnduojd .. Elvos!"
Kopernokds uid<lltnuojd .spie .,Juodą or B.sltą", tr KorbetdS, mUsų vodeoopero~~torou~.
pas~rodo s<:enOJ~. •ik•lmongdt pdlo:eld.,mds
m•rškinėltui or rodyddmo~~s ėelcams sdvo
odos spo~lvą. Mums spontdn•ik<lli b!Suoj.s,
Oto ko~r1ojo~ .. They Own Everythong··.
Po to j"m,luiome i minią. Zmones kdlbtnd mus, mokėddmt !de kelis iodious "ngliiko~o - lrokildl konto~~kto; mes steng•.smes suor.ulo
Grji~s o~tgo~l, stebiu .. G<llt.tl", kot4 nepdtyrusią Pro~hos grupf. Munk<~~nldo " men•nonko~~i. su lr.uridtS ai bendr<~ut<J, tuojdu
p•t pdreti.kia, kad i•e yro~~ megetct• {<llmo~
teurs). Net moteru pfle b4inyėoos, po~~r
d~vmėjdnli

p<!ildo~udd,

rėmehuose

suslėgt<liS

gėles,

dr jt pdlt juos p<llgdmtno. <llhdko
to~tp, bet ldt tik hobts. lt nervtngdo dps•ivo~lgo, lyg ai g.!!lėėtdu k&m non pr&neilt,
k<lld j i - prolestOndlė. Svo~~rsldu, k&•p mes
.!llrodome items imonems, &tvykf ti Šololu~s.
kur kiekvieno~s su pohnl!:iu tr ptnogdtS publikac•jo~t g.sh būti memmnku, nep41SY·
d.smo~~s go~~bumų ollr ltno~~nsm•ų js•po~retgOjlmų
(commtlment).
K•tą rytą ldajoj.tme po dkinollnė•ą Prahos
o~~rchotektUrą, po to-j .. Juntor"
klubą
sulll<llr1t dėl repeloctjos. MUsų l.,uk•<ll jo~~u
nas vyroukas, su kunuo suS~paionome pro~
ėjusj v.skarą. Jis o11lėjo su jaunesn•41"' selertmo or grupe dro~~ugų; prnopaitno, k.,d
ir pats multltuoja. Vyriuku noro ionolo
vuką •p•e •p.sr•tlf. Jo dvyltk<llmetė tesuo
su dr•uga•s grupuojo~~St .spte Korbet<f, kur.s juos moko, ka•p elgtiS su vodeoko~~merd.
Vyriukas lf,bo~~ndo M<11oko 9''"'4• po t o mano bos4, 1r j u - d.snguje.

Vokteė•l.l ekspertmentinė grupė .. Bleecch"
grojd ptrtnd. Puikus an~o~~mbhnos muz,k<t"'mdt -!te vyruk<lt bkrdt grojo11 ko~~rlu AS
p<1klausoo~~u ddoninonko, o11p1e ką joe dd•·
nuoja. Jis i:iUri dvej-odo~~mu " so11ko: .. D<ll·
da ... ~ BUgn1mnk.s lygina Niujorką su gimtuoju Mtunckenu ... Niujorke go~~li uidirbh
daugiau pimgl.j, bet Miunchene ai turiu
sawo dudiją ir turiu s<~~vo gdlvą .. , - so~kq
jis. Jie groja ilg<~~i ir didringo~~i.
Oio bl<ll:i.kosi po penirengtmo kdmb<llrj,
vis l.sbi.su iusddm.ss. Jis nekenči<ll mulokos,
ne•t.tmk.snčios jo poreokių ... K<!ii p<llg.tltdu
dletna mūs1.1 laikas, jis kaip pdmtięs r.sg<ll·
nosis iv<~~istosi scenoje su mokrofono ko~~
belu,t ir dvoem dov"''·

lenkija
Mes perkert<llme Lenlujos sieno~t" v.Si:tuofdlme per bekr.tites g<llnyldds, sodus ir
<lluksontus jo~~vų laukus. T<!io lyg vten<!.s mtli•n•ikds <llmiinas ūkis. M<llldlnl to11o, sunku
supro~sh. kodėl moes.tuose įvestos m<llulo
kortelės. V .tik ai pcSrdav•nėjo~~ iemuoges
n mėlynes, latlcydamt sloklines išttestose
r.snkose lo:o~~op m.tios. p.skelės sldtulos.
Gdymos ptteogose keimdt ftdlėjo~~, vts do11u·
giau moderntos, sustingusios pilk.t• rus·
vos .trch•fektVros, kol mes jnen.sme j moestą myliot. ptlkų vienodl.j n<11m4, gele·
iinkel•o beg•<llr, cSpsupto didongų <llngl•es
kdlnų tr i.iukilil.j,- "''" jrėmonla rrebdus
smogo debesyse. VėlyvcS oopoele pt~me
no~~ vdkdro su lemo~~,. To11i lyg Be~rulo .sr k.to
moello kdro lo~~tlcų vdildelio~~o. Tolto~u nuo
grellkelio k&ro zona lfS<dSI kelio11s mylt.ss,
vėliau sla•go~~ pr.sstdedd po~~rkai, mo~~i• de-vyntoltktojo o~~mii.sus lo:otedio~~o, bo~~inyč•ų
ipol1.si ir ketdt stolclmia• n.smeho~~i ptte B.!iltijos jūros- mes Sopate, Lenkijos Rivjeroje. Rand<~~me vieibufj, o~~pgauling:.s• .,,_
rodančią lindynf vtti reslor.sno, pr~e geležinkelio sfotoes.
Ap•l•oje, bo1re, sutinkame nuol•tinous ldn·
k:ytojus- b•rmen-t Oiordią, su kutt<JO
fuoj•u po~t jvykdome wo~~ltutos lo:eit.mo o~k
cij"; jo dirbtinės go~~rso kolonėlės grio~u·
dii11 Jerry Lee Lewit gab.lus; jo m.sias
plikas draugo~s, girtesnit net ui jj p<1lj,
desper•l•ilrai nort k.tilr4 praneiti, bel mes
neiistd>Šit.tn•me, ką. Lo~ks.as po!ipdtollkojo~~
mo~n, k.ad jie ką tik iigrUdo du kltenlus
l.tuk. lenk111- neprielro~~oiJ.ng:i oltmpontollt
gėrova •.

1\.,.pt!rnikus prtt! 18/t m.
o_ u.u:ruuro kup•1

rusų

didt~qri"

04rekds, koncertų orgo~~nilo~~lorius, atvyksto~~
su dro~~uguie, pr•menanėtll provtnctdio~
Nad•s•i4 Kmslr.o. Mes t~usobeldi•o~~me 1
~Gr•nd Hofel" <!IMI jūros kro~~nto, poetaujame, ger.o~~me vyną. Mus o~pl<~~rnauj.s , ....
novtikai dp,irengf kelt~eri<111. Ui ieiių
imonių poetus sumol.::o11me 50 000 lioll.j.
Tei prtlygsf.a deiimč.idi JAV dolerių. s.".,.
Iti atvylr.f j pu•k1.1 dotų pu.sulj!
Grjitu j vieibulj, nus•pro~usiu ir einu j
.. Oper• Lelll.t" emfite•trą, kur j11u slto~mb•
•ngliik.ss popws. Vo~~il.::ai .sudttngai ioka
prie scenos. Staiga su dviem draug""
pas~rodo studente ~lekwndra. Ji lab.si
ollp1idiiaugta m&ne p.sm.tč•u,i. nes •I g•liu
ją nuveslt ui scenot.. Ten- jos numylėto~~
grupė NPoems For Lt<ll14 ... ~lek,•ndr• po~-
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K•mcertas Kuun"

Ouinų :liiin~IJt:

/Jenedikto KHIKST.iSU tutotrsuka

ktmba rn&n ant r<'!nkos ir tvarkdanui ugninga lenkl.l kalba 4iškina, kad j i - mano
imona, •r ties•u ta1kymu jsivedia i .. Poems
For Lialia" pers1reng•mo kambari. Netrukus uigneiia skpta vretinė heavy metai
grupė, mane apuna nuobodulys, kurj iivaiko vėl pouirodiius; Ąleksandra. Jos
pirlta1 suspaudiia mano al!uJn• kaip replės. laviu akcentu ji tauškia, jog girdėjus•,
kad amenlueėiat muz•kantai naudoja daug
narkotiiCt.f. Ai sakau- taip, kai kurie nau-

doja, ir

i•

kl.,us•a,

ėlr

ai

galeči.!lu

gauti. Aš

s.akau- ne, ji neslepta nusivylimo, bet
replės neah1ieidžia.
!bėga vienas vyrukas ir raportuoja, kad
mūs4

Korbetas visiškai girtas, sklaidosi
kliedėdamas apie nacius. Pajuntu
kylanėiot beprotyt>,.

aplink,

Skysti bernmkoi boigi4, •r mes išeiname 1
scen,.. Maikas Jtengias• 1ud..-1nti apara·
tus, jbėga KorbetaJ, rekdamu, kad ii ve·
jaJi n~tc1a1, 1r vėl išbėgo. Scenoje muz•ka
skamba ldailr.iai. Mes negudime vienas
kito. Dio jiuoliuoja su dešimties pėdų
neiinia kur raita mediio šaka ir meta ict
i Korbet4, sv•rduliuojonlj aplink ~enę su
savo kamera. Sis suklinka, išbėga " ne.
pasirodo per visą koncert4. Publika stebi
mus ir svarsto, ar mes visiikai girti- apie
du limfai imon•ą pasuka ilėjimo link.
Dlo sugnebia Laks.ų ui plaukų ir vos ne.
iimula jam dantų, bet mes lr.aikaip stebuklingai baigiame lr.oncertct.
Kitą ryf.!Į Korbetas informuoja mus, lr.ad jis
.,iUoka ii rogių-- vyksta j Berlyn4 su
.,Blue Aeroplanes" ir skris namo •š ten.

Grjidamas nuo kranto, pamatau bUri skustagalvių. J1e sušunka: ,.Hey I Voul Copernicusl Susinervinu, vienas pribėg.ll prie
rm~nts. karštai paspaudiia rilnkct, ir ai atsipaloiduoju.
N

Lietuva
Atvaiiavts i Kauną; ir pamafts, kaip gyvena imonės, suprantu, kodėl Gorbačio
vas čia maiiau populiarus negu Vakaruose.
Kai baigiame repeticiję part:o amfiteatre
(tRiinų slėnyje.- S. N.), nebelieka laiko
nuvykti j viešbutj, Cio nt'wa pet'sirengimo
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Benedikto KH.IKSTJ.N() nualt'auka
kambario ir vandens nusiprausti, o mes
iJbuvom mikroautobuse vienuolika valandų. Cia drėgna ir karšta. Džo iivyk\ts i
viešbuti pati sėti, ir niekas negali jo surasti.
Organizatorė Audra labai susmervinaminia nori mus iSgirsti dabar, ta•g• mes
kylame
kūrinio

i

scen.ų tr tmame groti. Viduryje

p.utrodo latallilr.ai atrodant•s Oi:o.
Jis nirita, bet i ii nukreipta užtektinai kamerų, kad jis būtų laimmgas, tr koncertas
baigias! gerai bei gre•tai. Niekada tatp
puikiai nerstjaučiau scenoje.
Po dušo (pagaltau) mes vykstame i Audros
namus puotauti. Jos but~u didelts. apmuitas medžio imitac•ios plokitelėmts, skru
pulingai švarus ir tvaikingas. S4lone kabo
Lietuvos vėliova su jraiytais joje himno
iodiiais. Pobūvyje dalyvau1a diia:o g•taristas Vidas, du videomenminkai, mUsų
vertė;a Elena, Audra ir jos mamos kaimynė, parengusi mums puot4 ... Mes valgome
ir geriame, sakomi tostai, magnetola groja
kaikoki., imitacij.,, primenanėi., amerikietiik.,ii disko hitų popuri, ir mes lyginame
mUsų skirtingus pasaulius.
Jaunas bosistas. vilkintis marškinėlius su

uiraiu .• MONSTERS OF FUCK ... klausia
diia:o bosis tų aš klausausi ir kur Amerikoje jis gali rasti mokytoj.,- mat planuoja vykti j Solt Leak Sitj.
Vidas pasakoja, kad jis augo Sibire, len
Stalino latkais buvo iitTemti jo tėvai. Jolanta kalba apie sov1etų wld;utotas Lietuvos istonjos knygas, ap•e ta•. kaip mokykloje Vien., vyruką suėmė vien dėl to,
kad turejo prieik.arinj •stonjos tekst.,. Sie
žmonės yra tautiškai nus•teikf. Lietuva
su savo ihkirfine kultCira ir k.alba nuo penkioliktojo amžiaus buvo tik kehs dešimtmeėius nepriklausoma, " jie vėl nori laisvės. Audra padovanoja mums tautinių
ženklelių, ir mes pasižadame juos segė
darni koncertuoti Maskvoje.
Kit4 dien<IĮ nueiname i Mailr.lo kambarj ir
atliekame puikų mai., juodosios rinkos
ritual.,- Jolantos draugas susinervin,s
skaičiuojo dolerius ir paduoda rublių pak., Jolantai. Ji skaičiuoja ir mėto juos ant
lovos. Poskui nervingai rodo j radij.,, kaikas ii jjungia, ir kombarj užpildo i.aiiiai
aitri rytietiška mu;a:ika, puikiai tinkanti šiam
tikslui. Kiti tuo tarpu ieško paslėptų mikmanfs,kokių garsių

Tada mes ein.ame i muzikos inlparduotuvę ir
apiiūrinėjame
keistas rusdkas gitaras, bajanus ir sint•
zatoriu1 su k•rilico1 uiraiais. Su Maiku
perkame ukra1metiškus kornetus ui sum.,,
ekvivalentišk~ ketunems 1u puse JAV dolerių, 1r 1šeiname 1S parduotuvės ISteriškai
juokdam1es1 - merga1tės negali sup,asti,
rofom.~.

trumentų

kodėl.

Keletas palydinčiųjų nori pamatyti mus
geležinkelio dotyje. MUsų laukia keturiolikos valandų kelionė i Maskv.ų. Atsisveikinimai uitrunka akimirko1- Kas temp1
miliiniško4 Dio lagaminą dabar, kai nėra
Korbeto! Bet mes jritiname ii i traukioj
paskuhnf sekundę ...

Maskva
Mes iisigrūdame ii troukinio, surandame
neiik.,, kur•s jsigudrina sukrauti visiiĮ mūsų
bagaią i vien4 veiimėlj, bet dobar jstringame stotyje, nes neiinome, kur toliau
eiti. Slava, koncerto organizatoriui, yra
vienintelis imogus, žinantis mūsų apsillojimo viet4, bet jo niekur ne~tyti.
Oras nemoloma1 tvankus ir drėgnas. Mes

-··-·~·~·-··="'--·--------------------------------------------------------------------------------------------------------~i'
priversti laukti ištisas dvi valandas. Oio
plūsta Slaw4 ir loepia Elena• verdi visus jo
ke•hmaiodiius, kai Slava pagaliau aiva~
iiuoja. Mes kalbamėl. su neiikais, visa1s,
kurie atrodo buvf Amenlo:.oje ar kiĮ flOts

ten paZjsta. J1ems patonka ."ardyti JAV
pavodonomus, jų lūpot.e tie žodiia1
sk.1111mba lyg magoikas uikeilr.im.u .
.. Ukramos'' voei.buhs- \loen.u ii ieiių
beveik voenodl.{ putatų, Stalino laikt.~ mo·
nument.n. Tai 19 o1ukUų gremėzdas, savo
forma promenantos sulmkust. nebylų sfinlo:. t.ą
su dodelėmos akmerunėmu iv"ogidėmis.
Mums sako, lr.ad telr:s l<!luldi dvi valaAdou,
kol būsime jregosiruoro voeibutyje, todėl
oiatk, po leloonės P•HUL,me j restoran-1.
Stai i.ia pras1deda tarybmu.j restoranų ritualas, pagrjstu ko~~.flui.h p•f•d"'u: i•Hvų
voefų nėr o~~., l•• tuo tarpu d•diiulė s.o~~.lė
pustuštė; čio~~. uiw!o:.yt"' patiel•lų g•lima
laukt• oilo1o4 valend<f. Paėmus memu, p4••ilo:.ėja, kad pasormlima~ dpsonboja dvtem
pal•elr.alal!. (nes kotų paprasči.,ulooėtt nera),
nors turės.•te juos ahpėl•, vardydamas vulr.<t ii eiles, po to p.tdevėtu ainei jum~o t.,i,
ko jūs vtsd.lr.eo nepageodavole. Vos.a ta•l•krų tolr.neusoas nen'"' s•stemos sllprumo
testas.
Tat kartojosi ktekvten<Ų k•rl<t, koi čio wala
gėme, tok gmčoto uitrulr.do~~.vo VIlo 1lgiau ,,
sukeldo~~.vo vis daugoau nereikalingų emocijl.j. Pot~o.,ode, jog padavejams to~~.• v1en111s
•i būdų papoldomat ui~oodorbti.
Nusiprotul.lu po duiu 11 emu p111siveikičio".
J111učiuos• puolr.•••- Diena s.eulėt• ir iilt•,
nors drl1:gn.11. Pėdmu pro dodehus mono[,tonius sl.lllonou~o su lr.Ūj41il " pjautuv~us or
lemno ar kotų komunost"' aiventųjų" portretais, jlr.omponuolaos ••c;h•lektūroje.
Visur matau daugyb' e•lese sfovmčių
imoni\f, kune perka daržoves, veosius, le-dus ar s.eldfi&lo vynuogHf sultis. Te1 v•e-nonteiiS ialtos gėnmes, kuroo ė1e galome
g•utt.
Prie Kremlieus bokito stovt grėsminga
worgybtt- Vttokileu aplmk fotografuodamtts,
kol uimmu ant grondonyje nuiymetos 1•nojos, sluriančoos k•ikokius geltonos sp.Jolvos pestatus. Ii trij"' pu11ų P41191rste iv•lp•m,u. Palr.ėlts galvę. matttu du sergybrnous, k uroe mo1e men, or voen"'- skubant/
artyn, todel olik.11rt grjifu prie ialig•tvto
krotito .
... Sio~~va su savo pelyda j.11u laukia veshboulyje. v,,, kartu eoname j Arbet<Ų. Maslvos menmmlr.ų melr.<Ų, lr.ehndamt ubukli
miestų

\ ·.,iutf'li!'l JfasJ.:m•s slf•lyjr

j restoran<t per.-geuti tradicinių rusiilo:ų
(taip jie mums wlo:o, bel hrp vėli•u
pe.aoik.ėja- tei beveik vien elkoholis).
Restorane ruwi wko nesibaigiančius tos·
tus ir be perstojo pildo stiklines, neahi·
ivelgdemr j mŪll.j pageidavimus. Jaunasis
SlavoJ dr auga ~o Metvejus nu~prendiie, ked
•i dar nepakankemeo iigėrfS, todel iipola
mano stok Iinėje esentj vynę tr propildo i<t
vodkos. Mumt etneite1 marstes- lipnūs
mėsos kukuliei tiritame grybų padaieneatrodo viliojanėi111i, bet pamodo el-fj
r.uost•biei shnūs, todėl sukerlu dvi por·
t i JaS.
Kit<t dien<t ahikeliu vėlei ir einu pusryčiau.
h. Elena wko man, k.d ltoncerlas, k.uri1
turėjo vykti miesto pahaityje ewnči•me
stadione, •tidedamas KGB nurodymu. Siek
tiek nutiviliu, bet Oio n1eko priel nedidelf perfr•ukę, net ju labai pn.,9tt ir
beveik praradfJ bels4. O Slava iiandien
mums ruoiia apivalginf elr.skursii<t·
Dabar pormedienis, bewerk wisi Maskvos
muzieja• uid•ryli, todėl mūsų ekikursii•
o1psinboja bainyčiom.rs. Beinyt:ios gr.iros, bet po dviejų velendų man 1me atrodyti, k•d •iprotėsiu, jeigu pematys1u dar
valgių

vieniĮ j svogūn<IĮ p•neią kupol4 ar ikon4.
Vaikinai iialkt ir suirzt;, todėl mes prašome sustoti prie "Kosmoso" vielbučio, kur
ruol.iamės pietouti, non peprastai pet" pie-tus Maskvos restoranai būn• uidaryti.
Mes iiengiame i didelj, beveik tuiėi4
restor•n<Ų; pr•sideda derybos, paremtos
tradiciniais argumentais.
Vaiiuod•mes i Rusij<f, iinojeu tik tiei:., ked
glesnostj politika vykdoma, perestroj•
lr.•- gal ne fe1p intensyviai, bel jsiv•i•d•vau Gorb.t.iov4, kuris paskleidė Tylos
Uidangę, esant labai populiarų. Pasik.lau'"s imoni~ kelbų, ali.li.i ~oupratiiiU; j1e nejavčle dėkingumo Gorbačiovui todėl, ked
ji I jiems nieko ned111wė. Jie ir deb.lr skurs.
te, visur jeučie siriemos spyrius, nors galbūt dttbar yra iiek tiek stipresni. Sie imonės puilr.iai lino, kad kalbėti tarpu~avyje,
skaityti Orvelę, ilkelti n•cionelint vėliev"
yre neatimam• jų prigimtinė teisė. Jie ii·
no, lr.ad turi teisę laisvai keliauti po pueulj, rinkti savo šalies vedovus, mokyti savo
vaikus. tikros. istorijos, bet visos iios teisės.,
keip ir deugelu kitų, tlo:i iiol jiems nesuteiktos.
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... Atvykstame i kino t-tr.-, kuriame turi
"~kti koncertas. Jame mūsų laukia vien•
net .. o~lonum.i: pa4uilr.ėja, kad iisinuornoti
bagnai sulaužyti, mikrofonl.f nėra, o darbuotojos nori, kad kuo gretliau iieitume
ii s.lės, nel reikia paruoili i4 dieniniam
filmo seansui.
Einame pietauti ir gretfai grjitame repetuoti. Nepaij stam, i monės f\uolat bėgioja
po scenfĮ. n1ekas neiino, kaip pajungi<'lmi
stiprtnfuva•. o Hemas jtariai apiiūrinėja
būgno karkasę. Maiklas, nepraraKtamas
humoro jausmo, derina

tragtik.fl gano s•S·

tem.~~~.

Salė pilnut<tlė.

nių.

Susirmlto apie 3000 imoYra •tvykuSII.j kartu su mYm•s net ti

..

Prahos. Stovėdami prie scenos. jie laiko
didiiul' vėltavų su uiraiu "Welcome Copernicus" ir etna ii proto. Dūm4 mašina
spjaudo pilkus lr.amuolous, non orgomratoriai be paliovos prašo nenaudoti jos.
Koncerto voduryje -doiga viskos •isijungia- ir šviesa, ir garsas. Apie minutę.
me~ stovime vosiikoje tamsoje. kol ui:sidego pro.iektofia•. Publika iaulo.ia ir ivilpia. Ai nepraleidiiu progos kornetu atlikti kelet~ neo-post-modem •mproviucijų, Hemas pritaria man mušamaisiaiS...
Dio kalbasi su priekinėse edėse stovinčiais klausytojais, tuo tarpu keletas technikų tvarko elektros la1dus.. Atsiradus
srovei, mes tęsiame koncert~. bet ypotln-

gas momentas jou negrjitamai praradas.Uikulisia• kažkuo primena pragar4- ten
trošku, tamsu, pilna dūmų.
Grf.i:ę j vieibutj, einame j lakso lr.ambarj. Ten geriame ir dainuojame. Emocijos
liejasi per kraštus. lilindę pro !anglĮ. paeiliui pučiame kornet~. kol imonė~o ima
iaukti ant mūsų. Prieškambaryje mudu
~ou Eler'la kalbame apie JAV ir lietuvo~o
kultūrinius mainus. Si idėja mane labai
domina. Sioje beprotiilr.oje kelionėje mes
susidraugavome, todėl iadame susiraiinėti, ir ei podovanoju jai magnetofono
juodelę su Elvio Kodelo jraiais (labai
retais. čia). tikėdamasrs, kad jai ir jos draugams patih iiurlr.ičiabalsis. aifis.
Kan-baryje vykslanlos pobUvts- paiiame
jkarštyje. Kaikes nepaliaujamai beldžia
j lubas. ir sien.,. Mes glėbesčiuojamės.
lyg per Naujuosius metus ir, iigėrę paslcutintus laius, rhrskirsiome po savo kamb...
rius velandėlę numogh.
Kitas. rytas pro11sodede ahisveokinimu ant
wUir.rainos~ vieibvčio latptų. Net visada
santūri ir rami Elent~ neošlo~~iko. Ai jaučiu,
ji verkio ir todėl, kad mes išvykstame, ir
todėl, jog ja• retkia likh iit~. Aiaros rieda
ir mano slr.ruosta:s. lprostin,ai kv1etimai
aplankyti Niujork., čia netinka, iinant, kaip
sudėtinga šiems imonėms keliauti. Mano
froU:ima<.~ 1=1alaikyl1 ryšius, surasti hikokių
būdų podėli jiems- beve1lr. hrims.. Turiu
išlaikyti ii jausm., ir ne parsiveiti namo
lr. ,aip suvenyr.,, o daryti ką nors konkretaus.
Po keleto Vo)landų skrendame v1ri neap.gyventų Grenlandijos krant4. ir ai galwoju,
lr.~ jausčieu, gyvendemas čia, iioje nuostabioje pneiirlorineje g.,mtoje, pasaulyje,
kuriome nera imon1ų
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