
Vilnius, 2014



Turinys

Autoriaus paaiškinimas
7

Mirmekio galas
9 

Atgimimo diena
31

Bravo Domertui Didžkepuriui
63

Tiesos formulė
143

Domerto Didžkepurio amžiaus krizė
179

Didžiojo Ngai projektas
249





7

Autoriaus paaiškinimas

Knygos tekstas tėra vaizduotės vaisius. Legendų vei kė jus ir 
jų nuotykius teko pramanyti. Pasakojimai ga li priminti rea-
lybę, o kai kurie aprašymai atsitiktinai su tap ti su gyvenime 
pa stebimų asmenų, įstaigų, faktų ar reiškinių įvaizdžiais. 
Ši taip jokiu būdu nedangstomas siekis atkurti istorines tiesas. 
Aki nami ambicijų jas įžvelgti skaitytojai turėtų susigėsti dėl 
savo įžūlumo.





9

Mirmekio galas

Domertas Didžkepuris įspraudžia visureigį tarp dviejų 
pilkų automobilių. Nors ir apynaujų, jų bendra vertė nė iš 
tolo netempia iki vardiniais numeriais BYVELA papimpin-
to gulbės baltumo „Lexus“. Glostomas savivertės dvelksmo, 
paženklinto šia malonia smulkmena, biologiškai aktyvių 
maisto piliulių pramonės magnatas neskubriai žingsniuoja 
senamiesčio gatvele link išrikiuotų staliukų jos pabaigoje, 
pakeliui išsiųsdamas šešių litų linkėjimų žinutę parkavimo 
kompanijai. Nusprendęs savo impozantiška figūra netrikdyti 
po žaliais skėčiais burkuojančių porelių oriai žengia pro duris.

Nudžiugęs, kad ankstyvo rudens saulutė eilinius vyni nės 
lankytojus paragino užkandžiauti lauke, Domertas smal-
siai nužvelgia vienintelį viduje prie lango įsitaisiusį vyriškį. 
Stengdamasis neatsukti nugaros smalsiems žvilgsniams su-
siranda patogią nišą sienoje. Įsispraudžia už mažo stalelio, 
klesteli ant kėdės, nukopijuotos nuo carinių dvarų paveldo. 
Patenkintas užimta gynybine pozicija išsitiesia atlošdamas 
įrudusią švariai nuskustą galvą.

Pernai atostogaudamas Tailande lietuvių būrio lyderis 
dosniai apibėrė arbatpinigiais gidą, paaiškinusį, kad net  
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dvidešimt pirmojo amžiaus Siamo karalystėje žmogus sės-
tų valgyti vienas, tik cunamiui nušlavus absoliučiai visus 
draugus ir artimuosius. Pastebėjęs tokį pražuvėlį draugiją 
pasiūlyti privaląs kiekvienas nuodėmės vengiantis praeivis. 
O šiandien svogūnų sriubos užsimanęs pats „Psichogerovės“ 
koncerno koprezidentas neprisikalbino važiuoti drauge nei 
jaunesniojo partnerio Sigito, nei sekretorės Dovilės. Svarsty-
damas, ar išreklamuotos valgiaraščio įmantrybės šioje vietoje 
prie Švietimo ministerijos nusvers vienišiaus pietų minusus, 
jis iškart užsisako taurę 2005-ųjų „Malbec“.

Prakeikta šmėkla vėl sėlina duoklės, įkyriai kaulija atly-
gio už vietą nužiūrinėjamų veidų šlovės galerijoje. Kadaise 
išrinktą Metų pramonininku Domertą tą pačią dieną pakirto 
alergija viešosioms erdvėms ir jose šaukiamiems sambū-
riams. Negalią vainikavo panikos priepuoliai, ėmę dusinti 
vos iškišus nosį iš savo urvo be palydos. Tik ilgai puoselėta 
savigarba atgrasė nuo lengviausio kelio – sėsti ant tablečių. 
Pasiblaškęs tarp madingiausių psichoterapeutų galiausiai jis 
ryžosi pats iškapoti galvoje įsisiautėjusius slibinus. Kasdie-
nės pastangos kontempliuoti ramybę, sukergus autogeninių 
pratybų užkalbėjimus su Tibeto budistų mantromis, tarp 
depresijos ir manijų balansuojančiai asmenybei pritiko lyg 
stebuklinga panacėja. Titaniškomis pastangomis ir atkak-
lumu Domertas tariasi per penkiolika metų puikiai įgudęs 
tramdyti vienatvės nerimą, nors kaskart tebevirpina pakink-
lius šitaip pamestas be jokios priedangos.
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Streso ir sekso epochos didvyris pasijunta saugiau nusitvė-
ręs pilną taurę gėrimo. Užmerkia akis, atpalaiduodamas pe-
čius išguja įtampos likučius, papurto riešus, pasukioja kak lą. 
„Tvarka!“ – pasidžiaugia plūstelėjusia euforijos bangele ir 
atsimerkęs žvaliai apsidairo. Neaptikęs kuklioje salėje nieko 
grėsminga D. D. pakraipo smakrą, mankštindamas apatinio 
žandikaulio raumenis, ir įsistebeilija į kažin kokius užrašus 
sklaidantį likimo draugą.

Domerto atminties klodų naršyklė išsijudino jau anksčiau, 
vos įsmukus vidun ir nužvelgus tą smarkiai praplikusį tipą 
žila barzdele. Į galvą ėmė lįsti citatos iš šeštadieninės laikraš-
čių apžvalgos. Radijo diktorius springdamas liaupsino svečią, 
kuris smagiai filmuojasi Vilniuje, vaidindamas tatuiruotą 
zeką. Susikaupus ir truktelėjus vyno Domerto protą žaibu 
perskrodžia tiesos išlydis: priešais, užėmęs geriausią staliuką 
prie lango, puikuojasi jis. Švyti baltais marškiniais prasegta 
apykakle, gurkšnoja burbuliuotą vandenį, kramto duonos 
lazdeles. Senstelėjęs, bet gyvas – Džonas Malkovičius!

Nesigėdydamas nei vienaženklio skaitmens turtingiausių 
tautiečių sąrašuose, nei narcisizmo juo mėgautis Domertas 
ūmai įsikerta susidūręs su viršesniojo pasaulio atstovu. Ir jei-
gu čia kiurksotų ne holivudinis dėdulė, o Abramovičius, Ba-
fetas, Trampas ar kitas genetiškai pranašesnis pinigų maišas, 
sostinės verslo pažiba spruktų susuktais viduriais, nebe lauk-
da mas nei sriubos, nei sąskaitos. Laimei, menininkai ir spor-
ti nin kai varžosi publikos stabų lygose pagal jų pačių taisykles.
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Megakalibro žvaigždė pietums išsirinko tą pačią virtuvę! 
Maža to, šaunusis Džonas taip pat stiprinasi vienas, paspru-
kęs nuo kino bohemos ryklių, ilgakojų nakties antilopių ir 
storasprandžių apsaugos bulių. Netikėtas susidūrimas kilsteli 
Baltijos verslo sėkmės simbolio nuotaiką į palaimos aukš-
tumas. Likimas vietoje užkandžio šiandien patiekė iššūkį, 
vertą jo, Domerto Didžkepurio! Ne veltui biznio riteris taip 
brangina oksfordų ar harvardų diplomus atstojantį ryškiausią 
talentą – gebėjimą skaityti lemties siunčiamus ženklus. To-
kios progos jis nepaleis vėjais!

 Užkūręs nežabotos kūrybinės fantazijos variklį Domertas 
lukteli, kol įsisuks krumpliaračiai. Svarbiausia – pirmasis 
žings nis. Devyniais atvejais iš dešimties egzaltuoti gerbėjai 
pir miausia puola linksminti įžymybę, mėgdžiodami epizodą 
iš filmo „Būti Džonu Malkovičiumi“: „Malkovič, Malkovič! 
Malkovič, Malkovič...“ Banalybė. Prieš akis praplaukia įvai-
riausių žanrų juostos su virtine aktoriaus herojų. Neiškyla nė 
vienas jo vaidmuo Pietryčių Azijos fone, taigi tiesiog priėjus 
paklausti: „Ar šiandien jau valgėte ryžių?“ – netinka. Gal 
rusišku papročiu pulti į glėbį baubiant: „Sveikas, Džo! Varom 
pas mane į pirtį!?“ Kažkaip netautiška. Gana to, kad filme 
jam prisakyta kurti maskolišką veikėją.

Kas gi dar? Eureka! CŽV bosas iš „Perskaityk ir sude-
gink“! Nėra ko daugiau svarstyti, laikas veikti! Ryžtingai 
atsistojęs Domertas išstumdo baldus, prisiartina prie svečio,  
pakeliui įjungdamas žemaitiškai amerikietišką tartį, ir klausia:
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– Na, tai ko gi mes pasimokėme iš šios istorijos?
Džonas Malkovičius pakelia nuo sąsiuvinio akis, pasislė-

pusias po aukšta kakta. Priešais jį – atletiškas gilaus žvilgsnio 
skustagalvis, dar neturintis penkiasdešimties. Apsirengęs 
tamsiai rudo blizgesio „Hugo Boss“ kostiumu, baltais trum-
parankoviais marškinėliais po švarku, avi mokasinais. Per 
pietus trinasi brangokoje snobiškoje vyninėje. Jokių abejo-
nių – vietinis eksporto ir importo autoritetas, galbūt susijęs 
su korumpuotomis jėgos struktūromis... Džonas atsargiai 
pasukioja akių obuolius, ieškodamas aplinkinių užtarimo. 
Veltui – abi padavėjos lauke aptarinėja praeivius.

– Tikriausiai išmokome daugiau šitaip nesielgti. Bet ką 
mes apskritai iškrėtėme? – tęsia monologą draugiškai šypso-
da masis Domertas.

Kino milžinas pastumia popierius šalin. Charizmatiška-
me žvilgsnyje atsidengia liūdesys, gal nuovargis, bet tuoj 
pat įsi žiebia sveikas smalsumas, sumišęs su begaline kant-
rybe. Pakylėtas provincialaus naivumo Domertas bergž -
džiai svaigsta, kad jam pavyko atpažįstamai perteikti filmo 
fi  na lą. Pagal siužetą scenoje su anais žodžiais Malkovičiaus 
he  ro jui jau buvo parodyta vieta anapilyje. Be to, jis, kaip 
bosas, turėtų kamantinėti sėdėdamas, o Džonas, valdinys, – 
klau sy tis stovėdamas. Šiuo tarpu – viskas atvirkščiai. Vei-
kiau at  vy   kėlį suintrigavo vilnietiškai autentiškas persona-
žas: repe tuo jant pravartu pasitrinti siužeto aplinkoje, o čia 
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neaiškus tipas iš kinematografinės realybės pats braunasi 
bendrau ti suprantama kalba...

– Malonėkite prisėsti, pamėginsim išsiaiškinti, – pakvie-
čia jis.

Dvejoti nėra kada. Vaduodamasis iš nerimo duobės Do-
mertas tyliai pasimėgauja atkutusiomis galiomis purkšti 
aukščiausios prabos fluidus. Padėkoja maloniai linktelėda-
mas, sekundei atsiprašo, sugriebia nuo savo staliuko vyno 
likučius ir servetėlę. Prisėda priešais.

– Dar kartą ačiū! Nenoriu įkyrėti, maniau tik pajuokauti. 
Ta frazė iš filmo tikrai kieta, gaila, ne jūsų veikėjo, – beria 
painias mintis, rinkdamas gardžiausią masalą. – O jūs mane 
sužavėjote „Nešlovėje“.

– Toks jau mano sumautas amatas. Ne-šlo-vė-je.
– Chi chi, šlovinga nešlovė... – tankiai sumala avantiūristas 

nudžiugęs, kad Malkovičius nesuka nosies nuo meškerės.
Domertas sumeta, kad apsijuoks, tiesmukai girdamas be-

ribį Džono talentą. Vėl jaučia atslenkant kaustančios baimės 
stingulį. Regis, skysta sėkmė tuoj pat išgaruos. Prisipažįsta 
sau atsidūręs ties riba, už kurios į avansceną paprastai de-
leguoja Sigį.

Partnerystė versle, be kitų privalumų, teikia disleksiko 
prabangą neskaityti storų tomų pačiam. Domertas sude-
rėjo, kad vykdomasis koprezidentas Sigitas, atsidėkodamas 
pagrindiniam savininkui už nepertraukiamus kūrybingu-
mo, įžvalgos ir finansų uoslės kursus, į diktofoną sudiktuos 
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kiek vienos dienos įspūdžius. Klausytis dalykinių dienoraščių 
su poezijos intarpais – grynas malonumas. Iškalbos polėkį 
bičiulis paveldėjo su genais, išlavino universiteto kiemeliuose, 
o virtuoziškai švaistytis Okamo skustuvu išmoko dirbdamas 
su Domertu Didžkepuriu. Per dvidešimt metelių antrasis 
koncerno šulas įsigudrino dešimties minučių monologu iš-
berti perkoštą aktualijų santrauką su svarbiausių naujienų 
interpretacijomis taip, kad jos pavydėtų CŽV galva, o gal ir 
pats JAV prezidentas.

Suprantama, kad elito etalonui Vienos pokyliuose nedera 
raudonuoti dėl literatūrinio išprusimo stokos, todėl savait-
galiais Sigitas apžvelgia įkandamų menų sferas, atpasakoja 
perskaitytas knygas. Dėl filmų ir muzikos atlikėjų Domertas 
dažniausiai kyšteli ir savo pastabų, o štai už įvadą į beletris-
tikos pasaulį kelia skrybėlę prieš jį. Be Sigito niekada nebūtų 
suuostęs, kad „Nešlovės“ scenarijus sukurptas pagal Nobelio 
premijos laureato Džono Kutzės romaną.

Smegenų diskai sukasi pašėlusiu greičiu. Teks žengti per 
naują sąmonės briauną, praplėsti vidines erdves, susitvarkyti 
vienam, be išganingo skambučio draugui, be Sigio išorinės 
atminties talpyklos. Kūno meridianais nuvilnija saldus jau-
dulys – pats metas pratęsti Džono Malkovičiaus apšaudymą 
humanitarinės erudicijos pabūklais:

– Kutzę vaidindamas turėjot atsakančiai įkvėpti drą sos! 
Spėju, smarkiai pačiuožęs vyrukas. Ar teko su juo kažkaip 
sty guotis?
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– Su juo ne, su jo motina – truputį, – Džonas akivaizdžiai 
pra deda smagintis.

– Jūs pažinojote Elizabetę Kostelo? Oho!
– Nori paklausti, ar su ja permiegojau? Na, žinai, prieš 

atsakydamas turėčiau paspausti tau dešinę, aš – Džonas.
– Domertas, labai malonu. Ko gero, neprivalote atsakyti į 

savo paties užduotą klausimą.
– Ačiū, esi labai dosnus. Gal tu vegetaras?
– O ką? Panašus į tokį?
Domertas išsišiepia iki pakaušio, švytėdamas nuo ekstazės 

išlydžio lyg naujosios kartos puslaidininkis. Džonas Malko-
vičius jo aureolės nepastebi. Dvidešimt keturias valandas 
per parą medžiojamas snobų ir psichų jis nejučia grimzta 
vis gilyn į gundomo naujo pažinimo svaigulį. Plepalai su 
trenktu, bet apsiskaičiusiu, gerbėju kelia spalvingų potyrių 
apetitą. Garsusis svečias dar nenutuokia, kur kreipiamos ie-
nos, tuo tarpu verslo idėją užuodęs finansų siurbimo genijus 
šviesos greičiu surikiuoja ne tik tolesnį pašnekesio siužetą, 
bet ir popietės žaidimo taisykles.

Atlošdamas atgal mentes jis pakiliai išpyškina:
– Esu kai kas daugiau nei vegetaras. Aš, Domertas Didž-

kepuris, ko gero, pirmasis pasaulyje šimtaprocentinis etiškas 
mėsavalgis.

– Jeigu sėdėtume aludėje, pasakyčiau – pasmirdo Gėbelsu, 
bet kad esame vyninėje... Ar pakenčiamo čia tau įpylė?  – 
Malkovičius mosteli padavėjai.
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– Legendinis Mendozos vynas, primygtinai rekomenduo-
ju, – Domertas gestais entuziastingai parodo, kad mergina 
iškart atneštų dvi taures. – Deja, dėl savo pažiūrų ne  ga  liu 
užsisakyti jautienos didkepsnio. Noriu pabrėžti, čia – negaliu.

– Tarsi koks lietuvių žydšaudys – atsipalaiduoji tik Lo ty nų 
Amerikoje? – Džonas spaudžia toliau ir čia pat švelnin da mas 
toną priduria: – Tikiuosi, neįsižeisi dėl meta fo ros.

– Ne, esat teisus. Žinau, kur gyvenu. Aplenkėme Ruandą 
ir Kambodžą keliais dešimtmečiais. Neišsisukinėdamas sre-
biu tautinės karmos pasekmes. Užtat pats stengiuosi eiti vien 
takais dorybių.

– Toli nuėjai?
– Begaliniame kelyje nėra atžymų nei kilometrais, nei my  lio-

mis. Matote, verčiuosi doru ūkininkavimu, – Hermio pa lai  min-
tasis pagaliau sviedžia jauką, pamautą ant aštriausio kabliuko. – 
Unikalus draustinis leidžia man tiekti absoliučiai aukš čiau sių 
etikos standartų mėsą, žvėrieną, kiaušinius ir visa kita.

– Išjungi vištoms šviesą naktimis ar tik pervedi porą nuo -
šimčių pelno savo paties džiunglių apsaugos draugi jai?

– Leiskite paaiškinti išsamiau, – Domertas giliai atsikve-
pia, kad neužspringtų.

Džonas gurkšteli vyno, atsilošia rodydamas, kad pašneko-
vas laimėjo dar kelias minutes jo dėmesio.

– Savo projekte remiuosi Konrado Lorenco zoopsicholo-
gija. Žinau, kad jis prijautė naciams, bet, šiaip ar taip, išvir-
to į nobelistą, jau antrąjį, išplaukusį mūsų pokalbyje. Dar 
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pridursiu, kad knygelę „Karaliaus Saliamono žiedas“ mano 
verslo partneris gavo dovanų sovietinėje mokykloje už gerą 
mokymąsi ir pavyzdingą elgesį, o anuomet ruskiai bet ko 
nepraleisdavo. Lorencas, tyrinėdamas gyvūnų kančias, nu-
statė, kad migruojantys paukščiai ar žuvys pajėgia kentėti 
ne prasčiau už žinduolius. Aukštesnės psichikos sparnuočių 
rūšys, pavyzdžiui, papūgos, yra reiklesnės aplinkai negu 
liūtai. Pastariesiems, anot jo, tėra svarbu paėsti...

– Verčiau klok apie savo ūkį.
– Tučtuojau. Auginu tik nelaisvei mažiau jautrius gyvulius, 

žvėris ir paukščius. Laikau juos kaip rojaus soduose: leidžiu 
judėti, veistis, oriai pasenti... – Domertas sąmoningai stabteli 
palikdamas pauzę Malkovičiaus replikai.

– Labai juokinga. Pardavinėji dvėseną ir kritusių gyvulių 
odas iš privataus rezervato?

– Na, ką jūs! Esame Europos Sąjungoje. Visos veterinarinės 
atliekos supleška vokiškame Rietavo krematoriume, – etiš ka-
sis kapitalistas triumfuodamas atsidūsta ir pažemina temb-
rą. – Sa vo ūkyje aš pasitelkiu eutanaziją.

▪  ▪  ▪

Po valandėlės Domertui smagiai spaudžiant „Lexus“ akce-
leratorių Vilniaus gatves pakeičia erdvūs Aukštaitijos laukų 
vaizdai. Džonas žvalgosi pro langą nuo gretimos sėdynės, 
smalsiai apžiūrinėdamas pralekiančias bakūžes išblukusio 


