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PASTARŲJŲ METŲ AKTUALIJOS 
ŠIUOLAIKINIAME FOLKLORE

Ekonominė krizė, kiaulių gripas ir pedofilijos skandalas 

Liaudies kūryboje jau nuo seno atsispindi ne tik amžinos gyvenimo tiesos, nekintančios 
vertybės, bet aktualinamos ir su tam tikru laikotarpiu siejamos problemos – svarbūs istoriniai 
įvykiai, gyvenimo ypatumai, esant vienai ar kitai politinei, socialinei santvarkai, ir pan. Vis 
greitėjančio gyvenimo tempo veikiamas šiuolaikinis folkloras pasižymi dar didesniu dinamiš-
kumu ir atvirumu naujoms temoms. Pažymėtina, kad neretai tos temos „parenkamos“ visuo-
menės gyvenimui didelę įtaką turinčios žiniasklaidos. Atrodo, kad dabar kaip tik žiniasklaida 
ir atsijoja tai, kas svarbu, o kas nelabai, ir sutelkia žmones prie tam tikrų įvykių, skandalų ar 
naujos gyvenimo realijos. Tai savo ruožtu tampa postūmiu vieną ar kitą temą atskleisti tau-
tosakai būdingais žanrais, o tokia kūryba turi visas galimybes greitai ir nevaržomai pasklisti, 
ypač virtualiojoje erdvėje, ir tapti naujovišku folkloru. 

Parengti šią publikaciją paskatino Radvilės Racėnaitės straipsnis „Citrinos su ŽIV įda-
ru, arba Ko bijo šiuolaikinis žmogus“�. Tirdama šiuolaikinių sakmių, pasakojimų ir gandų 
naratyvinius ypatumus, ji atkreipia dėmesį į 2003 metais kilusį vadinamąjį citrinų skandalą, 
2006–2007 metais ir vėliau klaidžiojančius gandus apie netinkamų produktų vartojimą žmonių 
maistui ir kt. Pasak autorės, kryptingas ir kruopštus nūdienos naratyvų kaupimas labai svarbus 
„norint suvokti šiuolaikinio folkloro prigimtį“2. Perskaičius straipsnį, man kilo mintis pasi-
domėti, kaip liaudies kūryboje atsispindi visuomenės didelės reakcijos sulaukusios pastarųjų 
metų aktualijos: 2008-aisiais Lietuvoje prasidėjusi ekonominė krizė, 2009-ųjų lapkritį šalį pa-
siekęs pandeminis (kiaulių) gripas ir 2009 metų viduryje Kaune kilęs pedofilijos skandalas. 

Naujoviško folkloro ieškota internete – ten labai patogu viešai dėstyti mintis įvairiais 
klausimais, diskutuoti, o autorinė kūryba, jei tik ji atitinka tam tikrus folkloro kanonus ir 
patinka skaitytojams, nesunkiai pereina į liaudies kūrybos plotmę ir pasklinda variantais. Įdo-
mu, kad žmonės, internete skelbiantys naujus anekdotus, patarles, eiliavimus, sveikinimus ir 
t. t., paprastai neprisistato3, šitaip tarsi ir patys pabrėždami tų kūrinėlių folkloriškumą.

Daugiausia anekdotų ir kitų kūrinių surinkta iš pramoginių interneto svetainių, kaip antai: 
www.anekdotai.net; www.anekdotai.us; www.anekdotai.info; www.bajeriukai.lt; www.cha.lt; 
www.tostai.lt; www.naujisveikinimai.lt ir kt. Dalis kūrinių aptikta kitokio pobūdžio svetainė-
se, pavyzdžiui, virtualiose enciklopedijose (lt.wikisource.org), asmeniniuose tinklaraščiuose, 

� Radvilė Racėnaitė. Citrinos su ŽIV įdaru, arba Ko bijo šiuolaikinis žmogus, Tautosakos darbai, 
2008, [t.] XXXV, p. 52–69.

2 Ten pat, p. 66.
3 Anonimiškumas – vienas ryškesnių komunikacijos virtualiojoje erdvėje bruožų, kuris, mano nuo-

mone, įvairaus pobūdžio naratyvams „prideda“ folkloriškumo; tai, kad nėra individualaus autoriaus, taip 
pat yra vienas iš tradicinio folkloro požymių.
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vadinamuosiuose bloguose (subjektyvi.blogas.lt; kalafioras.wordpress.com), naujienų svetai-
nėse (www.marketnews.lt; www.zynios.lt), įvairiuose forumuose (www.gyvunuteises.lt; www.
chatas.lt; forumas.eli.mama.lt) ir pan. Šaltinių įvairovė rodo didelį kūrinių paplitimą ir tai, 
kad toks folkloras reikalingas ne tik aktyviai besidomintiesiems humoru ir juoko kultūra, bet 
ir kitiems interneto vartotojams, norintiems anekdotu praskaidrinti dieną ar pakelti nuotaiką. 
Tuo tarpu įvardyti surinkto folkloro pateikėją, kaip minėta, gana sunku. Vis dėlto didesnę 
kūrinių dalį drįsčiau priskirti „vyriškajai“ kūrybai, nes šiuose kūriniuose dažniau veikia vyrai, 
vaizduojamos vyriškos profesijos ir keliamos gyvenimiškosios vyrų problemos.

Kaip ir tikėtasi, dauguma surinktų kūrinių apie krizę, gripą ir pedofiliją – anekdotai, tačiau 
rasta ir patarlių, priežodžių, minklių, sveikinimų, SMS žinutėmis� ir elektroniniu paštu siun-
tinėjamų tekstų, net pasakų su anekdotams būdinga pabaiga. Ne vieną tekstą, ypač ilgesnį, 
lydi nuotraukos ar piešinukai, tačiau pasitaiko ir vien nuotrauka ar paveikslėliu perduodamų 
pranešimų. Juos galėtume pavadinti vizualinio folkloro (angl. visual folklore5) pavyzdžiais. 
Nevizualizuojama tik socialiai jautri pedofilijos tema. 

Didžiuma publikacijoje pateikiamo naujoviško folkloro – apie krizę, nes tai ilgiau trun-
kantis ir globališkesnis reiškinys nei kiti du. Taip pat pažymėtina, kad dėl temos išskirtinumo 
atsisakyta kai kurių kūrinių, susijusių su pedofilija, skelbimo. Kaip teisingai pastebėjo šio 
tomo rengėja, jie skelbtini ir nagrinėtini atskirai, su specialiu probleminiu įvaduku. 

Rengiant tekstus spaudai, ištaisytos rašybos klaidos, pakoreguota skyryba, kai kurie teks-
tai perrašyti lietuviškais rašmenimis.

Jurgita Macijauskaitė-Bonda

EKONOMINĖ KRIZĖ

1. Prasidėjus ekonominei krizei, moterys pradės tekėti ir iš meilės (VDU ER 
2009/1).

2. Kalbasi du draugai:
 – Aš girdėjau, tu išsiskyrei su savo mergina?
 – Taip. Ji labai nemaloniai juokiasi.
 – Kažkaip nepastebėjau...
 – Tavęs nebuvo šalia, kai aš jai pasakiau, kiek uždirbu... (VDU ER 2009/43).

� Trumpųjų žinučių tekstai irgi rinkti internete – SMS žinutes, sveikinimus ir panašius dalykus pa-
teikiančiuose portaluose arba pokalbių svetainėse.

5 Terminas visual folklore vartojamas kai kurių užsienio mokslininkų darbuose. Pavyzdžiui, lenkų 
etnologė ir kultūros antropologė Violetta Krawczyk-Wasilewska straipsnyje „Post September 11th: Oral 
and Visual Folklore in Poland as an Expression of the Global Fear“ (Consciousness, Literature and the 
Arts, vol. 4, No. 3, 2003, prieiga per internetą: < http://blackboard.lincoln.ac.uk/bbcswebdav/users/dme-
yerdinkgrafe/archive/krawczyk.html>, [žiūrėta 2010-04-02]) kaip vizualinio folkloro pavyzdžius nagri-
nėja su terorizmo tema siejamas nuotraukas ir paveikslėlius.
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3. – Sveikas, kaip gyveni?
 – Gerai.
 – O kur dirbi?
 – Niekur.
 – O ką veiki?
 – Nieko.
 – Oho, tikrai puikus užsiėmimas!
 – Taip, bet kokia konkurencija dabar! (VDU ER 2009/39).

4. – Alio! Čia į VMI [Valstybinę mokesčių inspekciją – J. B.] pataikiau?
 – Taip.
 – Mano kaimynas kažką valgo!
 – Supratome, tuoj atvažiuojam (VDU ER 2009/41).

5. Nugirstas pokalbis:
 – O tu junti krizę savo kailiu?
 – Jo... Krizenu kiekvieną dieną!!! (VDU ER 2009/27).

 6. Krizė man padėjo atsistoti ant kojų. Už nesumokėtas paskolas bankas atėmė 
automobilį (VDU ER 2009/48).

7. 5–6 valanda ryto, 2010 metų ruduo... Susitinka du kiemsargiai. Vienas sako:
 – Jūsų toks pažįstamas veidas.
 Antrasis:
 – O jūs kokiame banke dirbot? (VDU ER 2009/23).

8. Susitinka du benamiai šiukšlyno pakraštyje.
 – Krizė, – sako vienas.
 – O kas tai yra? – klausia kitas.
 – Na štai, ar turi pažįstamų verslo magnatų? – teiraujasi pirmasis.
 – Ne.
 – Tai dabar turėsi! (VDU ER 2009/22).

9. Ateina žmogus į banką ir mandagiai kreipiasi į konsultantą:
 – Norėčiau užsiimti smulkiuoju verslu.

  – Tai labai paprasta. Imkitės stambiojo verslo ir truputį palaukite, – atsako 
konsultantas (VDU ER 2009/31).

10. Vieno generalinio direktoriaus laiškas kitam generaliniam direktoriui:
  „Ryšium su Jūsų reikalavimu apmokėti įsiskolinimus pranešu, kad, atsižvel-

gus į ekonominę situaciją ir pasaulinę krizę, įsiskolinimų apmokėjimas mūsų 
organizacijoje vyksta sekančiu būdu: visos sąskaitos faktūros, skolų, komu-
nalinių paslaugų ir atlyginimų kvitai dedami į vieną krūvą, gerai išmaišomi 
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ir kas mėnesį traukiami trys nugalėtojai apmokėjimui. Jeigu Jūs dar kartą 
tokiu tonu pareikalausit apmokėti sąskaitas – Jūsų faktūros loterijoje nebeda-
lyvaus“ (VDU ER 2009/34).

11. 2009 metų ankstyvas pavasaris. Lietuvoje kalbasi du išlikę verslininkai:
 – Tu savo darbininkams algą moki?
 – Ne, jau seniai nebemoku.
 – Ir aš ne. Bet taviškiai vis tiek į darbą eina?
 – Eina.
 – Ir mano eina. Tai gal padarom mokamą įėjimą?
 Po mėnesio. Tie patys verslininkai:
 – Na, ar taviškiai į darbą dar vaikšto?
 – Aha. Tik taupo žąsinai!!!
 – ???
 – Ateina pirmadienį, o išeina penktadienį! (VDU ER 2009/21).

 12. – Tai sakai, direktorius buvo geros nuotaikos, kai tu paprašei pakelti atly-
ginimą?

 – Taip. Jis vos nenumirė iš juoko (VDU ER 2009/40).

13. Firmos direktorius kandidatui į pareigas:
 – Kol kas mokėsime jums 400 litų. Bet vėliau atlyginimas didės.
 – Gerai, aš užeisiu vėliau... (VDU ER 2009/49).

14. Direktorius sako pavaldiniams:
  – Ko jūs čia apie tą krizę vis malat ir malat, prie Seimo riaušes keliat? Kas 

jums nepatinka? Juk gaunat 75% didesnį atlyginimą!
 – Direktoriau, o su kuriais metais lyginant?
 – Su ateinančiais!!! (VDU ER 2009/26).

15. Susitinka Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos premjerai. Vokietijos [premjeras]:
  – Pas mus žmonės gauna algos 2000 eurų, 200 sumoka mokesčiams, kaip jie 

su 1800 pragyvena, nelabai suprantu.
 Lenkijos:

  – Pas mus žmonės gauna algos 500 eurų, 200 sumoka mokesčiams, kaip jie 
su 300 pragyvena, nelabai suprantu.

 Lietuvos:
  – Pas mus žmonės algos gauna 200 eurų, 300 sumoka mokesčiams, iš kur 

jie gauna tą 100 mokesčiams sumokėt, niekaip neįsivaizduoju (VDU ER 
2009/29).

 16. Pastatė tiltą. Vaikai turėklus terlioja, kažkas žibintus daužo. Nusprendė pa-
samdyti sargą. Priėmė. Bet nėra kam sargavimo grafiko sudarinėti, sargo 
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specialia apranga rūpintis, prižiūrėti, kad sargas negirtuokliautų. Priėmė į 
darbą sargui viršininką. Bet nėra kam buhalterijos vesti. Priėmė buhalterę. 
Nėra kam kadrų apskaitos vest. Priėmė personalo vadybininkę, po to, kad vi-
sus prižiūrėtų, – direktorių. Pastatė administracinį pastatą, lyg ir viskas gerai, 
bet organizacija pavadinimo neturi. Kreipėsi į ministeriją ir gavo pavadini-
mą – Tilto apsaugos departamentas. Viskas gerai, bet staiga – krizė. Grįžta 
direktorius iš ministerijos ir sako: „Liepė išlaidas susimažinti, ką darysim?“ 
Susirinko visa administracija, apsvarstė taupymo galimybes, nubalsavo ir at-
leido iš darbo sargą (VDU ER 2009/30).

 17. Jonaitis, baigęs rūkyti, numetė nuorūką ant žemės. Iš karto atsirado darbo 
kiemsargiui Antanaičiui, kurio šluota jau buvo bebaigianti subyrėti. Jis už-
sisakė naują šluotą iš kažkokios artelės, o tie davė užsakymą medžio ap-
dirbimo kombinatui šluotvirbiams. Kombinatas užsakė nemažai medienos iš 
Varėnos girininkijos, kuri iškart ėmė kirsti medžius. Taip ir prasidėjo… Giri-
ninkams reikėjo benzino, benzopjūklų, kirvių, batų… Užsakymai vis didėjo, 
ir Lietuvos ekonomika ėmė atsigauti. Bet tada kiemsargis Antanaitis pastatė 
šiukšlinę ir… visa ekonomika sužlugo (VDU ER 2009/33).

18. Skelbimas pasienyje: 
  „Gerbiami valstybės sienos pažeidėjai, dėl šovinių trūkumo krizės metu taupu-

mo sumetimais perspėjančiųjų šūvių į orą nebešaudome“ (VDU ER 2009/62).

 19. Krizės metas. Statybų aikštelė. Iš kampo į kampą slampinėja alkani ir pikti 
darbininkai. Atvažiuoja darbų vykdytojas. Vykdytojas:

 – Vyrai, turiu jums dvi žinias: vieną blogą, kitą gerą. Nuo kurios pradėt?
 Darbininkai:
 – Pradėk nuo blogos.
 Vykdytojas:

  – Tai va. Vakar šefas buvo derybose. Žodžiu, gavom naują objektą. Didelis, 
pelningas, geras. Bėda ta, kad bus „da figa“ darbo. Reikės greitai viską pada-
ryt. Kelis mėnesius gali tekti dirbti dieną naktį. Nors už visus viršvalandžius 
bus apmokėta, bet, vyrukai, nusimato „užsikrušimas“.

  Darbininkai (laimingi):
  – Ot tai, blin, blogą žinią rado. Dzin, kad ir dieną naktį varysim, bile tik darbo 

yra. O tai kokia tada geroji naujiena?
  Vykdytojas:
  – Gera žinia yra ta, kad objektas labai pelningas. Firma iškart gavo nemažą 

avansą, tad iki penktadienio visiem bus išmokėtos vėluojančios algos. Visos 
iš karto. Nuo pat gruodžio mėnesio… Gausit po apvalią sumelę, vyručiai.

 Darbininkai:
  – Uraaa!.. Valio! Jėėėė!.. Petrai, imk „červoncą“, palėk vyno. Tokią progą 

reikia aplaistyt!!!
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 Vykdytojas:
 – Su balandžio pirmąja, vyrai... Su balandžio pirmąja... 

  ...Po medicininės apžiūros gydytojai nustatė, kad darbų vykdytojas išgyvens 
(VDU ER 2009/36).

 20. Į namo duris pasibeldžia gerai apsirengęs jaunas prekybos agentas su dulkių 
siurbliu ir, šeimininkui atidarius duris, sako:

  – Jeigu galėtumėte man skirti kelias minutes savo laiko, norėčiau jums pade-
monstruoti patį naujausią galingą dulkių siurblį.

  – Ne, ačiū. Aš neturiu pinigų, aš esu prasiskolinęs, – atsako šeimininkas ir 
bando uždaryti duris. Prekybos agentas mikliai įkiša tarpdurin koją ir įsiver-
žia į vidų:

  – Neskubėkite, bent jau kol nepamatėte mano demonstracijos. – Ir su šiais 
žodžiais jis išpila ant holo kilimėlio arklių mėšlo.

  – Jeigu šis dulkių siurblys neišvalys viso šito arklių mėšlo nuo jūsų kilimo, 
aš asmeniškai suvalgysiu tai, kas bus likę, – pareiškia agentas.

  – Tuomet tikiuosi, kad turit gerą apetitą, – atsako šeimininkas, – nes šian-
dien man atjungė elektrą. Kurios žodžio „prasiskolinęs“ dalies nesupratote? 
(VDU ER 2009/28).

21. Ar įmanoma šiais laikais kuo nors nustebinti?
 – Įmanoma. Laiku grąžinus skolą (VDU ER 2009/50).

22. Anekdotas apie krizę, emigraciją ir Lietuvą

  Pabėgo iš zoologijos sodo beždžionė, lapė ir vilkas. Lapė į Norvegiją nu-
skuodė, vilkas – į Vokietiją, beždžionė Lietuvoje pasiliko. Po kiek laiko susi-
tinka ir beždžionė jau iš tolo šaukia:

 – Krizė, krizė, krizė!!!
 Lapė sako:
 – Ko čia rėkauji, aš kailinius kaip nešiojau, taip ir nešioju.
 O beždžionė vis tiek savo:
 – Krizė, krizė, krizė!!!
 Vilkas sako:
 – Baik čia rėkaut, aš mėsą kaip valgiau, taip ir valgau.
 Atsisėda beždžionė ant kelmelio ir liūdnai prataria:
 – O aš pliku užpakaliu kaip sėdėjau, taip ir sėdžiu... (VDU ER 2009/52).

23. Sėdi žmogelis rūškanu veidu, kažką skaito. Kolega klausia:
 – Ką tokio liūdno skaitai?
 – Anekdotus apie krizę (VDU ER 2009/42).
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24. Kaip išgyventi krizę?

1.	 Taupyti
 Taip, taupyti, taupyti ir dar kartą taupyti. Pamiršti turtą ir prabangą, vakarėlius, 

restoranus, plačiaekranį televizorių, naujus žieminius batus, atostogas prie Balti-
jos jūros ir t. t.

 Pliusai:
 • Pinigų jūsų sąskaitoje padaugės, kadangi valgysite mažai (arba visai neval-

gysite), vaikščiosite į darbą pėsčiomis, nerūkysite, negersite, eisite anksti 
gulti, pagerės jūsų fizinė būklė (bent jau kuriam laikui, kol gyvas būsite).

 • Padidės gimstamumas. Seksas – vienintelė jums likusi pramoga, kuri šiais 
metais dar neapmokestinama.

 Minusai:
 • Sukauptus pinigus valstybė vis tiek vienaip ar kitaip atims.
 • Tapsite lengvai asocialus, nes nedalyvausite vakarėliuose, neisite į gimtadie-

nius, nevaikščiosite į kiną, teatrą ir t. t.
 • Vaikų namai bus perpildyti, nes padidėjus gimstamumui taupantys nenorės 

leisti pinigų vaikų išlaikymui.

	 2.	 Protestuoti	ir	maištauti
 Kaip ir kiekvienoje demokratinėje santvarkoje, jūs galite eiti į mitingus ar net, 

pažeisdamas įstatymus, kelti neramumus ir reikalauti iš valdžios geresnio gyve-
nimo. Tik, kaip liaudis sako, šuns balsas į dangų neina.
Pliusai:
• Gerai praleisite laiką.
Minusai:
• Niekam jūsų nuomonė neįdomi.
• Galite gauti į kaulus nuo tvarkos sergėtojų.

3.	 Eiti	į	valdžią
 Valdžia apie sunkmetį kalba gan santūriai – išleidžia būrį įstatymų ir, vyriškai su-

kandę dantis, apie savo gerbūvio problemas nekalba. Jeigu jūs pateksit į valdžią, 
tai bent jau negalėsite pripažinti, kad krizė krečia ir jus. O jeigu krės – visada 
galite inicijuoti tam tikro įstatymo pataisą, kuri sutvarkys reikalus jums palankia 
linkme.

 Pliusai:
• Gaunate tiesioginį priėjimą prie lovio.
• Iki 10 000 litų [gaunate] kas mėnesį drožtukams ir trintukams.
• Pasirūpinama jūsų gyvenamuoju plotu, automobiliu, šeima.
• Galite teikti ir atmesti įstatymų projektus, kaip jums labiau patinka.
Minusai:
• Į valdžia patekti sunku, reikalingas rimtas užnugaris.
• Reikia mokėti „atkatą“ rėmėjams.
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• 140 personažų pasiryžę parduoti jūsų vietą jus pakišdami.
• Priaugsite antsvorio.
• Jus gali tiesiog nušauti.

4.	 Sėsti	į	kalėjimą
 Gal ir radikalus būdas, bet pakankamai patikimas. Tiesa, nereikėtų persistengti 

bandant ten patekti, o tai galite išgyventi ne tik krizę, bet ir kelis ekonominius 
pakilimus.

 Pliusai:
• Nemokamas stogas virš galvos.
• Nemokamas maistas.
• Puiki proga atsisakyti žalingų įpročių.
• Galite naudotis radiju, televizija, biblioteka, sporto sale.
• Kartą per mėnesį jums gali suteikti ilgalaikį pasimatymą.
Minusai:
• Ribota laisvė.

 • Seksas (neskaitant ilgalaikių pasimatymų) įmanomas tik su tos pačios lyties 
atstovais, kartais netgi jeigu jūs tam prieštaraujate.

• Tie patys veidai ilgainiui pabosta.
• Sudėtingas adaptavimosi laikotarpis.

5.	 Užsidaryti	vienuolyne
 Kaip skelbia visi tikėjimai be išimties, Dievui krizės nėra. Ar turite pinigų, ar ne, 

galite tikėti Juo ir viltis, kad bent jau po mirties bus geriau.
Pliusai:
• Kaip ir taupymo atveju – dėl griežtų normų pagerės jūsų fizinė būklė.
• Niekas nebus jums teisėjas, tik Dievas.
• Galite pasiekti nirvaną.
Minusai:

 • Teks atsisakyti visų malonumą teikiančių žalingų įpročių, o kai kurių tikėji-
mų atveju – ir sekso.

• Santykiai su jūsų draugais ir artimaisiais gali pašlyti.
• Galite tiesiog išprotėti.

6.	 Užsišaldyti
 Šiuolaikinis mokslas ir medicina pažengė taip toli, kad jiems visiškai nesudėtin-

ga „užkonservuoti“ jus tam tikram laikotarpiui.
Pliusai:
• Jums viskas dzin.
Minusai:
• Gali būti šaltoka.
• Nėra garantijos, kad jus atšildys visą ar visiškai.
• Jus gali atšildyti, kai jūsų anūkų kaulus jau tyrinės tuometiniai archeologai.
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7.	 Būti	pagrobtam	ateivių	
 Kai pagalvoji, šiuo atveju žodis „pagrobti“ skamba ne taip ir baisiai. Visame pa-

saulyje yra šimtai tūkstančių žmonių, kurie tiki ateiviais ir mielai praleistų su jais 
vieną kitą dienelę.
Pliusai:
• Bus įdomu, čia faktas.
Minusai:
• Jus gali panaudoti nelabai maloniems tyrimams.
• Sudėtinga užmegzti kontaktą su ateiviais.

 Taigi, gerbiamieji pacientai, krizę pergyventi įmanoma! O jau toliau jūsų teisė 
rinktis, kaip tai padaryt (VDU ER 2009/52).

25. Striksi zuikis takučiu,
 Kiaušinį ridena.
 Aišku, net krizės metu
 Neblogai gyvena.
 Pasitaikė akmenukas –
 Bumt! sudužo kiaušinukas...
 Linkiu, kad tavo Velykos 
 Būtų labiau pavykę! (VDU ER 2009/71).

26. Kupini meilės ir vilties
 Susėskim prie Velykų stalo!
 Lai krizė mūsų dvasios nepalies,
 Nors ir kuklesnis mūsų stalas! (VDU ER 2009/70).

KIAULIŲ GRIPAS

 27. Lietuva kriuksėt pradėjo, kiaulių gripas nugalėjo...
  Jau paskelbė karantiną, tuoj išpirkom peniciliną.
  Vyriausybė panikuoja, savo „chebrą“ vakcinuoja.
  Paprasti žmogeliai miršta – vaistų trūksta, nors 

graužk pirštą.
  Citrinas, imbierą šluojam ir į darbus dar linguo-

jam. 
  Krizė palietė visus: susirgai – ir į kapus.
  Lietuva – didžiulis tvartas, baik kriuksėt, nes būsi 

kaltas.

Kriu kriu – ir tave su kiaulių gripu (VDU ER 2009/3).

Var. Lietuva kriuksėt pradėjo, kiaulių gripas jau atėjo. 
 Valdžia skelbia karantiną, tuoj išpirkom peniciliną. 
 Seimo vyrai panikuoja, savo „chebrą“ vakcinuoja. 
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 Paprasti žmogeliai miršta – vaistų trūksta, nors graužk pirštą. 
 Česnakus, imbierą šluojam ir į darbą dar linguojam.

 Mes, „furistai“, nestreikuojam ir į reisus dar važiuojam.
 „Furom“ vežame citrinas, sako, jos atstos vakciną, 
 Nors nemoka pinigų, bet prieš šefą nė kriu kriu. 
 Svarbu nesusirgt gripu, nes tave pakeis kitu. 
 Krizė palietė tik mus, susirgai – ir į kapus... 

 Lietuva – didžiulis tvartas, kas kiaulidėj įves tvarką? (VDU ER 2009/56).

28. Kaip paplito kiaulių gripas

 Visi kalba apie kiaulių gripą. Koduoja jį kaip H1N1. Kiaulių gripas per radiją, 
kiaulių gripas per televizorių, kiaulių gripas laikraščiuose ir žurnaluose. Kiaulių 
gripas internete. Tačiau ar žinote, kaip paplito kiaulių gripas? Atsakymas žemiau 
esančiame paveikslėlyje (VDU ER 2009/53).

29. Kiaulių gripo simptomai juokais

Kiaulių gripo simptomai: skauda galvą ir akių obuolius, padidėja temperatūra, 
laužo kaulus, užgula nosį, nors slogos nėra, kankina sausas kosulys, pykina, vi-
duriuojama ir kyla nesuvaldomas noras kam nors iškrėsti kiaulystę (VDU ER 
2009/54).

30. Kiaulių (H1N1) gripo simptomai:
• Liga prasideda staigiai
• Skauda galvą ir akių obuolius
• Padidėja temperatūra
• Laužo kaulus
• Užgula nosį, nors slogos nėra
• Kankina sausas kosulys
• Kai kuriais atvejais pykina
• Viduriuojama
 Kodėl taip yra? Tai normalus procesas transformacijos metu:
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• Galvą skauda, nes nosis keičiasi į knyslę, o ausys nulėpsta
• Akių obuoliai skauda, nes sumažėja akys (kiaulių jos mažytės)
• Kaulus laužo, nes kanopos lenda lauk, kojos plonėja, o kūno svoris didėja

 • Kosulys, pykinimas, viduriavimas – nenuostabu, kai žinai, kuo kiaulės minta 
(VDU ER 2009/4)

31. Iš pradžių buvo kempinligė – džiaugėsi kiaulių ir paukščių augintojai. 
 Po to buvo paukščių gripas – džiaugėsi kiaulių ir jaučių augintojai. 
 Dabar kiaulių gripas – džiaugiasi paukščių ir jaučių augintojai. 

  O jūs, vegetarai, baikit šypsotis – paskui bus žolės gripas! (VDU ER 2009/55).

32. SMS žinutė:
  „Per kiaulių gripą išmirs visi vyrai, kurie [yra] kiaulės, ir liks tik stipriausi 

paršai!“ (VDU ER 2009/57).

33. SMS žinutė: 
  „Aš noriu tavęs. Noriu įsitempt tave į lovą ir tol kankinti, kol tu drebėsi, tavo 

kūnas degs karščiu, tu alsuosi, o man bus gera… (Su meile tavo gripas:)“ 
(VDU ER 2009/68).

 Var. „Tu gulėsi lovoje, tu dejuosi, tu prakaituosi, tau bus gera, galiausiai tu suprasi, kad tai 
buvau aš: SU meile tavo gripas!“ (VDU ER 2009/69).

PEDOFILIJA

34. Kuo skiriasi PEDOFILAS nuo PEDAGOGO?
 PEDAGOGAS nemyli vaikų (VDU ER 2009/13).

35. Darželio vedėja kalbasi su vyruku, norinčiu įsidarbinti auklėtoju:
 – Jūs mylite vaikus?
 – Taip, žinoma! Aš už tai net 6 metus atsėdėjau! (VDU ER 2009/8).

36. Mokytoja vaikams:
  – Na, kuris iš jūsų žinote, ką reiškia kelio ženklas, kuriame nupieštas suaugęs 

žmogus, laikantis už rankos vaiką?
 Ranką pakelia Petriukas:
 – Aš žinau, tai reiškia: „Atsargiai – pedofilai!“ (VDU ER 2009/7).
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