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„ŠIĄ GRANDINĘ SUDARĖ 
IŠPROTĖJĘ GVATEMALOS PENSININKAI...“

Teikiamoje publikacijoje – humoristiniai grandininių laiškų sekimai ir parodijos. Aštria-
liežuvių improvizacijoms šie laiškai – idealus objektas. Blėstanti maginė aureolė, dažnai 
agresyvus piršimasis galimam naujam platintojui, padrikas, kartais sveiku protu nesuvokia-
mas tekstas, dažnai perdėtas jausmingumas – tai vis bruožai, kurie verčia suklusti, erzina ir 
galų gale juokina. Rezultatas – perdirbinių gausa elektroninio pašto dėžutėse.

Folkloristui tokia teksto raida atrodo visiškai dėsninga. Juk panašiai kinta mistinės aureo-
lės netekusios stebuklinės pasakos ir mitologinės sakmės. Pasak Vytauto Kubiliaus, parodijo-
je „publika mato prieš save gerai pažįstamą figūrą. Tik kiekvienas charakteringas jos judesys 
perdedamas, utriruojamas. Ji darosi karikatūriška, nors lieka savo pačios frazeologijos ir sin-
taksės rėmuose. Jos kalbėjimo ir mąstymo būdas, stebimas ir atgaminamas iš ironijos pozici-
jų, sparčiai krypsta į komišką absurdą“ (Vytautas Kubilius. Lietuvių epigramos ir parodijos 
raida, kn.: Lietuvių epigrama ir parodija, Vilnius, 1983, p. 13).

Tokio absurdo aptariamuose tekstuose gausybė. Be gailesčio maišomi veikėjų vardai, jų 
gyvenimo epochos ir amatai, poelgiai, buitinės realijos. Amerikietis 321 m. pr. Kr. vairuo-
ja „American Coal Enterprises“ kompanijos šilumvežį, Bredas Pitas, palikęs savo gražuolę 
draugę, išeina pas 84 m. Jadvygą iš Pupakėnų kaimo, o kompiuterinis virusas naudojasi jūsų 
kreditine kortele. Kaip priešpriešos aukštam kai kurių laiškų stiliui ir tarsi dievobaimingai 
aurai nesibaidoma tam tikrų grupių vartojamo slengo, vulgaresnės leksikos. Tokie groteskiniai 
vaizdai tėra vykusios užuominos į atitinkamuose laiškuose randamus grasinimus ar alpulingo 
ilgesio protrūkius. Parodija juk gyva tol, kol žinomas parodijuojamas tekstas. Žinoma, kad 
susivoktum tokioje žodžių ekvilibristikoje, būtina žinoti ir prisiminti parodijuojamą tekstą. 

Čia skelbiamus tekstus rengėjas gavo įvairiu metu iš savo draugų ir kolegų elektroniniu 
paštu. Išimtis – trečiasis pavyzdys, aptiktas diskusijų portale www.beta.lt. Beje, yra tekę rasti 
tokį pat, tik rusišką tekstą panašioje latvių svetainėje. Natūralu – ir laiškai, ir parodijos yra 
gana internacionalūs. 

Povilas Krikščiūnas

1. [Tikro draugo laiškas]

Mielas mano drauge,
Už pinigus galima nusipirkti namą, bet ne namus.
Galima nusipirkti lovą, bet ne miegą.
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Galima nusipirkti laikrodį, bet ne laiką.
Galima nusipirkti knygų, bet ne žinias.
Galima nusipirkti pareigas, bet ne pagarbą.
Galima nusipirkti gydymą, bet ne sveikatą.
Galima nusipirkti kraujo, bet ne gyvybę.
Galima nusipirkti seksą, bet ne meilę.
Taigi, kaip matai, pinigai nėra viskas. Geriausių dalykų pasaulyje negalima nu-

sipirkti, ir mes dažnai sugriauname sau gyvenimą, bandydami tai padaryti! Aš rašau 
tau todėl, kad esu tavo draugas, ir, kaip draugas, aš noriu, kad tau nebereiktų daugiau 
kentėti ir jausti skausmo... Tad atsiųsk man visus savo pinigus, ir aš kentėsiu už tave. 
Tu nerasi tikresnio draugo už mane!

PINIGUS PRAŠAU SIŲSTI TIK GRYNAIS!
Tikras draugas

LTR 7601(14)

2. [Laiškas iš Burkina Faso]

Šis laiškas yra Burkina Fase. Jis yra apėjęs pasaulį 666 kartus. Gavus šį laišką, 
pas Jus ateis laimė ir, galbūt, net Santa Klausas, bet su sąlyga – laišką reikia išsiųsti 
tam, kam linkite laimės. Jokiu būdu nesiųskite laiško savo priešui ar piktam kaimy-
nui, nes juk nenorite, kad jiems taip pat sektųsi.

Taigi, gavus laišką, pas Jus ateis laimė, net jei Jūs ir netikite, ar net jei Jums to visiš-
kai nereikia ir Jums giliai px. Laimė iš paralelinių visatų, kitų planetų ir dar bala žino iš 
kur. Viskas priklauso nuo Jūsų ir Jūsų idiotizmo lygio, o taip pat ir oro sąlygų.

Laiško gyvenimas prasidėjo 742 m. pr. Kr. Į Graikiją jis atėjo 6-ame amžiuje pr. 
Kr. Laišką gavo vargšas valstietis Papaduchalas, ir po 4 dienų jis užkasė savo įkyrė-
jusią bobą, o paskui vedė turtingo biurgerio dukrą bei tapo milijonieriumi.

Amerikoje 321 m. pr. Kr. Rasheed’as Shitman’as,  „American Coal Enterprises“ 
šilumvežio mašinistas, gavo laišką, bet jo neišsiuntė, o panaudojo savo šilumvežiui 
užkurti. Po mėnesio, būdamas girtas, nesuvaldė lokomotyvo ir nugarmėjo į Sent 
Džons Kryko kanjoną Vakarų Virginijoje. Jam amputavo abi rankas, kojas, galvą ir 
netgi genitalijas.

1296 m. Kražių vyskupijos klebonas Eritofecijus gavo laišką iš davatkėlės, bet 
jo neišsiuntė, o nusivalė juo užpakalį. Po savaites, vykdamas Kriogžlin atlaiduosna, 
prasmego skradžiai akivaran.

1942 m. A. Hitleris gavo laimės laišką ir išsiuntė 69 kopijas visiems Reichstago 
karininkams. Po kelių dienų fiureriui savaime išnyko utėlės.

Caraitis Ivanas 16-ame amžiuje, gavęs laišką, jo neišsiuntė ir sudegino krosnyje. 
Po kelių savaičių jį medžioklėje mirtinai sudraskė mylimiausi skalikai, pabaidyti 
įsiutusio opšraus.

Magelanas, gavęs laišką, patingėjo terliotis su popierom ir atidavė laišką jungai, 
kuris, nemokėdamas skaityti, įvyniojo į jį silkę. Nelaimės prasidėjo jau laive, t. y. 
mirtinai prisigėrusiam romo Magelanui žiurkės nugraužė kairiąją koją. Po kelių mė-
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nesių visa įgula užsikrėtė streptokokais. Galų gale Velykų saloje Magelaną suvalgė 
išbadėję zulusai (nuo tada ir švenčiamos Velykos).

V. I. Leninas, viešėdamas Zakopanėje, gavęs laišką, jį persiuntė visiems savo 
pažįstamiems vaikams spaliukams ir pionieriams. Po kelių mėnesių pasikėsinimo į 
jo gyvybę metu jam itin pasisekė – jis liko gyvas, nors ir idiotas...

1512 m. paprastas dzūkas, persiuntęs laišką 69 kopijomis, po kelių dienų išlošė 
žaliąją kortą ir išvyko gyventi į JAV. Ten tapo įžymiu išeivijos rašytoju Alfonsu 
Mingirdautautu.

Tokių pavyzdžių yra daug. Jokiu būdu neplėšykite laiško, nedeginkite jo, nesiva-
lykite juo užpakalio ir kitų kūno vietų. Elkitės su juo rimtai ir pamaldžiai. Tai siūlas 
tarp Jūsų ir dabarties bei ateities. Jeigu Jūs neįvykdysite visų nurodymų, Jus tikrai 
kas nors nužudys, Jūsų vaikai žus autokatastrofoje, išnyksit kaip dūmas.

Laišką galite siųsti ir atidarytą – svarbu, kad jis pasiektų adresatą. Teksto nekeisti.

6 B ? S A 666
B 6 S 13 ? #
9 4 6 P A 69

Šie ženklai ir laiškas atneš Jums laimę ir nesuskaičiuojamus turtus. Laiškas aplink 
žemę apeina per 13 metų. Išsiųskite jį žmonėms, kuriems jo reikia, ir tiems, kurie net 
nenutuokia, jog jiems jo reikia.

Neužlaikykite laiško ilgiau nei 2 valandas. Išsiųskite savo pažįstamiems ir laukite 
po keleto dienų staigmenų bei linksmųjų elfų. Nesiųskite pinigų – laimės negalima 
nusipirkti. Nesiųskite šiukšlių ir purvinų drabužių – kitiems jie laimės neatneš.

Šią grandinę sudarė išprotėję Gvatemalos pensininkai:
1. Bilis Bibitas gavo laišką 1824 m. ir išsiuntė 69 jo kopijas. Po mėnesio jis lai-

mėjo nacionalinėje loterijoje 6 000 000 $.
2. 1912 m. eskimai gavo laišką, bet nemokėdami skaityti sušėrė jį elniams. Po 

kelių dienų jų milžiniška ledo lytis susidūrė su neatpažintu milžinišku laivu ir jį 
nuskandino.

3. Jaunų gruzinų Džiugašvilių šeima, gavusi laišką, persiuntė 69 kopijas visiems 
aūlo gyventojams. Po metų jiems gimė vaikelis (tipo, Stalinas). Nors istorikai vis dar 
nesutaria – tai gerai ar blogai...

4. 1976 m. jaunas studentas Bill’as Gates’as išsiuntė laiško kopijas 69 kongres-
menams. Tą pačią naktį jį aplanke Wyndobz Milenijum vizija. Vėliau jis tapo achu-
jienu multimilijardieriumi...

5. Bill’as Clinton’as taip pat neišsiuntė laimės laiško....
6. Šiandien... [įsirašyti savo vardą], gavęs laimės laišką, jo nepersiuntė 69 ko-

pijomis ir nepriėmė to rimtai... Po kelių metų bus diagnozuota kempinligė ir teks 
nusižudyti.

PADARYKITE 69 LAIŠKO KOPIJAS IR BŪTINAI IŠSIŲSKITE. TAI NE ŠAR-
LATANIZMAS, NE ŠAMANIZMAS, SATANIZMAS, ONANIZMAS, NE IDIO-
TIZMAS AR DEBILIZMAS. LAUKITE STAIGMENŲ IR JEHOVOS LIUDYTO-
JŲ. VIEŠPATS SU JUMIS. 

LTR 7637(61)
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3. [„Dūra“]

Jurga iš 10 namo – DŪŪŪRA!
Išsiųsk šį laišką dešimčiai žmonių, ir tau bus laimė, pripučiama valtis, butas Mic-

kūnuose ir Bredas Pitas.
Jadvyga P., 84 metai, iš Pupakėnų kaimo, išsiuntė šį laišką dešimčiai žmonių ir 

gavo viską aukščiau paminėtą.
Dženifer A., 29 metai, iš Holivudo, neišsiuntė laiškų ir atitinkamai nieko negavo, 

dar ir Bredas Pitas išėjo pas Jadvygą P. iš Pupakėnų kaimo.
Būkite atidūs ir nesupainiokite laiškų skaičiaus! Petras I. iš Pabradės per klaidą 

išsiuntė 10 000 laiškų ir buvo pasodintas į kalėjimą už „spamo“ platinimą.   
www.beta.lt/show,forum;set_topic_id,11;set_thread_id,145792

4. [Akcija]

Sveikinu visus su įstojimu į Europos Sąjungą ir linkiu apšviesti kitus ir save 
apsišviesti:)

Sudalyvaukime akcijoje!

Akcija
persiųsk visiems savo draugams:)))
Balandžio 30 dieną uždek kaimyno daržinę – padėk Lietuvai tapti šviesiausia 

Naujosios Europos valstybe!!!
LTR 7577(1)

5. [Naujos kartos laimės laiškas]

UAB „Bybdeda“, bendradarbiaudama su UAB „Xuineta“, padedama Plecha-
navo akademijos mokslininkų, po ilgo ir kruopštaus darbo sukūrė ir rinkai prista-
to naujos kartos laimės laišką. Šis nanotechnologijomis ir kvantų teorija paremtas 
produktas turi milžinišką pranašumą prieš senesnės kartos laimės laiškus – Jums 
nebereikia jo siųsti savo draugams, jis veikia tik jį skaitant. Jeigu jau skaito-
te šitą laišką, tai galite būti tikri, kad kitais metais Jus lydės laimė, išsipildys  
Jūsų karščiausi troškimai, laimėsite tris aukso puodus ir t. t., ir nereikia niekam per-
siuntinėti šito laiško.

AKCIJA!!!!! Visiems skaitantiems šį laišką sausio mėnesį!!! Jei perskaitysite šį 
laišką sausio mėnesį, jūs įgysite imunitetą visiems kitiems senesnės kartos laimės 
laiškams, t. y. jums nebereikės persiuntinėti gautų laimės laiškų savo močiutėms, 
diedukams ir draugams baiminantis, kad neatsitiktų kas nors blogo.

Ačiū, viso gero!
LTR 7576(24)
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6. [„Bad Times“]

Dėmesio, mieli bičiuliai!

Būkite labai atsargūs. Pastarosiomis dienomis pradėjo plisti naujas ir labai pavo-
jingas kompiuterinis virusas. Jeigu gautumėte elektroninį laišką, pavadintą BAD-TI-
MES, privalote jį ištrinti neskaitydami. (Oops! Jau per vėlu...) Tai pats pavojingiausias 
virusas iš visų iki šiol žinomų. Skaitant elektroninį laišką, jis atšaukia visus rezervavi-
mus is Consolidate ir ištrina visus adresus is Jūsų elektroninio pašto dėžutės kontaktų 
kartotekos. Ir ne tik juos, bet ir visas disketes, netgi jeigu jos tik guli prie Jūsų kom-
piuterio. Taip pat jis ištrina visus į kietąjį diską irašytus *JPG Files, sunaikina Win.ini 
ir pertaktuoja Jūsų procesorių 500 %. Padvigubės kietojo disko apsisukimų skaičius, o 
RAM laikikliai atsilaisvins. Jeigu iki šio momento Jūs nesureagavote, jis ištrins Jūsų 
televizoriuje užprogramuotas TV programas. Jis perpoliarizuos dulkių siurblį, nuo jo 
pastos Jūsų šuo arba katė. O gali ir abu iš karto. Šiuo metu jis per modemą jau yra 
susisiekęs su Telekomo 900-ąja paslauga ir paskambinęs keliomis sekso telefono li-
nijomis užvaldė Jūsų automobilį ir leidžia Jūsų kredito kortelės limitą artimiausiame 
viešnamyje. Jis išderins Jūsų šaldytuvo termostatą, ledai ištirps, o pienas surūgs. Jis 
išmagnetins Jūsų kredito kortelės magnetinę juostą, paskelbs Jūsų kreditinės kortelės 
PIN kodą ir salduos Jūsų saskaitą. Taip pat jis sukeis vietomis Jūsų vaizdo magnetofo-
no takelius ir sutraiškys kiekvieną CD, kurį Jūs bandysite pasiklausyti. Visiems Jūsų 
One-Night-Stands*  jis praneš Jūsų naują telefono numerį. Taip pat jis supils antifrizą 
į Jūsų akvariumą bei į geriausio vyno butelius, išgers visas namuose esančias alaus 
atsargas, o neskalbtas kojines paties ant stalo, kai tik ateis svečių. Jis taip pat paslėps 
Jūsų automobilio raktelius, iškraus akumuliatorių, jeigu kada pramiegosite, siųs truk-
džius į Jūsų automagnetolą ir Jums pranešinės, kad kamščiai yra ten, kur jų iš tiesų 
nėra. Jis sukeis Jūsų šampūną su klijais, batų tepalą su dantų pasta, o pats tuo tarpu 
linksmai leis laiką City Parkhotel su Jūsų drauge / draugu, už nakvynes atsiskaityda-
mas Jūsų kredito kortele. Nuo BAD-TIMES niežti užpakalį, dingsta bet koks tualetinis 
popierius, o vonioje įsijungia fenas. Tai tik keletas pavyzdžių, kokias pasekmes sukelia 
šis virusas. Taigi būkite atsargūs, labai atsargūs. Microsoft, IBM ir AOL savo paskuti-
niame pranešime spaudai atkreipė dėmesį į šio viruso pavojingumą ir kad kol kas jokia 
iš esamų naujausių antivirusinių programų neapsaugo nuo šio viruso, todėl šį įspėjimą 
apie pavojingą virusą būtinai siųskite visiems savo draugams ir pažįstamiems. Geriau-
sia siųsti po 2 arba 3 egzempliorius:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)

LTR 7272(3)

7. „Darbo“ virusas

DĖMESIO!!!
Plinta naujas bjaurus virusas, kodiniu pavadinimu „Darbas“. Jei gausite „Darbo“ 

iš kolegų, boso, el. paštu ar kaip kitaip – nelieskite jo nė už ką! Virusas ištrins jūsų 
asmeninį gyvenimą visiškai.

* vienos nakties romanams – P. K.
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Jei kontakto vis dėlto nepavyktų išvengti, staigiai uždarote visas bylas, išjungiate 
kompiuterį ir su pora draugų varote į kabaką. Užsisakote tris alaus ir, pakartoję tai 14 
kartų, pajusite, kad jūsų sąmonė visiškai išsivalė nuo „Darbo“ viruso.

Persiųskit šią žinutę dar bent penkiems draugams. Jei suprasite, kad penkių drau-
gų jau nebeturite, virusas jus pažeidė galutinai:):)

LTR 7576(2)

9. [Psichologinis testas]

Persiunčiu „psichologinį testą“, trumpas vertimas maž-
daug toks: atidžiai įsižiūrėkite į paveikslėlį, vaizduo-
jantį du iš vandens šokančius delfinus. Šie delfinai yra 
absoliučiai tokie patys, tačiau pervargę ir stresuojantys 
žmonės mato tam tikrų skirtumų. Jeigu tau atrodo, kad 
delfinai skirtingi, susikrauk daiktus ir eik namo ilsėtis!

LTR 7576(24)

8. Vaisių testas

Ant stalo 5 vaisiai: 
1. Obuolys 
2. Bananas 
3. Kriaušė 
4. Persikas 
5. Apelsinas 
Ką pasirinktum?
Tavo pasirinkimas gali daug pasakyti apie tavo asmenybę.  Rezultatus žiūrėk že-

miau. 

Rezultatai: 
1. Obuolys = reiškia, jūs esate žmogus, kuriam patinka obuoliai.
2. Bananas = reiškia, jūs esate žmogus, kuriam patinka bananai.
3. Kriaušė = reiškia, jūs esate žmogus, kuriam patinka kriaušės.
4. Persikas = reiškia, jūs esate žmogus, kuriam patinka persikai.
5. Apelsinas = reiškia, jūs esate žmogus, kuriam patinka apelsinai.

...Taip, aš taip pat ieškau to durnelio, kuris atsiuntė man šį testą:) 
LTR 7541(116)

Parengė Povilas Krikščiūnas


