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Sužinok muzikos, kino, dizaino,  
knygų, virtuvės ir kitas naujienas:

 pirmadienį – Daiktų pusryčiai su Reda,
 antradienį – Kino pusryčiai su Dovile,
 trečiadienį – Pusryčiai su žymiu žmogumi, kurį pristato Reda,
 ketvirtadienį – Muzikiniai pusryčiai su Karoliu,
 penktadienį – Knygų pusryčiai su Dovile,
 šeštadienį – Video pusryčiai su Karoliu,
 sekmadienį – Savaitgalio receptas.

PUSrYčIAUk 
kAS rYTą SU 
www.LAIkAS.LT

Be to, kiekvieną sekmadienio vakarą www.laikas.lt Jūsų lauks Karolio sudarytas 
ateinančios savaitės grojaraštis. 7 dienos – 7 aktualios dainos. 

Užsuk – www.laikas.lt.
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Direktorė Simona Matiukienė

Mėnesinis žurnalas „Laikas.lt“ leidžiamas 
pirmą kiekvieno mėnesio pirmadienį. 
Medžiaga, pateikta mėnesiniame žurnale, yra 
„Laikas.lt“ nuosavybė, ją kopijuoti ir platinti 
be redakcijos sutikimo griežtai draudžiama. 
Už reklamos turinį „Laikas.lt“ neatsako.

KAUNAS: verslo centrai, „Čili pica“, „Mambo Pizza“, „Bravarija“, „Coffee 
Inn“, „Sandija“, „Ramzis II“, VDU, KTU, „Blue orange“, „Mio Cafe“, „Pres-
to“, „Supremo“ kavos namai, „City Cafe“, „Bella Italia“, „Boun Giorno“, 
„Pas  Stanley“, „Sushi Express“, „Coffe inn“, „Vero Cafe“, „Buon Gior-
no Taverna“, „Groovy“, alaus pub’as-krautuvėlė „Gyvas“, „Pjazz Oldto-
wn“ „Chocolaterie“, YZYbar, kavinė „Kultūra“, Kauno kamerinis teatras, 
„Radharane“, „101 Kepyklėlė“, „Pas Romano Paolo“, „Jums“, „Flamenco 
Cafe & Vino“, „Femina Bona“, grožio salonas „Tovera“, „Tamsta“, „Undi-
nė“ „Ryšių kiemelis“, „Džem’pub“ ir kt.

ŠIAULIAI: „Centro šokoladinė“, „Coffee Inn“.

VISA LIETUVA – „SPA Vilnius Sana“

  Naujas numeris pasirodys rugpjūčio 6 dieną.

žurnalų rasite šiose vietose 
VILNIUS: verslo centrai, „Kibin inn“, „Walk to Wolk“, „Čili pica“, „ Mambo Pizza“, „Bravarija“,  
„Coffee Inn“, „Submarinas“, „Pica ir Kava“, „Bermudai“, „Tamsta,“ „Briusly“, „Sotas“, „Bam-
balynė“, „Orgazmus“, „Cozy“, „Show Makers“ šokių akademija, „Pink Milk Shake“, kino tea-
trai „Pasaka“ ir „Skalvija“, ISM, VGTU, TVM, VIKO, LEU, VU, MRU, VVTA, VDK, VDA, mokykla 
ELC, „Crustum“, „Sushi Express“, „Sushi House“, „Take Way“, „Milkshake Bar“, „Guru“, „Li-
vin“, „Kibin Inn“, „Wok to Walk“, „B bar“, užupio picerija, „Prie angelo“, Itališka vyninė, „Bun-
te Gans“, „Gringo“, „Balti drambliai“, „Coco“, „Būsi trečias“, „Soul Box“, „Bix“, „Artistai“, „X 
club shop“, viešbutis „Adelita”, Menų spaustuvė, Užupio kavinės terasa, „SPA Vilnius DIA“, 
„Vero Cafe“, vyninė „Vinchenzo Mimoza“, „Šviežia kava“, Daiktų viešbutis, „Mint Vinetu“, 
„Beer barell“, „Park Inn“, „Brandevino“, „Pitstoppizza“, „RawRaw“, „Žėrutis“, „Gaudos 
SPA namai“, „Alaus namai“, „Muskatas“, „Puntukas“, „Jalta“, grožio salonai: „Salon Plus“, 
„Figaro“, „Bolero“, „Eslauda“, „Performa“, „Perla“, „Art of Beauty“, „Šilkinė banga“, „Grožio 
ekspertas“, kinų masažo centras QI ANMO, „studio 9“, „The Room“, „Meat lovers Pub“, jo-
gos centras „Shanti“, šokių studija „Orientalija“, „Dovilės rytietiškų šokių studija“, „Vasaros  
terasa“, „Vienuolyno kiemas“.

kai galvoje susikaupia begalė informacijos, 
natūraliai pradedi ją grupuoti. TŪSŲ 
„stalčius“ šį kartą buvo pilniausias. 

G
al dėl to, kad vasara ir jos savaitgaliai baigiasi tre-
čiadienį, o prasideda ketvirtadienį?.. O gal todėl, 
kad skirtingai leisdami laiką po linksmybių vi-

si jaučiamės kone vienodai, užduodame sau panašius 
klausimus, į kuriuos stengsimės atsakyti šiame nu-
meryje. Beje, gal kai kam gali atrodyti, kad nėra čia ką 
kalbėti apie TŪSUS, o tuo labiau rašyti? Bet jei susiti-
kę su draugais penkias valandas galite dalytis vakarė-
lio įspūdžiais, mes jums taip pat turime ką papasakoti 
– juk TŪSAS TŪSUI NELYGUS. 

Kiekgi galima savęs klausinėti, kodėl gražiomis 
„aikštelėmis“ apsikirpę vaikinai kas vakarą būriuojasi 
ne tokiose gražiose automobilių stovėjimo aikštelėse? 
Ėmėme ir paklausėme jų pačių. Tad pristatome nau-
ją „subkultūrą“ parking lot guys. Apie Lietuvos pasi-
liksminimo vietas ir jų situaciją pasakoja Tomas Boo, 
reiveriai kalba apie savo narkotinę patirtį, Linas Ma-
tulis – apie Juodąją Džiaugsmo Skylę, arba pramogų 
nuovargį, „pakvaišusios“ grupės „Coolness“ vokalis-
tas Chazas – apie nelegalius Londono vakarėlius, tin-
klaraštininkai pataria, kur geriausia naktį numalšin-
ti alaus sukeltą alkį. Dar nominavome vakarėlių sce-
nas kino juostose, aprašėme nemigą ir su ja padedan-
čius kovoti būdus (alkoholis ir šokiai visą naktį tikrai 
jiems nepriskiriami), paraginome bent vasarą netikė-
ti horoskopais, nebent jie patartų neleisti savaitgalių 
namuose prie TV... 

Turėkite geriausią vasarą!

Dovilė



TomAS Boo:  
 „LIETUvojE 
YrA dAUGIAU 
jAUSmo“

Su Tomu Boo užaugo 
ištisos vilniaus 
klubinėtojų 
kartos. Gūdžiais 
1994-aisiais, kai 
naktinis gyvenimas 
čia praktiškai 
neegzistavo,  
jis kartu su  
vienu Lietuvoje 
nežinia kaip 
atsidūrusiu 
vokietijos 
studentu, pradėjo 
organizuoti lig  
šiol veikiantį 
vakarėlių  
ciklą „Boogaloo“.
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TomAS Boo:  
 „LIETUvojE 
YrA dAUGIAU 
jAUSmo“

Pastaraisiais metais To-
mas rūpinosi renginiais be-
ne madingiausiu sostinės 
klubu buvusiame „Woo“. 
Pernai šiam užsidarius, To-
mas ėmėsi veiklos naujo-
je vietoje – Vilniaus centre 
įsikūrusiame bare „Soul 
Box“.

Negali sakyti, kad viskas jam 
sekasi puikiai – gyventojams 
pasiskundus dėl neva per di-
delio baro lankytojų kelia-
mo triukšmo, pavasarį mies-
to savivaldybė uždraudė ba-
re pardavinėti alkoholinius 
gėrimus po vidurnakčio. Pa-
našus likimas anksčiau buvo 
ištikęs kitus sostinės barus 
– „Satta“ ir „Gorky“. Abu jie 
jau uždaryti.

„Soul Box“ tokios pabaigos 
bent jau kol kas turėtų iš-
vengti: sulaukęs didelio pa-
laikymo iš visuomenės, ba-
ras gavo teisę pardavinėti al-
koholį iki ketvirtos valandos 
nakties. „Kiek pavasarį bu-
vau nusivylęs situacija, tiek 
dabar vėl pradedu tikėti, kad 

Lietuvoje yra to 
kaifo, dėl ku-

rio žmonės čia 
važiuoja gro-

ti. Užsienio mu-
zikantai stebi-
si čia tvyrančia 

atmosfera.

karolis vyšniauskas
karolis@laikas.lt
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bus gerai“, – atsikvepia To-
mas ir „Laikui.lt“ papasako-
ja apie Lietuvos naktinį gy-
venimą.

Tomai, kuo išskirtinė Lie-
tuvos vakarėlių kultūra?
Čia yra daugiau jausmo nei, 
pavyzdžiui, užsienio did- 
miesčiuose. Publika muzi-
kantus priima ne feikiškai – 
ne taip, kad iškelia ranką, o 
veido išraiška rodo visai ki-
ta. Nesvarbu, ar muzikantas 
žinomas, ar ne – jei tik groja 
gerą muziką ir daro tai nuo-
širdžiai, žmonės jam atsako 
tuo pačiu. 

Lietuvoje yra to kaifo, dėl 
kurio žmonės čia važiuoja 
groti. Užsienio muzikantai 
stebisi čia tvyrančia atmos-
fera. Jie nori sugrįžti net ži-
nodami, jog mūsų mokama 
honorarų kaina yra neekvi-
valenti tai, kurią gautų kur 
nors kitur. Jie groja Lietuvo-

je už mažiau, nes čia yra jau-
ku: dėl publikos, dėl organi-
zatorių rūpinimosi, dėl ma-
žų, patogių miestų.

Užsienio didmiesčiuose 
žmonėms viskas yra atsibo-
dę. Jie dažnai eina į rengi-
nius tik tam, kad pamatytų 
žinomą vardą. Aišku, ir Lie-
tuvoje dalis žmonių elgia-
si taip pat – jeigu atvažiuoja 
DJ Tiesto, jie eina jo klausy-
ti, nesvarbu, ar jiems jo mu-
zika tikrai įdomi. Jie ateina, 
nes groja Tiesto.

Sakoma, kad lietuviai yra 
kuklūs žmonės: jie sun-
kiai atsipalaiduoja, bijo 
šokti, bijo į vakarėlį ateiti 
provokuojančiais drabu-
žiais. Ar tikrai?
Visko čia įvyksta, tik tai ne 
taip gerai matoma, nes Lie-
tuvoje labai mažai žmonių. 
Bet jei padaugintume Vil-
niaus klubų lankytojų skai-

čių iki to, koks yra Londone, 
čia būtų superfrykų kraštas.

Maži miestai reiškia, kad 
visi vieni kitus pažįsta. Į 
vakarėlius Vilniuje, Kau-
ne ar Klaipėdoje susiren-
ka tie patys žmonės. Ar 
nenuobodu?
Taip, panašiuose rengi-
niuose žmonės dažnai bū-
na tie patys. Bet, pavyz-
džiui, į „Soul Box“ susiren-
ka skirtinga publika. Jei 
groja gyva muzika, atei-
na vieni, jei DJ – kiti. Aiš-
ku, visada ateina dalis sen-
buvių, vyresnių tūsovšči-
kų, bet susirenka ir jaunes-
nių. Taip pat ateina, kaip aš 
vadinu, naujoji masė – stu-
dentai, atsikraustę į Vilnių. 
Jų būna labai daug, paskui 
jie atsisijoja. Mums kliū-
va ta „geresnė“ dalis. Ir dar 
yra naujoji užsieniečių ma-
sė – miestą lankantys tu-
ristai ar čia besimokantys 

užsienio studentai. Kai visi 
susimaišo, išeina visai ne-
blogas tūsas.

Prisimenant visus dau-
giau nei 20 tavo naktinio 
gyvenimo metų – kaip vis-
kas keitėsi ir kokioje si-
tuacijoje Vilnius yra šian-
dien?
Kalbant apie „Boogaloo“ 
pradžios laikus, žmonės ta-
da buvo ištroškę vakarė-
lių. Kiek gi buvo galima sė-
dėti virtuvėje ir gerti vodkę. 
Norėjosi išeiti, socializuo-
tis, atrasti muziką. Klubų ta-
da praktiškai nebuvo, dėl to 
mes viską darydavome ka-
vinėse ir kitose keistose vie-
tose. „Boogaloo“ buvo tapęs 
savotišku klubu, kuris at-
siranda tam tikroje vietoje 
tam tikru metu, apie kurį su-
žinodavai tik gavęs skraju-
tę. Taip įdomiau, nes būda-
vo daugiau paslapties. Dabar 
tokio principo nebelikę.
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Jeigu vietoj ba-
ro šioje vietoje 
būtų knygynas, 
ir į jį eitų daug 
žmonių, tur-

būt aplink gy-
venantys kai-
mynai rašy-

tų skundus ir 
dėl jo.

Vėliau atsirado vienas ki-
tas klubas, pradėjo formuo-
tis klubinė scena. Ji ėmė jau-
nėti. Man patiktų, kad laiky-
tųsi ir vyresnioji karta, bet 
yra kaip yra.

gėsi sėkmingai, parodė, kad 
viskas juda į priekį.

Kaip manai, kodėl dėl Vil-
niuje esančių barų kyla 
tiek daug problemų?
Vyksta visiškas nesusikal-
bėjimas. Štai mūsų situaci-
jos pavyzdys: esame įsikū-
rę negyvenamame name, 
kur kaimynų, kuriems kel-
tume triukšmą, paprasčiau-
siai nėra. „Garsių melodi-
jų girdėjimai“, dėl kurių tu-
rėjome problemų, yra lauž-
ti iš piršto. Atrodo, kad kaž-
kas yra įsitikinęs, jog gali 
uždaryti bet ką. Jeigu vietoj 
baro šioje vietoje būtų kny-
gynas, ir į jį eitų daug žmo-
nių, turbūt aplink gyvenan-
tys kaimynai rašytų skun-
dus ir dėl jo.

Barų situacija šiandien yra 
keista, bet norisi tikėti, kad 
sėkmingas mūsų pavyzdys 
bus pamokantis.

O šiuo metu kultūrinis mu-
zikinis gyvenimas yra akty-
vus. Tam daug įtakos pada-
rė tokie klubai, kaip „Woo“, 
„Satta“, „Gravity“.

Bet visi jie šiandien jau 
uždaryti.
Taip, čia atskira tema. Tai 
piktų kaimynų ir apskritai 
naktinio gyvenimo kultūros 
supratimo visuomenėje pro-
blema. Reikia suvokti, kad 
be barų nebus naktinio gy-
venimo, nebus verslo, nebus 
investicijų iš užsienio, galų 
gale nebus ir pačių užsienio 
turistų, nes jie neturės ką 
veikti čia atvažiavę.

Gaila, kad barai uždaromi, 
bet jų vietoje atsiranda kaž-
kas nauja. Naktinis gyveni-
mas išliks. Net jei viską už-
draustų, atsirastų pogrin-
džio veiksmas. Na, tikiuo-
si, iki to neprieisime. Mūsų 
atvejis, kuris galiausiai bai-
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meilės, taikos ir 
laisvės ieškoję 

hipiai septintajame 
dešimtmetyje į 

subkultūrų sampratą 
įtraukė narkotikų kultą. 
Po poros dešimčių metų jį 

atgaivino naujoji karta 
– reivo subkultūra, 

pasitelkusi šūkį Taika 
meilė vienybė Pagarba. 

Būtent šias vertybes 
ji pabrėžia, kaip 

išskiriančias ją iš kitų 
subkultūrų. 

jog tiesiog jais neišeina neti-
kėti. Narkotikai čia daugiau-
sia pasitelkiami siekiant lai-
kino pabėgimo nuo realy-
bės. Tačiau tas pabėgimas – 
tai ne lengvesnio turinio fil-
mo peržiūrėjimas ar pasi-
vaikščiojimas po miestą. Rei-
veriams svarbu gydyti šiuo-
laikinės komercijos pažeis-
tą jų dvasinę būseną. Kaip 
tai vyksta: narkotikai padeda 
pajusti muziką, muzika pa-
deda nusikelti į kitą pasau-
lį, o kitame pasaulyje žmo-
gus susiduria su Savimi. To-
kiems potyriams sukelti rei-
veriai pasitelkia dar prieš ke-
liolika tūkstančių metų ša-
manų atrastus augalus, kurie 
šiais laikais pavirtę psicho-
deliniais narkotikais, tokiais 
kaip hipių spalvotąsias vizi-
jas išlaisvinusiais LSD. Ki-
tiems reivo dalyviams nar-
kotikai reikalingi tam, kad 
jie galėtų nepavargdami ir 
be jokių sustojimų šokti ar-
ba tiesiog be pašalinių truk-
džių klausyti muzikos. Tuo-
met jie renkasi stimuliantus 
– tokius, kaip ekstazi. 

Ne vienas reivo dalyvis sa-
ko, jog pagrindinis narkoti-
kų vartojimo tikslas – tranzo 

Augustė žernytė
redakcija@laikas.lt

Gimę Anglijoje, reivai labai 
greitai paplito po visą pasau-
lį. Jaunus žmones jie patrau-
kė tuo, jog reivų dalyviai gali 
atitrūkti nuo komercija už-
krėstos susvetimėjusios vi-
suomenės. Jie kuria savitą 
bendruomenę, kurioje svar-
biausia paneigti visuomenė-
je nusistovėjusias bendravi-
mo, elgesio ir net aprangos 
taisykles. Maištautojams pa-
tinka išmėginti tai, kas jiems 
neleidžiama. Narkotikai, ži-
noma, taip pat patenka į šią 
kategoriją. 

Moksliniais tikslais atlikau 
tyrimą (autorė rašė bakalau-
ro darbą ta pačia tema – red. 
past.), kodėl tokią svarbią 
vietą reivo subkultūroje už-
ima narkotikai. Patys jos da-
lyviai pripažįsta, kad tai sli-
di ir neišsemiama tema. Nie-
kas apie tai nešneka, bet vi-
si tą žino. Sunku prakalbin-
ti žmogų apie jo eksperimen-
tus su nelegaliomis medžia-
gomis. O jei pavyksta, daž-
nai, norėdami pateisinti savo 
veiksmus, žmonės prigalvoja 
tam tikrų priežasčių. Tačiau 
reiveriai įtikina. Galbūt taip 
yra dėl labai panašių priežas-
čių įvardijimo, o gal dėl to, 

Elektroninės muzikos mėgėjų susibūrimai vadinami pa-
prastai – reivais (angl. rave – pasilinksminimas). Jie pasi-
žymi garsia ritmiška elektronine muzika, blyksinčiomis 
šviesomis bei ilga vakarėlių trukme. Nuo eilinių vakarė-
lių reivai skiriasi tuo, jog jie dažniausiai vyksta nelegalio-
se vietose. Pradžioje ypač populiarūs buvo apleisti fabri-
kai bei gamtoje vykstantys vakarėliai. Apie reivus viešai 
neskelbiama, dažnai vieta nurodoma taip: kas ieško, tas 
randa. Bendruomenės nariai perduoda informaciją vie-
ni per kitus.



būsena. Ją pasiekti padeda 
pasikartojantis muzikos ri-
tmas, monotoniški kūno ju-
desiai ir, žinoma, narkotikų 
paveiktos pakitusios sąmo-
nės būsenos. Tranzas jiems 
– visiškas sąmonės pabėgi-
mas, atitrūkimas ir netgi sa-
votiškas dingimas. 

Kol kai kuriems reivų da-
lyviams tranzo būsena yra 
galutinis tikslas ir išvaly-
mas viso to šlamšto, kuris 
susikaupė gyvenant pilko-
je, nuolat skubančioje masė-
je, kitiems tai yra tik dvasi-
nių ieškojimų pradžia. Iš vi-
sos reivo kultūros dvasišku-
mu išsiskiria psytrance  mu-
zikos mėgėjai. Ne veltui ši 
muzikos rūšis kilusi iš Indi-
jos – į Europą ją atvežė iš ten 
atkeliavę, nuolat dvasinėse 
paieškose paskendę hipiai. 
Psytrance klausytojai teigia, 
jog narkotikai – sąmonės ri-
bų praplėtimas. Žmogus net 
nenutuokia, ką gali jo min-
tys. Įvairūs haliucinogeni-
niai narkotikai padeda tran-
zeriams pasiekti tokių būse-
nų, po kurių jie jaučiasi dva-
siškai atsigavę bei atradę 
naujų dalykų. 

Apskritai reiverių tranzo 
būsenos siekimą galima bū-
tų palyginti su tikėjimu. Ži-
noma, religija to vadinti ne-
galima. Viena reivo dalyvė 

sako, jog nueiti į tokį vakarė-
lį jai reiškia tą patį, ką krikš-
čioniui apsilankymas baž-
nyčioje. Nemažai senovės ti-
kėjimų šventikų naudodavo 
narkotines medžiagas tam, 
kad galėtų praktikuoti savo 
religiją. Mokslininkai, kurie 
bando perskaityti reiverio 
mintis ir suprasti narkotikų 

vartojimo motyvus, bando 
juos sieti su šamanizmu. Di-
džiausias skirtumas čia yra 
toks, jog šamanų klausydavo 
jų pasekėjai, o čia – pats rei-
veris yra ir dvasinis mokyto-
jas, ir mokinys. 

Gal ir nereikėtų taip smar-
kiai gilintis į priežastis, ta-

čiau patys reiveriai mėgs-
ta pabrėžti tai, kad narkoti-
kai jiems ne šiaip pasilinks-
minimo priemonė. Visgi 
teigti, kad visi reivo dalyviai 
juos vartoja, taip pat negali-
ma. Kai kurie yra bandę arba 
vartoję savo reivo patirties 
pradžioje ir to jiems užtekę. 
Šie reiveriai tvirtina, jog da-
bar tranzą pasiekti jiems ga-
li padėti tik muzika ir jude-
sys. O kai kurie į reivus at-
eina užsimetę ratų ir jokios 
dvasinės būsenos jiems ne-
egzistuoja. Tačiau reiveriai 
tokius vadina pašaliniais da-
lyviais.   

Visame pasaulyje reiverių 
narkotikų vartojimo „papro-
čiai“ skiriasi. Netgi negalima 
konkrečiai įvardyti populia-
riausio, mat kiekvienas nar-
kotikas, pasak juos vartojan-
čiųjų, padeda pajusti skirtin-
gą muziką. Pavyzdžiui, tech-
no siejama su ekstazi, psy-
trance – su LSD, o minimal – 
su žolės suktine. 

Paklausus reivo dalyvių, ką 
jie junta per naktį, kupiną 
elektroninės muzikos, jie ga-
li papasakoti įvairiausių po-
tyrių. Kiekvienas reiveris, 
eidamas į vakarėlį, sąmonin-
gai ar ne, turi tam tikrų tiks-
lų. Kai kuriems narkotikai 
yra juos padedanti pasiekti 
priemonė.

Tomas, 21 m. Priklauso nuo to, ką noriu patirti. Negalėčiau 
išskirti, kurie veikia maloniausiai, bet galiu pasakyti, ką ren-
kuosi dažniausiai – magic mushrooms. Matyt, dėl to, kad juos 
renkasi mano draugai. Vartojame juos tam tikrai dvasinei 
būsenai pasiekti. Per įvairias haliucinacijas susisiekiame su 
kosmosu. 

Viktorija, 23 m. Šokti visą naktį grojant elektroninei muzi-
kai reikia ko nors, kitaip porą valandų patrypčioji ir viskas. 
Taigi, užsimeti ratų ir viskas super. 

Marius, 22 m. Reiveriams narkotikai, sakyčiau, ne tiek rei-
kalingi, kiek yra savotiški pagalbininkai. Nepatirti dalykai 
suteikia žmogui naujų pojūčių, kurių jam taip reikia. Jei kam 
nors tai pavyksta patirti be narkotikų, tai puiku. Bet man 
asmeniškai jie suteikia spalvų, vaizdinių, po kurių grįžus į 
„normalų“ pasaulį būna šiek tiek geriau.

Agnė, 26 m. Narkotikų vartojimas yra kaip mistinis ritualas. 
Jau Amerikos indėnai žinojo, kaip vartoti žoleles ir grybus, 
sukeliančius įvairių vaizdinių, padedančius medituoti, nuke-
liančius į transcendentinę būtį. Čia ne vaikų žaidimas. Reikia 
tam subręsti psichologiškai. Ir visų pirma, aišku, fiziškai. 

Andrius, 22 m. Vartoju marihuaną ir hašišą. Nes jie natūra-
lūs ir išlaisvina sielą. Kiti reiveriai visko pabando. Labai ge-
ras jausmas – tave supa muzikos ritmas, o tu kažkur skraidai. 
Tai net savotiškas sielos šokis. Teko ragauti ir LSD – nepati-
ko. Sumerkti akių tris dienas negalėjau, labai pavargau, pani-
kos priepuolis užėjo...

P.S. Jokiu būdu nesakome, kad 
narkotikai yra gerai. Tiesiog su-
pažindiname su jų pasirinkimo 
priežastimis.

Reiveriai apie narkotikus
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PArkING  
LoT GUYS,  
ArBA kAIP BLoNdINė APLINk 
AUTomoBILIUS SUkIojoSI

Šiame žurnalo numeryje kalbame apie vakarėlius, laisvalaikį ir visa, kas 
su tuo susiję. Susiję visų pirma su žmonėmis – pačiais įvairiausiais, tačiau 
labiausiai tiek mane, tiek kolegas visada stebino mūsų juokais vadinami 
parking lot guys (liet. stovėjimo aikštelių vaikinai). žurnalo redakcija 
įsikūrusi aštuntame „Hanner“ verslo centro dangoraižio aukšte, tad pro 
langus automobilių stovėjimo aikšteles matome puikiai. 
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PArkING  
LoT GUYS,  
ArBA kAIP BLoNdINė APLINk 
AUTomoBILIUS SUkIojoSI

reda krušinskaitė
reda@laikas.lt

Ilgiau užsisėdėjus darbe, kai 
kostiumuoti biurų darbuo-
tojai jau seniai išdardėję na-
mo, galima stebėti, kaip jų 
automobilių vietas užima ki-
ti. Jais atvyksta paslaptin-
gi, beveik atskirai subkul-
tūrai priskirtini stovėjimo 
aikštelių vaikinai. Jie ten ne 
tik stovi, bet ir išlipę iš auto-
mobilių bei pagarsinę muzi-
ką pradeda kilnoti alaus bu-
telius, gliaudyti saulėgrą-
žas, kai kurie net pasistato 
sulankstomas kėdes ir mė-
gaujasi vakarėjančio miesto 
smogu. Žinau, kad nepatikė-
site, bet viena kompanija net 
kepsninę atsivežė. 

Nusprendėme išsiaiškin-
ti, kokios priežastys skatina 
jaunus vyrukus laiką leisti 
tokioje, atrodytų, ne itin sve-
tingoje bei nejaukioje aplin-
koje. Antradienio ir trečia-
dienio vakarais automobi-
lių stovėjimo aikštelės ko-
diniais pavadinimais hane-
ris, forumas ir pedagožkė bu-
vo pripildytos vaikinų jau 
nuo septintos valandos va-
karo, tačiau ketvirtadienį si-
tuacija buvo liūdnesnė – du 
kalbintieji lakoniškai meste-
lėję „tipo mes čia pirmą kar-
tą“ daugiau kalbėti nesutiko, 
dar du vyrukai, uoliai vaikš-
tinėjantys aplink savo ketur-
rates pažibas, teigė, kad šiuo 
metu vyksta derybos dėl au-
tomobilio pardavimo, tad 
šią akimirką nei aš, nei ma-
no nuoširdus susidomėjimas 
parking lot guys kultūriniu 
reiškiniu jiems nėra įdomus. 
Tiesa, dar vienas parking lot Nu
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guys sklidinas automobilis 
buvo užėmęs garbingą vie-
tą aikštelės viduryje, tačiau 
pastarieji, prieš pastatyda-
mi savo transporto priemo-
nę, gąsdino mane partrenk-
siantys ir maigė garso signa-
lą. Suprantu, kad svarbiausia 
parodytas dėmesys, tačiau 
pamiršusi žurnalistinę drą-
są jų kalbinti nesiryžau. Pa-
traukus prie pedagožkės ma-
ne pasitiko vienišas man ne-
pažįstamo modelio roveris.

Po ilgų vaikštinėjimų au-
tomobilių stovėjimo aikš-
telėse bei keleto skambu-
čių pagaliau pavyko pasiek-
ti šiuos besileidžiančios 
saulės, betono ir automobi-
lių gerbėjus, kuriuos gali-
ma drąsiai dalyti į dvi gru-
pes – automobilių statyto-
jus ir lenktyniautojus. Pir-
mųjų atstovas patikino, kad 
didžiausi susibūrimai vyks-
ta pirmoje savaitės pusėje, 
o štai savaitgaliais jau trau-
kiama į kaimą ar „prie eže-
riuko“, tad nieko nuosta-
baus, jog ketvirtadienio va-
karą aikštelėse klaidžio-
jau beveik viena. Paklaus-
tas, kodėl „prie ežeriuko“ 
nėra vykstama dažniau, sa-
vo vardo nenorėjęs viešin-
ti vaikinas teigė, jog mies-
te susitikti patogiau ir grei-
čiau, o šių susibūrimų prie-
žastys, pasirodo, itin vyriš-
kos: „Reikia susitikti, pa-
žiūrėti, ką mašinoje patvar-
kyti, patikrinti, kaip kas 
persidažė, langus užniau-
kė,“ – pasakojo hanerio lan-
kytojas. Pasikalbėjus ilgė-
liau paaiškėjo, kad jokia vy-
riška kompanija neapsiei-
na be kalbų apie merginas: 
„Jo, papasakojame, kas ko-
kią mergą išpi...,“ – pastarą-
jį komentarą palydi sodrus 
vyriškas juokas. 

Lenktyniautojų atstovas, 
taip pat nenorėjęs viešin-
ti savo vardo, pasakojo, kad 
jis bei jo bičiuliai šią aikš-
telę rinkosi dėl iš jos mato-
mo vaizdo – galima stebė-
ti plačią Vilniaus panora-
mą, tekančią Nerį, o „rajo-
nuose to nepamatysi“. Vai-

kinas ir jo draugai dabar au-
tomobilių stovėjimo aikšte-
lėse susitinka rečiau, tačiau 
prieš kelerius metus tai bu-
vo beveik tradicija: „Kartais 
net nesusiskambindavome, 
tiesiog atvarai ir randi drau-
gus“. Susitikę vaikinai lenk-
tyniaudavo šalia esančiame 
žiede ir pašnekovas patiki-
no, kad nebūdavo nei pinigi-
nių lažybų, nei didelių ava-
rijų: „Taip, nedidelių avari-
jų buvo, bet nerimtų, į bor-
telį. Jos dažniausiai kilda-
vo dėl „tų su žaliu lapu“, bū-
davo ir nepilnamečių, ku-
rie teisių neturėjo. Bet nesu 

girdėjęs, kad kas rimtai su-
sižeistų,“ – pasakojo vaiki-
nas. Lenktyniautojų atsto-
vas pridūrė, jog pastaruoju 
metu atvykstančiųjų smar-
kiai sumažėję. Žmonės pra-
dėjo skųstis, tad atvykusi po-
licija imdavo tikrinti maši-
nas – nors alkoholio ar kitų 
neleistinų medžiagų ir ne-
rasdavo, dažnai pasitaikyda-
vo kitų pažeidimų: „Nubaus-
davo, kad neturi gesintuvo 
ar diržo neprisisegei, todėl ir 
žmonių dabar mažiau susi-
renka,“ – apie mažėjantį ha-
nerio aikštelės populiarumą 
aiškino jaunuolis. 

Kita vertus, „Hanner“ 
verslo centro apsaugos dar-
buotojas jokių pokyčių ne-
pastebėjo: „Jie čia būna vi-
są savaitę, kartais iki septy-
nių ryto, klausosi muzikos, 
geria, lenktyniauja ir nie-
ko nepadarysi. Valda nėra 
privati, policija nieko nega-
li jiems pasakyti,“ – skundė-
si vyras. Jis taip pat kalbė-
jo ir apie dažnai nepagarbų 
jaunimo elgesį – mėtomas 
šiukšles, saulėgrąžų gliaudy-
mą, triukšmą ir šlapinimąsi 
pakampėmis: „Net ir mergi-
nos,“ – baisėjosi žmogus. Su-
sirinkę ir jau kauštelėję jau-

nuoliai ima laužyti aikštelę 
dalijančias tvoreles: „Bandy-
davome užtverti įvažiavimą 
grandine, tačiau apsaugos 
kameros vaizdo toje vietoje 
nefiksuoja, tai jie nulupda-
vo grandines ir įvažiuodavo 
į teritoriją,“ – apie neveiks-
mingas kovos priemones 
kalbėjo apsaugos darbuoto-
jas. Vyras patikino, kad ma-
no pastebėjimai dėl dvie-
jų grupių yra teisingi: „Taip, 
vieni šiaip sėdi, bendrauja, 
tačiau jie dažniau vyresni ir 
problemų kelia mažiau, dau-
giau bėdų dėl lenktyniauto-
jų,“ – kiek netikėtą vaizdą 

nupiešė apsaugos darbuoto-
jas. Vyriškis teigė, kad aikš-
tėje susirenka įvairaus am-
žiaus žmonės, bet jie visi ga-
na jauni – nuo 18-os iki 30-
ies metų. Didžioji dalis elgia-
si nederamai, tad vyras tiki-
si, jog artimiausiu metu bus 
imtasi priemonių, kad par-
king lot guys kultūra išnyk-
tų (arba bent jau persikel-
tų toliau nuo „Hanner“ vers-
lo centro).

Nesiimsiu nei teisti, nei 
teisinti, o nusileidusi lif-
tu iš aštunto aukšto ir žvelg-
dama į automobilių stovėji-

mo aikštelėje mėsą kepan-
čius jaunuolius vis tiek šyp-
sosiuosi, tačiau juk šiandien 
mes kalbame apie laisvalaikį 
ir žmones, kurie juo mėgau-
jasi, o tiek priešais akis raus-
vais vakaro atspalviais nu-
sidažančiu Vilniumi, tiek ir 
visu greičiu lekiančia maši-
na pasimėgauti tikrai gali-
ma. Beje, ir kalbėtis su ben-
draminčiais visada smagu. 
Ir apie mašinas, ir apie jų 
ratlankius, ir apie merginas, 
žinoma. Tik štai gerbti sveti-
mą turtą, šiukšles susirink-
ti ir tualetu naudotis išmokti 
būtų pravartu kiekvienam.

Vakarais 
automobilių 

stovėjimo 
aikštelės 
kodiniais 

pavadinimais 
haneris, forumas 

ir pedagožkė 
prisipildo vaikinų 

jau nuo 7 val. 
vakaro
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kinas ir jo draugai dabar au-
tomobilių stovėjimo aikšte-
lėse susitinka rečiau, tačiau 
prieš kelerius metus tai bu-
vo beveik tradicija: „Kartais 
net nesusiskambindavome, 
tiesiog atvarai ir randi drau-
gus“. Susitikę vaikinai lenk-
tyniaudavo šalia esančiame 
žiede ir pašnekovas patiki-
no, kad nebūdavo nei pinigi-
nių lažybų, nei didelių ava-
rijų: „Taip, nedidelių avari-
jų buvo, bet nerimtų, į bor-
telį. Jos dažniausiai kilda-
vo dėl „tų su žaliu lapu“, bū-
davo ir nepilnamečių, ku-
rie teisių neturėjo. Bet nesu 

girdėjęs, kad kas rimtai su-
sižeistų,“ – pasakojo vaiki-
nas. Lenktyniautojų atsto-
vas pridūrė, jog pastaruoju 
metu atvykstančiųjų smar-
kiai sumažėję. Žmonės pra-
dėjo skųstis, tad atvykusi po-
licija imdavo tikrinti maši-
nas – nors alkoholio ar kitų 
neleistinų medžiagų ir ne-
rasdavo, dažnai pasitaikyda-
vo kitų pažeidimų: „Nubaus-
davo, kad neturi gesintuvo 
ar diržo neprisisegei, todėl ir 
žmonių dabar mažiau susi-
renka,“ – apie mažėjantį ha-
nerio aikštelės populiarumą 
aiškino jaunuolis. 

Kita vertus, „Hanner“ 
verslo centro apsaugos dar-
buotojas jokių pokyčių ne-
pastebėjo: „Jie čia būna vi-
są savaitę, kartais iki septy-
nių ryto, klausosi muzikos, 
geria, lenktyniauja ir nie-
ko nepadarysi. Valda nėra 
privati, policija nieko nega-
li jiems pasakyti,“ – skundė-
si vyras. Jis taip pat kalbė-
jo ir apie dažnai nepagarbų 
jaunimo elgesį – mėtomas 
šiukšles, saulėgrąžų gliaudy-
mą, triukšmą ir šlapinimąsi 
pakampėmis: „Net ir mergi-
nos,“ – baisėjosi žmogus. Su-
sirinkę ir jau kauštelėję jau-

nuoliai ima laužyti aikštelę 
dalijančias tvoreles: „Bandy-
davome užtverti įvažiavimą 
grandine, tačiau apsaugos 
kameros vaizdo toje vietoje 
nefiksuoja, tai jie nulupda-
vo grandines ir įvažiuodavo 
į teritoriją,“ – apie neveiks-
mingas kovos priemones 
kalbėjo apsaugos darbuoto-
jas. Vyras patikino, kad ma-
no pastebėjimai dėl dvie-
jų grupių yra teisingi: „Taip, 
vieni šiaip sėdi, bendrauja, 
tačiau jie dažniau vyresni ir 
problemų kelia mažiau, dau-
giau bėdų dėl lenktyniauto-
jų,“ – kiek netikėtą vaizdą 

nupiešė apsaugos darbuoto-
jas. Vyriškis teigė, kad aikš-
tėje susirenka įvairaus am-
žiaus žmonės, bet jie visi ga-
na jauni – nuo 18-os iki 30-
ies metų. Didžioji dalis elgia-
si nederamai, tad vyras tiki-
si, jog artimiausiu metu bus 
imtasi priemonių, kad par-
king lot guys kultūra išnyk-
tų (arba bent jau persikel-
tų toliau nuo „Hanner“ vers-
lo centro).

Nesiimsiu nei teisti, nei 
teisinti, o nusileidusi lif-
tu iš aštunto aukšto ir žvelg-
dama į automobilių stovėji-

mo aikštelėje mėsą kepan-
čius jaunuolius vis tiek šyp-
sosiuosi, tačiau juk šiandien 
mes kalbame apie laisvalaikį 
ir žmones, kurie juo mėgau-
jasi, o tiek priešais akis raus-
vais vakaro atspalviais nu-
sidažančiu Vilniumi, tiek ir 
visu greičiu lekiančia maši-
na pasimėgauti tikrai gali-
ma. Beje, ir kalbėtis su ben-
draminčiais visada smagu. 
Ir apie mašinas, ir apie jų 
ratlankius, ir apie merginas, 
žinoma. Tik štai gerbti sveti-
mą turtą, šiukšles susirink-
ti ir tualetu naudotis išmokti 
būtų pravartu kiekvienam.
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Nes tu žinai, kokį stiprų ir 
ilgai išliekantį energinį už-
taisą tau gali duoti kartu su 
kitais gerai praleistas lai-
kas – kaip galingai „įkrau-
ti“ tave įkvėpimu ir geromis 
emocijomis, kurios „vežtų“ 
tave per ateinančią darbo 
savaitę ar net ištisą mėne-
sį. Tu žinai, kad kokybiškai 
pramogaujant sudeginta ta-
vo energija vėliau gali suge-
neruoti dešimtis, šimtus ar 
net tūkstančius kartų di-
desnę emocinę grąžą.

Bet šį kartą nuojauta tau 
kužda, kad per savaitga-
lį sugeneruotas energinis 
užtaisas išgaruos neįpu-
sėjus pirmadieniui. Ir ta-
vo nuojauta turi pagrindą – 
nes praėjusį savaitgalį ga-
vai mažiau įkvėpimo nei 
prieš tai buvusį, šis nebuvo 
labiau įkvepiantis nei dar 
ankstesnis – o ir tavo pra-
mogų kokybės kryptis tapo 
labai jau nuspėjama. Todėl 
tu iš anksto žinai, kaip jau-
siesi po to.

Tai ir sukelia vidinį 
prieštaravimą:

 tu žinai, kad linksmintis su 
draugais smagu ir kad vienas 
aukštos kokybės savaitgalis 
gali įkvėpti ir įkrauti tave la-
biau nei trys mėnesiai tin-
gių atostogų; tu taip pat ži-
nai, kad tavo dabartinės pra-
mogos tokio energinio užtai-
so nebeduoda ir joms pradė-
jo kažko trūkti. 

 Tik tu nežinai, ko. Todėl 
toliau leidi laisvalaikį įpras-

Ar jAUTI PrAmoGŲ 
NUovArGį, ArBA  
 „jUodoSIoS 
džIAUGSmo 
SkYLėS“  
EfEkTAS
Ar tau yra kada taip buvę – po darbo 
savaitės pagaliau vėl gali daryti ką nori, 
smagiai leisti laiką su savo draugais 
ir pažįstamais, bet šįkart tavęs tai 
kažkodėl visai netraukia? Arba traukia 
daug mažiau nei anksčiau – išsiilgtų 
pramogų laukimas tapo atskiestas 
keistomis vidinėmis abejonėmis ir 
prieštaravimais.

Linas matulis
www.supergentis.lt
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tais būdais ir jautiesi vis 
prasčiau. Dėl labai papras-
tos priežasties: turi gau-
ti daugiau energijos, nei su-
naudoji, nes sistema, ku-
ri sunaudoja daugiau ener-
gijos, nei sugeba sugeneruo-
ti, yra pasmerkta žlugti. Jei 
tu nuolat išleidi daugiau pi-
nigų, nei uždirbi – tu ban-
krutuoji.

 Todėl pramogų nuovargis – 
būsena, kai linksmindama-
sis sunaudoji daugiau ener-

gijos, nei gauni mainais – tau 
yra ne pakeliui. Nes šio pro-
ceso pabaigoje tavęs laukia 
emocinis bankrotas.

Kaip to išvengti?
Kadangi pramogų nuovar-
gis neatsiranda per naktį, 
pirmiausia verta išsiaiškin-
ti, kaip tu patekai į šią situ-
aciją – kokius veiksmus da-
rei, kad patektum ten, kur 
dabar esi? Paprastai pramo-
gų nuovargio dinamika turi 
tris etapus:

1  tu atrandi naują būdą 
leisti laisvalaikį ir tai 

tau teikia daug džiaugs-
mo, entuziazmo bei ilgai 
išliekančių gerų emocijų. 
Tu eini ten, kur dar nebu-
vai, darai tai, ko nedarei, ir 
taip pleti savo pasaulį. Nau-
jai atrastos „pramogų že-
mėlapio vietos“ tau dar ne-
matytos, todėl įkvepia, jau-
dina ir žavi. Tu nori patir-
ti šį jausmą dažniau, todėl 
kartoji tuos pačius veiks-
mus, kol... 

2  naujasis būdas tampa 
tau įprastu būdu, nebe-

kuriančiu ilgai išliekančio 
energinio užtaiso, bet vis 
dar teikiančiu tau momen-
tinį pasitenkinimą. Nors 
įprastos tapusios pramogos 
ir nebeatveria naujų erdvių, 
jos vis dar „joja“ ant prisimi-
nimų apie „senus gerus lai-
kus“, kol... 

3   galiausiai įprastos pra-
mogos tau ima nebe-

teikti net ir momentinio 
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džiaugsmo, nes tau vis daž-
niau kyla minčių, kad tai be-
prasmiška ir niekur nebeve-
da, žinai, kad po to jausiesi 
prastai ir kad pats save apgau-
dinėji, tikėdamasis, jog vieną 
dieną viskas pasikeis tau da-
rant tą patį, ką darei iki šiol. 

Bet tu vis tiek darai tą pa-
tį. Nes draugai kvietė. Nes 
reikia išeiti į žmones. Nes 
reikia ką nors veikti. Iš įpro-
čio, inercijos ir baimės – nes 
nežinai kitos alternatyvos, 
tiki, kad tik tu vienas taip 
jautiesi, nes atrodo, kad kiti 
daro tą patį ir „jiems viskas 
gerai“. Ir taip įsisuki užbur-
tame rate, žemyn besisukan-
čioje spiralėje, kurioje su-
kiesi, kol galų gale:
pabundi ryte po vakarėlio ar 
šiaip pasibuvimo su draugais 
ir, nors vakar vakaras praė-
jo „gerai“, o šiandien į darbą 
dar nereikia ir jau vien dėl to 
viskas turėtų būti puiku, kaž-
kodėl tu vis tiek jautiesi... Šū-
dinai. Ir net jei vakar varto-
jai alkoholį, kažkuri tavo da-
lis žino, kad tas nemalonus 
jausmas, kurį dabar jauti, 
yra daugiau nei vien tik pagi-
rios. Lyg kur nors tavyje stai-
ga būtų atsivėrusi tuštuma, 
generuojanti visa apiman-
tį beprasmybės jausmą – ny-
kus, nerimą skleidžiantis va-
kuumas, sučiulpiantis men-
kiausius tavo teigiamų emo-
cijų likučius.

Šį jausmą aš ir vadinu 
„Juodąja Džiaugsmo Sky-
le“. Tai yra mechanizmas, 
priverčiantis mus nuo-
lat patirti daugiau, no-
rėti tapti kuo nors dau-
giau, gauti daugiau ir duo-
ti daugiau.
Šis jausmas turi keletą savy-
bių, kurios daro jį panašų į 
tikras kosmose egzistuojan-
čias juodąsias skyles:

1 „Juodoji Džiaugsmo Dky-
lė“ neskleidžia nerimo – 

ji iš tavęs susiurbia džiaugs-
mą, kai tavo augimą ir ribų 
plėtimą pakeičia patogumas, 
o džiaugsmas degraduoja iki 
paprasto malonumo;

2 „Juodąją Džiaugsmo Sky-
lę“ daug sunkiau aptik-

ti nei kitas mums įpras-
tas emocijas ir pojūčius, nes 
ji neturi iš pirmo žvilgsnio 
matomos priežasties (pvz., 
„susipykau su mergina, dėl 
to dabar jaučiuosi blogai“). 

Galbūt dėl to tu tik dabar 
susimąstei apie šį jausmą. Ir 
dar dėl to, kad tavyje eg-
zistuoja evoliucijos įdieg-
tas automatinis mecha-
nizmas, verčiantis veng-
ti skausmo bei siekti ma-
lonumo ir taip padedan-
tis tau išgyventi, o „Juo-
dosios Džiaugsmo Sky-
lės“ generuojamas jaus-
mas – vienas skausmin-
giausių tavo visatoje. To-
dėl vos tu jį pastebi, ta-
vyje akimirksniu įsijun-
gia automatinė išgyveni-

mo reakcija ir tu kuo grei-
čiau nukreipi savo dėme-
sį kur nors kitur. Bet kur. 
Kad tik galėtum nejausti 
to bjauraus jausmo.

Todėl tu:
 pasitikrini „Facebook / 

Gmail / Skype“ – jau ketu-
rioliktą kartą šiandien; 

 naršai po beribį „YouTube“ 
ieškodamas „įkvėpimo“; 

 žaidi kompiuterinį žaidi-
mą, nes tai „gerina tavo stra-
teginius gebėjimus“; 

 įlendi į šaldytuvą, nes „kaž-
ko nori, bet nežinai, ko“; 

 rašai SMS arba su kuo nors 
susiskambini, kad tik nesi-
jaustum toks vienišas; 

 eini susitikti su draugais, 
nors žinai, kad po to nesijau-
si nė kiek geriau; 

 įsijungi televizorių / eini 
parūkyti / išgeri alaus; 

 atsiverti žurnalą, laikraš-
tį arba kokį nors interneto 
portalą – nes turi „sekti, kas 
vyksta pasaulyje“; 

 žiūri filmą, kuris gal ir ne 
pačios aukščiausios kokybės, 
bet vis pramoga. 

Žodžiu, tu prisigalvoji 
kalną veiklos, kad tik ga-
lėtum nukreipti savo dė-
mesį nuo tavyje vis la-
biau kerojančio nemalo-

naus pojūčio. Problema ta, 
kad tai gali daryti tik ribotą 
laiką, nes „Juodoji Džiaugs-
mo Skylė“ yra neatsiejama 
tavo dalis ir jos kuriamas 
skausmas kyla iš vidaus. To-
dėl vos lieki vienas, „Juodo-
sios Džiaugsmo Skylės“ ku-
riamas jausmas vėl sugrįž-
ta. Didesnis ir stipresnis ne-
gu iki šiol.

Ir vėl akimirksniu įjun-
gia automatinį išgyvenimo 
mechanizmą bei taip įsu-
ka užburtąją spiralę. Šio-
je vietoje skausmo vengi-
mo instinktas, nors ir la-
bai naudingas, turi savo 
apribojimus – galima sa-
kyti, kad šiam instinktui 
šiek tiek trūksta aukštes-
nio intelekto. Nes evoliuci-
niu požiūriu blogiausia, ką 
skausmas galėjo tau pada-
ryti, – tai tave nužudyti. Bet 
bėgti nuo skausmo, kuris 
kyla iš tavęs paties, – reiškia 
bėgti labai ilgai. Ir labai ne-
laimingam.

Kad tai neįvyktų ir kad su-
taupytum daug brangių savo 
gyvenimo metų, galiu tau ga-
rantuoti – jei tu tiesiog žiū-
rėsi į tave kankinančią „Juo-
dąją Džiaugsmo Skylę“, ji ta-
vęs nenužudys.

Esminė 
„Juodosios 
džiaugsmo 

skylės“ užduotis 
– priversti tave 

augti, kai tu 
įstringi patogumo 

būsenoje.
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Veikiau, atvirkščiai – tave 
gali nužudyti užsitęsęs jos 
ignoravimas ir jos keliamo 
skausmo slopinimas: senais 
įpročiais, alkoholiu, „žole“, 
cinizmu, „kietumo“ kauke, 
fanatiškais viršvalandžiais 
darbe ir kitais „malšinamai-
siais“. Nes tas, kuris nejaučia 
skausmo, miršta greičiau-
siai. Koks sprendimas?

Nebėk nuo „Juodosios 
Džiaugsmo Skylės“ kuria-
mo skausmo, nes jis tavyje, o 
ne išorėje, bet ir jo nebukink 
– nes jis egzistuoja tam, kad 
atkreiptų tavo dėmesį į kaž-
ką svarbaus. Tai, ką tu per 
daug ilgai ignoravai. Ir kai tu 
pradedi gilintis į „Juodosios 
Džiaugsmo Skylės“ prigim-
tį, supranti, kad ji nėra tavo 
priešas. Ji vienas geriausių 
tavo draugų.

„Juodoji Džiaugs-
mo Skylė“ – koks jos 
tikslas?
Esminė „Juodosios 
džiaugsmo skylės“ užduo-
tis – priversti tave aug-
ti, kai tu įstringi patogu-
mo būsenoje. Čia norint iš-
gyventi ir patenkinti ele-
mentarius savo poreikius 
tau reikia minimalių pastan-
gų – dėl to tau labai pato-
gu. Bet likdamas šios būse-
nos tu ignoruoji potencialą, 
kurį jauti savyje, ir pradedi 
gyventi žemiau savo paties 
standartų.

Tai pavojinga būsena, kuri 
tau iš tikrųjų nepatinka, nes 
tu jauti, kad tau kažko neiš-
vengiamai trūksta, bet „ne-
patinka“ per mažai, kad tu 
ką nors keistum, nes tau pa-
togu taip, kaip yra dabar. Ta-
da tau į pagalbą ir ateina 
„Juodoji Džiaugsmo Skylė“.

Skausmas – vienas sti-
priausių stimulų, o pato-
gumo būsena – pati geriau-
sia terpė „Juodajai Džiaugs-
mo Skylei“ augti ir kelti tau 
vis daugiau vidinio skaus-
mo. „Juodosios Džiaugsmo 
Skylės“ keliamas skausmas 
reiškia tik vieną – tau me-

tas judėti toliau. Metas nu-
stoti daryti tai, ką tu darei 
vien iš inercijos, ir metas pa-
galiau imtis to, kas tau iš ti-
krųjų svarbu. Tuo, kas ple-
čia tavo ribas ir pripildo tave 
džiaugsmo. Nes gyvenimas 
tiesiog per trumpas. Todėl 
klausimas lieka vienas:

Kaip tu gali panaudo-
ti „Juodąją Džiaugs-
mo Skylę“ savos tiks-
lams
1 Išmok pastebėti sa-

vo seną, automatinę 
skausmo vengimo reak-
ciją. 
Kokių veiksmų dažniausiai 
griebiesi, vos tik pajunti sa-
vyje „Juodąją Džiaugsmo 
Skylę“? Susidaryk jų sąrašą, 
išmok juos pastebėti, o pa-
stebėjęs, kad vėl atlieki kokį 
nors automatinį veiksmą, – 
tiesiog jį nutrauk. 

2 Išsiugdyk žemą skaus-
mo slenkstį „Juodosios 

Džiaugsmo Skylės“ kuria-
mam pojūčiui. 
Užuot laukęs, kol skaus-
mo prisikaups tiek, kad ne-
begalėsi tverti, nuolat ti-
krink savo emocinę būseną – 
kiek galima anksčiau paste-
bėk menkiausią „Juodosios 
Džiaugsmo Skylės“ padidėji-
mą: kuo anksčiau pastebėsi, 
tuo mažiau pastangų tau rei-
kės, kad tai pakeistum. 

3 Išmok užduoti gerus 
klausimus, kurie leis-

tų tau kuo daugiau iš to iš-
mokti. 
Ką tau sako šis „Juodosios 
Džiaugsmo Skylės“ kuria-
mas pojūtis? Kokią savo gy-
venimo sritį tu esi labiausiai 
apleidęs? Ką gali pakeisti? 
Kokį vieną veiksmą gali pa-
daryti dabar, kad labiausiai 
pagerintum savo situaciją? 

Vienu sakiniu: nutrauk savo 
seną, automatinę skausmo 
atmetimo reakciją, jausk sa-
vo skausmą ir klausk savęs, 
ką gali padaryti dabar, kad 
geriausiai išnaudotum tai ir 
toliau augtum? O tada tie-
siog padaryk tai. Dabar.
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Ar teko girdėti apie 
nelegalius vakarėlius? 
Galbūt net esate juose 
dalyvavę? mums ši tema 
pasirodė tokia įdomi, kad 
suradome žmogų, kuris, 
tikime, ir jums padės 
prasibrauti arčiau tiesos. 
Bet pradžioje šiek tiek 
istorijos.
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Aleksandras rimdžius
aleksandras.rimdzius@gmail.com

Turbūt niekas taip glau-
džiai nesusijęs su nelegalių 
vakarėlių fenomenu, kaip 
reiverių subkultūra. Net-
gi pats terminas „rave“ pir-
mąkart pavartotas praėju-
sio amžiaus šeštojo dešim-
tmečio pabaigoje aprašant 
pašėlusius Soho rajono bo-
hemos atstovų rengiamus 
vakarėlius. 

1988 m. įvyko pirmasis ne-
legalus vakarėlis, kurį orga-
nizavo „Hedonism“ pasiva-
dinusi grupė žmonių. Kita-
me dešimtmetyje, kai šokių 
aikštelėse karaliavo tokios 
grupės, kaip „Prodigy“ ir 
„The Stone Roses“, reivo ju-
dėjimas su savimi atplukdy-
damas ir legendinius reive-
rių vakarėlius pradėjo savo 
kelią į plačiąsias mases. Ne-
legalūs vakarėliai Didžiojoje 
Britanijoje, pažymint mar-
ginalią šio reiškinio prigim-
tį, gali būti vadinami įvai-
riai – unlicensed (nelicenci-
juoti), warehouse (sandėlis), 
squat (neteisėtas apgyven-
dintas būstas) ar tiesiog ille-
gal party.

„Mano vardas – Chaz John 
Ross. Groju labiausiai pa-
šėlusioje Londono vakarė-
lių grupėje „The Coolness“,– 
trumpai prisistato mūsų ne-
legalių vakarėlių Londone 
informatorius ir mielai su-
tinka it kokią Alisą nusives-
ti į mano nežinojimo užtem-
dytą olą. 

Chaz grupė kuria, kaip pati 
tai vadina, sekso dainas apie 
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Į kitą renginį 
susirinko per 
1 000 žmonių 

– atvyko 
policija ir visus 
išvaikė. Vieno 
vakarėlio metu 

buvęs mūsų 
grupės bosistas 
mylėjosi tiesiog 

ant scenos.

ateitį ir organizuoja vakarė-
lius. Savo muzikinei veiklai 
apibūdinti vyrukai vartoja 
terminą „Spam Metal“, nes 
informacijos apie savo kū-
rybą ir ideologiją sklaidai jie 
naudoja slaptus naujienlaiš-
kius bei kvietimus į „Facebo-
ok“ renginius.

Žmonės lankosi šiuose va-
dinamuosiuose vakarėliuo-
se ne vien todėl, kad juos 
jaudina dalyvavimas kokio-
se nors nelegaliose veikose. 
„Tai nėra anarchizmo ar ki-
tokios politinės minties iš-
raiška – žmonės tiesiog no-
ri pasilinksminti kaustomi 
kuo mažiau visokiausių ap-
ribojimų. Jei kam nors tai 
yra nemokėjimas už įėjimą, 
rūkymas viduje ar narkoti-
kų vartojimas nuo nieko ne-
sislapstant, – tebūnie! Tie, 
kas ateina į mūsų renginius, 
čia išleidžia tikrai nemenkas 
pinigų sumas. Visgi pagrin-
dinis lankytojus masinantis 
faktorius yra tiesiog dides-
nis bendrumo jausmas“, – 
teigia pašnekovas.

Nelegalių vakarėlių išpo-
puliarėjimą mūsų informa-
torius sieja su garsiąja Di-
džiosios Britanijos klasių 

sistema. Šiais laikais daugu-
mai turtingų tėvų atžalų at-
rodo labai „kieta“ gyventi 
sandėliuose, bet kartu toliau 
naudotis dosnia tėvų para-
ma – jiems tai yra savotiška 
maišto prieš gimdytojus for-
ma. Šis kontingentas neabe-
jotinai turi svarios įtakos vi-
sam Londono vakarėlių me-
chanizmui.

Atmetus tuščią turčių vai-
kučių puoselėjamą įvaizdžio 
burbulą, turėtų būti ir prak-
tiškesnių priežasčių, kodėl 
žmonės renkasi tokio pobū-
džio pramogas. Chaz kan-
triai aiškina toliau: „Beveik 
visi naktiniai klubai propa-
guoja garsią muziką ir al-
koholinius gėrimus – ne vi-
siems tas yra priimtina. Ma-
ža to, šiandienio ekonomi-
nio klimato sąlygomis dau-
guma jaunuolių negali sau 
leisti visaverčio klubinėtojo 
gyvenimo.“ 

Chaz grupės „The Cool-
ness“ organizuojami vakarė-
liai žinomi „Club Cool“ pa-
vadinimu. Renginiai organi-
zuojami maždaug kas pen-
kias savaites. Nors jie regu-
liariai keičia vietas, šiuo me-
tu vyrukai dažniausiai siau-
čia Dalstono rajone esančia-
me klube „Hysteria“. Rengi-
niuose noriai lankosi britų 
įžymybės. Gaila, bet apie jų 
nuotykius Chaz nėra nusi-
teikęs pasakoti.

Straipsnis apie nelegalius 
vakarėlius būtu neišbaigtas 
neaprašant pačių siautulin-
giausių „tūsų“ bei labai spe-
cifinių jų dalyvių santykių 
su policija. „Deja, beprotiš-
kiausią vakarėlį, kuriame te-
ko groti, suorganizavome ne 
mes, o Bryn Philips. Vaiki-
nas nebuvo pasisamdęs jo-
kių pagalbininkų, o gau-
tus pinigus už įėjimą atsai-
niai metė į mėlyną vaisiams 
skirtą dubenį. Į renginį vė-
lavome tris valandas. Pame-
nu, kad pačiame šokių aikš-
telės viduryje stovėjo nevei-
kiantis automobilis – žmo-

nės lipo ant jo ir šoko. Mums 
tik pradėjus pasirodymą į vi-
dų įsiveržė didelė stiklo šu-
kėmis, plytomis ir beisbolo 
lazdomis apsiginklavusi ro-
mų tautybės vaikigalių gauja 
ir pradėjo visus mušti. Vie-
nas lankytojas nuo patirtų 
sužeidimų tik per plauką li-
ko gyvas, visi surinkti pini-
gai buvo pavogti, 1 000 svarų 
kainavę stiprintuvai – nepa-
taisomai sugadinti. Savo at-
lygio, savaime suprantama, 
negavome, o šią istoriją pir-
majame puslapyje nušvietė 
rajoninis laikraštis. Šis atve-
jis tik įrodo, kokia svarbi yra 
gera organizacija. 

Į kitą renginį susirinko per 
1 000 žmonių – atvyko po-
licija ir visus išvaikė. Vieno 
vakarėlio metu buvęs mūsų 
grupės bosistas mylėjosi tie-
siog ant scenos. Kartą poli-
cija klaidingai susiejo „Scum 
Tek“ pasivadinusią renginių 
organizavimo grupę su tero-
ristais, į visą šią košę buvo-
me įpainioti ir mes.“ 

Tačiau bene įdomiausia 
Chaz pasakota istorija apie 
tai, kad viename nelegalia-
me vakarėlyje iš organiza-
toriaus panosės kažkas su-
gebėjo nušvilpti autentiš-
ką viename Batmeno filmų 
naudotą žmogaus šikšnos-
parnio kaukę.

Tačiau kaip ir kiekvienas 
darbas, nelegalių vakarė-
lių organizatoriaus dalia turi 
ne tik pliusų, bet ir minusų. 
„Retkarčiais negaliu eiti į va-
karėlius tiesiog kaip lanky-
tojas, nes drauge visada at-
sivedu gaują draugų. Kartais 
tai vargina, o kur dar kie-
kvieną savaitgalį nuo gautų 
„tai kurgi vyksta tūsas?“ tipo 
SMS žinučių springstantis 
mobilusis telefonas... Nors 
man tikrai praverstų kiek 
pailsėti nuo viso to, nega-
liu skųstis – tai yra mano gy-
venimas!“, – baigia pokalbį 
turbūt daugumos mūsų sva-
jonių darbą dirbantis Chaz 
John Ross.
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ZIP fm laidos 
„radistai“ vedėjai 
jonas Nainys (arba 
jovani) ir rolandas 
mackevičius ruošiasi 
naujam vakarėlių 
sezonui Palangoje. 
Apskritai klausantis 
jų laidos susidaro 
įspūdis, kad 
vaikinų gyvenime 
linksmybės ir darbas 
neišskiriami, kaip ir jų 
duetas. 

24



Nu
ot

r. M
ar

ku
s N

iko
l’a



Uždaviau pavojin-
gas išdaigas krečian-
tiems linksmuoliams 10 
klausimų. Rolandas atsa-
ko už Joną ir atvirkščiai. dovilė raustytė

dovile@laikas.lt

JONAS APIE ROLANDĄ
Kokiam žmogui Rolandas nedrįstų paskambinti? 
Daliai Grybauskaitei.

Kokios merginos Rolandui patinka? 
Ilgomis kojomis, egzotiškos išvaizdos, su ilgomis kojinėmis...

Bajeris, iš kurio Rolandas ilgiausiai juokėsi? 
Nesijuokia jis iš mano bajerių. 

Kaip Rolandui patinka leisti laisvalaikį? 
Jam patinka tinklinis. Be to, Rolandas puikus kulinaras ir co-
medy club serijų stebėtojas. 

Koks dažniausiai būna Rolando rytas? 
WC su iphonu rankose. 

Ką baisiausio Rolandas yra prisidirbęs per tūsą? 
Visada jį reikia traukti. Bet man patinka juo rūpintis. Jis ma-
nimi irgi rūpinasi. 

Ką Rolandas planuoja veikti šią vasarą? 
Palangoje ant jūros kranto vesti laidas per ZIP FM.

Didžiausia Rolando nesėkmė „kabinant“ paną? 
Retai tokių būna. Jis pussy magnet (juokiasi).

Sunkiausia Rolando diena darbe? 
Po „Radistų“ vakarėlio dirbti eteryje. Man irgi labai sunku. 

Koks dalykas gali stipriai supykdyti Rolandą? 
Nekonkretumas ir lievi bajeriai. 

Nu
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ROLANDAS APIE JONĄ
Kokiam žmogui Jonas nedrįstų paskambinti?
Nėra tikriausiai tokio žmogaus. Kartą paskambinome tuli-
kų meistrui 9 val. vakaro ir sakome: „Žiauriai prarovė, rei-
kia taisyti“. Žmogus pradėjo rengtis ir ruoštis į pagalbą. 
Tokie atvejai tiesiog surakina, nes pasijunti itin blogai. Tu 
tik juokauji, o žmogus nuoširdžiai ruošiasi tau padėti.

Kokios merginos Jonui patinka?
Gražios, tamsios, protingos. Man regis, jis kaip tik tokiai 
pasipiršęs (juokiasi).

Bajeris, iš kurio Jonas ilgiausiai juokėsi?
Jis jau penkerius metus juokiasi, kai aš ką nors pavadinu 
debilu (juokiasi).

Kaip Jonui patinka leisti laisvalaikį?
Jeigu maistas, masažas ir kinas būtų nemokami, jis visą 
dieną tai ir teveiktų.

Koks dažniausiai būna Jono rytas?
Manau, jis atsikelia, pažaidžia „Playstation’u“, pavalgo ir 
varome sportuoti.

Ką baisiausio Jonas yra prisidirbęs per tūsą?
Kas per tūsas, jeigu nieko baisaus neprisidirbi? Manau, viskas 
standartiška (juokiasi).

Ką Jonas planuoja veikti šią vasarą?
Vasarą leisime Palangoje: paplūdimio vakarėliai, darbas iki išnak-
tų, naujo „Radistų“ sezono kūrimas.

Didžiausia Jono nesėkmė „kabinant“ paną? 
Jovani toks gražus, kad jam net „kabinti“ nereikia. Taigi, feilina 
jo „nekabinančios“ panos (juokiasi).

Sunkiausia Jono diena darbe?
Manau, esame ją turėję, kai po itin „stipraus“ savaitgalio atvarėme 
pirmadienį į darbą. Nesinorėjo nei kalbėti, nei sėdėti (juokiasi).

Koks dalykas gali stipriai supykdyti Joną?
Debilai (juokiasi). Šiaip jis labai ramus ir geras žmogus. Baigęs fi-
losofiją, tad visada ramiai reaguoja į mano kvailas replikas. Itin 
kantrus. Tačiau būna žmonių, kurie nejaučia ribų, pernelyg lipš-
nūs. Per penkerius metus esu matęs jį piktą tik kelis kartus (juo-
kiasi).



vAkArėLIAI 
kINo 
fILmUoSE

Beje, tokie filmai už 
Atlanto vadinami vaka-
rėlių filmais (angl. Par-
ty movies). Tačiau yra 
daugybė vakarėlių sce-
nų, kurias režisieriai 
kine pristatė kiek ki-
taip ir būtent dėl sa-
vo originalumo tokios 
scenos patenka į ge-
riausių vakarėlio sce-
nų gretas.

vienaip ar kitaip linksmybės – mūsų visų 
gyvenimo dalis. Todėl ne išimtis ir kino 
filmai, kuriuose neretai matome vaka-
rėlių scenas. jų reikšmė kino juostose 
skirtinga: vienose iš kailio neriasi pašė-
lęs jaunimas, siekiantis padaryti įspūdį, 
kitose santūriai rinkdamas žodžius styp-
čioja visuomenės elitas. vakarėlis nelygu 
vakarėliui. Bet tikriausiai daugumai 
žiūrovų vakarėlių scenos asocijuojasi su 
amerikiečių kino produkcija, kuri skirta 
jaunimui ir lyg iš anksto primeta filmo 
siužeto standartą – vidurinės mokyklos 
arba koledžų vakarėliai.

„Vaikai“ (The kids) 1995 m.
Purviniausia vakarėlio sce-
na. Šokiruojantis režisie-
riaus Larry Clark’o filmas 
apie itin lengvabūdišką pa-
auglių gyvenimą: nuolatiniai 
vakarėliai, žolytė, alkoholis 
ir nesaugus seksas su tragiš-
komis pasekmėmis. Pagrin-
dinis veikėjas – iš pažiūros 
paprastas paauglys: išstypęs, 
pasaulio bamba, mokyklos 
suolą dažniausiai iškeičian-
tis į riedlentę ir draugus… 
Be to, užsikrėtęs ŽIV, tačiau 

to dar nežinantis. Filmo is-
torija paremta pasakojimu 
apie tai, kaip minėtas paau-
glys siekia pasimylėti su kuo 
daugiau nekaltų panelių, 
įvardydamas tai didvyriška 
misija, kurios finale laukia 
reikšmingas prizas. Tuo me-
tu jo buvusioji, neseniai su-
žinojusi skaudžias jų drau-
gystės pasekmes (ŽIV), sie-
kia išgelbėti kitą jos „ex“ vai-
kino „taikinį“ nuo tokio pa-
ties likimo, koks atiteko jai.

jonas vėlutis
redakcija@laikas.lt
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„Pašėlusios naktys“ (Boogie Nights) 1997 m.

„Pasiklydę vertime“ (Lost in translation) 2003 m.

„Plačiai užmerktos akys“  
(Eyes Wide Shut) 1999 m.

Juokingiausia ir tragiš-
kiausia vakarėlio sce-

na. Dar vienu kino geni-
jumi laikomo režisieriaus 

Paul Thom Anderson‘o fil-
mas, kuriame pasakojama 
istorija apie jauno vaikino 

(akt. Mark Wahlberg) nuo-
tykius Kalifornijos porno-
grafijos industrijoje 1970–

1980 m. Tai puikus kino 
gardėsis su itin įtraukian-

čiu siužetu. 

Šiame kino filme scenų su 
vakarėliais nestinga, bet vie-

na iš jų vis tik išsiskiria la-
biausiai. Mažasis Bilas (akt. 

William H. Macy) – por-

nografinių filmų kūrėjas 
San Fernando slėnyje, tai-
kaus ir ramaus būdo žmo-

gelis. Skaičiuodamas pasku-
tines akimirkas iki Naujųjų 

metų, Mažasis Bilas blaško-
si po namus, kuriuose vyks-
ta vakarėlis, ieškodamas sa-

vo žmonos. Viskas baigiasi 
taip, kaip ir anksčiau, – Bilas 

užtinka žmoną su kitu vy-
ru. Negana to, ji dar ir apšau-

kia Bilą, ar šis nematąs, jog 
jos negalima trukdyti. Varg-
šeliui Bilui neišlaiko nervai 

ir ties Naujųjų metų slenks-
čiu šis ramiu veidu įsikiša 

pistoleto vamzdį sau į bur-
ną... Pykšt! 

Paslaptingiausia vakarėlio 
scena. Šis filmas – tai pas-
kutinioji legendinio reži-
sieriaus Stanley Kubrick‘o 
juosta. Režisierius mirė pra-
ėjus vos savaitei po galuti-
nio filmo montažo. Šiame fil-
me „kino Mocartas“ pasako-
ja istoriją apie daktaro Bill‘o 
Harford‘o (akt. Tom Cruise) 
ir jo žmonos Alice (akt. Nico-
le Kidman) santykius. 

Niujorko psichologas, su-
žinojęs apie žmonos seksua-
lines fantazijas ir romaną su 
paslaptingu jaunuoliu, pasi-

junta pažemintas ir pradeda 
savo seksualinę odisėją, kuri 
apipinta mistika, paslaptimi 
bei kriminaliniu potėpiu. 

Stanley Kubrick‘as visuo-
met mokėjo meistriškai lavi-
ruoti atmosferos pojūčiais, 
todėl neatsitiktinai ir vaka-
rėlio scena, švelniai tariant, 
neįprasta: didelis dvaras, 
veidus po mistiškomis Ve-
necijos karnavalo kaukėmis 
slepiantys svečiai, transą su-
kelianti muzika, itin keis-
ti ritualai ir galiausiai lauki-
nės orgijos.

Jaukiausia vakarėlio scena. 
Tai neabejotinai geriausias 
režisierės Sofijos Coppol‘os 
darbų, vienas įsimintiniau-
sių ir romantiškiausių 2003 
m. filmų. Pagrindinis per-
sonažas – Holivudo akto-
rius veteranas Bobas (akt. 
Bill Murray) atvyksta į Japo-
nijos sostinę filmuotis vis-
kio reklaminiame klipe. Bo-
bas išgyvena didžiulę krizę 
– jis visiškai nusivylęs gyve-
nimu. Tame pačiame vieš-
butyje pasiklydusi gyvenime 
jaučiasi ir kita siela – jauna 
mergina Šarlotė (akt. Scar-
lett Johansson), kuri čia at-
vyko palaikyti kompaniją 

komandiruotėje esančiam, 
bet nuolat dirbančiam vyrui 
Džonui (akt. Giovanni Ribi-
si). Dvi šiame gyvenime pa-
siklydusios sielos suranda 
viena kitą. Bet jie abu Toki-
juje apsistoję tik trumpam…

Viena įsimintiniausių šia-
me filme būtent ilga vaka-
rėlio scena. Tačiau vakarė-
lio scenos vinimi tampa vie-
ta, kai Bill Murray‘ us dai-
nuoja karaoke Elvin Costel-
lo dainą „Piece, Love, and 
Understanding“. Tai yra pir-
mas kartas filme, kai Bobo 
personažas vėl pasijunta gy-
venąs...



„Matrica perkrauta“  
(The Matrix Reloaded) 2003 m.

„Projektas X“ (Project X) 2012 m. 

„Švytėjimas“ (The Shining) 1980 m. 

Ritmingiausia vakarė-
lio scena. Antroji „Matri-
cos“ trilogijos dalis, kurio-
je veiksmas prasideda pra-
ėjus 6 mėn. po pirmosios 
dalies įvykių. Nors pirmo-
ji dalis neabejotinai geriau-
sia iš visos trilogijos, tačiau 
komerciškai sėkmingiausia 
buvo būtent antroji dalis. 
Beje, kino pasauliui ji pa-
dovanojo ir vieną įspūdin-

giausių vakarėlių scenų ki-
no istorijoje. Beveik penkių 
minučių trukmės vakarėlis 
požemiuose su dešimtimis 
tūkstančių gyventojų. Pui-
kus garso takelis ir įspū-
dingas reginys leidžia žiū-
rovui akimirką nebesigi-
linti į siužeto vingius ir tie-
siog pasiduoti išmoningai 
sukurtiems vaizdo bei gar-
so ritmams.

Visa griaunanti vakarė-
lio scena. Visai neseniai ki-

no ekranus pasiekusi debiu-
tinė britų režisieriaus Ni-

ma Nourizadeh‘o kino juos-
ta tikrai pateks į kino istori-
ją. Gal ne kaip kinematogra-
finis stebuklas, bet kaip vie-
nas kiečiausių vakarėlių fil-

mų. Beje, šio filmo prodiuse-
ris ne kas kitas, o pats Todd 

Phillips‘as. 

Filmo siužetas itin pa-
prastas – vienas didelis visa 

griaunantis paauglių vakarė-
lis, beprotiškas „tūsas“ be jo-

kių tabu. Įdomu tai, kad visi 
šiame paslaptingame filme 

vaidinantys aktoriai buvo at-

rinkti iš interneto svetainėje 
savanoriškai užsiregistravu-

sių drąsuolių, kurie po ban-
domųjų peržiūrų privalė-

jo pasirašyti sutartis, kad dėl 
nieko neprieštaraus... 

Vienos vakarėlio scenos iš-
skirti neįmanoma, nes šis fil-

mas – tai vienas didelis va-
karėlis. Beje, jei norite pa-
lyginti, siūlome pasižiūrė-

ti John Landis‘o 1978 m. fil-
mą „Gyvulių draugija“ (an-
gl. Animal House). Tai visų 

filmų vakarėlių krikštatėvis, 
tačiau „tūso“ stiprumo at-

žvilgiu „Projektas X“ nuka-
rūnavo ankstesnių kartų va-

karėlių filmų ikoną.

Nejaukiausia vakarėlio 
scena. Šis režisieriaus Stan-
ley Kubrick‘o filmas laiko-
mas siaubo filmų tėvu. Tai 
neabejotinai tikra kino kla-
sika ir vienas garsiausių šio 
dešimtuko filmų. 

Pagrindinis veikėjas 
Džekas (akt. Jack Nichol-
son) gauna darbo pasiū-
lymą prižiūrėti ne sezono 
metu ištuštėjusį viešbu-
tį. Džekas viliasi, jog turės 
daug laisvo laiko ir galės jį 
skirti kūrybai, todėl kar-
tu su šeima entuziastingai 
persikelia į didingą vieš-
butį Kolorado kalnuose. 

Tačiau viešbutis turi savo 
paslapčių... 

Šiame filme apstu šiurpu-
liuką keliančių siaubo scenų. 
Vakarėlio scena gal ir ne pa-
ti baisiausia iš jų, tačiau... Ta 
visur lydinti ir meistriškai 
režisieriaus sukurta nejau-
ki atmosfera: iš niekur tuš-
čiame viešbutyje atsiradęs 
prašmatnus pobūvis, tuščia-
me bare aptarnauti pasiruo-
šęs barmenas... Ši filmo sce-
na iškalbinga ir žiūrovui lei-
džia suprasti, kad Džemui 
kelio atgal nebėra – telie-
ka nekantriai laukti, kas bai-
saus nutiks toliau. 
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„Povandeninis laisvas“ (Das boot) 1981 m.

„Džeikobo kopėčios“ (Jakob‘s Ladder) 1990 m.

„Senoji mokykla“ (Old School) 2003 m.
Linksmiausia vakarėlio 
scena.  Kitaip ir negali bū-
ti, nes visas filmas – tai vie-
na gera humoro bomba. Fil-
mą režisavo Todd Phillips’as, 
kuris vėliau sukūrė ir visas 
„Pagirių Las Vegase“ (angl. 
The Hangover) dalis.

Šiame filme pasakojama is-
torija apie tris draugus, nu-
sivylusius asmeniniu gy-
venimu. Mičas užtiko savo 
draugę su dviem meilužiais. 
Frenkas vedė ir suprato, kad 

jo laisvė baigėsi. Bernardas 
apsikrovė vaikais ir jau visai 
nebesidžiaugia gyvenimu... 
Atrodė, kad visiems trims 
galas... Tačiau pagrindiniam 
veikėjui Mičui netikėtai ra-
dus gražų namuką studentų 
miestelyje, draugams atsivė-
rė galimybė prisiminti jau-
nystės dienas. To pasekmė – 
triukšmingi vakarėliai su pa-
čiu hiphopo veteranu Snoop 
Dogg‘u, tirštame gelyje ko-
vojančiomis merginomis ir 
kitomis linksmybėmis.

Geriausia vakarėlio sce-
na. Tikra kino klasika, epi-

nis filmas apie Antrąjį pa-
saulinį karą, vokiečių po-

vandeninį laivą, jo kapitoną 
ir visą įgulą. Perfekcioniz-
mas – tai, kuo vokiečiai ti-

krai moka pasižymėti. Filme 
iki pačių mažiausių smul-

kmenų atkurtos to laikotar-
pio detalės, o visą istorijos 

laiką (rekomenduojame pa-
sižiūrėti director’s cut ver-

siją, kuri trunka tris valan-
das) Jūsų nervais lyg piani-

nu bus grojama be poilsio. 
Vienas to „kaltininkų“ – vo-
kiečių režisierius Wolfgang 
Petersen’as, kuris ne tik re-

žisavo filmą, bet ir adapta-
vo jam to paties pavadini-

mo Lotaro Giunterio Buhai-
mo romaną. Šioje kino juos-
toje pasakojama apie tragiš-

ką vieno povandeninio laivo 
pasiplaukiojimą ir susidūri-

mą su anglų karo laivu. 

Šis filmas prasideda bū-
tent vakarėlio scena. Iš pir-

mo žvilgsnio tai lyg ir norma-
lus vakarėlis, tačiau kai vi-

si prisigeria, prasideda tikras 
balaganas: girtas vokiečių ka-

reivis šaudo bet kur ir į bet 
ką, tualetuose vėmalų „jūros“ 

ir daugybė ant kojų vos be-
silaikančių vyrų. Įdomu tai, 
kad filmas paremtas istori-

niais faktais, nors ir nebūtina 
būti istoriku, kad įsivaizduo-

tum, kaip būdavo anuomet. 
Juk daugumai iš tų jūreivių 

tai buvo galbūt paskutinė ga-
limybė pasilinksminti. Todėl 

galima įsivaizduoti, kaip tie 
žmonės tokiomis akimirko-

mis linksmindavosi...

Bjauriausia vakarėlio 
scena. Anuomet ką tik iš-
garsėjęs (filmu „Daremo 
Buliai“ (angl. Bull Dur-
ham), 1988 m.) Holivudo 
aktorius Tim Robbins‘as 
šiame filme įkūnijo trau-
muotos psichikos Vietna-
mo karo veteraną, kuris 
susivokia, kad paranojiški 
ir baisūs vaizdiniai jo gal-
voje yra ne šiaip karo pa-

likimas. Už viso to slypi 
kažkas daugiau...

Vakarėlio scena čia ilga, 
trunkanti daugiau nei tris 
minutes. Joje tenka išvysti 
personažo vaizduotėje siste-
mingai baisėjančius vaizdus 
– turbūt niekas nenorėtų va-
karėlyje pamatyti velnio uo-
degos, besirangančios tarp 
mylimos žmonos kojų. 



PASIvAIkŠčIojImAS  
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PASIvAIkŠčIojImAS  
Po NAkTINES vILNIAUS 
UžkANdINES  
(SU kEIkSmAžodžIAIS)

Vaikinų pasakojimo stiliaus 
keisti nedrįsome, tad tekstas 
netaisytas.

Kebabas varvėjo, burnoj 
nieko neturėjau
Pirmoji kebabinė, kurią ap-
lankėme su kebblogo koman-
da, įsikūrusi Vilniuje, Trakų ga-
tvėje. Taip, toje, kur „Taranti-
no“, „Brandy lounge“ ir kažkoks 
ten latino klubelis yra. Veiks-

Tinklaraštyje keb-
blogas.tumblr.com 
keli vaikinai talpina 
savo įspūdžius ir pa-
mąstymus apie greitą 
maistą. Paprašėme jų 
padaryti specialų re-
portažą „Laikas.lt“ 
apie naktinius maisto 
pasiūlymus. Alkoho-
lis juk taip skatina 
apetitą ir vietos už-
kąsti kartais prade-
dame ieškoti nakčiai 
dar neįpusėjus...

dominykas Šumskis
reda@laikas.lt

mantas kvederis
reda@laikas.lt



mo aplink nemažai, todėl, 
matyt, ir žmonių daug užsu-
ka naktinio maisto užkąsti. 
Juk kai jau esi „nukirtęs“ ko-
kią panikę klubelye, pastatei 
ten porą cuba librių, tai rei-
kia dar prieš šaunant namo 
ir kebį sukirsti. 

Kebabinė vadinasi „Bistro 
Sadaf“, kad ir ką tai reikštų. 
Aišku, pavadinimą vos įma-
noma surasti tarp gausybės 
pasiūlymų, lempučių, lipdu-
kų ir tuščių „Ayran“ dėžučių. 
Tik priėjus arčiau pasirodė, 
kad žmonių viduje nema-
žai (kaip jau minėjau, paca-
niokų su mergikėm), tai, ma-
tyt, visi užsisako tų gardžių-
jų kebabų. Prigriebiau didelį 
su česnakiniu padažu.

Nusprendėme, kad reik-
tų kuo nors užgerti šį puikų 
patiekalą, todėl nusipirko-
me taip kebabinėje išrekla-
muoto „Ayran“ gėrimo. Esu 
girdėjęs, kad tai sūrus, bal-
tas, pieno gėrimas. Nežinau, 
kaip čia tiks prie to kebabo.

Anyway belaukiant teko 
prisėsti ant suoliuko ir ap-
sižvalgyti aplink. Vaizdas 
niekuo, manau, neišsiski-
ria iš kitų kebabinių. Viskas 
kaip turi būti. Dvi pardavė-
jos / padavėjos / šeiminin-
kės / gaspadinės gamina ke-
babus, per mažą telikiuką 
rodo LNK ir kažkokį durną 
filmą, ant sienų pilna Ira-
no nuotraukų ir paveikslų, 
kampe stovi akvariumas su 
žuvytėmis (jauki atmosfe-
ra), o šalia mūsų trūkęs čiu-
vas laižo kebabą nuo stalo, 
nes netyčia jis jam „išsilei-
do“, o išmesti juk gaila. Sa-
kiau, viskas kaip turi būti. 
Kebabą padarė gana greit. 
Susimokėjome, pasiėmė-
me gėrimuką ir lėkėme ki-
tur valgyti.

Apie patį kebabą. Vieninte-
lis jausmas yra meh. Ne kaži 
kas tas kebabas. Pirmas įspū-
dis buvo gana neblogas. Kaip 
centre pagamintam kebabui, 
jo dydis visai nemažas. Supa-
kuotas, suvyniotas ir dar ser-

vetėlių pridėta. Kaina taip 
pat nebloga – 8,50 Lt. Atro-
do, lyg ir nieko. Bet vos at-
sikandus pirmą kąsnį, atsi-
skleidė visa puokštė kopūs-
tų skonių ir aromatų. Beveik 
kaip vynas. Gali rasti ir 2009, 
ir 2011 metų derliaus. Jei esi 
tikras gurmanas, tai gal net 
ir kokį brandesnį pajusi. Dar 
galiu pridurti, kad kopūstų 
kebabe tikrai netrūko. Žiau-
riai netrūko. Kai jau prisi-
krapščiau prie mėsos, tai mė-

sa irgi pasirodė neįspūdin-
ga. Sakyčiau, vidutinė. Nie-
kuo neišsiskirianti. Darbinis 
arkliukas toks (arba bent jau 
buvo). Galiausiai visa tai „su-
riša“ česnakinis padažas. Ži-
nokite, visai jis ne česnaki-
nis. Sakyčiau, daugiau besko-
nis. Balsvas, beskonis skys-
timėlis. Ir jo ten buvo nema-
žai. Bėgo, tekėjo, per barz-
dą varvėjo. Dar pamiršau pa-
minėti, kad kebabas buvo 
vos šiltas, o apie apskrudi-
mą galima išvis pamiršti. To-
je Irano pusėje, iš kurios ki-
lusi ši kebabinė, galioja seno-
sios mokyklos taisyklė – jo-
kio skrudinimo. Taip kad ti-
krai meh kebabas. Ir visa tai 
nuploviau garsiuoju, išrekla-
muotu „Ayran‘u“. Nenoriu 
įžeisti turkų, galbūt tai labai 
jų mėgstamas gėrimas ir jie 
karštą vasaros dieną juo mie-
lai gaivinasi, bet aš, deja, to 
nedaryčiau. Man skonis pa-
sirodė kaip skysto sūrio. Bal-
tas, sūrokas ir tešmeniu at-
siduoda. Kaip kažkas žymus 
yra pasakęs: „Skonis kaip ar-
klio tešmens nuočiulpa.“

Taigi, galiausiai apibendri-
nus šitą joint’ą galiu jį įver-
tinti 5 arba gaaaaaaal net 
garbingu ir kebbloge nepo-
puliariu 6. Pliusiukus gau-
na už santykinai greitą paga-
minimą, kebabo dydį ir kai-
ną, galbūt net kebabinės vie-
tą, deja, minusus susirenka 
už skonį, kopūstus, padažą ir 
nafik tą „Ayran’o“ reklamą.

Galiu patarti paieškot ge-
resnės vietelės, jei norite 
skaniai užkąsti. Jei jums ne-
svarbu arba tingite vaikščio-
ti, tai galite ir čia eiti.

Dar daugiau rajonskų ke-
babinių apžvalgų – kebblo-
gas.tumblr.com.

Vieta, kur daugiau 
kojos nekelsiu
Dedikuoju visiems maro-
zams, kurie savęs nelaiko 
marozais ir kurie komenta-
ruose nepasibodi parašyti 
„išsitrink galvą, asile“.

Sušis – new shit Lietuvos 
naktinio maisto padangėje. 
Realiai nedaug tenusimanau 

Ten buvo 
tokie mini 

tešlos 
šūdukai, į 

kuriuos buvo 
suvyniota 
truputėlis 

žuvies, sūrio 
ir viskas 
smirdėjo 

pažastimis.
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aš apie šitą rytietišką „išmis-
lą“, bet tai man netrukdo pa-
rašyti apie jį savo nuomonės. 
Jei maistas parduodamas 
naktį ir dar kioske, kebblogas 
gali jį apžvelgti ir, po galais, 
jį apžvelgs! Buvo pasirinktas 
sušnykas pačiame pačiame 
centre – Bermudų trikampy-
je tarp „Soulbox‘o“, „Budos“ 
ir buvusio WOO. Neprisime-
nu pavadinimo – panašu į te-
kančius drakonus ar saulės 
spindulius. Tipo kažkas gi-
laus ir rytietiškai prasmin-
ga. Įsikūrę jie pakankamai 
kietai, turint omeny, kad čia 
šiaip stovėjo snarglinas ki-
oskas. Pasidarė terasą, prisi-
statė skėtukų, kėdučių. Visai 
gal romantiška... Užėjus vi-
dun, jus pasitinka blatnasin-
terjeras su kokoso šipuliais 
ant sienos ir šienu... Kažkoks 
New Age „briedas“ – ne man 
suprasti... 

Atsistoju į eilę, vėpsau į 
meniu, nieko nesuprantu ir 
renkuosi pagal paveiksliu-
kus. Po minutės man pra-
neša, kad sušių artimiau-
sią valandą negamins. Ble-

ee... Rimtaaaaaai? Penkta-
dienio vakarą jums baigėsi 
prekės, iš kurių užsidirbate 
pragyvenimui?! Iš karto gau-
na minusą. Pablūdijau dar 
po naktinį Vilnių, pasikul-
tūrinau šen bei ten ir grįžau 
po kokios pusantros valan-
dos. Kažkoks marozas miega 
ant sofkutės, du šiaip čilina. 
Lakierkos, marškinukai, tre-
čio numerio kirpimas, viskas 
normaliai. Toks jau šios už-
eigos kontingentas. Prieinu 
prie kasos, sakau, gal ką pa-
siūlys gardesnio ar populia-
resnio? Atsakymas kaip at-
bula ranka per veidą: „Ką aš 
žinau, rinkitės ką norit“. Na 
normaliai. Žiūriu vėl į me-
niu paveiksliukus, ten pa-
vadinimai arba Filadelfija, 
Vulkanas, Katino pautai, ar-
ba Spicy chong long horse 
dong. Na, žodžiu... Nedaug 
supratęs ir ne kaži kokį pa-
tarimą tegavęsiš padaval-
kos, užsisakiau antrąjį nakti-
piečių komplektą, kurį suda-
ro... hmm... nežinia kas. Už 
jį sumokėjau 16 pinigų. Atsi-
sėdome su savo kompanija 
prie staliuko. Kitiems atnešė 

(toks modernus kabokiškas 
aptarnavimas tokiose nak-
tinio maisto skylutėse aps-
kritai yra pakankamai praš-
matnu) gal po 10–15 min. 
Man teko laukti ilgiau. Daug 
daug. Daug daug daaaaug il-
giau. Po gero pusvalandžio 
taikiau nuėjau paklausti ar 
greit paruoš ir man mais-
to. Sulaukiau kreivo žvilgs-
nio ir klausimo: „Kokio dar 
maisto?“ Zjbs, pagalvojau 
sau tyliai, pamėginau paaiš-
kinti, ką ten užsisakiau, nes 
perskaityti nepavyko. Čia 
ir buvo tas čing wong zhog-
bao spicy. Po kiek laiko neti-
kėtai surado lapuką su ma-
no užsakymu kažkur „nety-
čia užticharintą“ tarp buiti-
nių maisto atliekų. „Ai, jooo, 
tuoj bus...“. Atnešė po kurio 
laiko ir man sušio. Triskart 
„valio“! Žuvies ten neradau. 
Buvo ryžių, agurkų, avoka-
dų, tos neaiškios kilmės žu-
vies škūros, į kurią viską vy-
nioja. Matyt, pats kaltas, kad 
užsisakiau be žuvies. Gaila 
tik, kad iš tų bing čiong long 
huj nieko spicy nebuvo. Pra-
rijau kaip šuo muilą, ničer-
ta nepavalgiau ir tiek žinių. 
Naktipiečius turi sudaryti 
sušis ir dar šis bei tas... Turė-
jau nueiti paklausti, ar duos 
man antrą „komplekso“ dalį, 
ar man jau eiti laukais ir klo-
niais. Rankos absoliučiai nu-
sviro, kai man pasakė: „Ko? 
A, dar nenešiau jums? Nu tu 
matai...“. Po kiek laiko atne-
šė ir antrąją dalį. Ten buvo 
tokie mini tešlos šūdukai, į 
kuriuos buvo suvyniota tru-
putėlis žuvies, sūrio ir viskas 
smirdėjo pažastimis. Žodžiu, 
rytietiškas delikatesas.

Prasėdėjau gal valandą to-
je modernioje skylėje, svars-
tydamas apie naują kebblogo 
„tagą“ ir supratau, koks ne-
turi būti aptarnavimas, su-
valgiau labai jau pusėtinos 
kokybės maisto, kurio ant-
kainis yra 9000 proc. Kole-
gos liepė parašyti, kad sim-
patūlkos darbuotojos, bet 
jau man kažkodėl po va-
landos kimarinimo tuščiu 
skrandžiu buvo nusispjau-

ti ant jų riestų užpakaliukų, 
kuriuos privalau paminėti, 
ir apskritai bendro požiūrio 
į klientūrą. Šiaip gal ir krūta 
vieta atsivesti kokią šavala-
votą panikę, kuri „duoda“ už 
vieną kokteilį, nes jai pasi-
rodai turįs labai prašmatnų 
skonį. O jei realiai pavalgy-
ti nori, tai šitai vietai duodu 
gaidžio skaičių, nes nesugal-
voju pakankamai mažo įver-
tinimo. Tiems marozams, 
kurie, kaip jau sakiau, ko-
mentuodami rašys, kad „nu-
sisvaigstu“, esu „paskutinis 
lopas“ ir dar pasiūlys „biš-
kį atsigauti, n...x...“, tai galiu 
tik palinkėti sėkmės prisiė-
dus sušio su tokia kirkšnies 
smarve iš burnos eiti toliau 
kabinti čiolių. Sorry, chebra, 
čia jau jums jokie „Prosta-
mol“, „Vaginol“, „Nepraus-
taburnol“, „Panaikink-šūdo-
smarvę-iš-tarpdančių-ol“ 
tepalai nepadės. 
Auf Wiedersehen!

Mortal Combat:  
Mc v. Hes
Tebūnie nepakartojamo-
ji šiukšlių, prasilakusio jau-
nimėlio ir šlapimo smarvės 
naktis! Kad jau taip pasikul-
tūrinom neįtikėtinai, keb-
blogo komandoje sugalvojo-
me, ką šį vakarą nuveikti ko-
losalaus ir fundamentaliai 
svarbaus, ką dar mūsų anū-
kai atsimintų ir už ką Da-
lia mums duotų bent jau Ko-
mandoro kryžių. Metas at-
sakyti į amžius pasaulio lie-
tuvių bendruomenę kamuo-
jantį klausimą, kuris tiek pa-
prastai Varpūtinio kaimo 
babūsėlei, tiek pedofilų kla-
no vadams neduoda ramy-
bės naktigonės vakarais: ku-
ris iš šių „restoranų“ visgi 
yra geresnis – „McDonald’s“ 
ar „Hesburger“.

Pasiryžę tokiai užduo-
čiai nuėjome iki Mako Ge-
do prospekte. Mus labai jau-
kiai pasitiko šiukšlių kalnas. 
Kariotiškės Vilniaus cen-
tre. Prasispardžius bulvy-
tes, hipsterių akinius ir gir-
tą jaunimėlį, pamatėme, kad 
mus išskėstom rankom pasi-



tinka 512 895 žmonės, kurie 
taip pat džiaugsmingai lau-
kia makdonaldiškosios am-
brozijos. Eilėje stovėti bu-
vo kaip koks survival kantry-
bės žaidimas. „Day 34: still 
waiting“. Žodžiu, stovėjo-
me ilgai. Pasiėmėme big ma-
ko kompleksą ir čyzą – popu-
liariausią hafką make. Paklo-
jome apie 17 lietuviškos va-
liutos. Paruošė greitai. Tik 

bą. Pradėjom nuo firminių 
mėsainių – hesburgerio ir big 
mako. Panašumai tokie: to-
kie pat apgailėtinai mažyčiai 
kotletukai, padaryti iš čiuži-
nio, „Lietuvos aido“ ir pelų, 
sintetinė nanotechnologinė 
būlka ir po porą marinuotų 
agurkėlių, kurių kilmės nu-
statyti nesiryžome. Skirtu-
mai: big makas palyginti su 
hesburgeriu yra sausas, nes į 
Hesą prikrauna daugiau dar-
žovių ir visur tepa daug savo 
majonezinio padažiuko, ku-

ris šiaip jau atrodo kaip va-
karinio makiažo špaklius, tik 
patraukliau kvepia ir ne to-
kia parkė juo išsitepti. Big 
makas išėjo rūgštėlesnis, 
nes ten nededa to baltymė-
lio ir ten pseudosvogūniu-
kų papjaustyta. Hesas dėl sa-
vo (na, jei ne toks sausas, tai 
drėgnas) drėgmės pareika-
lauja iš valgytojo didesnio 
burger-eating įgūdžio, mat 
visas slysta visaip kaip ir iš-
byra iš jo visokių varškėčių 
(esame nupaveikslavę). Tai 

šast šast. Nors žmonių pen-
ki šimtai dvylika tūkstančių 
aštuoni šimtai devyniasde-
šimt penki, darbuotojai sa-
vo darbščiųjų rankelių ne-
gaili ir sukasi mikliai. Po šio 
nuostabaus laukimo pėdi-
nome iki Heso Vokiečių ga-
tvėje. Eilės pradžia buvo lau-
ke. Mako maisto maišelis vis 
dar rankoje – dėl autenti-
kos viską nusprendėme val-
gyti vienu metu. Žodžiu, is-
torija ta pati, laukėme eilė-
je ilgai, valgyti padarė greit, 
tik šįkart mus Hese aptarna-
vusi mergina jau atrodė „nu-
bausta“ monotoniško bur-
gerių kepimo. Už analogiš-
ką džiaugsmą sumokėjome 
dviem valiutos vienetais ma-
žiau. Mergiotė Hese nebuvo 
tokia maloni kaip „nerdiškas 
bičiukas“ Make su mirusiu 
dantimi pačiame priekyje. 
Pasiėmėme Heso kompleksą 
ir sūrainį. 

Prisėdome Vokiečių gatvė-
je ant suoliuko ir kibome į 
daug patirties ir įgūdžių rei-
kalaujantį degustavimo dar-

Jei norite 
ryt sausą 

rūgščią bulką, 
užsikąsti 
krakmolo 
miltais ir 

skiesti švarų 
gręžinių 

vandenį „kola“, 
rinkitės maką.
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čia buvo įdomiausia ieškoti 
panašumų ir skirtumų, nes 
čyzai tai abu buvo gaidys, o 
skirtumai ir panašumai iš 
esmės tokie patys – drėgnu-
mas dėl špakliaus. Žooodžiu. 
Ai, bulvytės ir gėrimai. Bul-
vytes tai čia įdomiai lygino-
me. Hesburgerio bulvės visa-
da suvyniotos į nesuskaito-
mą galybę šikpopieriaus, net 
jeigu ir šviežiai keptos atro-
do tokios kažkokios pimpa-
liognos (geresnio žodžio ne-
sumąstėme), nes tešla to-

kia... Ir persūdytos. Valgai, 
kosėji, spjaudaisi, pienas per 
nosį trykšta. Mako bulvės vi-
sada būna stiff. Kaip porn-
actor-pympal. Bet kažkokios 
prišvirkštos botokso / halo-
geno būna ir beskonės. Jau-
čiamas krakmolo miltų sko-
nis. Fu. „Kokakolas“ ryškiai 
skiedžia ir ten, ir ten. „Hes-
burgeryje“ – su mineraliniu, 
tai būna tokie burbuliukai 
kaip „Vytauto“. O mako „ko-
lą“ tai su Vilniaus vandeniu 
skiedžia, nes kaipmat nusi-
bezda ir geri skystą gaidį su 
beržų sula. Ai, bet prie heso 
normalaus komplekso duo-
da 0,25 atsigerti, o prie ma-
ko vidutinio komplekso atsi-
gerti yra 0.4. Na, biški px, bet 
nu gal svarbu... 

Žodžiu. Finalinis verdik-
tas yra toks – jei norite, kad 
maistelis būtų toks majo-
nezionas pliurpt, bulvėse 
rastumėte susiformavusių 
druskos stalaktitų ir stala-
gmitų ir jūsų „Vytaute“ būtų 
„kolos“, tai rinkitės hesą. Jei 
norite ryt sausą rūgščią bul-
ką, užsikąsti krakmolo mil-
tais ir skiesti švarų gręži-
nių vandenį „kola“, rinkitės 
maką. Supraskite, nesusita-
rėme draugiškai ir rezulta-
tas buvo 1:1. Bet bendrai pik-
tinamės kotletų plonumu, 
nes už tokią kainą normalia-
me establišmente galite gauti 
močnos mėsos į burną, o čia 
tai būna beibi meat.

Gerai, gana reklamos, 
einame valgyti...

Paskaitę kaipmat prisijunkite 
prie mūsų www.facebook.com/keb-
blogas, kad perskaitytumėte dau-
giau visokių mūsų pamąstymų bei 
filosofavimų apie gatvės maistą OR 
DIE. Taip pat prisijunkite tuo pa-
čiu adresėliu, jei norite pareikšti 
savo nuomonę, kas jums gardžiau – 
makas ar hesas. Ar šiaip heitmeilo 
„paduoti“, kokie mes dūchai ir nie-
ko nesuprantame apie sušius ar iš-
sileidusius kebabus. Mums fydbe-
kas kartais įdomu. Dar užmeskite 
akį į kebblogas.tumblr.com.



NEmIGA:  
kAIP 
PASIkLoSI, TAIP 
IŠSImIEGoSI?

„miegas skirtas ištižėliams“, – kažkada pasakė garsioji „geležinė ledi“ margaret 
Thatcher, kuri gyrėsi, kad jai pakanka viso labo 4 valandų miego per naktį. daugelis 
greičiausiai jai paprieštarautumėte: didelis gyvenimo tempas šiais laikais ypač 
vargina, tad miegas nuo to tampa dar saldesnis. Tačiau ką daryti tiems, kurie 
nesudeda bluosto net po labai varginančios dienos?
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mas, požymis. Ją sukelti gali 
naktį pažadinantys priepuo-
liai, kojų tinimas, bronchi-
nės astmos simptomai, taip 
pat vaistų šalutinis poveikis 
arba tokios medžiagos, kaip 
alkoholis. Žmonės dažnai sa-
ko, kad alkoholis jiems pade-
da užmigti, bet yra kiek ki-
taip. Iš tiesų jis neigiamai 
veikia miego struktūrą – tar-
kim, alkoholikams būdinga 
gan sunki nemiga“, – paaiš-
kino R. Masaitienė.

Normali darbingo amžiaus 
suaugusio žmogaus vidu-
tinė miego trukmė yra 7–8 
val. Genetika lemia, kad vie-
niems jo reikia kiek daugiau, 
kitiems – mažiau, tačiau nu-
statyta, kad nuolat miegant 
mažiau nei 4 val. arba dau-
giau nei 9,5 val. yra kenkia-
ma sveikatai. Taigi, naktibal-
doms, mėgstantiems už sun-
kius darbo savaitės rytus at-
sigriebti savaitgalį, reikėtų 
susimąstyti.

„Nemiga kenkia darbo ir 
gyvenimo kokybei: žmogus 
lėčiau priima sprendimus, 
negali susikaupti, tampa už-

maršus, daro daugiau klai-
dų. Tyrimai nustatė, kad nuo 
užsitęsusios nemigos žmo-
nės labiau linkę į priklauso-
mybės ligas bei keturiskart 
labiau rizikuoja susirgti de-
presija. Neišsimiegojęs žmo-
gus yra nevisavertis, dažniau 
gali pakliūti į nelaimingus 
atsitikimus, eismo įvykius. 
Nuo miego labai priklauso 
ir imuninė bei endokrininė 
sistema: išauga rizika susirg-
ti infekcinėmis ligomis arba 
pabloginti esamos lėtinės li-
gos situaciją ir sukelti daug 
kitų problemų“, – įspėjo gy-
dytoja.

Paklausta apie laboratori-
joje apsilankančių žmonių 
nusiskundimus, R. Masaitie-
nė pasakojo, kad jų būna pa-
čių įvairiausių – nuo nemi-
gos iki mieguistumo dieną, 
kuris dažnai yra kitų sutri-
kimų, tokių kaip miego ap-
nėja, požymis. Miego apnėja 
kamuoja knarkiančius: mie-
gant kelioms akimirkoms 
sustabdomas kvėpavimas ir 
tai kartojasi daug kartų per 
naktį, todėl žmogus neišsi-
miega. Pašnekovės teigimu, 
vienas populiariausių su-
trikimų Lietuvoje yra luna-
tizmas (vaikščiojimas mie-
gant).

„Dar viena didelė grupė – 
miego budrumo, režimo ar-
ba ritmo sutrikimai. Jie bū-
dingi dirbantiems naktinį, 
pamaininį darbą, pasitaiko 
ir vadinamosios „studentų 
ligos“ atvejų: studentai ga-
li sau leisti nemiegoti iki vė-
lumos, pvz., iki 2 val. nakties, 
o po to keltis 10 val. ir jaus-
tis gerai. Tačiau baigus stu-
dijas reikia sugrįžti į socia-
linį ritmą, o tai darosi sudė-
tinga dėl vėlyvo miego sutri-
kimo sindromo“, – sakė ne-
urologė. 

Jei kas nors drumsčia Jū-
sų naktinį poilsį, prieš grie-
biantis vaistų reikėtų nusta-
tyti tikslią sutrikimo prie-
žastį. „Dažniausiai žmogus 
pasiskundžia „Blogai miegu“ 
ir tikisi gauti kokį nors vais-

Apie nemigą, vieną daž-
niausių miego sutrikimų, 
mums papasakojo Vilniaus 
miesto klinikinėje ligoni-
nėje esančios Miego sutri-
kimų diagnostikos labora-
torijos specialistė, gydyto-
ja neurologė Raminta Ma-
saitienė. 

Remiantis tarptautine kla-
sifikacija, yra 90 skirtingų 
miego sutrikimų ir daugiau 
nei trečdalį jų sudaro to-
kie, kurių bendras požymis 
yra nemiga. Pasak specialis-
tės, pirmiausia reikėtų at-
skirti, ar ji pirminė, ar antri-
nė – t. y., ar nemiga yra su ki-
tais Jūsų negalavimais nesu-
sijusi problema, ar visgi tai 
tik vienas iš simptomų, kuris 
yra kokio nors kito sutriki-
mo, pvz., depresijos ar plau-
čių ligos, požymis. Jei nemi-
ga antrinė, reikėtų nustaty-
ti ir gydyti pagrindinę prie-
žastį, bet, jei to nepakanka, 
atskirą dėmesį teks skirti ir 
nemigai.

„Nemiga gali būti ne tik 
psichikos, bet ir kitokių ligų, 
pavyzdžiui, somatinių, tokių 
kaip širdies nepakankamu-

NEmIGA:  
kAIP 
PASIkLoSI, TAIP 
IŠSImIEGoSI?

Nemiga sergate, jei atitinkate 
visas šio apibrėžimo dalis:
1 sunku užmigti arba pabundate dažnai ar labai anksti ryte
2 miegate mažiau nei 6 val. per naktį 
3 tai kartojasi daugiau nei 3 kartus per savaitę 
4 tai trunka daugiau nei mėnesį 
5 tai reikšmingai veikia Jūsų gyvenimo kokybę.

Naktibaldoms, 
mėgstantiems 
savaitgaliais 

ilgiau 
pamiegoti, 

reikėtų 
susimąstyti dėl 

šio sveikatai 
kenksmingo 

įpročio.



tą arba, dar blogiau, ką nors 
vartoja vien todėl, kad tai 
padėjo jo kaimynei. Tai – di-
džiausia klaida, nes kas pa-
dėjo vienam, gali labai pa-
kenkti kitam. Tarkim, mig-
domieji vaistai, paskirti ser-
gančiam miego apnėja, ga-
li pabloginti padėtį, kadangi 
jie atpalaiduoja raumenis“, – 
sakė R. Masaitienė.

Miego sutrikimų diagnos-
tikos laboratorijoje apsi-
lankę pacientai konsultaci-
jų metu papasakoja apie sa-
vo problemą ir užpildo spe-
cialias anketas, skirtas tam 
tikriems požymiams patiks-
linti: nurodo, ar juos kamuo-
ja nerimas, depresija, mie-
guistumas, kokio jis laips-
nio ir t. t. Pasak gydytojos, 
kartais pasikliauti vien savo 
vertinimu negalima. Galbūt 
Jums atrodo, kad miegojo-
te vos 3 valandas, bet iš tiesų 
apsirinkate: jei tarp pabudi-
mų naktį yra mažiau nei va-
landa, smegenys gali neuž-
fiksuoti, kad tuo metu mie-
gojote.

Tokiais atvejais, jei sutri-
kimo kaltininkas lieka neiš-
aiškintas, daromas polisom-

nigrafinis tyrimas. Pacien-
tai vieną naktį praleidžia la-
boratorijoje, kur registruo-
jami jų bioelektriniai signa-
lai – elektroencefalograma, 
akių judesiai, apatinis žandi-
kaulio tonusas (miego stadi-
joms nustatyti), širdies dar-
bas, knarkimas, kvėpavimas, 
įsotinimas deguonimi, pe-
riodiniai kojų judesiai ir t. t. 
Ryte pacientas gali eiti na-
mo, o gydytojas išnagrinė-
ja visą jo tyrimą. Specialistai 
vėliau pateikia savo išvadas, 
o pacientui belieka nutar-
ti, ką daryti toliau – kokius 
vaistus vartoti ir kokių prie-
monių imtis.

k
ai sergi nemiga, laikas tarp 22.30 ir 
23.30 val. yra lyg aukso amžius, ku-
rį norisi branginti amžinai. Tai metas, 

kai dar yra vilties, kad staiga pranyksi į nie-
kur ir tave pabudins paukščių čiulbesys, 
pienininkai bei į kambarį įsėlinusi aušra. 
Antrą valandą nakties viskas pasidaro siau-
binga. Jei nemiga tęsiasi kasnakt, prade-
di savęs klausinėti: „Kodėl aš? Ką padariau, 
kad to nusipelnyčiau?“ Toks mąstymas vi-
siškai neatitinka tikrovės, bet tuo metu at-
rodo tarsi atėjo pasaulio pabaiga. 

Kuo labiau stengiesi užmigti, tuo sunkiau 
tą padaryti. Jei versi save snūduriuoti, ne-
pavyks – miegas yra refleksas, kuris vyks-
ta be pastangų. Išbandžiau viską. Kai kas 
padeda – pavyzdžiui, vaistai, bet jie netin-
ka kaip ilgalaikis sprendimas, antraip viena 
bėda lengvai pavirs dviem. 

Galima šiek tiek pakeisti savo įpročius: 
pvz., lovą naudoti tik miegui, nesigulti, kol 
neapėmė mieguistumas, prieš miegą vengti 
televizoriaus arba įdomių knygų. Išbandy-
kite karštą vonią, gerkite karštą pieną, die-
ną (ne vakarą) praleiskite aktyviai. Miega-
majame turi būti tamsu ir vėsu. Jei neisi-
te miegoti po 20 minučių, nesigulkite. Ry-
te kelkitės visada tuo pačiu metu – pabudę 
nedrybsokite. Antroje dienos pusėje venki-
te alkoholio, kofeino ir cigarečių.

Iš asmeninės patirties galiu pridėti dar 
trejetą dalykų. Pirmasis – meditacija. Pus-

valandis meditavimo gali sulėtinti širdies 
ritmą ir labai nuraminti. Sakoma, kad kelis 
mėnesius medituodami galime paskatin-
ti neurologinius pokyčius. Be to, kvėpavi-
mo pratimai, kai gulite ir mąstote apie sa-
vo įkvėpimus ir iškvėpimus, gali padėti už-
miršti nerimą. 

Kitas dalykas: nustokite galvoti. Tai labai 
sunku, bet, jei sustabdysite proto „trans-
liuojamą“ keistą propagandos, įspūdžių, 
prisiminimų, fantazijų, baimių ir kurstymų 
mišinį, įsileisite tuštumą, kuri labai gimi-
ninga miegui.

Galiausiai – susitaikykite. Sunkiausia ir 
vertingiausia pamoka. Mums nutinka blo-
gų dalykų, bet jie niekis, palyginti su tuo, 
ką patys sau padarome nuolat subjekty-
viai vertindami („Turėčiau miegoti“), ly-
gindami save su kitais („Žmona ir vaikai 
miega, kodėl aš ne?“) ir keldami sau negai-
lestingus reikalavimus („Jei neišmiegosiu 
8 valandų, rytoj būsiu išsekęs“). Susitai-
kykite, kad toks mąstymas nenaudingas. 
Verčiau pasakykite sau: „Šiuo metu nela-
bai gerai miegu, bet man tai nepakenks. 
Mano kūnas miegos, kai jam to vėl reikės“. 
Kaskart kai kamuojuosi naktį galvoda-
mas, kad nemiga man kenkia, aš neužmie-
gu. O jei naktį atsigulęs galvoju: „Esu toks, 
koks esu, ir čia nieko nepadarysi“, miegas 
ateina lengviau. 

Parengta pagal „The Guardian“

Vienas populiariausių 
miego sutrikimų 

Lietuvoje – lunatizmas 
(vaikščiojimas miegant).

MARK  
RICE-OXLEY

Patarimais, kaip lengviau užmigti 
ir nugalėti nemigą, dalijasi britų 
aktorius ir muzikantas
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Globalizacijos laikais, kai nei atstumai, nei 
kalbos barjerai nebėra didelė problema, 
keliaujame tikrai daugiau – vykstame į 
užsienį ne tik darbo reikalais ar norėdami 
pailsėti, bet ir lankome draugus ar tiesiog 
suplanuojame trankų savaitgalį.

Niekam ne paslaptis, kad net ir trumpa kelionė ar au-
dringesnis vakarėlis svečioje šalyje piniginę ištuština 
daug ženkliau nei laisvalaikio pramogos Lietuvoje. O 
skaičiukai sąskaitoje susitraukia dar labiau, kai ten-
ka apmokėti telefono sąskaitą. Juk paskambinti už-
sienyje gyvenantiems draugams, išsikviesti taksi ar 
tiesiog pasidalyti įspūdžiais su namuose likusiais šei-
mos nariais bei bičiuliais, tai reikia...

mAžESNė 
TELEfoNo 
SąSkAITA –
dAUGIAU PINIGŲ 
vAkArėLIAmS!

mAžESNė 
TELEfoNo 
SąSkAITA –
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Žinoma, teoriškai būtų gali-
ma paprasčiausiai susilaiky-
ti nuo skambučių, riboti juos 
ar net išjungti telefoną, ta-
čiau teorija dažnai ir lieka 
tik teorija. Neabejojame, kad 
prie savo telefono esate pri-
sirišę ne ką mažiau nei prie 
gerai leidžiamo laiko klu-

be ar šokių iki paryčių, o kur 
dar nuobodulys laukiant ei-
lėje prie baro arba oro uos-
te – juk telefono maigymas 
jau seniai tapo neatsiejamu 
įpročiu.

Šiuolaikinis žmogus, ku-
ris nemažai keliauja darbo 

reikalais ar norėdamas pasi-
linksminti net nesvarsto ga-
limybės palikti telefoną na-
muose. Jeigu norite sutau-
pyti pinigų, tai TravelSim 
kortelė Jums būtina! Taip, 
mobiliojo ryšio kompani-
jos siūlo paslaugų keliau-
jantiems (t. y. roamingą), ta-
čiau pastarųjų tarifai taupyti 
anaiptol nepadeda. Pasirin-
kę TravelSim, tarptautinio 
ryšio sąskaitas sumažinsi-
te net iki 90 proc.! Žinote, ką 
tai reiškia? Ogi daugiau pini-
gų pramogoms, vakarėliams 
ir kokybiškam laisvalaikiui 
užsienyje! 

Kodėl TravelSim?
TravelSim – tai tarptautinio 
mobiliojo ryšio SIM korte-
lė su patraukliais tarptauti-
niais ir tarptinkliniais tari-
fais. Ši paslauga leidžia daž-
nai keliaujantiems žmo-
nėms sumažinti mobilio-
jo ryšio paslaugų sąskaitą iki 
minimumo. Tai ne tik mobi-
liojo ryšio kortelė, bet ir bū-
tinų bei patogių telekomuni-
kacinių paslaugų komplek-
sas – nemokamų skambu-
čių priėmimas 123 šalyse (su 
TravelSim+USA kortele ne-
mokamas skambučių priė-
mimas JAV), duomenų per-
davimas, nemokamos SMS 
žinutės iš savitarnos svetai-
nės, balso paštas, autoatsa-
kiklis, abonento geografi-
nės vietos nustatymo tele-
metrijos paslauga, fakso ga-
vimas ir informavimas apie 
praleistą skambutį. Svarbu 
ir tai, kad dabar yra tinka-

miausias laikas įsigyti Tra-
velSim, nes nuo  liepos 1 – 
osios mažėja ryšio paslaugų 
kainos Europoje! 

Ar tai tikrai pigu?
Tikrai! Jeigu vakarėlio me-
tu neišgertumėte trijų kok-
teilių, tai jau galėtumėte nu-
sipirkti TravelSim. Kalbin-
tas TravelSim vartotojas pa-
sakoja, kad jį pirmiausia su-
intrigavo galimybė į tarptau-
tinius skambučius atsiliep-
ti nemokamai, o užsisakęs 
paslaugą vyras suprato, jog 
TravelSim nauda ženkliai 
didesnė. Jam antrina ir ke-
liauti mėgstantis mūsų vir-
šelio herojus Vylius Blauz-
davičius, kuris pripažįsta, 
jog į TravelSim pirmiausia 
žiūrėjo įtariai, tačiau galiau-
siai jo nuomonė pasikeitė: 
„Dažnai keliaujantiems re-
komenduoju TravelSim. Jei-
gu palygintume su kitų mo-
biliojo ryšio operatorių kai-
nomis, ši kortelė gerokai pi-
gesnė už visas kitas.“ 

Patinka! kaip nusipirkti?
TravelSim pakuotę ir papildymą galima įsigyti vienu iš nu-
rodytų būdų: elektroninėje parduotuvėje www.travelsim.lt; 
UAB „CSC Telecom“ buveinėse Vilniuje ir Kaune (Geleži-
nio Vilko g. 18A, 8 aukštas Vilnius ir Savanorių pr. 349, Kau-
nas); pas mūsų atstovus: UAB „Aviaekspresas“, UAB „Anci-
lius“, UAB „Romtela“, UAB „Baltic Telecommunications Te-
am“, UAB „Neoturas“ arba grynųjų pinigų priėmimo FO-
XBOX terminaluose. 

Pasirinkę TravelSim, 
tarptautinio ryšio sąs-
kaitas sumažinsite net 
iki 90 proc.!
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Labas ir vėl! 
Karštis, pietų vėjas, naktinės au-
dros su griaustiniu ir žaibais per 
visą dangų, šviežiai nupjautos žo-
lės ir jazminų kvapas po šilto lie-
taus, maudynės be drabužių, lau-
žas ir pietų miegas hamake sau-
lės atokaitoje... Mūsų dienos ir 
begalinės naktys. Laisvė dary-
ti tai, kas teikia džiaugsmą. Tai 
yra mūsų vasara. Tai yra nesibai-
giantis tūsas.
Kadangi „Adrenalino“ koman-
da visu pajėgumu atostogau-
ja, tai šiame numeryje nekvar-
šinsime Jums galvos rimtais da-
lykais. Pasakosime apie šventes. 
Apie tai, kas ekstremalų pasauly-
je yra tūsas.
Malonių įspūdžių ir neišklyskite 
iš kelio  !

 
Peace 

„Adrenalino“ komanda

Pradėti turbūt 
reikėtų nuo to, kad 
žmonės, mėgstantys 
ekstremalų sportą, 
kvėpuoja pilnais 
plaučiais, ima iš 
gyvenimo viską, 
ką šis duoda. 
kartais – net 
skolon. Turėdami tai 
galvoje, išplėskite 
savo supratimą 
apie tūsus. mums, 
ekstremalams, 
svarbu ne vieta, ne 
laikas, ne tema… 

Mums svarbūs yra žmo-
nės, kurie mus supa, ir ben-
dra, visus siejanti veikla. 
Kai toks būrelis susirenka, 
veiksmas prasideda, ir vi-
siškai nesvarbu, kur ir kaip 
mes esame…

Štai trys įdomiausios 
idėjos ir nutrūtgalviški 
pasakojimai apie vykusius 
tūsus, kurie anksčiau ar 
vėliau bus pakartoti.

Kas pasakė, kad Lietuvo-
je nėra bangų? Kas pasakė, 
kad Lietuvoje nėra banglen-
tininkų? Jau penktus me-
tus iš eilės prie Šventosios 
renkasi lietuviška surferiška 
bendruomenė ir dalijasi vis-
kuo: maistu, žiniomis, ban-
glentėmis, gėrimais, filmais, 
muzika ir gera nuotaika. Įsi-
vaizduojate? Diena ant šilto 
smėlio ir Baltijos bangelių. 
Aplink vien draugiški vei-
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dai ir šypsenos. Pirmas sė-
kmingas bandymas „pagau-
ti“ bangą ir atsistoti ant ban-
glentės. Krykštavimai ir pa-
drąsinimai. Saulėlydis su fil-
mais apie banglentes, naktis 
basomis šokant pagal popu-
liariausius surferių kūrinius 
ir saulėtekis kopose padėjus 
galvą ant draugo peties…

Nejaugi Jūsų nežavi šita 
idėja? Tie, kas nors kartą ap-
silanko banglenčių stovyklo-
je, niekada daugiau nesakys, 
kad surferiai Lietuvoje ne-
egzistuoja. Šios atmosferos 
yra įkvepiama pilnais plau-
čiais, o prisiminimai išlieka 
amžinai…

Galbūt norisi ko nors la-
biau nutrūkgalviško? Bur-
lentininkai, jėgos aitvarų ir 
apskritai vėjo bei vandens 
sporto mėgėjai yra tie, kurie 
vasaros sezonu džiaugiasi la-
biausiai. Dėl šios priežasties 

beveik kiekvieną savaitgalį 
nukeliavę į Svencelę ar kitą 
didesnį „spot’ą“ rasite nema-
žai linksmintis nusiteiku-
sių žmonių. Tačiau linksmi-
namasi čia aktyviai. Nėra ge-
resnės dienos už stipriai vė-
juotą. Tuomet tūsas persike-
lia ant vandens, į „Freestyle“ 
zoną. Geriausiai valdantys 
jėgos aitvarą rodo savo suge-
bėjimus, o mažiau įgudę aik-
čioja ir mokosi. Jei vėjas ne-
pučia, visos kitos pramogos: 
„wake“ parkas, SUP lentos, 
netgi jodinėjimas, būna skir-
tos tik prasiblaškyti. Po to-
kio aktyvaus poilsio vakaras 
tarp draugų maloniai skau-
dančiais raumenimis ir vėjo 
perpūsta galva visuomet ma-
loniai nustebina…

Norite ko nors dar la-
biau „hard core“? Užsukite į 
skate’rių ir bmx’erių vakarė-
lius. Su šia ekstremalų kom-
panija būkite pasiruošę vis-
kam. Gali tekti bėgti nuo po-
licijos, pamesti draugus, aps-
kritai neprisiminti, ką vei-
kėte vakar, kol „Facebook’e“ 
neatsiras kokia fotografija, 
primenanti Jūsų vakarykš-
čius nuotykius. Tačiau links-
mybės – garantuotos. Tokių 
nuotykių įspūdžiai pasako-
jami dar ilgai ir tikėtina, kad 
legendos apie juos pasieks 
Jūsų anūkus…  

Liepos mėnesį „Adrenalinas“ rekomenduoja apsilankyti

 Liepos 7 d. Aukštadvaryjevyks antrasis „Downhill Cup“ 
etapas. Jei praleidote pirmąsias varžybas Liepkalnyje, tu-
rite dar vieną progą pamatyti turbūt ekstremaliausią dvi-
račių sporto šaką „in action“. Daugiau – www.dhcup.lt.

 Liepos 14–21 d. visos adrenalino ištroškusios mer-
ginos lekia į Rodo salą, į „Nebūk višta“ jėgos aitva-
rų stovyklą. Vietų dar yra. Merginos, norinčios ak-
tyvių svajonių atostogų, kviečiamos jungtis. Dau-
giau informacijos – www.facebook.com/pages/Nebūk-
Višta/207655149266856.

 Liepos 26–29 d. „KiteParty“ varžybos Latvijoje, Vens-
pilyje. Tai, ko gero, didžiausios jėgos ai-
tvarų varžybos ir aistruolių susibėgi-
mas visame Baltijos jūros regione. Apie 
tai, kas vyksta ten, sklando tik legendos, 
tad jei norite sužinoti tiksliai, turite būti 
ten. Daugiau – www.kiteparty.lv/en.
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Prieš gražiausias metų šventes turą per didžiausias šalies 
arenas surengs temperamentingoji kubiečių trupė „Pasion 
de Buena vista“, kuri lietuviams žada nepamirštamą, 
unikalią gyvos muzikos ir aistringų šokių fiestą, 
atkeliavusią tiesiai iš kubos.

TUrą PEr LIETUvoS ArENAS 
SUrENGS kUBIEčIAI  
„PASIoN dE BUENA vISTA“

„Pasion de Buena Vista“ ku-
riamas ir skleidžiamas Ku-
bos karštis gruodžio 20 d. 
persikels į Klaipėdos „Švy-
turio“ areną, gruodžio 21 d. 
trupė lankysis Panevėžio 
„Cido“ arenoje, gruodžio 22 
d. kaitins žiūrovus Kauno 
„Žalgirio“ arenoje, o gruo-
džio 23 d. kelionę per Lietu-
vą baigs Vilniaus „Siemens“ 
arenoje.

Kubiečių trupę „Pasion de 
Buena Vista“ sudaro geriau-
si Kubos artistai: šeši talen-
tingi šokėjai, du užburian-

čio balso vokalistai, dešimt 
muzikantų ir trys pritarian-
tys atlikėjai. Visą trupę puo-
šia daugybė ryškiaspalvių, 
Kubos kultūrą ir tempera-
mentą atspindinčių kostiu-
mų. Beje, šiuos trupės šo-
kėjai pasirodymo metu kei-
čia taip greitai ir taip dažnai, 
kad gali pasijusti taip, tarsi 
būtum atsidūręs Kubos šo-
kiams skirtų kostiumų ko-
lekcijos pristatyme. 

Sakoma, kad „Pasion de 
Buena Vista“ pasirodymas 
– geriausias būdas per po-

rą valandų pabuvoti, pama-
tyti ir susipažinti su egzotiš-
kąja Karibų jūros sala – nuo-
dėmingąja Kuba ir jos ga-
tvių šėlsmu. Karšti ir aistrin-
gi ritmai, subtilūs ir tempe-
ramentingi šokiai, egzotiš-
kas grožis ir melodijos – tai 
nepamirštamos Kubos nak-
tys, kurias savo žiūrovams 
dovanoja „Pasion de Bue-
na Vista“. 

Tupės pasirodymų metu 
galima ne tik gėrėtis dauge-
liui puikiai pažįstama mu-
zika, bet ir grožėtis profesi-

onalių šokėjų scenoje rodo-
mais šokių žingsneliais. Čia 
skamba Kuboje gimusios 
mambos melodijos, iš ispa-
nų ir afrikiečių kultūros są-
veikos kilusi rumba, iš mam-
bos Kuboje gimusios čia čia 
čia ritmai bei afrokubiečių 
sukurta populiarioji salsa.

Aktyviai Europoje pasiro-
dymus rengianti trupė „Pa-
sion de Buena Vista“ jau ap-
lankė daugiau nei 30 šalių, 
jų spektaklius matė daugiau 
nei 400 tūkst. planetos gy-
ventojų. 

Gruodžio 21–23 d. 
Kaina – nuo 39 Lt 
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 „dISNEY oN IcE“  
į LIETUvą ATvEžA dIdžIAUSIą Ir 
NUoTAIkINGIAUSIą vISŲ LAIkŲ ŠvENTę
Užburiančio „disney“ pasaulio herojai jau trečią kartą kviečia Lietuvos šeimas 
paprastą dieną paversti ypatinga ir apsilankyti naujausiame ledo šou „Šventė!“.

Daugiau nei 50 klasika ta-
pusių ir naujausių „Dis-
ney“ pasaulio herojų pri-
statys gražiausias ir popu-
liariausias pasaulio šven-
tes. Pripažinimą pelniu-
si amerikiečių trupė sausio 
29–30 dienomis Vilniaus 
„Siemens“ arenoje surengs 
du pasirodymus.

Naująjį „Disney On Ice“ kū-
rinį galima drąsiai vadin-
ti didžiausia ir nuotaikin-
giausia visų laikų švente, ka-
da nors vykusia vienoje are-
noje. Šios didžiosios šventės 
metu skamba nauja muzi-
ka, pristatoma niekur nema-
tyta choreografija, kerintys 
kostiumai, o moderniausios 
vaizdo technologijos leidžia 

sukurti unikalią kiekvie-
nos spektaklio akimirkos 
nuotaiką, prilygstančią to-
kiai, kuri sklando kiekvienos 
švenčiamos fiestos metu.

Visi, dideli ir maži spek-
taklio žiūrovai, vedami gar-
siojo peliuko Mikio, keliaus 
per didžiausias metų šven-
tes, švenčiamas įvairiuose 
pasaulio kampeliuose. Spek-
taklyje netrūks ne tik my-
limiausių „Disney“ herojų 
atliekamų nuostabių čiuo-
žimo numerių, užburiančių 
kostiumų, bet ir siurprizų. 

Valentino dieną švęsti kvies 
naujausia „Disney“ prince-
sė Tiana, džiaugsmingo gim-
tadienio linkės Alisa ir Skry-
bėlius, į Helovino karaliaus 

Džeko Skelingtono šiurpų 
vakarėlį kvies „Disney“ pik-
tadariai, o į tradicinį Hava-
jų festivalį nukels Lilo ir Sti-
čas. Spektaklio žiūrovai nu-
keliaus ir į tolimąją Kiniją, 
kur pasitiks kinų Naujuosius 
metus, ir egzotiškąją Brazili-
ją, kur dalyvaus siautulinga-
me ir spalvingame karnavale. 
Iš viso šioje švenčių šventė-
je dalyvaus herojai iš 16 gra-
žiausių „Disney“ pasakų.

Kiekvienai scenai, kiekvie-
nai šventei buvo kuriamos 
atskiros detalės. Japoni-
jos vyšnių žydėjimo šventei 
pažymėti scenoje pasirodo 
gausiai žiedais pasidabinusi 
japoniška vyšnia sakura, žie-
mos stebuklui sukurti iš vir-
šaus krinta snaigės, ant ledo 

akį traukia didžiulės dova-
nos, nuostabą kelią milžiniš-
kos rogės, Helovino nuotai-
kai sustiprinti aikštelėje pa-
sirodo didžiuliai geležiniai 
vartai ir milžiniškas voras, o 
gimtadienio fiestą ženklina 
gigantiškas tortas. 

Iki šiol Lietuvos publikai 
buvo pristatyti du didžiulio 
žiūrovų antplūdžio sulau-
kę „Disney On Ice“ spekta-
kliai: „Princesių klasika“ bei 
„Princesės ir herojai“.
 
Sausio 29–30 d. 
Kaina – nuo 80 Lt 
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Šią vasarą 40-metį švęsianti pasaulinio garso Lotynų 
Amerikos žvaigždė kurį laiką nuo viešumos slėpė savo 
karjeros pokyčius ir vengė kalbėti apie tai, kokia kryptimi 
jis ketina sukti artimiausiu metu.

LoTYNŲ AmErIkoS 
žvAIGždė jUANES:  
 „rUoŠkITėS, 
AŠ GrįžTU SU 
TrENkSmU!“
Pirmą kartą lapkričio 7 d. vilniaus 
„Siemens“ arenoje pasirodysiantis 
kolumbijos atlikėjas ir kompozitorius 
juanes teigia, jog kelerius metus jautėsi 
tarsi stovėtų kryžkelėje, tačiau dabar į 
muziką grįžta su didesne liepsna širdyje 
nei bet kada anksčiau.

Ispanijos MTV kanalo pa-
siūlymas surengti „Unplug-
ged“ koncertų sesiją Jua-
nes, kurio tikrasis vardas Ju-
an Esteban Aristizabal Vas-
quez, tapo galimybe užvers-
ti vieną gyvenimo puslapį ir 
pradėti kitą. „Šio pasiūlymo 
sulaukiau kaip tik tada, kai 
man reikėjo ko nors naujo“, 
– prisimena atlikėjas.

„Dešimtmetis, pradedant 
2000-aisiais ir baigiant 2010-
aisiais, buvo be jokio stabte-
lėjimo. Lėkdavau į studiją, 
įrašinėdavau dainas, vykda-
vau į koncertinius turus, ke-
liaudamas rašydavau naujas 
dainas, vos grįžęs iš karto vėl 
bėgdavau į studiją jų įrašyti, 
vėl vykdavau į gastroles, su-
kurdavau dar keletą kūrinių. 
Bet atėjo momentas, kai pa-
sijutau visiškai išsunktas“, – 
pasakoja Juanes.

„Be abejo, aš aplankiau 
daugybę gražių vietų, dariau 
tai, kas man patinka, sutikau 
naujų žmonių. Tačiau kar-
tu tai buvo sunku emociškai: 
buvau atskirai nuo šeimos, 
o gyvenimas pavirto nuo-
latiniu bėgimu. Galiausiai 
man tai nebeteikė malonu-
mo. Man reikėjo paklausy-
ti širdies balso, todėl aš tru-
putį sustojau. Dabar jau ži-
nau, kuria kryptimi eiti, to-
dėl sakau visiems savo ger-
bėjams – ruoškitės, aš grįž-
tu su trenksmu“, – sako uni-
kalų „Unplugged“ koncer-
tą Lietuvos publikai sureng-
sianti žvaigždė.

Vos tik pasirodžius pir-
mam Juanes „Unplugged“ 
koncerto kūriniui „La Senal“ 
(„The Signal“), jis iš karto at-
sidūrė JAV ir Lotynų Ameri-
kos populiariausiųjų sąrašų 

viršūnėse. Birželio pradžioje 
pasirodė Juanes MTV „Un-
plugged“ koncerto įrašas. Jo 
metu skamba ne tik savitas 
Juanes balsas, bet ir į roko 
muziką orientuoti jo grupės 
atliekami kūriniai. Kai ku-
riuos jų muzikantai papildo 
rago ir styginių instrumen-
tų garsais.

„Lotynų Amerikos muzi-
kos padangėje nėra jokio ki-
to atlikėjo, panašaus į Jua-
nes. Jis jau pardavė daugiau 
nei 15 mln. kompaktinių 
plokštelių. Taip, yra tokio 
pat lygio žvaigždžių, tačiau 
nė viena jų neatlieka muzi-
kos, kurioje susimaišo gita-
ros garsai ir roko, pop muzi-
kos ritmai. Jo labai savitas 
balsas, unikalus ir grojimas 
gitara“, – taip apie žvaigž-
dę pasisakė „Billboard“ žur-
nalo Lotynų Amerikai skir-
tų temų turinio vadovė Lei-
la Cobo.

Rengiant „Unplugged“ 
koncertą, yra du keliai: vie-
ni artistai pasirenka mi-
nimalistinį variantą ir sa-

vo dainas atlieka primity-
viai, kiti, priešingai, savo 
kūriniams atlikti panaudoja 
daug papildomų priemonių. 
Tuo metu Juanes pasirink-
tas variantas ypatingas tuo, 
jog jis pasuko abiem keliais 
tuo pat metu, priklausomai 
nuo dainos.

Pavyzdžiui, daina „Odio 
por Amor“ („Love for Ha-
te“) tapo U2 stiliaus him-
nu, kurį papildo gospelo 
choras, tačiau čia pat skam-
ba baladė „Tado en Mi Vi-
da eres Tu“ („Everything in 
My Life Is You“), kuri atlie-
kama skambant tik Juanes 
gitarai, pianinui ir violonče-
lei. „Tai buvo pirmas kartas, 
kai pabandžiau kažką pana-
šaus“, – apie šį kūrinį kalbė-
jo Juanes, kuris jau rudenį 
leisis į pasaulines gastroles.
 
Lapkričio 7 d. 
Kaina – nuo 99 Lt 
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„Scooter“ lyderio H. B. Baxxter pasirodymas laikinojoje 
Lietuvos vasaros sostinėje žada būti įspūdingas. Į Palangą 
šiam koncertui bus gabenami išskirtiniai, patys naujau-
si pirotechnikos ir ugnies efektų įrenginiai. Degantį šou 
papildys fakyrų ir garsių vakarėlių vedėjų Jerome(DE), 
Igno(LT), Donatello(LT), M&D Substance(LT) ir kitų pa-
sirodymai. 

„ScooTEr“ SUdrEBINS PALANGą 

Liepos 14 dieną, 
šeštadienį, 
Palangos 
paplūdimyje 
prie centrinės 
gelbėjimos 
stoties vyks 
karščiausias 
vidurvasario 
renginys SUmmEr 
fIrE fEST su hard 
dance muzikos 
grupės „Scooter“ 
lyderiu. 

SUMMER FIRE FEST 
koncertui „Scooter“ grupės 
siela ir vokalistas H. B. Ba-
xxter paruošė ypatingą pro-
gramą, kuri neleis suabejoti, 
jog gyvename elektroninės 
muzikos eroje.

Renginys nušvies Palangos 
paplūdimį ir dangų ugnies, 
pirotechnikos liežuviais bei 
šokėjų pasirodymais. Šis 
koncertas nepaliks abejingų. 
Galinga garso, vaizdo apara-
tūra ir nesuvaldoma „Scoo-
ter“ energija drebins Palan-
gą iš pagrindų!

Renginio organizatorių 
teigimu, grupės vokalistas 
H. B. Baxxter pareikalavo, 
kad viešbučio, kuriame apsi-
gyvens legendinė grupė, per-
sirengimo kambaryje bū-
tų sumontuota galinga gar-
so aparatūra. Taip atlikėjas 
ruošis ir nuteiks save susi-
tikti su Lietuvos publika.

Kalbama, kad grupės „Sco-
oter“ pasirodymus H. B. Ba-
xxter planuoja itin atsakin-
gai bei griežtai. Koncertus 
nuolat aptaria jiems pasibai-
gus į savo kambarį sukvie-

tęs visą scenoje ir už jos ribų 
dirbusią komandą.

Organizatoriai neabejo-
ja, kad „Scooter“ koncertas 
ir iš scenos pulsuojanti hard 
dance energija prilygs ryš-
kiausiam pajūrio renginiui, 
nes karštą liepos savaitgalio 
naktį Palangoje tiesiog ne-
liks vietos sentimentaliai ro-
mantikai.

Vokietijos techno muzi-
kos grupė „Scooter“ susibū-
rė 1994 metais. 

Debiutavę su daina „Val-
leé de Larmes“, muzikan-
tai sėkmingai prasimušė su 
vėliau sekusiu darbu „Hy-
per Hyper“, parduotu dau-
giau nei 700 000 kopijų ti-
ražu vien tik Vokietijoje. Po 
to klausytojams pristaty-
ta visa serija populiariau-
siųjų penketuką pasiekusių 
kūrinių, tarp kurių – „Mo-

ve Your Ass!“, „Friends“ bei 
„Endless Summer“.

„Scooter“ tituluojama sė-
kmingiausiai dirbančia Vo-
kietijos grupe. Šį titulą ji pel-
nė 2007 metais, kai paaiš-
kėjo, kad nuo 1956 metų nė 
vienai šios šalies grupių ne-
pavyko net 20 kartų patek-
ti į radijo stočių Top 10. Tai 
padaryti pavyko tik H. B. Ba-
xxter komandai.

Ši grupė gali pelnytai di-
džiuotis savo pasiekimais – 
per keliolika metų parduota 
net 18 milijonų albumų ko-
pijų, daugiau kaip 80 albu-
mų pripažinti auksiniais bei 
platininiais.
 
Liepos 14 d. 
Kaina – 45 Lt 
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Per ketverius gyvavimo 
metus šis renginys jau tapo 
draugų iš viso pasaulio su-
sitikimų vieta. 

„Į festivalį planuoja susi-
rinkti visi – mūsų draugai 
parskrenda specialiai net 
iš Vietnamo, o kiti pažįsta-
mi užsieniečiai derino sa-
vo viešnagę Lietuvoje prie 
„Tamsta“ festivalio datos. 
Čia gali sutikti seniai maty-
tą pažįstamą, užsienyje gy-
venančius ir vasarą į namus 
grįžtančius lietuvius, naujus 
draugus iš praėjusių metų 
festivalio ar net kaimynus“, 
– pasakoja vienas organiza-
torių Aurimas Rimeikis. 

Iš anksto planuoti susitik-
ti „Tamsta muzikoje“ tikrai 
verta – festivalyje dalyvaus 
net trys užsienio žvaigž-
dės: Sam Sparro (Australi-
ja), „Brazilian girls“ (New 
York), „Electric wire hustle“ 
(Naujoji Zelandija). Iš lietu-
viškų atlikėjų čia matysime 
Andrių Mamontovą, „An-
tį“, Mantą Jankavičių, Le-
on Somov&Jazzu, G&G Sin-
dikatą, „The ball and chain“, 
Lemon Joy, o Amerikoje gy-
venanti dainininkė Moni-
ka Liu pirmą kartą būtent 
„Tamstos“ scenoje prista-
tys savo autorines dainas su 
muzikantais iš Londono. 

Kad į renginį galėtų patekti 
visi norintys, festivalio orga-

 „TAmSTA mUZIkA“  
fESTIvALIS – TAU Ir  
TAvo drAUGAmS
vasara – festivalių metas, tačiau vienas bene labiausiai laukiamų – liepos 20–22 
dienomis varėnos saloje „dainų slėnis“ vykstantis „Tamsta muzika“ festivalis. 

nizatoriai pasirūpino įvairio-
mis nuolaidomis: su „Labas“ 
kortele bilietai kainuos per-
pus pigiau, o turintys bilie-
tus į festivalį galės vykti „Lie-
tuvos geležinkelių“ trauki-
niais su 50 proc. nuolaida. Be 
to, vaikai iki 10 metų bus įlei-
džiami nemokamai, o iki 16 
metų – su 40 proc. nuolaida, 
žinoma, tik su tėvais. 

Festivalis laukia visų – jau-
nimo, šeimų; jis draugiškas 
gamtai ir gyvūnams – čia ga-
lima atsivežti net savo myli-
mą šunį. Jam bilieto nerei-
kia, tačiau visi kiti raginami 
paskubėti – bilietų kiekis ri-
botas, o ir kaina žada kilti.

Daugiau informacijos – 
www.tamstamuzika.lt
Liepos 20–22 d. 
Kaina – nuo 69 Lt 
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„LAIKAS.LT“ DIENOS HOROSKOPAS

Nemokamą „UpCode“ programą savo mobiliam 
telefonui galite parsisiųsti www.upcode.fi

HoroSkoPAS 
LIEPAI

Avinas. Šis mėnuo avinams 
gana komplikuotas. Su an-
trąja puse santykiai pašlis, 
pastangos juos išsaugoti nu-
eis perniek. 

jautis. Darbe net ir puikiau-
sios Jūsų idėjos bus atmes-
tos ir ne be reikalo, nes žvel-
giate trumparegiškai ir per-
vertinate savo jėgas. 

dvyniai. Netinkamas me-
tas aiškintis santykius bei 
priimti rimtus sprendimus. 
Viskas pasisuks į bloga.

vėžys. Padidės rizika trau-
moms, atsargiai elkitės su 
ugnimi bei saugokitės gatvė-
je. Įtampa su artimaisiais, 
galimi konfliktai, tad verčiau 
venkite žmonių. 

Liūtas. Nepalankus metas 
ieškoti investuotojų, rėmė-
jų bei sudaryti verslo sando-
rius. Saugokite sveikatą, ga-
limos traumos. 

mergelė. Fortūna šį mėne-
sį nebus linkusi Jums šypso-
tis. Sulauksite netikėtos blo-
gos žinios, kuri pakeis Jūsų 
gyvenimą. Deja, išvengti to 
nepavyks. 

Svarstyklės. Svarbiausių 
reikalų, kuriuos atidėliojote, 
jau nepavyks sutvarkyti. Tai 
skaudžiai atsilieps Jūsų san-
tykiams su artimiausiais bi-
čiuliais. 

Skorpionas. Užgriuvusios 
finansinės problemos atsi-
lieps ir asmeniniame gyve-

nime. Ginkite savo nuomo-
nę nors ir nepavyks to pa-
daryti. 

Šaulys. Suprasite, kad visos 
Jūsų įdėtos pastangos buvo 
veltui, užvaldys beviltišku-
mo jausmas. Deja, net iš ar-
timųjų nesulauksite peties, į 
kurį galėtumėte atsiremti. 

ožiaragis. Nebūkite naivūs 
ir netikėkite kiekvienu savo 
antrosios pusės žvilgsniu ir 
veiksmu. Bet kuriuo atveju 
skaudžiai nusivilsite.

vandenis. Jausitės pavar-
gę, norėsite ramybės ir vie-
natvės, bet to padaryti neleis 
aplinkybės. Būkite atsargūs 
viešose vietose, tikriausiai 
būsite apvogti ar užpulti. 

žuvys. Visos svajonės ir pla-
nai suduš į šipulius. Stenki-
tės save realizuoti kitoje sri-
tyje, nors ir ten pasisekimas 
mažai tikėtinas. 

PATARIMAS VISIEMS 
ŽENKLAMS. Nors vasa-
rą netikėkite horoskopais 
ir praleiskite ją taip, kaip 
norisi. Žvaigždės bejėgės 
jums pakenkti, džiaukitės 
vasara!



kAIP Ir kIEkvIENAmE žUrNALo 
NUmErYjE, PrISTATomE įdomIAUSIUS 
PorTALo „LAIkAS.LT“ TALENTUS.

Tu gali patekti į „Laikas.lt“ žurnalo puslapius – siųsk istoriją 
apie savo talentą redakcija@laikas.lt, papulk į šio portalo 

„Talentų banką“ ir įdomiausius talentus pristatysime žurnale.

TALENTŲ 
BANkAS

DAUGIAU PORTALO „LAIKAS.LT“ 
TALENTų RASITE ČIA
Nemokamą „UpCode“ programą savo mobiliam 
telefonui galite parsisiųsti www.upcode.fi

GILYN NErIANTI ILIUSTrATorė  
jELENA ŠAdrINA

Skaitinėdami šį TŪSŲ numerį turėjo-
te pastebėti spalvingą Jelenos Šadri-
nos iliustraciją (18 p.). Uždavėme ke-
letą klausimų jos autorei.

Prisistatyk, prašau, trumpai skai-
tytojams?
Tai padaryti tikrai nelengva. Gal pami-
nėsiu, kad nuo vaikystės mėgstu piešti. 
Šį „talentą“ paveldėjau iš savo senelio. 
Esu be galo dėkinga jam už pirmas pie-
šimo pamokas. Jis – mano pirmasis ir 
iki šiol paskutinis mokytojas.

Kuo tavo kūryba išskirtinė? 
Piešiu žmones ar daiktus, simbolizuo-
jančius žmogų skirtingoje aplinkoje. 
Taip bandau perteikti tuo metu aktu-
alius išgyvenimus ar būsenas. Neturiu 

nė vieno piešinio, kuriame neatsispin-
dėtų kuri nors emocinė būsena. Todėl 
sakau, kad mano piešiniai gyvi.

Gyveni iš meno? 
Iš meno pinigų neuždirbu ir nežinau, ar 
kada uždirbsiu, nors norėčiau. Šiuo me-
tu piešimas man yra kaip instrumen-
tas, padedantis išreikšti tai, ko neįma-
noma žodžiais.

Kur ir kaip dažniausiai linksminiesi?
Labai įvairiai: tai gali būti ramus vakaras 
prie laužo su artimiausiais draugais, gi-
minaičiais ir muzikiniais instrumentais 
arba visiškai „nurautas“ vakarėlis su ge-
ra muzika ir daug naujų žmonių. Apskri-
tai svarbiausias kintamasis tūsuose yra 
žmonės, nors kartais einu pasiklausyti 
muzikos viena ir visą laiką prašoku.

Kas vaizduojama Tavo iliustraci-

joje prie straipsnio apie Juodąją 
Džiaugsmo Skylę?
Straipsnio autorius sako, kad Juodoji 
Džiaugsmo Skylė yra mechanizmas, pri-
verčiantis mus nuolat patirti daugiau, 
tapti kuo nors daugiau, gauti daugiau 
ir duoti daugiau. Savo piešinyje ban-
džiau pavaizduoti tą „daugiau“ – svaiga-
lai, seksualumas, džiaugsmas, kas nors 
fantastiško, tačiau nežinia, ar tau tikrai 
to reikia... Norėjau parodyti, kas yra tas 
„daugiau“ ir koks tu gali tapti, jeigu ne-
atsigręši į save ir nesuprasi, kodėl tau 
reikia kartais nerti į Juodąją Džiaugsmo 
Skylę. Iš pirmo žvilgsnio atrodo spal-
vinga, džiugu ir t. t., bet ar tikrai tik tiek? 
Svaigalai, karūna ant galvos, rūkalai, ap-
sinuoginimas, ranka po sijonu... Pavaiz-
duotos merginos yra tradicinės seksua-
linės orientacijos, tačiau norėdamos vis 
daugiau jos paleidžiai savo erotinę fan-
taziją kita kryptimi...


