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Ieva Narkutė pristato naują dainą 
„Taip arti viens kito“, kurią ji pati vadina 
psichologiniu testu. Tad kiekvienam berei-
kia išbandyti testą ir pasitikrinti.

Atlikėja sako, kad per šį laikotarpį ne 
tik ėmėme laikytis atstumo, bet ir atvirkš-
čiai - dar labiau priartėjom prie tų artimiau-
sių, o galbūt, patiems sau netikėtai, ir prie 
visai naujų žmonių.

„Atstumas tarp žmonių - santykinis 
dalykas. Ir jis nebūtinai reiškia metrus. 
Kartais nereikia daug laiko, kad kažką pri-
sileistumėm labai arti. Kartais net nereikia 
su žmogumi artimai bendraut, kad vienas 
apie kitą žinotumėm kažką esminio. Ko 
galbūt niekas kitas niekada nesužinos. Tai 
ir žavinga, ir grėsminga tuo pačiu metu“, - 
sako Ieva.

Tiesa, juk kartais būna ir priešingai: 
laikas eina, pažinimo tarsi turėtų daugėti, 
o jaučiam, kad pačios esmingiausios, giliau-
sios mūsų pusės šalia esantis žmogus kaip 
nematė pačioj pradžioj, taip neatranda ir 
dabar. Tada, nors iš išorės ir rodosi, kad 
žmonės labai arti vienas kito, iš tikro jų 
niekas nesieja.

„Šita daina - psichologinis testas. Tie, 
kurie yra šiuo metu įsimylėję, dainą supras 
kaip himną visiškam susiliejimui, palaimin-
gam tapimui vienu. O tie, kurie išgyvena 
santykių sunkumus, frazę „tarp mūsų nie-
ko nėra“ interpretuos tamsiau. Ir vieni, ir 
kiti bus teisūs“, - sako Ieva.

„O ką jūs karantino metu darytumėte, 
jei nebūtų muzikantų ir aktorių?“ - retoriš-
kai klausia Stanislavas Stavickis-Stano 
pristatydamas savo naujausią dainą.

Populiarioji kultūra, anot atlikėjo, šiuo 
metu yra visiškoje duobėje. „Mus pirmus 
„uždarė“ ir paskutinius „atidarys“. Susi-
klosčiusiose aplinkybėse tai suprantama ir 
normalu. Bet ar tikrai šou pasaulis tai ma-
žiausiai reikalinga visuomenės dalis? Bent 
akimirkai įsivaizduokime savo dabartinę 
buitį be filmų, serialų, muzikos... Ką veik-
tume vieni uždaryti namuose? Esu tikras, 
kad populiarioji kultūra tikrai neišnyks, bet 
yra vienas dalykas, kuris pasikeis iš esmės. 
Kūrėjams teks priprasti prie žymiai mažes-
nių atlyginimų ir, manau, ilgą laiką nebe-
girdėsime kalbų apie šimtatūkstantines 
pajamas. Ar tai gerai ar blogai? Aišku, vi-
sada geriau visiems uždirbti kuo daugiau. 
Bet kūrėjas nuo verslininko skiriasi tuo, 
kad nekurti jis negali. Tad dainų, filmų ir 
spektaklių dar bus. Štai ir aš pats pristatau 
savo naujausią dainą „Laikomės“. Ji apie 
tai, kas pastaruoju metu labiausiai išryškė-
jo - vienintelis turtas yra artimi žmonės ir 
bend ravimas. Laikykimės vienas kito.“

Parengė Irena BaBkauskIenė

Trumpai

Valstybė populiariosios  
muzikos atlikėjus, aktorius  
tiesiog pamiršo. Ir niekam  
nesvarbu, kaip, uždraudus  
koncertus, renginius, kurie  
buvo daugelio pragyvenimo 
šaltinis, turi išgyventi  
popatlikėjai. Tai neteisinga,  
įsitikinę populiariosios  
muzikos, nevalstybinių teatrų 
kūrėjai ir aktoriai, kurie taip pat 
mokėjo mokesčius valstybei. 
Tad Lietuvos gretutinių  
teisių asociacijos (AGATA )  
sprendimas suteikti paramą  
atlikėjams, patyrusiems  
nuostolių dėl koronaviruso 
pandemijos, sutiktas ne tik 
kaip sveikintina reali parama, 
bet ir dėmesio ženklas.
Irena BABKAUSKIENĖ

Pagalbos ranką 
tiesia AGATA

Jau gegužę asociacijos 
AGATA nariai - muzikantai, 
aktoriai, muzikos leidėjai - tu-
rėtų sulaukti finansinių išmo-
kų iš šios asociacijos parengto 
2,7 mln. eurų vertės pagalbos 
plano.

Šalyje dėl pandemijos ir ka-
rantino atšaukus pavasarį turė-
jusius įvykti renginius, vasaros 
koncertus, festivalius bei kitus 
pasirodymus ir taip jautrus kul-
tūros sektorius patyrė didžiu-
lius nuostolius.

Pasak AGATA direktorės 

pavaduotojos Martynos Gudai-
tės-Gulbinienės, paramą asocia-
cijos nariai galės gauti net ke-
liais būdais, o pasinaudojus vi-
somis priemonėmis, suma, tek-
sianti vienam nariui, gali siekti 
keletą tūkstančių eurų.

Siekiant paskatinti muzi-
kantus ir toliau kurti turinį bei 
leisti albumus, buvo išplėstas 
AGATA Muzikos leidybos fi-
nansavimo fondas, kuris šiemet 
skirs papildomus 90 tūkst. eu-
rų. Fondui įprastai skiriamas 60 
tūkst. eurų biudžetas padidintas 
iki 150 tūkst. eurų.

Dėl atšauktų renginių -  
vienkartinės išmokos

Atsižvelgdama į susidariu-
sią situaciją dėl atšauktų kon-

certų, spektaklių, filmavimų, 
AGATA inicijavo lėšų, gautų iš 
tuščios laikmenos atlygio, per-
skirstymą. Kultūros ministerija 
ir Kultūros taryba pritarė AGA-
TA siūlymui vietoje kasmet re-
miamų kultūrinių projektų skir-
ti vienkartines 600, 1200 arba 
1800 eurų išmokas savarankiš-
kai dirbantiems kūrėjams, kurie 
dėl įvestos ekstremaliosios si-
tuacijos ir karantino prarado pa-
jamas.

Skaičiuojama, kad išmo-
kas turėtų gauti apie 800 
individua lių menininkų - mu-
zikantų, aktorių, įvairių sričių 
kūrėjų. Bend ra šioms išmo-
koms skirta suma siekia 750 
tūkst. eurų. Prašymus dėl šios 
išmokos bus galima pateikti 
artimiausiu metu.

Atlyginimai už 
licencijuotus kūrinius 
pasieks anksčiau

AGATA atlyginimus už viešu-
moje naudojamą muziką, perklau-
sas legaliose internetinėse platfor-
mose kūrėjams išmoka du kartus 
per metus, tačiau šių metų termi-
nas bus paankstintas ir dalis pinigų 
AGATA narius pasieks jau gegužę. 
Išankstiniams atlygiams už kūrinių 
perklausas muzikos platformose 
bei kompensaciniams (tuščios lai-
kmenos) atlygiams skirta suma 
siekia beveik 2 mln. eurų, kuriuos 
pasidalins aktoriai, muzikantai ir 
fonogramų gamintojai.

AGATA vienija daugiau 
kaip 9 tūkst. muzikos atlikėjų, 
aktorių bei muzikos leidėjų vi-
soje Lietuvoje.

Vaidotas Valiukevičius, 
grupės „The 
Roop“ lyderis

AGATA visą laiką stengiasi 
padėti atlikėjams, muzikantams. 
Tai labai svarbu dabar, nes, kaip 
žinote, viskas yra nubraukta - 
visi koncertai, renginiai uždraus-
ti. Atlikėjams ne šiaip buvo su-
mažintas krūvis, jie visi tiesiog 
liko bedarbiai, neaišku iki kada. 
Tad kiekvienas euras, kuris at-
eina, atlikėjui labai reikalingas.

O kokia Vyriausybės pagal-
ba? Populiariosios muzikos at-
likėjai, muzikantai į valstybės 
biudžetą įneša tikrai didelius pi-
nigus, bet yra traktuojami labai 
dviprasmiškai. Dauguma jų ne-

turi menininko statuso. Vienu 
atveju mes lyg ir ne menininkai, 
o kitu atveju, žiūrint iš verslo 
pozicijų, mes ir ne verslininkai. 
Todėl, kai kreipiamasi dėl para-
mos verslui, sako: ko jūs čia 
kreipiatės, jūs menininkai, o ne 
verslininkai, o kai einame ten, 
kur menininkai, mums sako - 
jūs ne menininkai.

Kiek ir kokių asociacijos 
AGATA išmokų gautume, dar 
tiksliai neišsiaiškinome. Dabar 
mes daugiau sukame galvas, ku-
riame įvairius planus, kaip pasi-
keitusioje situacijoje gyventi to-
liau, o ne verkti ir prašyti išmo-
kų. Nes reikia persiorientuoti, 
reikia greitai galvoti, kas bus po 
trijų mėnesių, po pusės metų. 
Kokie variantai? Kol kas esame 
dar tik galvojimo, įvairių paban-
dymų stadijoje - pažiūrėsime. 
Ne vien nuo mūsų priklausys, 
svarbu, kaip tas naujoves priims 
žmonės, tai yra vartotojai. O ir 
dėl dalyvavimo kitų metų „Eu-
rovizijoje“ dar niekas neaišku, 
dar turime laiko iki gruodžio, kai 
galime paduoti paraiškas.

Atlikėjas Deivis 
Norvilas

Man susidaro įspūdis, kad 
atlikėjus, neetatinius aktorius, 
tai yra tuos žmones, kurie netu-
ri valstybinio darbo, valstybė pa-
miršo. Ar valdžios vyrai galvoja, 
kad mes aukso klodus esame su-
sikrovę, sąskaitas Šveicarijos 
banke turime? Realiai mes esa-
me tie, kurie tikrai neuždirbame 
šiandien nė cento. Ir jei yra tokia 
asociacijos AGATA iniciatyva 
padėti atlikėjams, labai gražu, la-
bai tikiuosi, kad gal ir LATGA 
paseks tuo pavyzdžiu.

Norėtųsi, kad ir valstybė 
pažvelgtų į mūsų situaciją. Aš, 
kaip ir dauguma atlikėjų, netu-

riu menininko statuso. Bet tik-
rai neteisinga tai, kaip šiandien 
valstybė elgiasi su populiario-
sios muzikos atlikėjais. Mes 
mokame didelius mokesčius ir, 
atėjus tokiai situacijai, aš pasi-
gendu valstybės žvilgsnio į 
mus, pasigendu dėmesio. Eta-
tiniai žmonės, turiu omeny, 
etatus turinčius operos solis-
tus, choristus Operos ir baleto 
teatre, gauna tegul ir po 400 ar 
500, bet tai yra pajamos. O vis-
kas, ką mes, atlikėjai, neturin-
tys etato, dabar turime - tik 
išlaidos: mokesčiai, paskolos. 
Valstybė viską nurėžti, už-
drausti sugebėjo, o kažkokios 
alternatyvos nepasiūlė. Aš nie-
ko prieš gauti darbo, dirbti, ne-
prašau kažkokių malonių, nie-
kada jų neprašiau, niekada ne-
sirgau, niekada negavau iš 
valstybės jokių išmokų, tarki-
me, dėl sveikatos, nes mes, at-
likėjai, neturime teisės sirgti. 
Yra koncertas ir tu dirbi. Sergi 
ar ne - tavo reikalas. Dabar rei-
kia, kad valstybė ir mus prisi-
mintų.
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Kaip gyvena „uždaryti“ atlikėjai, aktoriai?
 ■ AVINAS (03 21-04 20)

Gegužės 1-12 dienos gali būti ypač 
sudėtingos tiems, kurie gimė ba-
landžio 8-12 d. Mėnesio pradžioje 

svarbu nepervargti ir racionaliai paskirstyti 
savo jėgas per visą dieną. Kovo mėnesį gi-
mę Avinai galės viską suspėti, jei parodys 
ypatingą aktyvumą gegužės 7-22 d. Tačiau 
reikės paplušėti dėl savo sėk mės profesi-
nėje veikloje ir asmeniniame gyvenime. 
Balandžio 13-19 d. gimusiems Avinams 
reikės tris kartu pagalvoti ir tik po to tarti 
savo žodį, ypač paskutinę mėnesio deka-
dą. Gimusiems balandžio 13-16 d. neverta 
kurti planų, nes jie vis tiek galės bet kuriuo 
momentu pasikeisti. Patartina saugoti krau-
jagysles, ypač galvos, vengti intelektualinio 
ir emocinio pervargimo, atsargiai naudotis 
elektros prietaisais, nežaisti su fejerverkais 
ir kitais daiktais, galinčiais lengvai užsidegti 
ar sprogti.

 ■ JAUTIS (04 21-05 20)
Gegužės mėnesį Jaučiui bus bū-
dingas gyvybinių jėgų antplūdis 
ir vidinio „Aš“ suaktyvėjimas, noras 

sparčiai judėti į priekį. Tai padės jam įveikti 
bet kokius sunkumus. Tačiau reikia nepa-
miršti, kad „audrą ir veržimąsi“ greitai pa-
keičia pervargimas, lėtinių ligų paūmėjimas 
ir kiti nemalonūs reiškiniai. Jaučio laukia 
perspektyvios pažintys, įdomios išvykos ir 
naujos idėjos, tik reikės atsiminti, kad ge-
gužės 1-22 d. vykusios derybos turės būti 
pratęstos ir tik tada bus priimti galutiniai 
sprendimai. Be pratęsimų gali pasibaigti 
tik gegužės 16-21 d. vyksiančios derybos. 
Jautis galės pasinaudoti „teise suklysti“ ir 
imtis tokių veiksmų, kuriems negalėjo pa-
siryžti ilgą laiką. Jeigu tada viskas klostysis 
puikiai, vadinasi, pavyko surasti teisingą 
sprendimą. Jeigu reikalai strigs, vadinasi, 
neverta jais užsiimti artimiausiais metais.

 ■ DVYNIAI  (05 21-06 21)
Dvyniai gegužės mėnesį galės pa-
keisti savo gyvenimą į gerą ir net 
suteikti jam egzotiškų atspalvių. 

Tačiau neverta karštligiškai demonstruoti 
aktyvumo, nes jiems vis tiek nepavyks laiku 
susidoroti su visais susikaupusiais darbais. 
Geriau daryti viską per daug neskubant. 
Gegužės gale Dvyniai atsidurs „rizikos zo-
noje“. Jų tyko dezorientacija, painiava, su-
maištis, prarandamos savo ambicijų realiza-
vimo galimybės. Šiuo sunkiu periodu reikės 
pasistengti suvokti, kad realybė neprivalo 
būti tokia, kokią ją įsivaizdavote. Galbūt kai 
kuriuose dalykuose patekote į aklavietę. 
Nieko baisaus. Tik reikia kreiptis pagalbos 
į tuos, kas realiai (o ne pagal reklaminius 
skelbimus) moka įveikti analogiškus sun-
kumus, ir paklausyti profesionalų patarimų. 
Anksčiau ar vėliau iliuzijos išsisklaidys, o 
įgytas sugebėjimas įveikti gyvenimo sun-
kumus liks su jumis visam laikui.

 ■ VĖŽYS (06 22-07 22)
Šis mėnuo bus sėkmingas visiems 
Vėžio ženklo atstovams, kurie ne-
sėdės sudėję rankų, o konstrukty-

viai pasinaudos tomis galimybėmis, kurias 
suteiks likimas. Nereikia laukti malonės iš 
aplinkinių. Patys aktyviai kurkite sau veiklos 
sritį, plėskite bendravimo ratą ir įsijunkite 
į jums įdomius užsiėmimus. O tiems, kurie 
mėgsta atsikalbinėti ir sėdėti be užsiėmi-
mo, gegužės mėnuo gali susiklostyti ne 
itin palankiai. Negalima per daug mėgautis 
azartiniais žaidimais ir kitomis pramogo-
mis, nes jos gali sužlugdyti karjerą. Venkite 
bet kokių pykčio apraiškų, dėmesingai įsi-
klausykite į vyresnių giminaičių patarimus.
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 ■ LIŪTAS (07 23-08 23)
Daugumai Liūto ženklo atstovų ge-
gužė bus geras mėnuo įvairiais at-
žvilgiais. Likusiems sėkmė nusišypsos 

paskutinę šio mėnesio savaitę. Jie pajus jėgų 
antplūdį, ryžtą savo ketinimams įgyvendinti. 
Visus rugpjūčio mėnesį gimusius Liūtus liki-
mas aktyviai palaikys . Pajutę aplinkui meilės 
atmosferą, jie galės pasireikšti pedagoginėje 
srityje, autoriniuose meno projektuose, už-
megzti kontaktų su įtakingais asmenimis. Šis 
periodas bus palankus asmeninių pasiekimų 
prezentacijai, poilsiui, kelionėms ir išvykoms. 
Liūtui gali kilti problemų dėl atvirų dikta-
toriškų užmojų, puikybės ir garbėtroškos. 
Nereikia tikėtis palankumo iš oficialios val-
džios. Kategoriškai draudžiama žaisti azar-
tinius žaidimus - šansai išlošti ar sėkmingai 
užbaigti finansines machinacijas praktiškai 
bus lygūs nuliui.

 ■ MERGELĖ (08 24-09 23)
Gegužės mėnesį Mergelė galės pa-
justi nematomą likimo palaikymą. 
Ji jaus pasitikėjimą savo jėgomis. Ir 

tik visai pasyvūs šio ženklo atstovai negaus 
jokios naudos iš palankių žvaigždžių. Tie, 
kurie intensyviai triūs, neabejodami savo 
sėkme, sugebės patraukti į save aplinki-
nių dėmesį ir padaryti puikią savo pasie-
kimų reklamą. Sėkmė taip pat lydės tuos 
Mergelės ženklo atstovus, kurie kreipsis 
pagalbos į aukštesnes instancijas. Išvykos 
švietimo ir pažintiniais tikslais bus sėkmin-
gos, ypač jeigu jos buvo numatytos se-
niai. Gegužės pabaigoje Mergelei vis dėlto 
teks susidurti su nedideliais sunkumais. 
Veikiausiai teks sumažinti bendravimo ratą 
arba atsisakyti darbo, kurio sėkmė visiš-
kai priklauso nuo viso kolektyvo suderintų 
veiksmų. Taip pat gali atsirasti potvarkių ar 
įstatymų, kurie stabdys jūsų firmos veik-
lą. Nenusiminkite, nes, kaip žinote, viskas 
praeina, greitai praeis ir šie nemalonumai.

 ■ SVARSTYKLĖS (09 24-10 23)
Svarstyklėms niekas neturi sutrukdy-
ti elgtis taip, kaip joms atrodo tinka-
ma. Gegužės pradžioje Svarstyklės 

pasijus traukiančios „lyną“ kovoje dėl 
valdžios, pirmavimo profesinėje srityje ar 
šeimyniniame gyvenime. Galimas trumpa-
laikis (2-3 dienų) jėgų išsekimas. Gegužės 
6-15 d. gali būti sudėtingos Svarstyklėms - 
didelis pavojus tapti „mainų figūra“ sveti-
mame žaidime. Dabar neverta pasikliauti 
tais, kurie palaikydavo anksčiau, neverta 
tikėtis, kad bus patenkintos asmeninės am-
bicijos. Finansinių ir materialių bei techni-
nių resursų trūkumas, apskritai būdingas 
vienai ar kitai šakai, pastebimai apsunkins 
Svarstyklių judėjimą link užsibrėžto tikslo. 
Į pagalbą ateis vyresnio amžiaus giminės, 
patyrę kolegos arba laikinai nedirbantys 
pensininkai. Jeigu kreipsis į juos apie ge-
gužės 20 d., Svarstyklės galės sėkmingai 
išspręsti savo problemą.

 ■ SKORPIONAS (10 24-11 22)
Skorpionui šį mėnesį bus gana 
sunku sutarti su aplinkiniais ir pa-
siekti abipusio supratimo. Ypač 

per pirmąsias dvi gegužės dekadas jis 
pastebės, kad aplinkiniai galvoja kitaip, 
nei jis norėtų, ir neteikia jokios reikšmės 
jo nuomonei, kas gali skaudžiai pažeisti 
jo savimeilę. Nuo gegužės 20 d. intelek-
tualiniai nesutarimai gali peraugti į kovą 
dėl valdžios, tai ypač liečia šeimyninius 
santykius. Skorpionas rizikuoja susidurti 
su tiesiogine kliūtimi savo profesiniam ir 
kūrybiniam savarankiškumui. Dauguma 
buvusių sąjungininkų ir bendražygių bus 
pasirengę imtis jam nenaudingų veiks-
mų arba atvirai stoti prieš jo iniciatyvą. 
Pasiekęs sėkmės vienu atsitiktiniu atveju, 
jis rizikuos prarasti visą savo projektą ar 
verslą, todėl dabar geriau nestoti į atvirą 
kovą su konkurentais. 

Gegužės mėnuo bus nelengvas šeimyninių ir dalykinių santykių išbandymo 
metas. Tie ryšiai, kurie atlaikys visus pavasario sunkumus ir rūpesčius, pasižymės 
tvirtumu ir ilgalaikiškumu. Mėnuo bus nelengvas visiems, įspėja žymus astrologas 
Pavelas Globa. Įžymybėms ir vadovaujančius postus užimantiems žmonėms teks 
įrodinėti savo gebėjimus būti lyderiais ir mokytis iš savo klaidų. Bandymai permes-
ti atsakomybę ir finansinius rūpesčius kitiems sukels pasipiktinimą ir protestus.

Nuo gegužės 9 iki 30 dienos nepatartina imti jokių paskolų, pirkti nekilnojamo-
jo turto ar labai brangių daiktų į kreditą, skolinti pinigų.
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Gegužės mėnesį pavasarinis jėgų 
antplūdis padės Šauliui pasiekti 
puikių rezultatų bet kokioje veikloje. 

Sėkmė lydės jį visą mėnesį, bet stipriausiai 
likimo palaikymą jis jaus gegužės 13-16 d. 
Šaulio gyvenime ir toliau išliks kaustančių 
aplinkybių, kurioms pašalinti prireiks ištver-
mės, kantrybės ir sugebėjimo bet kokiomis 
sąlygomis veikti maksimaliai produktyviai. 
Dabar ne laikas tikėtis aplinkinių palaiky-
mo. Jiems patiems reikės Šaulio pagal-
bos. Jam patartina vengti demonstruoti 
aroganciją bet kokiose gyvenimo sferose 
(taip pat meilės ir finansų), stengtis būti 
taktiškesniam santykiuose su artimaisiais 
ir draugais. Tai bus išbandymų ir pagun-
dų mėnuo. Geriems dalykams teks įdėti 
pastangų, o blogi ir žlugdantys projektai 
iš pradžių augs kaip ant mielių. Patartina 
nesiimti jokių naujų veiklų, jei Šaulys nenori 
būti įtrauktas į nemalonias situacijas.

 ■ OŽIARAGIS (12 22-01 20)
Mėnesio pradžia Ožiaragiui nebus 
paprasta. Šefas nenorės tinkamai 
įvertinti jo pasiekimų, o aplinkinius 

pradės erzinti jo persona. Jam reikės veng-
ti susirėmimų tiek namuose, tiek ir darbe. 
Svarbiausiu nemalonumų šaltiniu gali tapti 
egoizmas ir savų galimybių pervertinimas. 
Venkite garbėtroškų, užsispyrusių, save 
įsimylėjusių žmonių, neleiskite prasiveržti 
įniršiui ir valdingumui, kantriai išklausykite 
ir viršininkus, ir pavaldinius. Įsidėmėkite, kad 
jūsų šansai valdyti arba kontroliuoti situaciją 
dabar bus lygūs nuliui. Todėl visą savo valią 
turite nukreipti į savų reakcijų kontrolę. Jeigu 
sugebėsite suvaldyti emocijas, pasieksite ne-
įtikėtinos pergalės visuose sunkumuose ir 
galiausiai įveiksite jus erzinusį chaosą. 

 ■ VANDENIS (01 21-02 19)
Pirmoji gegužės savaitė Vandeniui 
bus dvejopa. Viena vertus, likimas 
pateiks puikių galimybių išsiveržti į 

lyderius ir visu balsu pareikšti apie save. Kita 
vertus, apmaudi klaida, kurią išprovokuos 
nereikalingi, agresyvūs ir skuboti veiksmai, 
gali iškelti grėsmę jo siekiamam tikslui. 
Reikia būti atidiems ir apdairiems. Sausio 
mėnesį gimęs Vandenis nuolat susidurs su 
nepatikima informacija ir griežta kritika savo 
atžvilgiu. Reikės būti atidžiam bendraujant 
su užsakovais. Gresia didelis pavojus, kad jie 
gali suklysti, pateikdami pirminius duomenis 
ir formuluodami užduotį. Stabilų palaiky-
mą gaus tie, kurie yra gimę vasario 15-17 d. 
Jiems pavyks demonstruoti savo optimizmą, 
kilnią dvasią ir lyderio sugebėjimus, įkvėpti 
bendraminčius didiems darbams.

 ■ ŽUVYS (02 20-03 20)
Žuvims yra prasmės pasinaudoti 
trumpalaikiu „palankiu vėju“, kuris 
išpūs jų bures pirmąją gegužės de-

kadą. Praktiški žingsniai, kuriuos šio ženklo 
atstovai žengs tuo metu, paskatins asme-
ninį vystymąsi ir padės daryti profesinę 
karjerą. Demonstruokite ištikimybę savo 
principams ir patys sudarykite palankias 
sąlygas savo tikslų įgyvendinimui. Žuvis, 
gimusias kovo 9-15 d., sėkmė lydės visą 
mėnesį, su sąlyga, kad jos pačios aktyviai 
sieks naujų profesinių aukštumų, stiprins 
savo dalykinę reputaciją. Žuvims teks įdėti 
nemažai pastangų, kad surastų aukso vidu-
rį tarp įvairių galimybių ir būtinybės vienu 
metu judėti dviem kryptimis. Gegužė bus 
gana nesėkmingų meilės nuotykių mėnuo. 
Ieškantys jų įsipainios į tokias komplikuotas 
situacijas, kokias galima pamatyti tik teatri-
nėse komedijose.

Gegužės mėnesio horoskopas dvylikai Zodiako ženklų

Astromanija.lt
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Prekybos centre vyras nusi-
čiaudi. Visi su pasibaisėjimu at-
šoka nuo jo.

„Čia man tuberkuliozė, atvira 
forma“, - teisinasi žmogus. Visi 
atsidūsta: „Ačiū Dievui!“

●
Dėl paskelbtos koronaviruso 

pandemijos 2020-ieji metai yra 
perkeliami į 2021-uosius.

●
Akcija: įsigykite turistinę ke-

lionę į Italiją mažiausia kaina ir 
gaukite dovanų - dvi savaites pa-
pildomo poilsio namuose.

●
- Kodėl iš parduotuvių lenty-

nų šluote šluojamas tualetinis po-
pierius?

- Todėl, kad vienas nusičiau-
dėjęs, šimtus kitų iš baimės pri-
verčia prikrauti į kelnes.

●
Ištraukė senis tinklą iš jūros 

ir rado joje vieną vienintelę žuve-
lę, kuri jam tarė:

- Paleisk mane. Aš tris tavo 
norus išpildysiu...

Ir suprato senis, kad japonai 
apie Fukušimą daug ką nutyli.

●
Vyras ateina į paštą su siun-

tiniu. Salėje tuščia, priėmėja skai-
to laikraštį.

- Atleiskite...
- Stokite į eilę, - atsako dar-

buotoja nepakeldama akių.
- Atleiskite, bet...
- Aš jums sakau: stokite į eilę!
Vyras užsiplieskia, trenkia 

kumščiu į stalą ir spjauna ant jos. 
Ši pašoka:

- Ką sau leidžiate, chame? 
Tuoj policiją iškviesiu!

- O kodėl manote, kad tai aš? 
Aplink tiek daug žmonių!

●
Vyras atvažiuoja į grožio sa-

loną pasiimti žmonos. Ji įlipa į ma-
šiną. Vyras atsisuka, pasižiūri ir 
sako:

- Na nieko, bent jau pabandei.
●

Aukštas teisėtvarkos parei-
gūnas gatvėje partrenkia du pės-
čiuosius. Teisme skelbiamas 
nuosprendis:

- Piliečiui, kuris galva pramu-
šė priekinį automobilio stiklą, 
skiriama 5 metų laisvės atėmimo 
bausmė už užpuolimą su įsilauži-
mu, o tam, kuris po susidūrimo 
nulėkė į krūmus, skiriami 7 me-
tai už bandymą pasprukti iš nu-
sikaltimo vietos.

●
Plaukia du krokodilai. Žiūri - 

beždžionė ant šakos sėdi ir supa-
si. Vienas kitam ir sako:

- Pasityčiokim iš jos. Kai pri-
plauksim, paklauskim, ar ji ište-
kėjusi. Jei atsakys, kad taip, saky-
sime: „Kas tave tokia baisią ve-
dė?“

O jei atsakys,kad ne, pasaky-
sim: „Na, aišku, kas gi tokią baisią 
ves!“

Susitarė. Priplaukia prie me-
džio ir klausia beždžionės:

- Ei, beždžione, ar tu ištekė-
jusi?

- Argi čia ištekėsi, kai aplin-
kui vieni krokodilai!

●
Sėdi du draugai šalia vienas 

kito. Vienas klausia:
- Gal nori gumos?
Kitas atsako:
- Dabar ne, gal vėliau.
Pasiūlęs gumos tyliai subur-

ba: tai kad jau tau dabar reikėtų.
●

Grįžusiam iš mokyklos Pet-
riukui mama sako:

- Parodyk pažymių knygelę.
Petriukas parodo. Motina su-

pykusi ir pasibaisėjusi taria:
- Vieni dvejetai!!! Pažiūrėk, 

kaip Marytė mokosi, vieni dešim-
tukai.

Petriukas:
-Bet, mama, kai sakiau: „žiū-

rėk, koks Jonuko dviratis“, ir pra-
šiau, kad man nupirktum tokį, pa-
sakei: „nežiūrėk į kitus“.

●
Virtuvėje tyliai atsidaro šal-

dytuvo durys ir išlenda didelė, 
riebi pelė. Ji persimeta per petį 
dešrelių virtinę, pasiima gabalą 
sūrio, lašinių ir neskubėdama pa-
traukia prie savo urvelio.

Prie urvelio stovi pelėkautai 
su pamauta apdžiūvusia duonos 
plutele. Pelė paniekinamai žvilg-
teli į tuos pelėkautus ir pareiš-
kia:

- Garbės žodis, kaip kokie 
maži vaikai…

●
Mokytoja:
- Šiandien mes mokysimės 

veiksmažodžių asmenavimo. As-
menuosim veiksmažodį „dainuo-
ti“. Petriuk, jeigu tu dainuoji, kaip 
tu pasakysi?

- Aš dainuoju.
- Teisingai. O jei dainuoja ta-

vo sesuo?
- Nutilk, gyvate.

ANEKDOTAI


