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Liudas Mikalauskas, vienas žy-
miausių jaunosios kartos bosų, sa-
vo išskirtiniu balso tembru ir artis-
tiškumu pelnęs publikos numylė-
tinio vardą, jau seniai gyvena kai-
me. Tad ir dabartinė izoliacija nuo 
žmonių sambūrio jam problemų 
nekelia. Pozityvumu ir optimizmu 
trykštantis operos solistas vieno-
dai gerai jaučiasi ir scenos prožek-
torių šviesoje, ir savo namų kieme 
per skerstuves, nes kaip pats sako, 
yra gamtos vaikas. Kasdien į Vilnių 
140 km iš namų į darbą Operos ir 
baleto teatre važinėdavęs daini-
ninkas karantiną vadina galimybe 
atsikvėpti. Ir suvokti, kiek nedaug 
žmogui reikia.

Irena BABKAUSKIENĖ

- Jau septinti metai gyve-
nate kaime. Tad prie savotiš-
kos izoliacijos nuo miesto šur-
mulio esate pripratęs. Ir šian-
dienos karantinas kaime ki-
toks, ar ne?

- Turime didelį kiemą. Nors 
didelis kiemas kaime anoks čia 
turtas. Mieste jei sakytum, kad tu-
ri pusę hektaro, sakytų - milijonie-
rius, o kaime visi aplink po tiek 
turi, ir dar daugiau. Bet vaikams 
kiemas - didelis, yra ką veikti. Aš 
tikrai su didžiule užuojauta pasi-
klausau bičiulių, kurie gyvena 
miesto bute ir laikosi karantino, 
ypač didelė bėda tiems, kur šei-
moje vienas vaikas - tėveliai turi 
tam vaikui sugalvoti, ką jis veiks. 
Mūsų abu vaikai patys randa įvai-
riausių žaidimų. Kai išbėga į lauką, 
praktiškai nelabai jų ir bematome. 
Nepasakyčiau, kad karantinas man 
buvo ir yra kažkas labai nemalo-
naus. Ačiū Dievui, jokios ligos ne-
apėmė. Man asmeniškai jau seniai 
reikėjo tokio atitrūkimo nuo to 
kasdienio lėkimo, nuo teatrinės 
veiklos - jau buvau pervargęs: 
Kauno muzikiniame teatre rengė-
me pastatymą, Vilniuje premjera 
buvo numatyta gegužės mėnesį. 
Tad tas beveik dviejų mėnesių ati-
trūkimas nuo darbų man dar ne-
atsibodo.

- Karantinas suteikė gali-
mybę įgyvendinti ir seną sva-
jonę - įsigijote du avilius. O 
kaip bitės?

- Turiu jau ir bičių. Iš pradžių, 
kai atvežė, vos viena kita nedrąsiai 
iš avilio išlįsdavo - tokie vėsūs va-
karai buvo. O dabar dūzgia jau kaip 
pasiutusios. Aplink daug trešnių, 
tai tas trešnes užgulusios. Turėti 
bičių - sena mano svajonė. Mano 
senelis buvo bitininkas, kai buvau 
paauglys ir vėliau, iki pat studijų 
pradžios, visą laiką važiuodavau 
jam padėti, nes seneliui buvo 80 
metų ir jam reikėdavo pagelbėti. 

Savo namuose taip pat turėjau 4 
avilius, bet kai išvažiavau studi-
juoti, aviliai išmirė. Suskaičiavau, 
kad jau 15 metų praėjo be bičių, 
tad karantinas - toks laikotarpis, 
kai turėjau laiko tuo užsiimti. Be 
to, bitininkai pakvietė į Bitininkų 
sąskrydį, kuris turėjo vykti rug-
pjūčio 1 dieną - buvau užsiprašęs 
poros šeimų bičių vietoj honoraro. 
Bitininkai pažadą ištesėjo - atvežė 
bičių, nors šventė ir nusikėlė į ki-
tus metus. Ir į bitininkų gretas ma-
ne įrašė. Dabar turiu porą bičių 
šeimų - būsiu toks mažos apimties 
bitininkėlis.

Aišku, per tuos 15 metų daug 
kas pasikeitė - visokių priemonių 
atsirado. Nuvažiavau į bitininkys-
tės parduotuvę, tad į kai kuriuos 
dalykus žiūrėdamas net nesu-
prantu, kam skirti. Pavyzdžiui, 
dūminės yra įvairiausių rūšių: 
nuo brangių ir modernių - iki pa-
prasčiausių už 12 eurų. O mano 
ranka po senovei prie paprasčiau-
sios dūminės kažkaip linksta, tai 
ir pasiėmiau pigiausią - norisi bi-
tininkauti, kaip kažkada bitinin-
kauta, ir nesinori tų modernių 
dalykų taikyti.

- Jei jau su menininku, pu-
blikos numylėtiniu kalbame 
apie „ūkį ir bites“, nustebin-
kite dar labiau - gal pradėjote 
ir ūkininkauti, pavyzdžiui, 
vištos kieme lesioja, paršiu-
kas kriuksi?

- Mėsos turime - lapkričio 
mėnesį kiaulę pjovėme. Ne pats 
auginau - turime ūkininką, kuris 
kiaules augina, pas jį perkame už-
augintą kiaulę, ne skerdieną. Aš 
augau kaime, pas mus visada bu-
vo tokia savotiška tradicija, gal 
kam juokingai atrodys, o kažkam 
gal ir nežmoniškai, bet būdavo to-
kia kiaulės skerdimo tradicija, lyg 
koks šeimos susirinkimo ritualas. 
Keistas dalykas, bet taip būdavo, 
vaikai „palendricas“ nešiodavo, 
reikėdavo, kad tėvai padėtų svili-
nant kiaulę. Tad ir dabar tęsiu šią 
tradiciją - mano tėvai visada atva-
žiuoja pas mus į skerstuves.

Rimčiau ūkininkauti nelabai 
turime vietos, bet daug ką užsi-
auginame - turime daržą, šiltna-
mį, užsikonservuojame ir agurkų, 
ir pomidorų, rauginti agurkai ne-
seniai tik baigėsi. Tuoj nuo palan-
gės agurkus pernešime į šiltnamį, 
ridikėliai jau užaugo - gyvenk ir 
džiaukis. Bulvių ūkininkai aptekę 
aplinkui, vos neužkasinėja į duo-
bes, nes jau pūva sandėliuose. Tik 
pasakyk, kad trūksta bulvių, tik-
rai sulauksi pagalbos. O kol bulvių 
yra, tol Lietuva gyvens.

Kiek tam žmogui reikia. Turi-
me kur gyventi, turime automobi-
lį, kurio visiškai nenaudojame, dar 
nėra taip buvę, kad kuras būtų 
toks pigus, o tu niekur nevažiuoji. 
Kurui kas mėnesį išleisdavome po 
600 eurų, o dabar, kai prisipyliau 
pilną baką prieš du mėnesius, taip 

ir stovi. Iki kaimo parduotuvės su 
dviračiu galima nulėkti. Rūbų lyg 
nestokojame, maisto nusiperka-
me. Kartais girdžiu kokioje laido-
je svarstant, ar žmogus gali išgy-
venti už 400 eurų. Jei tau niekur 
nereikia važiuoti ir vietoje kažkur 
darbuojiesi, jei didelių poreikių 
vaikams nesi sukūręs, tai aš, ma-
tyt, iš tų, kurie išgyventų. O jei 
dviese po 400 eurų sudedame, ti-
krai su šeima išsisuktume.

- Sausio mėnesį Operos ir 
baleto teatre buvote paskelb-
tas metų solistu. Ar nepasiil-
gote scenos? Kaip apskritai 
jaučiasi dainininkai, kai nėra 
spektaklių, koncertų?

- Sudėtinga prisiversti dainuo-
ti namie, kai visi zvimbia aplinkui. 
Bet kokiu atveju, sezonas, matyt, 
prasidės anksčiau, liepos mėnesį. 
Atidaryti teatrų gal dar neleis, bet 
premjeras tikrai rengsime, kad 
rugpjūčio pabaigoje galėtume jas 
parodyti - viliuosi, kad rugpjūčio 
pabaigoje teatrai jau bus atidaryti. 
Manęs laukia dvi premjeros: „Ma-
no puikioji ledi“ Kauno muzikinia-
me teatre ir „Anna Bolena“ Vil-
niuje, Operos ir baleto teatre.

Labai gaila renginių, kurie at-
šaukti, ne tiek dėl pinigų, bet dėl 
to, jog tai gražūs renginiai, kuriuo-
se tikrai norėjosi dalyvauti, dabar 
ir viso užsienio kelionės nusikėlė, 
pavyzdžiui, Kšyštofo Pendereckio 
mirties minėjimas Lenkijoje, kur 
esu kviečiamas. Gaila atlikėjų bi-
čiulių, kurie neturėjo etatinio dar-
bo, ir kurie liko be jokių pajamų. 
Man paprasčiau, turiu etatinį dar-
bą. Mažesnės apimties lėšos, bet 
jos vis tiek pareina. Aišku, ne tas 
atlyginimas susidaro, kokį gauda-
vai dirbdamas, nes didelė dalis yra 
mokama nuo spektaklių kiekio. 
Bet tie bičiuliai, kurie gyvendavo 
nuo koncerto iki koncerto, ir kai 
tų koncertų nėra, jiems visai blo-
gai. Didelė problema yra meninin-
kams išgyventi. Ypač laisviems 
menininkams.

- Nepaisant darbo Operos 
ir baleto teatre, Kauno muzi-
kiniame teatre, jus taip pat 
galima priskirti tiems lais-
viems menininkams, ar ne?

- Išties, man mieliausia vei-
kla - tų laisvų menininkų, prie ku-
rių aš kartais ir save priskirdavau. 
Tai kelionės su koncertais po visą 
Lietuvą, pas žmones, pas nuosta-
bias bendruomenes, bendradarbia-
vimas su kultūros centrais, įvairios 
programos, jų rengimas, vežimas 
į dvarus, į kamerines erdves - vis-
kas labai greitai nusiėmė. Viliuosi, 

kad žmonės tiek neįsibaugins ir 
paskui neprireiks kelerių metų, 
kad publiką vėl pritrauktum prie 
kultūros, prie meno.

Mano rengiamose kamerinė-
se programose retai išgirsite už-
sienio autorių. Visada kažko įdo-
maus, naujo ieškau iš lietuvių 
kompozitorių - žmonėms patinka 
girdėti tekstus lietuvių kalba, lie-
tuvių autorių kūrinius. Daug ži-
nau apie tuos autorius, ir apie po-
etus, ir kompozitorius - galiu kaž-
ką papasakoti žmonėms, jiems tai 
irgi įdomu.

- Patriotiškumo, tautišku-
mo gija jūsų koncertinėse pro-
gramose, pasirinkimuose, or-
ganizuojamuose festivaliuose 
eina labai seniai ir giliai. Iš 
kur visa tai ateina?

- Turėjau diedukus, kurie bu-
vo ypač patriotiški, turėjau savo 
pirmąjį mokytoją, kuris vadovavo 
Tauragės tremtinių chorui, ir bū-
damas paaugliu dažnai patalkin-
davau jiems įvairiose šventėse, 
repeticijose. Tas augimas tarp 
tremtinių, pergyvenusių tokią 
skaudžią Lietuvos istorijos epo-
chą, kurie pasakodavo apie tėvy-
nės ilgesį, kurie su ašaromis aky-
se tardavo žodį „Lietuva“, tas ne-
galėjo nepadaryti įspūdžio, įtakos 
jaunam žmogui. Ir padarė, nes ir 
dabar prisimenu visus jų pasako-
jimus, visus tuos žmones. Kartais 
pasirodantys pranešimai, kad iš 
Tauragės bičiulių miršta vienas 
ar antras buvęs tremtinys, mane 
labai paveikiai sukrečia. 

Kaime gyvenant nutinka to-
kie įdomūs dalykai, vienaip ar ki-
taip vis išlenda senosios lietuvių 
tradicijos, pavyzdžiui, toks ele-
mentarus dalykas - niekada ne-
sugalvotum iki kokios antros va-
landos dienos sekmadienį išeiti 
dirbti. Net mintis tokia nešauna. 
Mieste absoliučiai ignoruodavo-
me šventadienį, nekreipdavome 
dėmesio - sekmadienis, ne sek-
madienis, o čia tiesiog tavęs ne-
suprastų, jei pamatytų, kad bent 
jau žoliapjovę įsijungei sekmadie-
nį. Ir ta bendrystė tarp kaimynų 
man patinka. O miesto daugiabu-
tyje net kaimyno vardo nežinai.

- Savo sūnų ir dukrą pat-
rio tiškai auklėjate, šešiametė 
dukra jau Maironio eilėraščius 
moka...

- Ir dvimetis Jonukas, ir Gin-
tarė labai mėgsta pasakų klausy-
ti. Jie tas pasakas mintinai iš-
moksta, jei daug kartų skaitai. 
Tad skaitydamas dažnai įterpiu 
kokio nors eilėraščio ketureilį, sa-
kau - ir tada princesė pasakė: 
„Graži tu, mano brangi tėvyne...“ 
Taip dukra išmoko visą Maironio 
„Lietuva brangi“. Buvo labai juo-
kinga, net nejauku truputėlį, kai 
ji Kalėdų Seneliui „Lietuva bran-
gi“ supylė. 

Dabar turiu  
porą bičių šeimų - 
būsiu toks 
mažos apimties 
bitininkėlis
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Net ir nesekant naujienų galima 
pastebėti, kad švelninamos karan-
tino sąlygos - gatvėse smarkiai pa-
daugėjo žmonių, keliuose - trans-
porto priemonių. Darytina prielai-
da, kad pastarųjų, ypač - dviračių, 
kasdien keliuose bus vis daugiau. 
Apie tai, kaip reikėtų elgtis, kad 
šylantis oras netaptų ir gausėjan-
čių eismo įvykių priežastimi, „Lais-
valaikis“ kalbasi su saugaus eismo 
ekspertu, buvusiu lenktynininku 
Stasiu Brundza.

Vidmantas MiseVičius

Trys rizikos grupės

Pasak S.Brundzos, pavasarinį 
transportą sąlyginai galima su-
skirstyti į tris rizikos grupes: 
elektriniai paspirtukai bei dvira-
čiai, motociklai ir po žiemos į ke-
lius išriedantys vyresnio amžiaus 
vairuotojai.

„Elektriniai paspirtukai Kelių 
eismo taisyklėse turėtų būti pri-
lyginti dviračiams, tačiau, deja, 
atskiros tokios sąvokos nėra. 
Nors šios transporto priemonės 
gali išvystyti nemažą greitį, nie-
kas per daug nekontroliuoja, ko-
kio amžiaus asmenys jomis nau-
dojasi. Tad nereikėtų stebėtis, 
kad jais važinėjantys ir KET ne-
žinantys paaugliai ar dailiosios ly-
ties atstovės patenka į eismo įvy-
kius, - kitokį požiūrį į problemą 
išsakė pašnekovas. - Be to, kiek 
teko sutikti paspirtukininkų su 
šalmais? Gal vienas kitas ir dėvi, 
tačiau absoliuti dauguma laksto 
be jokių apsaugų. Tai lemia, kad 
nelaimės atvejų tokie asmenys 
patiria rimtų sužalojimų.“

Dviratininkai iki 18 metų, pa-
gal KET, privalo dėvėti šalmus, 
važinėjantys keliais - mūvėti lie-
menes, bet pretenzijų saugaus 
eismo ekspertas turėjo ir jiems.

„Taisyklės yra, tačiau pasi-
žvalgius galima pastebėti, kad ne 
visi jų laikosi. Kadangi dviratinin-
kai dažnai išsuka ir į važiuojamąją 
kelio dalį, būtų tikslinga privaloma 
tvarka visuose juose įdiegti papil-
domus šviesos signalus. Tikėtina, 
tokie sprendimai sulauktų kriti-
kos, kad esą brangu ar netikslinga, 
tačiau kalbame apie žmonių sau-

gumą. Yra įvairių situacijų, kai ma-
nevruodami automobilių vairuoto-
jai gali tiesiog nepastebėti bemo-
torės ar tyliai važiuojančios trans-
porto priemonės. Aišku, šviesos 
signalai netaps panacėja, tačiau tai 
užtikrins, kad dviračiai ir elektri-
niai paspirtukai, ypač tamsiuoju 
paros metu, bus geriau matomi. Ir 
nesinori tikėti, kad leisdami šim-
tus eurų transporto priemonei, 
žmonės nerastų kelių papildomų 
eurų savo saugumui. Nebent jis 
jiems visiškai nerūpi?“ - svarstė 
pašnekovas.

Motociklus buvęs lenktyni-
ninkas taip pat buvo linkęs priskir-
ti rizikos grupei.„Labai dažnai eis-
mo įvykių priežastimi tampa vir-
šytas greitis. Vien Kauno apskri-
tyje per balandžio 13-19 dienas 
buvo užfiksuota beveik 5000 grei-
čio viršijimo atvejų. Aišku, tiek 
nusižengimų padarė visi vairuoto-
jai, tačiau yra kita problemos pusė. 
Dideliu greičiu atlekiantį motociklą 
automobilio vairuotojas gal išgirs, 
tačiau jeigu motociklininkas per 
miestą lekia 120 km/val. greičiu, tai 
ne kiekvienas spės į tai sureaguo-
ti. Nors ir magistraliniuose keliuo-
se motociklininkai mėgsta viršyti 
greitį. Tai - problema, kurią galėtų 
spręsti greičio matavimo radarai, 
tačiau magistraliniuose keliuose jie 
buvo nuimti. Pasekmė - Lietuvoje 
išaugęs „juodųjų dėmių“ skai-
čius,“ - sakė S.Brundza.

Prisiminė pašnekovas ir vai-
ruotojus, priskirtinus trečiajai ri-
zikos grupei.

„Vyresnio amžiaus asmenys, 
į kelius išvažiuojantys tik šiltuoju 
metų laiku, tam tikra prasme ap-
jungia visas šias grupes, nes kelia 
potencialų pavojų visoms joms. 
Sutinku, važiuoti savo automobi-
liu yra patogiau, tačiau pasaulyje 
jau taikoma praktika, kai senjorai 
asmeninius automobilius iškeičia 
į įvairias lengvatas.

Toks požiūris yra supranta-
mas, nes greičiai keliuose auga, 
transporto srautai didžiuosiuose 
miestuose yra milžiniški, tad su-
siorientuoti tame reikia ypač ge-
ros reakcijos ir nuolat tobulinamų 
įgūdžių. Pusės metų pertrauka 
prie jų gerinimo tikrai nepriside-
da. O kur dar su amžiumi ateinan-
čios įvairios ligos. Gal ir ne iš pik-
tos valios, bet tokie vairuotojai 
tampa papildomu pavojaus šalti-
niu ne tik sau, bet ir kitiems eis-
mo dalyviams. Jiems, prisėdus 
prie vairo po ilgesnės pertraukos, 
bent pirmosiomis dienomis tiks-
linga būtų rinktis mažesnio inten-
syvumo maršrutus ir, esant gali-
mybei, vengti spūsčių,“ - saugu-
mo keliuose problemą analizavo 
ekspertas.

Primirštos pamatinės 
vertybės

Kol valdantieji kalba, situaci-
ja Lietuvos keliuose tik prastėja. 
Jei 2018 m. buvo fiksuoti 2926 
eismo įvykiai, 2019 m. jų skaičius 
šoktelėjo iki 3289. Žuvusiųjų ke-
liuose skaičius per tą patį laiko-
tarpį padidėjo nuo 173 iki 184.

Net įvestas karantinas radi-
kalių permainų neatnešė. 2019 m. 
iki gegužės 6 d. Lietuvoje įvyko 
843 įskaitiniai eismo įvykiai, 
2020 m. jų fiksuota 811. 2019 m. 
per pirmus keturis mėnesius žu-
vo 51 žmogus, 2020 m. žuvusiųjų 
buvo 47, sužeistųjų - atitinkamai 
1003 ir 935.

„Kadangi valdžia saugaus eis-
mo sprendimų diegti neskuba, o 
vienkartinės akcijos problemos 
tikrai neišspręs, saugumu turėtų 
rūpintis patys vairuotojai. Paspir-
tukininkai ir dviratininkai turėtų 
visuomet mūvėti šalmus, dėvėti 
šviesą atspindinčias priemones ir 
sužiūrėti, kad tinkamai veiktų 
šviesos signalai.

Motociklininkai turėtų atmin-
ti, kad išvažiuodami į gatvę jie vis 
dar išeina į „minų lauką“ - nieka-
da negali žinoti, kada automobilio 
vairuotojas nepastebės šalia 
esančios dviratės transporto prie-
monės. Tad jie turėtų įprasti ne 
tik neviršyti leistino greičio, bet 
ir nuo kitų transporto priemonių 
laikytis per tokį atstumą, kad lik-
tų erdvės netikėtiems manev-
rams.

Ir, aišku, visi turėtų išmokti 
gerbti vieni kitus kelyje. Tik taip 
galėtume pasiekti, kad žuvusiųjų 
ir sužeistųjų eismo įvykiuose 
skaičius imtų mažėti“, - baigda-
mas pokalbį pastebėjimais pasi-
dalino S.Brundza.

Tikslas - priminti 
apie save

Pasak Lietuvos baikerių 
kong reso prezidento Valdemaro 
Zinkevič, viena iš priežasčių, dėl 
kurių organizuojamas šventinis 
motosezono atidarymas, yra sie-
kis priminti kitiems eismo daly-
viams, kad, atšilus orams, moto-
ciklininkai vėl išrieda į gatves.

„Šiemet įprastu laiku (pirma-
sis gegužės šeštadienis - red. past.) 
jo surengti nepavyko, bet jeigu ka-
rantinas artimiausiu metu bus at-
šauktas, vis tiek kažkokį renginį 
organizuosime. Galbūt jis vadinsis 
kitaip, tačiau idėja - atkreipti visuo-
menės dėmesį į tai, jog motocikli-
ninkai irgi yra lygiateisiai eismo 
dalyviai, - bus išsaugota.

Stebėdamas eismo įvykių sta-
tistiką, supranti - toks priminimas 
yra būtinas. Automobilių vairuo-
tojai, per žiemą atpratę „dalintis“ 
gatves su motociklininkais, linkę 
jų „nepastebėti“ ir šiltuoju sezonu. 
Jie puikiai supranta, kad susidūri-
mo atveju motociklininkas nuken-
tėtų gerokai smarkiau, todėl toli 
gražu ne visada paiso KET reika-
lavimų“, - pastebėjimais dalijosi 
daugiau negu trisdešimt metų mo-
tociklu važinėjantis vyras.

Visgi, jis pripažino, kad pasi-
taiko atvejų, kai netinkamai elgia-
si ir patys motociklininkai.

„Kiek teko pastebėti, dau-
giausia klaidų keliuose daro jauni 
vairuotojai ir tie, kurie įsitikinę, 
kad jau viską moka. Tik jei pirmi 
klysta dėl žinių ir patirties stokos, 
antri dažnai greitį viršija ar nepai-
so kelio ženklų reikalavimų tyčia. 
Tai nėra gerai, todėl pati motovi-
suomenė, esant galimybei, sten-
giasi tokius greičio mėgėjus pa-
auklėti ir sudrausminti,“ - sakė 
V.Zinkevič.

Baigdamas pokalbį, jis išreiš-
kė viltį, jog ateis tokia diena, kai 
visi eismo dalyviai supras, kad 
taisyklės sugalvotos jų pačių sau-
gumui, ir išmoks „pastebėti“ vie-
ni kitus keliuose.

Stasys Brundza Valdemaras Zinkevič

Šylančiame ore slypintys pavojai

SvarbiauSia, 
kad viSi eiSmo 
dalyviai atmintų, 
jog jie kelyje - ne 
vieni, ir jie turi 
ne tik teiSeS, bet 
ir pareigaS
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Svarstyklės. Džiugins 
nauja pažintis, nors jos 
pradžia gal kiek ir 

komplikuota. Apsišarvuokite 
kantrybe ir kartokite savo 
pageidavimus, nes tai tik periodas, 
kai antroji pusė apsimeta, kad jūsų 
nesupranta. Saugokite inkstus, 
endokrininę sistemą, pradėkite 
sportuoti.

Skorpionas. Nesistebėkite, 
kad asmeniniame 
gyvenime teks išgyventi 

stiprius, permainingus jausmus 
ir įvairių atspalvių emocijas. 
Darbo ir karjeros reikalai 
klostysis puikiai. Daugiau 
laiko skirkite pasivaikščiojimams 
gamtoje.

Šaulys. Prasidėjęs meilės 
romanas bus veržlus, teiks 
malonumo, vilčių, bus 

daug aistros, pavydo, emocijų. 
Pabaikite pradėtus darbus, tik tada 
imkitės naujų. Šią savaitę sėkmė 
lydės kurjerius, projektų vadovus. 
Saugokitės traumų.

Ožiaragis. Vienišumo 
jausmas plūs į visas 
veiklos sritis, palies ir 

santykius. Pasislėpti nuo savęs 
nepavyks, bet atminkite, tai 
laikina. Netinkamas laikas verslo 
susitikimams, neskubėkite, 
viską gerai apsvarstykite. 
Turintiems problemų su stuburu, 
laikas pradėti atlikti tempimo 
pratimus.

Vandenis. Didelė tikimybė 
sutikti gyvenimo žmogų, 
užsimezgę jausmai neleis 

liūdėti, teiks malonių pojūčių, 
santykiuose bus sportinio azarto, 
pavydo. Džiaugsitės sunkaus ir at-
kaklaus darbo rezultatais. Venkite 
peršalimų.

Žuvys. Asmeniniame gyve-
nime pokyčių nebus - jeigu 
esate vieniši, statusas nesi-

keis. Šią savaitę užbaikite pradėtus 
darbus ir pradėkite ruoštis kitam 
veiklos etapui, kuris prasidės kitą 
savaitę. Daugiau laiko praleiskite 
gamtoje.

Avinas. Meilė bus tokia 
staigi ir netikėta, kad ne-
norėsite pabusti iš sapno. 

Kad ir kaip smagu skęsti svajose, 
visgi teks apsidairyti aplinkui ir 
pasvarstyti, ar tebežiūrite į pasaulį 
pro rožinius akinius. Skrajojimas 
padebesiais gali atsiliepti darbų 
kokybei. Palankus metas išmokti 
vairuoti automobilį.

Jautis. Ne viskas bus ro-
žėmis klota, asmeniniuose 
santykiuose teks perbristi 

ne vieną balą. Stenkitės įvykius 
vertinti ne kaip dalyvis, o kaip 
stebėtojas. Galimas netikėtas 
laimėjimas loterijoje. Savijauta 
nebus pati geriausia, bet grynas 
oras gamtoje duos stulbinančių 
rezultatų.

Dvyniai. Meilėje viskas 
tiesiog tobula. Sako, meilės 
nenusipirksi, bet, turint daug 

pinigų, galima smagiai paišlaidauti 
be jokios sąžinės graužaties. Būkite 
atidūs tvarkydami dokumentus, 
nes net menkiausia klaida gali virsti 
nuostoliu. Saugokitės rankų traumų.

Vėžys. Šiuo metu mėginki-
te kurti gražius santykius. 
Nors patirtas skausmas 

gali kelti nerimą, tačiau jūsų laukia 
graži ateitis. Pamirškite, kas buvo, 
ir džiaukitės dabartimi. Norintiems 
keisti darbą dabar ne laikas, ver-
tinkite tai, ką turite. Reikėtų sau-
gotis vandens telkinių.

Liūtas. Santykiuose vyraus 
darna, harmonija, skaidru-
mas. Galimos permainos 

ir esminiai pasikeitimai versle. 
Palankus laikas imtis naujų projektų, 
baigti pradėtus darbus. Besiruo-
šiantiems pradėti sportuoti lauke, 
bus puikios sąlygos tai padaryti.

Mergelė. Nors norėsis 
sakyti, kad vidiniu balsu ne-
galima pasitikėti, nuojauta 

neleis tuo abejoti. Asmeniniame 
gyvenime padėkite vienas kitam 
tobulėti, siekti dvasinio ir fizinio 
bendrumo. Darbe jausitės kaip 
žuvis vandenyje, daugelis kreipsis į 
jus patarimo. Saugokitės apsinuo-
dijimo maistu.

ASTROLOGINĖ PROGNOZĖ 
GEGUŽĖS 9-15 D.

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt
 Tel.  865698074

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės paslaugos 

GEROS DIENOS 12 D.
BLOGOS DIENOS 11, 15 D.

„Laisvalaikio“ įdomybės 2020 m. gegužės 9-15 d.14

Teisingai i�sprend� kry�ia�od�, galite laim�ti 
„Margaritos“ skutimosi gel� ir balzam� po 
skutimosi „Mano komanda“
Atsakym� iki gegu��s 13 d. si�skite SMS �inute numeriu 1390. 
Ra�ykite: LV KR, atsakym�, vard�, pavard� ir miest�. 
�inut�s kaina 0,43 EUR. Praeito numerio kry�ia�od�io laim�tojas 
K�stutis Ambrazi�nas i� Vilniaus. Jam bus �teiktas 
„Margaritos“ skutimosi gelis ir balzamas „Mano komanda“.

Vertikaliai: Balkonas. Nevada. Opera. Sakura. 
Pagal. Adata. Kadi. Aksis. Saiga. Taksai. Etika. 
Klanas. Ragai. Matyta. Erikas. Unirema. Data. 
S�nus. „Imola“. Anon. Adomo. Tritono. ��vis. 
Vostok. Osas.
Horizontaliai: Tomas. Atauga. „Ketanov“. 
Kaunas. Kaktusas. NBA. „Silan“. OV. Sodas. 
Nerimo. Saremos. Epas. Simo. Ratai. Kalto. 
Nagai. Ark. Gers. Valkata. Dato. Iguanos. Daka. 
Tona. Audi. Aimanos.
Pa�ym�tuose langeliuose: PASITARIMAS.

D�l priz� teiraukit�s telefonu 8 5 212 36 26 arba el.pa�tu 
laisvalaikis@respublika.net. Prizai laikomi savait�. Si�sdami �inut� 
sutinkate, kad j�s� duomenys yra matomi, siekiant i�rinkti laim�toj�.


