
– Ar tu ri te su si kū rę sa vait ga lio tra di-
ci jų?

– Dau ge lį sa vait ga lių pra lei džia me sa-
vo so dy bo je Tra kų ra jo ne. Ry tais su žmo-
na spor tuo ja me. Ka dan gi vi sa šei ma įp-
ras tai val go me kar tu, o paaug lė duk ra 
ke lia si tik vi dur die nį, mū sų pus ry čiai 
bū na vė ly vi. Va ka rop eina me į pir tį, ži-
ūri me fil mus ar skai to me.

– Ar per poil sio die nas pa gal vo ja te 
apie dar bą?

– Di džią ją da lį sa vo moks li nių ir pub-
li cis ti nių straips nių esu pa ra šęs vi siš ka-
me chao se šeš ta die nio va ka rais gu lė da-
mas ant so fos su kom piu te riu ant ke lių. 
Tuo me tu daž niau siai gro ja mu zi ka, vai-
kai pyks ta si ar ba dūks ta, žmo na kaž ke-
lin tą kar tą kvie čia va ka rie nės ir nie kas 
jos ne gir di...

Nors kar tais bū na vi siš kai ki toks sce-
na ri jus – pra bun du sek ma die nį anks ti 
ry te ir, kol vi si dar mie ga, skai tau moks-
li nius straips nius.

– Penk ta die nio va ka ras: įžan ga į sa-
vait ga lį prie va ka rie nės sta lo ar dar bas 
iki iš nak tų?

– Be veik prieš pen kio li ka me tų nus-
to jau bu dė ti li go ni nė je, penk ta die niais 
taip pat neo pe ruo ju. Ta die na skir ta bū-
ties rei ka lams tvar ky ti, taip pat ir pro-
fe si niam to bu lė ji mui.

– Šeš ta die nio ry te il gai var to tės lo vo-
je ar, kaip įp ras tai, mankš ti na tės?

– Apie paaug lę duk rą jau sa kiau... Sū-
nus dar ne paaug lys, to dėl ke lia si anks-
ti ir kar tu pa ke lia mus. Tuo met ten ka 
spor tuo ti.

– Ar iš anks to gal vo ja te, ką veik si te 
dvi ne dar bo die nas?

– Daž niau siai sa vait ga liai bū da vo sup-
la nuo ti to li į prie kį. Ta čiau ka ran ti nas 
vis ką pa kei tė. Ke lio nių, ren gi nių, ju bi-
lie jų ne be li ko, tai ir pla nuo ti ne la bai yra 
ką.

– Ką mėgs ta te vil kė ti ir avė ti sa vait-
ga liais?

– Tu riu to kį juo kin gą vien ti są spor ti-
nį kos tiu mą – ga lė čiau sa vi veik li nia me 
teat re vai din ti kiš ku tį. Šis rū bas man 
mie liau sias. Pa to giau si ba tai, be abe jo, 
yra sport ba čiai.

– Kam sa vait ga lį ski ria te dau giau sia 
lai ko?

– Tur būt skai ty mui. Ir val gy mui. Vi-
sai ne se niai pra dė jau kep ti mė są gri ly-
je, nors anks čiau šai py da vau si iš drau-
gų, kad li kau vie nin te lis, ku ris ne ke pa. 
Neat si lai kiau.

– Mėgs ta te il sė tis vie ni, su šei ma ar 
drau gų bū ry je?

– Ka ran ti no me tu li ko me vie ni. Anks-
čiau mė go me ke liau ti, lan ky tis pas drau-
gus ar kvies ti juos į sve čius. Ti kiuo si, 
kad tie lai kai sug rįš.

– Kaip ge riau siai pail si te – spor tuo-
da mi, tvar ky da mie si, skai ty da mi, ži-
ūrė da mi te le vi zo rių?

– Vi si va rian tai tin ka. Nors ge riau siai 
pail si me ke liau da mi.

– Jei ne sa te na mi sė da, kur daž niau-
siai iš si ruo šia te – į ki ną, kon cer tą, teat-
rą, spor to var žy bas, res to ra ną?

– Šiuo me tu daž niau siai iš si ruo šia me 
į so dy bą. 

Kar tais net mais to iš res to ra no už si-
sa ko me.

– Ar sa vait ga lio poil siui ren ka tės ke-
lio nes į už sie nį?

– Jau me tai, kaip nie kur ne sa me iš vy-
kę. La bai li ūd na, nes to la biau siai trūks-
ta. Abe jo ju, ar ar ti miau siu me tu sug rįš 
sa vait ga li nės ke lio nės į už sie nį.

– Jei mėgs ta te su ki nė tis vir tu vė je, ko-
kiu pa tie ka lu daž niau siai pa le pi na te 
sa ve?

– Vir tu vė nė ra ma no stip rio ji da lis, 
bet sa vait ga liais žmo nai vi suo met at ne-
šu ka vos į lo vą.

– Ko kius bui ties dar bus ig no ruo ja te 
poil sio die ną?

– Sten giuo si vi sus, bet tai to li gra žu 
ne vi sa da pa vyks ta.

– Dar bas so de ar so dy bo je – at gai va 
šir džiai ar prie vo lė šei mai?

– Kai tu ri so dy bą, ne ga li iš veng ti ūkio 
ir bui ties dar bų. Ma nau, kad tai dau giau 
prie vo lė. Nors kar tais taip sma gu trak-
to riu mi pjau ti žo lę!

– Ar mėgs ta te su bend ra dar biais pa-
si da ly ti įs pū džiais, kaip pra lei do te poil-
sio die nas?

– Taip, ži no ma! Ma nau, kad ko ky biš-
kas poil sis la bai svar bus. Sten giuo si sa-
vo pa vyz džiu užk rės ti ir bend ra dar bius, 
kad jie taip pat po sa vait ga lio grįž tų pail-
sė ję ir lai min gi.

– Kaip api bū din tu mė te to bu lą poil sį?
– Kai pa val gęs šeš ta die nio pie tus pri-

gu li, ką nors įdo maus skai tai ir nus nūs-
ti va di na mo jo gro žio mie go. Vai kai jau 
ži no šį ma no ri tua lą ir sten gia si ne pa ža-
din ti. Kar tais pa vyks ta.

– Ką rink tu mė tės – žy gį pės čio mis ar 
dvi ra čiu?

– Dvi ra čiu. Tai ma no nau ja aist ra ir 
ho bis.

– Tu ri te ats ki rą sąs kai tą atos to goms 
ar sten gia tės pail sė ti neiš lai dau da mi?

– Sten gia mės kuo dau giau iš lai dau ti. 
Ska nus mais tas, vy nas, ke lio nės – tai juk 
gy ve ni mo ma lo nu mai.

– Idea lus lais va die nis – tai...
– Sup la nuo ta ak ty vi die na ki to je ša-

ly je. Ry te – mu zie jus, pie tūs res to ra ne, 
va ka re – kon cer tas. Pa vyz džiui, Ams-
ter da me ar Lon do ne.

– Koks bu vo įs pū din giau sias jū sų sa-
vait ga lis?

– Tur būt įs pū din giau sią sa vait ga lį pra-
lei do me už Šiau rės ra to, Sval bar do sa ly-
ne (Nor ve gi ja), kur pa si ju to me tar si ki-
to je pla ne to je.

– Apie ko kį sa vait ga lį sva jo ja te?
– Sva jo ju apie sa vait ga lį Gren lan di jo-

je. Ži nau, kad kol kas tai ne rea lu, bet ka-
da nors vis tiek ten nusk ri siu. 

Da rius Ra dze vi čius, 
gro žio chi rur gas, vai kų plaš ta kų 
ir pė dų spe cia lis tas (53 m.)

„
Sten gia mės kuo dau-
giau iš lai dau ti. Ska-
nus mais tas, vy nas, 
ke lio nės – tai juk gy ve-
ni mo ma lo nu mai.

D.Radzevičius
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