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Vasara, atostogos, paradoksai
Kai taip svilinančiai karšta, nesinori nei dirbti, nei skaityti, nei sportuoti, nei miegoti, nei vaikščioti.
Vienintelis dalykas, kuris šauna į galvą – prisipilti pilną baką degalų ir traukti prie jūros.
Tačiau, deja, kaip tyčia atostogavau kaip tik tą savaitę, kai pylė lietūs ir pasiutėliškai griaudėjo. Laimei, sinoptikai šįsyk žada, kad karščiai truks tik iki TAM TIKROS
dienos.Kaip visada, jie labai tikslūs. Kada ateis tam tikra diena, velniai žino. Stengiantis ignoruoti Lietuvą užklupusius tropikus, be Dainų šventės, futbolo ir
klastingo kelionių organizatoriaus įkalintų turistų, rodos, šalyje daugiau nieko nevyksta. Tiesa, pamiršau paminėti naujienų portalų vasaros klasiką: pranešimus apie
karščiausias Palangos naujienas ir tai, kaip masiškai iš parduotuvių lentynų yra šluojami ledai ir šaltibarščių kefyras. Panašu, kad ir žurnalistams, ir aštriausiems
apžvalgininkams vasarą nelabai yra ką veikti ir reikia verstis per galvą, kad sugebėtum išspausti naujieną lygioje vietoje, kai be oro temperatūros ir pakilusios ledų
apyvartos daugiau jokių rimtesnių žinių nėra nei kvapo. Net visų sričių specialistas Andrius Užkalnis sukasi kaip tik leidžia fantazija, kai šitaip kepina: į savo laidą
„Žinių radijuje“ pasikvietė interneto sensaciją Moniką Šalčiūtę. Ir, reikia pripažinti, gerai padarė: manau, kad vasaros metu, kai radijo klausosi mažiau žmonių, vien
dėl dalyvės sukruto vienas kitas interneto trolis. Kad žurnalistai vasarą tik nosį krapšto įrodo faktas, jog iš neturėjimo ką veikti jie sumojo išsiaiškinti, ar M. Šalčiūtė
iš tikrųjų studijuoja architektūrą VGTU. Paaiškėjo, kad ne. Bet štai kaip skambiai galima šią iškilią žinią pranešti: „Atsklesta M. Šalčiūtės paslaptis – ji
prisimelavo“.Tiems, kas alpsta nuo karščio, žurnalistai siūlo pasigaminti oro kondicionierių. Aš patarčiau nesigaminti, o nusipirkti – bus brangiau, bet, patikėkite, kur
kas efektyviau. Žurnalistai klausia: kokią pagrindinę klaidą darome kepdami mėsą ant grotelių? Mano patarimas: per tokį karštį ne mėsgalius kepti reikia, o mirkti
vandenyje. Jie domisi: kuriam modeliui – Astai Valentaitei ar kažkuriai kitai – tas pats bikini tinka labiau? Man atrodo, kad tik iš didžiausio neturėjimo ką veikti arba
iš baisios vasariškos kasdienybės, kai visi persikrausto prie jūros, o tu varvini akis prie kompiuterio, galima kelti tokį klausimą. Nes atsakymas ir taip aiškus –
Valentaitei.Gerai, čia buvo pokštas. Nes, matyt, šiek tiek perkaitau ir aš...Autorius GELEŽINIS VILKAS
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