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Kova už Lietuvos išblaivinimą 2017 metais 
 

Skiriama ateities kartoms, kurioms bus sunku 
patikėti, kad taip galėjo būti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dėkoju ištikimiems sąjungininkams: Arūnui Juknevičiui, Algimantui Končiui, Arminui 
Mockevičiui, Vytautui Paškevičiui, Mariui Štromeriui ir kitiems. Šių žmonių pasiaukojimo 
dėka įvyko pastarasis mentaliteto lūžis.  
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#alkašųmedžioklė – Nuo kada pradėti girdyti savo vaiką?  
 

 
 
 
Su Tomu Čyvu esame pažįstame nuo tada, kai abu buvome jauni ir gražūs. Tada buvome 
liberalūs jaunuoliai ir nemažai alaus esame kartu išlenkę. Ir po šiai dienai puoselėju šiam 
piliečiui kuo šilčiausius jausmus. Tačiau taip jau nutiko, kad pastaruoju metu Tomas daug 
reiškiasi kaip alkašų alkašas. Na tai išsirengęs alkašų medžioklę netrukus jį, nieko 
neįtariantį, ir aptikau. Tai mes jį, taip sakant, su meile ir prigriebsime.  
 
Tomas neįsivaizduoja kaip verygininkai padarys, kad tėvai nepiltų vaikams alkoholio kai 
jiems sueis aštuoniolika. Pats Tomas turi simpatišką dukrytę, iš pažiūros jai kokie dešimt 
metų. Tomas rašo, kad savo vaikams pils kai tik jiems sueis aštuoniolika metų ir mielai 
pažiūrės ką tie bepročiai blaivininkai tada su tuo darys.   
 
Na tai ir papasakosiu ką jie su tuo darys. Iki Tavo dukrelės pilnametystės dar liko nemažai 
metelių. Per šį laiką mes padirbėsime ir įtikinsime visuomenę, kad didžiai nesveika norėti 
savo vaikui įpilti alkoholio, ypač dar tokio amžiaus, kai jis jautresnis ant to užsikabinti. 
Tam ir buvo nukelta alkoholio vartojimo pradžia į dvidešimt metų, kad tėvams būtų 
paprasčiau savo vaikams nepilti, atitolinti jų vartojimą į saugesnį amžių.  
 
Žinoma, šiaip jau niekas Tomui pernelyg neuždraus įpilti dukrytei ir dabar, kai jai, tarkim, 
dešimt. Visai gali būti, kad verygininkai to neužfiksuos ir Karbauskis nesužinos. Tačiau 
jeigu visa netyčia pamatytų kiti žmonės, visai gali būti, kad jie visai ne taip sureaguos į 
Tavo kovą su blaivybe kaip norėtum.  
 
Taigi ir vėliau, kai tavo dukrai ar kitiems vaikams sueis aštuoniolika, taip pat gali atsirasti 
žmonių, kurie tokios tavo taktikos nesupras ir neįvertins. O kraštutiniu atveju gali ir 
policijai paskambinti. Tuomet turėtum skyriuje aiškintis kodėl taip trokšti kuo anksčiau 
įpilti savo vargšams vaikams.   
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#alkašų medžioklė – Kiek gyvybių pasiglemš tavo pasisakymas?  
 
Tęsiame savo safarį ir toliau medžiojame alkašus. Šiandien pasversime kiek gyvybių 
pražudo viešai reiškiama alkašinė nuomonė.  
 
Kaip Jums atrodo: ar gali būti, kad alko reklama paskatina vieną kitą asmenį įklimpti į 
alkoholį? Gal ir ne vien ji atlieka tamsų darbą, tačiau kam alkopramonė mokėtų už visus 
tuos plakatus ir kt. jei tai neskatintų jiems pardavimų?  
 
Ta proga Aurelijus Veryga atliko skaičiavimus, kad vien alko reklamai galima priskirti 
maždaug 800 prasigėrimų per metus. Tai yra, jeigu alkoholio reklama būtų uždrausta dar 
2012 metais, tai šiuo metų Lietuvoje būtų 4000 tūkstančiais prasigėrusių žmonių mažiau.  
 
Reikia kad kas nors prisiimtų moralinę atsakomybę. Tuo laiku už alkoholio reklamą ypač 
reiškėsi Erikas Tamašauskas, Vitas Matuzas, Kęstutis Masiulis, Kęstutis Daukšys, 
Valentinas Mazuronis, Jurgis Razma. Šiems politikams aktyviai dirigavo aludarių lobistas 
Saulius Galadauskas (šiandien, tikėsite ar ne, olimpinio komiteto viceprezidentas).  
 
Tai šiandien minėtų ponų ir norėčiau pasiteirauti, ar jie nusiteikę dėl savo sprendimų 
prisiimti moralinę atsakomybę? Jei taip, tuomet kokią dalį iš 4000 pražudytų likimų ima 
ant savęs? Žinoma, nepamirškite įvertinti ir kaip tų asmenų prasigėrimas paveikė jų 
artimųjų likimus.  
 
Naujos bangos, t.y. šiemetiniai alkašistai darė tą patį. Jiems nepavyko, tačiau drąsų 
ketinimą taip pat dera užskaityti. Taigi mes galime klausti: už kiek prasigėrimų jie būtų 
pasirengę prisiimti atsakomybę, kol pagalvotų, kad visgi alkoholio kontrolės priemonės yra 
reikalingos – ir ne alkašų teikiamos, o veiksmingos?  
 
Naujos bangos alkašų šaukliai: R. Valatka, M.Garbačiauskaitė, K.Jovaišas, Ž. Šilėnas, 
A.Kaušpėdas, Seimo nariai A.Armonaitė, S.Gentvilas, M.Majauskas, E.Gentvilas ir 
Vytautas Kernagis. Šiandien ir pamedžiosime pastarąjį. 
 
Šis, kaip tikriausiai žinote, yra a.a. maestro Vytauto Kernagio sūnus. Todėl kalbėdamas 
apie Kernagius vieną vadinsiu maestro, o kitą – alkašu.  
 
Tai, kad maestro sūnus nėra padorumo etalonas, nėra toks jau didelis priekaištas 
didžiajam mūsų atlikėjui. Kuo žmogus labiau susitelkia į vieną sritį, tuo labiau kenčia kitos. 
Todėl kūrybinė maestro veikla neigiamai paveikė jo sūnaus moralinius pagrindus.  
 
Šiandien Kernagis alkašas siuntinėta Facebooke apmokėtas žinutes, kur pasakoja, kaip jam 
buvo gera augti aplinkoje, kur laisvai liejosi alkoholis, sklido cigarečių dūmai. Dabar mes 
jau tiek suprantame, kad tėvai turėtų apsaugoti vaikus nuo tokių reginių. Žinoma, ten 
kalba apie ankstesnius dešimtmečius, kai tai buvo laikoma normalu. Tačiau tikrai 
nenormalu šiandien girtis, kad tėvai mane auklėjo rodydami kaip jie geria alkoholį ir koks 
nuostabus dėl to užaugau.  
 
Šiandien V.Kernagis alkašas visiems giriasi kaip kovoja prieš pastangas sutramdyti 
alkoholizmą, visa tai vadina kova už sveiką protą. Ir man asmeniškai išrašė, kad neva esu 
auklėtas vien draudimais (nors nepasidomėjo kaip buvau auklėtas), todėl užaugau tamsiu 
žmogumi, kuris tik drausti temoka. O jis atseit šviesus, nors visuomet balsuoja taip, kaip 
reikia alkopramonei, pasisako prieš bet kokią blaivybės judėjimo iniciatyvą ir po to dar 
siuntinėta apmokėtas žinutes apie tai, kaip jam buvo gera augti maestro namuose skendint 
alkoholinėje trydoje.  
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#alkašųmedžioklė – Ko primokė gydytojas 
 
Ką gi, tęsiame jaudinančius nuotykius, kur toliau medžiojame alkašus tikėdamiesi, kad 
vieną dieną jie visgi pagalvos, kad gal ir nėra tas alkoholis toks ja gėris, kad reikėtų jį ginti 
aukojant savo orumą ir puolant į bekraštį apmaudą dėl to, kad sutrumpins pora valandų jo 
prekybos laiką.  
 
Taigi, stebėję kaip šaudome užpakalius jų bendražygiams, mūsų gerbiami alkašai vieningai 
nutarė, kad Guoga nesveikas ir kad jam reikia gydytis. Kadangi, kaip žinia, alkašai yra šio 
krašto šeimininkai, o blaivieji turi nesusimąstydami jiems tarnauti, nieko nelaukęs 
nuskubėjau užsirašyti pas psichiatrą. Paprašiau, kad mano gydytojas būtų alkaš-friendly – 
antraip neaišku ko ten eiti. Priimamajame man paaiškino, kad visi psichiatrai yra alkaš-
friendly, tik vienas Veryga ne, kuris pats yra visiškai nesveikas.  
 
Na tai patekau pas rimtą gydytoją, išpasakojau savo bėdas. Pirma pasiskundžiau, kad turi 
per didelį jautrumą alkašų vykdomiems nusikaltimams – negaliu ramiai stebėti, kaip šie 
užmušinėja žmones ir griauna šeimas. Į tai gydytojas atsakė, kad kiekvienas alkašas turi 
teisę pražudyti du kitus žmones blaivius žmones, nes tai yra jų kultūros dalis. Todėl mano 
išsišokimai dėl to, ką rašo kriminalų skiltis, ne tik kad nekultūringi, bet ir žymi nemenką 
psichinį nukrypimą.  
 
Taip pat paminėjau, kad man visur vaidenasi alkašai. Pavyzdžiui, neseniai perskaičiau 
Verygos pasisakymą, kad net 48 proc. vyrų ir 16 proc. moterų alkoholį vartoja rizikingai. 
Čia mane daktaras pataisė, kad patalogiška tiek daug žmonių vadinti alkoholikais – tokiais 
galima vadinti tik tuos, kuriuos probleminiais pripažįsta patys alkašai. Kol alkašai 
nepasakė, kad vienas ar kitas asmuo probleminis, blaivininkai neturi teisės į priešingą 
nuomonę. 
 
Galų gale - kaipgi gydytis? Čia alkašas psichiatras atvėrė didelę paslaptį: iš tiesų tai ne aš 
vienas, o kone visi nesveiki. Štai tie, kurie pradėjo vartoti heroiną, supranta, kad negali būti 
laimingo gyvenimo be kultūringų heroino dozių. Tačiau dažnai net alkašai to nesupranta. 
Todėl man paskirtas gydymas – pradėti kultūringai vartoti heroiną, o per tai jau ir alkašus 
palaipsniui pradėsiu suprasti.  
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#alkašųmedžioklė – Jei pamatysite apšepusį namą... 
 

 
 
Kol blaivūs žmonės kaip kokie debilai linksminosi Naisuose, rašė šlykščius 
pasidžiūgavimus, kaip jiems ten linksma, normalūs žmonės surengė tikrą 
pasilinksminimą: gausiai alkoholis, muštynės ir pabaiga policijoje. Savaitgalį Palangoje 
praėjo muzikos festivalis “Labas festas”. Gelbėtojai darbavosi mėgindami įtikinti girtus 
nelįsti į jūrą. Viena prisigėrusi merga susipyko su vaikinu ir kaip kokia Veronika brido į 
jūrą skandintis. Link ryto susimušė dvi kompanijos, yra sužeistų. Vienas alkašas liejo 
apmaudą ant policijos važinėdamas keturračiu, kol atsitrenkė į medį ir sužalojo su juo 
važiavusį keleivį. Na ir dar mobilių telefonų vagystės iš namelių (nors kas žino, gal 
prisigėrę alkašai juos įmetė į jūrą ar daužė jais vieni kitiems galvas?).  
 
Dabar skaitytojų ypač laukiama rubrika – patarimai keliautojams. Alkašams geriausia 
atostogas praleisti važinėjant nuspirkti pigaus latviško. Jei gyvenate Vilniuje, tai 
nuvažiuojate į kokią Bauskę, prisiperkate bagažinę ir grįžęs savaitę geriate. Kai pasirodys 
balti arkliai, tai jau reiškia, kad atsargos pasibaigė ir vėl reikia važiuoti į Bauskę.  
 
Labai apsimoka finansiškai. Nusipirkę už kokius 100 eurų sutaupysite kokius 30 – 35 
eurus ant alkoholio. Kelionei išleisite viso labo tik kokius 60 eurų (kokie 550 km. 
skaičiuojant į abi puses). Tačiau čia su sąlyga, kad nepripūsite į alkotesterį kokiam Verygos 
pastatytam policininkui ir įpykęs nenumušite kokio neišgėrusio žmogaus.  
 
Bet jei nesate alkašas ir skrisite poilsiauti kur nors toliau į užsienį, tai grįžęs negalėsite 
nepastebėti, kad visa kur pilna apšepusių pastatų. Kai pamatote apšepusį pastatą, galite jau 
eiti lažintis, kad ten gyvena alkašas, kuris plėtoja nacionalines alkoholio vartojimo 
tradicijas. Aišku, kai kas ginčysis, kad gal gyvena ten vargana pensininkė. Gal ir taip, tačiau 
jei jos namas nenudažytas, o tvora išklypusi, tai galime būti tikri, kad jos sūnus alkašas, 
kuris plėtoja patys žinote ką. 
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#alkašųmedžioklė – Ko reikia, kad alkašas persigalvotų dėl alkoholio teikiamos palaimos 
 
Ne vienas alkašas yra ryžtingai minėjęs, kad dėl alkoholio jie tikrai nepersigalvos ir 
blaivininkų įkalbinėjimams susimažinti nė už ką nepasiduos. Nežinau kaip jūs, bet aš tuo 
tvirtai tikiu. Ne šiaip sau mūsų alkašas yra kiečiausias pasaulyje.  
 

 
 
Štai istorija iš Lumpėnų kaimo, esančio Pagėgių savivaldybėje, kuri tai akivaizdžiai patvirtina 
(šaltinis – Mes laisvi). Liepos 2 d. tame kaime vienas alkašas atėjo pas savo kitą draugą alkašą. Tas 
kitas alkašas buvo užgėręs pigaus rusiško (ten keli kilometrai iki Ragainės - Neman), dėl ko iš 
laimės kaipmat ir pasimirė.  
 
Po trijų dienų rasti dar dviejų vyrų lavonai. Jie taip pat užgėrė pigaus rusiško ir iš laimės išleido 
kvapą. Įdomu tai, kad vienas iš tų vėliau rastų lavonų – tas pats vaikinas, kuris rado pirmojo alkašo 
lavoną.  
 
Tai kaip netikėsi, kad alkašo niekas dėl alkoholio teikiamos palaimos neprivers persigalvoti?  
 
Antra vertus, tvirčiausio alkoholizmo ruporo Lrytas teikiama istorija verčia suabejoti ar iš tiesų 
alkašas visuomet verčiau mirs nei susivoks, kad alkoholis nėra toks jau bekraštis gėris. Straipsnyje 
„Į alkoholio liūną nugrimzdęs medikas atvėrė širdies žaizdas“ rašoma, kad medikas Arnas pradėjo 
išgėrinėti 15-16 metų. Iš karto nusprendė, kad alkoholis – geros nuotaikos ir smagaus gyvenimo 
garantas, todėl nuolat vartodavo džiaugsme ir varge.  
 
Po gero dešimtmečio šis įsitikinimas Arną atvedė į padėtį, kai dėl alkoholizmo prarastas gydytojo 
darbas, paliko mergina, išvarė iš namų tėvai, spaudė skolos.  
 
Tada artimųjų padedamas šiaip ne taip nusigavo iki Priklausomybės ligų centro. Ten jį įrašė į 
anoniminius alkoholikus. Arnas pasakoja, kad jam labai palengvėjo, kai sau pripažino, kad yra 
alkoholikas. Girdit alkašai: jam labai palengvėjo, kai sau pripažino, kad yra alkašas!!   
 
Nustojęs gerti Arnas netikėtai atrado, kad įmanoma gyventi ir be alkoholio. Vėl susirado darbą, 
atsigavo finansiškai, po dviejų metų jį atgal priėmė buvusi darbovietė. Dabar Arnas darbuojasi 
Kaune su benamiais – juos įtikinėja, kad neišgėręs visai ne suvysi, o priešingai, netgi šauniai 
užgyvensi.  
 
Skaitytojus raginu taip pat leistis į alkašų medžioklę. Taikinių per akis, vienas jų visų vis tiek 
neaprėpiu. Be to, šis žanras sparčiai populiarėja, publikai smagu paskaityti apie alkašų nuotykius. 
Tuo, žinoma, prisidėsite prie alkoholizmo epidemijos sutramdymo, nes ją palaiko tik tai, kad alkašų 
tiesos ir nužmogėję išpuoliai pas mus kultūriškai toleruojami.  
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#alkašųmedžioklė – Ar reikėtų Verygą sodinti į kalėjimą dėl pripaišytų 3 litrų?  
 
Mūsų alkašas – didžiai sumanus. Per televizijos žinias rodė vieną triuką, kurį iškrėtė girta 
vairuotoja. Įsivaizduokite įprasto platumo tarpmiestinį dviejų eismo juostų kelią. Į šoną 
nuo to kelio – griovys stačiais šlaitais. Viena girta vairuotoja sugebėjo į tą šlaitą įvažiuoti 
nosimi – tarsi specialiai pasukusi mašiną skersai kelio ir tada važiavusi tiesiai. Greta jokių 
sankryžų – kaip ji tai sugebėjo man visai neaišku – blaivas net ir stengdamasis taip 
nesugebėtų. Tokį įspūdingą manevrą atlikusi alkašė pripūtė policijai 3,5 promilės (reiškia, 
turėjo būti vos bepaeinanti). Be to, anksčiau ji jau buvo prigauta vairuojant, tačiau tąkart 
pripūtė tik 2 promiles. 
 
Taip pat per tas pačias žinias (berods LNK) rodė, kad Kaune uždaroma girdykla. Visi 
aplinkiniai žmonės negali atsidžiaugti, nes alkašai mušdavosi ir keikdavosi, apsysiodavo 
kampus, vemdavo po balkonais, ateidavo numigti į laiptines.  
 
O Lietuvos ryto televizija rodo garbaus prezidento Valdo Adamkaus pasisakymą, kuriuo jis 
išreiškė paramą alkašams. Sakė, kad tas #TheRyga ir jį užkniso, su alkoholizmu reikia 
kovoti pagal alkoholikų pateikiamas rekomendacijas (gal ir ne tais žodžiais, bet mintis ta). 
 
Tuo tarpu alkašai sulaukė naujo #TheRyga – A.Veryga pareiškė, kad trečdalis Lietuvos 
vyrų alkoholikai, o dar 15 proc. rimti pretendentai jais tapti. Tarp moterų tokių alkašių ir 
kandidačių bendrai susidarė 16 proc.  
 
Pagrindinis alkoholizmo ramstis šalyje Lrytas iš karto pasipiktino, kad kad normalioje 
šalyje tiek žmonių išvadinus alkoholikais ministras iš karto lėktų iš posto. Ką jiems 
atsakyti? Normalioje šalyje, kur alkoholikų ir pretendentų į juos yra koks 10 proc., pusę 
šalies vyrų alkoholikais išvadinęs ministras gal ir iš tiesų lėktų iš posto. Tačiau mūsų šalyje, 
kur kas antras yra alkašas, ministro pasisakymas atitinka realią padėtį ir dėl to niekas iš 
postų nesitrauks.  
 
Na ir galiausiai atskleisiu kaip ten su labiausiai geriančia šalimi pasaulyje. Pasaulio 
sveikatos organizacija priskaičiavo 16 l. vienam asmeniui, o Lietuvos vyriausybė – tik 13 l. 
Tai ar reikia už tai Verygą sodinti į kalėjimą, o gal geriau iš karto Lukiškių aikštėje vidury 
baltos dienos pakarti?  
 
Su ta statistika yra taip. Iš tiesų pastaraisiais metais suvartojimas Lietuvoje truputį 
sumažėjo. Tačiau PSO skaičiuoja trijų metų vidurkį, todėl pastarųjų metų sumažėjimas 
atsispindi tik trečdaliu. Dar vyriausybė neskaičiuoja duty free, ką daro PSO. Tačiau iš tiesų 
tai mažai ką keičia – ir 13 litrų asmeniui yra siaubingai daug. O jei kas ginčijasi, kad gera 
dalį to gero išveža norvegams ir panašiai, tai leisiu priminti, kad alkašų sukeliamų 
tragedijų tiek, kad nespėju visko aprėpti (dėl to ir jūs turėtumėte įsijungti į žanrą). O jei 
alkašai mus kasdien vis apvemdinėja, daužo keliuose ir rėkauja iš kaimyninių butų, tai 
reiškia kad turime juos neatlyžtamai vanoti. 
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#alkašų medžioklė – Alkašų studijavimas aukščiausiu lygiu 
 
Šiandien penktadienis, alkašai užsipirkinėja. Žinau tai ne iš nuogirdų, pats savo akimis 
mačiau. Priešais mane parduotuvėje prie kasos stovi du alkašai. Vienas perkasi kokius 
keturis vyno, o kitas – du brendžio ir kolos atitinkamai. Tas kur su vynu pasitaikė bailokas, 
iš karto vos priėjau perbėgo prie kitos kasos. Tada atsistojau už antrojo, kuris su brendžiu.  
 
Prieš tą su brendžiu stovi mergina. Ji susikrovė savo nedidelį prekių rinkinį ir paliko 
alkašui visą takelį krautis prekes. Tačiau alkašas stovi koks tai apspangęs, žiūri į tuščią 
takelį, medituoja ką reikėtų daryti. Galų gale, kai merginos prekės jau beveik visos 
iškeliavo už kasos, šiaip ne taip susikrovė kelias savo prekes. Dėjosi jas ant tolimiausio nuo 
kasos takelio krašto, nekreipdamas dėmesio, kad priekyje geras metras tuščios vietos. Visa 
tai būtų nieko, tačiau tą laiką buvau priverstas laikyti rankose nemažą arbūzą, nes jis man 
nepaliko vietos kur jį pasidėti. Gerai, prisiminsiu. 
 
Už tai, kad alkašas taip mane nuskriaudė, pradėsiu jų laimę reklamuoti kaip skirtą 
gyvuliams, tačiau tinkamą ir žmonėms. Tikriausiai jau girdėjote, kaip greitai gyvūnai, jei 
tik yra kas jiems duoda, įninka į žalingus įpročius? Tai kuo nuo jų skiriasi alkašai? 
Nesunku įrodyti, kad ši laimė skirta visų pirma gyvuliams. Štai prieš kelias valandas įkėliau 
Juro Požėlos interviu, kuris jis pasakoja, kad net trečdalis penkiolikmečių kasdien geria. Ir 
po šito aiškinti, kad alkoholio riboti nereikia? Atseit nesveiki tie, kurie aiškina, kad 
negalima gerti prie vaikų? Vienu žodžiu, skatynos tie alkašai! 
 
******** 
Dabar, kai sužinojome kokia jų pomėgio prigimtis, pereisime prie alkašų studijavimo 
aukščiausiu (kaip sakoma, kabalistiniu) lygiu.  
 
Pažiūrėkite į du veidus. Vienas blaivininkas (čia vaizduotas Veryga), kitas alkašas (labai 
ardėsi prieš išblaivinimo įstatymus). Palyginkite veidų spalvas. Tai štai, alkašo veidas būna 
dviejų spalvų – raudonas arba mėlynas. Raudonas veidas – tai tarsi žalia šviesa gatvėje. 
Alkašas išgėręs ir laimingas. Viskas jam OK.  
 
O mėlynis reiškia, kad pasirodė blaivininkas ir kėsinasi į jo čierką. Tada alkašas prisipildo 
piktulio ir veidas iš apmaudo pamėlynuoja.  
 
******** 
Namų darbai: paminėkite alkašui, kad ši jo laimė gyvuliška, todėl jos siekdamas jis vis 
labiau gyvulėja. Tuomet stebėkite kaip keičiasi pašnekovo veido koloritas. 
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#alkašųmedžioklė – Raudonodžiai šunys 
 
Kol alkašai sėkmingai atsimušinėja surenginėdami chuliganiškus išpuolius – jau bijau ir 
pažiūrėti ką šiandien iškrėtė – vis daugiau atsiranda blaivybės prekių ženklų, tokių kaip 
#TheRyga ar #kultūringasgėrimas, kurie mandagiai, tačiau tvirtai aiškina, kad alkoholis 
nėra toks jau bekraštis gėris, kad dėl jo reikėtų ardytis kaip dėl gyvybės. Tačiau tikiuosi, 
kad mūsiškis - #alkašųmedžioklė – taps tikru lyderiu ir suteiks oponentams svarių paskatų 
permąstyti dėl alkoholio svarbos gyvenime. Prašom naudokite, džiaukitės patys ir 
džiuginkite kitus.  
 
************** 
 
Vakar išsiaiškinome, kad laimingą alkašą išduoda raudonis veide. Vadinasi, jį galima 
vadinti raudonodžiu. O jei taip, tuomet toliau viskas kaip knygose apie indėnus: šie siaubia 
baltųjų gyvenvietes, o kaubojai juos už tai medžioja. Geras indėnas yra nudėtas indėnas. 
Arba: better dead than red.   
 

 
 
Žinote kuo alkašas panašus į asilą? – Asilas yra toks padaras, kad jei jau pajuto kokį tai 
skanumą, tai niekas jo nuo to nebeatplėš. Asilui nieko nepaaiškinsi – jis kimšis pilvą kol 
ten bus vietos. Taip ir mūsų herojui – neįmanoma paaiškinti, kad alkoholis jam nėra gerai. 
Čia neina kalba apie chroniuką, kuriam širdis stoja iš ryto neišgėrus. Čia kalba apie tą, 
kuriam širdis stoja vien pamačius A. Verygą per televiziją.  
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#alkašųmedžioklė – Sekančių metų pradžia šaliai žada nuopuolį į chaosą 
 
Niekas čia dar dorai nesusimąsto, tačiau kitų metų pradžia taps tikra stichine nelaime 
šaliai. Tik įsivaizduokite: sausio 3 diena, ateina alkašas į operą; atėjus pertraukai, aišku, 
skubinasi į bufetą ir prašo du vyno. Tačiau barmenė pagiežingai atsako: „Jūs ką, pamiršote, 
kad Veryga nuo Naujų uždraudė“? – Ar galite įsivaizduoti, kaiptuomet pasijaus toks 
nuskriaustas alkašas? Kaip ims klykti ir draskytis, kad jis nori kultūringai išgerti ir kad jam 
nusispjauti į draudimus?  
 
Tai dar gerai, jeigu barmenė nusileis ir tokiam ramybės dėlei įpils (nors net ir tuomet šis 
alkašas tris dienas vaikščios pamėlęs iš apmaudo). Tačiau greičiausiai negaus, nes, kaip 
žinia,  katalikiškame krašte žmonės mėgsta vieni kitus kankinti, todėl iš paskutiniųjų 
atsimušinės Verygos draudimu.  
 
Ir ką tuomet daryti alkašui, kuris visą spektaklio veiksmą prasėdėjo galvodamas apie 
būsimą išgėrimo malonumą? Aišku, iš pradžių paklaikęs rėkaus ne savu balsu, pamėlęs 
draskysis ir mėtysis padrikai gestikuliuodamas rankomis. Tačiau po to gali kibti barmenei į 
kaklą, arba gali veržtis į jos vietą save apsitarnauti. Aišku, prireiks policijos, o jei tokių 
alkašų bus ir daugiau, gali tekti net ir „Arą“ išsikviesti.  
 

 
 
Tai, kad teatrai pavirs žūtbūtinių kovų vieta, dar bus pusė bėdos. Tačiau ar galite 
įsivaizduoti kas dėsis parduotuvėse, kai alkašas negalės nuo aštuntos nusipirkti? Aš šalis 
turi pakankamai pajėgų atlaikyti tokį alkašų pykčio priepuolį?  
 
Žinoma, vilties teikia tai, kad gal ne visi alkašai bus tokie neapdairūs. Kita alkašų dalis, 
aišku, ateis į teatrą jau apsirūpinę, sugers savo dozę dar teatro salėje. Kas dėl kokių nors 
priežasčių salėje nesugers, per pertrauką galės nueiti į tualetą, užsidaryti būdelėje ir ten 
kultūringai išgerti.  
 
Tačiau geriausia visgi būtų grįžti prie gardelių idėjos. Nuvedi ten iš ryto alkašą, prirakini 
prie sienos; visą dieną jis ten išgėrinėja, varo ant blaivininkų ir blevyzgoja ką tai sau. O 
vakare, po aštuonių, kai alkoholio jau nebenusipirksi, galima jau ir pargabenti juos namo. 
Taip būtų visiems geriau: ir alkašai aptemus sąmonei nieko neprisidirbtų, ir blaiviems 
žmonėms nereikėtų jų baimintis. Labai gaila, kad Karbauskis atsisakė gardelių idėjos.  
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#alkašųmedžioklė – Kada priklauso pirmas užgėrimas?  
 
Žinote iš kur gimsta alkašų išmintis? Nežinote. Gimsta taip: alkašas sako, kad jis daug 
metų gėrė, buvo kone visai prasigėręs; dėl to jis viską puikiai išmano kaip reikia blaivinti 
visuomenę. Kitaip sakant, norėdamas tapti gydytoju turi nemažą laiko tarpą paužsiiminėti 
savižala.  
 
Nemaža tokių blaivybės specialistų. Aiškiausiai savo pretenzijas į ekspertus vadovaujantis 
šiuo pagrindu išdėstė gerb. A.Užkalnis; apie savo įgytą alkoholiko patirtį anksčiau (nors ne 
pastarosios kampanijos prieš blaivybę metu) yra pasakojęs S.Urbonavičius (Samas). 
Pasitaikė ne vienas komentuotojas po mano niekingais pasisakymais, kur taip pat 
pretenzijos į išmintį buvo grindžiamos išgerto alkoholio kiekiu – kartu ir raginimai ir man 
nors dalį to išgerti, kad pradėčiau nors ką suprasti. Visų šios pakraipos žinovų jau ir 
neprisiminsiu.  
 

 
 
Bet vienas ryškiausių ekspertų, kuriam kompetenciją kaip reikia blaivinti visuomenę 
suteikė išgertas alkoholis, yra Artūras Zuokas. Ten šio pobūdžio išmintis kaupiama jau ne 
pirma karta. Kaip jis pats neslepia, yra kilęs iš alkoholikų (nežinau, gal vieno alkoholiko) 
šeimos. Per (alkoholizmo ruporo) Lryto televiziją Zuokas pasakojo, kad vaikystėje 
išgyventa skaudi patirtis, kai jis matė degradavusius tėvus, kurie juo nenorėjo pasirūpinti, 
A.Zuoką išmokė, kad alkoholiu reikia naudotis atsakingai.  
 
Todėl dabar A.Zuokas nepradeda dienos nuo alkoholio kaip koks paskutinis alkašas. Jis 
turi aiškią ribą – pirmas išgėrimas tik per pietus, ne anksčiau kaip 12 val.  
 
Jeigu esate daug išgėręs ir buvote beveik degradavęs, būtų malonu, kad pasidalintumėte su 
mažiau patyrusiais savo nuomone kada dera daryti pirmą dienos išgėrimą?  
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#alkašųmedžioklė – Trys jojikai ant alkašo sprando 
 

 
 
Tradiciškai buvo du jojikai ant alkašo sprando: alkopramonė ir valstybė su savo 
mokesčiais. Šiedu plojo alkašui už tai, kad geria nuodus kvailiams ir mielai siurbė jo 
pinigus. Alkašas visą dieną dirba, lenkia nugarą kitam, po to bėga į barą ir juos palieka 
šiems dviem savo ponams.  
 
Pamažu laimės alkoholyje ieškantis alkašas suvysta – tada jau tie du ponai varo ant jo, 
gėdina koks jis nekultūringas, kodėl nemąstė ką daro. Alkopramonė jį vis dar aptarnauja 
bambaliniu alučiu, valdžia džiaugiasi, kad alkašas nedaužo parduotuvių virtinų, nekelia 
šurmulio dėl to, kad valstybė bendradarbiavo su alkopramone iščiulpiant jo gyvenimą. Kai 
alkašas visai pasiligoja, valstybė jau pamiršusi kiek alkašas per visą tą laiką jai suplojęs 
mokesčių ir gydo tarsi paskutinę šiukšlę. Kai alkašas pakrato kojas, abiems jo ponams tik 
palengvėja.   
 
Dabar atsirado ir trečias jojikas ant alkašo sprando – blaivininkai. Blaivininkams smagu iš 
alkašo pasityčioti, jie smaginasi iš bekraščio alkašo bukumo. Čia skirtumas tas, kad 
panieka įsijungia dar alkašui nespėjus visai degraduoti. Todėl alkašas jų nekenčia, 
skirtingai nei dviejų kitų siurbėlių ant jo sprando. 
 
Blaivininkai baisiai gadina gėrimo malonumą. Blaivininkų įtaka ta, kad nebeišeina 
prisigėrus bet kaip siautėti, alkašas puikiai žino, kad dalis žmonių daugiau ar mažiau jį 
laikys galviju. Todėl telieka tik tyliai gerti, apniukti ir susmukti.  
 
O be to, dar šis „smagumas“ dar ir smarkiai brangsta. Sunkėja alkašo dalia.      
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#alkašųmedžioklė – Pažintinė išvyka „Alkašų keliais“ 
 
 

 
 
Kadangi skaitytojams šiuo metu nieko nėra įdomiau kaip atostogų patarimai, šiandien 
pasiūlysime jums originalią turistinę kelionę. Žinia, Lietuva ilgus amžius plėtoja alkoholio 
garbinimo tradicijas, todėl nemažai jau yra pažengusi šioje srityje. Mūsų alkašai – kiečiausi 
pasaulyje, o juos ginantis lobistų pulkas pasirengęs viešai susideginti, kad tik nebūtų 
sutrumpintas prekybos alkoholiu laikas ar panaikinta alkoholio reklama.  
 
Taigi mūsų turistinė agentūra rengia pažintinę ekskursiją „Alkašų keliais“. Čia galėsite 
susipažinti su alkoholizmo Lietuvoje papročiais, sutikti tikrų alkašų, patys išmėginti jų 
dalią. Iš pradžių pažintį su alkoholizmu pradėsime nuo pašnekesio su Žilvinu Šilėnu, jis 
papasakos apie kultūringą išgėrinėjimą ir jam kylančias grėsmes. Po to važiuosime į 
šiuolaikinę etnografinę sodybą „Alkašas House“ ir ten susipažinsime su tikru alkašu. 
Galėsite iš pirmų lūpų išgirsti kaip jį skriaudžia blaivininkai ir kaip jis nepasiduoda. Po to 
išgėrinėjimas su šeimininku ir muštynės tarpusavyje.  
 
Po muštynių – kelionė už vairo išgėrus. Ekskursijos dalyviai dalinasi neigiamais 
atsiliepimais apie Verygą, vemia autobuse, mėgina nuskinti blaivius žmones, daužo kitus 
automobilius. Po to įvažiavimas į griovį, apsimyžimas iš laimės ir kibimas į atlapus 
policijai. Linksmybės baigiasi areštinėje, o iš ryto dalyviai susimoka baudas už kiek yra 
pridirbę ir pilni įspūdžių vyksta namo.

https://www.facebook.com/hashtag/alka%C5%A1%C5%B3med%C5%BEiokl%C4%97
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#alkašųmedžioklė – Vienas sprendimas, ir problema išspręsta  
 
Yra vienas būdas kaip alkoholizmo problemą išspręsti vienu mostu. Tačiau prieš tai leiskite 
papasakoti tikrą istoriją.  
 
Kartą sovietmečiu Rusijoje vienas alkašas iš ryto traukia į alkoholio parduotuvę. Priėjo prie 
durų, kažką netikėto pamatė, pameditavo, pasvirduliavo, apsisuko ir patraukė tolyn?  
 
Kas jį privertė apsigręžti. Praeivis nuėjo pažiūrėti. Pasirodo, pavadinimas „Alkogolnyje 
napitki“ užklijuotas, vietoj jo popierinis užrašas „Jad dlia durakov“ (Nuodai kvailiams).  
 
Taipgi jei norime įveikti alkoholizmo epidemiją, reikėtų ir mums tinkamai pervadinti šią 
prekių kategoriją. Užtikrinu, norinčių ten apsilankyti, įsigyti, vaišinti kitus – ypač jei tai 
bus pakartota ant butelio etiketės – iš karto nepaprastai sumažės.  
 
PS Būna nuodų žiurkėms, būna nuodų tarakonams, musėms. Pasirodo, būna ir nuodų 
kvailiams.   
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#alkašųmedžioklė – Rimti žmonės sprendžiasi savo problemas tautos prasigėrimo sąskaita 
 
Jei paimsite knygą „Vodkos imperija“, tai ten aiškiai aprašytas rusų tautos degradavimo 
kelias. Ilgus amžius, ypač nuo Ivano Rūsčiojo (XVI a.) Rusijos monarchija laikėsi girdymo 
politikos. Arielkos pinigai buvo vienas svarbiausių caro pajamų šaltinių, tam tikrais etapais 
pasiekdavęs iki trečdalio visų valstybės pajamų. Antra vertus, carai gana anksti pastebėjo, 
kad girtus lengviau valdyti. Galiausiai, ir patys carai toli gražu nebuvo blaivininkai.  
 
Taigi caras pardavinėjo girdymo licenzijas atskiroms teritorijoms. Jas įsigydavo pirkliai ar 
didikai, įkurdavo karčemų tinklą. Taip pat niekas negalėjo jiems trukdyti užsiiminėti šia 
veikla, pvz. blaivybės idėjos buvo draudžiamos. 
 
Taip caras ir bojarinai sprendė savo problemas mužikų sąskaita. Galiausiai, po kelių šimtų 
metų, matome to rezultatą – rusai aklai tiki juos pavergiančiomis idėjomis ir laiko jas 
išganymu.  
 
Nuotraukoje: XIX a. vadovėlis apie girtavimo naudą. 
 

 
 
O tuo pačiu norėčiau pateikti vieną idėją kaip rasti gerų darbuotojų ir paskatinti 
ekonomiką. Reikia baigti bukai varyti ant gerb. A. Verygos, apskritai užraukti debilišką 
prieš blaivybę nukreiptą retoriką. Įdiegti visuomenei požiūrį, kad pasigerti nėra nei smagu, 
nei šaunu, kad sveikas žmogus ieškosi sau prakilnesnių pramogų. Štai ir pakils iš pelenų 
bent keliasdešimt tūkstančių šaunių darbuotojų. 
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#alkašųmedžioklė – Tarpinės išvados 
 
Nuo alkoholio ribojimų patvirtinimo Seime praėjo jau kokie du mėnesiai. Tikiuosi, per šį 
laiką jau ir alkašai pradėjo suprasti, kad šį kartą taip kaip anksčiau nebus, daugiau siautėti 
kaip užsimanę jie nebegalės. Noriu dar kartą įvardinti, kad išblaivėjimo šalis pasieks tokiu 
atveju, jeigu įvykdysime dvasinę reformą – įsidiegsime nuostatą, kad alkoholis nėra gėris ir 
ir kelias į laimę.  
 
Nuo tikslu kasdien ir pateikiu šiuos epizodus. Net nežinau, ar juos vadinti žiniomis, ar 
humoristiniais komentarais, ar asmeninėmis įžvalgomis. Čia visko po truputį. Svarbiausia 
– per įnirtingų kovų laikotarpį supratau, kad tvarkantis su girtavimo tiesomis reikia sau 
pasidaryti smagų laiką. Tokiu atveju kiekvieną alkašų išpuolį ar gynybinę reakciją 
paversime sau gerų emocijų pliūpsniu.  
 
O kaip šie pora mėnesių pakeitė mūsų alkašą? Deja, tiek gerų emocijų ateityje jau nebebus 
– jis ima atlyžti, netgi tyžti. Nebe taip kaunasi už savo tiesas. Šiandien, kai jis toks 
apmaldytas, jau liežuvis neapsiverstų jį vadinti kiečiausiu alkašu pasaulyje.   
 
Atsirado nauja tendencija – įmanoma jiems ką tai paaiškinti. Nebėra aklo užsispyrimo, 
nebesijaučia, kad viską apie blaivinimą išmano tik dėl to, kad patys yra daug gėrę (ar ir 
dabar geria).   
 
O pats svarbiausias viso to pokytis yra štai koks: anksčiau alkašas prisiliuobdavo ir imdavo 
laidyti savo girtus juokelius. Publika jį palaikydavo, džiaugdavosi, kad šaunuolis juos 
palinksmina. Nuo šiol publika pradeda juoktis ne iš alkašo juokelių, o iš paties alkašo. O jei 
jis pernelyg įsijaus, publika ne pritars, o aprėks ir lieps tvardytis.  
 
Taigi alkašo gyvenimas keičiasi iš esmės. Sausio 1 dieną, kai nauji ribojimai įsigalės, niekas 
net dorai neprisimins kiek vos prieš pusmetį prieš juos plėšėsi. Visuomenė prablaivės ne 
tiek dėl ribojimų, kiek dėl pasikeitusių nuostatų. O jeigu girtavimo problema išliks, reikės 
žiūrėti kokių imtis tolesnių priemonių. Viena jau aišku: sėkminga blaivinimo politika 
reikalauja oficialius ribojimus derinti su vieša kampanija, nusitaikiusia į mentaliteto 
pokytį.  
 
Šakės jums, gerbiami alkašai!  
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#alkašųmedžioklė – Alkopramonė dergia lietuvius 
 
Alkopramonė turi savo triuką: kai valstybė priima jai nepalankius sprendimus, po kurio 
laiko pradeda propagandą, kad prekyba persikėlė į užsienį, visi tik ten ir teperka. Sunku 
suprasti kaip reikšminga prekybos dalis galėtų persikelti į kitas šalis, kai visi didieji 
Lietuvos miestai – gana toli nuo sienos.  
 
Vilnius ir Klaipėda gal ir ne taip toli sienų, tačiau šios sienos tam reikalui uždarytos. 
Kaunas apskritai pačiame šalies viduryje. Dar lieka Panevėžys ir Šiauliai. Ten taip pat po 
keliasdešimt kilometrų iki sienos. Normalūs žmonės specialiai nevažiuos.  
 
Alkoholio prekyba ir mokesčiai, imant šalies mastu, tikrai nepersikėlė į užsienį. Jei 
pamenate, neseniai aludarių asociacijos prezidentas Saulius Galadauskas pripažino, kad 
alaus jie parduoda 15 proc. mažiau, tačiau akcizo valstybė surenka daugiau. Taigi ideali 
padėtis žvelgiant iš blaivybės politikos pusės.  
 
Kai alkopramonė varo tokią savo propagandą, jie dergia šalį. Vaizduoja šalies gyventojus 
kaip orumą praradusius alkoholikus, kurie pasirengę bet kokiems žygiams, kad galėtų 
pigiau įsigyti alkoholio. Tai mus žemina. Aišku, jeigu jausimės žeminami. Kiti anaiptol 
nesijaučia žeminami – jie naudojasi proga eilinį kartą paheitinti valstiečius.   
 
O tuo tarpu jau ir pats straipsnis rašo, kad latviai tuoj imsis didinti akcizą alkoholiui. Tokie 
alkopramonės triukai baigsis tuo, kad jiems ribojimus pradės įvedinėti ES lygiu. Kaip ir 
visuomet, visa ta jų kova už sako pelnus duos atvirkščią rezultatą. Rūkalų galintojai tai jau 
suprato ir propagandos atsisakė. Alkopramonė, nepaisant visų nuostolių sau pačiai, ir 
toliau varo savo.  
 
http://verslas.lrytas.lt/mano-pinigai/2017/07/30/news/griebesi-uz-galvos-lietuviai-
latvijos-pasienyje-sluoja-pigu-alu-ir-gedos-nemato-2085831/ 
 
 
 
Okupuoti alkopramonės: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wz4-MrX7TtQ 
 

http://verslas.lrytas.lt/mano-pinigai/2017/07/30/news/griebesi-uz-galvos-lietuviai-latvijos-pasienyje-sluoja-pigu-alu-ir-gedos-nemato-2085831/
http://verslas.lrytas.lt/mano-pinigai/2017/07/30/news/griebesi-uz-galvos-lietuviai-latvijos-pasienyje-sluoja-pigu-alu-ir-gedos-nemato-2085831/
https://www.youtube.com/watch?v=Wz4-MrX7TtQ
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#alkašųmedžioklė – Be žodžių 
 
http://www.alfa.lt/straipsnis/15192819/sugyventine-miske-uzkases-vyriskis-teige-buves-
ituzes-nes-girta-moteris-is-ranku-ismete-ju-kudiki 
 
 

http://www.alfa.lt/straipsnis/15192819/sugyventine-miske-uzkases-vyriskis-teige-buves-ituzes-nes-girta-moteris-is-ranku-ismete-ju-kudiki
http://www.alfa.lt/straipsnis/15192819/sugyventine-miske-uzkases-vyriskis-teige-buves-ituzes-nes-girta-moteris-is-ranku-ismete-ju-kudiki
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#alkašųmedžioklė – Užsieniečių įspūdis patvirtina slogią statistiką  
 
Alkopramonė išmokė lietuvius reikšti patriotizmą maukiant alų ir bliaunant „Lietuva!“ per 
krepšinio varžybas. Dabar galime pažvelgti kas iš to gavosi užsieniečių akimis.  
 
Alkoholizmo įpročiai yra sovietiniai, jei ne baudžiaviniai; juos palaiko girdymo pramonė, o 
viso to rezultatas – depresijos ir gėdos šleifas. Alkašų tiesos kaip reikiant tempia kraštą 
žemyn.  
 
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/lietuvoje-gyvenantys-uzsienieciai-apie-
mus-geriate-kad-prisigertumete-kad-kazka-irodytumete-57-799986 
 
 
 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/lietuvoje-gyvenantys-uzsienieciai-apie-mus-geriate-kad-prisigertumete-kad-kazka-irodytumete-57-799986
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/lietuvoje-gyvenantys-uzsienieciai-apie-mus-geriate-kad-prisigertumete-kad-kazka-irodytumete-57-799986
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#alkašųmedžioklė – Lietuvos durnių rinktinė 
 
Radau vieną Facebooko grupę, kur kompaktiškai susirinkę šalies alkašai. Ji vadinasi 
Mokslinė verygizacija. Net ir pradėjus dienai negaliu patikėti savo sėkme – į šią grupę 
įsirašiau ir dabar keliu ten alkašų medžioklės postus. Kviečiu visus rašytis į tą grupę ir su 
jais deramai pabendrauti.  
 
Ši nuotrauka paimta iš tos grupės. Matome, kad gardelių idėja alkašams nesvetima ir kad 
jie slapčia jos geidžia.  
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#alkašųmedžioklė – Alkašai brandina revoliuciją 
 
Dar visai neseniai atrodė, kad alkašai galutinai pasitraukė į šešėlį ir daugiau nuo 
blaivininkų antpuolių nebesigina. Tačiau pakako Lrytui parašyti keletą proalkoholiškų 
straipsnių ir jie nedrąsiai vėl pakėlė galvas.  
 
Man, kuriam reikia kasdien surasti ką apie juos parašyti, tai tiesiog išganymas. Kaip ne 
kaip, svarbiausias šių straipsnelių taikinys – viešai reiškiama parama alkoholiui. Savaime 
suprantama, kad kai niekas paramos alkoholiui viešai nereiškia, tai mirtis žanrui. Čia tas 
pats, kaip pasilikti mūšyje kautis su priešu, kai šio jau pėdos išgaravusios.  
 
Taigi alkašai labai padeda, kai prieštarauja, kad juos kasdien apipylinėtų purvais. Kuo 
labiau reiškiasi, tuo daugiau suteikia pretekstų ir toliau juos užsipuldinėti.  
 
O šį kartą sumedžiotas pakruojiškis Remigijus Bilotas. Jis atvyko į Naisių festivalį ir 
bliauna, kad jam neduoda išgerti.  
 

„Gal aš gyvulys, kad man kiekviename žingsnyje pirštu baksnotų: „Tu negerk, 
negerk...“? Dar galėtų parduotuves elektriniu piemeniu apraizgyti“, – širdo iš 
Pakruojo į „Naisių vasarą“ atvažiavęs Remigijus Bilotas. 
 
Tai paaiškinsime: Gerbiamas Remigijus Bilotas, jeigu atvykstate į blaivybės 
festivalį ir ten baubiate, kad negaunate išgerti, Jūs iš tiesų esate gyvulys. Taip, 
nuo tokių kaip Jūs parduotuves reikėtų elektriniu piemeniu raizgyti. Jei 
pabūtumėte kokį mėnesį negėręs, suprastumėte kaip Jums to reikėjo ir valdžiai 
rankas išbučiuotumėte.  
 
O jeigu straipsnyje atsidarysite kito alkašo, Rimo, nuotrauką, tai ten jam priskiriami 
žodžiai, kad Naisiuose dėl blaivybės priemonių gresia revoliucija.  
 
Tas tai jau taip. Ir aš ant savo sienos stebiu, kaip tokie alkašai kaip Statys Karčinskas kyla į 
kovą už alkoholizmą, stengiasi paprotinti, kad taip piktai daugiau nerašinėčiau.  
 
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/07/11/news/naisiu-festivalio-dalyviai-
papasakojo-kas-is-tiesu-dejosi-sventeje-1907419/ 
 
 

http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/07/11/news/naisiu-festivalio-dalyviai-papasakojo-kas-is-tiesu-dejosi-sventeje-1907419/
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/07/11/news/naisiu-festivalio-dalyviai-papasakojo-kas-is-tiesu-dejosi-sventeje-1907419/
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#alkašųmedžioklė – Nepatingėkite apspjauti alkašo 
 
Kai žydų rabiai kalba apie Holokausto priežastis, visų pirma mini tokį iš pažiūros nekaltą 
dalyką – teisuoliai nesiteikdavo papriekaištauti visokiems laisvamaniams. Dėl to žydų 
tarpe užsiveisė komunistų, kitokių pavojingų –istų ar šiaip žydo vardą menkinančių 
tautiečių. Ir štai, praėjus keliems dešimtmečiams, pasirodo mirties angelas nacių pavidalu 
ir nusiaubia bendruomenę.  
 
Panaši nelaimė ištiko ir lietuvius. Kai jų kaimynai buvo vedami sušaudyti, geri žmonės 
sėdėjo palangėse, kando sau iš apmaudo lūpą, šnibždėjo sau panosėje „Vajėzau kaip 
baisu!“ – tačiau, kaip ir ankstesniu epizodu, nesiteikdavo garsiai papriekaištauti. O štai 
Bulgarijoje, kur priekaištai išsiliejo į viešumą, Holokausto vykdymas buvo sustabdytas. 
  

 
 
Iš viso to matome, kad doras žmogus turi nepagailėti pikto žodžio nedorėliui – netgi jei jis 
puikiai žino, kad anas jo nepaklausys. Tiesiog doras žmogus privalo papriekaištauti – 
antraip jis nėra doras žmogus.  
 
Taigi kai alkašai skleidžia savo tiesas, kurios neleis išlaikyti tautos, užrakins Lietuvą 
prasigėrime – privalu juos truputį apspjaudyti. Žinoma, neturiu omenyje to tiesiogine 
prasme, tačiau pagailėti jiems piktesnio žodžio – stačiai nedora.  
 
Todėl mums reikia perimti į savo rankas Facebooko grupę „Mokslinė verygizacija“ ir 
užtaisyti jiems tokią verygizaciją, kad jiems kas tai pagaliau pradėtų prieidinėti. Jei to 
nepadarysime, ta grupė bus nuolatinė alkašų minties kalvė, o tai reiškia kad ten bus 
puoselėjamos idėjos, kurių pagalba prasigėrinės ateities alkašai.  
 
Pradėkime nuo to, kad reikia jiems paaiškinti: viena iš nacionalinio debilizmo apraiškų yra 
kovoti su pastangomis prablaivinti visuomenę, kai ši tapusi daugiausiai geriančia 
pasaulyje. Šis debilizmas apima „šventą įsitikinimą“, kad blaivybės ekspertai nieko 
neišmano, o štai patvorės alkašas, jeigu tik jo paklausysi, atseit pasieks puikių rezultatų.  
 
Pasirinkite su kuo jūs.  
 
Grupės „Mokslinė verygizacija“ senbuviams reikia pasakyti, kad šias idėjas jūs ne patys 
sugalvojote – jus išdūrė. Jums jas įpiršo alkopramonė ir pavertė savo tranais. Nuo tada jūs 
drąskotės prieš pastangas prablaivinti šalį ir visai nesusimąstote apie savo interesą. O tiesa 
yra ta, kad bet kokia blaivybės politika nepasiteisins, jeigu gyventojai ir toliau 
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beatodairiškai gins alkoholį. Ir priešingai – net ir prasta blaivybės politika puikiai 
pasiteisins, jeigu žmonės ją laimins ir rems.   
 
Taigi jūsų kaip socialiai atsakingų žmonių interesas yra palaikyti blaivybės judėjimą. Čia 
niekas nesidomi kiek jūs asmeniškai geriate – tai jūsų reikalas ir jūsų problema. Tačiau 
sveikas pilietis tikrai nenorės, kad vyrautų alkopramonės tiesos ir kad šalies prasigėrimas 
užsitęstų į būsimus dešimtmečius. 
 
Taigi nuo šiol mes valdysime šią jūsų grupę. „Mokslinė verygizacija“ reikš, kad atrasime 
pakankamai „mokslavotų“ priemonių kaip padaryti, kad pamiltumėte A.Verygą ir blaivybės 
idėjas. Jūs kaip eiliniai piliečiai tikrai nesate suinteresuoti, kad sveikatos ministru būtų 
asmuo, kuris nesistengia pažaboti girtavimo epidemijos.  
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#alkašųmedžioklė – Alkašai nori prenumeruoti valstiečių periodiką 
 
Apie tai, kiek daug pavyko pasiekti su pastaraisiais alkoholio ribojimais, galima susipažinti 
Facebooko blaivybės idėjų grupėje „Mokslinė verygizacija“. Šioje grupėje ne tik blaivininkai 
skleidžia šviesos žodį, bet ir patys alkašai rodo nemenkas pastangas įveikti savo debiliškus 
įsitikinimus.  
 
Pastarasis toks atvejis – stebime nemenką jų susidomėjimą valstiečių ir žaliųjų partijos 
laikraščiu. Kai pasklido išganinga žinia, kad valstiečiai leis blaivų laikraštį, daugelis alkašų 
itin susidomėjo šia naujiena. Netrukus pasirodė ir pirmasis numeris – elektroninis 
žurnalas „Iškelta varpa“. Bet kas grupėje „Mokslinė verygizacija“ galėjo stebėti, kaip alkašai 
puolė ieškoti, kur galėtų šį numerį gauti, o ateityje ir prenumeruoti.  
 
Deja, reikia juos kiek nuvilti. Pasirodo, tas leidinys buvo išleistas visai ne valstiečių 
partijos, o kokių tai neaiškių alkašų. Kad tai klastotė, bet kuris žinovas nesunkiai pasakys iš 
debiliško leidinio turinio – blaivūs žmonės tokių debilizmų niekuomet nestumtų. Žinoma, 
tokioje grupėje kaip „Mokslinė vertygizacija“ tokius dalykus nustatyti – vieni niekai.  
 
Aišku – kaip gi be to – pasitaikė ir nesusipratimo atvejų. Kaip ne kaip, alkašai yra 
debiliškiausia mūsų populiacijos dalis, todėl nėra ko stebėtis, kad ne visiems pavyko 
klastotę atpažinti.  
 
Deja, tačiau tikrojo valstiečių partijos leidinio dar teks kiek palaukti. O tuo tarpu skaitykite 
šitą.  
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#alkašųmedžioklė – R. Savukynas savo patyčių grupėje įvedinėja protokolą 
 
Alkašai ėmėsi smurto ir mane išmetė „Mokslinės verygizacijos“. Ta proga turiu jiems žodį:  
 
Sveiki, suknisti alkašai. Rašau iš bano. Šį kartą kai ką apie save sužinosite.  
 
Tai, kad prireikė nuo manęs užsidaryti, rodo, kad savo idėjų apginti negalite. Blaivybės 
trolis – tai ne alkašų trolis. Blaivybės trolis - tai dalykas, prieš kurį kapituliuoja visi.  
 
Paaiškėjo, kad šios patyčių terpės autorius – Ričardas Savukynas, dar prisistatantis kaip 
Rokiškis Rabinovičius. Jis save vaizduoja kaip drąsų ir atsidavusį laisvai minčiai, tačiau tai 
jau antras kartas, kai jam tenka nuo manęs užsidarinėti. Dabar jis užsidarinėja tuo 
pretekstu, kad atseit kvailus dalykus rašinėju. Tai grupėje, kuri iš pat pradžių buvo sukurta 
patyčioms skleisti. Apgailėtiniau nebūna.  
 
Jei kas kada norėsite įgelti tam menkystai, pasiūlykite atblokuoti Guogą ir su juo 
pasikalbėti.  
 
Galiausiai, dėl visos šitos bakchanalijos alkašai liks išdurti. Patyčios A. Verygos atžvilgiu 
naikins jūsų orumą. Vis mažiau bus tokių, kurie jums pritars. Atrodysite kaip visiški 
debilai. Žinokite, kad alkašų valdžia šalyje baigėsi ir niekuomet nebesugrįš.  
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#alkašųmedžioklė – Įkliuvo I.Šimonytė 
 

Alkašų patyčininkų grupėje yra įsirašiusi ir netgi reiškiasi Seimo narė Ingrida Šimonytė. 
Mėgaujasi blevyzgomis A. Verygos atžvilgiu, savo komentarais pati prie jų prisideda. Žinau, 
sunku tuo patikėti – man ir pačiam pavyko tik iš antro karto. 

 
Neapykanta blaivybei ir jos šalininkams griauna karjeras ir likimus. 
 

 
 
Kitą dieną – 2017 08 08 
 
Ingrida Šimonytė pakomentavo mane. Jaučiasi persekiojama. Tačiau viskas, ką padariau – 
tai tik paminėjau kur ji dalyvauja ir ką ten daro. Gal ir ne pačioje gražiausioje šviesoje 
paminėjau, bet vis tiek. Juk jie būčiau paminėjęs, kad ji lanko baleto pamokas, net jei tai 
pateikčiau kaip pasibaisėtiną informaciją, visi tik gūžteltų pečiais.  
 
Tačiau šiuo atveju ji pripažįsta, kad informacija kompromituojanti. O jei ją kompromituoja 
tai, kad ji atsidūrė alkašų blevyzgotojų grupėje ir stengiasi kovoti už tai, kad Lietuva 
neįveiktų alkoholizmo, tai kas čia iš tiesų jai labiau kenkia – aš ar ji pati?  
 
Žmogus turi sugebėti apsisaugoti save nuo durnumų. O jei nesugeba – visuomenė turi 
sugebėti nuo jo durnumų atsiginti. Tuo mes čia ir užsiimame.  
 
2017 08 09 
 
Įsimylėjau Ingridą 
 
Paatvirausiu, kad nuo vakar esu įsimylėjęs – į Ingridą Šimonytę. Ji man parodė 
neišpasakytą garbę ir jau pora dienų kaip pas save perpostina tai, ką apie ją rašau alkašų 
blevyzgų grupėje.  
 
Man kaip blaivybės troliui jau ir taip buvo pakankamas pasiekimas aptikti garbią Seimo 
narę sėdinčią giliai išgeriančių asmenų grupėje, varinėjančią patyčias prieš savo kolegą 
A.Verygą. Netrukus sekė antroji nuostabos banga – kad net kai tai paminėjau, ji nieko 
nekeitė – neišsirašė iš tos grupės ir netgi toliau pati reiškėsi. Maža to, ji netgi ėmė mane 
skelbti ant savo sienos!!! 
 
Tad kai kažkas iš alkašų pasiūlė, kad įsirašyčiau tai kaip gyvenimo pasiekimą, su 
dėkingumu šį pasiūlymą priėmiau. Retas kuris trolis gali pasigirti aptikęs Seimo narį 
tokiomis aplinkybėmis; nors ji kažkodėl nuo manęs užsiblokavusi, tačiau pati postina ką 
apie ją rašinėju. Aišku, tokiomis aplinkybėmis būtinai kasdien apie ją ką nors parašysiu, 
galimai ir ne po vieną kartą.  
 
Taigi tarp mūsų užsimezgė romanas. Tikiuosi, mūsų meilė truks amžinai. 
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#alkašųmedžioklė – Papuolė banginis 
 

 
 
Saulius Galadauskas – žmogus, atsakingas už alkoholio reklamos prastūmimą 2011 metais. 
Blaivybės judėjimas tuomet tvirtino, kad alkopramonė reklamą orientuoja į vaikus. Po 
kelerių metų turime rezultatą – sveikatos ministras Juras Požela atskleidė, kad kasdien 
geria kas trečias penkiolikmetis. O pirmoje nuorodoje S.Galadauskas pasakoja, kad akcizų 
iš alkoholio surinkimas smarkiai išaugo, alkoholio suvartojimas sumažėjo, tačiau tai vis 
tiek reiškia, kad blaivybės priemonės nepasiteisino.  
 
http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/pirmi-popieriniai-kovos-su-alkoholiu-
rezultatai/247218 
 
 
 
 
 

http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/pirmi-popieriniai-kovos-su-alkoholiu-rezultatai/247218
http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/pirmi-popieriniai-kovos-su-alkoholiu-rezultatai/247218
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#švietimasdebilams- Mokomės atpažinti debilą savyje 
 
Vienas populiariausių alkopramonės pasiūlymų – viską reikia spręsti švietimo pagalba. Jį 
neseniai kartojo mūsų bendražygis Robertas Pripsas. Tiesa, kai Guoga – linkėjimai nuo jo 
iš bano - jam pasiūlė pačiam tuo pasivadovauti, t.y. pamėginti vieną kitą alkašą apšviesti, iš 
karto pripažino, kad tai beviltiškas pasiūlymas. Na, tai pirmu reikalu ir užfiksuosime – 
alkašai teikia tokius šalies blaivinimo pasiūlymus, kuriais patys nė nemanytų vadovautis.  
 
Antra. Alkašai vis aiškina, kad Verygos priemonės neveikia ir neveiks. Čia būtų ne pro šalį 
prisiminti, kad kol kas įsigaliojo tik viena iš jų – akcizų alkoholiui didinimas nuo kovo 1 d. 
Visa kita įsigalios tik po naujų metų. O kaip einasi jau įdiegtai priemonei? Suteikime žodį 

jūsų girdytojui, jūsų nelaimių šaltiniui Sauliui Galadauskui. Šis yra Lietuvos aludarių 
gildijos prezidentas ir tai dėl jo tiesų jūs tiek drąskotės.  
 
Tai štai. Galite susirasti Lietuvos žinių straipsnį „Pirmi popieriniai kovos su alkoholizmu 
rezultatai“. Ten jis aiškiai sako – alaus pardavimai š.m. sausio–gegužės mėnesiais smarkiai 
mažėjo – 10,4 proc.. O gegužės mėnesį – čia jau turime įsiplieskusią kovą prieš naujus 
ribojimus – alaus pardavimai smuko net 21 proc. Tuo tarpu akcizo pajamos nuo metų 
pradžios išaugo net 35 proc. – Ko dar blaivintojas gali norėti?  
 
Po to straipsnyje seka išvedžiojimai, kad visi atseit puolė pirkti užsienyje. Tačiau jokių 
skaičių nepateikia. Vieninteliai skaičiai, kuriuos Galadauskas pateikia, blaivininkams yra 
nektaras širdžiai. – Tai čia dar prieš įsigaliojant kitoms priemonėms, kurios taip pat 
padarys savo. Taip kad alkorpamonė, o kartu ir jos tranai, gali pūstis ir dusti – blaivybės 
politika visiškai sėkminga!  
 
Trečia. Kadangi esate alkašai bei debilai, tai vis tiek nesuprasite kas aukščiau parašyta. O 
štai šitą gal ir suprasite.  
 
Įsivaizduokime, kad jūs teisūs ir kad Verygos politika yra visiška nesąmonė. Taip pat 
tarkime, kad ji sužlugs ir visi pamatys, koks jis neadekvatus ministras. Tokiu atveju, jei 
nebūtumėte debilai, santūriai išsakytumėte, kad tai jūsų nuomone nepasiteisins bei kodėl 
ne. Palinkėti, kad pasirodytumėte neteisus, nes kaip sąmoningi piliečiai turėtumėte norėti, 
jog blaivybės priemonės visgi suveiktų. Tada duoti laiko ir leisti  valstiečiams save per tai 
susižlugdyti. Kai visi pamatys, kad gaunasi visiška nesąmonė, galite nuolat vis priminti, 
kad anuomet taip ir sakėte.  
 
Tačiau jūs apsišvietėte kaip kovotojai prieš šalies išsiblaivymą. Kaip alkašai, kuriems 
nusispjauti į prasigėrimo problemą, kad tik jūsų tai niekaip nepaliestų. Pranašavote, kad 
Verygos politika susimaus, tačiau viskas juda link to, kad susimovę visgi liksite jūs. O jei 
taip žmones vis labiau vimdins tai, ką stumiate.  
 
Taip visi įsitikins, kad esate debilai. O pačioje pabaigoje, kai taip apie jus galvos visi iš eilės,  
tuo pagaliau įtikėsite ir jūs patys! Oi oi, tuomet vaitosite – ir koks gi aš buvau debilas!!! 
 



29 
 

#švietimasdebilams - Patvirtinta debilų edukacijos programa 
 
(Kreipimasis į grupę „Mokslinė verygizacija“) 
 
Dovydas Skarolskis kaip nepataisomas debilas stumia briedą, kad 80 proc. mokytojų yra 
alkašai. Tačiau šiuo metu visai nėra nei vieno mokytojo alkašao, nes alkašas yra tik tas, 
kurie kovoja už tai, kad šalis būtų prasigėrusi.  
 
Matydamas tokią padėtį nuėjau pas savo viršininką gerbiamą Verygą ir papasakojau apie 
tai, kokie debilai čia pas jus renkasi. Sutarėme, kad nors nieko dėl to ir nepadarysi, bet 
bent jau dėl akių reikia vaizduoti, kad ką tai dėl to darai. Todėl Aurelijus patvirtino alkašų 
debilų edukacijos programą, išskyrė tam kuklų biudžetą. Pirmuoju etapu programos 
vykdymas numatytas iki 2100 metų, po to bus pratęstas.  
 
Ši programa sieks įtikinti alkašus debilus, kad jie ne tik alkašai (to pavyko pasiekti ir be 
viešojo finansavimo), bet ir debilai. Tačiau kadangi šio pobūdžio debilizmą laikome 
nepataisomu atveju, tai jokių ambicingų tikslų sau nekeliame.  
 
Deja, bus deginamos valstybinės lėšos, tačiau ministras Veryga bent jau galės pavaizduoti, 
kad atseit ką tai dėl to daro. Tuo  tarpu blaivybės troliai čia gaus finansavimą ir kaip 
įmanydami stengsis jums paaiškinti, kokie beviltiški debilai esate.   
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#alkašųmedžioklė – Papuola vis stambesnės žuvys, arba  
alkopramonė inkščia iš bejėgiškumo 
 
Alkorpamonė ilgus metus ignoravo savo veiklos padarinius šaliai ir per tai prisikūrė 
nenumaldomų priešų. Blaivybės judėjimo atžvilgiu jie užėmė antagonistinę poziciją, 
vaizdavo juos kaip bepročius fanatikus. Šie iš tiesų tapo bepročiai fanatikai savo 
pasiryžimu alkopramonę parklupdyti.  
 
Tas daugiau ar mažiau pavyko. Alkorpamonė pralaimėjo politinę kovą – valdžia priėmė 
ribojimus. Tačiau dar skaudžiau jiems tai, kad pralaimi ir kovą dėl gyventojų palankumo. 
Blaivybės aktyvistų dėka alkoholis pradėjo sietis ne su linksmybėmis ir smagiu 
bendravimu, o su blaivininkais fanatikais, rietenomis ir gniuždančiais kaltinimais. Žinoma, 
tai nepaprastas, neabejotinai svarbiausias blaivybės aktyvistų pasiekimas.  
 
Dėl alkopramonininko Viršilo virkavimų, kad šalis atseit dėl to praranda darbo vietas. 
Žinokite, kad visame „Švyturyje“ dirba apie 1200 žmonių. Jeigu jų veiklos apimtims 
sumažėjus trečdaliu jie kokį dešimtadalį atleis, tai daugiau nei priimtina. Mums nereikia 
ant alaus statomo ekonominio gerbūvio. 
 
Pasienio parduotuvės. Gal tai jums nuskambės netikėtai, tačiau niekas neliudija to ažiotažo 
Latvijos pasienio parduotuvėse – nebent tik alkopramonei ištikimai tarnaujantis „Lietuvos 
rytas“. Tai, kad Latvijos pasienio parduotuvėse prekyba kai kur išaugo 4 kartus – savaime 
mažai ką pasakantis dalykas. Reikėtų pirma sužinoti kokia ji buvo iki vajaus prieš alkoholį. 
Galima nuspėti, kad apsimiegojusiuose pasienio miesteliuose – ne tiek ir didelė.  
 
Rimčiausiai skamba tai, kad Latvijoje alaus gamyba išaugo 21 proc. Net jei ir taip, Lietuva 
pasiekė du svarbius tikslus: akcizo mokesčio iš alkoholio surenkama 35 proc. daugiau, o 
norintys išgerti dabar turi vargintis dėl to važiuoti į užsienį. Blaivininkai pasirūpins, kad tai 
būtų laikoma nesveiko žmogaus požymiu.  
 
Žodžiu, kampanija prieš girtavimą vyksta labai sėmingai, alkopramonė, kaip iš jos ir 
galime tikėtis, toliau kovoja už šalies prasigėrimą. Taip pat galima drąsiai prognozuoti, kad 
visos tos jų pastangos, kaip ir iki šiol, atsigręš prieš juos pačius.  
 
Tai, kad alkašų medžioklėje pavyko sumedžioti patį Švyturio generalinį - man laimės pilnos 
kelnės!!  
 
http://www.delfi.lt/verslas/nuomones/r-virsilas-uz-fanatizma-jau-pradejome-moketi-
darbo-vietomis.d?id=75394799 
 

http://www.delfi.lt/verslas/nuomones/r-virsilas-uz-fanatizma-jau-pradejome-moketi-darbo-vietomis.d?id=75394799
http://www.delfi.lt/verslas/nuomones/r-virsilas-uz-fanatizma-jau-pradejome-moketi-darbo-vietomis.d?id=75394799
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#alkašųmedžioklė – Linas Zareckas jau pralaimėjo 
 

 
Vakar per „Panoramą“ rodė, kaip Linas Zareckas rengiasi varžyboms su A.Veryga. Jis 
suintensyvino bėgimo treniruotes ir po senovei po jų išgeria truputį alaus.  
 
Tačiau dėl ko šios varžybos? Linas Zareckas nori įrodyti, kad alkoholio niekaip nereikia 
riboti (nes supyko dėl ribojimo priemonių). Jis nori įrodyti, kad dėl to, jog geria, jo 
sportinė forma nenukenčia. Netgi kad gerdamas jis pajėgesnis už Verygą, kuris negeria.  
 
Tačiau jei taip, tuomet Zareckui reikėjo suintensyvinti be bėgimo, o gėrimo treniruotes. 
Jeigu alkoholis taip padeda palaikyti gerą sportinę formą, tai kodėl jis rengdamasis 
varžyboms nenori jo suvartoti daugiau? Tačiau ne, jis suintensyvino sporto treniruotes.  
 
Tačiau tai visiškai atitinka A.Verygos propaguojamą pasaulėžiūrą. Jis kaip tik ir sako, kad 
būsi sveikas ir stiprus ne gerdamas, o sportuodamas. L.Zareckas padidino sporto, tačiau 
įpainioja ten lašą alkoholio ir pabaigoje mėgins tvirtinti, kad tas lašas jam padėjo nugalėti.  
 
Taigi Liną Zarecką galime drąsiai priskirti prie užkietėjusių alkašų. Priminsiu, kad alkašas 
– tai ne tas, kuris nebegali negerti pats, o tas, kuris negali nesirūpinti, kad išgertų kiti. Šiuo 
atveju L.Zareckas intensyvina sporto treniruotes ir gerina savo sportinę formą tam, kad 
visuomenė ir toliau galvotų, jog išgerdama ji bus sveika ir laiminga, o blaivinimo 
priemonės nuo alkoholizmo kenčiančioje šalyje – labai klaidingas žingsnis.  
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#alkašųmedžioklė – Alkašai elgiasi kaip užsienio okupantai 
 
Pamėginome su alkašais derėtis. Nusiunčiau pasiūlymą grupės „Mokslinė verygizacija“ 
lyderiui Ričardui Savukynui: savaitei darome pauzę, po to, jei šis atblokuos kelis mūsų 
žmones, išdėstysime ko iš jūsų norime ir pamėginsime susitarti geruoju. Po savaitės visi 
taip ir liko užblokuoti. O tai reiškia, kad pasiūlymas derėtis atmestas.  
 
Kodėl pasiūliau derėtis ir ką norėjau jiems pasiūlyti?  
 
Nėra gerai, kai kokia tai idėjų kova pernelyg ilgai purto visuomenę. Natūralu, kad žmonės 
nori ramybės. Todėl gerai pasitaršę pagal idėją turėtume susitarti. Tačiau paaiškėjo, kad 
ana pusė visai nelinkusi išsiaiškinti geranoriškai.  
 
Ką būtume jiems pasiūlę?  
 
Kai nuo alkoholio degraduoja žmogus, kai palieka savo vaikus be priežiūros, kaip jis ką 
nors girtas užtalžo ar sukelia eismo įvykį, visi tai linkę nurašyti jam vienam. Tačiau geriau 
įsižiūrėjus pamatysime, kad daug kas pelnėsi ir mėgavosi jo įnikimu į alkoholį. Pelnėsi, 
aišku, alkopramonė, parduotuvės ir barai. Deja, tačiau pelnėsi ir valstybė – rinko akcizą 
žadėdama, kad vėliau jį nukreips alkoholikų gydymui.  
 
Mėgavosi žmogaus įnikimu ir daugybė jo „draugų“. Ne vienas metęs gerti pasakoja, kad vos 
tik nustojus tuoj pat dingsta kone visi draugai. Paaiškėja, kad jis buvo jiems įdomus vien 
kaip sugėrovas. Galų gale, žmonės dažnai jaučia malonumą skatindami kitus gerti. Jie tai 
pateikinėja kaip linksmumą, tačiau kai mėgini atsisakyti paaiškėja, kad jie ne linksmi, o 
įkyrūs. 
 
Taigi turime kelias verslo šakas ir daugybę savanorių, kurie skatina žmogų gerti. Kai 
kuriose veiklos srityse negerdamas net nepadarysi karjeros. Taip, pavyzdžiui, buvo 
sovietinėje nomenklatūroje. Raigardas Musnickas pasakojo, kad ir šiandien taip yra šou 
versle. Galų gale, visa tai apibendrina įsišaknijęs stereotipas – jeigu negeria, reiškia 
nenormalus. Visuomenė tik alkoholikams atleidžia kai šie visiškai negeria.  
 
Tas aiškiai paneigia įsišaknijusį įsitikinimą, kad kiekvienas prasigeria laisva valia ir kad dėl 
to gali kaltinti tik save. Kaip matome, yra armijos talkininkų, dar galima paminėti filmų, 
reklamos pramones, alko lobistus Seime bei kitur.  
 
O jeigu visi šie veikėjai prisideda – palaiko, skatina, mėgaujasi ir pelnosi iš asmens 
prasigėrimo – tai kaip galima sakyti kad tik jis vienas atsakingas už savo prasigėrimą? 
Vadinasi, mums reikia pajusti socialinę atsakomybę, o jos nejaučiančius taip ir įvardinti.  
 
Tai ir būtų buvusi pasiūlymo alkašams esmė – įsisąmoninkite tokius dalykus ir 
sutramdykite tuos savo veikėjus, kurie stengiasi, kad kiti žmonės gertų. Tokiu atveju mes 
galėsime palikti jus ramybėje.  
 
Deja, alkašas elgiasi kaip užsienio okupantas. Užsienio okupantui nelabai rūpi koks jo 
veiksmų poveikis visuomenei. Jam svarbu gauti iš pavergtos šalies ko jam reikia, o poveikis 
pavergtai šaliai jį menkai jaudina. Taigi ir mūsų alkašams aiškink neaiškinęs, kad jie 
nekovotų už laisvą alkoholį, nes jau ir taip šis tapęs didžiule bėda. Jie nori tenkinti savo 
poreikius ir visai nenori susimąstyti apie to poveikį visuomenei. O trukdančius varyti savo 
apšaukia panašiai, kaip užsienio okupantas išvadintų išsilaisvinimo kovotojus.  
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Ar verta leistis į diskusijas Facebooke?  
 
Daugelis stebisi, kad tiek laiko skiriu įvairiems ginčams Facebooke. Jie mano, kad tai 
tuščias laiko švaistymas. Tačiau aš manau, kad tiems žmonėms visuomenė turėtų statyti 
paminklą. Štai kodėl.  
 
Blogis niekur nepraeina, jeigu yra kas jam laiku deramai pasipriešina. Pavyzdžiui, apie 
1931 metus, dar pora metų iki jų patekimo į valdžią, Vokietijos universitetuose įsigalėjo 
naciai. Akademikai, nors jiems ir nesimpatizavo, nenorėjo pytis ir nuspręsdavo pratylėti. 
Kaip ne kaip, nacių partija turėjo ir savo smogikų būrius.  
 
Taip su daug kuo. 2016 m. birželį praėjo gėjų paradas Vilniuje. Kas mane seka nuo to laiko, 
tikriausiai pamena kiek tuomet tai temai skyriau jėgų (nors dabar alkašų temai skiriu dar 
daugiau). Tuomet visiems atrodė, kad tai tik laiko klausimas, kada gėjai paims viršų ir 
padarys savo.  
 
Praėjo daugiau kaip metai, ir sodomistų pergalė gana nutolo. Po nepavykusio bandymo 
Seime korumpuoti šeimą jie pritilo ir dabar viešojoje erdvėje jau kuris laikas jų nesigirdi. 
Tačiau per laikotarpį tarp parado ir pritylimo parašiau nemažai straipsnių kodėl svarbu 
jiems nenusileisti, pats vėliausi ir raginau kitus leistis į debatus su sodomistais. Galiausiai 
visi pamenate kokį fiasko patyrė sodomistų mėginimas sutaršyti Telšių mokytoją. Ne tik ši 
nenukentėjo, tačiau šio vajaus autorius A.Tapinas sulaukė pašiepiančios Zvonkaus ir Stano 
dainelės „Tapinas – alfa patinas“.  
 
Taip kad kai žmonės netoleruoja šlykščių iniciatyvų ir aktyviai stoja prieš, šios nepraeina.  
 
Tikiuosi dabar aiškiau kodėl tiek laiko skiriu alkašų temai. Ilgus metus alkopramonė ir 
girtuokliai laikė valdžią šalyje. Jie galėjo sukėlinėti kokias tik nori nelaimes ir niekas dorai 
nemėgindavo jų tramdyti (įsivaizduokite, jeigu keliuose netramdomi ką užsimanę darytų 
kelių chuliganai!)  Savo valdžią alkašai palaikė elementariu „bulinimu“ (patyčios, 
bauginimai ir žeminimai siekiant sužlugdyti oponentus). Visi, kurie pasisakydavo prieš 
nežabotą girtuoklių siautėjimą, būdavo išvadinami talibanu, fanatikais ar šiaip kliedinčiais 
bepročiais. Ilgą laiką visuomenė net nesuvokė, kaip ši grupė juos užvaldžiusi ir kaip 
smarkiai iš jų tyčiojasi.  
 
Šiandien, kai alkašų valdžia pakirsta, jie mėgina atgauti savo pozicijas niekindami A. 
Verygą. Menkystoms sudaromas fonas tyčiotis iš ribojimus prastūmusio ministro. Jeigu 
jiems pavyktų A.Verygą palaužti, grįžtume į buvusią padėtį, kai girtuokliai gali siautėti kiek 
nori, niekas nedrįsta jiems stoti skersai kelio. Jei to nenorite, stokite prieš jų užsuktą 
patyčių vajų ir duokite, kol nevėlu, jiems deramą atkirtį.     
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#alkašųmedžioklė – Alkopramonė iš alkašų neįtikėtinai tyčiojasi, o šie grumiasi, kad ir 
toliau tyčiotųsi 
 
Arminas Mockevičius paskaičiavo (žr. jo rugpj. 11 d. FB pasisakymą), kad padidintas 
alkoholio akcizas pabrangino alaus skardinę 10 ct. Tačiau kas nežino, kad alus pabrango 
dvigubai – nuo 50 ct. iki  vieno euro. Kyla klausimas kas čia vyksta. 
 
Manau, kad paaiškinimas toks. Alkopramonė pasinaudojo nauju mokesčiu ir įžūliai užkėlė 
kainas. Tada pradeda savo veidmainiškus viešuosius ryšius: valdžios veiksmai griauna 
ekonomiką, visi važiuoja pirktis į užsienį, akcizo padidinimas buvo apsiskaičiavimas...  
 
Taip jie tyčiojasi iš visos šalies, tačiau ypatingai ir savo tranų – alkašų. Ji ragina juos 
važiuoti pirkti alaus užsienyje  (bent jau Latvijoje gera dalis alus varyklų priklauso tiems 
patiems savininkams kaip Lietuvoje, o Lenkijoje paprasčiausiai galima į pasienio 
parduotuves užvežti lietuviško alaus). Bet kokiu atveju alkopramonė laimi – jei geria 
vietoje, tai moka kone dvigubą kainą (ir savo liežuvio sierą siunčia ant valdžios); jei 
važiuoja į užsienį – pažiūrėkite, argi nesakėme...  
 
Alkašas esamą alkopramonės politiką gina bei energingai stengiasi, kad ši ir toliau iš jo 
tyčiotųsi.  
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#alkašųmedžioklė – Ar ne per griežtai su alkašais tvarkomės?  
 
Gal mes pernelyg su jais nedemokratiškai tvarkomės? Gal toks kategoriškumas 
nesuderinamas su kiekvieno teise į nuomonę? Gal negirdime varžovų argumentų? Praradę 
iniciatyvą jie vis dažniau kelia tokius klausimus, tad reikia nesuteikti jiems šanso ir čia.  
 
Pirmiausia turime paklausti kas kalba. Kai dalyvavau 2011 m. kampanijoje prieš alkoholio 
reklamą mus visą laiką tik ir stigmatizavo bei stūmė šalin. Buvome vadinami ir neseniai 
atkartotais epitetais: bepročiai fanatikai, talibanas, nesveiki blaivininkai ir t.t. Tuomet dar 
buvo alkašų valdžia ir mes negalėjome nieko jiems padaryti. Tačiau, žinoma, tai, kad jie 
elgėsi šlykščiai dar visai nereiškia, kad taip pat turime elgtis ir mes.  
 
Antra. Pažiūrėkime ar turime teisę į jų grumdymą. Kad atsakytume į šį klausimą, 
pirmiausia savęs paklauskime ar visuomenė turi teisę į gynybą nuo savo priešų (ar šiaip 
kvailių, kurie daro jai didelę žalą ir tame problemos nemato)? Aišku, kad taip - kaip turime 
teisę į gynybą nuo išorės priešų, taip pat visuomenė turi teisę gintis nuo iš vidaus kylančių 
kenkėjų. Dėl to, pavyzdžiui, į kalėjimus sodinami nusikaltėliai.  
 
Trečia. Ar alkašų įtaką galime laikyti grėsme visuomenei? Kad atsakytume į šį klausimą, 
pirma kviečiu pažiūrėti du trumpus video. Pirmasis – mūsų 2011 m. įspėjimas, kad alko 
reklama orientuojama į vaikus: https://www.youtube.com/watch?v=h73TDJlBl3c 
 
Nepaisant mūsų garsių perspėjimų, jie mus apšaukė bepročiais ir padarė savo. Rezultatas 
– kasdien geria kas trečias penkiolikmetis (žr. video komentare). 
 
Tai dabar ir atsakykite sau – alkašai kenksminga įtaka ar ne? Jei ne jų fanatizmas, toks 
girtavimas vaikų tarpe tikrai nebūtų išplitęs. Tačiau kadangi vaikai kelis metus mato 
alkoholio reklamą, tai kas atsakingas už tokius kraupius rezultatus?  
 
Ketvirta. Kaip matote, mūsų veiksmai gynybiniai. Jie nori ir toliau mus laikyti savo 
durnumų įkaitais ir jiems nerūpi kiek tai kainuos likimų. Ar jie turi teisę visiems 
primetinėti savo žudančius įsitikinimus? Ar nėra gero žmogaus pareiga tam aršiai 
pasipriešinti? Juk ir dabar, kai pasirodė informacija, kad akcizų politika pasiteisina, jie 
kaip normalūs piliečiai turėtų tuo tik džiaugtis. Kokiu reikia būti besija kad trokštum jog 
blaivybės priemonės sužlugtų!?  
 
Galiausiai, patarsiu kaip su jais tvarkytis veiksmingiau nei iki šiol. Mažai ką duoda 
racionalus argumentavimas. To reikia nebent tam, kad įsitikintum, jog žmoniška diskusija 
neįmanoma (o taip būna dažniau nei dažnai). Geriausiai veikia du dalykai: 
demoralizavimas ir pasimėgavimas jų pykčiu. 
 
Demoralizavimas. Tai kirtimas taip, kad sulinktų kinkos. Pavyzdžiui, Regina Marija 
Sirvydis vienam alkašui rašo: kokie jūs vyrai, jei nuolat tampotės alaus į užsienį? Verčiau 
kiemo tvoras ištiesintumėte ar dar ką doro padarytumėte. Bjauriuosi tokiais vyrais! 
(atpasakojau savais žodžiais bet mintis tokia). Taigi būkite išradingi pateikti jiems tokių 
dalykų, nuo kurių jiems temtų akyse.  
 
Pasimėgavimas jų pykčiu. Kai jie dūsta iš apmaudo ir siuto, mėgaukitės tuo. Aiškiai 
parodykite, kad toks alkašas teikia Jums pasitenkinimo. Saldu matyti apmaudo pritvinkusį 
bejėgį alkašą. Tai moralinis atlygis už mūsų triūsą.   
 
http://www.ziniuradijas.lt/laidos/pozicija/sokiruojanti-ministro-statistika-kasdien-geria-
trecdalis-paaugliu?video=1 

https://www.youtube.com/watch?v=h73TDJlBl3c
http://www.ziniuradijas.lt/laidos/pozicija/sokiruojanti-ministro-statistika-kasdien-geria-trecdalis-paaugliu?video=1
http://www.ziniuradijas.lt/laidos/pozicija/sokiruojanti-ministro-statistika-kasdien-geria-trecdalis-paaugliu?video=1
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#alkašųmedžioklė – Praėjusios savaitės alkašų flagmanė puolė į depresiją 
 
Tie, kas rimtai domisi šia rubrika praėjusią savaitę (rugpj. 21-27 d. ) negalėjo nepastebėti 
Renatos Safonovos. Ji nežinia iš kur atsirado ir iki ketvirtadienio reiškėsi ypač aršiai. O 
kadangi praėjusią savaitę jau įspėjau, kad alkašų pasisakymus registruoju, dokumentuoju, 
tai ji ir neturėtų supykti, kad įtrauksiu į savo knygą (juo labiau, kad pati sakė nieko 
nebijanti, nes jaučiasi teisi).  
 
Taigi Renata Safonova pareiškė, kad „Patys didžiausi alkašal – tai alkofobai“ (kalba 
netaisyta).  
 
Dėl to, kad alaus skardinei padidinus akcizą 10 ct. ji išbrango visais 50 ct., Renata Safonova 
taip pat pateikė savo išvadą: „tai dėl sumažėjusios apyvartos, dėl to turėtum kaltinti tik 
save“ (t.y. dėl to kaltas A.Guoga) 
 
Dar R. Safonova, giliai besipiktinanti alkašų medžiokle, retoriškai klausė: „Ar bent vienas 
Seimo narys paklausė psichiatrų kas skatina alkoholizmą?“  
 
Galiausiai, R.Safonova pareiškė: „Alkoholizmas yra liga. Tie, kurie to nesupranta, pasižymi 
komunistiniu mąstymu“.  
 
Penktadienio vakarą Renata Safonova puolė į depresiją ir savo paskyroje didelėmis parašė 
„Pavargau, išeinu “. Jos draugės pradėjo klausinėti ar jai neatsinaujino depresija, raginti 
kad verta gyventi ir kad ji tam turi svarbią priežastį – du gražius vaikučius.  
 
Asmeniškai užjaučiu R.Safonovą dėl depresijos. Tačiau negaliu nesidžiaugti kaip alkašų 
tramdytojas: kai visuomenėje žalingas idėjas propaguojantis asmuo puola į depresiją - tai 
visuomenei nauda ir laimėjimas.  
 
Štai, net ir nuotrauką pateikiu. Savo paskyroje ji rašo, kad niekam nenori primetinėsi savo 
minčių, nenori švaistyti laiko tiems, kas jai nemalonus ir mėginti prisibelsti iki jų. Ji tam 
neturi laiko. O kitame poste sako, kad visiems, kas jai linki blogo ji atgalios linki laimės!! 
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Alkašų medžioklės sezonas uždaromas 
 
Per šį laiką man paaiškėjo vienas neįtikėtinas dalykas – geriantieji alkoholį nejaučia 
socialinės atsakomybės. Kai jiems atskleidėme, kad egzistuoja ištisa tempimo į prasigėrimą 
kultūra, nei vieno alkašo tas neprivertė susimąstyti. Jie neneigia, kad tokie kultūriniai 
stūmokliai egzistuoja, tačiau iš karto paneigia kas jie kaip nors su tuo susiję ir reikalauja 
palikti juos ramybėje.  
 
Taigi geriantieji, nesvarbu kokiais kiekiais, savo atsakomybės nejaučia, o tai juos išbraukia 
iš dialogo dėl blaivybės priemonių. Išbraukia reiškia tai, kad jie atsiskleidžia kaip 
siekiantys išlaikyti girtavimą, o ne jį pažaboti. Į jų nuomonę nereikia kreipti dėmesio, arba, 
dar geriau, daryti priešingai nei jie siūlo.  
 
Per šį sezoną (nuo maždaug kovo iki rugsėjo mėnesio) visuomenėje įvyko esminis 
persilaužimas šiuo klausimu. Politikai galėjo įsitikinti, kad alkašų palaikymas jiems nieko 
gero nedavė; žiniasklaida perėjo į blaiviųjų pusę ir dabar ėmė skelbti straipsnius apie 
alkoholio žalą (paskutinis į tai įsijungė Lietuvos rytas, žr. nuorodą). Apie atskirus žmones 
ir apskritai nekalbu – pakanka prisiminti kaip jiems baigėsi įsijungimas į R. Savukyno 
patyčių grupę „Mokslinė verygizacija“.  
 
Žinoma, tai nereiškia, kad alkašų tiesos užgeso kartą ir visiems laikams. Jie kaip degančios 
durpės užsiplieks ir ateityje, tačiau tai jau bus lokalūs gaisrai, o mes puikiai perpratome 
kaip juos užgesinti. Taigi mentaliteto lūžis šiuo klausimu yra įvykęs. Propaguoti ir skatinti 
kitus išgerti – nuo šiol socialiai nepriimtina elgesio norma.  
 
 
Lietuvos rytas propaguoja blaivybę: 
http://skonis.lrytas.lt/mitybos-abc/2017/08/25/news/tikroji-tiesa-apie-alkoholio-
poveiki-musu-organizmui-2191765/ 
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