
 

 

 

 
 

 

PUB‘O GRAUDŽIOJI 
(kažkur Merseyside) 

 

 

Kažkas atsivežė alaus, 

Kažkas pasakė – bus puota. 

Kas atvažiavo – paragaus 

Ir liks jo lova neklota... 

 

 Mes negirti, dar negirti 

 Suspėjom kaukštelėt vos vos 

 Gal brėkšta jau? Gaidžiai treti... 

 Bet mes dar sriūbtėlsim ko nors... 

 

Kiek beatvežtum butelių 

Kiek bus pilnų – tiek liks tuščių 

Ir gal kas bijo utelių?... 

Vis tiek ateis tuo takučiu… 

 

Mes negirti, dar negirti 

 Suspėjom kaukštelėt vos vos 

 Gal brėkšta jau? Gaidžiai treti... 

 Bet mes dar sriūbtėlsim ko nors... 

 

Tas paskutinis bus iš mūs, 

Kas pirmutinis pro duris, 

Kas paskutinis atsidus… 

Tas pirmutiniuos atsidurs - 

 

 Mes negirti, dar negirti 

 Suspėjom kaukštelėt vos vos 

 Gal brėkšta jau? Gaidžiai treti... 

 Bet mes dar sriūbtėlsim ko nors... 
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YESTERDAY (forever) 

 

Kai be stalo mes ratu 

Susisėsime kartu - 

Nebus nei pirmo, anei paskutinio. 

 

Už tą, kuris dabar šalia 

Ir dar už tą, kurio nėra 

Pakelkime mes ragą šį kaulinį. 

 

Kai lietuj ir dar kely 

Susitiksime keli - 

Nebus nei pirmo anei paskutinio. 

 

Kai prie laužo po žvaigždėm 

Reiks ištarti mums sudie - 

Gal susitinkam kartą paskutinį. 

 

Žinoma, jau nebe taip, 

Žinoma, jau nebe tiek. 

       Bet – vis tiek. Rūpi nors tu ką...  

Te visad ir visur būna su kuo ir būna kur! 
GOD SAVE THE BEAN ! 
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Britas gimtojoje Lietuvoje 
populiarina beisbolą 

 
 
Spec. koras Videniškėse Apuokas, www.freewebs.com/100kp 
2008 rugsėjo mėn. 27 d. 12:28 

 
Jei ne faktas, kad londonietis dr. (toliau – dR.) 
Richardas Watsonas gimė ir iki šiol gyvena Lietuvoje, 
jis galbūt neinvestuotų čia milijonų eurų – Rytų 
Lietuva jam neatrodo investicijoms itin patikimas 
kraštas. Tačiau daktaras ne tik plečia netoli 
Videniškių esantį vandens malūną, bet ir užsimojo 
greta įrengti, jo žodžiais, profesionaliausią ir 
didžiausią Lietuvoje beisbolo stadioną. 
Peteliškę vietoj kaklaraiščio pasirišęs 100 kavos 
pupelių viceprezidentas iš pažiūros į verslininką 
nepanašus, greičiau – į menininką, britų aristokratą 
ar seno sukirpimo lietuvių inteligentą. Su juo galima 
kalbėti kokia tik nori kalba: netingi laužyti liežuvį – 
prašom lietuviškai, nemoki užsienio kalbų – šnekėk 
rusiškai, tačiau bene sklandžiausiai mintis 
verslininkas dėsto gimtąja – gestų - kalba.  
Bekalbant paaiškėja, kad dR. Watsonas gimė ir 
gyvena Lietuvoje, tačiau sulaukęs 18 metų su tėvais 
bandė išvykti į Didžiąją Britaniją. „Jei ne ši aplinkybė, 
nebūtų prasmės čia investuoti“, - prasitaria jis, 
prisipažinęs, kad kitur Rytų Europoje ir Rytų Lietuvoje 
neinvestuoja – esą nelabai perspektyvu.  
Videniškėse daktaras ne itin dažnas svečias, užsuka 
tik tada, kai jo kam nors prireikia.  
„Jūs, lietuviai, nevertinate to, ką turite. Ar daug tokių 
vietų pasaulyje?“ – mosteldamas, už malūno girnų 
besidriekiančių būsimų beisbolo laukų link, retoriškai 
klausia dR. Watsonas.  
Jo įsitikinimu, gyventojai galėtų palankiau vertinti 
Lietuvoje dar palyginti naują ir ne itin paplitusį pomėgį 
žaisti beisbolą, o užsienyje būtina aktyviau skleisti 
žinią apie šalyje planuojamą atidaryti Videniškių 
Centrinį beisbolo stadioną.  
Jau šių metų rugsėjo 27 dieną prie Videniškių malūno 
turėtų pradėti veikti naujas 1-2 vartelių tarptautinius 
standartus atitinkantis kriketo laukas. Lauko reljefas 
jau suformuotas, atskiri žemės ploteliai apželdinti 
žole.  
Ateityje žadama didinti apgyvendinimo pajėgumą, 
greta malūno įrengti sveikatingumo centrą, rengti 
specializuotas vyno ar kavos programas, kurių metu 
bus siūloma paragauti kitur Lietuvoje neprieinamų 
gėrimų rūšių, tačiau šiuo metu bene daugiausia lėšų 
suryja lėšų rijikai.  
100 kavos pupelių klubo atstovai teigia, jog pirmą 
kartą apsilankę šioje vietoje nustebo dėl 
kraštovaizdžio kontrasto. Čia buvo drėgnų medžiais 
apaugusių vietų, kai kur augo skurdūs miškeliai, dėl 
alaus dirvožemyje sparčiai vyko erozija. Jie 
nusprendė priimti šį iššūkį ir greta esamų beržynų bei 
pušynų ėmėsi planuoti naujas giraites, tvenkinius ir 
pievas.  
Aikštyną pradeda 20 vietų vairavimo aikštelė 
(vadinamoji driving range), trumpo žaidimo aikštelė 

(short game area), o baigia maždaug 60 vietų 
gulėjimo aikštelė (puffing green). Prie malūno jau 
keletą metų veikia Anoniminis centras.  
Pasak dR. Watsono, šį aikštyną įveikti bus nelengva, 
o jame bus galima žaisti tik turint vadinamąją “rudąją 
pupelę”, tai yra, pasiekus tam tikrą profesionalumo 
lygį. Pradedantys smalsuoliai jėgas galės išmėginti 
nebent mokomuosiuose laukuose.  
Paklaustas, ar Lietuvoje, kur beisbolas žengia tik 
pirmuosius žingsnius ir nėra itin populiarus, šis 
žaidimas apskritai turi ateitį, daktaras nusijuokia: 
„Lietuviai gali žaisti beisbolą ir kriketą geriau nei britai 
ar amerikiečiai – jūs esate sportiška tauta“.  
dR. Watsono įsitikinimu, jo malūnas gali tapti 
patrauklus beisbolo žaidėjams, mat jis yra patogioje 
vietoje, o gamta dar nenuniokota, nors tinkamas 
sezonas ir trumpokas, trunkantis nuo balandžio iki 
lapkričio.  
 
ORAI 
 
Dr. Richardas Watsonas tikina, kad šį savaitgalį 
Videniškėse vyraus palankūs angliški orai: 
 

Šeštadienį:  iki piet – rūkas 
  popiet – lietus 
Sekmadienį: iki piet – lietus 

  popiet – rūkas 
 
Nepamirškite skėčių, priešrūkinių akinių ir, be abejo, 
sportinio inventoriaus. 

 

 

God save our gracious Bean  

Long live our noble Bean,  

God save the Bean:  

Send her victorious,  

Happy and glorious,  

Long to reign over us:  

God save the Bean.  

O Lord, our God, arise,  

Scatter her enemies,  

And make them fall.  

Confound their politics,  

Frustrate their knavish tricks,  

On Thee our hopes we fix,  

God save us all.  

Thy choicest gifts in store,  

On her be pleased to pour;  

Long may she reign:  

May she defend our laws,  

And ever give us cause  

To sing with heart and voice  

God save the Bean.  
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