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PIRMOJI REAKCIJA: KODEL JIS (JI) 
p AP ASAKOJO MUMS APIE T AI? 

Dauguma tėvų mano , jog būtų buv~ . laiminges~i niek~ 
apie ta i nežinodami, bet privalote supr~sll, kad ne_žm_~i:·• 
šito, jūs faktiška i nepažįstate savo va_1ko ,_ nes_ d~dž1011 ~o 
gyvenimo dalis jums buvo ne.žinom~. _vaiko 1špaž1~tts rodo )O 

meil~ jums, kartu ir tai, kad 1am ret~a suprat1~0 i_r pa'.am~ 
Be to, kas kitas, jei ne jūs, privalote žmoll . tai. Nei 
narkomanai, nei a lko holikai neslep ia nuo tevų ~av? 
nepanašumo i kitus taip, kaip tai daro homoseksualūs_ va1~1: 
Tėvai, sužinoję a pie savo vaiko homoseksualumą, 1au~1as~ 
labai nuskriausti, nes mano, kad hornoseksualumas yra la1sva1 
pasire nkamas. Iš t ikro seksualinė ori_entacija ne pasirenkama, 

0 yra to kia, ko kia yra, ir jūsų vaiko homoseksu~l.umas ~ 
tikroji jo prigimtis. Vieninte lis pasirin~ma~ g~pm~ •.r 
Jesbictėms - atskleis ti tiesą apie save ar ir to liau ~ą s~ep.ll. 
Tiesos slėpimas užkra una j iems didžiulę naštą _ - _tai _ r~1š~a'. 
kad jie privalo visą laiką gyventi melu. Ar ga!J teva1 lmket1 

savo va ikui šito? 

KUR MES BUVOME NETEISŪS? 

Dažniausia i tėvai jaučiasi kalti. F iziologija ir 

psichiatrija mums ilgai tvirtmo, kad atsako_my~ už _vai~ą 
tenka tėvams. Iš tiesų nė vienas tėvas neturi tokms dideles 
įtakos. Homoseksualistai būna įvairaus s~ci~linio. ly~~~ns 
šeimose. Kol kas nėra žinomos seksuahnes on~ntac11os 
priežastys.Žinoma tik, kad ji formuojas i labai anksll, gal net 

motinos įsčiosc. 

TĖVŲ SUSIRŪPINIMAS DĖL VAIKŲ . AR 
JUOS PERSEKIOS, AR BUS NEMALONUMŲ 

DARBE? 

Taip, deja, tai įmanoma. D~ug _k~s pr~klau~ nu~ ~o, 
kur va ikas ruošiasi gyventi, kur dirbu ir kaip elgti~. Tt~'l>a, 
požiūris i homoseksua listus keičias i ir ga l viskas ne taip baisu, 

kaip atrodo. 

AR BUS JIE VIENIŠI SENATVEJE BE SAVO 
ŠEIMOS? 

Galbūt tačiau neužmirškime, kad vienatvė gali grėsti 
bet kam: su~uoktinio mift is, skyrybos, bevaikės . _šeimos. 
Belie ka t ik susitaikyti su mintim apie vienatvę senat_ve1e. _ 

Kai visuomenė bus pakantesnė homoseksualistams, ka~ 
šie nebijos atsiskleis&i, tada jų san~~a_i įgaus svaresnt 
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socialinį statusą, lengvia u bus integruo l!s l visuomenę. 

bū'.i. 

AR TURĖS JIE NEMALONUMŲ SU 
ĮSTATYMAIS? 

Dabar, kai BK 122 straipsnis panaikintas, to neturėtų 

GAL JŪSŲ VAIKUI REIKALINGA 
PSICHIATRO PAGALBA? 

Dar 1973 meta is buvo pripažinta, kad 
homoseksua lizmas nėra proto sutrikimas ar ko~a kita l_i&:d. 
tačiau daug homoseksualistų, gyvendami. v1su~meni~ą 
prietarų atmosferoje, savo seksualinę onentaetJ_ą laiko 
nenormalia. Tokiais atveja is psichiatro ar . ps1_chologo 
lcn nc;.u lrnc.iia imli m1cl<"ti s 11c;. ioric ntuoti. bet nepamuškime. k.acl j 
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ir specialistas gali skendėti prietaruose , tad pasirenkant 
specialistą svarbu neapsirikti. 

TĖVŲ SUSIRŪPTNIMAS SAVIMI 

Neatskle iskite paslapties aplinkiniams be vaiko 
sutikimo, nes tik jis gali nuspręsti, kam galima atskleisti. 
Antra vertus, niekam nesakykite tol, ko l nepajusite, kad jums 
nereikia teisintis. Kitaip tik paskleisite savo abejones kitiems. 
Tik gerai pasiruošę kalbėkitės su kitais. 

KĄ P ASAK.YS KAIMYNAI? 

Ta i dažnai jaudina tas šeimas, kurios gyvena mažose 
bendruomenėseir nuo kurių geros valios priklauso šeimos 
socialinis klimatas. Atsakymas šiuo a tveju toks pat, kaip ir į 

ankstesnį klausimą: tik pats būdamas įsitikinęs savo t iesa, gal i 
kalbėtis su kaimynais, paaiškinti j iems, kad priet.arai, grįsti 

nemokšiškumu ir ba ime, yra visai nepagrįsti logika. 

KĄ DAR YfI, NORINT TAPTI TIKRU 
HOMOSEKSUALISTO TĖVU AR MOTINA? 

VieLOj atsakymo siūlome isto rijas, kurias pa pasakojo 
tėva i : 

„Iš trijų mūsų sūnų - du ho moseksua listai. Kai 
vyriausiam buvo 18, jis pasakė mums, kad jis yra gėjus. Vyro 
atsakymas buvo paprastas: "O tu įsitiki nęs?„. Bet aš jaučiau 
kaltę ir nusivylimą: maniau, kad kažką dariau ne taip. Mūsų 

šeimoje buvo puikūs santykiai ir aš bijojau, kad dėl sūnaus 

homoseksualumo jie nenukentėtų. Kaip ir vyras, aš buvau 
sunerimusi dėl sūnaus ateities. Sūnaus elgesys nie kuo 
nepasikeitė - j is buvo toks, kokį mes pažinojo m ir mylėjom, o 
jo atvirumas padėjo mums dar ge ria u jį pažinti. Aišku, 
supratimas atėjo ne iš lcarto - tam reikėjo nemažai laiko ir 
kantrybės, bet dabar aš laiminga , nes mūsų šeima tiko to kia 
pat darni, kaip ir anksčiau." 

„Ką aš jaučiau, kai sužinoja u, kad mano dukra 
lesbietė? Ne le ngva pasakyti. P irmoji mintis - gyve nti bus 
sunkiau: duktė ne tokia, kaip visi, todėl ji kentės nuo 
vadinamosios no rma lios visuomenės. Jai gali priklijuoti 
jvairių nemalonių etikečių. Kai dingo sumišimas ir pyktis, aš 
pajutau atsakomybę. Kaip galiu jai padėti? Nutariau daugiau 
sužinoti apie homoseksualizmą. Kodėl taip atsi tinka? Ar 
galima tai išgydyti? Vėliau supratau šių klausimų 

t:>eprasmybę. Dauguma tėvų nenori taikstytis su vaikų 

homoseksualumo faktu, bet mes, sužinoję tiesą apie dukrą, 

ta pom jai daug a rtimesni. Anksčiau j i buvo tarsi atsiribojusi 
nuo mūsų, nelaiminga, s lapukaujanti, o dabar viskas pasikeitė 
i gerąją pusę. Daug galėčiau pasakoti, tačiau tai, ką pasakė 
duktė, aš mana u, atskleidžia viską: "Tėte, aš niekad nebuvau 
tokia laiminga ir laisva kaip dabar, kai tu viską žinai ir 
supranti.„ 

MES SUSIT AIKĖME SU ESAMA P ADĖTIM, 
BET KODĖL JIE TAIP PROVOKUOJANČW 

ELGIASI? 

Tėvai, pripažinę vaikų homoseksualumą, vis dėlto 

dažnai nesupranta jų drąsaus elgesio. Juos piktina tos pačios 
lyties atstovų viešas jausmų demonstravimas. Turint omeny 
mūsų skurdžias žinias apie homoseksualizmą, tai visai 

suprantama. Bet tai greičiau mūsų, o ne homoseksualistų 

problema. Jeigu heteroseksualai gali '(iešai reikšti savo 
jausmus, tai būtų ne logiška šitai drausti homoseksua lams . 
Jeigu jūs manote, kad seksualinis elgesys - kiekvieno intymu!! 
reika las, tada šitai turėtų būti taiko ma visie ms žmonėms. 

VISUOTINĖS REIKŠMĖS KLAUSIMAS: AR 
T AI NUODĖMĖ? 

Tikin tiesiems tai vie nas ii: sunkiausių klausimų. 

Dauguma religijų smerkia homoseksualizmą. Bet Biblijoje 
prigimtiniai homoseksualai ne minimi. Ne i 10 Dievo Įsakymų, 
nei Evangelija nemini homoseksualumo. Utsimenama tik 
apie heteroseksualią prostituciją. 

Siūlome įvairių tikėjimų kulto tarnų mintis. 
Katalikas: 
„Homoseksualumas neturi nieko bendro su nuodėme. 

liga ar nesėkme. Tai t iesiog kitas dieviškosios paskirties 
įgyvendinimo kelias. Manoma, kad būtent ho moseksualizmas 
buvo Sūdomos žūties priežastim, tačiau tikroji priežastis - tai 
Sūdomos ir Gomo ros gyventoj ų nesvetingumas Dievo 
pasiuntiniams.·· 

Protestantas: 
„Kaip heteroseksualumas, taip ir ho moseksualumas 

nėra nei privalumas nei yda. Tai - Dievo malonė. Kaip 
žmogus elgiasi su šia malone, reikalaujančia asmenin~. 

moralinės ir dvasinės atsakomybės - čia jau kitas klaus ima!.\. 
Tie k vienų, tie k kitų elgesys gali būti nuodėmingas ir žiaurus, 
netvarkingas ir nenatūralus , o gali būti švelnus ir delikatus, 
išmintingas ir nekenkia ntis a plinkiniams." 

Judaistas: 
Dievas, norėdamas parodyti, jog kiekvienas tvarinys 

yra unikalus ir nepakartojamas, sukūrė mus skirt ingus. 
Judaizmas visada pabrėžė kie kvieno žmogaus individualumą. 

Liberaliosios judaizmo atšakos atstovai, pripažindami 
naujausius žmogaus pažinimo kelius ir pasie kimus, igno ruoja 
daugelį Biblijos draudimų: keičiasi la ikai - keičiasi 

papročiai.„ 

AR HOMOSEKSUALUMAS YRA 
NENATŪRALUS? 

Mes nežino me, kodėl žmonė būna homoseksualūs, 

tačiau žino me, kad tokie žmonės buvo, yra ir bus. 
Homoseksua lumas j iems - natūrali prigimtis. Jiems gyventi 
kitaip re iškia priešintis savo prigimčiai, ,1,ryvcnti 
nenatūralia i. 

KĄ MES ŽINOME APIE AIDS? 

Tai - nebūti nai palaido gyve nimo padarinys. Svarbu ne 
tai, kad žmogus se rga AIDS, o tai, kad žmogus pateko i bėdą. 
Būtina atminti, jog visiems, sergantiems AIDS reikalingas 
dėmesys, užuojauta ir para ma. Jūsų parama ir meilė jam 
svarbiau už viską. 

JEIG U JŪS NORITE SUSITAIKYTl SU VAIKO 
HOMOSEKSUALUMO FAKTU, NEPAMIRŠKITE, KAD 
TAI .R EIKALAUJA NEMAŽA I LAIKO. VAIKAI 
KARTAIS NORI, KAD TĖVAI JĮ TUOJ PAT SU PRASTŲ 
BET TĖVAMS TAI PADARYTI NĖR TAIP PAPRASTA. 

Pagal utvknio spaudą parengė S. Dimbelis 



TADEUŠAS OC>.ROC>LIS 

(Pabaiga. Pradžia Nr.6'93) 

Homoseksualistai buvo žinomi jau seniausiais laikais. Apie juos 
kalba Talmudo perrašinėtojai, kalba Biblija. Kai kada jie buvo 
gerbiami, toleruojami arba niekinami, net baudžiami ir mirties 
bausme,-visa tai prilclausė nuo įvairių kultūrų ir epochų. 

<;;enovėje homoseksualizmas, kaip suaugusių vyrų meilė, buvo 
laikomas natūraliu dalyku. Graikijoje aukščiausio jos kultūros 
pakilimo tarpsniu homoseksualizmas buvo traktuojamas kaip kažkas 
galantiškesnio negu vyro ir moters ryšys. Laikyta geru tonu turėti 
vaikiną - meilužį. Atėnuose arba Spartoje kiekvienas vaikinas 
turėdavo savo globėją - auklėtoją. Lytiniai santykiai tarp jų buvo 
laikomi natūraliu dalyku. Vaikiną pajuokdavo, užgaulicxlavo, jeigu jo 
nepasirinkdavo j oks globėjas. 

Homoseksualizmas senovėje buvo įteisintas juridiškai. Atėnų 
jstatymų leidėjo Salono (VlI - VI amž. prieš m. e.) teisėse randame 
homoseksualizmo legalizavimą. 

Taip pat senosios Romos teisė nedraudė homoseksualinės 
praktikos. Didikai ir valdovai tuokdavosi su vaikinais. Neronas vedė 
vaikiną; jungtuvės įvyko Romoje, laikantis visų religinių apeigų ir 
dalyvaujant šventikams. 

Aleksandrijos imperatorius Adrianas vedė jauną, laisvėn paleistą 
vergą Antinojų, o kai šis žuvo, imperatorius įsakė jo garbei pastatyti 
švemovcr, o velionį paskelbti dievu ir įvesti jo kultą. 

Patricijai savo paaugliams sūnums pirkdavo jaunus 
vaikinus - vergus. Taksai bendravimas doroviniu 
požiūriu visiškai skyrėsi nuo mūsų dabartinio moralės 
supratimo. Poetai savo kūriniuose apdainuodavo 
homoseksualią meilę. Tačiau mažytė žydų tauta 
elgėsi priešingai negu Graikija, Roma ir Azijos 
tautos. Norėdama biologiškai iš.silaikyti tarp kitų 
1autų, ji įvedė dauginimosi įstatymą. Bet kokie 
nukrypimai nuo jo (taip pat ir 
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homoseksualizmas) būdavo laikomi netinkamais\---
ir baudžiami. Žydų pažiūros drauge su Senuoju . \ .:: 
Testamentu, įsakančiu bausti homoseksualistus, .•:•• 
atiteko krikščionims, kurie perėmė romėnų •\ 
kultūrą. Ilgainiui ir germanai pradtjo drausti 
homoseksualinę praktiką, joje įžvelgdami karinės jėgos 
silpnėjimą. XVI amžiuje imperatorius Karolis V už 
homoseksualizmo ir lesbiečių meilės praktikavimą įvedė 
mirties bausmę sudeginant ant laužo. Brandenburgo elektoriai ir 
Prūsijos karaliai, norėdami turėti daugiau karių ir iš moterų 
reikalaudami kaip galima daugiau vaikų, įvedė mirties bausmę 
homoseksualistams. Ir tiktai Fridrichas Vilhelmas 11 1794 m. mirties 
bausmę pakeitė kalėjimu ir tokia situacija tęsėsi beveik iki mūsų dienų. 

Pasitaiko, kad autoriai, labai dažnai nesuprasdami šios problemos 
tiek, kad galėtų autoritetingai pakelti balsą, atkaltliai kartoja, jog ir 
Hitleris homoseksualistus baudė mirtimi. Nors Hitleris mūsų akyse 
visiems laikams turi susidaręs žudiko vardą, šį kartą tiesa yra 
kitokia:„Hitleris puikiai žinojo polinkius žmonių, besirenkančių 
smuklėje "Zum Bratwurstglock,,, bet neįžiūrėjo nieko 
amoralaus:"Partijai nerūpi, kas vyksta žemiau bambos,,,- kartą 
pareiškė Hitleris, kai grupė homoseksualistų buvo mokoma pažangios 
disciplinos. "Šventas pasipiktinimas,,, kuriuo užsiliepsnojo praėjus 
keleriems metams vokiečiai, buvo dar viena davatkiška poza, kuria jie 
maskavosi, norėdami pateisinti padarytus nusikaltimus ... " (T.Šafaras 
,.ŽUdikų puota" ). 

Neseniai bundestagas (šis T. Gorgolio straipsnis rašytas 1974 m.
Red.) patvirtir.o ke letą įstatų, susijusių su baudžiamosios teisės 
reforma. Buvo padaryta baudžiamosios te isės pakeitimų, kartu 
pakeistas ir straipsnis, pagal kurį iki tol buvo baudžiami 
homoseksualistai. 

-l:!r 
Anglijos Bendruom~nių rūmai 1967 m. patvirtino naują įslatym<J. 

kuris priešingai iki tol buvusiam, panaikino baudžiamąją atsakomyh<( 
už homoseksualinę praktiką. Reikia pabrėžti, kad naujų juridinių 
pakeitimų komentaruose atkreipiamas dėmesys, jog .,nehumanistinis 
požiūris į žmones, kurių kaltės arba nusikaltimo negalima įrodyti yra 
panaikinamas". 

Prieš 80 metų už tolei nusikaltimą Oskarą Vaildą, kurio knygos yra 
pasaulinės literatūros šedevrai„,sukaustė pančiais" ir atėmė galimyb<; 
rašyti, o j is pats bylos metu išdrįso sviesti pasauliui priekaištcĮ:.,M ~sų 
amžiuje gyvuoj a meilė, kuri nedrįsta ištarti savo vardo, nes musų 
amžius nepajėgia arba nenori jos suprasti; tai vyresniojo vyriškio gilus 
jausmas jaunesniajam, tai Dovydo jausmas Jonatanui, jausmas, kuris 
sudaro Platano filosofijos pagrindą, kuris slypi Mikelandželo ir 
Šekspyro sonetuose ... Tai puikus, kilnus, tauriausias jausmas ir jame 
nėra nieko, kas pri~tarautų gamtai. Jis yra intelektualus ir atsiranda 
tuomet, kai vyresnysis būna apdovanotas intelektu, o jaunesnysis -
gyvenimo džiaugsmu. Pasaulis to nesupranta, apšaukia nešlove ir s1a10 
prie gėdos stulpo nekaltus žmones ... " 

Toks pareIBk.imas buvo nepaprastai drąsus aniems laikams. o 
rašytojo požiūris į homoseksu3lizmą buvo per daug suidealizuotas, nes 
to meto pasaulis žinojo tiesą tik iš trivialios pusės. 

V alua dinastijos viešpatavimo metais Prancūzijoje vyravo meilės 
su vaikinais „mada". O vėliau toje pačioje Prancūzijoje 

homoscksualizmas buvo baudžiamas įstatymu. Napoleono 
kodeksas 1810 m. panaikino šią bausmę. 

Šitaip X!X 'ir XX a. žlugo paskutiniai viduramžių 
tamsybės bastionai, o šiandien egzistuoja labai 
nedaug baudžiamųjų kodeksų, kurie baudžia ul 
homoseksualizmą. Tuo, kuo domėjosi teisė. 
šiandien pradeda domėtis psichologų protai; rni 
virsta sudedamaja biologijos. fiziologijos. 
medicinos dalimi. 

Statistika nurodo, kad šiandien pasaulyje yra 
apie 5% homoseksualistų. Tačiau reikia 
·neužmiršti, kad tikslų skaičių pateikti labai 

sunku, nes dauguma žmonių slepia savo polinkiu~ 
arba susilieja su visuomene, net kuria šeimas, nors 

jų polinkiai lielr..a nepakitę. Taigi į homoseksualizmo 
problemą negalima žiūrėti pro pirštus. 

Nereikia pamiršti, j og kai kurie vyrai atlieka 
heteroseksualų ir homoseksualų funkcijas. Taip pat yra vyrų, kuriems 
hpmoseksualumas pasireiškia tik tam tikromis aplinkybėmis: 
kalėj imuose, kolonijose, laivyne, internatuose, kareivinėse. 

. Orientacijos dėlei pasakysime, kad D idžiojoj e Britanijoj r
priskaičiuojama daugiau kaip milijonas homoseksualistų (išaiškintų). 
Olandijoje jie sudaro 8% visų gyventojų. Čia homoseksualiniai ryšiai 
yra deramai sankcionuoti: pora, kuri neiš.siskyrusi išgyveno 5 metus, 
turi teisę gauti komunalinį butą. 

Vakarų Vokietijoje homoseksualistų priskai~iuojama iki 2,5 
milijono, JAV - nuo 15 iki 20 milijonų. 

Veiksmai, nukreipti prieš homoseksualistus, provokuoja 
kontrataką. Čia veikia savigynos instinktas. Miestų gatvėmis 
žygiuojantys homoseksualistai skanduoja:„Two, four, six, eight - gay is 
just as good as straight" („Du, keturi, šeši, aštuoni - gėjus toks pat 
vertingas, kaip visi). 

1968 m. Zeiste (Olandija) įvyku suvažiavimas, kuriame da!Y".'avo 
300 katalikų ir protestantų kunigų. Suvažiavime buvo iškelta mintis, 
kad „homoseksualiniai ryšiai būtų sutvirtinami tvirtos draugystės 
priesaika, t. y. vedybiniais ryšiais". Šią mintį kelti paskatino vienas 
įvykis dar prieš suvažiavimą, kada 1967 m. Romos kata likų kunigas J 
C. Omtzigtas Roterdamo Brolių Katalikų koplyčioje sutuokė 26 metų 
Henriką Rietrą su 24 metų Johnu Kaccharlu. Kai šis įvykis pasidar~ 
visiems žinomas ir sukėlė kai kurių Olandijos kunigų pasipiktinimą, i 
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pagalbą kunigui su pateisinimu atskJbė,o Rotcrdamo vyskupas 
Martinas Jansensas. 

Šiandien Skandinavijos kraš1 uose, taip pal JAV nemaža 
homoseksualistų jau tuokiasi bažnyčioje. . . . 

l lomoseksualistų vedybų problema nebešok1ru0Ja tr y_r~ 

pa1eisinama remiantis tuo, kad daug_elis religijų, ku~ios dar nesen_ta1 
neturėjo tikslių pažiūrų vedybų klausimu, remd~mo_s1 ap~štal? Pov1I? 
laiškais išsiaiškino, jog vedybų tikslas yra ne tik g1mdyt1. vaikus;_ šts 
tikslas slypi jau pačiame sutuoktinių gyvenime, lodė! 1r ~va_1kė~ 
vedybos turi' savo prasmę. Jeigu kartą taip dviese sutana, ta i kelias l 
tokią porą jau nesunkus. . . .. 

Grįžtant prie suvažiavimo, verta pabrėžti, ka~_Jame b~vo prnm_tos 
ir akcentuotos katalikų psichiatro T rimboro paž1uros: ~e1rod~ta , JOg 
homoseksualizmas yra neurozė; daugėja asmenų, kune t~n drąsa~ 
prisipažinti, atskleisti savo polinkius; netiesa, kad .~abma _ta~tt 
homoseksualistu suvedžiojus; apie 30% žmOntJOS pntaria 
homoseksualizmui. 

Dėl suvažiavimų, diskusijų, publikacijų, mokslinių tyr inėjimų ir_t._t. 
poveikio šiandien jau neberašomas lygybės ženklas ~arp seksuah111ų 
anomalijų ir homoseksualizmo, kaip tai buvo traktuojama dar ne per 
seniausiai nors retkarčiais to pasitaiko ir šiandien. 

Ne talp seniai metodistų bažnyčios Dalase (JAV? ~storius at~irai 
pareiškė, kad yra homoseksuali~tas. . Kas~etmėJe . metodistų 
konferencijoje Techase jis buvo pašalmtas iš ku111gų, bel Įdomu, kad 
nuosprendis priimtas nedidele balsų da_uguma ~ 144 _: l~ 7).. . 

Mūsų laikais daugelio šalių 15tatyma1 _ le1dž1a _ir _traktUOJa 
homoseksualizmą kaip bendrojo lytinio gyvemmo naturahą formą. 
Kai kurios gentys, gyvenančios Ramiojo vandenyno salose, Afrikos 
tautelės ir indėnai šią formą laiko natūralia. Kai kuriose g~nty.s~ 
sufadėtiniui leidžiama lytiškai bendrauti su sužadėtinės broltu 1k1 
Jungtuvių. Indėnai, kurie bijosi, kad neįvykdys _savo ly_ties _pareigų, 
pradeda gyventi vedybinį gyvenimą su kitais vyra_1s arba '.masi_ mot~rs 
vaidmens lytiniuose santykiuose. Visa tai traktuo~ama kai~ pri~1Jeg11a, 
Kuri suteikiama aukš1 esnės visuomenės šeimų nariams. ArttmŲJų Rytų 
kra~tuose, Mahometo garbintojų tarpe, nel tr šiandien 
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homosek&uatizmas yra smarkiai papli1crs. Jeigu jaunas vaikinas 
pasirodo ga1vėje, susirinkimuose, dideliuose žmonių sambūriuose, juo 
žavimasi nemažiau nei gražia mergina 

Aukštos kultūros visuomenėje pradeda vyrauti požiūris , kad 
homoseksualizmas yra prigimties reiškinys, būdingas visiškai sveikiems 
žmonėms, o priverstinis jų Į,'Ydymas - tiesiog žmogaus_ !~ošinimas.' nes 
daugelis homoseksualistų nesugeba prisitaikyti prie ~ytm1~ santy~1ų su 
moterimis, apriboti homoseksualinius kontaktus.Tai ne JŲ kalte, kad 
likimas apsunkino jiems gyvenimą, todėl nagrinėjant šias problemas, 
reikia turėti daugiau takto. . . 

Kat kada priekaištaujama, JOg homoseksualizmas prieštarauja 
biologijos dėsniams. Dauguma žmonių sukuria šeimas, aug~na vaiku_s, 
o homoseksualistai to nedaro. Tačiau žmomų g1mme1 negresia 
išnykimas dėl neapvaisintų moterų(numatoma, kad _2?0<J. metai~ 
pasaulyje gyvens 7 miltjardai žmonių), todėl nereikta 1šgalvo11 
problemos ten, kur jos nėra. . . 

Santūrumas ir tolerancija kitokioms seksualumo apraiškoms byloja 
apie aukštą žmogaus kultūrą. Jeigu norime būti kultūringa vi_s~omenė, 
tai tikriausiai jau laikas pradėti keisti pažiūras: reikta, kad 
homoseksualizmas daugiau nekeltų nesveiko susidomėjimo ir 
visuomenės pasmerkimo. . 

Todėl ar reikia aprobuoti „uždraustą meilę", už kurią Hamurab10 
kodeksas bausdavo kastracija, o Mozės įstatymai - mirtimi. Mūsų 
visuomenė homoseksualistams yra tradiciškai netolerantiška, kaip 
paprastai ir visiems kitiems „skirtingumams". . . . . . . 

Homoseksualistai gyvena kaip ir visi kiti žmonės. Re1k1a lvertmll JŲ 
individualumą, o nesielgti kaip iki šiolci, atimant jų garbės teis~ ir 
pasmerkiant iš anksto vien už wi kad yra kitokie seksualinės 
orientacijos požiūriu. 

Versta iš:Tadeusz Gorgol. Homoseksualizm i opinia.
,,Žycie literackie"(Krakow) 1974, Nr 17 - 18. 

Vertė S. Akelis 
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Monogamija - tai apsiribojimas vie nu partneri u. Spau
doje seksualinių ryšių nepastovumas su pasimėgavimu apibū
dinamas, kaip būdingas tik ho moseksualistams. Tačiau kai 
Arscnalio (Maljo rka) kėgelbanuose išgėrę viskio vyrai s usitin
ka s u damomis, prisiragavusiomis šampano, viskas vyksta 
gana paprastai, tartum namie. Kaip jau nuo seno įprasta, klu
bas tampa kontaktų „stdtimi" eil iniam pasismagi - nimui. Ap
skritai „kelionių biurai" vaidina vis didesnį vaidmenį 

nesantuo kini uose seksualiniuose nuotykiuose. 
Biseksualams, žinoma, yra platus pasirinkimas: palikus 

partnerę galima pasitenkinti su vaikinu. Retai pasitaiko, kad 
vedęs biseksualas savo polinkius atvirai atskleidžia ir kad jo 
žmona yra supratinga partnerė, pakanti jo norui turėti seksą 

su vyru. AIDS pavojaus akivaizdoje šį dvigubą gyvenimą jis 
privalo laikyti dar didesnėje 

vaduoti nuo šios „naštos" linkmiLJi i poligamiją. Monogamas 
dažnai nepasinaudoja savo galimybėmis; pasitaikius progai 
tokį mylimąjį galėtų kartais išjuokti prieš tėvus, kolegas dėl jo 
nerimto požiūrio į monogaminj modelį , kai taip le ngvai puo la 
į pagundą ir nebegali susiva ldyti. 

Kad monogaminis partne ris nebūtų įskaudintas, o 
draugo poligaminiai pore ikiai nebūtų per daug suvaržyti. kar
tais ieškoma bendros seksualinės laimės trejetuke, -tačiau 

retai visi trys būna tuo patenkinti . „Vienas visuomet lieka 
nuošalyje,- rezignuoja Arminas, tokį nuotykį patyręs su buvu
siu draugu.- Mylimasis nebegali suteikti man malonumo, nes 
jau nebekoncentruoja seksualinio dėmesio vien į mane" Jis su 
draugu padavė bendrą skelbimą ir jo rezonansas juos nustebi
no. Pagal gautas fotografijas ir po kelių pokalbių telefonu Ar-

minas ir Eberhardas 
paslaptyje, nes žmona baimi
nasi dėl savo ir vyro gyvybės. 
Taigi jam belieka a rba atsi
sakyti pilno seksualinio pasi
tenkinimo, arba turėti 

neramią sąžinę, apgaudinėt 

savo partnerę. Nuolatinis 
melas abu neapsakomai iš
kamuoja. Gal dęl harmoni
jos atsisakyti poreikių 

Kai tik du vaikinai įsimyli vienas kitą, prasideda 
nesutaikomi prieštaravimai. Kodėl vienam pakanka 

~usipažino su dviem vyrais. 
Vie nas atėjo antrad ienį, 

kitas penktadienį. „ Vienin
telis, turėj((S tikrą problemą, 

buvau aš. Eberhardas, ka ip ir 
abu tie vaikinai, greit surado 
seksualin į ryšį. Aš buvau vi
siškai blokuotas, tačiau jie 
įkafbėjo mane gultis į lovą ... 

savojo vyruko, o antras neapsieina be ni~kuo 
neįpareigojančio sekso su kitais? Ir kodėl „trikampis" 

dažnai ilgai nesuyra? Štai keli pamąstymai šia 
karščiausia gejų santykių tema. 

patenkinimo? Lengviau pasakyti nei padaryti. 
Kartą teko kalbėtis su vienu (kaip jis pats save apibūdi

no) seksoma•„ ~. pavydinčiu gėjams atsitiktinių susitikimų. 

Jiems vienos nakties ryšio realybė nežadina didesnių vilčių, o 
„atsitiktinai santykiaudamas su ištekėjusia moterim, tu.riu pa
teisinti jos viltį, kad tai pasikartos antrą ar trečią kartą",- pa
sakė jis. 

Šis paviršutiniškas seksas greitomis, pietų pertraukos, 
šventinio vakaro ar kelionės metu daugumai gėjų atrodo kaip 
tikrasis jų .gyvenimo stilius. 

„Nesantuokiniai" ryšiai būtų sklandūs, jeigu abu part
neriai į seksualines išdaigas žiūrėtų vienodai lengvabūdiškai. 
Vis dėlto daugelis savo meilužyje įžvelgia vyrą, su kuriuo nori 
būti laimingi. Bet ne vienam atrodo, kad seksas su kitais nie
kuo netrukdo pastoviam ryšiui; tad pasitenkinę grįžta namo, 
nejausdami, kad ten lauk.ia tik „trupiniai", nes „pyragas" su
dorotas- kitoje vietoje. Būna ir taip, kai saunoje vienas kitą su
medžioję ir greitomis pasitenkinę, grįžta namo kas sau. 
Idealus atlv'ejis? 

Bet kas tada, kai vaikinas savuoju vyruku visiškai pa
tenkintas . a·rba nejausdamas stipresnio seksualinio . poreikio, 
nesiekia pasitenkinimo su savuoju, juolab - su atsitiktiniais· 
pažįstamais·? Čia galima pateikti p'avyzdį, kai vienas gėjus nori 
būti laimingas, sudaręs „gėjų santuoką""' tačiau jo mylirn~sis . 
nenori paisyti šios seksualinės užtvaros. Šuolį į šalį j is vertina 
visai kitaip, nei jo monogaminis draugas, kuris kiekvienu 
tokiu atveju jaučia pavoj ų, kad jo draugas susiras sa u labiau 
patinkantj. 

Iš to visada kyla pavydas, pagrjstas ar ne, sužlugdantis 
partnery~ 1 ę, nes monogaminis partneris retai kada sutinka iš-

Sutinku, mane suja udino šių 
nuogų vyrų vaizdas, jų aistringai grubios glamonės - bet kaž
kaip buvau nuošalyje. Iš tiesų kontaktavo tik dviese, o trečias 
liko autsaideriu. Man buvo gėda prieš Eberhardą. Jis buvo dė
mesio objektas, jaučiau pavydą ir baisėjausi, kad gal dažnai 
turėsiu tai išgyventi... To man buvo paprasčiausiai per daug. 

Šios patirties rezultatas - po keturių mėnesių mūsų 
santykius ištiko krizė. Eberbardas mane metė ir pradėjo ieš
koti kito,' tačiau jau monogaminės orientacijos draugo. Iki 
šiol tinkamo sau dar nerado, nes jam trukdo gilus nepasitikė- · 
jimas.„ 

Galima suprasti daugiau į monogamiją linkusį partne
rį , kuriam seksas nėra svarbiausia. Jis neretai toleruoja savo 
mylimojo šuolius į šalį. pagal aplinkybes jį netgi remia; jam 
geriau tai pakęsti, negu atsisakyti tos santuokinių ryšių iliuzi
jos. Bandydamas patyrusį poligamą pakeisti paprastai nepa
vyksta. Darant spaudimą, ji~ gali savaitėmis, net mėnesiais 
susilaikyti, tačiau kaip ilgai jo monogamiškumas gyvuos - ne
žinia. 

·Kas jau iš anksto žino, kad susidėjo su poligamiškų po
linkių draugu, turi žinoti, kas jp laukia. Arba būk pasiruošęs 
jo 'nuotykius toleruoti, kartais net dalyvauti atvi1oje partne
rystėje, turėdamas galimybę ir sau ką nors vienai nakčiai susi
rasti,- arba . lik abejingas -ir tausok nervus aiškindamasis 
santykius. Su poliga!Ilu yra kaip su alkoholiku - jis gali ilgai 
išbūti „sausas", bet pagundos tyko visur, ir nežinia, kada jis 
vėl suklups ... 

ADAM September 1993. „Monogamie - polygamie" 
Iš vokiečių kalbos vertė Norbertas Brazys 
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993 ųjų gruodžio 31. Laikas fie- sios ir emocijų pradus. Cia nėra rece~tų ~ ~~rti~g~ :a:: 

" ian i~n ~ra . . . . s ketinimai. Ir kantrybė. Mūsų skuboti susitikimai l au -
varžomai lekia l nau1as se kundes. mmutes, l Nauju t bendravimo pakopą artimiausiu laiku nepakils. nes 

esnę . . .. 
metus. . v· • d . dešimtmečiais mus gręžęs kiaurai persme lkiantis, sema1 

Kažkur susirinko vyrai - mano nepaz1stam1 rau- . ·v • • tironozaurų žvilgsnis padarė savo. 
· b - · · · valandą nors naktį Nors gamto1e 1sm1rus1ų 

gai. Aš nonu utl su 1a1s nors . .' . k v·· . ra Gerai žinoma jog nuolatinis socialinės aplinkos žemi-
vieną naktį. Žinau, jog vyrai v~land~1 ir_ vyrai na cia1 .Y.y t" spaudi~as išprovokuoja kraštutinį asmens protes-
savaip teisūs. Vyrai žino gyvemmo ir laiko vert~, ~on JS- nan tS 

Sunkti iš artumo viską, kas įmanoma, stengdamiesi kom- tą. v• l 
· Kiek tyriausių jausmų ir vilčių, kiek karc1os nosta ~ 

Pensuoti tai, kas nesugrąžinamai din_ g_o (_aš galvoju a~1e "d . N r .„ d oti 
ki gijos dėl neįvyklfiO artumo at~k.lei ~ „ _ag iu1 a resu 

tokį artumą, kai neatmetamas pasm~ _m~, agr~syvi?s vyrų laiškai! Tit! laiškai atvena genaus1as homo~eksua-
prievartos bei intelektualinio ir e~o~1mo santazo 1~1~- lios dvasios kerteles, parodo, kad įmanomas yra lf tobu
vės). Gniuždomas ir žeminamas fizm10 artu_m~ poreikis 

l S k lesnis žmonių bendravimas.„ 
pamažu įgauna teisę siekti kad ir trumpos aimes. e s~-

alinis vyrų, mylinčių vyrus, hiperaktyv~~as y~a galbut 
vienintelė kompensacijos už aplinkos c1mzmą lf vos -~~ 
rasinį diskriminavimą forma. Besikartojantys kū01sk1 
kontaktai tėra tik atpildas už visuomenės vykdo~ą ~st_r~
kizmą. Homoseksualių vyrų bendravimas su ap_h~a1~ 
visada neišvengiamai grįstas dviprasmybe, nes kiti nenon 
ar nesugeba suprasti daugiau nei t? re~a ~ų p~čių p_ato
gumui. Toks bendravimas yra negailestt~~a1 sekin~nt1s .. _ 

Kūniškas kontaktas kaip konkreti Jausmų ir po1u

čių realybė, homoseksualioj meilėj bent l~~ai pakeič~a 
slegiančią vienatvę ir tuštumą. Po~eikis nuolat ~u
niškai bendrauti ir yra atskymas tiems, kas noretų 

' , atimti iš bomoseksualių vyrų net jų kūną. 
' , Kovoje su vienatve neišvengiami kraš-

>- ' tutinumai, įr tai, beje, būdinga bet ko-
~ ' ~ ' k.iam sąmoningam ar spontaniš-
"'1. ~~- ' , kam pasipriešinimui. T ikiu, jog ho-

ą;.c>& l;;-t-Q! ' , moseksualių vyrų reiklumas 
(įl"' A~.r ·vk V. ' , sau taps savottS a ~tsvara n~-

<), ' natūraliai visuomenes 
<:) ' , reakcijai. Tik.iu, jog 

Q <) ' , homoseksua 
...o,..._ ' ·Q'.ir !urnas su-

<7~ ' / ~ 4 . ' jungs 
" "'-'?„ "' · ~ ' ' kūno, 

J<; „ A o~~" "J>•. ~-
.; ,~ "'~ ~ 1'(; ~ Y"' · ' dva 
'fc,~~~(~~~~~A ' <fs>. !,'~• '~~, 

°<({> %. 'ą-, ~A'~ • ..., /:-_ 
'>,.;>~~q,„~<t. ~ o.(t> 
~<:v.(~~ ~ 

Benjaminas iš Vilniaus 

„Iš kur kyla agresyvi k.senofobija? - Iš kva~lumo _ir 
pavydo! Kvailybė yra savaime aiškus dalykas. Tačiau apie 

pavydą pakalbėti ve rta. . . 
Ko dažniausiai pavydima? Tai talento ir sveiko gy-

venimo būdo bei sąžiningo, mėgstamo darbo rezultatų. 
Mielieji bomofobai, irgi skaitantys „Naglį". n~išsi

gąskite ! Tikrai nesiruošiu jūsų varginti homos~~uah~mo 
apologetika ar vardyti visų laikų bomoseksuahnes or~en
tacijos iškiliuosius žmones. Pasiremdamas ele~en~ar~a~
sia logika ir akivaizdžiais faktais, tik p~~~nd~1u pnmmtt, 
ko daugelis nepastebi ar tiesiog nenon zmot1. 

Kodėl daugybė silpnos sveikatos žmonių, pakliuv~ 
i ekstremalias sąlygas,. „stebu~ingai" iš.gyvena? Kode~ 
tautinės, religinės ir kitos mazumos, pnverst?s gyventi 
diasporos sąlygomis, ne tik išsilaiko , b~t ~etg1_ daug kur 
pranoksta jas supančią daugumą? Kodel kie~1en?s :als~ 
tybės žymiųjų žmonių sąrašuose neproporcmga1 d1delĮ 
procentą sudaro įvairių mažumų atstovai? 

Į visus šiuos klausimus yra vienas papr~t~ ~~~a~
mas: kiekvienas žmogus, norintis išgyve nti pnes1sko1e 

aplinkoje, privalo totaliai mobilizuoti visas savo d:~ines 
ir fizines jėgas tam, kad tikslingai plėtot~ sav? y i.gimtus 
gabumus. Juk tik akivaizdžiai aukščiau iškilę.s :ir~ ~oten
cialių konkurentų iš priešiškos aplinkos. gah t1kct1s bent 
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dali~jo pripažinimo. Čia n~mažą i lemia naudos poreikis . 
O kažko daugiau pasiekusiems visuomet pavydima! Pavy
das maitina amžinąsias socialistines užmačias : apšmeižti, 
pasrr,ie rkti, užorausti, sunaikinti, atimti materialines gėry
bes, perskirstyti, unifikuoti visuomenę, pavergti .,norma
liausi_ojų" bonzų savivalei ir be~aikiam išnaudojimui . 

Bet kokia agre~yvi ksenofobija savo prigimtim yra 
asociali, todėl mirtinai pavojinga kiekvienos tautos ir 

· :valscybės egzistavimui. Vi~os . totalita~inės sistemos kuria
mo.s vadovaujantis nepakantumu. O tai jau globalinis pa
vojus. Laimė, kad neosocialistinė Lietuva yra per maža ir 
nesukeltų pavojau's savo kaimynams. 

Štai jums vienas pavyzdys, kaip didžioji visuomenės 
dalis tyčiojasi netgi iš šventų dalykų ir ne tgi panaudoja 
juos kaip priedangą_ savo palaidam gyvenim~i. Daugelis 
net nesusimąsto, kad sąvokos „šeima" ir „santuoka" reiš
kia visiškai skirtingus dalykus. Kadangi Europos civiliza
cija susikūrė remdamasi romėnų kalba ir teise, _o tai 
'visiškai perėmė ir ištobulino krikščioniškoji Bažnyčia, 

todė l pacituosiu lotyniškąją terminologiją: f AMI~IA -
tai grupė žmonių, priklausanti vieniems namams, įskai

tant tarnus, vergus ir t. l., o blogaja prasme - mafijozinė 

grupuotė, sekta. Šis žodis daugmaž atitinka lietuviškąjj 
.. Šl.!ima". MATRIMO NIUM - tai jau „santuoka", kurios 
vii.:nintdis tikslas - pratęsti žmonių giminę. Ir kas šios 
nuostatos nesilaiko, tas daro didelę nuodėmę. Todėl vi
sais laikais santuokos, dėl objektyvių ar subjektyvių prie
žasčių neturinčios vaikų, pagal bažnytinę teisę būdavo ir 
vra lengvai anuliuojamos. Taigi Bažnyčia, teikdama mat
rimonalin į sakramentą poroms, apie kurias iš anksto ži
noma, kad jos aiškiai nenori turėti palikuonių, nusižengia 
savo kanonų nuostatai. Tuo nedviprąsmiškai įteisinama 

vcidmainyslė. Tačiau tai jau Bažnyčios problema. Prisi
minkime dar vieną, šįkart graikišką terminą - MONO
GAMIA. Jis nusako dviejų partnerių nuolatinį intymų 

gyv~nimą, kuris, beje, yra priimtinas civilizuotai visuome
nei. Kadangi monogaminės sąjungos atveju ne visai tinka 
tradilinė santuokos samprata, tad kiekviena šiuolaikinė 
visuomenė, vadinanti save civiHzuota ir demolr...ratiška, 
privalo tole ruoti ir tei~iškai įforminti kiekvienos seksuali
nės orientacijos monogaminę sąjungą, nes kiekvienos de

mokratiškos tvarkos pradžia - tai jautrus dėmesys visoms 
nepagrįstai dis.kriminuojamoms mažumoms. 

Homofobus ypač siutina vienas moksliškai p1grįs
tas pozityvus biologinis faktorius: homoseksualistai ypač 
gabūs menams bei filologijai. O šitie dalykai kaip tik 
kuria kiekvienos visuomenės humanitarinį - intelektuali
nį potencialą. Todė!, norėdamos tai paneigti, visos totali
,tarin~ dstemos diskreditavo, naikino beį trėmė 

homoseksualistus. Ne mmtis ir šiandieninė neosocialisti-

nė Lie tuva: kai kam itin pavojingas kiekvienas drąsus tie 
sos žodis, juolab paremtas didele intele ktualine hei meni 
ne į taiga. 

Taigi ši<rndicniniai „draugai - ekscelencijos", susi 
jungcr su kitomis destruktyviomis jėgomis, sėkmingai valo 
sau kelią į neosocialistinį „roj ų". Paniekintos visos žmo
gaus vertybės, ypač padorios šeimos. Kai dora visuomenė 
pasme~kta skurdui (ne karo ar stichinės nelaimės metu!) 
- padugnės lobsta ir lėbauja. Nepilnametė prostitutė po
zuoja prieš 1V kamerą ir giriasi, kad už valandą ima ma
~iausiai (sid ) 50 . JAV dolerių. Daugelis l aikraščių 

, spausdin,a vie.šnamių ~eklaminius skelbimus. u už daugu
moje ~tvejų neteisėtai įgytus pinigus siūloma pailsėti eg
zotiškuose kraš_tuosc . Tik už keletą tūkstančių! 
Papietauti prabangiame restorane tik už keletą šimtų! 

Apie asmens ar jo turto saugumą jau nebeverta ir kalbėti. 
Tai;štai kieno viešpatavimui atveria kelią visuome

nės pasyvumas, bailumas, nepakantumas. vienybės stoka. 
Pirmieji tas baisybes išgyveno prancūzai, kai buvo pa-

. skelbtas garsusis socialistinis šūkis „LIBER TE, EGALI
TE, ~ATERNITE". Revoliucionie riai pane1ge 
autoritetą, teisingumą, tvarką, dorą. Kas iš to išėjo. vi
.sie ms gerai žinoma. O beveik po šimtmečio suvienyta 
Vokietija savo himnui pasirinko H. von Fallerslebe,no 
eiles, kurių trečiasis posmas oficialiai giedamas ir šian
dien:,,Einigkeit und Recht und ·Freiheit" ... Palyginkime: 
čia jau „VIENYBĖ, TEISINGUMAS" ir tik po to 

,,LAISVĖ". „Visų šalių proletarai" jau seniai susivienijo. 
Laikas pagaliau susivie nyti visiems geros valios žmonėms. 
nepaisant rasinių, tautinių, religinių bei kitų skirtumų. 
Tik būdami pakantūs vieni kitiems, galės ime vieningai at
sispirti šėtono galybei. 

Juk visus Šv. Rašto pamokymus apibendriname 
viena fraze: „Nedaryk savo artimui to, ko nelinki pats 
sau". Pradžiai, pagrindui to visiškai pakaks.„ 

Romualdas Skopos 

Red. pastaha. 
Nekomentuosim šių laiškų. 
Lai šitai padaro skaitytojai. , 



l~us11 homosekma/1St01 101 P'muamw retJJ.wtys už lmJ111ros n b11. 
l ik nedaugelis tampa Rom ano Viklw ko tipo impozantL'ila1 k11/1tiro.1 
ve1ke1u Paprasim Iat n11Ji11rę besikraipantys jaunuoliai. seksunlimms 
llkslm.~ bes1banuo1antys „Makdonalde" ar aikštėje pn e.fais /)tdjj1 teatrą. 

vadinantys vienas kitą moteri.~kaLf rnrd.ais.- mw Jll per k elis metnu 
11es1og trenkia pun·11, nelmltiira. P11rvą dar galėlllm n11gramdy1i. bet 
k.tup !Plist la1lfliros? Į kia11s1mą. ką 1am reiškia gėj11 Jmltiira. Romana.1· 
Vtkt1ukas atsako: „ f'm šerdis vi.m to. ką aš darau. Argi galima klamt1 
žm OJ;ll ką iam re1.fkia jo esme?" Taip. relisierim, staJanti.1· spekJakii11s 
dau}?lat1S1a .fw tema. kartu m sa1-o draugu šokėj11 Boris11 Moisejem 
fwnd1en tapo. vaizdŽlai tariant, rns11 hom oseksualizmo vėliava. Bet Jll 
talentai· nepajėgia pndengt1 tą akivaiuižią ano didžiojo sl11okvnio 
nek11Ltiirą. (;a/ dėl to, kad patys ak/oriai, kaip ir tie. kam skirtas j11 
darhns. yra pagim dyti tos pačios socialinės aplinkos. 

Vena dėmesio .~cena. Rašytojo ir reli.fieria11S Je1-genijau.1· 
Char11ono1·0 atminimo vakare trečdalis auditorijos i.fėjo hloj po 
. veliavneJio „ Vikti11ko žodžio " jo parodytos u traukos iJ sm'O 
fpeklakl1n . Ragatkė ". pa.1ako1rm60 kaip 1•isada apie „ temą ". /\ėjo 

ALrJGANDRAS SATALOVAS .J~--!~::" 
1),1 šalys. dvi skirtingos kullū ros. Su luo tuojau susiduri, aivyki;s Į 

\an Franciską - ne formalią Kalifornijos sostinę . Šis gražuolis miestas 
Jau daug dešimtmečių yra Amerikos gėjų pagrindinis centras. 
Kalifornija - tai „auksinė valstija" tiesiogine ir perkeltine prasme: labai 
saulėta , labai tur tinga, ir būtent su San Francisku daugiausia siejasi 
gėjų kovos dėl savo teisių . San Francisko širdy e.astro strec t 
<iukoncentruota daugelis speciali ųjų barų, jaukių saulėtų restoranų su 
vyrišku aptarnaujančiu personalu, gėjų krautuvėlių su linksmais 
suvenyrais, marškinėliais ir kita madinga vyrų apranga. Iš kelių 

knygynų išsiskiria „ Oiffcrent Light ", esantis irgi r .astro slrcet. Čia jūs 
galite rasti beveik visą literatūrą gėjus dominančiomis temomis, 
fotoalbumų, žurnalų, laikraščių, plokštelių ir kasečių su dabar 
madingų at likėjų muzika. Čia - ir gėjų detektyvai bei siaubo romaoa1, 
leidyklos „ Bad Boys" anoniminės pornografinės knygelės ir solidžios 
istorinės monografijos. Berklio universiteto profesorius Saimonas 
Kar linskis, su kuriuo čia užėjome, man parodė ir keletą savo darbų -
monografiją apie Mariną Cvetajevą ir knygą apie Gogolį. Didžiulė 

hiblioteka pilna gėjų naujienų, įskaitant madingiausius „savo darbo" 
filmus, nufilmuotus mėgėjiška kamera ir dėl to žaviai naivius. Aišku, 
galim ('.astro vadinti rezervatu, kaip jaukiu vienminčių pasauliu. 

Kasmet birželio pabaigoj e šis miestas sujunda: švenčiama Gf~Ų 
IR LESBIEČ'IŲ PASIDIDŽlA V I M O DIENA („LESBIAN & GA Y 
PRIOE OA Y"). Iš visos šalies čia suvažiuoja „savieji" - grupėmis, 

bendr ij omis, klubais. Įsikuria specialiuose viešbučiuose, nes čia yra visa 
paslaugų homoseksualistams infrast ruktūra - nuo viešbučių ir klubų 
iki turizmo agentūrų. Rytą visi renkasi i Castro strect , nešdami i~ 
.inksto paruoštus plakatus, vėliavas. Demonstrantai išdidžiai žygiuoja 
per visą miestą dainuodami, šokdami, vaidindami, skanduodami 
šūkius. Gėjai policininkai ir gėjai medikai, gėjai gaisrininkai ir gėjai 
kariškiai (dabar jau ir šiems leidžiama) eina atskiromis grupėmis. 
Atskirai eina ir sadomazochistai su savo odinėmis uniformomis bei 
transvest itai. Linksmos apsikabinusios merginos lcsbietės įtraukia 

žioplius ir turistus j savo kompaniją. Šventė trunka kelias dienas: 
tęsiasi klubuose, baruose. Paskui ši šventė persikelia į Niujorką ir kelis 
kitus didžiuosius miestus. 

Visas šis renginys nesusijęs su seksu. Žmogaus teisė būti laisvam. 
elgtis pagal savo prigimtį, neslėpti jausmų - štai kas šioje šventėje 
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biltent l '" žydne11. pneky su tavo formaum.~ "nefonno.h.lns lyderuus 
Romanu Kaumnu, Jevgenųa Debnonska, llonm MotSeJei~' Pat,, 
rašytojas. Iamam b11 vo fkmas 1·akarm. 11ems hm 'O ne1domus 1111 
ra.fy101as.' ). 

Kaip kontrastą pa1e1k~111 Jatq pmyzdi- R11gpJl'lč10 pabmgotc 
Mask>.·01e koncertavo nedidele uaud1e.1· .foJa11 atllkėj11 1J TAV grupe 
ROŽIN IAI TRIKAMPIAI Tačwu rožims tnkampts - ne i1mp .'iOU 

pal'admunas, o tarptmmmo gejų 111de11mo sunbolLr. lygr01 kaip 11s11 
1·aim1J1k ftes spa/1·11 1·ellm ·a. Ste .foke1m 1.I: HWĮ Amenkos ml~llJŲ 
(daugiausia. tiesa, Lf K.ahforru1os, sm-o le.fom1s atvyko propaguoti ge1ų 
sąjiidlio, saugmLf sekso 1r rmkJ1 le.~11 s1m rgus1ems AIDS Jie loune10 
vis11 simpatijas. Joko santlinat, bet nuotmkmga1. it,raukė visus tiaro11l.f 
padėjo 1iems ats1pal.mduo11. Vyr1austam šokej11i bu~·o daugiau kaip 
septyniasdešimt, pačiam 1a11m auswm - apie tmdešimt. lšore ji,e melaw 
nesiskyrė n110 daugelio 1unst11 kasd1en at.vyks1anču1 i Maskvą. lie 
ne§aude akunis, nesima11'1!, ne.foklravo manieromis. Jų sekvuo.hM 
orientacija 1•u m neam hepe JŲ elgesiw . bendrm'imw .m aplink1mm.f 

:··.:·· 

.. . 

··:· ... 

.JAV gėjai turi pilnavertę 1r 1~plėtotą ~ubkuhūrą. Jie 1au seniai 
kuria ir kaupia l i teratūrą šia tema - nuo grožinės iki mokslinės. Čia 
kielcvienas žino ir mėgsta savo ra~ytoj us Voltą Vitmcną, Tenesi 
Viljamsą, Džeimsą Boldviną, Hildą Dulitl , Edmundą Vaitą 1r krtus 
Atvirukai ir albumai su JŲ portretais parduodami ktek:vlenoie 
krautuvėlėje. Tą patį galima pasakyll apie dailę, teatrą . kiną. San 
Franciskc jau l 7 kartų vyko tarptautinis gėjų ir lesbiečių kino festrvahs 
Mėgstami šių filmų režisieriai čia ne mažiau populiarūs ir gerbiami 
negu rašytojai Visiems žinomi ir k.itų garsių amerilc1cčių 

homoseksualų vardai, pradedant estrados žvaigždėmis ir baigiant 
sporto čempionais. Solidus žurnalas ADVOC.A TF kelia šito 
visuomenės sluoksnio problemas. gina interesus. Šis sluoksnis dar• 
įtaką ir politiniam šalies gyvenimui: tai JO remiamas atėjo Į valdžia 
prezidentas Bilas Klintonas. Apie 70 JAV senatorių 1r daug artimų 
prezidento patarėjų - atviri gėjai. KlinLonas yra pakviestas ir l gėjų 
olimpinių žaidynių - šį kartą Jau ketvirtųjų - aud.arymą. Zaidynės vyks 
1994 metų liepos mėnesį Niujorke. 

„ Mes gyvename AIDS epochoje'', kalbama čia. Tai akivaizdu ne 
tik sargių ar saugaus sekso propagavime. Žmonės tampa pakantesni 
geresni. San Francisko savaitraštyje BA Y AREA REPORTER 
spausdinamos mirusių nuo AIDS nuotraukos, aukų biografi1os. 
nuoširdūs užuojautos žodžiai - efektyviausias perspėjimas sveikiems 
V ienas vaikinas su liūdesiu sako: „M ano užrašų knygutė beveik tuščia 
daugumą telefonų teko išbraukti". 

Vaikštinėjant Castro streel galima nemokamai 1sigyt1 visą ~usnĮ 

leidin ių, kuriuose gausu informacij os apie gėjų bendruomenes 
i,ryvcnimą: kultūriniai renginiai, seksas telefonu, švediškas. km1et1škas 1r 
kiti masažai su seksu ir be„. 

lšvykda.nas iš San Francisko nusipirkau knygutę „Ką reikia 7Jnou 
moksleiviui apie homoseksualizmą". JOJC paaugliams populiariai 
aiškinama, ką reikia daryti staiga pajutus netikėtą potraulq, !tai 
susigaudyti jausmų sumaištyj e. Esu įsitikinęs, jog tokia knygutė dau 
kam padėtų atsikratyt i baimė.;; ir nepilnaver tiškumo. Ar ĮSivaizduOJI 

mielas skaitytojau, tokią knygutę musų knygynų lentynose? 

l\; INOSTRANEC vertė Dainius Valaitis 

~~~·9~------------------------ii 
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IGORIS VOJ~VODINAS fa,,)f ·:-:-:·:·. 

Ar1c gėjus ir lcsbietes nėra rašęs turbūt tik koks nors parlamento 
korespondentas. Matyt, baimė netekti akreditacijos sustabdė jį nuo šio 
žingsnio. Drįstu tvirtinti: jeigu parlamente nėra nė vieno 
homoseksualisto, vadinasi, deputatų korpusas neatspindi visuomenės 

margumo. Nereikia raukti kaktos: jeigu homoseksualistų yra kokie 2 -
5 procentai, tai ir jų problemas reikia spręsti bent 5 - 10 procentų. 

Todėl nė trupučio nenustebau, kai man papasakojo dviejų Rusijos 
karinio laivyno jūreivių meilės istoriją. Atvira meilė kariuomenėje - tai 
ne banalu. 

Robertą pašaukė į laivyną iš dabar jau suverenios Pabaltijo 
valstybės. Politika j o nedomino: jis buvo dailininkas. Jo draugas 
Andrejus buvo pašauktas iš Ukrainos pusmečiu vėliau. Jie saugojo 
Rusiją, o kar tu dar ir Uzbekistaną bel Armėniją. Kai apie jų santykius 
sužinojo vadovybė, kreiserio kovingumui iškilo rimtas pavoj us ... 

A.š nenoriu nieko tau aiškint,- sako man Robertas,- tu 
nejsiva!Zduoji, kaip visa tai man nusibodo ... Apkalbos apie žydruosius 
dar labiau liguistos nei mes patys. Ž inau viena - aš myliu tą žmogų ir 
bijau pagalvoti apie tai, jog kada nors mes išsiskirsime ... 

Aukštas, plačiapetis, panašus į vikingą pabaltijietis traukė moterų 

žvilgsnius. Jie nejaudino Roberto. Kai pirmą kartą pamatė 
tamsiaplaukį, liesoką, nervingai judrų Andrejų, jis suprato, kad 
neatsikratys to, ką anksčiau laikė liga - homoseksualizmo. Beje, ir l 
la1vvną Jis nuejo norėdamas atsikratyti bundančio poliok10. Dabar, 

_{ '} 
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aišku, normalumo klausimas JHm nccg1.istuoja. Jį labiau .1audina 
kitkas: kaip apsaugoti nuo patyčiq dniug<\ ... 

Manau, nebūtina aiškinti, jog homoseksualizmas visame pasaulyje 
nėra per daug toleruojamas. O jau pas mus tai ir mušti 
homoseksualistus ne nuodėmė. Bent jau sveikuose kariuomenės 

kolektyvuose. Mušti nuolat ir smarkiai. Ir visokeriopai žeminu. 
Trumpiau pasakius- varyti į dausas. 

- Kai mes supratome, j og mylime vienas kitą,- į pokalbį įsiterpia 

Andrejus,- mums ilgai sekėsi savo j ausmus slėpti. Beveik metus 
niekas nieko nesuprato, o ir mūsų draugystė įtarimo niekam nekėlė, 
nes buvom beveik vieno šaukimo. Buvom sau pasižadėję, jog laive 
busime santūrūs, o santykiausim tik išėję į krantą. Tačiau kartą mus 
pagavo. Kas galėjo pagalvoti, kad trečią valandą ryto kažkas užeis l 
kūrykJą, lrur mes, neištvėrę trijų mėnesių be kranto, buvom susilikę ... 

Neeilinė naujiena akimirksniu apskriejo laivą. {simylėjėlius tardė -
karininkai ir jūreiviai. Toliau - dar rimčiau. Andrejus nenusileisdavo 
nuo denio - jo koviniu ginklu tapo mazgotė. Robertą įgrūdo l 
areštinę. Sargyba, sužinojusi tikrąją bausmės priežastį, sumanė 
linksmą „žaidimą", vadinamą i!~pricvartavimu. Stiprus pabaltijieus 
„žaidėjams" sulaužė porą šonkaulių, ranką ir žandikaulį. Roberto vos 
nenušovė, todėl areštinės viršininkas grąžino jį į laivą - toliau nuo 
nuodėmės. 

Grįžęs Robertas sužinojo, JOg Andrejų perkelia ne tik l kitą lafVą. 

bet ir į kitą miestą. Robertas nuėjo pas vadą ir pasakė: ,,Jeigu JŪS 
šitaip padarysite, aš nusižudysiu. l'l:inokitc, jog jūs būsite kaltas ... " 

Po žodinių batalijų pavyko surasti kompromisą - draugai pns1eke 
JO); laive tarp jų nebus ... nestatLttini ų san tykių. Juos paliko tarnau!J 
kartu. Jie buvo laimingi. Manė, jog v1~1 sunkumai jau baiges1, J1l' 
drauge - ir viskas puiku! , 

„Ei, pydare!" - tik taip kreipdavosi į Andrejų. Roberto vcnge,- ir 

. todėl, kad jis - ,,senis", ir dėl stipraus kumščio. 

Istorija areštinėje neliko be pasekmių. Robertui liko tarnauu 'apit> 
du mėnesius. Jis nutarė nevažiuoti 1š šio miesto ir laukti, kol draugui 
baigsis tarnyba. Jis įsikurs netoliese. Gąsdino tik mintis - o kas, Jeigu 
laivas išvyks į tolimąjį plauk1ojimi11r Robertas liks vienas? AndreJdUS 
dalia irgi nepavydėtina: j is - pasyvus, o toks homoseksualistas ypač 
nekenčiamas vyriškuose kolektyvuose. 

Laivo vadas papasakojo„ j og panaši situaci1a buvo laivyne pneS 
penkerius metus. Tada vieną iš draugų surado 
pasislėpusį triume, nors po j o demobilizacijos buvo 
praėję jau penki mėnesiai. Jis irgi nenorėju skirtis 
su draugu. Su d raugais buvo žiauriai susidorota. 

Robertas guodėsi tik tuo, JOg Andrejus dabar 
irgi jau „senis". Tai šį bei tą reiškia. Nors tokJOJ 
situacijoj ... Tačiau vienas nesenas įvykis teikia 
vilčių , jog Roberto ir Andrejaus gyvenime galima ir 
šviesesnė perspektyva. Naujai pašauktieji 1rg1 
tyčiojosi iš Andrejaus, 11 „semai", kaip įprasta 

tylėjo. Tačiau vieną kartą JIC taip aplamdl' 
naujokams šonus, Jog tie apeidavo Andre1u net Ima 
denio puse. 

P.S. Moralo. mary1. ne.frengsun. Kurgi ŠIO/ 

istorijoj druska ? Dn1ska ;aro;e. < J denv1e - žmonu1 
kančios, ašaros„ skausmas ir ilgesys. Ir 5varb1ausw 
meilė. Meues. kaip ir uiutybės. nepasinnlw 11/an 
nerrukdo homoseksualis1a1.. gyvenanrvs wwa < J 

lwdel Jie cndcdo lat1ems ') 
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JAV. 

ŽIV infekuoti asmenys nėra pageidauja~ JAV. Nau
·ausia tokios diskriminacijos auka - grupes FRANKIE hoss TO HOLL YWOOD dainininkas ~o~y Jo.hnsonas. 

Dėl to jam buvo atsisakyta suteikti JAV ~~o~·. 

Įdomu, o kokia Lietuvos atstovo nuomonė ši~ klausi-

mu? 

švEDUA. 
Didžiausia opozicija ŠVedijos gėjų .ir ~esbiečių judėji

mams bei juos remiančioms part~jo~, t.unnčioms savo ats~_c>-

~ 1·2 l 1994 - ------ --

didele politine iniciatyva: „ Visą partiją kandidatai privalo pa
reikšti savo nuostatą dėl visiško lygiateisiškumo homoseksua
lioms poroms". žaliųjų bei Socialdemokratų partijos jau 
u!sitikrino SVD paramą. „Nepakenčiamu" kandidatu į prezi
dentus SVD laiko dabartinį Saksonijos teisingumo ministrą 

Steffeną Heitmanną, 1984 - aisiais viešai pareiškusį, jog „ho
moseksualai visuomei lik$ mažuma ir todėl turi susitaikyti su 
savo padėtinti"'. 

buvo _priimta i Europos Tarybą su sąlyga, jog panaikins 
homoseksualizmą draudžiančius įstatymus. Tačiau, nepaisant 
smarkaus , pasaulio gėjbų ir lesbiečių organizacijų spaudimo 
Europos Tarybai, Rumunija tebėra šalis, kurioje homoseksua
lųmą persekiojantys įstatymai yra drastiškiausi Europoje. Taip 
atsitiko todėl~ kad R umunijos Senatas ne tik nepritarė Vy
riausybės parengtoms homoseksualą teises liberalizuojan
~oms pataisoms, bet priešingai - dar labiau sugriežtino jau 
veikiančius diskriminuojančius įstatymus. 

LIBTIJVA. 
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NAUJŲJŲ MEi'Ų išvakarėse AMSTERDAMO 

klube iVYko METŲ BALIUS, kuriame buvo išrinktas MISTE
RIS SIMPATIJA Susirinkusiąją nuomone, savo žavesiu jis 
tikrai pranoko MISTERĮ LIETUVA Būtą visiškai šaunu, jei 
tokie rinkimai iVYktų dažniau! tuomet metų gale turėtumėm 
savo MJSTERĮ LIETUVA 

SA TYRIKONAS. 

Dėl nepagrįstai didelės nuomos kainos AMSTERDA
MO klubas buvo priverstas palikti taip visiems patikusias jau
kias patalpas ir persikelti j gėjų restoraną SA TYRAS. Deja, 
pirmasis vakAras vos nesibaigė incidentu, nes SATYRO šeimi
ninkė tą vakarą pašalino apsaugą. Ne mano kiaulės - ne mano 
pupos? O gal ponia Jolanta nutarė tokiu bildu sukompromi
tuoti konkurentus? 

· Kino žvaigždė Susan Sarandon, ~1pikt~us1 ~~ po
litika, Oskaro premijos įte~o metu jl viešai pa~eišk~, ~a~ 
JAV valdžia traktuoja ŽIV infekuotus žmo~es ka.•P ~imm 
linius nusikaltėlius, puikiausiai žinodam~, jOg taip n~r~. ~o 
šio pareiškimo aktorei. nebuvo suteikta laiko dalyvauti tiesio-

ginėje televizijos laidoje. 

Parlamente yra ŠVedijos Krikščionių demokratų pa~ja. 
;:itelkę šūkį .:krikščioniškoji etika", jie_ ~p .pa.t kovoja su 
abortų teise ir bando išgy_vendint~ seksua~ švie~ą mokyk
lose Jie kategoriškai pneštarauJa, kad vienalytems ~roms 
būt~ leista auginti vaikUS, teigdami, jog ~i „prieštarauja ga~
tos dėsniams"' o buvęs KD partijos l~deno Alfo Svensso ~at~~ 
kėtinis Pelle Nyguistas nesivaržydamas. pare~ke. 

Homoseksua - lizmas yra šlykštus - būtent taip galvo1ame 

l . 1993 m. gruodžio 1 d. Vilniaus kultūros ir sporto rū
muose iVYko FOJĖ, AIRIJĄ SIELA koncertas, kažkodėl pa
vadintas SARGIO ŠVENTE. Renginį finansavo Lietuvos 

Vasario 4-5 dieną restoranas SATYRAS patyrė pilną 
fiasko. Į renginius tomis dienomis tesusirinko vos 17 lankyto
jų. Primename, jog didžioji SA TYRO salė talpina 200 lanky
tojų, 'mažasis baras - 32. Nesunku paskaičiuoti kokius 
nuostolius patyrė restorano savininkė, nemokėdama tinkamai 
organizuoti tokio pobOdžio renginių. Pažymėtina, kad buvu
siai kultūros namų direktorei gerokai trūksta kultūros bei ele
mentaraus mandagumo. Tai teko patirti ne tik šių eilučių 
autoriui. 

JAV. 

Šių metų birželio mėnesi Niujorke įvyks 4 - osios gėjų 
sportinės žaidynės (3 - ~ios 
vyko. Vankuveryje). Orga~
cinis žaidynių komitetas, tike-

damasis, jog žaidynės ~~ 
grandioziniu tarptautiniu geJŲ 
susitikimu, jau pradėjo paruo

šiamąjį darbą. 

STONE WALL 25 -
taip vadinasi judėjimas, kurio 
tikslas - suburti iš viso pasau
lio kuo daugiau gėjų ir lesbie-
čių i įspūdingą manifesta~iją ~ž . . . 
žmogaus teises, įvyksiančią bužeho 26 d. Niujorke. 

ANGLU A. 

Juodaodžių gėjų ir lesbiečių centras pagali~u įs~ėlė i 
nuosavas patalpas. Geležinkelio arka Londono pietryčiuose 
tapo pirmu visuomeniniu seksualinių .~ažumų .centr~ Euro
poje tik juodukams. Ką gi, Lietuvos gejan:is behe_ka uk pa~
dėt Anglijos juodaodžiams. Nors gahma b~tų ne ttk 

pavydėti.. . kred't f 
1993 m. liepos 30 d. buvo svarstoma, ac a . t uo t 

ILGA (Tarptautinę gėją ir l~biečių asociaciją), kaip nevy-

riausybinę organizaciją, Jungtmėse Taut~~ (JT)._ . · 
„UŽ" balsavo: Argent_ina, AustraliJ_a, ~~trija, ~Uaru„ 

.. Belgt·J·a BraziliJ'a Čilė DaniJ·a, D. Bntant)a, ISpaiųJa, lta-sija, , • ' . .. „ p · 

~es, beteroseksualai." 

DANU A. 
\/ 

..;:.· Sprogimas, kurio bi
jojo registruotos partnerys
tės priešininkai, neiVYko. 
Remiantis Danijos statisti
kos 1993 m. spalio mėn. 
duomenimis, per ketverius 
metus susituokė 2 734 ho
moseksualistai ir lesbietės. 
Tuo pat metu 158 santuokos 
iširo. Pusės to priežastis -
partnerio mirtis. 

Kasmet užregistruojama 300 naujų santuokų. Dau

giausia tuokiasi homoseksualūs vyrai. Viso labo - ~ ()()() :~~ 
tuo kų tarp vyrų ir 400 - tarp . m~.te!ų. Vyrai tuo l 

daugiausia sostinėje, moterys - provmciJOje. 

OLANDU A. 

Amsterdame stovi paminklas tūkstančiams hm~osek
sualių žmonių, nužudytų Antrojo pasaulinio ~ro meta~. Ne-

. . Hago1·e ... uvo pastatytas naUJas pannnklas, semai ų_ • da · 
simbolizuojantis bomoseksua - listų kovą su. pnespau . ar 
persekiojimais. Ant skulptūros ~ u~~: •!e• ~~augyste na· 
tūrali kaip saulės šviesa, gyvenkime visi lamungai. 

voKIETŲA. 

H . - bei heteroseksualams įstatyĮDas yra vienas", 
" omo . d . Vo lija, Japonija, J AV, Kan~da, Kuba, Me~ila~, No~egiJaf eru~ 

Prancūzija, Rusija, Ukra~a. . . . . , -
teigia 'Konstitucijos 3 - asis straipsnis. Juo pasmau .010 
J<le tijos bomoseksualų sąjunga (Scbwulen ~e~ba~d tn Deut 

'.„ S'c:hland - toliau SVD), šiemet įsijungdama l nnkimq kovą s 
PRIEŠ" _ MalaiztJa, Smja, Svą7,1lendas, To~as-

! Šusilaikė: Indija, Kimja, Kolumbija, Nigerija. '' .... . 
. ' '-

' ~ . . 
& ll\./,ll&V ~'T t..,_.„.-v-• 

AIDS centras. Net AIDS KRONIKA va.tymėjo, jog ,,šventė" 

patyrė fiasko. 
Gruodžio mėnesį TELE - 3 parodė tendencingai homo

fobišką serialą ,,Mes nepakartojami, kol gyvi". Lietuvos AIDS 
centras, tęsdamas „šaun~ausias socialistines tradicijas", ir to
liau ,.kovoja" su liga - šiuo atveju AIDS - o nesistengia paša
linti ją sukeliančią priežasčių. Būtų jdomu sužinoti, kas 
finansavo ,,šedevrą". Je.ig-.i - PSO, skyrusi krūvą dolerių 
GĖJŲ CENTRO statyba!, tai ponas S. čaplinskas, matyt, ruo
šiasi statyti gėjanw ne CENTRĄ o REZERVATĄ. 

<Q. ANfil\A~t 

. Po e~o vojažo (šį syltj - į Londoną) LIETUVOS JU-
DEJIMO UZ SEKSUfo..l..INĘ LYGYBĘ hegemonas Alek
sandras Z sužiiiojo, jog j!s jau ne hegemo nas: kaip lengvai p. 
čaplinskas paskyrė jį Vyriausiuoju Lietuvos Gėjum, taip leng
vai ir pašalino. Dabar didžiausias Aleksandro rūpestis - ne
mokamai išdaiy'ti 16 000 sargių. Kam reikia - kreipkitės. 

PASKUTINĖS ŽINlOS. 

SATYRAS neatsilaikė prieš komercinius vėjus ir nuo 
šiol vienu ir tuo pačiu metu restorane vyks gėjų vakarai ir ... 
vestuvės bei banketai. Gėjų res torano idėja, taip gražiai dekla
ruola „ Tiesoje", sprogo kaip muilo burbulas. 

Paro.ošė Paulius Yorobėjus 

DESERTAS iNTEJLE.K'FlUAJIAM§. 

Dienos šviesą išvydo dar vienas laikraštis gė
jams. Šį sykį - intelektualams (sid).Naujagimio var
das - AMSTERDAMAS. Smulkesnė informacija: 

a/d 429i Vilnius 2038. 
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Vidutinis atpalaiduotos varpos ilgis yra 10 cm. Vidutinis su
jaudintos varpos ilgis - maždaug 15 cm. Ilgis be abejo, yra skirtingas, nelygu vyras, o re
kordininkas čia būtų (balsuojant abiem ranlcom) Britų pomožvaigt.dė (pravarde KING 
DONG), kurio daikčiukas, sakoma, buvo 70 cm. Ir tai - kai ramybės būsenoj . 

Galbūt tai bobučių pasakos, bet daugelis jaunikaičių sutinka, kad varpos ilgį gali
ma nuspėti pagal nosį, plaštakas bei pėdas. Kartais (bet tik kartais!) iš tikrųjų pasitaiko, 
kad vyrai su ilgomis, kumpomis nosimis dažniausiai turi ilgus, išsirietusius daikčiukus, 
o maža lyg sagutė nosytė yra nieko gero nel.adantis signalas. Didžianosiams nederėtų 
riesti nosies, nes statistika įrodo, jog varpos dydis neturi nielco.bendra su „snapu", taip 
pat, jog dideli vyrai visai nebūtinai turi masyvtĮ daikčiuką. 

Jeigu kyla klausimas, kiek smarkiai galima smaukyti, siūlymas yra vienas - smau
kyk kiek patinka. ~is nedelsdamas praneš, jeigu jam skaudės. 

Jautriausia varpos vieta, jei kalbame apie laižymus, bučinius ar žaidimus su ja, 
yra varpos galvutės apatinė dalis ir varpos smaigalys. Mažiau - šonai. Varpos galvutė 
yra tokia pat jautri kaip kojų padai. · · 

Nėra ko nerimauti, jei atsisėsi ant bičiulio daikčiuko - jis tikrai nenulūš, o bičiu
lis, kaip ir tu, pasismagins tokiu papildomą jaudulį sukeliančiu pratimu. Apskritai vyrai 
mėgsta tokią poziciją, na o jei ne, tai greitai apie tai sužinos ir pasimėgaus. 

Ar apipjaustytos varpos yra maži~u jautrios nei neapipjaustytos? Apipjaustyti 
„eržilai" tvirtina, jog jiems seksas užtrunka ilgiau. Tai liudija, kad jų daikčiukai yra ma
žiau jautrūs ir pirmalaike ejakuliacija jiems negresia. Tačiau MASTERS & JONSON 
teigia, jog vienų ir kitų varpų jautrumas nesiskiria. 

Kodėl JIS kiekvieną rytą būna toks kietas? Tiesiog vyriški hormonai rytais akty
viausi: tai tavo ankstyvasis žadintuvas (šluotkotis į bičiulio nugarą?) . 

Sklinda g.andai, jog Australijos aborigenai su savo daikčiukais išdarinėja keis
čiausius dalykus: įpjauna varpą išilgai palei šlapimtakj, kad šis būtų plokštesnis ir pana
šesnis į išsišakojusį kengūros patino daiktą. Polineziečiai tiki, jog mirkydami savo 
tarpkojo karalių acto ir pipirų mišinyje, jie sµstiprina jį. Dar kiti, norėdami sustiprinti 
varpos raumenis, pnnša prie jos svarsčius. Lab~i trumpas daikčiukas suteikia dąug rū
pesčių Šiaurės Ugandos Karanojos genties vyrams; todėl jie pririša savo trumpeklius 
prie mulais traukiamo vežimo. 

Palaidok mintį apie visus šiuos būdus! 

. ' 

Varpos švara - labai svarbus dalykas, tačiau nębūtina pulti į kraštutinumus ir 
šveisti savo ginklą dantų šepetuku (o tokių vyrų yra). Jeigu tu pasigavai kokį vienišą vy
riški ir nori ji pasilikti pas save iki ryto, tai paslėpk savo šeriuotą draugą kuo toliau (na, 
nebent tu nori rytą paskanauti „sūrio" drauge su COLGATE pasta) . . 

Kai kurie vyrai mėgsta tvirtinti, jog Jabai žalinga smijaudinus neišttištinti kiauši
nėlių. Toks pareiškimas tėra eilinis triula.s, norint apgauti ir priversti tave tenkinti jo 
įgeidžius tuomet, kai tu labiau nori miego ar tiesiog nesi nusiteikęs užbaigti viską išsi
liejimu. Nesvarbu į kur. Kai tu pasiūlai ~vo partneriui nusiraminti ir nebaksnoti tavęs 
savo kuoleliu, žalą patiria tik tavo bičiulio ego, o ne jo kūnas. 

--~·''' Kas yra tame meiles eliksyre, kitaip vadinamame sėkla? O joje yra toks pat kiekis 
kalo1rijų, kiek jų rastum kiaUšinio trynyje, Plius - 500 milijonų spermatowidų. Teigia
ma, jog sėkla gerai veikia odą. 

Koks sėklos skonis? Jis priklauso rruo varpos savininko valgiaraščio. Sūrus mais
tas - sūri sėkla. Aštrių patiekalą mėgėjų sėkla yra nemaloniai rūgšti. Sėkla gali būti ir 
saldi, jeigu dantys galandami į saldumynll!I. 

Kiek tas daikčiukas gali pasėti? Ki!blus klausimas. Daug priklauso nuo to, kada 
jis paskutmį kartą švirkštelėjo, tačiau viilutiniškai gali laukti (arba nelaukti) sklidino 
šauk.~to. Beje, pagal partnerio sėklos tuštumą galite spręsti apie jo ištikimybę: jeigu 
sėkla skysta ir skaidri, o ir tos nedaug, va•linasi bičiulis neseniai turėjo s·u kažkuo kelias 
ejakuliacijas. Arba - jis yra užkietėjęs onanistas. Jeigu sėkla tiršta ir jos daug - partne
rio iš tikimybe neabejokite. 

Kai kurie vyrai turi tik vieną sėklidę, bet tai visai neatsiliepia jų pajėgumui. Jeigu 
vyras turi tik vieną sėklidę, o antroji nėra tinkamai nusileidusi į jai skirtą kapšeli, jam 
reikia kreiptis į gydytoją (aišku, jeigu ~m rūpi vaisingumas). Gali patekti ir i vyro su 
trim kiaušineliais glėbį, tačiau nereikia panikuoti - tai ne velnio 1..enklas. )ai visiškai 
sveikas reiškinys, tik gal kiek neįprastaS (visuomet galėsi bičiulį jaudinti tiek iš kairės, 
tiek iš dešinės, tiek per vidurį). 

Kiaušinėliai turi saugos sistemą: jeigu vyras stovės lediniame vandenyje, jie kiek 
]manoma susitrauks: mat sėklidės, pajutusios pavojų, sprunka kuo giliau į kūną. Iš čia 1 r 
laki frazė: „Jam net kiaušiųius sutraukė" . 

83 % apklaustų, vyrų sakė, jog jų tairioji sėklidė kyf?o truputį žemiau nei dešinio
ji. Tai yra Yisiškai normalu ir nereiškia, p)g vaikystėje jo kiaušinėliai pateko tarp durų. 

· Tai kodėl tada tokios pažeidžiarllOS sėklidės kybUriuoja kūno išorėje? Kad vyru-
kas turėtų vaislngą sėklą, jos temperatūra turi būti trim laipsniais žemesnė už kūno 
temperatūrą. Todėl ir kabo kiaušiukai Sorėje. Tačiau tai nereiškia, jog normt išvengti 
vaisingumo, kiaušinėliuS bfttina šildyti \'irš dujinės viryklės. . 

. . ~ vyrai. mėgsta labiausiai? JuŪs labai jaudina, kai mato tave darbuojantis ra 
ko~1s, ir n_iurkia'. ka~ t~ či~inėĮ.i lūĮK>mis jų raketa aukštyn ir žemyn. Šitai jie mėgs 
ne.tik lovoje, bet t~ ~ėdami .pne vauo, ir skrisdami 140 km per valandą greičiu. Mėg 
ta tr smau~~ džia~gsi:rius„YP,ač kai tinkamai nustatytas raketos pasvirimo kampas. i 
% vyrų ,teigia, Jog daikčiuko laižymas suteilc,ia jiems neapsakomą malonumą tačiau t

1 
22~ ~egs~ ta~ daryti patys. Jeigu tavo bičiulis priklaUso tiems nelemtie~ 22 %, t 
paa~~nk ~am, JO~ t?kiu„budu jis tampa mažumos atstovu ir jam vertėtų pakeisti sav 
po~1ūą Jei~ šitai meko nepakeis, vadinasi, jis nepataisomas egoistas. 

Kaip 'vyra:i· ~iūri ~- prezervat)'Vą? Deja, 89 % vyrų teigia, jog mylėjimasis su juo te 
lygu~ ~au~ymu1~1 su hetpalčiu. Liūdni popieriai, vyručiai! Negi jums labiau patink 
medmis „hetpalt1s" už latekso skiautelę? 

. Kas v~rčia vyrus sus~la~i ~uo sekso? Tai stresai, nuob~ulys, baimė, ligos, jtar 
tma p~rtneno .kūno švara ~·· · nurtIS. Nors sklando gandai, jog kai kurie v0'ai ad patre 
nukehavo su š1m taprocentme erekcija! Tik kaip pavyko užkalti karsto dangti? 

Kiek lytinių aktų per naktį gali atlikti vyras? Tai priklauso nuo amžiaus, tačia1 
vieną kartą sugeba beveik visi. Na, dar vieną kartą ryte. Kai kurie teigia, jog uolos tvir 
tumą sugeba išsaugoti iki dešimties kartų per naktį. Jeigu tau nusišypsos laimė sutikt 
tok~ ~rą'. ~i ~epamiršk gausiai vartoti odą minkštinantį lubrikantą, nes kitaip ilgai ne 
gales1 ats1sestl. 

Ar pagyvenęs vyras lovoje smagina prasčiau, nei jo jaunesnis varžovas? Nebūti 
nai. Kuo labiau vyras sensta, tuo daugiau laiko sugaišta norėdamas pasiekti kuo stan 
desnę e~ekciją. ~tresai ir riebus maistas yra pagrindinė sutrikusios erekcijos priežasti 
tad vyrui po 30-ties nereikėtų ignoruoti dietos ir atsipalaidavimo pamokų. 

. . . Rū~mas taip. pat nestimuliuoja erekcijos. Nikotinas skatina kraujagyslių susiau. 
re11mą, o tai apsunkina kraujo kelią į varpą. Jeigu nori, kad tavo kareivėlis visada biltl 
kietas ir pasiruošęs intervencijai - mesk rūky,ti. 

O kaip su alkoąoliu? Džimis Morisonas, išgyvendamas pagirių minorą, tokią si
~ua~iją trumpai drūtai .vadina :.elegija mano .penio mirčiai"-. AlkohoJis - tai depresan ~ 
lf VISŲ ~efleksų - . tarp jų ir seksualinių - lėtintojas. Maža to, jog.jis gali sugadinti eilini 
nu~tykį, alko~o!fs ma~a t~tosterono _gam_ybą ir iš pagriopų· sujaukia kareivėliui rei
kahngų chemmu,1 medžiagų ir hor~nų pusiausvyrą., Jeigu t u nori pralaimėii mūš1 . 

• gerk. ·. ·· · . 

.Kai kurią_se ~riko~ ~lstij~ sekso policija - n~ vfon šmaikštus pokštas. Pa. 
~zdžhii, K,alifo.i]J.ijoje YI]l .df~udžia~ or~liitjs seksas~ Nori 15 metų pailsėti nuo sekso 
- praktikuok tik oralinį būdą. 



vilhe 
Arkadijos kraštovaizdžiai bei klasikinio grozio 

jaunuoliai- tai fotografo Wilhelmo von Gloedeno (1856 

- .1931) neišsemiama kūrybos tema. Homoerotinim 

darbus jis kūrė amžiaus pradžioje Taorminoje, vielllame 
Sicilijos miestuke. 

Wilhelmas -von , Gloedenas didelę svarbą tefkė 
klasikinės antikos aurai, supančiai jo nuogus pozuotojus, 

kurių dangišką apsinuoginimą savotiškai P.apildo įvairios 
reikšmingos detalės, perteikiančios istorines užuominas 

ar simbolines mintis,- pavy7.džiui, žiedai ir vynuogienojų 
šakos, graikiškos vazos, fleitos, drabužių drapiruotės bei 
kolonų fragmentai. Fonui menininkas parinkdavo 

griuvėsius arba romantiškas gE!mtovaizdžitĮ panorama~. 

Nora von Gloedermi tikroji priežas~is atvykti 

Italiją buvo jo sveikata, vis.g] tel!'.!, jo paaies žodžfais 

tariam":, jis atrado „rojų žemėje". Tarp 1878 ir 1914 metų 
jis sukūrė daugiau negu 7 000 akto darbų. Jau iš pat 
pradžių jis buvo pasiturintis ir finansiškai neprildausom3S 

vokiečių fotograf~ - mėgėjas. Vėliau jis nepaprastai 

sėkmfog~ įsitrauke į labai pelningą fotoatvirukų 
produkdjos biznį ir labai išgarsėjo. „Taomtinos baronas» 
palaikė draugiškus santykius su įžymiomis ir 

popilĮianomis fin de siecle asmenybėmis: jo svečiai buvo 
Gabriele d'Annunzio ir Oscaras Wildas, pramonininkai 

Kruppas, Rothschildas, Stinnes, Morganas, Vande~?iltas 
ir k'. :i. 
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Jau 19 metq, kai Jo nėra. Ir niekas nesugebėjo Jo pa· 
keistL o tai aktualu ypač dabar, kai abejojama, ar iš viso 
mums botinos ~iklios Asmenybės .- Todėl apybralf.a -apie Pa· 
wlinio gyvenimą ir k1lrybą (fabar yra labai reikalinga. 

... Š8.lta, Uetinga naktis. Žvarbus vėjas. JOra prisodrina 
orą svaiginančio jodo kvapo. Pakelės dykynė. ,.Alfa Rom~ 

1 GT" žibintai užgesinti. Riebiame purve, šalia mašinos,- kruvi· 
' nas tonas: 53 metų vyriškio tonas, silpna dejonė, lenta iš iš ar· 

timiausios tvoros pkelta kaukolė. Surodiję vinys lentoje -
tarsi dantys, prie kurių prilipę plaukai, odos skiautelės, kūno 
draiskalai ... 

Netikėtai suurzgia mašinos motoras. Staigus atbulinis 
judėjimas, panašus i manevrą, ir ,.Alfa Romeo GT" dar kartą 
įnirtingai pervažiuoja mirštantijį. Paskui išneria i vieškelį ir 
dingsta tamsoje su ratais, suteptais krauju. Tik rytą randamas 
žiauriai sumaitotas lavonas. Veidas- beformė masė ... 

Tai galėjo bOti košmarų filmo atomazga, bet buvo nuo. 
stabaus gyvenimo baigtis. Ką tik buvo nužudyto vardas - Pje. 
ras Paolas Pawlinis. 

Po kelių valandų, viršijęs leidžiamą greitj, žudikas su· 
stabdomas. Jis sėdi savo aukos automobilyje. Jam 17 metų. Jo 
vardas - Pinas Pilozis. Ut.sispyrėlio kakta, iStriži dantys, jaus· 
mingps ir bevalės lūpos. Viskam abejinga smulkmė. Romos 
priemiesčio tipinė „produkcija". Vienas iš tų, kurie persekiojo 

' Pawlinį visą Jo kūrybinį kelią. Prototipas tų, kuriuos Jis mylė· 
jo, vienas iš tų paauglių, kurių teisių gynybai Jis mobilizavo 
visą savo energiją. 

Pilozis prisipažino be didelių įkalbinėjimų: išvakarėse jį 
užkalbino Osti stotyje, nuvežė į nuošalią vietą ir gana ryžtingai 
vertė priimti nepadorų pasiūlymą.Susikivirčijo. Griebęs po 
ranka pasitaikiusią lentą,„vaikas" trenkė per daug ryžtitlgam 
suaugusiajam. Mašina užbaigė pradėtąjį darbą. „ Vaiko" išva. 
da: „Pasiutęs aš netekau savitvardos". 

Tas, kuris dabar yra morge, virto satyru. Jį pražudė jo 
silpnybė. Kai ketvirtį amžiaus atskleidinėji moralės silpnybes, 
tenka saugotis atsakomosios ugnies. Skandalas panašus i bu
merangą. Padorūs žmonės tai vadina imanentiniu teisingumu. 

Nusikaltimo esmė audrina visuomenės nuomonę. Čia 
įžiūrimas likimo ženklas, logiška nepatrauklaus nuotykio 
baigtis - tai didelė pagunda visų šalių ir atspalvių žurnalis· 
tams. Menininkas žuvo tarp savo filmų mėgstamiausių deko
racijų, didelių miestų pakraščių neviltyje. Ten, kur miestų 
civilizacija išmeta atliekas, kur kerštu putoja marga ir žiauri 
„fauna". 

Dramos dalyviai - sulaikytas „vaikas" ir suaugęs homo· 
seksualistas - natOralesni nei pati gamta. Visa spauda - nuo 
ultradešiniųjų iki ultrakairiųjų - mėgaujasi šlykščiomis užuo. 
minomis, klišėmis, standartiniais simboliais ir vyresniojo 
vardą mindo purve. Kolektyvinis masinis visuomenės nesąmo
ningumas, kutj taip ilgai smerkė prakeiktasis menininkas, pra
pliupo kerštu. 

l ~2 l 1994 

TAIKINYS KR IKŠ(ION IMS IR K< lMUNISTAMS 
Po lll - ics melų . kai huvo nul.u<.1y1as Jo hroli~, ak1yvu_s 

;in11fal:'.1-.1as Gvidas. Pazolinis i~toja \ lt.alijos komunist~ part 1~ 
A1s1nngas kandus Pazolims gre1ta1 tampa kov~lOJ~ lyd~ 

1;~ J <~ taikiny~_ krikščioniškoji dcmokra•.ija, ap1~~eš~s1 ž~~cs 
:avmmkus. paskend usi privelegij.~se ir p1kt.naudz1a upnt1 val-
d1.1a. Jo minčių valdovas - An toni1as Gramš1s. . .„ . 

Po dve1 ų metų IKP pašalina „dra~gą . Paz?'.'"' .•: sa~~) 
' HOMO TAMPA KANKINIU 1. už moralinj nepatikimumą". „Kūniški ryš1a1 su 1~una1s 

CI IŲ " • - · .„ J' k ' . rieštarau1antyS 
Lapkričio 18. ų vis dėlto atsitiko kažkas nenuspėjama: 7.monem1s",,.nederam1 poelg1a1 · '.'~o .10 iai, P. . .

0 
MOND iMpausdina Marijos Antonietės Makčioki "Poli tinį µmtai" - tai vis ka lt inimai Pazol.m ~ u 1. J~ k~lte da r ir ta,_ Jm~ 
nusihl~imą". Įsiutusio vaikėm Pilozio poelgis virsta „kilniu" asidavė dekadentinės b~rž~az~nes . minllcs apologeta a
pasik.ėsinimu, ir štai jis jau reabilituotas. Bet nesikapstykime ~nu1 Poliui Sartrui ir Ann Ž1du1 (apie past~r~Į huvol kai~ '. 

. . . . . . . . . . . ano apie pederasl1Ją ). Pro etanne 
purve. ~klydc;s iš kelio meninmkas tampa kaukimu. Jo mirtlS ma, 1og „gena us1a1 nusi~ . . . . . . . urito-
netenka stingdančio kvapo ir virsta bausme Netgi tie kas ideologija sujungusi knkšč1oniškąi1 morahzavtmą ir ? . 
prieš savaitę taškė karstą juodom seilėm praš~eko apie bnog. mzmo kr;štulinumus, tręšusius fašizmo žydėj i~ą daug~~u n~i 
žud-tę. Kaltina ultrakairiuosius fašist.:S inteJew ... „1;„; tero- 20 metų neigdama seksualumą,nokautavo "'.1eną ka~ 1.au~ių 

J- ' ' ··~ ' · ' · · kurio Pazohn1s 1au riznlą. Nuplautos visos nešvankybės, ir štai Jis - ,.SALO" ir savo gynėjų. Tai buvo pazem1mmas, po · ' 
,,KIAULIDĖS" autorius - paaukotų protų panteone. Apsiva- mekada neatsigavo. -· . . . . .1 damas 
lymas patenkina visus: pasisotinusi šmeižto raugu ir kitomis Visose politinėse batallJosc Pazolmis nepai .5 

. • 

piktdžiugiškumo formomis, publika gardžiuojasi nauja įvykių gynė seksua linio nepanašumo. te~sę, reikalav~ b~~!ygtško 1~~ 
versija. Kelti ant pjedestalo apspjaudytąjį tapo gero tono po· divtdo pripažinimo su visomis JO „perYersi1omi~ „,~uk{p 
žymiu. Spauda, itardama, jog Pilozis veikė ne vienas, ir akcen- mais", t.y. ypatumais. Ho~ose~ualumas ta~~ ~ 7 ~1:p~~, 
tuodama neaiškius prisipažinimo momentus, ėmė plakti ·1.ygio tikslu. Homoseksualumą J is neš lyg kryz~~· ~) s r _ 

· ki l k ka" · · p· p J p · · · · · · · č"amai liudys kad Jam neprnmtmas veid-VJSO o p au o muos1us. 1eras ao as awlinis, kuru me- ma1. f1lma1 negin IJ • . k . 
kam dabar neropi, per paradines duris įeina į legendą: Jis - mamiškas i'igotizmas ir .d~g~attškum~s. B~t Jam. ~epavy s, 
herojus, pašautas skrydyje. Maištininkas, erzinimo provokato· nes homoseksualu~as taip .1r liks ~~ap.gmt.as ir b~t~isis. asėk
rius, nešvankybių dainius - šitos etiketės galutinai nuplėštos. Pašalinimas 1š part~JOS Lure10 ir kitas mi~u.nas. P ne
Mirtis Jam atnešė tai, ką Jis labiausiai niekino: integraciją į Jo mes: atstumtas kaimynų, 1šduo~as d raug~, Pazoh.01~ virt~o·e 
atstumtą tikrovę. Po šios· mirties visuotinė dorovė DUŠluostė liečiamuoju. LikC(S tie darbo, Jis ~u molina sl:pta~i R~ hė/n~ 
pėdsakus to, kas buvo nepaliaujamos Jo kovos esmė: HOMO- Tapęs didtiosios tragedijbs aktonum, 0 ne pa .a \mu s ~ M._ 
SEKSUALUMĄ. Pasmaugtas paskutinis didžiojo kūno gynė- 1u, J is pajunta visus var~a~o :~g~i_a~o~o „p_n~~ umusl · . ; . 
· riks J · · · k' J ' ·trenkia 1r gil1a1 ze1dz1a Iki sielos ge m14 l JO mas o galutinas nuosprendJS visuomenės nios pla 1mas l pn · · · · . . • . J 
nepakantum~i. Nuo šios akimirkos PJ·eras Paolas Pazolinis c;u1·audino 1·auni plebėjai - perėjūnai , nuo š iolet ukztv1 ~ndę 

0
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. - · b ' - l lž ng1 Jo 'l iaus dtd/.1ų14. Barolrnrn.11. lnml1sllnia1. pra angus, ~ l . 

fi lmai kelia visuotinį <;usi'l.avėjimą ir kartu nega1lest1nga1 

puolami. . . . G · 0 1n -
Pagaliau sukuriama, autoriaus te1g1mu„:. yv:mmTAN 

l "a'" KENTERBERIO PASAKOJIMAI „,TUKS -
ogi] · " · · KAMERONAS" ČIO IR VIENOS NAKTIES GELE", „DE . . 
džiaugsmingi himnai malonuma~s. seks~i, er?t1k~1, apvalyti 
nuo visokiausių' nuodėmingumo ir kančių pnema1š~. N.uog1 
jaunuoliai, tyrai juokdamiesi, myli vienas k1~~; scn~hų h~ks 
·mas gašlumas; nerūpest i ngos džiaugsmo or~IJOS - v1~a tai uk 
handymas iš nevilties apvalyti homoseks~ahzmą. '!a1 al~tum
tųjų ginamasis žodis. Mass ~.edia. veru ndama _š~uo~ fdm~ 
kaip labiau neka ltus ir ne pavoJingus nei ~nkstesmc11, liesdama 
triumfo kelią įr pritaikydama juos va~tOJI~O sla~d~rtams, nu 
tyledavo tikrąją jų prasmę, bylojan~1~ ~P•.e nes1ta1kstymą su 
t ikrove. Visuomenė, suteikusi Pazolm1u1 lie k s~u~mo. dabar 
priima Jį. Būti įspraustam į v~ldanči~sios. klases r~mus - be~ 
veik kiekvieno maištininko daha. Apimk J i~ ~ato ~1en kap1Lu 
liaciją. Maiš tai virsta naujom tiron~jo':"' , 1de1os virs~ mada. 
menininkai gamina tik paklausą tunnč1~s pre~es. Pn~ ~l pa
žeminimą Pazolinis iškelia savo pašauk1i:ną: Jis n_ekehaklups
čiauja prieš laikinas vcnyncs, J is kaltina , fad~n.a sąmonę. 
polemizuoja. T ai - erotinė dvasia, s~vo .esme - d 1s~~entas'. są 
žinės balsas, kurio niekas nenumalšino ir ncsug~heJ~ papirkt. 
Jis nepavargsta demaskuoti , reikalauti tiesos l~ teisingumu. 
J uo žavimasi. Jis niekinamas. Jis nepaperkamas ir nepake1č1a 
mas. J is_ šuo, kandantis glostančią ~a n~ą. , 

Artėjant „SALO" filmavimui, J is pamaš'? sa~ miruc..„ 
nuosprendį. 1944 m. jis rašė vienam sa~o draug~~· „~1sur clvo 
kas, stipresnis nei mėšlo. Neįtikėtina, 1ug 7~me~e 1~an~mus 

. tokios piktadarybės". Ten ~a~:.„ ltalija - šalis, s~auh1~ga1 ap 
krėsta taurumu!". Ji persek10Ja menkystos. ~or~amas paro 
dyt i paskutines režimo a Ia musolini kon.~uls11as (1: La~ ~~roma 
1975 metais, kai fašizmas vėl a.tgimsta). JlS panardina ž1uro~ą l 
nematyto žiauru mo a tmosferą. Pn tokios _ramokos n~.~a.hm~ 
likti abejingiems. To ir s iekė šis kompro~1sų ncpnpa1.1s1an11s 

virsta auka kažko, kas ne mažiau baisu už fašizmą. Ir, de1·a. ne kūrybą. Kaip niekada anksčiau is pn 1 ~ . . _ , ' 
' 1 L audtes kuną Jis pa- svajotojas. „ . • 

tik - už fašizmą. ~1os 1a unos liaudies gyvenimo są ygoms. 1 ' Panaudojęs markizo de Sado romano shemą, o VC?1ksmą 
PROTESTAS-KŪRYBOS KRAUJAS vadino „visuomenės vidaus .organais". . , . perkėlęs į 45 - uosius Salo respublikos metus, ~asit~lk~s mak-

KŪR YBA TIES NEĮMANOMO RIBA simaliai nepake liamas žiaurumo metaforas, J~s .stengiasi .at 
Pjeras Paolas Pazolinis gimė 1922 m. kovo 5 dieną Bo· 

lonijoje per patį Musolinio veiklos įkarštį. Jo motina Siuz.ana 
Koluzi buvo jausminga ir švelni mokytoja. Tėvas - Karlas AI· 
bertas- kariškis, nesitvardantis kategoriškas despotas. Nuola
tinė šios poros nesantaika visam laikui aptemdė berniuko 
vaikystę. To paveiktas, mažasis Paolas nuo trejų metų iki 
gyvos galvos garbins motinos kultą. Būtent ji, apsišvietusi ir 
jautri moteris, koreguos Jo pirmuosius literatūrinius žings
nius. Jau vaikystėje pasireiškęs jo kūrybinis vaisingumas nie
kada ne paliko ir vėliau. Kūrybinė aistra valdė Jo sielą ir kūną 
iki paties galo. Ir visą ši laiką Jo kelyje švietė Siuzanos žvaigž· 
dė. 

1937 · aisiais penkiolikmetis Paoto atveria sau Artiuro 
Rembo kūrybos grožį. Genialaus paauglio eilėraščiuose jau 
buvo ryškus nepasitenkinimas ir nesitaikstymas. Fašizmas, už. 
smaugęs Jo vaikystę, įkūnijo jėgą ir griovimą. Pawlinis prade. 
da priešintis. Ir taip bus visą gyvenimą. 

. . . . · . . . • · atologiją. Prievartos, kaakm1mų. fekahJų. 

di Vita~~~į,:~~sis ~::~~?~~i~F:::~~~;~~~i=t~g~~f ~ :~~~~t~~:~:';:,~! k1:~~~1;~~::~~į~~~:,g:~~ ~!!';:, 
amoralus. Tuo pat met - . · - . . . l ·os hus suprasws. . . 
.,Kabirijos naktų" scenarija.us; L1~zams ~as1ul~ va1dm~n!;a~~ supras~ilu~l·a~t neišseko srauta~ la iškų. kupinų grasm 1m4 ir 

filme. Pagaliau 1%1 metai~ pas1~odo p1:~~p~~~~„ ir . pažeminimJ . Ultrakairiej i jautė&i ·i7.eist i. Nerimo ir atskiru:> 

mas „AKKAT0~~~~%1~~.? Kie'k. filmų - tiek skanda gr~puotės, filme radusios išŠūkj hūten t joms._ Iš labo~ahlrl l~':. 
„EVANGEUJA . . : . . kūno išau k~- a robiamas ir suna ikinamas negatyvas. Filmas ba1g1ama:. 
tų. Mistinio 1ausmmgumo ir marksizmo m1šmys, . . : p g k ' . r kybėmis u prieš išeinant i ekra nus, uždrau 
tinimas ir jo gynyba „EV~GELIJ?~E·:· pel~1u~101~ s~~ 10m1s.a~~;lo p·era~ Paolas Pazolinis taip ir neišvys filml) 
Katalikų kino tarnybos apdo~ano1 1mą;.sšu_kelle ~k1~n.ų ~tancšlų1kš~;o . dezk1raamnuaso:~~b~1· nužudys anksčiau. Jo svarbiausias kūrinys pa 

· b . imą o autonų paverte mo a1 1010 1 . . . 
mą, kitų - gar 1~, '. . · CELLACI E UCCEL- · s ieks žiūroYus, būdamas.našlaius, ' , 
„minčių valdov~ ·. Kitais .~eta.ts -.;;UC . , . v Šo- , . Roma ·Pazoliniui suruoše prabangias laidu1Uves. Pra 
LINI" („Pall-kšč1a1. - ~aži ir dtd~h· ), ,pnf.~žip~~~~::d: l~~~rija keiktas, nepaklusnus, al<;kinas JIS paliks miestą, paden~tą rau 
kiruodaina m aksimalia tono a is~e, 1 _. . . r . ·et . ·n ohėmis ir \l?tvindytą veidmammgum1s amzmmkų 
nusako ir kitų Pazolinio filmų pagnndą: metafizmms. suc1a I- . a~anr~:~. Jo mutina. p~rgyvenusi :.ūnų. taip ir nesuprato ir 
mus, po litinius, te1smms inte resus .. Pazolims atmeta ~ISU~ n~u. ... 1ta1ke su sūnaus m1rum. Skanydamd rumal ų dntraštes, 11 
prietaru~ ir žmogaus teisių neigi~ą. J is n~~sekha1 tr Jesmng~r Ilk ga1hd1 sušuks „Šilo \ar)!..~d 1u. i...uq o-u1uJ~ . pa\ar<.lt' tiu\•' 
kalha dple atstumtuosms. nes1ta1ksto,.su realyb~ . , 

rEuREMA" 1r „MEDEJA !SU Ma n)a l<.cila:)j„.KA tuklei pei li. "dlp 11 OIU'4 ' ' 

RALll 'S EDIPAS" . ,t>ORC'lLF" pastaw Pa1t1hn1 grt:td eim 



Mano jaunystės metais muzikos 1r meno 

istorijos pamokose tymiųjų 
kompozilorių ar dailininkų seksualinė 
orientacija buvo tabu. Jauni gėjai, 

lankantys seminarus aukštosiose 
mokyklose ir koledtuose, nežinojo, kad 
tokie iškilūs muzikai, kaip Hendelis, 
Bethovenas, Šubertas, Vagneris, 
Bramsas, Čaikovskis, PulMkas, 
Stravinslds, Sen - Sansas buvo gėjai 

arba bent jau turėjo homoseksualių 
epizodų savo gyvenime. 

Nauja Aleksandro Pomansldo biografinė 

knyga „čaikovskis: Vidinio žmogaus paieškos" 
( „Tcbaikovsky: The Quest for cbe Inr.er Man") 
išsamiai, su neslepiama simpatija vaizduoja 
boro~ksualaus XIX amž. menininko llkimą. 

Poznansk.is ne tik sugriauna visus dabar 
paplitusius aiškinimus . dėl Piotro .Iljičiaus 

savižudybės · (dėl tariamo aukštųjų klasių 

spaudi.tno carui Aleksandrui III), bet priešingai -
parodo kompozitorių suvokiant! savo · 
homoseksualumą kaip gyvybiška!· Wdrbų 

gyvenimo komponentą. 
„Man iki gyvo Įr_auto jgriso noras atrodyti 

kitokiam nei esu, prievartauti save." Nors knygos puslapiuose čaikovskis neiškyla prieš mus laimlngu 
bomoseksualu, tačiau autorius Sl.!kurla nepaprastai integruotos, kupinos nepalaužiamo menininko tikėjimo savo 

autentišku ir kootroHuojamu tikimu a~menybės įvaizdi. ČBlkovskio atveju tai sukėlė aktyvų ryro meilės vyrui 
persekiojimą. 

Tiesiog detalizuodamas įvairius kompozitoriaus meilės ryšius, šimtus meilės romanų, Poznan.skis kartu 
tapo X.IX amž. Europos homoseksuo.lo portretą, kuris tie:.iog prikausto mūsų dėmesį. Romoje, Paryžiuje, 
Berlyne, Maskvoje ir Sankt Peterburge aktyvi, steblaančial c.tvlra ir priimtina homoscksualų aplinka skverbėsi į 

visuomenės viršunes ir privilegijuotas klases - Inteligentiją, menininkus. Homoscksualumu l?.':!VO atsargiai 
mėgaujamasi kariuomenėje, vyriausybės c.-šelonuose ir aristokratijoje. Jis buvc ginamas tuose visuomenės 

sluoksniuose ir tiesiog kJes1ėjo. Šl, tarp visų praėjusio šimcmečio „didžiųjų" sklindanti homoseksualumo banga, 
šiurpina skaitytojflr 

Nuo rykščių mokykloje, insplrav1.1slų sadomazochlstinius santykius tarp berniukų, iki pasimatymų su savo 
11 - mečiais broliukais - dvyniais. O beprotiška meilė treneriui ar aistra gatvės muzikantui? Paniekinti ir atmesti 
kadetai žudėsi dėl čalkovskio.„ ŠI sukaupta medžiaga tokia atvira ir kraštutinė, jog nori nenori imi ja tikėti_ 
čalkovskio santuoka knygoje aiškinama kaip geraširdiškas ir dosnus kompozitoriaus gestas. Tačiau laimt truko 
neilgai. Greitai jo korespondencijoje įsivyrauja tokios frazės, kaip .,Ta kalė ! Ta velnio išpera" ir pan. Taigi 

santuoka buvo nelaiminga ir greitai nutrilko. 

Skirtingai nuo morališkai ir fiziškai sutriuškinto Oskaro Vaildo Viktorijos laikų Anglijoje, Aleksandras II1 
i)'Oė čaikovsltj, kaip ir daugumą kitų įtakingų menininkų. 

Romanas tarp čaikovsklo ir Sen - Sanso buvo tikrai nepakartoj amas. Jiems viskas ėjosi puikiai, kaip, beje, 
ir su ,,.žaviuoju" Grygu. Tačiau Bram~, anot Piotro lljičiaus, yra ,,išsprogęs girtuoklis su didelėm pretenzijom į 
aukštas meterljas". 

Hom~ksualumas knygoje iškyla ne tik tarsi savaiminis Gėris, bet dar daugiau - trokštamas dalykas. 
Autorius pateikia versiją, kad čaikovsklo brolis Mod_estas - kai kurių operų libretų autorius - pažadino savyje 

bornoseksualumą, trokšdamas pelnyti jo garbinamo brolio palankumą. Piotras rašo jam: „Ar tu pamalonintas 
galimybės truputėlį pasismaginti su savo broliu?·'. 

Būdamas labai gražus Vffas, čaikovskis save išk::ha taip auk.štai, jog tik stebiesi, kaip nekukliai jis save 
ver tino: „Sutrinti i dulkes ldelcvleną savo patie& didybe! Ar tai ne pats aukščiausias malonumas?" 

Keletas priekaištų knygai - joje daugiau pikantiškų istorijų nei dėmesio kompozitoriaus lcūrybaL 

Atrodytų, jog 629 knygos puslapiuose turėtų būti nagrinėjamas ištisas sąrašas kūrinių. Bet taip nėra. 
Vis dėlto kai kas šioje knygoje tiesiog pulku. Tai nuodugniai apmąstyta, tikrai iškili istorija. Mes turime 

puikią progą sužinoti apie vieną Iš ~klausių to meto meno šviesulių, kuris .J<lutesi laimingas būdamas 

hornoreksualu 1r alayvlru sieke savo estetinių ir seksualinių vizijų įgyvendinimo. 

Pagal BAY AREA REPORTER 
parengė Petras Biiskus 

- - - - - - --------------------
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Daugeliui gėjų vonios kambarys ar koks tualetas tampa lyg 
savotišku tiltu tarp jų tikrojo „aš" ir pasaulio, kuriame jie gyvena su 
kauke. Tiltu. kuriuo galime niekam nematant ir nežinant, saugiai 
keliauti ten ir atgal. vedami naujo atradimo apie pačius save, ·kaip 
netradicinės seksualinės orientacijos atstovus. 

Laikui bėgant dauguma mūsų apsipranta su tokia naujove ir 
pradeda apie tai kalbėti su kitais. Pamažu tampame vis labiau ir labiau 
atviri. kalbėdami apie savo santykius ir visuomeninę veiklą. Netrukus 
mūsų giminės, draugai, kolegos ir kaimynai suuno, jog•:mes esame, 
tiesą pasakius, gėjai. Tai visai nereiškia, jog mes tampajne karingais 
kovotojais - tiesiog norime būti pačiu savimi. Tyrimai rcxlo, kad tie iš 
mūsų, kurie išeina viešumon, jaučiasi išsprendę savo vidiniQ ir išorinio 
nesuderinamumo problemas. Yra laimingesni ir pilnavertiškesni už 
ruos. kurie tokio žmgsnio nežengė. Vis dėlto daug gėjų taip ir lieka 
metų metais sla~iomis kiūtot! su uivo svajonėmis ir problemomis 
pakampėse. Nei savo kolegoms, nei giminėms, net draugams jie 
nepasisako, jog yra gėjai. Dauge!!s tokių gėjų teisiną pasirinktą 
egzistavimą sakydami, jog tai, ką jie daro Ievoje, niekam neturi rūpėti. 
Tačiau visi gėjai, netgi tie užsislaptmę, giliai širdyje suvok.ia, jog 
problema yra visai ne lova. Problema - tai laisvė būti savimi visas 
keturiolika dienos valandų. 

Žingsnis į viešumą yra politinis, bet ne seksualinis aktas. Gėjai yra 
mažuma. ir tai pakankamai komplikuotas reikalas. Tačiau mes dar 
esame ir nematoma mažuma, o tai yra kur kas blogiau. Apie tokius 
gėjų interesus kaip diskriminacija ir an.tigėjiškas smurtas dažnai net 
neprabylama, nes dauguma mūsų bijo etiketės „gėjus". O kadangi 
dauguma heteroseksualųyra įsitikinę, Jog nepažįsta nė vieno gėjaus, jie 
mums nejaučia jokio žmogiško intereso, lcxlėl nepalaiko jokių 
reikalavimų. liesą sakant, bomoseksualios orientacijos žmogus bus 
dešimt kartų labiau linkęs remti judėjimą už gėjų teises, jeigu jis 
asmeniškai bus pažįstamas su gėjumi. 

Dar blogiau yra su įsivyravusia visuomenėje bomofobija, kur 
toleruojami priešingų lyčių santykiai, o santykiai tarp tos pačios lyties 

asmenų yra išjuokiami ir smerkiami. Kadangi visi gėjai gyvena 
supami dominuojančių kultūrinių daugumos nuostatų, gėjų 
bendruomenei tenka mokėti gerai žinomą homofobijos kainą -' 

' ' ' ' 
tai kritęs savigarbos jausmas, alkoholis ir narkotikai bei 
savižudybės. Tačiau ir toliau tylėdami bei kiūtodami 

pakampėse, mes be Wdžių pritariame plintančiai 
V1Suomenės homofobijai ir jos pragaištingiems 

padariniams. 
' ' 

Dauguma nėra a~tiučiai atviri ir be 
jokios būtinybės neigia ar bent 
apkarpo kai kurias svarbias savo 
gyvenimo detales, tarytum 

nenorėdami „įžeisti" 
daugumos. Bet šitaip 
neturi būti. 

Kiek jūs esat 
atviri? Atsakę l 
anketos 

\. 

DARBOVIETĖ 

Nors darbovietė daugumai gėjų yra mažiausiai priimtina vieta 
atsiskleisti, vis dėlto prisipažinimas čia yra itin svarbu: darbe tenka 
susitikti daugiausia žmonių, tarp jų ir homoseksualios orientacijos. Tai, 
kad žmonės savo darbovietėje būna uždari, yra didžiulė kliūtis gėjų 
judėjimui. Pateisinama slapukavimo priežastis gali būti tik pavojus 
netekti darbo. 

.,,t . Sa\lo dar~vietę galėtumėt apibūdinti kaip~ 
a) visiškai pritariančią homoseksualumui; 
b) iš dalies toleruojančią homoseksualumą; 
e) homofob~ką; 
d) jūsų darbovietė yra įstaiga, kurioje vyraujanti politika įteisina 

gėjų diskriminaciją (pvz. karioomenė, policija ir t.t.). 
2. Klek :lmonių darbe fino, jog jūs gėjus? 

a) dauguma arba visi kiti gėjai; 

b) bent trys heteroseksualūs kolegos; 
e) bent trys heteroseksualūs kolegos ir vadovas; 
d) daugelis heteroseksualių žmonių, Išskyrus tuos, kurie yra 

kategoriškai nusistatę prieš bom~ksualizmą; 
e) visi, netgi tie, kurie yra kategoriškai pasisakę prieš 

homoseksualizmą. 

3. Ant savo darbo stalo (savo rūbinės spintelėje ir kitur) jūS! 
a) nelaikote nieko, kas parodytų, įqg esare gėjus; 
b) laikote gėjų emblemas, pavyzdžiui, raudonąjį trikampį; 
e) turite savo mylimojo nuotrauką arba atributiką su akivaizdžia 

gėjų informacija; 

d) laikote nuotrauką, kur jūs pats drauge su savo mylimuoju 
neslepiate jausmų vienas kitam. 
4. Kalbėdamiesi su kolegomisJūs: 

a) kalbate tik apie moteris, su kuriomis susitikinėjate, arba apie 
pramanytą moterį, su kuria jūs neva susitikinėjate; 

b) miglotai užsimenate apie ,,savo meilę", visuomet nutylėdami 
lytį; 

e) dažnai užsimenate apie savo mylimąjį, bet tik kaip apie „Petrą" 
arba „savo kaimyną"; 

d) kalbate apie „savo mylimąjį Petrą" arba „savo partnerį Joną". 
5. Kai jūsų darbovietėje prasideda pokalbiai apie gėjus 
(klientus arba darbuotojus),jūs: 

a) nesikišate į pokalbį arba laikotės neu tral.ios pozicijos; 
b) stengiatės paskatinti kitus palaikyti progresyvesnį požiūrį bet 

pats atvirai neužimate tvirtos pozicijos; 
e) už.imate tvirtą poziciją, palaikydamas progresyvų požiūrį Į gėjus 

(k!i<;.nlu& aroo darbuotojus). 

ŠEIMA 
P~kyti savo šeimai - tai pats sunkiausias dalykas. Pripažįstame 

ar ne, tačiau tėvų pritarimas yra itin svarbu. Jeigu jūs emociškai ir 
ekonomiškai priklausote nuo tėvų, tuomet atsiskleisti neskubėkiL 
Neprlslpažinll tėvams - reiškia ir toliau likti vaiku. lik būdami atviri su 
tėvais, galite galutinai tapti suaugę ir pasitvarkyti savo gyvenimą kaip 
tinkama. 
l. Jūsų Se,ma: 

aJ ~kal pritaria bomoselcsualumu1, 
b) iš dalies pritaria homoscksualumu1. 
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c) yra prieš homoseksualumą; 

d) kategoriškai nusistačiusi prieš homoseksualumą. 

2. Kas jūsų šeimoje žino,jogjūs esate gėjus? 
a) niekas, išskyrus kitus giminaičius, kurie irgi yra gėjai; 
b) jūsų brolis (- iai) ir l arba sesuo (- erys); 
c) jūsų tėvai; 
d) dauguma giminaičių, išskyrus senelius; 
e) visi giminaičia i , taip pat ir seneliai. 

3. Dalyvaudami šeimos susibūrimuose (vestuvėse arba 
panašiose šventėse), jūs: 

a) kartais drauge atsivedate priešingos lyties draugę ar pažįstamą, 
hct niekuomet nesikviečiate draugo vyro; 

b) visuomet einate vienas; . . „ . . . 

e) kartais atsivedate tos pačios lyties myhmąiĮ, kuri pnstatote Y..alp 
.. savo draugą"; 

· d) visuomet atsivedate tos pačios lyties mylimąjį ir pristatote jį k:aip 
„savo meilužį" arba „savo vaikiną". 

4. Lankydamiesi pas savo tėvus, jūs: 
a) niekuomet nekalbate apie gėjiškąją savo gyvenimo ~ai~ . 
b) kartais kalbate apie savo draugus gėjus ir vis~omem~ę veiklą; . 
e) dažnai kalbate apie žydruosius savo gyvenimo reikalus, tokių 

Lemų „neapkarpoLe" vardan tėvų jausmų ramybės. 

s. Praleisdami naktĮ su mylimuoju tėvų namuose, jūs: 

a) klausimas netinka: jūs niekuomet neatsived~t~ savo ~ylimo~o~ 
b) taip viską planuojate, kad netektų prale1st1 nakties, ? Jetg~ 

nepavyksta, miegate kitame kambaryje, neprieštaraudamas prieš tokį 
tėvų patvarkymą; . . . . 

e) bent vieną sykį pasiū lote savo tėvams, kad leistų Jums m1e~:ot1 

viena me kambaryje su mylimuoju; 
d) mažiausia porą kartų pasiūlote variantą miegoti viename 

kambal)•jc su savo mylimuoju arba tiesiog taip ir padarote. 

DRAUGAI 
Dauguma gėjų yra atsiskleidę savo heteroseksualiems draugams, 

bet apie gėjų dalykus kalbėti vengia. Taip skriaudž~ate patys ~ve'. ~1es 
hcteroseksualai apie savo nuotykius dažnai pasišneka. Jeigu Jtisų 

„kitokiems" draugams nepriimtini jūsų pasipasakojimai, vadinasi, jų 
draugystė ir pakantumas yra aheJOlini. 
t. Kas iš jūsų draugų žino, jog esate gėjus? 

a) kai kurie arba visi draugai gėjai, bet nė vienas heteroseksualas; 
b) artimiausi keturi - penki heteroseksual?s draugai; _ . 
e) dauguma žmonių iš jūsų heteroseksuah~ ~rau~ų ~uno; 
d) beveik visi jūsų heteroseksualūs draugai, JŲ va1ka1. 

2. Organizuodami pobūvi, Į jĮ kviečiate: 
a) arba draugus gėjus, arba beteroseksualius draugus; šių dviejų 

kompanijų niekuomet nemaišote; . . . 
b) ir heteroseksualius ir gėjus draugus, bet šiuos perspejate, kad 

būtų santūrūs; 

e) kviečiate visus, ką tik norite; į seksualinę orientaciją iš viso 
nekreipiate dėmesio ir nė kiek nesirūpinate dėl to, kad jūsų draugai 
gėjai gali pastatyti jus į nemalonią padėtį. 
3. Būdami kartu su savo heteroseksualiais draugais, jūs ir 
jūsų mylimasis: 

a) apsimetate, kad esate visai ne pora, o tiesiog „draugai"; 
b) šiaip jau sakotės esą pora, bet elgiatės labiau kaip papra:st1 

draugai; . . 
e) kalbatės vienas su kitu kaip pora, bel nedemonstruojate JOk10 

fizinio artumo; 
d) elgiatės kaip pora, drauge rodydami viens kitam fizinį artumą. 

4. Heteroseksualių žmonių susibūrime jūs: 
a) vengiate temų, susijusių su gėjais, ir nukreipiate pokalbį nLJO 

JŪSu paties homoseksualumo; 
b) kalbate apie gėjus ir su tuo susijusiomis temomis, bet lik 

tuomet, kai kiti pradeda apie tai kalbėti arba JŪSŲ apie tai paklausia; 
e) kartais užsimenate apie gėjus, bet tik probėgšm1a1s; 
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d) kalbate apie savo žydrumą arba gėjų reikalus kai tik dera tai prie 
bendros pokalbio temos. 
S. Daugumą arba visus KalMinius sveikinimus ir atvirukus 
kiekvienais metais pasirašote: 

a) savo ir savo pramanytos draugės vardu ; 
b) tik savo vardu; 
e) savo ir jūsų lyties mylimojo vardu; 
d) savo ir savojo mylimojo vardais ir įdedate jūsų abiejų 

nuotrauką. 

IŠORINIS PASAULIS 
Kartais svarbiausia būna nuomonė tų žmonių, kurių mes visai 

nepažįstame, nes daugelis žmonių mano, jog nepažįsta 'lė vieno gėjaus. 
Tuomet jiems retkarčiais vertėtŲ tai priminti. 
L Jūsų kaimynai: 

a) be jokios abejonės, jie nežino, kad jūs gėjus; su savo draugais ir 
mylimuoju būnate labai atsargus; 

b) gali bū ti , jog jie žino, kad jūs gėjus; stengiatės nesielgti visiškai 
atvirai, bet tai akivaizdu, nes pas jus lankosi tik vyrai; 

e) galbūt žino, jog este gėjus; šito nesistengiate slėpti; 

d) be abejo, žino, jog esate gėjus - pats jiems apie tai pasakėte. 

2. Ką jūs darote su atvirai gėjiškais žurnalais ir laikraščiais? 
a) nepranumeruojate ir neperkate jų kioskuose, nes bijote to, ką 

apie jus pagalvos pašto darbuot-0jai ar pardavėjas; 
b) perkate juos, bet niekada neskaitote viešumoje ir laikote taip, 

kad kaimynai ir draugai negalėtų jų pastebėti; 

e) nesidrovėdam;:is skaitote prie kiosko, o namie paliekate taip, kad 
bet kas galėtų juos pamatyti. 
3. Gėjų baruose jūs: 

a) nesilankote, nes bijote būti taip rizikingai atviras: 
b) kartais lankotės, bet jaučiatės ten nejaukiai; . . 
e) viduje jaučiatės gerai, bet, įeidamas iš gatvės, Jaučiat~ neram1d1; 
d) mėgstate tokias vietas ir nė sekundės nedvejojate, eiti ten ar ne 

4. Jeigu Įvyktų gėjų demonstracija, tai jūs: 

a) nedalyvautumėt joje, nes jus gali pamatyti pažįstami; 

b) stebėtumėt ją pro parduotuvės vitriną; 
e) dalyvautumėt kaip žiūrovas iš šalies: 
d} parašytumėt į vielinį laikraštį, jog palaikote tokias ideJa:> 

S. Savo spintoje jūs: 
a) neturite jokių drabužių ar papuošalų su gėjų simbohka, o Jeigu 

turite - niekuomet nedėvite; 
b) turite, bet dėvite labai retai; 
e) dėvite tik gėjų renginiuose arba jų susirinkimo vietose; 
d) turite tokių drabužių ir dėvite juos bet kur ir bet kada. 

SKAIČIAVIMAS 
Už kiekvieną pasirinktą „A" atsakymo variantą - O taškų. 

„B" atsakymo variantą - l taškas. 
„C" atsakymo variantą - 2 taškai. 
„D" atsakymo variantą - 3 taškai. 
„E" atsakymo variantą - 4 taškai. 

Susumuokite taškų skaičių ATSKIRAI kiekvienai iš ketunų dalių 
1r sužinosite, koks jūs darbe, šeimoje, tarp draugų ir visuomenėje. 

REZULTATAI: 
O - 4 taškai - nepaprastai uždaras; 
5 - 7 taškai - uždaras; 
7 .- 14 taškų -esate žengęs žingsnį į viešumą, bet labai nedidelį; 

15 taškų ar daugiau - esate gėjus ir 10 neslepiate. 

TORSO.Novemher 1991. 
Vertė Audrius Mažuolis 
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Ilgus metus mano gyvenimas buvo tik darbas. Tik dė

mesys svetimai intelektualinei istorijai. Nesugrąžinamai pra-. 
bėgo laikas, sąmonę pripildė perskaitytos knygos, o jausmai 
taip ir liko nepritaikyti. Išbarsčiau metų metus, milijonus tuš
čiŲ sekundžių. Ne pagieža stumtelėjo mane i vienatvę. Daug 
puikių vyrų eidavo šalia. Kartais mane nesutramdomai trauk
davo prie netikėta nuoširdžia ·šypsena nušvitusio veido, bet 
kaskart mane sustabdydavo išdidumas ir galimo pažeminimo 
baimė. Ji atšaldydavo mano jausmus ir toliau versdavo kentėti 
vienatvės egzekuciją. Taip mano gyvenime atsirado negailes
tingas principas - diktatorius:" Viskas - arba nieko". 

BENJAMINAS 

Trokšdamas bent i~girsti atsakymą į nereikšmingą klau
simą, aš tūkstančius kartų norėjau prieiti prie aukšto šviesiap
laukio vienmečio, tačiau tūkstančius kartų atsisakydavau šio 
ketinimo. Neįgyvendintas bendravimo ir artumo poreikis iki 
kraštutinumų aštrino mano jausmus, suteikdamas šviesiaplau
kiam preiviui visus įmanomus ir neįmanomus privalumus bei 
nežemišką grožį. Norėdamas padidinti susitikimo tikimybę, aš 
lėtai lėtai eidavau tuo pačiu keliu: kad dar kartą persmelktų 
mane jo žvilgsnis, kad kartą girdėtas jo balso tembras atgai
vintų mano atmintį. Tačiau eidavom mes viena kryptim, bet 
ne vienas į kitą. Mano sapnus pripildė jo žvilgsniai, žodžiai, 
gestai. Visa tai ir likdavo tik sapnuose. Tikrovėje aš nesugebė
jau peržengti vidinių stabdžių. Taip ir pasiliko mano meilės 

atminty jo veidas, žvilgsnis, eisena ir šimtai smulkmenų, bū

dingų netikėtiems susitikimams. Galbūt ši nebyli meilė padėjo 

man atrasti gelbstintį mane vyrų grožį. Galbūt. O taip tikriau
siai ir buvo - jis sugebėjo be žodžių atskleisti man vyrų, gyve
nančių šviesioje santarvės ramybėje, žvilgsnių grožį. 

Praėjo daug metų. Milijonai sekundžių negrįžtamai iš
tirpo tuštumoje. Ir štai pamačiau Tave. Tu buvai tik šešėlis ek
rane. Nusiraminkite bičiuliai - man nieko neatsitiko: tai t ik 
naujametinė fantazija. Mano norų fantazija. Aš nenoriu žudy
ti savo jausmų ir norų, kuriuos man suteikė gamta. Nenoriu 
trempti, laužyti ir griauti savyje to, kas yra galbūt Aukščiau

siojo dovana man, kas yra mano savastis. Aš noriu nedaug ir iš 
nieko nenoriu nieko atimti. Noriu tik viena, bet noriu stipriai 
ir daug metų. Noriu, kad mylimas vyras nebūtų šešėliu, o lai
kas nustotų nesugrąžinamai tirpti tuštumoje. Norai gyvena 
manyje šviesiomis kibirkštimis, širdies dūžiais, mano vyrišku
mo esybę pripildančio kraujo gausmu. Lai vaizduotė dovanoja 
man šiąnakt artumo laimę. Negaliu daugiau stebėti, kaip be 
pėdsakų laike išnyksta taip ilgai ir tyliai mylėto vyro - to švie
siaplaukio praeivio - vaizdas. Mano fantazija - ne beprotybė. 
Tai vienintelis gamtos suteiktas būdas kovoti su laiko tuštu
mu. Teisė fantazuoti - vienintelė mano teisė. Ir išgyvensiu ją 
su visa gyvenimo rimtim. Ir teaplenkia mane medicinos šun
daktarių bei maniakų psichoanalitikų cinizmas: aš pasakoju 
suprantantiems. Mane ir save. 

Savo naujametinėje fantazijoje aš sutinku Tave, miela
"is, iki Naujųjų Metų likus tūkstančiui ir aštuoniems šimtams 
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sekundžių. Jau girdžiu Tavo žingsnius. ir atveriu Tau duris. Tu 
įeini į sustingusį nuo laukimo mano kambarį. Tu palieti mano 
petį ir kuždi klausimą: ,.Laukei manęs?", o aš kuždu atsaky
mą: "Taip, ir sulaukiau. Ar Tau patinka čia?". Ir girdžiu: „Čia 
tu ir aš". Kviečiu prie rūpestingai paruošto vaišių stalo. Tu 
neatsinešei su savim nei tuščių frazių, nei lėkštų komplimenr 
tų. O, tas gilus supratimas - be WdžiųI Kad geriau Tave maty
čiau, sėdu šiek tiek atokiau. Džiaugsmas regėti Tave 
persiduoda i širdį, kurios dūžius jaučiu sunertose rankose. 
Vyno pripildyta taurė, lydima Tavo skvarbaus žvilgsnio, pasie 
kia mano Ulpas. Tik vienas gurkšnis. Ir viskas, kas buvo ilo 
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šios akimirkos, išnyko. Tavo ramus balsas, švelnus žvilgsnis 
byloja apie nuoširdumą. Mes keičiamės tik mums supranta
mais klausimais ir atsakymais. Dar vienas gurkšnis, ir aš gir
džiu Hk Tavo balsą. Tu kažkuo primeni Rajaną Aidolą. 

Kai pirmą kartą pamačiau Rajano kūną, mane pritren
kė jo neįmantrus vyriškas grožis. Ramios, pasitikinčios tiesos 
grožis, švelnia jėga pripildžiusios jo kūną. Sugebėjimo kuni, o 
ne griauti ir poreikio mylėti grožis. Kūno ir dvasios, nujaučia
mos laimės, tikimybės grožis. Neįmantraus žvilgsnio grožis. 
Žvilgsnis, kuris tarytum byloja: ,,Ar gali anumas nuskriausti 
ar pažeminti? Ar a timta mums laimė geisti vienam kito?" 

Neįmanoma atitraukti akių nuo Rajano grožio, suge
ba.nčio pažadinti meilę ir ją dovanoti. Veidas, kaklas, pečiai, 
krūtinė, ranko.s - visa tai, ką mato žiūrintis, žadina laimės 
nuojautą. Graži, stipri kairė ranka lyg priesaikai priglausta 
prie krūtinės. Ji tarytum žada sielą gydantį meilės svaigulį: 

„Argi aš toks, koks esu, nevertas viso to, ką įmanoma pažinti 
suartėjus?". 

Glaudžių baltumas paryškina tamsią odą. Visą grožį 

vair.ikuoja kūnišką artumą žadinantis dešinės rankos gestas. 
Šiame judesyje atmestos visos tuščios frazės ir tuštybė. Lieka 
tik iššūkis būsimam ·kūnų artumui. Ir visa tai - tik sustingu
siuose dviejų nuostabių rar.kų judesiuose. Neįmanoma nesu
prasti jų kalbos, kupinos artumo,' meilės, laimės nostalgijos. O 
gal šie judesiai slepia glūdinčią vyrų genuose baimę, jog karų 
ugnyje, vandenyje ir kraujyje gali be pėdsakų išnykti kūnai, iš
troškę švelnumo? Gal todėl dar labiau nesunaikina.mas tampa 
Rajano kūno grožis ir jo teisė būti lai.mingu? Džiaugsmas pa
prastas: aš noriu būti su tavim, tu nori būti su manim. Ar ne 
apie tai byloja Rajano grolio atvirumas? Jeigu vieną vyrą pri
trenk.ia staiga atsivėrusio kito vyro kūno grožio prasmė, ką jis 
gali pasakyti? Jeigu jis ne veidmainis, jis sukuždės „taip" ir 
dėkingai priglus lūpomis prie apkerėjusio kūno grožio ... 

Mintys apie Rajaną, žaibiškai švystelėjusios mano są
monėje, pabudino meilės jautrumą, nes išgirdau tavo pasikei
tusį balsą: „Tu ne su manim. Tu žĮūri, bet nematai ma 1ęs. Aš 
girdžiu tavo širdies dūžius, bet tavęs čia nėra: tu nuėjai į save_ 
Ar Lai ir yra musų naujametinė šventė?". Taip, Tu teis~ 
todėl aš sakau: ,,Aš galvoju tik apie Tave. Tu čia vienintehs.. 
Bg::rk m manim šj naujametinį vyną : 
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Ar vynas 
buvo per kartus, 
ar aš dar kažko 
svarbaus nepasakiau, kad Tu 
atsistojai. Nerasdamas gelbs
tinčių žodžių, aš priėjau prie 
Tavęs ir maldaujančiai patie-

, čiau lūpomis Tavo kaklą. Gy
vastis sugrižo į mane, kai 
pajutau atsakomąjį Tavo lūpų prisilietimą: „Negaliu tavim 
netikėt. Tikiu - tu su manim." - „Ir aš su Tavim. Ir Tavo'',
vos girdimai atsakiau. Ir visai netikėtai man pačiam nuskam
bėjo paskutiniai ištirpusių amžinybėje praėj'usių metų varpo 
(lūžiai. Tu apkabinai mane ir pasakei: „Išvaduok mane iš 
rūbų". 

Pirmieji Tavo apnuoginto kūno judesiai džiaugsmingai 
persmelkė mane. Glamonių džiaugsmas privertė .mane viską 
pamiršti. Tu - vienintelė mano gyvenimo vertybė. Nenoriu 
nieko žinoti apie gniuždančią „kam" ir „kodėl" valdžią. Buči

niai, glamonės, prisilietimai, švelnus kūno sunkµmas ~ viskas 
buvo padovanota man su nų_ostabiausiu aiškumu. Švelnus, 
veržlus mylimojo kūnas slėgė mane nepakeliamu lengvumu -
tarsi skrisčiau. Atvira Tavo kūno nuogybė gynė mane nuo 
savęs ir kvietė i visišką užsimiršimo atvirtimą. Tavo glamonės · 
buvo švelnios ir lipnios lyg auksaspa lvis medus. Kai Tu atsi: ·· 
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:!:r~~įkainojamą ~raii t imtspaudavau savo td~'mis 
Tavo veidą, kaklą, krūtinę, pilvo lygumą, kojas. „Tavo lūpos 
degina mane",- sušnibždėjai Tu. Mane irgi kaitino dar nesu
prantamas, į žodžių rūbą neįvilktas noras. Ir čia mano kūnas 
savo troškimuose aplenkė mano sustingusį protą. Kūnas pa
kuždėjo protui: aš atsiklaupiau, rankomis apglėbiau Tavo lie
menį, o lūpomis paliečiau dar nebučiuotą Tavo kūno dalį. 
Visu savo įkarščiu ir stangrumu, mano lūpų apnuoginta, ji 
veržėsi į mane. Aš norėjau, kad Tu ne tik visa savo esybe, bet 
ir kūnu pajustum mano beribį džiaugsmą būti kartu su Tavim. 
Nevaldoma sąmonė tapo vienintele galimybe įrodyti Tavo 
kūnui, jog dabar man svarbiausia - Tavo troškimai. 

,. Lengvas virpulys· švelniomis bangomis perbėgdavo 

Tavo kūnu. Kažkurią akimirką Tu rankomiš ~uspaudei man 



galvą. Tavo kūnas ir jo dalis manyje įsitempė ir sus tingo. Tu 
sudejavai. Ir po akimirkos, užgimę Tavo savasties gilumoje, 
gyvybės syvai karšta banga jsiliejo j mane, užliejo mane, tarsi 
su šita banga Tu visas perėjai i mane ir tapai manimi. Savim 
manyje. 

Tavo delnai ilsėjosi mano plaukuose, o manieji su dė
kingumu glostė ir glostė nuostabų Tavo kūną. Netikėtai 

skruostais pajutau Tavo delnų karšti, o akimis -Tavo skvarbų 
žvilgsnį. Kokias mintis sukėlė Tavo sąmonėje mano nevaldo
ma aistra? Tu žiūrėjai man j akis, bet jautei, kas dedasi viduje. 
Tu žinojai, kaip mane išvaduoti nuo abejonių: priglaudei 
mano galvą sau prie krūtinės ir glostei, glostei... 

Iš palaimingos ramybės mane pažadino Tavo svaigi
nantys bučiniai. Mūsų kūnai susipynė. Kuo daugiau Tu mane 
bučiavai, tuo godžiau aš troškau bučinių. Dar ir dar. Tavo 
kūno dosnumas buvo neišsenkamas: Tu dovanojai man nau
jus prisilietimus, glamones, bučinius. Palaimingas Tavo kūno 
lengvumas ir atsipalaidavimas tarytum pašnibždėdavo mano 
kūnui Tavo judesių tęsinj. Mūsų kūnai ieškojo vienas kito ir 
kūrė malonumus. 

Nugara prigludęs prie Tavo krūtinės, aš vėl pajutau sa
vyje Tave. 

Kai po tūkstančių Tavo glamonių ir bučinių Tave vėl 
supurtė palaimingas drebulys, jis persmelkė ir mane. Lyg aidu 
atsiliepė manyje kiekvienas Tavo virptelėjimas. Ir vėl Tavoji 
karšta banga užliejo visą mano esybę. 

Aš norėjau, kad Tavo kūnas ilsėtųsi ne nuovargio, o 
pasitenkinimo ramybe, todėl šiek tiek atsitraukiau nuo Tavęs. 

Tą akimirką išgirdau trumpą Tavo dejonę, kuždesį, o dar po 
akimirkos - šviesų, nepaaiškinamą ir slopinamą juoką. Garsų 

tyrumas ir persmelkiantis nuoširdumas be žodžių atskleidė 

Tavo sielos tyrumą. 
Net ir dabar Tu nesijautei persisotinęs ar pavargęs nuo 

artumo. Šią naktį aš pajutau Tavo esybės išmintį, pusiausvyrą 
ir nedalomumą, Tavo kūno ir sielos dosnumą. Viskas Tavyje 
spindėjo gėrio ir grožio šviesa. Tavo nuoširdumas, jautrumas, 
dosnumas nebuvo pasiaukoj imas. Tai buvo vienintelis įmano
mas gyvenimas. Kai aš šitai supratau, mano kūną sudrebino 
nevaldoma rauda. O Tu? Tu viską supratai ir leidai nevaržo-

mai lietis mano jausmams. Tik Tavo rankos glostė, gynė ir 
gydė mane. Tu supratai, jog mano ašaros - ne sentimentai dėl 

patirto malonumo. Kad tai kažkas ki ta, ką sunku išreikšti žo
džiais. 

Lūpomis Tu uždengei mano akis. 
Mes atsidavėm ramybei. 
Rytą mes išsiskyrėme iki kitos nakties, kuri neaišku 

kada bus. 
Geismų ugnimis, palaimos atodūsiais ir dejonėmis nu

vilnijo, sielos žvilgsniais nušvytėjo mano naktis su tuo, kurio 
nebuvo, o, galbūt ir niekada nebus. Vėl reikia grįžti į kitą gy
venimą, kuris sugalvotas mums, bet ne mūsų pačių. Kur skam
ba tie patys žodžiai, tik pJrasmė jų visai kita. Sunku atsiriboti 
nuo praėjusios meilės nakties, sunku grįžti į egzistenciją, kur 
esi priverstas priimti tau svetimo žaidimo taisykles, sukurtas 
racionalaus išprotavimo. ~;is išprotavimas girgžda patyčios ku
pinais klausimais: „Kam reikalinga tokia tavo meilė? Kam tie 
atodūsiai?". Kam, juk viskas daug paprasčiau. Taip, vyrai i.š 
tiesų žino laiko vertę ir iš fizinio artumo sugeba išspausti ma
lonumų maksimumą. Ir sunku paaiškinti, kodėl kiekvienam 
reikia savos laimės. Kam 1~ainio.ti dviejų vyrų artumo džiaugs
mą su žodžiais tų, kurie nėra patyrę nieko panašaus? Kodėl, 

kai kas nors dovanoja mums geriausia, ką turi savyje, mes 
būnam jam atsainūs ir nedėmesingi? Mano įsivaizduojamas 
artumas su tuo, kurio nebuvo, galbūt ir yra tas pašėlęs noras 
nesitaikstyti su egzistencijos primityvumu? Ši fantazija gimė 
iš nostalgijos. Ši trapi naktis su palaima ir ašaromis gal išsau
gojo manyje kažką, ką be ceremonijų atmeta aplinka. Juk ir 
aš, ir kiti norėtų bent naktį, bent valandą dovanoti savo švcl-

. numą dešimtims vyrų, kuriems jie savo glamonėmis padėtų 
užmiršti bėgantį laiką. Tiikiu, kad laimė yra galima. Jausmai 
pasiruošę sukurti laimę. Jie žino, jog laimė neatsiranda iš kaž
kur - ją kaskart savo artumu sukuria dviese. 

Nepažįstami, nematomi, negirdimi bičiuliai! Mylėkite 
taip, kaip mylite, ir būkite laimingi! Ir jeigu kas nors pasijus 
geriau ir supras, kaip mums atima laimę susitaikėliškas ,eJzis

tavimas, tos ašaros, kurias aš liejau fantazijų naktyje, gal 
nebus tik sentimentalus vandenėlis. 

"Naglis" kviečia bendr.
vokieč 

iarbi' 11ti vertėjus iš prancūzų, 

, len_. ~ kalbų. 

** 
Len k"·· 1 Iandų gc , iah1 'Bravo L1oys" reikalingi 

Į.J vZUOtojai. 
Kreiptis tel. 35-84-51. 
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Mokėjimas gel'ąi pasimylėti - tai tikras menas. Deja, nors yra ·nemažai knYJ~Ų apie ars amandi, tačiau 
·•ugelis ·gįJų (o ir '1e tik.Jqfnedaųg nusimano ąpie meilės meną. Ir..Iabai gailia, nes seksas - tai vienas iš 
malonumq,Jw,ris nieko neb.inuoja, o suteikia fantastišką pasitenkiniriu,Į ir nepakartojamą poilsį. Aišku, 

· · · · · ·jeigu ,mylimasi sil žmogum, išman&:il~iu mėil~s me•nll-
. „ . . . ·----------~-/ 

Atsakęs i šio psichotesto klausimus, tu sužinosi, kiek iš- REZULTATAI: 
manai apie patį gražiausią meną - meilės meną. Jeigu surinkai nuo O iki 10 taškų. 

Už kiekvieną TAIP - 2 taškai. Visiškai nieko neišmanai apie seksą ir meilės meną. Ne-
Už kiekvieną NE - O taškų. moki suprasti savo partnerio ir žiūri į jį lengvabūdiškai. Tavo 
Už kiekvieną NEŽINAU - l taškas. praktinės ir teorinės žinios yra labai skurdžios. Per daug tikiesi 

Klausimai: iš partnerio, bet pats nieko j:am neduodi, todėl tavo partnena1 
L Seksas - tai tikras ritualas: prieš eidamas su kuo nors j tavim nesižavi. Žiūrėdamas video ne tik stebėk, bet ir mokykis. 

lovą, pirma ilgai ji stebi, norėdamas sužinoti, kas jis toks, ką Ia- Daugiau skaityk atitinkamos literatūros, o vėliau stenkis viską 
!>iausiai mėgsta. Toliau pradedi įvadinį žaidimą prie kavos puo- įgyvendinti praktikoje. Pasis1tenk suprasti, kas tavo partneriui 
ielio ar taurės vyno, įjungi muziką ar video, ir tik po to„.Ar teikia malonumą, o kas - varo nuobodulį, atgraso. 
!arai taip? Jeigu surinkai nuo 11 iki 15 taškų: 

2. Ar tai,ką perskaitei knygose apie seksą, įgyvendini Bravo! Perskaitei daug knygų, peržiūrėjai daug filmų 1r 

1raktikoje? daug ko išmokai. Tačiau tavo partneriui reika ne teorijos: jeigu 
3.Manai, kad dar nežinai tiek, kiek turėtų žinoti ir mo- jis paliko lovą nepasotintas, vadinasi, tu nesėkimingai teoriją 

'cėti geras meilužis? įgyvendinai praktikoje. Atsipalaiduok, atsikratyk kompleksų, 

4. Niekada neklausi partnerio, ką jis mėgsta, o stengiesi eik va bank ir viskas bus O.K. 
18ts tai nuspėti? Jeigu surinkai nuo 16 ilki 20 taškų : 

5. Ar mėgsti pasakoti partneriui savo erotinius nuoty- Jei už ars amandi skirllų Nobelio premiją, tai tu būtum 

dus? 
6. Ar aistringa naktis tau labiau patinka už „greitą ano-

timinį seksą"? 

tinkamas pretendentas. Tavo teorija ir praktika žengia ko1a 
kojon. Tu sutramdei meilės meną ir pajungei jj savo labui. Bet 
per daug nedžiūgauk, nes gali tapti „mechaniniu meilužiu'· At
simink, jog meilės menas reikalauja atsinaujinti, čia neįmano
mas sustingimas ir sustabarėjimas. Kitaip meilė nustoja būh 
menu. Būk kūrybingas ir tada tu suteiksi partneriui ir sau daug 
nepakartojamų akimirkų. 

7. Jei nusivylei partneriu, ar dar kartą eisi su juo i lovą? 
8. Ar gali išvardyti bent 20 sekso pozicijų? 
9. Ar besimylėdamas intuityviai jauti, kas partneriui pa

inka labiausiai? 
10. Jei psichotesto rezultatai bus nepaguodžiantys, ar 

1asistengsi patobulinti savo meilės meną? MEN MAGAZIN Nr. l O. 1993 
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Pirmą kartą Lietuvoje! 
Puikios kokybės gėjų žurnalai iš Lenkijos, Vokietijos, JAV! 

"MEN" (Lenkija) - gausiai iliustruotas 100 psl. žurnalas. 

Pikantiškos istorijos, grakštus jumoras ir ... aibė vyrų aktų (16 Lt.). 
"BRAVO BOYS" - (Lenkija-Olandija) - drąsios meilės scenos, pažinč:ių skelbimai 

(20 Lt.). 
"V.O.F." (JAV) - nuostabi poligrafinė kokybė, grupinės meilės sceno s (32 Lt.) . 
"HOM-OH" (Vokietija) -drąsūs aktai, aibė pažinčių skelbimų su n uotraukomis 

(36 Lt.). 
Visa tai galite įsigyti redakcijoje arba paštu. 

Perl didas siųsti redakcijos adresu. 

~~ ., ' l -2 l 1994 ·-······-·····-··-····-··-·-····-·-·-,...~ 
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"Naglio" kuponas pažinčių skyreliui 
Vardas. pavardė 

Tikslus adresas l l l l l 
(Šie duomenys lieka tik redakcijoje) _______ ______________ _ 

l . 
l 
[ 
[ 

Pranešu, kad man yra 18 metų -------- (parašas) 
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O Nemokamas 

O Skubus 
mokamas 

O Ryšys P.er 
redakciją 

D Prašau mano 
adreso neskelbti 

O Prašau mano 
vardo neskelbti 
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RENDEZ-VOUS l 
l. 19 l 194. Šatenas,mėlynakis studentas. Svajoju susi

rasti gyvenimo draugą, kuris priglaustų mane savo būste ne 
!ienai dienai. Jei Tau ne daugiau 50 - ies, esi ištikimas ir nori 
;ulrurti šeimą, tai a tsiliepk kuo greičiau. · 

2. 38l167. Ieškau nuoširdaus draugo. 
Iki pareikalavimo. Nr. 423145, 3000 Kaunas. 

n 3. Noriu susipažinti su simpatišku lietuviu iki 20 - ies 
~etų. ?ali~ ~a~esti ~as save. Jeigu mes vienas kitam patik
mn, tai gales1 būti ne lik mano svečiu, bet ir ... Man 38 metai. 

rm Uy\'enu Hamburge. Rašyti lenką arba vokiečių kalba. 

4. Man 17 metų. Domiuosi menu. Noriu susipažinti su 
romantišku, intelektualiu, jautriu vaikinu iki 20 metų. Jeigu 
11ori sutikti tikrą draugą, tai parašyk man. 

5. Man 20 metų,. tačiau tik dabar supratau, kad galbūt 
10• esu ne toks, kaip visi. Emiau domėtis psichologija, sportuoti, 
!>i: t>et atsakymo taip ir neradau. 
1e Iki pareikalavimo, pasas 540112, 3043 Kaunas. 
ta 

6. ~vyniolikmetis studentas ieško draugo ir prašo, kad 
lr !J3rašytų 1am 18 - 25 metų vyras, kuris nevaikšto su lentele ant 

.caklo ... , bet gyvenimo komedijoje puikiai atlieka savo pasi
'c( rinktą vaidmenį. Lauksiu laiško su nuotrauka. 

Iki pareikalavimo, studento bilietas Nr. 061511 2015 
~ Vilnius. ' 

d . 7. 35 l 173 l 75. Sportinio sudėjimo elegantiškas ir nuo-
šrrdus ūsuotas vilnietis nori sutikti panašų į save draugą, su 

ti 

kuriuo galėtą sukurti šeimą, grjstą pagarba, ištikimybe 11 

meile. 

8. Man 39 metai. Išsilavinimas Vidurinis. Optimistas. 
Dvynys. Juodaūsis. Normalaus kūno sudėjimo. Noriu sutikti 
vyrišką, ištikimą gyvenimo draugą. Tavo amžius, tautybė bei 
išsilavinimas neturi reikšmės. Gyvenu Mažeikiuose. 

9. 29 metų šiaulietis su aukštuoju išsilavi!;"j„1u ieško 30 
- 40 metų draugo. Pageidautina nuotrauka, kurizt grąžinsiu. 

Iki pareikalavimo, pasas LV 632461, 5400 Šiauliai. 

. 10. 30 l 178 l 74. Lieknas, akiniuotas, mėlynakis, švie-
siaplaukis Jautis iš Raseinių rajono. Mėgstu jumorą ir viską. 
kas gražu. Domiuosi gamtos mokslais, o ypač dekoratyvine 
pasaulio flora. Noriu sutikti panašių pomėgių 18 - 25 metų 
v~ikiną, mėgstantį keliones į gamtos pasaulį ir jumorą, drau
gišką, švelną ir nuoSir~ų. Atsakysiu į visus laiškus tiek su nuo
trauka, tiek ir be jos. 

11. 37 l 168 l 70. Ūsuotas vaikinas iš Kėdainią rajono 
nori sutikti nuoširdų, ištikimą vienmetį, mėgstantį muziką 1r 
gryną kaimo orą. 

Mėnraš.tis "NAGLIS" 
Reda.ktorius 

S,[J.IMIJELJS j 
Menedžeris 

P. VOROBĖJUS 
Gie!'railių 85, 401 kab. 
2042 Vilnius 
teL: 35 8451 

a\s 201467704, 
(valiutine ~ S7()8()(;63) 

l<omercinis bankas 
"Vtlniatu 1tanJcas• 
Kodas 260101777 

Spausdino 
SL173 

Kaina 2.50 Lt. 

__ .._._..,_. - ------._. 
Mokamos paslaugos 

: O Teksto išspausdinimas 
ryškesniu šriftu - l Lt 

o 
D 

Spausdinti rėmelyje - 2 Lt 

Skubus - 2 Lt 

Noriu, kad mano 
skelbimas būtų išspausdintas: 

Taisyklės 

1. Kuponas pildomas spausdintinėmis raidėmis. 
2. Už kiekvieną netilpusį žodį - po 0.05 Lt 
3. Jeigu J~s ~C!sirinkote mokamas paslaugas, tai pašto pertaidą nurodyta 
suma persiųsti Į redakcijos sąskaitą Nr. 201467704 Kom. banke 'Vilniaus 
B~nkas", kodas 260101777. Perfaidos kvitas ,kartu su kuponu įdedamas Į · 
laišką. 
4. Teisingai užpildę kuponą, iškirpkite jį, kartu į voką įdėkite du A tipo pašto 
ženklus. 
~ - Neįvy~džius nors vieno iš aukščiau nurodytų punktų , skelbimas nebus 
išspausdintas. O Su ta. klė . . až' . 1sy m1s susip mau 

0MEN 
(Lenkų) 

D BRAVOBOYS 
Siunčiu pašto perla~da l Lt l (Lenkų - olandų) 

15 .00 Lt 26.00 Lt Viso: • 
___ ,.,_ __ „ 
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