
Kažkaip  mane irgi pagavo geltonoji banga: staiga akyse pradėjau matyti tik geltoną spalvą, kuri 
visuomet man atrodė  kaip saldumynų  karalienė... cukrus, kuris asocijavosi man 
su  paviršutiniškumu, apgaule, tarybine  propaganda, Stalino saule ir visa kita.... pati ilgą laiką 
jos vengiau... 
Augau Vilniaus senamiestyje. Buvo gilus sovietmetis.... tuo metu spalvos buvo retas reiškinys, o 
geltonos beveik nebuvo. Viskas buvo pilka ir labai nuobodu... tvyrojo pilka kasdienybė visur... 
žmonės buvo pilka pikta beveidė išsigandusi masė ... 
Vokiečių gatvėje buvo sena daržovių parduotuvė. Kartais į ją atveždavo egzotiškų vaisių: 
apelsinų, mandarinų, bananų. Stovėdavome eilėje po 5–6 valandas. Kažkodėl prekyba vaisiais 
vyko ne pagrindinėj parduotuvėj, o iš kiemo pusės. Tam, kad nusipirktum 2 kg 
bananų, reikėdavo atstovėti šaltyje, vėjyje ar lietuje, kartais net -25 C.  
Niekuomet nebuvai tikras, kad tau pavyks jų gauti. Buvo įdomu stebėti žmonių bendravimą: 
mandagumu pasižymėdavo vienas kitas, po kiek laiko visa tai pereidavo į kažkokią tylą ir vienas 
kito stebėjimą... po to visa tai pereidavo į pyktį ir agresiją... dažnai baigdavosi muštynėmis... Gi 
ne visuomet, atstovėjęs tokiomis sąlygomis eilėje po 5–6 valandas, buvai tikras, kad gausi 
išsvajotųjų bananų... jie tiesiog galėjo baigtis tau prieš nosį... O tai buvo Siaubas!!! 
Kažkodėl tie laimingieji, kuriems pavykdavo jų gauti, tuos pusžalius bananus laikydavo tamsiose 
spintose. Dažnas priklupęs, kaip prieš kokį altorių uostydavo spintelės dureles, už kurių gulėdavo 
išsvajotieji bananai. Mėgavimosi akimirka būdavo begalinė. Dažniausiai bananai būdavo 
suskaičiuoti. Net sunku įsivaizduoti, kaip širdis plakdavo, gavus į rankas tą išsvajotąjį bananą... 
tik labai gerai išuostęs, leisdavai sau atsikąsti... niekada nepamiršiu jų skonio... 
Galbūt tie vaikystės prisiminimai ir paskatino mane sukurti darbą „Saulė“. Bananai 
buvo  sovietmečio nomenklatūrščikų gerovės simbolis, kaip sapnas, svajonė... kažkokios kitos – 
geresnės gyvenimo gerovės kvapas... kas jų gaudavo, tikrai turėjo išskirtinį statusą ir partinį 
bilietą... o Vakaruose, kaip tuo metu žmonės kalbėjo, jie buvo pigesni už bulves... ir jų galėjai 
įsigyti visur. 
...Dabar jau ir mes jų galime lengvai nusipirkti... ir pas mus jie yra pigesni už bulves... 

 
 
 
 


