Sveikuolių aistra: pirtis, maudynės ir košė
2012-02-04
Šį šeštadienį, jau įsidienojus ir spaudžiant padoriam šalčiui, ant Salotės ežero buvo
galima išvysti neįprastą vaizdą. Prakirstoje ežere eketėje, garų debesyje, pliuškenosi
būrys nuogalių. Kas neišsigando šalto oro su dar šaltesniu vėju, galėjo pasidžiaugti
Pilaitės sveikuolių „Gilužis“ kasmet rengiama Ruonių švente.
Klubo „Gilužis“ vadovės Genovaitės Meškelienės ir kitų sveikuolių iniciatyva ši graži
šventė tradiciškai kiekvienais metais rengiama prie Salotės ežero. Organizatoriai
visuomet sukuria didžiulį laužą, išsikūrena indėnišką pirtį ir išsikerta eketę ežere. Tai kas
gi čia ypatingo? Jei būtų viskas taip paprasta, sveikuoliai nesulauktų tokio žurnalistų
dėmesio. Reikėjo pamatyti, kaip išbėgus būriui sveikuolių iš pirties ir dumiant į eketę,
visi puolė filmuoti ir fotografuoti. Juk lauke tuo laiku buvo - 25ºC šalčio su šiaurės rytų
vėju. Mums su šiltomis striukėmis, kepurėmis ir pirštinėmis ilgiau pastovėjus pradėjo
gelti kojas ir rankas. O jie visiškai nuogi, tik su privalomais apatiniais rūbais. Toks
sveikuolių elgesys vertė susimąstyti kur visgi yra žmogaus galimybių riba. Ypač kai
vienas iš sveikuolių, išlipęs iš eketės visiškai neskubėjo atgal į pirtį, o neskubėdamas
žurnalistams dalijo interviu.
Reikia paminėti, kad šventės organizatoriams aktyviai talkino Pilaitės bendruomenės
centro „Mažoji Lietuva“ pirmininkė Aušrelė Čepulienė, Pilaitės seniūnijos darbuotoja
Nijolė Lingienė. Jos susirinkusius vaišino karšta perline koše, arbata ir saldumynais. O
visas gėrybes šventės dalyviams pateikė prekybos tinklas „Rimi“.
Baigdama norėčiau pasakyti, kad ir aš ten buvau, ir alų, midų gėriau. Pataisysiu, kartu su
žurnalistėmis Daiva Červokiene ir Rasa Stundiene perlinę košę tikrai valgėme,
užsigerdamos skania, karšta arbata. Na, o sveikuoliai, išsimaudę eketėje, dar būdami
nuogi, sušoko savo laukinį šokį aplink laužą. Argi galima kitaip pavadinti tuos
„bepročius“, kai jie elgiasi taip lyg saulė žeme ritinėtųsi. Tačiau vien nuo jų optimizmo
visiems darėsi linksmiau ir šilčiau. Vis galvoju, kad ir man taip išdrįsus kartu su jais. Jau
ketveri metai kaip ruošiuosi šitam išbandymui.
Pilaitės bendruomenė Janina Gadliauskienė

Vaizdeliai iš Ruonių šventės Pilaitėje (nuotraukų autorė - Daiva Červokienė):
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