
AUTORIAUS ZODIS 
„Gimme A Bullet" 

Mes visi turime istorij^, susijusi^ su sia grupe. 
Tikslios datos ar laiko, kada Jvyko manoji, pasakyti negaliu. Vis^ 

tij jvykj matau tarsi pro viskio debesj, kuris mane t^ niuri^ naktj ga-
lij gale pribaige. Eilinj sestadienio vakar^ praleidau vienas namuose 
klausinedamas sav^s, kaip atsiduriau sitame purviname, dregname, 
sudiname pusrusyje Sidnejaus centre, kai tiek laiko turejau viskc}: pa-
togij nam^ priemiestyje, laiming^ seim^, grazi^ zmon^ ir netgi lies^, 
uodeg^ vizginantj sunelj is prieglaudos. Dabar viskas nusirito iki to, 
jog emiau rusiuoti juodas kojines, kad greiciau praslinktij laikas ir bu-
tq velu eiti miegoti nebijant, kad atsikelsiu ketvirt§ valand^ ryto. Jeigu 
k^ tik issiskyr^s vyras pabud^s antr^ valand^ jauciasi vienisas, tai pa-
busti ketvirt^ - apskritai nepakeliamas jausmas. 

Norejau kur nors iseiti ir buti su moterimi. Bet kuria moterimi. Tik 
tam, kad galeciau k^ nors laikyti rankose ar prie ko nors prisiliesti. 
Tokiij skubiij „pasimatymij", kad istverciau panasias naktis, esu turej^s 
uztektinai. Taciau buvau sukaustytas minties, jog vienintele moteris, 
kuri^ mylejau ir su kuria norejau buti, siuo metu buvo su kazkuo kitu, 
ir tai buvau ne as. Jauciausi bejegis, piktas, o labiausiai - jstrig^s. De-
presija. Situacija - pasigailetina. 

Tada (taip, paprasciausias „tada" sioje nelaimingoje istorijoje) 
pagriebiau savo sen^, apdauzyt^ nesiojamqjj kompiuterj, atsidariau 
..iTunes" ir pasileidau AC/DC. 

Daina, kuri^ pasirinkau, nebuvo nei „Back In Black", nei „Highway 
To Hell", nei „Thunderstruck", nei bet kuri kita is didziajai scenai skir-
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tij australi} grupes dainq (nepaisant to, kad pastaraisiais metais An-
gusas ir Malcolmas neresi is kailio stengdamiesi nebuti tapatinami su 
Australija, - australai vis dar savinasi AC/DC) . Daina buvo „Gimme 
A Bullet" - daugelio uzmirstas jrasas is albumo, sugebejusio praslysti 
tarp visuotinai pripazintij standartq ir aplenkti masinius albumi| par-
davimus. Tai buvo 1978-tijjij Powerage - penktasis studijinis grupes 
albumas ir paskutinis, kurj per AC/DC aukso amziij, nuo 1975-ijjij 
iki 1980-ijji}, prodiusavo buv^s „Easybeats" duetas - vyresnysis brolis 
George'as Youngas ir Harry'is Vanda. Tai buvo ir maziausiai akj re-
ziantis, taciau meniskiausiai atliktas grupes albumas. Jame nerasi ne 
vienos blogos dainos. 

Oh, she hit me low. 
Ak, ji man smoge zemiau juostos. 
Taip, Bonai, mano moteris butent tai ir padare. Gal sios grupes na-

riai skaite mano mintis? 2inoma, klausydavausi AC/DC ir anksciau, 
taciau t§ vakar^ sededamas ant lovos krasto buvau tiesiog pakeretas to, 
k^ girdejau. Nuozmus tonas. Auganti jega. Ryskiai apibreztos, taciau 
kazkaip persipynusios gitaros. Jokiij diskusijos vertij Anguso jmantry-
biij, o tai - retas atvejis AC/DC muzikoje. Tiesiog Youngai, susijung^ 
su energingu ^riivu is AC/DC ritmo sekcijos. Ir tekstas - zodziai buvo 
tikra palaima tai mano sielos daliai, kuri^ zmona sudraske mane pa-
likdama. Pagaliau emiau tai suprasti. Pasibaigus dainai turejau isklau-
syti visq album^. Paskui dar kart^ - nuo pradziij. 

Labiau nei bet kas, k^ jie sukure iki tol ar veliau, Powerage, kurj 
isklausai maziau nei per 40 minuciij, yra garsinis realaus gyvenimo 
polaroidas', kupinas vidinio paprastumo, kokj matome pro gaujos 
jtartinai atrodanciq vyri}, galinciq visai rimtai pretenduoti j geriausios 
rokenrolo grupes istorijoje titul^, akis. 

Per kelias savaites dabar jau nugriauto Sidnejaus Boomerang pasta-
to studijoje penktajame aukste greitosiomis paruostas Powerage nera 

' Polaroidas - bendrinis daiktavardis, atsirad^s nuo kompanijos ..Polaroid Corporation" foto-
grafijos technologijos. kai nuotraukos pagaminamos is karto nuspaudus mygtuk .̂ Vert. past. 
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•ilbumas apie dulkinim^si, gerim^, ginklus ar blog^ or^. Laimei, sia-
albume nera jokii} paaugliskij seksualiniij dviprasmybiij, kokiomis 

treciasis ir paskutinysis grupes vokalistas Brianas Johnsonas devin-
tajame desimtmetyje sugebejo sugadinti kelet^ puikiij broliq Youngq 
gitaros kuriniij. Tai albumas, su kuriuo gali tapatintis tikrieji AC/DC 
klausytojai (zenkliai besiskiriantys nuo A C / D C gerhejif), nes jis apie 
zmogaus silpnum^. Uz tai reikia padekoti Bonui Scottui. 

Powerage issiskiria uzuominomis \^ ir tragizm^. V i 
si kiti albumai pasizymi tokia pacia griaunancia jega, kuri^ sukuria 
„Gretsch", „Gibson", „Music Man" ir „Sonor"^ taciau devyniose Powe
rage dainose (ploksteleje, isleistoje Europoje, - desimt) nagrinejamos 
temos retai sulaukia sunkiojo roko demesio. Apleidimas. Ilgesys. Ate-
mimas. Troskimas pasiekti sekm^. Emociniai ir finansiniai sunkumai. 
Iskritusios prastos kortos. Ir - labiausiai |audrinanti - rizika. Didinga-
jam Scottui tai buvo vienintelis gyvenimo kredo. 

Pirmosios disko dainos „Rock 'N' Roll Damnation" priedainis kal-
ba pats uz save: Take a chance while you still got a choice (Pasinaudok 
proga, kol turi galimyb^ rinktis). Galiausiai butent tai ir padariau: issi-
nesdinau is to kambario, palikau viskio butelj ir nesuriisiuotas juodas 
kojines tam, kad pabegciau [ Niujork^ ir ten susideciau su burleskos 
sokeja, atrodancia kaip Scarlett Johansson. Neketinau numirti grauz-
damas save. Parasiau knyg^. Vel pamilau. Gyvenimas sugrjzo j vezes. 

Bet t^ kart^ likau priblokstas butent dainos „Gimme A Bullet". 
Kaskart jos klausantis j i vis dar veikia mane taip pat. Kai Cliffo Wil-
liamso bosas prasiverzia per Youngq gitarij uztvaras ir Philo Ruddo 
ritm^ mazdaug ties septyniolikta antros minutes sekunde, daina staiga 
pakyla j visai kit^ lygj tobulo roko link. Tai turbut yra artimiausias so
lo partijai veiksmas, kurj per trisdesimt metij AC/DC grupeje sugrojo 
meistriskasis juodadarbis Williamsas, kaip j j apibudino „Rose Tattoo" 
gitaristas Robas Riley'is. 

' Kompanijos, kuriij instrumentais groja AC/DC. Verl\^past. i 
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Daugiau kazko kurybingo jis taip ir nenuveike. Anot visq pati-
kimij saltinivj, atkaklieji Youngai jam to tiesiog neleido. Tai ne jo 
grupe. Tai ne jo vieta. 

Ar bent gitara buvo Williamso? Markas Evansas, uzem^s anglo 
viet^ grupeje iki jo, veliau man pasakojo: „Jeigu gerai suprantu situa
cija, jrasinejant album^ bosine gitara vis^ laik^ grojo George'as." Gal-
but del to Powerage ir yra toks geras. Taciau tokiij paslapciq gausu bet 
kurioje diskusijoje apie AC/DC. Kad ir kaip ten buvo, albumas man 
turejo tokj patj poveikj, nesvarbu kas grojo. 

„Gimme A Bullet" mane taip pat paveike - atradau ryzto nustoti 
sav^s gailetis. Klausydavausi jos vairuodamas, begiodamas Sidnejaus 
gatvemis ar kilnodamas svarscius netoliese esancioje sporto saleje. 
Mano dukrai, kuri tuo metu buvo septyneriij ir paprastai klausydavosi 
Selenos Gomez, Taylor Swift ar Ke$hos, daina taip patiko, jog sokdavo 
pagal j§ savo kambaryje. Kai j i man parode piesinj su didele sirdimi, 
apjuosta spalvingais ornamentals bei dar kazkokia keverzone po uzra-
su „Mano tetis dievina AC/DC ir „The Rolling Stones", mane uzpludo 
tevisko pasididziavimo banga. Sugebejimas atrasti rysj su vaiku per 
megstam^ muzik^ - nuostabus dalykas. Budamas 37 metij, pus? gy
venimo praleid^s klausydamas geros ir melodingos, taciau gana rami-
nancios muzikos, pagaliau perpratau AC/DC. 

ftak^, kuri^ man t^ vakar^ padare „Gimme A Bullet", galiu palyginti 
nebent su scena is filmo Visos jos tokiosl, kai Johno Cusacko veikejas 
prisipazjsta, jog savo jrasus jis rusiuoja ne chronologiskai ar pagal abe-
cel?, o autobiografiskai. Kaskart isgird^s si^ dain^ prisimenu t§ akimir-
k^, kai jau maniau visk^ prarad^s ir galejau tiesiog iseiti j kiem^ ir paljsti 
po siuksliavezio ratals, taciau to nepadariau. Mano nuotaika pasitaise. 
Pasijutau gerai. Supratau, jog nesu toks vienintelis, jog aplinkui buvo 
ir yra ir kitij vyrukij, tarp jij ir Scottas, kurie isgyveno panasias viena-
tves naktis, taciau sueme save j rankas ir nepasidave. Biitent tai geriausia 
muzika ir daro - jamzina grazias intymias egzistencinio aiskumo aki-
mirkas, privercia pasinerti \, pasitinkant jo staigmenas. 

„GIMMEABUllET" 

Po keleriij metij, jau sugrjz^s j Niujork^, per pug^ begau Brukli-
no tiltu, o mano „iPode" skambejo „Gimme A Bullet" - daina, kuri 
visuomet skatina judeti pirmyn. Akimirkai turejau sustoti sausio sal-
tyje (kaireje - Manhatanas, desineje - Bruklinas, o Sidnejus su visu 
senuoju gyvenimu - uz jurij myliq) ir nusisypsoti, kad sugrjzo laime 
ir sveikata. Tai pasiekti AC/DC muzika man padejo ne k^ maziau nei 
bet kas kitas. 

Angusas ir Malcolmas Youngai galbiit tik giizteletij peciais ir pa
sakyti} tiesiog grojantys rokenrol^, net nesuvokdami, kaip smarkiai j i | 
muzika paveike gerbejij gyvenimus ir toliau vengtij rasytojij bei zur-
nalistij, kuriems reikia daugiau nei tarsi masalas retkarciais numeta-
mij skambiij fraziij reklamuojant nauj^ jras^. Bet tai, k^ jie daro, jskai-
tant ir George'^, jij atsiskyrelj vyresnyj brolj, patarej^ bei prodiuserj, 
yra daug svarbiau. Youngij muzika yra toll grazu ne vien apie gerim^, 
dulkinim^si ir rokenrol^. Net jeigu jie patys tuo ir netiki. Tegu ginci-
jasi tiek, kiek tik nori, niekas su jais nesutiks. 

Net kai ji} nebebus, kur nors atsiras pasimet^s vyrukas ir, pirm^ 
kart^ gyvenime isgird^s „Gimme A Bullet", nuspr^s, kad nori sulaukti 
rytojaus. Kiekvienas turime taip mus veikianci^ broliij Youngij dain^. 

Butent tai ir yra jij tikrasis talentas, del kurio jie verti pripazinimo. 
Ne slove, ne jrasi} pardavimai ir ne milziniski turtai. 

Jesse'is Finkas, 2015 metij lapkritis 
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