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Dovanoti - tai nuostabu. Teoriskai. Noretume semti 
pilnomis rieskutemis, kad tik pradziugintume savo 
artimuosius. Sugalvoti kq nors tokio, apie k^ mustj arri-
masis nedrjso ne pasvajoti, surengti svent^ ir nustebinti 
ar net sukurti jam individualius kvepalus. Taciau kasdie-
niame gyvenime dazniausiai esame patenkinti jau vien 
tuo, kad radome bent kiek tinkamq dovanq. O galetume 
tiek daug pasakyti is sirdies isplaukianciu demesiu: kaip 
j i megstame, kaip daznai galvojame apie j j . Ir dziau-
giames, kai dziaugiasi jis. 

Dovanoti - apie tai dauguma zmoniq pagalvoja tik 
tada, kai vel prispiria reikalas. Rytoj virsininko gimtadie-
nis, tik dvi dienos liko iki Kaledq, kq dovanoti draugei 
vestuviq proga? Zinoma, niekas nenori ateiti tusciomis 
rankomis. Kai truksta laiko, o kartais ir ideji|, tai atnesto-
ji dovana vel ne pati originaliausia. Taciau mes is savo 
patirties zinome, kaip jauciames gav^ paskubomis nu-
pirkt^ dovantj: geliij puokst^ is degalines, supakuot^ 
kvepalij buteliuk^ is universalines parduotuves kos-
metikos skyriaus, butelj raudonojo vyno, nors geria-
me tik baltqjj - lieka lekstas neskoningumo jausmas. 

Mandagus zmones bando uzmaskuoti savo nusi-
vylim^ nepavykusia dovana, nors ir neturi supratimo. 
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jiems daryti su rozine porceliano figurele ar kada 
uzsiristi ypac gelet^ skarel^, kai megstate tik skaidrij ir 
griezt^ dizain^. T ikro dziaugsmo nera, - tai pastebi ir 
pats dovanotojas. Todel sis greitai perkantis ir nieko 
nem^stantis dovanotojas prisiekia sau: kitq kart^ vis-
kas bus kitaip. As skirsiu laiko ir pastangq ir isrinksiu 
kq nors ypatingo. 

Padovanoti tikrai tinkamq dovanq yra miela ir kar-
tu sunku. Miela, nes gauname prog^ isreiksti savo meil^ 
ir vertinim^, nes tiems, j kuriuos krypsta mus4 sirdys, 
galime kazk^ nuo sav^s atiduoti. Sunku, nes nelengva 
issiaiskinti kito zmogaus norus ir neapvilti jo lukesciii. 

Si knyga pades tiems, kuriems (dar) sunkiai seka-
si dovanoti. Kadangi net paskutin^ minutq ir net is-
paikintiems bendraamziams galima rasti k^ nors, kas 
tikrai bus vertinama. Kaip tai padaryti? Dovanojimo 
paslaptis gludi ne auksineje kredito korteleje, bet pri-
klauso nuo poziurio. Kas atidziai seka artejancias svar-
bias datas ir ramiai pagalvoja apie kito zmogaus norus, 
tas automatiskai kur kas labiau stengiasi brandinti 
idejas ir ieskoti dovanos. Jis nenarso bejegiskai dova-
nq skyriuose ir negrabalioja dezese, neperka nereika-
lingos puosmenos, bet nukreipia savo mintis j vien^ 
tiksl^: kaip pradziuginti sj zmogij? 

Dovana turetij pranesti: kazkas rimtai domejosi kito 
zmogaus asmeniu, jo norais ir pomegiais. Arba kazkas 
tarsi paguodos pleistru pasirupino tuo, kad mes po pa-
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tirtos nesekmes vel pasitikedami savimi, kibtume j kas-
dienyb^. Jei si zinia pasiekia adresat^, tai nesvarbu, ar 
dovana buvo brangi, svarbu, kiek j i buvo asmeniska. 
Nes dovana kitam zmogui staiga tampa labai vertinga. 
Pavyzdziui, viena is daugelio ispaniskij patiekalij re-
cepttj knyga. Taciau zmogui, su kuriuo kartu keliavo-
te per Andaluzij^ ir puotaudami zavejotes vietiniais 
patiekalais, j i jgis ypatingq reiksm^. 

Si knyga siulo „skaniij k^sneliij" visiems, kurie ies-
ko paskati}. Nes su dovanomis yra kaip ir su valgiais: 
jsigali rutina ir mes apsiribojame keletu svarbiausii|, 
kuriais atitinkamai varijuojame. Sukurkite k^ nors ne-
iprasto ir paruoskite kart^ visai kitaip! Jus rasite dau-
gyb^ patarimq ir staigmenij, kurias galite pritaikyti 
tiesiogiai arba keisti pagal asmeninius gavejo pome-
gius. Nes kartais uztenka truputj pasiskaityti ir kury-
bos dziaugsmas vel nubunda. 
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