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Pasirinkčiau disko metimą arba krepšinį, bet
treniruočiaus žymiai racionaliau.

reikalaučiau reguliariai sportuoti. Kaip atrodo
žmonės, o ypač moterys, sulaukę 40 metų! Baisu!

Sportininkas  idealas? Algimantas Baltušnikas.

Jeigu džinas galėtų išpildyti vienintelį Jūsų norą,
koks ji būtų? Kad būčiau sveikas ir stiprus, kaip
prieš 35 metus, dar bent 20 metų.

Koks, Jūsų galva, bus disko metimo Pasaulio
rekordas 2000 metais, 2010 metais? Disko
metimo rekordas 2000 metais galbūt padidės iki
75m. Tačiau apie 2010 metus, manau, rekordai
pradės “eiti” mažyn link dabartinių veteranų
rezultatų lygio.
Dabartinė Jūsų sportinė svajonė? Tapti Europos
ar pasaulio lengvosios atletikos veteranų
pirmenybių prizininku.
Kas yra meilė? Geras dalykas. Tik baisu meile
“susirgti”. Neduok Dieve, nes porą kartų sirgau.
Kas yra gėris? Kas yra gėrimas ‐ žinau, kas yra
gėris ‐ ne.
Ko Jūs bijote? Netikėtai numirti. Prieš mirtį
norėčiau su draugais išgerti gero alaus.
Jeigu sutiktumėte mokyklinio amžiaus Anatolijų
Pocių, ką jam patartumėte? Netapti profesionaliu
sportininku.
Ką jam patartumėte, jei sutiktumėte 2010
metais? Sportuoti iki gyvenimo pabaigos.

Kokį vienintelį daiktą pasiimtumėte į
negyvenamą salą? Jauną ir labai gražią merginą.
Tsss!
Kada paskutinį kartą jaudinotės dėl pinigų?
Jaudinuos visada, kai jų trūksta.
Kokios rūšies geriate kavą? “Jakobs”.
Jeigu būtų pasiūlyti stipresni gėrimai, kokius
pasirinktumėte? Sausą vyną ir alų.
Koks Jūsų pomėgis? Grožinė literatūra
(asmeninėje bibliotekoje ‐ apie 1500 knygų).
Mėgstamiausia spalva? Žalia.
Mėgstamiausias patiekalas? Pusryčiai ‐ virti
kiaušiniai, pietūs ‐ kiaušinienė su kumpiu,
vakarienė ‐ omletas ir du bokalai alaus.
Nemėgstamiausias patiekalas? Tokio nėra.
Kuo norėjote būti vaikystėje? Artojumi, ūkininku,
žemės kurmiu.

Jeigu taptumėte prezidentu, ką pirmiausia
darytumėte? Visiems rekomenduočiau ir iš visų
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