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Pa D Ė K O S

h 
Norėčiau padėkoti visiems žmonėms, kurie padėjo man pa rašyti 
šią knygą. Labiausiai dėkoju:

Savo literatūros agentei Sarai Mengue ir jos padėjėjai Geor
gijai Glover už visas pastangas ir pagalbą.

Visiems Thorsonso leidyklos bendradarbiams, o ypač Ericai 
Smith už jos entuziazmą ir konstruktyvias pastabas rašant kny
gą, taip pat Fionai Brown, kuri redagavo rankraštį.

Mamai, kuri visada skatindavo mane rašyti ir buvo nuo latinis 
įkvėpimo ir meilės šaltinis; tėvui už padrąsinimą, vado vavimą 
ir pagalbą rašant; visai šeimai bei draugams už jų meilę.

Ir pagaliau Karen – savo žmonai, geriausiai draugei ir reik
liausiai redaktorei. Nesugebu žodžiais išreikšti savo meilės tam 
vie ninteliam žmogui, kuris visada tikėjo manimi ir mano darbu.
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Į ž a N G a

h

Labiau už viską pasaulyje mes trokštame meilės, taip pat norime 
būti turtingi ir sveiki – tik tada, manome, galėsime būti laimingi. 
Tačiau kodėl tiek daug žmonių gyvena vieniši, vis ieško savo 
antrosios pusės ir taip retai ją randa? Jei meilė yra trokštamiau
sias dalykas, kodėl taip sparčiai daugėja skyrybų ir nelaimingų 
šeimų? Kodėl tiek daug vaikų auga tik su vienu iš tėvų? Kodėl 
net būdami tarp žmonių dau gelis jaučia vienatvę? Galbūt mes 
ieškome meilės ne ten, kur reikia, ir ne taip? Ir kodėl tiek daug 
žmonių mūsų turtingoje visuomenėje vos suduria galus ir negali 
sau leisti visai paprastų džiaugsmų, kodėl jie nuolat rūpinasi, 
kaip apmokėti sąskaitas ir sulaukti kito atlyginimo? Kas jiems 
trukdo savo rankomis ir savo galva uždirbti tiek, kad jie jaustųsi 
patenkinti ir saugūs? O kaip sveikatos reikalai? Juk milijonai 
žmonių mūsų modernioje visuomenėje šiandieną kenčia nuo 
sunkių ligų ir miršta neišgyvenę to laiko tarpsnio, kurį mums 
yra skyrusi Gamta. 

Manyčiau, kad meilė, turtas ir sveikata nėra tik likimo do
vanos, mes patys kuriamės tuos dalykus ir patys atsakome už savo 
gyvenimus. Kiekvienas gali mylėti ir būti mylimas, kiekvienas 
gali sveikas sulaukti gilios senatvės ir kiekvienas gali uždirbti 
tiek, kiek reikia jam ir jo šeimai. Kitaip sakant – KIEKVIENaS 
GaLI BŪTI LaIMINGaS. Nesvarbu, kaip mes gyvename 
dabar – gal esame vieniši, neturtingi ir pasiligoję – gyvenimas 
gali pasikeisti.
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Šio pasakojimo ypatybė ta, kad dauguma jo personažų yra 
realūs žmonės, nors jų vardai, ži no ma, pakeisti. Tikiuosi, šios 
istorijos įkvėps jus taip, kaip jos įkvėpė mane, ir primins jums, 
kad gyvenimas gali būti toks, ko kio mes visi trokštame.

Adamas Džeksonas

Į ž a N G a



tiKrOs 

MEILĖS 
PaSLaPTyS

h

Tada aš pirmą kartą gyvenime suvo kiau tiesą, 
apdainuotą daugelio poetų, 

o mąstytojų paskelbtą didžiausia išmintimi. 
Tiesa tokia, kad meilė yra 

galutinis ir didžiau sias žmogaus tikslas.
 

– DR. VIKTOR FRaNKL
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V E S T U V I ų  S V E č I a S

h

Tikriausiai nebūtumėte pastebėję jo, kaip tada nepastebėjo nė 
vie  nas iš dviejų šimtų svečių. Jis vienišas sėdėjo prie stalo 
kambario kampe. Vyrukas buvo jaunas, maždaug trisdešimties 
metų, vidutinio ūgio. apsirengęs juodu smo kingu, jis, regis, 
niekuo neišsiskyrė iš kitų vyrų kambaryje.

O vis dėlto jis buvo kitoks. Visi svečiai, ku   rie per vakarienę 
buvo prie stalo, dabar šoko, o šis buvo atėjęs be merginos, todėl 
dabar tik sėdėjo ir stebėjo poras.

Vakaras buvo puikus. Po kokteilių ir šampano patiekė praban
gią vakarienę, paskui septyni muzikantai pakvietė svečius šokti. 
Pasilinksminimas vyko įspūdingoje pokylių salėje aukščiausios 
klasės viešbutyje pačiame miesto centre. Tačiau jaunasis vyras 
nesi džiaugė švente. Jis niekada nebuvo geras pašnekovas, be to, 
min tis, kad sėdi kambaryje su dviem šimtais nepažįstamų žmo
nių, visai jo nelinksmino. Vienintelis žmogus, kurį jis pažinojo 
šioje salėje, buvo jaunikis, senas jo draugas. Jie nebuvo susitikę 
daug metų ir jis stebėjosi, kad jį apskritai čia pakvietė.

Jis žvilgtelėjo į draugą, o šis šoko, apkabinęs nuotaką. abu 
atrodė tokie laimingi, kad mūsų herojus net ėmė pavydėti ir 
klausti savęs, ar kada nors tokia lai  mė aplankys ir jį.

„Kodėl taip yra, – liūdnai svarstė jis, – kad kiti žmonės su
kuria šeimas, susi laukia vaikų, o mano draugystė su merginomis 
trunka ne ilgiau kaip du mėnesius? Kodėl nerandu tokios, su 
kuria norėčiau praleisti visą likusį gyvenimą.“

Jį tos mintys slėgė, jis graužėsi, kad nesugeba užmegzti il
galaikių ir tvirtų santykių. Drau gai net ėmė kalbėti, esą toks jo 
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likimas. Esą žvaigždės arba lemia meilę, arba ne. Jei ne – nieko 
pakeisti jau neįmanoma.

Kartą prieš dvejus metus jis pamilo merginą, bet tas romanas 
tęsėsi tik tris mėnesius. Kai santykiai nutrūko, jis ilgai siel
var  tavo, jautėsi visiškai sugniuždytas, kelias savaites negalėjo 
valgyti nei mie goti, o paskui nusprendė, kad daugiau niekada 
nesileis taip skaudinamas.

Dabar sėdėdamas ir stebėdamas šokančias poras jis tikino 
save, kad ge riau likti vienam. Juk meilė neilgalaikė ir daugelis 
porų greitai išsiskiria. Likęs viengungis, jis nepatirs išsiskyrimo 
ir praradimo skausmo, bus nepriklausomas ir visiškai laisvas.

Besižvalgydamas po kambarį, jis staiga pamatė vaizdą, kuris 
nu traukė jo liūdnas mintis ir priminė, kad meilė ir ilgalaikiai 
ry šiai vis dėlto yra – šokių aikštelės viduryje sukosi pagyvenusi 
po ra. Jie buvo švelniai apsikabinę ir šypsojosi vienas kitam. Ste 
bėdamas, kaip jie šoka, mūsų herojus mintyse dar sykį paklausė 
savęs, kurgi tas stebuklas, kurgi toji mergina, kuri laukia jo.
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S U S I T I K I M a S

h

– Jūs čia vienas?
Jaunuolis atsisuko ir ša lia pamatė pagyvenusį kiną. Vyriškis 

buvo neaukšto ūgio, žili plaukai juosė pliką jo vir šu galvį, veide 
švietė didelės linksmos rudos akys. Jis šypsojosi. Kaip ir daugu
ma kitų vyrų, kinas vilkėjo juodą smokingą, baltus marškinius 
ir ryšėjo juodą peteliškę.

– Taip, vienas, – atsakė jaunuolis ir šyptelėjo.
– aš taip pat. ar neprieštarausite, jei pri sėsiu šalia?
– Prašom, – sutiko jaunuolis.
– Puikios vestuvės, ar ne?
– ar jums patinka tokios puotos.
– O jūs nemėgstate vestuvių iškilmių? – nustebo kinas.
– Šiais laikais visa tai tėra komedija, – pareiškė jaunuolis ir 

atsi lošė kėdėje.
– Kas? – sukluso kinas.
– Vedybos.
– Gal ir komedija, bet tik tada, jei žmonės nemyli vie nas 

kito, – nesutiko kinas.
– Meilė! – šūktelėjo jaunuolis. – Kas yra meilė? žmonės visą 

laiką tai įsimyli, tai atšąla. Vieną dieną jie prisiekia ištikimybę, o 
kitą jau negali pakęsti vienas kito. Man regis, kad meilė pernelyg 
aukštinama, nors iš tikro ji tė  ra skausmo ir kančių priežastis.

– Tai ciniškas požiūris, – nesutiko kinas. – Drįstu tvirtinti, 
kad nėra šiame gyvenime didesnės klaidos, kaip ciniškai vertinti 
meilę. 

Jaunuolis įsmeigė į pašnekovą akis.
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– Kodėl? – paklausė.
– Patikėkit manimi, – atsakė šis, – kai priartėsite prie gy

venimo pabaigos, vienintelis tikras dalykas bus ta mei lė, kurią 
davėte ir gavote. Taip, vie nintelė ver tybė, kurią paliksite šiame 
pasaulyje, bus meilė. Nie ko daugiau. žinote, dar nesutikau žmo
gaus, kuris būtų nu gyvenęs gyvenimą be meilės, nors žmonių 
esu sutikęs tikrai daug.

Jis patylėjo, paskui pridūrė:
Meilės dovana suteikia gyvenimui prasmę. Dėl jos verta 

gyventi.
– abejoju, – sumurmėjo jaunuolis ir nusuko akis į šalį.
– Kodėl?
Kiek patylėjęs jis atsakė: 
– žinote, aš manau… aš manau, kad meilė tė ra romantiškas 

mitas. Mes visi linkę patikėti, kad vieną dieną sutiksime ypatingą 
žmogų ir jį pamilsime, tačiau taip nutinka retai. Net ir sutikę 
tokį žmogų, su juo ilgai neišbūname.

– Suprantu, – nusišypsojo senasis kinas. – žinoma, jūs esate 
vi siškai teisus. Meilė tėra tik romantiškas mitas!

Jaunuolis vėl įsmeigė į kiną akis.
– Palaukite, juk aš manau…
– Meilė nėra tas jausmas, kuris mus užklumpa netikėtai, – 

šyp sodamasis tęsė kinas. – Mes ją kuriame. Taip, kiek vie nas 
iš mūsų gali ją sukurti. žmonės klysta manydami, kad vieną 
dieną jie eis gatve, pa  matys ką nors ir įsimylės. žinoma, tokių 
susitikimų būna, tačiau tai ne meilė.

– O kas gi tai?
– Fizinis potraukis, aistra. Bet ne meilė! žinoma, iš abipusio 

fizinio potraukio gali išaugti meilė, tačiau tikroji meilė niekada 
nebūna vien fizinė. Iš tiesų mylėti, vadinasi, suprasti žmogų, jį 
pažinti ir gerbti. Ir nuoširdžiai juo rūpintis. Tai, sakyčiau, pa
našu į obuolių pyragą.
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– Ką turite galvoje? – susidomėjo jaunuolis.
– Kaip manote, ar galėtumėte pasakyti, koks obuolių pyrago 

skonis, jei vien tik žiūrėtumėte į jį? – šyptelėjo kinas.
– Ko gero, ne. Turėčiau jo paragauti. 
– žinoma. Kitaip tariant, turėtumėte išbandyti, ar jo vi dus 

atitinka išorę, tiesa?
– Taip.
– Tas pasakytina ir apie žmones, – paaiškino kinas. – Ne

galite spręsti apie žmogų vien tik pagal išvaizdą. Norėdami 
pamilti ką nors iš tikrųjų, turite pažvelgti į jo vidų, suprasti jo 
dva sią. Šių dalykų neįmanoma pamatyti akimis. Svar biausius 
meilės dalykus galima pajusti tik širdimi. Štai kodėl ilgalaikiai 
meilės ryšiai nėra atsitiktiniai, jų neužmegsite lyg tarp kitko, 
juos reikia susikurti.

– Kaip? – sukluso jaunuolis.
– Kai dar buvau mažas, mama išmokė mane auk sinės meilės 

taisyklės, – tęsė kinas. – Ji labai papras ta: jeigu nori, kad tave 
mylėtų, turi mylėti pats. Mes visi galime mylėti ir būti mylimi, 
todėl labai liūdna, kai žmonės nutaria gy venti be meilės.

– Kaip jūs galite taip kalbėti? – paprieštaravo jaunuolis, ne
nuleisdamas akių nuo kino. – Negi kas specialiai nutaria, kad 
gyvens be meilės?

Kinas pažvelgė jaunuoliui į akis.
– Taip, žmonės kartais atsisako meilės, nes baiminasi patirti 

išsi skyrimo ir praradimo skausmą.
Jaunuolis pajuto, kaip po tų žodžių jo veidą išmušė rau donis, 

suspaudė gerklę. Jis pasijuto nejaukiai, regėjos, tarsi senasis 
kinas būtų skaitęs jo mintis. O šis tęsė:

– Mylėti gali kiekvienas. Todėl mes turime pasirinkti mei
lę, – ir jis nežymiai linktelėjo į porą, kuri sė  dėjo prie gretimo 
stalo ir karštai ginčijosi. – Jūs matote puikų pavyzdį. Štai du 

S U S I T I K I M a S
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žmonės, kurie teikia pirmenybę ginčams, o ne meilei. Gyvenime 
daugybė pasi rinkimų. Mes galime rinktis. Galime būti teisūs 
arba galime būti mylimi, galime atleisti arba galime keršyti, 
galime būti vieniši ar galime būti su mylimu žmogumi. Tai vis 
pasirinkimai. žmo nės, kurie nieko nemyli, patys yra pasirinkę 
tokį kelią.

– Patys pasirenka tokį kelią? 
– žinoma. Gyvenate taip, kaip pasirinkate gyventi. ar esate 

vieniši, laimingi ar nelaimingi – tai yra jūsų pasirinktas kelias. 
Todėl jei jis jums nepatinka, galite rinktis kitaip. Daugelis 
klysta manydami, kad meilė ateis į jų gyvenimą tik tada, kai 
jie sutiks žmogų, kuris juos pamils. Ne. Tiesa yra tokia, kad jie 
niekada nepatirs meilės, jeigu nemylės patys. Gauname, kiek 
atiduodame, ir kiek atiduodame, tiek ir turime. Ben d raudami 
nepatirsime meilės, jeigu patys nemylėsime. Kai tik išmoksime 
mylėti, mūsų bendravimas virs meile. Štai kodėl kiekvienas 
gali mylėti ir būti mylimas, kiekvienas, kad ir kokios būtų jo 
gyvenimo aplinkybės, gali patirti meilę.

– Gal ir taip, – atsakė jaunuolis, – tačiau ne kiekvienas sutinka 
savo žmogų, argi ne? Ne kiekvienam nusišypso tokia sėkmė. 

– Sėkmė čia neturi jokios reikšmės, – nesutiko kinas.
– Gerai, tada likimas.
Kinas nusišypsojo.
– Likimas gali ištiesti pagalbos ranką. Jis kartais taip ir pa

daro, tačiau ir patys turite nesnausti. Jei norite ką nors sutikti, 
turite labai pa sistengti, kad tai įvyktų.

– Tai ne visada būna lengva, – paprieštaravo jaunuolis.
– Niekas nesako, kad lengva, – pritarė jam kinas. – Bet jei 

siekiate meilės, turite išsivaduoti iš baimės gniaužtų ir išnaudoti 
progas.

– Kokias progas? – pasidomėjo jaunuolis.
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– Mano šalyje nuo seno žinoma istorija apie žmogų, kurį 
vieną naktį aplankė angelas ir išpranašavo, kad jam lemta 
susikrauti didžiulį turtą, pasiekti svarbią padėtį visuomenėje 
ir vesti puikią merginą. Visą gyvenimą žmo gus laukė, kad iš
sipildytų pažadėti stebuklai, tačiau nieko neįvyko, jis galų gale 
mirė vienatvėje ir skurde. Kai žmogus pasiekė dangaus vartus, 
pamatė tą patį angelą, kuris kadaise jį buvo aplankęs, ir ėmė 
jam priekaištauti: „žadėjai man didelius turtus, aukštą postą ir 
puikią žmoną. aš laukiau vi są gyvenimą, deja, veltui.“ – „aš 
šito nebuvau žadėjęs, – atsakė angelas. – žadėjau tik galimybę 
praturtėti, užimti aukštą padėtį, sutikti puikią merginą. Tu pats 
tą galimybę pražiopsojai.“

žmogus sutriko. „Nesuprantu, ką nori pasakyti“, – tarė jis. 
„atsimeni, kartą tau kilo mintis apie rizikingą vers lo sandorį, 
tačiau tu išsigandai nesėkmės ir net piršto nepakrutinai?“ – pa
klausė angelas. žmogus linktelėjo. „Tu atsisakei tos minties. Po 
septynerių metų ji kilo ki tam žmogui, jis neišsigando nesėkmės 
ir greitai pasakiškai praturtėjo. Prisimink, – tęsė angelas, – kaip 
kartą baisus žemės dre bėjimas sukrėtė miestą, sugriovė daug 
namų, tūkstančiai žmo nių pateko į griuvėsių spąstus. Galėjai 
daug jų išgelbėti, tačiau išsigandai, kad valkatos apvogs tavo 
na mus, todėl nekreipei dėmesio į pagalbos šūksnius ir likai 
namuose.“

žmogus dar kartą linktelėjo ir jam tapo gėda. 
„Galėjai išgelbėti gyvybę šimtams žmonių, tada visi likę 

gyvi mieste būtų tave gerbę, – kalbėjo angelas. – O ar prisimeni 
moterį nuostabiais ugniniais plaukais? Juk ji ta ve labai domino, 
nebuvo panaši nė į vieną tavo anksčiau ar vėliau matytą moterį, 
bet tu išsigandai, kad ji niekada nesu tiks tekėti už tokio kaip 
tu. Išsigandęs, kad tave atstums, atstūmei ją pirmas.“

Vyras vėl linktelėjo, jo akyse blizgėjo ašaros.

S U S I T I K I M a S


