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 24 SKYRIUS

 KODĖL
VYRAI 
IŠDUODA

Pradėsime, mielosios, nagrinėti vieną iš opiau-
sių klausimų, kurį galime sulyginti tik su daug 
kalbų sukėlusia ir nežinomybe apgaubta pa-
slaptimi: „Ar egzistuoja gyvybė Marse?“ Kodėl 
jie būna neištikimi? Kaip, kodėl, iš kur vieną 
akimirką jūsų nusistovėjusiame, pakankamai 
gerame, kartais net laimingame gyvenime ne-
tikėtai atsiranda kažkokia Nika?

Šiai temai skirta galybė puslapių blizgaus po-
pieriaus leidiniuose, ji nagrinėjama internete, 
pokalbių svetainėse ir forumuose. Kiekvienas, 
susidūręs su neištikimybe, uždavė šį klausimą: 
„Na kodėl su manimi taip pasielgė?!“
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Meluosiu, jeigu sakysiu, jog egzistuoja kažin koks priežasčių są-
rašas, tinkamas visiems neištikimiems vyrams. Paprastai sutampa 
keli veiksniai: nesugebėjimas spręsti problemų santykių viduje 
(apie ši reiškinį rašysiu vėliau) ir, tiesą sakant, negražūs antrosios 
pusės poelgiai ir problemos.

Vienaip ar kitaip, atskleisti tam tikrą dėsningumą tikrai galima. Tai 
aš ir padariau. Nuoširdumas lemia atsakomąjį sąžiningumą, todėl 
man labai dažnai rašo vyrai, pasakodami apie tai, kodėl jie įsivėlė 
į meilės trikampį. Nuo paprastų dalykų ženkime link sudėtingų.

Prisiminkime jūsų romano pradžią. Skambučių laukimo lai-
kotarpis, šimtai nuoširdaus turinio žinučių ir kruopštus ruošima-
sis kiekvienam susitikimui. Stiliaus pasirinkimo ritualas, tinkamų 
drabužių derinimas, makiažas. Žinoma, tobula tam tikrų vietelių 
depiliacija, manikiūras ir pedikiūras. Beveik mergina iš žurnalo vir-
šelio. O nuotaika? Šypsena, žibančios akys, kruopščiai parinktos 
įdomios pokalbių temos norint jį nustebinti. Energijos, entuziaz-
mo ir idėjų fontanas, – trumpai tariant, harmoninga istorija ir en-
dorfinai.

Kas vyksta toliau? Apie tai, kad aistra ir įsimylėjimas šiame gy-
venime turi savo gyvavimo galiojimo laiką, manau, pasakoti nie-
kam nereikia. Būtent šio proceso pakeisti tikrai negalite. Atšaukti 
tam tikrų jūsų santykių transformacijų, deja, neįmanoma. Pra-
dėkime nuo žemiško ir kasdienio klausimo „Nenuskustos kojos“ 
nagrinėjimo. Vienas iš mano pažįstamų pokalbio apie žmonas ir 
išdavystes įkarštyje emocingai pareiškė: „Parašyk joms, kad iš 
tikrųjų reikia kasdien rūpintis savo išvaizda ir savo elgesiu. 
Tai tinka ir vyrams, ir moterims.“
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Žinoma, mes nesivelsime į diskusijas apie dėmėtus chalatus, 
plaukų suktukus ir parašiutines kelnaites. Tikiuosi, kad tai jau 
praeitis. Nors... Rašydama šį sakinį prisiminiau vieną damą. Paži-
nojau vyruką vardu Vitalijus. Jis buvo baisus mergišius. Per dieną 
keitė po dvi merginas. Netikėtai jis susipažino su Tonia, pamilo ją 
ir net buvo pasirengęs pamiršti siautulingą savo gyvenimo būdą. 
Tačiau, regis, Toniai trūko įžvalgumo. Užuot likusi šiek tiek paslap-
tinga, erotiška ir įdomi, mergina entuziastingai pradėjo jam „pirš-
tis“. Šį procesą tiesiog nepriekaištingai iliustruoja frazė iš apsaky-
mo „Šuns širdis“: „Mes juos dusinome – dusinome, dusinome – 
dusinome.“ Jeigu ne gražiuoju, tai piktuoju, tad pastojo ir pasiekė 
savo tikslą. Vitalijus kasdien darėsi vis niūresnis, o atsitiktinių ryšių 
skaičius ėmė viršyti buvusį. Priežastį supratau nuvykusi pasiimti 
reikalingų dokumentų. Duris atidarė Tonia. Ji vilkėjo dėmėtą cha-
latą, o ant galvos pūpsojo neaiškus mazgas. Vieną akimirką chala-
to kraštelis atsitiktinai atsilapojo, ir mano žvilgsnis nuklydo į tikras 
džiungles, kyšančias iš apatinių. Nuo to laiko daugiau niekada į 
Vitalijų nežiūrėjau smerkiančiu žvilgsniu.

Yra toks mielas Holivudo filmas „Kita moteris“. Taigi, apgautoji 
žmona, kalbėdama su meiluže, ištarė labai reikšmingą frazę: „Sek-
sui turiu ruoštis savaitę.“

 Tiesą sakant, mūsų laikais, kai visi kosmetikos įrankiai, procedū-
ros ir galimybės puoselėti savo išvaizdą tikrai pasiekiamos, man 
net mintis į galvą nešovė, kad tokio pobūdžio sunkumai gali eg-
zistuoti. Stipriosios lyties atstovai tvirtina priešingai. Nors, reiktų 
pabrėžti, kad jie patys prikišo nagus prie šios bėdos.

Taip, žinau, kad jūsų vyrai dažnai naudoja štai tokius mielus 
spąstus: „Tu patinki man tokia, kokia esi“. Melas!
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Tokia, kokia esi, – tai toji, kurią jis kadaise pa-
milo. Sportinės kelnės, ištampyti marškinė-
liai, „naminės“ kelnaitės, išspausti spuogai, 
nusilupęs nagų lakas, verkšlenimas ir pokal-
biai tik apie tai, ką reiktų pagaminti vakarie-
nei, neturi su tuo nieko bendro. Ir, beje, tai 
liečia ne tik išorinį blizgesį.

Kai mergina žino, kad atrodo puikiai, ji elgiasi kitaip. Laikysena, 
gundantis žvilgsnis, pasitikėjimas savimi. Mes kitiems patinkame 
tik tada, kai žavimės savimi veidrodyje. Tuomet nuo mūsų iškart 
ima sklisti ypatinga, žmones traukianti energetika. Pastebėjote, 
kad išėjusi iš grožio salono su nauja šukuosena ir manikiūru jau-
čiate praeivių žvilgsnius?

Užsiiminėdama seksu moteris labiau atsipalaiduoja, kai tiksliai 
žino, kad visos vietelės atrodo nepriekaištingai, tada galima imtis 
kraują kaitinančių veiksmų iš pornografinių filmų ir nesukti gal-
vos, jog iš dešinės pusės geriau nesirodyti. 

Kad ir ką suoktų vyras apie natūralų grožį, jis trokšta matyti bū-
tent tokią moterį. Ir nereikia pradėti taukšti apie kasdienį nuo-
vargį, norą pailsėti bei teisę namuose būti tokia, kokia esi. Mes 
visos nuolatos aimanuojame apie tą nepakartojamą pirmų-
jų jausmų ir dėmesio vienas kitam laikotarpį. Išnyra prisimi-
nimai, kaip jis į tave žvelgė, kaip virpėdamas tave lietė, kaip 
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tavęs klausėsi. Tik užmirštame, kad pačios tada elgėmės ir 
pateikdavome save visiškai kitaip.

Rūpintis savimi reikia pradėti tą lemtingą momentą, kai į galvą 
šauna maištinga mintis: „Oi, juk jis man ne svetimas, rytoj nu-
siskusiu tas kojas...“ Rytoj jau tingėsi namuose pasidaryti makiažą, 
apsivilkti seksualią pižamą, ieškoti naujų pomėgių, bandyti nu-
stebinti. Nespėsi apsidairyti, kai virsi nerangia namų šeimi-
ninke ir sėdėsi namie, kol jis nežinia kur bastysis.

Kiekvieną dieną puoštis prieš vyrą „seksualiosios moters katės 
kostiumu“, be abejo, neverta. Vyro protas gali neatlaikyti tokios 
palaimos. O vadovautis tarp merginų populiariu eilėraščiu „Aš tu-
riu šimtą veidų ir tūkstantį vaidmenų“ tikrai galima. Mano mei-
lužis prisipažino, kad viena iš priežasčių, kuri jį traukia prie 
manęs, nenuspėjami vaidmenų pasikeitimai. Ir ne tik mūsų 
išdykusiame miegamajame.

Ko gero, tai viena iš dingsčių, dėl kurios santuoka yra nepaprastai 
sunkus darbas. Tos, kurios visada ruošiasi susitikimui su vyru kaip 
pirmaisiais draugystės metais, kurios stebina netikėtai pradėju-
sios lankyti fechtavimo arba ikebanos kursus, gali tikėtis svaraus 
atlygio už savo pastangas.

Žmogus, kupinas gyvenimo energijos, be-
sidžiaugiantis pergalėmis įvairiose srityse, 
spinduliuojantis ir pasitikintis savimi, traukia 
savo antrosios pusės dėmesį net ir po dau-
gelio metų. 
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Be to, jiems, kaip ir mums, taip pat labai svar-
bios visos minėtos pastangos.

Galvojate, vyrams reikia mažiau meilės ir jos apraiškų? Netiesa! 
Jausti, kad moteris, gyvenanti šalia, stengiasi dėl tavęs, rūpinasi 
tuo, kad su ja būtų malonu ir gera, kad tas įmantrias pėdkelnes 
arba apatinių komplektą ji nusipirko dėl tavęs ir kad sugalvojo 
pramogą jums abiem, bei panašūs, labai svarbūs kasdieniai daly-
kėliai mūsų gyvenimo palydovų labai vertinami.

Beje, meilužės, išgyvenančios ilgalaikius santykius arba ta-
pusios nuolatinėmis vyro gyvenimo palydovėmis, neabejo-
tinai pradeda daryti tas pačias klaidas. Mums, mano mielo-
sios, bijoti derėtų trigubai. Nes jeigu vyrukas paliko vieną moterį 
dėl tų pačių priežasčių, pabaiga bus tokia pat. Ypač baisu skirtis 
pirmą kartą, likusieji taip tavęs nebaugins.

Kodėl nutinka taip, kad apgautos žmonos vaidmuo atitenka pa-
kankamai simpatiškoms damoms? Puoselėjančioms savo išorę, 
turinčioms pomėgių, užsiėmusioms ir net, iš pirmo žvilgsnio, 
svajonių moterims. Viskas baigiasi tuo, kad ši svajonių moteris 
sėdi ir rauda susirašinėdama su varžove.

Ech, jeigu visi tie paprasti dalykėliai mūsų santykiuose viską iš-
spręstų, būtų labai lengva gyventi. Tačiau juk niekas nesakė, kad 
bus lengva, tiesa? Aptarkime, mano nuomone, svarbesnius da-
lykus. Juk mes bent kartą gyvenime esame matę labai laimingą, 
įsimylėjusį ir jau ne vienus metus ištikimą vyrą šalia damos, kuri, 
sakykime be užuolankų, tikrai ne „Mis Pasaulis“.
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Mano „nesėkmingų santuokų užrašų knygelėje“ yra vienas pavyz-
dys. Grįžęs iš darbo vyras mėgo užsiimti skulptūrų lipdymu. Jam 
patiko, kad iš nieko staiga atsiranda kažkas įstabaus. Netrukus pa-
sitaikė galimybė atidaryti nedidukes, tačiau savo dirbtuves. Kaip 
pavyzdingas vyras, jis pasitarė su žmona, ar ji neprieštaraus, kad 
jos mylimas žmogus įgyvendins savo svajonę. Dama maloningai 
sutiko. Toliau cituoju jį: „Jei būčiau žinojęs, kad vėliau kiekvieną jai 
parankų ir neparankų kartą man apie tai primins, nė už ką nebū-
čiau atidaręs dirbtuvėlių.“ Ji nuolat kartojo, kad atliko žygdarbį, 
leidusi užsiimti mėgstama veikla, priekaištavo, kad jis ten pralei-
džia daug laiko, kaltino jį, jog elgiasi nuodėmingai su pozuotoja 
bei skųsdavosi purvinais jo marškinėliais. Kiekvienas išėjimas į 
dirbtuves lemdavo priekaištus. Esą, geriau tu su savo vaiku pra-
leistum bent šiek tiek laiko, niekam tikęs tėveli. Vyrukas iš pra-
džių bandė aiškinti, ginti savo visiškai logišką teisę kartkartėmis 
skirti laiko sau. Vėliau spjovė į viską ir ėmė slėpti tiesą. Meluoti 
apie susirinkimus darbe ir papildomus darbus. Ten, kur apsigy-
vena melas, intymumo nebelieka. Maža to, ji ėmė šniukštinėti ir 
sužinojusi, kad šis jai pradėjo meluoti, keldavo klaikius barnius. 
Rezultatas – skyrybos ir kita moteris.

Mes dažnai painiojame nuoširdžią paramą su garsiai skamban-
čiais šūksniais „dėl tavęs aš ugnį ir vandenį pereičiau“, „aš visada 
tave palaikysiu“, „aš visada būsiu šalia“. O iš tikrųjų būna taip: 
užtrukai darbe – priekaištai, pavargai ir nenori bendrauti – 
nuoskauda, pradėjai kilti karjeros laiptais – kompleksai, ra-
dai pomėgių – pavydas.

Labai dažnai vyro bandymai praleisti, pamanyk, savo asmeninį, 
laiką be žmonos šalia, lemia tylią pastarosios nuoskaudą ir liūdesį 
arba net triukšmingą kivirčą.
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Beje, jeigu žmones sieja draugiški santykiai, jie niekada taip nesi-
elgia. Ar tu priekaištausi pavargusiai draugei, jog ji tavęs ne-
bemyli, nes nenori keturiasdešimt minučių plepėti po ilgos 
darbo dienos? Niekada. Pavargo tai pavargo. O kuo vyras 
kitoks?

Prisipažįstu, aš taip pat dariau šią klaidą. Kadaise bet koks mylimo 
vyro pomėgis arba planai, nesusiję su manimi, buvo lyg dūris į 
paširdžius arba išdavystė. Arba kartu, arba niekur. Žinoma, šios 
problemos šaknys buvo daug gilesnės. Mano asmeninės ir mūsų 
bendros. Dabar, į situaciją žvelgdama iš savo solidžios patirties, 
žinau, kad tokiu būdu santykių sukurti neįmanoma, ir jeigu tokių 
dalykų neišspręsime, tai viskas subyrės į šipulius.

Bet kuris psichologinių problemų neturintis 
sveiko proto individas atsisakys būti kaž-
kieno puse ir vieno kūno dalimi. Nes patys 
žinote kokia kūno vieta turi dvi puseles. O 
meilė ir šeima – tai du savarankiški žmonės, 
kurie nori būti kartu ne todėl, kad užlopytų 
kažkokias savo spragas, o todėl, kad jiems 
gera drauge.

Nagi, pafantazuokime. Kokį vyrą tu nori matyti šalia? Protingą, 
savarankišką, galintį prisiimti atsakomybę už save ir dalį jūsų san-
tykių, pageidautina, kad neturėtų sunkumų darbe ir sugebėtų 
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mylėti. Pakankamai dailus ir rafinuotas žmogaus paveikslas. Taigi 
štai, tokie žmonės nenori būti vergai. Tai, kad jis tave pamilo, pa-
noro būti šalia tavęs ir net vedė, nereiškia, kad dabar jis yra tavo 
nuosavybė, ir teisė į jo laiką, mintis, norus bei pomėgius priklauso 
tik tau.

Tavo vyras turi teisę skirti laiko sau, reikšti savo asmeninę nuo-
monę ir troškimus bei pomėgius. Tu gali nepritarti jo nuomonei 
ir nesidomėti tais pačiais dalykais, tačiau palaikyti jį būtų ne pro 
šalį.

Vergų epocha, ačiū Dievui, jau seniai praeityje. Tačiau kažkodėl 
vedybinę sutartį daugelis dažnai prilygina visiškai asmens pri-
klausomybei kitam žmogui. Pasitaiko, kad situacija tampa juo-
kingai absurdiška. Kartą man parašė moteris: padėkite, mano 
santuoka byra, ruošiuosi pateikti skyrybų dokumentus, mano 
situacija klaiki, negaliu net įsivaizduoti, kaip toliau gyventi su to-
kiu žmogumi. Mano vaizduotė nupiešė daug šiurpių šio įvykio 
paveikslų: nuo meilužės su trimis vaikais iki vidutinio sunkumo 
smurto. Ech, labai gaila, kad mes bendraujame ne akis į akį, ir 
aš negalėsiu pamatyti jūsų nuostabos, kai perskaitysite, kas gi jai 
nutiko. Tai va... Vyras žiūrėjo pornografinį filmą.

Čia turėtų atsirasti šypsenėlė. Niekšas, išdavikas, sutrypęs didžiulę 
ir tyrą meilę. Ji mąstė taip: „Jeigu vyras žiūri pornografiją ir su-
sijaudina, vadinasi, jis geidžia kitos, bet ne manęs. O jeigu taip, 
neabejotinai, jis netrukus bus man neištikimas. Ir apskritai, kaip 
taip galima elgtis – jeigu myli žmogų, tai galvoji vien tik apie jį.“ 
Tiesą sakant, esu įsitikinusi, kad galiausiai jis išties bus neištikimas 
šiai įdomiai asmenybei. Tačiau ne todėl, kad žiūri smerkiamą fil-
mą suaugusiesiems. O norėdamas bent jau sau įrodyti, kad jis 
nepriklausomas žmogus, o ne tuščiagalvė lėlė, tampoma už vir-
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vučių. Būtų neblogai, jeigu šio laiško autorė būtų vienintelė tokia 
geniali. Tačiau graudūs damų laiškai apie tai, kaip šios pričiupo 
savo sutuoktinį, žiūrintį filmus arba nuotraukas suaugusiesiems, 
reguliariai supurto mano monotonišką kasdienybę.

Žinote, kodėl meilužės pažįsta vyrus daug geriau nei jų oficia-
lios žmonos? Nes, kai jis man pasakoja apie savo pomėgį rašyti 
filmams scenarijus, aš džiaugiuosi ir nuoširdžiai domiuosi, kaip, 
kas, ir drąsinu jį. O kai jis pasakoja kažką panašaus savo žmonai, 
tai prasideda aimanavimas: „Kam tau visa tai? Geriau tą laiką skir-
tum mums, nes jaučiuosi vieniša ir man nuobodu.“ Šiuo atveju tai 
bendrinis daiktavardis ir apibendrintas įvaizdis.

Išvada: neatimk iš žmogaus teisės būti savi-
mi, valdyti savo gyvenimą ir puoselėti save. 
Neversk jo jėga būti su tavimi, neribok jo po-
mėgių, palaikyk jį ir nuoširdžiai domėkis. Jei-
gu tau nepriimtini kažkokie dalykai, kuriuos 
jis daro, o jam jie ypač svarbūs, galbūt šis 
konkretus vyras nėra tau skirtasis.

Supratimo stoka skatina ne tik neištikimybę, bet ir santykių pa-
baigą.

Kaip, beje, ir moterų savybė „graužti“ dėl materialinės padėties. 
Vyras, be abejo, šeimos maitintojas. Tačiau jiems, mamutų me-
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džiotojams, taip pat pasitaiko prastų dienų. Kartais jos trunka 
ilgą laiką. Patikėk, jeigu tavo vyras protingas, jam pačiam ne itin 
malonu, kad jis šiuo metu finansiškai nestabilus. Apie tai priminti 
ir net priekaištauti kategoriškai draudžiama. Labai taikliai pasakė
J. Brodskis: „Žmogus gali grįžti į nusikaltimo vietą, tačiau ten, kur 
buvo pažemintas, jis sugrįžti nepajėgs.“ 

Pažįstu vieną pakankamai gerai finansiškai apsirūpinusią porelę. 
Žmona nuolatos pasakoja vyrui, kad jos draugių sutuoktiniai už-
dirba daug daugiau. Su ašaromis akyse ir priekaištais aptarinėja 
drauges, esą, Marinai vyras padovanojo „Porsche“, o Anai „Cartier“. 
O ji vargšelė sėdi su juo, nevykėliu. Jis ilgai bandė kažką įrodyti, 
dirbti ir siekti geresnių rezultatų. Tačiau kaskart pasiekęs pergalę 
girdėjo tik „mažai, mažai, mažai“, galop viską metė. Dabar jie ruo-
šiasi skyryboms. Priežastis – kita moteris, kuriai viskas patinka.

Jeigu jau kalbame tokia tema, manau, verta priminti dėkingumo 
ir žavėjimosi savo išrinktuoju naudą. 

Apskritai, moterys turi keistą bruožą: jos trokšta švelnumo, 
rūpesčio, meilumo, kad išrinktasis visą gyvenimą būtų šalia, 
be paliovos primindamos, jog šis – mulkis. Apskritai, jam tu-
rėtų būti didžiulė garbė, nes princesė, sosto įpėdinė, teikėsi šalia 
jo atsisėsti. Beje, ne tik jam tokia šlovė, bet ir daugybei draugių, 
giminaičiams, net varžovei. Atgailaujate už nuodėmes? Žinau, 
pati kartą įsigudrinau įstrigti santykiuose, kuriuose seniai nusto-
jau žavėtis savo antrąja puse, o palikti jo negalėjau tik dėl bana-
laus įpročio. Tas vienintelis kartas išmokė mane iš karto rauti su 
šaknimis, tik pajutus, kad reguliariai žiūri į jį kaip į... Na, jūs, manau, 
supratote.




