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Kirpėjas

Visos moterys meluoja.
Savo vienišystės katinus auginančios ir vyno kamščia-

traukius po lova slepiančios merginos svajoja apie dieną, 
kai virš galvos iškelta puokštė primena lenktynėse iškovotą 
trofėjų, o veide triumfuoja emocijos: „Aš nugalėjau!“ Bal-
tos suknelės psichozė  – taip pavadinčiau dieną, tiksliau, 
konkretų skaičių, kurį kiekviena moteris trokšta kalendo-
riuje apsibraukti raudona širdele. Ypač jei artėja trisdešim-
tasis gimtadienis ir vis dar esi viena. Nenutrūkstama gimi-
naičių klausimų banga gali nužudyti per kelias sekundes. 
„Na, tai vis dar viena?“, „O kur kavalierius?“, „Matai, tavo 
pusseserė jau trečio vaiko laukiasi.“ Tačiau jiems jau bu-
vau įgijusi imunitetą ir artėjanti dar viena giminaičių fiesta 
manęs nebebaugino. Prisiminusi visas frazes, kurias teks 
išklausyti jau šį vakarą, sėdėjau patogioje kirpyklos kėdėje 
ir varčiau atsitiktinai į rankas patekusį nuotakų šukuose-
nų žurnalą. „Ką gi, užkietėjusiai vienišei baltos suknelės 
sind romas tik rai negresia“, – sakiau sau mintyse, laukdama 
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kavos ir telefone ieškodama išsisaugotos nuostabios ševe-
liūros nuotraukos.

Iš rankinės išdavikiškai kyšojo butelis šampano. Pran-
cūziško. Jis atkeliavo su kitais gardėsiais siuntinyje nuo 
mielo prancūzo, su kuriuo susipažinau per pernai vasarą 
vykusias pusseserės vestuves. Nieko nelaukdama jį atkim-
šau. Gurkšnojome su kirpėju, fone skambant devintojo de-
šimtmečio muzikai. Mano kirpėjui jau per penkiasdešimt, 
tačiau jaunatviškumu trykštantis ir sąmojo nestokojantis 
žirklių meistras dar niekada nenuvylė. Net kai mano sku-
durai atrodydavo kaip už 5 eurus iš „Humanos“, šukuose-
na visada būdavo kaip už 150. Su kuo daugiau galėjau gerti 
šį prabangų gėrimą? Kirpėjas, kas kartą sukurdamas mane 
iš naujo, nusipelno paties geriausio šampano. Purslai kute-
no gomurį, o aš stebėjau, kaip juodų plaukų varnėnai bai-
gia skrydį ant salono grindų. Kirpykloje moterys dažnai 
pagalvoja apie savo tapatybę ir egzistencinę prasmę. Aš 
taip pat susimąsčiau, ką prasmingo nuveikiau, prisiminiau 
visas meilės istorijas ir buvusiuosius, tarsi sukdama filmą 
perbėgau per visą gyvenimą ir žvilgsnis vėl atsimušė į krin-
tančią juodą sruogą. Ką tik vėl persikrausčiau į naują laiki-
ną stovyklą – taip įpratau vadinti tai, ką normalūs žmonės 
vadina namais. Tiesa ta, kad visi namai laikini, o mes tik 
stovyklautojai šiame gyvenime. Sunkiau kraustymąsi at-
laiko tik augalai. Pavyzdžiui, su manimi besikraustantis 
bazilikas, kuris dar ir apskainiojamas ruošiant maistą. Ką 
gi, tokia jau ta meilė prieskoninėms žolėms – ir myli, ir ėdi 
tuo pat metu. Panašiai ir su žmonėmis.

– Dar trumpinam? – paklausė kirpėjas ir aš pritariamai 
linktelėjau, vis labiau įsimylėdama savo atspindį veidrodyje.
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Diena, kai pasaulis tikrai nušvinta gražesnėmis spalvo-
mis, turėtų vadintis Kirpėjo diena. Daugiau gerų emocijų 
išlošiau apsilankymą pas psichiatrę iškeitusi į kirpėjo kėdę. 
Ko gero, jos kabinete dabar vėl begėdiškai veblenčiau apie 
vaikystės traumas, pašlijusius santykius su mama ir kaip bu-
vusįjį sunervindavo, kai pedantiškai lankstydavau jo keturių 
pasaulio šalių kryptimis išmėtytus drabužius. Pastarąjį kartą 
psichiatrė ėmė šniurkščioti, vos pradėjau kalbėti. Supratau, 
kad tai turi baigtis. Todėl ilgai jos nevarginau. Man reikė-
jo stipresnių migdomųjų, todėl pasakiau, kad mąstau apie 
savižudybę. Nebegalėjau miegoti. Akys tarsi atsiskyrė nuo 
kūno ir atsisakė užsimerkti. Kaip kokie du savarankiškai le-
vituojantys mėnuliai. Nepadėjo net naktinis politinių aktu-
alijų skaitymas. Tąkart išėjusi pro psichiatrės duris nuošir-
džiai mąsčiau, kad mano gyvenimas iš tikrųjų apgailėtinas, 
jei geriausia Vilniaus psichiatrė verkia.

Kirpėjui baigiant darbą, akimis perbėgau per tvarkingai 
lentynose išdėliotas priemones. Tai irgi vaistai. Tikriausiai 
ne ksanaksas gelbsti moteris, o valiūkiškų garbanų serumai 
ir aliejai. Geras kirpėjas – kaip ir geras seksas, tik malonu-
mas trunka gerokai ilgiau, ne penkias sekundes, ir nereikia 
nuogai aimanuoti kaip pornografijos kanalo žvaigždei. Pa-
kilau nuo kėdės, dirstelėjau į veidrodį ir rankomis perbrau-
kiau žvilgančius plaukus. Ritualas baigiamas kavos gėrimu, 
slyvų kompoto receptu ir daigintų petunijų nuotraukomis. 
Vienoje jų šalia kirpėjo pastebėjau jauną patrauklią blondi-
nę santūria šypsena ir nedrąsiu žvilgsniu.

– O kas čia tokia? Ar tik ne per jauna? – smalsiai paklausiau.
– Juokauji, tai juk mano dukra Milda! – šūktelėjo ir susirū-

pinęs paklausė: – Gal pažįsti kokį nors gerą, jai tinkamą vyrą?
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– Jai neužtenka problemų? – atsakiau klausimu į klausi-
mą ir abu nusikvatojom.

Gero vyro sąvoka, atrodo, mums įkalama į galvą nuo 
mažų dienų. Suprask, turi rasti gerą vyrą, kitaip būsi nelai-
minga moteris. Išeidama iš salono dar kartą sulaikiau žvilgs-
nį veidrodyje. „Sudie, juodoji fėja“, – pasakiau sau mintyse 
ir iškaukšėjau laiptais į lauką, kur leisiu vėjui pasigalynėti 
su naujuoju savo ego. Į autobusų stoties šiukšlinę išmetusi 
ksanakso pakuotę, skubėjau rytojui nusipirkti bilieto at-
gal į Vilnių, savo atradimų ir ambicijų miestą, kur manęs 
laukė vogtas šuo ir šešios dėžės kambario viduryje. Taip ir 
neišpakuotos – kirpykla svarbiau. Tiesą sakant, svarsčiau, 
ar apskritai verta jas išpakuoti. Miglotai suvokiau savo gy-
venimo planus, bet tai manęs neerzino. Galbūt tai visiškai 
natūralus pojūtis po nutrūkusių ilgalaikių santykių? Pana-
šus jausmas aplanko prie pėsčiųjų perėjos, kai žmonės ren-
kasi tau už nugaros, automobiliai zvimbia pro šalį, pėstieji 
kantriai laukia įsižiebiančios žalios šviesos, tada būtinai 
atsiranda vienas, kuris nebenustovi. Šiuo metu esu būtent 
tas žmogus, kuris nelaukia žalios, o tiesiog eina, jam nė 
motais, kokios spalvos keičia viena kitą. Nors psichiatrė 
per paskutinį vizitą patarė keliauti, daugiau bendrauti su 
žmonėmis ir neužsidaryti, kartais tenorėjau susigūžti po 
penkiomis antklodėmis ir pramiegoti šį gyvenimo tarps-
nį. Bet negalėjau lengvai pasiduoti tik todėl, kad kažkokia 
detalė mano buvusio vaikino galvoje tinkamai nefunkcio-
navo. Žinoma, kraustymaisi iš vieno buto į kitą negelbė-
jo, turėjau nurimti, bet ilgainiui ta pati vieta mane imdavo 
erzinti, sukeldavo depresiją, tapdavau apatiška. Žinojau, 
kad tikroji mano neprognozuojamos psichologinės būklės 
priežastis turėjo vardą, dvi kojas ir tikslią lokaciją erdvėje. 
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Tačiau šis žmogus buvo lyg apgaulinga Gvatemalos pupe-
lių kava, kuri iš pradžių apgaubia maloniu aromatu ir vaisių 
poskoniu, o paskui smogia rūgščiais ataskoniais ir atbuki-
na visus įmanomus receptorius.

Kaip kitos merginos kovoja su jausmais praeities vai-
duokliams? Taip, apsipirkinėjimas ir bendravimas su drau-
gėmis padeda, tačiau kai nusiperki tris spintas ir drabužiais 
gali iškloti visą Šiuolaikinio meno centrą – tai jau blogas 
ženklas. Ketinau sutvarkyti spintą ir daug ką išmesti, tai-
kyti fengšui, vėliau  – skandinavišką minimalizmo esteti-
ką, lankyti jogą, o gal boksą, galiausiai – daryti bet ką, kad 
tik nepajusčiau, kaip kambario sienos braunasi po oda ir 
virstu nebyliu marmuru. Dar vienas geras būdas išgyven-
ti emocines krizes  – nerti atgal į pasimatymus ir maitin-
tis kitų istorijomis, nei nuobodžiai analizuoti savąją, kurią 
būtų galima apibūdinti trimis frazėmis:

Gimimas.
Kokia čia nesąmonė?
Mirtis.
Išraiškingiausiai mano istoriją iliustruojantis motyvas 

juodomis letenomis tapsėjo po butą. Pavogusi tai, ką jis 
mylėjo labiau už mane, pajutau katarsį.

Nusipirkusi bilietą ir pasižvalgiusi po miestelio parką, 
kur kadaise, dar būdama naivi ir nesubrendusi paauglė, pir-
mą kartą perskaičiau mane sužavėjusį eilėraštį, supratau, 
kad niekas nepasikeitė. Tik suolelio spalva nebe ta. Ir aš 
nebe ta. Vienintelis Bodleras gali girtis, kad išliko toks pat.

Nė nepajutau, kaip nostalgiškus apmąstymus išsklaidė 
tuntas giminaičių. Sėdėjau šalia armoniką tampančio dėdės 
ir vis labiau skaidrų skystį stikliukuose teliūškuojančių pir-
mos, antros ir trečios eilės pusbrolių. Tada keturiasdešimt 
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kraujo saitais susijusių žmonių užtraukė užstalės dainą. Ne-
pamenu, kas pirmiau nustojo linguoti – užstalės vaizdas ar 
mano kūnas, mirtininko poza krintantis į lovą šalia senelės, 
kuri naiviai tikėjosi, kad man dar liks jėgų persirengti pižama.

Jubiliejus buvo atlaikytas!
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Atgal į pasimatymus

Neslėpsiu. Eiti į pasimatymą avint aukštakulnius po va-
karykštės giminių fiestos, kur pradedi nuo frazės „tik vieną 
taurę“, o baigi veidu į baltą staltiesę, yra velnioniškai sunku. 
Ką ir kalbėti apie tai, kad pabudus apima jausmas, jog tau 
reikia deguonies aparato ir dializės. O eiti į pasimatymą po 
ilgalaikių santykių, kurie baigėsi ne taip, kaip tikėjaisi, dar 
sunkiau. Bet labiau norėjau linksmintis, nei svarstyti dan-
tiškojo pragaro klausimus. Ko tik nesiimsi, kad nereikėtų 
prisiminti, kaip septintos eilės pusbrolis grabinėjo tave šok-
damas, kaip tetai į lėkštę įkrito protezai, jai vardijant visas 
ligas ir vaistus, kurių recepto gydytojas nesutinka išrašyti, o 
pusseserės vaikai klykė taip, kad norėjosi paspausti atmin-
ties ištrynimo mygtuką. Po viso to triukšmo, sukeliamo iš 
skirtingų Lietuvos kampų suvažiavusių giminaičių, atsibun-
di ir savo veide išvysti kažką panašaus į Žanos d’Ark ir kitų 
kankinių išraišką.

Nors pasimatymo dalyvis visiškai nepažįstamas ir gal-
būt net nuobodus tipas, jau ieškau vaistų nuo skausmo 
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vildamasi, kad mano galva neatrodys kaip kosminis erdvė-
laivis. Jis turėjo tik du pranašumus: 1) rašė be gramatikos 
klaidų; 2)  teigė mėgstantis skaityti knygas. Bendravome 
labai neilgai, bet po išsiskyrimo už veiksmus atsakinga 
smegenų dalis mažiausiai trims mėnesiams nustoja veikti, 
todėl sutikau nueiti į pasimatymą. Autobuse apsvarsčiau 
visus galimus blogiausius pasimatymo scenarijus, išgėriau 
tris litrus vandens ir atgavau žmogišką pavidalą.

Sutartu laiku sėdėdama vienoje iš senamiesčio kavinių 
jutau, kaip raudoni lūpų dažai varva nuo karščio, preciziš-
kai ištiesintus plaukus taršo vėjas, o ankšta suknelė (ga-
rantuotai pirkta svajojant atsikratyti mažiausiai penkių 
kilogramų) verčia mane žiopčiojančia ant kranto išmesta 
žuvimi. Supratau, kad reikia nustoti pirkti per mažus dra-
bužius arba pradėti sportuoti. Žinoma, antrą variantą reikia 
atmesti, nes sportas + vynas nedera ir primena bandymą 
nusiskusti kojas neįsipjaunant, o tai, galima sakyti, neįma-
noma. Kol mintyse dėliojau gyvenimo planus, pasirodė 
Misteris X, mėgstantis literatūrą. Aukštas, juodaplaukis, ru-
domis akimis. Priminė paauglystėje garbintą roko žvaigždę 
ir kartu kėlė nuojautą, kad ši išvaizda slepia tuščią sielą. Į jį 
įbesti aplinkinių moterų žvilgsniai tik patvirtino mano įta-
rimus. Turėjau reikalų su maitvanagiu. Žinoma, pradėjau 
nuo literatūros ir iškart jį demaskavau. Apsišaukėlis! Teigė 
mėgstantis knygas, kad susipažintų su skaitančiomis mer-
ginomis. Gal ir gera taktika, jei ne tuščia kaip kibiras galva 
ir banalūs juokeliai. Mano nusivylimas buvo toks pat kaip 
pirmą kartą pamačius, kad Kalėdų Senelis yra ne kas kitas, o 
mūsų kaimynas. Neįdomų pokalbį su Apsišaukėliu nutrau-
kė ekrane sušvitusi kirpėjo žinutė:

– Tai kaip ištekinsime Mildą?



I  skyrius

Supratau, kad kirpėjas rimtai nusiteikęs imtis ryžtingų 
veiksmų dėl trisdešimt ketverių metų dukters. Matyt, ir 
nuolaidą pritaikė tikėdamasis Pirmosios Piršlybų Pagal-
bos. Pamaniusi, kad bus smagu padėti merginai, kuriai iš 
paskos jau grėsmingai velkasi senmergystės šešėlis, iškart 
išpyškinau žinutę atgal:

– Atsiųsk ją man rytoj su knyga, kurią tau paskolinau. 
Pažiūrėsiu, kiek turime šansų.

Kai sutarėme laiką ir vietą, kur susitiksiu su Milda, atsidu-
sau ir gurkštelėjau vyno. Sėdėjau jau viena, be Apsišaukėlio, 
kuriam atvirai išklojau, kad jo grožis nekompensuoja pro-
to trūkumo. Stebėjau žmones. Moteris, seginčias sijonus, 
mūvinčias kelnes, pasidažiusias, susivėlusias, išsitaršiusias ir 
pasipuošusias. Paskui vyrus. Tokius ramius ir neperlenkian-
čius lazdos, be jokios desperacijos akyse ir isterijos susirasti 
antrą pusę. Palikusi neišgertą taurę ramiai patraukiau į savo 
vienišės kvadratu tvirtovę, kur manęs laukė vogtas šuo.

Buvo vidurnaktis. Sėdėjau ant grindų tarp dėžių ir su-
pratau, kad tokiam vienišumo iškankintam padarui kaip aš 
labiausiai ir reikėjo šuns:

1) kad nepradingtų motiniškas rūpinimosi instinktas;
2) kad iš liūdesio netįsočiau vien lovoje it kokia 

parsidavėlė;
3) kad nepamirščiau, ką reiškia šiluma (nors ir šuniška).
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Moteris, kuriai nereikia meilės

Ar tokios moterys iš viso egzistuoja? Klausiau savęs, kai 
Milda iškėlė moterų, kurioms nereikia meilės, temą.

– Melas, visoms moterims reikia meilės, – paprieštara-
vau Mildai, kai šioji pasakė, kad jau išmoko būti viena. Su 
ja sėdėjome kažkokioje hipsterių landynėje, gėrėme po 
antrą taurę vyno ir dirbtinio mandagumo kaukės jau buvo 
dingusios nuo mudviejų veidų. Kalbėjomės apie frylancini-
mą, keliones po pasaulį, vizas į Kanadą ir JAV. Manęs tai nė 
kiek nežavėjo, tačiau atrodė, kad visi aplinkui apsėsti min-
ties apie pinigų darymą sėdint Ispanijoje ir kuriant dizainą 
trečiosioms šalims. Tetrūko „juoduomenės“, kuri vaikšto 
būriais ir elgiasi tarsi slaptieji iliuminatai: visi kiti gers vyną 
viduje, o jie būtinai susės ratu kitoje gatvės pusėje. Žodžiu, 
įprastas vakaras Vilniuje su įvairiais personažais, kurie dieną 
kiūtodavo biuruose ir skleisdavo pagiežą santvarkai, o vaka-
re apvilkdavo savo pekinus rožiniais kostiumais ir dumdavo 
į gatves pranešti, kad švenčia gyvenimą, nes pagaliau penk-
tadienis ir rytoj nereikės į darbą.
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– Tiesą sakant, tai dariau taip seniai, kad net neprisime-
nu, bet ir nežinau, ar noriu prisiminti, – išrėžė Milda. O aš 
pagalvojau, kad tokių moterų kaip ji – tuntai! Nelaimingų, 
vienišų, kurios sulaukusios lėkšto dėmesio pridėtų į kelnes, 
o po greituko pasijustų savo šalies prezidentėmis. Jas lengva 
apkvailinti ir lengva palikti. Deja, nė viena jų nesupranta, 
kad net 100 metų, praleistų oloje su tuo pačiu partneriu, 
nepadės perprasti vyrų elgesio logikos. Kaip ir jiems mote-
rų mąstysenos.

– Tiesiog nėra iš ko rinktis.
– Suprantu, kaip jautiesi, – pratęsiau aš, o Milda tylėjo 

lyg vandens sklidina vaza. Bandydama ją įkvėpti pasiūliau 
dažniau susitikti taurės vyno.

– Mums reikia daugiau komunikuoti su šiuo pasauliu, 
Milda. Pašokti, pasilinksminti, pakeliauti. Gal taip rasim tau 
kokį inteligentą su taure „Margaritos“ rankoje?

– Mielai kur nors išeičiau. Aš laisva kitą savaitgalį. Tiesą 
sakant, aš laisva visus savo senmergiškus savaitgalius, – da-
bar jau pati kvatojo iš savo vienišystės, o mudviejų pokalbis 
tapo kaip dviejų ilgai nesimačiusių draugių tarškėjimas. Ap-
tarėme ne tik įdomiausias knygas, bet ir patvariausias pėd-
kelnes. Pasirodo, ne tik man opi problema, kad komercinin-
kai, specialiai gamindami per silpnas pėdkelnes, naudojasi 
moterimis. Mielo veido Mildai kalbant, aš svarsčiau, kodėl 
ji viena. Ar mus, moteris, sieja kokie nors panašumai ir ypa-
tybės, nusakančios, kodėl mes vienos? Per dvi valandas pati 
sau skyriau uždavinį rasti patikimą partnerį išsilavinusiai, 
elegantiškai į trisdešimt penktuosius metus žengiančiai 
moteriai. Apie save nebegalvojau. Juolab kad pastaruoju 
metu man nuo vyrų bloga. O ir sunku keisti požiūrį aplink 
matant kvailutes, apglėbtas lovelasų, kurie netrukus dingsta 
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iš jų gyvenimo ir vėl užsiima naujos olos paieška. Vargšės 
moterys. Joms reikėtų nešiotis ne tik po atsarginę porą pėd-
kelnių, bet ir po dujų balionėlį nuo lovelasų apsiginti.

– Svarbiausia suprasti, kad ne jie, ne vyrai, šiame žaidime 
svarbiausi, kad ir kokiais dievaičiais vaikiškose fantazijose 
save laikytų. Dievaitė esi tu, net jei ant tavo kelnaičių pa-
vaizduotas animacinis herojus. Tik tu sprendi, su kokios rū-
šies apsišaukėliu miegosi ir kursi šeimą. Blogiausia, jog tau 
teks meluoti, kad spėtum nueiti į kuo daugiau pasimatymų. 
Vienam sakai: „Dirbsiu iki devintos“, kitam: „Iki penktos“. 
Vienam – kad mėgsti žiūrėti futbolą namuose, kitam – kad 
patinka stebėti krepšinį arenoje. Vienam iš darbo nusiunti 
savo „mirštančios“ nuotrauką, kitam tuo metu jau rašai, kad 
po 10 minučių lauktų su kava ir sausainiais. Taip du ber-
niukai niekada nesusitiks smėlio dėžėje ir nesusipeš dėl kas-
tuvėlio, o tu sutaupysi laiko ir galiausiai vis tiek atrasi savo 
žmogų,  – baigusi šį monologą išgėriau paskutinį gurkšnį 
vyno ir pajutau, kaip nubėga pėdkelnių akys.

Patikinusi Mildą, kad dar ne viskas prarasta, tereikia iš-
lįsti iš stiklo gaubto, po kuriuo dabar ji tūno, nupėdinau į 
tualetą pasikeisti pėdkelnių. Jaučiausi kaip didvyrė, išmin-
ties vienuolė, skleidžianti savo patirtį nepatyrusiai ir naiviai 
mokinei. Kita vertus, aš buvau tokia vieniša, kad man net 
nebeskaudėjo. Iš tikrųjų nenorėjau nieko daryti dėl savęs, 
todėl stengiausi dėl kitų – taip gyvenimas tarsi įgavo prasmę. 
Mano jausmų lemputė perdegė ir šalimais nebuvo protingo 
elektriko, na, bent tądien nesimatė. Žvelgdama į veidrodį 
mačiau save, netikinčią meilės stebuklais, bet galėjau taip 
įkvepiamai apie tai kalbėti, kad net pakelės akmuo būtų su-
žydėjęs. Vakarais vaikščiodama po senamiestį ir matydama 
apsiseilėjusius vyriokus, susikibusius su savo merginomis, 
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greičiausiai irgi svajojančiomis apie Baltos suknelės dieną, 
aš ironiškai šypsojausi. Ilgainiui išmokau atskirti, kurie vi-
sada bus šalia, o kurie jomis pasinaudos kaip vienkartinė-
mis nosinaitėmis ir išmes į šiukšlių dėžę. Tokį gražų vakarą 
kaip šis bandau tikėti laimingos pabaigos galimybe – vien 
dėl Mildos. Nes yra gerų žmonių, kuriems kažkodėl meilės 
reikalai tiesiog nesiseka. Atsisveikiname apsikabindamos, o 
aš traukiu namo tuo pačiu keliu. Prasilenkdama su lovelasu 
nusišypsau šalia jo einančiai „vienkartinei nosinaitei“. Deja, 
jis nežino, kad jo mergina visai ne „vienkartinė nosinaitė“, 
o gudri ir apsukri melagė, taupanti savo laiką ir jausmus.

Į savo stovyklą vėl grįžau nubėgusia pėdkelnių akimi.
Velniop, nuo rytojaus vaikščiosiu be jų!


