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Kitą dieną po vakarykščio pagyvėjimo Bare buvo tylu, vėsu ir 
iškilmingai tuščia. Barmenas su abiem padavėjom sėdėjo salėje 
prie staliuko ir žiovavo. Vasario mėnuo mieste P. restoranams ir 
barams yra mirtinas sezonas. Jeigu jums gyvenime trūksta dė-
mesio ir norėtumėte jo sulaukti iš padavėjų ir barmenų, būtinai 
atvažiuokite sausio arba vasario mėnesį. O paskui, kad palygin-
tumėte, atvykite liepą. Jums pasirodys, kad apsilankėte dviejuo-
se skirtinguose miestuose. Tie patys vasario mėnesio draugiški 
barmenai liepą jau bus pavirtę nepasiekiamais savimi patenkin-
tais snobais. Mielosios, seksualiosios sausio mėnesio padavėjos, 
vasaros vakarą išgirdusios jūsų pasiūlymą susitikti baigus darbą, 
pasižiūrės į jus kaip į sadistą, išgamą ir iškrypėlį. Koks „baigus 
darbą“? Atsikabink, aš ir taip vos gyva. Už jokius pinigus.

Tau įėjus, visas Baras aiškiai pagyvėjo. Per dieną jame ne-
pasirodė nė vienas žmogus. Tu – šiandien pirmasis klientas. 
Vos ne kaip koks pirmasis sekso partneris, kurį bus galima 
prisiminti ilgam. Iki kito penktadienio. O paskui – bandysi 
prisiminti nors veidą, nors vardą. Ir gali būti, kad nepavyks. 
Ir – bus vis tiek.

Tas „visas baras“ – tai senasis Barmenas, jam asistavo dvi jau 
pažįstamos Baro Merginos – padavėjos, ir visai atskirai sėdėjo 
dar keturios nematytos merginos. Barmenas, nusižengdamas 
nerašytoms baro taisyklėms, kaip eilinis baro lankytojas sėdė-
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jo salėje, kartais nuėjęs prie baro ir vėl trumpam pavirtęs savo 
paties barmenu, įsipildavo taurelę ir atsinešdavo prie stalo. Ma-
tėsi, kad jis nebeturi jėgų nunešti tuščių stiklų, todėl ant stalo 
kaupėsi gausybė įvairaus dydžio taurelių, beveik neliko tuščios 
vietos. Baro Merginos irgi ragavo jau ne po pirmą stiklą vyno. 
Keturios nematytos merginos įsitaisė už stalo salės kampe prie 
fortepijono, kuris visą žiemą stovėdavo nenaudojamas, kol pa-
vasarį iš kažkur atsirasdavo kažin kaip peržiemojęs pianistas – 
tuo pačiu nutrintu fraku – ir pradėdavo daužyti instrumento 
klavišus, kurie aiškiai jo neklausė.

Prisėdęs prie darbuotojų stalo pabandei pajuokauti apie 
vakarykštį kolegą vardu Velniop ir apie vakarėlį tuo pačiu pa-
vadinimu. Apie tai, kodėl jam vakar viskas buvo velniop. Tau 
pačiam vakar buvo velniop, bet to nenorėjai sakyti. Skųstis – 
nevyriška. Vyriška yra juokauti.

– Mūsų karalystėje – nieko naujo. Mirė jo tėvas, o mūsų 
kvailos sutartys neleidžia praleisti nė vieno mokymų ciklo, – 
trumpai nupiešei situaciją. – Programos vadovas jo neišleido į 
tėvo laidotuves.

– Neišleidžia mažų berniukų naktį į kiemą, – abejingai pa-
komentavo jaunesnioji Baro Mergina H. – Ir sirgdami, ir net 
mirdami eisite į tuos savo nepakeičiamus darbus.

– Tokios baudos jums, mergaitės, nė nesisapnavo. Neišėjęs 
į darbą gali prarasti pusės metų atlyginimą, – pabandei pasi-
aiškinti gindamas kolegą, bet pats pajutai, kad tai nuskambėjo 
kaip nevykęs pasiteisinimas.

– Kiekvienam – savi košmarai. Mums nesisapnuoja ne tik 
jūsų baudos, bet ir jūsų atlyginimai, – sumurmėjo antroji Baro 
Mergina Z., užsivertusi vyno taurę, o jos balsas nuskambėjo 
dusliai ir visiškai abejingai.
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Aiškiai matei, kad paprastai draugiškas, linksmas, jaunas 
kolektyvas turi kažkokių problemų. Jie gėrė, bet tai buvo be-
viltiškas išgėrinėjimas. Toks, kai geri, bet tau neskanu, nelen-
da, ir matai, kad gėrimas tikrai nepadeda, bet vis tiek geri, nes 
tikiesi, kad begeriant – visai ne dėl gėrimo, bet kažkaip kitaip, 
gal savaime – problemos išsispręs. Šįvakar netgi abiejų Baro 
Merginų H. ir Z. firminiai marškinėliai neatrodė labai juokin-
gai: priekyje buvo užrašas Fair, o ant nugaros – Play. Jeigu 
matytum vienu metu abi marškinėlių puses, galėtum perskai-
tyti Fair Play – „garbingas žaidimas“. Tai buvo visai neblogas 
pokštas: iš priekio – „garbingas“, o iš nugaros – tik „žaidimas“. 
Atrodo, kad jie visi trys jau buvo praradę viltį, bet tavo atėji-
mas suteikė jiems naujų vilčių, ir todėl reikėjo išgerti.

– Išgerkime, – Barmenas vėl kuriam laikui tapo barmenu, 
nuėjo už baro ir pripylė du stiklus vyno ir dvi taureles. Atnešęs 
gėrimus juos išdėliojo, po to kažką prisiminęs grįžo atgal prie 
baro ir pripylęs bokalą alaus pastatė priešais tave:

– Aš vaišinu. Žinau, kad mėgsti skiesti mūsų vietinį ugninį 
vandenį alumi.

Išgėrus tyla nepasidarė skaidresnė. Ore tvyrojo savotiškas 
nemalonus, visiems trukdantis sunkumas, kurio niekas nesiry-
žo sugriauti ar nutraukti.

Staiga pašokęs užsikorei ant kėdės, nuo jos – ant gretimo 
staliuko, ir surikęs neegzistuojančios armijos karo šūkį, stai-
giu rankos judesiu su įsivaizduojamu kardu perrėžei nemato-
mą tylą. Staliukas buvo išklerusiomis kojomis, gerokai svyravo, 
kiekvieną akimirką Tu rizikavai nukristi – galbūt net ant to 
pavojingo, stiklinėmis nukrauto darbuotojų stalo. Tavo staigus 
judesys labiausiai išgąsdino merginas, sėdinčias baro kampe, 
prie fortepijono. Padavėjos irgi krūptelėjo, bet lengviau, ir tik 
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Barmenas nesutriko. Tylos maišas, kurį Tu perpjovei įsivaiz-
duojamu kardu, iš tikrųjų subyrėjo ir nukrito po kojomis. Visi 
su palengvėjimu nusijuokė.

Tiesą sakant, Tavo atvykimas ir „prisiregistravimas“ šitame 
bare lygiai prieš dvi savaites irgi nepraėjo be nuotykių. Tave at-
sivedė draugas, kuris jau pusmetį gyveno mieste P. ir, kaip gy-
rėsi, buvo aplankęs penkiasdešimt du barus. Šitą užeigą žinojo 
kaip keistokų lankytojų, malonių merginų barą su aiškiu žolės 
kvapu, bet visiškai saugų. Mieste P. žolės rūkymas buvo beveik 
įteisintas užsiėmimas. Galėjai rūkyti atvirai, galėjai turėti sau 
kokias tris keturias porcijas suktinėms. Aišku, negalėjai, kaip 
rodo kvailuose filmuose, turėti švarko su dvidešimčia vidinių 
kišenėlių ir jose tvarkingai sudėliotų šimto porcijų žolės par-
duoti. Tą pirmą vakarą sėdėjote su kolega specifinio žolės kva-
po prieblandoje, šiek tiek kalbėjotės apie darbą, aptarėte būsi-
mų sutarčių sąlygas ir ilsėjotės – savaitę į priekį. Užsikalbėję 
praleidote kažkurią akimirką, o kai pakėlėte galvas, supratote, 
kad geriausia – jas nuleisti kaip galima žemiau. Apsižodžia-
vimas ir nekaltos muštynės akimirksniu pavirto tipišku baro 
karu. Salėje, akimirksniu virtusioje kovos lauku, skraidė kėdės, 
kažkam į galvą sudužo bokalas, vienas tipas, nudaužęs butelio 
kakliuką, grėsmingai mojavo stiklo šuke. Gatvėje jau girdėjosi 
policijos sirenos, norėjote dingti iš čia kuo greičiau, bet karo 
veiksmai irgi pasislinko link durų, todėl atsitraukimo kelias 
buvo dar pavojingesnis negu pastalė. Tu pamatei, kad Barme-
nas, atsargiai iškišęs galvą iš už baro kampo, moja Tau ir Tavo 
draugui. Susilenkę, kone keturpėsti, akimirksniu atsidūrėte už 
baro ir iš ten – tiesiu taikymu – prasmukote į pagalbines pa-
talpas. Ten jau sėdėjo jaunesnioji Baro Mergina H. su praskelta 
lūpa, iš kurios sruvo kraujas.
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– Reikia dėti ledo, kol lūpa neišsipūtė kaip balionas, – Ta-
vyje pabudo pirmosios pagalbos teikimo įgūdžiai, kuriuos bu-
vai ištreniravęs studentiškais laikais dirbdamas greitosios pa-
galbos automobiliuose.

– Esu dirbęs ambulance, – trumpai pasiaiškinai, profesio-
naliu judesiu užversdamas padavėjos veidą į viršų, apžiūrinė-
damas prakirstą lūpą ir dėdamas ant veido servetėles su ledu.

– Atrodo, kad namų sąlygomis neišsigydysim, – Tavo akis 
pastebėjo, kad perkirsta lūpa pernelyg išsižiojusi, kad galėtų 
sugyti pati.

– Nors niekas čia netrokšta savo noru važiuoti į ligoninę, 
vis dėlto teks keliauti ir susiūti lūpą, – apgaubdamas ją savo 
švarku, autoritetingai pareiškei kaip buvęs medikas. – Mano 
automobilis – už kampo.

Bjauriausia ligoninėje buvo tai, kad gydytojas visą laiką, kol 
Tu aiškinai situaciją (užkliuvo, paslydo, pargriuvo), bandė ne-
pastebimai apžiūrinėti Tavo rankas ieškodamas žymių, kurios, 
jo manymu, būtinai turėjo atsirasti mušant merginą. Jis aiškiai 
palaikė jus porele. Tokia porele, kur vyras nepraleidžia galimy-
bės pasitreniruoti, auklėdamas kažkuo neįtikusią ar nusikaltu-
sią merginą. Žmonės tiki, kad kiekvienas turi teisę auklėti. Kad 
galima ir reikia žmogų pakeisti. Kad žmogus gal ir neblogas, 
bet jeigu pasidarytų kitoks, dar geriau – kitas, tai būtų smar-
kiai geresnis. Ir tada nesvarbi priežastis – girtuokliavimas, vė-
lyvas grįžimas namo, kažkieno žinutė arba skambutis. Kiekvie-
nu atveju prasideda priekaištai, vėliau – barniai, tada – šiek 
tiek nebrangių sudužusių indų. Toliau – muštynės, po kurių – 
susitaikymas ir itin didelė meilė su raudomis, atsiprašymais ir 
priesaikomis. Seksas su prieskoniais. Nes šiaip mylėtis  – neį-
domu. Viskas atsibodę. O kai pasigeri, susimuši, priekaištauji, 
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sudaužai lėkščių, apgailestauji – vis nors kiek įdomesnis veiks-
mas, kuris gali įžiebti prigesusios meilės ekraną. Žmogų pama-
tai kitoje šviesoje. Pats pasirodai kitoks. Ir – jau įdomiau. Jau 
ir vėl galima gyventi.

Būtum pradėjęs gerbti tą gydytojūkštį, jeigu jis tiesiai švie-
siai būtų paklausęs: tai Tu, išgama, mušei šitą gražią merginą? 
Greitai parodyk sužalotus krumplius, kuriuos susikruvinai į 
tos mergaitės dantis, ir aš Tau iškviesiu policiją, kad kitą kartą 
pagalvotum, prieš keldamas ranką. Bet, užuot tiesiai paklausęs, 
jis tik visaip bandė apžiūrėti Tavo kairę, o paskui ir dešinę ran-
ką. Paskui nusivylęs, matyt, nusprendė, kad esi visiškas iškry-
pėlis, nes prieš mušdamas moteris užsimauni pirštines. Gal net 
prievartauji merginas P. miesto kapinėse, prieš tai užsimovęs 
prezervatyvą.

Visas šitas džiaugsmas buvo prieš dvi savaites, Tavo pirmąjį 
vakarą puikiajame P. mieste. Šis vakaras kažkuo panašus į aną 
trečiadienį, nusprendi pats sau. Toks ramus, kad geruoju čia 
niekas nesibaigs.

Ir sakai:
– Šis vakaras labai jau panašus į aną trečiadienį. Prisimena-

te, mergaitės, kai buvusios J. valstybės vaikinai nusprendė pa-
simėtyti kėdėmis? Buvo taip ramu, bet nuo pat pradžių atrodė, 
kad geruoju nesibaigs.

– Tokia čia ramybė, toks čia ir nerimas, – pradeda kalbą 
Barmenas, ir Tau nepatinka, kad abi Baro Merginos susigūžia 
ir visu kūnu rodo, kad norėtų atsistoti ir išeiti. Jos aiškiai žino, 
bet atrodo, kad norėtų nežinoti. Arba norėtų, kad Tu galvo-
tum, jog jos nežino.

– Pasėdėkit, mergaitės. Mūsų draugas ne toks jau dro-
vuolis,  – kalba jis toliau, ir Tu suvoki, kad kalba bus rimta. 
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Jeigu jau Barmenas kalba apie drovumą, prasidės nelabai tyri 
reikalai. Čia kaip kuriame nors socialiniame tinkle. Arba ži-
nių portale, kuriame Tu dirbai apžvalgininku. Kai kas nors, 
komentuodamas Tavo tekstą, pradėdavo žodžiais, rodančiais, 
kaip labai jis Tave gerbia, visados paaiškėdavo, kad jis Tavęs 
negerbia, nesiklauso ir nesupranta. Jam tikrai nerūpi disku-
sija ar argumentacija, o tik jo paties, jam aiški sumauta tie-
sa. Jis jau „žino“. Tiems, kurie žino, nieko nebereikia. Tie yra 
patys baisiausi. Apie drovumą kalbantys dažniausiai nebūna 
didžiausi drovuoliai. Barmenas aiškiai sumanė kažką, kam gė-
dos nereikės.

– Su jumis, bičiuli, mes atsiskaitysime, jums visa tai tikrai 
nieko nekainuos, – pradeda Barmenas dar iš toliau, ir tai skam-
ba dar blogiau. Visi šiais laikais žino, kad nėra nekainuojančių 
dalykų. Gal dar liko kokia bobulytė, tikinti, kad yra nemokamų 
pokalbio minučių, atsiras vienas kitas kvailelis, kuris pasimaus 
ant reklamos kablio nė neįtardamas, kad jis pats, pirkdamas 
prekę, jau sumokėjo už jos reklamą, nes reklamos išlaidos būna 
įskaičiuotos į prekės kainą. Sumokėjo už reklamą, kuri jį patį 
privertė nusipirkti. Neurolingvistinio programavimo sodai, so-
cialinių kontrolių miškai, manipuliacijų džiunglės.

– Čia toks lyg ir nedidukas socialinis eksperimentas, ir 
mums reikia jūsų kaip eksperto, – kalba Barmenas, vis dar nie-
kaip nepradėdamas kalbos. Įžanga aiškiai užsitęsė.

– Ir mums labai reikia pinigų. Mes čia savo barelyje, – gal, 
bičiuli, ir nežinote, kad mes visi trys esame šito versliuko dali-
ninkai, – nusprendėme teikti tokią paslaugėlę. Ypač vasarą, kai 
vaikinams norisi merginų, ir ne visi turi laiko ir noro ilgiems 
susipažinimo ritualams. Kai kurie nori staiga, greitai, čia ir da-
bar, – dėsto Barmenas, ir Tau pradeda aiškėti jų planai.
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Tau pasidaro kartu burnoje, todėl reikia išgerti. Kadangi 
išgėrus „vietinio ugninio vandens“ vis tiek pasilieka šioks toks 
netikrumo ir neapibrėžtumo prieskonis, tenka užsigerti alumi 
ir išgerti dar.

Jeigu jiems reikia sistemos, tai sistema, apie kurią Tu gali 
jiems papasakoti, yra ne kartą patikrinta ir be galo paprasta. 
Tiesą sakant, tai pati šliundriškiausia ir apgavikiškiausia siste-
ma. Nes ji pagrįsta klasikine, gyvenimiška susipažinimo situ-
acija. Viskas vyksta kaip realiame gyvenime, kaip per papras-
tą vakarą. Vienišas vaikinas atsibasto į barą, ir visi supranta, 
kad trečiadienio vakarą vaikinai visuomet ieško šiuolaikinių, 
linksmų, dalykiškų merginų kompanijos. Apsauginis, pava-
dinkim jį iškilmingiau – tebūnie Administratorius, palydi jį 
prie apylaisvio staliuko, prie kurio sėdi labai draugiškai nusi-
teikusios merginos. Vaikinas vaišina, pasiūlo išgerti, kalbina 
merginas, visi juokauja, bet panašumas į paprastą gyvenimiš-
ką situaciją tuo ir baigiasi. Merginos kaina paprastai įskai-
čiuojama į gėrimų kainas. Visi sėdintys prie stalo žino, kad 
vaikinas jau sumokėjo, kad išsirinkti merginą jis turi daugiau-
sia penkiolika minučių. Vaikinas tai žino. Ir merginos žino. 
Jis turi pasirinkti vieną iš keturių. Gal žmonės, sėdintys prie 
gretimų stalelių, ir nenumano, kas čia vyksta. O čia vyksta 
prekės apžiūra, netrukus įvyksta ir pirkimo aktas. Pirkėjas po 
kurio laiko iškeliauja su savo preke. Prekei, žinoma, tylint, o 
gal net džiaugiantis, kad sandoris įvyko. Viskas maksimaliai 
priartinta prie rinkos tikrovės. Viskas iš pažiūros atrodo la-
bai demokratiškai ir, jei susidomėtų policija, veiksmą visada 
galima aiškinti kaip laisvą susitarimą. Kai du asmenys laisvai 
susitaria, – užsidarę kambaryje dviese, bendru sutarimu, – jie 
gali daryti, ką tiktai nori.
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Labai ilgai neapsisprendžiantis pirkėjas kartais turi teisę su-
šokti vieną kitą šokį. Bet, kaip suprantate, dažniausiai šokiai 
yra tik laiko gaišimas. Prisiminei, kaip vienas doras, bet ne-
modernus Tavo bičiulis, gerokai apgirtęs naktiniame bare tol 
naiviai šokdino tokias draugiškas merginas, kol neapsikentęs 
apsauginis priėjęs sumaurojo: „Arba imi, kurią nori, arba va-
rai iš čia. Šokėjas atsirado – ar tu glušas, visai nesupranti, kad 
mergaitės čia atėjo ne pašokti?“ Apsauginis buvo šiurkštus, bet 
tiesus žmogus. Žmonės į tokias įstaigas užsuka ne vien pašokti. 
O jei koks naivuolis ir ateina tik pašokti, anksčiau ar vėliau už 
šokius reikia susimokėti.

– Turime keletą pažįstamų pradedančių merginų, kurioms 
irgi įdomu ir kurioms labai reikia pinigų, – aiškino Barmenas, 
neapibrėžtai mostelėdamas miesto link. – Ir mes patys dar 
nežinom, kaip čia viskas susiklostys. Reikia tokios lyg ir eks-
pertizės. Sociologinio eksperimento, ar kaip jūs, mokslininkai, 
vadinate tokias situacijas.

Barmenas kažkada studijavo universitete, tikrai ne mažiau 
nei penkerius metus kasdien susitinka su žmonėmis, kurie 
mėgsta ilgokai sėdėti prie baro ir kalbėtis, – taigi, jis yra nuo-
latinėje, nesumeluotoje Life Long Learning – „mokymosi visą 
gyvenimą“ tikrovėje. Ir tie gyvenimo mokslai, atrodo, labai 
keistai išėjo jam į naudą.

Barmenas per tą prakeiktą ne sezono metą visai nusivažia-
vo, pagalvoji. Vietoj šito nekalto, gražaus baro, kur taip smagu 
pasėdėti, pasikalbėti, parūkyti žolės ir išgerti alaus, pačiame 
miesto centre jis ruošiasi atidaryti viešnamį, knibždantį pros-
titučių. Tu bandai ironizuoti, bet pasijunti kaip filme. Filme 
su scenarijumi, kurį Tau pačiam pasiūlė parašyti. Režisierius ir 
aktoriai laukia. Žiūrovai pasirengę mokėti už bilietus pirmose 
eilėse. Tik scenarijus dar nepatvirtintas.


