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R e k l a m i n i s  
pa s i ū ly m a s

Rebeka, eidama paskui auklėtoją į jos kabinetą, laikėsi išdi-
džiai. Nė kiek neabejojo, kad sugebės įrodyti, jog pasielgė 
teisingai, o štai auklėtoja – ir vėl susimovė.

– Palauk čia, – tarė auklėtoja, uždarė duris ir nuėjo pa-
kviesti direktoriaus.

Rebeka atsisėdo į pirmąjį suolą. Kurį laiką spoksojo į lie-
tuvių literatūros klasikę galvodama, kokią negražią languotą 
suknelę ji nešiojo. Gal todėl ir tokius liūdnus eilėraščius rašė.

Paskui iš kuprinės išsitraukė dienoraštį ir tušinuką.
Kad laikas neitų veltui, reikia ką nors parašyti.

Nekenčiu socialinių valandų. Koks kvailys jas sugal-
vojo? Kam?..
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Visi kiti dalykai manęs nejaudina, netgi ma-
tematika, dėl kurios pusė mano pažįstamų samdo 
korepetitorius ir išgyvena, kad nieko negali suprasti. 
Lygtys ir taisyklės – vienas juokas, kai jas visas 
moki. Jos nesikeičia, jos – logiškos.

O socialinės valandos – neprognozuojamos.
Būtume kokius kabinetus tvarkę ar senus dra-

bužius labdarai rūšiavę, viskas būtų čiki. Bet ne, 
auklėtoja sugalvojo, kad mums praverstų apsilankyti 
senelių namuose. Formuoti socialinius įgūdžius, – taip 
pasakė. Na, žinot, reikia gi turėti saiką. Vaikai – ne 
prasigėrę vairuotojai, kuriems už bausmę tenka dirbti 
viešuosius darbus.

Todėl visų vaikų akivaizdoje pasakiau jai, kad 
neisiu į senelių namus.

Senelių... skamba taip, lyg eitum pas Kalėdų Se-
nelį į svečius. O argi aš nežinau? Ten daržovių prie-
glauda. Ir per teliką mačiau – kretančios morkos 
be jokios minties akyse. Ko vertas gyvenimas, jeigu 
žmogaus laukia tokia baigtis? Ir ko verta auklė-
toja, kuri šitaip traumuoja vaiko požiūrį į pozityvią 
senatvę?.. Juk devyniasdešimtmečiai dar gali bėgti 
Niujorko maratoną, aštuoniasdešimtmečiai – šokinėti 
su parašiutu. O septyniasdešimtmečiai jaunuoliai be 
vargo išvaro su jachta paplaukioti aplink pasaulį.

Gal pasiskųsti mamai?
Kažin ar verta. Mano mama – meilės romanų 

rašytoja. Rožinė migla akyse, trupmenos supaprastinti 
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nemoka. Ką čia prasidėsi su ja. O tėvas amžinai gas-
troliuoja po užsienį. Ką tik buvo Islandijoje, parvežė 
meškiuką. Sėdi ant sofos mano kambary, pilkas kaip 
ruonis, su žaliu kaspinu ant pilvo. Meškiukas, aišku. 
Ne tėvas.

Dabar vaidina Amerikoje, regis, toje pusėje, kur 
krokodilai gyvena. Per skaipą sakė, kad spektaklis 
sulaukė didelio pasisekimo. Kas iš to, jei pasakysiu, 
kad auklėtoja mane terorizuoja. Nerūpestingai atšaus 
citata iš „Vasarvidžio sapno“. Kartais atrodo, kad 
mano tėvas virtualus, ir kai iš tiesų sugrįš namo, tai 
apkabinsiu orą.

Kai esi vienintelis racionaliai protaujantis žmogus 
šeimoje, tai pačiam ir reikia suktis.

Kadangi man tik penkiolika, vis pagalvoju, kad 
būtų gerai turėti reikalų patikėtinę. Tokią griežtą mo-
teriškę: akiniai juodais rėmeliais, pilkas kostiumėlis, 
portfelis ir aukštakulniai. Aukštakulniai – būtinai, 
reikia, kad moteriškė atrodytų kaip vaikščiojantis 
plaktukas. Kai ji eitų koridoriumi, atrodytų, kad 
kala į parketą vinis.

Reikės pasižiūrėti internete, gal ką ir rasiu. Juk 
internete galima rasti visko.

Ji galėtų tvarkyti visus mano reikalus, susijusius 
su socialinėmis valandomis ir tėvų susirinkimais, į ku-
riuos tėvas negali, o mama nenori eiti, – jai atrodo, 
kad ji tam per garsi.
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O štai patikėtinė galėtų. Ji kaip reikiant išgąsdintų 
mokytojus griežta išvaizda ir aukštakulnių kaukšėji-
mu. Ir, aišku, Švietimo ministerijos rekomendacijų, 
raštų citatomis ir fraze „aš eisiu iki aukštesnio ly-
gmens“.

Žinoma, savo asmeninius reikalus aš tvarkyčiau-
si pati, patikėtinės ant Marko nesiundyčiau, nebent 
jis mane supykdytų. Griežtoji moteriškė būtų skir-
ta reprezentacijai. Būtų nepaperkama kaip moira ir 
siaubinga kaip gorgonė Medūza, į jos veidą pažvelgęs 
suakmenėtų netgi mūsų mokyklos direktorius.

Ką jau kalbėti apie šią nepatogią situaciją. Gor-
gonė kaipmat ją išspręstų...

Rebeka padėjo tušinuką. Išsitraukė mobilųjį ir peržvelgė 
laiškus. Nieko gero, reklaminiai pasiūlymai. Ištrynė visus, 
tik vienas kažkodėl užstrigo.

Matyt, išmanusis tapo nebe toks išmanus. Reikės kito – 
kaip tik pasirodė naujas modelis.

Bjaurybė laiškelis ėmė ir atsidarė. „Kam man jo reikia, 
neskaitysiu“, – pamanė Rebeka.

Tada, užuot dingęs amžiams, laiškelis ėmė ir prabilo mo-
notonišku roboto balsu:

– Siūlome reikalų patikėtinių paslaugas, patentuotas ir 
profesionalias, atitinkančias ES reikalavimus, į kainą neįei-
na transporto ir remonto paslaugos. Tvarkome įvairius rei-
kalus, ypač susijusius su asmens teisių ir privilegijų klausi-
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mais. Jeigu sąlygos jums tinka ir pasiūlymas jus sudomino, 
tiesiog paspauskite „taip“, ir mes su jumis susisieksime.

Koridoriuje pasigirdo žingsniai. Rebeka išsigando ir me-
chaniškai paspaudė „taip“.

Telefonas pyptelėjo ir išsijungė. Mergaitė įsikišo jį į kiše-
nę, užvertė dienoraštį ir įsmeigė akis į duris.

Pro duris įžengė direktorius ir auklėtoja. Auklėtoja atro-
dė nuliūdusi, o direktoriaus veidas buvo nepatenkintas.

– Tai ką dabar darysime, -aite? – rūsčiai paklausė direk-
torius suraukdamas antakius, ir šie tapo panašūs į du susi-
dūrusius šepečius. – Vėl maištaujame?..

Auklėtoja, išgąsdinta žodžio „maištas“, nedrąsiai tarė:
– Na, gal čia ir ne maištas... Tiesiog truputį trūksta pilie-

tinio sąmoningumo...
– Nieko panašaus! – nukirto direktorius. – Tai maištas!.. 

Šiuolaikiniams vaikams per daug leidžiama. Iš tos puikybės 
jie ir maištauja.

„Na, ar ne kvailys? – pamanė Rebeka. – Argi modernios 
gimnazijos direktorius gali taip kalbėti?.. Lyg būtų atkelia-
vęs laiko mašina iš viduramžių.“

Tartum perskaitęs Rebekos mintis, direktorius nutilo. 
O kadangi ir auklėtoja sužiuro į jį priekaištingai, mirksėda-
ma didelėmis naiviomis akimis, krenkštelėjo sutrikęs.

– Gerai, – tarė. – Atsivesk rytoj į mokyklą tėvus. Arba 
vieną iš jų.

– Mamytę, – sukuždėjo auklėtoja ištipendama paskui jį. 
Matyt, ji skaitė mamos romanus, o gal netgi juos mėgo.

– Ar galiu eiti? – paklausė Rebeka.



– Eik, eik, – auklėtoja sumojavo rankomis.
Imant iš spintelės daiktus, supypsėjo mobilusis.
Ekrane atsiskleidė laiškelis. „Jūsų pranešimas priimtas. 

Rytoj už Centrinio pašto prie terasos Jūsų lauks mūsų pati-
kėtinė. Jeigu laikas ir vieta jums tinka, patvirtinkite.“

Rebeką toks operatyvumas nustebino. Kita vertus, ko 
čia stebėtis – paslaugų sfera tokia ir turi būti. Jeigu reikalai 
sprendžiami vėžlio greičiu, argi išplėtosi normalų verslą?

Ji spustelėjo mygtuką patvirtindama, kad laikas ir vieta 
jai tinka.

Gegužės popietė ramiai slinko vakarop. Šaligatviu ap-
kūni moteriškė stūmė vežimėlį su kūdikiu, pralėkė dvirati-
ninkas, vaikų darželio tvorą susimąstęs uostinėjo neaiškios 
veislės šuo.

„Regis, viskas eina pagal planą,  – pamanė Rebeka.  – 
Reikėtų paskambinti Markui ir susitarti, kada pasimatysi-
me. Gal rytoj, po to susitikimo. Papasakosiu, kaip viskas 
buvo, pasijuoksime, jeigu ateis kokia vėpla ir man nepatiks. 
O gal...“

Daugiau ji negalvojo, nes nemėgo prognozuoti, kas būtų, 
jeigu būtų. Tai tuščias dalykas, visi protingi žmonės tai žino.
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Rebeka stovėjo prie terasos ir dairėsi į praeinančius žmones. 
Ypač – į dalykiškos išvaizdos moteris.

Patikėtinė vėlavo.
„O jeigu visa tai tik pokštas?  – šovė į galvą Rebekai.  – 

O gal dar blogiau?..“
Ji pažvelgė į kavinę, kurioje beveik visi staliukai buvo 

užimti. Papurtė galvą.
„Jeigu turėtų kokių blogų kėslų, neskelbtų susitikimo to-

kioje vietoje, kur pilna žmonių.“
Ji sutrikusi mindžikavo prie terasos.
„O kaipgi aš ją atpažinsiu? Arba ji – mane?.. Kodėl firma 

to neklausė?.. Gal jie tiesiog užuodžia savo klientus?..“
Išsitraukė mobilųjį. Žinučių nebuvo.
Rebeka apsidairė. Gal netyčia šmėstelės pilkas kostiumė-

lis, akiniai juodais rėmeliais ir aukštakulniai.
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Štai ateina nuo „Gedimino 9“. Pikta, susiraukusi, šneka 
mobiliuoju. Pilkas kostiumėlis, akiniai. Batai žemakulniai – 
matyt, taip jai patogiau.

Rebeka jau žiojosi sakyti „laba diena“, bet moteris, nė ne-
dirstelėjusi į ją, praėjo kaip pro tuščią vietą.

„Ir tegu sau eina, reikia čia man tokios fyfos“, – įsižeidė 
Rebeka.

Apsisuko ir vos neatsitrenkė į kažkokią būtybę, kuri ty-
liai stovėjo už nugaros. Vos ne kvėpuodama į pakaušį. Be 
akinių, be aukštakulnių, o kostiumėlis baisus, lyg ne iš šito 
amžiaus. Tokius nešiodavo bobulytės sovietmečiu, Rebe-
ka muziejuje matė. Ir, matyt, būtybei nė motais, kad dabar 
madingos didelės rankinės: laikė atkišusi pailgą rankinuką. 
Kone sprogdamas nuo prikimštų daiktų, jis atrodė lyg kro-
kodiliukas, kuriam pučia pilvą.

Užuot atsiprašiusi, kad šitaip prisėlino, moteriškė nusi-
šypsojo. O Dieve, jos ir dantys auksiniai. „Einu iš čia“, – nu-
sipurtė Rebeka.

– Laukiate patikėtinės?  – prabilo moteriškė dusliu, 
minkštu kaip drėgnos samanos balsu.

Rebeka atsitraukė, kad geriau ją įvertintų.
Auksiniai dantys, muziejinis kostiumėlis, išsipūtęs ran-

kinukas, po akimis – nuvarvėję šešėliai, irgi muziejiniai, o iš 
basučių kyšantys pirštų nagai pažeisti grybelio.

Pasipiktinimas užgniaužė Rebekai kvapą.
Moteriškė, – jos ir amžius, beje, buvo nenusakomas, ga-

lėjai duoti ir šešiasdešimt, ir trisdešimt penkerius,  – visai 
dėl to nesijaudindama, išsitraukė iš rankinuko akinius aps-
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kritais aliumininiais rėmeliais, užsitupdė ant nosies ir tapo 
panaši į Harį Poterį.

„O Dieve... Tokia būtų mano reikalų patikėtinė?! – Re-
beką nukrėtė šiurpas. – Kad visi iš manęs juoktųsi?.. Juk ji 
panaši į alkoholikės šmėklą, stovinčią prie šiukšlių kontei-
nerio.“

Rebekai šmėstelėjo, kaip šmėkla įžengia į gimnaziją ir 
šliurina į klasę, kur vyksta tėvų susirinkimas, šlepsėdama 
savo klaikiomis basutėmis. Direktoriaus šepečiai pakyla 
aukštyn, auklėtoja išsižioja ir negali susičiaupti. O tėvų aky-
se atsispindi tai, kas ir turi atsispindėti, kai pamatai pras-
mirdusią valkatą padorioj vietoj, – panieka.

– Ne, – tarė Rebeka abejingai ir įsidėjo telefoną į ranki-
nę. – Nelaukiu.

Dirstelėjo į priskretusį tušą moters akių kampučiuose ir, 
neįveikusi pasibjaurėjimo, pridūrė:

– Jūsų tai tikrai ne.
Apsisuko ir buvo beeinanti, bet baidyklė ramių ramiau-

siai ištarė:
– Manęs, manęs. O ko gi kito?.. Juk skambijot, užsisakėt.
„Na štai, dar ir kalba prasčiokiškai. Bent jau galūnę prie 

veiksmažodžių pridėtų, kaip kalbos etiketas liepia – skam-
binote, užsisakėte... Ir kas čia per žodis – „skambijot“? Re-
beka įsižeidė dar labiau.

– Atšaukiu užsakymą! – sušuko piktai.
– Nu nu, – vėl pasakė toji it kokia kaimo boba. – Atšaukt 

neįmanoma.
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– Tokios nesąmonės dar nesu girdėjusi!  – įtūžo Rebe-
ka. – Jeigu man nepatinka, tai atšaukiu. Ir viskas! Tai mano 
kaip vartotojo teisė.

Baidyklė papurtė galvą. Kerši riebaluoti plaukai išsprūdo 
iš skysto kuodelio, ir ji tapo dar bjauresnė.

– Be to, aš dar nesumokėjau, – trenkė svariausią argu-
mentą Rebeka. – Netgi avanso.

Baidyklė nuliūdo. Matyt, šis argumentas ją pribaigė. Ne-
buvo apie tai pagalvojusi, vėpla.

– Ir dar norėčiau pareikšti nepasitikėjimą jūsų firmos 
vadovybe! – griežtai pasakė Rebeka, norėdama galutinai ją 
sužlugdyti. – Jūsų firma niekam tikusi.

Baidyklė atsitraukė į šalį.
– Gerai, perduosiu tai viršininkui, – nuolankiai tarė.
– Aš ir pati galiu jam pasakyti!.. Čia laisva šalis, ir nuo-

monę galima skelbti drąsiai.
Baidyklė, užuot susigėdusi, nusišypsojo.
– Vargu ar mano viršininkui tai svarbu, – pasakė tebe-

šypsodama.
– Kaipgi nesvarbu? – pasipiktino Rebeka. – Kliento žodis 

yra įstatymas.
Baidyklė numojo ranka. Pamačiusi trumpai kirptus ne-

dailius jos nagus mergaitė pamanė, kad firma, matyt, bus iš 
skurdžiųjų, kurios verčiasi vos ne vos ir savo darbuotojams 
neskiria pakankamai dėmesio.

Netgi pajuto baidyklei šiokį tokį gailestį.
Žinoma, jis tuoj pat išnyko, kai Rebeka prisiminė, kam 

ketino samdytis patikėtinę. Šitos baisybės reikia kuo grei-
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čiau atsikratyti ir paieškoti rimtos firmos su įvaizdį turin-
čiais darbuotojais.

O kadangi mobiliajame rado Marko žinutę, kurioje jis 
klausė: „Kada susitinkam?“, nusprendė negaišti laiko. Juo-
lab namie dar laukė biologijos projektas: turėjo atlikti jį kuo 
geriau, kad nušluostytų nosį visiems, ypač tai varlei Karoli-
nai, pirmūnei ir žymūnei.

– Palauk biškį, – tarė baisybė kimiu balsu.
„Biškį! – prunkštelėjo Rebeka. – Tikra kaimo godzila. Ir 

kaip švokščia... Ko gero, dar ir rūko kontrabandines ciga-
retes.“

Boba atidarė rankinuką.
Tuoj išsitrauks pakelį „Saint George“ ir užsirūkys. Rebe-

ka apsidairė, ar nematyti policininko.
Kur tu čia jį rasi, artimiausia nuovada – Žirmūnuose.
Tačiau baidyklė išsitraukė ne cigaretes, o veidrodėlį. 

Mažą, apskritą, pigiais plastikiniais rėmeliais. Pablizgino 
mergaitei į akis lyg pusprotė ir leptelėjo:

– Veidrodžiai pavojingi.
„Taip taip, – nusišaipė Rebeka, – ir kas gi taip sako? Toji 

pati, kuri žiūrėdama į veidrodėlį klausia: „Veidrodėli, pasa-
kyk, kas pasaulyje gražiausias?..“

Būtų nusijuokusi, bet nebeturėjo jėgų. Šita boba išsunkė 
ją lyg matiekos kontrolinis.

– Viso gero, ponia, – apsisuko Rebeka. „Dar truputis, ir 
aš paklaiksiu“, – pamanė.

Boba jos nesivijo. Tik kažką sumurmėjo pavymui, Rebe-
ka išgirdo: „...atšaukti, ką ji sau mano, viršininkas to neleis“.



O kai grįžtelėjo pasižiūrėti, ką toji iškasena veikia likusi 
viena, prie fontano išvydo tuščią erdvę. Tik saulės spindu-
liuose mirgėjo krintančio vandens čiurkšlės.

Lyg nieko ir nebūta.
„Kaži ar verta pasakoti Markui,  – pasvarstė Rebeka.  – 

Nei čia juokinga, nei ką.“
Ji nusprendė užeiti į „Saldžius majus“ ir nusipirkti arbū-

zinių juostelių, kad nors kiek apsiramintų. „Paskui – namo, 
pasidėsiu daiktus, ir bus galima eiti pas Marką.“


