
- Panele Sofija, - kreipesi priej^s nepazjstamas vyras, - ar galime 
snekteleti? 

Sofija zvilgtelejo j laikrodj: jau puse desimtos vakaro. Sj kart^ jo-
gos uzsiemimas uzsit^se, nes dalyvavo keli naujokai, kuriems reikejo 
daugiau demesio. Sis vyriskis - vienas is Mokytoja nusiteike isgirsti 
klausimq apie sveikatos bedas, apie tai, kiek joga gali padeti konkreciai 
siam zmogui. Paprastai sie dalykai rupi visiems naujokams. Klausine-
ja, kol paragauja dvasingumo. Kai isbando meditacijas, psichotrenin-
go zaidimus, apie sveikat^ paprastai liaujasi kalbeti, nes paprasciausiai 
apie j ^ pamirsta. Atsiranda daug idomesniq dalyki^. Susitikti su savo 
dvasia ir neregimuoju pasauliu pirm^ kart^yra pasakiska, zavu ir... Si^ 
akimirk^ Sofijos mintis nutrauke visiskai kitoks nepazjstamojo klau-
simas: 

- Mane atsiunte ponas Markus. Jis noreti^ pasamdyti jus asmeni-
nems jogos treniruotems. 

Sofija kilstelejo antakius laukdama paaiskinimo, koks Markus? 
Latvijoje tokiu vardu vadinami tukstanciai vyrq. Bet zmogus moters 
veido israisk^ suprato visiskai kitaip: 

- Suprantu, kad jums netiketa, bet ponas Markus liepe surasti ge-
riausi^. Jis vertina tik kokyb^. Patikekite, aplankiau visus jogos klubus 
Rygoje ir jus man atrodote labiausiai ismananti savo darb^... 

- Supraskite, mes nesame klubas... - megino priestarauti mokyto
ja, bet nepazjstamasis j ^ vel nutrauke. 

11 



- Panele Sofija, galite atsikalbineti ir nesutikti, bet ponas Markus 
labai atkaklus. Jis vis sii^s ir siqs jums zmones, kol gali^ gale sutiksite. 
Jis yra pasireng^s sumoketi, kiek tik reikes... 

Dabar Sofija jau eme nervintis, jos viduje kilo stiprus pasipriesini-
mas. To dar nera huvq, kad kas ateitq j uzsiemim^ ir taip jzuliai reika-
lautu asmeniniii treniruociq. Atrodo, kad pasaulyje uz pinigus galima 
nupirkti visk^... 

- Paklausykite, gerbiamasis, - jogos trenere pirstais paliete pasne-
kovo krutin^, - as tikrai neturiu laiko asmeninems treniruotems. Ir pi-
nigai cia niekuo deti. Tegul tas ponas Markus, kad ir kas jis biitq, ateina 
I grupinius uzsiemimus. Grupeje stipresne energija, todel galima dirbti 
daug stipriau nei vienumoje. Jei nenori j grup^, belieka du variantai: 
arba tegul susiranda kit^ mokytoja (galiu netgi rekomenduoti k^ nors), 
arba tegul siuncia pas mane savo zmones kiek tik nori, bet visi jie tures 
susimoketi uz tai, kad lanko mano uzsiemimus. Ir kalbeti daugiau sia 
tema neverta, nes as tikrai tam N E T U R I U L A I K O ! 

Zmogelis nuleido galv^ ir po akimirkos vel pazvelge Sofijai j akis, 
bet jau maldaujamai, o ne jsakmiai kaip anksciau. 

- Labai prasau... Ponas Markus nemegsta nejvykdytq uzduociq. 
Tada del man^s nueikite pas j j nors kart^. Pati pasakykite jam j akis. 
As zinau, kas man^s laukia... Arba mane ismes is darbo, arba siqs pas 
jus vel ir vel. O man tikrai nesmagu varstyti duris ten, kur nesu laukia-
mas... Prasau... 

Sofija vel zvilgtelejo j laikrodj. Jau hut\\i namie ir gerusi va-
karin^ arbat^. Vidinis nepasitenkinimas jau smauge. Betgi kokie zmo
nes! Net nesistengia suprasti... Kad jie zinotq, jog jos laikas suskaiciuo-
tas minucii^ tikslumu... Kasdien galybe veiklos, begale jsipareigojimt^, 
vakare uzsiemimai... Vis delto sio maldaujancio zmogaus nesinorejo 
skaudinti. Akivaizdu, jis tarnauja despotiskam vadovui, kuris zaidzia 
zmoniii likimais vien todel, kad gali nusipirkti jn gyvenimus. Stiprus 
pyktis pazadino Sofijos sirdyje nor^ pamokyti pasiputelj Markt^. 
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- Gerai, sakykite adres^... 

_ Ne ne, as pats jus ten nuvesiu, jei norite netgi dabar pat... - nu-

myke zmogelis. 

- Juokaujate? - jau pasaipiai sucype Sofija. - Nors akimirk^ pa-

sistenkite jsivaizduoti, kaip man visa tai atrodo. Ateina zmogus kone 

naktj, reikalauja susitikti su man visiskai nepazjstamu vyru, kuris vel-

niai zino, ko nori, dar reikalauja, kad sesciau j svetim^ automobilj, ir 

net nesako, kur busiu vezama... Gal jums galvoje negerai? Tai tikrq 

tikriausias pagrobimas! 

Zmogelis susim^ste. Matyt, tikrai stengesi j visk^ pazvelgti is Sofi

jos pozicijij. 

- J e i norite, kad pasimatyciau su jQsq seimininku, pati atvaziuosiu 

rytoj ryte. Sakykite adres^. Kitaip nieko nebus. 

Uzspeistas j kampq nepazjstamasis nepatikliai padiktavo adres^ su 

patikslinimais, nes paaiskejo, kad paslaptingasis ponas Markus gyvena 

uzmiestyje ganetinai nuosaliai. 

Vis^ vakar^ Sofija jaute nepasitenkinim^, kurj jos sirdyje pasejo 

nepazjstamasis. Svarste, kaip galetq mokyti zmogq, kuris J£̂  taip stipriai 

nuteike pries save dar iki jqdviejq susitikimo... Matyt, kazkoks kar-

minis rysys islindo kaip yla is maiso, visai netiketai, be perspejimo ir 

pasiruosimo... 

K i t^ ryt^, kaip ir buvo sutarta, Sofija susiruose j svecius. GPS jran-

ga vede j ^ uz miesto, teko pasukti j misko keli^, kuris, jos nuostabai, 

buvo kuo puikiausiai asfaltuotas. Pasiekusi didziulius metalinius vartus 

pastebejo filmavimo kamer^, sustojo spusteleti mygtuk^, paaiskinti, 

kas ir ko arvyko. 

„Nieko sau, - pagalvojo Sofija, - sitoki^ prabang^ gali sau leisti 

tik... I kieno nasrus as lendu? Dieve, tikiuosi, viskas baigsis gerai. Ir 

siandien..." 
Mokytojos raudonas golfas atrode kaip nepageidaujamas ir zeminan-^l 

tis spuogas prabangiame kieme, kurio viduryje stovejo riimai, apjuosti 



tyliai osiancio misko. Moteris sparciai uzbego laiptais prie durq, kurias 
pagarbiai pravere, matyt, kambarine, nes buvo apsirengusi melsvu mo-
terisku kostiumeliu su balta prijuoste ir medziagine karunele ant galvos. 

- Ponas Markus jusq jau laukia. Prasau, eikite paskui mane, - ista-
re j i dalykiskai ir palengva nuzingsniavo gilyn j rumus. 

Sofija seke is paskos ir besizvalgydama aplink jaute, kaip jos su-
sierzinimas stipreja. „Kq as cia veikiu, kai yra tokia daugybe zmoniq, 
kuriems reikalinga tikra pagalba... Ponulis tobulybe jsigeide asmeninii^ 
uzsiemimq!" 

Ties paskutinemis durimis kambarine stabtelejo, pravere jas ir ran-
ka parode, kad toliau Sofijai teks eiti vienai. Mokytoja zenge pirmyn. 
Tai buvo didziule stikline sale. Per vis% ilgj driekesi didziulis baseinas, 
uz langq matesi miskas, na o kiti du trecdaliai patalpos buvo palikti 
sportuoti. Sales viduryje buvo patiesti du jogos kilimeliai. Salia jq sto
vejo vyras, kokiq trisdesimties metq, balta laisva palaidine, sviesiomis 
lininemis kelnemis, basas. Sofija, kaip pripratusi, ryztingai nuzingsnia
vo pono link. 

- Nesuprantu, pone Markau, kam jums joga, kai turite visa tai? 
- Kam? - nustebo vyras taip netiketai uzsipultas. 

Sofija sustojo gal per tris metrus nuo pasnekovo. Is cia j i jau ga-
lejo jvertinti j j : vyras ganetinai aukstas, tvirtai sudetas, nepaprastai su-
kaustytii judesiq, matyt, del nuolatiniq etiketo reikalavimi^, plaukai 
specialiai apkirpti taip, kad atrodytq siek tiek pasisiaus^s, siauros lupos 
stipriai suspaustos, kakta nepaprastai auksta ir plati, akys melynos ir 
sk^stancios liiidesio bei rimtumo mimikoje, antakiai nusvir? zemyn. 
„Taip, vadinasi, turime reikal^ su depresijos ir kompleksq kamuojamu, 
vienisu, bet viskq sau galinciu leisti zmogumi... Darbelio butq daug. 
Bet neplanuoju cia daugiau grjzti", - m^ste sau Sofija. 

- Jogos man reikia sveikatai ir dvasingumui ugdyti, - letai ir rais-
kiai itin zemu balsu istare vyras. 

Mokytoja syptelejo. Dar vienas lunatikas... 
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- Tai pagaliau supratote, kad yra dalykq, kuriq uz pinigus nejma-

noma nusipirkti? 

- Deja, taip. Girdejau, kad esate geriausia jogos mokytoja visoje 
Rygoje, - labai ramiai kalbejo pasnekovas. 

Sofija surauke antakius. Nejaugi jis nejsizeide? 
- Taip kalba zmones, o as apie tai nem^stau... Deja, is tiesq atvy-

kau pasakyti, kad negaliu imtis jusq mokyti... 
- Kodel gi? As sumokesiu, kiek reikes. 
- Matote, mano laikas tikrai labai brangus, kad eikvociau j j vie-

nam zmogui, kai tuo metu galeciau padeti visai grupei... 
- As kartoju, sumokesiu, kiek tik reikes. 
- Jus teisus, - nusisypsojo Sofija. - Mano pasiteisinimas buvo tik 

mandagus bandymas atsisakyti pasiillymo. Bet jeigu jus toks atkaklus, 
tada paklausiu, is ko uzsidirbate pinigq? Tokio amziaus gyvenate ru-
muose, galite leisti sau visk^? Kur toji aukso gysla? 

Vyro veidas isliko ramus, nors antakiai siek tiek kilstelejo. Sofijai 
buvo sunku suprasti, k% jis si^ akimirk^ galvoja. 

- Deja, atsakyti j sj klausim^ negaliu, - ramiai istare velgi sirdj 
verianciu baritonu. 

- K ^ gi. Buvo malonu susipazinti, pone Markau. Tikiuosi daugiau 
susitikti neteks... 

Sofija jau gr^zesi duri^ link, bet Markus sustabde: 
- Sakykite savo kain^. 
Mokytoja atsigr^ze. 
- Kalbame ne apie kain^, pone Markau, - nusisypsojo. 
- Apie k^ gi tada, panele Sofija? 
-A p i e moral^... Matote, jog^ sudaro astuonios pakopos, ir pirmo-

sios dvi yra morales kodeksas. Joga nejmanoma, jei morales pamatai 
silpni... 

- Sit kaip, - linktelejo smakr^ zemyn vyras. - Tad k^ siulote? Negi 
as beviltiskas ir man nejmanoma padeti? 
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