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TENORAS



tyliausias  
tenoras

Kartą su kurso bičiuliu Martynu Kaženausku važiavau automo-

biliu. Jis paprašė stabtelėti degalinėje. Sustojau. Greitu žingsniu 

nuėjęs jis pradingo už degalinės durų, palikęs mane mašinoje.

Po kelių minučių Martynas pasirodė tarpduryje. Eidamas 

link manęs ėmė rodyti į mano automobilio kapotą. Abiem ran-

komis mostelėjo į viršų, lyg sakytų: „Alexai, hey, ko sėdi, kuo 

greičiau atidaryk kapotą.“

Atidarymo mygtukas buvo po vairu. Pasilenkęs padariau, ko 

prašomas.

Pakėlęs kapotą, Martynas ėmė kažką krapštyti. Man pasi-

darė įdomu, ką jis ten daro, todėl nusprendžiau žvilgtelėti. Tais 

laikais buvau stebuklingai lėtas. Viską dariau flegmatiškai, to-

dėl ilgokai užtrukau, kol išlipau. Iš pradžių paliečiau durų ran-

keną...

Tik tak...

Padėjau koją ant gatvės grindinio...

Atsistojęs visu ūgiu išgirdau, kaip Martynas uždarė kapotą: 

„Prrrrrrrrrrrrrrrr!“ Paskui lyg liūtas suurzgė: „Važžžžžžžiuojam!“

Įsėdome į automobilį.

Pasukau raktelį.
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Pajudėjome link senamiesčio, kur buvo mūsų mokymo įs-

taiga.

Vairuodamas laukiau, kol Martynas pasakys, ką padarė, ta-

čiau jis ėmė kalbėti apie mūsų pažįstamą Eglę, kuri gyveno prie 

VI forto.

Kai pasidomėjau, kas vyko po kapotu, Martynas paaiškino: 

„Pastebėjau, kad silpnai dega lemputė, todėl pakeičiau nauja...“

Tai buvo kažkas netikėto...

Tikras brolis, mama linkę pagelbėti mums net nesakydami 

apie tai, bet kurso bičiuliai, pažįstami...

abejingi  informuotojai

Visi esame susidūrę su „informuotojais“, mėgstančiais sakyti: 

„Hey, tavo akinių stiklai stori.“ Kai girdėdavau tokius „kompli-

mentus“, man kildavo klausimas, kokia nauda iš tokių pasisa-

kymų? Ne kartą teko girdėti, kaip mano pažįstamam sako: „Hey, 

dar labiau pastorėjai.“ Tokie pareiškimai stebina. Kartą vienam 

iš kritikų pasakiau: JEIGU TAU RŪPI ŠIO ŽMOGAUS SVORIS, NU-

PIRK JAM ABONEMENTĄ Į SPORTO KLUBĄ! Taip, lengva pasa-

kyti: „Hey, tu važinėji prastu automobiliu, laikas įsigyti naują“, 

o štai pagelbėti... Po velnių, vietoj to, kad aiškintum kaimynui, 

kad jo automobilis paseno – nupirk jam geresnį!!!

– Hey, tu vienišas, kodėl nesusirandi merginos? – mėgdavo 

aiškinti jie, užuot padėję man tapti asmenybe, kuri įdomi kitos 

lyties atstovams!
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Kaip jau supratai, mes kalbame apie savanaudžius ir apie 

dėmesio vertas asmenybes. Atsakyk, kurie iš ką tik paminėtų-

jų tau patinka labiausiai? Aš mėgstu tuos, kurie ne tik kalba! 

O taip, gyvenime sutikau žmonių, kurie padėjo man, neprašyda-

mi nieko atgal. Vienas iš jų buvo Martynas. Deja, tokių žmonių 

yra laaaaaaaaaaaabai, laaaaaaaaaaaaaabai mažai, o kiti tingi 

pagelbėti. Kodėl? Priežastis Nr. 1: ŽMONĖS NĖRA ĮSITIKINĘ, AR 

JŲ PASTANGOS ATSIPIRKS!

Taigi problemą slepia klausimas: AR MAN BUS NAUDINGA 

TAU PAGELBĖTI? Nes juk neverta padėti žmonėms, kurie nežinia 

ar grąžins investicijas. Todėl daugybė skaitytojų šiuo metu tikisi 

tik naudos, tačiau tingi ką nors daryti dėl kitų žmonių...

– Bet kodėl aš turėčiau ką nors daryti dėl kitų? Kokia ne-

sąmonė! Absurdas ir kvailystė! Kam man daryti gerus dalykus, 

nesitikint grąžos? – kartą paklausė vienas iš pašnekovų.

Turiu atsakymą! Jeigu nori gyventi savanaudišką gyvenimą, 

niekada niekam neištiesk pagalbos rankos. Girdi, padėti kitiems 

būtų didžiausia klaida! Taip, nesidalyk su žmonėmis nei van-

deniu, nei duona, nei šiltais apsikabinimais! DALYKIS GERAIS 

DALYKAIS TIK PO TO, KAI TAU SUMOKĖS! Visada lauk dėmesio, 

bet niekada nerodyk jo pirmas, nes tave gali įskaudinti! Kuo 

dažniau vadink savanaudžiais tuos, kurie gaili su tavimi dalytis 

meile, tačiau pats jos neduok! Ech, tas sarkazmas... O dabar pa-

kalbėkime RIMTAI: jeigu nori patirti palaimą, tikrumą, pateiksiu 

tau kitą, daug geresnį pasiūlymą, kurį rasi kitoje pastraipoje.
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mylėk kitus labiau,  
nei  j ie  myli  tave

Mylėk žmones labiau, nei jie myli tave... Žinau, kartais jie klysta 

(kaip tu ir aš), bet vis tiek juos mylėk – mylėk taip, kaip niekas 

nemoka... O jeigu tave paliko, būk dėkingas už tai, kas buvo, 

nes toji patirtis – neįkainojama...

Kartoju: mylėk žmones labiau, nei jie myli tave... Mylėk juos 

visa širdimi, nesitikėdamas grąžos, padėkų, pagyrimų. O jeigu 

kyla klausimas „ar verta“, tada atėjo laikas panerti į žodžio MEI-

LĖ prasmę! Žinau, perprasti šio žodžio esmę sunku, bet verta. 

Kodėl tikiu tuo, ką sakau? Matai, suvokimas, kas yra meilė, 

suteiks tau supergalių. Kas pabandė, žino, kodėl taip kalbu. 

Nes tik mylėdamas visa širdimi gali tapti kuo nors daugiau nei 

mėsa...

– Alexai, pala! Kokių galų man mokytis mylėti? Kas aš, kvai-

lys? Gal neturiu ką veikti? – dar labiau nustebs pašnekovas... 

Turiu atsakymą! Tik išmokęs mylėti gali atsikratyti pavydo, kan-

čių ir jausmo, kad esi nereikalingas! Suprask: tik perpratęs su-

dedamąsias meilės dalis, tu gali suartėti su tau rūpimais žmo-

nėmis... Nors paminėjau tik vieną naudą iš daugybės, pradžiai 

to užteks... Žinau, yra manančiųjų, kad meilės nereikia supras-

ti... Tuo tikintys mėgsta mėtytis pažadais...  Pasidaliję tuščiais 

žodžiais, jie jaučiasi dosnūs, bet mane įkvepia kitokie žmonės...

 Mane įkvepia tie, kurie yra dosnūs poelgiais – jie yra mano 

mokytojai!

 O taip, būk dosnus! Būk dosnus kaip Martynas, įkvėpęs 

mane parašyti šį skyrių!!!

Tu juokiesi, bet tądien Martyno poelgis apšvietė ne tik ma-

terialųjį, bet ir sielos kelią!
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Tu gali turėti diiiiiiiiiiidžiausią, 
puikiausią, prabangiausią sodą, bet 
kas iš to, jeigu nemoki juo mėgautis...



Kaip supranti, ši tema yra apie įvairius šviesos šaltinius, ne 

tik apie lemputę, kurią rasi automobilyje! Juk tarp tavo pažįsta-

mų žmonių yra tokių, kurie pasiklydo ir nemato gyvenime švie-

sos. Su tavimi kalbu, skaitytojau! Kas žino, gal kas nors iš tavo 

artimųjų turi šią problemą? ŽINOK, TU GALI TAPTI TA ŠVIESA, 

RODANČIA JIEMS KELIĄ!

Gal tavo mylimojo žmogaus akys užgesusios – pagelbėk, už-

teks žiopsoti! Aišku, tai sunkiau, nei įsukti dvi lemputes, bet... 

UŽDEK MYLIMAM ŽMOGUI AKIS – TEGUL JOSE ĮSIŽIEBIA MEILĖ 

GYVENIMUI! O taip, tu gali pažadinti santykius – uždegti akis 

taip, kad jos apšviestų jūsų gyvenimą nauja prasme! Jeeeee, te-

gul transformuojasi mūsų diskusija į santykių temą! Prisipažin-

siu, mane jaudina santykių klausimas, todėl tenka padiskutuoti 

apie tai su skaitytojais per „Skype“ ar „Messenger“!

radikali  tiesa apie  meilę 
(santykiuose,  draugystėje 
ir. . . )

Tomas: Alexai, aš labai myliu vieną merginą, 

bet jai visiškai nerūpiu. Kaip man ją 

susigrąžinti? Aš taip negaliu, galvoju apie 

ją naktimis ir mane kankina nemiga. Aišku, 

santykiai nebuvo patys geriausi, kai buvome 

kartu, nes dažnai skirdavomės ir taikydavomės, 

bet vis tiek negaliu be jos gyventi.
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Alexas: Tomai, nori, kad paguosčiau ar 

kad pasakyčiau tiesą? Perspėju – mano 

atvirumas laaabai žeidžia!

Tomas: Sakyk tiesą, aš klausau.

Alexas: Gerai! Tiesa: tavęs nėra už ką mylėti...

Tomas: :). ...Ką?!

Alexas: Sakau, tavęs nėra už ką mylėti... 

O gal tave verta mylėti už tai, kad 

kiekviename sakinyje kartoji žodį AŠ?

Tomas: Supratau.

Alexas: Abejoju, ar supratai. Atsakyk, ką 

padarei dėl to žmogaus? Nuskridai į mėnulį? 

Pasodinai jai gėlių plantaciją? Išmokai groti 

saksofonu jos mėgstamiausią dainą? Rimtai, 

kokia yra jos mėgstamiausia daina? O gal 

parašei jai poemą? Gal manai, kad davei 

jai daugiau, nei kiti gali duoti? Aaaaaaa, 

žinau, tu esi respektabilus jaunuolis, turintis 

daug ketinimų? Jeigu merginos mylėtų 

dėl ketinimų, tavo buvusioji mylėtų visus 

jaunuolius, nes jie visi turi ketinimų!  

Sakai, verta mylėti dėl to, kad esi 

savanaudis šiknius, egoistas, savimyla?

Tomas: Ne! Kodėl manai,  

kad esu savanaudis?
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Alexas: Atsakyk, kodėl tu nepaklausei manęs, 

ką daryti, kad ji būtų laiminga? Kodėl tau rūpi 

tik tavo problemos. Sakei, kad TAU skauda. 

Manai, jai neskauda? Ar tu bent žinai, kas jai 

rūpi šiame gyvenime?

Tomas: Gal.

Alexas: Ar pasakyti, ko ji norėjo?

Tomas: Taip.

Alexas: Ji, kaip ir dauguma 

moterų, norėjo jaustis gerai, 

jaukiai. Tai svarbiausias dalykas, 

kurio nori moterys ir, beje, vyrai!

Alexas: Tu gali kaltinti mane arba save dėl 

to, kad neuždirbi daug pinigų, bet ji norėjo 

patyrimų, o ne daiktų! Taip, yra moterų, 

kurios nori pinigų, bet patyrimai vis tiek lieka 

svarbiausi! Suprask, moteris nori vyro, su 

kuriuo patirtų intelektualų orgazmą, bet tokių, 

kurie tai suvoktų, yra mažuma, todėl vyrai, 

patenkinę moteris kūnu, jaučiasi atlikę visus 

darbus. Bet moterys evoliucionavo ir joms 

nebeužtenka didelės beždžionės, mokančios tik 

atnešti maisto ir „patvarkyti“ lovoje, supranti?

Alexas: Todėl šiais laikais tu nebesi 

šaunus, kai tavo falas arba automobilis yra 

gigantiškas. Šiuo metu tikras šaunumas 

priklauso nuo to, ar tavo išmintis stangri...
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Alexas: Ir dar... Tu nesuteikei jai pasitikėjimo 

savimi. Tu nedavei jai vilties. Tu neuždegei jos 

akių. Neapšvietei jai kelio, kuriuo norėtų eiti! 

Vienintelis dalykas, kurį sugebėjai padaryti, 

tai įrodyti jai, kad esi savanaudis šmikis. Tu 

pakabinai jai ant kaklo toną juodų it smala 

varvančių sakinių. Bla bla bla. Tikriausiai 

ir su draugais taip elgiesi – plepi, plepi ir 

plepi. Girdi, apie draugus kalbu! Tau reikėtų 

pasimokyti iš mano draugo Martyno, kaip reikia 

veikti ir mažiau kalbėti. Nepyk už tiesą, pats 

jos prašei, todėl nesiruošiu tylėti. Nes situacija 

daug blogesnė, nei atrodo...

Alexas: Klausdamas, kaip susigrąžinti 

tą moterį, tu elgiesi lyg į policiją patekęs 

nukentėjusysis. Jie taip pat klausia, kaip jiems 

susigrąžinti iš namų pavogtą televizorių. Tu 

kalbi apie savo buvusią merginą kaip apie 

daiktą! Tavo požiūris į santykius ir meilę yra 

šabloninis. Taigi už ką tave mylėti, atsakyk?!

Tomas: Nežinau... Ar įmanoma 

ją susigrąžinti?

Alexas: Viskas įmanoma, bet tu dar 

nesi vertas santykių nei su buvusia, nei 

su kita moterimi, nei... Tu nevertas net 

draugystės su draugais.

Tomas: Kodėl aš toks esu?
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Alexas: Nes tu esi visuomenės, ŠMM neveiksnumo 

atspindys. Tu esi supelijusios kultūros dalis, kurioje 

bendravimo mokomasi ne mokykloje ar universitete, 

o susiradus antrą pusę. Todėl yra tiek daug skyrybų. 

Nes supuvusios visuomenės atžalos neturėjo kur 

mokytis bendrauti. Švietimo ministerijos planuose 

nebuvo pasirūpinta informacija apie emocinio 

intelekto sklaidą, todėl natūralu, kad nesusitvarkai 

su savo jausmų išraiškomis. O kai susiradai moterį, 

buvo sunku susitvarkyti su savais tarakonais, todėl 

pradėjai juos kišti buvusiajai tiesiai į burną. Turbūt 

tikėjaisi, kad ji padės tau perkramtyti mėšlą, kurį 

pats turėjai suvirškinti ir perdirbti... Fui... Matyt, tą 

šūdą tu kišai ir draugams, tėvams...

Tomas: Nemalonu klausyti.

Alexas: Tu pats norėjai tiesos. Imk. Kita 

vertus, užsitarnavai daugiau... Nes tu prišikai 

į buvusios merginos dūšią labiau nei aš tau! 

Jai buvo sunku. Ji turėjo skaudulių, kuriems 

tu neskyrei laiko, nes buvai užsiėmęs –  

laukei sumautos paguodos! Norėjai, kad 

ji tave išklausytų, bet pats nepuolei jos 

klausyti! Nes tau rūpi tik tavo užpakalis!  

Tu buvai nepasiruošęs santykiams! Atkreipk 

dėmesį, kalbu apie tavo savybes, o ne apie 

tai, kad esi nevykėlis. Nes manau, kad tu  

gali pasikeisti. Tikrai gali, bet ar nori?

Tomas: Taip.
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Alexas: Tada išspręsk šią problemą! Jeigu 

neišspręsi, kita moteris taip pat nenorės 

su tavimi būti. Never ending story. Dėl šios 

priežasties romanus reikia atidėti į šalį. 

Susirūpink daug svarbesniu tikslu!

Tomas: Kokiu?

Alexas: Skirk laiko, kad suprastum santykių esmę... 

Suprask, tu skundiesi, nes nesuvoki santykių tikslo... 

O suvokti labai svarbu... Matai, šiame pasaulyje 

yra daugiau tinginių, kurie tikisi susirasti antrą 

pusę, su kuria viskas tiesiog pavyks be pastangų. 

Bet viskas, kas pasiseka savaime, nereikalauja 

tavęs pasitempti, todėl vieną dieną susidūręs su 

problemomis tu nežinosi, kaip jas spręsti ir nutarsi 

pabėgti, nes santykiai nepateisino tavo lūkesčių... 

Ech, tie lūkesčiai... Būtent lūkesčiuose slypi 

problema, nes yra žmonių, manančių, kad santykiai 

turėtų palengvinti gyvenimą. Špyga taukuota, 

santykiai reikalingi ne tam, kad krapštytum nosį 

nieko neveikdamas! SANTYKIŲ UŽDUOTIS KITOKIA! 

Santykiai kuriami tam, kad prisiimtum naštą...

Tomas: Naštą?

Alexas: Taip! Santykiai reikalingi tam, kad 

nuveiktum ką nors svarbaus, prasmingo ir 

reikšmingo. Kitaip tariant, darniai sukurti ir 

puoselėjami santykiai – durys į aukštesnį brandos 

etapą, kurį pasiekia tik išmintingos asmenybės. 

Tai susiję su vidine stiprybe, mokėjimu iki galo 
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išklausyti savo partnerį, nors taip norisi jį pertraukti 

ir pačiam pareikšti nuomonę. Kai poroje abu moka 

mylėti, išklausyti ir spręsti nuolat atsirandančias 

problemas, santykiai tampa nepalaužiami.

Tomas: O ką daryti, jeigu poroje tik vienas 

žmogus moka mylėti ir spręsti problemas?

Alexas: Atsakymas paprastas, tačiau jo 

nesupras savanaudžiai... Nes savanaudžiai 

mato pasaulį kitomis spalvomis... Bet vis 

tiek pasakysiu atsakymą, telpantį į vieną 

sakinį: SANTYKIAI REIKALINGI NE TAM,  

KAD ILSĖTUMEISI...

Alexas: Tai, ką dabar pasakysiu, susprogdins 

tavo smegenis. Tu nesi girdėjęs šios idėjos, ji yra 

unikali. Kadangi tai taip unikalu, turėsi užsirašyti 

popieriaus lape ir priklijuoti jį ant monitoriaus 

ekrano, nes nėra nieko svarbesnio už tai!

Alexas: Pasiruošei?

Tomas: Tuoj.

Tomas: Jau pasiruošęs.

Alexas: Užsirašyk: „Aš, Tomas, pasižadu tapti 

ŽMOGUMI, su kuriuo nori susipažinti ir palaikyti 

santykius sėkmės lydimi ir talentingi ŽMONĖS.“ 

Užsirašei šį tikslą?

Tomas: Taip.
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Alexas: Įsikalk sau šią mintį į galvą. 

Nes ką tik paminėtas tikslas yra aukso 

vertės. Įsivaizduok, kad tu susigrąžini 

savo moterį! Ji čia, šalia. Bėga 

laikas, bet staiga tu suvoki, kad tavo 

gyvenimas yra pusėtinas, nes:

Alexas: A. Tu vis dar neišmanai, 

kaip bendrauti su merginos 

tėvais, giminėmis, vaikais.

Alexas: B. Tavęs nesupa sėkmės  

lydimi ir talentingi žmonės.

Alexas: C. Tu vis dar nemoki gerai jaustis, 

kai šalia nėra moters, todėl esi pavydesnis 

už sumautą ožį (toks buvau ir aš, kai 

mano tikslai buvo tokie kaip tavo) ir t. t. 

Kadangi tu skyrei laiko tik tam, kad įtiktum 

merginai, tavo prioritetai buvo kitokie!!! 

Analogišką problemą turi ir pickup artists. 

Kabindami moteris, vienišiai tobulina tik 

kelis įgūdžius (mokosi paprašyti telefono 

numerio + „žavių frazių“), o toliau jų 

patirtis ima buksuoti. Kaip manai, kas 

įvyksta, kai jie pradeda rimtus santykius? 

Tokie vyrai staiga suvokia, kad jiems 

nepavyksta išlaikyti santykių, spręsti 

ginčų, nesutarimų.

Tomas: Supratau, man reikia tapti vyru, 

su kuriuo nori bendrauti ir palaikyti santykius...
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Alexas: Taip. Jeigu sieksi šio tikslo, tada tavo 

sprendimai bus kitokie. Šis tikslas lavina 

daugybę skirtingų įgūdžių, reikalingų DARBE, 

ŠEIMOJE, BENDRAUJANT SU DRAUGAIS. Kai 

pasieksi to tikslo, moterys pačios prieis prie tavęs 

ir tu be pastangų galėsi pratęsti rimtus santykius. 

BONUSAS: tau nereikės vaidinti ir stengtis įtikti. 

Viskas vyks savaime! Tu žavėsi ir trauksi žavias 

asmenybes, nes nebijai vienatvės. Tavo akyse 

spindės palaima ir pilnatvė. Bendraudamas  

su žmonėmis tu nebijosi būti įskaudintas, todėl 

nustosi elgtis kaip pavydus asilas! O taip, tu 

darysi nuostabius dalykus nesitikėdamas grąžos! 

Darysi tai, nes esi dosnus ir tavo gyvenimo tikslas 

yra dovanoti kitiems geras emocijas! Tu pagaliau 

suprasi, kaip gera atiduoti visą save žinant,  

kad išdalinus viską, vis tiek turėsi per daug!  

Taip tu tapsi įkvepiančiu žmogumi ir šimtai 

žmonių supras, kur eiti, nes tavo esybė nušvies 

jiems naują gyvenimo kelią!

Yra žmonių, manančių, kad  

santykiai turėtų palengvinti 

gyvenimą. Špyga taukuota, santykiai 

reikalingi ne tam, kad krapštytum 

nosį nieko neveikdamas!  

SANTYKIŲ UŽDUOTIS KITOKIA!
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