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Mano istorija, kurią turėjau papasakoti

Skirta tiems, kurie svajoja.
Kurie svajoja ir kuria.
Kurie kuria dėl svajonių.

Niekada nepamiršiu dienos, kuomet įsigijau savo pirmuosius Nike krepšinio kedus. Dizainas, kokybė ir malonumas avėti
sukūrė ypatingą abipusį ryšį. Šis logotipas tapo dalimi manęs.
Tai ne tik prekės ženklas, tai – užsispyrimas, taisyklių laužymas,
naujų ribų siekimas, o visų svarbiausia – aistra kurti ir judėti į
priekį. Tai vieno žmogaus tikėjimas savo Didžiąja Svajone.

V A S A R A , 2 0 1 1 M E T A I | 11

2011 METAI
VASARA

– Ei, miegaliau, kelkis ir varom!
– Keliuosi, keliuosi... – atsakiau ir iš lėto atsisėdau ant sofos
krašto, kad šiek tiek apsiprasčiau su ankstyvu rytu. Už lango
saulė pakilusi dar neaukštai, vos šešios valandos ryto.
Su buvusiu bendrakursiu Minde išsinuomojome dviejų
kambarių butą miegamųjų namų mikrorajone. Atskirus butus
nuomotis mums buvo gerokai per brangu, o ir man jau buvo
gerokai įgrisę gyventi biure tarp kedų ir norėjosi turėti vietą, kur
galėčiau atsipūsti po darbo. Pilkame devyniaaukščiame
blokiniame name butas visiškai studentiškas – įvairiais simboliais išraižytos tamsiai rudos lauko durys, šviesiai rudos spal-vos
linoleumu tiestos grindys, rusvais tapetais klijuotos sienos.
Mindė atsivežė savo lovą, o aš pasitenkinau bute likusia girgždančia sofa, tačiau joje jaučiuosi lyg miegočiau karališkoje lovoje. Pagaliau turiu savo vietą ir nebereikia jaudintis, jog koks
nors klientas, norėdamas įsigyti kedus ir atėjęs anksčiau ryte į
biurą, užklups mane dar miegantį.
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– Tu keliesi ar ne?! – iš gretimo kambario girdisi kambarioko vaikščiojimas ruošiantis naujai darbo dienai ir nesiliaujantis
raginimas susiruošti daiktus rytiniam pasiplaukiojimui.
– Juk sakau, kad keliuosi! – susierzinęs atsakiau ir neskubėdamas atsistojau. Miegojau vos kelias valandas.
Du taškai! Du taškai su pražanga! Dėjimas! Tritaškis! Naktį
stebėdamas NBA krepšinio rungtynes per kompiuterio ekraną
bandžiau imituoti krepšininkų veiksmus savo nedideliame
kambaryje. Apsiaviau net kedus, kad jausčiausi tikroviškiau.
Lyg skrisčiau. Lyg būčiau tikra krepšinio superžvaigždė. Kol
galiausiai pasibaigus rungtynėms, atsisėdau ant sofos ir užvaldytas emocijų pradėjau piešti. Tikra žvaigždė turi turėti savo
vardo krepšinio batelius. Žinau tik viena, kad manieji bus ryškių
spalvų ir matysis iš tolimiausių arenos kampelių. Ne tiek svarbu
net, kokios formos jie bus. Vieną naktį piešiu futuristinius
kedus, o kitą bandau nupiešti visišką priešingybę ir atsigręžiu į
seniai pamirštus modelius. Kedai tai mano aistra. Aistra, kuri
leidžia mintims lietis laisvai ir viltis, jog tai, kas nupiešta
popieriuje, vieną dieną virs tikrais batais, kuriuos galėsiu
apsiauti.
Šiek tiek prasiblaškęs, nenoromis susiruošiau ir išvažiavo-me
paplaukioti už miesto esančiame dideliame karjere. Susto-jome
atokiau nuo pagrindinio paplūdimio, prie nedidelės įlan-kos.
Dienos metu čia būna pilna besimaudančių žmonių, bet
ankstyvą rytą, išskyrus mus, daugiau nieko nėra.
– Nu, varom! – numetęs rūbus prie šalia vandens augančios
pušies suriko Mindė ir pirmas įšoko į vandenį bei iškart pra-dėjo
plaukti į kitą krantą. Nors atvažiuodamas mašinoje šildy-mą
buvau įsijungęs visu pajėgumu ir kepiau lyg pirtyje, bet
stovėdamas ant kranto jaučiuosi sušalęs ir tik žingsnis po
žingsnio, iš lėto, įbridau į vandenį, kol galiausiai po kelių
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apsišlakstymų atsispyriau ir pasinėriau. Gaivus šaltis perėjo per
visą kūną ir neskubėdamas pradėjau irtis į priekį. Kiek tolėliau
nuo kranto, kur nebeliko šešėlio nuo aplink karjerą augančių
pušų, vanduo tapo nebe toks šaltas ir pasijaučiau savo stichijoje. Taip sunku ryte prisiversti atsikelti, atvažiuoti čia, įlįsti į
vandenį, bet plaukti ryte ką tik pakilus saulei – didelis malonumas. Po pirmų lėtų mostų pradėjau irtis vis greičiau ir pusiaukelėje, prie kito kranto, nuplaukęs apie pusę kilometro, prisivijau Mindę. Abu mėgstame varžytis ir nė vienam nesinori likti
antram. Dažniausiai parplaukti daugiau jėgų lieka jam, tačiau tik
ne šią dieną. Pajaučiau neapsakomą energijos antplūdį. Pradėjau irtis dar greičiau. Kiekvienas mostas tapo toks lengvas,
toks atpalaiduojantis. Nemažindamas tempo ir gerokai atsiplėšęs, pirmas grįžau atgal į krantą.
– Tai kas miegalius dabar?! Gal atplaukti padėti, kad nenuskęstumei?! – juokdamasis jaučiau vis didesnį poreikį duoti savo atkirtį už rytinį skubinimą.
– Šiandien antrą pusę tai pavarei, – po kelių akimirkų, lipdamas iš vandens ir šypsodamasis pagyrė Mindė.
– Gal pabudau vandeny, – nusišypsojau, – nežinau, kas buvo, bet pilnas energijos pasijaučiau, dar kartą turbūt perplaukčiau, – besišluostydamas atsakiau, – šiandien Slava atvažiuoja,
apie verslų sujungimą bandysime šnekėtis. Tai neramu, bet ir
įdomu.
– Tik neskubėk nieko sutarti, – įspėjo Mindė, – visgi konkurentai esate, tai pirmiausiai viską išsiaiškink ir tik tuomet
nuspręsk, ar norėsi kartu su juo dirbti.
– Užtai ir susitinkame, bandysiu apie jį sužinoti kuo daugiau, – nusišypsojau.
Dar kurį laiką pasišnekučiavome ir Mindė išvažiavo, o aš
likau pasivaikščioti palei krantą. Šiandien laukia svarbi diena ir
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jaučiu šiokį tokį nerimą. Abu su Slava prekiaujame sporto ir
laisvalaikio prekėmis. Abu tuo užsiimti pradėjome panašiu laiku
prieš ketverius metus ir abu dirbame vieni, neturėdami
komandų.
Slava ne vienerius metus gyveno JAV ir kiekvieną dieną
matydavo ne tik jaunimą, bet ir vyresnio amžiaus žmones, kurie
stovi eilėse, kad nusipirktų ypač laukiamo leidimo kedus. Iš
pradžių jam tai atrodė kaip kvailystė. Kam stovėti ilgiausioje
eilėje dėl kažkokių sportbačių, kai gali nueiti į bet kurią kitą
parduotuvę ir nusipirkti kad ir ne tuos pačius, bet kitus to paties
gamintojo sportinius batelius? Dar keisčiau atrodydavo, kuomet
tam tikrų spalvų modelis pritraukia milžinišką susido-mėjimą ir
jį nušluoja nuo lentynų per kelias akimirkas, o šalia esantis tas
pats modelis, tik kitos spalvos, parduodamas pusvel-čiui ir dulka
parduotuvių lentynose diena iš dienos. „Kvaili amerikonai“ –
mąstė stebėdamas tas eiles prie parduotuvių, kol bėgant laikui
pačiam kedai tapo ne tik apavas, bet ir raktas į kitokį pasaulį, su
kitokiais žmonėmis. Kedai jį pakeitė. Augęs nepriklausomybės
atgavimo laikotarpiu, kaip nemaža dalis to meto verslininkų
pirkdavo įvairių pigesnių prekių Lenkijos turguose ir jas
veždavo perparduoti į įvairius Lietuvos ar Maskvos turgus. Ne
kartą apvogtas ir bandęs visokiausių verslų, išskrido laimės
ieškoti į svajonių šalį JAV. Iš Lietuvos Slava išvažiavo kaip
tikras Rytų europietis, kurio įvaizdį daž-nai galima pamatyti
Holivudo filmuose – ilgas, juodas odinis paltas, blizgančios
lakierkos ir žele sutepti, atgal sušukuoti, juodi plaukai. Atvykęs
į JAV, dirbo įvairius darbus, bet daugiausiai – vairavo
mikroautobusą ir išvežiodavo prekes. Vis dažnesnis susidūrimas
su vietiniais žmonėmis leido ir jam pasijausti laisviau, nusimesti
daugelį išankstinių nusistatymų. Pirmasis žingsnis, kurį žengė
link savo pasikeitimo, tai išmetė visus rūbus ir batus, kuriuos
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atsivežė kartu su savimi. Nebeliko lakierkų, o jų vietoje pradėjo
atsirasti vis daugiau sportinės avalynės, kurios nebepirko vien
tam, kad būtų patogiau vaikščioti. Jis pradėjo kreipti dėmesį į
batų modelio istoriją, kaip jie buvo sukurti bei kodėl jie svarbūs
daugumai aplinki-nių, stovėjusių eilėje prie parduotuvės. Taip
po truputį atrado kedų pasaulį ir laisvalaikio stilių, o prieš
grįždamas atgal į Lietuvą, nusprendė šią kultūrą pasiimti kartu
su savimi. Nuėjo į vietinę sporto prekių parduotuvę, pasikvietė
parduotuvės vadybininką bei pasakė, jog nori atlikti didelį
užsakymą. Tas didelis užsakymas – viso labo šešios poros kedų,
nuo kurių ir pradėjo savo internetinę prekybą.
Mano gyvenime nebuvo nušvitimo ir kažkuriuo metu pasikeitusio požiūrio į sportinius batelius. Kedai nuo vaikystės man
buvo daugiau nei tik apavas.
Pirmuosius savo krepšinio batelius įsigijau prieš dvylika
metų, būdamas keturiolikos. Parduotuvėse, kuriose prekiavo
Nike avalyne, lankydavausi labai dažnai. Nors pasirinkimas
būdavo menkas, tačiau visada apžiūrėdavau naujausius modelius. Jų niekada nesimatuodavau. Retai net paimdavau į rankas,
kad jokiais būdais neištepčiau ar kaip nors jų nepažeisčiau.
Tačiau vieną dieną iš dienpinigių susitaupiau pakankamą sumą
pinigų, jog grįžčiau namo su naujais baltais krepšinio kedais.
Man nereikėjo nieko daugiau. Namuose jais grožėjausi keletą
dienų, kol išdrįsau su jais išeiti į lauką ir, atrodo, daugiau jų
nenusiaviau. Juos avėjau keletą metų kiekvieną dieną. Ploviau,
valiau dantų šepetėliu, lopiau atsiradusius įplyšimus, kol galiausiai suplyšo tiek, kad nebuvo įmanoma pataisyti.
Žavėjimasis sportiniais bateliais išliko iki šios dienos ir tik
dar labiau sustiprėjo. Man tai nebėra tik apavas, tik batai ar tik
prekė, kurią parduodu. Man – tai meno kūriniai su savo istorija, linijomis, detalėmis. Prieš kiek daugiau nei ketverius metus

16 | G E R O N E Š I O J I M O

atradau įvairias internetines parduotuves kitose pasaulio šalyse
ir nustebau, kiek daug skirtingų kedų jos turi. Galimybė rinktis
vos iš kelių modelių, esančių vietinėse parduotuvėse, nebežavėjo ir užsigeidžiau sukurti tikrą kedų rojų čia, Lietuvoje.
Neturėdamas galimybių įsigyti pakankamai pačių prekių,
nusprendžiau sukurti kuo didesnį internetinį kedų katalogą.
Kuomet klientai užsakydavo kedus iš manęs, aš juos nupirkdavau iš kurios nors parduotuvės ir gavęs prekę perparduodavau klientui. Šis principas leido geriau pažinti pirkėjus, jų
norus ir poreikius neperkant didelio kiekio kedų, o sandėlys po
truputį pradėjo pildytis iš prekių, kurios klientams netiko.
Nors su Slava jau kurį laiką bendraujame kaip bičiuliai ir
esame daugiau partneriai nei konkurentai, tačiau pirmasis mūsų
pokalbis nieko panašaus nežadėjo.
– Klausyk, tavo kainos per mažos, – kaip dabar prisimenu
prieš keletą metų telefono ragelyje išgirdęs rūstų balsą, – vos aš
gaunu prekę ir tu sumažini jos kainą. Galime gyventi drau-giškai
arba galime pyktis. Pats gali spręsti, ko nori, bet jei gra-žiuoju
nenorėsi, atvažiuosiu aplankyti tavęs ir pasišnekėsime nebe taip
geranoriškai, – pagrasino Slava.
Turėjau užvedęs atskirą sąsiuvinį, kuriame žymėjausi bet
kokią informaciją, susijusią su konkurentais. Kažkuriame
interneto forume, susirašinėdamas su klientu, prasitarė, jog jis
už mane vyresnis apie dešimt metų ir gyvena pajūryje, bet
daugiau jokios informacijos apie jį neturėjau.
Kalbėdamas telefonu, stengėsi kalbėti rūsčiai, bet jaučiau
kažkokį švelnumą. Iš balso nepajaučiau, jog jis galėtų būti tas,
kuris sėstų į automobilį ir atvažiavęs akis į akį bandytų kalbėti
apie kainas bei nustatytų, kaip turiu prekiauti. Pamaniau, jei
nusileisiu dabar, jis pasijus viršesnis ir atsiras naujų reikalavimų bei turėsiu pradėti šokti pagal jo dūdelę, kol galiausiai jis
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taps padėties šeimininkas. Be to, nesupratau, kokia būtų nauda,
jog su konkurentu reikėtų stengtis gyventi draugiškai. Ne veltui
jis vadinamas konkurentu, tad kokia gali būti draugystė? Kam
išvis reikia konkurento draugystės? Atsakiau, kad pagal-vosiu.
Visgi jo nepažinojau ir apie jį neturėjau daug informa-cijos, tad
šiek tiek nerimo atsirado. Neramino ir jo amžius. Galvojau, jei
jis gerokai vyresnis, vadinasi, turi daug daugiau patirties,
daugiau pažinčių, daugiau galios. Gal tikrai atvažiuos ir, kaip
kokiais devyniasdešimtaisiais metais, bandys ką nors padaryti,
kad ir naktį padegti mano sandėlį. Juk adresą inter-nete esu
aiškiai nurodęs, o jis tikrai nebūtų žinojęs, kad ir aš gyvenau tarp
batų. Įmestų per langą kokį Molotovo kokteilį, sudegintų visus
kedus, o kartu su jais iškepčiau ir aš, kaip koks šašlykas.
Keletą dienų mąsčiau įvairius galimus scenarijus, bet
galiausiai padariau išvadą, kad šitas mano „versliukas“ yra
pernelyg mažas, kad kas nors bandytų jį sudeginti. Gal atvažiuos, gal reikės šnekėtis, bet paskambinęs telefonu ir nutaisęs
griežtą balsą, nepakeis mano kainų. Visų prekių, kurias
turėjome abu, kainas papildomai sumažinau bent po keletą eurų.
Atsakymą jis gavo aiškų – draugų konkurentų man nerei-kia.
Skambučio daugiau nesulaukiau ir akis į akį nesusiti-kome.
Pradėjome tyliai kovoti kainomis, tačiau bėgant laikui
pajaučiau, jog mažindamas kainas jis turi ribą, o aš tokios ribos
neturėjau. Aš galiu parduoti ir už mažiau nei savikaina, visiškai
pusvelčiui, nors iki tiek mažinti retai tekdavo. Turbūt tai
pastebėjęs, jis kovoti nustojo gan greitai, o aš vadžių dar ilgai
neatleidau ir likau prie to, kad mano kaina vis tiek bus žemesnė
nei pas jį. Nebematydamas galimybių toliau tai tęsti, jis pradėjo
vis rečiau užsakinėti modelius, kuriuos galėjau gauti ir aš, taip
prekės tapo skirtingos ir šiek tiek pasidalinome rinkomis.
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Po pirmos kovos kainomis banga atslūgo, prekybą normalizavome ir nusiraminome. Per tą laiką labiau pažinome vienas
kitą ir nebebuvo taip svarbu prekiauti būtinai žemesne kaina.
Naudojau tą pačią formulę visoms kainoms paskaičiuoti ir tik
paskui, jei pamatydavau, kad pas jį kažkuri prekė kainuoja
mažiau, sumažindavau iki jo kainos, bet nebejaučiau būtinumo
mažinti tiek, kad mano prekė būtinai kainuotų mažiau nei jo.
Po ilgos tylos vėl sulaukiau jo skambučio, tik šį kartą nebebuvo rūstaus balso, o paprastas pokalbis su pažįstamu. Lyg ir
konkuruojant, tačiau kartu jaučiantis dėkingam, kad sukuria
konkurenciją, dėl kurios galiu stengtis dar labiau, nebejaučiau
jam priešiškumo ir nujaučiau, kad jį gan gerai pažįstu. Manau,
tą patį jautė ir jis. O jo norą vėl paskambinti išprovokavo tai,
kad praėjusiais metais mano internetinėje parduotuvėje neliko
tūkstančių parduodamų prekių, tad jis pamanė, jog mano
parduotuvė SportClothes skaičiuoja paskutiniąsias gyvavimo
dienas.
Taip ir galėjo būti. Ir visa tai dėl mokesčių neišmanymo,
atidėliojimo paskutinei akimirkai bei baimės mokesčių inspekcijai. Viršijau apyvartą, nuo kurios reikia įsiregistruoti PVM
mokėtoju ir apie tai pranešti atidėliojau iki paskutinės dienos.
Dėl to skola tik augo ir galiausiai teko susimokėti šešis
tūkstančius eurų nesumokėtų mokesčių. Tai suma, kurios
neturėjau ir nemačiau galimybių tiek uždirbti. Nebemačiau
prasmės toliau dirbti, jaučiau nusivylimą ir norėjau viską
sunaikinti. Nekenčiau savęs už neišmanymą, pykau ir nervinausi. Iš internetinės parduotuvės išėmiau visas prekes, kurias
užsakinėdavau iš kitų parduotuvių ir palikau tik tas, kurios buvo
vietoje. Ištrynęs beveik visas prekes, mąsčiau išparduoti tai, kas
likę biure, ir tyliai uždaryti parduotuvę, bet sulaukiau šimtų
žinučių iš klientų, kurie tai pastebėjo. Kasdien gaudamas
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daugybę laiškų, pajaučiau didelę paramą, jog tai, ką darau, išties
svarbu daugeliui žmonių. Nesu vienas ir tai nėra tik prekyba.
Darau tai, ką mėgstu, kas patinka, ir būtent tai subūrė
bendruomenę žmonių, kuriems tai irgi yra įdomu. Pasijaučiau
kaip niekada artimas su klientais. Pradėjau šalin vyti mintis apie
uždarymą. Susitariau su mokesčių inspekcija, jog susida-riusią
skolą padengsiu per kiek daugiau nei metus laiko. Įdėjau
pastangų išsiaiškinti apie mokesčius ir priėjau išvadą, jog
nebegalėsiu pirkti pavienių prekių iš kitose šalyse esančių
parduotuvių, tačiau nusprendžiau rizikuoti ir, žinodamas savo
klientų norus, pradėjau užsakinėti kedus didesniais kiekiais iš
vieno pardavėjo Vokietijoje. Pirkdamas didesniais kiekiais,
susiderėjau geresnes pirkimo kainas, nors toks pirkimas reiškė
dar didesnes išlaidas, o pinigų trūko net kasdieniniams poreikiams, bet pasirinkau nenuleisti rankų ir pradėti vėl viską iš
naujo. Tik šį kartą užsibrėžiau tikslą grąžinti tą patį prekių kiekį,
koks ir buvo anksčiau, tik visas prekes klientai galėtų įsigyti
iškart ir nebereikėtų laukti kelias savaites, kol jas atsiųsiu iš
kitos šalies.
Paskambinęs Slava manė išgirsiantis apie SportClothes
pabaigą ir norėjo sužinoti to priežastį, tačiau nustebo išgirdęs
mano užsidegimą nesustoti ir kurti daugiau. Jaučiau poreikį jam
viską papasakoti ir šis mūsų pokalbis tęsėsi keletą valandų, po
kurio mintimis pradėjome dalytis beveik kiekvieną dieną.
Radome daug bendrų temų. Nesijautė mūsų amžiaus skirtumo ir
sutapo net muzikos skoniai, o bėgant laikui pradėjau manyti, jog
galbūt konkurentai nebūtinai turi būti priešai? Gal galime būti
partneriai? Jis pradėjo iš manęs pirkti kedus. Pradėjome dalintis
žiniomis, džiaugsmais ir sunkumais. Pradėjome net klientams
rekomenduoti vienas kito parduotuves, jei žinojome, kad
kažkuris iš mūsų gali turėti jo ieškomą prekę. Natūraliai tai
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pradėjo vesti prie kalbų apie verslų sujungimą. Nors ir konkuravome, tačiau riba kiekvieną dieną siaurėjo.
Kad ir kaip keistai skambėtų, tačiau mano pagrindinės problemos tapo pastovus pardavimų augimas ir baimė įsileisti nepažįstamus žmones, kurie padėtų darbuose. Kiekvienais metais
apyvartai augant po daugiau nei kelis kartus, jaučiau, jog jei
praėjusiais metais dar galėjau viską susitvarkyti per daug
nepersistengdamas, tai šiemet jau reikia daug labiau skubėti ir,
jei tempas išsilaikys, kitais metais nežinau, ar sugebėsiu vienas
ištempti. Tiesiog man vienam bus visko per daug. Arba persidirbsiu ir pradėsiu visko nekęsti, arba turiu ieškoti partnerio, su
kuriuo ta našta pasidalytume. Vienintelis partneris, su kuriuo
sutikčiau dirbti kartu, yra Slava.
Bevaikštinėjant krantu ir galvojant įvairius pliusus bei minusus apie galimą darbą kartu, saulė pakilo aukštai. Danguje nė
debesėlio, graži, saulėta vasaros diena, aplink čiulba paukš-čiai
ir po truputį į paplūdimį pradeda rinktis poilsiautojai. Nesu
mėgėjas būti tarp žmonių, tad sėdau į savo keliolikos metų
senumo šviesiai mėlyną VW Golf automobilį ir neskubėdamas
atvažiavau prie biuro Kauno centre.
Nuo vaikystės traukė ši miesto dalis. Ji kitokia nei dauge-lyje
kitų miestų. Čia nėra dangoraižių ar intensyvaus automo-bilių
eismo. Visos važiuojamosios gatvės išsidėsčiusios aplink
pagrindinę miesto alėją – Laisvės alėją, per kurios vidurį susodintos liepos, o aplink esančių namų pirmuose aukštuose įsikūrusios įvairios parduotuvės.
Savo kabinetą nuomojuosi netoli šios pasivaikščiojimų alėjos esančiame bendrabutyje Kęstučio gatvėje. Pastatas, kaip
daugelis aplinkinių, statytas prieš daugiau nei pusę amžiaus, su
didelėmis medinėmis paradinėmis lauko durimis, plačiomis
laiptinėmis ir ornamentais raižytais laiptų turėklais.
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Vienoje pastato pusėje gyvena žmonės, o kitoje pusėje įsikūrusios įvairios įmonės, tarp kurių, antrame aukšte, yra ir mano
kedų meka. Kabinetas kiek didesnis nei trisdešimt kvad-ratinių
metrų, geltonomis sienomis. Jo centre ir prie sienų esu sustatęs
kedų dėžutes, kurios sudaro nedidelius labirintus. Kampe
pasistačiau platų stalą ir šalia jo – juodą sofą, ant ku-rios atėję
klientai gali pasimatuoti patinkančius batelius. Man tai ir
kabinetas, ir parduotuvė, ir sandėlys, o dar visai neseniai buvo
ir mano gyvenamasis kambarys.
Įėjęs į savo erdvę, įsijungiau kompiuterį, pasidariau kasdieninius darbus, bet save vis dažniau pradėjau pagauti nerimastingai vaikščiojantį po kabinetą tarp batų dėžučių. Tai nervingai jas pakeliu ir perdedu į kitą vietą, tai atsidaręs dėžutę,
apžiūriu viduje esančius kedus, kol galiausiai prieinu prie lango
pažiūrėti į pravažiuojančius automobilius. Laukti visada
nemaloniausia. Kad ir koks baisus susitikimas ar įvykis būtų, jis
ne toks baisus, kiek nežinia laukiant jo. Mintis pertraukia ilgai
lauktas skambutis ir Slavos balsas:
– Sveikas, naparnike, truputį vėluoju, bet už dešimt minučių
būsiu šalia tavęs, kur susitinkame? – energingai paklausė.
– Pasitiksiu tave lauke ir tuomet galėsime pasivaikščioti po
miestą, – atsakiau kiek susikaustęs.
Į savo kabinetą kviesti nenoriu. Kad ir kaip gerai sutartume
bei galvotume apie bendrus reikalus, visgi sutartis dar nepasirašyta ir savo kedų tvirtovę pašaliniams stengiuosi rodyti kuo
rečiau. Atsarga gėdos nedaro. Visai neseniai pas mane atėjo už
gretimos sienos dirbantis kaimynas, kuris prekiauja įvairiais
dizainerių rūbais. Veidas visas mėlynas, net perkreiptas.
– Vakar vakare pasilikau ilgiau darbe ir šiek tiek po dešimtos valandos vakaro į mano kabinetą atėjo trys kaukėti bachūrai, – pradėjo jis, – pamatęs juos, net sustingau, o jie tarpusa-
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vyje sako vienas kitam: „Ei, bet čia juk ne kedai.“ Daugiau nieko
neprisimenu. Su beisbolo lazdom sudaužė, paėmė visus pinigus,
kiek turėjau, ir išėjo. Tai dabar visas subaladotas, tik, kaip
supratau, jie tavęs ieškojo, o rado mane...
Iš mėlynių ir jo eisenos buvo akivaizdu, kad gerokai gavo į
kaulus, bet nežinojau, ar galiu tikėti jo žodžiais. Jis pats nėra
ramaus būdo ir nepanašus į tokį, kuris tik per atsitiktinumą gautų
lazdų nuo kaukėtų vyrų, kurie netyčia būtų sumaišę kabinetus.
Tačiau dar tą pačią dieną paskambinau į saugos įmonę, kad
įvestų signalizaciją. Apsibrėžiau darbo valandas bei, pasibaigus
klientų priėmimo laikui, pradėjau rakinti duris. Šį kartą gal ir
nėjo pas mane, bet nekreipti į tai dėmesio būtų buvę
nedovanotina, todėl daug įdėmiau pradėjau stebėti ir klientus, ar
tikrai atėjo prekių apžiūrėti, o gal tiesiog nori apsidairyti ir
pašniukštinėti.
Tad kam rizikuoti ir kviestis Slavą į vidų, kai galima susitikti lauke, pasivaikščioti po miestą. Tuo labiau, jis buvo minėjęs, kad Kaune lankėsi labai seniai ir vos kelis kartus. Galėsiu
būti šioks toks gidas ir aprodysiu savo kasdieninius maršrutus.
Išėjęs į lauką ir kiek pastoviniavęs prie kelio, pastebėjau
privažiuojantį, tarsi limuzinas ilgą, ne pirmos jaunystės, juodą
Chrysler automobilį. Nekilo abejonių, jog tai jis. Slava daug
metų gyveno JAV, tad visada ir įsivaizdavau, jog atvažiuos su
amerikietišku automobiliu. Parodžiau, kad važiuotų pro vartus į
kiemą, bet tą pačią akimirką pasigailėjau. Kiemas visada būna
pilnas automobilių. Net ir su Golf‘u pasisukinėti ne visada būna
paprasta, o tokio ilgio mašina, abejoju, jog kada nors išvis buvo
čia įsukusi. Nors ir sunkiai, tačiau po kelių pasisukiojimų,
pasistatė automobilį po medžiu.
Prasidarė abi durelės ir pro vairuotojo pusę išlipo Slava. Su
juo bendraujame ilgai, tačiau susitikę dar nebuvome ir nors
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nuspėjau, su kokio stiliaus automobiliu atvažiuos, bet jį įsivaizdavau visai kitaip. Prekiaujant sporto ir laisvalaikio prekėmis,
maniau, išvysiu sportišką, ryškų, amerikietiška šypsena pasipuošusį ir savimi pasitikintį vyrą, bet pirmas įspūdis privertė
kiek sutrikti. Link manęs ėjo juodai apsirengęs, žemas, labai
apkūnus, trumpai kirptais juodais plaukais ir kiek nedrąsus
vyrukas.
– Sveikas, naparnike! Pirmą kartą po tiek metų susitin-kame!
– šiltai pasisveikinome ir paspaudėme rankas.
Pro kitas automobilio dureles neskubėdama išlipo jo draugė
Jūratė – aukšta, šviesių plaukų, panašaus amžiaus kaip ir Slava
moteris. Jai einant link manęs, lyg užhipnotizuotas akimirkai
sustingau. Negalėjau nukreipti akių. Tokių ryškių nupieštų juodų antakių anksčiau nebuvau matęs. Nemačiau nieko daugiau,
tik du ryškius brūkšnius. Pasijaučiau nepatogiai ir kelias akimirkas stebėjęs, nuleidau galvą bei nedrąsiai pasisveikinau.
Nustebau, jog Slava atvažiavo ne vienas. Nesu mėgėjas
šnekėti, o tai tampa dar sunkiau, kuomet šalia būna pašalinių
žmonių, tačiau ledus pralaužėme gan greitai, nes ilgi metai
kasdieninių pašnekesių leido pasijausti, jog esame seni pažįstami. Papasakojo, jog jie susipažino, kuomet Jūratė pas Slavą
atėjo nusipirkti sportinę aprangą ir nuo to laiko jau keletą metų
gyvena kartu. Sužinojau, jog Slava turi sūnų, kuris jau baigęs
mokyklą, o Jūratė – dukrą, kuri mokosi paskutinėje mokyklos
klasėje. Žinoma, vaikai pas juos atsirado, kuomet jie net nebuvo
pilnamečiai, bet ei, vienas – baigęs mokyklą, o kita – dvyliktoje
klasėje?! Pats jaučiuosi kaip paauglys, o pas mane atvyko tikra
suaugusių žmonių šeima, su kuriais planuoju bendrą verslą.
Gerai, kad seniai bendraujame, nes pradėčiau kreiptis nebe „tu“,
o „jūs“.
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– Kaip prekyba vasarą? – po truputį Slava pradėjo sukti pokalbį prie reikalų.
– Įvairiai... – nusišypsojau ir mintyse pergalvojau, kiek atviras galiu būti, – daugiausiai parduodu krepšiniui skirtų prekių,
tai kol ne sezonas, prekyba sumažėjusi, bet prasidėjus krepšinio sezonui, manau, viskas vėl įsivažiuos, – aptakiai, bet nuoširdžiai atsakiau.
Ėjome Laisvės alėjos šoniniu taku, kuriame krito šešėlis nuo
greta stovinčių pastatų. Slava ėjo per vidurį, o aš ir Jūratė – iš
šonų. Kuomet Jūratė ėjo toliau nuo manęs, man tapo lengviau
šnekėti ir dėmesį galėjau sukoncentruoti tik į Slavą.
– Paskutinėmis dienomis ilgai galvojau, kokia būtų nauda iš
galimo verslų sujungimo ir kaip tai galėtų įvykti, – pradėjau
pokalbį. – Naudą matau tame, jog nereikėtų reklamuoti dviejų
atskirų internetinių parduotuvių ir, sudėję pinigus į bendrą katilą, pajėgtume atidaryti realią parduotuvę. Taip pat praplėstume prekių asortimentą ir pasiskirstę atsakomybėmis galėtume lengviau išspręsti įvairius iškylančius klausimus. Problemą
matau dėl pavadinimo. Manau, nė vienas nenorėtų atsisakyti
savojo, o SportClothes logotipą ir pavadinimą prieš keletą metų esu patentavęs, todėl su juo atsisveikinti man būtų ypač
sunku. Be to, esame iš skirtingų miestų, todėl būtų svarbu sugalvoti, kur laikysime prekes, kaip jas išsiųsime, kaip pasiskirstysime darbus ir kas už ką bus atsakingas. Jei jungsimės,
noriu, kad viską apgalvotume ir vėliau nebūtų nusivylimo nė
vienam.
– Visiškai dėl visko sutinku, – kantriai išklausęs mano kalbą
sureagavo Slava, – o pavadinimas, manau, taip pat ne problema, galime sugalvoti naują ir po metų laiko dabartinių niekas
neprisimins. Geriau pavadinimą keisti dabar, nei tuomet, kai
vieną dieną tapsime dideli ir žmonės jau gerai žinos mūsų vardą.
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Svarbu, kad augtume ir ne tiek svarbu po kokiu pavadi-nimu
dirbsime.
– Pavadinimas man svarbu, bet džiaugiuosi girdėdamas, jog
nori augti, – pritariau iš dalies. – Aš, pavyzdžiui, svajoju kada
nors per dieną parduoti bent po penkiasdešimt porų batų.
– Nieko sau, – nusistebėjo Slava, – man dar dabar būna nemažai dienų, jog nė vienos prekės neparduodu, o tu apie tokius
kiekius kalbi!
– Man irgi iki tokių pardavimų dar labai toli, – nusišypso-jau,
– tačiau juk tai galėtų būti mūsų tikslas.
– Žinoma, aš už, man tokie planai tinka ir patinka!
– Tačiau be pardavimų kiekio didinimo, dabar labiausiai norėčiau atidaryti parduotuvę, – toliau klojau savo siekius, – nes iš
tiekėjų priimti siuntinius, supakuoti užsakymus, juos išsiųsti, o
paskui dar klientus aptarnauti tampa vis sunkiau, o parduotuvėje būtų apmokytos konsultantės, jos visada šypsotųsi, klientams būtų malonu ateiti.
– Būtų labai fainai turėti savo parduotuvę, – pritarė Slava. –
Nors pas mane darbai panašūs kaip ir tavo, bet aš viską namie
laikau, tai mano klientai net neturi vietos, kur galėtų ateiti
apžiūrėti juos dominančių prekių.
– Tai galėtume užsibrėžti ir šį tikslą, jog pirmas svarbiau-sias
darbas būtų atidaryti parduotuvę Kaune, o vėliau pajūryje ar
sostinėje. Po kiek laiko, įsivažiavę su darbais, galėtume plėstis
su parduotuvėmis ir į kitas šalis – Vokietija, Prancūzija,
Ispanija, o po Europos – JAV, Australija, Rusija, nu ir taip toliau, – net pats užsivedžiau, garsiai išsakęs savo svajones.
– Tu čia juokauji ar rimtai taip galvoji? – beveik juokdamasis paklausė Slava.
– Rimtai svajoju, – nusijuokiau, – mano tikslas, kad galėtume konkuruoti su visomis Europoje esančiomis parduotuvėmis
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bei kada nors taptume stiprūs konkurentai visame pasaulyje
esantiems pardavėjams. Tačiau norint pasiekti visa tai, tikrai
žinau, kad reikia daugelio metų, todėl reikalas – labai ilgam.
– Tu man patinki! Planai kaip pas Napoleoną! – nusijuokė
Slava. – Labai to norėčiau irgi, bet ar tu įsivaizduoji, kaip visa
tai reikėtų pasiekti?
– Aš net neįsivaizduoju, kaip įmonę įregistruoti ir kaip vieną nedidelę parduotuvėlę Kaune atsidaryti, – juokdamasis atsakiau, – bet jei galėčiau vienas, tai ir nešnekėtume dabar. Mūsų
problema, jog viską darome vieni, neturėdami žinių. Jau susimoviau su mokesčiais, o čia tik kelio pradžia. Tai neabejoju, kad
tokių susimovimų bus dar šimtai, o kad jų būtų mažiau – reikia
gilintis. Tad jei pasiskirstytume darbus, būtų galima skir-ti
daugiau dėmesio įstatymams, įmonės atidarymui, galėtume
pradėti gilintis į kitas sritis, – kiek surimtėjęs atsakiau.
– Tai tu užsiimsi krepšiniu, o aš apsiimsiu visu laisvalaikiu,
– Slava pradėjo skirstyti darbus, – taip pat tu būtumei atsakingas už prekių tiekėjus Europos Sąjungoje, o aš, kadangi gyvenęs JAV, būčiau atsakingas už tiekėjus šioje šalyje. Kad darbas
abiems būtų malonus, siūlau akcijas dalintis 50:50, tik klausimas, ar aš pajėgus susilyginti su tavo prekių kiekiu ir pinigais.
Bijau, kad tu turi jų daugiau, – klausiamai pažiūrėjo į mane.
– Prekes kaip nors išsilygintume. Matai, aš viską atgal investuoju, tai to paties tikiuosi ir iš tavęs, todėl manau, kad
nesvarbu, kiek dabar įnešime pinigų, neaugsime vien iš to ir
reikės vis įnešti papildomai, kiek maksimaliai galime. Juk parduotuves atidaryti, jas įrengti kainuoja nemažai, o dar ir kedų
užsakinėti reikės vis daugiau. Žinoma, beveik viskas bus iš
apyvartos, bet jos gali kartais irgi trūkti.
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– Jei tokie dideli planai, tai aš už, kad ir kiek reikės. Turiu
neįrengtą namą pajūryje, jei reikės, jį parduosiu ir visus pini-gus
čia įdėsiu!
– Namus dar pasilaikyk, – atsakiau šypsodamasis, priėmęs jo
užsidegimą kaip akimirkos emociją.
– Aš rimtai sakau, tikrai noriu šitame reikale dalyvauti, –
Slava užtvirtino ir po trumpos pauzės pratęsė, – o kaip tu pats
jautiesi? Nori jungtis ar vis dar abejoji?
– Abu esame individualistai, bijau, kad nesusimautume, todėl kartais labai noriu, o kartais mažiau, bet dabar dėl to ir šnekamės. Noriu tave geriau pažinti, noriu suprasti tavo požiūrį.
Šiandien nemanau, kad nuspręsime viską iki galo, abiems reikės dar laiko apgalvoti, bet tikrai žinau, jog vienas nepasieksiu
to, ko noriu, ir man labai reikia pagalbos visa tai padaryti.
Po ilgo pirmojo pašnekesio apie darbus abiems prireikė šiek
tiek laiko atsipūsti, apmąstyti, ką jau pasakėme, ir prisiminti, kas
dar neaptarta. Todėl pokalbį pakreipėme kitomis temomis,
nesusijusiomis su kedais. Slava su Jūrate bandė prisiminti, kaip
pasikeitė Kaunas po jų paskutiniojo apsilankymo, kaip šiame
mieste viskas išgražėjo, kaip nesitikėjo, jog praeiviai vaikščios
pasipuošę ir stilingai apsirengę. Besiremdami stereotipais, tikėjosi išvysti plikai skustus marozus ir jautė šiokią tokią baimę
prieš čia atvažiuodami, o išvydo visai kitokį miestą. Užsukome
į pakeliui buvusią kavinę ir, nors išoriškai jautėsi atsipalaidavimas, viduje jaučiau didelę įtampą. Apie maistą net nesinorėjo
galvoti, tačiau dėl kompanijos užsisakiau salotų su mocarelos
sūriu ir apelsinų sulčių. Jie po nedidelį kepsnį ir kavos. Sėdėdamas lauko terasoje pastebėjau, jog Slava įdėmiai žiūri į kiekvieną praeivį.
– Darbinis įprotis? – šypsodamasis paklausiau.
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– Ai jo, visada stebiu, kaip apsirengę, kuo apsiavę. Kartais
pajūryje nueinu prisėsti ant suoliuko, ypač vasarą, kai iš visų
miestų ir miestelių būna poilsiautojai suvažiavę, tai pamatau
tokių batų, kokių nesu matęs nuo tarybinių laikų. Tau nebūna
taip, kad pirmiausiai, sutikęs žmogų, žiūri į jo batus?
– Tikrai taip! – juokdamasis atsakiau. – Pirmiausiai pama-tau
batus ir tik vėliau veidą, tai ir žmones dažniau atsimenu pagal
tai, ką avėjo, o ne pagal išvaizdą.
Visi trys nusijuokėme.
– Andriau, turiu dar kai ką pasakyti, kad nekiltų nesusipratimų vėliau, – bevalgydamas kepsnį, Slava surimtėjo ir grįžo
prie verslų sujungimo temos. – Turiu problemų dėl atlyginimo.
Kadangi turiu skolų antstoliui, tai mano atlyginimas būtų areštuotas, o dėl prekių, tai kaip čia pasakyti, aš ant savęs dirbu...
– Slava, aš irgi ant savęs dirbu, neturiu įmonės, tik susitvarkęs individualią veiklą.
– Nu ne, neturiu aš ir individualios veiklos. Visas prekes
parduodu be sąskaitų ir viską įsigyju per Jūratę, sūnų, mamą. O
kadangi mano atlyginimas būtų areštuotas, tai, manau, vienas iš
variantų, jog automobilį įmonei nuomočiau už didesnę kai-ną.
Gal yra dar kokie kiti bajeriai, kaip galėčiau atlygį iš įmo-nės
gauti... – nutęsė Slava.
– Nežinau... – pasimečiau ir nesitikėjau to, – aš žalias tokiuose dalykuose, manau, tau reikėtų su buhaltere pasišnekėti,
kaip tai tvarkyti. Tik mes tarėmės, kad tu direktorius būtumei,
bet kaip tu juo būsi, jei negali net atlyginimo gauti?
– Kiek esu klausinėjęsis, tai oficialiai galiu dirbti porą valandų per savaitę, o prekes galėčiau išparduoti ir tuomet įneščiau pinigus. Žodžiu, apie šituos reikalus dar reikės pasidomėti, – nudelbė akis Slava.
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– O tu negali susitvarkyti bent su antstoliais? Ir dėl prekių...
Jei tu jas pardavinėsi metus laiko, tai kada tu pinigus įneštumei? – nepatikliai paklausiau.
– Metus laiko nepardavinėčiau, gal tik viena kita pora užsiliktų, bet pasistengčiau kuo greičiau viską sunešti. Dėl antstolių, tai ten suma nemaža, aš moku kas mėnesį po kelis eurus, bet
greitai jos nesusitvarkysiu.
– Nustebinai, Slava, nieko nesakei anksčiau...
Toliau valgydami bandėme imituoti, jog niekas nepasikeitė,
bet pasikeitė. Tai požiūrių skirtumas. Galėjau mokesčių inspekcijai nemokėti savo baudos, galėjau bėgti ir ieškoti būdų,
kaip tai apeiti. Mokesčių inspekcija galėjo baudą perduoti tiems
patiems antstoliams ir galėjau dirbti nelegaliai kaip Sla-va, bet
to nenorėjau. Noriu savo tikslus pasiekti neišsisukinė-damas.
Slava – suaugęs vyras, o oficialiai nėra net dirbęs ir jo skola
velkasi daugelį metų. Ko tikėjausi iš vyresnio partnerio – tai
išminties, patirties, ramumo, atsakomybės. Kuris būtų ne tik
pagalbininkas, tačiau taip pat iš kurio galėčiau mokytis, kuris
būtų įmonės direktorius ir su kuriuo kartu galėtume vesti įmonę
į priekį. Apniko abejonės. Šį žmogų per mažai pažįstu, kad
galėčiau su juo sieti visus savo gyvenimo tikslus.
Praleidome dar gerą valandą kartu. Kartojome, ką aptarėme
ir kokių tikslų dar norėtume siekti, bet man tai tapo tik kalbomis,
kuomet liežuvis juda sau, o mintys visai kitur. Pajaučiau, kad
noriu, jog jie greičiau išvažiuotų. Noriu pailsėti ir apgalvoti, ar
tikrai tai geriausias sprendimas. Nors ir neturiu atsarginio
varianto.

----------
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Paskutiniąsias kelias savaites su Slava šnekėjome dar daugiau nei įprastai. Tačiau kuo daugiau šnekėjome, tuo labiau
susidarė įspūdis, kad su juo nebus gerai ir ko tikiuosi – to
negausiu. Jis man tapo „turginis“, kuris slepia mokesčius, bet
visa tai daro nežinodamas įstatymų ir viskas laikosi tik todėl, jog
jis nedidelis ir nieko nesudomina. Mano tikslas – būti dideliam
ir tam reikia tvirtų pamatų. Verslų sujungimas padėtų Slavai
daugiau nei man. Man nauda būtų tokia, kad nereikėtų sekti
konkurento (nors jis ir taip iš manęs jau seniai perka, tad ne toks
jau jis ir konkurentas) bei galėtume pasitarti apie prekes,
praplėsti asortimentą ir galiausiai atidarytume realią
parduotuvę. Naudos būtų, bet ar ji tikrai tokia, jog po kurio laiko
nesijausiu lyg garvežys, kuris užsikrovė sau naštą? Jis iš kito
miesto, todėl kaip sutvarkytume sandėlius? Mano sandėlys
Kaune, o jo – už kelių šimtų kilometrų Palangoje. Jei viską
sujungtume į vieną internetinę parduotuvę, o pas mane atėjęs
klientas norėtų pasimatuoti prekę, kuri būtų pas Slavą, tai jis to
negalėtų padaryti, todėl logiškiausia, kol neturime parduotu-vės,
visos prekės būtų pas mane. Bet juk to nenoriu! Susijungi-mo
tikslas ir būtų, kad pasiskirstytume darbus, o ne man vienam
tektų tvarkyti sandėlį ir likti gruščiku. O kur dar jo visos kitos
problemos! Nesueina galai. Kiekvieną laisvą minu-tę skyriau
apmąstymams, ruošiausi keletą dienų ir atėjo laikas išsakyti
savo mintis garsiai:
– Slava, tikiuosi suprasi, bet, manau, mums dar per anksti
kurti bendrą įmonę ir įsipareigoti iki grabo lentos. Galbūt susitvarkysi savo problemas, rasi sprendimus, bet iš savo būsenos
jaučiu, kad tarp mūsų atsiras nesutarimų po pusmečio ar metų.
Abu esame įpratę dirbti taip, kaip patiems patinka, o teks daryti
kompromisus, todėl manau, jog po kurio laiko kuris nors turės
padaryti daugiau kompromisų ir jausis nuvertintas. Pradėsime
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pyktis ar viską laikyti viduje, kol galiausiai sprogsime iš įtampos. Suprantu, kad dabar nesmagu tai girdėti, tačiau pradėjome
dėliotis darbus, skirstomės atsakomybėmis ir jaučiu, jog vėliau
nesijausiu gerai. Noriu geriau tave pažinti, noriu pamatyti, kaip
išspręsi savo problemas ir tuomet galbūt verslų susijungimas
taptų kaip natūralūs žingsniai. Todėl, manau, galime kurti naują bendrą internetinę parduotuvę, į ją sukelti visas mūsų prekes
ir, dirbant kartu, matytume, kaip mums sekasi, tačiau taip pat
pasiliktume ir savo internetines parduotuves, jei visgi darbas
kartu nepasisektų.
– Hmmm... – Slava nustebęs padarė ilgą pauzę, – labai gaila, kad taip galvoji, nes aš – visiškai ramus ir taip nesijaučiu.
Yra pareigos ir atsakomybės, todėl nemanau, kad susipyksime.
Juk dirbsime dėl bendro tikslo, kodėl išvis turėtume pyktis? O
jei tai dėl mano problemų su antstoliais, tai pasistengsiu rasti
būdų, kaip tai sutvarkyti, bet neatšauk dėl to viso susitarimo, juk
viskas išsprendžiama.
– Ne vien dėl tavo problemų su antstoliais. Aš tiesiog nejaučiu, kad dabar sujungus verslus tai bus naudinga ateityje. Man
tai yra viso gyvenimo darbas, tačiau savijauta neleidžia jaustis
ramiai ir kažko trūksta. Negaliu pulti stačia galva, kai taip jaučiuosi.
– Aišku... – Slava vėl nutęsė ir padarė pauzę, – esu žmogus,
kuris linkęs leistis į kompromisus. Nusileisti ar atleisti – man ne
problema, dirbti noriu, bet labai gaila, jog persigalvojai. Buvau
tikrai patikėjęs, jog sukursime ką nors ypatingo.
Slava nusivylė. O aš, pabaigęs trumpą pokalbį, pasijaučiau
nesmagiai. Lyg būčiau jį prikėlęs su savo svajonėmis į viršų ir
tada vėl nustūmęs atgal į apačią. Bendra internetinė parduotuvė
nelabai vilioja, bet galbūt dėl jo klystu ir pabandę dirbti kartu
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pamatytume, jog viskas sekasi, ir galėtume grįžti prie to paties
klausimo vėliau.
Susijungimą atšaukiau, bet pagrindinės problemos niekur
nedingo ir jas reikia spręsti. Apsukų mažinti neketinu ir jei
pardavimai augs toliau, po metų laiko nebepajėgsiu vienas visko
susitvarkyti. Iki krepšinio sezono pradžios liko visai nedaug ir
per šį laiką dar reikia pasistengti rasti kokią nors išeitį. Taip pat
dirbti pagal individualią veiklą, kuomet apyvar-ta auga taip
greitai, atrodo nebe pats geriausias pasirinkimas. Nesijaučiu
pilnavertis rinkos dalyvis. Klientams, įsigijusiems prekę,
pardavėjo vardas ir pavardė sąskaitoje neigiamos įtakos neturi,
tačiau prieš sezoną gaunu vis daugiau užklausų iš įvairių
krepšinio komandų, sporto mokyklų ar šiaip įmonių, kurioms
pirkimas iš individualia veikla besiverčiančio parda-vėjo kartais
atrodo keistas.
Tai, kad individuali veikla įmonėms nekelia pasitikėjimo, o
ypač didelėms įmonėms, supratau per susitikimą su adidas
atstove. adidas nebūdavo mano favoritas ir netgi dažniau į jį
žiūrėdavau kaip į Nike konkurentą (ir kartu mano), o ne į tą,
kurio produkcija turėčiau prekiauti. Šis gamintojas man atrodė
senas, neinovatyvus ir į sporto prekes žiūrintis tik kaip į tam
tikrą funkciją atliekančius batus ar rūbus. Tos pačios tamsios
spalvos, tos pačios standartinės formos ir per daug nesiskiriantys prekių katalogai. Tačiau pas juos kažkas pasikeitė. Pasikeitė taip, jog pamiršau adidas konkuravimą su mano mylimu gamintoju ir trūks plyš panorau prekiauti jų produkcija. Atsirado
spalvų, dizaino elementų, technologijų, kuriomis krepšinio
srityje metė iššūkį Nike ir užsibrėžė tikslą sukurti pačius
lengviausius krepšinio batelius, nesveriančius nė trijų šimtų
gramų. Juos privalėjau turėti.
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Su šiuo gamintoju neužaugau ir didelių sentimentų nejau-čiu,
tačiau kad ir kaip būtų, tai viena didžiausių kompanijų pasaulyje
ir, privažiavęs prie jų biuro, pajaučiau stiprų jaudulį. Mane
pasitiko adidas atstovė Rita – vyresnė už mane penke-riais
metais sportininkė, trumpai kirptais juodais plaukais.
Krepšininkės eisena aprodė patalpas, kuriose išdėliotos įvairios
adidas prekės. Didelėje erdvėje sukurtos atskiros mažesnės
erdvės, kuriose prekės išdėliotos pagal kategorijas. Krepšinio
prekėms skirtas nedidelis kampas, bet tuomet nesunku įsiminti
kiekvieną daiktą, jį apžiūrėti ir pačiupinėti.
Pokalbis su Rita buvo lengvas, bet paviršutiniškas. Buvo
akivaizdu, jog ji tą patį pasakoja jau ne pirmą kartą. Specialių
sąlygų nebuvo ir galėjome pasirašyti sutartį, tačiau išgirdusi, jog
dirbu ne kaip įmonė, o vykdau individualią veiklą, nurodė jų
partnerį, per kurį galėsiu užpildyti užsakymus, nes adidas negali
sudaryti sutarties su individualią veiklą vykdančiu asmeniu.
Tapo aišku, jog partneriai nemokamai nedirba, tad kaina bus
šiek tiek aukštesnė, nei dirbant tiesiogiai, o adidas nematys
mano užsakymų istorijos, ir jei mano užsakymai di-dės, tai
pirmiausiai augs adidas partnerio paskyra, o ne mano. Nieko
nepakeisi, tiks ir taip.
Tiks ir taip, bet tik kol kas. Tačiau akivaizdu, jog pagal
individualią veiklą ilgai verstis negalėsiu. Anksčiau ar vėliau
turėsiu atidaryti įmonę. Niekas iš pažįstamų, tėvų ar giminių
nėra turėję savo verslo, savo įmonės, o įmonės atidarymas man
kelia susirūpinimą daugiausiai dėl to, jog joje privalo būti
buhalterė. Vadinasi, turėsiu svetimam žmogui suteikti daug
informacijos apie tai, ką veikiu, iš kur perku, kam parduodu, už
kiek perku ar už kiek parduodu. O jei ji visą šią informaciją
perduotų konkurentams? O jei ji, turėdama galimybę prieiti prie
visų šių duomenų, rastų būdų, kaip pasisavinti įmonės pinigus?
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Juk ne kartą spaudoje esu skaitęs, kaip apsukrūs bu-halteriai
ištuština įmonių sąskaitas. Juk pasikeistų visas darbas – atsirastų
dokumentų pildymas, žmonių įdarbinimas. Visa tai norėdamas
išmokti, turėčiau skirti nemažai papildomo laiko, bet ar tikrai to
noriu?
Užregistravęs įmonės pavadinimą ir pabandęs kelias dienas
domėtis ką daryti toliau, sulaukiau ženkliai padidėjusių pardavimų, prasidėjus naujam krepšinio sezonui. Įmonės reikalus
padėjau į šoną ir visą dėmesį vėl skyriau tik kedams.
Po paskutiniojo pokalbio su Slava keletą savaičių buvo tyla.
Nesitikėjau to, tačiau pirmas rašyti irgi nenorėjau, palikau jam
nuspręsti, ar jis nori daryti bendrą internetinę parduotuvę ir taip
išbandyti darbą kartu, ar viską pamiršime ir liksime prie savo
darbų kaip anksčiau. Po ilgos tylos Slava parašė ir kibome į
darbus.
Darbo principas buvo aiškus – susikurti naują internetinę
parduotuvę ir į ją sukelti visas mūsų abiejų prekes. Šiek tiek
užtrukome su pavadinimo parinkimu. Nors visada naudojau
pavadinimą SportClothes, tačiau dar pradžioje aplinkiniams šis
pavadinimas atrodė per sunkiai ištariamas, todėl kažkas pasiūlė
naudoti trumpesnį, iš pirmųjų šūkio „sportui ir laisvalaikiui“
raidžių sudarytą trumpinį SIL. Man šis trumpinys nepatiko ir
neatrodė tinkamas, tačiau pastabą išgirdau ir, reklamuodamas
parduotuvę, pradėjau prirašyti ir nuorodą su šiomis trimis
raidėmis. Laikui bėgant, nemažai daliai klientų šios raidės tapo
aiškesnės nei pagrindinis pavadinimas ir pradėjau vis dažniau
girdėti pavadinimą SIL. Iš Slavos internetinės parduotuvės pavadinimo SportArt paėmėme antrąją pavadinimo dalį ART (iš
anglų kalbos – „menas“) ir sujungę abu trumpinius gavome
naują pavadinimą – Silart – sporto ir laisvalaikio menas.
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PO PUSĖS METŲ
2011 METAI
ŽIEMA

– Kokį čia šūdą man pardavei?! – į kabinetą greitu žingsniu
įžengė kokių keturiasdešimties metų vyras ir tėškė kedus ant
stalo.
– O kas nutiko? Kas su jais negerai? – vos spėjęs atsistoti,
sutrikęs paklausiau.
– Šitie šūdai pagaminti Kinijoje! Padielkas stumdai, vakar
žaisdamas čiurną susivariau! Nike perku daug metų Anglijoje,
galvojau, pirmą kartą nusipirksiu Lietuvoje. Tokį šūdą parduodi, blet, grąžinsi pinigus ir dar už traumos gydymą mokėsi! –
išrėkė.
– Kedai originalūs, o traumas galima patirti su bet kuriais
kedais... – pradėjau gintis.
– Tu neburk čia apie originalumą, pasiimk tą kinišką šūdą ir
greitai blet grąžini sušiktus pinigus!
Prieš daugiau nei metus laiko klientai lyg pastūmėjo visko
nebaigti ir jaučiau didelę paramą, jog darbas, kurį dirbu, yra
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jiems reikalingas, bet šį sezoną kažkas pasikeitė. Pasikeitė
bendruomenė. Bendruomenei besiplečiant, į jos gretas patenka
vis daugiau žmonių, kurie yra tiesiog pirkėjai, kurie perka prekę
ir mano, jog daro didelę paslaugą pardavėjui ir dėl to pradeda
jausti didelę galią. Jaučiasi galingi, meta prekę į pardavėją, ant
stalo ar ant žemės.
Klientas, kuris dabar rėkia, keikiasi, grasina ir bet kaip
stengiasi pažeminti, vos prieš kelias dienas įsigijo šiuos batus ir
jam net pritaikiau papildomą nuolaidą, nes jis buvo malonus ir
savo apsilankymu suteikė man gerų emocijų. Dabar tas pats
klientas stovi vėl prieš mane toje pačioje vietoje, tik be
šypsenos, o iš įsiūčio net seilės drimba, tarsi pitbuliui. Jaučiuosi kaip filme, kuomet viskas aplink sulėtėja, viskas nutyla, o pats
mąstau, kas negerai, ką aš čia veikiu ir kodėl turėčiau klausyti
jo rėkimo.
Tai nepasibaigs, kol negrąžinsiu pinigų ir nesvarbu, jog
įsigijo kokybišką ir gerą prekę, tiesiog nėra prasmės įrodinėti
savo tiesų ir bijoti, kad neateitų kuris nors kitas klientas ir
nepamatytų tokio vaizdo. Ką jis pagalvotų? Net jei ir būtų
nusiteikęs pozityviai, tačiau girdėtų tai, ką jis rėkia, gal viduje
bent šiek tiek irgi suabejotų mano patikimumu.
Paprastai, kuomet pasitaiko panašios situacijos ir tik kyla
emocijos, sutinku grąžinti pinigus su sąlyga, jog jis daugiau čia
nebepirks. Visi su tuo sutinka, visi pasiima pinigus. Šiam
klientui siūlyti, kad pas mane daugiau nepirktų nėra net prasmės, jį tikrai atsiminsiu, todėl grąžinau pinigus.
Durys trinkteli ir viskas baigiasi. Sudrimbu į kėdę. Nors
viskas nesitęsė ilgiau nei dešimt minučių, tačiau po tokių dalykų
prastai jaučiuosi visą likusią dieną. Internete komen-tarus
tikrinu dar keletą dienų, bijodamas, kad kur nors mane iškeiks
taip pat, kaip ir iškeikė atėjęs čia. Nerimo būsena tapo beveik
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kasdienine palydove. Vis dažniau pastebiu, jog net ir atėjus
gerai nusiteikusiam klientui, po tokių įvykių nebegaliu nei
šypsotis, nei nuoširdžiai patarti ar papasakoti apie prekes. Dabar
tu šypsaisi, o galbūt už kelių dienų pamatysiu visai kito-kį tavo
veidą.
Tai nėra profesionalu ir galbūt taip nebūtų, jei dirbčiau kam
nors kitam, tuomet tai galėčiau priimti kaip vieną iš darbo
sudedamųjų. Pas visus būna įvairių klientų, bet kuomet dirbu
sau, kiekvieną dieną atiduodu visą save ir tikiu, jog kuriu kai ką
svarbaus, visa tai priimu asmeniškai ir to negaliu pamiršti.
Kad pasijausčiau geriau ir kad nereikėtų išmesti grąžinamų
prekių, kurios dar tinka tolimesniam nešiojimui, pradėjau
skelbti, jog sunkiai besiverčiantys galėtų ateiti ir juos pasiimti
nemokamai. Tai tapo atsvara piktiems pirkėjams ir ši labdara
pasidarė svarbesnė man, nei tiems, kurie tuos kedus gauna.
Išdalinęs nemažai batų, pastebėjau, jog atsirado tokių, kuriems
tai tapo lyg atskiras versliukas ir tuos batus pradėjo perpardavinėti. Nenorėjau to matyti. Tai tapo tik dar vienas detektyvas,
ar tam, kuris atėjo, tikrai nuoširdžiai tų kedų reikia. Detektyvų
užteko ir taip, tad pamaniau, jog padovanosiu vietinei krepši-nio
mokyklai, ir pati mokykla žinos, kuriems krepšininkams
labiausiai jų reikia. Nusiuntęs laišką, kuriame parašiau, jog
noriu padovanoti batus mokyklos auklėtiniams, gavau direktorės atsakymą, jog jie norėtų žinoti, kokią sumą planuoju skirti
paramai, jei noriu, kad jie dalintų kedus! Noriu dovanoti batus
jų mokykloje besimokantiems vaikams, o jie šneka apie paramą! Nieko neatsakiau. Visus kedus pradėjau nešti prie konteinerių – ten jie tikrai ras savo antrą gyvenimą.
Praėjus geram pusvalandžiui po kliento apsilankymo, mintys vis dar skraido ir niekaip negaliu susikaupti. Širdies ritmas
nurimo, įtampa taip pat, bet viduje kaip prišikta. Sėdžiu sudri-
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bęs kėdėje, beveik atsigulęs – iš po stalo kyšo tik galva ir rankos padėtos prie klaviatūros. Žiūriu į monitorių, turiu neužbaigtų darbų, tačiau niekaip nebesusikaupiu.
Pardavimai nesustojo ir daugiau nei padvigubėjo lyginant su
ankstesniais metais. Kad pardavimai augtų, reikia daugiau
prekių. Norėdamas viską suspėti, darbe pradėjau leisti kiekvieną dieną. Skirtumas nuo gyvenimo biure pačioje pradžioje ir
dabar – laisvė. Laisvės turėjau daug, galėjau skirti mintis tam,
kaip ką nors patobulinti, kaip padaryti geriau ir įdomiau. Dabar
pradėjo atsirasti rėmai ir ribos. Nebeturiu laisvalaikio, niekur
neišvažiuoju ir darbe dažniausiai praleidžiu nuo ryto iki vidurnakčio, ir taip beveik kiekvieną dieną. Dienomis, kuomet namo
grįžtu aštuntą ar devintą valandą vakaro, nebežinau, ką daryti,
nes persekioja jausmas, kad kažko nepadariau ir niekaip negaliu atsipalaiduoti.
– Kaip viskas užkniso! – surėkiau pats sau ir pagriebęs dar
vis ant stalo stovinčius grąžintus kedus, iš visų jėgų, nežiūrėdamas kur, numečiau juos tolyn, bet pataikiau į kabinete
stovinčias kedų dėžutes, kurios kaip domino kaladėlės sugriuvo
į visas puses. Tas griuvimas sukėlė dar didesnę neviltį – juk
niekas kitas nesutvarkys, niekam nepasakysiu – sutvarkyk.
Atėmiau iš savęs dar papildomas minutes. Trumpinu gyvenimą
sėdėdamas šitame kabinete, kažką bandydamas daryti, bet
klientas, kuriam netiko nusipirkta prekė, atėjęs išsirėkė, pats
išsikrovė, pasiėmė pinigus ir išėjo. Aš likau sėdėti. Turėčiau tai
priimti kaip darbo kasdienybę, bet ar tai darbas? Jei tai darbas,
tai dėl ko? Dėl tokių? Velniop juos, bet jų daugėja, vis dažniau
taip atsitinka. Tie vos keli procentai rėksnių – kaip šaukštas
deguto medaus statinėje, jie sukuria naujas taisykles, naują
požiūrį į klientus, nepasitikėjimą kiekvienu atėjusiuoju. Kiek
jaunų verslų dėl tokių klientų užsidarė? Šimtai, tūkstančiai.
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Velniop tai! Jei viską toliau darysiu taip pat, po metų bus tik dar
blogiau, bus tik dar daugiau tokių dienų. Nenoriu užsida-ryti,
man patinka kedai, patinka naujovės, bet ir nenoriu būti
įspraustas į rėmus. Pardavėjas kaip vergas, jis niekas, juk
klientas visada teisus – pati šūdiniausia frazė, kokia tik gali būti.
Visą vasarą buvo mintys apie galimą mano ir Slavos verslų
sujungimą, tačiau šias mintis taip pat nubaidžiau. Silart svetainės kartu taip ir nesukūrėme, tačiau vasaros pabaigoje
atsirado skelbimas, jog parduodama viena iš konkurentų internetinių parduotuvių už kiek daugiau nei tūkstantį eurų. Tai tapo
greitu mūsų sprendimu turėti bendrą verslą. Pamatęs skel-bimą,
po kelių valandų jau turėjau prisijungimus prie svetainės ir
galėjome analizuoti, kaip ji dirba, kiek užsakymų, kiek žmo-nių
apsilanko. Per kiek mažiau nei keturis mėnesius išleista suma
svetainei įsigyti atsipirko, o dar ir neliko konkurento, ta-čiau
darbas su Slava pasirodė sudėtingas. Pastebėjau, jog jis šneka
daug daugiau, nei daro.
Beveik kiekvienas rytas prasideda Slavos žinute: „Reikia
jungtis! Daryti porą realių parduotuvių, kelti pardavimus dabar
esančių svetainių, ieškoti daugiau klientų kitose šalyse!“ Kuo
daugiau taip rašė, tuo labiau pradėjau nepasitikėti, o po mano
klausimo, kodėl nesprendžia savo esminių problemų dėl
legalumo, jo atsakymas beveik kiekvieną kartą toks pat:
– Dabartines prekes galiu pardavinėti ant savęs, o jau naujas
– ant įmonės. Daug darbo ir išlaidų man viską persivesti į
„geras“, o realią parduotuvę galiu atidaryti kad ir rytoj. Jau net
patalpas apžiūrėjau pajūryje. Ir dėl JAV: bijau siųstis iš ten
tvarkingai, nes jei papildomai bus muitas, tai kaina išeis labai
didelė, todėl, manau, viską galima tik iš Europos pirkti. Svarbu
būtų noras, o aš to labai noriu!
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– Noras noru, bet tu nieko nesitvarkai! – iškart susierzinu po
kiekvienos tokios pačios žinutės. – Aš noriu, kad tu būtum
švarus, kad susitvarkytumei su antstoliais, kad žinotumei, kaip
mokesčiai veikia. Nesi atsisiuntęs nė vienos prekės tvarkingai,
o dabar dar sakai, viską pirkti iš Europos. Nu OK, bet kaip ir
prasmės jungtis nėra, nes Europoje surasti tiekėjai yra mano ir
susijungimo atveju mūsų stiprybė būtų, jog tu turi tiekėjus JAV,
aš Europoje ir lygiom teisėm viską darome toliau. Šneki apie
realios parduotuvės atidarymą, sakai patalpas apžiūrėjai ir gali
atidaryti, nu tu nepyk, bet labai abejoju, jog patalpų apžiūrėjimas yra svarbiausias. Noriu aiškumo, ką tu įneši į bendrą
katilą. Jau sakiau, man trūksta žinių apie mokesčius, apie įstatymus, apie veikimą įmonėje, kokios bus išlaidos, kas kiek kainuos, juk į įmonę įneštume prekes, iškart būtų nemažos apyvartos ir tuomet bet kokia, net ir mažiausia klaida, gali kainuoti
dideles baudas. Tu ne tik to nežiūri, bet dar ir savo problemų
turi, kurių nesitvarkai ir nesistengi sutvarkyti.
– Aš tvarkausi ir noriu susitvarkyti, pats suprantu, kad nesąmonė, jog tiek problemų turiu. Pažadu, kad artimiausiomis dienomis nueisiu pas antstolius ir viską išspręsiu.
Kiekvienas pokalbis baigiasi panašiai ir kiekvieną kartą pažada, jog eis viską susitvarkyti, bet taip ir nenueina. Tai ne tas,
kurio man reikia. Man reikia žmogaus, turinčio daug patirties
versle, kuris būtų susipažinęs ne tik su Lietuvos, bet ir viso pasaulio prekyba, kuris būtų mokytojas, su kuriuo galėčiau tartis,
kuris padėtų plėstis. Man trūksta to, kuris išmanytų verslą, įstatymus ir turėtų susiformavusią komandą, o ta komanda galėčiau pasitikėti ir aš.
Man reikia pagalbos sustyguoti savo verslą.
Lietuvoje turtingų ir remiančių jauną verslą žmonių yra
nemažai, tačiau kaip pasirinkti partnerį ir į kokius kriterijus
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atkreipti dėmesį? Aš išmanau prekes, prekybą internete, gir-džiu
klientų poreikius ir ieškau būdų, kaip tai įgyvendinti. Būtent tai
ir yra mano stiprybė, dėl to galiu augti ir į tai noriu gilintis,
tačiau to per maža. Niekada netapsiu didelis be tikro verslininko
pagalbos. Be mentoriaus pagalbos, kuris būtų nu-ėjęs kelią,
kuriuo noriu nueiti ir aš.
Kiekvieną laisvą akimirką skyriau galimo partnerio paieškoms. Stengiausi neatitolti nuo krepšinio ir domėjausi esamais
ar buvusiais krepšininkais, kurie būtų gerbiami aplinkinių ir
būtų sukūrę savo verslus. Labiausiai tikiu idealais ir pirmiau-siai
kaip galimą partnerį pradėjau regėti Arvydą Sabonį – žmo-gų,
pakeitusį krepšinį Lietuvoje. Jis pavertė krepšinį antrąja religija,
o baigęs krepšininko karjerą, sukūrė savo verslus bei tapo
Lietuvos krepšinio federacijos prezidentu, tad glaudžiai susijęs
su šiuo sportu iki šiol. Po karjeros NBA, tikiu, jog turėtų ir
pinigų investicijoms, tačiau ar tikrai jis būtų tas, kuris padėtų
sukurti tarptautinį verslą? Ar jo komanda būtų pajėgi tai
padaryti? Ar iškilus įvairiems klausimams, galėčiau klausti jo
patarimo ir ar jis būtų pajėgus atsakyti kvalifikuotai? Jis geras
krepšininkas, bet verslas yra visai kas kita ir verslai Lietuvoje –
tai nėra verslai pasaulyje.
Kad ir kaip svajočiau šį žmogų vadinti verslo partneriu, visgi,
manau, man reikia visapusiškesnės patirties, didesnės
komandos. Kiekvieną kartą ties šia vieta atsimušu lyg į sieną.
Nenoriu tiesiog verslininko, kuris užsiima statybomis ar kokiu
kitu nesusijusiu verslu. Nenoriu pinigų, kad juos duotų ir sakytų „daryk“. Nenoriu arogantiško, kuris jaustųsi viršesnis už
visus ir iš aukštos varpinės traukiotų virvelėmis. Nenoriu tokio,
kuris būtų bent kiek susitepęs, kurio veikla galėtų pakenkti
SportClothes. Noriu žmogaus, kuris būtų verslininkas, susipažinęs su krepšiniu, būtų kiek įmanoma nuoširdesnis, turėtų
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verslą ne tik Lietuvoje, tačiau ir kitose šalyse, su kuriuo galėčiau tartis ir jo nuomonė man būtų labai svarbi. Tiesiog noriu
partnerio.
Reikalavimų daug, o laikas bėga. Peržiūrėjau daug verslų ir
perskaičiau daug straipsnių su jų įkūrėjais, bet nė vienas
nesukėlė didelio pasitikėjimo. Išskyrus vieną. Tą, kuris spaudoje ir televizijoje šmėžuoja jau kelerius metus. Jis ypač matomas krepšinio portaluose ir su krepšiniu susijusiose žiniose. Tą,
kuris tiek laiko lyg ant lėkštutės buvo padėtas man prieš akis,
bet jo niekaip nemačiau ir pastebėjau tik dabar. Tą, kuris
išgelbėjo Lietuvos krepšinio rinktinę prieš metus laiko ją parėmęs, dėl ko rinktinė galėjo išvykti į pasaulio krepšinio čempionatą bei iškovoti trečiąją vietą! Tai krepšinio rėmėjas, verslininkas, filantropas Antanas Guoga.
Kaip galėjau jį matyti beveik kiekvieną dieną ir tuo pat metu
praleisti pro akis? Apie jį panorau sužinoti viską.
Milijonus susikrovė žaisdamas pokerį pseudonimu Tony G.
Ilgą laiką gyveno Australijoje, o dabar vis dažniau atvyksta į
Lietuvą. Turi verslų Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje, Amerikoje, Australijoje. Be to, kad remia Lietuvos krepšinį, dar remia
ir projektą Bėdų turgus, kuris padeda sunkiai gyvenan-tiems
žmonėms. Per televiziją ir spaudoje, atrodo, šneka nuoširdžiai ir
nebando ko nors nuslėpti ar išsisukinėti. Tai žmogus, kuris,
mano manymu, elgiasi kaip tikras vakarietis, kuris turi įvairių
keistų idėjų ir puola jas įgyvendinti, o dar ir nepamiršta Lietuvos
bei pradeda vis daugiau investuoti šioje šalyje.
Perskaičiau visus jo interviu, peržiūrėjau visus vaizdo įrašus
ir pradėjau tikėti, jog galbūt radau partnerį, kurio vertybės
visiškai atitinka manąsias ir sujungę jėgas galėsime kedų verslą
išplėsti po visą pasaulį. Tikiu, jog jis turi daug žinių, didelę
patirtį bei kruopščiai atrinktą komandą. Nėra nė vienos neigia-

Ž I E M A , 2 0 1 1 M E T A I | 45

mos naujienos, susijusios su juo, tad esu įsitikinęs, jog milijonus uždirbo sąžiningai sunkiu darbu. Nesu žaidęs pokerio, bet
kaip ir bet kuriame kitame profesionaliame sporte, taip ir šiame,
neabejoju, jog reikalingas ypač geras pasiruošimas bei didelės
pastangos, jog taptumei vienu geriausių pasaulyje. Uždirbti yra
viena, tačiau tai, jog jis remia sunkiai gyvenan-čius, rodo, kad
jo verslai yra stabilūs ir jis turi didelę širdį, tad tikrai neapgaus
to, kuris krapštosi bendrabučio kambaryje su keliais kedais ir
svajoja apie pasaulį. Jo pažintys krepšinyje leis patekti ne tik į
Lietuvos krepšinio rinktinę, bet ir į viso pasau-lio arenas. Tai
tas, kurio nuomonė man būtų svarbi ir tai tas, kuris galėtų būti
mano mokytojas. Tikiu, jog galėčiau daug ko iš jo išmokti.
Gyvendamas biure, buvau įpratęs vėlai vakare arba naktį
išeiti pasivaikščioti po miestą, kuomet gatvėse likdavo tik
pavieniai praeiviai. Vaikščiodamas tyliomis gatvelėmis, išmokau geriausiai susikaupti ir labiausiai atsipalaiduoti, dėl ko
būtent per šiuos pasivaikščiojimus kildavo įvairiausios idėjos.
Persikėlęs gyventi į miegamųjų namų rajoną, nebeturėjau
galimybės vaikščioti gražiomis centrinėmis gatvėmis, o įprotis
naktiniams pasivaikščiojimams liko, tad nenorėdamas tiesiog
slampinėti palei namus, pradėjau nešioti SportClothes lankstinukus ir juos mėtyti į aplinkinių namų pašto dėžutes. Mėtydamas lankstinukus pradėjau galvoti tik apie Antaną ir tik apie tai,
ar nesuklysiu jam parašęs, tačiau kiekvieno pasivaikš-čiojimo
pabaigoje prieinu išvadą, jog turėdamas komandoje patyrusį
verslininką, klaidos nepadarysiu ir blogiau tikrai nebus. O ir
kodėl turėtų būti blogiau, jei tai žmogus, kuris visiems padeda?
Juk geriau gailėtis dėl to, ką padarei, nei dėl to, ko nepadarei.
Tikrai gailėčiausi, jei nepabandyčiau.
Dar nesu rašęs laiško galimam investuotojui. Ką su Slava
šnekėjome anksčiau, tai buvo vaikų žaidimai. Abu to paties

46 | G E R O N E Š I O J I M O

lygio, o čia iškart peršokčiau keliais laipteliais į viršų. Net
neįsivaizduoju, kaip rašyti tokiam daug pasiekusiam žmogui.
Neabejoju, jog jis gauna daug laiškų su įvairiais klausimais, tad
mano laiško gali net nepastebėti tarp gausybės kitų, tačiau
palieku tai sėkmei. Tiesiog turiu pabandyti.
Po trumpų paieškų internete radau jo kontaktus ir pradėjau
rašyti. Ilgo laiško rašyti nesinori, nes turbūt tokio net neperskaitytų, bet per trumpas irgi nesudomintų. Todėl laišku panorau pristatyti save ir tai, kuo užsiimu, kokios stipriosios savybės ir ko trūksta. Norėčiau, kad jis bent sužinotų apie mane, net
jei nenorėtų prisidėti. Galbūt kada nors kuriam nors krepšininkui prireiks kedų ir galbūt Antanas atsimins, jog jam rašė
kažkoks vaikinas, kuris prekiauja įvairiais kedais, ir parekomenduotų mane. Net ir tai būtų sėkmė.
Laiško pradžioje pristačiau SportClothes trumpą istoriją, kad
pradėjau prekiauti prieš penkerius metus su kiek daugiau nei
tūkstančio eurų pradiniu įnašu, už kuriuos nusipirkau pir-mąsias
prekes. Dabar apyvarta išaugusi iki trijų šimtų tūkstan-čių eurų
per metus ir kiekvienais metais ji auga po kelis kartus. Parašiau,
jog daugiausiai prekiauju krepšinio prekėmis, bet po truputį
plečiu ir kitas kategorijas. Taip pat papasakojau, jog mano
tikslas plėstis už Lietuvos ribų, o iki šios dienos jau esu išsiuntęs
prekių į daugiau nei šešiasdešimt pasaulio šalių.
Vėliau išvardinau problemas ir siekius. Laiško norėjosi dar
trumpesnio, bet vis jį skaitydamas, kokį penkiasdešimtąjį kartą,
nenutuokiu, kaip dar galėčiau sutrumpinti, bet tikiuosi, jog
perskaitys viską. Liko paspausti mygtuką „siųsti“. Jau rašant
laišką buvo pradėjęs mušti šaltas prakaitas, nuo kurio dabar
pėdos atrodo lyg ledinės, o rankos šaltos ir šlapios. Širdis plaka
lyg pamišusi – tai mano šansas išplaukti į didžiuosius vandenis
ir turiu tik vieną šūvį.
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– Ai, kas bus, tas bus, – kairysis pelės mygtukas nuspaustas
ir laiškas išsiųstas. Iškart palengvėjo.

----------

Vakar vakare, po išsiųsto laiško, norėjosi atsipalaiduoti
daugiau nei įprastai ir kokteilių buvo kiek per daug, tad šiandien darbuose su Minde sėdime truputį garuodami. Studentų
laikais tokia savijauta būdavo bent kartą per porą savaičių, nes
kada geriau viską išbandyti, jei ne studentaujant? Dabar,
sėdėdamas darbe, lyg ir nesijaučiu apsvaigęs, bet akys merkiasi,
o kojos linksta, ir, nors man dar tik dvidešimt šešeri, pasijaučiau
senas. Senas ne dėl to, kad naktiniai pasisėdėjimai vyksta rečiau,
o dėl to, kad senatvė ateina, kuomet atsiranda ribos, o jų turiu
vis daugiau ir daugiau. Save po truputį uždarau į rėmus ir
neleidžiu būti visiškai savimi. Jei blogai jaučiuosi, tai ko eiti į
darbą? Juk šiandien nieko nepadarysiu. Tačiau galbūt ateis
klientas, gal parduosiu prekę, gal bus užsakymas svetainėje,
reikės prekę išsiųsti, kad klientas ją gautų laiku. Į smegenų
gilumą įsikaliau, jog privalau visada padaryti tai, ką klientams
pažadu. Jei parašyta, kad prekę gaus kitą dieną – tai taip ir
privalau padaryti, nesvarbu, kas benutiktų. Dėl to klientai liks
patenkinti, o pardavimai augs, bet pats atsiduriu vietoje, kurioje
nenorėjau būti. Išsigelbėjimas – Antanas, ti-kiuosi atrašys ir
padės viską taip sustyguoti, kad galėčiau dirbti tik tai, ką
mėgstu, ir tik tada, kai jaučiu įkvėpimą, o ne tada, kai reikia.
– Sveikas, Andriau, – prablaškydamas mano mintis parašė
pagrindinis Nike prekių tiekėjas iš Vokietijos. Su juo dažnai
susirašome ir vienas kitam pasipasakojame apie tai, kaip sekasi,
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kaip vyksta prekyba. Vienas kitam pasakojame ir apie skirtumus
bei panašumus tarp Lietuvos ir Vokietijos, tad net ir nebūdamas
toje šalyje, pradėjau pažinti Vokietijos klientus ne ką prasčiau,
nei esančius šalia. Tačiau toks jo oficialus pasis-veikinimas
nenuteikė optimistiškai. – Turiu problemų su Nike. Pardavinėjau
kedus už mažesnę kainą vietinės krepšinio lygos komandoms ir
kažkuri komanda apie tai pranešė Nike, o aš, pagal susitarimą su
jais, negalėjau to daryti. Su Nike šneku jau kelias savaites, tačiau
dabar didelė tikimybė, jog jie panaikins mano nuolaidą arba iš
viso nebeleis atlikti naujo užsakymo.
– Eina sau... – trumpai sureagavau ir per akimirką dingo visas snaudulys. Šito tikrai nesitikėjau. Žinoma, visada išlieka
tikimybė perkant iš perpardavinėtojo, kad kranelis užsisuks, bet
su juo ilgai ir gerai sutariame, tad apie tai negalvojau ir pamiršau galimą riziką. Neieškojau papildomo atsarginio varianto
būtent tokiems atvejams, kaip šis. – O ką planuoji da-ryti, jei
panaikins nuolaidą arba išvis nebeparduos? – viltingai
paklausiau.
– Bet kuriuo atveju, manau, negalėsiu toliau prekiauti, nes
net jei leis pirkti toliau, tačiau anuliuos nuolaidą, pirkimo kaina
man bus per didelė, kad toliau apsimokėtų tuo verstis. Kai bus
aišku, pranešiu, bet manau, nieko gero nesitikėk. Aš turiu kelis
kitus verslus, tai vis tiek turėsiu ką veikti, bet tau šiuo metu
neturiu ką patarti.
Ir tiekėjas Vokietijoje, ir Slava turi susikūrę atskirus verslus
tokiam atvejui, jei nepasisektų su kedais, todėl jie išskaido
riziką. Aš taip nemoku. Lyg ir sugalvoju, kuo dar galėčiau
užsiimti, bet nesusikaupiu ir niekam kitam nenoriu skirti
papildomo dėmesio. Kad ir ką daryčiau, vis tiek visada grįžtu
atgal prie batų, todėl neturiu plano B, bet atsarginio plano
neturėjimas turi ir savų pliusų. Kuomet tampa sunku, negaliu
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niekur pabėgti ir esu priverstas vis tiek toliau dirbti, tačiau visgi
planas B suteiktų daugiau laisvės, ypač tokiais atvejais kaip šis.
Tik vakar nusiunčiau Antanui prisistatymą, o jau šiandien
viskas taip pasikeitė. Jei nebegalėsiu pirkti Nike prekių, nežinau, ar galėsiu tuo išvis dar verstis. Galiu pirkti adidas ir kitų
gamintojų prekes, bet prekiauti kedais ir neturėti Nike, tai tas
pats, kas McDonalds be mėsainių.
Vakar jaučiau didelį pakilimą, o šiandien vėl nusileidau į
apačią – lyg važinėjimas amerikietiškais kalneliais, lyg akcijų
grafikai. Taip norėtųsi tiesios linijos į viršų, o dabar – kalnai
kalneliai, kurie keičiasi kiekvieną dieną, kiekvieną valandą.
Keliolika minučių pasėdėjęs ir leidęs mintims nurimti, priėmiau tai kaip eilinį įvykį. „Turėsiu ieškoti naujo tiekėjo. Radau
šį, rasiu ir kitą“ – mintyse pagalvojau. „O jei nepasiseks?“ –
sudvejojau. „Vistiek ką nors sugalvosiu...“
Kartais savimi stebiuosi, jog ypač sunervina smulkmenos,
kurios bendrai veiklai neturi didelės įtakos, bet jas vertinu būtent
kaip keliančias grėsmę ilgalaikei perspektyvai. Tačiau šis
įvykis, kuris gali nulemti visko pabaigą, neišmušė kelio iš po
kojų ir nusiraminęs grįžau prie kasdieninių darbų.
Į darbo dienos pabaigą sulaukiau skambučio iš nepažįstamo
telefono numerio:
– Sveikas, mano vardas Vytautas ir skambinu Antano Guogos pavedimu dėl laiško, kurį siuntei vakar.
– Taip... – atsakiau nustebęs, nes nesitikėjau tokios greitos
reakcijos. Maniau, užtruks bent porą savaičių, kol sureaguos, o
nepraėjus nė 24 valandoms, jau skambina nuo Antano!
– Antanas dabar Australijoje ir grįš tik po kelių mėnesių, bet
esu įgaliotas susitikti su tavimi ir viską aptarti. Gal turėtumei
laisvo laiko rytdieną?
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– Taip, žinoma... – atsakiau vis dar netikėdamas, jog tai
vyksta iš tikrųjų, o ne mano svajonėse.
Po dar keleto klausimų, pabaigęs trumpą pokalbį ir apimtas
emocijų bei rankoje vis dar laikydamas telefoną garsiai surėkiau „jėėė“ ir iškėliau abi rankas į viršų. „Antanas perskaitė
mano laišką!“ – nenustojau kartoti ir kvailai šypsodamasis pradėjau vaikščioti po kabinetą tarp batų dėžučių. „Mane pamatė!
Manimi susidomėjo!“ – kartojau tuos pačius žodžius vėl ir vėl.

----------

Maniau, dėl emocijų naktį neužmigsiu, tačiau jaučiuosi kaip
niekada gerai pailsėjęs ir atsipalaidavęs. Nejaučiu jokios
įtampos ar nerimo dėl susitikimo, kuris tuoj įvyks. Su Vytautu
susitarėme, jog jis atvyks į mano kabinetą. Taip galės pamatyti,
kaip vyksta darbas ir kiek turiu prekių. Per tuos metus prekių
sukaupiau išties nemažai ir ryte atlikęs nedidelę inventoriza-ciją
suskaičiavau, jog turiu daugiau nei pusantro tūkstančio porų
batų. Problemas su Nike, kol neturiu galutinio patvirti-nimo,
nusprendžiau nutylėti, o jei visgi pasitvirtintų, kad nebe-galėsiu
pirkti iš savo tiekėjo ir nerasiu kitų, tuomet tiesiog pabaigsime
pokalbius, tačiau bent būsiu pamatęs, kaip vyksta Antano
komandos darbas investuojant į naujus verslus.
Nesipuošiau ir nesistengiau sukurti savo įvaizdžio kitokio,
nei būnu kiekvieną dieną. Pastebiu, kad vis daugiau sėkmingų
žmonių pasaulyje nesistengia kiekvienai pasitaikiusiai progai
rengtis kostiumo ar ką nors bandyti sužavėti prabangiais aksesuarais. Jie rengiasi taip, kad patys jaustųsi gerai ir taip per rūbus
supažindina su savo kasdienybe, sukuria savo išskirtinį įvaizdį.
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Manau, jei kuriu dėl savęs ir savo pomėgių, tai kam save sprausti
į rėmus ir stengtis atrodyti kitaip, net jei tai galbūt susitikimas,
kuris pakeis visą mano gyvenimą. Netgi jei tai gali pakeisti
gyvenimą, tai tuo labiau jis turi mane pamatyti tokį, koks esu
kiekvieną dieną. Kadangi kasdien dirbu sandėlyje, tad ir
kiekvienos dienos apranga yra laisva bei neįpareigojanti.
Po kelių minučių keli bumtelėjimai į duris ir į kabinetą įėjo
vos keleriais metais už mane vyresnis vyras. Jį jau buvau
pagūglinęs ir žinojau, kaip atrodys: tamsūs plaukai, apvalus
veidas, kelių dienų barzda ir stambesnis nei vidutinis kūno
sudėjimas.
– Sveikas, tu turbūt būsi Andrius? Aš Vytautas, – eidamas
tvirtu žingsniu pasisveikino bei iš toli pradėjo tiesti ranką, kad
paspaustų. Jo šypsena pralaužė ledus ir greitai užsimezgė
pokalbis. Nors ir jaučiau, kad jis stebi kiekvieną detalę aplink,
kiekvieną žodį bei visa tai perduos Antanui, tačiau pokalbis –
lengvas ir be didesnės įtampos. Kaip ir su klientais: nesistengiu
parduoti prekių, o noriu, kad pats klientas nuspręstų, ar jam jos
reikia, tad ir šiuo atveju pasirinkau šnekėti taip pat. Tiesiog
papasakojau apie tai, ką veikiu, kaip vyksta užsakymai, kokios
problemos ir kokie malonumai.
– O tu turi viziją, kuo ir kaip savo resursais Antanas galėtų
padėti? – sėdėdamas kitoje stalo pusėje ir viena ranka pasirėmęs smakrą, paklausė Vytautas.
– Neįsivaizduoju, kaip vyksta partnerio prisijungimas prie
verslo, – nusišypsojau, – mano stiprybė yra prekių išmanymas
ir tai, jog kuriu lyg ir sau, bet kartu tai įdomu ir kitiems. Dėl to,
domėdamasis kas man patinka, randu vis naujas sritis, kaip
pritraukti naujus klientus, tačiau, kaip laiške vardinau problemas, man trūksta daug žinių. Nenutuokiu, kaip valdyti patį
verslą. Nemoku suorganizuoti darbo, bijau pasamdyti darbuo-
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tojus, kad ko nors nepridarytų, neturiu net ir vietos, kur tie
darbuotojai galėtų dirbti. Neturiu žinių ir pinigų plėstis
užsienyje bei atidaryti parduotuves Lietuvoje. Neturiu teisinių
žinių. Dabar, pavyzdžiui, skolingi keli krepšinio klubai – iš
pradžių gražiai prašo mokėjimo atidėjimo, o paskui dingsta ir
net į skambučius nebeatsiliepia. Už jų įsigytas prekes turiu
sumokėti tiekėjams, o pinigus iš klubų sunkiai sekasi atgauti.
Čia tik pavyzdžiai, bet noriu žmogaus, kuris patartų, kuris
padėtų ir iš kurio galėčiau mokytis, – išvardinau pagrindines
priežastis, kodėl kreipiausi į Antaną.
– Verslų Antanas turi daug, tad ir patirties sukaupęs įvai-rios,
kuria, manau, galėtų pasidalinti ir su tavimi. Tačiau be šių žinių,
ar tu įsivaizduoji, kiek papildomai investicijų reikėtų? Mes
kalbame apie tūkstančius ar šimtus tūkstančių? – Vytautas
pasuko galvą link prekių, lyg norėdamas jas įvertinti.
– Šiemet apyvarta siekia tris šimtus tūkstančių eurų, kitais
metais turėtų būti daugiau nei šeši ar septyni šimtai tūkstančių
eurų. Verslo plano nesu parengęs, nes tikrai neįsivaizduoju, kiek
visiems planams įgyvendinti reikės pinigų. Aš neįsi-vaizduoju
net, kaip tą sumą įvardyti, man dabar pinigų nerei-kia, sąskaitas
apmoku laiku, tad ir tas vertinimas pinigais gali būti įnešimas
dalimis, kuomet reikės kur nors investuoti, – ste-bėdamas
Vytautą šnekėjau toliau. – Antaną įsivaizduoju kaip užnugarį,
kuris padėtų išspręsti įvairias problemas ne tik su pinigais,
tačiau ir su savo patirtimi bei žiniomis plečiant verslą į kitas
šalis.
– Antanas tikrai galėtų padėti su Vokietija ir Australija, jis
ten turi verslų. Tai šiose vietose būtų labai paprasta ir, manau,
dėl kitų šalių taip pat nekiltų problemų, bet apie tai jau su juo
galėsi šnekėti. O dėl parduotuvės Kaune: ar įsivaizduoji, ko-kios
norėtumei, kokio dydžio, ar kurioje vietoje?
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– Manau, bet kokia būtų geriau, nei tai, jog dabar klientai
ateina pas mane į bendrabučio kambarį, – nusijuokiau, – bet,
žinoma, labiausiai norėčiau parduotuvės Laisvės alėjoje. Didelės nereikia, įsivaizduoju mažą parduotuvėlę, boutique stiliaus,
iki kokių šimto kvadratinių metrų dydžio.
– O prie Laisvės alėjos netinka? Pavyzdžiui, Putvinskio gatvė? Lygiagreti su Laisvės alėja, tik už dviejų gatvių. Ten esančiame pastate Antanas turi nenaudojamas patalpas, tad jose galėtumei įrengti savo parduotuvę.
– Manau, tiktų, reikėtų apžiūrėti... – šypsodamasis atsakiau.
– O klausyk, tu viską pradėjai su tūkstančio eurų kapitalu ir
dabar per metus suprekiauji už tris šimtus tūkstančių eurų? –
nustebęs paklausė Vytautas.
– Na taip, – linktelėjau galva, – turėjau paėmęs pragyvenimui skirtą paskolą iš universiteto, bet labai norėjau iš JAV
esančios parduotuvės nusipirkti sau kedus. Visgi buvo per
brangu atsisiųsti tik vieną porą batų dėl nemažų pristatymo
išlaidų, tai susikūriau internetinę svetainę, į kurią sukėliau visas tos parduotuvės prekes ir sulaukęs kelių užsakymų, nupirkau pirmuosius kedus. Taip po truputį tų užsakymų ir daugėjo...
– Tai vietoje pragyvenimo išlaidų, pasirinkai viską išleisti
batams?
– Taip išeina, – nusišypsojau, – o dar ir nežinojau apie muito mokesčius perkant prekes iš kitų šalių, tad visus pirmus
užsakymus pardaviau už gerokai mažesnę kainą, nei jie man iš
tikro kainavo.
Abu nusijuokėme.
– O kodėl išvis iš tavęs perka ir dar ypač – užsieniečiai? Juk
prekių pasirinkimas jų šalyse beribis ir dauguma lietuvių
važiuoja į kitas šalis apsipirkti, nes ten ir kainos mažesnės, ir
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pasirinkimas daug didesnis, – Vytauto akyse sužibo dar didesnis smalsumas.
– Manau, tai tik įsitikinimas, jog kitur yra visko daugiau nei
pas mus. Skiriasi rinkos, skiriasi kolekcijos ir tie patys amerikiečiai ne viską turi, ką mes turime čia, Lietuvoje. Savo prekes
gaunu neblogom kainom ir stengiuosi užsakyti kuo įvairesnių
modelių. Domiuosi tendencijomis, žinau istoriją, pačiam tos
prekės patinka, tai užsakau pagal save ir ieškau tokių pačių
klientų, kaip aš. Taip pat prekiauju mažesnėmis kainomis, nei
gamintojas rekomenduoja, bet kartu stengiuosi parduoti didesnį kiekį, daryti greitesnę apyvartą ir taip dažniau galiu keisti
prekes. Reklamuojuosi įvairiausiuose forumuose, socialiniuose
tinkluose. Prekiauju per eBay, kuris leido ne tik rasti daugiau
klientų kitose šalyse, bet ir padidinti pardavimus vietinėje rinkoje. Neturiu konkretaus atsakymo, kodėl perka, bet stengiuosi
suteikti kiek galiu geresnį servisą, skaitau klientų komentarus,
stengiuosi išgirsti kiekvieną norą ar kiekvieną pasiūlymą bei
galiausiai – stengiuosi daryti viską, kaip pažadėjęs, o tada gal
rekomenduoja vieni kitiems, ar dar kaip. Na, neklausiu, kodėl
pasirinko pirkti iš manęs, bet jei pasirinko, vadinasi, jam tikau –
tai tiek man ir svarbiausia.
– O kodėl sakai, jog eBay leido padidinti pardavimus ir vietinėje rinkoje, jei ten klientai tik iš kitų šalių?
Nusišypsojau, ir lyg dar labiau pasiraitojau rankoves, norėdamas toliau pasakoti apie savo patirtis.
– Daugumai pardavėjų, prekiaujančių daug metų tik vietinėje, nedidelėje rinkoje, nesinori rizikuoti ir užsakymus jie formuoja remdamiesi istorija, kuriuos modelius geriausiai pardavė, tad kam rizikuoti ir pirkti ką nors išskirtinesnio, jei galima
nerizikuoti ir parduoti tai, kas laiko patikrinta? Tačiau turint
klientų visame pasaulyje, atsiranda daug įvairių skonių, daugy-
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bė skirtingų poreikių ir su nuobodžiais modeliais ten nieko nepasieksi, tad norėdamas didinti pardavimus, nori ar nenori, turi
sekti pačias naujausias tendencijas. Sekdamas pasaulio tendencijas, kartu galiu suteikti galimybę ir vietiniams klientams įsigyti anksčiau vietinėse parduotuvėse nematytų modelių. Taip
prekiaudamas kitose šalyse, vietinėje rinkoje galiu susikurti
daug didesnį išskirtinumą, o tai leidžia pasiekti daugiau klientų.
Šnekėdami praleidome keletą valandų. Pasistengiau viską
papasakoti kiek įmanoma smulkiau ir nuoširdžiau, todėl jam
išėjus, jaučiuosi padaręs viską, kad jį sudominčiau ir Antanui
perduotų tik teigiamus įspūdžius. Šnekėdamas apie prekybą,
visada užsivedu pasakoti, bet kartu ir bijau, jog per daug išsiduosiu ir, perdavęs visą informaciją, įgysiu naują konkurentą.
Tačiau šiuo atveju, manau, kad atviros kortos prieš galimą
partnerį pravers daug labiau, nei jos būtų paslėptos. Abejoju, jog
Antanas toks žmogus, kuris šniukštinėtų, bandytų nukonkuruoti ar pasinaudotų mano silpnomis vietomis.
Kabinete likęs vienas, jaučiuosi taip gerai, kad nenustygstu
vietoje. Viduje, atrodo, viskas verda. Tačiau pasidžiaugęs su
artimaisiais, po truputį nusileidau ant žemės – juk dar nieko
neįvyko, buvo tik pirmasis pokalbis su žvalgu.
Prisiminiau Slavą. Nors jis niekaip nejudėjo į priekį dėl savo
problemų, tačiau vis daugiau prekių pirko iš manęs, todėl
bendrauti ne tik nenustojome, bet bendravome dar dažniau nei
bet kada anksčiau. Tarėmės, kurie modeliai gerai ar prastai
perkami, sekėme tendencijas, ir atmetus nesutarimus dėl priežasčių, kodėl nesijungiame, vis tiek dažni pokalbiai jam leido
suprasti, kad mūsų verslų susijungimas tik laiko klausimas. Jam
bus didelis smūgis, kuomet sužinos, jog kaip galimą partnerį
pasirinkau Antaną, bet visada šnekame atvirai, todėl pamaniau,
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jog turiu pasakyti dabar, kad galėtų lengviau pla-nuoti savo
ateitį.
– Slava, gal neturėčiau sakyti, bet ieškau galimo verslo partnerio ir vienas iš jų šiandien buvo atvykęs susipažinti, – nedrąsiai pradėjau pokalbį.
– Aišku... – po ilgesnės pauzės nutęsė, – jo, galinga naujiena... Liūdna ir bent jau man nieko gero nežadanti...
– Tai tik susitikimas, niekas nenuspręsta... – sunkiai abu
renkame žodžius ir pokalbyje atsirado daugiau tylos pauzių.
Nors ir žinojau, kad jį tai nustebins, bet kažkodėl tikėjausi, jog
gal suvaidins ir apsimes, maždaug: „O, kaip kietai, sveikinu!“
Kartais norisi melo.
– Po tokių žinių jaučiuosi kaip sužeistas. Nors tave visiškai
suprantu, bet apie mūsų verslų sujungimą kalbos ir būti nebegali? – vildamasis paklausė.
– Tai kad nesitvarkai savo problemų! – pakėliau balso toną.
– Nenoriu laukti amžinybę, o man reikia žmonių, kurie padėtų
viską sustyguoti, kad tai taptų tikru verslu, o ne mano vieno
užsiėmimu. Man atsibodo daryti klaidas ir viską patirti savo
kailiu. Rizikuoti visais pinigais. Man įdomu kedai, bet nekenčiu viso popierizmo, nenoriu net galvoti apie įmonės įstatus,
žmonių įdarbinimus, dokumentus ar dar velniai žino ką – aš tam
netinku, bet augdamas negaliu į tai numoti ranka ir viltis, kad
kažkaip viskas išsispręs savaime.
– Nu blemba, paimk mane į partnerius, viską padarysiu, jei
reikės, ir buhalteriu tapsiu! – pradėjo prašyti Slava. – Nesku-bėk
dar priimti galutinio sprendimo. Aš tau perrašysiu savo namą
pajūryje ir jį pardavęs gautumei pinigų, kuriuos galė-tumei
investuoti kaip tik nori!
– Nu ką tu šneki... – pabandžiau nutraukti.
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– Aš tau rimtai sakau! Aš pasamdysiu buhalterę, kuri tau
viską sutvarkys! Turiu pusbrolį Rusijoje, pas kurį galime atidaryti naują parduotuvę! Atvažiuočiau bet kada, kad pakeisčiau
tave darbuose, gautumei laisvų dienų pailsėti. Neskubėk dar su
kitais, bent palauk keletą mėnesių ir gerai apgalvok. Aš gyvenau ta mintimi, kad dirbsime kartu. Atiduoti dalį sėkmingo
verslo kažkam už žinias – man keista ir aš taip nedaryčiau.
– Niekur neskubu, – atsikirtau, – o tau seniai siūliau jungtis,
bet iš tavęs tik kalbos ir per tiek laiko nieko nesusitvarkei. Man
ne pinigų reikia, man reikia pagalbos ir žinių, o už žinias, jei
norėsiu, tai ir visą verslą atiduosiu! Visi protingi ir greiti dalyti
patarimus, bet kai pačiam reikia pajudinti pirštą ir susitvarkyti
savo problemas, tai stabdai visus metus!
– Nu Andriau, suprantu ir planuoju artimiausiomis dienomis...
– Nežinau dar, ką darysiu, – nutraukęs jo nuspėjamą sakinį
tęsiau toliau, – bet dirbti septynias dienas per savaitę po daugiau nei dvylika valandų per parą be jokių poilsio dienų ar
atostogų man jau per daug. Noriu žmonių, kurie padėtų susitvarkyti ir išlįsti iš viso to, nes užsilenksiu čia būdamas, o dar
šneki, lyg aš būčiau kaltas, kad tavo svajones apie susijungimą
žlugdau.
– Ne, Andriau, juk nekaltinu, žinau, kad dirbame skirtingai,
tik nežinau tokių kompanijų, kurios dirba „baltai“. Nesuprantu,
ar verta tai išvis daryti, jei yra galimybė nedaryti. Mano draugelis neišrašė kvito, gavo šimto eurų baudą, susimokėjo ir nesiparina. Jam vis tiek labiau apsimoka susimokėti baudą, o ne
viską rašyti, ką pardavė, o tu stresuoji ir dėl to net ir sėkmingas
verslas nebeteikia malonumo. Tau, žinoma, geriau žinoti, ko ir
kaip reikia, bet palauk dar šiek tiek ir neskubėk priimti sprendimų. Pasistengsiu susitvarkyti savo reikalus. Toks jausmas, lyg
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savo verslą parduočiau! Pergyvenu daugiau nei tu! O su tais
visais partneriais tik susipyksi ir galų gale nieko neliks.
– Ai, neaiškink... Nei tu žinai, kiek aš pergyvenu, nei ką...
– Aš tik mėginu tave sulaikyti, nes tu man – naparnikas.
Pokalbis užtruko gerą pusvalandį ir po jo jaučiuosi susierzinęs ir nusiminęs. Nežinau, kaip tinkamai elgtis. Ar tikrai teisinga atiduoti dalį viso to, ką sukūriau, į nepažįstamojo rankas,
net jei tai Antanas? Bet kokius dar pasirinkimus turiu? Kas man
svarbiausia ir ko aš noriu? Svarbiausia – kurti ir būti laimingam. Dabar toks nesijaučiu. Kiekvieną dieną dirbu techninius darbus ir tik po kelias valandas galiu skirti svajonėms ir jų
įgyvendinimui. Nebeturiu jokio hobio. Vasarą su Minde dar
paplaukiodavome ar nueidavome pasportuoti į sporto klubą, bet
žiemą tik miegas ir darbas. To tikrai nebenoriu.

----------

Nors iš tiekėjo Vokietijoje dar negavau galutinio atsakymo
dėl Nike, bet pastarąsias keletą savaičių gyvenau naujo tiekėjo
paieškomis. Išsiuntinėjau šimtus laiškų, bet kol kas tokių pačių
sąlygų nepasiūlė nė vienas. Aišku, šiek tiek naivu tikėtis, jog kas
nors iškart pasiūlytų geras sąlygas, bet kas ieško – tas randa.
Arba šypsosi sėkmė ir to kitaip niekaip nepavadintum.
Nuo vaikystės viena didžiausių svajonių buvo dirbti kartu su
Nike ir kaip apsidžiaugiau prieš daugiau nei trejus metus gavęs
kvietimą atvykti pas juos į naujos kolekcijos pristatymą.
Kolekcijų pristatymą įsivaizdavau taip, kaip matydavau nuotraukose įvairiuose žurnaluose. Susidariau įspūdį, jog tai bus
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vakarėlis su išsipuošusiais svečiais, lipančiais iš prabangių automobilių ir žengiančiais raudonu kilimu į jiems skirtas vietas.
Nenorėdamas išsiskirti iš kitų, apsirengiau juodu kostiumu,
baltais marškiniais, ir nors kasdien nešiojau kedus, šiai progai
neišdrįsau jų apsiauti, o pasirinkau juodus klasikinius batus.
Kartu vykome su penkeriais metais už mane jaunesne sese,
vardu Kristė, kuri jokiu būdu nenorėjo praleisti tokio pristatymo. Ji pasirinko laisvesnį stilių – šviesų vasarišką švarkelį,
kiek aukščiau kulniukų lenktas kelnes ir baltus Nike kedus.
Atrodėme kaip į aukštuomenės vakarėlį susiruošusi pora.
Jog kažkas ne taip, pradėjome galvoti dar nepriėję arenos,
kurioje turėjo vykti pasirodymas – aplink buvo visiškai tylu. Nei
zujančių automobilių, nei muzikos, nei praeivių ar bet kokių kitų
ženklų, rodančių, jog tuoj vyks koks nors renginys. Iš toli
pastebėjome tik ant langų užklijuotus Nike plakatus, o tik įžengę
į vidų supratome, jog renginį įsivaizdavome gerokai perdėtai.
Šou nebuvo.
Viduje lyg parduotuvė, tik skirta pardavėjams. Viskas labai
panašu, kaip buvo per susitikimą su adidas atstove – naujos
kolekcijos prekės pagal kategorijas sudėtos į lentynas, tarp kurių vaikščiodamas apsirengęs juodu kostiumu ir apsiavęs klasikinius batelius jaučiausi nejaukiai. Nors ir šiaip nesu tokios aprangos mėgėjas, o einant atrodė, lyg kojos pintųsi, dar kebliau
pasijaučiau, kuomet prie mūsų priėjo nuo galvos iki kojų vien
Nike gaminiais apsirengęs, keliais centimetrais už mane aukštesnis, kokių metro devyniasdešimties, šviesiais plaukais ir besišypsantis Nike atstovas Skirmantas. Visas išraudau. Nors po
nosimi murmėdamas atsiprašiau už aprangos pasirinkimą, bet
kaltas jaučiausi prieš save. Kaip galėjau pas savo mėgstamiausią gamintoją atvykti nevilkintis nė vieno drabužio su šio
gamintojo logotipu? Man tai atrodė nederama, o situaciją gel-
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bėjo tik Kristė, kuri pasirodė didesnė šio gamintojo fanė nei aš,
nes avėjo Nike batelius.
Rūbo pasirinkimas išties buvo netinkamas ir tai neleido
visiškai atsipalaiduoti, tačiau nors jaučiau įtampą, bet visgi,
pirmą kartą atsidūręs tokioje vietoje, nenorėjau praleisti progos
ir stengiausi pačiupinėti ar pasimatuoti kuo daugiau įvairių
modelių. Nuvaikęs mintis apie tai, jog ruošiausi patekti į visai
kitokią aplinką, pasijaučiau lyg Houmeris Simpsonas spurgų
šalyje. Šokinėjau nuo vienos patikusios prekės prie kitos, kol
atėjo laikas šnekėti apie kainas ir mano galimybes pirkti prekes
tiesiai iš gamintojo atstovo mūsų regione. Visgi mano pardavimai Skirmanto nesužavėjo ir nuolaidos negavau, o už siūlomas
kainas pirkti buvo per brangu. Grįžtant į namus, Kristė stengėsi
mane raminti ir šnekėti pozityviai, jog turiu džiaugtis, kad mane
pastebėjo ir kad išvis gavau galimybę atvykti į prista-tymą, bet
aš jaučiausi, lyg durys būtų užtrenktos prieš pat nosį. Jaučiausi
neįvertintas ir pykau, jog viską lemia tik sausi parda-vimų
skaičiai, o ne aistra ir atsidavimas pačiam gamintojui. Keletą
dienų jaučiau neteisybę, kol galiausiai apsiraminau. Tai
priėmiau kaip didelio gamintojo, vieno darbuotojo sukurtas
taisykles. Tai nebuvo Nike atsakymas – tai buvo Skirmanto
atsakymas. „Jei tai, kad gaučiau sutartį, svarbu tik pardavimai –
juos ir duosiu“, – pažadėjau sau. Tai mane motyvavo kiek-vieną
dieną. Kiekvieną dieną norėjau padaryti ką nors naujo ir geriau
nei visi kiti. Norėjau, kad Nike mane pastebėtų kuo dažniau ir
net norėdami negalėtų manęs pamiršti. O dabar, praėjus daugiau
nei trejiems metams, kuomet atėjo laikas, jog turiu ieškoti naujo
tiekėjo, tarp daugybės gautų atsakymų iš įvairių parduotuvių ar
perpardavinėtojų ir vėl radau laišką nuo Skirmanto.
Dėl šio laiško atvykau į sostinę Vilnių ir už kiek daugiau nei
pusvalandžio kartu eisime į areną stebėti Kauno Žalgirio ir
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Vilniaus Lietuvos ryto komandų dvikovos. Vilniuje dar nesu
stebėjęs krepšinio rungtynių, ypač kuomet susitinka šios dvi
garsiausios Lietuvos komandos ir prikausto visus prie televizoriaus ekranų. Bet net ir toks svarbus įvykis nusileidžia susitikimo kavinėje prieš rungtynes svarbai.
Man atvykus, Skirmantas manęs jau laukė. Kaip ir tuomet,
kai susitikome pirmą kartą, taip ir šį kartą jis energingas ir
besišypsantis.
Užsisakėme tik užkandžių ir po labai trumpų įžanginių kalbų priėjome prie pagrindinio klausimo.
– Matydamas tavo žemas pardavimo kainas, nežinau, ar pasiūlysiu ką nors geriau, bet Nike labai domintų galimybė, kad
nuo šiol dirbtume kartu. Siūlau ne tik maksimalią nuolaidą,
tačiau taip pat norėčiau, kad atsižvelgtumei ir į tai, jog galėsime pritaikyti mokėjimų atidėjimą, nemokamą prekių pristatymą bei pasistengčiau gauti įvairių reklaminių priedų, tokių kaip
maišeliai ar rašikliai, – nieko neslėpdamas iškart išdėstė pasiūlymą Skirmantas.
– Dirbti su Nike – tai mano svajonė, – po pirmo karto, kuomet negavau sutarties, šį kartą stengiausi atrodyti kiek įmanoma labiau santūrus, bet vis dažnesnė šypsena lūpų kampučiuose to džiaugsmo nuslėpti neleido, – tik mano vienintelės abejonės: kadangi jūs dirbate ir su kitomis parduotuvėmis, ar nebus
taip, kad po kurio laiko kas nors pradės jus spausti ir jūs
nutrauksite susitarimą su manimi arba pakeisite sąlygas? Jei
susitarsime, tai norėčiau ilgalaikio bendradarbiavimo, o ne metams ar dvejiems.
– Andriau, mano tikslas – tik ilgalaikis bendradarbiavimas ir
kiti mūsų sprendimams daryti įtakos negali, – užtvirtino
Skirmantas.
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Po dar keleto klausimų ir atsakymų nebebuvo tikslo imituoti, jog dar galvoju, ar pasirašyti, ar ne. Tiesiog laukiau, kada
galėsiu patvirtinti, jog „žinoma, sutinku, dirbsiu su Nike!“
Suvalgę užkandžius, patraukėme į areną stebėti rungtynių.
Pavėlavome į prieš rungtynes visų sirgalių giedamą himną,
tačiau dar likus kelioms sekundėms iki rungtynių pradžios,
atsisėdome į savo vietas. Jaučiuosi fantastiškai – Nike atstovas
pasikvietė mane į rungtynes. Tokios smulkmenos padeda jaustis
svarbiam ir vertinamam.
Rungtynėse Skirmantas sėdėjo kiek įsitempęs, jam – tai darbas ir turbūt dažnai su klientais susitinka tokioje aplinkoje.
Tačiau aš mėgavausi viskuo, kas vyksta aplink, man tai didelė
šventė, o triumfavusi mano miesto komanda tą šventę tik dar
labiau sustiprino.
Nežinau, kiek reali buvo ši svajonė, jog pats Nike pasiūlys
sutartį, tačiau jos siekiau kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną
stengiausi didinti pardavimus, kiekvieną dieną stengiausi, kad
jie vis dažniau matytų SportClothes logotipą ir būtų priversti
atkreipti dėmesį į mane ir į tai, ką kuriu. Po užtrenktų durų,
kuomet negavau sutarties pirmą kartą, maniau, jog būsiu
įsižeidęs ir spausiu Skirmantą dėl kuo geresnių sąlygų, tačiau
atėjus šiai akimirkai, visa praeitis pasimiršo ir užplūdo
džiaugsmas, jog nuo šios akimirkos aš tapau Nike dalimi ir
pagaliau jie manimi patikėjo.

---------Pastarąjį mėnesį tiekėjas Vokietijoje irgi išsprendė savo
problemas su Nike. Nors keliais procentais jo nuolaida sumažėjo, bet kaina vis tiek išliko gera. Kad ir kaip džiaugiuosi savo
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sutartimi su Nike atstovu, tačiau visgi pirmiausiai tai įmonė ir
jie taip pat turi savų interesų ir nežinia, kiek iš tikro nori dirbti
su manimi, o kiek mane kontroliuoti, tad papildoma galimybė,
kaip ir anksčiau pirkti prekes iš tarpininko, džiugino ne ką
mažiau nei mano sutartis. Nuo šiol turėsiu galimybę paskirstyti
užsakymus ir nebūsiu prisirišęs prie vieno pardavėjo.
Visgi ši diena nėra susijusi su tiekėjais. Kaskart išėjus klientui, iš naujo išplaunu grindis, tvarkingai sudėlioju kedų dėžutes. Praėjus daugiau nei dviems mėnesiams po Vytauto apsilankymo, šiandien pirmą kartą susitiksiu su Antanu. Be galo
jaudinuosi ir galvoju, jog kartais visai gerai tiems, kurie rūko.
Išeiti ir šiaip lauke pastovėti kelias minutes būtų keista, o jei
rūkyčiau, tai tokią dieną kaip ši dažnai stoviniuočiau prie laiptinės, ir, manau, jau būčiau bebaigiąs kokį antrą cigarečių pakelį. Net nežinau, kodėl taip jaudinuosi. Su Antanu jau šnekėjome telefonu ir situaciją jis žino, tad kažkuo nenustebinsiu, o
jei atvažiuoja, vadinasi, jam įdomu, o jei įdomu, vadinasi, bus
partneris.
Nors ir pasitikiu savimi dėl galimo susitarimo, tačiau jaudulys ima viršų ir dėl jo negaliu susikaupti bei ką nors daugiau
nuveikti, tad tik priimu klientus ir išsiunčiu užsakytas prekes, o
visa kita palauks ramesnių dienų. Tačiau sėdėjimas ir landžiojimas po įvairias internetines svetaines tą įtampą tik dar labiau
kelia.
– Andriau, mes jau netoli ir būsime už kelių minučių, – telefonu įspėjo Antanas.
Adrenalinas sukilo dar labiau. Darėsi vis sunkiau save kontroliuoti. Todėl pabandžiau daryti kažkur iš anksčiau matytus
atsipalaidavimo pratimus – „įkvėpk, iškvėpk“. Tai šiek tiek
nuramino, nors rankų pirštai liko drebėti. Kad nereikėtų Antanui ilgai klaidžioti po laiptinę, nusileidau į gatvę pasitikti.
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Sniego nedaug, tačiau vasario mėnesio vakaras žvarbus, tad
prie gatvės krašto atsistojau susigūžęs ir rankas sukišęs į kišenes. Neįsivaizduoju, su kokia mašina privažiuos, tačiau neabejoju, jog ji turėtų būti prabangi ir išsiskirti iš gausybės kitų
pravažiuojančių automobilių, todėl kiekvieną, nors kiek išskirtinesnį ar naujesnį automobilį, stebiu įdėmiau nei kitus – nenorėčiau, kad pravažiuotų.
Iš toli pamačiau lėtai atvažiuojantį naują Lexus automobilį,
tačiau jam pravažiuojant pro šalį, supratau, kad tai ne tas, kurio
laukiu. Toliau trypčiodamas stoviniuoju, nes darosi šalta. Po dar
kelių praleistų automobilių, kurie maniau būtų tinkami Antanui,
pastebėjau juodą Mercedes. Gal jis ir nebūtų patrau-kęs mano
dėmesio, nes laukiau ko nors išskirtinesnio, tačiau valstybiniai
numeriai išdavė, kas sėdi viduje – iš tolo švietė ryškus užrašas
TONYG.
Stovėjimas lauke buvo kiek apraminęs jaudulį, tačiau dabar
vėl plūstelėjo nauja banga. Kad nepravažiuotų, pakėliau ranką,
lyg stabdydamas pakeleivinę mašiną. Kai po kelių akimirkų ji
sustojo ant šaligatvio ir atsidarė galinės durelės, išvydau Antaną. „Maniau, bus gerokai žemesnis“ – pirma šmėstelėjusi mintis. Pasirodo, jis mano ūgio, tik daug stambesnis ir labai šiltai
apsirengęs, o kaip man tapę įprasta, iškart atkreipiau dėmesį ir į
gal net šiek tiek neproporcingai didelio dydžio batus. Žiemi-nių
batų dydį įvertinau kokiais trim dydžiais didesnius nei ma-no.
Pro kitas dureles išlipo Antano draugė. Aukšta, liekna mergina, apsisiautusi ilgu, rudu paltu. Po trumpo pasisveikinimo ji
įsikabino Antanui į parankę ir greitu žingsniu įėjome į laiptinę.
Šiek tiek nuo mūsų atsilikęs, pernelyg neskubėdamas, į laiptinę
įžengė ir Antano vairuotojas. Eidamas pirmas ir rodydamas
kelią į kabinetą, kartas nuo karto atsisukdamas mačiau, kaip jie
dairosi aplink, ir pamaniau, jog galbūt mąsto, kur juos atsi-
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vedžiau. Nusprendžiau, jog vairuotojas ne vien vairuoja automobilį, tačiau turbūt atlieka ir apsauginio darbą, todėl taip įdėmiai apžiūrinėja kelią, kuriuo vedu. Mintyse galbūt permąsto,
kaip reikėtų pasišalinti iš pastato, jei būčiau ne tas, kuo de-duosi.
Lyg jausdamas jų nepasitikėjimą ir tam tikrą baimę, susitvarkiau
su savo jauduliu ir pasijaučiau visiškai ramus. Todėl įžengęs į
kabinetą ir uždaręs duris, nelaukiau, kol Anta-nas pradės
pokalbį. Pats ėmiausi iniciatyvos ir po trumpos įžangos perėjau
prie prekių. Apie kedus man visada patinka pasakoti, tad ir šiuo
atveju pasijaučiau taip, lyg turėčiau pakil-noti ir parodyti
didžiąją dalį aplink stovinčių batų bei papasa-koti bent trumpą
istoriją, kuo jie ypatingi ar kodėl juos esu nupirkęs.
Besiklausydamas mano kalbų, Antano vairuotojas panoro
įsigyti rudus laisvalaikio batus. Man tai suteikė dar didesnį
pasitikėjimą savimi.
Tačiau Antanas, šiek tiek pavaikščiojęs tarp prekių, kartu su
drauge tylėdami liko stovėti vos per keletą žingsnių nuo durų ir
tik plačiai šypsodamiesi klausėsi mano pasakojimų. Šnekėjau
toliau, tačiau pasitikėjimas savimi pradėjo slobti. Nenumaniau,
apie ką Antanas galvoja ir kaip jam visa tai atrodo. Galbūt jam,
pratusiam prie didelių verslų, mano kabinetas atrodo lyg vaikų
žaidimas ir nekelia didelio pasitikėjimo, jog iš to galėtų išeiti
kas nors gero? Bet kartu sau priminiau, kad mano užsidegimas
ir aistra tam, kuo verčiuosi, leis jam pamatyti ir prisiminti, kad
visi verslai, net ir patys didžiausi, atsirado iš nieko, tik dėl juos
kuriančių žmonių tikėjimo. Nenorėdamas sulaukti nemalonių
tylos pauzių, pasakojimą tęsiau toliau ir vis laukiau Antano
klausimų ar bet kokios reakcijos į mano kalbą, tačiau be šypsenos ir trumpų emocijų, daugiau nieko nesulaukiau. Kalbėjau
toliau, tačiau negaudamas atsako, pradėjau ieškoti vis naujų
temų, kurios sudomintų Antaną, ir mano šnekėjimas tapo vis
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labiau desperatiškas bei padrikas. Nebuvau pasiruošęs tokios
ilgos kalbos ir nenumaniau, ką sakyti toliau.
Po gerų penkiolikos ar dvidešimt minučių Antanas pasiūlė
kur nors nueiti pavalgyti. Pamaniau, jog viskas. Praradau jo
susidomėjimą ir ieško preteksto, kaip palikti mano kabinetą ir
dėti tašką mano pastangoms bandant jį sudominti. Iš vėžių
išmušė ir tai, jog apie kavinę ar restoraną iš anksto negalvojau
ir tam nesiruošiau. Neįsivaizduoju, nei ką jis mėgsta valgyti, nei
kokiose vietose lankytis! Kelias akimirkas pergalvojęs visas
aplinkines užeigas, pasiūliau arčiausiai esančią piceriją, į kurią
kartais vakarais užsuku suvalgyti spagečių su Bolonijos padažu.
Besiruošdamas į lauką, Antanas kruopščiai užsisagstė ilgą
paltą, užsidėjo rusiško stiliaus didelę žieminę kepurę bei tamsiai
rudos spalvos odines pirštines. Pastebėjęs mano gal kiek per
daug klausiamą žvilgsnį, lyg „juk dar nėra taip šalta, kad reikėtų
rengtis tarsi eskimui“, jis paaiškino, jog žiemos metu visada
gyvena Australijoje ir į Lietuvą grįžta tuomet, kai oras čia
šiltesnis, ir tik šiais metais atvyko anksčiau, todėl prie
lietuviškos žiemos nepratęs.
Einant į piceriją, kelkraštis nėra platus ir juo patogiausia eiti
dviems žmonėms vienam šalia kito, todėl mūsų grupelė susiskirstė – aš ėjau priekyje rodydamas kelią, o už manęs liko Antanas su drauge bei dar toliau už jų – Antano vairuotojas. Picerija vos už penkių minučių kelio, tad šį atstumą nuėjome tylėdami, o mano galvoje sukosi įvairios mintys. Nebesijaučiau
taip užtikrintai, kaip prieš susitikimą. Lyg ir buvau energingas
bei šnekėjau apie tai, kas patinka, tačiau Antano nedrąsumas ir
nekalbumas neleido nuspėti jo minčių. Atsirado vis stipresnės
dvejonės, jog galbūt pabandžiau iššokti aukščiau bambos ir
galbūt dar esu pernelyg mažas, kad jam būčiau įdomus.
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Prie picerijos Antanui patikinus, jog ji jam tinka, įžengėme į
vidų. Iš tylos į triukšmą. Užimtos beveik visos vietos, o prie
kiekvieno staliuko vyksta įnirtingos diskusijos, kartais pasigirsta skanduotės. Tai Žalgirio fanai, kurie prieš rungtynes su
Barselonos krepšinio klubu užsuko pasikrauti papildomos
energijos. Šios energijos prireiks ir Antanui, nes po susitikimo
su manimi jis taip pat keliaus į netoliese esančią areną stebėti
rungtynių.
Padavėjai lydint mus į apatinį aukštą link laisvo staliuko, visi
aplinkiniai pastebėjo Antaną, o Antanas, lyg tikrindamas, ar vis
dar atpažįstamas po keleto mėnesių, praleistų Austra-lijoje,
atrodo, tuo mėgaujasi.
Picerijoje, esant žmonių gausai, Antanas atgijo. Atrodo pasijautė savo stichijoje. Gerdamas kavą tapo visiška priešingybė
tam, koks buvo mano sandėlyje. Nebeliko tylaus besišypsančio
vyro prie durų. Atsirado tas, kuris galėtų šnekėti daug ir ilgai.
Papasakojo apie tai, ką veikia, kaip sekasi verslai, kaip parėmė
Lietuvos krepšinio rinktinę, kad ši galėtų išskristi į pasaulio
čempionatą, kol galiausiai priėjome prie reikalų su manimi.
– Andriau, tai, ką darai, man labai įdomu, ir, manau, turiu
nemažai galimybių padėti. Pavyzdžiui, dabar turiu verslą
Vokietijoje, į kurį investavusi net Vokietijos valdžia, tad ten
išsukti naują verslą būtų easy, – pastebėjau, jog vis dažniau į
savo sakinius Antanas pradėjo įterpti angliškus žodžius, – taip
pat ir Australijoje turiu didelius elektroninės prekybos verslus.
Turiu daug patirties su internetinėmis parduotuvėmis ir jų
optimizavimu paieškos sistemoms.
– Dėl to ir kreipiausi į jus! – apsidžiaugiau sulaukęs Antano
susidomėjimo ir gavęs patvirtinimą, jog tai tas žmogus, kuris
turi galimybių prisidėti prie mano svajonių įgyvendinimo. – To
ir noriu, kad galėtume išeiti į pasaulį, kad būtų sutvarkyta pre-
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kybos sistema, nes dabar viską darau vienas. Manau, pasiekiau
savo galimybių ribas ir dėl to noriu turėti patarėją, kuris padėtų
augti ir viską sutvarkyti taip, jog visa tai taptų tikru verslu.
– Tai žinoma, verslas turi dirbti dėl tavęs, o ne tu verslui. Jei
tik padėtų, galėtumei naudoti ir mano vardą, kurti su Tony vardu atskirą online store, sutarčiau su Lietuvos krepšinio federacija, kad jie visur reklamuotų.
– Super! – apsidžiaugiau dar labiau, išgirdęs Lietuvos krepšinio federacijos pavadinimą. – O jūsų vardas tikrai padėtų, tik
naujos internetinės parduotuvės, manau, nereikėtų kurti, nes
nebūtų žmogaus, kuris administruotų, o pavadinimą galėtume
pakeisti dabartinės parduotuvės, – atsakiau emocingai ir nebejausdamas ankstesnio prieraišumo savo parduotuvės pavadinimui.
– Dėl darbo – nesijaudink, viską sutvarkysime, būk ramus,
gali būti atskira online store, rasime, kas ją prižiūrės.
– Antanai, jūs neįsivaizduojate, kaip man malonu tai girdėti! Būtent šito ir noriu, kad tokie dalykai, kaip rūpinimasis, kas
atliks techninį darbą, nebūtų problema. Esu individualistas ir
noriu išnaudoti savo stiprybes bei dirbti tik su prekėmis ir jų
pristatymu internetinėje parduotuvėje, bet nesikišti į dokumentų tvarkymą, darbuotojų paiešką ar kitus kasdieninius darbus.
Jums dėl to ir parašiau, jog tikiuosi tokio patyrusio verslininko,
kaip jūs, pagalbos, kuris ne tik padėtų sustyguoti verslą, bet ir
jums pačiam, manau, bus įdomu visa tai, kas susiję su internetine prekyba ir krepšiniu.
– Be abejo, man labai įdomu ir manau, jog galiu daug padėti, – dar kartą pakartojo Antanas, – tai tu viską vertini šimtu
penkiasdešimt tūkstančių eurų?
– Taip, su prekėmis. Tarp klientų žinomas SportClothes
vardas, perka nemažai krepšininkų ir krepšinio komandų, pato-
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gi internetinė parduotuvė, penkerių metų įdirbis, taip pat prekiauju per eBay ir tai neblogai sekasi, vis daugiau atsiranda
klientų iš užsienio, turiu susitarimą su adidas ir neseniai susitariau su Nike.
– Very good. O kaip tu įsivaizduotum mūsų susitarimą?
– Įsivaizduoju, atidarome įmonę ir pasidaliname akcijas.
Nesu prisirišęs prie akcijų kiekio, bet norėčiau turėti bent
penkiasdešimt vieną procentą.
– Tai jei kartu darysime, tai čia būtų worldwide, o jeigu tau
būtų keturiasdešimt procentų? Ar galėtumei taip? – klausiamu
žvilgsniu pažiūrėjo į mane Antanas.
– Na, nelabai norisi prarasti pagrindą, – po kiek ilgesnės
pauzės atsakiau, – aš norėčiau penkiasdešimt vieno procento,
bet į direktoriaus pareigas nepretenduoju. Įmonės direktoriumi
galėtų būti jūsų paskirtas žmogus.
– Hmm... – kiek nutęsė Antanas, – beveik niekada nieko
nedarau, jei neturiu penkiasdešimt vieno procento, nes tuomet
nieko neišeina, o kai turiu daugiau, dažnai būna very good.
Nežinau, kaip mums seksis, bet man labai įdomu ir galėčiau
daug padėti, bet tau turėtų būti keturiasdešimt procentų, nes tai
nėra tik pinigai, tačiau ir žinios bei labai didelės galimybės.
Susimąsčiau. Norėčiau turėti kontrolinį akcijų paketą, tačiau
pasaulis vilioja ir esu įsitikinęs, kad dviese galėtume įgyvendinti visas mano svajones, sukurti kažką didingo, o tai ir yra
svarbiausia. Dėl svajonių atiduočiau ir visas akcijas, dirbčiau
nemokamai ir dar pats mokėčiau už tokią galimybę, o kas tos
akcijos? Tik kada nors būsimos išmokos. Taip pat suprantu ir
Antaną, jis manęs nepažįsta, mato nedidelį sandėliuką, todėl jei
jo žiniomis ir pinigais apraizgysime pasaulį, jis jausis negerai,
nes iš beveik nieko bus padėjęs sukurti didžiulį verslą, todėl
keturiasdešimt procentų akcijų atrodo visai geras susitarimas.
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– Antanai, tinka man keturiasdešimt, – patvirtinau, – tik
svarbu, kad visą uždarbį investuotume atgal į įmonę ir viskas
judėtų į priekį.
– Tai žinoma, įmonė ne tik judės, tačiau skris, – šypsodamasis pažadėjo Antanas.
– Iš viso to, ką darau, – tęsiau toliau, – man didžiausias
azartas pamatyti, koks didelis verslas gali susikurti iš nieko. Jau
dabar turiu sukaupęs nemažai prekių ir jei nenorėčiau plės-tis,
galėčiau gan neblogai gyventi, bet to nenoriu. Noriu dau-giau.
Būdamas paauglys, kiekvieną dieną žaisdavau krepšinį ir
svajojau kada nors patekti į NBA, bet akivaizdu, šiai svajonei
neteko būti įgyvendintai, – nusišypsojau, – tačiau prekiaudamas kedais, tą svajonę atradau iš naujo ir naujoji svajonė tapo
dar įdomesnė, nors ir sunkiau pasiekiama nei pirmoji. Per mano
gimtadienį dažniausiai vyksta NBA žvaigždžių diena, tad mano
didžiausia svajonė, kad per šių rungtynių pristatymą pranešėjas
pasakytų, jog: „Šias rungtynes pristato didžiausia pasaulyje
sporto prekių parduotuvė SportClothes.“ Dėl to dirbu, to siekiu
bei esu įsitikinęs, jog tai įmanoma padaryti, todėl noriu, kad tai
būtų mūsų tikslas ir to siektume kartu.
– Tai dideli tikslai ir būtų be galo puiku visa tai pasiekti! –
susižavėjęs nusišypsojo Antanas.
– Antanai, kad taptume didžiausiais bei pasiektume NBA, tai
būtų ilgų metų darbas ir nemanau, kad tai pavyktų padaryti per
mažiau nei kokius penkiasdešimt metų, tad galėtume net
užsibrėžti tikslą, kad penkiasdešimt metų – penkiasdešimt šalių,
kuriose atidarytume parduotuves. Daugiausiai užsienio klientų
perka iš JAV, Australijos, Rusijos, Vokietijos, manau, joms
reikėtų skirti daugiausiai dėmesio po Lietuvos, – žiūrėda-mas į
šalia sėdintį Antaną, toliau žėriau savo didžiausius troš-kimus.
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– Tai būtų huge! – neslėpdamas nuostabos dėl mano tikslų,
sureagavo Antanas. – Pritariu tau, kad reikia siekti to, kas
atrodytų neįmanoma ir tada tikrai pavyks. Galėčiau labai daug
tau padėti. Galime pradėti nuo Lietuvos ir aš turiu tau vietą
parduotuvėms Kaune ir Vilniuje.
– Džiaugiuosi, jog palaikote, – nusišypsojau, – o Putvinskio
gatvėje esančias patalpas jau buvau nuėjęs apžiūrėti. Man jos
labai patinka.
– Tai ten ir office tau galime įrengti, galėsi visas prekes ten
perkelti ir dirbti virš parduotuvės. Be to Australijoje mes daug
prekių perkame tiesiai iš Kinijos, nes ten daug pigiau, tai,
manau, ir tavo prekes iš ten be tarpininkų galėtume pirkti.
Galime net savo brand daryti, pati didžiausia marža būna,
kuomet kuri savo, o ne kitų parduodi.
– Didieji gamintojai neleis tiesiogiai pirkti prekių iš Kinijos
ar kitų šalių. Kiekvienas regionas turi savo atstovus ir tik iš jų
galima įsigyti dominančias prekes. Kitose šalyse būtų galima
pirkti nebent per tarpininkus, o kad pirktume prekes tiesiogiai,
tai ir būtų svarbi plėtra į kitas šalis, nes ten dirbant, prekes
galima pirkti iš tos šalies gamintojo atstovų. O dėl savo brando
– būtų super, – jaučiuosi lyg pasakoje, kurioje Antanas įjungia
vis daugiau ir daugiau mano laimės mygtukų, apie kuriuos
anksčiau net nedrįsau garsiai pasvajoti, – norėčiau sukurti savo
kedus, turiu įvairių eskizų pripiešęs, bet gaminti kedus brangus
malonumas, todėl tai esu atidėjęs kada nors ateičiai. Tačiau tai
daryti būtų labai įdomu, ir, žinoma, pačių sukurta prekė leistų
jaustis nepriklausomam nuo kitų ir būti laisvesniam nuo visokių taisyklių ar suvaržymų.
– Andriau, nustok jaudintis dėl money. Turės jų ir įmonė, ir
tu jų uždirbsi. Pas mane net eiliniai darbuotojai Australijoje
uždirba po šešiasdešimt tūkstančių eurų atlyginimą per metus,
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todėl tavo pastangos bus įvertintos ir dėl to nesijaudink. Mačiau, kaip užsidegęs pasakojai apie batus ir tikiu, kad degan-čios
akys gali pasiekti labai daug, – nusišypsojo žiūrėdamas į mane.
Neliko abejonių, jog pasirinkau teisingai ir tai tas žmogus, su
kuriuo galėsime nuversti kalnus. Jis dar manęs nepažįsta, bet
atiduosiu visą energiją, kad įrodyčiau, jog dėl manęs jis neklysta
ir esu tas, kuris jo nenuvils. Dar kartą įsitikinau, jog sunkiai
dirbant – viskas atsiperka. Geriau kelis metus nematyti dienos
šviesos, viršyti savo galimybes ir tikrai išauš diena, kuomet kas
nors įvertins darbą. Nesitikiu, jog iškart pamatysiu šviesą ir tuoj
taps lengviau, tačiau tik įsitikinau, jog Antanas toks, kokį ir
įsivaizdavau – verslininkas, tiki naujovėmis, pade-da jaunam
verslui, myli krepšinį, rūpinasi darbuotojais ir atro-do labai
nuoširdus bei patikimas žmogus.
– Tad, Andriau, ar sutariame?
– Taip, žinoma, man viskas tinka, – sunkiai tvardydamas
džiaugsmą atsakiau.
Susitarimą patvirtinome rankų paspaudimu. Artėjant krepšinio rungtynėms, Antanas kartu su drauge pėstute patraukė link
krepšinio arenos, o jo vairuotojas – paimti jų automobilio, kuris
liko stovėti prie mano darbo pastato. Grįždami kartu su juo dar
persimetėme keliais žodžiais, bet nekantraudamas grįžau į
kabinetą ir atsileidau. Šnekėdamas su Antanu, įtampos
nejaučiau, tačiau dabar jaučiuosi lyg išspaustas. Ramiai pasėdėjęs kelias minutes, nusprendžiau pirmiausiai dėl susitikimo su
Antanu pasidžiaugti kartu su sese ir net pasvajojau, jog kai
Antanas pamatys, kaip užsidegęs dirbu, galėčiau ją pristatyti
jam. Gal kada nors ji turėtų galimybę įsidarbinti kurioje nors jo
kompanijoje ir dirbdama tolimose šalyse įgautų neįkainojamos
patirties. Viskas lyg iš pasakos ir daugiau apie nieką net negalėčiau pasvajoti.
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– Kriste, kiekvienai atėjusiai papasakok šiek tiek apie įmonę, apie darbą ir pasiūlyk vandens, kol lauks savo eilės, – priminiau sesei lipdamas į antrą aukštą, kur šiandien priimsiu
atrinktas kandidates dirbti pardavėjomis naujoje sporto prekių
parduotuvėje TonySports.
Dėl TonySports pavadinimo apsispręsti nebuvo sunku. Tapti
Tony grupės dalimi didelė garbė – restoranas su viešbučiu,
lažybų punktai, muzikos grupė, o dabar ir sporto prekės. Gal
kiek kelia nerimą, kaip bus su naujos internetinės parduotuvės
priežiūra ir šio vardo populiarinimu, tačiau tam Antanas paskyrė Žygį, kuriame, kaip prasitarė anksčiau, mato save jaunystėje.
Su Žygiu ir Luku pirmą kartą susitikome vienoje iš Laisvės
alėjos kavinių prieš kiek daugiau nei mėnesį laiko. Juos pastebėjau iš toli. Iš labai toli. Tai lyg du dideli meškinai kaip dvyniai broliai, kuriems dedant žingsnį, lyg žemė pradeda judėti, o
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jiems priėjus arčiau, likau stovėti šešėlyje. Abiejų ūgiai apie du
metrus, o svoriai – bent po šimtą penkiasdešimt kilogramų. Nors
kiekvieną dieną susitinku su įvairiais klientais, tačiau nieko
panašaus nebuvau matęs. Galbūt, jei būtų vienas, tokio įspūdžio
ir nepadarytų, tačiau jie dviese ir prieš juos pasijau-čiau visiškas
špiekis, o tai lyg ir darbo pokalbis. Tačiau jie vis-ką jau buvo
aptarę su Antanu, todėl tai tiesiog susipažinimas. Lukas –
programuotojas, jis kurtų svetainę ir ją tobulintų, o Žygis –
marketingo specialistas, kuris pažįsta visus krepšinio pasaulyje.
Abu šneka nesustodami, kaip myli krepšinį ir kaip atsidavę
dirbs. Jiems šnekant, susidariau įspūdį, jog jie geri draugai,
tačiau tarp jų – lyderis Žygis, o Lukas jam niekada
neprieštarauja. Net jei ir pasako vieną mintį, tačiau Žygis
galvoja kitaip, jis viską pakeičia taip, kad jo nuomonė sutaptų
su Žygio nuomone. Prieš jiems atvykstant jau žinojau, kad nors
jie dar jauni, bet pakeitę daugybę darbų. Aišku, gerai ieškoti
savęs, bet jie man pasirodė ne savęs ieškantys, o aukštų, gerai
apmokamų pareigų. Bet galbūt kaip tik to ir reikia?
Su jais esame kaip du skirtingi poliai, neturime jokių panašumų ir jaučiu, jog jie pasakoja tik tai, ką jų manymu norėčiau
girdėti. Vos po kelių minučių pokalbio nusprendžiau, jog jų
abiejų tikrai neimsiu. Jų kalbų man jau dabar per daug ir neilgai
trukus tikrai susipyksime. Tačiau visgi tai Antano paskirti
žmonės ir jei atsisakyčiau, kaip atrodys? Jis stengiasi ir siūlo
darbuotojus, o aš jų neimu. Marketingo specialistas, ypač su
didelėmis pažintimis krepšinyje, šiuo metu reikalingas daug
labiau nei programuotojas. Be to, Lukas atrodo didesnis pataikūnas nei Žygis, o man reikia visiškos tiesos, ypač iš to, kuris
galbūt pasaulį mato visai kitu kampu nei aš. Gal aš nepastebiu
to, kas jam visiškai akivaizdu.

V A S A R A , 2 0 1 2 M E T A I | 77

– Lukai, – pradėjau nemalonų sakinį, – šiuo metu turiu, kas
kuria internetinę parduotuvę bei neturiu darbo vietos, kur galėtumei darbuotis. Kol kas įmonė tik kuriasi, tad dėl atlyginimo
mokėjimo taip pat gali būti sudėtinga, todėl pradžioje norėčiau
padirbėti su Žygiu. Pamatysime, kaip dirbasi kartu ir tada, po
kokių poros mėnesių, manau, galėtumei ir tu prisijungti, – suteikiau vilties.
– Dėl atlyginimo – nesijaudink, viskas sutarta su Antanu ir
jis viską sutvarkys, o darbo vieta juk bus Putvinskio gatvėje virš
parduotuvės. Antanas sakė, iškels dabar ten esančią įmonę ir
mes ten biurą įsirengsime, – džiaugsmingai ir nematydamas
jokių problemų atsakė.
Gerai, jog ta įmonė dar neišsikėlė ir turiu pretekstą vis tiek
atsisakyti, tad pažadėjau jį įdarbinti, kuomet tas biuras bus
mūsų, o per tą laiką geriau pažinsiu Žygį. Lukas nusivylė, nors
ir toliau stengėsi šypsotis bei kurti įvaizdį, kad nieko tokio.
Jiems abiems tai buvo tiesiog formalumas ir nesitikėjo, kad
kažkuris neįsidarbins. Nerimavau ne dėl jų, tačiau kaip į tai
sureaguos Antanas.
Antano reakcijos dėl Luko nebuvo, o ir Žygis pradėjo dirbti
vos prieš kelias dienas. Jo pagrindinės užduotys – susirasti darbo
vietą, vėliau sutvarkyti prekių sandėliavimo klausimus, ir,
žinoma, visi marketingo klausimai, susiję su TonySports, iš
kurių pats svarbiausias tas, jog tapome Lietuvoje vyksiančių
Europos ir pasaulio jaunimo krepšinio čempionatų rėmėjais. Be
standartinių reklamų, didžiausią rėmimo naudą matau dėl to,
kad galėsime prisistatyti visiems jauniesiems krepšinio
talentams, atvykusiems iš įvairių pasaulio šalių. Norėčiau, jog
visi dalyviai apie mus sužinotų, o kad geriau įsimintų bei būtų
nauda mūsų klientams, iš žaidėjų imsime netradicinius interviu
apie kedus, su kuriais žaidžia, ir tuos atsiliepimus sukelsime į
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svetainę. Galėsime padaryti net statistiką, kurie kedai ar kuris
gamintojas populiariausias. Tai būtų įdomioji statistika, kuri
pritraukia skaitytojus, o šiuos tekstus galėtų perspausdinti įvairūs kiti pasaulio portalai, kurie seka tokius čempionatus. Taip
pat galbūt kurie nors iš jaunųjų krepšininkų ateityje taps ryškiomis žvaigždėmis, todėl net po keleto metų, kuomet internete
apie juos ieškos informacijos kuris nors gerbėjas, tokiu būdu
galbūt atrastų ir mūsų parduotuvę. Tai anksčiau dariau su
SportClothes svetaine, kuomet atsiliepimus rašė jaunieji Lietuvos krepšinio talentai, tačiau šį kartą galimybės daug didesnės.
Kad ir kiek daug kasdieninių minčių užėmė čempionatų rėmimas, tačiau dar svarbiau – už kelių savaičių būsiantis naujosios parduotuvės atidarymas. Šiandien tikiuosi atrinkti konsultantes dirbti joje. Parduotuvė bus nuliniame aukšte, pagal
projektą buvusiame namo garaže, kurio vartai pakeisti vitrininiais langais. Pirmame ir antrame pastato aukštuose veikia
kita Antano įmonė, kurią planuoja iškelti į kitą miestą. Šios
įmonės direktorių paskyrė man padėti įsirengimo klausimais.
Gedas taip pat tapo pirmasis SportClothes įmonės darbuotojas.
Po susitikimo su Antanu žiemą perleidau jam užregistruotą
SportClothes vardą bei logotipo patentą ir jis atidarė šio
pavadinimo įmonę bei direktoriumi paskyrė Gedą. Kuomet
įmonei perrašiau savo prekes ir tapau įmonės akcininku, vietoje
Gedo direktoriumi paskyrė mane. Šių pareigų kračiausi ir
tikėjausi, jog Gedas toliau bus direktorius ir užsiims visais
dokumentų tvarkymais, tačiau jis vadovavo savo įmonei ir dar
vienoje įmonėje būti direktoriumi taip pat nenorėjo, o kito
pasirinkimo nebuvo. Tad iki naujo direktoriaus paskyrimo šias
pareigas turiu užimti aš.
Laiptus, vedančius į antrą aukštą, pro didelius langus
apšviečia skaisti saulė. Nors pas Gedą šiame pastate dirba apie
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dvidešimt žmonių, bet jaučiuosi lyg atvykęs į svečius, o ne į
biurą. Viduje nėra šurmulio ir visi tyliai dirba prie savo kompiuterių. Jaučiasi ramybė ir namų šiluma. Laiptais užlipus į antrą
aukštą, kairėje pusėje įrengta jauki virtuvė su dideliu balkonu į
miškelio pusę. Dešinėje – didelis priėmimų kamba-rys su
senoviniais masyviais baldais bei ant baltų sienų kaban-čiais
paveikslais, kuriuos Antanas pirko aukcionuose. Gale kambario
du mažesni kabinetai ir viename iš jų dirba Gedas. Gedas
keleriais metais vyresnis, draugiškas, paprastas bei pa-dedantis
žmogus.
– Ar pasiruošęs šiandienai? – iškart energingai paklausiau tik
įėjęs į jo kabinetą. Ir nors sulaukiau niurnėjimo „daug dar-bo,
bet netrukus ateisiu“, žinojau, jog jis nė už ką neatsisakytų ir tik
džiaugiasi šia galimybe padėti atrinkti konsultantes.
Niurnėjimai jam išsprūsta gan dažnai, bet jie dažniausiai būna
tik nenorint per daug išsiduoti, jog mėgaujasi dalyvavimu
kuriant naują vardą. Jis vadovauja programavimo paslaugas
teikiančiai įmonei ir dauguma jo darbuotojų yra vaikinai. Į
konsultančių pareigas ieškau tik merginų. Būdamas studentas,
pats dirbau konsultantu sporto prekių parduotuvėje, o kartu su
manimi dirbo merginos ir vaikinai. Savo patirtimi įsitikinau, jog
tokį darbą merginos dirba daug geriau. Jos daug maloniau
aptarnauja ir lengviau išsprendžia kilusius konfliktus. Vaikinai
turi stipresnį savisaugos instinktą ir ne visada nusileidžia
reiklesniam klientui bei dažniau panaudoja netinkamą balso
toną, kuris gali tik pagilinti problemą. Aišku, ne visada, bet tiek
laiko dirbęs su klientais, žinau, ko ieškau. Svarbiausia –
šypsena, švelnus balsas ir malonus elgesys. Tai turėti gali ir
vaikinas? Galbūt, bet dirbdamos nedidelėje parduotuvėje, merginos tarpusavyje jausis laisviau, turės daugiau bendrų temų
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apie ką šnekėtis ir netgi persirengimas bus paprastesnis, kuomet aplink vienos lyties bendradarbiai.
Didžiausia baimė, jog atrinktas darbuotojas reikės palikti
vienas parduotuvėje ir jų niekas nekontroliuos. Nematysiu, kaip
aptarnauja klientus, ar įmuša prekes į kasą, ar tvarkingos
aprangos, ar visada pasitempusios. Todėl Kristę paskyriau parduotuvės vadove. Ji jau ne vieną vasarą dirbo pardavėja rūbų
parduotuvėje, tad su klientų aptarnavimu yra susipažinusi. Man
bus daug ramiau, jog savas žmogus bus tarp naujai įdarbintų.
– Pasiruošk, ateina pirmoji mergina, – įspėjo Kristė.
Kaip tik tuo metu įžengė pirmoji kandidatė ir vos po kelių
klausimų tapo aišku, jog jos nepriimsiu. Tik iš mandagumo ir
noro pasisemti šiek tiek patirties, padedamas Gedo, klausinėjau
toliau. Nors ji turėjo daug patirties, nes dirbo panašų darbą,
tačiau per visą pokalbį neparodė šypsenos net lūpų kampučiu, o
į klausimus atsakinėjo susikaupusi kaip per egzaminą. Tegul
būtų ir pati geriausia pardavėja pasaulyje, bet šiame darbe
šypsena privaloma. Apie darbą viskas išmokstama, tačiau šypsena arba yra, arba jos nėra. Suvaidinta šypsena atrodo dar blogiau, nei jos nebūtų. Minusas prie jos vardo ir laukiame kitos.
Kitą merginą išgirdome dar jai neįėjus pro duris – su keturiais dideliais krepšiais vos galėjo paeiti ir suprakaitavusi bei
įraudusi nuo karščio įgriuvo į kėdę prieš mus. Paaiškino, jog
kraustosi į Kauną ir visus daiktus persiveža autobusu. Tegul bus
pati darbščiausia, tegul bus labiausiai nebijanti darbo (jei gali
tiek krepšių nešti), bet to nereikėtų demonstruoti. Kristė siūlė jai
palikti krepšius apačioje, apsiprausti, atsivėsinti, bet visko
atsisakė. Jei tikrai jos tikslas buvo parodyti, kaip gali save engti,
tai jai pavyko, tačiau ne dėl to darbo atvyko.
Kadangi prekiauju batais, tad ir įėjus kandidatei, pirmas
žvilgsnis būna į batus, kuriais ji apsiavusi. Nežinau, ar bale-

V A S A R A , 2 0 1 2 M E T A I | 81

rinos stiliaus batai tokie patogūs, kad tiek daug merginų ir
moterų juos nešioja, tačiau man tai – kryžius. Net pati gražiausia mergina su jais man tampa lyg pilka pelytė. Prieš pradėdamas pokalbius, buvau ir šį reikalavimą pasižymėjęs mintyse, jog
jei ateis su šiais batais, tikrai nepriimsiu. Tačiau kuo toliau, tuo
labiau supratau, jog galbūt reikalauju per daug ir bent šį norą
reiktų išbraukti. Su batais atrinktas konsultantes supažin-dinsiu
vėliau.
Po dar kelių kandidačių, reikalavimų kartelę pradėjau leisti
žemyn ir atsirado dažnesni pasižymėjimai, jog lyg ir tiktų, lyg ir
ne, kol nepasirodė Karolina. Švelnus balsas, šypsena, tvarkingai apsirengusi, apgalvoti atsakymai, pasitikėjimas savimi –
būtent tai, ko ieškau. Nors jai išeinant stengiausi palikti ją
nežinomybėje ir atsisveikinau su tokiu pat standartiniu atsakymu kaip ir su kitomis „jei atrinksime – paskambinsiu“, bet Gedas juokdamasis iškart pataisė, jog tikrai paskambinsiu. Pirma
tinkanti darbuotoja, liko surasti dar dvi.
Dienos pradžioje įsivaizdavau, jog darbuotojų paieška – tik
smagiai praleistas laikas, tačiau pakalbinęs visas kandidates,
jaučiuosi kaip po įtemptos darbo dienos. Visgi nenorėdamas
nukelti pasirinkimo vėlesniam laikui ir, kol jas visas atsimenu,
panorau dar tą patį vakarą išsirinkti būsimas darbuotojas. Po to,
kai paskambinau Karolinai ir pranešiau, jog ji gavo darbą,
antrąją pasirinkome irgi lengvai. Visi pritarėme, jog ypač
linksma, pozityvi bei meniškos sielos Raimonda puikiai tiks į
mūsų komandą, o po skambučio jai ir jos didelio džiaugsmo,
neliko abejonių, jog pasirinkome tinkamai. Trečiuoju numeriu
labiausiai tinkama būtų Ieva, rytietiškų bruožų juodaplaukė,
tačiau liko tik pusės etato darbo vieta. Net ir skambutis jai
nepakeitė jos noro dirbti visą dieną, tačiau sutarėme, jog jei
atsilaisvintų vieta, būtinai dar jai paskambinsiu. Paskutinis
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pasirinkimas sukėlė daugiausiai diskusijų, kadangi likusioms
vis ko nors trūksta – tai per mažai šypsosi, tai per mažai kalba,
tai per mažai savimi pasitiki, tai per daug savimi pasitiki ir t. t.
Tačiau tai – pusė etato ir net jei pasirinksime netinkamai, galėsime iš naujo daryti atranką. Todėl po visų išvardytų minusų ir
pliusų, pasirinkome tą, prie kurios minusų liko mažiausiai ir
skambučiu pradžiuginau aukštą blondinę Kristiną.

----------

Dar prieš gerą pusmetį jaučiausi peržengęs savo galimybių
ribas ir nebejaučiau malonumo šiam darbui, negalėjau mėgautis tuo, ką darau, viskas buvo įgrisę ir nusibodę. Tačiau šian-dien
jaučiuosi, jog vėl gyvenu ir galiu siekti savo svajonės. Išlindau
iš kabineto ir galiu augti. Antanas pirmąją parduotuvę kitoje
šalyje numatė atidaryti man kiek netikėtai – Baltarusijos
sostinėje Minske, todėl naujus prekių užsakymus atlieku atsižvelgdamas į tai, jog po dar pusės metų turėsime bent dvi
parduotuves – vieną Kaune, o kitą Minske.
Antanas suorganizavo netgi susitikimą su krepšinio federacijos sekretoriumi Mindaugu Balčiūnu. Tai žmogus, kuris yra
vienas svarbiausių Lietuvos krepšinyje ir kuria šio sporto ateitį
mūsų šalyje. Sėdėti kartu Laisvės alėjos kavinėje, dalyvauti
pokalbyje apie federacijos reikalus ir iš Mindaugo išgirsti pagyrimus SportClothes bei norą mums padėti, tapo tikra emocijų bomba.
Geros emocijos užvaldė, ir, kaip niekada aiškiai tikėdamas
ateitimi, nusprendžiau atsisakyti visų papildomų uždarbių, kuriuos turėjau, kad galėčiau pragyventi. Nors prekių kas mėnesį
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parduodavau nemažai, tačiau kišenėse labai dažnai švilpavo
vėjai ir kartais savaitėmis turėdavau išgyventi iš vos keliolikos
eurų. Sau skyriau labai nedaug ir visus pinigus leidau tik pre-kių
kiekiui didinti, tačiau kartais pinigų trūkumas neleisdavo
tinkamai susikaupti, tad nusprendžiau, jog turiu veikti ką nors
daugiau. Įsidarbinau mokykloje ir keletą pastarųjų metų joje
prižiūrėjau kompiuterius. Taip pat vakarais papildomai priimdavau įvairius maketavimo, teksto surinkimo, atviručių, plakatų ar kitokių paprastų darbų užsakymus, tačiau dabar pajau-čiau,
jog viso to nebereikia ir laikas tai nutraukti. Aš turiu parduotuvę,
pradedu bendrauti su žinomais žmonėmis ir nusprendžiau, jog
vienaip ar kitaip turėsiu pragyventi iš savo pomėgio. Atėjo
laikas susikoncentruoti ties kedais ir pasinerti į dar gilesnius
SportClothes ir TonySports vandenis.
Antano prisijungimo simboliu tapo TonySports parduotuvės
atidarymas. Man – tai daugiau nei tik parduotuvė. Man nebereikės priimti klientų. Klientams nebereikės manęs laukti už
durų, jei tuo metu būdavau išėjęs išsiųsti siuntinius ar išvežęs
pristatyti prekes kitiems klientams. Dabar bus net keturios
konsultantės, kurios visą dėmesį galės skirti tik kokybiškam
klientų aptarnavimui.
Parduotuvė nedidelė, vos septyniasdešimties kvadratinių
metrų, iš kurių prekybai skirta penkiasdešimt kvadratų. Likęs
plotas – sandėliukui. Vienintelė problema – žemos lubos, o tai
krepšinio prekių parduotuvei, kurioje lankysis daug aukštų
žmonių, nėra geriausias pasirinkimas. Tačiau patalpos Antano,
tad dovanotam arkliui į dantis nežiūrima. Anksčiau nesu įrenginėjęs patalpų, neskaitant vaikystėje sienų tapetavimo savo
kambaryje, bet įrengti parduotuvę – tai kažkas naujo ir įdomaus. Nenorėjau standartinės parduotuvės su įprastu įrengimu
prekėms parduoti. Tai – reprezentacinė parduotuvė, kurioje
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klientas turi pajausti aurą. Tik patvirtinęs sandorį su Antanu
rankos paspaudimu, jau po kelių dienų pradėjau braižyti įvairius eskizus. Manau, parduotuvė turėtų atspindėti ne tik pardavėją bei prekes, kuriomis prekiaujama, tačiau ir aplinką, kurioje įsikūrė. Todėl vakarinių pasivaikščiojimų maršrutą perkėliau
į Putvinskio gatvę ir ją išvaikščiojau pirmyn atgal žiūrėdamas į
aplinkinius pastatus, kurie tokie patys seni arba netgi dar senesni nei gatvėje, kurioje mano biuras. Tačiau drauge ir skirtingi. Jie ne tokie aukšti ir turi daugiau įvairių detalių. Prie kai
kurių pastatų naudojamos kolonos ar netgi skulptūros. Nors
mūsų pastatas neturi šių išraitymų ir senovinių elementų, tačiau
aura jaučiama visoje gatvėje. Gatvė rami ir siaura, kal-no, ant
kurio auga nedidelis miškelis, papėdėje. Todėl pirma šovusi
mintis buvo daryti retro stiliaus parduotuvę su masy-viais
baldais, galbūt netgi panaudoti indaujas, kuriose būtų galima
sudėti išskirtines prekes, patiesti kilimus, pastatyti didelius
krėslus, kuriuose klientai, sėdėdami ir besimatuodami kedus,
galėtų pasijausti lyg karaliai. Tačiau nedidelės patalpos su
masyviais baldais galėtų tapti slegiančios, todėl šios minties
atsisakiau greitai. Kitiems pasirinkimams galvojau raktinius
žodžius – krepšinis, interneto svetainė, naujos technologijos,
rami gatvė. Piešiau įvairius eskizus, kuriuos vėliau siunčiau
Antanui. Galiausiai, turbūt pastebėjęs, jog kiek per daug įsijaučiau ir gal skraidau padebesiais, pasiūlė pasisamdyti dizainerę ir
visa tai aptarti su ja.
Darbas su dizainere sudėliojo viską į savo vietas ir iš visų
eskizų paėmę po detalę sukūrėme pirmą Baltijos šalyse tik
krepšiniui skirtą parduotuvę. Jai sukurti panaudojome šviesų
krepšinio aikštelės parketą grindims. Iš to paties parketo per visą
sieną pagaminome batų sienelę, kuri būtų panaši ir į virtualią
sienelę, ant kurios virtualiai sudėtos prekės mūsų internetinėje
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parduotuvėje, o naudojamas medis parduotuvei suteikė jaukumo
jausmą. Viduryje parduotuvės pastatėme baltus korius, kurių
viduje sustatėme išskirtiniausias prekes. Pakabinome kelias
planšetes, kuriose klientai gali peržiūrėti visą siūlomą prekių
asortimentą. Už kasos stalo pakabinome įrėmintus krepšininkų
marškinėlius su originaliais parašais. Neturėdamas patirties,
apsiskaičiavau ir su kaina, įsivaizdavau, jog tokiai nedidelei
parduotuvei įrengti kaina neviršys dešim-ties tūkstančių eurų,
tačiau teko paploninti piniginę daugiau nei tris kartus didesne
suma.
Išskirtinumas kainuoja, tačiau parduotuvės įrengimas tai tik
lengvoji ir greitoji dalis. Tikroji kūryba prasideda, kuomet konsultantės pradeda aptarnauti klientus. Sienos perteikia vaizdą,
tačiau svarbiausią dalį, kaip jausis atėjęs klientas, sukurs tik
konsultantės. Šypsena, paslaugumas, mandagumas, tvarkingumas – į tai atkreipiau dėmesį priimdamas į darbą, tačiau noriu,
jog jos ne tik nepriekaištingai išmanytų prekes, tačiau ir tai, kaip
ši parduotuvė susikūrė, kokia jos istorija ir kokia vizija. Po
eilinio klausinėjimo apie prekes, kurio metu noriu išgirsti prekių
pavadinimus, iš kokių medžiagų bei kokių technologijų
pagamintos, pradedu monologą:
– Jūsų darbas nėra parduoti. Jūsų darbas yra gerai aptarnauti. Man nesvarbu, kiek jūs parduosite, už pardavimus esu atsakingas aš. Jei nepataikysiu užsakyti tinkamų prekių, jei blogai
reklamuosiu – jūs neparduosite dėl mano kaltės. Dėl mažų pardavimų niekada nekaltinsiu ir jūsų atlyginimas nepriklausys nuo
to, kiek parduosite prekių. Jūsų atlyginimas kils tik nuo gerų
klientų atsiliepimų ir nuo jūsų kokybiško aptarnavimo. Daug
metų dirbau šį darbą ir žinau visus jūsų laukiančius iššū-kius.
Ne su visais klientais bus lengva ir ne visada pavyks iš-spręsti
problemas, tačiau jei būsite atviros ir sąžiningos – aš vi-sada
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būsiu jūsų pusėje ir jus palaikysiu. Mes su klientais esame
partneriai – jie padeda mums, o mes padedame jiems. Net jei
nepavyks su klientu rasti sprendimo, visada elkitės profesionaliai kaip mandagios šios parduotuvės šeimininkės. Bet kurioje
nemalonioje situacijoje stenkitės nepriimti visko asmeniškai ir
niekada nekelkite balso tono, kad ir ką jums klientas sakytų.
Visko bus, tačiau visa tai atpirks darbas su maloniais klientais.
Šie klientai jums suteiks energijos, jausitės darančios gerą
darbą, taip turėsite daugiau energijos likusiai dienos daliai ir
galėsite geriau aptarnauti kitus. Atsidėkodamos už tai, jiems
pritaikykite papildomą bent kelių eurų nuolaidą. Klientai jums
padėkos ir geros emocijos leis jaustis geriau, būsime laimingesni bei turėsime ištikimesnių klientų ratą. Jei klientui netinka
prekė – nesistenkite jos parduoti, šnekėkite su klientu sąžiningai, visada paklauskite, ar ta prekė jam tikrai tinka, ar niekur
nespaudžia. Daug geriau prekės neparduoti, nei parduoti
netinkamą, kad vėliau jis liktų ta preke nusivylęs. Jei elgsitės
sąžiningai – klientai sugrįš ir anksčiau ar vėliau ką nors nusipirks, o klientui ką nors įsigijus, visada palinkėkite „gero nešiojimo!“ Kol klientų nėra, jūsų nekontroliuoju ir savo laiką
galite leisti kaip tik jums patinka – naršyti internete, susiraši-nėti
Facebook, šokti, dainuoti ar ką tik sugalvojate, bet klientui
atėjus, viską turite mesti į šoną ir visą dėmesį skirti tik jam.
Noriu jumis pasitikėti ir noriu, kad darbas jums nebūtų prievolė, todėl jauskitės laisvai ir, jei turite bet kokių idėjų, kaip
galėtumėte prisidėti prie įmonės augimo būdamos ne tik
konsultantėmis, visada sakykite. Jauskitės komandos dalimi!
Nors anksčiau niekada nesakydavau kalbų, tačiau burdamas
savo komandą noriu pasidalyti viskuo, kuo tikiu, ir kad jos,
įmonėje būdamos artimiausios klientams, galėtų visa tai jiems
perteikti. Noriu, kad mūsų parduotuvė turėtų savo veidą, savo
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istoriją ir prie jos kūrimo prisidėtume visi. Noriu, kad būtume
komanda, neskirstoma pagal pareigas – šiandien aš direktorius,
bet ryt galbūt juo nebūsiu, o šiandien jos konsultantės, bet jei
norės įrodyti, jog gali daugiau, ryt bus vadovės. Tai tik pareigos, kurių nenoriu susisieti net su atlyginimu. Jei jos taps geromis konsultantėmis, kuriomis galėsiu pasitikėti, man jos bus
daug svarbesnės nei koks nors vadybininkas, į kurio vietą galbūt ne taip sunkiai rasčiau pamainą.
Svarbiausia, jog darbuotojas būtų toks, kuriuo galėčiau pasitikėti, ir to ypač tikiuosi iš specialisto, kuris atsakingas už visą
mūsų naujos parduotuvės marketingą.
– Žygi, tik dėl čempionato sek visus punktus, kuriuos pasižymėjome, kad ko nors nepraleistumei. Čempionatas dabar
svarbiausias, jį remti išleidome krūvą pinigų, pasiruošk tinkamai.
– Seni, nesiparink. Daryk savo darbus ir neeikvok smegenų.
Taip prasidėdavo beveik kiekviena nauja diena ir kuo
daugiau ramino, tuo jaučiau didesnį nerimą. Norėjau tikėti, jog
įpratęs dirbti vienas, per daug kontroliuoju ir turėčiau pasiti-kėti,
tačiau jei esame skirtingi ir abu pasaulį matome per savo prizmę,
tai nebūtinai naudinga bendram tikslui. Visas savo įdarbinimo
detales jis aptarė kartu su Antanu ir jaučiausi kiek neįvertintas,
kuomet Antanas nurodė jam mokėti trečdaliu didesnį atlyginimą
nei man, tačiau nesiginčijau, nes žinojau, jog specialistai
kainuoja. Jis yra darbuotojas, kuris dirba už atlyginimą, o aš esu
savininkas, kurio laukia įmonės augimas. Į jį dėjau dideles viltis
ir kiekvieną dieną laukiau kokio nors ne-matyto triuko, dėl kurio
jis yra taip vertinamas Antano.
Laikas bėgo, o triukų nemačiau. Stengėsi būti malonus, daug
šnekantis ir pritapti prie mūsų nedidelės komandos, tačiau
kiekvieną dieną nuo jos tolo. Kažkodėl jam tapo svarbu
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kiekvieną rytą pradėti parduotuvėje besiguodžiant konsultantėms, jog turi begalę darbo ir nieko nespėja. Tokių skundų
prasmės niekada nesupratau. Man reikia degančių akių, o ne
verkšlenančių tinginių. Nors kiekvieną dieną Žygis pasakojo,
kaip myli krepšinį, vardino pavardes ir įvairių krepšininkų
statistiką, jaučiau didžiulį skirtumą tarp kalbų ir darbų. Lyg
darbai būtų viename krante, o mes kalbėtumėmės kitame ir mus
skirtų plati srauni upė. Vis dažniau pradėjau jausti, jog pats
darau jam patikėtus darbus, nes taip tapo tiesiog papras-čiau –
nereikia pasakoti, ko noriu, nereikia girdėti įvairių prob-lemų,
trukdančių tai padaryti.
Galiausiai viskas baigėsi kaip ir turėjo baigtis, kuomet bando
dirbti du skirtingi žmonės. Pykčiai. Aš negaliu pasitikėti juo, o
jis mano, jog be reikalo ant jo esu užsisėdęs. Neatėjęs nė į vieną
parduotuvės susirinkimą, kuriame pasakojau apie pre-kes,
tačiau užtikrinęs, jog visas prekes išmoko internetinėje
svetainėje, nepaėmė nė vieno interviu iš jaunimo čempionatuose dalyvavusių krepšininkų apie kedus, su kuriais žaidė. Tikėjausi turėti šimtus atsiliepimų, o negavau nė vieno. Čempionatas nuplaukė.
Nuplaukė ir tai, jog tikėjausi pagalbos išspręsti sandėliavimo problemas. Kadangi daugėjant prekių, sunkiai sekėsi viską
sutalpinti savo nedideliame kabinete, tapo tik laiko klausimas,
kuomet, gavęs naujas prekes, nebeturėsiu kur jų dėti. Pave-džiau
jam užduotį surasti naujas patalpas, bet kai pamačiau, jog
apžiūrinėja sandėliui skirtą vietą Laisvės alėjoje, ketvirta-me
aukšte su dideliais vitrininiais langais, tapo aišku, kad nie-kada
negalėsime dirbti kartu, bet atleisti irgi nedrįsau dėl Anta-no.
Antanas juo tiki ir bijau, jog atsisakęs Luko, o dabar ir
atleidęs Žygį, sugadinčiau su juo santykius, todėl pasirinkau
tiesiog ignoruoti. Atsakyti į jo klausimus trumpai, nesivelti į
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jokias diskusijas, o galiausiai, neturėdamas kokių darbų jam
paskirti, nusprendžiau: kam man pakuoti siuntas, jei turiu laisvą
darbuotoją – taip iš vykdančiojo direktoriaus pareigų Žygiui
daviau sandėlio darbuotojo darbus. Sėdėdamas prie kompiuterio
ir girdėdamas, kaip puškuoja toks didelis žmogus, dėliodamas
supakuotas dėžutes vieną ant kitos, pajaučiau palengvėjimą. Tas
kelias valandas tiesiog ilsėjausi. „Bent šitaip pats užsidirbs dalį
savo atlyginimo“, – galvojau. Šis jo darbas tęsėsi vos vieną
dieną ir jau kitą darbo dieną atnešė prašymą išeiti iš darbo.
Greitai tai nuskambėjo per visas Antano įmones ir nors gavau
palaikymą iš Gedo ir Vytauto, bet buvo akivaizdu, jog Žygis
skundėsi. Kitaip būti ir negalėjo, skundėsi ir anksčiau, todėl
gumos tempimas ir baimė atleisti situacijos nesušvelnino, o gal
netgi ir pasunkino. Atleidęs būčiau daug anksčiau ir surašęs
aiškius punktus dėl ko, o dabar jis išėjo jausdamasis įžeistas ir
pažemintas bei turėdamas galimybę visiems skųstis. Todėl ir
nenoriu būti direktorius, aš nesijaučiu, jog tam tikčiau. Esu
interneto vyrukas, o ne psichologas. Elgiausi taip, kaip maniau
tinkamiausia pasiekti tikslą. Tikslą pasiekiau bent iš dalies –
Žygio nebėra, bet santykiams su Antanu tai negalėjo padėti.

----------

Kuomet Slava sužinojo, kad susitariau su Antanu, jam tai
tapo didelis šokas. Nekalbant apie tai, kad prarado bet kokias
viltis sujungti verslus, bet ir prarado bet kokį norą dirbti. Skyrė
vis mažiau lėšų reklamai, neskyrė jokio dėmesio savo internetinės parduotuvės naujinimui. Pardavimai nusistovėjo ir tapo tik
laiko klausimas, kuomet pradės mažėti. Pardavimų mažėji-mas
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kartais reiškia spyrį į užpakalį ir norą kažką daryti geriau, bet
tokiais atvejais kaip šis, tiesiog priverčia nuleisti rankas. Jam
tapau per daug didelis, kad galėtų dar bent pabandyti
konkuruoti. Nenorėdamas pasirodyti per daug laimingas ir taip
jam dar labiau apsunkinti reikalus, pradėjau bendrauti daug
rečiau. Tačiau net ir toks retas bendravimas tapo paviršutiniškas. Aš išgyvenu didelį pakilimą ir esu kupinas energijos siekti
savo svajonių, o pas jį svajonių neliko, todėl jis pradėjo matyti
pusiau tuščią stiklinę vandens, o manoji stiklinė – pusiau pilna.
Nors vaizdas tas pats, bet požiūriai išsiskyrė.
Būdami konkurentais, kartu patyrėme daug šilto ir šalto,
vienas kitam ne kartą padėjome ir stūmėme į priekį. Pradėjau
jausti, jog trūksta tų pokalbių, trūksta taip pat mąstančio, trūksta
žmogaus, kuris gyventų tuo pačiu bei galėtume vienas su kitu
vėl tartis. Verslai, kuriuos kūrė šalia kedų, jam taip pat
nenusisekė. Skolos antstoliams, įstatymų neišmanymas ir nežinia dėl verslo ateities neleis jam niekada atsistoti ant kojų ir bent
iš dalies ką nors pakeisti. Gaila matyti palūžusį žmogų. Jam ne
dvidešimt metų, kad galėtų atsitiesti, o netoli keturias-dešimt ir
jei jo kedų verslas užsidarys, neįsivaizduoju, kuria kryptimi
suksis jo tolimesni keliai.
Dėl to pradėjau jaustis prastai. Žinojau jo visas problemas ir
nenorą dėti pastangų jas išspręsti ar kaip nors kitaip eiti į priekį.
Norėjau laikyti tai jo paties pasirinkimu, bet vis tiek jaučiau jam
gailestį. Nors kasdien daug dirbau, bet kartais net pradėjau
manyti, jog galbūt man per daug sekasi ir dėl to nelie-ka vietos
po saule mums abiems. Vis dažniau jaučiau dvilypius jausmus
matydamas, kaip pas mane pereina vis daugiau jo klientų, ir tai
normali evoliucija, kuri man, kaip verslo kūrėjui, teikia
neapsakomą džiaugsmą, bet jo liūdesį taip pat supratau. Man
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pasisekė, bet negaliu pamiršti ir praeities, Slavos konku-ravimas
padėjo man išaugti, todėl nenoriu palikti jo vieno.
– Hey, Andreli! – išlipęs iš savo juodo Chrysler`io džiugiai
pasisveikino Slava.
– Kas gero Slava, kaip gyvenimas, seniai matėmės!
– Ai, žinai, viskas po senovei, perku – parduodu. Važiavau
neseniai pro Kauną, norėjau užlėkti, pakalbėti, parduotuvę
apžiūrėt, bet kažkaip nelabai drįsau, tu juk turbūt dabar labai
užsiėmęs verslininkas, – su šiokiu tokiu kartėliu atsakė.
– Nu, Slava, tikrai galėjai užsukti, bet dabar turim laisvo laiko, einam, aprodysiu parduotuvę, papasakosi, kaip sekasi...
Šis susitikimas visai kitoks nei pirmasis, kuomet ypač jaudinausi ir ilgai tam ruošiausi, repetavau ką ir kaip šnekėsiu. Šį
kartą jaudinasi Slava, o aš jaučiuosi ramiai ir užtikrintai. Eidami link parduotuvės šiek tiek pasipasakojome ir nors Slava nenorėjo atrodyti niūrus bei stengėsi šnekėti pozityviai ir šypsotis, tačiau jaučiau vis didesnį užmaskuotą jo liūdesį.
– Andriau, vis galvoju, nežinau, ar galėtumei ir ar išvis įmanoma, bet gal ir mane kaip nors įtrauktumei į šitą sūkurį? –
sunkiai rinkdamas žodžius ir nedrąsiai pradėjo pokalbį Slava. –
Iškart atvirai sakau, nepajudėjau su jokiais klausimais, dėl ko
anksčiau šnekėjome, bet, žinok, jei rastumei bent kokį būdą ištraukti mane iš užburto rato, kuriame sukuosi, būčiau dėkin-gas
tau visą likusį gyvenimą. Pats žinai, kad abu esame iš tos pačios
sferos, aš su krepšiniu jau nieko nepadarysiu, pinigų kišti man
neverta. Tu jau dabar visus klientus surenki, bet labai norėčiau
dirbti ir būti naudingas. Galėtų ir mano svetainė tapti bendra,
galėčiau joje vien su laisvalaikio prekėmis užsiimti. Vis tiek jau
tiek metų bendraujame, prašau nepalik manęs vieno, –
žiūrėdamas man į akis nuoširdžiai išdėstė savo norus.
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– Suprantu tave ir galvojau apie tai, – uždėjau ranką jam ant
peties ir raminamai atsakiau. – Nors dabar yra Antanas ir po
truputį formuojasi komanda, bet dar tikrai ne viskas susty-guota.
Trūksta man žmogaus, su kuriuo galėčiau pasitarti, su kuriuo
galėtume pasiskirstyti darbus ir tiesiog kasdien petys į petį
eitume į priekį. Norėčiau, kad vėl bendrautume kaip anksčiau,
ir kas geriau supras vienas kitą nei naparnikai, – nusišypsojau.
– Antanas buvo paskyręs savo žmogų, bet su juo neradome
bendros kalbos, tai neseniai išėjo iš darbo. Darbų tikrai
nesumažėjo ir darbe sėdžiu kaip anksčiau diena iš dienos, tačiau
jaučiuosi kur kas geriau, nes tikiu, kad su Antanu didelės
galimybės plėstis visame pasaulyje. Jis jau dabar ieško patalpų
Baltarusijoje atidaryti naują parduotuvę.
– Tai aš juk galėčiau irgi padėti su Baltarusija, Rusija, Ukraina! – emocingai sureagavo Slava.
– Taip, užtat ir sakau tau, manau, ne vien dėl prekių išmanymo galėtumei prisidėti, bet padėtumei ir dėl rusakalbių šalių.
Aš rusiškai nemoku ir galiu lengvai prisigrybauti, o tu Rusijoje
gimęs, galėtumei visa tai sutikrinti ir pažiūrėti, kad viskas
tvarkingai būtų. Aš už tai, kad dabar susitartume ir dirbtume
kartu.
– Andriau, pats žinai, kad jau anksčiau turėjau svajonę sujungti verslus, o dabar... Net neturiu žodžių, jei įtrauksi mane,
iki grabo lentos aš tau neatsidėkosiu.
– Nu tik nereikia... – nusišypsojau.
Apžiūrėję parduotuvę ir užėję į piceriją pavalgyti, kurioje
sukirtome rankomis su Antanu dėl bendro verslo kūrimo, be
verslų sujungimo temos susilaikyti ilgai negalime. Kad ir apie
ką šnekėtume, vis grįžtame prie to paties.
– Andriau, o dėl mano problemų... Kadangi negaliu oficialiai įsidarbinti, manau, vietoje manęs galima įdarbinti Jūratę
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arba mano sūnų. Ir dar, kiek domėjausi dėl prekių, jų turiu
maždaug už keturiasdešimt tūkstančių eurų, tai jei jas reikės
perrašyti įmonei, iki dvidešimt tūkstančių eurų niekas neprisikabins, bet jei suma didesnė – vėl galiu problemų turėti su mokesčių inspekcija.
– Dėl šitų dalykų tikrai nieko nežinau ir nesidomėjau, kaip
tai reikėtų tvarkyti, – atsakiau valgydamas makaronus su Bolonijos padažu, – bet jei viską sutarsime, tai galėsi visa tai šnekėti su Antanu arba buhaltere. Manau, jie ras išeitį. Esi reikalingas, o jie turi patirties įvairiais klausimais. Taigi tos tavo problemos neturėtų dabar kliudyti prisijungimui.
– Jo, žinoma, manau, ras išeitį, bet ir gaila, kad turiu tiek
problemų, – nudelbė akis žemyn, – gal būtume anksčiau susijungę, bet pažadu viską nedelsiant susitvarkyti. O kaip manai,
ką darysime dėl važinėjimo? Visgi kasdien iš pajūrio į Kauną po
daugiau nei du šimtus kilometrų neatvažiuosiu, o jei pasi-likčiau
Kaune ir nuomotis butą reikėtų, tai nemažai kainuotų
papildomai, – tikėdamasis kokio nors patarimo sužiuro į mane.
– Žygis irgi nebuvo iš Kauno. Tam pastate, kur yra parduotuvė, viršutiniame aukšte yra Antano butas, kuriame jis leido
Žygiui gyventi. Manau, paprašytume ir galbūt leistų tau taip pat
ten įsikurti.
– Eik tu sau, kaip būtų faina, jei dar ir Kaune būtų vieta kur
apsistoti! Patikėk, Andriau, būčiau iki išnaktų, kiek tik reikės,
kad palengvinčiau tavo darbus. Aš noriu dirbti ir būti reikalingas. Net kojos tirpsta, kaip vien šnekėti apie tai gera! Tuoj
sprogsiu nuo emocijų antplūdžio!
Slava pratrūko iš laimės. Gera matyti, kaip pasikeičia žmogus. Atvyko užguitas, pavargęs ir be vilties, dirbtinai šypsodamasis, o dabar nenustygsta vietoje ir tiesiog džiaugiasi. Nemanau, kad jis būtų toks pat laimingas, jei net loterijoje būtų lai-

94 | G E R O N E Š I O J I M O

mėjęs milijoną. Tai kai kas kita – jis pradėjo jaustis komandos
dalimi, nebereikės būti vienam, nebereikės vienam rūpintis
pardavimais, viskuo dalinsimės kartu. Visu tuo, dėl ko jis
džiaugiasi, džiaugiuosi ir aš. Pagalbos man lygiai taip pat reikia. Pardavimų augimas, jei tam nėra tinkamai pasiruošta, gali
būti toks pat pragaištingas, kaip ir pardavimų nebuvimas. Todėl
tikiuosi, jog Slavos prisijungimas padės tinkamai pasi-ruošti
visiems iššūkiams, kurių, neabejoju, tik daugės.
– Slava, viską esame aptarę, Antanui apie tave esu užsiminęs, tai nėra ko tempti gumos, reikia paimti ir jam paskambinti
bei paklausti, ką jis mano. Jei jam tinka, patvirtiname susitarimą ir dirbame.
Nors praėjo jau daugiau nei pusė metų, kai pažįstu Antaną,
bet visada jaučiuosi nedrąsiai, kuomet su juo reikia šnekėti.
Kiekvieną kartą klausiu savęs, kodėl taip jaučiuosi, ir kaskart
nerandu atsakymo. Jei dėl amžiaus skirtumo, tai Slava ir Antanas beveik vienmečiai, bet su Slava jaučiuosi visiškai laisvai.
Tai, kad Antanas milijonierius? Neskirstau pagal pinigus ir jo
milijonų iki šiol nemačiau. Nemačiau net ko nors išskirtinio, kad
galėčiau jį pavadinti tokiu. Bet kažkoks barjeras yra ir negaliu
atsipalaiduoti su juo bendraudamas. Tačiau tos geros emocijos,
kurios dabar užvaldžiusios, manau, geriausia proga tiesiog imti
ir paskambinti be jokio atskiro ruošimosi.
– Antanai, galbūt galėtume pradėti judėti pirmyn su įmonės
atidarymu JAV? – pradėjau aplinkkeliais nuo jau iš anksčiau
aptartos temos. – Jos reikėtų ne vien plečiant prekybą, tačiau ir
tam, kad galėtume pasirašyti sutartis su JAV esančiais gamintojais, kurie neturi atstovybių Europoje. Taip pat pabandytume
pasirašyti sutartis su pagrindiniais gamintojais, tokiais kaip Nike
ir adidas. Taip užsitikrintume platesnį prekių tiekimą bei daug
platesnį asortimentą, – išpyškinau tik paskambinęs.
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– Žinoma, dėl USA jau kalbėjome ir šimtu procentų atidarome. Jau esu suorganizavęs, kad tai tvarkytų, manau, ilgai neužtruks.
– O kaip gerai, labai to laukiu. Antanai, dar klausimas. Šiek
tiek anksčiau buvau užsiminęs, kad būtų gerai prisijungti
SportArt svetainę. Su šios parduotuvės savininku vienu metu
viską pradėjome, buvome konkurentai, o dabar gerai sutaria-me,
ir manau, jis mums labai padėtų. Taip pat rusų kalba – jo gimtoji,
tad galėtų prisidėti ir prie parduotuvės atidarymo Baltarusijoje
bei kitose rusakalbėse šalyse. Jis įneštų prekių už maždaug
keturiasdešimt tūkstančių eurų ir sutiktų su dešimt procentų
įmonės akcijų, tai aš savo penkis procentus duočiau ir jūs savo
penkis. Ką manote?
– Manau, galėsime netrukus visi susitikti ir viską aptarti.
Tačiau, jei viskas, kaip sakai, taip ir yra, tai be abejo darome
deal ir dirbame toliau, – daug negalvojęs patvirtino Slavos prijungimą Antanas.
Slava priimtas į komandą. Turbūt net neįsivaizduoju, kiek
jam tai emocijų sukėlė, nes važiuodamas atgal į namus, ne kartą
skambino, norėdamas pasidalyti įvairiais ateities planais ar
tiesiog norėdamas dar ir dar kartą pasidžiaugti.

----------

Jau kitą dieną po susitikimo, nors oficialiai dar netapęs nei
darbuotojas, nei akcininkas ir net nežinodamas sąlygų, kokias
turės, Slava ėmėsi ieškoti naujo sandėlio bei tikrinti galimybes
dėl parduotuvės atidarymo Baltarusijoje. Tokie žmonės šiame
pasaulyje vadinami kvailiais, bet kam slėpti emocijas, jei to
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nori? Jei tai priverčia gyventi, griebi galimybę ir galvoji vėliau.
Tuomet nei sąlygos, nei pinigai tampa visiškai nesvarbūs,
tiesiog peršoki tuos metus, kuriuos turėsime arti, ir matai finišą
– tarptautinę kompaniją su daug parduotuvių visame pasaulyje.
Už tokią galimybę kvailiai, tokie kaip mes, atiduoda viską.
Po pokalbio su Slava, praėjus kelioms savaitėms, nuvykome
susitikti su Antanu į poilsio ir pramogų parką, kuriame Anta-nas
gyvena, kuomet būna Lietuvoje. Slavos baimė ir nerimas prieš
susitikimą leido man atsipalaiduoti ir šį kartą nesijaudi-nau.
Parkas gražioje ir ramioje vietoje prie nedidelio ežero, apsuptas pušyno. Kaip Antanas sako, čia visada būna geras oras,
kuo įsitikinome tik išlipę iš automobilio, kuomet pūstelėjo gaivus pušyno kvapas. Kauną palikome apsiniaukusį ir debesuotą,
o čia švietė saulė. Parko teritorija sutvarkyta, visur grįsti takeliai pasivaikščiojimams, kurie taip pat jungia dviaukščius namelius, kuriuos svečiai gali išsinuomoti. Ant kalvos, nuo ku-rios
atsiveria vaizdas į ežerą, stovi pagrindinis parko pastatas,
kuriame yra restoranas.
Restorano terasoje iš toli pastebėjome sėdintį Antaną, o jis,
pastebėjęs mus, pakvietė ateiti. Užsakė savo firminį jautienos
nugarinės kepsnį, kurio net ir pavadinimas meniu neleistų tuo
abejoti – Tony G kepsnys. Grynas oras ir tai, kad susitikimo
„objektas“ yra Slava, o ne aš, leido jaustis atsipalaidavusiam ir
tiesiog mėgautis viskuo aplink. Norėjau kuo mažiau kištis į jų
pakalbį, tačiau Slavos jaudulys tapo matomas bet kam – pasviręs į priekį, rankos nuleistos žemiau kelių, nervingai judanti
viena koja ir vis retesnis akių kontaktas atrodė kiek komiškai.
Todėl nutariau leisti Slavai atsikvėpti ir gal išgėręs vyno nebe
taip jaudinsis.
– Antanai, ar viskas gerai dėl Baltarusijos? – įsiterpiau į jų
pokalbį, – jau už keleto mėnesių pradėsime gauti prekes, kurias
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buvau užsakęs išvežti, bet paskutiniu metu nutilo šnekos apie
tai, tai nežinau, kaip ruoštis.
– Šiek tiek tai sustabdėme, nes iškilo šiokių tokių problems
su vietiniais partneriais, – kiek nervingai pasitaisė kėdėje Antanas, – kuomet tai išspręsime, tada iš naujo pratęsime, bet turiu
labai gerą kontaktą in Canada, kuris turi daug žinių, ir, manau,
galėtų viską tvarkyti tame regione. Dar yra labai užsidegęs
žmogus Australijoje, kuris irgi labai nori mums padėti.
– Šiek tiek gaila dėl Baltarusijos, – atsidusau, – nes užsakytos prekės atkeliauja, o ypač daug jų bus ateinančiais metais, tai
būtų labai svarbu iki to laiko kur nors atidaryti naują parduotuvę.
– Andriau, nesijaudink, viskas bus gerai, reikalai Baltarusijoje tik prisistabdė. Bet sakau, atsirado dabar Canada bei
Australija, ir ar jau šnekėjai su mano company Vokietijoje?
– Aha, šnekėjau. Na, jie kaip eBay, tik prekiauja gal kiek
labiau namų apyvokos reikmenimis. Tai tokios prekės kaip
mūsų jiems pasirodė nelabai įdomu, bet jų svetainėje jau
patalpinome keliolika prekių ir pabandysime ką nors parduoti.
O dėl Baltarusijos nesijaudinu. Man nesvarbu, kurioje šalyje
pirmiausiai atsidarysime. Jei tai bus JAV, Kanada ar Austra-lija,
tai tik labiau džiaugsiuosi. Tačiau jei tik dabar pradės tai derinti,
bijau, kad ilgai užtruks ir jei tų prekių neišvešime, atsiras ir
sandėliavimo, ir prekių apmokėjimo problema, nes per
dabartinius pardavimo kanalus gali būti sudėtinga viską
parduoti.
– Dėl pinigų nesijaudink, rasime jų, – raminančiai nusišypsojo Antanas. – Andriau, mačiau pardavimus, jie unreal! Tik-rai
nieko panašaus nesitikėjau, manau, reikia visko dar dau-giau
užsakyti, plėsti asortimentą, viską auginti. Australijoje golfas
labai populiarus, taip pat daug žmonių žaidžia tenisą, manau,
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reikia užsakyti daugiau tokių prekių. Iškelsiu virš parduotuvės
dirbančiuosius biure ir darykite ten dar vieną par-duotuvę.
Viršuje įsirenkite sau gerą office, reik judėti į priekį, kiek
įmanoma! Dar turiu patalpas Vilniuje, manau, jums tiktų jos,
todėl galime iškart ir šiame mieste naują parduotuvę atidaryti, –
emocingai išdėstė planus Antanas.
– Į Vilnių jau buvau nuvažiavęs apžiūrėti patalpų, tačiau ten
įsikūręs lažybų punktas ir, kaip supratau, norite parduotuvę
atidaryti tose pačiose patalpose kartu su lažybomis? – kiek
nustebęs paklausiau apie neseniai apžiūrėtas daugiau nei šimto
kvadratinių metrų ploto patalpas prie vienos judriausių sostinės
gatvių.
– Taip, ten didelės patalpos, o lažyboms jos per didelės, bet
vieta perfect ir tikrai būtų naudinga ir jums, ir jiems.
– Bet į lažybų punktą galima patekti tik nuo aštuoniolikos
metų amžiaus, manau, būtų keblu įrengti parduotuvę kartu su
lažybomis toje pačioje vietoje, – abejodamas atsakiau.
– Galbūt tavo tiesa, galėsime apie tai pagalvoti vėliau, – nusišypsojo Antanas, – tai dabar galime bandyti įsirengti dar vieną parduotuvę virš jau esančios Kaune.
– Taip, – džiaugsmingai pritariau, – darome naują parduotuvę! Be to, smagu būtų, jei ateity visas pastatas taptų kaip viena
didelė parduotuvė. Atskiruose aukštuose – atskiros kategorijos
prekių, labai išskirtinai atrodytų. Pačiame viršuje būtų biuras ir
visi galėtume dirbti vienoje vietoje.
– Tai visą pastatą jums galėsiu perleisti ir darykite jame viską, kaip įsivaizduojate! – emocingai pažadėjo Antanas. – Slava, jungiame tave kartu, sutinku su dešimt procentų akcijų,
duosiu aš savo penkis procentus ir Andrius perleis savo penkis.
Tu įneši visas savo prekes, svetainę bei know-how. Dėl Slavos
įdarbinimo ir prekių klausimų viską sutvarkys Egidijus Rainys.
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Be to, jis dabar viską daro nemokamai, tad gal nebuvo labai
suinteresuotas dirbti fast. Tad aš jam atiduosiu savo keturis
procentus akcijų ir jis dabar daug padės. Jam bus daug didesnis
noras darbuotis, ir, manau, visi reikalai su užsieniu judės much
faster.
Egidijus yra Antano dešinioji ranka visose jo įmonėse bei
visais teisiniais klausimais. Su juo susipažinau, kuomet
pasirašiau sutartį dėl savo akcijų. Nors jis už mane vyresnis vos
vieneriais metais, tačiau kuomet atvykau pas jį pasirašyti
sutarties, pamaniau, jog jis vyresnis bent dešimčia metų. Ne tiek
dėl išvaizdos, kiek dėl elgesio – judesiai užtikrinti, įvairūs
teisiniai terminai, ramus bei pasitikintis savimi elgesys leido
manyti, jog tai aukštos kvalifikacijos teisininkas, kuris išmano
visus niuansus. Dabar toks teisininkas dirbs kartu ir turėsiu
galimybę iš jo išmokti daugiau įvairių subtilybių, ne tik kaip
atidaromos įmonės kitose šalyse, tačiau ir čia, Lietuvoje, iškilus
bet kokiems klausimams, turėsiu į ką kreiptis. Todėl šį Antano
sprendimą priėmiau su didžiausiu džiaugsmu.
Baigdamas valgyti kepsnį, kuris buvo beprotiškai skanus, ir
gerdamas vyną, kurį pirmą kartą mačiau, kaip atneša someljė bei
pirmiausiai duoda pauostyti ir paragauti Antanui ir tik tuomet,
kai Antanas patvirtino, jog vynas geras, supilstė jį visiems į
taures, pasijaučiau, jog iš tikro kylu ir pradeda sektis. Šalia
manęs sėdi vienas žinomiausių Lietuvos verslininkų, kurį ypač
džiugina mano darbas ir jis džiaugiasi įmonės rezultatais. Vos
prieš mažiau nei metus buvau pervargęs ir nieko neturė-jau, o
dabar sėdžiu čia ir geriu vyną kaip ponaičiukas bei Antanas siūlo
visą pastatą perleisti mūsų žiniai. Kaip viskas greitai gali
pasikeisti! Tik įdėk pastangų, tikėk tuo, ką darai, daryk tai, ką
mėgsti, paaukok tam keletą metų ir tikrai kas nors įvertins. Tik
darbas ir tikėjimas atvedė mane šiandien čia ir nekantraudamas
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laukiu dienos, kuomet pasieksiu svajonę sėdėti NBA žvaigždžių
dienos rungtynėse bei arenoje matysiu pagrindinio rėmėjo
SportClothes logotipus. Kiek iki to laiko dar gali būti tokių
tarpinių stotelių kaip ši! Galbūt po metų taip pat sėdėsiu
kokiame Los Andželo ar Sidnėjaus restorane ir valgysiu įvairius
kepsnius kaip simbolius, jog atidarėme naujas parduotuves
šiuose miestuose. Viskas įmanoma ir šios geros emocijos
prideda tik dar daugiau jėgų nesustoti ir siekti savo tikslų.
– Blemba, Andriau, taip blogai jaučiausi prie Antano, nesuprantu, kas man buvo, bet lyg būtų surakinę. Negalėjau normaliai net prašnekėti, taip niekada anksčiau nesu jautęsis, – grįžtant namo Slava pradėjo pasakoti savo įspūdžius iš susitikimo.
– Tai jaudinaisi, natūralu juk, bet jis patvirtino, kad esi komandoje, gali atsipūsti, viskas gerai, – šypsodamasis raminau.
– Jaudinausi tai jaudinausi, bet kažkoks dar kitoks jausmas
buvo, nežinau, kaip nupasakoti. Antanas kažkoks kitoks nei visi
ir ar tau nekeista, jog kai pasakei, kad aš užsiimsiu su
Baltarusija, jis kuriam laikui tai pristabdė?
– Nu tikrai nemanau, kad tai dėl to, jog tu atsiradai. Net
nesuprantu, kaip tai suvedei? – nustebau.
– Nu ką aš žinau, taip pagalvojau, tai ir dalinuosi, bet gal čia
mano devyniasdešimtųjų paranoja, kai visi sukčiai aplink bu-vo,
o jis mano metų, tai gal dėl to pasijaučiau negerai. Nu neži-nau,
bet jis Australijoje gyveno, tai gal ir viskas gerai, bet tik sakau,
kad kažkaip keistai jaučiuosi su juo šnekėdamas.
– Keistai ir aš jaučiuosi, nors kiek laiko jau jį pažįstu, bet
įtampą visada jaučiu. Abejoju, jog su juo kada nors tapsime
draugais, bet gal normalu jausti šiokį tokį nerimą bendraujant su
tokiu žinomu žmogumi. Apie jį nieko blogo nesu girdėjęs.
Keliauja po pasaulį, kuria įvairius verslus, dabar Egidijus
užsiims labiau su JAV, Kanada, Australija, Vokietija – aš
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laimingas, man daug geriau parduotuvė JAV, kad ir pačiame
mažiausiame miestelyje, nei parduotuvė Baltarusijoje, kad ir
pačioje sostinės centrinėje gatvėje. Jis pagrindinis akcininkas,
tai juk jam tik nauda kuo labiau išplėsti, padaryti kuo didesnį
tinklą, kuo labiau prisidėti prie augimo. Praėjo nemažai laiko,
po truputį priprantame vienas prie kito. Jam nepatiko, kad
nepriėmiau Luko, kad turėjo išeiti Žygis, bet dabar turės Egidijų.
Aš žiūriu tik į ateitį, ir, manau, visiems naudinga būtų, jei mes
plėstumėmės, o ne ieškotume kokių nors problemų.
– Tai žinoma, man irgi taip pat, aš irgi labai noriu augti ir
labai tau dėkingas už šią galimybę. Tačiau žinok, tau patikiu
visą bendravimą su Antanu. Jei reikės, galėsiu važiuoti kartu,
bet kažkodėl jis man neleido nusiraminti ir nesijaučiau gerai.
– Gerai, Slava, manau, priprasi prie jo ir pats norėsi vis
atvažiuoti tų kepsnių valgyti.
– Jooo, kepsnys buvo labai geras, neatsisakyčiau dar kitą
kartą tokį suvalgyti, – nusijuokė.
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PO PUSĖS METŲ
2013 METAI
PAVASARIS

Vos per mažiau nei mėnesį laiko Slava rado idealiai mums
tinkančias daugiau nei dviejų šimtų kvadratinių metrų sandėlio
patalpas, nuo kurių tik trys kilometrai iki TonySports parduotuvės. Patalpos pirmame aukšte su durimis į lauką man atrodė
beveik kaip stebuklas. Tai gali įvertinti tik tas, kuriam teko
iškrauti bent po keletą palečių prekių ir jas nešti per gyvenamojo namo laiptinę skubant, kad apačioje paliktų dėžių niekas
nepavogtų. Dabar sunkvežimis gali privažiuoti prie pat durų ir
paletes nukelti iškart į sandėlį. Sandėlyje – dvi didelės pana-šaus
dydžio patalpos, iš kurių viena skirta krepšinio, o kita –
laisvalaikio prekėms bei vienas kabinetas, kuriame prie ilgo
stalo galime dirbti trise.
Pagaliau atsirado vieta ne tik kur laisvai galima sandėliuoti
prekes, tačiau ir darbo vietos. Be manęs ir Slavos į sandėlį
atsikėlė Kristė. Sesė perėmė iš manęs prekių pakavimą ir
išsiuntimą klientams. Parduotuvėje vadove tapo Karolina bei į
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atsilaisvinusią konsultantės vietą mielai sutiko ateiti dirbti Ieva,
rytietiškų bruožų mergina, kuriai per atranką neliko darbo visu
etatu. Pašte dirbanti, neaukšta ir apvalių formų mergina, vardu
Vilma, kuriai dažniausiai duodu išsiųsti siuntinius ir kuri
adresatus suveda į sistemą, sutiko vakarais prie visų klientų
užsakymų suvesti siuntų numerius bei jiems išsiųsti asmenines
padėkas. Sandėlyje pradėjo dirbti sandėlininkas.
Tai jau nebe vieno žmogaus užsiėmimas. Tapome tikra
įmone su darbų pasiskirstymais bei atsakomybėmis. Slavai
Antanas leido gyventi virš parduotuvės trečiame aukšte esančiame bute, tad tuomet, kai jis pasilieka Kaune ir neišvyksta į
pajūrį, vakarus pradėjome leisti kartu sandėlyje. Tačiau bėgant
laikui, po truputį supratome, jog turime pradėti išmokti geriau
planuoti savo laiką ir kuo efektyviau išnaudoti darbo dieną, kad
nereikėtų sėdėti darbe iki išnaktų, o turėtume pradėti atrasti
gyvenimą ir už sandėlio sienų. Todėl užsibrėžėme tikslą, jog jei
nėra gautų naujų prekių, kurias visada stengiamės skubiai
sukelti į internetinę parduotuvę, darbus baigti ne vėliau nei
aštuntą valandą vakaro.
Iš pradžių prie to sunku priprasti, nes atrodo, dar būtų galima
padaryti tai tą, tai aną, bet pamėgome vieną kavinę, į kurią
pradėjome važiuoti kiekvieną vakarą. Su Slava radome ryšį ir
vienas kitą supratome iš pusės žodžio, o pasakodami savas
istorijas, juokėmės iki ašarų. Geras jausmas atiduoti visą save
darbui, matyti, kaip tai auga, ir vakare visiškai atsipalai-duoti
bei jausti, jog ir kitam rūpi tie patys dalykai kaip ir tau, ir net jei
susirgčiau ar kur nors tektų išvažiuoti, būtų kas galėtų
pavaduoti. Tai ir yra komanda. Be komandos neįmanoma augti,
o jei dar pasiseka sutikti tokį patį kvailį, kuris atiduoda visą save
dėl rezultato, tampame ne tik dviguba jėga, bet ir galime po
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darbo, dažniausiai pašiepdami save, juoktis, net kol pradeda
trūkti oro.
– Šiandien šnekėjau su Egidijumi, – užsisakęs maistą, neįprastai rimtu tonu, pradėjau pasakoti Slavai, – kažkoks šūdas,
žiauriai suerzino...
– Kas buvo? Ką sakė? – sunerimo Slava.
– Jis direktorius įmonės, kuriai priklauso pastatas, kuriame
yra mūsų parduotuvė, o Antanas tos įmonės vienintelis akcininkas. Tu įsivaizduoji, jis išrašė mums sąskaitą už parduotuvės nuomą!
– Eina šikt!..
– Šikt tai šikt, bet kaina tai pagal normalią rinkos kainą – be
jokios nuolaidos, – tęsiau toliau, – o dar ten juk garažas, tai už
tokią kainą nemanau, kad būčiau nuomojęsis. Išvis, jei turime
mokėti nuomą, kam mums tada parduotuvė nuošalioje gatvėje,
jei galėjome, kad ir už didesnę kainą, bet turėti parduotuvę
Laisvės alėjoje, kurioje mus pamatytų daug daugiau praeivių.
– Blemba, reikia šnekėti su jais, kokią čia nesąmonę daro?
Juk bendra įmonė, išrašo sąskaitą, kuomet jau įrengta parduotuvė, patalpos sutvarkytos, o ir naują parduotuvę viršuje įrenginėjame, kurią pats Antanas siūlė ten atidaryti.
– Tai šnekėjau, nieko nekeičia, net ir kainos neišeina nusiderėti. Jis juk supranta, kad niekur neišsikelsime, kai viskas
sutvarkyta. Kokią kainą pasakė, tokią ir tenka mokėti, bet esmė
ta, kad ne tik išrašė sąskaitą už šį mėnesį bei rašys sąskaitas
ateity, bet išrašė ir už pusę metų atgal, kuriuos jau dirba parduotuvė. Beveik septyni tūkstančiai eurų!
– Tu rimtai? – negali patikėti Slava, – nesąmonė.
– Nu taip yra, atsiuntė sąskaitą ir dar nori, kad kuo greičiau
apmokėtume, o ir komunalinius dar reikės tikrinti, nes vien už
vandenį parašyta dvigubai daugiau, nei aš namie sunaudoju.
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– Nesuprantu, kaip jie taip gali daryti.
– Tau šokas, tai įsivaizduok, kaip aš jaučiuosi. Antanas sakė: „Turiu nenaudojamas patalpas – imk jas, naudokis, daryk
parduotuvę“ ir net neužsiminė apie jokius pinigus ar sutartis, o
dabar uždeda tokius mokesčius. Davė paskolą, kurią leidžiame,
kad įrengtume jo patalpas. Dabar dar leisime jo su palūkano-mis
paskolintus pinigus tam, kad jam atgal sumokėtume už jo
patalpas. Pinigams net nereikia išeiti iš jo kišenės, bet jam
tampame skolingi.
– Blemba, reikia šnekėti, negali taip būti.
– Slava, šnekėjau, nežinau, kaip dar šnekėti, mes neturime
argumentų. Juk neiškelsime parduotuvės... Visą dieną prasinervinau, bet nieko daugiau nesugalvoju, ką daryti. Jei turi argumentų – sakyk, galime važiuoti vėl šnekėti, bet visą istoriją, kad
žadėjo leisti naudotis, jam jau sakiau.
– Andriau, nežinau, bet tai nesąžininga, o juk žadėjo visą
pastatą perleisti mūsų žiniai. Kitas dalykas, jei jau apie juos
kalbame, kelias dienas galvoju... – Slava kiek nutilo, galvodamas, kaip pradėti, – tu skaitei savo sutartį?
– Nu, kaip skaičiau... Permečiau akimis ir tiek, o kas? –
nustebau tokį klausimą išgirdęs.
– Aš atvežiau prekių už beveik keturiasdešimt tūkstančių
eurų, o mano paskolos sutartyje įrašyta dvidešimt tūkstančių
eurų suma.
– Tai turbūt kaip sakei, kad negali viršyti daugiau nei dvidešimt tūkstančių eurų dėl mokesčių. Turbūt taip ir įrašė, o kiti
pinigai gal kaip nors kitaip įrašyti, – nematydamas problemos
atsakiau.
– Perskaičiau visus dokumentus, kuriuos gavau, niekur nėra
įrašyta kas nors papildomo, visur ta pati dvidešimties tūkstančių eurų suma – lygiai pusė to, ką įnešiau.
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– Reikės skambinti Egidijui, jis viską tvarko, bet tikrai nemanau, kad kažkur jie prapuolė. Mano dokumentuose irgi
įrašyta mažiau, nei įnešiau.
– O kodėl pas tave mažiau? – nustebo Slava.
– Ai, ten keista istorija... – nutęsiau, nenorėdamas pasakoti.
– Tai papasakok, kas buvo? – suintriguotas spyrėsi išgirsti
pasakojimą Slava.
– Labai ilgai užtruko visų dokumentų tvarkymas, – po trumpų įkalbinėjimų nusileidau ir pradėjau pasakoti, – Sport-Clothes
logotipą ir pavadinimą Antanui perleidau dar maždaug vasario
mėnesį. Įmonę jie atidarė kovo mėnesį, o mano sutartį vis keitė
ir keitė. Norėjau kuo greičiau pasirašyti, visas prekes perleisti
įmonei ir normaliai dirbti, o kai pas Egidijų nuvažia-vau
gegužės mėnesį, net ir laiko nebuvo įsigilinti į sutartį, nes jam
darbo diena ėjo į pabaigą. Taigi tik pasakė svarbiausius punktus
ir viską pasirašiau, o praėjus kuriam laikui, pastebėjau, kad
viską padalino pagal akcijų kiekį ir pas Antaną atsirado mano
šešiasdešimt procentų įneštų pinigų. Beveik aštuonias-dešimt
tūkstančių eurų.
– Eik tu sau! Kaip taip gali būti? – nusistebėjo Slava.
– Na taip yra, – nuleidęs akis pripažinau, – pasitikėjau ir
neskaičiau sutarties.
– O tai jiems apie tai sakei?
– Sakiau ir atsakė, kad viską sutvarkys, bet galbūt pamiršo,
nes aš pats apie tai jau buvau primiršęs ir nieko dėl to daugiau
nedariau.
– Bet Andriau, juk tu įnešei visas prekes, įdirbį, žinias ir
išeina taip, kad dar sumokėjai Antanui ir Antanas dabar turi
daugiau nei pusę įmonės akcijų, tavo pinigus, ir dar gauna nuo
tavo pinigų keturis procentus metinių palūkanų? – nustebo Slava.
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– Taip, Slava, taip ir yra, – susigėdęs atsakiau, – Antanu
visiškai pasitikėjau ir nenoriu net galvoti, jog tai nebuvo klaida, tačiau dabar matydamas, jog ir pas tave panašios problemos, net nežinau ką ir sakyti...
– Tai peršasi vienintelė mintis ir pats supranti, kokia ji, bet,
tikiuosi, paaiškins viską ir rasime sprendimus.
– Nu netikiu, kad Antanas, būdamas milijonieriumi, žinomas žmogus, rizikuotų ir bandytų kažką apgauti. Mane erzina,
kad sąskaitą už nuomą išrašė ir reikės įmonei mokėti už
patalpas, kurias jis sakė, kad perleis mūsų žiniai, o paskolos
dzin, susitvarkysime. Įmonė auga, jis džiaugiasi, pinigai negali
dingti.
– Įmonė auga mūsų dėka, bet jei jis norėtų dabar atsiimti
pinigus, tai juk jam ir skoloje galėtumei likti.
– Ai, negalvokime, kas būtų, jei būtų, yra, kaip yra. Ryt susiskambinsime ir kaip nors tai išspręsime. Juk jis neturės jokių
argumentų negrąžinti mano ar tavo pinigų, geriau pavalgome
dabar.
Pasistengėme grįžti prie malonesnių temų ir pasimėgauti
vakariene, tačiau visgi paaštrėjo dvejonės ir nerimas. Nors
anksčiau, pastebėjęs tai, jog Antanui buvo užrašyti mano
pinigai, patyriau nedidelį šoką, tačiau norėjau tikėti, jog tai tik
nesusipratimas, bet dabar su Slava panaši situacija ir tai nebegali būti tik atsitiktinumas ar klaida. Patys turime prisiimti
atsakomybę, jog nesigilinome į tai, ką pasirašome, bet pasirašinėjome sutartis ne su bet kuo, o su visuomenėje gerbiamu
asmeniu. Tačiau jei remti sunkiai gyvenančius žmones ar krepšinio rinktines bei atskiras komandas yra tik reklaminio plano
dalis susikurti savo geresnį įvaizdį, nei yra iš tikrųjų? Bet ne –
negali taip būti, juk jei taip darytų, tikrai apie jį būtų bent šiek
tiek neigiamos informacijos, juk negalėtų taip laisvai afišuotis,
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jei būtų ką nors apgavęs. Mano ir Slavos atvejai – tik atsitiktinumas ir nenoriu net galvoti, jog tai galėjo būti koks nors
nešvarus būdas pasisavinti svetimus pinigus.

----------

– Andriau, Egidijus sakė, kad truputį turime nesusipratimų
dėl paskolų, tai tik norėjau, jog žinotumei, kad dėl visko
sutarsime, kad visi jaustųsi very good. Aš dabar esu išvykęs ir
negalėsiu atvykti, bet Egidijus viską sutvarkys ir, kiek žinau,
šiandien susitiksite. Jis dabar daug dirba dėl SportClothes ir
stengiasi kuo greičiau užmegzti ryšius su USA ir Vokietijos
Nike, – paskambinęs telefonu pradėjo pokalbį Antanas.
– Su Nike ryšių užmegzti nebūtina, aš turiu visus kontaktus,
bet mums reikia įmonių tose šalyse, nes be jų niekas net neina į
kalbas ir viską persiunčia vietiniams atstovams, iš kurių perkame ir dabar, – atsakiau Antanui negilindamas klausimo apie
paskolas.
– Tai company atidaryti tikrai labai easy, tai išvis no problem, – užtikrino Antanas.
– Na, jau nemažai laiko praėjo, bet dar neturime niekur
atsidarę. Kiek Egidijus minėjo, tai jis renkasi JAV, kurioje
valstijoje įmonę atidaryti, nes kiekvienoje jų – kitokie mokesčiai, tai nori parinkti mums tinkamiausią.
– Nežinau, kurioje USA valstijoje būtų geriausiai atsidaryti,
bet Isle of Man idealios sąlygos, ten pelno mokestis – nulis
procentų! Ir dar siūlau dėl Didžiosios Britanijos pagalvoti, ten
daug turtingų žmonių, tad manau, labai gerai būtų ten plėstis.
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– Antanai, nėra skirtumo kurioje šalyje, tik svarbu atidaryti,
nes mums reikia dar vienos sutarties su Nike. Pirkti iš vietinių
atstovų nėra patikima. Mes negavome viso praėjusio ketvirčio
užsakymo. Tris mėnesius nebuvo nė vienos prekės. Gerai, jog
turime tiekėją Vokietijoje ir iš jo gauname prekes, bet nežinau,
ar mūsų vietiniame Nike buvo kokia nors klaida, ar dar kas nors,
bet nebuvo nei komunikacijos apie problemas, nei atsi-prašymo.
Manau, jiems nesame naudingi, jie turi savo parduo-tuves ir iki
šiol turėjo visišką monopoliją, o mums atsiradus, jie jos netenka,
bet jei gautume sutartis su kitų šalių atstovais, galėtume jaustis
daug saugesni. Todėl mums būtina turėti dar bent vieną įmonę
kitoje šalyje ir būtina gauti dar bent vieną sutartį su kitam
regionui priklausančiu Nike atstovu. Tik taip tapsime saugūs ir
tik taip galėsime laisvai plėstis, – eilinį kartą paaiškinau
priežastis dėl būtinos įmonės plėtros.
– Be abejo, sutinku, ir aš to paties labai noriu. Reikia dėl to
labai rimtai dirbti ir gauti prekes iš kitur. Geriau išvis nieko
nebepirkti toje Lietuvoje, o viską importuoti iš kitų šalių. Egidijus dabar, manau, viską labai fast sutvarkys.
– Tai iš Lietuvos mes galime pirkti, tiesiog dar papildomą
saugumą reikėtų gauti ir tiek.
– OK, pritariu, kad saugumas svarbiausia – paviršutiniškai
atsakė. – Be to, Andriau, reikia paremti moterų krepšinį. Aš esu
lygos president, tad gautume labai geras sąlygas remti už
nedidelę sumą, kuri neviršytų nė aštuonių tūkstančių eurų.
– Dabar nemanau, jog išeis ką nors remti, – iškart paprieštaravau, – jau pasimokėme su jaunimo krepšinio čempionato rėmimu, kad neužtenka tik remti, tačiau reikia turėti už tai atsakingą žmogų, kurio mes neturime, o net jei jį turėtume, mes
patys neturime pinigų, nes netrukus pradėsime gauti užsakytas
prekes, kurios buvo skirtos eksportuoti į kitose šalyse jau turė-
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jusias būti mūsų parduotuves. Kol kas tų parduotuvių neturime
ir bus sunku ne tik dėl prekių sutalpinimo sandėlyje, tačiau ir dėl
jų apmokėjimo, todėl greitai reikės ir jūsų paskolos perve-dimo.
– Dėl rėmimo supratau, tu geriau žinai, kas ir kaip. Tikiu tavimi ir jau daug money esu investavęs į tave, bet buvau supratęs, kad aš jau pakankamai investavau į Lietuvą ir kitos investicijos būtų tik į užsienio šalių rinkas. Aš bijau, kad didžiausia
problema dabar yra prekių likučiai, kurių yra labai daug ir kurių
vertė labai kritusi.
– Na ne, dar nesate investavęs net tiek, kiek pagal akcijų kiekį
turėtumėte investuoti, lyginant su mano įnešta pinigų suma. Ir
kodėl manote, kad didžiausia problema – prekių liku-čiai? –
nustebau. – Juk šnekėjome, jog reikia plėsti visas sritis, didinti
užsakymus. Mano manymu, didžiausia problema ta, kad įmonei
beveik vieneri metai, o mes nesame atidarę jokios parduotuvės
kitoje šalyje. Užsakymai formuojami daugiau nei pusę metų į
priekį ir dabartinio užsakymo didelė dalis buvo skirta
Baltarusijai, dėl kurios juk nekilo abejonių, kad bus atidaryta
parduotuvė ir net jos dizainą buvome pradėję kurti. Jei norite,
galiu užsakymų nebedidinti, tačiau tada mums reikia kalbėti, o
ne iš pradžių sakyti, jog viską didiname, o paskui sa-kyti, jog
visko per daug. Aš manau, kad lyginant su konkuren-tais, mūsų
sandėlys miniatiūrinis ir mums reikia dar labai daug prekių, kad
galėtume lygiuotis bent į vidutinio dydžio parduo-tuves
Europoje, – susierzinęs atsakiau.
– Nepriimk asmeniškai, aš tik sakau, kad bijau, jog turime
labai daug senų prekių, kurios gali būti nuostolingos ir todėl
neturi money sumokėti už naujas prekes. Su Baltarusija Egidijus vėl rado naujų connections ir judam dabar labai stipriai šia
kryptimi. Taip pat, manau, greitai bus galima pradėti ir parduo-

112 | G E R O N E Š I O J I M O

tuvės atidarymo darbus, – stengdamasis užgesinti emocijas,
pokalbį pabandė nukreipti mane paperkančia linkme.
– Dėl likučių pasikartosiu, jog aš nematau problemos ir manau, jog mes prekių turime per mažai, o auginti – reikalingi
pinigai, tik taip didinsime asortimentą ir tik taip galėsime būti
išskirtiniai. O dėl judėjimo kitose šalyse, tai va, kad juda ir Vokietija, ir JAV, ir Australija, o dabar pasirodo juda ir Baltarusija, bet niekur neatsidarome. Aš nežinau, kaip formuoti užsakymus ir kaip planuoti ateitį. Užsakysiu per mažai – neturėsime kuo prekiauti, užsakysiu tikėdamasis, jog prekės bus išvežtos, bet vis dėlto lieka pas mus – nebus pinigų kaip už jas sumokėti.
– Andriau, pervesiu paskolą, nesikarščiuojame, darbuokitės,
aš Balyje dabar sportuoju, o dėl įneštų paskolų viską Egidijus
tvarko ir viską sutvarkys, kad visiems būtų very good, nesijaudink, jūsų su Slava pinigai niekur nedings.
– OK, dėl to nesijaudinu, o šiandien kaip tik į Balį užsakymą išsiuntėme, – sušvelninau toną.
– Oho, geras! Jei norėsi, manau, ir čia galėsime atidaryti
parduotuvę.
– OK, Antanai, – net juokas suėmė, kaip visur taip greitai
žodžiais galime turėti parduotuves.
Pokalbis nebuvo malonus ir po jo jaučiuosi prastai. Kol kas
matau, jog daugiau šnekama, nei daroma. Nebesuprantu, ar
Antanas rimtai šneka apie visą pasaulį su mūsų parduotuvėmis,
ar sako tai, kas ant liežuvio užeina. Kam jis per kiekvieną pokalbį pamini vis daugiau ir daugiau šalių? Kam jis paminėjo net
Balį? Tai tikrai nėra prioritetas, jog bent apie jį galėtume šiuo
metu kalbėti. Kaip galime didinti asortimentą be investi-cijų?
Ką mes išvis nuveikėme per šiuos metus? Atidarėme vieną
parduotuvę jo pastate, už kurią dabar įlindome į skolą tam
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pačiam Antanui. Kaip jam gali būti per daug likučių, jei buvome
sutarę, kad reikia didinti asortimentą, ir kodėl išvis atsirado ši
problema? Nesuprantu, kodėl jaučiuosi, lyg turėčiau prašyti jo
malonės, kad pervestų paskolą. Juk ir taip jis dar net neįnešė
pakankamai pinigų investicijoms Lietuvoje, nekalbant apie
investicijas į kitas šalis. Juk bet kuris verslininkas su-pranta, kad
iš oro niekas neatsiranda. Reikia dirbti, reikia investuoti ir tik
tuomet, kai pakankamai išsipleti, kad įmonė galėtų pakankamai
augti iš savų pajamų, tik tada nebereikės į ją daugiau investuoti
ir tik tada bus galima laukti kokios nors grąžos, bet iki to dar turi
praeiti labai daug laiko.
Prie TonySports parduotuvės lauke ant sienos pasikabinome
krepšinio lentą, kur vakarais pamėtyti kamuolį susirenka aplinkinių namų vaikai. Jiems arti nėra jokios krepšinio aikštelės,
kurioje galėtų treniruotis. Todėl įsivaizduoju, kai turėsime
pinigų, geriau ne kokias nors lygas ar komandas remsime,
kurios nežinia kur panaudoja tuos pinigus, o turėtume įrengti
patys krepšinio aikšteles, gal net kada nors pastatytume uždarą,
kad ir nedidelę krepšinio areną su joje įrengta mūsų parduotuve. Vien tokios mintys leidžia pamiršti bet kokius nesusipratimus su Antanu ir išspaudžia šypseną, o kai privažiavęs prie
parduotuvės pastebiu, kad konsultantės mėto kamuolį į krepšį,
apsąla širdis.
Visada atsipalaiduoju, kai su konsultantėmis žaidžiame
žaidimą minusas, kuomet pataikius vienam žaidėjui, kiti iš eilės
turi mesti iš tos pačios vietos, kol kas nors nepataiko. Manau, tai
joms irgi patinka. Kuomet nėra klientų, jos gali įvairiau praleisti
dieną, o kartu krepšinio prekių parduotuvės konsultantės,
mėtančios kamuolį į krepšį – papildoma trauka ir klientams, su
kuriais jos taip pat ne kartą žaidė šį žaidimą. Žaidžiant kartu,
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išnyksta ribos tarp pareigų, geriau susipažįs-tame,
atsipalaiduojame ir jaučiamės stipresnė komanda.
Kuomet nemėtome į krepšį, aplinkui pastatą ar aplinkinių
namų kiemuose nusinešame naujai gautas prekes ir vieni kitus
fotografuojame. Vėliau nuotraukas dedame į svetainę ar
socialinius tinklus. Jos taip įprato, kad pačios pradėjo rodyti
iniciatyvą, ir vis dažniau pasidariusios fotosesijas, atsiunčia
nuotraukas, kurias galėčiau publikuoti. Taip jos po truputį tapo
ne tik konsultantėmis, tačiau tikrais parduotuvės veidais.
Besijausdamos svarbia komandos dalimi, atėjus bet kokiai
įdomesnei šventei kaip Kalėdos, Helovinas, Valentino ar Šv.
Patriko dienos, skiria didelį dėmesį, kad parduotuvė būtų
išskirtinai papuošta ir kiekvienas atvykęs klientas pajaustų
šventės dvasią. Pradėjome puoštis net išskirtinių prekių pristatymui – išsinuomojome gyvatę, pakeitėme visos parduotuvės
spalvą į geltoną, konsultantės susidėjo gyvačių akių lešius – taip
pristatėme juodai geltonus krepšininko Kobe Bryant (pravarde
Black Mamba) krepšinio batelius. Tai šventė ne tik klientams,
tačiau pirmiausiai – mums patiems, dienos tampa skirtingos ir
įvairios. Jos – geriausias pavyzdys, kaip įsivaiz-duoju
SportClothes vardą – visi daro tai, kas įdomu, ir darbas tampa
laisvalaikio praleidimu, kuriame kiekvienas gali parodyti savo
stipriąsias savybes.
Už tokį atsidavimą per gimtadienius nusprendžiau dovanoti
kedus. Nors tai šiek tiek savanaudiška, nes nenoriu matyti
darbuotojų, vaikštančių su balerinos stiliaus bateliais. Tačiau
taip pat manau, jog ne kas kitas, bet konsultantės turi geriausiai
suprasti prekes, kurias parduoda, ir tik pačios tai avėdamos galės
klientams geriausiai patarti įvairiais klausimais. Todėl jų
pasivaikščiojimai mieste su ryškiais kedais ne tik teikia malonumą akims, bet ir naudingi įmonei.
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Praleidęs parduotuvėje porą valandų, grįžau atgal į sandėlį,
kur netrukus turėtų atvažiuoti Egidijus. Egidijaus apsilankymo
nei laukiu, nei nelaukiu – būtų gerai viską išsiaiškinti dėl
paskolų, tačiau jaučiu nerimą. Visi susitikimai su juo nėra
lengvi. Jis teisininkas – mes „idėjiniai“. Ir jis, ir mes stengiamės būti atsipalaidavę ir elgtis draugiškai, tačiau visada jaučiamas nematomas barjeras. Jis stengiasi padėti mums siūlydamas
įvairius gamintojus, kuriais galėtume prekiauti ir kuriuos jis
mėgsta, tačiau tie gamintojai niekada nebūna pozicionuojami
šalia mūsų prekių. Mes stengiamės padėti su įmonių atidarymu
kitose šalyse, tačiau jis visada pastebi spragų mūsų teorijose.
Šnekame norėdami rasti bendrų taškų, tačiau tie taškai po
kiekvieno pokalbio vis tolsta. Būtų gerai su akcininku turėti
artimesnį ryšį, tačiau svarbiausia, kad kiekvienas atliktų savo
darbą ir tai bus naudingiau už bet kokį draugiškumą.
Egidijui atvykus, pavaikščiojome po sandėlį ir aprodėme
prekes. Po trumpos ekskursijos ir įžanginių kalbų grįžome į
kabinetą. Kadangi pasitarimų erdvės neturime, Egidijus atsisėdo ant juodos sofos, parsivežtos iš ankstesnio biuro. Mes su
Slava susėdome į kėdes prie savo darbo vietų, taip sukurdami
pokalbiams tinkantį trikampį. Ilgojo stalo gale Kristė liko
suvedinėti siuntinius, o sandėlininkas juos pakavo. Iš jų tylos
buvo aišku, jog jie nori girdėti kiekvieną mūsų žodį.
– Slava, – pradėjo Egidijus, – juk tu sakei, kad negalime
įrašyti daugiau nei dvidešimt tūkstančių eurų sutartyje, tai kaip
sakei, taip ir padariau, kodėl dabar atsirado ši problema?
– Sakiau, bet problema – kur dingo kita pusė, juk jos tai
neatsisakiau.
– Aš įrašiau tiek, kiek tu sakei. Šiai sumai į sistemą įvestos ir
tavo pervežtos prekės, aš juk negaliu papildomai iš nieko
ištraukti ir prirašyti, – šaltai, bet mandagiai atsakė Egidijus.
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– Egidijau, papildomai nieko ir nereikia prirašyti, aš noriu tik
turėti tą sumą, už kurią atvežiau prekes. Juk aš tau pasakiau savo
problemas, sakiau, kad dvidešimt tūkstančių eurų galima be
problemų įrašyti, bet juk niekada nesakiau, kad sutinku su puse
sumos to, ką įnešiau. Kur mano kita pusė? – griežtu tonu
paklausė Slava.
– Kažkurioje vietoje kažką ne taip abu supratome. Aš padariau taip, kaip tu sakei, kad būtų dvidešimt tūkstančių eurų, –
laikydamasis savo atsakė Egidijus.
Stebėdamas jų pokalbį pasimečiau ir negaliu patikėti tuo, ką
girdžiu. Ar Egidijus apsimeta kvailiu, ar tikrai paėmė ir
pradangino pusę Slavos pinigų ir dar sako, jog Slava pats to
prašė? Slavos situaciją visi žinome. Ir kaip galima žiūrėti į akis
ir vaidinti, jog ko nors nesuprato? Padedi vieną parašą ir iš
beveik keturiasdešimties tūkstančių eurų tau lieka vos pusė.
Slava jautėsi sudaręs gerą sandėrį, patyręs teisininkas žadėjo
išspręsti jo problemas, bet vietoje to, jo turtą tiesiog sumažino.
Jų šnekoms pradėjus kartotis ir nerandant jokių galimybių
Slavai atgauti iš jo dingusius beveik dvidešimt tūkstančių eurų
bei matydamas Slavą vis labiau puolantį į neviltį, pradėjau jausti
savo atsakomybę. Juk aš Slavą čia atsivedžiau, aš suve-džiau su
Egidijumi ir sakiau, jog jis specialistas bei sutvarkys visus jo
klausimus. Blemba, kažkokia nesąmonė – vietoje to, kad
sėdėtume ir planuotume įmonės augimą, mes dabar lei-džiame
laiką šnekėdami apie dingusius mūsų pinigus. Slavai dingo
penkiasdešimt procentų, man – net šešiasdešimt.
– Egidijau, – įsikišau, – iš manęs esi nurašęs beveik aštuoniasdešimt tūkstančių eurų ir jie užrašyti pas Antaną. Nežinau,
kokiu tikslu šneki tokias nesąmones, kad kažko nesupratai ir
tiesiog nubraukei dalį Slavos pinigų bei iki šiol nesugrąžinai ir
mano pinigų, bet taip negalime dirbti. Grąžink man mano
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pinigus, o tą dalį, kuri yra dingusi iš Slavos, perrašyk jam iš
manęs, – pareikalavau.
– Andriau, dėl tavo pinigų sutartis irgi yra ir dėl to reikia
šnekėti su Antanu, ar jis sutiks tau juos perleisti, bet jei sutiks,
tai jokių problemų, galėsi iš savo dalies kad ir visus pinigus
perleisti Slavai, – arogantiškai atsakė.
– Ką tu šneki? – dar labiau nusistebėjau. – Ar sutiks Antanas man grąžinti mano pinigus?! Kas čia per klausimas – tai
mano pinigai ir jie priklauso man, o ne Antanui!
– Aš pakalbėsiu su Antanu ir viską padarysime taip, kaip jis
pasakys, – atsakė Egidijus ir po dar keletą minučių trukusių užbaigimo kalbų pakilo nuo sofos ir išvažiavo.

----------

Viduryje savaitės prekes išsiųsti paruošia Kristė, o šeštadieniais jas siunčiame mes kartu su Slava. Siųsti šeštadieniais yra
dvi priežastys – kad klientai prekes gautų kaip įmanoma
greičiau ir kad pirmadienis būtų kiek įmanoma lengvesnė diena
Kristei ir jai nereikėtų išsiųsti per visą savaitgalį susikaupusių
užsakymų. Pridavęs į paštą siuntinius, nuvažiuoju į parduotuvę
surinkti pinigus už per savaitę suprekiautas prekes ir juos
nuvežu į banką. Tai tapo kiekvieno šeštadienio tradicija, tačiau
šįkart skubu kuo greičiau visa tai padaryti, nes pirmą kartą
važiuosime apžiūrėti būsimos parduotuvės patalpų naujai
atidaromame prekybos centre Baltarusijoje.
Su Egidijumi susitikome Vilniuje bei, persėdę į jo naują VW
Passat automobilį, pajudėjome link Minsko. Baltarusijoje
anksčiau nesu buvęs ir apie šią šalį žinau tik iš spaudos, jog tai
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turėtų būti kelionė laiku bent dvidešimt metų atgal. Žmonių
atlyginimai nedideli bei visus griežtai valdo paskutinis Euro-pos
diktatorius Aleksandras Lukašenka.
Slava pasirinko sėsti į automobilio galą, o man teko atsisėsti
į keleivio vietą šalia Egidijaus. Kadangi kelionė gali užtrukti iki
keturių valandų, priklausomai nuo to, kiek laiko teks stovėti
muitinėje, tai Slavai pajaučiau šiokį tokį pavydą. Jis galės
nusnausti, o man reikės bent kurį laiką pasistengti palaikyti
pokalbį su Egidijumi.
Praėjo beveik du mėnesiai nuo tos dienos, kai šnekėjome su
Egidijumi, ir nors problemas dėl paskolų išsprendėme – Antanas grąžino mano pinigus, o aš padengiau iš Slavos dingusius
pinigus, tačiau vis dažniau neapleidžia mintys, jog Antano planas nebuvo švarus. Ar vis dar taip pat besąlygiškai tikiu Antanu? Ne. Tačiau tikiu tuo, jog jam naudinga mums padėti plėstis
ir taip jis ateityje galės daugiau uždirbti. Todėl vis dažniau
kylančias mintis apie nepasitikėjimą stengiuosi vyti kuo toliau,
ypač dabar, kai vykstame į Baltarusiją ir galbūt pagaliau turėsime pirmąją savo parduotuvę kitoje šalyje bei galėsime drąsiai
pradėti vadintis tarptautine įmone.
– Egidijau, yra atskirtis tarp tavęs su Antanu ir manęs su
Slava. Viena iš priežasčių, kodėl pasirinkau dirbti kartu su
Antanu yra ta, jog tikėjausi užnugario ir žinių, kad galėtume
augti ir plėstis. Dabar fainai, kad važiuojame į Baltarusiją, ir
galbūt pajudės reikalai su plėtra užsienyje, bet kartais jaučiu ne
paramą, bet kovą tarpusavyje, lyg bandytumėte mūsų ribas. Tos
problemos su paskolomis, nuoma už parduotuvės patalpas,
vėliau vyko bėgimas Antano poilsio parke, kuriame leidote kabinti konkurento plakatus, dar vėliau tam pačiam konkurentui
kita Antano įmonė kūrė internetinę parduotuvę. Taip juk netu-
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rėtų būti, mes pamatome tokius dalykus ir nesuprantame, kieno
jūs pusėje, jau nekalbant apie kažkokią paramą ar užnugarį.
– Antanas turi daug įmonių ir jų nekontroliuoja, juk ir į tavo
reikalus nesikiša ir neaiškina, su kuo ir kaip dirbti, todėl kiekviena įmonė nusprendžia, kas jai tinkamiausia, ir jei kas nors
siūlo pinigus, būtų kvaila jų atsisakyti, – žiūrėdamas tolyn į kelią
atsakė Egidijus.
– Suprantu, kad yra skirtingos įmonės ir užsakymai visiems
svarbu. Tačiau juk neturėtų žiūrėti vien į dabartį, o ateities
perspektyva turėtų būti daug svarbiau nei dabar kažkokia pinigų suma už gautą užsakymą ar pinigai už renginio rėmimą. Juk
jis pats reklamuoja konkurentus, jis pats gyvena tame parke ir
po jo langais plevėsuoja konkurentų vėliavos, o mes net nežinojome apie tokį renginį, – nepasidaviau.
– Antanas tau siūlė remti moterų krepšinio lygą, siūlė remti
krepšinio klubus, bet jūs atsisakėte, tai galbūt nebenorėjo siūlyti dar kartą ir rado, kas parėmė, – ironiškai šypsodamasis atsakė.
– Kaip gali sakyti „rado, kas parėmė“? – nustebau ir tuo pačiu
susierzinau tai išgirdęs. – Atsisakiau, nes įmonėje nėra pinigų.
Tikėjausi, jog atėjus Antanui dėl pinigų nebereikės jaudintis,
tačiau dabar įmonėje tikrai sunki situacija. Visi buvo-me sutarę
pildyti sandėlį naujomis prekėmis, o dabar atsirado kalbos, jog
visko per daug. Mes negalime taip šokinėti ir už jau užsakytas
prekes turime sumokėti. Nenoriu vėl prašyti Antano paskolos,
tad kiek galime, patys su Slava nešame visus savo asmeninius
pinigus, kad kuo mažiau vėluotume apmokėti už prekes, nors
vis tiek turėjome atšaukti dalį užsakymų ir tai, ži-noma,
tiekėjams labai nepatiko, o tu sakai, kad nerėmėm kaž-kokių
klubų.
– Antanas tau siūlė duoti paskolą remti klubus.
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– Jis vos davė paskolą, kad galėtume sumokėti bent už dalį
prekių, bet sakai, paskolą remti tai duotų. Paskolas su palūkanomis reikia grąžinti. Jei Antanas nori sau reklamos, tegul remia klubus tiesiogiai ir nekiša mūsų, kad mes turėtume mokėti
už visa tai.
– OK, Andriau, Antanas nenori kištis, tik jam nepatiko, kad
neparėmei moterų lygos. Be to, dabar ieškau galimybių atidaryti įmonę Vokietijoje ir, manau, kol neturime savo įmonės šioje
šalyje, sutartį su Nike gali pasirašyti kuri nors Antano įmonė ir
viską perparduoti mums. Ką manai? – pakeitė temą ir kiek
nuramino emocijas Egidijus.
– Net nežinau, – susimąsčiau, – ką tu, Slava, manai?
Slava kiek pakilo nuo galinės sėdynės ir prisitraukė arčiau
mūsų.
– Aš bijau, jog už tiesiog tarpininkavimą jie gali imti didelius procentus, – kiek pagalvojęs atsakė Slava.
– Kuomet neturėjau įmonės ir pirkau adidas prekes iš adidas paskirto tarpininko, jie žinojo, kad ten mano užsakymai.
Tačiau kai atidarėme įmonę ir gavome sutartį, vėl viskas
prasidėjo kaip su nauju pirkėju. Tad ir čia gali būti tas pats, todėl
sutinku daryti, kad judėtume į priekį, bet toks principas neturėtų
tęstis ilgiau nei metus. Tik Nike ar adidas – tai ne vietinės
reikšmės įmonės, jos turi labai daug taisyklių ir bet kam sutarties
tikrai neduoda, todėl dėl sutarties labai reikės pasistengti, – iš
dalies pritariau pasiūlymui.
– OK, tai bandysiu ir šiuo būdu pasidomėti. Vokietijoje Antano įmonės stiprios, tad tikrai visi norės su jomis dirbti, o kartu
ir mums skirtą įmonę paleidinėsiu, – užtikrino Egidijus.
Visi mūsų paskutiniai pokalbiai su Egidijumi arti susipykimo ir vis dažniau atsiranda pakeltas tonas, bet jei tai problemos ir jos mums neduoda ramybės, tai apie jas turime kalbėti ir
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po tokių pokalbių pasijaučiu kiek geriau – jie bent sužino, kas
mus neramina ir kad mums trūksta jų pažadų įgyvendinimo bei
tikiu, jog jiems tai irgi kaip priminimas nepamiršti dirbti.
Kuomet kirtome Baltarusijos sieną, tikėjausi iškart išvysti
pokyčius, tačiau nepajaučiau jokio skirtumo – keliai tokie patys kaip Lietuvoje, gamta ta pati ir net pakelėje stovintys namai
panašūs. Pro langą skriejantys pakelės vaizdai po truputį
užmigdė Slavą. Nors migdė ir mane, bet su Egidijumi pasistengėme palaikyti pokalbį ir sužinojau, kad galėtų dirbti Antanui,
jis turėjo atleisti savo sesę, kuri prieš tai ėjo jo užimamas
pareigas. Nors tai pasakė pasididžiuodamas, jog net šeimos
nariai nėra kliūtis siekti karjeros, bet man tai pasirodė kaip tuščia
ir liūdna istorija, kuri tik eilinį kartą parodė mūsų požiūrių
skirtumus.
Diena pasitaikė apsiniaukusi ir lietinga, bet iki Minsko
nepasidaviau snauduliui – vis tikėjausi išvysti kokį nors praėjusius laikus menantį kaimelį, bet nieko panašaus nepastebėjau.
Tačiau iš toli pamačiau patį Minską su aukštais gyvenamaisiais
pastatais bei dar aukštesniais kranais, kurie statė dar daugiau
namų. Minskas kaip didelė statybų aikštelė – kur pasisuksi,
visur matosi augantys nauji gyvenamieji kvartalai. Nieko
panašaus nesitikėjau ir tik tai pamatęs supratau, kodėl tiek Lietuvos verslininkų pradeda verslus būtent šiame mieste. Jis auga
ir plečiasi bei nepastebėjau nieko, kas galėtų nukelti mane dešimtmečiais atgal.
Prekybos centras statomas viename iš gyvenamųjų namų rajonų ir turėtų duris atverti po keleto mėnesių. Jį stato Lietuvos
įmonė, su kuria Antanas ir norėtų kartu kurti naująjį verslą –
prekiauti sporto prekėmis Baltarusijoje.
Kai įvažiavome į prekybos centro aikštelę, Antanas su vienu
iš savininkų mūsų jau laukė. Prekybos centras nėra didelis ir
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pirmiausiai dėmesį atkreipiau į didelį logotipą, sudarytą iš žalios, rožinės ir baltos spalvos užrašo rusvai pilkame fone. Šis
spalvų derinys man iškart asocijuojasi su nukainotomis prekėmis ir tai nenuteikė optimistiškai. Centras įsikūręs pačiame
miesto „kampe“ – vienoje jo pusėje aukšti, pilki gyvenamieji
namai, o kitoje – plyni laukai. Mus užtikrino, kad ten netrukus
taip pat bus pradėtos naujų namų statybos. Gyvenamasis rajonas manęs nevilioja – aš noriu parduotuvės centrinėje gatvėje,
tegul ir visai nedidelės, bet tik miesto centre galėtume save
tinkamai pristatyti. Na, bet jei pradėsiu dėl visko kabinėtis, tai
mes niekada neatsidarysime. Šiuo atveju geriau žvirblis rankoje nei briedis girioje.
– Andriau, nice jacket, – sveikindamasis Antanas ironiškai
pagyrė mano aprangą, – vakarui reikės tau surasti ką nors tinkamesnio.
Bandžiau paaiškinti, kad mes su Slava tiesiai iš sandėlio ir
nespėjome net apsiprausti, nekalbant apie persirengimą, bet
sumurmėjau kažką tyliai ir nemanau, kad kas nors išgirdo. Mano
apranga tikrai susitikimui netinkama: juodi su ryškiai mėlynu
Nike logotipu krepšinio kedai, platūs tamsiai mėlyni džinsiniai
šortai ir per priekį užtrauktuku susegamas oranžinis Jordan
džemperis. Pats taip apsirengęs jaučiuosi kiek retro laikų ir tikrai
galėjau pasiimti ką nors pasikeisti, bet koks skirtumas –
atvažiavome į statybas, o apie kažkokią programą vakare nieko
nežinojome.
Įėjęs pro paradines duris, nieko stebuklingo nepastebėjau.
Aplink statybos, dulkės skraido ore. Kiek pavaikščioję po
prekybos centrą, užkilome į antrą aukštą, kuriame šalia būsimos
picerijos, paskirta daugiau nei šimto kvadratinių metrų vieta
mūsų parduotuvei. Įėjęs į patalpas, daugiausiai kalbėjo Antanas,
jam tai atrodo nuostabi vieta ir viskas labai gražu. Mes su Slava
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likome nuošalyje ir iš susižvalgymų vie-nas kitą supratome, kad
tai visai ne mūsų stilius. Tačiau jei at-sisakytume, nežinia, ar dar
kur nors jie bandytų atidaryti ir pradėtų priekaištauti, jog mums
kas nors netinka, todėl tik pritariamai linkčiojame ir stengiamės
spausti kuo natūralesnę šypseną.
– Taigi, Andriau, ar darome? – mums su Slava išeinant pirmiems pro duris į lauką, entuziastingai iš paskos žingsniuodamas paklausė Antanas.
– Reikėtų sąlygas tikslias žinoti, bet jei viskas gerai... – pažvelgiau į Slavą ir, pastebėjęs kankinančiai pritariantį žvilgsnį,
patvirtinau, – tai darome.
– Žinoma darome, nėra net ką ir galvoti, – visiems garsiai
patvirtino Antanas, – vakare važiuojame į geriausią naktinį
klubą, būtinai reikia atšvęsti!
Iš prekybos centro aikštelės mes trise (Egidijus, Slava ir aš)
užsukome į vietinę parduotuvę nusipirkti maisto ir gėrimų
apšilti prieš vakarą. Prisipirkę keletą maišų įvairių valgių,
nuvykome į mums išnuomotą trijų kambarių butą pilkame
daugiabutyje. Pagaliau pamačiau pirmą akcentą šioje šalyje,
kuris mane nukėlė bent keliolika metų atgal, kuomet pas daugelį
Lietuvoje buvo panašus kambarių „interjeras“ – rus-vais
tapetais klijuotos sienos, viduryje lubų kabantis krištolinis
šviestuvas, didelis papartis prie balkono durų, tamsiai ruda sekcija, žalia sofa ir prie sofos priderinti du žali foteliai, užtiesti
kažkokiais baltai rusvais užtiesalais. Ant viduryje kambario
stovinčio išlankstomo stalo, Slava ėmėsi pjaustyti užkandžius –
jis tai sugeba geriausiai. Kuomet po darbo užsimanome alaus,
pas mus būna ne užkanda prie alaus, bet alus prie užkandos.
Retais atvejais išgeriame daugiau nei po vieną bokalą, tačiau
užkandžiais, ypač rūkyta žuvimi, būna nukrautas visas stalas.
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Dabar bus panašiai, tik ant stalo pastatyti ne alaus, bet Jack
Daniel‘s buteliai, o užkandžių kiekis prilygsta gerai vakarienei.
Apsinešti mums su Slava būtinai reikia. Nė vienas iš mūsų
nesame mėgėjai eiti į naktinius klubus – mes nei šokame, nei
bendraujame, nei klubinę muziką mėgstame, bet apie atsisakymą važiuoti net negalvojame. Po kelių minučių atvažiavo prekybos centro savininkas Marius ir atsisėdo ant fotelio šalia
Egidijaus. Mes su Slava patogiai įsitaisėme ant sofos priešais
juos.
Stebėti juos kalbančius tapo visai įdomi pramoga, jų elgesys
beveik kaip brolių. Abu sėdi užsidėję koją ant kojos ir net iš šono
jaučiasi jų artumas bei vienas kito supratimas. Pasijaučiau lyg
spektaklyje ir priešais mane vyksta aktorių diskusija apie visas
pasaulio problemas. Susidariau įspūdį, jog jie vardina visas
pavardes iš eilės, kad tik parodytų, kiek daug įtakingų ir žinomų
žmonių pažįsta. Kaip skrido lėktuvu su kokiu nors ministru ir
sprendė verslo reikalus, kaip žaidė tenisą su kitu ministru ar kaip
spauda kabinasi prie vieno politiko, bet nelie-čia kito. Visur
pinigai. Visur dideli pinigai.
– Kokiomis sąlygomis dirbsime? Kas už ką bus atsakingas ir
kaip iš viso viskas vyks? – sulaukęs trumpos pauzės jų pokalbyje nusprendžiau įsikišti ir sužinoti, kas mums iš tikro
svarbu.
– Tai kad mes viską jau sutarę, – žiūrėdamas į Egidijų, atsakė Marius.
– Andriau, jie padės visais įmonės klausimais, o mes vykdysime veiklą, – Egidijus šypsodamasis papildė.
– O kokiomis sąlygomis tai bus? Kiek kainuos parduotuvės
nuoma ir kokia nauda jiems padėti?
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– Įkursime naują įmonę Baltarusijoje ir joje akcininkais tapsime mes ir jie. Jie sutinka su penkiasdešimt vienu procentu
akcijų ir mes turėsime keturiasdešimt devynis.
– Bet Antanas yra sakęs, kad beveik nieko nedaro, kuomet
neturi kontrolinio paketo, o dabar sutikote su mažiau nei puse
akcijų? – nepasitikėdamas paklausiau.
– Andriau, vyko derybos ir taip susitarėme, – ramiu tonu
atsakė Egidijus. – Šioje rinkoje jie dirba seniai ir viską gerai
išmano, taip pat metus laiko galėsime naudotis patalpomis prekybos centre visiškai nemokamai, o vėliau būtų rinkos kaina.
Mūsų pareiga būtų tik tiekti prekes, organizuoti prekybą ir
apmokyti darbuotojus, o kadangi esame akcininkai, tai atlyginimus, manau, sąžininga, kad pradėtume sau mokėti tuomet, kai
bus pelningi rezultatai.
– Bet turbūt tie akcininkai, kurie atrinks prekes, mokys darbuotojus ir organizuos prekybą, būsime aš ir Slava? – ironiškai
paklausiau žiūrėdamas į Marių, kuris lyg sustingęs toliau žiūrėjo į Egidijų.
– Galbūt... – kiek pasimetė Egidijus, – bet juk iškils visokių
klausimų, tad mes su Antanu, manau, dirbsime ne mažiau nei
jūs, todėl visur bus lygios teisės. Ir šiaip, jei jausite, kad per
mažai uždirbate, manau, galbūt galėsime šnekėti, jog jums būtų
pakelti atlyginimai SportClothes įmonėje, kad ramiai galėtumėte ir dėl Baltarusijos įmonės dirbti.
– OK, OK, – nutęsiau, – o kaip parduotuvės įrengimas?
– Kaštus dalinsimės per pusę. Manau, tai labai gerai, nes
mums išlaidos sumažėja dvigubai. Taip pat mes užpildysime
parduotuvės lentynas prekėmis, o vėliau įmonė viską pirks iš
apyvartos.
Jie toliau grįžo prie savo pokalbių, o man jo paaiškinimai
nuskambėjo kaip „ko jūs dar norite, atsivežėme į Minską,
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pamatysite pasaulio, norėjote parduotuvės – tai ją ir gavote“.
Kas per nesąmonė ir negi tai normalu? Galimas būsimas
partneris į mūsų su Slava pusę net nenori pažiūrėti ir jei ką nors
pasakome, jis viską atsako žiūrėdamas į Egidijų. Jie turės pusę
akcijų ir valdys įmonę, o mes su Slava turėsime užtikrinti
pardavimus, atrinkti modelius, kuriuos turėtų geriausiai parduoti, organizuoti prekybą, apmokyti darbuotojus... Ir dėl ko?
Dabar kartu su Slava turime keturiasdešimt penkis procentus
SportClothes akcijų, jei SportClothes šioje įmonėje neturės nė
pusės akcijų, tai mūsų su Slava dalis sumažėja iki vos šiek tiek
daugiau nei dvidešimties procentų. Neturėdami net ketvirtadalio naujos įmonės akcijų, mes turėtume perduoti visas savo
žinias, visą įdirbį, atrinkti prekes ir, žinoma, jei kas nors
nesiseks, visa kaltė kristų tik ant mūsų abiejų pečių, o ką mes už
tai gauname? Varnelę, kad atsidarėme parduotuvę Minsko
pakraštyje. Juk Antanui ir atidaviau tiek daug įmonės akcijų,
kad jis ar jo žmonės tai darytų, o ne kažkokie prašalaičiai,
turintys prekybos centrą, iškart gautų visą naujos įmonės
kontrolę. Kokia tada man nauda iš Antano? Jam tai kas, nors ir
vienas procentas įmonės – jau gerai. Juk jam papildomai nereikės nieko daryti – prekės jau yra sandėlyje ir už jas sumokėta,
parduotuvės įrengimas kainuotų ne daugiau nei po dvidešimt
penkis tūkstančius eurų, o tolesnis valdymas – naujųjų partnerių rankose. Pardavimai ir prekių užsakymai – jau mūsų su Slava rūpestis. Rūpesčių mes turime pakankamai ir savo įmonėje,
kad mums dar reikėtų rūpesčių ir įmonėje, kuri net iš toli
neatrodo, jog irgi būtų mūsų. Joje viską už mus nusprendė kiti,
o mes tik atsivežta pigi darbo jėga, į kurios pusę net nenorima
pažvelgti.
Manau, Slava visa tai perskaitė iš mano veido mimikos ir
sutraukęs lūpas nežymiai pajudino galvą patvirtindamas, jog ir
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jam kažkas čia neaišku. Pasidariau dar vieną kokteilį Jack
Daniel‘s su Pepsi, tik šį kartą viskio įsipyliau daugiau nei
įprastai. Slava geria gryną, tad įpiltą taurelę vienu mauku išgėrė
ir iškart užkando dideliu kiekiu užkandžių.
Po dar keleto taurių, gerokai apšilus bei įraudus žandams,
atvažiavo Antano vairuotojas ir man padavė iš kažkur pasiskolintus tamsius, siaurus džinsus bei melsvus baltinius. Pasakęs
naktinio klubo adresą, kuriame vėl visi susitiksime, grįžo atgal į
viešbutį paimti Antano, kuriame jis apsigyveno atskirai nuo
mūsų.
Įžengę į klubą, tamsiai mėlynoje šviesoje ir garsiai skam-bant
klubinei muzikai, prie mums rezervuoto didelio stalo
pastebėjome Antaną su jam ant kelių sėdinčia blondine. Pamatęs mus, merginą pasodino šalia ir atsistojęs su visais pasisveikino bei greitai užsakė gėrimų su užkandžiais.
Keliant taures ir visiems šypsantis, po truputį susiformavo
pokalbių grupelės. Antanas užsiėmė pokalbiais su blondine,
Egidijus su prekybos centro savininku, Slava šalia savęs
pasisodino juodaplaukę merginą ir rusiškai pradėjo jai pasakoti
įvairius anekdotus, kurie jai kartas nuo karto sukėlė garsaus
juoko pliūpsnius. Aš likau nuošalyje ir iš gestų bandžiau
suprasti, apie ką visi šneka. Išgėrus visi negatyvūs pojūčiai
tampa daug aštresni ir suėmė neapsakomas liūdesys – nesuprantu, ką aš čia veikiu. Tai tikrai ne mano svajonė, tai tikrai
nebe tas kepsnys, kurį valgiau pas Antaną ir svajojau po tokį
kepsnį suvalgyti kiekviename mieste, kur atidarysime
parduotuvę. Ką matau aplink, tai tik pigus filmas su pigiais
aktoriais, vaidinančiais pasaulio valdovus.
Iš visų sėdinčių prie stalo įdėmiausiai pasirinkau stebėti
prekybos centro savininką. Kiekvienas jo judesys, kiekviena
šypsena ir kiekvienas žodis atrodo lyg įžeidimas. Aš negaliu
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apsimetinėti ir vaidinti, jog viskas gerai. Jis, valdydamas naują
įmonę, paskyręs darbuotojus, bus vadovas ir man. Žmogus,
kuris net nepažiūri į mūsų su Slava pusę, vadovaus mums? Visa
tai kuriu ne tik tam, kad pasiekčiau svajones, bet ir tam, kad
būčiau laisvas. Tai, kas šiandien vyksta, net nepanašu į laisvę,
nepanašu į svajonę. Jiems tai tik dar vienas verslas, kuris gali
padėti papildomai uždirbti. Man šis darbas – tai gyvenimo
būdas, aistra, užsidegimas. Tačiau būtent dėl to mes patys
tapome tik pigia preke. Kvaili idealistai, kurie dirba dėl
kažkokių svajonių.
Velniop visa tai, nevaidinsiu, kad man bent šiek tiek patinka
šis sandoris ir net jei tai bus pabaiga Antano pastangoms
atidaryti parduotuves – tebūnie. Tegul lieka tai jo sąžinei, bet šis
sandoris laimės tikrai nesuteiks ir SportClothes vardui niekuo
nepadės, todėl prisėdau prie Mariaus.
Alkoholis atlaisvina liežuvį ir be pagražinimų leidžia mintims išsiveržti į lauką. Iš pradžių liežuvis vartosi sunkiai ir
jaučiuosi kaip alkoholikas, pasakojantis istoriją nepažįstamajam bare, bet po keleto minučių kalbos, liežuviui praminkštėjus, užsivedžiau. Užsivedžiau ilgam monologui apie tai, kaip
mes kartu nedirbsime. Užsivedžiau taip, kad pradėjau šnekėti
net apie tai, kas man nepatinka kituose žmonėse ir viską lipdyti
jam. Jis tapo mano išsiliejimo objektu. Turiu pripažinti, jog jis
buvo kantrus ir išklausė viską, kol nebeturėjau, ko sakyti. Baigęs
monologą, iki dugno išgėriau kokteilį ir statydamas tuščią taurę
ant stalo, pastebėjau dideles Antano akis, žiūrin-čias į mane.
Nežinau, ar jis taip stebėjo visą mano kalbą, bet jam būtų užtekę
išgirsti vos dalį pokalbio, kad suprastų, jog sandėrio nebus.
Atėjau atsisėsti šalia Slavos ir jo vakaro draugės, kuri kaip
tik vardino savo paslaugų kainas, jei Slava norėtų su ja pratęsti
vakarą. Jam tai tapo didele staigmena, nes galvojo, jog jie abu
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tiesiog gerai leidžia vakarą ir jai išties juokingi jo anekdotai. Jis
ją paleido, o praėjus geram pusvalandžiui, mūsų kompanija
labai sumažėjo.
– Andriau, atsiprašau, viską išspręsime, noriu padėti ir būti
positive, – pasakė į ausį Antanas ir, apsikabinęs blondinę per
juosmenį, kartu su vairuotoju išėjo iš klubo. Netrukus išėjo ir
prekybos centro savininkas, kiek vėliau išsikvietę taksi išvažiavome ir mes trys.
Atsibudęs ryte pasijaučiau kaip studentų laikais, kuomet po
gero baliaus nežinia, kaip reikėtų jaustis, ir ar nieko neprisidirbau, dėl ko vėliau tektų gailėtis. Viską permąsčiau kelis
kartus ir jaučiuosi pasielgęs teisingai, neturiu dėl ko gėdytis. Gal
tik to, kad visa tai galėjau pasakyti blaivas ir nebūtų tokios ilgos
šnekos, bet koks skirtumas?

----------

Antano reakcijos į mano pasirodymą ir atsisakymą dirbti su
jo partneriais ilgai laukti nereikėjo. Jau po geros savaitės
paskambino ir sutarėme, kad mums reikia susitikti ir apie viską
pasikalbėti.
– Dabar labai daug dirbu su Facebook reklama. Ar matei,
padariau promo jums, surinkote beveik devynis šimtus like
paspaudimų ir bile kiek komentarų! – kartu einant nuo mūsų
parduotuvės link picerijos Laisvės alėjoje pasidžiaugė Antanas.
– Sukurkite dar postų ir aš užsakysiu jiems reklamą. Labai patiko žmonėms, tad manau, gausime ir tūkstantį like paspaudi-mų
bei kelis šimtus komentarų!
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– Taip, pastebėjau, tik kitą kartą būtų geriau reklamą užsakyti tiems įrašams, kuriuose būtų nuoroda į mūsų svetainę, –
kiek atmestinai ir išminčiaus tonu atsakiau, – nes dabar surinko
daug patinka paspaudimų, bet į svetainę nukreipimų nebuvo. Jei
norite reklamuoti, tai patarčiau reklamą užsakyti su konsultančių fotosesijomis, joms tai labai patiktų.
– Tai gerai, po truputį kartu judėsime, aš noriu kuo daugiau
padėti. Blemba, jūs taip gerai varote, o dėl Egidijaus jaučiuosi
labai kaltas ir labai tavęs atsiprašau dėl jo. Dabar jau viskas su
juo – atleidau beveik iš visų pareigų ir jo daugiau nebematysi.
Grįžo jis į Minską sėdėti su savo draugeliais. Taip negalima
elgtis, jis sukčius, bjaurus žmogus, bando strateguoti, kaip gauti,
o ne uždirbti. Aš net nežinojau, kokios ten sąlygos, maniau, kad
mums bus naudinga, bet kai pamačiau, kad jums net atlyginimai
nėra numatyti, tai tikrai nesąžininga ir dirty. Norėjo jie sau tik
kišenes babkėm prisikrauti kitų darbu. Tai žmonės, kurie
nekuria, o griauna.
– Maniau, jūs tai palaikote, – nepatikliai atsisukau į Antaną.
– Maniau jūs žinote visas sąlygas ir tai daroma su jūsų žinia, bet
jei neliko Egidijaus, tai ką dabar darysime dėl kitų šalių? Juk jis
buvo atsakingas už tai ir ar išvis jis ką nors dėl to darė?
– Tikrai nieko nežinojau ir tikrai nežinau, ar jis darė ką nors
dėl kitų šalių, jis man tik sakydavo, jog daug dėl to dirba, bet
pats matai, kiek laiko praėjo ir nieko gero nenuveikė. Negaliu,
kaip mane ima pyktis dėl jo, bet aš prižadu, jog surasiu daug
tinkamesnį žmogų į jo vietą ir viską pradėsime iš naujo.
Nenoriu, kad galvotumei, jog aš kažko nepadarau. Mane jis irgi
apgavo. Pasirodo, tas pyderas, kai jam perleidau keturis
procentus akcijų, ne tik akcijas susitvarkė, bet ir mano įneštą
paskolą pagal procentus sau užsirašė – daugiau nei dešimt
tūkstančių eurų, nachui, – net atsisukau pažiūrėti į Antaną, ar
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gerai supratau, nes pirmą kartą jį išgirdau keikiantis. Veide
nepastebėjęs jokio veidmainiškumo, pajaučiau jam užuojautą.
Gal Antanas iš tikrųjų nuoširdus žmogus, tik per daug pasitiki
kitais? Gal dėl to ir negalėjau patikėti, jog jis mato save Žygyje,
taip ir Egidijus apsuko jį apie pirštą. Abu jie sugeba gerai
vaidinti ir kiekvienoje situacijoje gali būti kitokie, o Antanas ir
nepastebėjo jų tamsiųjų pusių.
– Antanai, mačiau, kad jis užsirašė pinigus, bet galvojau, jog
jam kokią nors premiją duodate už jo darbą.
– Nejuokauk, niekada jam nedaviau! Aš geriau jums premiją duočiau, juk jūs viską darote ir dirbate dėl įmonės, o jis nieko
nepadarė, tik kiršina visus aplink. Daugiau jam neduok jokios
info apie įmonę, jis neturi jokių teisių. Jis mažasis akcininkas, o
jei klaus – pasakyk, kad aš taip pasakiau. Atleisk man, kad jį
išvis atvedžiau, jis baisus žmogus.
Antaną visiškai suprantu – aš pats per daug pasitikiu kitais ir
nieko nepakeisi. Būna, jog prarandi budrumą ir kas nors
apgauna, o keli netinkami pasirinkimai sugaišino daug laiko ir
sukūrė nereikalingos įtampos. Bet kas buvo – pražuvo. Kad ir
kokia būtų buvusi nemaloni kelionė į Baltarusiją, bet ji išėjo į
naudą. Dabar daugiau bendrausime tiesiogiai ir panašių problemų, tikiuosi, pavyks išvengti, todėl šią akimirką užplūdo maloni džiaugsmo banga.
Priėję tą pačią piceriją, kurioje prieš daugiau nei metus laiko
sutarėme, jog dirbsime kartu, išsirinkome nedidelį staliu-ką
lauko terasoje. Antanas užsisakė kavos, o aš kaip įprastai –
apelsinų sulčių. Nors ir nesijaučiu prie Antano laisvai, bet
sužinojęs, jog jį apgavo jam vienas artimiausių žmonių, pasijaučiau geriau ir Antanas pasirodė daug žemiškesnis nei anksčiau. Daugiau papasakojau apie įmonę, apie darbuotojus, apie
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visų didelį užsidegimą ir visų indėlį į įmonės augimą. Antaną tai
sužavėjo.
– Blemba, dar nesu matęs tokio užsidegimo nė vienoje iš savo
įmonių. Nežinau, kaip čia viską subalansuoti. Reikės tau akcijų
daugiau atiduoti ir sukurti planą, kaip tu gautumei jų vis
daugiau. Negerai kažkaip viskas išėjo, tikrai nesijaučiu vertas
turėti tiek įmonės akcijų, – nuleidęs akis pasakė Antanas.
– Nesvarbu tos akcijos, – nusišypsojau, – geriau jas ne man,
o mano sesei perleiskite, ji dirba ne mažiau nei aš. Kitiems
darbuotojams būtų gerai planą parengti, kad jie akcijų gautų, be
jų nieko nepadarytume, visi dirba ir labai stengiasi, o kiek aš
turiu akcijų, tiek man gerai, dabar daug svarbiau atidaryti naujas
parduotuves kitose šalyse ir laiku apmokėti sąskaitas. Kadangi
turėjau atšaukti dalį užsakytų prekių, tai Nike suma-žino mūsų
nuolaidą ir dabar labiausiai bijau, jog nereikėtų dar daugiau
prekių atšaukti, tuomet net nenoriu spėlioti, kiek nuo-laida dar
sumažėtų, o apie reputaciją jau net nekalbu, po pirmų užsakymų
atšaukimų tapome nepatikimais klientais.
– Andriau, kitą savaitę aš galiu pervesti pinigų! – ilgai negalvojęs pasiūlė Antanas.
– Super! Labai padėtų! – apsidžiaugiau sulaukęs pagalbos.
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PO PUSĖS METŲ
2013 METAI
RUDUO

Niekada nepamiršiu dienos, kai mokykloje nevyko pamokos, nes Kauno Žalgiris tapo Eurolygos čempionais ir visą dieną
kartojome ŽAS grupės dainos žodžius „U-lia-lia-hey-hey, lygą
šitą davė mums Dievas, / Eurolyga-ga, žalgiriečius žino
kiekvienas“ bei savo pirmo apsilankymo Kauno Žalgirio
rungtynėse nedidelėje sporto halėje. Su keliais klasiokais į
rungtynes atvykome kiek pavėlavę, bet tai tik sustiprino mažos
arenos privalumus. Įėję pro duris, iškart patekome į tikrą
rungtynių sūkurį – karštis, garsas ir vos per keletą metrų nuo
mūsų bėgiojantys krepšininkai iškart priverčia rėkti ir visais
būdais palaikyti savo komandą, o po rungtynių braukti tekantį
prakaitą bei jaustis, jog prisidėjai prie komandos pergalės.
Tokios akimirkos kuria istoriją.
Šiandien sėdžiu minkštoje kėdėje daugiau nei tris kartus
didesnėje Kauno Žalgirio arenos VIP ložėje, valgau įvairius
užkandžius ir užsigeriu obuolių sidru. Po gražios atakos tepa-
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sakau kažką panašaus į „ooo, geras“ arba tylų „jėė“. Nenoriu
išsiskirti iš kitų aplink sėdinčių ir besišnekučiuojančių įvairių
verslininkų ar politikų. Tačiau net ir jei jų nebūtų, nemanau, kad
sirgčiau nors kiek kitaip (jei tai galima pavadinti sirgimu) – man
tai tapo laisvalaikio praleidimu. Tai nebėra gyvybės ar mirties
klausimas. Kažkuriuo momentu nebesupratau už ką sergu – jei
patinka žaidėjas, bet jis pereina į priešininkų ko-mandą, ar
turėčiau ir toliau už jį sirgti? Jo žaidimas nepasikei-tė, bet jis
žaidžia prieš mano mylimą komandą. Arba priešinin-kų
komandos žaidėjas persikelia į komandą, už kurią sergu –
neseniai dar jį keikiau, o dabar po gražios atakos jam ploju. Jei
ne žaidėjai, tai kas tuomet yra komanda? Po ankstesnio
komandos savininko Vladimiro Romanovo ir komandos pavertimo verslo objektu su įvairiomis povandeninėmis srovėmis ir
tarpusavio rietenomis nebesupratau, nei kas teisus, nei kurio
nuomone turėčiau tikėti. Rinkausi tikėti senųjų komandos
žaidėjų pasisakymais, bet kai jie patys pradėjo sakyti, jog laikas
užkalti halės langus – sutrikau. Man komanda tapo var-das, kurį
gali turėti bet kuris, kas turi daug pinigų, ir tuomet ją gali
paversti savo reklaminiu žaisliuku, kad galėtų apsivilkti klubo
aprangą ir prieš žurnalistus pamėtyti į krepšį. Nebejau-čiau, jog
tai vis dar miesto komanda. Todėl tapau tuo, kuris serga už gražų
krepšinį, bet iš tikro tai reiškia, kad jaučiu sentimentus klubui,
tačiau iš tikrųjų – nėra didelio skirtumo, kas laimės, juk
kamuolys apvalus, o be pralaimėjimų nebūtų ir pergalių.
Juokingos frazės, kurių nebūčiau ištaręs prieš keletą metų.
Anksčiau jau buvau gavęs pakvietimą į VIP ložes iš adidas
ir prie šių malonumų buvau spėjęs kiek priprasti, bet šį kartą
atvykome kartu su Antanu į pagrindinę ir didžiausią arenos ložę.
Joje daugiau maisto, daugiau gėrimų ir, žinoma, daugiau
žinomų žmonių, bet žinomiausio žmogaus, dėl kurio Antanas
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mane šiandien čia ir atsivedė, šioje ložėje nėra. Jis turi savo
atskirą ložę.
Su Arvydu Saboniu jau tikėjausi susitikti prieš daugiau nei
metus laiko, kuomet reikėjo pasirašyti jaunimo krepšinio
čempionatų rėmimo sutartį. Pasipuošiau kostiumu ir kaip
nusivyliau, kuomet su Egidijumi atvykęs pas notarą sužinojau,
jog Egidijus užsirašė blogą laiką – atvykome dviem valandomis pavėlavę. Arvydo ir pėdos jau buvo ataušusios, tad liko tik
šioks toks malonumas – suraityti savo parašą šalia Arvydo
Sabonio.
Arenos koridoriumi iki Arvydo ložės Antanas ėjo pirmas, o
aš atsilikęs kokiais penkiais žingsniais ėjau iš paskos. Mintyse
galvojau, ką pasakysiu. Norėtųsi būti mažu vaiku, kuris galėtų
pribėgti ir apsikabinęs koją pasakytų, kokia svarbi ši akimirka ir
kaip džiaugiuosi sutikęs savo vaikystės vieną didžiausių idealų.
Norėtųsi tiesiog pasakoti, kaip kieme mokydavomės mėtyti
kamuolį kabliu ar stovint baudos aikštelėje staigiai perduoti
kamuolį laisvam komandos draugui. Pasakočiau, kaip naktimis
stebėdavau jo kovas su vienu galingiausių pasaulyje krepšininku
Shaquille O‘Neal, kurį Arvydas spaudoje pravar-džiuodavo trijų
durų spinta. Galiausiai prieičiau prie savo apmąstymų apie
laišką, kuriuo būčiau siūlęs tapti verslo partneriu. Pasidarė
įdomu, kaip viskas būtų klostęsi, jei vietoje Antano tą laišką
būčiau išsiuntęs Arvydui. Atrodo, norėtųsi tiek daug šnekėti, bet
kaip pasirodysiu? Jis įvairių gerbėjų susižavėjimus girdi turbūt
kasdien ir tai dar kartą išgirsti vargu, ar jam bus įdomu, o būti
pamišusiu gerbėju irgi nenoriu, todėl ką turėčiau pasakyti?
Nieko nesumąsčiau, todėl jaudinausi dar labiau.
Antanas pasibeldė į duris ir netrukus jau spaudžiau didelę
ranką. Arvydą ne kartą mačiau aikštelėje ar žmonių apsuptyje,
tačiau iš taip arti nebuvau matęs nė karto, o jo ūgis šioje
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ganėtinai nedidelėje ir tamsioje patalpoje atrodo dar įspūdingiau.
Nežinau, kiek laiko pabuvome, manau, ne ilgiau nei dešimt
minučių, bet visą laiką pratylėjau. Tylėjau net tada, kai visas
išraudau, kuomet Antanas mane pristatė kaip SportClothes
direktorių. Tylėjau ir tada, kai pajaučiau gėdą, kuomet Antanas
Arvydui pradėjo siūlyti nusipirkti kedus. Neturėjau ką pasakyti.
Tik žiūrėjau, kaip prieš mane sėdinti krepšinio legenda kiek
palenkęs galvą klauso Antano pasakojimų ir tik retkarčiais
nusišypso ar trumpai atsako į klausimus. Vienintelis Antanas
kalbėjo neužsikirsdamas. Pasakojo vieną istoriją po kitos. Apie
krepšinį, apie rungtynes, apie SportClothes, apie keliones, apie
buvusius krepšinio čempionatus ir daug kitų, kurias lyg irgi
mintyse būtų kartojęs prieš čia ateidamas. Viską išklausęs,
Arvydas kiek pasuko galvą link pro ložės balkoną matomos
krepšinio aikštelės ir atkreipęs dėmesį į vykstančias rungtynes,
leido suprasti, jog mums jau laikas keliauti savais keliais.
Tik išėjus pro duris, įtampa atslūgo, tačiau pasijaučiau
nusivylęs vėl eidamas paskui Antaną atgal į savo ložę. Ką tik
spaudžiau ranką tikrai krepšinio legendai, o jaučiuosi susimovęs. Vienas šnekėjo nesustodamas, o kitas sėdėjo ir žiūrėjo
beveik išsižiojęs. Lyg keista porelė. Lyg pardavėjai, einantys
nuo durų iki durų ir ieškantys naujų klientų. Mes, atėję į svečius,
ką tik siūlėme nusipirkti kedus Arvydui Saboniui! Iš gėdos
norėjosi prasmegti skradžiai žemę.
Grįžęs į savo ložę, Antanas pasidžiaugė geru pokalbiu su
Arvydu ir žiūrėdamas rungtynes pažadėjo, jog vieną dieną taps
Žalgirio savininku bei visoje arenoje bus TonySports logotipai.
„Kaip būtų nerealu!“ – iškart pamaniau, bet po kelių akimirkų
susimąsčiau, pažiūrėjęs iš šono į šalia sėdintį ir besišypsantį
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Antaną. Pagalvojau apie ankstesnį komandos savininką.
Pastebėjau kažkokį panašumą.
Po Baltarusijos įmonėje nieko naujo neįvyko, tačiau su
Antanu radome kiek artimesnį ryšį ir vis dažniau pasikalbame
įvairesnėmis temomis nei tik apie prekybą. Šis ramybės laikas
leido šiek tiek atsipalaiduoti ir negalvoti, ar vyksta kas nors
nešvaraus. Baltarusija buvo atskaitos taškas, kuriame įtampa
pasiekė aukščiausią lygį, ir nors Egidijus liko akcininkas, tačiau
jo daugiau nei mačiau, nei girdėjau. Šios pauzės man labai
reikėjo. Reikėjo nusiraminti ir atrasti vilties, kad viskam reikia
laiko. Kelyje pasitaiko žmonių, kurie kiša pagalius, kurie kelia
sumaištį ir įtampą, kurie siekia ne bendro tikslo, o savo
asmeninių interesų. Tai gyvenimas. Tai verslas.
Stebėdami rungtynes, palietėme ir šiuo metu vieną didžiausių problemų – prasidėjo prekių vagystės iš mūsų siunčiamų
siuntų. Pirmą kartą klientas iš JAV gavo tuščią batų dėžę dar
liepos mėnesį, bet tuo metu pamaniau, gal tai atsitiktinumas, o
gal pats klientas sukčiauja, norėdamas pasilikti krepšinio kedus
ir dar už juos susigrąžinti sumokėtus pinigus. Apie SportClothes svetainę jis sužinojo iš mano žinučių viename forume,
kuriame lankausi kiekvieną dieną, tad savo patirtimi jis
pirmiausiai ir pasidalino būtent su šio forumo nariais. Pyktis
persipynė su nusivylimu – tiek laiko stengiausi išlaikyti gerą
reputaciją, o dabar parašė, jog aš išsiunčiau tuščią dėžę ir bandau
sukčiauti! Šią jo žinutę pamačiau vos per kelias minutes, dar
anksčiau, nei kreipėsi elektroniniu laišku su skun-du. Laikausi
nuostatos – jei nieko blogo nepadariau, niekada neatsiprašinėju
ir šiuo atveju tai padėjo – jis įvertino nuoširdu-mą. Padėjo ir tai,
kad problemą sprendžiau operatyviai, o apie eigą jis rašė
forume, kurio kiti dalyviai net pastebėjo, jog Europoje naktis ir
atsakinėju į laiškus gerokai po vidurnakčio. Man jo argumentai
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taip pat pasirodė įtikinami, o elgesys nuoširdus, tad visos
emocijos atslūgo, grąžinau pinigus bei apie prekės dingimą
informavau paštą. Apie įvykį visai pamir-šau, kol visa tai
prasidėjo iš naujo ir daug didesniu mastu.
Visų vagysčių braižas vienodas – klientai iš įvairių pasaulio
šalių pradėjo gauti tuščias batų dėžes ir neatrodo, kad paštas
kreiptų į tai dėmesį. Atlieka ilgai trunkančius tyrimus, kol
galiausiai atsako, jog viskas gerai, juk siuntos pristatytos
gavėjams, nekreipiant dėmesio į tai, jog jos tuščios ir be esminio
turinio. Pradėjau manyti, jog tai sisteminis, o ne vieno žmogaus
darbas. Nesulaukdamas veiksmų iš pašto, kreipiausi į policiją.
Nors iš pradžių atrodė, jog viskas pajudės ir iškart važiuos viską
tikrinti, bet ir čia niekas neskubėjo. Praėjus kelioms savaitėms,
mane vėl išsikvietė užduoti papildomų klausimų ir sužinojau,
jog per šį laiką tyrimas nė kiek nepasistūmėjo į priekį.
Susidūriau su visišku bejėgiškumu, tačiau turiu Antaną, iš kurio
ypač tikiuosi užnugario ir pa-galbos tokiose situacijose, su
kuriomis niekada anksčiau nebu-vau susidūręs.
– Nachui tuos mentus ir paštą, jei norėtų, tikrai jau būtų pagavę, – susinervino Antanas, – klausyk, turiu žmonių security
įmonėse, jiems perduosiu visą info – visus ten pakratys. Tu
nesinervink, klientai supras, o vagis pagausime, pamatysi, kaip
pavarysiu ir viską sutvarkysiu! Galiu net straipsnį spaudoje
užsakyti.
Antano tokį užsidegimą jau esu ir anksčiau matęs, bet po
kurio laiko tas užsidegimas prigesdavo, todėl jo žodžius išmokau priimti kiek atsargiau. Tačiau tai juk sfera, kurioje jis gali
sužibėti ir, pasitelkęs visas pažintis, pajudinti taip, kad viskas
išsispręstų žaibo greičiu.
– Straipsnis, manau, labai padėtų, o aš negaliu nesijaudinti,
nes klientai negauna užsakytų prekių. Bijau, kad netaptume
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nepatikimi, o jei dar dėl skundų užblokuotų mūsų eBay paskyrą – mums būtų šakės, visiškai neturėtume pinigų, kaip susimokėti už naujas prekes. Nors pavogtos siuntos sudaro nedidelį procentą, bet čia kaip terorizmas, man įvaręs žiaurią baimę.
Bijau neigiamos reputacijos, bijau neigiamų atsiliepimų, negaliu normaliai užmigti, prabundu naktį ir einu tikrinti žinutes, ar
nėra naujo skundo apie pavogtas siuntas, – pasiguodžiau verslo
partneriui.
– Visuose versluose būna problems, bet jos išsprendžiamos,
išspręsime ir šią. Nepriimk taip visko asmeniškai, – stebėda-mas
rungtynes pabandė mane nuraminti Antanas.
– Suprantu, jog gal per daug reaguoju, bet kitaip negaliu.
Tiek metų kūriau, o dabar bijau, kad kažkoks vagis visa tai gali
pabaigti, ir nei paštas, nei policija, atrodo, nededa jokių pastangų tai išsiaiškinti.
– Jei mentai nieko nepadaro – susitvarkysime patys. Gal dar
reiktų bandyti drausti siuntas? – susimąstęs paklausė Antanas.
– Draudimas, manau, nieko nepakeistų, esmė – ne pinigai,
bet kliento pasitikėjimas. Mums brangiau kainuos apdrausti
visas siuntas nei kiekis, kurį pavagia, o problema išliks ta pati –
klientas gaus tuščią dėžę. Jis laukė prekės kelias savaites, o
paėmęs siuntinį, tikrai negalvoja, kad kas nors pašte pavogė.
Pirmiausia jis pagalvoja, kad pardavėjas jį mulkina ir išsiuntė
tuščią dėžę. Gerai, kad pas mus daug teigiamų atsiliepimų ir kol
kas pasiseka paaiškinti problemą, bet taip ilgai neišsilaikys,
todėl reikia problemą spręsti iš esmės ir kuo greičiau – surasti
tą, kuris vagia iš mūsų prekes.
– Pabandysiu susisiekti su pašto vadovais bei viską išsiaiškinti, o su tavim turėtų susisiekti žurnalistas. Jam papasakok
visą istoriją.
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– Liuks, sutinku su bet kuo, kad tik jį pagautumėme! – emocingai pritariau veiksmų planui.
– OK, pamatysi kaip viską greitai sutvarkysiu. O kaip naujos parduotuvės atidarymo reikalai? – pasidomėjo Antanas.
– TonyStreets parduotuvę atidarysime jau už poros savaičių,
gal atvyksite į atidarymą? – klausiamai pažiūrėjau į Antaną.
– Nepyk, bet negalėsiu dalyvauti atidaryme, nes po kelių
dienų išskrendu ir į Lietuvą grįšiu už poros mėnesių, bet labai
sveikinu, jog pagaliau ją atidarysite! – vis garsiau šnekėdamas,
bandė perrėkti arenoje kilusį triukšmą, komandai išsiveržus į
priekį apyligėje kovoje.

----------

Turbūt kažkuriuo momentu ateina noras kurti šeimą – vis-kas
aplink pradeda erzinti ir ieškai tos vienintelės, su kuria tikiesi
senatvėje sutikti saulėlydžius. Taip nutiko Mindei ir jis šią
vasarą vedė. Gaila, kad kambariokas išsikėlė, bet sutikęs Agnę,
jis pasikeitė į gerą – tapo ramus ir atsipalaidavęs. Džiau-giuosi
dėl jo ir matydamas juos kartu vis pagalvoju, kad gal ir man jau
būtų laikas paieškoms, bet iškart sau paprieštarauju, jog dar ne
tas metas, kad norėčiau rūpintis ilgalaikiais santy-kiais. Bus
laikas – bus ir vaikas.
Po vestuvių jie išsikėlė gyventi į kitą miestą, todėl susitinkame vis rečiau, bet Agnė nenorėjo jokiu būdu praleisti naujos
parduotuvės atidarymo šventės, tad vakare abu atvyko į Kauną.
Na, gal „šventė“ per daug skambiai pasakyta, nes pabaigę parduotuvės įrengimo darbus, tiesiog atvėrėme duris, informavome žmones socialiniuose tinkluose ir pradėjome laukti pirmųjų
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klientų. Tai, atrodytų, prieštarauja tam, kad puošiamės ir švenčiame net ir mažiausias šventes, todėl atidarymas turėtų būti
didžiausia šventė iš visų, bet laikausi nuostatos, jog pompastiškai pradėjus – tyliai pabaigsi.
Apie antrosios parduotuvės įrengimą tame pačiame pastate
svajojau ilgą laiką ir šios minties nepaleidau net sužinojęs apie
tai, kad už patalpas teks mokėti nuomos mokestį. Vizijose
regėjau visą pastatą kaip vieną didelę parduotuvę – apačioje
krepšinio prekės, aukščiau – laisvalaikio prekės, likusiuose
aukštuose – bėgimo, treniruočių ir kitų sporto užsiėmimų
prekės. Tai būtų ne tik patogu klientams, tačiau ir vieta fantazijai – kiekvieną aukštą įrengti pagal atskirą tematiką.
Šią laisvalaikio prekių parduotuvę „išstenėjome“ per dideles
kančias – įrengimas užtruko beveik metus laiko. Tai ir tapo
didžiausia pamoka – pradėk daryti tik tada, kai turi paruoštus
pinigus, bet daugiau šis atidarymas man nekėlė panašių emocijų kaip pirmosios – atrodo, viskas pažįstama ir nieko naujo.
Nors gal emocijų nekėlė tik man, visgi – tai Slavos parduotuvė
ir daugiausiai jos atidarymu rūpinosi jis kartu su dizainere.
Priklausome Tony grupei bei prekiaujame gatvės kultūrai
skirtomis prekėmis, tad parduotuvę pavadinome TonyStreets
vardu. Ji įsikūrė virš pirmosios parduotuvės, dviejų kambarių
patalpoje. Sienas ir lubas nudažėme tamsiai ruda spalva, o ant
grindų patiesėme taip pat rudos spalvos kilimą. Prekėms sudėti
parinkome masyvius rudus medinius baldus, kepurių ir aksesuarų sienelėse panaudojome sendintą metalą. Pagrindiniu akcentu tapo senovinio tipo židinys tolimesniame kambaryje su
šalia stovinčiais dviem krėslais, kuriuos įsigijome sendaikčių
turguje, ant kurių klientai, matuodamiesi prekes, galės jaustis
išties karališkai.
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Pasibaigus pirmajai darbo dienai, nusipirkome krūvą sušių
bei gėrimų ir keturiese, prieblandoje, įsijungę tik lentynose
esantį nestiprų prekių apšvietimą, pradėjome nedidelį vakarėlį.
Susėdome prie stalo, po kurio stiklu sudėti įvairūs aksesuarai.
Slava su Minde rado bendrų temų ir gan greitai pradėjo kilnoti
taureles. Aš pradėjau darytis kokteilius, bet šis susitikimas ne
vien svarbus tuo, kad seniai nesimatėme ar ką tik atidarėme
naują parduotuvę, kurią Agnė norėjo pamatyti, tačiau jau
anksčiau buvome aptarę galimybę jai užimti mano pareigas. Tad
man šis pasisėdėjimas ypač svarbus, nes kaip niekada anksčiau
nebenoriu būti direktoriumi ir svajoju rasti tinkamą žmogų,
kuriam tai galėčiau perduoti. Ilgai galvojau apie Kristę, tačiau ji
per daug panaši į mane ir jau dabar dirba viršvalan-džius,
norėdama kuo daugiau man padėti. Todėl negaliu jai perleisti to,
nes laimės jai tai neatneš. Mums reikia žmogaus, turinčio
patirties šiose pareigose, o už Agnę kito tinkamesnio žmogaus
negaliu net įsivaizduoti. Ji rami, savimi pasitikinti moteris, kuri
vadovauja daugiau nei penkiasdešimties žmonių kolektyvui, turi
patirties bendraujant su savo akcininkais bei įvairiais kitais
įmonės partneriais, o svarbiausia tai, kad ja tikrai galėčiau
pasitikėti ir nesirūpinti jai patikėtomis užduo-timis.
– Man taip patinka tokios boutique stiliaus parduotuvėlės,
galėčiau čia net apsigyventi. Sėdėdama krėsle prie židinio
užbaigčiau kiekvieną dieną, o ryte atėjusios į darbą konsultantės turėtų mane žadinti, – nusijuokė Agnė.
– Tai juk tokią galimybę ir turi! – iškart griebiau jautį už ragų.
– Andriau, žinai, kad labai vertinu tavo pasitikėjimą manimi
užimti tokias svarbias pareigas, bet mano padėtis neleidžia bent
artimiausius metus ką nors kardinaliai keisti.
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– Žinau... – jau anksčiau juos pasveikinau su laukiamu
šeimos pagausėjimu, bet net ir tokioje padėty man užtektų tik
vilties, kad šiam darbui yra finišo linija, tegul ir metai ar du, bet
vėliau būtų viskas – galėčiau dirbti tai, kas man išties tinka ir
patinka.
– O kodėl tu taip nenori vadovauti savo įmonei? Juk, atro-do,
jums taip sekasi, dirba tiek nedaug žmonių, o duodate į kaulus
žymiai didesniems konkurentams. Tu man tokia gyva sėkmės
istorija, juk viską sukūrei nuo visiško nulio.
– Iki sėkmės istorijos man dar labai toli, pliusas tik, kad ryte
galiu keltis kada noriu, – nusijuokiau, – o vadovauti neatsisakau. Man tai patinka.
– Bet juk minėjai, kad norėtumei, jog užimčiau direktorės
pareigas, – kiek nesupratusi Agnė pažiūrėjo į mane.
– Taip. Labai norėčiau, kad jas užimtumei, – nusišypsojau ir
išgėriau gurkšnį kokteilio, – tik aš atskirčiau direktoriaus pareigas ir vadovavimą. Dirbtume kartu, bet pasiskirstytume darbus.
Direktorius turėtų sustyguoti įmonę, skirstyti darbus, rašyti
planus, ataskaitas, bendrauti su akcininkais, partneriais.
– Bet kuo tai skiriasi nuo vadovavimo?
– Vadovu aš įsivaizduoju tą, kuris gyvena įmonėje. Kuris
kasdien rodo pavyzdį, kuris išmano visų darbus ir kuris kasdien
eina priekyje visų darbuotojų. Aš, pavyzdžiui, negaliu paprašyti
darbuotojų, kad jie pasiliktų padirbėti viršvalandžius. Manau,
jog jiems būtina atsipūsti nuo darbo, kad kitą dieną vėl galėtų
susikaupę dirbti, bet jiems išėjus, pats dažnai lieku nudirbti jų
darbų, jei ko nors jie nespėjo padaryti per dieną. Kuomet viskas
atlikta, jaučiuosi geriau, nei laukčiau kitos dienos, kol kas nors
tai padarys. Direktorius juk taip neturėtų elgtis. Jis arba samdytų
daugiau darbuotojų, arba lieptų padir-bėti viršvalandžius, arba
tiesiog sulauktų kitos dienos.
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– Na taip... Bet jei tai supranti, kodėl tada vis tiek elgiesi taip
pat?
– Nežinau, kitaip turbūt nemoku, – atsakiau kiek pagalvojęs
ir išgėriau gurkšnį kokteilio. – Tiesiog manau, kad taip elgtis
teisinga, nors kartu suprantu, kad tą laiką galėčiau skirti kam
nors kitam, dėl ko įmonė galėtų augti dar greičiau, todėl ir reikia
direktoriaus, kuris visa tai sustyguotų, kuris matytų viską iš
šono, o tada ir aš galbūt galėsiu rūpintis tik savo darbu.
– Bet juk yra Slava. Kodėl jam nepasiūlai?
– Jis... – padariau pauzę ir pažiūrėjau į priešais sėdintį Slavą
bei įnirtingai kažką šnekantį su Minde, – nemanau, kad būtų
tinkamas.
Gal aš iš kitų per daug tikiuosi, bet Slava turėjo būti toks pat
pamišęs kaip ir aš, tačiau pavaręs pusmetį, po truputį pradėjo
nusiplauti. Prieš keletą mėnesių jį paliko Jūratė. Gavo atsisveikinimą SMS žinute bei grįžęs į pajūrį rado tuščius namus.
Supratau jį dėl to ir, manau, partnerių pareiga palaikyti vienas
kitą, bet tai neturėtų tęstis amžinybę, juk jis suaugęs vyras – yra
pareigos ir atsakomybės. Nustojome po darbo eiti vakarieniauti
į kavinę, jis pradėjo rinktis būti vienas ir žiūrėti filmus, o aš
neturėdamas ką kito veikti, vėl grįžau į savo senąjį darbo režimą
ir vėl pradėjau darbe užsibūti gerokai po vidur-nakčio.
Dirbdamas iki išnaktų septynias dienas per savaitę, pradėjau
jaustis kaip garvežys. Matydamas, jog SportClothes svetainės
pardavimai auga be sustojimo, tačiau visa kita stovi vietoje ir
Slava nebededa jokių pastangų dėl savo internetinės
parduotuvės TonyStreets augimo (kurią paleidome per kelis
mėnesius po jo prisijungimo bei į kurią nukreipėme jo senosios
svetainės klientų srautą), tačiau socialiniuose tinkluose vis
dažniau talpina laisvalaikio nuotraukas, ėmiau jausti vis didesnę
neteisybę ir pradėjome vis dažniau pyktis. Pyktis tapo greitesniu
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tikslo pasiekimu. Šnekant gražiai, nepriima rimtai, tačiau tik
susipykus iškart galima pastebėti sujudimą. Pastebė-jau, jog
pyktis padeda ne tik su Slava, tačiau ir su kitais. Kurjeris pametė
siuntinį ir nenori kompensuoti nuostolių – gražiai šnekėdami
rezultato nesulaukiame keletą mėnesių, bet netekę kantrybės ir
reikalaudami greitų veiksmų, tai pasiekia-me vos per keletą
valandų. Matydamas tai, pradėjau geriau suprasti ir piktus
klientus, kurie ateina į parduotuvę ir iškart ko nors reikalauja –
galbūt jie jau praėję visą šį kelią ir žino, jog daugelį dalykų daug
greičiau galima pasiekti pykstant, nei maloniai šnekant, kuomet
daugelyje vietų šypsodamasis esi tiesiog nustumiamas į
laukiančiųjų eilės pabaigą ir pirmiausiai sprendžia
problematiškų klientų norus, kurie gali labiau pakenkti įmonės
įvaizdžiui. Tai dar viena priežastis, kodėl noriu, jog Agnė
užimtų mano vietą, nenoriu į tai įsijausti ir tapti tokiu, kurio pats
nemėgsiu.
– Agne, aš tave vienintelę įsivaizduoju šiose pareigose,
tačiau neslėpsiu, jog dabar įmonei sunkus metas ir neturime
pinigų, jog galėčiau pasiūlyti aukštą atlyginimą ar kokius nors
bonusus, bet, manau, perspektyvos yra didelės. Aš svajoju apie
NBA ir patekimą ten kaip rėmėjams, tačiau tam reikia stiprios
komandos, – atsigėriau gurkšnį kokteilio. – Neturėdamas direktoriaus, niekaip nepajudėsiu toliau ir suksiuosi tame pačiame rate. Kiekvieną rytą žiūrėdamas į veidrodį pradedu taip, jog
turėčiau šiandien padaryti ką nors naujo. Supratau tai, kad
nereikia daryti šimto darbų, bet daug geriau padaryti kad ir vieną
nedidelį darbelį, bet padaryti jį kokybiškai ir tai jau bus žingsnis
į priekį. Šį žingsnį gal pamatys koks nors tinklaraštis ir juo
pasidalins. Vienas, antras, trečias pasidalinimas ir mus jau bent
šiek tiek geriau žino, pavyzdžiui, klientai iš JAV. Netgi neseniai
vieną mūsų nuotrauką Instagram socialiniame tinkle palaikino
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NBA žaidžiantis krepšininkas Chris Paul, tai, atrodo, tokia
smulkmena, bet man tai žiauriai patinka ir užveda. Man patinka
galvoti naujas idėjas, jas įgyvendinti, bet tai galiu daryti tik kai
baigiasi normalus darbo laikas, kai užsidaro parduotuvė ir
ištuštėja sandėlys, tik tada galiu susikaupti ir mėgautis darbu.
Todėl jaučiu, kad vis mažiau tų žingsniukų padarau dėl
Svajonės, bet vis daugiau laiko praleidžiu darydamas darbus,
kurie man netinka. Augantis verslas teikia malonumą tik iš
dalies, kaip įvertinimas už darbą, tačiau man asmeniškai vis
sunkiau dėl to motyvuotis, nes jaučiu, kad vis mažiau tobulėju
ir vis daugiau stresuoju. Todėl pradedu galvoti, kad didelis
verslas neteikia malonumo, bent jau taip, kaip aš su tuo
tvarkausi. Galbūt mažas verslas to malonumo suteikia daugiau,
kuomet pažinojau beveik kiekvieną klientą, žinojau, kur žaidžia,
sekdavau, kaip sekasi ir kokiais atsiliepimais dalinasi apie
įsigytas prekes. Būdavo tikrai visko: ir to paties streso, ir blogų
dienų, bet galiausiai mažame versle daug ryškiau matosi
kiekvienas pokytis, gal tai ir teikė didesnį malonumą, nes dabar
to malonumo jaučiu vis mažiau, – geriamas kokteilis po truputį
atpalaidavo liežuvį ir leido atsiverti daugiau nei įprastai.
– Neturėtumei lyginti praeities, ji kartais atrodo daug gražesnė, nei buvo iš tikrųjų, ir norėdamas pasiekti svajonę į ten
nebegrįši, – pasistengė Agnė mane grąžinti į realybę. – Tu dar
net trisdešimt metų neturi, o veiki daugiau nei dauguma bendraamžių. Jei toliau tokiu tempu judėsi – pasieksi bet ką, o kad
savas verslas reikalauja pastangų – tai faktas, bet geriau visus
juodus darbus dirbti sau nei kitam. Patikėk, aš tai tikrai žinau,
juk dirbu kitiems ir viską kuriu ne sau – baudos, pasiaiškini-mai,
premijos, atleidimai, vidiniai auditai, patikrinimai... Tai
kasdienybė ir tai irgi kuria įtampą. Aš neprieinu prie kliento ir
jo net nematau, o kartais to taip norėtųsi. Viskas tampa tik
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skaičiais ir galiausiai sukrenta į Excel failą – jei yra augimas,
gaunu pagyrimus iš akcininkų, jei kritimas – sulaukiu nepasitenkinimo, bet tai tik skaičiai, nuo kurių priklauso mano atlyginimas.
– Bet gal tai ir yra tavo stiprybė, kad tai ne tavo verslas ir į
viską gali žiūrėti paprasčiau ir viską priimti ne taip asmeniškai.
Man tai yra gyvenimas, aš neskiriu darbo ir laisvalaikio. Jau
kuris laikas vyksta vagystės iš siuntų – tu neįsivaizduoji, kaip
tai varo mane į neviltį, likau su tuo visiškai vienas, – nuleidau
galvą. – Slava nesigilina nuo pradžių ir tik rūpestingu veidu
užjaučia, Antanas pažadėjęs viską sutvarkyti, išskrido iš Lietuvos ir viską pamiršo. Pradėjo sakyti, jog aš direktorius, tai aš ir
turiu viską spręsti, o jis nežino, kuo galėtų padėti. Akcininkai
nepadeda, paštas nereaguoja, policija neieško.
– Andriau, bet ir aš nežinau, kuo galėčiau padėti, nesu susidūrusi su tokia situacija anksčiau.
– Nedaug žmonių, manau, yra susidūrę su panašiomis vagystėmis, bet čia tik pavyzdys, kuris dabar vyksta. Anksčiau ar
vėliau tai liausis, bet atsiras kokia nors kita problema ir vėl bus
tas pats. Dėl to ir ieškau kito direktoriaus, kuris galėtų į viską
reaguoti šalčiau ir paprasčiau.
Keistai jaučiausi pasakodamas tai, kas mane slegia, bet kito
būdo, kaip išsilaisvinti nuo užimamų pareigų, kurios pradeda
mane po truputį „valgyti“, nežinau. Šnekėjome iki paryčių,
tačiau Agnė neatsakė nei taip, nei ne. Žinoma, galbūt dar sutiks,
bet net jei ir sutiks, tai ji šias pareigas užims tik po gerų metų, o
juos dar kažkaip turiu išgyventi.
Nei Slava, nei Mindė nenorėjo vienas kitam nusileisti ir, per
vakarą kartu išgėrę daugiau nei du butelius viskio, vos galėjo
pajudėti, bet vis dar girdėjosi sunkiai verčiamo liežuvio garsai
„seni, jei gerbi mane, išgerkime dar“. Rankos sunkiai kilnojosi,
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o kai pradėjo dužti stiklinės ir parduotuvės atidarymas tapo
tiesiogine to žodžio prasme aplaistytas, vakarėlis pasibaigė.
Naujoji diena Slavai tapo tikru išgyvenimo mūšiu.

----------

Prieš maždaug savaitę sulaukiau skambučio iš pašto
vadybininko, nes jis rado vienus iš dingusių kedų internetinėje
skelbimų svetainėje. Tai buvo emocijų pliūpsnis, jog galbūt
radome kaltininką. Pagal nurodytą telefono numerį išsiaiškinome, kad tai nedidelis lombardas sostinės stoties rajone.
Įsijautę į tikrų detektyvų vaidmenį nuvykome į parduotuvę, bet,
deja, prekybos vietoje pavogtų batų neradome. Tačiau pajautęs,
jog užčiuopėme siūlo galą, apie tai pranešiau bylos tyrėjui ir,
tikėdamasis netrukus pabaigti visą istoriją, laukiau veiksmų.
Aišku, tikėjausi, jog policija mes visus darbus ir dar tą patį
vakarą uždės antrankius. Nors tai užtruko ilgiau ir surado tą,
kuris įdėjo skelbimą bei kartu su juo ir dingusius batus, bet prieš
kelias dienas, po kelias valandas trukusios apklausos, jis buvo
paleistas. Paleistas, nors dirba su paštu susijusioje įmonėje ir jo
darbas tiesiogiai susijęs su siuntų perdavimu į lėktuvus.
Paleistas, nes pasakė, jog batus nusipir-ko, bet nei čekio ar kitų
įrodymų neturėjo ir net nepasakė, iš kur pirko, o jo visi
skelbimai su telefonais, batais bei kitais daiktais, kurie taip pat
galėjo būti iš kitų apvogtų pašto klientų, dingo iš interneto.
Kokių dar įrodymų reikia, kad suimtų vagį? Po apklausos jis ir
vėl grįžo į savo darbo vietą.
– Andriau, nebežinau, ką ir pasiūlyti. Tik tarp mūsų kalbant,
pašte visiems giliai pochui tos tavo siuntos, tai nedidelis pro-
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centas ir dėl to niekas nedaro problemos. Įdėjai straipsnį apie
vagystes į kelis naujienų portalus, truputį pajudėjo, bet nemanau, kad kas nors ko nors ieškos ar nustatys, kas kaltas. Dabar
uždės banderoles ant visų tavo siunčiamų siuntinių, bet jas
klijuoja su lipnia juosta, tai bet kas gali jas nuplėšti ir vėl iš naujo
užklijuoti. Žinai, kad stengiuosi padėti ir man pačiam sunku tai
matyti, bet turi kreiptis į aukščiausius vadovus, gal tada pavyks
ką nors pasiekti, – pasiūlė pašto vadybininkas.
Didelėse įmonėse ir ypač valstybinėse, virš vadybininko,
kuris norėtų padėti, dar yra daug kitų vadovų, kuriems visa tai
atrodo tik statistika Excel faile, ir kuo aukštesnes pareigas
užima, tuo mūsų problemos atrodo menkesnės. Tačiau nenoro
rasti kaltininko negaliu niekaip suprasti, todėl nusprendžiau
išsiųsti laiškus visai vadovybei, bet teko tik priimti niūrią
realybę, jog vadybininko žodžiai yra gryna tiesa, o atsakymas
nuskambėjo maždaug taip: „Visi siuntiniai pristatyti gavėjams,
gavėjai už juos pasirašė ir nepateikė jokių skundų, todėl mes
manome, jog savo pareigą įvykdėme, o jei esate nepatenkinti
mūsų paslaugomis – siųskite savo siuntinius per kitas siuntų
kompanijas.“
– Tai sušiktas pasityčiojimas! Jie siunčia mus velniop, nes
yra sušikti monopolininkai ir valdo visus siuntimus Lietuvoje!
Jau prieš gerus metus siunčiau užklausimus į skubių siuntų
tarnybas, jog galbūt visą siuntimą perkelti jiems, tačiau nors ir
pristatymo terminai žymiai greitesni, bet pasiūlytos kainos
viršijo net mūsų prekių vertę, tad koks pirkėjas pirktų prekę už
šimtą dolerių ir papildomai sumokėtų už prekės pristatymą dar
šimtą? Akivaizdu, jog šias kainas žino ir paštas, todėl supranta,
kad niekur mes nedingsime ir toliau kankinsimės. Didžiausia
problema, jog jei ir toliau siųsime per paštą, tai vagystės taps
natūraliu dalyku, taip pat kaip ir klientų skundai dėl tuščių dėžių.

152 | G E R O N E Š I O J I M O

Nemanau, jog su tokiais klientų skundais ilgai taikstysis eBay,
tad nusprendžiau, jog turiu vėl pabandyti kaip nors gauti sutartį
su kuria nors skubių siuntų tarnyba. Visgi per metus laiko
daugiau nei padvigubėjo išsiunčiamų siuntų kiekiai, todėl
užklausas išsiunčiau visiems, kas tik siūlo bet kokias siuntų
pristatymo paslaugas į kitas šalis.
Į pavakarę, kai sandėlys ištuštėjo, paskambinau Antanui.
– Gavau atsakymą iš pašto vadovybės, kuriuo leido suprasti,
jog jie neieško kaltininko, o policija paleido įtariamąjį, pas kurį
rado mūsų dingusią prekę. Antanai, aš nebežinau, kaip tai spręsti
ir ką daryti. Šiandien net du klientai parašė, jog gavo tuščias
dėžes. Kiekvieną dieną bandome rasti sprendimus su klientais,
kurie negavo užsakytų prekių, bet taip negali toliau tęstis, reikia
kažkokių sprendimų, – nevilties apimtu tonu pra-dėjau pokalbį.
– Blogai, labai blogai, – susimąstė Antanas.
– Tikrai blogai, – pritariau jam, – bet yra keturi akcininkai, o
esu paliktas vienas visame šitame reikale. Buvote pažadėjęs
viską greitai sutvarkyti, bet nėra jokių veiksmų, o mus dulkina
kažkoks vagišius ir mes nieko nepadarome! Aš nežinau, ką dar
daryti, juk prekiaujame internete, o internete reputaciją susigadinti yra dienų reikalas, – ieškodamas pagalbos, emocingai priminiau pažadus ir problemas.
– Tikrai, būtinai tai reikia spręsti kuo greičiau, bet ar matei
straipsnį spaudoje? Aš tai suderinau ir sumokėjau nemažai
money, tai nėra, kad nieko nedarau. Aš darau, ką galiu.
– Tai kad tą straipsnį aš ir nusiunčiau naujienų portalams ir
už jį nieko mokėti nereikėjo! Jūsų minėtas žurnalistas su manimi net nebuvo susisiekęs! – supykdė melas apie tariamas pastangas spręsti problemas ir pakėliau toną.
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– Andriau, whatever. Aš darau viską, ką galiu, ir žinai, man
irgi nelengva, – pradėjo guostis Antanas. – Viešbučio reikalai
prasti, reikia kiekvieną mėnesį dengti nuostolius.
– Visi turi problemų, bet kaip spręsime mūsų problemas? –
pajautęs jo nenorą toliau šnekėti apie vagystes ir bandymą nukreipti temą, vėl pabandžiau grįžti prie man svarbiausio klausimo.
– Juk minėjau kelis kartus, jog darau viską, ką galiu, kad tau
padėčiau!
– Ką jūs darote? – nemažindamas pokalbio įtampos tiesiai
paklausiau. – Jei ką ir darote, tai nieko nesakote ir niekas nesikeičia, o aš noriu, kad pagaliau padėtumėte įmonei, prisidėtumėte prie jos. Juk už tai ir gavote įmonės akcijų!
– Aš tavimi patikėjau ir daug investavau. Tu esi CEO ir aš
nenoriu kištis į įmonės reikalus. Jūs patys tvarkotės kaip jums
tinkamiausia, todėl ko dar nori iš manęs? – grubiai atsikirto.
Pasimečiau ir kelioms akimirkoms nutilau.
– Jūs davėte paskolą su palūkanomis. Tai nėra investicija, o
įmonės akcijas ir gavote už tai, kad padėtumėte augti, plėstis ir
spręsti įvairias verslo problemas! Per tuos daugiau nei metus
laiko jūs nieko nepada...
– Andriau, – nutraukė mane Antanas, – nesipykstame, yra
taip, kaip yra, ir nieko nepakeisime. Ar įmonėje nėra skolų? –
pabandė pakeisti pokalbio temą.
– Tam, kad nesipyktume, turime vykdyti savo pažadus! – vis
labiau jausdamas neviltį, kad pagalbos nesulauksiu, dar la-biau
pakėliau toną. – Jūs labai daug ką žadėjote pradžioje ir ža-dėjote
labai daug pagalbos su dingstančiomis siuntomis, bet...
– Kaip įmonėje reikalai, ar nėra skolų? – vėl pakartojo klausimą, vis mažiau kreipdamas dėmesio į tai, ką jam sakau.
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– Nejaučiu jokio jūsų indėlio į įmonę, – pratęsiau neužbaigtą sakinį, – o įmonė skolų neturi.
– Tai gerai, kad nėra skolų. Tad dėl paskolų grąžinimo norėjau paklausti. Jau, manau, būtų laikas jas pradėti atiduoti ir
man labai trūksta money, ar gali padaryti man pavedimą?
– Jūs rimtai?! – toks Antano prašymas išmušė mane iš vė-žių.
– Juk paskutinį įnašą dėl plėtros Lietuvoje padarėte vos prieš
mažiau nei penkis mėnesius ir net nešnekant apie tai, kad per
tiek laiko nebuvo jokių naujų parduotuvių atidarymų kitose
šalyse, į kurias taip pat turėtumėte investuoti! Ką tik atidarėme
parduotuvę, vagia mūsų siuntas, o jūs dabar klausiate apie paskolas? Neturime pinigų paskoloms grąžinti, – nukirtau.
– Kiek dabar turime money banke? – nepasidavė Antanas. –
Nu ir dėl vagysčių, nemanau, kad tai turi bent kokios įtakos
finansams šią dieną. Kaip suprantu, pardavimai auga, tad turi
būti money ir man reikia, kad pasistengtumei padaryti pavedimą kuo greičiau, nes man labai jų trūksta, – pradėjo spausti
Antanas.
– Paskoloms grąžinti pinigų nėra. Visi pinigai yra skirti sumokėti už atkeliaujančias prekes, o dingstančios siuntos turi net
labai didelį poveikį. Tai turėtų jums bent šiek tiek rūpėti, o jūs
dar būtent šiuo momentu, niekuo nepadėdamas dėl vagys-čių,
norite pradėti atsiimti paskolas?!
– Andriau, pats sakei, kad pardavimai auga, tai turi būti ir
money, o jei jų dabar nėra, tai reikia, kad būtų greitu metu, nes
bent kiek nors atiduoti – neturi būti tokia didelė problem.
– Antanai, aš neturiu ką ir atsakyti, situaciją jau pasakiau,
dabar mes mokame už prekes. Jei metų gale liks laisvų pinigų,
tai pasistengsiu pradėti grąžinti paskolas, – nuleidau balsą ir
panorau greičiau baigti pokalbį.
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– Nu, aišku. Ieškosiu kitur, nes man jų būtinai reikia dabar.
Šiaip, manau, Londone reikia būtinai atidaryti parduotuvę, čia
taip viskas gerai, toks judėjimas, tokie visi positive, tad būtinai
turime bandyti. Be to, mane visi pažįsta, tad gautume daug
attention, gal bandome su TonyStreets? – lyg niekur nieko tėškė sau įprastą pasiūlymą.
Sumykiau kažką tokio, jog kaip mes atidarysime, jei ne apie
investicijas ką tik kalbėjome, bet apie paskolų grąžinimą ir
pabaigiau pokalbį.
– Aaaaaaaaaaaa!!! – numetęs telefoną į šoną surėkiau. – Kas
per šūdas! Kas vyksta?! Į kur aš papuoliau! Ką aš padariau???
Nuverčiau arčiausiai stovėjusias batų krūvas, o iš nuverstų
dėžių iškritusius kedus po vieną išmėčiau po visą sandėlį.
Suvokimas, kad viskas buvo tik didelis melas yra skaudžiausias. Aš atidaviau įmonę aferistui! Kodėl aš juo taip pasitikėjau? Slavą tikrinau dieną iš dienos, o pas Antaną puoliau kaip
sušiktas avinėlis. Pasakojau apie save, apie savo stiprybes ir
silpnybes, bet nieko neklausinėjau apie jį. Tikėjau jo sugebėjimais ir nuvertinau savo įdėtą darbą. Negalvojau apie save. Galvojau tik apie tai, ar aš jam būsiu įdomus. Jaučiausi per mažas,
kad galėčiau klausinėti. Verslininkas! Jauno verslo rėmėjas!
Filantropas! Blet, sušiktas banditas, o ne filantropas!
Išsirėkęs ir išmėtęs viską aplinkui, atsiguliau ant šaltų sandėlio grindų ir pajaučiau nenusakomą tvinksėjimą pakaušyje bei
spaudimą dantyse, lyg jie visi norėtų išvirsti. Žiūrėdamas į lubas
pradėjau galvoti, kur susimoviau.
Net nežinau, ar galima būtų jį pavadinti investuotoju, bet
turbūt tai ir būtų artimiausias atitikmuo. Jis investuotojas, ne
verslininkas. Dabar tik suvokiau skirtumą tarp šių žodžių.
Nesvarbu dėl kokių priežasčių, bet verslininkas kuria, ieško
sprendimų, kaip sukurti ką nors didesnio, geresnio, pelninges-
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nio ar tiesiog per verslą realizuoja savo idėjas, o investuotojas
investuoja. Jis nėra kūrėjas, nėra mentorius, nėra užnugaris ar
tuo labiau nėra mokytojas – jis perka pigiai ir parduoda brangiai. Po jo nors ir tvanas. Ieškojau mokytojo, o gavau intrigas.
Jam nesvarbios mūsų idėjos, mūsų svajonės ar siekiai. Atsiradus sunkumams, jis nuo jų bėga ir tampa nebesvarbu, ar tai
gali sužlugdyti įmonę, bet prioritetu tampa tik siekis susigrąžinti
paskolintus pinigus. Lyg būčiau gavęs paskolą iš greitųjų
kreditų, tačiau nors grąžinsiu visas paskolas, bet ir toliau įmonės
savininku liks tas pats „investuotojas“. Supistas reikalas. Priėjau
akligatvį. Beveik dvejus metus kaip kokiam paaugliui dalinau
šansus, stengiausi tikėti, jog galbūt jis yra mulkinamas jo
aplinkos, ir nesuvokiau arba nenorėjau suvokti, kad mulkinamas
esu tik aš vienas. Yra banditai, kurie įremia ginklą į galvą ir
reikalauja pinigų, ir yra pažengę banditai, tokie kaip Antanas,
kuriems ginklo net nereikia, jie gali nusipirkti teigiamą įspūdį ir
kaip voras savo voratinklyje gaudyti jais tikinčius. Tiek daug
žadėjo, tiek daug tikėjausi, bet visa tai buvo tik vizijos, tik saldus
melas. Neliko jokių šansų, kad dar turėčiau bent menkiausią
galimybę pasiekti savo svajonę kaip rėmėjui būti arenoje per
NBA žvaigždžių dienos rungtynes. Neliko jokių galimybių, jog
kedai, kuriuos piešda-vau naktimis, kada nors išvys dienos
šviesą ant kieno nors kojų. Viskas baigta, tiek metų dėl nieko.
Po truputį nusiraminau, mintyse liko tik žodžiai „viskas
baigta“ ir skausmas galvoje bei kylančių dantų pojūtis, bet dabar
jau nieko nepakeisiu. Ai, velniop, turiu priimti realybę, kokia ji
bebūtų, todėl pajautęs stingdantį šaltį, sklindantį nuo grindų,
pakilau. Pakilau, kad surinkčiau išmėtytus batus, sudė-čiau vėl
viską tvarkingai – nenorėčiau, kad ryte atėję darbuo-tojai tai
pamatytų. Mano stresą ir taip jie pastebi, o jei dar rastų
suniokotą sandėlį, pagalvotų, kad išprotėjau.
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Auštant naujai vasaros dienai, pro pravertas langines pučia
gaivus vėjelis. Lauke kartais pasigirsta čiulbantys paukščiai.
– Aaaaaaa! – kaip norėčiau rėkti, bet uždengiu burną ir garsą sulaikau viduje, kad neprižadinčiau miegančių tėvų bei sesės.
Negaliu nusėdėti vietoje, ir, matydamas iškeltus Michael Jordan
šešis pirštus, rodančius laimėtą šeštąjį NBA čempiono titulą,
šokinėju taip, lyg pats būčiau žaidęs kartu su juo.
Neįsivaizduoju, ar dar gali šioje planetoje gyventi panašus
žmogus į jį – šeštose rungtynėse, komandai atsiliekant trimis
taškais, įmeta dvitaškį, perima kamuolį ir galiausiai, priešininkui supainiojęs kojas, įmeta lemiamus pergalingus taškus. Jokio
jaudulio, jokio nerimo – tik užtikrinti veiksmai. Tapau istorijos
liudininku, kuomet mačiau paskutines šio krepšininko
rungtynes vilkint Chicago Bulls marškinėlius.
Iki šiol nepraleidžiu NBA finalų ir NBA žvaigždžių dienos
rungtynių, tai tapę gilia tradicija. Rungtynes sunku prisiminti,
tačiau emocijos nepasimirš niekada ir dėl tų emocijų verta keltis
naktimis. Niekada nepamiršiu, ir kaip po rungtynių, šiek tiek
numigęs, pasiimdavau kamuolį ir išėjęs į kiemą bandyda-vau
atkartoti įvairius judesius, matytus rungtynėse. Nemėgau ir
nesisekdavo žaisti krepšinio uždarose salėse, tačiau kiemo
aikštelėje praleisdavau kiekvieną vasaros dieną. Kuomet į lauką išeidavau pirmas ir nieko daugiau nebūdavo, dieną pradėdavau metimais nuo baudų linijos, tačiau tai nebūdavo treniruotė,
o labiau – būrimo salonas. Prieš mesdamas baudą, mintyse
užduodavau klausimą „krepšinio Dievams“: „Jei pataikysiu šį
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metimą – žaisiu NBA?“ Po šio klausimo beveik visus metimus
pataikydavau. Kitas klausimas: „Jei pataikau šį metimą – žai-siu
Chicago Bulls komandoje?“ Vėlgi beveik visi metimai skrodžia
tinklelį. Kartais užduodavau ir kitus klausimus, bet tuomet
metimai nebebūdavo tokie taiklūs, kaip pirmieji, todėl
neabejojau, jog NBA yra mano likimas.
Šiandien, atvykęs pas tėvus Kalėdų šventėms, prisimenu
daug praeities ir jaučiuosi ypač emocionalus. Kiekvienas daiktas
ką nors primena ir, atrodo, formavo mane ir mano ateitį.
Skaičiau knygas, klausiau patarimų – būk tikras, visada išlik
savimi, sunkiai dirbk, visada tikėk savo idėja, niekada
nepasiduok ir susirask mokytoją – tai yra svarbiausi žingsniai į
sėkmę. Tik niekur nebuvo parašyta, kaip tą mokytoją susirasti ir
nemaniau, kad jį suradus, galima netekti svajonės. Gal ne
svajonės svarbiausia, gal tai tik kvaila užgaida, kuriai nelemta
įvykti? Kiek daug žmonių dirba dėl to, kad pragyventų, kad
susikurtų geresnę buitį, kad nusipirktų brangesnių daiktų,
pasistatytų gražesnį namą, o galų gale kad ir pakeliautų po
pasaulį – visam tam reikia pinigų ir gal darbas gali būti tik
pajamų šaltinis?
Nors įmonė dar neskaičiuoja nė dvejų metų, bet prieš pat šias
šventes padariau visiems akcininkams pirmąjį paskolų
grąžinimą ir taip beveik pasidvigubinau atlyginimą, kurį buvau
sau išmokėjęs per visą šį laikotarpį. Pagaliau nebe aš nešu
pinigus į įmonę, tačiau gaunu pinigus iš jos. Kišenė papilnėjo
kiek daugiau nei dešimčia tūkstančių eurų, kuriuos visus, daug
negalvodamas, išleidau Kalėdų dovanoms nupirkti.
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PO PUSĖS METŲ
2014 METAI
VASARA

Praėjo nemažai laiko, jog galėčiau susitaikyti su karčia
realybe ir gyventi toliau. Išsikėliau iš tamsaus nuomojamo buto
į nuosavą šviesų Kauno rajone. Turėjęs galimybę mokytis iš
dizainerės įrenginėjant parduotuves, šią patirtį panaudojau
įsirengdamas savo namus. Anksčiau sau sakiau, kad niekada
neimsiu paskolų iš banko ir viskam galima susitaupyti, o jei
nesusitaupai, tai to ir nereikia. Šia nuostata vadovavausi ilgai,
tačiau suvokęs, kad Antano paskola kainavo daug daugiau nei
bet kuris bankas galėtų paimti, nutariau nelaukti. Kam mokėti
už buto nuomą, jei galiu pasiimti paskolą ir tą patį mokėti
bankui. Padariau dar kelis paskolų grąžinimus akcininkams ir
man tekusius pinigus paskyriau buto remontui bei reikalingiems daiktams nusipirkti. Atsirado naujas potyris – nors dar
negaliu sau leisti pirkti visko, tačiau pinigų stygiaus nebeliko.
Dirbti ir uždirbti ne pats blogiausias dalykas, kuris galėjo
nutikti. Neliko svajonės – atsirado pinigai. Atsimenu, kuomet
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mane mažą tėvai su močiute atsivežė į aerodromą pažiūrėti
lėktuvų pasirodymo. Negalėjau nuo jų atitraukti akių ir kaip
pavydėjau pilotams, skrendantiems padangėse ir sugebantiems
prikaustyti visų aplinkinių dėmesį tik į jų pasirodymą. Tapti
lakūnu tapo mano pirmąja svajone. Spalvinau knygutes su
lėktuvais ir konstravau įvairius modeliukus, bet bėgant metams,
ši svajonė liko pamiršta, tad kuo geresnė NBA svajonė?
Pamiršau apie skraidymą, pamiršiu ir šią. Laikas suaugti, o
suaugusiesiems svarbus pagrindas po kojomis. Kol esi jaunas ir
gyveni iš tėvų kišenės, gali svajoti apie bet ką, turi visišką laisvę
pasirinkti savo kelią, bet kuomet atsisėdi ant savo šiknos,
pasirinkimų laisvė sumažėja. Atsiranda baimė pasirinkti blogą
kelią. Dažnai kyla minčių, kas būtų, jei būtų. Jei visas tas
pastangas būčiau dėjęs dirbdamas didelėje tarptau-tinėje
įmonėje, galbūt būčiau ne tik daug anksčiau pajutęs, ką reiškia,
kuomet nereikia taupyti pinigų nusipirkti maisto ar kitų svarbių
dalykų, bet galbūt būčiau pasisėmęs daug daugiau patirties ir
priėmęs daug sėkmingesnius sprendimus.
Važiuodamas susitikti su Antanu poilsio parke netoli Trakų
jaučiuosi gerai ir nejaučiu didesnės įtampos. Apsitrynėme savo
kampus, atvėrėme savo kortas, nustojau planuoti bet kokius
parduotuvių atidarymus kitose šalyse bei tikėtis kokios nors
pagalbos iš akcininkų. Atsirado šioks toks stabilumas.
Pavyko išsinuomoti biurą šalia parduotuvės, kitoje gatvės
pusėje. Biuras – trisdešimties kvadratinių metrų, penktame
aukšte, dideliais langais, pro kuriuos matosi kiek toliau esanti
Laisvės alėja. Ši pasivaikščiojimų gatvė mane visada traukė ir
būdamas kabinete džiaugiuosi, jog galiu stebėti ten vaikščiojančius žmones, o kartais išeinu ir pats. Išeinu daug rečiau, nei
kad tai darydavau prieš kelerius metus, bet tie pasivaikščiojimai tokie pat malonūs ir leidžiantys paskęsti savo mintyse.
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– Ponas, ar galite paaukoti ant maisto? – šiek tiek prabudina
iš minčių moters juodais garbanotais plaukais balsas. Nors
šviečia saulė ir lauke šilta, bet ji su tuo pačiu bordo spalvos
paltu, su kuriuo ją matydavau ir žiemą. Pamenu, kuomet pamačiau ją pirmą kartą prieš keletą metų, pajaučiau gailestį. Nors
neturėjau daug pinigų, bet nešdamas siuntinius į paštą jai
paaukodavau bent keletą kartų per savaitę, kad ir po keletą
centų. Tikėjausi, jog ji kuo greičiau susitvarkys gyvenimą ir
nebegrįš į gatvę, tačiau taip nenutiko. Dabar, turėdamas
pakankamai pinigų piniginėje, tik pažiūrėjau į ją abejingu
žvilgsniu ir nuėjau toliau. Vis dažniau pradėjau ignoruoti
kiekvieną aplinkinį. Pradėjau nepasitikėti savimi ir savo
sprendimais. Pradėjo atrodyti, jog kiekvienas aplinkinis dėvi
kaukę ir ieško kaip pasipelnyti. Nebenoriu padėti, nebenoriu
nieko matyti ir noriu gyventi tik savo pasaulyje. Vis dažniau
norėčiau pradingti į kokią nors negyvenamą salą, kad nereikėtų
su niekuo bendrauti ir būčiau tik pats vienas.
Tai viena priežasčių, kodėl persikėliau į biurą stikliniame
pastate. Tai tapo mano šiokia tokia sala, kurioje galiu nematyti
kasdieninio darbo sandėlyje, šiek tiek atsiriboti nuo kasdieni-nių
problemų ir bendravimo su kitais. Visgi problemos nedin-go ir
nemaža jų dalis atgulė Kristei ant pečių, todėl bent šiek tiek
palengvinti jai darbą į sandėlį atsikėlė Vilma, kuri po truputį
perėmė siuntų išsiuntimą.
Vieną dieną pas mane netikėtai iš parduotuvės atėjo Ieva ir
pasakė, jog nori dirbti ką nors kita ir nebenori būti pardavėja.
Nors visada stengiuosi įvertinti kiekvieną darbuotoją ir pagal
galimybes pakelti pareigose ar bent kas kelis mėnesius peržiūriu atlyginimus, kad būtų galima pridėti bent po keliasdešimt
papildomų eurų ir kad nė vienam nereikėtų kaupti drąsos ir eiti
pas mane ko nors prašyti, tačiau šis jos apsilankymas mane
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sužavėjo. Pirmas žmogus įmonėje, kuris drąsiai pasakė, ko nori.
Ne tik pasakė, tačiau atėjo ir „pasiėmė“. Nebūčiau galėjęs
atsisakyti, net jei būčiau norėjęs. Mano argumentą, jog kiekvienos įmonės vienas iš svarbiausių prioritetų turėtų būti galimybė išlaisvinti kiekvieno darbuotojo pomėgius ar geriausias
savybes, ji panaudojo pareikšdama, kad jos pašaukimas yra
darbas su marketingu.
Marketingas skamba gražiai, tačiau po šiuo žodžiu slepiasi
daug darbų, kurie gali lemti įmonės ateitį, todėl jos noras man
nuskambėjo pavojingai. Kad ir kaip darbuotojai gerai žinotų
įmonės istoriją bei tikslus, jie visgi yra darbuotojai ir negalėčiau visko patikėti į svetimas rankas, tačiau marketingą galima
apibrėžti ir daug paprasčiau – tai reklama, socialiniai tinklai,
komunikacija su partneriais ir klientais bei žinomesnių žmonių
paieška, kurie už dovanojamas prekes sutiktų nusifotografuoti
parduotuvėje. Paskyręs jai šiuos darbus, atsikračiau ir paties
nemėgstamiausio – ji perėmė klausimus, susijusius su vartotojų
teisėmis.
Bet kuris vartotojas pasakys, jog vartotojų teises ginantys
specialistai yra būtini kovai su prekybininkais. Nors mūsų
įmonę ne kartą tikrino įvairios institucijos, tačiau jos visos
pasirodė tiesiog dirbančios savo darbą, kurių pagrindinė
paskirtis padėti, o ne bausti. Vyliausi, jog ir Vartotojų teisių
tarnybos užduotis yra tokia pati. Tai sustiprino ir pirmasis
vizitas, kuomet dar nebuvo įmonės ir dirbau vienas. Jaunas
klientas skundėsi, jog suplyšo krepšinio batelių tinklelis.
Įdėmiau juos apžiūrėjęs pastebėjau, jog plyšimas ypač keistas,
nes trūkis ėjo įstrižai per visą kedą tiesia linija. Tai sukėlė
įtarimų, jog batelis galėjo būti pažeistas kur nors užkabinus ir
tai nebūtų garantinis defektas. Su klientu ilgai šnekėjome, tačiau
jis laikėsi savo, jog kedai nekokybiški, o aš laikiausi savo, kad
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kedai kokybiški. Klientas kreipėsi į vartotojų teises ginančią
tarnybą. Nežinojau, ko laukti, ir buvo minčių, kad geriau
nesivelti, bet smalsumas nugalėjo ir norėjau pamatyti, kas bus. Į
mano kabinetą atvyko pagyvenusi moteris iš Varto-tojų teisių
tarnybos ir klientas su mama. Fotografavo, tikrino, lygino kedus
su kitais panašiais batais bei gerą valandą klausinėjo kliento,
kaip tai įvyko, o aš tik iš šono stebėjau visą sceną. Pasibaigus
tikrinimui, specialistė konstatavo, jog prekė kokybiška ir ji buvo
pažeista mechaniškai. Tai nesukėlė nei didelio džiaugsmo man,
nei nusivylimo klientui. Lyg taip ir turėjo būti. Tačiau
apsidžiaugiau tuo, kad specialistė pasakė, jog jei būna kokių
nors klausimų, galima visada kreiptis ir jos darbas padėti. Todėl
vėliau, jei tik kilo bent menkiausias klau-simas dėl kliento
skundo, pirmiausiai pradėjau klausti jos patarimo. Norėjau
suprasti taisykles, kokia prekė yra kokybiš-ka ir kokia –
nekokybiška. Deja, taisyklių, apibūdinančių ko-kybišką daiktą,
nėra. Todėl vėliau, klientams kreipiantis dėl įvairiausių
problemų, nebežinojau, kaip tai vertinti, o specia-listė visas
kitas prekes, dėl kurių klientai kreipėsi, įvertino kaip
nekokybiškas ir į kylančius klausimus atsakydavo vis rečiau ir
rečiau. Pradėjau galvoti, jog mūsų rinkai gamintojai tiekia
nekokybiškas prekes, nes skundų iš klientų pradėjome sulaukti
vidutiniškai kas keletą dienų. Tačiau anksčiau aš pirkau kedus
iš tiekėjo Vokietijoje, bet laikui bėgant, viskas pasikeitė ir kedus jis pradėjo pirkti iš mūsų, o tuos pačius batus parduodamas
Vokietijoje jis tesulaukia kelių skundų per mėnesį. Tad tapo
aišku, kad problema yra taisyklių nebuvimas ir nenoras jų
sukurti. Jei Vartotojų teisių tarnyba nepatvirtins nekokybiškų
prekių, juk kam tada tokia institucija būtų reikalinga? Su vėjo
malūnais kovojau daugiau nei metus laiko, bandžiau suprasti,
skaityti įstatymus, tačiau nuleidau rankas. Bet kuris batas, jei jį
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panešioji bent keletą mėnesių, turės pakitimų, dėl kurių galima
kreiptis į šią tarnybą, ir bus pripažintas kaip nekokybiška prekė. Tai pajautę kai kurie klientai pradėjo tuo naudotis: jiems
nebereikėjo pirkti naujų prekių – sumokėjus vieną kartą, jas
galima keisti ir keisti dėl bet kokių problemų. Nebežinojau,
kuris klientas elgiasi sąžiningai, o kuris bando apgauti. Vis
dažniau prisimindavau save su pirmaisiais Nike kedais, kuriuos
prižiūrėjau kaip vertingiausią kūrinį ir lopiau juos iki paskutinės jų nešiojimo dienos. Nesupratau, kodėl kiti jų taip pat nevertina, kodėl lyg džiaugiasi turėdami progą pavartoti žodžius
„nekokybiška prekė“ bet kurioje situacijoje. Nenorėjau to
matyti, todėl visa tai perleidau Ievai, kuri su Slavos pagalba
pradėjo vertinti skundus. Rezultatas nepasikeitė, bet manęs tai
nebelietė.
Stengiantis išspręsti visas problemas, didžiausiu malonumu,
žinoma, tapo tai, kad pavyko išspręsti problemas dėl vagysčių iš
siuntų. Nors policija ilgai nelaukusi nutraukė tyrimą ir
nenustatė, kas vogė, tačiau geriausias sprendimas verslui – tai
alternatyvos suradimas. Mūsų išsiunčiamas siuntų kiekis tapo
patraukliu kąsniu skubių siuntų kurjeriams ir turėjau galimybę
rinktis netgi tarp kelių kompanijų. Vėlgi neapsiėjau be klaidų.
Nors ilgai derinome sąlygas su UPS ir kitų pasiūlymų neturėjau, tačiau praėjus geram mėnesiui, po išsiųstos užklausos gavau
pasiūlymą ir iš kitos skubių siuntų kompanijos su atsiprašymu,
jog laiškas buvo pasimetęs ir bla bla bla, tačiau dabar jie
nusiteikę rimtai dirbti ir pasiūlė kainas šiek tiek geresnes nei
UPS. Nors UPS vadybininkas buvo ypač paslau-gus ir stengėsi
mums kiek įmanydamas padėti, bet pasirinkau žemesnę kainą.
Žemesnė kaina ne visada reiškia blogiau, ypač kuomet turiu
pasirinkti tarp dviejų tarptautinių ženklų. Šiuo atveju žemesnė
kaina buvo tik masalas mus prisivilioti ir, praėjus keletui
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mėnesių, nors siuntėme daugiau siuntų, nei buvome susitarę,
kaina išaugo. Nuleidęs galvą, grįžau atgal pas UPS kurjerius.
Bijojau, jog supratę, kad jie liko vienintelis pasirinkimas,
nebepasiūlys tokių pačių sąlygų, tačiau tai tik dar kartą parodė
jų profesionalumą ir supratimą bei sutarėme viską taip pat, kaip
ir buvome šnekėję anksčiau. Su UPS siunčiame jau beveik
mėnesį laiko, o pasaulis sumažėjo dar labiau – ne-bėra tokio
didelio skirtumo, kuriame pasaulio krašte esame. Užsakytas
prekes bet kurioje pasaulio vietoje klientai gali gauti vos per
kelias darbo dienas. Alternatyva išsprendė ir problemas su pačiu
paštu. Sužinoję, jog radome, kaip išsiųsti prekes be jų paslaugų,
greitai pakeitė toną bei atsakingus vadovus, taip pat
kompensavo visus nuostolius už pavogtas prekes. Veidmainiška? Tikrai taip, bet versle tai daryti lengva, nes įmonės pavadinimas slepia daug po juo esančių žmonių ir kaip lengva aukščiausiai vadovybei pasakyti, jog kažko nežinojo ir dabar tikrai
bus kitaip. Tebūnie – klientams atsirado alternatyva pasirinkti.
Visgi mano kelionės tikslas pas Antaną nėra skirtas tik
pasidžiaugti įmonės rezultatais su akcininku. Visa tai prisimindamas, jam pristatysiu kaip faktus, kurie padėtų lengviau surasti
naują įmonės savininką. Apsisprendžiau – nebenoriu kankintis
ir toliau dirbti darbo dėl uždarbio. Man reikia kažko-kios
prasmės. Neturėdamas perspektyvų plėstis į kitas šalis ir likęs
tik vietiniu pardavėju bei savo įmonėje turėdamas mažojo
akcininko teises, nesijausiu laimingas. Pardavinėti kitų sukurtus daiktus dėl jokio didesnio tikslo – nėra jokios prasmės. Aš
tik vadybininkas, ieškantis pirkėjo. Tik tarpininkas tarp gamintojo ir pirkėjo. Jei visa tai darysiu toliau, po dešimties ar
dvidešimties metų jausiuosi nepadaręs nieko dėl savo svajonių
ir senatvėje galėsiu tik prisiminti jaunystę, kuomet kupinas
aistros, užsidegimo ir emocijų visa tai pradėjau. Nenoriu gailė-
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tis. Noriu šią patirtį priimti kaip brangią pamoką ir ieškoti naujų
kelių link savo tikslų.
Parduoti įmonę paskatino ir Antano siekis tapti politiku.
Politiku be programos, tik su skambiomis frazėmis. Tokie
populistai politikai man asocijuojasi su melu, nuomonės keitimu
pagal aplinkybes, garbės neturėjimu ir silpnumu. Šis jo
pasirinkimas nenustebino ir tik patvirtino mano nuomonę apie
jį. Nustebino tai, kad mano istoriją panaudojo savo politinei
kampanijai, aišku, nupiešdamas ją savaip. Šioje istorijoje jis
tiesiog geras dėdė, kuris manimi patikėjo ir įnešė saulės
spindulių į mano gyvenimą. Jis spaudžia mane kaip citriną iki
paskutinio lašo. Pasirinkau jį kaip mentorių, o mentorius
atsisėdo ant kupros ir joja kiekvieną dieną. Kūrė įmonės
prezentaciją kaip pristatymą moksleiviams, bet tik vėliau
paaiškėjo jos tikrasis tikslas, kai paskelbė apie savo ketinimus
tapti europarlamentaru ir su šia istorija pradėjo važinėti po visą
Lietuvą. Nenorėjau būti politiko įrankis, bet jo argumentai
neatremiami – jis tai daro ne dėl rinkimų, ne dėl savęs ar manęs, o tiesiog važinėja po įvairias įstaigas ir reklamuoja verslą,
negi aš to nenoriu? Į tai nelieka kaip argumentuoti. Ai, tegul
daro, kaip nori.
Įvažiavęs į parko aikštelę, kelias papildomas minutes likau
sėdėti automobilyje, kol nesibaigė Eminem daina Kill You. Nors
The Marshall Mathers LP albumas kupinas tamsos, bei
klausydamas jo, mintyse įsivaizduoju, ką norėčiau padaryti, bet
tai padeda išsilieti galvoje, o ne viską kaupti ir laukti, kol
sprogsiu kaip bomba. Tai albumas, kurį klausydamasis automobilyje ar kambaryje, jaučiuosi lyg mažame, tamsiame, drėgname bunkeryje su krauju, lavonais, šautuvais, peiliais ir
įvairiais kankinimo įrankiais, o atidaręs duris išeinu į vasaros
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mišką su šviečiančia saule, čiulbančiais paukščiais ir skraidančiais drugeliais.
Palipęs takeliu iki restorano terasos, apsidairiau, tačiau
Antano nepastebėjau, todėl prisėdau prie staliuko ir užsisakiau
apelsinų sulčių. Vaizdas į ežerą pro pušis tikrai keri. Aplink
tokia ramybė ir toks poilsis.
– Andriau! – išgirdau Antano kvietimą ateiti.
Pakilęs nuo stalelio, priėjau prie Antano ir po trumpo pasisveikinimo laiptais užlipome į restorano antrą aukštą. Praėjome
pro stalelius ir pasukę už kampo patekome į ne tokią viešą erdvę.
Koridoriumi ėjome toliau. Praėjome pro didelį pokerio stalą su
ant sienos kabančiu dideliu paveikslu, kuriame Anta-nas žaidžia
pokerį su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Norėjau
paklausti, ar iš tikro žaidė kartu, bet neišdrįsau, tačiau jei
paveikslas kabo tokioje gerai matomoje vietoje, o žinant, kad
Antanas žaidė pokerį su daug garsių ir įtakingų žmonių, tai ir jo
žaidimas su vienu galingiausių pasaulio vadovų gali būti visai
įmanomas.
Paėję dar toliau, atėjome į nedidelį poilsio kambarį, kuriame
pažaidę pokerį žaidėjai ateina pailsėti. Antanas įsitaisė ant žemo fotelio prie židinio, o aš atsisėdau ant kėdės, stovinčios kitoje nedidelio stalo pusėje.
– Kaip sekasi? Kaip pardavimai? – pradėjo pokalbį Anta-nas,
o aš, pasidžiaugęs, jog viskas auga, po truputį pradėjau pasakoti
viską, ką ruošiausi atvažiuodamas, nepraleisdamas ir neigiamos
informacijos, jog su mumis nutraukė sutartį adidas, nes
uždraudė prekiauti eBay. Apie tokią galimybę iš partnerio
Vokietijoje žinojau jau gerais metais anksčiau, kuomet adidas
pradėjo šį draudimą taikyti jo šalyje esantiems pardavėjams.
Tad buvau pasiruošęs ir iš anksto suradęs naujus tiekėjus, todėl
tai bloga informacija tik sąlyginai. Tačiau vesdamas prie galu-
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tinio klausimo norėjau papasakoti viską, nors ir mačiau, kad
visos detalės jam atrodo nuobodžios – įeina pro vieną ausį bei
išeina per kitą.
Sėdėdamas kėdėje išsitiesęs ir pasakodamas apie įmonę,
pasijaučiau nepatogiai prieš jį, beveik gulintį žemame fotelyje,
ir vis dažniau akis užkliuvo už iš pakilusių jo marškinių vis
ryškiau šviečiančios bambos. Pasakojau toliau, tačiau tas
išsidrėbusio politiko vaizdas nedavė ramybės. Gal ir pats
pradėjau jį matyti kitomis akimis, bet nebebuvo to Antano, kuris
nedrąsiai prie durų šypsojosi atvažiavęs pas mane pirmą kartą.
Nemanau, jog jis pasikeitė. Manau, visada toks ir buvo, tik
matydavau nudailintą įpakavimą. Dabar mačiau jį lyg filme, tik
niekaip nesupratau, ar jis tuos filmus kopijuoja, ar filmai
kuriami pagal tokius tipus kaip jis, kuomet politikai, turintys
pinigų, sėdi išsidrėbę foteliuose ar sofose ir juokiasi bei keikia
visus, o pakliuvę į prožektorių šviesą vaidina nekaltus avinėlius.
Velniop jį. Matydamas, kad vis tiek jam neįdomu, o mintys
skraido kažkur aplink, viską pasistengiau kuo labiau sutrumpinti
ir priėjau prie galutinio susitikimo tikslo.
– Jau kurį laiką galvoju dėl įmonės ir siūlyčiau bandyti ją
parduoti.
– O... – sureagavo Antanas ir atkreipė dėmesį į tai, ką sa-kau.
– Įmonės veikla beveik stabilizuota, neturime skolų ir nebekyla problemų dėl atsiskaitymo su tiekėjais. Po truputį grąžiname paskolas akcininkams. Krepšinio kategorija užpildyta visiškai ir didžiausias potencialas būtų dar augti su kitomis kategorijomis kaip laisvalaikis, bėgimas ar treniruotės. Tad dar tikrai
ne viską esame išnaudoję ir augti vietos yra, ir tai galėtų vilioti
galimus naujus savininkus. Yra didelės perspektyvos kitose
šalyse, bet mes neturime žmonių ir žinių, kaip ten galėtume
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pradėti dirbti. Tad viską reziumuojant, kol yra pastovus augimas, manau, dabar būtų pats geriausias metas viską parduoti.
– Nustebinai mane, – kiek sutriko Antanas. – O kaip tu įsivaizduoji pardavimą? Parduotume tik prekybą Lietuvoje ar visą
verslą kartu su eBay ir užsienio klientais? Ar galvojai, kokia
galėtų būti pardavimo kaina?
– Negalime atskirti Lietuvos ir užsienio, tai bendras vienetas, todėl siūlau parduoti viską, o pardavimo kaina – nežinau...
– akimirkai nutilau ir pagalvojau ką sakyti toliau. – Manau, tai
nustatyti galėtumėte geriau jūs ar specialistai, kurie užsiimtų
įmonės pardavimu, tačiau aš bandyčiau spėti, jog suma galėtų
siekti apie tris milijonus eurų.
– Tai galime parduoti, o Egidijus viską sutvarkys, – sužibusiomis akimis atsakė Antanas.
Pakilome iš savo vietų, paspaudėme rankas ir aš išėjau.
Egidijaus paminėjimas pokalbyje nenustebino. Kuomet nebereikia slėpti kortų, tapo aišku, kad jis iš niekur nebuvo išmestas
ir tai buvo tiesiog gero ir blogo policininko žaidimas. Eidamas
koridoriumi pasijaučiau visiškai prastai. Vos prieš kelis metus
brėžiau tikslą per penkiasdešimt metų atidaryti parduotuves
penkiasdešimtyje šalių, tikėjausi didelio tarptautinio verslo, o
praėjus tiek nedaug laiko, vilčių nebeliko ir pats noriu viską
nutraukti.
Man patinka kedai, bet turiu viską pabaigti, kad nedingtų ta
aistra. Antanui įmonės pardavimas būtų naudingas sandėris –
vos prieš dvejus metus prasidėjo mūsų bendras verslas ir jei
atsirastų pirkėjas, kuris sumokėtų, kad ir mažiau nei mano
nurodyta suma, jam tai būtų vis tiek daugiau nei puiki investicija
ir galėtume eiti savo keliais nelaikydami kokių nors didelių
akmenų užančiuose. Na ir kas, kad nepadarė, ką žadėjo, tebūnie
man tai bus pamoka, bet galbūt atsiras įmonės pirkėjas, su
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kuriuo rasčiau bendrą kalbą ir galbūt jis leistų man išsipirkti
savo turimas akcijas bei galėčiau dirbti su nauju akcininku ir gal
su juo rasčiau bendrą kelią į svajonę. Net jei ir nenorėčiau
išpirkti akcijų, turėdamas sukauptą patirtį bei pasipildęs sąskaitą
nemaža suma pinigų, galėčiau pradėti naują savo kelią. Įmonės
pardavimas, kurioje pradėjau jaustis kaip įkalin-tas, neabejoju,
jog yra tinkamas sprendimas.

----------

Sėdėdamas prie stalo stikliniame biure ir nebedirbdamas
beveik jokio fizinio darbo, pradėjau storėti. Kadangi nešioju
plačius rūbus, tai to ir pats ilgai nepastebėjau. Tačiau šiandien
Kristės magistro diplomo įteikimas ir kaip apsidžiaugiau, jog
dieną prieš pabandžiau apsivilkti senąjį juodą kostiumą, tačiau į
jį niekaip nebeįtilpau. Neužsisegė net kelnės. Matydamas save
veidrodyje, nesuprantu, kaip greitai tai galėjo nutikti – dirbu su
sporto prekėmis, o visas kūnas pasislėpė po storu riebalų
sluoksniu. Priaugau daugiau nei dvidešimt papildomų
kilogramų. Labiausiai išsiskiria nukaręs pilvas, o nesulaukus nė
trisdešimties, pradėjo plikti viršugalvis bei šonuose šviesti žili
plaukai. Sėdėjimas per dienas uždarose patalpose odą išbalino
beveik iki baltos spalvos. Atrodau kaip sunkus ligonis.
Prieš pat šventę įsigijęs naują šviesiai pilką kostiumą ir
pasveikinęs sesę su mokslo pasiekimais, išvažiavau į Estiją.
Ten, kartą metuose, rengiama šventė visiems Nike prekių pardavėjams Baltijos šalyse bei vyksta naujo sezono kolekcijų
pristatymas ir praėjusių metų aptarimas. Tai šventė, kaip įsivaizdavau pristatymą, kuomet su Kriste važiavome pirmą kar-
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tą. Gaila, jog diena sutapo su diplomų įteikimu, tad negalės
atvykti ne tik ji, tačiau ir kelios pardavėjos.
Dviems dienoms uždarėme TonySports parduotuvę, išnuomojome devynvietį autobusiuką ir kurie galėjo, išvažiavo kartu
su Slava į pristatymą anksti ryte. Aš išvažiavau šiek tiek po
pietų, todėl žinojau, jog į šou dalį nespėsiu, tačiau į vakarinę dalį
turėčiau atvažiuoti laiku.
Metų pradžioje tapome partneriais su dviem sporto prekių
parduotuvėmis, todėl pajaučiau kartėlį, jog nė vienas iš savininkų nepanoro važiuoti į pristatymą ir sužinoti daugiau apie
gamintoją, kurio prekėmis prekiauja. Abu pirko prekes iš mūsų
ir perpardavinėjo savo internetinėse parduotuvėse, todėl šiek
tiek susibendravome ir, matydami rinkos pokyčius, jog atsiranda vis daugiau stipresnių pardavėjų ir reikia ką nors keisti, jei
nori toliau ne tik išsilaikyti, tačiau ir augti, nusprendė pasiūlyti
susijungti.
Pokalbiai su Arūnu, kuris prekiauja sporto sirgaliams skirtomis prekėmis, dėl galimo susijungimo prasidėjo prieš daugiau
nei metus ir buvo minčių, jog jis galėtų prisijungti panašiomis
sąlygomis, kaip prisijungė ir Slava. Ypač tuomet, kai Antanas
žadėjo po truputį grąžinti savo akcijas. Pamaniau, jog dalis tų
akcijų galėtų atitekti jam, tačiau paaiškėjo, jog jo įmonė neturi
sukaupusi turto ir visa jo prekyba vyksta tik užsakant prekes iš
parduotuvių ir perparduodant juos savo klientams, o pardavimai mažesni nei kad buvo pas Slavą. Todėl šį būdą atmetėme ir
nusprendėme įkurti naują įmonę, kurioje pasidalinome akci-jas
po lygiai – 50:50. Didžiausias jo išskirtinumas – tai sirga-liams
skirta atributika, tačiau kol viską perka iš vietinių parda-vėjų,
anksčiau ar vėliau klientams nebeliks prasmės pirkti iš
tarpininko ir jie pasirinks pirkti tiesiogiai, kad ir iš mūsų –
SportClothes. Kad to neįvyktų, jam papasakojau, nuo ko pra-
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dėjau savo veiklą, kaip pirkau iš kitų šalių ir taip galėjau sukurti ne tik išskirtinę parduotuvę su prekėmis, kurių daugiau niekas
neparduoda, tačiau ir suprasti, ko būtent klientas ieško ir ko nori.
Talpindamas į svetainę tas pačias prekes, kuriomis prekiauja ir
kiti toje pačioje rinkoje esantys didesni pardavėjai, negali
sukurti klientui pridėtinės vertės, o toks verslas negali ilgai
laikytis ar augti, nes esi kontroliuojamas kitų ir padedi jiems
suprasti, kurias prekes geriausiai perka tavo klientai. Toks
principas perkant viską iš tos pačios rinkos nėra blogai
pradedančiajam, bet norint augti, reikia ieškoti vis naujų galimybių. Susitarėme, jog jis prekes iš mūsų pirks už savikainą, bet
pabandęs ieškoti naujų tiekėjų kitose šalyse, nusprendė, kad jo
skaičiavimais tai padidintų pardavimus vos dešimčia procentų ir
dėl to neverta vargti. Taip pat ši galimybė jo nesu-viliojo ir dar
dėl to, kad pradėjo prekiauti eBay ir gana greitai pajautė postūmį
parduodant prekes užsienio klientams. Nors nuvylė jo nenoras
siekti išskirtinumo, tačiau dėl eBay prover-žio jaučiausi labai
patenkintas ir aš, nes net ir nevertinant fak-to, kad konkurentas
tapo partneriu, tačiau tapo ir eBay parda-vėju, leidžia laisviau
jaustis ir mums. eBay turi daug taisyklių ir jų reikia laikytis ypač
kruopščiai, nes vos šiek tiek apleidus, galima stipriai susigadinti
visus reikalus. Mums atsirado problema, jog vis dažniau
neatnaujiname dydžių ir klientai nusiperka prekę, kurios iš tikro
nebeturime. Šis defekto reitin-gas pradėjo laikytis prie
pavojingos ribos, todėl Arūno sėkmin-gi eBay pardavimai
galėtų patraukti ir mus, jei mes peržengtu-me šią ribą ir jei mūsų
pardavimai būtų apriboti. Jei taip įvyk-tų, tuomet viską
perkeltume pas jį ir jam būtų nauda dėl dar labiau išaugusių
pardavimų, o mums būtų naudinga, jog nors ir parduotume jam
prekes už savikainą, bet tos prekės bent nestovėtų ir toliau
išliktų prekių kaita. Išaugus jo apyvartai nusprendėme, jog
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pradėsime pildyti sandėlį sirgalių atributika, kuria neprekiauja
kitos vietinės parduotuvės, todėl padarėme pirmuosius futbolo
prekių užsakymus. Po truputį atsirado sva-jonės apie tik
sirgaliams skirtą realią parduotuvę.
Su Laisvydu, kuris prekiauja tik krepšiniui skirtomis prekėmis, susipažinome ne taip seniai. Daug ilgiau jį žinojau kaip
konkurentą, kuris, atrodo, daug daro, bet vis ko nors pritrūksta
užbaigti pradėtus darbus. Stebėdamas jį supratau, jog daug
projektų – nėra teigiamas bruožas, o labiau trūkumas, nes visko gerai nepadarysi, o neišpildyti projektai naudos neatneša. Dėl
galimybės susijungti su juo didelių vizijų nepuoselėjau, tačiau
apsidžiaugiau, jog sutiko kurti naują įmonę, kurioje mes
turėsime penkiasdešimt vieną procentą akcijų. Nors jis prekiauja taip pat daugiausiai tokiu pačiu principu kaip ir Arūnas
(gavęs užsakymą iš savo kliento, tą prekę užsako iš vietinio
pardavėjo), tačiau taip pat jis turėjo sukaupęs prekių už dau-giau
nei penkis tūkstančius eurų. Sutarėme tokias pačias sąly-gas
kaip su Arūnu, todėl džiaugiuosi dar vienu augančiu eBay
pardavėju. Jis man tapo svarbus ir tuo, kad nusprendžiau
nebeskirti daugiau laiko dirbant su TonySports internetine parduotuve, o SportClothes, kuri anksčiau buvo skirta daugiausiai
krepšininkams, po truputį keisti į visoms sporto šakoms skirtą
parduotuvę. Todėl Laisvydas, dirbdamas tik su krepšiniu, turės
vietos plėtrai. Sutarėme, jog jis skirs daugiau dėmesio krepšinio klubams, mokykloms bei žemesnės kategorijos prekėms,
kurių aš neperku, tačiau klientai ieško.
Nors atstumas iki Estijos sostinės – apie šešis šimtus kilometrų, tačiau važiuojant dienos metu kelias neprailgo ir net
nepajaučiau, kaip atvažiavau į viešbutį.
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Viešbučio vestibiulyje susitikau su savo komanda. Iš toli
pastebėjau jų laimingus veidus ir kaip apsidžiaugiau pamatęs
laimėtą pirmąjį apdovanojimą.
– Už geriausią krepšinio prekių parduotuvę Baltijos šalyse! –
vienas per kitą džiaugsmingai paaiškino perduodami man kokių
trisdešimties centimetrų aukščio graikų pergalės deivės Nikės
skulptūrą, kuri simbolizuoja Nike prekinio ženklo pava-dinimo
istoriją. Tai pirmas apdovanojimas, kurį gavome per tiek metų,
todėl tai sukėlė džiaugsmo bangą visiems, o man ypač. Šiuos
apdovanojimus Nike rengė pirmą kartą ir nesitikė-jome, jog
galime ką nors laimėti, bet būti įvertintiems šio gamintojo
suteikė neapsakomą džiaugsmą ir pasididžiavimą.
– Kaip kelionė? Kaip pristatymas? Ar patiko visiems? – kiek
paėjęs į šoną paklausiau Slavos, kuris po išsiskyrimo su Jūrate
per pusmetį numetė trisdešimt kilogramų, ir, apsirengęs naujus
juodus rūbus, atrodo, kaip visai sėkmingas verslininkas.
– Žiauriai fainai, būtinai reikia kiekvienais metais visus darbuotojus į tokį renginį atsivežti. Tai pramoga, bet svarbiausia,
jog pamato, kaip derinamos prekės, kokios bus naujos tendencijos. Labai fainai šoko šokėjos, muzika, šviesos... Kaip per
tikrą madų pristatymą, visi žiūrėjome net išsižioję.
– O kaip apdovanojimą įteikė? – smalsavau toliau.
– Tik atvykus manęs paklausė, ar galėsiu trumpam užlipti ant
scenos. Nors nesupratau, dėl ko reikės, bet įsivaizduok, kaip
pradėjau jaudintis ir krauti į kelnes...
– Įsivaizduoju... – juokdamasis atsakiau.
– Iškart pagalvojau, kad Karolina man skolinga. Ji nedrįso
atleisti vienos pardavėjos, todėl už ją tai turėjau padaryti aš, tad
jai ir sakau, kad paslauga už paslaugą ir kad jos laikas dabar
mane gelbėti. Kai kvies ant scenos, tai nueisi tu, – juokdamasis
pasakojo toliau, – nedrįso ir ji, bet susitarėme. Kai prasidėjo
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apdovanojimai, supratome, jog kažką gausime. Buvo daug
visokių apdovanojimų ir mūsų kategorija buvo pačioje pabaigoje, o kai nuskambėjo SportClothes vardas, tai Karolina užlipo ir atsiėmė mums skirtą statulėlę. Žiauriai fainai, viskas labai
gražiai vyko.
– Gaila, kad nemačiau, juk pirmasis apdovanojimas! Pasidėsime parduotuvėje matomiausioje vietoje! – pažadėjau žiūrėdamas į rankoje laikomą statulėlę.
Vakarinė dalis buvo rengiama teatro salėje su baltais stalais
kaip per tikrą pokylį. Mes pasirinkome atsisėsti prie kampe
stovinčio stalelio, kad visus matytume, bet kartu liktume visų
nuošalyje. Kad ir kokia graži šventė būtų, bet tai labiau šventė
pačiam gamintojui ir darbuotojams, o aš aplink matau vien
konkurentus iš kitų parduotuvių. Tad pabuvęs keletą valandų ir
nenorėdamas trukdyti darbuotojams atsipalaiduoti, kuomet direktorius šalia, grįžau atgal į viešbučio kambarį.
Naujos dienos rytą neskubėdami susirinkome lauke prie
viešbučio ir visi kartu nuvykome į naujos kolekcijos pristatymą. Vakar matėme bendras tendencijas, o šiandien galėsime
pačiupinėti kiekvieną prekę ir išsirinkti tai, kuo prekiausime po
gero pusmečio.
– Andriau, sveikinu gavus apdovanojimą!
– Ačiū, Tomai, tikrai labai juo džiaugiuosi, – padėkojau
naujajam Nike vadybininkui, kuris pakeitė anksčiau šias pareigas užėmusį Skirmantą. Kuomet susipažinau su Skirmantu, jis
atrodė savimi pasitikintis ir neabejojantis savo veiksmais. Pirmą kartą pamatęs Tomą pamaniau, jog jis visiška priešingybė.
Buvo ramus, paslaugus, klausantis ir tiesiog malonus vaikinas.
Tačiau kadangi tai mūsų tiesioginis kontaktas su gamintoju,
todėl keičiantis vadybininkui – sunerimau. Nežinojau, ar kas
nors mums keisis, ir ar toliau gausime išskirtines prekes. Nera-
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mino ir tai, jog Tomas nėra susijęs su krepšiniu bei anksčiau
nebuvo girdėjęs apie mūsų parduotuvę, bet jam pradėjus dirbti,
darbas klojosi taip pat, kaip ir anksčiau.
– Andriau, nesuvokiu tavo kainodaros, – po nedidelės įžangos ir pasivedęs kiek toliau nuo aplinkinių, nebe tokiu maloniu
tonu kaip per pirmą susitikimą, pradėjo Tomas, – tu pigini
prekinį ženklą ir nuvertini jį kaip produktą. Naujai išleistas
prekes tu pardavinėji iškart žemesne kaina, nei rekomenduoja
gamintojas.
– Aš piginu Nike??! Pas mus beveik nebūna nuolaidų. Didžiąją dalį prekių parduodu už pradinę kainą, nors ir ji mažesnė,
nei gamintojo rekomenduojama, tačiau taip pat neskelbiu
akcijų, per kurias didelėmis raidėmis rašoma, pavyzdžiui, nuolaida 50 %, kas, mano manymu, yra daug didesnis prekinio
ženklo piginimas, ką jūs darote savo parduotuvėse! – įsižeidžiau ir priėmiau asmeniškai. Lyg aš galėčiau nuvertinti
gamintoją, su kuriuo užaugau. Mano tikslas kaip tik priešingas:
noriu, kad šio gamintojo prekėmis galėtų džiaugtis kuo dau-giau
žmonių.
– Akcijas daro daug pardavėjų ir tai dažniausiai priklauso
nuo vietos, kur prekiauja. Jei prekiaujama prekybos centre, tai
pagal įsipareigojimą ir turime taikyti nuolaidas, todėl tai nie-kuo
nesusiję.
– Nesutinku su tuo, bet nenoriu ginčytis, – atšoviau.
– Ko tu įsižeidi? Aš tik sakau, kad jei taip myli šį gamin-toją,
tai turėtumei stengtis išlaikyti produkto vertę, o ne jį že-minti.
– Piginu, žeminu Nike vardą... – prunkšdamas sureagavau.
– Tiesiog atsižvelk į rekomendacijas ir nekils nesusiprati-mų.
Negaliu pasakyti, jog esant Tomui kas nors pasikeitė ar
išgirdau ką nors naujo. Įvairūs panašūs klausimai buvo ir
anksčiau. Tai dalis verslo, kuriame kiekvienas traukia virvę į
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savo pusę ir kuria savo verslo strategijas. Su Tomu dažniausiai
sutariame gan gerai, tačiau kiekvieną kartą susitikus, jis perduoda kokią nors žinią ir, būdamas naujokas, ne visada panaudoja tinkamus žodžius, o aš juos priimu per daug asmeniškai,
dėl ko pasikarščiuoju daugiau, nei galbūt turėčiau.
Po pokalbio grįžau atgal šalia savo komandos ir iškart nusišypsojau pamatęs, kaip visi susidomėję apžiūrinėja prekes, o
konsultantės viena po kitos eina matuotis patikusius rūbus bei
išėjusios maivosi prieš veidrodį.
– Seni, negerai kažkas? Ko sėdi šone?
– Nieko, Slava, Tomas kniso protą dėl kainų, – atsakiau kiek
atmestinai.
– Tai juk ne pirmas ir, manau, ne paskutinis kartas, – atsiduso Slava, jog nieko naujo neįvyko dėl ko reikėtų rimčiau jaudintis ir atsisėdo šalia manęs ant minkšo suolo.
– Nu taip, bet dar nė karto nesakė, kad žeminu Nike vardą.
– Ai, grybauja ir tiek, neimk į galvą, jau šnekėjome ne kartą
apie tai, – pabandė nuraminti.
– Žinau, Slava, ir visa tai užknisa, bet gal yra tiesos, ką jis
sako...
– Ei! Nu tik nepradėk abejoti savo strategija, juk ji ir padėjo
išaugti iš nieko. Jei būtumei klausęs visko, ką jie sako, nebūtumei net sutarties su jais gavęs!
– Neabejoju pasirinkimu, bet gal mums tik patiems atrodo,
kad kažką gero darome, o iš tikrųjų – tik žeminame? Juk yra
gamintojų, kurie kedus pardavinėja po kelis šimtus ar tūkstančius eurų ir juos perka, nes jų pirkėjai nori atrodyti išskirtiniai,
o mes nupiginame tas prekes ir jos gali tapti nuvalkiotos.
Nežinau, kiek tai turi logikos, bet užknisa. Gal iš tikro per daug
stipriai laikausi įsikibęs savo praeities, jog ilgai rinkdavau
pinigus, kad nusipirkčiau originalius kedus ir noriu, kad dabar-
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tiniams krepšininkams nereikėtų rinktis vos iš kelių modelių ir
ilgai taupyti dienpinigius, kad nusipirktų batus. Juk dabar pas
mus didžiausias kedų pasirinkimas Baltijos šalyse, iš dalies pasiekėme didelius tikslus – sukūrėme laisvę rinktis, o kainą nustato gamintojas. Per tiek metų mes pakeitėme kedų rinką Lietuvoje, kuriame visų prekių aprašymus, supažindiname su istorija, fotografuojame, filmuojame, ieškome naujovių, o blemba
pasako, kad žeminame vardą. Man kaip tik atrodo, kad jie,
darydami išpardavimus su nesveikai didelėmis nuolaidomis,
apgaudinėja klientą, o kartu ir žemina vardą, – pasidalinau savo mintimis.
– Tai žinoma, bet išpardavimų reikia pirkėjams – kuo didesnė nuolaida, tuo daugiau pirkėjų gali pritraukti ir tai, manau,
niekuo nesusiję su vardo žeminimu. Tiesiog pajautė, kad mes
augame ir šikna dega kitiems jų partneriams, todėl ieško
preteksto, kad mes pakeltume kainas. Jie daro nuolaidas, mes
irgi jas darome, tik skirtingais būdais. Pas juos jos būna
retkarčiais ir didesnės, o pas mus – visada ir mažesnės. Tai,
manau, abi pusės vienodos ir nieko nepakeisi.
– Nu turbūt, bet erzina tie visi nurodymai ir aiškinimaisi...
Turime dėti visas pastangas, kad toliau augtume ir tikėtis, kad
atsiras koks nors įmonės pirkėjas. Antaną išrinko į Europos
Parlamentą, praėjo kiek daugiau nei mėnuo laiko nuo tada, kai
pasakiau jam apie įmonės pardavimą. Tad tikiuosi, kai neliko
rinkimų kampanijos, padės rasti įmonės pirkėją.
– Vis dar tiki, kad jis bent pirštą pajudins dėl įmonės? –
nustebęs paklausė Slava.
– O kas belieka? – atsidusau ir trumpam nutilau. – Tikiu tik
tuo, jog pardavus įmonę, jam būtų geras uždarbis. Galbūt reikėtų
ir mums ieškoti pirkėjo, bet kai kalbame apie tokias sumas,
nelabai net įsivaizduoju, nuo kurio galo pradėti tai da-ryti. Todėl
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pirkėjo paieškas turime palikti Antanui, o mums reikia galvoti
tik apie tai, dėl ko kas nors norėtų pirkti įmonę. Juos gali
sudominti tik pelnas, tad jau kuris laikas galvoju apie
TonyStreets parduotuvę, – trumpam nutilau ir žiūrėdamas į
Slavą tęsiau toliau, – manau, reikia ją uždaryti ir bandyti atidaryti naują prekybos centre.
– Blemba, Andriau, kam to reikia? – nustebo Slava dėl tokio
mano noro. – Juk dirbame vos daugiau nei pusę metų, juk žiauriai gaila būtų uždaryti.
– Žinoma, gaila, bet joje nėra pardavimų. Pardavėjos neturi
ką veikti. Ateina vos po keletą žmonių per dieną. Mums ji graži ir mums ji patinka, bet joks įmonės pirkėjas nenorės gauti
nuostolingos parduotuvės. Manau, reikia išbandyti prekybos
centrą. Visi didžiausi pardavėjai juose turi savo parduotuves, tad
galbūt ir mes ten rasime daugiau klientų, o kada nors vėliau vėl
atidarysime panašią nedidelę parduotuvę, tik geresnėje ir labiau
matomoje vietoje, – suteikiau vilties ir sau, ir Slavai.
– Bet juk anksčiau šnekėdavome, kad prekybos centrai ne
mūsų stilius, kad mes norime būti tik mažose parduotuvėse
miesto centre, o dabar nori visa tai pakeisti... – Slava priminė
ankstesnius įsitikinimus.
Trumpam nutilau.
– Pamenu visa tai... – vėl nutilau ir, akimirką dar pagalvo-jęs,
tęsiau toliau, – bet siūlau tai daryti ne dėl to, kad noriu, tačiau
dėl to, jog mes turime judėti į priekį. Mes juk nesame bandę
prekiauti prekybos centre, tačiau esame prieš juos nusis-tatę. Aš
manau, jog dabar mums turėtų rūpėti tik pardavimų augimas, o
prekybos centras galbūt tai padėtų padaryti.
Tai sakydamas, pasijaučiau, lyg parduočiau save. Nesijau-čiu
sąžiningai tai šnekėdamas ir nejaučiu, jog tikiu tuo, ką sakau,
bet noriu ko nors naujo. Noriu kokių nors potyrių, kokių nors
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bandymų. Noriu kažką keisti ir ko nors, kas leistų gyventi bei
negalvoti apie problemas su Antanu, net jei tai reiškia, jog
turime uždaryti boutique stiliaus parduotuvę ir vietoje jos atidaryti naują prekybos centre.
– Jei manai, kad tai padidintų pardavimus ir padėtų surasti
įmonės pirkėją, tai galime daryti kaip tu sakai, – neužtikrintai,
tačiau ilgai negalvojęs, sutiko Slava.
Po patvirtinto nuosprendžio parduotuvei pasijaučiau šiek tiek
lengviau. Bus naujas iššūkis ir nauja patirtis. Tai jausda-mas,
pakilau nuo suolo ir kartu su Slava prisijungėme prie komandos
iš arčiau apžiūrėti naujos kolekcijos prekes.
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PO METŲ
2015 METAI
VASARA

– Kaip viskas užpiso... Kaip viskas neįdomu... Nu dar vieną
dieną, tik dar vieną sušiktą dieną ir gal šiandien kas nors pasikeis...
Prausdamasis ryte ir žiūrėdamas į veidrodį stengiuosi bent
šiek tiek save paskatinti ir pasiruošti naujai dienai. Kiekvienas
rytas tapo kova su savimi, kad nepasiduočiau. Nors, atrodo,
visos dienos užimtos ir visada reikia skubėti, bet kartu – jos visos vienodos, tamsios ir net sunku atsiminti, ką veikiau vakar.
Atrodo, vieną dieną esu kupinas emocijų ir energijos, o kitą
– viską norėčiau sugriauti, išspardyti, pabaigti. Tampa dar
sunkiau, kai stengiuosi tai laikyti savyje, laikytis kažkokių
taisyklių, kažkokių normų. Jaučiuosi lyg filme Visa griaunantis su Sylvester Stallone ir Wesley Snipes, kuriame negalima
keiktis, kuriame visi šypsosi, gyvena positive life gyvenimus ir
aplink atrodo viskas taip gražu, bet taip pat yra gyvenimas
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kanalizacijoje, kurioje viskas nešvaru ir visko trūksta, tačiau
atrodo daug tikriau nei toje šviesoje.
Sėdžiu gilioje komforto zonoje – lyg ir įmonei sekasi, mano
banko sąskaitoje yra pinigų, pradėjau keliauti, įsigijau amerikietišką sportinį automobilį, apie kurį svajojau nuo paauglystės, bet, atrodo, kiekviena diena vis blogesnė ir tamsesnė už
buvusią. Tapau įkalintas savo paties susikurtume kalėjime.
Tapau irzlus, piktas, skubantis, nepatenkintas. Lyg verdantis
puodas. Vienintelė likusi motyvacija – tai lenktyniauti su
ankstesnių metų pardavimais dar vis tikintis, jog tai ką nors
sužavės ir taps bent šiek tiek svarbu.
Dar tirštesnį juodą atspalvį dienoms suteikė baimė. Karo
baimė. Karas visada atrodė toks tolimas ir vykstantis kažkur tik
laikraščių puslapiuose, kol tai nepaliečia pažįstamų. Prasidėjus
Maidano įvykiams Ukrainos sostinėje Kijeve, per daug dėmesio nekreipiau – tai tik dar viena protesto akcija, dar vienas
valdžios pasikeitimas. Tačiau pakeitus valdžią, įsiplieskė karas
tarp Rusijos ir Ukrainos, kuris užtvindė laikraščius ir televiziją,
bet spaudoje esame įpratę matyti, jog kažkas kažkur kariauja ir
tie žmonės atrodo lyg dirbtini, lyg patys to nori, lyg patys
pasirinko tokį gyvenimą. Ukrainos pietuose, Odesoje gyvenantis klientas, su kuriuo ir anksčiau pasišnekėdavome bent kartą
per savaitę, pradėjo vis dažniau rašyti bei siųsti įvairius vaizdo
įrašus, kurie sėjo didėjančią baimę. Visas abejingumas pradingsta, kuomet savo istoriją pradeda pasakoti vienas žmogus, o
ne spaudoje esanti susisteminta statistika, jog kažkur žuvo
dešimtys ar šimtai žmonių, kurie atrodo labai tolimi. Nors
Odesoje karas nevyko, tačiau vyko protestai, atsirado vis
daugiau pranešimų, jog tai bus kitas miestas, kurį bandys užimti
Rusijos pajėgos. Prasidėjo mobilizacija, dėl kurios jis pradėjo
slapstytis ir tik naktimis grįždavo į savo namus. Nesau-gumas
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gatvėse, dėl kurio vieną dieną pakliuvo į po gatves
besišlaistančios grupuotės rankas ir su metaliniais strypais jam
sulaužė abi kojas. Negalėjau atsiriboti nuo jo pasakojimų ir visa
tai vertė vis labiau baimintis dėl to, kas gali įvykti bet kuriuo
metu ir bet kurioje šalyje.
Tik šiek tiek praskaidrinančiu tamsias dienas malonumu tapo
naujos parduotuvės atidarymas Laisvės alėjoje. Daug metų
svajojau šioje pėsčiųjų gatvėje turėti savo parduotuvę. Vaikiausi
pardavimų ir bandžiau kopijuoti kitus, atidarydamas parduotuvę
prekybos centre, bet po atidarymo jame, nepraėjus nė dviems
paroms, supratau, kokią klaidą padariau, ir iškart panorau kuo
greičiau ją uždaryti. Tikėjausi pardavimų, klientų grūsčių ir
didelio pelno, bet nieko panašaus nesulaukiau.
Kaune yra du dideli prekybos centrai, tačiau nė viename
nebuvo laisvos vietos, todėl teko rinktis tarp mažesnių. Nugalėjo sentimentai atidaryti parduotuvę ten pat, kur anksčiau
dirbau konsultantu sporto prekių parduotuvėje, kuomet dar
buvau studentas. Didelių pardavimų ambicijas padidino ir
prekybos centro vadybininkės paminėti skaičiai, jog parduotuvėje, kurioje dirbau prieš dešimtmetį, būna, jog suprekiaujama
ir dešimt tūkstančių eurų per dieną! Tokių pardavimų mums nė
nereikia, bet jei kasdien prekiautume, kad ir porą kartų mažiau,
tai vis tiek būtų fantastiškas rezultatas. Išsinuomojome daugiau
nei dviejų šimtų kvadratinių metrų patalpas, iš kurių beveik pusę
ploto paskyriau sandėliui, kadangi norėjau, jog šioje
parduotuvėje niekada nepritrūktų prekių.
Įrengti daugiau nei šimto kvadratinių metrų prekybines patalpas tapo iššūkiu. Nebenorėjau samdyti dizainerės, norėjau
visa tai padaryti pats. Neišsižadėjau ir principo, jog parduotuvė
turi atspindėti ne tik pardavėją, tačiau ir aplinką, kurioje ji yra,
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o kadangi prekybos centras įsikūręs netoli didelio parko prie
upės, nusprendžiau, jog ir mūsų parduotuvėje tai turėtų jaustis.
Gėlininkai atvežė beržų kamienus, kuriuos pastatėme į
poilsio saleles su dirbtiniais krūmais bei mediniais suoliukais,
ant kurių klientai galės prisėsti matuodamiesi prekes. Sienas
apdėjome ruda medžio žieve bei dirbtiniais vijokliais. Batus
sudėjome į per visą sieną iš tamsiai rudų rombų pagamintą batų
sienelę. Parduotuvės priekyje įrengiau nedidelę krepšinio
aikštelę, o ant grindų patiesiau juodą, plyteles imituojantį linoleumą.
Pirmu savo, kaip interjero dizainerio, darbu likau patenkintas tik iš dalies. Įvykdžiau viską, kaip ir įsivaizdavau, tačiau
neįvertinau pagrindinio ir svarbiausio aspekto – parduotuvė
uždaroje patalpoje be saulės šviesos, o jai įrengti panaudojau
daug tamsių spalvų, dėl ko ji tapo didelė ir slegiančiai sunki.
Nusižengiau ankstesniai nuostatai nerengti pompastiškų
atidarymų ir šį kartą surengėme koncertą, į kurį susirinko daug
žmonių, bet aš į jį eiti nedrįsau. Visą dieną praleidau stebėdamas vaizdo kameras bei vis sulaukdavau džiaugsmingų emocijų pliūpsnių tai iš Slavos, tai iš konsultančių. Mane labiausiai
domino pardavimai, o jų labiausiai ir trūko. Bandžiau save
raminti, jog tai tik pirma diena ir nereikia norėti stebuklų, tačiau
po antros tokios pačios dienos iliuzijos, kad prekybos centras
mums atves tūkstančius naujų klientų, žlugo. Klientai iš dangaus
nekrenta ir jų reikia ieškoti patiems. Po kurio laiko vis daugiau
kaltinimų susilaukiau ir iš akcininkų, jog tai visai natūralu, juk
prekybos centras ne pagrindinėje gatvėje, kad parduotuvėje per
mažai prekių, kad padaryta blogai tai tas, tai anas. Visi gudrūs
šnekėti post factum.
Geriausiai mūsų pasikeitusią įmonę apibūdinančiu įvykiu
tapo Raimondos kivirčas su vyresnio amžiaus klientais, kurie
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atnešė grąžinti prieš savaitę įsigytus batų raištelius. Po standartinio prekės patikrinimo Raimonda nustatė, jog prekė nešiota ir
dėl to atsisakė priimti. Pokalbis išsirutuliojo į ilgą ginčą labai
pakeltu tonu.
– Keli eurai! Ką tu darai?! Priimk prekę, grąžink tuos pinigus ir visiems bus rami galva, o dabar tokias nesąmones darai!
Kas darosi? Kodėl šauki ant kliento?! Kodėl taip pasielgei?!
Važiuodamas į parduotuvę ruošiausi apšaukti ir repetavau
žodžius, kuriuos sakysiu, tačiau užduodamas tuos klausimus,
gana greitai pradėjau girdėti ir atsakymus. Mes pasikeitėme.
Mes nebeturime savo veido ir nebeturime jokios aiškios krypties. Lyg ir imituojame laisvus bei kūrybingus, tačiau aprašėme
visas situacijas, visas aptarnavimo normas su visais standartiniais atsakymais. Kad tik neišsišoktume, kad tik elgtumėmės
kaip visi aplink. Tapome laisvi tiek, kiek leidžia standartai.
Laisvi kaip liūtai narvuose.
Mūsų trisdešimt ir nesame tokia pati komanda, kaip buvome
anksčiau. Raimonda buvo laiminga, šypsodavosi, šokdavo ir
dainuodavo, o dabar užsidega nuo mažiausios kibirkšties, bet tai
neatsirado iš niekur. Aš esu komandos lyderis ir kuomet buvau
laimingas, siekiau svajonės, apie praeitį ir ateities tikslus
pasakojau aplinkiniams, o jie lygiai taip pat užsidegę dėjo visas
pastangas, kad sukurtume kai ką ypatingo. To neliko. Kaip žuvis
pūva nuo galvos, taip ir mes pradėjome keistis nuo manęs. Man
neliko tikslo, įtampa ir stresas tapo kasdieniniais palydovais.
Nebeskyriau pakankamai laiko ir dėmesio dirban-tiems aplink,
tai kaip galiu tikėtis, jog juose išliks viskas, kuo tikėjome
anksčiau? Nebenorėjau net važiuoti į prekybos centrą ir susitikti
su konsultantėmis. Norėjau kuo mažiau bendravimo, o save vis
guosdavau, jog per ilgiau nei pusmetį, kuomet dir-bau
konsultantu sporto prekių parduotuvėje, nė karto nemačiau
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direktoriaus ir kažkaip susitvarkydavome. Tad kodėl pas mus
negali taip būti, juk ir tai pasistengiu atvykti bent po kelis kartus
per savaitę, bet turbūt tai ir tampa didžiausiu skirtumu, kuomet
tai yra įrankis siekti svajonių ir kuomet tai tampa tik verslu.
Mano atvažiavimai pradėjo nešti daugiau įtampos nei
džiaugsmo. Nors ir nepasakojau visko, kas slegia, tačiau vis
išsprūsdavo, jog negerai tai tas, tai anas ir visa tai persiduoda
kitiems.
Atvažiavęs į parduotuvę, jau buvau nusiraminęs ir susitai-kęs
su realybe, tad vietoje pykčių – pasišnekėjome ir pasižadė-jome,
jog pasistengsime kaip įmanoma labiau vengti panašių situacijų.
Praėjus keliems mėnesiams, Raimonda atvyko pasakyti, jog
išeina iš darbo. Kitomis aplinkybėmis būčiau bandęs atkalbėti
nuo tokio sprendimo, tačiau dabar ją tik pas-katinau imtis to, kas
jai iš tikro patinka.
Prekybos centre atsirado tokių taisyklių, jog darbuotojos
negali eiti pietauti į kavines pietų metu su prekybos centro lankytojais, negali išsinešti šiukšlių, kad kas nors nepamatytų, ir
daugelis kitų, kurios mums atrodė kaip konsultančių žemini-mas
ir prekybos centro lankytojų išaukštinimas, lyg tai būtų atskiros
kastos. Darbas iki devintos vakaro visą savaitę ir net švenčių
dienomis vis labiau kėlė nepasitenkinimą darbo sąly-gomis.
Todėl visi apsidžiaugėme paskutine darbo diena ir persikėlimu
į naują parduotuvę Laisvės alėjoje, kurioje kitomis akimis
galėsime įvertinti laisvę, kuomet niekas negali nurodyti nei kaip
dirbti, nei kada dirbti, nei kada pietauti.
Naujos parduotuvės panorau kiek įmanoma šviesesnės – dideli vitrininiai langai, baltos sienos, baltos lubos, balti blizgūs
batų stendai, baltos pakylos prie batų lentynų, baltos kabyklos
rūbams, šviesiai pilkos grindys. Tik detalėms panaudojau juodą spalvą, kad parduotuvė neatrodytų kaip ligoninės palata.
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Gyvybingumui sukurti pakabinome spalvotus plakatus bei
pastatėme kelias dekoratyvines palmes. Virš prekystalio ant
sienos pakabinome šviečiantį SIL logotipą.
Apie SIL pavadinimą galvojome dar prieš planuodami verslų sujungimą su Slava. Jau tada daugeliui klientų tai atrodė
priimtinesnis pavadinimas. Tačiau vis laikiausi istorijos ir norėjau išlaikyti SportClothes vardą, bet atėjo riba, jog daugeliui
SportClothes pavadinimas tapo ne toks žinomas ir ne toks suprantamas kaip trumposios raidės SIL. Nukabinome TonySports logotipą nuo pirmosios parduotuvės bei pakeitėme naujuoju. Ši parduotuvė buvo keisčiausia iš visų – klientams buvome SIL, interneto parduotuvėje buvome SportClothes, o prekes
ateidavo įsigyti į parduotuvę TonySports. Nebeliko maišalynės,
išskyrus dar vienintelę interneto svetainę TonyStreets, tačiau jos
lankomumas mažėja ir nekelia jokių sentimentų nei man, nei
tam pačiam Slavai.
Nors parduotuvė jau veikia kelias savaites, tačiau buvo
nuspręsta, jog ir jai reikia surengti atidarymą, į kurį atvyko
kelios muzikos grupės bei jų pasiklausyti susirinko kelios
dešimtys jaunųjų gerbėjų. Aš visa tai vėl stebėjau kompiuterio
ekrane. Šį kartą nejaučiau baimės, jog nebus pardavimų ar
parduotuvė veiks nuostolingai. Šios parduotuvės laukiau daug
metų ir ja džiaugiuosi ne mažiau nei pačia pirmąja. Nuošalus
stebėjimas tapo tikru įpročiu ir daug maloniau atvykti po visko
bei matyti džiaugsmą, kaip viskas gerai praėjo, nors per kameras
ir pastebėdavau, jog vienas ar kitas dalykas klostosi ne visai
pagal planą. Dėl to, būdamas vietoje, tik būčiau stengęsis ką
nors keisti ir kištis į kitų darbus.
Po parduotuvės darbo dienos pabaigos grįžau į sandėlį pakilios nuotaikos ir atsipalaidavęs. Vis mažėja ieškojimų ir bandymų. Viską planuoti tampa daug lengviau ir net pačios parduo-
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tuvės atidarymas po truputį tampa įprastu ir suplanuojamu
dalyku. Nutinka vis mažiau įvykių, kurie galėtų stebinti, tačiau
įsijungęs eBay, pamačiau kai ką netikėto – atsirado naujas
pardavėjas iš Kauno, prekiaujantis krepšinio prekėmis, apie kurį
anksčiau nieko nežinojau. Per savaitę bent keletą kartų tikrinu
ne tik konkurentus bei ką jie veikia, tačiau ir ieškau naujų, tik
pradedančių susikurti naujų parduotuvių. Net ir ma-žiausias
pardavėjas, jei turi bent šiek tiek daugiau užsispyrimo nei
dauguma, po keleto metų gali tapti stipriu konkurentu. Nauji ir
nedideli pardavėjai dažniausiai turi daug daugiau idėjų nei tą
patį darbą dirbantieji metų metus, todėl jais visada apsidžiaugiu,
nes jie gali įnešti daugiau naujienų nei bet kuris kitas. Šis atvejis
kitoks – tai ne internetinė parduotuvė, o prekės eBay. Tad arba
kažką praleidau, arba tai kažkas naujo. Dar nė vieno nebuvau
pastebėjęs, kuris pirmiausiai pradėtų prekiauti eBay,
neturėdamas net paprastos internetinės parduo-tuvėlės. Kuo
daugiau laiko skyriau rasti informacijai apie jį, tuo keisčiau
darėsi. Neliko abejonės, jog visos parduodamos prekės yra
įsigytos iš mūsų per paskutiniąsias kelias savaites, o
ankstesniame vartotojo varde buvo žodis „Ieva“ bei visas prekes įsigijo Laisvydo parduotuvė.
„Negi Ieva su Laisvydu pradėjo sukti atskirą bizniuką?“ –
iškart kilo mintis. Bet neee, negali būti, o visgi gal įmanoma?
Su Laisvydu pradėjome dažnai pyktis dėl visokiausių
menkniekių. Bet kuri smulkmena, net jei sprendimas abiems
priimtinas, dėl vartojamų žodžių ir intonacijos gali išsirutulioti
iki valandą trunkančių pykčių, kuomet net nebeprisimename,
nuo ko viskas prasidėjo. Galbūt taip abiems reikia išsilieti ir
„rado toks tokį“, tačiau po kurio laiko tai pradėjo per daug
sekinti. Priėmiau tai kaip mano problemą, todėl nusprendžiau,
kad užteks viso šito ir paskyriau Ievą dirbti kartu su juo. Jei

V A S A R A , 2 0 1 5 M E T A I | 193

Laisvydas turi kokių nors klausimų, jis juos užduoda Ievai, aš
atsakau Ievai ir Ieva atsako jam. Pokalbis per tarpininką suveikė
gan gerai ir pykčių sumažėjo, tačiau ar tai galėtų juos suartinti
iki tiek, jog Laisvydas, turėdamas galimybę pirkti iš mūsų
prekes už savikainą, nenorėtų jų pardavinėti savoje įmonėje ir
perduoda Ievai, jog ji jas parduotų? Kad ir kaip būtų, jie atrodo
per daug skirtingi, jog galėtų panosėje bandyti daryti ką nors
panašaus. Abejoju, jog su tuo galėtų būti susijęs ir pats
Laisvydas – jis seniai turi savo dar vieną sporto prekių
parduotuvę, kurioje galėtų drąsiai pats prekiauti, tad kam jam
reikėtų pagalbininko?
– Sveikas, ar pas tave dirba Ieva? – paskambinęs vakare
iškart paklausiau Laisvydo apie pas jį dirbančią administratorę.
– Na taip, o kas? – nustebęs atsakė.
– Beveik neabejoju, jog ji vagia kedus iš tavęs, – supažindinau su naujiena. – Iš mūsų užsako prekes tavo įmonės vardu ir
pardavinėja jas savo eBay parduotuvėje. Tavo buhalterinė programa rodo, jog visos šios prekės pas tave parduotos, tačiau už
jas nėra sumokėta.
– Negali būti, kad ji galėtų daryti ką nors panašaus, – kiek
pagalvojęs, atsakė.
– O turi kitų variantų? Net prekių nuotraukose galima matyti tavo sandėlio foną.
– Nežinau, reikėtų pažiūrėti, kuo ten prekiauja ir kaip nufotografuota, bet ji tikrai ne tokia. Ji paprasta mergina, tikrai neužtektų jai drąsos ką nors tokio daryti, – toliau negalėjo pati-kėti
Laisvydas.
– Tą patį sakė ir buhalterė, kad ji stengiasi, viską padeda ir
yra labai atsakinga, bet faktas kaip blynas, daugiau niekas
negalėtų, tik ji. Ryt po pietų darome pas tave inventorizaciją,
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atvažiuosiu ir aš, – kaip su peiliu nukirtau bet kokias abejones,
o viską galėsime išsiaiškinti tik žiūrėdami į jos akis.
Dar to betrūko, kad darbuotojai pradėtų vogti ar kitaip
sukčiauti. Džiaugiuosi tik tuo, kad tai pavyko pastebėti greitai,
ir jei bus kažkokių nuostolių, tai jie tikrai nebus tokie dideli, kad
galėtų pakenkti jo įmonei.
Per visus tuos metus aš atleidau tik vieną darbuotoją pačioje
įmonės susikūrimo pradžioje. Dar vieną pardavėją atleido Slava
ir po to laiko pamatėme, jog ką nors atleisti yra be galo sunku ir
mes tam visiškai nepasiruošę. Iš vienos pusės, darbuo-tojų
kaitos nebuvimas įmonėje yra gerai, tačiau iš kitos pusės,
nepatenka „naujo kraujo“ ir viskas tampa per daug nusistovėję.
Dirbantieji gerai žino savo pareigas, tačiau dingsta motyvacija,
nes retai keičiantis žmonėms, tiesiog dingsta karjeros galimybės, todėl dažnai apsileidžiama ir pradedama darbus atlikti atmestinai. Kristė pas mus būna geroji policininkė, o aš blogasis.
Tad kuomet dingsta bet kokios pastangos Kristei gražiuoju
motyvuoti atlikti darbus, ateinu aš ir bent kelis mėnesius viskas
vėl stoja į savo vėžes. Todėl tai išmokę, tiesiog nebeprieiname
prie to, jog kas nors prisidirbtų tiek, kad nebetikėtume, jog jis
pasitaisys ir reiktų atlikti nemaloniąją procedūrą – atleisti. Šis
vagystės atvejis, kuomet netgi Ievos nepažįstu, būtų visai geras
pavyzdys ir mūsiškiams priminti apie galimus atleidimus iš
darbo.
Laisvydas nuomojasi trisdešimties kvadratinių metrų kabinetą sename verslo centro pastate centrinėje miesto dalyje. Man
atvykus, Laisvydo dar nebuvo, tik už stalo sėdinti Ieva
mandagiai pasisveikino ir man prisistačius, jog atvykau dėl
inventorizacijos, iškart nusisuko į kompiuterio ekraną ir
sumurmėjo: „aaa, čia jūs...“ „Po velnių, aišku aš, tu sumauta
vagile!“ – pagalvojau mintyse, bet nieko nepasakęs, atsisėdau
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stalo gale ir įbedžiau į ją žvilgsnį. Ji tai jautė, o jos judesiai tapo
nervingi. Tai paprasta, šviesiai rudų plaukų mergina, nie-kuo
neišsiskirianti iš daugelio kitų, į kurią žiūrint, atrodo, net musės
nenuskriaustų ir kas gali užeiti tokiais būdais bandyti
papildomai prisidurti prie atlyginimo?
Praėjus beveik dešimčiai minučių, atvyko Laisvydas ir
atsisėdo priešais Ievą. Nieko nelaukęs, pradėjau klausimus:
– Kodėl aštuonios poros batų, kurias jūs pirkote iš mūsų, yra
pas Ievą asmeninėje eBay paskyroje, nors įmonės sistemoje
rašoma, jog jos parduotos, tačiau pas jus jos kabo kaip neapmokėtos? – kreipiausi į abu.
– Tuos batus nupirko mano draugai, – atsakė Ieva, – tačiau
netiko dydžiai ir todėl jie bando juos parduoti per eBay, o
pinigus būtų sumokėję vėliau.
– O kodėl negrąžino? Ir kodėl tavo draugų eBay paskyra labai panaši į tokią, jog tai būtų tavo asmeninė? – neįtikino atsakymas apie draugus.
– Tai jie pabandė ir netiko dydis, o kadangi buvo apsiavę, tai
nešiotų prekių nepriimame... – pradėjo neįtikinamai pasako-ti
istoriją, kurią turbūt ruošėsi iš vakaro, kuomet po pokalbio su
manimi, Laisvydas dar šnekėjosi su ja.
– Juk nurodyta, kad prekės naujos! – pakėliau toną.
– Nu aš nežinau, kodėl į eBay įdėjo pažymėję, kad tai nau-jos
prekės, nes jie buvo apsiavę! – iš Ievos paraudusių akių nuriedėjo pirma didelė ašara.
– Tu nesriūbauk ir nemeluok! Pasakok, kaip buvo, juk dažnai klientai perparduoda netinkančias prekes, tačiau kažkodėl
tokie galai neišlenda ir tai neatveda iki tavęs!
– Nu aš viską pasakiau, kaip buvo! Nieko aš nepadariau!
Dirbu visą dieną, stengiuosi dėl įmonės... Aš pavargau! – užsidengė akis ir pasikūkčiodama pradėjo verkti.
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Nekilo abejonių, jog tai jos darbas, tačiau toliau spausti
neliko prasmės.
Žiūrėdamas į ją verkiančią, iš po jos rankų paėmiau atspausdintą prekių sąrašą ir su Laisvydu pradėjome tikrinti prekes.
Kabinetas nedidelis, prekių ne daugiau nei trys šimtai, tačiau
diktuodamas prekių pavadinimus, pradėjau stebėtis, jog
Laisvydas sunkiai jas randa ir pasijautė, lyg to reikia man, o ne
jam. Apsiraminusi Ieva vis dažniau pribėgo padėti ir pataisyti
klaidas, kol galiausiai viską iš jo perėmė. Vėliau atėjo klientas,
kurį taip pat aptarnavo Ieva. Dar vėliau atvyko kurjeris paimti
išsiunčiamų prekių – vėl Ieva viską suruošė. Pradėjau nesuprasti, kaip veikia ši įmonė. Direktorius ir verslo įkūrėjas sėdi
prie stalo ir lyg norėtų kažką daryti, tačiau nežino kaip, o
administratorė, atlikdama visus darbus, jaučiasi kaip žuvis
vandeny.
Laisvydui trumpam išėjus, panorau daugiau sužinoti apie
Ievos darbus ir ką ji veikia.
– Aš viską darau, – trumpai atsakė ir po trumpos pauzės
pratęsė, – neturėjau net normalių atostogų, per jas turėjau čia
važiuoti, o mano darbas ir prekes į svetainę sukelti, ir buhal-terei
padėti, ir ataskaitas ruošiu, ir klientus aptarnauju, ir į Facebook
naujienas įdedu, ir siuntinius pakuoju – na, viską da-rau. Aš jau
pavargau nuo šito, nesu gavusi jokio paskatinimo, tik tą blogai
padarau ar aną, nebenoriu čia dirbti, man labai sunku, – ji vėl
apsiverkė.
– O tai atlyginimas? – paklausiau.
– Koks tas mano atlyginimas, gaunu vos šiek tiek daugiau nei
minimumą ir per visą laiką, kol čia dirbu, nebuvo nė karto
didintas, – šniurpščiodama nosį atsakė.
Pajautęs jos nuoširdumą sutrikau ir nebeturėjau ką jai atsakyti. Toliau dirbome tylėdami, tačiau visą vaizdą pradėjau
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matyti kiek kitaip. Nebeatrodė ji tokia kalta kaip maniau prieš
atvykdamas. Pasijaučiau nesmagiai ir iš dalies kaltas. Nepaisant fakto, jog mes esame pagrindiniai akcininkai ir aš lygiai taip
pat turėjau pasidomėti jos motyvavimu, bet ir tai, kad atėjau
turėdamas tikslą ją paversti vagies simboliu nežinoda-mas visos
istorijos. Nežinau, ar galima pateisinti vagystę, nes jei blogos
sąlygos – niekas nelaiko ir galėjo seniai išeiti, bet ne visi žmonės
drąsūs pasakyti garsiai apie savo poreikius. Dažnai taip būna,
jog baigę universitetus, įsidarbina kurioje nors įmonėje ir
negaudami aukštesnio atlyginimo, tačiau taip pat bijodami
nesusirasti kito darbo, uždaro save narvelyje ir, bėgant metams,
nustoja tobulėti bei susitaiko su likimu ir lieka gyventi nuo
atlyginimo iki atlyginimo. Ji pabandė tai pakeisti gal ir ne
geriausiu būdu, tačiau kartais reikia rizikuoti, norint pasiimti,
kas tau priklauso. Nežinau, ką būčiau sakęs, jei tai būtume
pastebėję, kuomet jos versliukas jau būtų įsisukęs, ir padaryti
nuostoliai būtų dideli, bet dabar žinau, kad už tas prekes ji (ar
jos minimi draugai) tikrai sumokės ir viskas susi-tvarkys.
Greitai pagavus, manau, maža tikimybė, jog dar kada nors
pabandys panašiai rizikuoti.
Kurį laiką dar tikrinome prekes, tačiau likus kelioms paskutinėms, nebemačiau prasmės toliau būti. Nebenorėjau net žinoti,
ar trūksta tik tų kelių porų kedų ar dar ko nors daugiau, tad
palikęs juos užbaigti darbus, išvažiavau. Važiuodamas
negalėjau nustoti galvoti, kaip keblu dirbti su žmonėmis, kaip
reikia kiekvieną suprasti, o gal taip būna tik mažesnėse įmonėse, kuriose dirba nedaug žmonių ir gal išvis tai tik mano charakteris. Gal geras direktorius ją būtų atleidęs be didelių ceremonijų, liepęs sumokėti nuostolius ir viską greitai pamiršęs.
Nežinau, kas būtų teisinga, bet atleisti nesugebu net ir tos, kurios
nepažįstu ir kuri padarė tai, ko labiausiai negaliu pakęsti.
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Ai, koks skirtumas. Tikiu antrais ir trečiais šansais, o dir-bant
už nedidelį atlyginimą ir būnant tuo žmogumi, kuris trau-kia
įmonę į priekį, tačiau negauna jokio įvertinimo, manau,
natūraliai priveda prie tokių dalykų. Nežinau, ar pats nebūčiau
taip pat pasielgęs, kaip ir ji. Pasigarsinau muziką ir pro atvirą
mašinos langą pučiantis gaivus vasaros pavakario vėjas šiek tiek
atpalaidavo. Eismas gatvėse aprimęs, o šaligatviais einan-tys
žmonės atrodo neturintys rūpesčių ir besimėgaujantys paskutinėmis vasaros savaitėmis.
– Ką tu čia dar veiki? – atvykęs į sandėlį nustebau pamatęs
prie šviečiančio kompiuterio ekrano sėdintį Slavą.
– Ai, neklausk... Vėl Antano varkės... – neatsisukdamas atsakė Slava.
– O tai kas vėl nutiko? – sunerimau.
– Skambino kažkokia Antano padėjėja ir pasakė, kad turėsiu
išsikraustyti iš buto, o šiandien jie rengia tam pastate kažkokį
vakarėlį, tai nenori, kad aš ten vaidenčiausi ir pasakė, kad būtų
gerai, jog negrįžčiau bent iki vidurnakčio, tai stumiu laiką.
– Pfff, nu geras, kaip diena – taip naujiena, nenori, kad vaidentumeisi ponams, – pradėjau juoktis.
– Nu, man tai nejuokinga, uždirbam jam pinigus, o meta lauk
kaip šunį, dar merga kažkokia naglu balsu nurodo, kad
pasivaikščiok kur nors, ar panašiai.
– Nu jo, sorry, nejuokinga, – nusiraminau, – o tai kiek laiko
davė naujam butui susirasti?
– Nepasakė termino, tik pasakė, kad kuo greičiau, bet nežinau dabar... Sėdžiu ir galvoju, supranti, butas pajūryje, ten
mokesčiai dideli, o dar ir Kaune nuomotis reikėtų, kad galėčiau
grįžti tik pernakvoti, blemba, kiek papildomų išlaidų būtų...
– Nu jo, bet gyventi kur nors tai reikia.
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– Galvoju, gal visai nebevažinėti, – atsidusęs tyliai atsakė
Slava, – jei reikės ką nors tau padėti, tai aišku, atvažiuočiau, bet
nu aš pats suprantu, kad mano svetainė neauga, nėra pardavimų, o ir išvis neturiu ūpo ką nors dar daryti. Galėčiau ku-riuos
nors darbus padaryti iš namų, tai ir įmonei mažesnės išlaidos
būtų, o kartu ir man nereikėtų važiuoti.
– Bet ką tu veiksi ištisas dienas? Juk nušoksi nuo proto nieko neveikdamas, – nustebęs dėl tokių Slavos minčių sureagavau.
– Tai o ką aš čia veikiu? Nežinau, ką veikti. Galvoju, atsidaryčiau kokią nedidelę kavinę, gal joje pajausčiau malonumą.
Blemba, Andriau, man keturiasdešimt metų ir pacukė veja mane
lauk, žiauriai viskas užpisa. Aš net oficialiai dirbęs nesu. Turiu
jau apie pensiją galvoti, o čia sėdžiu ir laukiu, kol balius baigsis
ir galėsiu grįžti pernakvoti...
– Nu jo, suprantu... – atsisėdau į šalia esančią kėdę ir neliko
vasariškos gaivos atsipalaidavimo, tik Slavą kamuojanti beprasmybė, kurią pajaučiu ir aš. – Davai, varom kokį boulingą
pažaisti?
– Nežinau... Neturiu nuotaikos... – suurzgė Slava.
– Ei, žiauriai seniai buvome kur nors, davai, kilk nuo tos
kėdės ir varom, – paraginau užsidegęs.
Slava nenoriai atsistojo, išjungė kompiuterį ir sėdę į automobilius išvažiavome į prekybos centre esantį boulingą. Abu
esame ne kokie žaidėjai, šį žaidimą anksčiau žaidę vos keletą
kartų, tačiau kad ir ką veiktume, visur atsiranda azartas ir
nenorime nusileisti vienas kitam, todėl visos mintys greitai
nuslenka į šoną ir lieka noras nugalėti. Abiejų rankos panašiai
„kreivos“, tačiau po kelių partijų žaidimo – taškas mano naudai.
Užsisakę po bokalą alaus ir užkandžių, kitą žaidimą
pasirinkome man ne tokį patinkantį, tačiau Slavos mėgstamą
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biliardą. Jaunystėje jis jį žaisdavo kiekvieną dieną, tad šiame
žaidime man sėkmė nugalėti šypsosi daug rečiau nei jam.
– Nesiūlė Antanas, kad vėl ką nors remtume? – įridenęs eilinį rutulį į kampinę kišenę ir negalėdamas dėl to nuslėpti
pasitenkinimo šypsenos paklausė Slava.
– Ai, neklausk, – nusijuokiau, – man tas žodis jau kaip
keiksmažodis. Apie tai šneka tiek, lyg jis įmonės akcijas būtų
gavęs už rėmimų siūlymą. Kai tik kalba pasisuka apie kokio
nors klubo rėmimą, tai tada ir paskolas siūlo ir bet ką, kad tik
paremtume.
– Tai jo, tikiu, – šypsodamasis atsakė Slava, – jam tai nemokama reklama.
– Tai žinoma! Tai ne tik reklama, bet ir papildomas uždarbis! Kad ir kaip jo nekęsčiau, bet šita jo schema sušiktai geniali!
Mes jam lyg kišenpinigiai. Visada siūlo duoti paskolą, kad ką
nors paremtume – tad jis duoda paskolą, mes jam ją grąžiname
su palūkanomis, o jis gali sakyti, kad „va koks aš gelbėtojas ir
kaip kažką remiu“. Tas pats, kad imtume paskolą iš banko,
tačiau bankas juk netampa rėmėju. Jam nesvarbu, nei koks
klubas, nei ką remti. Gali be skrupulų vienais metais remti vieną
komandą, o kitais metais parems jų didžiausius priešininkus.
Pasako, kad jis už gražų krepšinį ir tada jau atrodo viskas
normalu. O iš tikro tik perka reklamą ir dar visa tai stengiasi
daryti kitų darbu, bet prisistato lyg mesijas. Man jis kaip žmogus
be istorijos, be įsitikinimų, lyg tuščias kibiras, ant kurio dugno,
kaip žuvis išmesta ant kranto, pliaukši jo liežuvis ir garsą kelia.
Abu pradėjome juoktis, o kiek surimtėjęs Slava pratęsė pokalbį:
– O kaip dėl įmonės pardavimo? Nieko naujo? – palinkęs prie
stalo ir ruošdamasis naujam smūgiui paklausė Slava.
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– Ne, tylu ramu. Įmonė, kuri bando parduoti, išsiuntė kelis
pasiūlymus ir viskas. Tikėjausi, ieškos pirkėjų po visą Europą,
bet turbūt neturi jie kontaktų, o gal tiesiog net nesistengia
parduoti. Paskolas beveik atidavėme, įmonė auga, Antanui kištis
nereikia, tai jam kaip ir viskas gerai. O ir šiaip nemanau, kad
ieško ko nors, nes pats Antanas neseniai siūlėsi iš manęs
nupirkti dešimt procentų akcijų.
– Eik, eik, netikiu, – Slava sužiuro į mane.
– Nesigąsdink, matai, kad nepardaviau, – iškart nuraminau jo
smalsumą.
– O tai kiek siūlė?
– Pirmiausiai paklausė, kiek aš vertinu visą įmonę. Tai aš
perklausiau jo, kiek pats sąžiningai įvertintų, o jis sako, manau,
pusantro milijono eurų būtų labai sąžininga.
– Blemba, jis nesveikas gal? Juk įmonės turtas didesnis, tai
čia tokia suma būtų turbūt jei bankrutuotume! – įsižeidė Slava.
– Tai žinau, jam tą patį ir pasakiau, – nusišypsojau, – o tada
jis ir sako, kad sutinku, jog suma per maža, kad sakyčiau pats.
– Pats pasako, kad sąžininga, o paskui pats sutinka, kad per
maža? Blemba, artistas, – nusijuokė Slava.
– Nu taip, tai sakau, buvome prieš daugiau nei metus sutarę,
jog jos vertė – trys milijonai eurų, tai nors ir paaugome dvigubai, bet sutikčiau ir su tokia pačia suma, tai už dešimt procentų
– trys šimtai tūkstančių eurų.
– Aišku, teisingai, tai ką jis?
– Nu tai jis sako, kad gali mokėti du šimtus penkiasdešimt
tūkstančių eurų per pusę metų dalimis, bet kitais metais apyvarta turi būti dešimčia procentų didesnė.
– Tai ko nesutikai? – nusistebėjo Slava. – Juk tiek tai tikrai
bus didesnė.
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– Nu, blemba, bus... Jei viskas gerai, žinoma, bus, bet jei vėl
negautume iš Nike ketvirčio užsakymo, jei apvogtų sandėlį, jei
dar kas nors nutiktų? Juk visko gali būti, ką aš žinau, kas bus
kitais metais, o užsikraučiau tokią naštą ant pečių ir lyg koks
burtininkas turėčiau įsipareigoti, kad įmonė tikrai augs. Be to,
pats principas man nepatinka, kad pagrindinis akcininkas,
pirkdamas dar akcijų, stato sąlygas man įsipareigoti. O jei jis
sugalvos ką nors pakeisti, juk negalėsiu kaip mažasis akcininkas pasipriešinti, ir bus augimas devyniais procentais, tai kas
tada?
– Nu tai sutartį normalią pasirašytumei ir viskas.
– Galbūt, bet man toks jo pirkimas atrodo kaip dar viena afera
ir negaliu pasitikėti juo. Manau, jei perki ką nors, ypač tiek metų
būdamas pagrindiniu akcininku, tai turi visus duome-nis, turi
istoriją ir pats planuoji, ar tau reikia, ar nereikia bei neturėtumei
statyti tokių sąlygų. Tad nesutikau. Ir net jei jam būčiau
pardavęs tuos dešimt procentų akcijų, kas man pasikeistų?
Papildyčiau banko sąskaitą pinigais, bet toliau likčiau tame
pačiame darbe, su tom pačiom problemom ir tik su dar didesniu
pagrindiniu akcininku. Juk man ne to reikia, juk ne dėl to noriu
parduoti visas savo akcijas.
– Nu taip, gal ir tavo tiesa... Tai ką darysi? Kaip jautiesi?
– Nežinau... – susimąsčiau žiūrėdamas, kaip Slava įridena
dar vieną rutulį į šoninę kišenę, – beviltiškai... Nelabai tikiu, kad
kam nors parduosiu savo akcijas, bandau susitaikyti, kad strigau
čia, bet sunkiai išeina. Agnei geras sąlygas pasiūlė dabartinė
darbovietė, tai atsisakė pas mus direktoriauti, bet pas ją stabilus
darbas, nauja šeima, tai nenorėjau ir lįsti per daug, o kitų, kam
dar pasiūlyti būti direktoriumi, net nežinau... Iš tikrųjų tai net ir
neieškau, pochui viskas.
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– Nu jo, man irgi tas pats ir viskas užknisa, net tie batai per
gerklę lenda. Atrodo, viskas vienoda ir tas pats.
– Tai jo, aš net nebesuprantu, ar man patinka kažkuris modelis, ar tiesiog patinka daugumai ir todėl man jis atrodo geras,
nes daug galime parduoti. Šūdas kažkoks, aš net pats savęs
nesuprantu. Tie kedų modeliai, kuriuos anksčiau čiupinėdavau
ir žiūrėdavau kaip į meno kūrinius, tapo geri tik tiek, kaip greitai
juos nuperka. Viskas visiškai pasikeitė nuo aistros pra-džioje iki
darbo dabar.
Išgėriau gurkšnį alaus ir, pagaliau sulaukęs savo eilės, pasilenkiau prie stalo nusitaikyti, bandydamas įridenti savo spalvos
rutulį.
Su Slava darbe pradėjome dažniau pyktis ir dažniausiai dėl
tų pačių darbinių dalykų, jog man atrodo, kad jis tingi ką nors
daryti ir tik slenka per dienas nesiimdamas jokios iniciatyvos.
Jam atrodo, kad aš ant jo užsisėdęs ir tiesiog išsilieju, bet net ir
jei tai dėl to, kad man reikia ant jo išsilieti, tai dažniausiai po
kelių valandų vėl bendraujame lyg niekur nieko. Abu slegia ta
pati neviltis ir betikslis darbas, todėl vienas kitą suprantame ir
jei įsižeidžiame, „nurašome“ tai stresui, o paskui toks poilsio
vakaras vėl leidžia iš naujo susibičiuliauti.
Žaidėme, kol biliardo darbo laikas baigėsi. Bandžiau laimėti
bent vieną partiją, tačiau likau pralošęs visus žaidimus. Biliarde
aš jam nesu varžovas, todėl jam taip patinka žaisti šį žaidimą su
manimi, matyt, taip jis išsilieja ant manęs.
Atsisveikinę pasukome link savo automobilių ir nejučia
atsisukau pažiūrėti į jį nueinantį. Dar nėra vidurnakčio, tad
didelė tikimybė, kad aptiks politikus bešvenčiančius. Jo eisena
lėta, panarinta galva ir skersvėjuose besiplaikstantis juodas, per
priekį atsegtas medvilninis džemperis, kurio neužsisega net ir
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per labai sumažėjusį pilvą. Atrodo lyg eitų į katorgą, o ne į
namus.
– Ei, naparnike, vis tiek kaip nors susitvarkysime! – nejučia
lyg drąsindamas sušaukiau. Jis neatsisukdamas pakėlė du pirštus
į viršų. Nusišypsojau.

----------

Rytais nereguliariai pradėjau eiti sportuoti į sporto klubą.
Geriausiu atveju pasiseka ateiti vos du kartus per savaitę, o
dažniausiai tai būna vos vienas ar išvis nė vieno karto, tad
nežinia, ar tai galima vadinti sportavimu, bet geriau tiek, nei
išvis nieko. Daugiausiai laiko skiriu bėgimui ant takelio.
Anksčiau bėgimo negalėjau pakęsti, o dabar po truputį pradeda
visai patikti. Šalia neturiu nei telefono, nei kompiuterio, tad tik
judinu lašinius, apie ką nors svajoju ir per langą stebiu, kaip
lauke kas nors žaidžia tenisą. Šitas bėgimas ant takelio kažkuo
primena mano gyvenimą paskutinius kelerius metus, kuomet
kiekvieną dieną skubu, bet, atrodo, į priekį nejudu.
– Gerbiamasis, malonu tave čia matyti, jei ko nors reikės, tik
pasakyk, – sau įprastu kreipiniu priėjo pasisveikinti SIL sporto
centro direktorius Mindaugas Balčiūnas, kuris nuo pir-mojo
mūsų susitikimo Laisvės alėjoje kartu su Antanu atrodo gerokai
sulysęs bei labiau pražilęs.
– Sveiki, taip, žinoma, ačiū, – atsakiau uždusęs.
Po Lietuvoje vykusio Europos krepšinio čempionato, kuriame visais pagrindiniais rengimo klausimais buvo atsakingas
Mindaugas, jis buvo apkaltintas kyšininkavimu, sukčiavimu,
dokumentų klastojimu ir kitais dalykais, dėl ko buvo uždarytas
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net į areštinę ir teismuose sukasi iki šiol, įrodinėdamas, kad yra
nekaltas. Nežinau, kas kaltas ar nekaltas, bet man jis buvęs
vienas iš aukščiausių krepšinio vadovų, tad net jei ką nors
padarė, vis tiek atrodo, jog tai darė dėl meilės šiam žaidimui,
todėl į tai, ko nežinau, stengiuosi nesikišti.
Po tų įvykių Mindaugas priėmė sprendimą pasitraukti iš
krepšinio federacijos ir pradėjo dirbti Sporto universitete, kuris
įsikūręs vos už kelių kilometrų nuo mūsų parduotuvės, prie
didžiausio visoje Europoje miesto teritorijoje esančio ąžuolyno, kuriame kiekvieną dieną daugelis miestiečių bėgioja,
vaikščioja ar šiaip leidžia laiką gamtoje. Pradėjome vis dažniau
bendrauti – man patiko jo pasakojamos istorijos, o jis norėjo kuo
daugiau sužinoti apie tai, kaip pradėjau savo verslą. Per vieną iš
pokalbių, senus laikus menančiame universiteto kabi-nete,
prasitarė, jog planuoja pradėti savo sporto klubų verslą ir
numatęs išsinuomoti anksčiau Kaune prestižiniu laikytą sporto
klubą. Jis įsikūręs šalia universiteto, tačiau kad ir kaip
skaičiuotų, jam trūksta palyginti nedidelės pinigų sumos
sėkmingam darbui pradėti ir paprašė padėti rasti, kas sutiktų
paremti, o rėmėjo vardu pavadintų šį klubą. Pasvarstęs kelias
dienas, nutariau, jog kam ieškoti kitų, jei turėti savo vardo
sporto klubą būtų naudinga mums patiems, tad po trumpų
derybų tapome šio klubo rėmėjais ir pavadinome SIL sporto
centru.
Naujos architektūros, ant polių pastatytas vieno aukšto pastatas su iš visų pusių supančiais dideliais vitrininiais langais, pro
kuriuos matosi ne tik universitetas ir Ąžuolyno parkas, bet ir
šalia esantys teniso kortai. Viduje veikia sveiko maisto
restoranas ir grožio salonas, visur panaudotas kokybiškas
šviesiai rudas parketas, o sporto klube nuo ankstesnio klubo
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likę, nors ir ne pirmos jaunystės, tačiau dar puikiai atrodantys
treniruokliai.
Kuomet buvau studentas, į šį sporto klubą net nedrįsdavau
užeiti pasiklausti kainų, kadangi visuomet pro jį praeidamas
automobilių stovėjimo aikštelėje matydavau stovinčius vien
naujausius automobilius. Todėl, manau, šis turtuolių sporto
klubo įvaizdis padarė meškos paslaugą ir nebegalėjęs išsilai-kyti
užsidarė. Nors ši aura dar vis jaučiama, tačiau Mindaugas
intensyviai pradėjo naudoti krepšinio federacijoje naudotą būdą
uždirbti papildomai pritraukiant naujus rėmėjus, tad klube
pradėjo atsirasti vis daugiau įvairių tarpusavyje nederan-čių
reklamų. Apie tai vis bandžiau užsiminti, nes pavadinimui
naudojamas mūsų logotipas, bet mes tik vieni iš daugelio rėmėjų, o uždirbti, kad išsilaikytų, reikia jam, tad į tai stengiausi
žiūrėti pro pirštus. Man tiesiog patiko mintis, jog šis klubas, į
kurį anksčiau nedrįsdavau užeiti, dabar vadinasi SIL.

----------

Po susitikimo su Laisvydu ir Ieva mano santykiai su Laisvydu visai pašlijo. Verslo kūrėją įsivaizduoju kaip darboholiką,
kuris žino visus procesus, kaip veikia jo verslas. Iš kitos pusės,
jis susitvarkė verslą taip, kaip aš tik galiu pasvajoti – jis turi
žmogų, kuris viską tvarko. To daugeliui ir pakanka – verslas,
nešantis pastovias pajamas, tačiau kelių žmonių įmonėje tai
negali tęstis amžinai.
Nežinau, kas tarp Laisvydo ir Ievos vyko po mūsų pokalbio,
tačiau Ieva verkdama vis dažniau pradėjo lankytis pas buhalterę, kol sukaupė pakankamai drąsos pasakyti, jog išeina iš
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darbo. Nesikišau, tai jų reikalas, daug darbuotojų išeina, jei kas
nors netinka, bet kuomet Laisvydas kelias savaites paieškojęs
naujo darbuotojo ir nieko neradęs nusprendė pats palikti įmonę
tą pačią dieną kaip ir Ieva, tiesiog pasiutau.
– Velniop jį! Velniop viską! – negalėjau patikėti, jog savininkas gali taip viską mesti ir išeiti nepalikęs tęstinumo. Po to,
kai pamačiau, jog visą įmonę kontroliuoja Ieva, o ne savininkas, su Laisvydu pradėjome pyktis vis daugiau ir daugiau.
Nebeapsiribojome tik pykčiais, bet pradėjome vis labiau vienas
kitą įžeidinėti. Tai nebuvo normalu ir mūsų santykiai tik
prastėjo, bet palikti įmonę likimo valiai atrodė kaip įmonės
žlugdymas ir problemų perkėlimas man. Lyg savų problemų
būtų maža, tai dar ir ši prisidėjo.
Sužinojęs, jog už kelių savaičių jo įmonėje neliks dirbančių
žmonių, sprendimą turėjau priimti greitai. Jo darbas panašus į
mūsų, todėl ieškoti ko nors išorėje būtų beviltiška, nes apmokyti
tikrai nespėsime, tad vienintelis sprendimas liko kam nors tai
skirti iš aplinkinių. Eiti direktorės pareigas geriausia praktika
būtų Kristei, tačiau ji būtų atsakinga ir Laisvydui, o akivaizdu,
jog tai būtų jos siuntimas į nuolatinį stresą ir įtampą, todėl ši
mintis prabėgo net nestabtelėjusi. Mintyse prabėgo beveik visi
pas mus dirbantys darbuotojai ir visi, manau, būtų sutikę
išbandyti save naujose pareigose, tačiau nė vienas nepasirodė
pakankamai tvirtas, jog galėtų atlaikyti visas galimas
problemas. Liko vienintelė kandidatė, kuri geriausiai pažįsta
Laisvydą.
– Ieva, žinau, kad apsisprendei ir nutarei išeiti iš darbo, bet
nerasdamas tau pamainos, Laisvydas taip pat nutarė daugiau
nebedirbti, – paskambinęs telefonu iškart supažindinau su
naujienomis Laisvydo administratorę. – Jis ir toliau bus akci-
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ninkas, tad su juo tektų vis tiek bendrauti, bet ką manai, jei tu
taptumei įmonės direktore?
– Oho, na ir naujienos, – nustebo Ieva, – net nežinau... –
kuriam laikui nutilo. – Kaip greitai reikėtų atsakyti?
– Nėra termino, bet už dviejų savaičių įmonėje nieko neliks,
tad norėčiau atsakymą žinoti kiek įmanoma anksčiau.
– O kaip darbo pobūdis? Kaip įsivaizduoju, pernelyg niekas
nepasikeistų? – dvejodama paklausė.
– Galėsime susėsti ir viską aptarti, bet taip, nemanau, kad tau
kažkas keistųsi. Pradžioje svarbiausia tik tai, kad klientai ir
toliau laiku gautų prekes bei niekas nenutrūktų.
– Nežinau, kaip Laisvydas sureaguotų… – vėl kiek susimąstė ir nutilo. – Ai, nėra ką galvoti, aš mėgstu iššūkius! Sutinku. –
Po trumpo apmąstymo ir vos kelių minučių pokalbio telefonu
patvirtino Ieva savo sutikimą užimti direktorės pareigas.
Prieš kelis mėnesius norėjau ją atleisti kaip vagilę, o dabar
džiaugiuosi jos sutikimu užimti direktorės pareigas.
Tą, kuri bandė apvogti tą pačią įmonę, aš paskyriau eiti direktorės pareigas. Praėjus kelioms dienoms, pasibaisėjau tokiu
savo sprendimu, bet keisti irgi nieko nenorėjau. Guodžiau sa-ve,
jog kitų pasirinkimų ir neturėjau, nors žinojau, jog tai tebu-vo
greitas varnelės uždėjimas stengiantis kuo greičiau pamiršti
problemą.

V A S A R A , 2 0 1 5 M E T A I | 209

210 | G E R O N E Š I O J I M O

P A V A S A R I S , 2 0 1 7 M E T A I | 211

PO DAUGIAU NEI METŲ
2017 METAI
PAVASARIS

Atrodo, lyg nieko neprisimenu, atrodo, lyg smegenys
blokuoja pastaruosius kelerius metus arba tiesiog nevyko nieko
įdomaus ir neturiu ką prisiminti. Per praėjusius metus įmonė
pasiekė naujus rekordus ir apyvarta viršijo aštuonis milijonus
eurų, o grynasis pelnas siekė kiek mažiau nei pusę milijono ir
tai leido grąžinti visas paskolas akcininkams. Persikėlėme į
naują, penkis kartus didesnį sandėlį. Nebekyla problemų su
mokėjimais ir net atsirado galimybė įmonėje kaupti rezervą, jei
ateitų juoda diena. adidas atsisakė draudimų prekiauti eBay, tad
vėl galime pirkti tiesiai iš gamintojo, o nebevėluodami apmokėti
sąskaitų ir įmonei augant, tapome svarbūs daugumai partnerių,
dėl to pradėjome gauti įvairiausių dovanų – nuo retų kedų iki
kelionių į įvairias varžybas. Tačiau be visų šių dalykų, man pats
įsimintiniausias tapo vienas sekmadienis.
Prieš kiek daugiau nei pusę metų pasamdėme Remigijų. Jo
darbas niekuo neypatingas – atsakingai dirbti sandėlyje ir ati-
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dėti užsakymus, tačiau tai darbuotojas, kuris po kelis mėnesius
trukusių mokymų (kurie buvo svarbesni man pažinti jį, nei jam
išmokti darbo), man leido pirmą kartą, per beveik dešimt metų,
nesirūpinti, kas savaitgaliais atidės užsakytas prekes. Dažniausiai sekmadieniais į sandėlį atvažiuodavau į pavakarę ir užtrukdavau gerokai po vidurnakčio, kol paruošdavau visus užsakymus pirmadieniui. Pirmadienį darbuotojams tenka išsiųsti viso
savaitgalio užsakymus, tad noriu, kad jie galėtų susikoncentruoti tik į prekių išsiuntimą ir liktų mažiau darbo su prekių
paruošimu, o kartu ir pats galiu geriau jausti sandėlio „pulsą“,
ar viskas patogiai ir tvarkingai sudėta, matau, kurių prekių
nuperka daugiausiai. Tai paprastas darbas ir po tiek metų
daugumoje įmonių apie tai, kaip problemą, būtų seniai pamiršta,
tačiau, kad galėčiau palikti vieną žmogų sandėlyje, be
papildomos priežiūros, turėjau perlipti per daugybę savo
psichologinių barjerų, kol tam pasiryžau. Tačiau po tiek metų
pirmas laisvas sekmadienis tapo daug įsimintinesnis už bet
kokias keliones ar partnerių dovanas.
Įmonė galutinai „susistygavo“. Daugeliui tai būtų svajonė,
bet aš jaučiuosi, kaip tuoj išvirsiantis vėžys, kuris prieš daugelį
metų buvo įmestas į vandenį ir, po truputį keliant vandens
temperatūrą, prie to prisitaiko, bet anksčiau ar vėliau
temperatūra turėtų pakilti tiek, kad viskas baigsis. Tas pats per
tą patį ir nieko naujo. Nebenoriu nei naujų parduotuvių, nei ką
nors tobulinti – nuo visko pavargęs ir viskas seniai atsibodę.
Dirbu iš įpročio, nes reikia dirbti bei negaliu visko numesti.
Nebenoriu matyti net darbuotojų, jų akyse nebematau jokio
užsidegimo ir kažkokių svajonių siekimo. Visi esame komforto
zonoje ir gyvename įprastus bei sąlyginai ramius gyvenimėlius
– darbas, namai, kažkokios pramogos ar geresnių daiktų nusipirkimas, bet nieko aukščiau už tai. Daugelio dirbančiųjų pra-
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dėjau visiškai nesuprasti, kodėl jie tiek metų dirba tą patį darbą
ir nieko nesiekia daugiau. Pradžioje norėjau kiekvienam suteikti kuo didesnes karjeros galimybes, tad net jei nesikeisdavo
pareigos, turėjo galimybę daryti ką nors naujo ir po truputį
tobulėti. Nesant darbuotojų kaitai ir nežinodamas, ką naujo
duoti, tiesiog nustojau apie tai galvoti. Nebesijaučia dvasios,
tačiau visi toliau dirba tuos pačius darbus. Esame jaunų žmo-nių
komanda, kuriems dar, tikiu, viskas prieš akis, bet visi elgiamės
kaip su likimu susitaikę seniai – darbai daugeliui ap-rašyti,
dirbame pagal kažkokius standartus, jokios rizikos ir jo-kių
neapgalvotų veiksmų. Nuobodu ir neįdomu.
Visus laikė pinigai. Su Kriste toliau kėlėme atlyginimus.
Kiekvieną analizuodavome ir premijas pridėdavome, jei stengiasi ar padaro ką nors bent šiek tiek daugiau, nei turėtų daryti
pagal pareigas, kol pastebėjau besiformuojančias grupeles.
Vieni save priskyrė svarbesniais įmonei, daugiau uždirbančiais
ir labiau vertinamais, o kiti tapo ne tokie svarbūs.
Esu jau seniai susitaikęs, kad mūsų įmonėje ne viskas gerai,
todėl nusprendžiau kiek nestandartiškai parodyti, jog visi dirbantys yra vienodai svarbūs. Visiems pakėliau atlyginimą penkiolika procentų. Dvi savaites visi dirbo užsivedę ir atrodė
laimingi, kol galiausiai visas užsivedimas krito dar žemiau nei
buvo. Kam dirbti ir stengtis, jei tiek pat pakilo atlyginimas
visiems, net ir tiems, kurie stengiasi mažiau? Tai kam stengtis
dabar? Tai tapo viena didžiausių klaidų. Ne visi vienodi ir
negalima visų vertinti vienodai, kiekvienas turi gauti savo
įvertinimą, net jei tai gali suformuoti atskiras grupeles.
Visiškai nuleidau rankas. Nebeturiu nei motyvacijos, nei
valios, nei užsispyrimo ką nors pakeisti. Nebeturiu energijos
vesti į priekį. Kiek dar galiu kristi žemyn? Atrodo, prieš kelis
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metus jau buvo dugnas, vėliau jį pramušiau ir tikėjausi pakilti,
bet dugnas pasiektas vėl, kiekviena diena vis beprasmiškesnė.
Prieš Kalėdas gavome kiekvienais metais ypatingą dėmesį
visame pasaulyje pritraukiančius Jordan XI krepšinio batelius,
kurių originalus leidimas buvo 1995 metais, kuomet krepšininkas Michael Jordan grįžo atgal į NBA po beveik kelerius
metus trukusio pasitraukimo iš krepšinio. Šio krepšininko
legenda gyva kiekvienoje detalėje, susijusioje su juo. Kuomet
jis pirmą kartą apsiavė šiuos kedus, man buvo vos dešimt metų
ir didelio dėmesio į krepšininkų avalynę nekreipiau, todėl šie
bateliai man sentimentų nekelia, tačiau tai kelia didelius
sentimentus JAV klientams ir kiekvienais metais šių batelių
išleidimo dieną sukeliamas didelis ažiotažas. Pirkėjai braunasi į
parduotuves ir, jei parduotuvė nepasirūpina pakankama
apsauga, dažniausiai lieka nuniokota kaip po karo, ir tai tik
geriausias scenarijus. Kilo ne vienos muštynės ar net ginkluoti
apiplėšimai, kad bet kokia kaina pirkėjai gautų norimus kedus.
Mūsų šalyje tai nevyksta, tačiau dėl darbo su JAV klientais,
internetinė parduotuvė, batelių išleidimo dieną, tiesiog lūžta nuo
klientų antplūdžio, dėl to kiekvienais metais jų užsakomą kiekį
vis didinome, kol per šias Kalėdas gavome daugiau nei du su
puse tūkstančio porų ir visus batelius pardavėme vos per keletą
valandų. Man tai tapo finišo tiesiąja. Viskas, pasiekėme
pakankamai didelius pardavimus, kurių dar didesnis augimas
nebeteiks net ir šiokio tokio pasitenkinimo. Tai mano viršūnė,
tai mano pabaiga.
Nusprendžiau nebedidinti užsakymų. Palikti viską, kaip yra.
Esame vieni didžiausių sporto prekių pardavėjų Baltijos šalyse.
Apie kitas šalis seniai nebesvajoju, tad tegul tai būna verslas,
kuris juda iš inercijos. Visi ilgai dirba, gerai išmano savo dar-
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bus, tad koks tikslas dar kažką daryti? Koks tikslas, jei kitais
metais vėl augtume? Kas iš to?
Apie tai, jog tai buvo paskutinis toks didelis užsakymas,
supažindinau ir darbuotojus – vieni apsidžiaugė, kiti nesuprato,
ar juokauju, ar sakau tiesą, bet visiems tapo aišku, kad mes
stojame. Variklis išsikrovė iki galo. Nebėra jėgų.

----------

Ryte, dar gulint lovoje, nustebino skambutis į duris. Nieko
nelaukiau. Dažniausiai, jei ryte kas nors ateina, tai net nekylu iš
lovos atidaryti durų, o tiesiog palaukiu, kol nueis, ir jei būtų kas
nors svarbaus, tai paskambintų telefonu. Pro šiek tiek pravertas
žaliuzes šviečia saulė ir matosi žydras dangus – ne tiek daug
tokių gražių rytų būna ankstyvą pavasarį. Tačiau vis
nenutylantis skambutis į duris privertė susierzinti ir išlipti iš
lovos. Įsisukau į kreminės spalvos chalatą ir atidaręs duris
išvydau kurjerį. „Sakė, jog gali tekti palaukti, kol atidarysite
duris“, – duodamas siuntinį ir šypsodamasis pasakė kokių
dvidešimties metų vaikinas. „Mmm, OK, dėkui“, – sumykiau ir
uždariau duris.
Nieko nebuvau užsisakęs. Pavarčiau dėžę, kurios dydis
panašus į dėžės, kurioje siunčiame kedus, bet ant viršaus
nurodytas tik mano adresas be siuntėjo informacijos. Nieko
nelaukęs pasiėmiau peilį, per sujungimą prapjoviau lipnią juostą
ir tik pravėręs, iškart išvydau ryškiai oranžinės spalvos Nike
batelių dėžę, ant kurios etiketės užrašyta „SIL 10“. Negi Nike
sukūrė specialius batelius? Iškart sukirbėjo mintis ir užplūdo
neapsakomos emocijos. Vis stipriau plakant širdžiai, batų dėžę
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išėmiau iš siuntinio dėžės ir jaudindamasis iš lėto pradariau.
Viduje ne batai, o įrėmintas piešinys, kuriame pavaizduoti
krepšinio bateliai ir šalia susuktas geltonos spalvos lapas. Kas
gi čia? Dar labiau sumišau.
Išvyniojęs susuktą popierių, viršuje perskaičiau: „SIL – trijų
raidžių istorija“. Ir toliau – ilgas tekstas. Atsisėdau ant grindų ir
sukryžiavęs kojas pradėjau skaityti:
„Tikriausiai priėmęs dėžę iš kurjerio jautiesi kiek nustebęs ir
sumišęs. Norime tau viską paaiškinti ir su džiaugsmu tau
pasakyti, kad SIL‘ui šiandien – dešimt metų!!! Visi tave su tuo
sveikiname, didžiuojamės ir palaikome! Na, bet apie viską nuo
pradžių… Apie tai, kaip vieno vaikino noras pakeitė daugelio
gyvenimus ir SIL raidės iš paprasčiausių abėcėlės raidžių pavirto į tai, kas yra atpažįstama daugelio.
2007 metai, pirmas užsakymas iš JAV. Kiek tuo metu reikėjo
turėti drąsos, žengiant šį žingsnį, išleisti visus pinigus, kuomet
nebuvo nei žinių, nei užsakymus lengvinančių sistemų. Tačiau
tas jaunatviškas maksimalizmas viską nugalėjo, už ką šiuo metu
tau sako „ačiū“ bent trisdešimt žmonių, kurie diena iš dienos
dirba drauge su tavimi.
Muitų priskaičiavimai, pasimetusios ar vėluojančios siuntos.
Tiek visko nutiko per pirmuosius metus, kuriais galėjai
pasakyti: „Ačiū, užteks, pabandžiau ir gana.“ Tačiau nepasidavei, nenustojai ir vis ieškojai naujų būdų, kaip pateikti taip
trokštamus krepšinio batelius savo klientams.
Tada prasidėjo pirmieji užsakymai, kurie plito po visą
Lietuvą. Kiek tuo metu kilometrų pramynei dviračiu pristatinėdamas prekes Kaune? Atsirado poreikis keltis į pirmąsias
nuomojamas patalpas Kęstučio gatvėje. Ant mašinos stogo
atsigabenta odinė sofa, projektuota pirmoji spintelė susidėti
prekes... Kambariukas buvo mažesnis nei dabartinis tavo kabi-

P A V A S A R I S , 2 0 1 7 M E T A I | 217

netas, bet tuo metu tai atrodė iššūkis jį užpildyti prekėmis. Dėl
sunkaus darbo ir didelių pastangų – viskas augo. Dabar mes tau
sakome „ačiū“ už visas šias pastangas ir už visas bemieges
naktis, kurias praleidai ieškodamas sprendimų, kaip pritraukti
klientus bei kaip išsiskirti iš kitų. Tik dėl tavo didelių pastangų
mes pamatėme, kaip atsiranda kažkas iš nieko, ir turime
galimybę mokytis bei dirbti kartu su tavimi...“
Akys pritvinko ašarų ir nebemačiau, ką toliau skaitau. Viską
prisiminiau, visą istoriją ir visą užsidegimą, kurį turėjau tai
darydamas. Tai mano vaikas, tai mano kūrinys ir jei pridariau
klaidų, dėl kurių dingo ši aistra, tos klaidos turi mokyti, o ne
stabdyti. Bandžiau skaityti toliau, bet nebegalėjau žodžių sudėti
į vieną rišlų sakinį, todėl nebaigęs skaityti, padėjau į šoną ir
ištraukiau pačių darbuotojų nupieštą nedidelį krepšinio kedų
paveikslą, o po juo radau daugybę susegtų nuotraukų, kuriose
įvairūs mūsų nuotykiai darbe ar leidžiant laiką po darbo. Lyg to
būtų maža, apačioje radau USB kortelę, kurią, lyg nujausdamas,
kas gali būti viduje, keletą minučių laikiau rankoje ir nenorėjau
paleisti.
Vos po kelių sekundžių žiūrėjimo, ašarų nebegalėjau
nulaikyti ir apsiverkiau kaip mažas berniukas. Garsiai,
pasikūkčiodamas. Darbuotojai lyg trumpą filmą nufilmavo SIL
susikūrimo istoriją, visi bent trumpam pasirodė video ir
suvirpino tolimiausias širdies kerteles. Negalėjau nustoti verkti.
Tai tarsi priminimas, jog mes komanda. Buvo laikas, kuomet aš
tempiau į priekį, dabar laikas atėjo jiems priminti, kas sukurta ir
kad ne viskas prarasta. Mes galime ir turime eiti pirmyn.
Prisimink istoriją, juk buvo daug sunkesnių laikų ir tada
nenuleidai rankų, o kas nutiko dabar? Svajonė nepasiekta,
įmonė auga, tai kas pasikeitė, kodėl suskydai ir nebenori augti?
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Privalome augti, privalome siekti svajonės, kad ir kas benutiktų.
Pajaučiau gėdą, jog susitaikiau su likimu ir pasidaviau. Nieko
nedariau, tik prisitaikiau prie žaidimo taisyklių. Atsis-tojau ir
pradėjau vaikščioti po kambarį pirmyn atgal. Kartais
sustodamas ir vis po truputį perskaitydamas laišką. Tai lyg
dopingas. Dešimties metų žyma gali būti puiki atkarpa naujai
pradžiai. Nauja pradžia gali būti tik su naujomis parduotu-vėmis
kitose šalyse, tai turi būti naujas etapas. Dabartiniame darbe
viskas sutvarkyta, jei noriu vėl pajausti aistrą, turiu daryti tai, ko
nesu daręs, bet pirmiausiai – Antanas. Jis negali likti. Jis tiesiog
negali būti mūsų komandos dalis, jis negali būti akcininkas. Jis
sužlugdė visas svajones, įnešė chaosą ir nepasitikėjimą, bet
daugiau taip nebus, neįsivaizduoju, ką darysiu, bet jo melas,
intrigos, sukčiavimai ir apgaudinėjimai negali daugiau manęs
žudyti. Arba jis, arba aš.
Tokio energijos antplūdžio ir tikėjimo ateitimi jau seniai
nejaučiau.

----------

Ilgai galvojau ką daryti, kol galiausiai šį ankstyvą rytą, tyliai
klausydamas Eminem albumo, save atradau sėdintį sename,
rudame automobilyje. Kuomet jaudinuosi, visada jaučiuosi
sušalęs ir kartas nuo karto papučiu į prie lūpų suglaustus delnus,
jog jie bent šiek tiek sušiltų. Saulė dar nepakilo virš horizonto,
tačiau tamsa po truputį traukėsi ir dangus šviesėjo. Aplink
pradėjo girdėtis bundančių paukščių čiulbesys aukštose pušyse,
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esančiose aplink siaurą keliuką, vedantį link Antano poilsio
parko.
Atrodo tokia ramybė. Tiesiog išlipk iš automobilio ir eik
pasivaikščioti, pakvėpuok grynu oru, pabūk gamtoje ir pamiršk
viską, kas buvo. Kam nervintis ir kam save apsunkinti? Tiesiog
paleisk ir gyvenk toliau. Pradėk naują etapą. Nesigręžiok atgal,
likimas grąžins visiems pagal nuopelnus. Nebūk teisėjas. Važiuok namo.
Mintyse bandžiau save sulaikyti, bet neteisybės jausmas
kiekvieną kartą ėmė viršų. Pamiršiu aš, pamirš kitas, pamirš
trečias ir visi duos kelią, kol galiausiai tokie kaip Antanas
išbujos iki neaprėpiamos galybės. Toliau pirks teigiamą įvaizdį,
toliau pakuos save į vis blizgesnį įpakavimą ir toliau eis per kitų
gyvenimus viską griaudamas. Neturiu susitaikyti ir neturiu
pamiršti. Turiu prisiminti ir turiu duoti atkirtį.
Pažiūrėjau į ant keleivio sėdynės gulintį sidabrinės spalvos
Beretta pistoletą. Ne toks pasaulis, jog ko nors pasiektumei
tikėdamas žmonėm. Visur melas, visur apgaulės, visur prekyba
įvaizdžiais ir niekada nežinosi, kas tiesa, o kas melas.
Taip geri vaikinai tampa blogais. Dažnai netgi blogesniais
nei įprasti blogiečiai, o vėliau aplinkiniai spėlioja, kas jam
nutiko ir kodėl vienaip ar kitaip pasielgė.
Per galinį stiklą išvydau automobilio šviesas. „Prasideda“, –
pagalvojau ir adrenalinas sukilo dar labiau.
Nors maniau esu viską suplanavęs iki smulkmenų ir žino-jau,
kad jaudinsiuosi, bet nemaniau, jog taip stipriai. Paėmęs ginklą
vos galėjau jį nulaikyti. Lyg svertų dešimteriopai kartų daugiau
nei bet kada anksčiau. Kelias akimirkas pažiūrėjęs į jį, atlenkiau
saugiklį ir pasidėjau į automobilio durelėse esančią daiktadėžę.
Šiek tiek pasigarsinau muziką ir užvedžiau variklį. Rytmečio tyloje seno automobilio garsas atrodė girdimas už kelių
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kilometrų ir, jausdamas tuos garsus, pradėjau nevalingai garsiai
šnopuoti, lyg per kontrolinį mokykloje, kuomet bandy-damas
nusirašyti nuo špargalkės, netyčia sukėliau didesnį garsą tylioje
klasėje.
Užsisegiau saugos diržą ir stebėdamas galinio vaizdo
veidrodėlį pradėjau laukti. Laukti, kol šviesoms priartėjus
įjungsiu atbulinę pavarą ir viskas prasidės. Pasikeisiu neatpažįstamai. Be galimybės grįžti atgal.
„Greičiau, greičiau“, – sugebėjęs kiek sukontroliuoti adrenaliną, mintyse pradėjau raginti artėjančias šviesas nesustoti ir
važiuoti toliau, bet turbūt jie, pastebėję mano automobilį,
stovintį viduryje kelio, pradėjo po truputį stabdyti.
Man tai tapo signalas, jog nebegaliu daugiau laukti. Įjun-giau
atbulinę pavarą ir iki dugno nuspaudžiau greičio pedalą.
Prasisuko ratai ir kiek leidžia senas automobilis, visu greičiu
pradėjau artėti link susidūrimo.
Kūnas įsitempė ir visas įsirėmiau į sėdynę. Po akimirkos,
automobilio salonas nušvito ryškia šviesa ir pajaučiau duslų
smūgį bei visur pabiro šoninių langų stiklo šukės.
Smūgio nebuvo stipraus, todėl iškart atsisegiau saugos diržą
ir, viena ranka darydamas dureles, kita ranka griebiau ginklą iš
daiktadėžės. Nebebuvo jis toks sunkus kaip prieš tai, netgi
lengvesnis nei bet kada anksčiau. Smūgis sukratė visą organizmą ir būdamas šoko būsenos nebejaučiau jokios įtampos.
Tiesiog noriu tai padaryti.
Nepratardamas nė žodžio, greitu žingsniu pradėjau eiti link
juodo automobilio, per kurio suskilinėjusį priekinį stiklą mačiau viduje judančias būtybes.
Laikydamas už nugaros abi nuleistas rankas užtaisiau
pistoletą. Skambus metalo garsas nuskambėjo lyg muzika. Lyg
nebūtų manęs, lyg stebėčiau kažką iš šalies. Viskas aplink atro-
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dė lyg minkštas oras, kuris mane neša pirmyn atlikti paslaugą
pasauliui.
Eidamas į priekį pakėliau dešinėje rankoje laikomą ginklą ir
nusitaikiau į prie vairo sėdinčią būtybę.
Atsimenu, kaip pirmą kartą, prieš keliolika metų, bandžiau
iššauti iš pistoleto. Sunkiai sekėsi nuspausti gaiduką. Bijojau
nežinomybės. Bijojau atatrankos. Bijojau garso. Bijojau, kur
pataikysiu. Dėl visų baimių pistoletą stengiausi laikyti kuo
toliau nuo veido ir negalėjau nulaikyti jo tiesiai, kol galiausiai
po ilgų kančių gaiduką nuspaudžiau ir nė nepataikiau į taikinį.
Maniau ir šį kartą bus panašiai bei galbūt nepajėgsiu nuspausti,
bet galvoje nebuvo minčių. Jokių apmąstymų ir jokių išgyvenimų.
Lengvai nuspaudžiau gaiduką.
BAM!
BAM!
BAM!
Trys garsūs šūviai, po kurių stengiausi nežiūrėti, ką padariau.
Priėjęs sparčiu žingsniu atidariau galines dureles.
Ant galinės sėdynės, tamsoje, pamačiau didelę beformę
figūrą. Nesimato nei galvos, nei rankų, nei kojų. Tik baisi mėšlo
krūvos smarvė su aplink skraidančiomis musėmis.
Nuo pasimetimo pradėjo lyg pamišusi plakti širdis, ir
pradėjus atatupstam eiti atgal nuo atidarytų durelių, kiekvieną
kartą prabundu išpiltas prakaito toje pačioje vietoje.
Šis sapnas pradėjo persekioti kas keletą naktų ir pabudęs
niekaip nebegaliu vėl užmigti. Vartausi nuo vieno šono ant kito,
tačiau mintys niekaip neapleidžia. Turiu rasti sprendimą ir tik
tuomet baigsis visi mano košmarai.
Nežinau, ar įmanoma sugalvoti ką nors, kas garantuotų
įmonės susigrąžinimą. Kad Antanas paimtų ir geranoriškai
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atsisakytų įmonės – sunkiai tikėtina. Kad atsisakytų bent dalies
akcijų, kaip žadėjo anksčiau, taip pat sunkiai tikėtina, nes tai
reikštų, jog atsisako įmonės kontrolės. Bandyti kažką daryti per
teisininkus – netikiu, jog ką nors tuo pasiekčiau, visa tai turėjau
daryti prieš daugelį metų, vos tik suvokęs, kad iš bendro verslo
su Antanu nieko gero nebus. Tuomet bent būčiau turėjęs kozirį
– jo paskolintus pinigus ir įmonės nestabilumą, o dabar pinigai
grąžinti ir jis žino, kad įmonė stabili bei pelninga, tad matau tik
du būdus – pinigai arba tai, į ką nuneša sapnai. Abu būdai
neatrodo priimtini, bet šaudymas galbūt problemas išspręstų
kokiais devyniasdešimtaisiais, o dabar, net jei rimtai tai
pradėčiau svarstyti, problemų tuo tikrai neišspręsčiau, o
greičiausiai pridaryčiau jų tik dar daugiau. Lieka pinigai. Jam
niekaip nepasiūlysiu tokios sumos, kiek vertos akcijos, bet iš
kitos pusės, jis atgavo visas paskolas, visas palūkanas, ne kartą
žadėjo grąžinti akcijas po paskolų išmokėjimo. Jei surinkčiau
kiek įmanoma daugiau pinigų, kuriuos galėčiau pasiūlyti už
akcijas, gal galėčiau tikėtis, jog pasielgs bent tiek sąžiningai –
paims pinigus ir pasitrauks.
Su Slava paskutiniuosius metus sutariame ypač gerai.
Nebeliko pykčių. Nebesitikiu iš jo, kad pasikeis ir dirbs kaip
akcininkas, o ne kaip samdomas darbuotojas, todėl tai leido į
viską žiūrėti atlaidžiau ir nebekreipti dėmesio į visai jo pamirštą
svetainę TonyStreets. Po iškraustymo iš Antano buto, esančio
virš parduotuvės, jis iš naujo susitarė su Antanu, jog Antanas
jam nuomos kitą butą už kuo mažesnę nuomos kainą, todėl
persikėlė gyventi į apleistą gyvenamųjų namų mikrora-joną,
sename trijų aukštų blokiniame pilkame daugiabutyje, prieš kurį
mano gyvenimas ankstesniame nuomojame bute atrodė kaip
gyvenimas prabangiuose rūmuose. Na, bet Slavai šis būstas
nieko nekainuoja ir todėl toliau nusprendė likti Kaune. Abu
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jaučiamės išsunkti, todėl vis dažniau pradėjome bandyti įvairias
pramogas – važinėjimasis kartingais, slidinėji-mas, šaudymas ar
bet kas kito, kad bent kelioms valandoms ištrūktume iš rutinos
ir galėtume bent šiek tiek atsipalaiduoti ir patirti naujų pojūčių.
Labiausiai iš visų pramogų patiko važinė-jimas keturračiais ir
užsidegėme tiek, kad panorome turėti savo.
Už kiek daugiau nei valandos kelio nuo Kauno, miškų
apsuptoje vietoje radome parduodamą trijų aukštų namą su
daugiau nei dvidešimt hektarų žemės, dideliu keturračių ir
sniego motociklų parku bei paruošta važinėjimo trasa. Atvykę
apsižiūrėti, iškart pamatėme, kaip galėtume visa tai dar labiau
praplėsti ir įrengti įvairių lauko pramogų, kurios patiktų ir mums
patiems, ir viliotų atvykti klientus. Labai užsigeidėme tai turėti,
tik kaip visada, norai nebūtinai lygūs galimybėms. Pirkinio
kaina siekė tris šimtus tūkstančių eurų, o mes galėjome surinkti
vos kiek daugiau nei dešimtadalį reikiamos sumos.
Mums reikia pinigų. Už praėjusius metus šiaip ar taip turėsiu išmokėti pirmuosius dividendus akcininkams. Įmonės banko sąskaitoje sukaupiau daugiau nei keturis šimtus tūkstančių
eurų, tačiau niekaip neapsisprendžiau, kiek jų palikti įmonei.
Riba didelė – nuo nedidelės sumos iki visų laikomų pinigų
išmokėjimo. Jei išmokėsiu nedaug – neturėsiu ką pasiūlyti
Antanui, jei išmokėsiu daug – Antanas pajaus didesnį godumą
ir įmonės akcijų vertė pakils dar labiau, bet taip pat ir mums su
Slava reikia pinigų.
Pirmiausiai pagalvojau pasiūlyti pačiam Antanui nusipirkti
keturračių verslą. Jo investuojama suma būtų panaši, kiek
investavo į SportClothes ir už tai pasiūlėme trisdešimt procentų
keturračių verslo akcijų, o mes tą verslą prižiūrėtume. Taip būtų
vėl įnešęs pinigus ir galbūt atsirastų galimybė atgauti
SportClothes akcijas. Sunku buvo tikėtis, kad sutiks, tačiau
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susidomėjo, bet viską pasiūlė pirkti per SportClothes, o mūsų
toks pirkimas netenkino.
Išmokėjęs net ir visus įmonėje sukauptus pinigus, vis tiek
neturėčiau sumos, kuri sudomintų Antaną. Bet jei paimčiau
paskolą iš banko ir nupirkčiau keturračių verslą pats ir tuomet
vertė, kurią galėčiau pasiūlyti Antanui, būtų kelis kartus
didesnė? Mažai tikėtina, kad susivilios, bet nieko geresnio
nesugalvojau. Pradėjęs vaikščioti po bankus greitai supratau,
kad ir šiam planui nelemta būti įgyvendintam, nes kad ir kaip
bandyčiau įtikinti, jog įmonė išmokės dividendus, kad turėsiu
pinigų, visgi ji neturi dividendų mokėjimo istorijos, o mano
turimi pinigai nė iš tolo nevilioja bankininkų suteikti paskolą ir
turėčiau ateiti vėliau, kai turėsiu daugiau savų pinigų.
Laukti nenorėjau. Liko vienintelė viltis išmokėti dividendus
ir tikėtis, kad Antanas sutiks paimti mano pinigus ir atiduos
įmonę. Nusiunčiau praėjusių metų pardavimų ataskaitą ir
pasiprašiau dvigubai pakelti atlyginimą. Antanas paskambino
vos po kelių minučių:
– Sveikinu, Andriau, puikiai darbuojatės ir puikūs results,
viskas tik jūsų dėka! Daug mano investicijų nepasiseka, todėl
man labai smagu, kad šis business auga, o dėl atlyginimo, be
abejo, esi to vertas ir tikrai nusipelnei uždirbti daugiau.
– Taip pat išmokėsiu pirmuosius du šimtus penkiasdešimt
tūkstančių eurų dividendų, – toliau žėriau geras žinias.
– Nuostabios naujienos! Super! Kaip tik man labai trūksta
money, kada galėsi išmokėti? – nenustebino savo klausimu.
„Sušiktas milijonierius, nuolat jam trūksta pinigų, bet gal tai
bus į naudą ir gal tai bus bent menkiausia galimybė, jog, gavęs
mano pasiūlymą, pasitrauks iš įmonės“, – pagalvojau.
– Buhalterė pateiks ataskaitas ir, manau, artimiausiomis dienomis galėsiu tai padaryti. O kaip dėl įmonės pardavimo?
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Kažkaip labai tylu paskutiniu metu ir nebėra jokių naujienų. Ar
dar ją pardavinėja kas nors? – nukreipiau temą, nors ir jau nujaučiau tuos pačius atsakymus.
– Taip, žinoma pardavinėjame. Dabar esu Ispanijoje ir siūlau įvairiems žmonėms. Mes darome, ką galime, bet dabar, kai
įmonės results tokie puikūs, tikrai garantuoju, jog rasime
pirkėją!
– Bet rezultatai taip pat augantys metai iš metų, tad šie rezultatai nėra naujiena, o jei darote, ką galite, tai manau, galimybės per mažos. Antanai, esate ne vieną kartą žadėjęs – įmonę tikrai parduosime. Darome, ką galime, neatsako į klausimą,
tai jūsų pažadas. Jei neatliekate savo pažadų, noriu susigrąžinti
savo akcijas atgal ir turėtume apie tai pasikalbėti, – stengdamasis tvardytis, išdėsčiau savo tikslą, – iš jūsų tikėjomės bent
įmonės pardavimo – daugiau nei dvejus metus niekas nepajudėjo, o dividendus norite gauti, nors niekuo neprisidėjote prie jų
atsiradimo.
– OK, suprantu, kad tau sunku, bet mes stengiamės. Nesipykstame. Atvažiuosiu pas tave kurią dieną ir pasišnekėsime, –
atmestinai atsakė ir negilindamas temos paskubėjo pabaigti
pokalbį.
Padėjęs telefoną, stengiuosi kvėpuoti ramiai, kad sumažėtų
pulsas. Nors nieko blogo nepasakė, bet kiekvienas jo žodis,
intonacija veikia mane kaip koks nors skrodžiantis pjūklas. Kuo
toliau, tuo labiau erzina net jo balsas ir tas pats per tą patį –
kalbos, kalbos, kalbos ir kaip kažką daro, bet vis nepadaro.
Džiaugiasi jis dividendais net piršto nepajudinęs, kad jų būtų.
Mato jis, kad man sunku, tai kokio šūdo meluoji kiekvieną
kartą?! Jau įsivaizduoju, kaip jis, būdamas Ispanijoje, siūlo
kažkam įsigyti įmonę. Sušiktas politikas, šnekantis, kas ant

226 | G E R O N E Š I O J I M O

liežuvio papuola. Turiu nusiraminti. Pervesiu pinigus ir gal
vienaip ar kitaip baigsis tie pokalbiai su juo.

----------

– Seni, šiandien buvo Antano advokatas, kas vyksta? – tik
atvažiavęs į darbą iškart sulaukiau neramaus Slavos klausimo.
– Nieko... – nusišypsojau, – bus akcininkų susirinkimas.
– Dėl ko? Ko advokatas norėjo? Šnekėjai tu su juo? Pasirodė bjaurus tipas, čia kaip viršininkas sklaidėsi ir tavęs ieškojo.
– Jo, šnekėjau, tai sakau, bus akcininkų susirinkimas, – atmestinai atsakiau, – jį paskyrė Antanas ir jie nori įmonės
teisinio-finansinio audito.
– O pats Antanas negali pasakyti, kad to nori? – nusistebė-jęs
paklausė Slava.
– Pats matai, kad ne. Čia bus reikalų, Kristė man irgi advokato jau ieško.
– Blemba, kas vyksta? Kodėl taip? – išsigandęs Slava klausinėjo toliau.
– Nu nieko, bendrausime su akcininku per advokatus.
– Košmaras kažkoks, kodėl negali viskas būti ramu? – nusivylė Slava.
– Apie kokį ramumą tu šneki? Kad mes dirbame, o jis apgaudinėja kiekviename žingsnyje? – susierzinau dėl Slavos
nusivylimo. – Jis ne tik nieko nedarė dėl įmonės, jis su savo
visom sušiktom intrigom sužlugdė bet kokį pasitikėjimą žmonėm, bet kokią meilę darbui. Kokia tau ramybė? Sėdime kiekvieną dieną susisukę, o ant mūsų kuprų supistas politikas šokinėja. Kas tau per ramumas?
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– O ką, tu džiaugiesi, kad su kažkokiu advokatu tau dabar
reikės bendrauti?
– Aišku nesidžiaugiu, bet bent kažkas pajudėjo, kažkas kito,
kažkas naujo ir galbūt kas nors pradės keistis, – sumažinau balso toną ir priėjęs prie savo darbo stalo, atsisėdau į kėdę.
– Ir tu manai, per advokatus gali kas nors pasikeisti į gera? –
sekdamas mane žvilgsniu, Slava toliau vylėsi išgirsti ką nors
guodžiančio.
– Nemanau nieko, bet bent kažkas gal keisis, – atsakiau nesukurdamas iliuzijų. – Nežinau, kas bus ir ko jie nori su tais
auditais. Pochui išvis tie auditai ir tegul daro, jei nori, kad ir
rytoj, bet projekte nurodė turbūt brangiausius auditorius, kokie
yra, ir Antanas su jais susijęs. Tai žinoma, yra baimė, kad
bandys ką nors pakišti ir apkaltinti mane, kad kas nors negerai.
Aš jų net kainos neįsivaizduoju, kiek mokėti reikės, gal išvis
pasakys kosminę kainą ir jie tarpusavyje dalinsis tuos pinigus.
Nežinau, koks jo planas.
– Tai bet vis tiek, dėl ko jis siunčia tą advokatą? Kodėl jis
pats negali to pasakyti, o per teisininką bando kažką daryti?
Nenori tu jam paskambinti ir pasišnekėti? – Slava toliau pylė
klausimus vieną po kito.
– Nejuokink, tikrai jam neskambinsiu, – atkirtau.
– Įvyko kažkas tarp jūsų? – įsmeigė klausiamas akis į mane.
– Prieš kelias savaites jis buvo atvažiavęs...
– Nu šitą žinau ir sakei, kad apsipykot, tai manai, dėl šito? –
pertraukė Slava.
– Aišku dėl to, – nusišypsojau, – iš pradžių normaliai šnekėjome, tai jam ir sakau, kad žadėjote grąžinti akcijas, kai bus
išmokėtos paskolos, o paskolas jau seniai išmokėjome ir dabar
jau dividendus pervedžiau, tai būtų laikas pradėti daryti akcijų
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grąžinimą, nes tikslai nebuvo įgyvendinti, o įmonės niekas neperka.
– Nu tai ką jis? – susidomėjo Slava.
– Nu tai jis sako, kad juk tu sakei, kad tau nereikia tų akcijų.
Tai sakau, nu taip, sakiau, bet ir sakiau, kad reikia dirbti, reikia
siekti tikslų, juk akcijas ne už dyką gavote, o dėl akcijų grąžinimo irgi sakiau, kad geriau ne man grąžinti, bet darbuotojams,
kurie prisideda prie įmonės augimo, bet darbuotojai akcijų irgi
iki šiol negavo. Tai jis sako, tu nepergyvenk dėl kitų, su jais aš
pats atsiskaitysiu ir perrašysiu, kai bus laikas. Tai sakau, kada
bus tas laikas? O jis tada vėl tą patį – „tu nepergyvenk“, ir
panašiai. Pradėjome šnekėti tą patį per tą patį, tai sakau,
Antanai, mums reikia viską baigti, siūlau šimtą tūkstančių eurų,
grąžinat man akcijas ir išsiskirstome savo keliais. Tai jis tik
nusijuokė. Bandžiau dar pasiūlyti šimtą penkiasdešimt
tūkstančių eurų, bet į kalbas nelindo ir sako, tu nelogiškai siūlai.
Blemba, sakau, siūlau visus pinigus, kiek turiu ir kiek galėčiau
surinkti, neturiu daugiau. Tai jis sako, nu už tiek tai tikrai nieko
nebus, ir sėdi išsišiepęs. Supistas gaidys dar derisi, pagalvojau,
ir nors prieš pokalbį raminau save, kad nekelčiau tono, kad
šnekėčiau ramiai, bet blemba neišlaikiau, viską pradėjau jam
sakyti, kad nieko nedarė, kad melagis, sukčius, vagis ir panašiai,
o tas tą patį kaip užsivedęs – aš investavau ir už tai gavau
akcijas. Koks, sakau, tu investuotojas, tu supistas aferistas, o ne
investuotojas, „atidarysime parduotuves pen-kiasdešimtyje
šalių“. Kur jos atidarytos? Tik intrigos ir sukčiavimai, o ne
investavimas. Jis pabuvo dar kelias minutes išsišiepęs ir prieš
išeidamas sako: „Jei kas nepatinka, tai duok į teismą ir ten
įrodinėk, kad kažką padarei. Įmonę aš atidariau ir jei norėsiu, tai
negausi daugiau nė cento, džiaukis išvis, kad atlyginimą dar
moku.“
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– Moka jis atlyginimą... Blemba, seni, negaliu patikėti, kaip
jis išvis drįsta kažką panašaus sakyti... – pasibaisėjo Slava.
– Tai ką aš tau ir sakau, neturiu nei dėl ko jam skambinti, nei
ką sakyti. Nežinau, ką jis suplanavęs ir ką darys, bet po pokalbio
vakare dar būrė per SMS žinutes, kad nesipykstame, išspręsime
viską, ir panašiai, o šiandien žiūriu, tas jo advokatas įgaliojimą
parodė. Tai po susitikimo su manimi jis iškart pas jį nuvažiavo
ir užkūrė visa šitą, o paskui dar buria žinutėmis, kad
nesipykstame.
– Vaidina gangsterį bandydamas ale užliūliuoti, – pajuokavo Slava.
– Tai va, neįsivaizduoju, ką jie suplanavę, bet realiausia tai,
kad bandys prie ko nors kabintis ir man klijuoti. Džiaugiuosi tik
tuo, kad dividendus išmokėjome, tai bent advokatui turėsiu
pinigų samdyti, nes nujaučiu, jog šitai tęsis dar ilgai.
– Kad ir kas bus, žinok, kad aš tavo pusėje ir palaikysiu tave
bet kokiu atveju. Nesvarbu, kas dabar vyks, bet ištraukei mane
iš mano šūdo ir jei tik ko reikės, visada sakyk ir tikrai padėsiu,
tik žiauriai abydna, kad taip viskas darosi, – nuoširdžiai pasakė.
– Ai, yra, kaip yra, klaida buvo padaryta prieš penkerius
metus, o dabar kad ir kas bus, nesigailiu nė kiek, kad
susirazborinau su juo. Seniai tai reikėjo padaryti, – ryžtingai
atsakiau.
– Bet jis tave gali atleisti.
– Nemanau, kad atleis, o jei ir atleis, tai žiūrint, ką į mano
vietą paskirs, gal koks visai normalus bus, tai tada gal net į
naudą būtų, nebereikėtų man čia direktoriauti daugiau. Atsimeni, kai po Baltarusijos kaltas jautėsi dėl visko, tai gal ir dabar,
kai viską pasakiau, pergalvos ir gal ką nors gero dėl įmonės padarys.
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– Nu blemba, mažai tikėtina, bet kas ten jį žino, jis kaip mažas vaikas, kiekvieną dieną vis ko nors kito užsigeidžia, tai
nesuprasi jo.
Nusišypsojau ir grįžau prie darbų. Nejaučiu jokios įtampos ar
nerimo. Netgi laukiu, kas bus. Įmonėje mes nedarydavome nei
akcininkų susirinkimų, nei rezultatų aptarimų, nei planų ar dar
ko nors, tik nusiųsdavau ataskaitas, gaudavau standartines
žinutes, kaip viskas gerai ir tiek tų mūsų akcininkų aptarimų.
Dabar bus pirmasis akcininkų susirinkimas ir ne bet koks, o su
advokatais, kurie turėtų visa tai pravesti teisiškai ir aukštame
lygyje.

----------

Po kelias dienas trukusių paieškų tapo aišku, jog man susirasti advokatą – ne tokia lengva užduotis. Kristė parašė ne vienai dešimčiai advokatų ir pradėjus jiems pasakoti, jog tai
akcininkų susirinkimas ir reikia pagalbos tvarkingai viską
pravesti, kad nebūtume sumindyti kito akcininko advokato,
iškart sutiko tuo apsiimti beveik visi. Tačiau pakrypus kalbai
apie tai, jog priešingoje pusėje yra per vadinamąją Garliavos
pedofilijos bylą išgarsėjęs advokatas Gintaras, prieš jį stoti
išdrįso vos vienas.
Prieš vykdamas su juo susitikti, kaip įprasta, peržiūrėjau
viską, ką galėjau apie jį sužinoti internete, bijodamas rasti bet
kokių jo sąsajų su Antano advokatu ar pačiu Antanu, nes jei jis
bus nepatikimas, kitų pasirinkimų net neturiu, o vienam sėdėti
prieš advokatą, kurio bijo net daugelis patyrusių jo kolegų,
reikštų būti sutryptam į miltus.
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– Sveiki, aš Andrius, – pasisveikinęs bendravardis advokatas parodė mums ženklą sėsti prie didelio pasitarimų stalo. Mes
su Kriste atsisėdome šalia vienas kito, o jis – kitoje pusėje priešais mus. Tai sportiškas, iki pečių šviesiais garbanotais plaukais, vilkintis kaip ant jo nulietą mėlyną kostiumą, kokiais penkeriais metais už mane vyresnis vyras.
– Suprantu jūsų problemą, bet iškart noriu pasakyti, kad man
tai darbas ir kiekvieną dieną susiduriu su įvairiomis
problemomis, kurios klientams dažnai būna labai svarbios ir
dažnai norima, jog ką nors padaryčiau kuo greičiau. Terminus
žinau ir kartais geriau atsakymus ar sprendimus nusiųsti vėliau,
nei skubant, todėl labai svarbu, jog jei imsiuosi jūsų klausimo,
galėtume pasitikėti vienas kitu ir leistumėte man dirbti savo
darbą. Taip pat iškart pasakau, kad su Antanu esu kelis kartus
prasilenkęs, tačiau jokių bendrų interesų neturime. Su advokatu Gintaru esame turėję bylų, kuriose buvome partneriai, tačiau
taip pat buvo bylų, kuriose buvome priešingose pusėse.
Sunerimau, kuomet pasakė, kad kelis kartus yra prasilenkęs
su Antanu, tai gali reikšti ir daugiau nei tik prasilenkimą. Taip
pat kartu dirbo su Antano advokatu? Tačiau taip pat yra dirbęs
ir prieš jį. Šiek tiek sutrikau ir nežinojau, ką galvoti, bet pats tai
pasakė, nebandė slėpti, o Antanas ir jo advokatas gan gerai
žinomi žmonės, tad su jais turėti kažkokių sąsajų gali daugelis.
Neturiu kito pasirinkimo, turiu patikėti savo likimą žmogui,
kurio beveik nepažįstu. Pažįstu tik tiek, jog jis iš manęs pirko
krepšinio kedus dar tuomet, kai dirbau vienas. Tai suteikė šiokio
tokio artumo jausmą.
Advokatui peržiūrėjus mano sutartį su Antanu dėl akcijų
pasidalijimo ir jo nuostabos, kai perkreipė lūpas pamatęs, jog
sutartyje nėra jokių konkrečių akcininkų įsipareigojimų, vėl
pajaučiau gėdą dėl tos dienos, kai raičiau parašus ant sutarties,
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kuomet tikėjau, jog pasirašau gyvenimo sutartį su žmogumi,
kuris bus mano mokytojas. Mokytoją ir gavau, tačiau ne tokį,
kokio tikėjausi. Tik dabar sužinojau, jog akcijų perdavimas
nereiškia visos kontrolės perdavimo. Akcininkai gali pasirašyti
tarpusavio sutartis, kuriomis net ir turėdamas vos kelis procentus akcijų, būčiau galėjęs ir toliau priimti įmonei svarbiausius
sprendimus bei užtikrinti savo verslo valdymą. Pagalvojau, jog
kaip gaila, kad nepažinau jo anksčiau. Visgi net ir neturint pinigų, reikėjo geriau nepirkti vienos siuntos batų, o juos išleisti
advokatui ir tai būtų buvę daug naudingiau nei keli papildomi
kedų modeliai. Net ir jei Antano ieškojau tam, kad jis būtų
mentorius ir kaip tik maniau, kad jis spręs įvairius teisinius
klausimus. Jis tai ir darė, tik visa tai darė dėl savęs, o ne dėl
įmonės ar juo labiau – manęs. Naiviai tikėjau, jog tie, kas būna
viešumoje, yra iš tikro tokie, kaip save pristato. Tik gera sutartis būtų leidusi apsisaugoti nuo visko, kas vyko su juo per tuos
metus. Tuo metu tikėjau, jog tai sąžiningiausias žmogus, kokį
teko sutikti. Šūdinas tas mano žmonių pažinimas.
– Jei norite, galime nukelti susirinkimą, jie nesilaiko terminų, – pasiūlė advokatas.
– Na, man tai nesvarbu, aš net norėčiau, jog tai įvyktų kuo
anksčiau, – atsakiau. – Man įdomu, ką jie sugalvoję ir ką da-rys,
tad jei jūs spėsite pasiruošti, aš už tai, kad nenukeltume.
Advokatas tą dieną parinko, nes sakė, kad vėliau Antanui
posėdžiai Briuselyje, tad jei mes norėsime susirinkimą nukelti,
tai viskas ilgai tęstųsi.
– Pasiruošti aš spėsiu, čia tik dėl jūsų pasiūliau, o argumentas dėl Antano kelionių – niekinis, nereikia kreipti dėmesio į tai.
Beveik esu tikras, kad Antano net nebus, jis europarlamen-taras
ir atsiras kokių nors nenumatytų darbų.

P A V A S A R I S , 2 0 1 7 M E T A I | 233

– Nu nežinau, – padariau trumpą pauzę, – visur akcentuoja,
kad vėliau jis negalės, tad manau, kad dalyvaus, visgi akcininkas ir jo iniciatyva visa tai rengiama.
– Na aš tik spėju, bet labai abejoju jo dalyvavimu. Visas teises suteiks advokatui ir jis jį atstovaus, o ko Antanui ten dalyvauti? Kiek esu su juo susipažinęs, tai jis visada tik geras žinias
praneša ir niekada nesako nieko blogo, tam jis turi kitus žmones.
Šis atvejis – ne išimtis, tai nebus malonus pasisėdė-jimas, todėl
kam jam gilintis į visa tai? Jis tam turi advokatą.
– Nu gal, – iš dalies pritariau advokato mintims, – bet man
vis tiek atrodo, kad dalyvaus ir bet kokiu atveju, aš pats noriu,
kad greičiau tai įvyktų ir greičiau sužinočiau, ko jie siekia tuo
auditu.
– Auditą akcininkai dažniausiai inicijuoja dviem atvejais –
kuomet nori parduoti įmonę arba nori atleisti direktorių, – nieko neslėpdamas atsakė advokatas.
– Įmonę mes jau seniai bandome parduoti, tai gal rado kokį
nors pirkėją ir norės parduoti savo akcijas? – paklausiau.
– Visko gali būti, bet reikėtų ruoštis abiem atvejams.
– Abejoju, kad ryžtųsi mane atleisti, o ir jis žino, kad nuo
pradžių nenorėjau būti direktoriumi. Akcininkams ne vieną
kartą siūliau, kad ieškotų kito direktoriaus į mano vietą. Jie žino,
kad nekenčiu šitų savo pareigų, aš joms netinku ir tik turiu daryti
tai, ką privalau daryti, kad įmonė veiktų, tad jei jis turi ką nors
numatęs vietoje manęs, jam užtektų tik paskambin-ti ir pasakyti,
kad „va, Andriau, yra kitas žmogus, kuris atliks direktoriaus
pareigas.“ Tai aš dėl to tik apsidžiaugčiau ir padė-kočiau. Aš
bijau to, kad jie samdo savo auditorių įmonę, kuri gali bandyti
mane kuo nors apkaltinti. Įmonė nemaža, viską darome
tvarkingai, bet jei kur nors padaryta kokia nors klaida, tai jų
tikslas nebus ją ištaisyti, o norės apkaltinti.
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– Gali ir toks atvejis būti, bet tam galėsime pasiruošti vė-liau.
Be to, galime nurodyti savo pasirinktas audito įmones, nebūtinai
tai turi būti tik jų paskirta. Jie turės įrodyti, jog ta įmonė tai
atliktų kokybiškiausiai.
Niekada nebūčiau pagalvojęs, jog išėjęs iš advokato jausiuosi gerai, bet kad ir kas nutiks, kad ir koks Antano tikslas, su
sese išėję džiaugiamės, jog suradome advokatą, kuris mums
padės ir nebūsime vieni. Net ir blogiausias galimas scenarijus
neatrodo toks baisus prieš tai, kad turėčiau toliau gyventi tą patį
gyvenimą, tame pačiame susikurtame tamsiame kalėjime.

----------

– Hey, kaip tu jautiesi? – tik atvykęs į darbą, iškart pasiteiravo Slava.
– Gyvas, – energingai atsakiau, – lyg vėl gyvenčiau ir seniai
nejaučiau kažko panašaus. Pagaliau kažkas naujo ir noriu pamatyti, kas bus. Matai, net kamufliažines kelnes apsimoviau,
kad nusiteikimas geresnis būtų, – nusijuokiau, – o tu? Viskas
gerai?
– Mane tai šiurpas krečia, žiauriai bijau, – nuleidęs galvą
atsakė Slava.
– Nebijok, susirenka geri advokatai, mums net šnekėti beveik nereikės, tai kaip nemokami bilietai į gerą šou. Anksčiau ar
vėliau tai turėjo įvykti, nesiparink, bus viskas gerai, – pabandžiau padrąsinti.
– Man žiauriai abydna dėl tavęs, viską sukūrei ir dabar tokios problemos. Man tai kas, turiu tuos dešimt procentų akcijų
ir sėdžiu, bet tai, ką Antanas daro – nesuvokiu. Skaityk, už nieką
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gavo šitiek akcijų, atgavo visas paskolas, visas palū-kanas. Ką
tik gavo šimtą tūkstančių eurų dividendų ir vėl daro kažkokias
machinacijas. Atsimink, kad ir kas bus, palaikysiu tave ir
velniop tą mėšlo krūvą, be mūsų jis nieko nepadarys!
– Tai aišku, Slava, dėl to ir nesijaudinu, tik mums svarbu, kad
jis pasirinktų mūsų siūlomą auditorių, kad nereikėtų bijoti, jog
bandys mane pakišti, nes advokatas mato ir tokį scenarijų, kad
auditorius randa klaidų, man, kaip direktoriui, kelia ieškinį dėl
žalos, tada mes susitariame taikiai ir dėl to aš jam perlei-džiu
akcijas. Per tiek metų mes jo nepažinome, susimoviau ir
patikėjau tuo, kaip jis viešai atrodo, tai nežinia, kam jis pasiryžęs dabar. Juk jau norėjo pirkti mano akcijas, tai kodėl negalėtų imtis ko nors, kad reikėtų mokėti mažiau ar išvis galėtų jas
nemokamai gauti?
– To jau būtų per daug, netikiu, kad Antanas išdrįstų taip
padaryti! – sužaibavo Slavos akys.
– Nežinom, ką jis išdrįstų ir kam pasiruošęs, tai tik vienas iš
galimų scenarijų. Kai po mūsų susitikimo išvažiavo ir vakare
rašinėjo SMS žinutes, kad spręsime gražiuoju, o vėliau atsiuntė
advokatą, tai dabar vėl persiunčia kokį nors advokato raštą ir
parašo ką nors, kad „viską gražiai sudėliosime“, todėl neįsivaizduoju, ką jis vėl suplanavęs.
– Nu tai blemba, gal jis tikrai gerai nusiteikęs? Gal po kivirčo nuvažiavo pas tą advokatą ant emocijų ir gailisi dabar? Nemanai taip? – įsižiebė viltis Slavos akyse, kad viskas baigsis
greitai ir gražiai.
– Nežinau, bet negalime užkibti vėl ant jo tuščių žodžių.
Nepažinome mes jo per tiek metų, bet tai, kad jis šneka bet ką,
tai tikrai turime žinoti.
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– Taip norėtųsi, kad ateitų ir sakytų: „Sorry, pasikarščiavau,
pasitraukiu iš įmonės, va jums grąžinu akcijas, kaip žadėjau, ir
sėkmės darbuose.“
– Aha, tik Antanas taip ir padarytų, – nusijuokiau, – bet kokiu atveju pagaliau gal vienaip ar kitaip viskas išsispręs ir
baigsis tas tampymasis su juo. Dariau viską, kad įmonė augtų,
kad visi dirbantieji būtų kuo labiau patenkinti. Net nesigailiu dėl
Antano, reikėjo man išbandyti darbą su partneriais, niekada
nebūčiau žinojęs, kaip būtų, jei nebūčiau pabandęs. Vienintelio
dalyko gailiuosi, kad nesudariau normalios sutarties su juo. Būtų
normali sutartis, tikrai nebūtų buvę visų šitų nesąmonių ir gal
išvis jau būtume apie jį pamiršę, nes seniausiai būtų buvęs
išspirtas iš įmonės, kaip neįvykdęs pažadų. Kiek turėjau žinių,
viską dariau, kad pasisektų.
– Žiauriai gerbiu tave ir viską, ką padarei, jog tai pasiektumei, o dabar varome atsiimti įmonę! – užsivedęs pasakė Slava.
Pirmoji į susirinkimą atvyko buhalterė, kuri galėtų padėti
atsakyti į bet kuriuos finansinius klausimus, jei akcininkui tokių
kiltų. Praėjus dar kelioms minutėms, atvyko mano advo-katas ir
vos prieš pat susirinkimą pasirodė Antano advokatas kartu su
savo padėjėja ir Egidijumi.
– O kur Antanas? – paklausiau.
– Paskutiniu momentu buvo pakeista Antano darbotvarkė ir
buvo priverstas šiandien anksti ryte išvykti į Briuselį, – eidamas atsisėsti link sofos ir nepakėlęs galvos, atsakė Antano
advokatas. – Štai sutartis, kuria jis man perleidžia savo balsavimo teises.
Paėmiau sutartį, bet skaityti nesistengiau, tik pamačiau, jog
ji sudaryta šiandien ryte ir perdaviau ją savo advokatui,
žvilgsniu parodydamas, jog jis buvo teisus, sakydamas, kad
Antanas neišdrįs atvykti ir priimti kokius nors sprendimus. Tai
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privertė sunerimti. Slavos fantazijai, jog atėjęs Antanas viską
grąžins, nelemta taip pat išsipildyti. Bus advokatų susirėmi-mas.
Jaučiuosi netgi pakylėtas, jog Antanas atsiuntė advokatą, kurio
bijo daugelis kitų jo kolegų, ir tai turėtų šiam susirin-kimui
suteikti papildomos intrigos. Visada įdomiau stebėti aukšto
lygio komandų rungtynes nei vidutiniokų.
Ant sofos vienas šalia kito atsisėdo abu advokatai. Priešingoje jiems stalo pusėje prisėdo Gintaro padėjėja, o iš stalo
kampų vienoje pusėje liko buhalterė su Egidijumi, o mes su
Slava atsisėdome ant kėdžių kitoje pusėje arčiau durų.
Susirinkimą pradėjo Antano advokatas, kviesdamas visus
prisistatyti. Visi prisistatymus pradėjo nedrąsiai ir pažemintu
balsu. Iškart po jų, vienbalsiai susirinkimo pirmininku išrinkome Antano advokatą, o jo padėjėją paskyrėme susirinkimo sekretore.
Po abiejų advokatų susikirtimo dėl Antano nedalyvavimo
susirinkime, Gintaras aiškiai parodė, kad nenusiteikęs atsakyti į
klausimus ir šiandien juos uždavinės tik jis. Tad nekreipda-mas
daug dėmesio į mano advokatą, kreipėsi į mane ir paprašė
papasakoti, kaip veikia įmonė, per kur parduodamos prekės,
kokiais bankais naudojamės, kokie internetiniai adresai registruoti, su kuriais partneriais dirbame ir kitus panašius klausimus. Man atsakius, vėliau apklausų estafetę perėmė buhalterė –
vėl klausimai apie mokėjimus, sąskaitas, bankus, tačiau Gintaro kalbėjimo tonas ir patys klausimai paviršutiniai, lyg nieko
bendro neturintis žmogus su internetine prekyba norėtų sužinoti jos pagrindus. Tai pradėjo neraminti, nes praėjus pusvalandžiui kalbų, jo tikslų niekaip negalėjau perprasti.
Perėjome prie darbotvarkės tvirtinimo, kurioje pagrindinis
klausimas yra audito atlikimas. Vėl susikirto abu advokatai –
maniškis užduoda klausimus, o Gintaras temą nukreipia kitur ir
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lyg buldozeriu pradėjo eiti į priekį. Abu šneka santūriai, nekeldami tono, tačiau pradėjo jaustis vis didesnė įtampa. Į pokalbį
įsikišau ir aš. Niekaip negauname atsakymų, kokia priežastis
atlikti auditą bei ką norima tikrinti – vieną kartą sako, jog galbūt
norima parduoti įmonę, kitą kartą – kad nori išsiaiškinti, kaip
veikia įmonė, o dar vėliau – kad ataskaitose, kurias visi esame
patvirtinę, pastebėta neatitikimų. Visiškai aišku, jog jie patys
neturi nuoseklios vizijos, kodėl jie to nori. Tai tik dar labiau
sustiprino nerimą, jog auditu norima prisidengti bandant pakišti
mane.
– Dabar yra trys akcininkai ir vieno akcininko atstovas, jūs
sakote, jog įmonėje pastebėjote neatitikimų, tačiau jokių
problemų neįvardijate, tik pabrėžiate tai, jog būtinai turi būti
atliktas auditas. Dabar yra buhalterė, esame mes visi akcininkai, tad kodėl jums nepabandžius užduoti tų klausimų ir gal
nereikės leisti įmonės pinigų audito įmonei, kad būtų atsakyta į
kažkokius mistinius klausimus, į kuriuos galbūt galėtume atsakyti čia ir dabar? – stengdamasis kiek labiau tvardytis, ramiu
tonu paklausiau Gintaro.
– Ar tu sutinki, kad tavo veikla būtų tikrinama? – vėl neatsakydamas į klausimą, tačiau pakreipdamas jį sau palankia
linkme, manęs perklausė Antano advokatas.
– Taip, žinoma, – neabejodamas sutikau.
– Na tai ir viskas tuo pasakyta, – atmestinai atsakė.
– Tai kad nepasakyta, mes šnekame apie kažkokias problemas įmonėje, kurių neįvardijate, o ne apie tai, ar sutinku su
tikrinimu, ar ne, – pabandžiau prieštarauti.
– Tai į viską gali atsakyti tik auditas, – atrėžė advokatas.
– Gal mes nesivelkime į tą diskusiją. Labai aiškiai įvardykite, kokia yra šio susirinkimo priežastis? – įsiterpė mano advokatas, kreipdamasis į Gintarą, turbūt seniai pastebėjęs, jog
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visi klausimai apie įmonę neturi jokios konkrečios prasmės ir
kažkas už viso to slypi.
– Siūlyčiau tada pereiti prie darbotvarkės klausimų bei turėdamas pagrindinio akcininko Antano Guogos įpareigojimą,
siūlyčiau į darbotvarkę įtraukti dar vieną klausimą, tai yra įmonės direktoriaus atleidimą ir naujo direktoriaus paskyrimą.
Visi trumpam nutilo ir sužiuro į mane, laukdami kokios nors
reakcijos. Nepajaučiau nei šoko, nei nustebimo, nei pyk-čio, nei
kokio nors kito jausmo. Lyg būtų pasakęs kokią nors
nereikšmingą detalę, todėl nekrustelėjo nė lūpų kamputis ir
likau sėdėti kaip sėdėjęs. Nesitikėjau to, tačiau tokia galimybė
buvo ir viduje turbūt buvau tam pasiruošęs. Pradėjo prieštarauti mano advokatas, jog tai nelegalu, tai nebuvo darbotvarkėje,
kad taip negalima, bet Gintaras vėl nekreipdamas dėmesio, lyg
iš plokštelės leidžiamu monotonišku balsu, paskelbė balsavimą, kurio metu jis ir Egidijus patvirtino mano atleidimą. Prieštaraujant mano advokatui, toliau kaip buldozeriu perėjo prie kito
klausimo dėl naujo direktoriaus paskyrimo:
– Siūlyčiau pakviesti siūlomą kandidatą ir jam prisistatyti.
Paėmė telefoną ir surinko kažkieno numerį. Visi vėl nutilo ir
su nekantrumu pradėjome laukti, kas pasirodys. Iškart pagalvojau apie Žygį, kuris buvo pirmasis Antano siųstas žmogus
atlikti vykdančiojo direktoriaus pareigas ir kuriam galiausiai
daviau sandėlininko darbą, dėl ko įsižeidęs bei būdamas Antano žmogus, galėtų norėti dabar parodyti savo viršenybę prieš
mane. Be to, per tuos kelis mėnesius jis spėjo šiek tiek susipažinti su įmone, tad jo kandidatūra atrodo visai reali, o kitų, kas
dar galėtų užimti šias pareigas, net neįsivaizduoju. Nebent
Antanas iš tikrųjų pradės rūpintis verslu ir bus susitaręs su kokiu
nors kvalifikuotu specialistu, kuris, nors ir paskirtas An-tano,
pirmiausiai dirbs dėl įmonės gerovės.
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– Laba diena, Mindaugai, ar būtų galimybė sutrukdyti jus ir
užbėgtumėte prisistatyti?
Mindaugas? Perbėgau mintyse visus Mindaugus, tačiau
nesusiejau nė su vienu, galinčiu užimti šias pareigas, ir kaip
nustebau, kuomet iš po langais stovinčio automobilio, visą
valandą jame prasėdėjęs, išlipo Mindaugas Balčiūnas. Žmogus,
kurį daug metų gerbiau, dabar pašauktas kaip Antano šunytis,
sliūkina link durų. Pripuoliau jas atidaryti. Norėjau pažiūrėti jam
į akis, o jis, nulenkęs galvą, tyliai pasisveikino ir, prasly-dęs tarp
manęs bei durų staktos, atsisėdo ant kėdės tarp mūsų su Slava.
Mano veide atsirado ironiška šypsena ir, atsisėdęs atgal į savo
vietą, negalėjau atitraukti nuo jo akių. Lyg negalė-damas
patikėti, nužvelgiau jį nuo galvos iki kojų – taip, tai tikrai tas
pats Mindaugas. Buvęs vienas iš Lietuvos krepšinio vadovų
slėpėsi karštame automobilyje laukdamas savo eilės, kol bus
pakviestas ateiti. Koks tai cirkas, vien kvailas silpnas melas –
slapstymaisi, Antano neatvykimas, sprendžiami kiti klausimai,
nei buvo tartasi. Tikėjausi išvysti serialo apie teisininkus
Kostiumuotųjų seriją, o pamačiau pigų spektaklį. Vaikystėje
mokydavo, jog garbė, ištikimybė, savo nuomonės turėjimas,
savo svajonių siekimas ir siekis visada išlikti tikru kad ir kas
būtų, yra vienos svarbiausių savybių žmogui. Kodėl suaugusieji
apie visa tai pamiršta? Kodėl šiknos laižymas tampa natūraliu
pasirinkimu, jei nori ko nors pasiekti?
Mindaugą visuomet gerbiau kaip krepšinio atstovą, mačiau
jo pastangas su sporto klubu ir, kiek galėjau, norėjau padėti.
Dvejus metus rėmėme jo sporto klubą, dvejus metus vienas
kitam pasakodavome įvairias istorijas, dvejus metus buvome
partneriai ir visada stengiausi palaikyti, kol praėjusių metų
pabaigoje, man nepranešęs, nusprendė persikelti į gyvenamųjų
namų rajone naujai statomą daugiabutį ir jame įrengti naują
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tūkstančio kvadratinių metrų sporto klubą. Įrengti kokybiškai
tokį plotą – didelis iššūkis, ypač žinant tai, kad kišenėse jei ir
nešvilpauja vėjai, tai jų tikrai ne tiek, kad galėtų taškytis į kairę
ir dešinę. Nauji sporto klubai atsidaro vos ne kas mėnesį, tad iš
gražios vietos prie parko persikelti į daugiabutį, esantį visai šalia
judrios gatvės, ypač rizikinga, net ir jei patalpų nuoma šiek tiek
pigesnė. Pigiau nereiškia didesnį pelną ar lengvesnį išsilaikymą.
Pigiau gali reikšti ir greitesnį kelią link užmarš-ties. Bandžiau
atkalbėti, bet tam jis pasiryžo tvirtai, matė di-desnes
perspektyvas. Tačiau aš nenorėjau, jog SIL vardas būtų
tapatinamas su rajoniniu sporto klubu, todėl naujos sutarties
nepasirašiau.
Persikėlęs į naujas patalpas, pavadinimą vis tiek paliko tokį
patį ir pažadėjo pakeisti artimiausiu metu, kuomet ras naują
rėmėją. Nesistengiau skubinti, tačiau bėgo mėnesiai, o naujo
rėmėjo neatsirado. Tačiau spaudoje atsirado straipsnis, kuris
sudėliojo visus taškus ant „i“, kodėl klubas nebegalėjo likti tose
pačiose patalpose ir buvo priverstas ieškoti naujos vietos:
„Sporto universiteto prorektorius paliko skolų šleifą“, – tokia
skambi antraštė išvydo dienos šviesą. Pradėjau skubinti, kad
kaip įmanoma greičiau pakeistų pavadinimą ir mūsų pavadinimas nebūtų siejamas su jo skolomis. Tačiau jis drąsiai pa-keitė
toną ir pavadinimą pradėjo sieti nebe su mūsų parduo-tuve,
tačiau su universitete esančiu sporto ir laisvalaikio centru, dėl
kurio dabar ir naudoja sutrumpinimą SIL, ir tai niekuo
nebesusiję su mumis, o logotipą pakeis artimiausiu metu. Tokio įžūlumo nesitikėjau, tačiau dabar, matydamas jį sėdintį šalia,
viską sudėliojau į savo vietas.
Mindaugas ir internetinė prekyba susiję tik tiek, kiek klausėsi
mano pasakojimų, todėl nekilo abejonių, jog jį pas-kyrė į šias
pareigas tikrai ne tam, kad įmonė toliau augtų. An-tanas atgavo
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visus įmonei paskolintus pinigus ir iš šio verslo jau yra gerai
uždirbęs, todėl neturi ko prarasti. Jie, būdami seni pažįstami,
neabejoju, jog šnekėjosi apie verslą ir Antanas žinojo, kad
nepasirašiau naujos sutarties remti sporto klubą, o tai, aišku,
Mindaugui kainavo pastovias pajamas iš mūsų. Todėl galbūt
kurį laiką bandė ieškoti naujų rėmėjų, tačiau jiems neatsiradus,
abu su Antanu rado bendrą sprendimą, kaip viską išspręsti –
Mindaugas tampa įmonės vadovu ir turi teisę, kaip direktorius,
priimti sprendimus dėl sporto klubo, o Antanas, jausdamas vis
didesnį mano nepasitenkinimą juo, atsikrato manęs.
Tokio scenarijaus nesitikėjau. Nesitikėjau šito nei iš Anta-no,
nei iš Mindaugo. Mano atleidimas atrodė kaip išlaisvi-nimas,
kad ir kokiu būdu tai buvo padaryta, tačiau paskyrus marionetę
į vadovo pareigas, tapo aišku, jog tai įmonės perėmimas. Įmonė
niekam neįdomi, svarbūs tik jų interesai.
Sukilo emocijos, tačiau tylėdamas išklausiau jo prisistatymą, po kurio tik dar labiau sustiprėjo nuomonė, jog jis nesupranta, kur lenda. Stengdamasis išlaikyti kuo ramesnį toną,
pradėjau klausinėti apie jį, sporto klubą ir įvairių kitų klausi-mų,
tačiau praėjus kuriam laikui susigriebiau, kad kas iš to.
Sprendimas jau priimtas, todėl atsistojau ir išėjau pasivaikščioti. Esu skaitęs įvairių istorijų, kuomet net pačius žymiausius
verslininkus yra atleidę iš jų užimamų pareigų ar kas nors
perėmė jų kurtus verslus, bet niekada nesitikėjau to patirti pats.
Save pradėjau raminti, jog nesu pirmas ir tikrai ne paskutinis,
kuris netenka visko, ką kūrė. Darbas, aistra ir užsidegimas yra
tik gražūs žodžiai, dėl kurių sukuriama kas nors naujo, tačiau
vaisius raško tie, kas viską gerai susidėlioja popieriuose. Šiais
metais šventėme dešimties metų jubiliejų, atidavus tiek metų,
pirmą kartą buvo išmokėti dividendai, ir kokia likimo ironija,
jog tada, kai atrodo, jog viskas sudėliota į lentynas, visko
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netekau. Gaila, bet tai nėra visiškai netikėta. Rizikavau. Dirbti
toliau su Antanu nenorėjau, norėjau atgauti akcijas, šansai buvo
nedideli, tačiau jų buvo. Ar turiu gailėtis to, kad bandžiau
susigrąžinti tai, kas man priklauso? Nė velnio. Geriau tai įvyko
dabar, nei bet kokiu atveju tai būtų įvykę po metų ar kelių, tik
dar daugiau gyvenimo metų būčiau sudeginęs. Aš pralaimėjau
dar tada, kai pasirašiau sutartį su velniu, o dabar tai tik atomazga. Neturiu liūdėti dėl to, kad pabandžiau, turiu džiaugtis, kad
bandžiau ką nors pakeisti, o rezultatas – tai tik detalė.
Šiek tiek apsiraminau ir vėl grįžau atgal prie stalo. Mindaugo kandidatūrą palaimino tik Antano atstovas. Po jo patvirtinimo emocijos visiems atslūgo ir, žinodami tikrąjį susirinkimo
tikslą, ramiai perėjome prie darbotvarkėje buvusio klausimo dėl
audito atlikimo. Nors tai sukėlė diskusijų, tačiau jos nebebuvo
aršios, tik darėme tai, kas turi būti padaryta. Atlikti auditą
patvirtinome mūsų pasirinktą įmonę ir susirinkimą paskelbėme
baigtą.
Susirinkimas užsitęsė tris valandas ir, nurimus aistroms, visi
nuvykome papietauti į netoliese esantį restoraną. Nebebuvo
priešiškumo, lyg nurimo šios dienos mūšis, tačiau visi galvoja
apie rytdieną, kuomet viskas prasidės iš naujo. Jų kortos atvertos
ir dabar viskas priklauso tik nuo manęs – aš galiu arba sutikti su
tokiu sprendimu, arba ne.
Restorane visi susėdome aplink nedidelį stalą ir užsisakėme
maisto. Laukdamas valgio užsižiūrėjau į prieš mane sėdintį
Mindaugą. Lyg paauglys sėdi nuleidęs galvą ir kažką susidomėjęs skaito mobiliajame telefone. Sunku patikėti, jog šis tipas
vadovaus mano sukurtai įmonei. Kažkada šnekėjome kaip geri
bičiuliai, o dabar net pykina matant jį šalia. Sušikta gyvatė. Net
nemąstydamas apie Antano tikslus paskirti jį vadovu, aš, būdamas akcininkas, jei nepritarsiu kokiems nors jo sprendimams,
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galėsiu sakyti, rėkti, šaukti, siuntinėti raštus ar ką tik sugalvosiu, niekas į mane nekreips dėmesio, jis – Antano pasiunti-nukas
ir darys viską, kaip lieps Antanas. Savo įmonėje liksiu tik
svečias. Nepageidaujamas svečias. Ryte tikrai nesitikėjau, jog
šiandien vakare galiu prarasti įmonę. Na, teoriškai dar
nepraradau, tačiau praktiškai nuo manęs jau niekas nebepriklauso. Antanas turi kontrolę ir gali elgtis kaip tik užsigeis.
– Andriau, kaip jautiesi? – mums baigus valgyti ir išėjus į
lauką paklausė mano advokatas.
– Nieko, viskas gerai, ačiū labai, kad padėjote, – padėkojau
jam.
– Tai tik sprendimas ir mes jį galime skųsti, teismas tave
grąžintų į tavo pareigas atgal ir bent porą mėnesių turėtume
laiko viską įvertinti iš naujo. Galbūt pavyktų jums susitaikyti su
Antanu ir nebeprieitumėte prie to paties iš naujo.
– Nemanau, kad reikia veltis į teismus, jis turi penkias-dešimt
vieną procentą akcijų, tai anksčiau ar vėliau įvyks tas pats. Su
juo nesitaikysiu ir nesigailiu nieko, ką jam pasakiau, o kelis
mėnesius papildomai nervintis ir stresuoti nėra pagrindo.
– Tu dar gerai pagalvok ir nepriimk sprendimo iškart, – raminamu tonu pasiūlė advokatas, – siūlyčiau net pagalvoti, kad
galbūt pasijautei blogai ir pasiimti biuletenį, o per tas keletą
papildomų dienų galėtumei viską ramiau apmąstyti.
– Ne, tikrai to nedarysiu, – nusišypsojau, – nesu sirgęs nė
vienos dienos, o dabar, dėl atleidimo iš darbo, pasiimčiau biuletenį ir vaidinčiau ligonį? Ne, tai tikrai ne man. Nenoriu kurti
tokios savo istorijos. Manau, padarėme viską, ką galime. Be to,
po susirinkimo, su Gintaru buvome išėję į lauką ir jis man sakė,
kad pasiskambinčiau Antanui ir jis gal nupirks mano akcijas
arba galbūt parduos savo.
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– Bet supranti, kad jis šiais veiksmais sumažino įmonės vertę
ir tau tikrai nepasiūlys adekvačios kainos? – įspėjo advo-katas.
– Taip, suprantu. Suprantu ir tai, kad tai ir yra planas perimti mano akcijas, bet likti čia tikrai daugiau nėra galimybės. Jis
aiškiai parodė, kad viską perima. Jei liksiu toliau kaip mažasis
akcininkas, iš įmonės nieko negausiu ir būsiu tik kaip lojantis
šuo. Jis juk galės nurodyti, kad, pavyzdžiui, įmonė pirktų jo
pastatą, kuriame yra parduotuvė, kad ir už rinkos kainą. Už
pastatą jam mokėsime pinigus, o tas pastatas vis tiek liktų jo,
kaip pagrindinio SportClothes akcininko, nuosavybė. Jam net
nereikėtų dividendų, jis gali supirkinėti savo turtą SportClothes
vardu ir grynintis pinigus kiek tik širdis geidžia, o mums iš to
nebebūtų jokios naudos. Galėčiau tik sėdėti ir žiūrėti. Jis gali
pasakyti, kad remtume kokį nors klubą ar lygą, mes tuos pinigus
turėtume uždirbti, o jis galėtų toliau prisistatinėti kaip sporto
rėmėjas. Jis perėmė verslą ir su tuo turiu susitaikyti, o dabar
galvoju tik apie tai, kaip man rasti būdų, kad galėčiau pasiūlyti
kuo didesnę sumą pinigų už jo akcijas ir gal taip pa-vyks
susigrąžinti įmonę atgal.
– Visiškai suprantu tave, susiskambink su Antanu ir pranešk
naujienas, aš šiandien būsiu ilgai kontoroje, tad gali man skambinti bet kuriuo metu.
Dar kartą padėkojau ir kartu su Slava grįžome atgal į kabinetą. Savijauta lyg po sunkios darbo dienos, tačiau diena dar
nesibaigė. Turiu pasiruošti svarbiausiam dienos pokalbiui, nuo
kurio viskas priklausys. Arba atgausiu akcijas, arba galutinai
visko neteksiu.
Įgriuvome į savo kėdes ir kelias minutes nieko nedarydami
tiesiog sėdėjome. Keistas jausmas būti atleistam iš savo sukurtos įmonės, tačiau to nesureikšminau. Po kelių minučių tylos
pradėjome juoktis. Kiekvienas žodis tapo juokingas, prisiminė-
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me kiekvieną šios dienos detalę, kiekvieno dalyvio judesį,
kiekvieną bent kiek juokingesnį pasisakymą. Tik su Slava geriausiai suprantame vienas kito juokus ir galiu geriausiai atsipalaiduoti.
– Seni, ką darysi? – surimtėjęs paklausė Slava.
– Tai neturiu pasirinkimo, skambinsiu Antanui, – atsakiau.
– Bet ką tu jam pasiūlysi?
– Tris šimtus tūkstančių eurų už jo akcijas.
– Oho! Iš kur tu juos gausi? – nusistebėjo Slava.
– Gavęs dividendus, turiu šimtą tūkstančių, tad juos duočiau
dabar, nu ir jei metai išliks ne blogesni, tai kitais metais vėl
išsimokėtume dividendus ir surinkčiau dar tuos du šimtus
tūkstančių. Siūlyčiau šituos pinigus sumokėti per metus laiko.
– Nu blemba, abejoju, jog jis sutiks, juk siūlė neseniai kažkas pirkti įmonę už daugiau nei du milijonus eurų, bet juk net
nėjome į derybas, įmonė vien turto turi už panašią sumą. Jis
nedurnas ir supranta tai.
– Žinau, Slava, o ką tu man siūlai? Siūlysiu viską, ką uždirbau per dešimt metų ir viską, ką galbūt uždirbčiau per vienuoliktus metus. Gyventi pradėčiau tik nuo dvyliktų įmonės metų.
Aš nežinau, ką dar galėčiau pasiūlyti.
– Nu jo, suprantu... – nutęsė Slava. – Gal sutiks, bet seni, taip
dėl visko abydna, išvis net cento jis nenusipelnė, už viską, ką
pridirbęs, jis turėtų susimokėti ir atsiprašyti, o dar bus bile kiek
uždirbęs.
– Ai, geriau neskaičiuojame ant kiek biznį jis čia prasuko, –
atsidusęs atsakiau. – Tikiuosi, paims pinigus, dar padirbsime
metus laiko, kad jam viską susimokėtume ir būsime laisvi, galėsime vėl pradėti ką nors naujo planuoti, galvoti apie pasaulį.
– Būtų žiauriai kietai! Nežinau, ką aš pats darysiu, jei tavęs
neliks. Mindaugas tai kaip iš kosmoso nukritęs, netinka jis čia
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net būti, mūsų ne tokia įmonė. Tikrai neliksiu ir aš, bet, blemba, mano tos visos varkės su antstoliais, net nežinau, ką veiksiu.
– Sugalvosime, velniop juos.
– Tai aišku, eina jie visi po velnių, – užtvirtino Slava.
Skambinti Antanui nenoriu. Nežinau, nei ką jam sakysiu, nei
ko tikėtis. Labai abejoju, kad mano žodžiai turės kokios nors
įtakos. Net neabejoju, jog jis tam pasiruošęs iš anksto ir
labiausiai bijau to, kad mano pasiūlymo nepriims ir pasiūlys
nedidelę kainą už mano akcijas. Aš net neturiu argumentų, kaip
tą kainą galėčiau pakelti, tačiau jei mano pasiūlymo nepri-ims,
apie galimybę likti įmonėje net nenoriu galvoti. Tai būtų
didesnis pralaimėjimas nei nemokamas akcijų perleidimas. Likęs mažuoju akcininku, abejoju, jog ką nors dar gaučiau iš šios
įmonės, išskyrus vis gilėsiantį nusivylimo jausmą. Nereikia man
to. Juk pradėjęs pokalbį su Antanu apie akcijų atgavimą,
nesirinkau tarp galimybių atgauti akcijas, jų netekti arba pasilikti taip, kaip yra. Tai ir pradėjau dėl to, kad nebegalime būti
daugiau su tuo žmogumi partneriais, tad net neturiu galvoti apie
tai, kas bus, jei jis nepriims mano pasiūlymo ir pasiūlys per mažą
sumą. Viskas nuspręsta jau seniai – arba aš, arba jis. Trečio
pasirinkimo nėra.
Paėmiau telefoną ir surinkau Antano numerį. Po kelių trumpų signalų išgirdau jo balsą.
– Sveikas, Andriau, kaip jautiesi? – globėjišku tonu iškart
pasiteiravo Antanas.
– O kaip pačiam atrodo? – perklausiau.
– Nu, Andriau, reikėjo per susitikimą būti ramesniam, o dabar yra, kaip yra.
– Turime išspręsti tai, – nekreipdamas dėmesio į jo pastabą,
iškart nukreipiau temą prie to, dėl ko ir skambinu, – noriu pirkti
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jūsų akcijas ir už jas siūlau tris šimtus tūkstančių eurų, šimtą
tūkstančių sumokėčiau iškart ir dar du šimtus tūkstančių – per
metus laiko.
– Andriau, negaliu sutikti su tokia suma.
– Trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų? – norėdamas
sudominti, pakėliau kainą.
– Tu ne taip žiūri, jei tikrai norėtumei nupirkti, tai yra bankai, paskolos, galėtumei labiau pasistengti ir pasiūlyti atitinkamą sumą.
Nutilau. Mintyse viską pergalvojau, bet imti paskolą iš banko ar dar didinti sumą būtų beprotybė, aš jam ir taip siūlau vienuolika metų savo uždarbio, negaliu siūlyti dar daugiau. Liksiu
basas ir dar skolingas, tai niekada nesibaigtų.
– Nors tu turi mažiau akcijų, – pertraukė Antanas mano tylą, – aš tau siūlau tris šimtus keturiasdešimt tūkstančių eurų plius
mokesčiai. Šimtą sumoku per savaitę ir likusius – per pu-sę
metų.
– Antanai, bet juk tai vos šiek tiek daugiau, nei siūlėte už
dešimt procentų įmonės akcijų, beveik tris kartus sumažinote
vertę, nors įmonė per tą laiką gerokai sustiprėjo.
– Aš tau pasiūliau, kiek galiu, daugiau negalėsiu pasiūlyti ir
gali sutikti arba nesutikti, – atmestinai atsakė.
Vėl nutilau. Palenkiau galvą ir pasirėmiau ranka. Sušiktas
reikalas. Trys šimtai keturiasdešimt tūkstančių eurų už trisdešimt penkis procentus akcijų pelningos ir iki šiol visada augusios įmonės, kuri vos prieš mėnesį išmokėjo du šimtus
penkiasdešimt tūkstančių eurų dividendų, kurios turtas beveik
du milijonai eurų ir pelnas beveik pusė milijono eurų per metus. Jis net viską nutraukęs ir išpardavęs visas prekes bei daiktus pusvelčiui, lengvai susigrąžintų šiuos pinigus. Tai sušiktas
pasisavinimas, bet turiu nusiraminti. Turiu priimti pasiūlymą.
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Nematau kitų pasirinkimų. Jis laimėjo. Išmetė mane kaip musę
iš barščių. Turiu žiūrėti į šviesiąją pusę – nebuvau laimingas,
jaučiausi įkalintas, o dabar būsiu laisvas.
Padrąsinęs save, sutikau. Pasijaučiau kaip scenoje iš
Krikštatėvio, kuomet duoda pasiūlymą, kurio negaliu atsisakyti
– arba smegenys ant sutarties, arba parašas. Politikas užėmė
„krikštatėvio“ vietą. Sušiktas pasaulis.

----------

Po akcijų perleidimo praėjus savaitei laiko, pas mane į namus
atvažiavo Slava. Balkone atsisėdau ant pinto tamsiai pilkos
spalvos fotelio ir, pakėlęs kojas, atrėmiau jas į balkono turėklą.
Ant šalia stovinčio kito fotelio atsisėdo Slava sau įprasta,
palinkusia į priekį ir nuleistomis rankomis, poza. Atsidarėme po
skardinę Pepsi ir ramiai pradėjome šnekučiuo-tis. Jaučiuosi šiek
tiek atsipalaidavęs ir sulaukęs savo finišo tiesiosios. Liniją
kirtau kaip pralaimėtojas, tačiau jaučiuosi padaręs viską, kad
laimėčiau. Nesijaučiu pralaimėjęs, jaučiuosi atsikratęs didelio
mėšlo gabalo, besivilkusio iš paskos. Tai suteikia ramybę ir
laisvę pasimėgauti akimirka. Nebereikia skubėti, nebereikia
jausti streso. Turėsiu dar išmokti, ką reiškia turėti laisvą dieną.
Net ir Remigijui pradėjus dirbti savaitga-liais, be kompiuterio
neišsiversdavau net keleto valandų, o dabar, lyg bandydamas jo
atsikratyti kaip blogos priklauso-mybės, pradėjau jį įsijungti vos
kelis kartus per dieną, ne ilgiau kaip kelioms valandoms.
Jaučiuosi apsivalęs ir nusiraminęs.
– Slava, nebūk toks nusiminęs, juk nieko blogo, – žiūrėdamas į jį, palinkusį į priekį, jaučiau jo įtampą ir nerimą, – nusi-
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pirksime keturračių verslą, darbas bus lauke ir teikiantis malonumą, o vėliau vėl ką nors naujo sugalvosime.
– Aha... – numykė Slava. – Negalvoju dabar apie tai, negaliu susitaikyti su tuo, kas vyksta, kiekvieną dieną galva plyšta.
– Juk nieko nepakeisime, – pabandžiau jį raminti. – Šnekėjai su Antanu dėl savo akcijų pardavimo?
– Aha, buvau nuvažiavęs.
– Na, ir kaip sekėsi? – pabandžiau tempti kiekvieną žodį.
– Ai, žiauriai viskas užknisa, nebuvo malonus pokalbis, užtrukome mažiau nei pusvalandį. Nepirks jis mano akcijų.
– Kaip tai nepirks? Juk žadėjo, kad nupirks, – nustebau.
– Seni, man žiauriai dėl visko abydna, bet tikiuosi suprasi ir
mane... – nutęsė kalbą Slava.
– Kas nutiko? Ką sutarėte? – klausiamai atsisukau į jį.
– Blemba, žinai mano visas problemas, nu ir jau šnekėjau su
advokatu...
– Kokiu advokatu? – nieko nesuprasdamas perklausiau.
– Antano advokatu. Jie išspręs mano visas problemas su
antstoliais, todėl pasilieku su Antanu, – nepakėlęs akių nuo žemės, paaiškino Slava.

P A V A S A R I S , 2 0 1 7 M E T A I | 251

www.geronesiojimo.lt
#geronesiojimo
#manoistorija

Autobiografinė istorija apie pastangas kuriant verslą, kuris leistų pasiekti savas
svajones.
Andrius, netapęs krepšininku ir neturėdamas pakankamai pinigų, pradeda verslininko karjerą gyvendamas nedideliame biure tarp kedų dėžučių. Jis svajoja, jog tai
kada nors taps didžiausia pasaulyje sporto prekių parduotuvė ir šis verslas leis pasiekti
pačią didžiausią jo svajonę – tapti stipriausios pasaulyje krepšinio lygos NBA
žvaigždžių dienos rėmėju. Siekdamas tikslų, Andrius supranta, jog to vienas
nepadarys, ir pasirinkęs partnerius pradeda dirbti komandoje.
Tačiau ar partnerių siekiai tokie patys? Ar tai padės lengviau pasiekti svajonę?
Tai knyga apie paieškas, apie klaidas, apie vidines emocijas ir nesibaigiantį laisvės
troškimą.
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