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KAD AŠ RAŠYTI NEMOKU...

1996-aisiais „Respublika“ buvo pirmasis dien raštis, ėmęs 
leisti ketvirtinį laikraščio priedą „Draudimas“. To priedo redakto-
riui pasiūliau kiekvieną priedą rengti atskira tema: „Lietuvos drau-
dimo rinkos apžvalga“, „Auto mobilių draudimas“, „Turto draudi-
mas“, „Asmens ir civilinės atsakomybės draudimas“.

Nė vienas žurnalistas nesiėmė rašyti vieno puslapio apimties 
vedamojo straipsnio, atseit, jie tos te mos neišmano. Skambina su-
sirūpinęs redaktorius ir siūlo man parašyti vedamąjį. Geriausias 
būdas, kai nenori ko nors daryti, ne aiškinti apie laiko stoką, bet už 
darbą paprašyti tokio honoraro, kad siūlytojas pats atsisakytų pra-
šymo. Taip ir pasielgiau. Mano paprašytas honoraras buvo aiškiai 
per didelis, nes kurį laiką telefono ragelyje tvyrojo tyla. Po kurio lai-
ko atsitokėjęs redakto rius paaiškino, kad užsiprašyta suma nereali, 
už tokį honorarą jų etatinis žurnalistas turi dirbti beveik mėnesį. 

– Ką gi, tegu jie ir rašo, – sutikau su redaktoriumi. 
Li kus kelioms dienoms iki anonsuoto priedo išėjimo vėl skam-

bina redaktorius:
– Kalbėjau su šefu ir jis pasakė: jei kitų variantų nėra – mokėk.
Čia jau niekur nebesidėsi – teko rašyti vedamąjį ne tik šiam, 

bet ir kitiems trims numeriams.
Viskas, kas nauja, visuo met įdomu, todėl laikraščio tiražai su 

„Draudimo“ priedu būdavo greitai išperkami, juolab kad žurnalis-
tas Juozas Šalkauskas priedą įdomiai anonsuodavo per radiją spau-
dos apžvalgoje. Pirmieji „Draudimo“ priedai laikraštyje buvo net iš 
8 puslapių.

Lietuviai (gal ir ne jie vieni) turi įdomią savybę – pavydą. Po 
kelių „Respublikos“ laikraščio priedų pasirodymo susirenka Lietu-
vos draudimo bendrovių vadovai į asocia cijos posėdį. Vienos nedi-
delės draudimo bendrovės direktorius garsiai piktinasi:
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– Kaip čia dabar yra: už „Draudimo“ priede skelbiamą medžia-
gą mes, visi draudikai, mokame, o Valiauga ne tik sau reklamą daro, 
bet ir didžiulį honorarą gauna.

– Gerai sakai, Romai, – pritaria jam „Lietuvos draudimo“ 
generalinis direktorius Kęstutis  Šerpytis. – Padarom taip: mes su 
„Respubli ka“ pakalbėsime, kad nuo šiol tu, Romai, rašysi vedamuo-
sius. Tikrai neužpyksime, jei ne tik reklamą pasidarysi, bet dar ir 
alui užsidirbsi.

– Gal ir neblogai būtų, bet kad aš rašyti nemoku... – atsiduso 
Romas.
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