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Ketvirtadienj, pries uzmigdamas, Adamas ne nepagalvojo, kad 
jau rytoj skris } gimt^j^ salj po ilgq savanorisko issiskyrimo meti^ 
aplankyti zmogaus, kuriam buvo pasizadej^s daugiau neistarti ne 
zodzio. 

Taciau Murado zmona mokejo rasti neatremiam^ argument^: 
- T a v o draugas greit mirs. Jis nori tave pamatyti. 

Skambutis sucirske penkt^ valand^ ryto. Adamas apgraibomis 
paeme telefon^ ir, nuspaud^s mygtukq, atsake: „Ne, patikek, as ne-
miegojau", - ar surezge kit^^ panasq mel^. 

Tada pasnekove jam tare: „As tau j j duodu." 
Adamas turejo sulaikyti kvap^, kad isgirstq mirstanciojo alsavi-

m^. Ir vis tiek veikiau nuspejo, negu nuklause jo zodzius. Tolimas 
balsas buvo lyg audeklo siugzdesys. Adamas du ar tris kartus pakar-
tojo „tikrai" ir „as suprantu", nors nieko nesuprato ir del nieko ne-
buvo tikras. Muradui nutilus, jis atsargiai istare „iki pasimatymo", 
dar kelet^ sekundziq luktelejo, ar telefono vel nepaims zmona, ir 
nuspaude mygtuk^. 

Paskui atsigr^ze j Dolores^, savo draug^; uzdegusi svies^, j i sedejo 
lovoje, atsiremusi j sien^. Moteris, rodes, sveria visus „uz" ir „pries", 
bet nuomon^ j i buvo jau susidariusi. 

- Tavo draugas greit mirs, jis tav?s saukiasi, tu negali abejoti, 
privalai vaziuoti. 
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- Mano draugas? Koks draugas? Mes nesikalbame jau dvidesimt 
metq! 

Ir is tiesq visus tuos metus, kai jam girdint kas nors paminedavo 
Murado vard^ ir paklausdavo, ar jis j j pazjsta, Adamas visada atsa-
kydavo vienodai: „Tai buv^s draugas." Pasnekovai daznai pamany-
davo, kad jis norejo pasakyti „senas draugas". Taciau Adamas zodzius 
rinkdavosi apgalvorai. Jie su Muradu buvo draugai, paskui liovesi 
jais huvq. Taigi „buv^s draugas" jam atrode vienintele tinkama for-
muluote. 

Kai jis pavartodavo sj posakj Doloresai girdint, j i visada uzjauciamai 
nusisypsodavo. Sjryt Doloresa nenusisypsojo. 

- Jeigu rytoj susipykciau su seserimi, argi j i taptq „buvusia sese-
ria"? Arba brolis „buvusiu broliu"? 

- Seima - kitas dalykas, mes neturime pasirinkimo... 
- Siuo atveju tu taip pat neturi pasirinkimo. Jaunystes draugas -

tai {brolis. Gali gailetis, kad su juo susibroliavai, bet negali atsibro-
liauti. 

Adamas galejo ilgai aiskinti, kuo skiriasi kraujo rysiai. Bet tada 
hut\\s ant klampios zemes. Juk jie su drauge buvo ne to paties 
kraujo. Ar tai reiske, kad, nors tapo labai artimi, ilgainiui gali susve-
timeti? Ir jei vienas, guledamas mirties patale, sauktqsi kito, tas kitas 
galetq atsisakyti? Net uzsiminti apie toki^ galimyb? hut\\. 
Todel jis ir tylejo. 

Siaip ar taip, argumentai biitq nieko nedav^. Anksciau ar veliau 
butii reikej? nusileisti. Kas be ko, jis turejo daugyb^ priezasciq pyk-
ti ant Murado, nutraukti su juo draugyst? ir net atsibroliauti, kad 
ir k^ sakytq jo drauge; bet tos priezastys nieko nevertos artinantis 
mirciai. Jei neaplankytq buvusio draugo, s^zine grauztq j j iki pasku-
tines gyvenimo valandos. 

Todel Adamas paskambino j kelioniq agentur^ ir uzsisake biliet^ 
j artimiausiq tiesioginj skrydj - tos pacios dienos popiet?, devynio-
likt^ valand^ trisdesimt minuciq; dvidesimt treciq^ valandq bus jau 
ten. Vargu ar jmanoma nusigauti greiciau. 
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Kai kurie zmones galvoja tik rasydami. Prie tokiq priklause ir 
Adamas. Jis tai laike ir privilegija, ir liga. 

Kai rankos ilsedavosi, protas klaidziodavo, nepajegdamas suval-
dyti minciq ar padaryti isvadq. Noredamas jas surikiuoti, turedavo 
sesti rasyti. Galvojimas jam buvo rankq darbas. 

Jo neuronai tam tikra prasme buvo pirstq galuose. Laime, jie 
nepasizymejo pastovumu. Lengvai pereidavo nuo plunksnos prie 
klaviaturos, nuo lapo prie ekrano. Todel kiseneje jis visada turedavo 
stor^ uzrasq knygut^ minkstais virseliais, o destytojo portfelyje -
nesiojam^ji kompiuterj. Ir atsiversdavo vien^ ar kit^ priklausomai 
nuo aplinkos, kurioje budavo, arba nuo to, kokio pobudzio tekst^ 
ketindavo rasyti. 

Siandien keliones pradzioje Adamas pasirinko knygut?. J ^ is-
sitrauk^s susirado pirm^ tusci^ puslapj; paskui palauke, kol uzges 
sviesos signalas, ir atsiverte stalelj. 

Balandzio 20 d., penktadienis 
Lektuvui pakilus, meginu pasiruosti man^s laukianciam is-

bandymui, vaizduojuosi, kq Muradas galetii man pasakyti tei-
sindamasis ir kq as tureciau jam atsakyti; kq buciau pasakp 
normaliu metu ir kq galeciau pasakyti, kai jis tokios biikles; kaip 
leistijam iskeliauti ramybeje, per daug nemeluojant; kaip jipa-
guosti, nekeiciant savo nuomones. 
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Nesu tikras, ar reikia atleisti mirstantiesiems. Butt} pernelyg 
paprasta, jei kiekvieno zmogaus gyvenimo saulelydyje skaitikliai 
buttf; atsukami iki nulio; jei vientf. ziaurumas ir godulys, kittj. 
uzuojauta ir savqs atsizadejimas veidmainiskai butvj. pavadina-
mipelnu ir nuostoliais. Nejau zudikai irjt^ aukos, persekiotojai 
ir persekiojamieji mirties valandq tapti{ vienodai nekalti? Tik 
jau ne man. Nebaudziamumas, mano akimis ziurint, toks pat 
slykstus, kaip ir neteisybe; tiesq pasakius, tai dvi vieno medalio 
puses. 

Pasakojama, kad pirmaisiais krikscionybes eros amziais, 
naujajai religijai plintant Romos imperijoje, kai kurie patricijai 
kiek galedami atideliodavo atsivertimq. Argi jiems nebuvo ais-
kinama, kad per krikstq visos nuodemes bus atleistos? Todel jie 
istvirkaudavo toliau ir apsikrikstydavo tik mirties patale. 

Nezinau, ar si paveluota atgaila ko nors verta religiniu po-
ziuriu. Mano nuomone, ji neverta nieko. Nei senoves roment}, 
nei mano amzininkij.. 

Vis delta mirties valandq privalu elgtis kaip pridera. Isejimo 
akimirkq butina issaugoti orumq, jei nori islikti zmogumi. Kad 
ir kaip smerktum mirstantjj} ir jo darbus. Taip, net jei tai btit-q 
baisiausias nusikaltelis. 

Skubu pasakyti, kad Murado atvejis ne toks. Galiu prie-
kaistauti jam del daugelio dalykq, kai kurie is jq man tolygus 
nusikaltimams. Bet reikia vengti pernelyg astriq zodziq. Pasi-
taiko, kad zmogus padaro nusikaltimq, taciau nenusipelno buti 
vadinamas nusikalteliu. As piktinuosi nebaudziamumu, taciau 
nesutinku visq piktadarybiq statyti / vienq gretq, neatsizvelgda-
mas } keslus, sunkumq, aplinkybes. Nors ir neisteisinancios, tos 
aplinkybes gali bati, kaip sakoma, svelninancios. 

Ne trupucio neabejoju, kad buvusio draugo elgesys karo metais 
prilygo musq bendrq vertybiq isdavystei, tikiuosi, jis to neneigs. 
Bet argi ne istikimybe pastHmejo jj / isdavyst^? Is meiles tevynei 
jis atsisake isvaziuoti konflikto pradzioje, o likp turejo kaip nors 
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prisitaikyti, per visus [vykius daryti tam tikrus kompromisus, ir 
jieji nuvede iki nepriimtinq dalykq. Jei buciau likqs savo salyje, 
gal buciau elg^sis taip, kaip jis. Budamas toli, nebaudziamas 
gali sakyti „ne", o vietoje ne visada turi tokiq laisvq. 

Apskritai,jo vertybes ji prazude; mano trukumai mane isgel-
bejo. Gindamas saviskius, saugodamas tai, kq tevai paliko, jis 
kovesi kaip liutas. O as - ne. Menininkq seima, kurioje augau, 
neiskiepijo man tokiq paciq vertybiq. Nei tokios fizines drqsos, 
nei tokio pareigos jausmo, nei tokios istikimybes. Prasidejus pir-
mosioms zudynems, as isvaziavau, pabegau; issaugojau svarias 
rankas. Niekinga privilegija, suteikta garbingam dezertyrui. 

Lektuvui ruosiantis leistis, mintys susijauke dar labiau, negu 
jam kylant. Dabar Muradas man atrodo kaip menkas, sutrikqs, 
apgailetinas zmogelis, jsipainioj^s / tragedijq, pranokstanciq jo 
jegas. Nors vis dar nesu pasireng^s atleistijo kalciq, pykstu deljq 
ant visa pasaulio ir ant sav^s. 

Taigi atsisesiu jo galvUgalyje nerodydamas pagiezos, atliksiu 
pasaulietisko nuodemklausio vaidmenj, isklausysiuji, palaikysiu 
uz rankos, snibzdesiu atleidimo zodzius, kad jis iskeliautq ramia 
sqzine. 


