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nimi pasenusių laikraščių, keliais angliškais tekstais, iš kurių 
mokiausi šios nuostabios kalbos; dar turėjau užrakinamą dė-
žutę – joje laikiau laiškus, kuriuos siųsdavau Rosai. Įpratau jai 
rašyti mašinėle, vieną kopiją pasilikdavau ir dėdavau jas pagal 
datas kartu su retais laiškais, kuriuos gaudavau iš jos. Valgyda-
vau tą patį maistą, kurį virdavo visiems kalnakasiams, ir buvau 
uždraudęs kasyklose vartoti alkoholį. Jo neturėjau nė savo na-
melyje, nes visuomet maniau, jog vienatvė ir nuobodulys galų 
gale žmogų paverčia girtuokliu. Galbūt prisimindamas tėvą – 
atsegta marškinių apykakle, palaidu dėmėtu kaklaraiščiu, pa-
vandenijusiomis akimis ir iš burnos trenkiančiu nemaloniu 
kvapu, rankoje laikantį stiklinę – ir tapau blaivininku. Be to, 
gerti negaliu, lengvai apsvaigstu. Tai suvokiau būdamas šešio-
likos metų ir niekada nepamiršau. Vieną kartą anūkėlė manęs 
paklausė, kaip galėjau šitiek metų išgyventi vienas ir taip toli 
nuo civilizacijos. Nežinau. Tačiau tikriausiai man tai padary-
ti buvo lengviau negu kitiems, nes nesu draugiją mėgstantis 
žmogus, neturiu daug draugų, nepatinka man nei šventės, nei 
triukšmas. Geriausiai jaučiuosi vienas. Daug turiu stengtis, 
kol artimai su kuo nors susidraugauju. Tuo metu dar nebuvau 
gyvenęs su moterimi, tad ko nepažinojau, irgi negalėjau ilgė-
tis. Nebuvau linkęs nuolatos įsimylėti – nei tuomet, nei vėliau. 
Iš prigimties esu ištikimas, nors pamačius bent rankos šešė-
lį, liemens linkį ar moters kelio iškilumą po drabužiu, į galvą 
pradeda lįsti visokios mintys – net ir šiandien, kai jau esu toks 
senas, kad pasižiūrėjęs į veidrodį pats savęs nebepažįstu. Esu 
panašus į susisukusį medį. Nemėginu teisinti jaunystės nuo-
dėmių aiškindamas tuo, kad nepajėgiau valdyti savo aistrų. 
Nieko panašaus. Jau buvau pripratęs susitikinėti su laisvo el-
gesio moterimis, nieko nesitikėdamas iš tų santykių, nes kitos 
galimybės nebuvo. Mano karta moteris skirstydavo į padorias 
ir visas kitas, o padoriąsias dalydavo į nuosavas ir svetimas. 
Prieš sutikdamas Rosą, apie meilę net negalvojau, ji man at-
rodė pavojinga ir beprasmiška; jei ir krisdavo į akį kokia jau-
niklė, nedrįsdavau prie jos artintis bijodamas būti atstumtas 
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ir išjuoktas. Buvau be galo išdidus ir dėl to išdidumo kentėjau 
labiau už kitus.

Praėjo daugiau kaip pusė amžiaus, bet iki šiol iš atminties 
neišdilo akimirka, kai gražioji Rosa įžengė į mano gyvenimą 
tarsi išsiblaškęs angelas, kuris praeidamas pasivogė mano sie-
lą. Ėjo ji su Nana ir kažkokia mergaite, turbūt viena iš jaunes-
niųjų seserų. Dėvėjo, regis, alyvų spalvos suknelę, nors nesu 
tuo visiškai tikras, mat į moterų drabužius nekreipiu dėmesio, 
o ji buvo tokia graži, kad net jei būtų vilkėjusi šermuonėlio kai-
liniais, būčiau matęs tik veidą. Paprastai į moteris nespoksau, 
bet reikėjo būti aklam, kad nepastebėtum šios būtybės, kuri 
visur sukelia sąmyšį ir trikdo eismą, – neįtikėtinai žaliais plau-
kais, tarsi fantastiška skrybėlė apgaubusiais veidą, fėjos lai-
kysena ir eisena, tarsi kojom žemės nesiektų. Praėjo priešais, 
manęs nepastebėjusi, ir įplaukė į Armijos aikštės konditeriją. 
Priblokštas likau stovėti lauke, kol ji pirko anyžinių saldainių, 
rinkdamasi po vieną, juokdamasi lyg varpelis skambančiu 
juoku, retkarčiais įmesdama kokį saldainį sau į burną, o kitus 
duodama seseriai. Ne tik aš buvau užhipnotizuotas – po ke-
lių minučių prie vitrinos priplojo nosis būrelis vyrų. Tuomet 
ir ryžausi. Man net nedingtelėjo, kad nė iš tolo negalėčiau būti 
tinkama partija, nes neturiu nei turto, nei užtikrintos ateities 
ir apskritai nesu idealus jaunikis šiai dangiškai merginai. Be to, 
jos nė nepažinojau! Tačiau buvau apkerėtas ir tą pačią akimir-
ką nusprendžiau, kad ji vienintelė verta tapti mano žmona, o 
jei jos gauti nepavyks, verčiau liksiu viengungis. Rosą sekiau 
iki pat jos namų. Įlipau į tą patį tramvajų, atsisėdau už jos ir 
negalėjau atitraukti akių nuo tobulo sprando, apvalaus kaklo ir 
švelnių pečių, glostomų iš šukuosenos išslydusių žalių garba-
nų. Nejaučiau tramvajaus dundėjimo, nes važiavau tarsi sapne. 
Staiga ji nuslydo praėjimu ir akimirką jos stulbinančios aukso 
akys pažvelgė į manąsias. Tikriausiai valandėlę buvau miręs. 
Atėmė žadą, sustojo pulsas. Kai atsigavau, turėjau šokti lauk, 
rizikuodamas susilaužyti kaulus, ir lėkti į gatvę, kurion ji įsu-
ko. Kur gyvena, sužinojau išvydęs už vartų pradingstant alyvų 
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spalvos debesėlį. Nuo tos dienos ėmiau budėti priešais jos na-
mus, tarsi benamis šuo slankiodavau gatve, šniukštinėdavau, 
kaišiodavau sodininkui pinigų, bandžiau kalbėtis su tarnaitė-
mis, kol pagaliau pavyko pasišnekėti su Nana, ir ji, šventa mo-
teris, manęs pasigailėjo ir sutikdavo perduoti meilės laiškus, 
gėles ir galybę dėžučių su anyžiniais saldainiais, kuriais mė-
ginau užkariauti Rosos širdį. Be to, siųsdavau akrostichus. Ei-
liuoti nemoku, tačiau pažinojau knygų pardavėją ispaną, turin-
tį rimuotojo gyslelę, jo ir prašydavau sudėti eilėraštį, dainą ar 
bet kokį kitą dalyką, kuriam sukurti reikia rašalo ir popieriaus. 
Mano sesuo Ferula padėjo man suartėti su del Valjės šeima: 
tarp mūsų prosenelių atrado labai tolimą giminystę ir sekma-
dienį išeidama iš mišių sugalvodavo dingstį pasisveikinti. Taip 
atsirado galimybė Rosą aplankyti, bet dieną, kai įžengiau į jos 
namus ir galėjau su ja kalbėtis, man į galvą neatėjo nieko, ką 
galėčiau jai pasakyti. Stovėjau tarsi nebylys išsižiojęs, ranko-
se suspaudęs skrybėlę, kol mane išgelbėjo jos tėvai, jau pažįs-
tą tokius požymius. Nežinau, ką manyje išvydo Rosa ir kodėl 
po kiek laiko sutiko priimti mane už vyrą. Tapau jos oficialiu 
sužadėtiniu neįvykdęs jokio nepaprasto žygdarbio, mat nors 
Rosa ir buvo nežemiško grožio ir apdovanota nesuskaičiuoja-
momis dorybėmis, kitų gerbėjų neturėjo. Jos motina man taip 
paaiškino: nė vienas vyras nesijaučia pakankamai stiprus, kad 
visą gyvenimą saugotų Rosą nuo visų jos trokštančiųjų. Ne vie-
nas apie ją sukinėjosi ir pametė protą, tačiau niekas nebuvo 
apsisprendęs, kol aš nepasirodžiau horizonte. Jos grožis gąs-
dino, todėl ją garbindavo iš tolo, o artyn neidavo. Tiesą pasa-
kius, apie tai nebuvau susimąstęs. Mano bėda buvo tai, kad 
neturėjau nė peso, tačiau meilės įkvėptas jaučiausi galįs tapti 
turtingu žmogumi. Apsižvalgiau aplinkui ieškodamas greito 
kelio, neperžengiančio padorumo ribų, tame luome, kuriame 
buvau užaugintas, ir suvokiau, kad norint prasimušti reikalingi 
krikštatėviai, mokslas arba kapitalas. Turėti garbingą pavardę 
neužteko. Jei būčiau turėjęs nors kiek pinigų, tikriausiai būčiau 
statęs šunų arba arklių lenktynėse, bet kadangi neturėjau, pri-



32 Isabel Allende

valėjau susirasti kokį nors darbą, kuris, tegul ir rizikingas, su-
krautų man turtus. Aukso ir sidabro kasyklos – visų nuotykių 
ieškotojų svajonė: jos žmogų gali paskandinti skurde, numa-
rinti tuberkulioze arba pernakt paversti turtuoliu. Nelygu kaip 
pasiseks. Nusipirkau kasyklą šiaurėje naudodamasis garbinga 
motinos pavarde, kuri man padėjo gauti banko paskolą. Pa-
siryžau iki paskutinės kruopelės ištraukti visą taurųjį metalą, 
net jei reikėtų kalną perkasti savo paties rankomis ir kojomis į 
dulkes sutrinti uolas. Dėl Rosos buvau pasiryžęs ir tam, ir dar 
didesniems žygiams.

Baigiantis rudeniui, kai šeima apsiramino dėl tėvo Restrepo 
užmačių, mat jam teko sutramdyti savo inkvizitorišką įkarštį, 
nes pats vyskupas jį perspėjo, kad paliktų mažąją Klarą del Val-
ję ramybėje, ir kai visi pagaliau susitaikė su mintimi, jog dėdė 
Markas iš tikrųjų mirė, Severui atėjo laikas sukonkretinti savo 
politinius planus. Ne vienerius metus siekė šito tikslo ir paga-
liau laimėjo didžiausią pagalbą – buvo pakviestas kandidatuoti 
parlamento rinkimuose nuo Liberalų partijos, atstovaudamas 
vienai pietų provincijai, kurioje niekuomet nebuvo buvęs ir net 
sunkiai rado žemėlapyje. Partijai labai reikėjo žmonių, o Se-
veras trokšte troško užimti kėdę Kongrese, tad nebuvo sunku 
įtikinti varganus balsuotojus pietuose, kad iškeltų Severą savo 
kandidatu. Pietiečių siūlymą parėmė į del Valjės namus prista-
tytas didingas rausvas keptas paršiukas. Atkeliavo jis, kvapnus 
ir žvilgantis, ant medinio padėklo, iškloto pomidorų griežinė-
liais, su petražolių šakute šnipe ir į pasturgalį įsmeigta mor-
ka. Per pilvą buvo susiūtas, o vidus prikimštas kurapkų, kurios 
savo ruožtu buvo kimštos slyvomis. Kartu su paršiuku buvo at-
gabentas ir pusės galono grafinas su geriausiu šalyje brendžiu. 
Tapti deputatu ar, dar geriau, senatoriumi buvo sena Severo 
svajonė. Ne vienerius metus jis kruopščiai dėjo jai pamatus 
užmegzdamas reikalingas pažintis, draugystes, slapčia su kuo 
reikia susitikdamas, kukliai, bet efektingai pasirodydamas vie-
šai, tinkamiems asmenims tinkamu laiku pakišdamas piniginę 


