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Elkis taip, tarsi viskas, kq darai, butif ihies svarbu ir reiksminga. 
Nes taip iryra. 

W I L L I A M J A M E S 

Gerai nezinojau, kas mane pazadino: riksmas ar salimais sto-
vintis stambokas vyras, siaip ar taip, pabudau vidury nakties. 

akimirk^ ir supratau, jog sprendimas miegoti nelabai ma-
loniose Pitsbergo gatvese buvo ne it in ismintingas. Vis delto 
daznai atsitikdavo taip, kad priem^s patj. blogiausiq spren-
dim^ as patirdavau pacit} nuostabiausiij isgyvenimij. Tar^s 
„taip" nuotykiams (ypac beprotiskiems), isgyvenau nuosta-
biausias, sirdj stipriau plakti verciancias, siel^ atveriancias 
gyvenimo akimirkas. 

Apsidairiau po purvin^, kramtom^ja guma aplipusj saligat-
vj, ant kurio buvau pakviestas miegoti. Tonis, mano naujasis 
draugas ir seimininkas, taip pat pabudo, nes Ricardas - zmo
gus, vaikstinejantis tarp must] laikinq lovij, - sukavo: 

- As nesijauciu cia saugus! 
I Pitsbergg atvykau vos pries kelias valandas. Kisenese svil-

pavo vejai ir turejau pasikliauti vien svetimq zmonii; geru-
mu, tikedamasis is ji} maisto, pastoges ir degalij, kad galeciau 
apkeliauti pasaulj. Teisingai, pasaulf. Vis^ dien^ ieskoj?s vietos 
apsistoti, patraukiau j vietinj park^ - tolduose senyvi vyrai 
paprastai zaidzia sachmatais, o jaunesni pardavineja narkoti-
kus. Bet Tonio negalejai priskirti nei prie viemj, nei prie kit i j . 
Jis buvo tiesiog geras vyrukas, isgyvenantis sunkij laikotarpj. 
Kai jo paklausiau, ar galeciau pas j j praleisti si^ naktj, jis liud-
nai nusisypsoj?s atsake: 
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- Galetum, jei tik as nebuciau benamis. 
Stai kaip prabudau vidury nakties gatveje, lietui lyjant, 

nepazjstamajam stovint prie man?s ir saukiant, kad jam cia 
nesaugu. Bet jis nebuvo vienisas. Auksciau uzsitraukiau nu-
triususi^ antklod? noredamas apsisaugoti nuo nemalonios 
vesos. Jauciausi pavarg^s, susal̂ s ir, reikia pripazinti, gerokai 
issigand^s. akimirk^ biitumete galej? su filmavimo kamera 
pritraukti arciau mano veid^ ir isgirsti mane mintyse kly-
kiant: „Kodel, po galais, as tai darau?" 

Beje, tai visai neblogas klausimas. Dalykas tas, kad tuo 
metu isgyvenau egzistencin? kriz?. Ir j i buvo ne pirmoji ir 
net ne antroji mano gyvenime. Rodos, as jas patiriu tokiu 
daznumu, kaip k i t i zmones moka mokescius. Mazdaug kart^ 
per metus mane nutvilko jausmas, kad nors isoriskai gyveni-
mas atrodo tiesiog rozinis - esu sveikas, pasiturintis, turiu 
draugi}, - jo viduje vis tiek niiiru ir tamsu. 

Jau prabego keleri metai nuo tada, kai patyriau paci^ di-
dziausi^ is visij savo egzistenciniq krizii}. Matot, as buvau 
visai kitoks zmogus. Gyvenau Londone ir sekmingai dirbau 
brokeriu seimos versle. Deja, nejauciau jokio jkvepimo, buvau 
prislegtas, paciu tamsiausiu laikotarpiu, kad ir kaip sunku tai 
pripazinti, mane kamavo net savizudiskos mintys. Pats sau 
atrodziau beviltislcas, o pasaulis, kurj vadinau savo namais, 
regejos dar beviltiskesnis. Tada atsitiktinai pamaciau film^ 
„Motociklininko dienorastis" apie jkvepianci^ Ce Gevaros 
{Che Guevara) kelion? per Pietij Amerik^, kai jis buvo visiskai 
priklausomas nuo sutiktq nepazjstami|J4 geranoriskumo. Sio 
zmogaus istorija nusviete mano kasdienj gyvenim^. 

Tai buvo romantizuotas pasakojimas apie legendinio revo-
liucionieriaus rysj su zmonemis. Gyvenim^ ir jo tyrinejimus. 
Kubos vyriausybes perversmui dar nebuvau pasiruos^s, bet 
isties troskau pradeti koki^ nors revoliucij^. Norejau sukilti 
pries is anksto nulemtq ir sutvarkyt^ savo paties gyvenim^. 
Ce Gevara buvo zmogus, jgyvendin^s savo svajon?, tap?s ŝ -
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moninga ir visiskai laisva asmenybe. Tokiu zmogumi norejau 
buti ir as. Vos tik ekrane prabego filmo kQreji} ŝ rasas, supra
tau, kad kazkas manyje neatsaukiamai pasikeite. Ce Gevara 
man tapo jrodymu, kad musi; nedidele kelione Zemeje nera 
tokia jau beprasme ir nereiksminga. Tikrai ne. 

Per kelias savaites sukaupiau dr^sos pakilti is s^stingio. At-
sisakiau patogaus gyvenimo, nes norejau keliauti po pasau-
Ij. Sio pasiryzimo virstine buvo kelione per Amerikq vos su 
penkiais doleriais kiseneje per dien^, kliaujantis nepazjstamq 
zmonii} dosnumu. Galiausiai pradejau vesti savo pirm^ tele-
vizijos laid^ ir parasiau knyg^ „Nuostabus niekieno nuoty-
kiai"*. Palikau saltas, niurias Londono gatves ir persikeliau j 
Los Andzel^ - svajoniq miest^. Tam tikra prasme as jgyven-
dinau savo svajon?. Ar bent jau dalj jos: turejau miel^ sirdies 
draug? (Lin^), labai draugisk^ sunj (Vinston^) ir megstam^ 
darb^. Maniau, kad egzistencine krize pagaliau jveikta, bet j i , 
ko gero, tik pamaine veidq. 

Nors ir iskeliavau j pasaulj, pakeiciau savo gyvenim^, parsi-
veziau daug puikiij istoriji}, dalis man?s vis tiek liko uzspeista 
j kamp^. Jauciausi taip, lyg kasryt pabusciau tam, kad gyven-
ciau kazkieno kito gyvenim^, dirbciau kito zmogaus darb^. Ir 
vel devejau seniai man pazjstam^ kauk?. 

Turejau vis^ j i j kolekcij^. Visi j ^ turime. Nesvarbu, ar esa-
te jauna mamyte Belizo dziunglese, ar verslininkas Manha-
tano gatvese, mes visi is anksto zinome, koks turetq biiti 
musq gyvenimas. Tik veliau patys jkliuname j sio supratimo 
sp^stus. Atsisakome vaikystes svajoniij arba pakeiciame jas 
saugesnemis, brandesnemis. Ir as toks pat. Net ir atsikrat^s 
savo pirmos kaukes Londone - neva teikusios saugumo - ir 
apkeliav^s Amerik^ su penkiais doleriais per dien^, supratau, 
kad giliai many slypi dar daug kitq kauki^. Ir stai vien^ po-
piet? zingsniuojant Holivudo bulvaru mano gyvenimas vel 
pasikeite... 

* Amazing Adventures of a Nobody (cia ir kitur - vertejos pastabos). 
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Papietav?s ejau atgal prie savo automobilio, kai tai nutiko. 
Tolumoje lingavo palmes, saule kaitino zvaigzdemis nusags-
tyt^ saligatvj, tada as ir pamaciau j j . Zmogus suodinu veidu 
sedejo prie su kaupu prikrauto parduotuves vezimelio, ant 
galvos buvo uzsimaukslin^s nesvari^ beisbolo kepurait?, rati-
vejo suplesytais dzinsais. Rankose benamis laike plakat^, kurj 
pamat^s sustojau kaip jbestas. Kai kurie zmones tokias aki
mirkas vadina liizio tasku. As vienas is ji^. Visada aiskiai su-
vokiu, kai tai nutinka. Atrodo, tartum visas pasaulis sustoti}, 
garsi}, zodziij, automobiliq ir gyvenimo orkestras nusciutij 
ik i tylaus gaudesio, ir toji akimirka taip jsirezia atmintyje, 
kad paskui visada ]q jauciu labai aiskiai po savo oda. Visiskai 
atsipalaidavau perskait^s uzras^ benamio plakate: „Geriausias 
vaistas yra gerumas." 

Matote, kai gauni visk^, ko manai norjs, nutinka labai juo-
kingas dalykas. Uzsinori daugiau! Bet as nenorejau daugiau 
pinigij ar daugiau sloves. Per nuostabias keliones jau anksciau 
supratau, k^ reiskia is tiesi} pajusti rysj su zmonemis. Ik i tol 
niekada nemaniau, jog tai jmanoma. As susidraugavau su k i -
tais. Uzmezgiau daug nuosirdziq, tvirtq draugysciij. Mus siejo 
gerokai daugiau nei vien gyvenamoji vieta ar darbas. Tai buvo 
draugyste dviejij zmoniq, meginancii} isgyventi siame bepro-
tiskame pasaulyje. Isgyventi kartu. 

Supratau, kad man triiksta to, del ko cia ir atsiduriau: 
bendravimo su zmonemis gerumo kalba. As turiu omeny-
je ne vien kokj nors nepaprast^, gyvenim^ keiciantj geru-
m^, tokj, kai sakai: „Oho, nejaugi tai is tiesi} nutiko?" Turiu 
omenyje tylij kuzdesj, uzuominas, atsiveriancias kasdien, 
kai t ik zmones nusimeta kaukes ir atveria sirdis. §i gerumo 
upe teka kiekvieno is miisi} sirdyje, sujungdama mus vienus 
su kitais. 

Gerumas yra ne t ik vaistas. Tikrasis zmogiskosios ben-
drystes stebuklas slypi davimo ir priemimo veiksme. Tai nu
tinka, kai zmones perzengia tokias nuobodzias, monotonis-
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kas nesamones, kaip pokalbiai apie or^, darbas, ir atveria savo 
vidinj pasaulj. - arba, kaip k i t i sako, siel^ - tam, kad sukurti} 
artim^ tarpusavio rysj ir pagyti}. Norejau dar daugiau tokiq 
patyrimij. Daug daugiau. Ankstesneje kelioneje per Ameri
ka supratau, kad nepazjstamajam pasirodzius mieste nutinka 
labai retas ir didingas stebuklas. Zmones nori geriau vieni 
Idtus pazinti, pajusti artim^ rysj. Tad nusprendziau, jog nera 
geresnio budo dar kart^ patirti si^ magij^, kaip tik issiruosus 
I nauj^ gerasirdiskumo misij^ per pasaulj. 

Stovedamas tame Holivudo bulvare as pravirkau. Is t ikr i j -
J14. Paprastai vyrai taip neverkia, bent jau neverkia gatveje 
vidury baltos dienos. Tai senos asaros. As vel verkiau del to, 
kad uzaugau pasaulyje, kuriame zmones stengiasi atsitverti 
vienas nuo kito sienomis, bendrauti saltai ir santiiriai, uzuot 
puoselej? nuosirdzius santykius su kitais. Ir as niekuo nesi-
skyriau nuo j i j . Yra vienintelis biidas pasveikti nuo abejingu-
mo - per kitus zmones. T^ akimirk^ visk^ aiskiai suvokiau. 
Priej^s prie benamio su tokiu jzvalgiu uzrasu padejau jam j 
aptriususi^ kepur? du banknotus po 2 0 doleritj. Toks papras-
tas aukojimo veiksmas leido man pajusti tai, ko jau daug met^ 
nejutau: bendrum^ su kitu zmogumi. Aisku, as dziaugiausi 
gerais santykiais su artimaisiais - savo drauge, seima, ben-
dradarbiais, - bet man vis tiek triiko to gilaus, neperpran-
tamo jausmo, kad su kitu zmogumi galiu buti viena. Vyras 
gatveje nusisypsojo man. As taip pat jam syptelejau. Ir nusku-
bejau namo tiksliai zinodamas, k^ turiu daryti. 

Sakydamas „nuskubejau" is tikrqji;} turiu omenyje, jog 
sliauziau vezlio greiciu, jstrig?s didziuleje Los Andzelo spus-
tyje. Bet yra ir geroji tokio klaikaus eismo puse: atsiranda 
laiko pamqstyti. Tada ir parengiau plan^. Supratau: pirmoji 
mano kelione per Amerik^ buvo skirta gerumui gauti (juk bu
vau sau skyr?s vos penkis dolerius per dien^), bet kitoje isvy-
koje vien paciam gauti jau nepakaks. Sjkart viskas turi suktis 
ratu: privalau siulyti gerum^, ne tik jo tiketis is kiti j . 
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Kai pagaliau istrukau is pragariski} spusciq, jau buvau nu-
sprend^s su senoviniu motociklu apkeliauti vis^ Zemes rutu-
Ij . Kaip Ce Gevara. Motociklo reikes su priekaba, nes niekad 
nezinai, kam gali prireikti tavo pagalbos. Jis bus geltonas. 
Taip, geltonas. Nes geltoni motociklai atrodo labai sauniai. 
Neturesiu pinigq nei maisto, nei vietos apsistoti. O sudetin-
giausias dalykas kelioneje - neturesiu degalq. Is karto apsi-
sprendziau niekad nepriimti pinigij. Zmones gales pasiulyti 
man maisto ir pastog?, bet ne pinigq, uz kuriuos pats galeciau 
tai jsigyti. Neieskosiu nemokamos keliones, noresiu ja su kuo 
nors dalytis. 

Man toptelejo, kad tikriausiai kuriu pirmq transporto 
priemon?, varomg isskirtinai zmoniij gerasirdiskumo. Kaip 
pastarqjj kartq keliaudamas per Amerik^ ir prasydamas pa
galbos uzmezgiau nuosirdziij draugysciij su kitais zmonemis, 
to tikejausi ir sjsyk. „Kam keisti sekmes formul??" - klausiau 
sav ŝ. 

Bet per si^ kelion^ as ne tik prasysiu kiti j pagalbos. Bii-
tinai atsidekodamas pasiiilysiu k^ nors ir savo geradariams. 
K^ nors tikrai svarbaus, nuo ko pasikeisti; visas jq gyvenimas. 
Norejau vel susivienyti su pasauliu ir kaip nors, kad ir visai 
nepastebimai, padeti savo pasaulio broliams ir seserims atras-
t i rysj vienam su kitu bei su paciais savimi. Uz man parodyt^ 
gerum^ atsimokesiu visiems sutiktiesiems savo pinigais. Nie-
kas is anksto nezinos apie tokius mano ketinimus. Nenore
jau, kad zmones zinotij, jog uz atsitiktinj gerumo poelgj jie 
gali ko nors tiketis ir is man?s. Ne taip viskas vyksta. Duoda-
me ne tam, kad gautume. Dovanojame, nes to norime. Nega-
lesiu padeti visiems, kurie bus man maloniis ir draugiski, bet 
padesiu tiek zmoniij, kiek tik galesiu. Ir stengsiuosi padaryti 
jiems kq nors isties reiksmingo ir nepaprasto. 

Pagaliau pasiek^s namus uzbegau laiptais persokdamas net 
per tris laiptelius. Jlek?s j svetain? pamaciau savo merging 
sedinciq ant sofos su kompiuteriu ant keliij. Lina nusisypsojo 
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man ir, kaip dazniausiai nutikdavo bunant kartu su ja, as at
sipalaidavau, sirdis liovesi paselusiai dauzytis. 

Priejau prie jos ir pats to nesuvokdamas atsiklaupiau ant 
vieno kelio. 

- Mieloji, - prabilau, - turiu tau kai kq pasakyti. 
Pamat^s, kaip suzibo jos akys, supratau, kad Lina t ik i -

si daug didingesnio pasiiilymo. Pastaruosius kelis menesius 
(nuo tada, kai apsigyvenome kartu) j i pradejo vis aiskiau uz-
siminti, jog laukia is man^s tam tikro pasizadejimo. Pazado, 
vesiancio prie jsipareigojimo, vaikq ir gyvenimo, kurj amzi-
nai praleisime kartu. 

Amzinai. 
Suvok^s, kad suklup^s ant kelio darau jai netinkamq uzuo-

minq, greitai atsistojau ir paskelbiau: 
- As isvykstu j kelion?. 
- Puiku, - pasake j i ir greitai nusisuko j kompiuterio ekra-

nq, leisdama savo sviesiems plaukams apgaubti veidq, kad ne-
pamatyciau staigaus nusivylimo, aptemdziusio jos akis. - Kur 
trauksi? 

- I Los Andzelq. 
- Mes ir esame Los Andzele. - Ji nusijuoke. - Vaziuosi j 

maisto prekiij parduotuv?? 
„Dabar arba niekada", - tariau sau mintyse. 
- Ne visai. Vaziuosiu is Los Andzelo j Los Andzelq. Ruo-

siuosi senoviniu geltonu motociklu apkeliauti Zemes rutulj. 
Kambaryje jsivyravo tyla. 
- Mieloji, - prabilau siek tiek sunerimf s del savo saugumo. 
Lina stipriai uztrenke nesiojamqjj kompiuterj. 
- Tu rimtai? - Jos veidas apniuko, j i eme maldauti: - Leo-

nai, prasau pasakyti man, kad tai tik dar viena is tavo kuok-
telejusiij idejij. 

Taip, tai isties beprotiska mintis. 
Dvejojau. Ar tikrai noriu rizikuoti savo santykiais, karjera 

del... gerumo? 
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- As kalbu labai rimtai. 
Ji pradejo verkti. Ir niekaip nesiliove. 
- Mieloji, turiu tai padaryti, - pradejau jai aiskinti. 
Aistra, kurios taip truko mano gyvenime, vel atgijo. Jau

ciausi kaip Ce Gevara, toje paskutineje scenoje isvaziuojantis 
j kelion?, kuri visiems laikams pakeis jo ir daugelio kit i j gy-
venimus. Tai buvo noras ne tik pamatyti pasaulj, bet ir issi-
maudyti jo upeje. 

- Kodel?! - susuko j i . - Nejau tau nepakanka ti j ankstesniij 
egzistenciniq suoliij nuo uoli}? 

- Na, pastarqjj kartq as tai dariau del savf s. 
Nutilau. Dar nebuvau ilci galo to suvok?s, bet nenorejau, 

kad sioje kelioneje svarbiausias biiciau as pats. Tiesq sakant, 
man sav?s jau buvo per daug. Troskau, jog tai butq kai kas 
svarbesnio ir didingesnio. Norejau, kad paliesti; ir jus. Taip, jus. 

Mus visus. 
Stovedamas ten ir megindamas paaiskinti savo merginai, 

kq tik jsikelusiai pas mane gyventi, kodel privalau isvykti, 
pamaniau, jog man jau nereikia revoliucijos mano gyvenime. 
Siekiau sukelti Ce Gevaros revoliucines dvasios bangas kit i j 
gyvenimuose. Norejau jteikti zmonems tokias dovanas, ku
rios pakeistq juos taip, kaip gali pakeisti tik gerumas. Patyr? 
tokius pokycius, jie perduotq deglq kitiems, apsviestij pasaulj 
per musi} tarpusavio rysius. 

- Mano kelione but^ tik pirma kibirkstele, — meginau pa
aiskinti Linai. 

Is pradzii} j i nieko neatsake, o tai kele nerimq. Tiesq sa
kant, manau, kad nera zemeje ziauresnes bausmes uz tylq. 
Bet pagaliau Lina pakele akis ir uzdave man klausimq, kurio 
as taip uoliai stengiausi nepaklausti sav ŝ: 

- Ak, Leonai, ar kada nors tu galesi liautis beg?s? 
Atsakymo neturejau. 
Mazdaug po valandos asarq ir abipusiq kaltinimi} man pa-

vyko jt ikinti jq, kad nebusiu mazdaug pusmetj, taciau laikas 
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praleks labai greitai. Lina mate is mano akiij, o galiausiai su-
prato ir is mano asarq, jog man lemta isvykti j siq kelion?. 
Zinojau, kad kojos pacios mane ten nesa. Tai jau buvo nebe 
pasirinkimas. 

- Tik pasakyk man stai kq, - nusibraukusi asaras paprase 
Lina: - Kaip manai, ar kada nors galesi jaustis laimingas... 
cia? 

- Zinoma, - sqziningai atsakiau. 
Ji pazvelge j mane ir atsiduso. 
- Paklausyk, as didziuojuosi tavimi, Leonai, kad troksti 

pakeisti pasaulj. Tik viliuosi, jog Idtq kartq noresi tai daryti 
arciau namij. 

Pakeisti pasaulj? Regis, Lina kupina dideliij lukesciq. 

Kad prasidetij sis nepaprastas nuotykis, teko imtis logisti-
kos - milziniskos kiekvienos dideles svajones kliuties. Rei-
kejo susirasti motociklq, kuris atlaikytij prastus kelius ir sun-
kius laikus, nes j i j kelioneje tikrai pasitaikys. Nusprendziau 
pavadinti j j Pirmuoju Gerumu, kuris, panasiai kaip ir prezi-
dento lektuvas*, taps ambasadoriumi visame pasaulyje... t ik 
bus siek tiek geltonesnis. Turejau susidaryti marsruto aplink 
pasaulj planq, atliktini| darbij sqrasq. Taip pat reikejo rasti 
budq, kaip kirsti du vandenynus, keletq zemynq, kelias prie-
siskai nusiteikusias sails vien su geltonu motociklu ir kliau
jantis tik zmoniv} gerasirdiskumu. Be to, privalejau gauti dau-
gyb? vizq. 

Tada iskilo nedidelis klausimas, kaip man keliauti. Ar 
temptis kartu televizijos komandq, kuri filmuoti} mano is-
gyvenimus, ar paciam fiksuoti savo nuotykius? Norejau, kad 
kelione butij kuo asmeniskesne, bet taip pat supratau, kiek 
daug zmoniij btiti} galima paveikti per televizijq. Nuspren
dziau keliauti su komanda. Tik su viena sqlyga: jie nesikis, 

* Air force One. 
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kol pats jq nepakviesiu stebeti jvykio arba gyvenimo, j kurj 
jzengiu. Norejau keliauti vienas ir uzmegzti rysj su zmone
mis dar pries fone pasirodant filmavimo kameroms. Koman
da bus tyli mano keliones pagalbininke, taciau ir liudininke. 
Kaip ir jus. 

Tikiuosi, siam nuotykiui pasibaigus pamatysite, kad geri 
poelgiai gali is tikr^j^ pakeisti pasaulj. Jus susipazinsite su 
Toniu - benamiu, pamokiusiu mane, jog t ik r i turtai slypi 
ne piniginese, o musq sirdyse. Pamatysite mano drauges is 
Kambodzos drqsq. Jos gyvenimq nuniokojo liga, praradimai ir 
gamtos nelaimics. Susitiksite su gydytoju, kurio aistra tarnau-
t i grqzina vargsams regejimq. Pamatysite, kaip vienas kupinas 
geriausiq norij, bet turintis triikumi}, zmogus gali apkeliauti 
visq Zemes rutulj kliaudamasis tik kit i j gerasirdiskumu ir at-
gimti is naujo. Yra ir daugybe kitq, kuriq jiis nepamatysite: 
nepazjstamqji}, akimirkai tapusiij draugais, greitai pralekusiq 
pro salj, bet pasiuliusiij man maisto, degalij ar kitq istekliq, 
kad galeciau keliauti toliau. 

Salmanas Rasdis {Salman Rushdie) raso: „Noredaraas suprasti 
tik vienq gyvenimq, turi praryti visq pasaulj." Nebutina ap
keliauti visos Melynosios planetos, kad tai patirtum. Tereikia 
noreti pamatyti vienam kitq. As matau tave, o tu matai mane. 
Tada ir nukrinta kaukes, po kuriomis slepiame savo sirdis. 
Ir sveikinames vieni su kitais taip, kad mums nereikia nei 
zodziij, nei kaukiq. Tad issiruoskime j siq gyvenimo kelion? 
ir kartu patirkime trumpq, bet grazq nuotykj. 

Pirmas skyrius 

Leisdamas baimei uzaugti didesnei uz tikejimq, 

uzkerti keliq savo svajonems. 

M A R Y M A N I N M O R R I S S E Y 

Ta akimirka visada buna pries lemiamq momentq. Paskutines 
sesiasdesimt sekundziij pries aktoriui iseinant j scenq, kai jis 
uzmirsta zodzius ir ispiltas prakaito klausia sav?s, kodel jam 
apskritai kilo mintis imtis vaidybos. Bet paskui jis pasirodo 
viesai ir giliai sirdy zino: tai ir yra lemta jam atlikti. 

Vakarq pries isvykdamas ir as emiau dvejoti, ar tikrai gerai 
darau isvaziuodamas is Los Andzelo. Darbas, santykiai, ruti-
na - nors visa tai kartais vercia jaustis uzspeistam j kampq, 
turi ir savij privalumq. 

- Tai nevaziuok, - ramiai pasiiile Lina, taciau jos balse is-
girdau jtampq, nors j i ir stengesi atrodyti linksma. 

Toks ir yra neigiamas kito zmogaus mylejimo aspektas: vi
sada zinai, kq jis arba j i galvoja. Arba bent jau manai zinqs. 
Tai nuskambejo kaip nerupestingas pasiialymas, bet jame as 
girdejau: „Vesk mane dabar arba paliksiu tave amziams." 

Nieko keisto, jog man nepavyko tapti aiskiaregiu, nes 
Lina - net ir nenoredama, kad isvaziuociau, - tikejo mano 
svajonemis. Tiesiog tuo metu as to dar nesupratau. Po jos 
pasiulymo seke tai, kq dauguma zmoniq vadina susipykimu, 
nors man labiau patinka fraze „smulkus nesutarimas". Pries 
eidami miegoti mes pameginome susitaikyti, bet mano gal-
voje sukosi tik viena mintis: „Rytoj busiu tik as ir Pirmasis 
Gerumas." 
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