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Ziurejau j laiv^ neatitraukdamas akiij. Skaisciai ap-

sviestas, j is stovejo Tezo upeje, atokiau nuo krantines. Nors 

Lisabonoje buvau jau vis^ savait^, vis dar niekaip negalejau 

priprasti prie nerupestingij sio miesto ziburiij. Salyse, is k u -

rii} atvykau, miestai skendedavo naktyje juodi tartum anglies 

kasyklos, ir zibinto spindulys tamsoje buvo kur kas pavo-

jingesnis uz mar^ viduramziais. A s atvykau is dvidesimtojo 

amziaus Europos. 

Ta i buvo keleivinis garlaivis. Zinojau, kad jis turi is-

plaukti ryt vakare. Spiginancioje nepridengtij elektros lem-

pucii} sviesoje j j j krove mesos, zuvies, konservi}, duonos ir 

darzoviq atsargas; darbininkai tempe nastas ant denio, o kra-

nas be garso kilnojo dezes ir paketus it plunksneles. Laivas 

rengesi kelionen lyg Nojaus arka per pasaulinj tvan^. Jis ir 

buvo arka. Kiekvienas laivas, tais 1942 metij menesiais pa-

liek^s Europe, buvo Nojaus arka. Amerika dunksojo tolu-

moje it Ararato kalnas, o tvano vandenys kilo kas dien^. Jie 

seniai uzliejo Vokietij^ ir Austrij^, giliai paskandino Lenki j^ 

ir Prah^; Amsterdamas, Briuselis, Kopenhaga, Oslas ir Pary-
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zius jau nugrimzdo juose,Italijos miestai pasvinko j a i s j au ir 

Ispanijoje nebebuvo saugu. Portugalijos pajuris tapo pasku-

tiniu prieglobsciu pabegeliams, kuriems teisingumas, laisve 

ir pakantumas reiske daugiau negu tevyne ir sotus gyveni-

mas. Vargas tarn, kuris is cia negalejo isplaukti j Pazadet^^ 

Zem^ — Amerik^. Jis buvo pasmerktas mirtinai nukraujuoti 

atsisakymi} isduoti atvykimo bei isvykimo vizas, beviltiskij 

pastangi} gauti leidim^ apsigyventi ir dirbti bruzgynuose, 

internuotiyij asmenx} stovyklij, biurokratizmo, vienisumo, 

atsiaurumo ir siaubingai visuotinio abejingumo individo l i -

kimui bruzgynuose, visada sukerojanciuose del karo, baimes 

ir skurdo. Zmogus siuo laikotarpiu tapo niekuo, galiojantis 

pasas — viskuo. 

Siandien po pietij buvau nuej^s j „Estorilo" kazino losti. 

Vilkejau dar visai padon^ kostium^, ir mane jleido. Ta i buvo 

paskutinis, zutbutinis meginimas papirkti lemtj. Mudviejij 

su Ruta leidimi} gyventi Portugalijoje galiojimo laikas baige-

si po kelii} dienij, o kitokiq vizi} mes neturejome. Tezo upe

je stovintis laivas buvo paskutinis, kuriuo mes, dar budami 

Prancuzijoje, tikejomes pasiekti Niujork^; taciau visi bilietai 

buvo parduoti pries kelis menesius, o mes neturejome nei 

leidimo atvykti j Amerik^, nei trijxj simtij su virsum doleriij 

bilietams. A s pabandziau gauti bent pinigi} vieninteliu cia 

dar jmanomu budu — losdamas.Tai buvo beprasmiska. Je i -

gu ir buciau islos^s, tik stebuklas galejo uzkelti mus ant laivo 

denio. Bet nevilties apimtas persekiojamas pabegelis ima t i -

keti stebuklu. Kitaip jis neistvertij. 
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Is sesiasdesimt dviejxj dolerii}, kuriuos mes turejome, 

pralosiau penkiasdesimt sesis. 

T ^ velyv^ nakties valand^ krantine buvo tuscia. Taciau 

netrukus pastebejau vyriskj, kuris be tikslo slampinejo pir-

myn ir atgal, umai stabteldavo ir jsispoksodavo } garlaivj. V i 

sai kaip as. Pamaniau, kad ir jis vienas is daugelio, uzplauku-

sii} ant seklumos, ir nebekreipiau demesio, kol pajutau, kad 

jis mane stebi. Policijos baime pabegelio niekada neaplei-

dzia; net sapne, net tada, kai nera ko bijoti. Todel as tuoj pat 

pabreztinai abejingai nusigr^ziau ir koja uz kojos nusliuki-

nau tolyn nuo krantines, kaip zmogus, kuriam nera ko bijoti. 

Netrukus isgirdau zingsnius uzpakaly sav^s. E jau toliau 

nespartindamas zingsniij, tik vis nesugalvojau, kaip duoti z i -

ni^ Rutai, jeigu mane suimti}. Pasteliniais tonais nudazyti 

namai, sumigf krantines gale tartum peteliskes naktj, buvo 

dar per toli, kad galeciau nubegti iki ji} ir pasislepti skersgat-

vii} labirinte, nebijodamas buti pasautas. 

Vyriskis mane pasivijo. Jis buvo truputj mazesnio ugio 

negu as. 

— A r jus vokietis? — paklause vokiskai. 

Pakraciau galv^, neletindamas zingsnio. 

— Austras? 

A s neatsiliepiau. Ziurejau j pastelinius namus, kurie ar-

tejo labai letai. Zinojau, kad kai kurie portugali} policininkai 

puikiai kalba vokiskai. 
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— A s ne policininkas, — tare vyriskis. 

Nepatikejau juo. Jis devejo civilinius rubus, bet persi-

reng? zandarai pustuzinj karti} buvo suciup^ mane Europoje. 

Tiesa, sjkart as turejau neblogus dokumentus. Juos Paryziu-

je padirbo matematikos profesorius is Prahos. Vis delto jie 

buvo truputj suklastoti. 

— Maciau, kaip jus ziurejote j laiv^, — tare vyriskis. — 

Todel pamaniau... 

Abejingai nuzvelgiau j j . Nebuvo panasus j policinink^; 

bet anas zandaras, suciup^s mane Bordo, atrode toks pasigai-

letinas kaip Lozorius, tris dienas isgulej^s kape. Jis buvo pats 

negailestingiausias is visij ir sueme mane, nors zinojo, kad 

rytojaus dien^ j Bordo jzengs vokiecii} kariuomene. Buciau 

prazuv^s, jeigu gailestingas kalejimo direktorius nebuti} pa-

leid^s man^s po keliij valandij. 

— A r norite plaukti j Niujork^? — paklause vyriskis. 

A s neatsakiau. Dar dvidesimt metri} ir, jeigu reikes, ga-

lesiu parmusti j j ir pasprukti. 

— Stai du bilietai j t^ laiv^, — tare vyriskis ir jkiso ran-

k^ kisenen. 

Blausioje sviesoje negalejau ji} jskaityti. Bet mes jau 

buvome ganetinai nutol^ nuo krantines, ir as isdrjsau stab-

teleti. 

— tai reiskia? — paklausiau portugaliskai. Buvau 

pramok^s kelet^ zodziij. 

— Galite juos pasiimti, — tare jis. — M a n ji} nereikia. 

— Jums nereikia? Kodel? 
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— M a n j i j nebereikia. 

Issproginau akis nieko nesuvokdamas. Jis tikrai neatro-

de policininkas. Norint mane sulaikyti, sitokii} triuki} nerei-

kejo. Bet jeigu bilietai tikri, tai kodel siulo juos man? Nori 

parduoti? Mane sueme kazkoks vidinis virpulys. 

— Negaliu ji} nupirkti, — pagaliau atsakiau vokiskai. — 

Jie verti milijonij. Lisabonoje turen} buti turtingi} emigrant!}. 

Jie sumokes, kiek tiktai paprasysite. Jus ne tam pasiulete. A s 

neturiu pinigi}. 

— A s neketinu ji} parduoti, — atsake vyriskis. 

Vel zvilgtelejau j bilietus. 

— A r jie tikri? 

Nepazjstamasis, nieko neatsak^s, istiese juos man. B i 

lietai sugurgzdejo tarp mano pirsti}. T i k r i . Jie reiske issigel-

bejim^ is prazuties. Tiesa, kol kas negaleciau jais pasinaudo-

ti, nes mes neturime Amerikos vizij , bet ryt ryt^ buti} galima 

pabandyti jas gauti, o blogiausiu atveju — parduoti bilietus. 

Is ti} pinigi} pratrauktume pusmetj. Negalejau suprasti to 

zmogaus. 

— Nesuprantu jusij, — tariau. 

— Galite juos pasiimti, — atsake jis. — Dovanai. Ryt 

ryt^ as isvykstu is Lisabonos. Yra tiktai viena s^lyga. 

M a n pasidare silpna. Is pat pradzii} nujauciau, kad tai 

negali buti tiesa. 

— Kokia? 

— Nenoriu si^nakt pasilikti vienas. 

— Norite, kad as pabuciau su jumis? 
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— Taip. I k i ryto. 

— I r tai viskas? 

— Viskas. 

— Ir nieko daugiau? 

— Nieko. 

Nepatikliai zvilgtelejau j j j . Zinojau, kad tokie kaip mes 

kartais paluzta, kad jie nebegali istverti vienumos, kad suser-

ga erdves baime, nes jiems niekur nebera vietos. Zinojau, kad 

toki^ naktj kas nors, net ir visai nepazjstamas, budamas greta 

gali atkalbeti zmogij nuo savizudybes. Bet visi laike naturaliu 

dalyku padeti vienas kitam, ir niekas uz tai neimdavo atlygio. 

Tuo labiau sitokio. 

— Kur jus gyvenate? — paklausiau. 

Jis kilstelejo rank^, lyg gindamasis. 

— Ten as nenoriu. A r nera kokios smukles, kur dar ga-

letume pasedeti. 

— Tikriausiai yra. 

— G a l zinote koki^ nors uzeig^ emigrantams? Kaip 

„Cafe de la Rose" Paryziuje? 

A s zinojau, kas ta „Cafe de la Rose". Mudu su Ruta dvi 

savaites ten nakvojome. Seimininkas leisdavo pasilikti kiek-

vienam, kas uzsisakydavo kavos. Mudu atsinesdavome kelis 

laikrascius ir suguldavome ant grindij. Niekada nemiegojau 

ant stall}. Nuo grindi} nenusirisi... 

— Nezinau tokios smukles, — atsakiau. 

Zinoti tai as zinojau, bet negalima vesti zmogaus, do-

vanojancio tau du garlaivio bilietus, ten, kur kiti atiduotij uz 

juos ir akis. 
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— A s zinau cia tik vien^ restoran^, — tare jis. — Bet 

galima pabandyti. G a l jis dar veikia. 

Jis pamojo vienisam taksi ir zvilgtelejo j mane. 

— Gerai, — atsakiau. 

Mudu jsedome, ir jis pasake soferiui adres^. Norejau dar 

perspeti Rutq, kad negrjsiu iki ryto; bet, sedint tame tam-

siame, dvokianciame taksi, mane umai apeme tokia laukine, 

visk^ uzliejanti viltis, kad vos neapsvaigo galva. O gal tai is 

tikriyij tiesa? G a l is tikriyi} musij gyvenimas dar nesibaigia, 

gal jvyko stebuklas, ir mes isgelbeti? Dabar as jau nebuciau 

ne sekundes palik^s nepazjstamojo vieno. 

Apsukome teatraliskus Prafu do Comercio*hiX\SMS ir ne

trukus patekome j aukstyn kylanciij laipti} bei skersgatvii} la-

birint^. Sita Lisabonos dalis man buvo nepazjstama. Kaip ir 

visur, siame mieste labiausiai domejausi baznyciomis ir mu-

ziejais — ne todel, kad buciau taip jsimylej^s Viespatj Diev^ 

arba men^, o del tos paprastos priezasties, kad baznyciose ir 

muziejuose niekas nereikalavo paso. Pries Nukryziuotqjj ir 

didziijji} meistri} drobes dar budavai zmogumi, o ne subjektu 

su abejotinais dokumentais. 

Mes islipome is automobilio ir kopeme aukstyn viso-

kiais laiptais ir vingiuotomis gatvelemis. Aplinkui tvyrojo 

zuvies, cesnako, nakties gelii}, mirusios saules ir miego kva-

pai. Menuliui tekant, nuosaleje is tamsos kilo Sventojo Jur-

gio pilis. Menesienos krioklys sruvo laipti} kaskadomis. A t -

Komercijos aikstes {port.). 
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