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– Kelnaitės buvo juodos? – su nekantrumu paklausė Kon-
dė, mėgindamas išgauti iš senolio atminties viską, ką šis ži-
nojo apie Avą Gardner, ir visiškai pamiršo apie slaptą klau-
sytoją, tūnantį už sienos. 

– O tu iš kur žinai? – pyktelėjęs paklausė senolis. 
– Aš juk rašytojas. O rašytojams privalu šį bei tą žinoti, tie-

sa? Tai, sakot, ji buvo graži? 
– Graži? Ar tu trenktas? Ji buvo angelas, prisiekiu savo 

motina, ji buvo tikrų tikriausias angelėlis... Ta jos oda... Ir 
tegul Viešpats Dievas man atleidžia, bet mano „daiktas“ nuo 
tokio reginio kaipmat sukietėjo: galisietė, stovi palinkusi į 
priekį, nuogut nuogutėlė, ta švelnutė jos oda, krūtys, ir tie 
rausvi, žvilgantys gaktikaulio plaukai... To jau buvo per 
daug... Ir kai jiedu ėmė dūkti baseine, aš pasišalinau. Tai jau 
kita istorija.

– Taip, jau kita. O ką į tai jo žmona?
– Panelė Mery, žinoma, negalėjo nežinoti apie Tėtušio šė-

liones. Kartą sodyboje jis apgyvendino vieną jauną italų prin-
cesę, kuri stačiai varė jį iš proto. Jis liovėsi žvejojęs, pamiršo 
gaidžių kovas, nerašė ir išvis nieko neveikė. Dienomis sekio-
jo ją iš paskos, nesitraukė nuo jos nė per žingsnį, lyg senas, 
įkyrus šuo, o bendraudamas su mumis buvo labai atžarus, 
piktas... Tačiau panelė Mery laikėsi ramiai, paprasčiausiai ty-
lėjo. Ir apskritai, ji iš tiesų gyveno kaip tikra karalienė. 

Kondė prisidegė dar vieną cigaretę, užmerkė akis ir pa-
mėgino įsivaizduoti Avos Gardner striptizą ir pajuto, kaip 
suvirpėjo keliai. Taip, tai buvo išties kerintis reginys, iš kurio 
neilgai trukus nieko nebeliks: Hemingvėjus bus miręs, Ava 
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bus mirusi, na, ir Kirptas jau nebetoli nuo mirties. O juodos 
kelnaitės taip ir liks nemirtingos, ką? 

– Toribijau, aš jau išeinu, bet prieš tai pasakykite man dar 
kai ką... Kaip manote, ar Hemingvėjus, žudęs liūtus ir kitus 
žvėris, netgi, kaip paaiškėjo, kartą ir gaidžius, būtų galėjęs 
nužudyti žmogų? 

Senolis neramiai pasimuistė fotelyje, sumirksėjo ir vėl su-
žiuro į Kondę, jau pakilusį iš vietos. 

– Klausyk, galbūt ir esi rašytojas, bet tu dar ir policinin-
kas, – o tuo tai aš nė kiek neabejoju. Tad galėtum neknisti man 
proto... Na, kad ir kaip ten būtų, į tavo klausimą aš atsaky-
siu. Ne, manau, kad ne. Jis nebūtų galėjęs nužudyti žmogaus. 
Žinoma, jis mėgo patriukšmauti, pasipuikuoti sumedžiotų 
žvėrių trofėjais, suvaidinti ypatingą smarkuolį vien tam, kad 
žmonės patikėtų, jog jis ir iš tikrųjų yra toks nepakartojamas, 
toks begėdiškai narsus. 

Kondė nusišypsojo ir staiga, nesukeldamas nė menkiausio 
garso, žengė tris žingsnius pirmyn, pravėrė duris ir trumpai 
apsidairė. Nedidelė svetainė buvo tuščia. Nejaugi jam pasi-
vaideno, kad kažkas jų klausosi? 

– Tai vis dėlto, pasak jūsų, jis iš tiesų buvo niekšas? 
– Taip, šitaip ir sakau. Jis iš tiesų buvo niekšas. Žmogus, 

kuris vien dėl nevaldomo pykčio protrūkio gali nužudyti ko-
vinį gaidį, yra tikrų tikriausias niekšas. Ir viskas, daugiau čia 
nieko nepridursi. 
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Jis persimetė automatą per petį už nugaros ir, įveikdamas su-
stingusių sąnarių pasipriešinimą, atsiklaupė ir pakėlė daiktą 
nuo žemės. Nors jau žinojo, kas tai, pašvietė į radinį prožek-
toriumi. Skydas, skaičiai ir trys raidės sublizgėjo metalinia-
me sidabro spalvos paviršiuje, pritvirtintame prie gabalėlio 
odos. Lyg žvėris, užuodęs pavojų, apsidairė ir staiga prisimi-
nė, ką pasakė Raulis, atkreipęs dėmesį į neramų Juodojo Šuns 
elgesį. Nejaugi tai buvo FTB agentas? Bet kaip tokioje vietoje 
galėjo atsirasti šis tarnybinis ženklelis, taip arti namo ir taip 
toli nuo įėjimo? Nejaugi tie niekšai ir vėl sumanė jį sekti? Jis 
žinojo, kad federaliniai agentai įrašė jį į savo sąrašus nuo karo 
Ispanijoje laikų, ir ypač tada, kai savo kateriu jis ėmė medžio-
ti nacių povandeninius laivus prie Kubos krantų, kada vos 
neaptiko, iš ko ir kokioje salos vietoje vokiečiai gaudavo de-
galų, ir būtent FTB pareigūnai anuomet suskubo pareikšti, 
kad operacija jau baigta, nes jo teikiama informacija nesanti 
tiksli ir jis išnaudojąs per daug kuro ją rinkdamas. Taip pat 
jam buvo žinoma, kad Edgaras Huveris mėgino apkaltinti jį 
rėmus komunistus „makartistų“ valymo dienomis, bet kaž-
kas įtikino jį to nedaryti: esą neverta priskirti prie komunistų 
ir į juos panašių žmogaus, tapusio vienu iš Amerikos mitų. 
Tačiau šis tarnybinis federalinio pareigūno ženklelis, kažkaip 
atsiradęs jo valdose, atrodė lyg įspėjimas. Tiktai koks? 

Jis pakėlė akis ir pažvelgė į tolį, į Havanos žiburius, nu-
tįsusius išilgai vandenyno, kuris dabar atrodė panašus į di-
delę tamsią dėmę. Havana – tai neaprėpiamas ir paslaptin-
gas miestas, kuriam lemta gyventi atsisukus į jūrą nugara; 
tai miestas, kurio jis beveik visiškai nepažinojo. Žinoma, šį tą 
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nutuokė apie skurdą, egzistuojantį šalia begėdiškų propor-
cijų prabangos. Kur kas daugiau jis išmanė apie šio miesto 
barus ir kovinių gaidžių arenas, kur šėlo sunkiai įsivaizduo-
jamos aistros; nemažai jis žinojo ir apie jūrą, ir apie žvejus, su 
kuriais praleido nesuskaitomą daugybę savo gyvenimo die-
nų; ir dar jis žinojo apie nenumaldomas kančias ir skausmą, 
nuolatos prasiveržiantį pro tuštybės blizgesio šydą. Daugiau 
nieko: nors šiame mieste išgyveno šitiek metų, mieste su mo-
ters siela, mieste, kuris taip meiliai jį sutiko iš pat pradžių, 
vos tik atvykusį. Tačiau jį visada ištikdavo ta pati bėda: jis 
beveik niekada nemokėjo vertinti ir beveik niekada neatsa-
kydavo į jausmus tų, kurie jį tikrai mylėjo. Ir tai buvo senas, 
apgailėtinas trūkumas, neturintis nieko bendra su poza ar 
perdėtu noru atkreipti į save dėmesį. Jis pats šią blogybę pa-
prastai aiškino atsiradus dėl uždaro, šiurkštaus charakterio 
savo tėvų, artimų giminaičių ir netgi visai nepažįstamų žmo-
nių, dėl svetimų gyvenimų, kuriuos jam teko kadaise pažinti, 
gyvenimų, slepiamų po veidmainiška puritoniškumo skrais-
te. Ir tai buvo žmonės, kurių jis niekaip negalėjo pamilti, nes 
jie patys negrįžtamai sunaikino jo širdyje patį paprasčiausią 
ir prigimtinį poreikį – poreikį ir gebėjimą mylėti. 

Juodasis Šuo sulojo ir pertraukė jo prisiminimų tėkmę. Šuo 
skalijo kažkur sodybos gale, žemumoje, nuo kurios prasidėjo 
įkalnė baseino link, ir skalijo jis su kažkokiu keistu atkaklu-
mu. Kiti du šunys, atbėgę nuo įėjimo į „Vichiją“, iš karto taip 
pat įsitraukė į bendrą „koncertą“. Nenuleisdamas akių nuo 
sodybos ribų, jis įsidėjo metalinį ženklelį į šortų kišenę ir pa
ėmė į rankas automatą. Nagi, tik pamėgink grįžti ir pasiieš-
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koti savo pažymėjimo, ožy, nudėsiu tave vietoje, sumurmėjo 
jis, kai leidosi šlaitu žemyn, švilptelėjęs šuniui. Lojimas liovė-
si ir po valandėlės prie jo pribėgo Juodasis Šuo, vizgindamas 
uodega, bet vis dar urgzdamas. 

– Na, senas bičiuli, kas ten vyksta? Tu jį matei? – paklausė 
jis ir apžiūrėjo išmindžiotą žolę abipus aptvaro. – Aš juk ži-
nau, kad esi puikus, bebaimis sargas... Bet dabar čia, rodos, 
nieko nėra. Tas niekšelis jau bus pasprukęs... Eime, aplanky-
sime Kalikstą. 

Jis grįžo prie baseino ir tarp kazuarinų pasuko trumpiau-
siu taku, vedančiu tiesiai į pagrindinį sodybos kelią, skirtą 
automobiliams, taip išvengė nereikalingo lanksto. Jam buvo 
malonu vėl žingsniuoti tarp šių išdidžių ir kilmingų medžių. 
Dabar jis žvelgė į juos tarsi į ištikimus bičiulius: susipažino 
su jais 1941 metais, kai su Marta pirmą kartą atvyko į sodybą 
ir nusprendė ją įsigyti, nes tuomet jau neabejojo, kad Hava-
na – puiki vieta rašyti, o ši sodyba, įsikūrusi taip arti ir taip 
toli nuo miesto, apskritai atrodė ideali. Bet ji ir buvo ideali, 
tikrai. Šių medžių likimas jį jaudino, nes, išsilaipinęs Nor-
mandijoje 1944 metais, gavo pranešimą, kad Havaną kliudė 
siaubingas uraganas. Kai kitais metais, grįžęs į sodybą, įsiti-
kino, kad beveik visi tylieji jo bičiuliai stovi kaip stovėję, jis 
su palengvėjimu atsiduso. Kadangi ši vieta puiki rašyti, tai 
visai tikėtina, kad ši vieta galėtų būti ir puiki numirti, kai 
išmuš lemtingoji valanda. Tačiau be senųjų medžių sodyba 
būtų nieko neverta. 

Vėl susimąstęs apie mirtį, jis pamiršo savo radinį. Kokio 
velnio būtent dabar galvoji apie mirtį? – paklausė savęs min-
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tyse ir prisiminė šioje „srityje“ turįs išskirtinės patirties: kartą 
jau mirė už visą pasaulį, kai jo lėktuvas sudužo netoli Viktori-
jos ežero, per paskutinį Afrikos safarį. Kaip ir Moljero perso-
nažas, tada jis turėjo progą sužinoti, ką apie jį mano daugelis 
pažįstamų personų. Nebuvo labai malonu skaityti nekrolo-
gus laikraščiuose apie save ir sužinoti, kad tavęs nemyli kur 
kas daugiau žmonių, negu tikėjaisi, ir visų pirma tavo paties 
šalyje. Tačiau visas nepalankias nuomones jis suprato kaip 
neišvengiamą santykių su pasauliu atoveiksmį ir seno, kaip 
pati žmonija, įpročio atspindėjimą: nedovanoti svetimos sėk
mės. Galiausiai toji tariama mirtis leido jam patirti laisvės 
jausmą, su kuriuo jis galėjo gyventi iki tikrosios savo mir-
ties. Bet pamąstymai apie tai, kokia turėtų būti mirtis, nuo 
to meto tapo jam apsėdimu, ir visų pirma todėl, kad jau se-
niai prabėgo laikas mirti jaunam arba mirti didvyrio mirtimi. 
Be to, randuotas jo kūnas ėmė silpti. Po lėktuvo katastrofos 
šiek tiek sutriko šlapinimasis, pablogėjo regėjimas ir klausa. 
Ėmė užmiršti, rodės, visam laikui išmoktus dalykus, vargino 
padidėjęs kraujospūdis. Taip pat jis privalėjo laikytis dietos, 
mažiau vartoti alkoholio. Ir jo lėtinė angina smarkiai paūmė-
jo... Mirtis galiausiai išlaisvintų jį iš daugybės nepatogumų 
ir kančių, jos jis prisibijojo kur kas mažiau nei pamišimo, o 
jaudino jį tik tai, kad mirtis galutinai ir be jokių ceremonijų 
nutrauks visus jo nebaigtus darbus. Todėl, kol dar neišmu-
šė paskutinioji, jis privalo apsilankyti koridoje, kad pagaliau 
užbaigtų perrašyti tą nelemtą „Mirtį po vidurdienio“, taip 
pat jis norėjo dar kartą peržvelgti „Salas vandenyne“ ir kaip 
nors sutvarkyti tą bjaurią istoriją iš „Rojaus sodo“, pernelyg 
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painią ir ištęstą. Taip pat jis planavo dar kartą paplaukioti 
tarp nedidelių salelių prie šiaurinės Kubos pakrantės, pakilti 
iki Biminio, vėliau grįžti į Ki Vestą pas senus nenuoramas 
bičiulius, su daugybe grafinų romo ir viskio. Jis mielai pasva-
jodavo, kad dar sugebėtų išsiruošti į naują safarį Afrikoje, ir 
netgi apie galimybę rudenį praleisti Paryžiuje. Nors galbūt to 
jau būtų buvę per daug. Kadangi prieš ištinkant mirčiai jam 
reikėtų apsispręsti – paversti pelenais apsakymą „Paryžius – 
tai šventė“ ar ne. Tai puiki, nuoširdi knyga, nors joje apie 
daugelį dalykų jis pasisakė pernelyg kategoriškai, ir tai ne
abejotinai bus priminta ateityje. Kažkoks sunkiai nusakomas 
slegiantis jausmas privertė jį paslėpti rankraštį, kol pagaliau 
paaiškės tolesnis jo likimas: spaustuvė arba ugnis. 

Kity Kanel, jo pirmosios žmonos draugė, kartą išrėžė jam 
tiesiai į akis, kad jai bloga nuo jo įpročio atsisukti prieš tuos, 
kurie jį palaiko, ir užsipulti juos taip pagiežingai, egoistiškai, 
klastingai ir žiauriai. Ir tikriausiai Kity buvo teisi. Kad prisi-
mintų Paryžių, tuos alkio, darbo ir laimės metus, jam nede-
rėjo atakuoti Gertrūdos Štein, nors ši sena klastūnė ragana ir 
būtų to verta. Ir juo labiau nederėjo taip elgtis su vargšu Sko-
tu, nors Hemingvėjų išties labai erzino jo dvasinis silpnumas, 
negebėjimas gyventi ir veikti kaip tikram vyrui, jo nuolatinis 
susirūpinimas pašaipiomis pamišėlės pikčiurnos Zeldos Fic-
džerald replikomis apie jo varpos dydį. Taip pat jis jau gerai 
nebeprisiminė, kodėl užsipuolė senąją Dorotę Parker, visų 
užmirštą Luisą Blumfyldą, bukagalvį Fordą Medoksą For-
dą. Tačiau jis visiškai nutylėjo istoriją, kaip baigėsi jo drau-
gystė su Šervudu Andersonu, žmogumi, parūpinusiu jam 
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rekomendacijų ir adresų, padėjusių nutiesti tiltus į pokarinį 
Paryžių, kurį taip troško pažinti. Jis parašė prastą parodiją 
apie savo seną mokytoją tik todėl, kad atsikratytų Anderso-
no leidėjų, kuriems buvo pažadėjęs naujas savo knygas, ir 
tai buvo žemas poelgis, nors naujieji leidėjai gerai jam sumo-
kėjo. Vėlesnis jo sprendimas niekada neatnaujinti „Pavasario 
vandenų“ leidimo jau negalėjo užgydyti žaizdos, likusios po 
smūgio į nugarą žmogui, kuris tikrai nebuvo savanaudis ir 
parodė daug palankumo. 

Prieš dešimt metų, kai atsisakė tapti Amerikos meno ir 
literatūros akademijos nariu, jo personos autoritetas ūgte-
lėjo. Tuomet imta kalbėti apie jo nesiliaujantį maištingumą 
ir nuolatinę kovą su stabais, apie natūralų jo gyvenimo ir 
kūrybos būdą, toli nuo akademijų ir literatūrinių draugi-
jų – kažkur tarp sodybos netoli Havanos ir kariaujančios 
Europos. Tačiau būtent tai jį išgelbėjo nuo makartistų laužo, 
kurio liepsnose rašytoją norėjo sudeginti FTB ir atgrasusis 
šios įstaigos vadoviūkštis Huveris. Tik niekas nebūtų galėjęs 
net susapnuoti, kad tas atsisakymas tebuvo vis stiprėjančio 
negebėjimo bendrauti su kitais rašytojais padarinys, negalė-
jimas pakęsti šalia savęs tokių žmonių kaip Dos Pasosas ir, 
pirmiausia, tokių kaip Folkneris. Pasipūtėlis pietietis patriar
chas be skrupulų sudavė jam smūgį į skaudžiausią vietą, 
nes išvadino jį bailiu: rafinuotai ir šlykščiai pavadino jį „ma-
žiausiu nevykėliu“ iš visų dabartinių Amerikos rašytojų, o 
priežastis, dėl kurios jis yra mažiausias nevykėlis, to niekšo 
žodžiais tariant, yra jo, kaip menininko, didžiausias bailu-
mas. Ir tai buvo pasakyta apie jį, rašytoją, kuris išvalė litera-
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tūrinę kalbą nuo eufemistinių apnašų ir išdrįso „kiaušius“ 
pavadinti taip, kaip jie ir vadinami, – „kiaušiais“! O kodėl 
Folkneris net neužsiminė apie Skoto Ficdžeraldo bailumą? Ir 
Dos Pasoso?.. Pabėgti iš Ispanijos, iš kovotojų už Respubliką 
gretų, kai esi reikalingiausias, yra pats bailiausias poelgis, 
kokiam tik galima pasiryžti ten, kur iš tikrųjų išbandomi 
žmonės, – mūšio lauke. Iškelti vieno žmogaus gyvybę virš 
tautos interesų buvo beprotybė, kaip ir tvirtinti, kad vertėjo 
Robleso mirties priežastis buvo ta, kad jį pasiekė ilgi Stalino 
čiuptuvai. Žinoma, Stalinas, pasisavinęs proletarinę revoliu-
ciją, galiausiai jos vardu sudarė paktą su naciais, įsiveržė į 
Suomiją ir užgrobė dalį Lenkijos. Jis žudė generolus, moksli-
ninkus ir rašytojus, tūkstančius valstiečių ir darbininkų, trė-
mė į Sibiro gulagus kiekvieną, kuris nepakluso jo įsakymams 
arba galbūt tik ne per daug karštai plojo tomis progomis, kai 
buvo minimas „vado“ vardas. Beje, kad ir kaip būtų liūdna, 
rodės, tiesa buvo ir tai, kad jis bus pasisavinęs ir Ispanijos 
iždo auksą bei tuos pinigus, kuriuos žmonės, – tarp jų ir jis 
pats, Hemingvėjus, – visame pasaulyje paaukojo Ispanijos 
respublikai... Tačiau nužudyti visiškai nereikšmingą vertėją, 
kažkokį Roblesą? Hemingvėjų tiesiog pykino nuo karštligiš-
kos tų rašytojų vaizduotės, todėl jis nutarė „iškeisti“ juos į 
paprastesnius, tikrus žmones: žvejus, medžiotojus, torerus, 
partizanus, su kuriais neabejotinai buvo galima pasikalbė-
ti apie vyriškumą ir drąsą. Be to, giliai širdyje jam kažkas 
trukdė nuoširdžiai susitaikyti su žmonėmis, kurie buvo jo 
draugai, tačiau vėliau liovėsi jais buvę: kad ir kaip jis sten-
gėsi, tam nepritarė nei jo protas, nei širdis. Ir šis negebėjimas 
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susitaikyti tapo panašus į bausmę už puikybę ir mačistinį 
fundamentalizmą, kuriuos jis demonstravo kone visomis 
gyvenimo „progomis“. 

Šiaip ar taip, šalia savęs jis negalėjo pakęsti nei rašytojų, 
nei politikų. Ir todėl vis dažniau atsisakydavo kalbėti apie 
literatūrą. Jei kas nors paklausdavo apie kūrybą, jis tik trum-
pai atsakydavo: „Man puikiai sekasi dirbti“ arba: „Šiandien 
parašiau keturis šimtus žodžių.“ Visa kita neturėjo prasmės, 
nes jis žinojo, kad kuo labiau giliniesi į tai, ką rašai, tuo vieni-
šesnis tampi. Ir galiausiai pradedi suprasti, kad taip yra ge-
riau ir kad reikia saugoti šią savo vienatvę. Kalbos apie litera-
tūrą yra tuščias laiko švaistymas. Ir būti vienišam yra kur kas 
geriau, nes būtent vienumoje ir dera dirbti. O ir laiko darbui 
kas kartą lieka vis mažiau, ir kai žinai, kad švaistai jį veltui, 
tuo pačiu metu suvoki darąs nuodėmę, kuriai nėra atleidimo. 

Todėl jis atsisakė vykti į Stokholmą ir dalyvauti tokioje ba-
nalioje bei nykioje ceremonijoje, kokia gali būti tik atsiimant 
Nobelio premiją. Labai gaila, kad ši premija skiriama nekrei-
piant dėmesio į tai, ar kandidatas norėtų ją gauti ar ne, ir 
kad atsisakymas ją priimti galėtų būti vertinamas kaip blogo 
tono ir perdėto susireikšminimo poza. Tačiau būtent taip jis 
ir norėjo pasielgti, nors, žinoma, atmetus tuos trisdešimt še-
šis tūkstančius dolerių, kurie tikrai buvo visai ne pro šalį, ap-
dovanojimas, kuriuo puikavosi tokie žmonės kaip Sinkleris 
Luisas ir Folkneris, jam ne itin rūpėjo, bet jeigu jis to atsisa-
kytų, tai jo, kaip maištininko, reputacijos vertinimai pakiltų 
iki debesų. Vienintelis tikras malonumas, susijęs su šia pre-
mija, buvo tas, kad jis galėjo pasimėgaudamas lenkti pirštus 
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ir skaičiuoti tuos autorius, kurie šios premijos negavo: Vulf, 
Dos Pasosas, Koldvelis, vargšelis Skotas, iškrypėlė Karson 
Makalers, ta pasipūtėliška pietietė su beisbolo kepuraite ant 
galvos, atvirai demonstruojanti savo seksualinius polinkius. 
Taip pat, žinoma, buvo malonu suvokti, kad tu, kaip rašyto-
jas, buvai teisus. Tačiau tarp šito ir iškilmėms skirto drabu-
žio pirkimo bei kelionės į kitą pasaulio kraštą vien tam, kad 
pasakytų kalbą, žiojėjo praraja, kurios jis negalėjo peršokti. 
Jis skundėsi sveikatos problemomis, atsiradusiomis po lėk-
tuvo katastrofos Afrikoje, ir, gavęs čekį bei auksinį Nobelio 
premijos laureato medalį, jis grąžino skolas, nusiuntė tam 
tikrą sumą Ezrai Poundui, kuris buvo ką tik išėjęs iš psichia-
trijos ligoninės, o medalį perdavė vienam kubiečių žurnalis-
tui, kad šis padėtų jį saugoti Stebuklingosios Gailestingumo 
Mergelės koplyčioje El Kobre. Ir tai buvo labai vykęs poelgis, 
padaręs jam puikią reklamą ir pagerinęs jo įvaizdį kubiečių, 
tokių romantiškų ir sentimentalių, akyse, taip pat ir akyse to, 
kuris danguje, ir visa tai – vienu mostu! 

– Tai buvo išties puikus šūvis, kaip manai, Juodasai? 
Šuo vikstelėjo uodegą, bet į šeimininką nepažvelgė. Labai 

jau rimtai jis vertino savo, kaip patikimo sargo, pareigą. Da-
bar visas jo dėmesys buvo nukreiptas į pelėdą, garsiai ūkau-
jančią nuo karališkosios palmės viršūnės. Kubiečiai laikė šio 
paukščio pasirodymą blogu ženklu, ir jis apgailestavo, kad 
buvo vėlus metas. Viena automato „Thompson“ serija ir visi 
ženklai išsisklaidytų, ypač blogieji, o galbūt šitaip jis atsikra-
tytų ir įsibrovusio į jo valdas FTB agento. Ir ką gi jie čia pame-
tė, tie niekšai, išdrįsę veržtis į jo žemę? 


