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Hampsyras, Anglija 
Pries astuonis menesius 

Viskas prasidejo nuo laisko. 
Tiksliau, nuo uzuominos apie sunj. 
- O kaipgi suo? - paklause Beatrice Hetavej. 
- Koks dar suo? 
Jos drauge Prudencija, Hampsyro grafystes grazuole, pake-

le akis nuo laisko, kurj buvo gavusi nuo savo gerbejo kapito-
no Kristoferio Felano. Dzentelmenui susirasineti su netekejusia 
mergina nederejo, taciau jiedviem keistis laiskais padejo Felano 
broliene. 

Prudencija pasiunte jai apsimestinai piktq^ zvilgsnj. 
- Is tiknijii. Beta, tau daug labiau rupi suo nei kapitonas Felanas. 
- Kapitonui Felanui nereikia, kad juo riapinciausi, - prag-

matiskai atreze Beatrice. - Juo rupinasi visos netekejusios 
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Hampsyro paneles. Be to, jis pats nusprende eiti j kar^, esu jsi-
tikinusi, jog maloniai leidzia laik^ staipydamasis su savo dabi-
tiska uniforma. 

- Ji toll grazu ne dabitiska, - paniurusi atsake Prudencija. -
Ties^ pasakius, jo naujojo pulko uniformos siaubingos: visai pa-
prastos, tamsiai zalios su juodais apsiuvais, jokio aukso, jokin 
neriniij. Kai paklausiau jo kodel, paaiskino, kad sauliai turi likti 
nematomi. Tai juk tikra nes^mone, visi zino, jog brittj kariai dr^-
sijs ir niekada nebandytu sleptis per miisi. Taciau Kristoferis, tai 
yra kapitonas Felanas, rase, kad tai susij^ su... ak, jis pavartojo 
kazkokj pranciazisk^ zodj... 

- Kamufliazu? - susidomejusi paklause Beatrice. 
- Taip, o is kur tu zinai? 
- Dauguma gyviinii savaip slepiasi, kad jn nepamatytii. Pa-

vyzdziui, chameleonai. Arba peledos, plunksnu rastas padeda 
joms susilieti su kamieno zieve. Taip... 

- Del Dievo meiles, Beatrice, tik nepradek dar vienos paskai-
tos apie gyvunijos pasaulj. 

- Liausiuosi, jeigu papasakosi apie sunj. 
Prudencija istiese jai laisk^. 
- Pati paskaityk. 
- Prude, - pasipiktino Beatrice, kai drauge jai j rankas jbruko 

kelis nedidukus popieriaus lapus, - gal kapitonas Felanas para-
se k^ asmeniska. 

- Butii tikra laime! Deja, laiskas siaubingai niurus. Vien tik 
miisivi aprasymai ir blogos naujienos. 

Kristoferj Felan^ Beatrice maziausiai trosko uzsistoti, taciau 
nesusilaike: 
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- Juk jis isvyk^s ir kariauja Kryme, Prude. Vargu ar kare 
biina daug malonii; dalykij. 

- Na, svecios salys man^s niekada nedomino, bet as ir 
neapsimetineju. 

Beatrice nenoromis nusisypsojo. 
- Prude, ar tu tikrai nori tapti kariskio zmona? 
- Na zinoma... nes dauguma kariskivj taip niekada ir neiseina 

i kar^. Jie yra labai madingi aristokratai, o jeigu sutinka dirbti 
uz pusq atlygio, tai neturi beveik jokiij prievoliii, jiems net ne
reikia biiti kartu su savo daliniu. Taip buvo ir kapitonui Felanui, 
tik veliau jj pasauke atlikti pareig^ uzsienio salyje. - Prudencija 
guztelejo peciais. - Tikriausiai karui nebxina tinkamo laiko. De-
kui Dievui, kapitonas Felanas netrukus grjs j Hampsyr^. 

- Tikrai? Is kur zinai? 
- Mano tevai sako, kad iki Kaledii karas pasibaigs. 
- A s irgi tai girdejau. Vis delto man kyla klausimas, ar tik 

mes nenuvertiname rusij galimybiu ir nepervertiname savijjij. 
- Kaip nepatriotiska! - siiktelejo Prudencija, selmiskai zyb-

telejusi akimis. 
- Patriotizmas neturi nieko bendra su tuo, kad Karo minis-

terija apimta entuziazmo ne is tolo visko gerai nesuplanavo ir 
skubotai issiunte j K r y m ^ trisdesimt tiikstanciii vyri j . Apie t^ 
viet^ mes neturime nei ganetinai ziniij, nei rimtesnes strategijos, 
kaip j ^ uzimti. 

- Is kur tu tiek daug apie tai zinai? 
- Is „Times". Apie tai rasoma kiekvien^ dien^. Argi tu ne-

skaitai laikrasciij? 
- Tik ne politikos skiltis. Mano tevai sako, jog nedera jaunai 

merginai dometis tokiais dalykais. 
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- O mano seima kas vakar^ prie vakarienes stalo aptaria po-
litinius jvykius, ir mano seserys, ir as dalyvaujame pokalbiuo-
gg. _ Beatrice tycia patylejo, tada nutriiktgalviskai issisiepe. -
Mes netgi turime savo nuomon^. 

Prudencija ispute akis. 
- O Dieve! Na, bet ko cia man stebetis. Visi zino, kad jusxi 

seima... kitokia. 
„Kitokia" - vienas is svelniausiij epitetij, kokiais buvo vadi-

nama Hetaveju seima. Jie buvo penki: vyriausias brolis Leo, pas-
kui Amelija, Vinifreda, Pope ir Beatrice. Mirus tevams, Hetaveju 
gyvenimas stulbinamai pasikeite. Nors aukstuomenei jie nepri-
klause, tolimais rysiais buvo susij§ su aristokratiska gimines at-
saka. Del daugybes netiketai susiklosciusiij aplinkybiij Leo pa-
veldejo vikonto t i tul^ o tarn nei jis pats, nei jo seserys nemaz ne-
buvo pasireng?. Siaip ar taip, is nedidelio Raktazoliu miestelio 
jie persikrauste j Ramziij dvar^ pietineje Hampsyro grafysteje. 

Per seserius metus Hetavejai apsitryne aukstuomeneje. Vis 
delto ne vienas is ju neismoko m^styti kaip didikas, nepereme 
nei aristokratijos vertybiij, nei jprociii. Turtij jie turejo, taciau tai 
jokiu budu nebuvo taip svarbu kaip manieros ir naudingi rysiai. 
Bet kuri kita seima ju vietoje biitii siekusi pagerinti padetj san-
tuokomis su aukstesnio socialinio sluoksnio partneriais, o Heta
vejai iki siol tuokesi is meiles. 

Del Beatrices apskritai buvo abejojama, ar ji istekes. Jauny-
le sesuo stokojo gero auklejimo, didzi^j^ dalj laiko ji praleisda-
vo lauke jodinedama arba bastydamasi po Hampsyro miskus, 
pelkes ir pievas. Beatricei mielesne buvo gyvuntj nei zmoniu 
draugija, ji rinkdavo suzeistus arba naslaiciais likusius padarus 
ir juos gydydavo. Tie, kurie nebiitii jsteng^ isgyventi laisveje. 
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apsigyvendavo Ramzii^ dvare ir Beatrice jais riipindavosi. Lau
ke ji jausdavosi laiminga ir patenkinta. Gyvenimas tarp keturiij 
sienii ne is tolo negalejo tam prilygti. 

Vis dazniau Beatrice uzpliisdavo kankinantis nepasitenkini-
mas. Ir ilgesys. Deja, iki siol jai dar nepavyko sutikti sau tinkamo 
vyro. Juk negalejo rinktis kurio nors is tii pablyskusiij, pernelyg 
manieringu tiptj, kurii j j valias sukiojosi Londono salonuose. 
Tvirti kaimo vyrai jai atrode daug patrauklesni, taciau ne vienas 
is ji4 neturejo kazko neapciuopiamo, ko Beatrice taip trosko. Ji 
svajojo apie v y r ^ prilygstantj jai savo jega. Norejo buti aistrin-
gai mylima... leistis uzvaldoma lygiavercio varzovo. 

Beatrice pazvelge j sulankstyt^ laisk^ savo rankoje. 
Ji nejaute Kristoferiui Felanui jokio priesiskumo, tiesiog su-

prato, kad juodu - visiskos priesingybes. Kristoferis rafinuotas, 
priklause privilegijuotiijii zmonitj sluoksniui ir jautesi visai lais-
vai aukstuomeneje, nors jai ir svetimas. Jis buvo antras turtingos 
vietines seimos siinus: senelis is motinos puses buvo grafas, o 
tevo seima milziniskus turtus sugebejo susikrauti is laivininkys-
tes verslo. 

Felanai j titul^ paveldejimo teisiij neturejo, taciau po grafo 
mirties vyresnysis siinus Dzonas tikejosi paveldeti Rivertono 
dvarq. Voriksyre. Dzonas buvo protingas ir demesingas vyras, 
atsidav^s savo zmonai Odrei. Juodu su jaunesniuoju broliu 
Kristoferiu skyresi lyg diena ir naktis. Kaip daznai pasitaiko, an-
trasis Felani^ sunus Kristoferis sulauk^s dvidesimt dvejij buvo 
pasauktas j kariuomen^. Ten tarnavo kornetu - itin tinkamas 
uzsiemimas tokios puikios isvaizdos jaunuoliui, mat pagrindi-
ne jo pareiga buvo per rikiuotes ir paradus nesti kariuomenes 
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veliav^. Jj itin mego Londono damos, jis daznai jas aplankyda-
vo nelaukdamas kvietimo, tad laik^ leisdavo sokdamas, gerda-
mas, losdamas, pirkdamas prabangius drabuzius ir veldamasis 
i skandalingus meiles nuotykius. 

Beatrice Kristoferj Felan^ buvo maciusi por^ kartx^. Pirm^ 
kart^ - vietiniuose sokiuose, tada nusprende jj esant arogantis-
kiausiq, vaikin^ visame Hampsyre. Antr^ kart^ sutiko ji iskyloje 
ir truputi pakeite nuomon^ - nutare, kad jis yra arogantiskiau-
sias vyras visame pasaulyje. 

„Toji Hetaveju mergiote - tikra keistuole", - nugirdo Beatrice 
ji sakant savo biciuliui. 

„Man j i atrodo zavinga ir originali, - papriestaravo sis. - O su 
zirgais j i apsieina geriau nei bet kuri kita mano sutikta moteris." 

„Nieko keista, - ironiskai atsove jam Felanas. - Ji labiau tinka 
arklidese nei salonuose." 

Nuo tada Beatrice visomis isgalemis jo venge. Ne todel, kad 
biitii labai uzsigavusi del palyginimo su arkliu, juk arkliai tokie 
mieli ir didingos dvasios gyvuliai. Be to, ji zinojo: nors ir nera 
pasauline grazuole, nestokoja savotisko zavesio. Ne vienas vy
ras grozejosi jos tamsiais plaukais ir melynomis akimis. 

Be abejo, tokie kukliis pranasumai - niekis, palyginti su tvis-
kanciu Kristoferio Felano groziu. Jis buvo grazus kaip Lance-
lotas. Kaip arkangelas Gabrielius. O gal net kaip Liuciferis, jei
gu tikesime, kad kadaise sis buvo grazuolis angelas ir gyveno 
danguje. Felanas buvo aukstas, sidabru zibanciomis akimis, o 
plaukai primine saules isblukintus ziemkencius pries rugiapjii-
t^. Kiinas tvirtas ir gerai sudetas, peciai platus ir tiesiis, o klu-
bai siauri. Nors visi judesiai buvo persmelkti tingios gracijos, jis 
spinduliavo pavojij, primine savanaudisk^ grobuonj. 
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Neseniai Felanas su keliais kitais, isrinktais is jvairiij pulkij, 
buvo pakviestas j Saulii^ kuop^. Vadinamieji „sauliai" buvo ne 
paprasti kariai, ismokyti paklusti komandai, jie galejo veikti ir 
savarankiskai. Jie turedavo uzimti pozicijas pries fronto linij^ 
ir nukauti tuos prieso karius ir zirgus, kurie paprastai budavo 
nepasiekiami. Del ypatingt^ gebejimtj saudyti Felanas buvo pa-
skirtas Sauliii kuopos kapitonu. Beatrice net pralinksmejo pa-
galvojusi, jog tokia garbe jis veikiausiai visai neapsidziauge. 
Ypac del to, kad savo grazi^j^ husaro uniform^ su juodu gausiai 
auksiniais galionais ispuostu svarku teko iskeisti j niekuo neis-
siskirianci^ tamsiai zali^. 

- Jeigu nori, gali t^ laisk^ perskaityti, - pasiiile Prudencija 
sesdamasi prie tualetinio staliuko. - Turiu pasitaisyti sukuosen^ 
pries mudviem einant pasivaikscioti. 

- Tavo plaukai atrodo puikiai, - patikino Beatrice nejziiire-
dama ne menkiausio triikumo jmantriai prismeigtose sviesiose 
kasose. - Be to, mes eisime tik iki miestelio. Niekas is miestelenu 
ne nesupras, kad tavo sukuosenai ko nors truksta. 

- As pati zinosiu. Be to, niekada negali numatyti, k^ sutiksi. 
Jau pripratusi, jog drauge perdetai rupinasi savo isvaizda, 

Beatrice issisiepe ir papurte galv^. 
- Gerai. Jeigu tu tikrai nepriestarauji, as permesiu akimis ka-

pitono Felano laiskq^ perskaitysiu t^ dalj apie sunj. 
- Uzmigsi dar nepriejusi iki tos vietos, - pareiske Prudencija, 

mikliai jsmeigdama smeigtuk^ j susukt^ kas^. 
Beatrice pazvelge j pakeverzotas eilutes. Zodziai atrode su-

grijsti, arti viena prie kitos prislietos raides, rodes, tuoj issoks is 
puslapio. 
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Brangioji Prudencija, 
sedziu dulketoje palapineje ir mqstau, kq grazaus galeciau Jums pa-

rasyti. Esu be galo sutrik^s. Jus nusipelnete graziu zodziu, taciau man 
liko tik sie: nuolat mqstau apie Jus. Jsivaizduoju sj laiskq Jusu rankose 
ir kvepalais dvelkianti riesq. Trokstu tylos, tyro oro ir lovos su minksta 
bait a pagalve... 

Beatrice pakele antakius ir pajuto, kaip karstis uzlieja krutin^ 
po suknele auksta apykakle. Ji pazvelge j Prudencija. 

- Ir tau tai atrodo nuobodu? - paklause jausdama, kad ran
doms skleidziasi ant odos tarsi ant baltos staltieses papiltas rau-
donas vynas. 

- Pradzia - vienintele jdomi vieta, - patikino Prudencija. -
Nagi, skaityk toliau. 

Pries dvi dienas, jiiros krantu zygiuodami link Sevastopolio, su-
sidureme su rusais prie Almos upes. Man buvo pranesta, kad miisi 
laimejome. Taciau pergales jausmo nera. Praradome maziausiai du 
trecdalius savo pulko karininkij ir ketvirtadalj eiliniu. Vakar kaseme 
duobes jiems laidoti. Galutinis suzeistijju ir mirusiijju skaicius vadi-
namas „mesininko sqskaita". Iki siol zuvo trys simtai sesiasdesimt bri-
ti{ karii4, bet tai dar ne viskas, nes kas nors nuolat mirsta nuo patirtij 
zaizdu. 

Vienas is kritusiujtj-, kapitonas Braitonas, turejo piktq sunj vardu 
Albertas, kuris neabejotinai yra bjauriausio budo suo is visos sunif pa-
dermes. Palaidojus Braitonq suo valandu valandas tupejo prie jo kapo, 
kauke ir buvo pasireng^s fkqsti bet kam, kas tik bandys prisiartinti. As 
padariau klaidq pasiulydamas jam truputj sausainio, dabar tas velnio 
padaras visur sekioja paskui mane. Stai ir dabar Albertas tupi mano 
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