
PROLOGAS 

Lauke dregnas, saltas lapkricio penktadienio rytas, o as jau-
ciuosi senas, labai senas - toks senas, kad, ties^ sakant, sto-
viu ant mirties slenkscio. Numeciau du stonus* svorio, veidas 
jgijo seno pergamento atspalvi, o ranki^ oda tapo siurksti lyg 
grubletas zmogaus nagas. 

Guliu mirties patale, apklostytas standziomis baltomis med-
vilninemis antklodemis, taip, kad is viso mano kuno maty-
ti tik rankos ir veidas. Netrukus unikalusis Agathos Christie 
detektyvas is Belgijos Erkiulis Puaro, beveik ketvirtj amziaus 
buv§s neatsiejama mano kaip aktoriaus gyvenimo dalimi, is-
leis paskutinj atodusj. Sj detektyv^ vaidinau ne maziau kaip 
sesiasdesimt sesiuose televizijos filmuose ir netrukus su juo 
atsisveikinsiu amziams. 

Atvirai sakant, tai vienas sunkiausiij kada nors mano daliai 
tekusi^ isgyvenimij, nors esu, suprantama, tik vaidmenj atlie-
kantis aktorius. 

Puaro mirtis istiks „Pinewood Studios" filmavimo su gar-
su A paviljone, Bakingamsyre, mazdaug dvidesimt myliij. j 
siaures vakarus nuo Londono, vienuolikt^ sio lapkricio ryto 

* Stonas - Didziosios Britanijos svorio vienetas, lygus 6,35 kg (cia ir toliau - vert, 
past.). 
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valand^, ir as stoviu siq akimirk^ didziules aidzios scenes vi-
duryje filmuojant „Uzdang^" (Curtain), paskutin? Puaro byl^, 
kur jis ir pasitiks savo mirtj. 

Mane supa milziniskomis lempomis ir svytuojanciomis 
mikrofony gervemis nesina kurybine devyniasdesimties zmo-
niy grupe: grimuotojos ir kirpejos, vyriausiasis operatorius, 
dvi kameras \e nukreip? operatoriai, zmogus su pliauske 
ir, be abejo, talentinga jauna rezisiere Hettie Macdonald. 

Jkopusi i antr^ ketvirtos desimties pus? Hettie yra viena 
subtiliausii^, taciau kartu ir stipriausiij rezisierii^ Britanijoje, 
gebanti tiek nustebinti auditorij^, tiek pakereti aktorii^ koman-
d^. Jos 2007 metais rezisuotas „Mirksnis" (Blink) buvo pava-
dintas „visy laiki^ baugiausia" briti; televizijos serialo „Dakta-
ras Kas" (Doctor Who) serija, taciau siandien j i cia yra ne tarn, 
kad g^sdinti^: dabar Hettie turi vadovauti jzymaus pramanyto 
detektyvo, slove prilygstancio savo kolegai Serlokui Holmsui 
ir milijonams zmonii^ visame pasaulyje suteikusio lygiai tiek 
pat dziaugsmo, paskutinems akimirkoms. 

Del to ore tvyro liudesys. Negirdeti jprastinii^ filmavimo 
grupes smaikstavimij ir juoko. Musy mylimas belgas mirsta, 
ir visiems sunku su tuo susitaikyti. Uzvaldyti jausm^ visi stebi 
mano - tiksliau, mano vaidinamo Puaro - atsisveikinim% su 
pasauliu. 

Taciau tai nutiks ne iskart. Pries baigiam^jj epizod^ bus 
filmuojamos dar dvi scenos, ir abiejose dalyvaus tik du vei-
kejai - Puaro ir jo senas artimas bendrazygis kapitonas Heis-
tingsas, vaidinamas mano gero biciulio Hugh Fraserio. 

Filmavimo aiksteleje nuaidi garsus skambutis, pranesan-
tis, kad tuoj busime filmuojami. Kai kameros jsijungia, mano 
draugas paklausia, kaip laikausi. 
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- Vis dar nemir^s, - sumurmu bandydamas kiek pajuo-
kauti. 

Bet Puaro nesijuokia. Angina uzgula jam krutin? ir priver-
cia uzsikoseti, o Heistingsas nuo stalo, stovincio prie lovos, 
paduoda stiklin? vandens. 

Visad istikimas seklio pasaukimui Puaro bando biciuliui 
padeti perprasti nusikaltim^, jvykdyt^ Stailse jiems tenai bu-
nant. Bet - kaip turbut ir galima tiketis - paaiskinimo Heis
tingsas iki galo nesupranta. 

- Kodel jus visk^ taip apsunkinate? - klausia jis beviltis-
kai. - As ir taip visiskai sutrik^s. 

Melancholisku balsu Puaro paliepia jam nesijaudinti ir eiti 
pusryciauti. Beliko tik „palaidi galai, kuriuos reikia suristi". 

Mano senasis biciulis tyliai palieka filmavimo aikstel§, o as, 
tebeguledamas lovoje, atsidustu. 

Kai skambutis pranesa, kad scena nufilmuota, niekas ne-
pajuda is savo vietos. Nesigirdi beveik jokio garso. Kiekvienas 
cia esantis zino, kad prie pabaigos arteja visa televizijos epo-
cha, vienas is ilgiausiai rodytij serialij, kuriame tas pats akto
rius atlieka pagrindinj vaidmenj. Su manimi dirbantys vyrai ir 
moterys palaiko mane kaip jmanydami, bet visi zinome - nuo 
tiesos nepabegsi. 

Salia filmavimo aiksteles, greta garso rezisieriaus, sedi 
mano zmona Sheila ir ziuri nufilmuotos scenos jras^. Ji pirm^ 
kart^ atejo j sios serijos filmavim^, nes geriau nei kas kitas 
zino, kaip man bus sunku atsisveikinti su mazuoju belgu, su 
mumis gyvenusiu nuo 1988 metij. 

Atsargiai atsikeliu is lovos ir uzsimet^s chalat^ nuzengiu nuo 
paviljono viduryje jrengtos nedideles filmavimo aiksteles. Shei
la mane apkabina. Paeiname j salj nuo zmonii^, susispietusiij 
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aplink filmavimo aikstel^ ir ruosiancii^ kitai scenai - scenai, 
kurioje Puaro istars Heistingsui paskutinj sudie. Stovime vie
nas kit^ apkabinf, nes isties nera ko pasakyti. 

Prieina grimuotojos patikrinti mano ranky. od^ sendinan-
cix} apmov4 ir jsitikinti, kad atrodau „nuostabiai prastai", kaip 
megsta sakyti Hettie. 

Atvirai kalbant, is tikryjy jauciuosi nuostabiai prastai - esu 
persisald^s. Regis, ir as visada pasigaunu uzkrat^, kai jis pa-
kerta Puaro, - keista, bet taip buvo daugelj met\i. |domu, k^ 
apie tai pasakyt^ daktaras Freudas? Kart^ vaidinau j j sesii^ da-
lii^ BBC televizijos seriale ir netgi „miriau" ant kusetes, atga-
bentos j filmavimo aikstel? is jo namy Hampstede, - bet anos 
mirties su sia nepalyginsi. Sioji - artimo biciulio. 

Su Puaro buvau metai is meti^, tad jj prarasti beveik nejsi-
vaizduojamai skaudu. 

Taciau kai vel zengiu j filmavimo aikstel§, zinau, kad is gal-
vos turiu ismesti visk^, bet kokj jausm^. Privalau susitelkti j 
tai, kas netrukus nutiks mano senam draugui, ir man. 

Paskutines Puaro bylos scenarijij paras^s brit^ dramatur-
gas ir scenaristas Kevinas Elyotas scenai, kurioje Puaro taria 
atsisveikinimo zodzius Heistingsui, parinko iskart uzvaldantj 
Chopino Preliudo Nr. 15 D minor, zinomo kaip Lietaus lasij 
preliudas, fragment^. Ir dabar Hettie papraso, kad jis butij 
paleistas studijoje. Mus uzlieja svelnus, liudni akordai ir dar 
labiau sustiprina sirdis uzgulusj sielvart^. 

Muzika nutyla ir as laukiu skambucio, pranesiancio, kad 
tuoj pradesime filmuoti. Paprasau keliij akimirky tylos, kad 
mudu su Puaro galetume ramiai susikaupti. Paskui turesiu 
pakelti pirstg - tai bus zenklas paleisti muzik^ ir jjungti ka
meras, o Hettie sumurmes: „Veiksmas." 
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Atsigul^s nusprendziu kvepuoti ne itin giliai ir sitaip pa-
brezti Puaro kov^ del gyvybes, be to, noriu atskleisti, kas jam 
kelia nerim^. Jj juk kamuoja ir baime: viename baigiamosios 
istorijos epizode jis klausia sav^s, ar Dievas tikrai atleis uz tai, 
k^ padare, - kaip ir kiekvienam geram katalikui, sis klausimas 
jam kelia didelj susirupinim^. 

Puaro suvokia, kad arteja mirtis, taciau nezino, kada j i pa-
sirodys, nes laukti kito krutines anginos priepuolio - tai lyg 
laukti traukinio: jis gali pasirodyti netiketai, staiga uzgniauzti 
kvepavim^ ir atimti kalbq, o paskui - ir gyvyb?. Pirm^ kart^ 
gyvenime Puaro negali valdyti aplink jj besirutuliojanciij jvy-
ki^. Jis vel tampa paprastu mirtinguoju. 

Savaiciij savaites mintyse svarsciau, kaip Puaro jausti^si pa-
skutinemis gyvenimo akimirkomis, bet iki galo tai suvokiau 
tik mazdaug pries menesj, atvyk^s isbandyti paskutinio filmo 
grimo ir kostiumij. Tuomet pirm^ kart^ man ant veido nu-
piese seno zmogaus rauksles ir rankas pasendino apmovais, 
pirm^ kart^ atsisedau j nejgaliojo vezimelj, kuriuo man teks 
naudotis sioje serijoje, pirm^ kart^ emociskai pajutau, kad 
Puaro netrukus mirs. 

Tapo aisku, kad mano ir Puaro santykiai arteja prie pabai
gos. Ir kai aplankiau biciulj daktar§ noredamas suzinoti, kaip 
mano mazasis belgas jausti^si jveiktas krutines anginos, - kad 
galeciau visa tai kuo tikroviskiau perteikti ekrane, - is tiesij 
pajutau gerkle kylant gniutul^. 

Dabar, kai paprasiau tylos noredamas praskaidrinti pro-
t^ pries atsisveikinimo su Heistingsu scen§, sios mintys vel 
apniko. Mudviejij lauke sunkus isbandymas. Per beveik tris 
desimtmecius trukusj filmavim^si tapome tokie artimi, kokie 
tik begali buti pramanyti draugai. Man tai tarytum ilgos san-
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tuokos pabaiga, kai stipresnysis partneris mirsta, o antrasis, 
priklausomesnis, lieka vienisas. 

Duodamas zenkl^ pradeti filmuoti pakeliu pirst^, ir bene 
pirmieji zodziai, Puaro sakomi senajam biciuliui, yra sie: 

- O, Heistingsai, kartais jus lyg vaikas, toks nekaltas, toks 
patiklus... 

Bet, nelaukdamas, kol jis prates mintj, prie lovos stovintis 
Heistingsas taria: 

- Klausykit, senas drauguzi, jus atrodote siaubingai. Gal 
man vertet4 pakviesti daktar^? 

Puaro padvejoja, paskui kosedamas atsako: 
- Ir k§ gero tai duoti^? Ne, mano drauge, nuo likimo ne

pabegsi. - Trumpam nutylu, nes kita teksto eilute uzciuopia 
paci^ ilgametes Puaro draugystes su Heistingsu esm§ ir yra jo 
poziurio j gyvenim^ pagrindas. - Zinote, as visada stengiausi 
daryti geriausia, kas buvo mano galioje. Jus tuo tikite? 

- Kaip galeciau netiketi? 
- K ^ manote, ar Dievas man atleis? 
- Zinoma, atleis. Jus geras zmogus, geriausias vyrukas, 

kokj teko pazinti. 
Gulint lovoje ir zvelgiant j zmogi|, su kuriuo tiek daug meti^ 

dirbau petys j petj, mano sirdj uzliejo jausmai, bet vis delto 
sugebejau istarti nuostabi^ Kevino Elyoto parasyt^ eilut^: 

- O, mano sirdis plusta krauju pagalvojus apie jus, mano 
vargsas, vienisas Heistingsai. 

Po akimirkos per paviljon^ nuvilnija Chopino muzika ir 
emocijos suvirpina net tvirciausias sirdis. 

- Cher ami, - snabzdu Heistingsui. - Dabar eik. Leisk man 
ilsetis. 

Taciau net paskutinemis gyvenimo akimirkomis Puaro 
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lieka didis detektyvas, tad as, nutais^s kiek stipresnj bals^, 

sakau: 
- Zinote, tai nebuvo savizudybe. Tai buvo zmogzudyste. 
Chopino muzikai dar pagarsejus Heistingsas iseina, o kai 

durys uzsidaro, Puaro dar kart^ susnabzda: „Cher ami." 
Muzika garseja, o kai skambutis pranesa apie scenos pabai

ga, staiga nutyla. Sj kart^ tyla uzkloja filmavimo aikstel? tary
tum jkapes. 

Sededama salia garso rezisieriaus, mielojo Andrew Sisson-
so, toki^ daugybf kartij dirbusio prie musq serialo. Sheila ty
liai verkia, o jis jai tykiu, maloniu balsu sako: „Nemaniau, kad 
bus taip jausminga." 

Mano vairuotojas Seanas O'Connoras ziuri scenos jras^ 
asarodamas, kaip ir Peteris Hale'as, pastaruosius keturioUka 
meti^ buvf s mano dubleriu, nors mes is paziuros visiskai ne-
panasus. Netoliese sedincios grimuotojos ir montazininkes 
taip pat sluostosi akis. 

Buvo nepaprasta matyti tokj visus apemusj jausmingum^. 
Nieko panasaus nebuvau patyr^s per vis^ savo karjer^. 

Bet mudu su Hettie nutariame nesiblaskyti. Zinome, kad 
dar liko truputis kelio, kurj turime nueiti, ir kad reikia tai 
padaryti anksciau, nei galesime sau leisti apsipilti asaromis. 
Kaip aktorius zinojau, kad neturiu tapatintis su vaidmeniu, 
privalau perprasti j j , pasinerti j j j , bet neprarasti budrumo. 
Antraip tai, k^ darau, nebus isties tikra, o as sito niekada ne-
leisiu. 

Hettie papraso filmavimo grupes parengti scen^, kur Pua
ro isleidzia paskutinj atodusj, ir as jauciuosi be galo laimin-
gas, kad kaip tik ji yra rezisiere. Sykj mes jau esame kartu 
dirb? - kureme dviejij valandy trukmes film^ pagal damos 
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Agathos roman^ „Melynojo traukinio paslaptis" {TheMystery 
of the Blue Train), - ir as labai norejau, kad paskutineje Puaro 
byloje salia man§s buti^ kaip tik Hettie, mat jai labai patinka 
sis personazas. Tikejau, kad jos jautrumas ir meistriskumas 
bus j naud^ paskutinei mazojo belgo istorijai, be to, zinojau, 
kad galesiu ja pasikliauti visu simtu procenti^, o tai man nepa-
prastai svarbu. 

Kol Hettie ir komanda ruosiasi, palieku filmavimo aikstel§. 
Mano aprengeja Anne-Marie Digby paduoda chalat^ ir mudu 
su Sheila nuzingsniuojame j vien^ atokesnii^ kampi^ pasikal-
beti. Kita scena labai svarbi. Turime j ^ perteikti tinkamai, nes 
nenoriu, kad Puaro mirtis buti^ sentimentali, - noriu j ^ pa-
rodyti kuo tikroviskiau. Noriu, kad ziurovai suprastij, jog jis 
stengiasi islaikyti savitvard^, kad jam imant rozinj ir prasant 
Diev§ atleidimo kiekvienas filmo kadras butij tikroviskas. 

Visa komanda kaip jmanydama stengiasi man padeti. Su-
vokiu, jog man be galo pasiseke, kad salia yra sie zmones, ir 
pasizadu kito pirmadienio popietf, po savaitgalio poilsio, kai 
galiausiai busime baigf filmuoti, jiems tai pasakyti. 

Sheila palydi mane atgal j filmavimo aikstel? ir as vel jsitai-
sau lovoje. Esu vienintelis kitos scenos aktorius, abi kameros 
pastatytos taip, kad gaiety paskutines Puaro gyvenimo aki-
mirkas stebeti is skirtings kampy. 

Tekstas sunkumy nekelia. Jis labai paprastas: „Atleisk man, 
atleisk..." 

Man^s laukia issukis - si scena turi buti jaudinanti, taciau ne 
melodramatiska. Bet kartu noriu kiekvien^ ziurov^, nesvarbu, 
is kurio pasaulio krasto jis buty, jtikinti, jog mirti nera lengva 
ar malonu. Nenoriu, kad Puaro mirtis buty saldi. 
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Vel nuaidi skambutis, pranesantis, kad scena pradedama. 
Ir sjsyk pasakau, kad pakelsiu pirst^ duodamas zenkl^, jog esu 
pasiruos?s. Tuomet, ir tik tuomet, Hettie palieps filmuoti. 

Galiausiai as pasiruosf s, ir j i duoda nurodym^. Per vargus 
siekiu ant naktinio staliuko gulincio rozinio, ir tai darant erd-
ve prisipildo mano sunkaus kvepavimo. 

Nenoriu sios scenos vaidinti daugiau nei vien^ kart^. Taigi 
visa savo esybe susitelkiu, kad suvaidinciau taip, kaip reikia. 
Esu cia tarn, kad tarnauciau damos Agathos Christie sukur-
tam Erkiuliui Puaro, ir niekur kitur si tarnyste negali buti tokia 
svarbi kaip tariant paskutinius jo zodzius. Sunkus atokvepiai, 
regis, nebevaldomi, kai Puaro sako: „Atleisk man, atleisk", ir 
tiesia rank^ paguod^ zadancio rozinio link. 

Laimei, regis, pavyko. Hettie susunka: „Nufilmuota", ir 
skambutis pazymi sio vieno vienintelio dublio pabaig^. 

Sj dregn^, pilk^ lapkricio penktadienj belieka nufilmuoti 
vien^ scen^ - kai Heistingsas randa Puaro mirusj. Ir sj kart^ 
esu tvirtai apsisprend^s, kad scena neturi buti saldi. Nema-
nau, kad Puaro t^ akimirk^ turety atrodyti taip, lyg miegoty. 
Noriu, kad ziurovai matyty, jog jis kentejo, taciau kartu nebu-
tij pernelyg baisu. Hettie ir Sheilos paklausiu, k^ jos apie tai 
mano, bet sirdyje zinau, kad nenoriu, jog Puaro mirtis atrody-
ty pernelyg sentimentali. Tai nebuty teisinga personazo, kurj 
vaidinau ir gyniau daugyb? metij, atzvilgiu. 

Dabar siek tiek po sestos vakaro, ir filmavimo grupe ima 
jausti nuovargj, zinoma, ir as pats. Filmuojama jau dvidesimt 
antr^ dien^, per t^ laik^ turejome tik po vien^ laisvadienj kai 
kuriais savaitgaliais, o siandienes emocijos nuovargio nast^ 
tik dar labiau pasunkino. Tai matau aplinkiniy zmoniy vei-
duose. 
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Kad ir koks buciau pavarg^s, del vieno esu visiskai tikras: 
noriu, kad Sheila filmavimo aiksteleje prisidety prie mudvie-
jy su Hettie ir as isgirsciau j\} abiejy nuomon?, koks turety 
buti aptiktas mir?s Puaro. Man paciam norisi, kad jis atrody-
ty taip, tarytum buty kovojf s su baugia mintimi, jog galbut 
nesama atpirkimo. Mirti ne visada taip lengva, kaip rodoma 
filmuose. 

Nuaidi skambutis ir vel stoja tyla. Sioje scenoje niekas ne-
kalba, Heistingsas tiesiog atlapoja duris ir pamato sujauktuo-
se pataluose tysantj bedvasj Puaro kun%. 

Tai turi buti tikra. Mano manymu, kaip tik toks turi buti 
kiekvieno aktoriaus siekis, kad ir kokj vaidmenj jis atlikty. 
Kad ir kas nutikty, privalai likti istikimas savo personazui. 
Nenoriu, kad manojo Puaro mirtis buty daili ir sterili, nufil
muota lyg per svelny beveik permatom^ audinj, aptraukiantj 
j ^ romantiska ukana. Noriu, kad jis mirty taip, kaip, viliuosi, 
mano padedamas gyveno, - kaip tikras, isskirtinis zmogus. 

Kai Hugh jsiverzia j kambarj, kuriame guliu nejudedamas, 
priglaudfs kairj skruost^ prie pagalves, desin? rank^ istieses 
skersai kriitines, is jo veido matau, kaip jam sunku vaidinti si^ 
scen^. Jis taip pat praranda kazk^ artima - drauge, su kuriuo 
televizijos filmuose vaidino daugiau kaip 120 valandy, salia 
kurio praleido daugiau kaip pusf savo kaip suaugusio zmo
gaus gyvenimo. 

Hettie filmuoja kaip jmanydama trumpiau - tiesiog stam-
biu planu uzfiksuoja, kaip j kambarj jpuola Hugh ir isvysta 
Puaro mirusj. Niekas sioje mazojoje filmavimo aiksteleje, 
jskaitant Hugh, Sheil^ ir mane, nenori to daryti bent akimirka 
ilgiau, nei butina. Diena buvo bjauri, ir mes norime, kad j i 
pasibaigtij. | 
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Stai ir viskas. Hettie susunka: „Nufilmuota", pasigirsta 
skambutis, ir musy siandienis darbas baigiasi. 

Grjztu j man skirt^ prie garso jrasymo paviljono pastatyt^ 
vagonelj ir jauciuosi visiskai sutrik^s. Mudu su Sheila keti-
name savaitgaliui vykti namo, taciau negaliu rasti sau vietos. 
Nepajegiu nei nusedeti, nei stoviniuoti, tad imu zingsniuoti 
po vagonelj. Kai galiausiai grjztame namo, vis dar negaliu nu-
rimti. Nezinau, noriu valgyti ar ne, noriu iseiti ir susitikti su 
draugais ar tiesiog pabuti namie. 

Galiausiai abu likome namuose. Bet sunkiausia buvo tai, 
kad, nors Puaro jau mir?s, pirmadienio ryt^ turesime grjzti j 
„Pinewood" studij^ filmuotis dvidesimt treci^ - paskutin? -
dien^. Kad ir kaip stengiames ismesti is galvos mintis apie 
ateitj, j i lyg tamsus debesis kabo virs musy vis^ savaitgalj. 

Pirmadienj isausta dar viena niuri, dulksnota diena, ir as 
turiu dalyvauti filmuojant paskutines „Uzdangos" akimirkas, 
o jos gyvybiskai svarbios, nes Puaro laiske, kurj Heistingsas 
atplesia prabegus keturiems menesiams po biciulio mirties, 
atskleidziama su zmogzudystemis susijusi paslaptis, gaubusi 
jy paskutines dienas Stailse. 

Negaliu sau leisti atitrukti nuo vaidmens, taciau visiskai 
netiketai, sededamas prie rasomojo stalo sceniniame detekty
vo miegamajame, vel pajuntu mazytj dziaugsm^, visad siejusj 
mane su Puaro. 

Rasau laisk^ Heistingsui, kad paaiskinciau visk^, kas nuti-
ko, taciau darau tai nejprastai, nes meninio apipavidalinimo 
skyrius sugalvojo sukurti Puaro rasysen^ ir man paciam ne-
reikia rasyti zodj po zodzio. Atrodo, tarytum vaiduoklis buty 
peremf s mano gyvenimq. 

Puaro laiskas yra savotiska ispazintis zmogui, kuris tiek 
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daug jam reiske ir su kuriuo tiek daug isgyveno. Pasl<utinia-
me kadre Puaro baigia laisk^ siais zodziais: „Ak, Heistingsai, 
mano brangus drauge, tai buvo geri laikai. Taip, tai buvo geri 
laikai, ir tebera." 

Pasirasau „Erkiulis Puaro", paskui buciuoju rankoje laiko-
m^ kryziy ir paskutinj kart^ pazvelgiu j kamer^. 

Noriu, kad mano akyse zeretij kibirksteles - taip daznai su-
teikdavau joms toki% israisk^ vaidindamas maz^jj belg%. Sioje 
istorijoje ir taip uztektinai niurumo; man svarbu uzbaigti tuo, 
k^ galetum palaikyti sypsena. 

Kai paskutinj kart^ pazvelgiu j kamer^, prisimenu paskuti
nius Puaro zodzius, penktadienj istartus Heistingsui: 

- Cher ami', - sukuzdejau, kai jis paliko Puaro ilsetis ir 
isejo. 

Sie du zodziai man reiske nejsivaizduojamai daug, kaip tik 
todel juos pakartojau kiek veliau, kai Heistingsas iszenge pro 
duris. Bet mano antrasis cher ami anoje scenoje buvo skirtas 
ne Heistingsui. Jis buvo skirtas mano brangiam biciuliui Pua
ro. As atsisveikinau ir su juo, ir tai jauciau visa sirdimi. 

' Brangus drauge ipranc). 

2 0 


