
Pirmasis hipopotamas, pusantros tonos juodqjij perlij spalvos pati

nas, buvo uzmustas 2009-ijjij viduryje. Pries dvejus metus jis istrii-

ko is senojo Pablo Eskobaro zoologijos sodo, esancio Magdalenos 

slenyje, ir per sj laisves laikotarpj arde dirbamus laukus, terse suli-

nius, g^sdino zvejus ir galij gale net uzpuole galvijus viename ukyje* 

J i pasivijf snaiperiai vien^ kulk^ paleido j galv^, o kit^ - j sirdj (tai 

buvo 375-0 kalibro kulkos, nes hipopotamo stora oda). Tada jie po-

zavo prie nudobto kuno, didelio ir siurkstaus tamsaus luito, k^ tik 

nukritusio meteorito; ten pat, pirmoje eileje esanciij kamerq ir smal-

suoliq akivaizdoje, nuo saules kaitros pasislepf po kapokmedziu, jie 

paaiskino, es^ gyvunas sveria per daug, todel negali buti isgabentas 

visas, taigi nieko nelauk^ erne j j ketvirciuoti. As sj vaizdi|, atspaust^ 

per pus^ populiaraus zurnalo puslapio, pirm^ kart^ pamaciau savo 

bute Bogotoje, du simtai penkiasdesimt kilometr4 j pietus. Tada su-

zinojau, kad zveries viduriai buvo uzkasti toje pacioje vietoje, kur jis 

krito, o galva ir galiines, prieMngai, atiduoti vienai mano miesto bio-

logijos laboratorijai. Taip pat suzinojau, kad hipopotamas istriiko 

ne vienas: pabegime dalyvavo ir jo patele bei palikuonis - bent jau 

pagal sentimentali^j^ ne tokiq jnoringij laikrasciij versij^ tai buvo 

• Pablo Escobar (1949-1993) - vienas zinomiausiij X X a. Kolunibijos nusikaltcliij, sukurjs narkotikij 

impcrij^ ir vadovavjs Medeljino kartcliui. Narkobaronas „Napoles" rancojc buvo jkur^s zoologijos 

sod^, kuris po jo mirties atiteko Puerto Tr iunfo savivaldybei, bet pritrukus leSq daug gyvunq buvo ati-

duota kitiems zoologijos sodams, nors jq ik i siol cia dar yra lik^. 
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jo patele bei palikuonis, - kuritj buvimo vieta tuo metu dar nebuvo 

isaiskinta ir kuriij paieska spaudos kanaluose issyk jgavo tragedijos 

prieskonj - kaip bedvase sistema imasi persekioti nekaltas butybes. 

Vien^ tokii} dienij, sekdamas si^ medziokl^ laikrasciuose, vel prisi-

miniau vyr^, apie kurj jau senokai negalvojau, nors kazkada buvo 

toks laikas, kai niekas kitas man^s taip nedomino, kaip jo gyvenimo 

paslaptis. 

Savaitems begant, Rikardo Laverdes prisiminimas is atsitikti-

nio bjauraus atminties poksto virto istikima ir neatlyztancia nuolat 

lydincia pamekle, o jo siluetas stovejo prie lovos man jmigus ir is 

toliau stebejo mane budravimo valandomis. Rytines radijo laidos ir 

naktines ziniij programos, visq skaitomos nuomoniq skiltys ir nie-

kieno neskaitomi tinklarastininkai - visi klausinejo, ar buvo biitina 

zudyti pasimetusius hipopotamus, ar nebiitq uztek? juos uzdaryti, 

suleisti vaistij ir gr^zinti j Afrik^; savo bute, toli nuo gincij, kuriuos 

vis delto sekiau stebedamasis, bet sykiu ir bjauredamasis, emiau vis 

daugiau galvoti apie Rikard^ Laverd?, apie musij pazinties dienas, 

apie neilgai trukusj musq santykj ir ilgalaikes jo pasekmes. Spau-

doje ir ekranuose valdzios jstaigq jgaliotiniai vardijo ligas, kurias 

gali sukelti skeltanagiai - ir jie vartojo zodj „skeltanagiai", anksciau 

man nezinom^, - o Bogotos turtuoliij rajonuose atsirado marski-

neliq su uzrasu Save the Hippos; savo bute, tiinodamas ten ilgais 

dulksnos vakarais, arba isejf s j gatv? ir patrauk^s link miesto centro, 

as emiau prisiminti Rikardo Laverdes mirties dien^ ir net stengiausi 

kuo tiksliau atkurti jvykio detales. Pats nustebau, kad neprireike be-

veik jokiij pastangij bandant gr^zinti istartus zodzius ir pamatytus 

bei nugirstus dalykus, isgyventus ir pamirstus skausmus. Taip pat 

nustebau, kad sitaip atsidej? ir jsijaut? pasiduodame skausmingoms 

atminties procediiroms, nors jos gall} gale neduoda nieko gero ir tik 

suletina jprast^ miisq egzistavim^, lygiai kaip tie smelio maiseliai. 
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kuriuos sportininkai treniruodamiesi pasirisa ant blauzdi}. Po tru-
put} emiau suprasti - nors tai man paciam buvo netiketa, - kad toji 
hipopotamo mirtis leido uzbaigti vien^ jau seniai prasidejusj mano 
gyvenimo etap^, nelyginant grjzus namo uzdaryti duris, kurios per 
neapsiziiirejim^ buvo pahktos atviros. 

Taigi taip prasidejo sis pasakojimas. As nezinau, k^ mums su-
teikia prisiminimai, kokios naudos jie turi ar galimij kanciij mums 
sukeha, net nezinau, kaip prisimindami galime pakeisti tai, kas is-
gyventa, bet gerai prisiminti Rikard^ Laverd^ man virto pirmo bii-
tinumo uzduotimi. Kazkur esu skait^s, kad savo gyvenimo istorij^ 
zmogus turi papasakoti biadamas keturiasdesimties, taigi mano ter-
minas jau netoU: rasant sias eilutes, vos keHos savaites mane skiria 
nuo to siaubingo jubiUejaus. Savo gyvenimo istorijq. Ne, as pasakosiu 
ne apie savo gyvenim^, o tik apie jau senus kelii} dienq jvykius, ir tai 
darysiu puikiai suprasdamas, kad si istorija - kaip buna jspejama pa-
sakose vaikams - jau buvo nutikusi anksciau ir kada nors vel nutiks. 

Tai, kad j ^ papasakoti teko butent man, nera tiek svarbu. 

Savo mirties dienos ryt^ 1996-i}J4 metijpradzioje Rikardas Laverde 
praleido vaiksciodamas siauromis Kandelarijos gatvemis Bogotos 
centre tarp senij degto molio namij su marmurinemis lentelemis, 
zyminciomis niekam nejdomius istorinius jvykius, ir apie pirm^ va-
land^ dienos uzsuko j 14-osios gatves biliardin^, pasiruoses suzaisti 
por^ trumpij partijij su pastoviais klientais. Pradejf s zaisti, jis neat-
rode nervingas ar issiblask^s: naudojosi ta pacia lazda ir zaide prie 
jprasto stalo, stovincio toliausiai nuo durij po jjungtu, bet nutildytu 
televizoriumi. Suzaide tris partijas, bet nebepamenu, kiek is jq lai-
mejo ar pralaimejo, mat t^ vakar^ zaidziau ne su juo, o prie gretimo 
stalo. Taciau, priesingai, puikiai pamenu akimirk^, kai Laverde su-
mokejo uz statymus, atsisveikino su kitais zaidejais ir pasuko link 
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soninii} durij. Jis jau ejo pro pirmuosius stalus, kurie dazniausiai 
buna tusti, nes sioje vietoje neonine sviesa meta keistus seselius ant 
dramblio kaulo spalvos kamuoliukij, bet suklupo, lyg hnt\\^ 

atsitrenkfs. Tuomet apsisuko ir grjzo prie musq; ramiai palauke, 

kol baigsiu pradet^ sesiq ar septyniij karamboliij serij^, vien^ kart^ 

mano kamuoliukui atsitrenkus j tris priesininko kamuoliukus net 

trumpai paplojo; tada, stebedamas mane lenteleje zymint savo tas-

kus, priejo ir paklause, ar nezinau, kur jis galetij pasinaudoti kokiu 

nors grotuvu, nes nori perklausyti k^ tik gaut^ garso jras^. Veliau 

daug kartij sav^s klausiau, kas butij nutik^, jei Rikardas Laverde 

biitij priej^s ne prie man^s, o prie kurio kito biliardo zaidejo. Taciau 

sis klausimas yra beprasmis, kaip ir daugelis tij, kuriuos uzduodame 

galvodami apie praeitj. Laverde turejo svariij priezasciij prieiti prie 

man^s. Niekas negali to pakeisti, kaip ir niekas nepakeis to, kas nu-

tiko veliau. 

Susipazinau su juo metais anksciau, vos kelioms savaitems l i -

kus ik i Kaledi}. Tuo metu man buvo beveik dvidesimt seseri, pries 

dvejus metus buvau gav^s advokato diplom^ ir, nors labai mazai is-

maniau apie tikr^jj pasaulj, teorinis teises mokslij pasaulis neturejo 

man jokiij paslapciij. Studijas baigiau su pagyrimu (baigiamajame 

darbe rasiau, kad pamisimas Hamlete yra baudziam^j^ atsakomybf 
lengvinanti aplinkybe, ir ik i siol nesuprantu, kaip man leido jj rasyti 
ir dar jvertino pagirtinai) ir buvau tap^s jauniausiu laipsnj jgijusiu 
zmogumi savo katedros istorijoje, bent jau taip veliau sake vyresnie-
j i , ir tikejau, kad destyti teises jvad^ ir mokslo pradmenis k^ tik mo-
kykl^ baigusiq issigandusiij vaikij generacijai buvo vienintele galima 
mano gyvenimo perspektyva. Ten, stovedamas medineje katedroje 
priesais eiles nesubrendusiij ir sutrikusii} vaikinq bei susizavejusiq 
merginij issprogusiomis akimis, gavau pirm^sias galios prigimties 
pamokas. Mane nuo siij pirmameciq studentq teskyre vos astuoneri 
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metai, bet tarp miasij veresi autoriteto ir ziniij bedugne, mat as siuos 
dalykus turejau, o jie, k^ tik pradejf gyventi, toli grazu ne. Jie mane 
dievino, siek tiek bijojo, o as emiau suvokti, kad prie sios baimes ir 
dievinimo galima priprasti, kad tai nelyginant narkotikas. Studen-
tams pasakodavau apie olose jstrigusius speleologus, kurie, steng-
damiesi isgyventi, po keleto dienij ima valgyti vieni kitus: ar jiems 
galioja Teise? Pasakodavau apie sen^jj Sailok^, apie mesos svar^, kurj 
jis norej^s ispjauti is zmogaus, apie gudri^j^ Porcij^, kuri uzkirto 
tam keli^ apsimetusi teiseju ir radusi sprag^ sutartyje: as dziaugda-
vausi matydamas, kaip jie pasimeta tarp kvailij argumentij ir gesti-
kuliuoja bei rekauja, bandydami istorijij maisalyneje rasti |statymo 
ir Teisybes idejas. Po tokiij akademiniij diskusijij eidavau j 14-osios 
gatves biliardin^, piln^ diimij viet^ su zemomis lubomis, kur vyko 
visai kitas gyvenimas, gyvenimas be doktrinij ir jurisprudencijij. 
Ten, tarp nedideliij statymij ir kavos su brendziu, baigdavosi mano 
diena: kartais kolegij draugijoje, kartais su studentemis, kurios po 
keliq taureliij galedavo atsidurti ir mano lovoje. As gyvenau netolie-
se, desimtame namo aukste, kur oras visada buvo saltas, kur vaizdas 
j plytij ir cemento miest^ visada budavo geras, kur mano lova visada 
biidavo atvira diskusijoms apie Cezares Bekarijos bausmes koncep-
cij^ arba kokj sudeting^ Bodenheimerio skyriq, o gal net apie alter-
natyv^ paciu lengviausiu budu pakelti pazymj.* Gyvenimas tomis 
dienomis, kurios dabar man atrodo tarsi priklausiusios kitam, buvo 
pilnas galimybiij. Bet sios galimybes - tai konstatavau veliau - taip 
pat priklause kitam: jos nyko nepastebimai kaip luztanti banga ir 
paliko mane tokj, koks esu dabar. 

* Cesare Beccaria (1738-1794) - italq Svictejas, teisininkas, ekonomistas. Svarbiausiame veikale Apie 

nusikaltimus ir bausmes (1764) kelia idej^, kad bausmes uz nusikaltimus galima skirti tik jstatymo 

tvarka, pasisako priei kankinimus ir mirties bausm?. Laikomas vienu siuolaikines kriminologijos ir pe-

nologijos pradininkq. Edgar Bodenheimer (1908-1991) - vokieciij ki imcs J A Y teises ceoretikas, knygos 

Jurisprudencija: teises filosufija ir metodas (1962) autorius. 
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Tomis dienomis mano miestas buvo bepradedantis atsigauti po 
ziauriausiq metij pastarijji} laikq istorijoje. As kalbu ne apie tokj 
ziaurum^, kuris reiskiamas pigiais duriais, nepataikytais suviais ar 
tarp zemiausios grandies prekeiviij suvedinejamomis s^skaitomis, 
bet apie tokj, kuris perzengia mazij zmoniij pagiezos ir smulkaus 
kersto ribas, ziaurum^, kuriame veikiama bendrai ir kuris rasomas 
didziosiomis raidemis: Valstybe, Kartells, Kariuomene, Frontas. 
Mes, bogotieciai, jau buvome prie jo priprat^ tikriausiai ir del to, kad 
ziauriis vaizdai laikrasciuose ir ziniq laidose mus pasiekdavo stebe-
tinai reguliariai; t^dien televizoriaus ekrane kaip karstoji naujiena 
jau buvo rodomi vaizdai is paries naujausio pasikesinimo. Pirmiau-
sia per televizoriij pamateme zurnalist^, kuris pranese zini^ nuo 
..Country" klinikos durij, veliau - apsaudyto mersedeso vaizd^; pro 
isdauzt^ lang^ matesi galine sedyne, stiklij sukes, isdziuvusio kraujo 
potepiai, ir galiausiai, kai zmones prie visij stalij jau buvo tarsi sustin-
g^, tvyrojo tyla, o kazkas uzriko, kad kas nors pagarsintij televizoriij, 
mes pamateme nespalvot^ aukos nuotrauk^, po kuria buvo parasy-
tos gimimo ir k^ tik istikusios mirties datos. Tai buvo politikas, kon-
servatoriij atstovas Alvaras Gomesas*, vieno is kontroversiskiausiij 
simtmecio prezidentij sGnus, pats ne kart^ kandidatav^s j sj post^. 
Niekas neklause. del ko j j nuzude nei kas tai padare, nes sie klausimai 
mano mieste jau seniai buvo beprasmiai, nebent biidavo uzduodami 
kaip retoriniai, nelaukiant atsakymo, tik kaip biidas reaguoti j nau-
j ^ smiigj. T ^ akimirk^ apie tai nesusim^sciau, bet sie nusikaltimai 
(spaudoje vadinami didziosiomis zmogzudystemis: as greitai perpra-
tau sj jij didum^) buvo tapf mano gyvenimo asimi ar bent jau atskai-
tos taskais, kaip neplanuoti kokio tolimo giminaicio apsilankymai. 
Man buvo keturiolika, kai vien^ 1984-ijjij vakar^ Pablas Eskoba-
ras nuzude ar pasiunte nuzudyti savo zinomiausi^ persekiotoj^ -

* Atvaro Gomez Hurtado (1919-1995) - Kolumbijos rasytojas, zurnalistas, politikas. 
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teisingumo ministry Rodrig^ Lar^ Bonilj^ (du samdomi zudikai su 
motociklu 127-osios gatves posukyje).* Man buvo sesiolika, kai Es-
kobaras nuzude ar pasiunte nuzudyti Giljerm^ Kan^, vyriausi^jj 
El Espectador redaktoriij (vos uz keliq metrq nuo laikrascio redak-
cijos patalpij zudikas jam j kriitine paleido astuonis siivius).** Man 
buvo devyniolika ir jau buvau suaugf s, nors dar niekad nebalsav^s, kai 
mire kandidatas j salies prezidentus Luisas Karlosas Galanas, kurio 
nuzudymas miisq vaizduoteje buvo ar vis dar yra kitoks, nes jj trans-
liavo per televizij^***: audringai Galan^ sveikinanti zmoniij minia, 
tada - automato su\i\\, tada - ant medines pakylos susmun-
ka kunas, nukrintantis be garso ar su nebyliu, chaotisko triuksmo ir 
pirmijjij suksniij uztemdytu garsu. Ir siek tiek po to nutikimo jvykusi 
bendroves „Avianca" lektuvo, „Boeing 727-21", nelaime, kai Eskoba-
ras pasiriipino, kad jis susprogtij ore - kazkur ore tarp Bogotos ir Ka-
lio, - noredamas nuzudyti politik^, kurio tame lektuve net nebuvo. 

Taigi nusikaltim;^ visi biliardo zaidejai priememe nuolankiai ir 
uzjauterne tyliai, nes tai jau buvo kone tautinis jprotis, miisq laikme-
cio palikimas, ir grjzome prie savo zaidziamij partijij. Sakau „visi", 
bet vieno zmogaus demesys liko prikaustytas prie ekrano, kuriame 
vaizdai pasikeite j kit^ naujien^ ir dabar buvo rodomas reportazas 
apie apleist^ teritorij^: piktzolemis iki pat veliavij (ar tos vietos, kur 
turetij biiti veliavos) apaugusi koridos aikste, angaras su senomis 
rudijanciomis masinomis, nukritusi ir j gabalelius suduzusi gigan-
tisko tiranozauro figura ir atvira sudetinga jos metalo konstruk-
cija, tokia liudna ir nuoga kaip senas moters manekenas. Tai buvo 
„Napoles" ranca, legendines Pablo Eskobaro valdos, anuomet cen-

* Rodrigo Lara BoniUa (1946-1984) - Kolumbijos politikas, atkakliai kovoj^s su narkotikij prekyba ir 
Medeljino karteliu. 1983 m. rugpjucio men. paskirtas teisingumo ministru. Nepraejus ne metams su-
saudytas automobilyje. 

'* Gu'dlermo Catio Isaza (1925-1986) - zurnalistas, ilgametis Kolumbijos dienraseio El Espectador 

vyr. redaktorius, viesin^s nusikalstam^ narkotikij prekeiviij veikl^. 

•*• Luis Carlos Galdn (1943-1989) - Kolumbijos politikas, kovoj<r-s su narkotikij prekyba. Po keliij ne-
sekmingij pasikesinimij 1989 m. rugpjueio 18 d. jis vis delto zuvo nuo kulkos. 
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trinis jo imperijos stabas, po boso mirties 1993-iais paliktas likimo 
valiai. Zinia ir buvo apie si^ apleist^ vietij: apie konfiskuot^ narko-
baronij nuosavybf, valdzios jstaigij issvaistytus milijonus doleriij, 
nezinant, kaip sias valdas isnaudoti, apie visa tai, k^ buvo galima 
padaryti ir kas nebuvo su tuo turtu padaryta. I r kaip tik tada vienas 
is zaidejij, ik i tol niekaip neissiskyrfs is kitij, sedintis prie stalo ar-
ciausiai televizoriaus, prakalbo lyg pats sau, bet tai padare garsiai ir 
nelauktai - kaip tie, kurie pripratf gyventi vienumoje pamirsta, kad 
gali biiti isgirsti. 

- Paziiiresim, k^ jie darys su gyvunais, - pasake jis. - Tie vargsai 
ten is bado dvesia, ir niekam nerQpi. 

Kazkas paklause, apie kokius gyviinus jis cia kalba. Vyras tik 
tarstelejo: 

- Juk jie del nieko nekalti. 

Tokie buvo pirmi mano isgirsti Rikardo Laverdes zodziai. Dau
giau jis nepasake nieko; nei, pavyzdziui, apie kokius gyviinus kalba, 
nei is kur zino, kad jie dvesia is bado. Bet niekas to ir neklause, nes 
visi cia buvome tokio amziaus, kad prisiminem geriausius „Napoles" 
rancos laikus. Sis zoologijos sodas buvo pasakiska vieta, kuri - nors 
tai yra absoliutus milijonieriaus narkobarono ekscentriskumas -
zadejo lankytojams tokj reginj, kokio siose zemese nebiita. As jj 
isvydau per ziemos atostogas, biidamas dvylikos. Lankiausi jame, 
savaime suprantama, slapciomis nuo tevij: jiems butij pasirodziusi 
skandalinga vien mintis, kad jij vaikas galetij jkelti koj^ j zinomo 
mafijozo valdas, jau nekalbant apie tikimyb^, kad tai jam suteik-
tij dziaugsmo. Bet as negalejau nepamatyti to, apie k^ visi kalbejo. 
Priemiau draugo tevij kvietim^; vien^ savaitgalj, atsikel^ paryciais, 
sesias valandas riedejome greitkeliu tarp Bogotos ir Puerto Triun
fo. Rancoje, j kuri^ patekome pro akmeninius vartus (kur storomis 
melynomis raidemis buvo parasytas teritorijos pavadinimas), dien^ 
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leidome tarp Bengalijos tigrij ir Amazones arij, miniatiiiriniij ar-
kliukij ir rankos dydzio drugeliij, net keliij Indijos raganosiij, kurie, 
kaip mums paaiskino vaikinukas kamufliazine striuke, kalbantis su 
su paisa akcentu*, cia buvo atvezti visai neseniai. Taip pat ten buvo 
ir hipopotamij; zinoma, tais sloves laikais dar ne vienas is jij nebuvo 
istriikes. Taigi as gerai zinojau, apie kokius gyviinus kalba tas vyras, 
nors nezinojau, kad butent sie vos keli zodziai sugr^zins jj j mano 
prisiminimus beveik po keturiolikos metq. Bet akivaizdu, kad apie 
visa tai as m^sciau jau veliau: t^ dien^ biliardineje Rikardas Laverde 
tebuvo vienas is daugelio kitij mano tautieciij, su nuostaba stebeju-
siq vieno zinomiausiij visij la iki | kolumbieciij pakilim^ ir kritim^, 
todel as jam neskyriau per daug demesio. 

Is tos dienos tepamenu, kad jis man nepasirode gresmingas: jo lie-
kna figiira buvo apgaulinga, ir reikejo paziiireti j j j , stovintj prie bi
liardo lazdos, kad suprastum, jog iigis buvf s ne daugiau nei metras 
septyniasdesimt; plonyciai ziurkes spalvos plaukai ir perdziiivusi oda 
bei ilgi ir visuomet purvini nagai sudare ligoto ar apleisto zmogaus 
jspudj, kaip buna apleista nederlinga zeme. Jam neseniai buvo suejf 
keturiasdesimt astuoneri, nors atrode kur kas vyresnis. Kalbejo sun-
kiai, lyg triiktij oro; jo ranka buvo tokia silpna, kad melynasis lazdos 
galiukas prie kamuoliuko visuomet drebedavo ir beveik stebuklas, 
kad lazda neissprusdavo is rankij. Viskas jame atrode pavargf. Vien^ 
vakar^, kai Laverde jau buvo isej^s, kazkuris is jo zaidimo partneriij 
(tokio pat amziaus vyriskis, bet geriau judantis ir geriau kvepuojantis, 
be abejones, ir dabar dar gyvas ir galbiit net skaito siuos prisiminimus) 
man arskleide viso to priezastj, nors as nieko apie tai neklausiau. 

- Tai del kalejimo, - pasake, o jam kalbant blykstelejo auksinis 
dantis. - Kalejimas isvargina zmones. 

• Kolumbijos siaures vakaruose (daugiausia Antiokijos, Kaldaso, Kindijaus ir Risaraldos dcparramen-
tuosc) paplitjs dialektas. Antiokijos sostinijc Medcljine isplit^s paisa dialcktas laikomas priespriesa 
Bogotos dialcktui, ^nekam^ja kalba vadinamani rolo. 
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- Jis buvo uzdarytas? 
- Neseniai isejo. Isbuvo kokius dvidesimt metij, bent taip zmo

nes sako. 

- O uz k^? 
- A , sito tai jau nezinau, - atsake vyras. - Bet kazk^ padare, ar 

ne? Tiek metij juk neduoda uz niek^. 
Aisku, as juo patikejau, nes nebuvo del ko jsivaizduoti, kad yra 

alternatyvi tiesa, nes nebuvo priezasciq netiketi pirma nekalta ir is 
anksto neparuosta versija, kuri^ man papasakojo apie Rikardo La
verdes gyvenim^. Pagalvojau, kad niekuomet neteko pazinti buvusio 
nuteistojo - bet kas pastebes, kad zodis „nuteistasis" yra geriausias 
to jrodymas, - todel mano susidomejimas Laverde dar sustiprejo, 
o gal sustiprejo tiesiog smalsumas. Tokia ilga bausme visuomet nu-
stebina jaunuolj, tokj, koks buvau tuomet as. Suskaiciavau, kad La-
verdei patekus j kalejim^ as dar vos temokejau vaikscioti, ir turbiit 
bet k^ paveikti} mintis, kad tuo pat metu, kai jis uzaugo ir issilavino, 
atrado lytiskum^ ir galbiit mirtj (kokio naminio gyviinelio, o veliau, 
pavyzdziui, senelio), turejo mylimqjij ir patyre skausmingas skyry-
bas, pazino apsisprendimo gali^, pasitenkinim^ arba nusivylim^ 
priemus sprendimus, galimyb? suteikti skausm^ ir pasitenkinim^ ar 
kalt^ tai padarius, kitas zmogus gyveno sj gyvenim^ be atradimij ir 
be pamokij - tai didelio masto bausme. Vienas nenugyventas gyve
nimas, tarp pir^tij isvarvej^s gyvenimas, nuosavas ir iskf stas gyveni
mas, kuris sykiu priklauso kitiems, ne tiems, kuri j j iskencia. 

Ir beveik nepastebimai mes suartejome. Is pradziq viskas klostesi 
atsitiktinai: pavyzdziui, paplodavau uz karambolj - jam gerai sek-
davosi pirmi smiigiai, - o veliau pakviesdavau zaisti prie savo stalo 
ar pasiprasydavau leidimo zaisti prie jo. Mane jis priimdavo nenoro-
mis, kaip labiau patyrusieji priima mokinius, nors as zaidziau geriau 
uz j j , ir su manimi Laverde galij gale nustojo pralaimeti. Taciau tada 
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