r * m o
dieno

ra š t i s
a

UDK 820(73)-3
Th35

D

Hunter S. Thompson

ROMO DIENORAŠTIS

Versta iš:
Hunter S. Thompson,
THE RUM DIARY,
Simon & Shuster, 1998
Iš anglų kalbos vertė Aušra Simanavičiūtė
Leidyklos redaktorius Saulius Repečka
Serijos INTRO dizainas:
vario burnos I idėjų dirbtuvės
ww w.id.variobum os.com
© The Estate of Hunter S. Thompson, 1998
© Aušra Simanavičiūtė (vertimas), 2006
© Marius Burokas (straipsnis apie autorių), 2006
© vario burnos (dizainas), 2006
© kitos knygos, 2006
Išleido:
UAB „Kitos knygos"
Vienybės g. 21, LT-51379 Kaunas
info@kitosknygos.lt
ww w.kitosknygos.lt
Spausdino:
UAB „Arx baltica"
Veiverių g. 142b, LT-46353 Kaunas
kaunas@arxbaltica.lt
www.arxbaltica.lt
ISBN 9955-640-13-8

Skiriu

Heidi Opheim,
Marysue Rucci
ir Danai Kennedy

Mano šviesiaaki raiteli,
Kas tau nutiko vakar?
Savo širdy tave nešiojau,
Kai apdarus puošnius pirkau
Tau, kurio pasaulis pražudyt neįstengs.
Tamsiaveidė Eileen O'Connell, 1773

San C h u a n a s , 1 95 8- ųj ų ž i e m a

Šeštojo dešimtmečio pradžioje, vos tik San Chuanas tapo turistiniu miestu,
vienas buvęs žokėjus, vardu EI Arbonito, įrengė barą vidiniam savo namo
kieme O'Lierio gatvėje. Pavadino jį „ Elo kiemu " ir virš laukujų durų pakabi
no iškabą, kurios rodyklė rodė į taką tarp dviejų nušiurusių pastatų vidinia
me kieme. Iš pradžių savo bare jis pardavinėjo tik alų, po dvidešimt centų už
butelį, ir romą, po dešimt centų už taurelę, o su ledu-po penkiolika. Praėjus
keliems mėnesiams pradėjo siūlyti mėsainius, kuriuos pats ir ruošdavo.
Malonu būdavo ten gurkšnoti, ypač rytais, kai saulė dar nebūdavo įkai
tusi, o nuo vandenyno atplaukdavo druskingas rūkas, suteikdamas orui
gaivaus, sveiko aromato, kuris kelias ankstyvas ryto valandas išlikdavo ne
pasidavęs drėgnam prakaitą varančiam karščiui, surakinančiam San Chuaną vidurdienį ir išsilaikančiam dar ilgai po saulėlydžio.
Vakarais ten irgi būdavo gera, tik ne taip vėsu. Kartais pūsdavo vėje
lis, kuris paprastai neaplenkdavo Elo baro dėl jo puikios padėties - pačioje
kalvos viršūnėje O'Lierio gatvėje, taip aukštai, kad jei kiemas būtų turėjęs
langus, matytųsi visas miestas. Tačiau kiemą supo stora tvora, pro kurią
buvo matyti tik dangus ir keli bananų medžiai.
Ilgainiui Elas įsigijo naują kasos aparatą, paskui - medinius staliukus
su skėčiais kieme, o galiausiai iškeldino savo šeimą iš namo O'Lierio gat
vėje į priemiestį, naują gyvenamąjį rajoną prie oro uosto. Jis nusisamdę
stambų juodaodį, pravarde Suodžius, plauti indus ir nešioti mėsainius; ga
liausiai Suodžius ir pats išmoko juos paruošti.

Elas pavertė savo seną svetainę į nedidelį barą su fortepijonu ir groti
pasikvietė pianistą iš Majamio, liesą liūdno veido vyriškį, vardu Nelso
nas Otas. Fortepijonas stovėjo per vidurį tarp kokteilių salės ir kiemo.
Tas senas nedidelis šviesiai pilkas instrumentas buvo padengtas specia
liu šelaku, atspariu druskingam orui, ir septynis vakarus per savaitę,
visus dvylika nesibaigiančios Karibų vasaros mėnesių Nelsonas Otas
sėdėdavo prie klavišų, maišydamas savo prakaitą su nedziaugsmingais
muzikos akordais.
Turizmo biuruose dažnai kalbama apie vėsius pasatus, kurie kiaurus
metus dieną ir naktį glamonėja Puerto Riko krantus; tačiau atrodė, kad
Nelsono Oto tie pasatai niekada gyvenime nebuvo pasiekę. Vieną tvankią
drėgną valandą po kitos jis yrėsi per savo nuvalkiotą bliuzų ir sentimen
talių baladžių repertuarą, prakaitas varvėjo jam nuo smakro ir tamsino
gėlėtų medvilninių marškinių pažastis. Kartais jis su tokiu įkarščiu ir
neapykanta imdavo keikti „sušiktą karštį", kad sugadindavo visą užeigos
atmosferą; tada žmonės atsistodavo ir nužingsniuodavo gatve į „Flamboyant" barą, kur alaus butelis kainavo šešiasdešimt centų, o jautienos
nugarinės didkepsnis - tris dolerius penkiasdešimt.
Kai buvęs komunistas Lotermanas atvyko iš Floridos ir įkūrė laikraštį
„San Chuano dienos naujienos", Elo baras tapo anglakalbių laikraštinin
kų spaudos klubu, nes nė vienas iš tų bastūnų ir svajotojų, kurie atvažia
vo dirbti naujajame Lotermano laikraštyje, negalėjo sau leisti eiti į bran
gius Niujorko stiliaus barus, dygusius visame miestelyje kaip neoninės
musmirės. Dieninės pamainos reporteriai ir redaktoriai atsivilkdavo apie
septynias, o naktiniai darbuotojai - sporto apžvalgininkai, korektoriai ir
maketuotojai - paprastai sugriūdavo visu būriu apie vidurnaktį. Retkar
čiais kas nors paskirdavo ten pasimatymą, tačiau bet kurį įprastą vakarą
mergina pas Elą buvo retas ir erotiškas reginys. Baltųjų merginų San
Chuane apskritai ne tiek jau daug, ir dauguma iš jų - arba turistės, arba

prostitutės, arba stiuardesės. Nieko nuostabaus, kad jos labiau vertino ka
zino arba „Hiltono" viešbučio terasos barą.
Ir kokie tik tipai neapsireiškė dirbti „Naujienoms": pradedant pa
šėlusiais jaunais ekstremistais, kurie norėjo perplėšti pasaulį perpus ir
pradėti viską iš naujo, ir baigiant pavargusiais rašeivomis su išpampu
siais nuo alaus pilvais. Pastarieji nenorėjo nieko daugiau, tik ramiai
nugyventi savo dienas, kol minėtoji bepročių gauja neperplėšė pasaulio
perpus.
Jie buvo paties įvairiausio plauko - nuo tikrai talentingų ir garbingų
žmonių iki degeneratų ir beviltiškų nevykėlių, kurie vos įstengtų suregz
ti kelis žodžius ant atviruko, šiaip trenktų tipų, bėglių ir pavojingų gir
tuoklių, kaip kubietis parduotuvių vagišius, kuris po pažastim nešiojosi
ginklą, ar silpnaprotis meksikietis, kuris priekabiaudavo prie mažų vaikų,
kitaip tariant - sąvadautojai, pederastai ir įvairiausi žmogaus pavidalo
šankeriai; dauguma jų dirbdavo tik tiek, kiek reikėjo, kad užtektų keliems
buteliams ir lėktuvo bilietui.
Kita vertus, tarp jų pasitaikydavo ir tokių žmonių kaip Tomas Vandervicas, kuris vėliau dirbo „Washington Post" ir laimėjo Pulitzerio premiją.
Arba žmogus, pavarde Tairelas, dabartinis „London Times" redaktorius,
kuris lenkė nugarą po penkiolika valandų per dieną, kad tik laikraščio ne
uždarytų.
Man atvykus, „Naujienos" ėjo jau trečius metus, ir Edas Lotermanas buvo ties bankroto riba. Jo paklausęs, galėjai pamanyti, kad jis sėdi
ant paties pasaulio krašto ir įsivaizduoja esantis lyg Dievas, Pulitzeris
ir Gelbėjimo armija viename asmenyje. Jis dažnai prisiekinėdavo, kad jei
visi žmonės, kurie per tuos metus spėjo padirbėti laikraštyje, vienu metu
sustotų priešais Visagalio sostą ir išklotų savo istorijas, papasakotų apie
savo išdaigas, nusikaltimus ir „cirkus", tai, be jokios abejonės, pats Die
vas apalptų, o paskui imtų rautis plaukus.

Žinia, Lotermanas gerokai perdėjo. Savo žodžių tiradose jis pamiršda
vo apie dorus žmones ir kalbėdavo tik apie tuos, kuriuos vadino „bambaliais". Tačiau tokių susidarė ne tiek ir mažai, ir geriausia, ką galima buvo
pasakyti apie šią publiką, - tai buvo keista ir nesuvaldoma kompanija.
Geriausiu atveju jie buvo nepatikimi, blogiausiu - amžinai girti, purvini
ir verti pasitikėjimo ne daugiau kaip ožiai. Vis dėlto jie nežinia kaip leido
laikraštį, o kai nedirbdavo, nemaža jų dalis leisdavo laiką gerdami „Elo
kieme
Ir kaip jie visi niurzgė ir staugė, kai Elas, užėjus tam, ką kai kurie iš jų
pavadino „godumo priepuoliu ", pakėlė alaus kainą iki ketvirčio dolerio; jie
nesiliovė niurzgę, kai gerai matomoje vietoje virš baro jis iškabino lentelę,
ant kurios juoda kreidele buvo surašytos alaus ir kitų gėrimų kainos „Caribė Hilton" viešbučio bare.
Kadangi laikraštis tapo ėdžiomis kiekvienam rašytojui, fotografui ir ką
tik išmokusiam rašyti perėjūnui, kuriuos tik užnešdavo į Puerto Riką, Elas
taip pat susišluodavo iš šito amato abejotiną pelną. Stalčiuje po kasos apa
ratu pūpsojo krūva neapmokėtų sąskaitų ir laiškų iš viso pasaulio su paža
dais „apmokėti tą sąskaitą artimiausioje ateityje". Klajojantys žurnalistai
visada garsėja tuo, kad vengia apmokėti savo sąskaitas, ir tam, kas šlaistosi
po šį pasaulį be šaknų, neapmokėta stambi baro sąskaita gali tapti netgi
madinga našta.
Tomis dienomis sugėrovų netrūkdavo. Jie niekada ilgam neužsilaikyda
vo, bet nuolat atplūsdavo vis naujų. Vadinu juos klajojančiais žurnalistais,
nes joks kitas terminas čia labiau netinka. Nė vienas iš jų nebuvo panašus
į kitą. Profesine prasme jie skyrėsi, tačiau kai ką turėjo ir bendra. Sakykim,
didžiąją dalį savo pajamų jie visi gaudavo, daugiausia iš įpratimo, iš laik
raščių ir žurnalų; jų gyvenimas pakluso dažniems atsitiktinumams ir stai
giems vietos pakeitimams. Jie nerodė ištikimybės jokiai vėliavai, nevertino
jokios kitos valiutos, išskyrus sėkmę ir gerus ryšius.

Kai kurie iš jų buvo labiau žurnalistai nei klajokliai, o kiti - labiau kla
jokliai nei žurnalistai; tačiau dauguma dirbo puse etato, laisvai samdomais
darbuotojais, būsimais užsienio korespondentais, kurie dėl vienos ar kitos
priežasties gyveno gerokai nuošaly nuo oficialiosios žurnalistikos. Jie ne
turėjo nieko bendro su landžiais plunksnagraužiais ir ultrašovinistinėmis
papūgomis - reakcingų Liuso imperijos laikraščių ir naujienų žurnalų per
sonalu. Šitie buvo visai kitokio plauko.
Puerto Rikas buvo stovinti pelkė, o „Dienos naujienų" laikraštyje dir
bo daugiausia irzlūs prasčiokai perėjūnai. Gandų ir progų vėjo genami jie
bastėsi po visą Europą, Lotynų Ameriką ir Tolimuosius Rytus - ten, kur tik
buvo leidžiami angliški laikraščiai perbėginėjo iš vieno į kitą ir nesiliovė
laukti, kol įvyks didysis lūžis, pasitaikys lemtinga užduotis, turtinga pavel
dėtoja ar pelninga vietelė eiliniame jų kelionės punkte.
Tam tikra prasme ir aš buvau vienas iš jų - kompetentingesnis už vie
nus ir patikimesnis už kitus, ir visus tuos metus, kol nešiau šią suplyšu
sią vėliavą, retai kada likdavau be darbo. Kartais dirbdavau trims laikraš
čiams vienu metu. Rašiau reklaminius tekstus naujiems kazino ir boulingo
klubams. Tapau gaidžių kovų sindikato konsultantu, lengvai paperkamu
prabangių restoranų kritiku, jachtų fotografu ir eiline policijos žiaurumo
auka. Tai buvo godus gyvenimas, ir man gerai sekėsi jį gyventi. Įsigijau
įdomių draugų, gaudavau pakankamai pinigų, kad galėčiau stumtis į prie
kį, ir sužinojau apie pasaulį daugybę dalykų, kurių niekaip kitaip nebūčiau
sužinojęs.
Kaip ir dauguma kitų, aš buvau ieškotojas, veiksmo žmogus, amžinai
viskuo nepatenkintas, o kartais - ir bukas skandalistas. Man niekada ne
užtekdavo laiko ilgiau pamąstyti, tačiau visuomet jaučiau, kad instinktai
manęs neapgauna. Kaip ir kitus, mane valdė klajoklio optimizmas, kad kai
kurie iš mūsų daro tikrą pažangą, kad mes pasirinkom dorą kelią ir kad ge
riausieji būtinai pasieks viršūnę.

*

Tuo pat metu manęs neapleido ir niūrus įtarimas, kad gyvenimas, kurį
gyvename, - tai beviltiškas reikalas, kad mes viso labo esam tik aktoriai, apgaudinėjantys patys save beprasmiškoje odisėjoje. Kaip tik įtampa tarp šitų
dviejų polių - nesilpstančio idealizmo ir artėjančios pražūties pojūčio - ir
laikė mane ant kojų.

Pirmas skyrius

INI iujorke turėjau butą Perio gatvėje, už penkių minučių kelio nuo
„Baltojo arklio". Ten dažnai ir gerdavau, tačiau vietiniai manęs nie
kada nelaikė savu, nes ryšėdavau kaklaryšį. Konkretūs vyrukai ne
norėjo su manim turėt nieko bendro.
Gėriau ten ir vakare prieš išvykdamas į San Chuaną. Filas Rolinzas, mano bendradarbis, mokėjo už alų, ir aš jį maukiau, bandy
damas pakankamai prisigerti, kad lėktuve užmigčiau. Ten sėdėjo ir
Artas Milikas, labiausiai pašėlęs Niujorko taksistas, ir Diukas Peter
sonas, ką tik sugrįžęs iš Mergelių salų. Pamenu, kad Petersonas man
davė sąrašą žmonių, kuriuos reikėjo susirasti nuvykus į Šen Tomą,
bet sąrašą aš pamečiau ir taip nė su vienu ir nesusipažinau.
Buvo žvarbus sausio vidurio vakaras, o aš buvau tik su lengvu
velvetiniu švarku. Visi kiti vilkėjo storas striukes ir flanelės kostiu
mus. Paskutinis dalykas, kurį pamenu, - kaip stoviu ant purvino
Hadsono gatvės grindinio, spaudžiu ranką Rolinzui ir keikiu ledinį
vėją, pučiantį nuo upės. O tada įsiropščiau į Miliko taksi ir pramie
gojau visą kelią iki oro uosto.
Atvykau vėlai, prie registracijos stalo stumdėsi eilė. Teko atsi
stoti už kokių penkiolikos puertorikiečių ir vienos neaukštos blon
dinės per kelis žmones nuo manęs. Nusprendžiau, kad ji turistė,
kokia nors pašėlusi jauna sekretorė, vykstanti į Karibus dviem
savaitėms pasiausti. Ji buvo dailios lieknos figūros ir stovėdama
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nenustygo vietoje, o tai rodė, kad joje kunkuliuoja gausybė neiš
naudotos energijos. Atidžiai ją stebėjau, šypsodamasis, jausdamas
alų savo gyslose, laukdamas, kol ji atsisuks ir mudviejų žvilgsniai
akimirksniui susitiks.
Ji gavo bilietą ir nužingsniavo prie lėktuvo. Priešais mane stovė
jo dar trys puertorikiečiai. Du iš jų susitvarkė ką reikia ir nuėjo, bet
trečiasis užsilaikė, spyriojosi, nes tarnautojas neleido jam neštis į sa
loną didelės kartoninės dėžės kaip rankinio bagažo. Kol jie ginčijosi,
iš nekantrumo griežiau dantimis.
Galiausiai neištvėriau ir įsikišau.
- Ei, klausykit, - surikau. - Kas čia per velniava? Man reikia lipti
į lėktuvą!
Tarnautojas pakėlė galvą, nekreipdamas dėmesio į žmogėno
šūksnius.
- Jūsų pavardė?
Pasakiau savo pavardę, gavau bilietą ir nudūmiau prie vartų.
Kai nusigavau prie lėktuvo, teko išstumdyti kokius penkis šešis
žmogelius, laukiančius įlaipinimo. Parodžiau bilietą nepatenkintai
stiuardesei ir įlipau į saloną, zulindamas žvilgsniu sėdynes abiejose
praėjimo pusėse.
Šviesių plaukų niekur nesimatė. Nuskubėjau į priekį, pama
nęs, kad tokios neaukštos merginos galvos gali ir nesimatyti virš
sėdynės atlošo. Tačiau jos lėktuve nebuvo, ir tuo metu jau buvo
likusios laisvos tik dvi dvigubos vietos. Susmukau į vieną iš jų,
prie praėjimo, o kitą, prie lango, užgriozdinau savo rašomąja ma
šinėle. Pilotas jau užvedinėjo variklius, kai pažvelgęs pro langą
pamačiau, kaip ji atbėga pakilimo taku, mojuodama stiuardesei,
pasiruošusiai uždaryti duris.
- Palaukit! - surikau. - Dar viena keleivė!

Stebėjau, kaip mergina pribėga prie laiptų. O tada atsisukau į
praėjimą, kad pasitikčiau ją su šypsena. Tačiau vos tik suspėjau pa
imti savo rašomąją mašinėlę ir padėti ją ant grindų, kaip kažkoks
seniokas prasibrovė pro mane ir šleptelėjo į mano saugomą vietą.
- Šita vieta užimta, - skubiai pratariau, griebdamas jį už rankos.
Jis ištraukė ranką ir kažką burbtelėjo ispaniškai, nusisukdamas
į langą.
Vėl nustvėriau jį už rankos.
- Kelkitės, - pasakiau piktai.
Seniokas pradėjo šaukti, ir kaip tik tą akimirką mergina praėjo
pro mane ir sustojo už kelių pėdų, dairydamasi vietos.
- Čia yra laisva vieta, - pasakiau aš, negailestingai smeigdamas
seniokui niuksą. Bet merginai dar nespėjus atsisukti, stiuardesė jau
užgriuvo ant manęs ir nutvėrė mane už rankų.
- Jis atsisėdo ant mano rašomosios mašinėlės, - paaiškinau
aš, bejėgiškai stebėdamas, kaip mergina užima vietą toli lėktuvo
priekyje.
Stiuardesė patapšnojo seniokui per petį ir pasodino jį atgal.
- Na ir chuliganas! - pasakė ji man. - Reikėtų jus išlaipinti.
Aš suburbėjau kažką sau po nosim ir išsidrėbiau sėdynėje. Lėk
tuvui kylant į orą, seniokas spoksojo tiesiai prieš save.
- Sukriošėli tu nelaimingas, - sumurmėjau jam.
Jis net nemirktelėjo, ir netrukus aš užsimerkiau ir pabandžiau
užmigti. Kartkartėmis vis pažvilgčiodavau į šviesią galvelę lėktuvo
pirmagalyje. O paskui išjungė šviesas, ir nieko nebesimatė.
Kai prabudau, jau švito. Seniokas tebemiegojo, ir aš pasilenkiau
virš jo pažiūrėti pro langą. Už kelių tūkstančių pėdų po mumis ply
tėjo vandenynas - tamsiai mėlynas ir ramus kaip ežeras. Priekyje
pamačiau salą, skaisčiai žalią ankstyvos saulės šviesoje. Jos pakraš

čiu driekėsi paplūdimiai, o giliau - rudos pelkės. Lėktuvas pradėjo
leistis, ir stiuardesė liepė visiems užsisegti saugos diržus.
Dar po kelių akimirkų mes jau sklendėme virš palmėmis apau
gusių žemės plotų ir nusileidę riedėjom prie didžiulio terminalo.
Nusprendžiau pasilikti savo vietoj, kol praeis mergina, o tada atsi
stoti ir kartu su ja išlipti ant pakilimo tako. Kadangi mes buvom
vieninteliai baltieji žmonės visame lėktuve, tai turėjo atrodyti visai
natūralu.
Visi keleiviai stovėjo juokaudami ir plepėdami, laukdami, kol
stiuardesė atidarys duris. Staiga seniokas pašoko ir pradėjo repečkoti pro mane kaip šuo. Daug nesvarstęs nubloškiau jį atgal prie
lango. Nuo duslaus smūgio garso minia pritilo. Atrodė, tą vyrutį
pykino, ir jis vėl pabandė prasibrauti pro mane, isteriškai rėkdamas
kažką ispaniškai.
- Kur dabar, trenktas seni, - surikau aš, viena ranka stumdamas
jį atgal, o kita siekdamas savo rašomosios mašinėlės. Dabar durys
jau buvo atidarytos, ir keleiviai vienas po kito lipo laukan. Mergi
na praėjo pro mane, ir aš pabandžiau jai nusišypsoti, tuo pat metu
laikydamas senioką prispaudęs prie lango. Galiausiai man pavyko
užpakaliu įsisprausti į praėjimą. Seniokas kėlė baisų triukšmą, šū
kaliojo ir mosikavo rankomis, ir man knietėjo diržu prismaugti jam
gerklę, kad apsiramintų.
Tada pasirodė stiuardesė kartu su antruoju pilotu, kuris pareika
lavo atsakyti, ką aš čia išdarinėju.
- Jis jau nuo pat Niujorko kankina tą senelį, - pasakė stiuarde
sė. - Tikriausiai koks nors sadistas.
Jie užlaikė mane dešimt minučių, ir iš pradžių pamaniau, kad jie
nori atiduoti mane policijai. Bandžiau jiems viską paaiškinti, bet bu
vau toks pavargęs ir sutrikęs, kad pats nesupratau, ką kalbu. Kai jie

galiausiai mane paleido, išslinkau iš lėktuvo lyg koks nusikaltėlis, o
paskui, markstydamasis ir prakaituodamas nuo saulės, nužingsnia
vau pakilimo taku į bagažo kambarį.
Ten būriavosi puertorikiečiai, o merginos niekur nesimatė. Da
bar jau beveik nebesitikėjau ją surasti, o ir nedėjau daug vilčių į mū
sų susitikimą. Nedaug atsirastų merginų, kurios palankiai žiūrėtų
į tokius tipus kaip aš - beginklių senukų kankintojus. Prisiminiau
išraišką jos veide, pamačius, kaip spaudžiu senioką prie lango. To
jau buvo per daug. Nusprendžiau pirmiausia papusryčiauti, o pas
kui jau pasiimti bagažą.
San Chuano oro uostas - puikus šiuolaikinis statinys, jame pilna
ryškių spalvų, saulėje įdegusių žmonių ir lotyniškų ritmų, dundan
čių iš kolonėlių, kabančių ant plikų laukiamosios salės lubų sijų. Nu
žingsniavau ilgu koridorium, vienoje rankoje - švarkas ir rašomoji
mašinėlė, kitoje - maža odinė rankinė. Sekdamas rodykles, išėjau
į kitą koridorių, o juo - į kavinę. Vos įėjusį pasitiko mano paties
atspindys veidrodyje - purvinas, apgailėtinas, išblyškęs valkata pa
raudusiomis akimis.
Negana to, kad atrodžiau taip nevalyvai, dar ir dvokiau alumi.
Jis stovėjo mano skrandyje lyg surūgusio pieno gumulas. Sėsdamas
prie baro ir užsisakydamas ananaso skiltelių, stengiausi į nieką ne
kvėpuoti.
Lauke rytmečio saulėje blizgėjo pakilimo takas. Už jo tarp ma
nęs ir vandenyno kilo tankios palmių džiunglės. Kelios mylios
nuo kranto palei horizonto liniją lėtai judėjo laivas. Kelias akimir
kas spoksojau į jį, ir mane apėmė transo būsena. Atrodė, kad lauke
taip ramu, taiku ir karšta. Norėjau įbristi tarp palmių ir pamiegoti,
suvalgyti kelis kąsnelius ananaso, nuklysti į džiungles ir ten išsi
jungti.

Tačiau vietoj to užsisakiau daugiau kavos ir dar kartą perskai
čiau telegramą, kurią man atsiuntė kartu su lėktuvo bilietu. Joje bu
vo parašyta, kad man yra užsakytas kambarys „Condado Beach"
viešbutyje.
Dar nebuvo septynių ryto, o kavinėje jau grūdosi daugybė žmo
nių. Vyriškiai grupelėmis sėdėjo prie staliukų palei ilgą langą ir
gyvai šnekučiavosi, gurkšnodami balkšvą gėralą. Keli iš jų vilkėjo
kostiumus, bet dauguma puikavosi lyg ir savotiška vietine unifor
ma: saulės akiniai storais rėmais, blizgančios tamsios kelnės, balti
marškiniai trumpomis rankovėmis ir kaklaryšiai.
Kartas nuo karto nugirsdavau pokalbių nuotrupas: „...jau nebe
liko tokio dalyko kaip pigūs pakrantės sklypai......taip, bet čia jums
ne Montegas, ponai...... nesijaudinkit, jis turi daug, ir mums terei
kia......sutarta, bet reikia greičiau judintis, kol dar neužpuolė Kastro
su savo šutve../'
Dešimt minučių viso to abejingai pasiklausęs, nusprendžiau,
kad papuoliau tiesiai į spekuliantų irštvą. Atrodė, kad dauguma
jų laukia atskrendant lėktuvo iš Majamio pusę aštuonių, kuriame,
kaip supratau iš pokalbių, knibždėte knibždės architektų, žemės pla
nuotojų, konsultantų ir mafijozų, bėgančių iš Kubos.
Jų plepalai nejuokais mane suerzino. Nesiskundžiu spekulian
tais, neturiu jiems jokių protu pagrįstų pretenzijų, bet pats pardavi
nėjimo veiksmas man yra atgrasus. Puoselėju slaptą norą užvažiuot
tokiam prekeiviui per fizionomiją, ištaškyt jam dantis ir įstatyt po
akimis mėlynes.
Pradėjęs klausytis jų pokalbio, nieko kito jau nebegirdėjau. Jis
išblaškė mane iš malonaus tingulio ir galiausiai pradėjo taip erzin
ti, kad vienu mauku išgėriau likusią kavą ir nešiau muilą iš tos
vietos.

Bagažo kambarys buvo tuščias. Radau dvi savo kuprines su daik
tais ir pakviečiau nešiką, kad nuneštų jas prie taksi. Visą kelią, kol
ėjom per laukimo salę, jis šypsojosi ir nesiliovė kartojęs: „Si, Puerto
Rico estą bueno... ah, si, muy bueno... mucho ha-ha, si..."
Įlipęs į taksi, patogiai atsilošiau sėdynėje ir užsirūkiau nedidelį
cigarą, nusipirktą kavinėje. Dabar jaučiausi geriau - sušilęs, apsnū
dęs ir visiškai laisvas. Pro šalį skriejant palmėms ir didžiulei saulei
kepinant kelią priešakyje, pajutau užplūstant kažką, ko nebuvau jau
tęs nuo pat pirmųjų Europoje praleistų mėnesių - nežinią, sumišu
sią su pasitikėjimu savim, laisve nuo įsipareigojimų, - jausmą, kurį
pajunta žmogus, kai vėjas pūsteli jam į nugarą, ir jis tiesia linija paju
da link nežinomo horizonto.
Lėkėm keturių juostų greitkeliu. Į abi puses nuo jo driekėsi di
džiuliai geltoni gyvenamieji rajonai, aptverti aukštomis nuo ciklonų
saugančiomis tvoromis. Kiek vėliau pravažiavom naujai atrodantį
rajoną su vienodais rausvais ir melsvais namais. Iškaba prie įvažia
vimo skelbė visiems keliautojams, kad jie važiuoja pro „EI Jippo"
gyvenamąjį rajoną. Už kelių metrų nuo iškabos riogsojo mažytė lūš
na, suręsta iš palmių lapų ir skardos lakštų, ir ranka rašyta iškaba
„Coco Frio". Viduje kokių trylikos metų berniukas, atsirėmęs alkū
nėmis į prekystalį, spoksojo į pravažiuojančias mašinas.
Atvykti pusgirčiam į nepažįstamą vietą, ir dar užsienyje, labai
veikia nervus. Jautiesi lyg nesavas, ir viskas sprūsta iš rankų. Toks
jausmas mane ir apėmė, todėl, nusigavęs į viešbutį, patraukiau tie
siai į lovą.
Kai pabudau, buvo pusė penkių. Buvau alkanas, purvinas ir ne
turėjau supratimo, kur esu. Išėjau į balkoną ir pažvelgiau žemyn
j paplūdimį. Po manimi visa minia moterų, vaikų ir storapilvių

vyriškių pliuškenosi seklumoje. Į dešinę nuo manęs stovėjo kitas
viešbutis, už jo - dar kitas, ir prie kiekvieno iš jų - po sausakimšą
paplūdimio ruožą.
Nusiprausęs po dušu, nusileidau žemyn į lauko terasą. Restora
nas buvo uždarytas, todėl nusprendžiau išbandyti barą. Iš pažiūros
jis atrodė, lyg būtų atplukdytas tiesiai iš Ketskilo kalnų kurorto. Pra
kiurksojau ten dvi valandas - gėriau, valgiau žemės riešutus ir spok
sojau į vandenyną. Bare buvo dar koks tuzinas žmonių. Vyrai su
plonais ūseliais priminė meksikiečius, o jų šilkiniai kostiumai bliz
gėjo lyg iš plastiko. Dauguma moterų buvo amerikietės, išvėsusios,
nebejaunos, visos vilkėjo berankoves vakarines sukneles, kurios gu
lėjo ant jų kaip guminiai maišai.
Pasijutau lyg bangų išplautas ir išmestas į krantą daiktas. Mano
susiglamžęs velvetinis švarkelis jau ėjo šeštus metus, apykaklė bu
vo gerokai pairusi, kelnės nelygintos, ir nors man ir į galvą neatėjo
užsirišti kaklaryšį, bėjo akivaizdžiai atsidūriau ne savo vietoj. Neno
rėdamas pasirodyti pižonas, baigiau gerti romą ir užsisakiau alaus.
Barmenas gana niūriai mane nužvelgė, ir aš supratau kodėl - nevil
kėjau nieko blizgančio. Be jokios abejonės, pagal tai, jo akimis, atpa
žinsi supuvusį obuolį. Norėdamas, kad mane čia laikytų žmogumi,
turėjau įsigyti akinančių apdarų.
Pusę septynių palikau barą ir išėjau pasivaikščioti lauke. Tems
tant pagrindinė aveniu atrodė prašmatniai ir elegantiškai. Kitoje pu
sėje stovėjo namai, kurių langai kadaise išėjo į paplūdimį, o dabar
pro juos matėsi viešbučiai, dauguma namų pasislėpė už aukštų tvo
rų ir sienų, atitverusių juos nuo gatvės. Šen bei ten pasitaikydavo vi
dinis kiemelis arba dengta veranda, kur po kondicionieriais sėdėjo
žmonės ir gurkšnojo romą. Kažkur priekyje gatvėje išgirdau varpe
lius mieguistai skambinant Bramso „Lopšinės" melodiją.

Nužingsniavau kokį kvartalą, bandydamas pajusti vietos dva
sią, ir varpelių skambesys vis artėjo. Netrukus pasirodė ledų furgonėlis, lėtai besiartinantis gatvės viduriu. Ant stogo puikavosi didžiu
lis vaisinių ledų batonėlis, švysčiojantis raudonais neono blyksniais,
kurie apšvietė viską aplinkui. Kažkur iš jo vidaus ir skimbčiojo po
no Bramso melodija. Kai furgonėlis pravažiavo pro mane, jo vairuo
tojas nusišypsojo laiminga šypsena ir paspaudė klaksoną.
Aš tuoj pat pasigavau taksi ir paprašiau vairuotojo nuvežti į
miesto centrą. San Chuano senamiestis išsidėstęs salelėje, kurią su
pagrindine sala jungia keli supilti keliai. Mes važiavom vienu iš jų,
vedančiu iš Kondado. Dešimtys puertorikiečių stovėjo prie turėk
lų ir žvejojo seklioje lagūnoje, o mano dešinėje bolavo milžiniškas
pastatas su neonine iškaba „Caribė Hilton". Mano žiniomis, šis sta
tinys buvo kertinis ekonomikos suklestėjime akmuo. Konradas čia
atvyko lyg Jėzus, o paskui jį suplaukė visos stambiosios žuvys.
Iki „Hiltono" čia nebuvo nieko; o dabar aukščiau - tik dangus.
Pravažiavom apleistą stadioną ir netrukus atsidūrėm bulvare, ku
ris vingiavo palei uolėtą pakrantę. Vienoje pusėje plytėjo tamsūs
Atlanto vandenys, o kitoje švytėjo tūkstančiai spalvotų švieselių
kruiziniuose laivuose, prisišvartavusiuose prieplaukoje. Išsukome
iš bulvaro ir sustojom vietoje, kuri, pasak vairuotojo, vadinosi Kolon aikštė. Reikėjo mokėti dolerį trisdešimt, ir aš padaviau jam du
banknotus.
Jis pažvelgė į pinigus ir papurtė galvą.
- Kas yra? - paklausiau aš.
Jis gūžtelėjo pečiais.
- Nėra grąžos, pone.
Pasirausiau po kišenes, bet radau tik penkių centų monetą. Žino
jau, kad jis meluoja, bet visai nenorėjau vargintis keisdamas dolerį.

- Prakeiktas vagis, - pasakiau, sviesdamas banknotus jam ant
kelių. Jis vėl gūžtelėjo pečiais ir nuvažiavo.
Į Kolon aikštę susibėgo kelios siauros gatvelės. Dviejų trijų aukštų
pastatai glaudžiai spaudėsi vienas prie kito, o jų balkonai kybojo virš
šaligatvio. Oras pulsavo karščiu, lengvas vėjelis atpūsdavo prakaito
ir šiukšlių kvapą. Pro atvirus langus griaudėjo muzika ir balsai. Šali
gatviai buvo tokie siauri, kad reikėjo labai stengtis norint neįgriūti į
griovį, o vaisių pardavėjai užbarikadavo gatves savo mediniais veži
mėliais, pardavinėdami luptus apelsinus po penkis centus.
Žingsniavau pusę valandos, spoksodamas į vitrinas parduotu
vių, kurios pardavinėjo drabužius prestižinių universitetų studen
tams, dairydamasis į murzinus barus, pilnus kekšių ir jūreivių, susi
durdamas su žmonėmis ant šaligatvio, ir jau pradėjau manyti, kad
bet kurią akimirką griūsiu paslikas, jei tuoj pat nerasiu restorano.
Galų gale pasidaviau. Atrodė, kad senamiestyje restoranų nėra.
Vienintelė „Niujorko užeiga", kurią radau, buvo uždaryta. Praradęs
bet kokią viltį, susistabdžiau taksi ir liepiau vežti mane į „Dienos
naujienų" redakciją.
Vairuotojas spoksojo į mane akis išpūtęs.
- Laikraštis! - surikau užtrenkdamas dureles.
- Aha, si, - sumurmėjo jis. - „EI Diario", si
- Ne, velniai rautų, - pasakiau aš. - „Dienos naujienos", ameri
kietiškas laikraštis, - „EI Naujienos".
Jis niekada nebuvo tokio girdėjęs, taigi nuvažiavom atgal į Ko
lon aikštę, kur persisvėręs per langą paklausiau policininko. Neži
nojo ir jis, tik nuo autobuso sustojimo prie mūsų priėjo žmogus ir
pasakė, kur jį rasti.
Mes nuvažiavom akmenim grįsta gatve žemyn nuo kalvos link
krantinės. Redakcijos nesimatė nė ženklo, ir aš buvau bepradedąs

galvoti, kad vairuotojas atvežė mane čia tik tam, kad atsikratytų.
Pasukome už kampo, ir staiga jis numygo stabdžius. Priešakyje
mums užkirto kelią, kaip man pasirodė, gatvės muštynės - šūkau
janti minia, bandanti įsigauti į seną žalsvos spalvos pastatą, prime
nantį sandėlį.
- Pirmyn, - pasakiau vairuotojui. - Mes galim pravažiuoti.
Jis kažką sumurmėjo ir papurtė galvą.
Trenkiau kumščiu į priekinę sėdynę.
- Važiuok! Nevažiuosi - nebus pinigų.
Jis vėl kažką sumurmėjo, bet įjungė pirmą pavarą ir pervažiavo
į kitą gatvės pusę, laikydamasis kuo toliau nuo muštynių. Jam susto
jus šalia pastato, pamačiau, kaip kokių dvidešimties puertorikiečių
gauja puola ilgšį amerikietį su gelsvai rudu kostiumu. Jis stovėjo ant
laiptelių ir mosikavo didžiule medine iškaba lyg beisbolo blokštu.
- Dvokiančios padugnės! - šaukė jis. Tada minioje sujudėjo
kažkoks sūkurys, ir aš išgirdau duslius smūgių garsus ir riksmus.
Vienas iš užpuolikų kruvinu veidu parkrito gatvėje. Augalotasis vai
kinas, mosikuodamas iškaba priešais save, atatupstas traukėsi link
durų. Du vyrai pabandė atimti iškabą, bet jis smogė vienam iš jų į
krūtinę ir partrenkė jį ant laiptų. Kiti atsitraukė, šaukdami ir mojuo
dami kumščiais. Jis suniurzgė:
- Štai jums, išgamos! Išgraužkit!
Niekas nejudėjo. Vaikinas palaukė akimirką, tada iškėlė iškabą
virš peties ir sviedė ją į patį minios vidurį. Ji pataikė vienam vyrui
į pilvą ir pargriovė jį ant kitų. Pasigirdo juoko salvė, ir vaikinas pra
nyko pastato viduje.
- Gerai, - pasakiau aš, pasisukdamas į vairuotoją. - Jau prisižiūrėjom. Važiuojam.
Jis papurtė galvą ir parodė į pastatą, o tada į mane.

- Si, estą „Naujienos". - Jis linktelėjo galva, tada dar kartą parodė
į pastatą. - Si, - iškilmingai patvirtino.
Tada man toptelėjo, kad mes stovim priešais „Dienos naujie
nas" - mano naujuosius namus. Dar kartą žvilgtelėjau į purviną
minią, skiriančią mane nuo durų, ir nusprendžiau grįžti atgal į
viešbutį. Bet čia vėl prasidėjo kažkoks sąmyšis. Už mūsų sustojo
„Volkswagen" , ir iš jo išlipo trys policininkai, mojuodami ilgomis
lazdomis ir šaukdami kažką ispaniškai. Dalis minios išsilakstė, o
kiti pasiliko ginčytis. Aš kiek palaukiau, tada daviau vairuotojui do
lerį ir įbėgau į pastatą.
Iškaba bylojo, kad „Naujienų" redakcija yra trečiame aukšte. Įli
pau į liftą, jau beveik tikėdamasis, kad jis pakels mane tiesiai į dar
smarkesnį smurto sūkurį. Tačiau durys atsivėrė į tamsų koridorių, o
visai šalia kairėje išgirdau šurmuliuojant miesto naujienų skyrių.
Vos tik įėjęs vidun pasijutau geriau. Viskas toje patalpoje - tai
ki netvarka, monotoniškas rašomųjų mašinėlių ir teletaipo kaukšė
jimas, netgi kvapas - man atrodė pažįstama. Kambarys buvo toks
erdvus, kad atrodė tuščias, nors pastebėjau ten ne mažiau kaip
dešimt žmonių. Vienintelis iš jų, rodės, nieko neveikia nedidukas
juodaplaukis vyriškis prie stalo netoli durų. Jis sėdėjo atsilošęs ir
spoksojo į lubas.
Kai priėjau prie jo ir užkalbinau, jis pradėjo muistytis kėdėje.
- Na ko? - drėbė jis. - Kokio velnio tau reikia?
Mečiau jam rūstų žvilgsnį.
- Nuo rytojaus pradedu čia dirbti, - pasakiau aš. - Mano pavar
dė Kempas. Polas Kempas.
Jis vos pastebimai šyptelėjo.
- Atsiprašau. Maniau, kad tau reikia mano juostelės.
- Ko? - perklausiau.

Jis sumurmėjo kažką apie tai, kaip jį „niekšingai apvogė" ir kad
dabar jis „nė akimirkai nenuleidžia akių".
Aš apsidairiau aplinkui.
- Man jie visi atrodo normalūs.
Jis purkštelėjo.
- Vagys patys tikriausi. - Jis atsistojo ir ištiesė man ranką. - Bo
bas Sala, etatinis fotografas. O kodėl šiandien čia atėjai?
- Ieškau kur pavalgyti.
- Išseko finansai? - nusišypsojo jis.
- Ne, pinigų turiu, tik nerandu restorano.
Sala atsilošė.
- Tau pasisekė. Pirmiausia šitam mieste reikia išmokti vengti res
toranų.
- Kodėl? - paklausiau aš. - Dizenterija?
Jis nusijuokė.
- Dizenterija, utėlės, podagra, Hačinsono liga - ten ką tik nori
gali pasigauti. - Jis žvilgtelėjo į laikrodį. - Luktelėk kokias dešimt
minučių, nusivesiu tave pas Elą.
Aš patraukiau fotoaparatą į šalį ir prisėdau ant jo stalo. Jis vėl
atsilošė kėdėje ir įsispoksojo į lubas, kartas nuo karto pasikrapštydamas šiurkščiais plaukais apaugusį savo pakaušį ir tikriausiai min
timis nuklysdamas į kokią nors laimingesnę šalį, kurioje netrūko
gerų restoranų, o vagių ir su žiburiu nebūtum radęs. Čia jis atrodė
lyg ne savo vietoje - jam būtų labiau tikę plėšyti bilietėlius kokiam
nors karnavale Indianos valstijoje. Burnoje švietė sugedę dantys, jis
buvo nesiskutęs, marškiniai - purvini, o batai atrodė taip, lyg su jais
jis būtų atžingsniavęs nuo pat Gudvilio.
Mes sėdėjom tylėdami, kol iš kabineto kitoje kambario pusėje iš
ėjo du vyriškiai. Vienas iš jų buvo aukštas amerikietis, kurį mačiau
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besisklaidantį gatvėje. Kitas - nedidukas ir plikas - kažką gyvai šne
kėjo ir gestikuliavo abiem rankomis.
- Kas jis toks? - paklausiau Salos, rodydamas į aukštąjį vyriškį.
Jis pažvelgė į juos.
- Tas tipas su Lotermanu?
Linktelėjau galva, spėdamas, kad mažasis vyriukas tikriausiai
yra Lotermanas.
-Jis vardu Jemonas, - tarė Sala, atsisukdamas atgal į stalą. - Nau
jokas, atvažiavo čia prieš kelias savaites.
- Mačiau, kaip jis mušėsi gatvėj, - pasakiau aš. - Gauja puertorikiečių šokinėjo ant jo prieš pat duris.
Sala pakratė galvą.
- Pasirodo, jis trenktas. - Jis linktelėjo. - Tikriausiai pasakė porą
malonių žodelių tiems kretinams iš profsąjungų. Juk čia dabar vyksta
lyg ir neteisėtas streikas - niekas tiksliai nežino, kur šuo pakastas.
Tada Lotermanas suriko iš kito kambario galo:
- Ką ten veiki, Sala?
Sala net nepakėlė akių.
- Nieko. Už trijų minučių išeinu.
- Kas ten toks su tavim? - paklausė Lotermanas, įtariai mane
nužiūrinėdamas.
- Teisėjas Krateris, - atsiliepė Sala. - Gali išeit neblogas straipsnis.
- Koks koks teisėjas? - perklausė Lotermanas, artėdamas prie stalo.
- Nesvarbu, - atsakė Sala. - Jis vardu Kempas, sako, kad jūs jį
nusamdėt.
Lotermanas atrodė sutrikęs.
- Teisėjas Kempas? - sumurmėjo jis, bet paskui plačiai nusišyp
sojo ir ištiesė man abi rankas. - Na, taip! Kempas! Džiaugiuosi tave
matydamas, bičiuli. Kada atvykai?

- Šįryt, - atsakiau, atsistodamas nuo stalo, kad galėčiau pasisvei
kinti. - Pramiegojau beveik visą dieną.
- Puiku! - pagyrė jis. - Labai išmintinga. - Jis iškilmingai linkte
lėjo. - Tikiuosi, dabar esi pasiruošęs.
- Dar ne visai, - atsakiau aš. - Ne pro šalį būtų pavalgyti.
Jis nusijuokė.
- Ne, ne - rytoj. Šįvakar nesiruošiu tavęs pristatyt prie darbo. Jis dar kartą nusijuokė. - Aš noriu, kad jūs, vaikinai, valgytumėt
kaip reikiant. - Jis nusišypsojo Salai. - Tikiuosi, Bobas tau aprodys
miestą?
- Aišku, - atsakė Sala. - Išlaidas apmoka redakcija, ar ne?
Lotermanas nervingai nusijuokė.
- Tu supranti, ką noriu pasakyt, Bobai. Būkim civilizuoti. - Jis
nusisuko ir mostelėjo Jemonui, kuris stovėjo vidury kambario ir tyri
nėjo prairusią savo švarko pažastį.
Jemonas priėjo prie mūsų plačiais šleivų kojų žingsniais ir man
dagiai nusišypsojo, kai Lotermanas mane pristatė. Jis buvo aukštas,
o veide buvo matyti arogancija, o gal ir kažkas kita, - iškart negalė
jau suprasti.
Lotermanas patenkintas patrynė rankas.
- Na kaip, Bobai? - tarė jis su šypsena. - Puiki komanda susirin
ko, ar ne? - Jis patapšnojo Jemonui per nugarą. - Senis Jemonas ką
tik apsikumščiavo su tais niekšeliais komunistais gatvėj. Jie tokie
įžūlūs - reikėtų juos pasodint už grotų.
Sala pritardamas linktelėjo.
- Greitai jie paskers kurį nors iš mūsų.
- Nekalbėk taip, Bobai, - pasakė Lotermanas. - Niekas nieko
nepaskers.
Sala gūžtelėjo pečiais.

- Šįryt dėl to skambinau komisarui Roganui, - paaiškino Lotermanas. - Mes negalim taikstytis su tokiais dalykais. Juk tai grasinimas.
- Ir dar koks, - atsakė Sala. - Bet tas komisaras Roganas tegu
eina po velnių. Mums čia praverstų keli pistoletai. - Jis atsistojo ir
nutraukė nuo kėdės atkaltės savo švarką. - Ką gi, laikas eiti. - Jis pa
žvelgė į Jemoną. - Mes einam pas Elą, nenori užkąst?
- Prisijungsiu vėliau, - atsakė Jemonas. - Dar noriu užsukt į na
mus ir pažiūrėt, ar Šeno tebemiega.
- Gerai, - pasakė Sala ir mostu pakvietė mane link durų. - Eime.
Išeisim pro galines duris - neturiu jokio noro veltis į muštynes.
- Atsargiai, vaikinai, - šūktelėjo mums pavymui Lotermanas.
Aš linktelėjau galva ir nusekiau paskui Salą į koridorių. Laiptai pa
stato gale vedė prie metalinių durų. Sala pakrapštė spyną su kišeni
niu peiliuku, ir durys atsilapojo.
- Iš lauko taip neišeina, - paaiškino jis, kai sekiau paskui jį į
skersgatvį.
Pasirodė, kad jo mažytis fiatas - su atlenkiamu viršum, gero
kai suėstas rūdžių. Jis neužsivedė, ir man teko išlipti ir pastumti.
Pagaliau jis išsijudino, ir aš įšokau į vidų. Variklis skausmingai ste
nėjo, kai važiavom į kalną. Labai abejojau, ar įveiksim įkalnę, bet
mažoji mašina vyriškai persirito per gūbrį ir netrukus kilo aukštyn
į dar vieną statų šlaitą. Atrodė, kad Salai visiškai nė motais toks ap
krovimas, ir kiekvieną kartą, kai variklis grasino užgesti, jis mynė
sankabą.
Pasistatėm mašiną priešais Elo barą ir nuėjom į kiemą.
- Aš užsisakysiu tris mėsainius, - pasakė Sala. - Daugiau jie nie
ko neturi.
Aš linktelėjau galva.
- Man tas pats, kad tik daugiau.

Jis pakvietė padavėją ir paprašė, kad atneštų mums šešis mė
sainius.
- Ir du alaus, - pridūrė jis. - Tik greičiau.
- Būtų neblogai romo, - įsikišau aš.
- Du alaus ir du romo, - suriko Sala. Tada atsilošė kėdėje ir prisi
degė cigaretę. - Tu reporteris?
- Aha, - atsakiau.
- Kokie vėjai tave čia atpūtė?
- O ką? Argi blogiau už Karibus jau negali būti?
- Čia dar ne Karibai. Tau reikėjo traukt toliau į pietus, - subur
bėjo jis.
Padavėjas atšlepsėjo per kiemą su mūsų gėrimais.
- O kur dirbai iki šiol? - paklausė Sala, imdamas nuo padėklo
mūsų alų.
- Niujorke, - atsakiau aš. - Prieš tai - Europoje.
- Kur Europoj?
- Visur, daugiausia Romoj ir Londone.
- „Daily American"? - paklausė jis.
- Aha, - atsakiau aš. - Pasitaikė laikinas darbas šešiems mė
nesiams.
- Pažįsti tokį Fredą Balingerį? - paklausė jis.
Linktelėjau.
- Jis čia, - tarė Sala. - Vis turtėja ir turtėja.
- Eik tu sau, šitas asilas?! - sudejavau aš.
- Tuoj jį pamatysi, - pažadėjo jis šypsodamasis. - Amžinai trina
si redakcijoj.
- Kokio velnio? - pasidomėjau aš.
- Gerinasi Donovanui, - nusijuokė jis. - Tvirtina, kad buvo „Dai
ly American" sporto redaktorius.

- Šūdas jis buvo, o ne redaktorius, - pasakiau aš.
Sala nusijuokė.
- Vieną vakarą Donovanas nuleido jį nuo laiptų, tai dabar jau
kurį laiką nesirodo.
- Labai gerai, - pasakiau. - O kas tas Donovanas - sporto redak
torius?
Jis linktelėjo.
- Girtuoklis. Ruošiasi išeit iš darbo.
- Kodėl?
Sala nusijuokė.
- Visi kada nors išeina. Ir tu išeisi. Nė vienas, kuris yra nors kiek
vertas, čia nedirba. - Jis papurtė galvą. - Žmonės išsilaksto kaip ta
rakonai. Aš čia išbuvau ilgiau už visus, išskyrus Tairelą, miesto nau
jienų redaktorių, bet ir jis netrukus išeis. Lotermanas apie tai dar ne
žino, taip ramiau. Be Tairelo čia daugiau neliko šviesių protų. - Jis
sukikeno. - Palauk, susipažinsi su atsakinguoju redaktorium - jis
net antraštės nesugeba parašyt.
- O kas jis toks? - paklausiau.
- Toks Segara, arba Slidusis Nikas. Rašo gubernatoriaus biogra
fiją. Bet kuriuo paros metu jis rašo gubernatoriaus biografiją, ir jam
negalima trukdyti.
Gurkštelėjau savo gėrimo.
- O tu ar jau ilgai čia? - paklausiau Salos.
- Per ilgai. Daugiau kaip metai.
- Reiškia, ne viskas taip jau blogai, - nusprendžiau aš.
Jis nusišypsojo.
- Po galais, nekreipk dėmesio į mano paistalus. Gal tau čia ir pa
tiks. Yra tokių piliečių, kuriems čia labai patinka.
- Kas tie piliečiai? - pasidomėjau.

- Kombinatoriai, - atsakė jis. - Kurie perka ir parduoda. Jie die
vina šitą vietą.
- Aha, - pasakiau aš. - Taip man ir pasirodė oro uoste. - Įdėmiai
į jį pažiūrėjau. - O kas tave čia laiko? Nuo čia iki Niujorko - tik ketu
riasdešimt penki doleriai.
Jis prunkštelėjo.
- Prakeikimas! Aš tiek per valandą uždirbu. Tereikia tik mygtu
ką paspausti.
- Na ir gobšuolis, - pasakiau.
Jis nusišypsojo.
-A š toks. Visoj saloj gobšesnio už mane nerasi. Kartais man knie
ti trinktelėti pačiam sau per kiaušus.
Pasirodė Suodžius su mūsų mėsainiais. Sala griebė savuosius
nuo padėklo, pasidėjęs ant stalo atvožė juos ir nukrapštęs sumetė
salotų lapus ir pomidorų skilteles į peleninę.
- Ei tu, besmegeni pabaisa, - pavargusiu balsu tarė jis. - Kiek
kartų tau sakiau neteršti mano mėsos šitom šiukšlėm?
Padavėjas įsispoksojo į „šiukšles".
- Tūkstantį kartų! - rėkė Sala. - Kiekvieną mielą dieną tau
kartoju!
- Klausyk, bičiuli, - pasakiau jam šypsodamasis. - Tau tikrai reik
tų išnykt iš čia - šita vieta tau gadina nervus.
Jis susigrūdo į burną vieną iš savo mėsainių.
- Bus matyt, - sumurmėjo. - O Jemonas irgi geras. Visai trenktas.
Jis čia ilgai neišsilaikys. Nė vienas iš mūsų čia ilgai neišsilaikys. - Jis
trenkė kumščiu per stalą. - Suodžiau, dar alaus!
Padavėjas iškišo galvą iš virtuvės ir pažiūrėjo į mus.
- Du alaus! Staigiai! - suriko Sala.
Aš nusišypsojau ir patogiai išsitiesiau kėdėje.

- O kas ne taip su Jemonu?
Jis metė į mane tokį žvilgsnį, lyg negalėtų patikėti, kad aš dar
klausiu.
-A rgi tu jo nematei? - atsakė. - To kalės vaiko su bepročio žvilgs
niu? Lotermanas deda į kelnes, kaip jo bijo - argi nematei?
Aš papurčiau galvą.
- Man pasirodė, kad su juo viskas tvarkoj.
- Tvarkoj? - sušuko jis. - Gaila, kad nebuvai čia prieš kelias die
nas! Nei iš šio, nei iš to jis nuvertė stalą - štai šitą stalą. - Jis trenkė
delnu per mūsų staliuką. - Visai be jokios priežasties, - pakartojo. Išvertė visus mūsų gėrimus į purvą ir užkrovė šitą stalą ant vieno
vargšo kretino, kuris pats nesuprato ką kalba. O paskui dar pagrasi
no jį sutrypsiąs kojomis! - Sala papurtė galvą. - Nesuprantu, iš kur
Lotermanas ištraukė tą vyruką. Jis taip jo bijo, kad net paskolino jam
šimtą dolerių, o Jemonas tuoj pat sukišo juos į savo motorolerį. - Jis
karčiai nusijuokė. - O dabar dar atsikvietė čia kažkokią merginą,
kad ji su juo gyventų.
Pasirodė padavėjas su alumi, ir Sala stvėrė jį nuo padėklo.
- Nė viena mergina nevažiuos čia, jei turi nors kiek smegenų, tarė jis. - Nebent dar nepraradusi nekaltybės isterikė. - Jis pagrū
mojo man pirštu. - Tu čia žydru pavirsi, Kempai. Prisiminsi mano
žodžius. Šitoj vietoj visi pasidaro žydri ir trenkti.
- Na, nežinau, - pasakiau. - Su manim lėktuvu skrido visai daili
pupytė. - Nusišypsojau. - Ko gero, rytoj jos pasidairysiu. Tikriau
siai gulės kur nors paplūdimy.
- Tikriausiai ji lesbietė, - patikino Sala. - Čia jų pilna. - Jis pa
purtė galvą. - Šituose tropikuose supūt gali amžinai gerdamas be
jokio sekso! - Jis sudribo kėdėje. - Visa tai varo mane iš proto, visai
nervai nebelaiko!

Atskubėjo Suodžius su dar dviem buteliais alaus, ir Sala vėl grie
bė juos nuo padėklo. Kaip tik tada tarpduryje pasirodė Jemonas;
pamatęs mus, jis priėjo prie mūsų staliuko.
Sala liūdnai sudejavo.
- Štai ir jis, po galais. Tik nesutrypk manęs, Jemonai, aš nieko
blogo nenorėjau, - sumurmėjo jis.
Jemonas nusišypsojo ir prisėdo prie mūsų.
- Vis dar bambi dėl Mobergo? - Jis nusijuokė ir atsisuko į ma
ne. - Robertui atrodo, kad aš blogai elgiuosi su Mobergu.
Sala sumurmėjo kažką apie „trenktą".
Jemonas vėl nusijuokė.
- Sala - seniausias San Chuano gyventojas. Kiek tau metų, Ro
bertai, - kokie devyniasdešimt?
- Užtenka šūdą malti, - suriko Sala, pašokdamas nuo kėdės.
Jemonas linktelėjo galva.
- Robertui reikia moters, - švelniai tarė jis. - Bibis jam spaudžia
smegenis, ir jis negali galvot.
Sala suvaitojo ir užsimerkė.
Jemonas pabarbeno pirštais į stalą.
- Robertai, gatvėse pilna prostitučių. Apsidairyk aplinkui vieną
kartą. Eidamas čia, tiek daug jų mačiau, kad užsimaniau pakabinti
iškart kokias šešias, nuogas griūti ant žemės, ir tegu jos šliaužioja
ant manęs kaip šunyčiai.
Jis nusijuokė ir pamojo padavėjui.
- Šunsnuki tu, - sumurmėjo Sala. - Tavo mergina dar dienos čia
neišbuvo, o tu jau paistai, kaip kekšės ant tavęs šliaužioja. - Jis link
telėjo, nutaisęs protingą miną. - Taip ir sifilį greitai pasigriebsi. Eisi
per kekšes, trypsi visus aplinkui ir netrukus pats įlipsi į šūdą.
Jemonas išsišiepė.

- Gerai jau, Robertai. Tu mane įspėjai.
Sala pakėlė akis.
- Na kaip, ar ji dar miega? Kada pagaliau galėsiu sugrįžt į savo
butą?
- Kai tik iš čia išeisim, - atsakė Jemonas. - Nusivešiu ją pas sa
ve. - Jis linktelėjo. - Tik, aišku, man teks pasiskolint tavo mašiną.
Motoroleriui per daug bagažo.
- Jėzau, - iškošė pro dantis Sala. - Tu tikra nelaimė, Jemonai.
Baigi man kraują išsiurbti.
Jemonas nusijuokė.
- Juk tu geras krikščionis, Robertai. Tau bus atlyginta. - Jis ne
kreipė dėmesio į Salos purkštavimus ir atsisuko į mane. - Ar atskri
dai rytiniu lėktuvu?
- Aha, - atsakiau.
Jis nusišypsojo.
- Seno pasakojo, kad lėktuve kažkoks vaikinas visą kelią mušė
vieną senį - ar tik ne tu?
Aš suvaitojau, jausdamas, kaip ant mūsų staliuko leidžiasi nuo
dėmių ir sutapimų voratinklis. Sala įtariai į mane pažiūrėjo.
Paaiškinau, kad sėdėjau prie senyvo lunatiko, kuris vis bandė
ant manęs užlipti.
Jemonas nusijuokė.
- Šeno pamanė, kad lunatikas - tai tu. Ji sakė, kad tu nesiliovei į
ją spoksojęs, o paskui kaip beprotis puolei ant to senio. Kai ji lipo iš
lėktuvo, tu vis dar jį talžei.
- O Viešpatie! - sušuko Sala, su panieka mane nužvelgdamas.
Aš papurčiau galvą ir pabandžiau viską nuleisti juokais. Tačiau
išvados buvo nekokios - trenktas mergišius ir senukų kankintojas.
Vargu ar tai tinkama rekomendacija žmogui, atėjusiam į naują darbą.

Panašu, kad Jemoną tai pralinksmino, bet Sala žvelgė į mane
neslėpdamas atsargumo. Paprašiau dar gėrimų ir skubiai pakei
čiau temą.
Mes ten prasėdėjom kelias valandas - šnekučiavomės, nesku
bėdami gurkšnojome, stūmėm laiką, kol viduje liūdnai skambėjo
fortepijonas. Melodija atsklido ir į kiemą, nuspalvindama vakarą
nevilties kupinais, melancholiškais garsais, kurie atrodė beveik
malonūs.
Sala buvo įsitikinęs, kad laikraštis netrukus užsidarys.
- Aš tai išsikapstysiu, - patikino jis mus. - Pamatysit, dar mė
nuo - ir viskas. - Jam dar buvo likę du stambūs fotografijų užsaky
mai, o paskui jis ruošėsi išvykti, tikriausiai į Meksiką. - Ta-aip, dar
koks mėnuo, o paskui jau galima krautis daiktus.
Jemonas papurtė galvą.
- Robertas nori, kad laikraštis užsidarytų. Tada jis turės dingstį iš
vykti. - Jis nusišypsojo. - Nieko, dar kurį laiką pratemps. Man reikia
kokių trijų mėnesių - prikaupsiu pinigėlių ir leisiuos tolyn į salas.
- Kur? - paklausiau.
Jis gūžtelėjo pečiais.
- Nesvarbu kur, į kokią nors gerą salą, kur pigu.
Sala sušnypštė:
- Kalbi kaip urvinis žmogus, Jemonai. Iš tikrųjų tau reikia gero
darbo Čikagoje.
Jemonas nusijuokė.
- Nieko, Robertai. Kai pasidulkinsi su kuo nors, pasijusi geriau.
Sala kažką sumurmėjo ir užgulė savo alų. Nepaisant amžino
bambėjimo, man jis patiko. Spėjau, kad jis keleriais metais už mane
vyresnis, gal kokių trisdešimt dvejų trejų. Kažkodėl man atrodė, lyg
labai seniai jį pažinočiau.

Jemonas man taip pat atrodė pažįstamas, bet ne taip artimai greičiau jau priminė žmogų, kurį pažinojau kažkokioj kitoj vietoj ir
su kuriuo paskui išsiskyrėme. Jam buvo kokie dvidešimt ketveri ar
penkeri, ir jis man miglotai priminė mane patį tokio amžiaus, tik ne
tokį, koks aš iš tikrųjų buvau, bet tokį, kokį tikriausiai save įsivaizda
vau, kai apie tai pagalvodavau. Jo besiklausydamas suvokiau, kiek
daug vandens nutekėjo nuo to laiko, kai jaučiausi taip, lyg visas
pasaulis būtų man po kojomis, kiek svaigių gimtadienių praskriejo
pro šalį nuo pirmųjų mano metų Europoje, kai buvau toks naivus
ir pasitikintis savim, kad kiekvienas sėkmės trupinėlis vertė mane
jaustis šlovingu čempionu.
Jau labai seniai taip nesijaučiau. Galbūt prabėgę metai pasalūniš
kai išmušė man iš galvos mintį, kad esu čempionas. Tačiau dabar
vėl tai prisiminiau ir pasijutau senas ir šiek tiek suirzęs, kad per tokį
ilgą laiką tiek mažai padariau.
Patogiai atsisėdęs kėdėje, gurkšnojau savo gėrimą. Virėjas trink
sėjo virtuvėje, o fortepijonas kažkodėl nutilo. Iš namo vidaus atskli
do ispaniški plepalai, - miglotas fonas mano padrikoms mintims.
Pirmą kartą pajutau visą šios vietos svetimumą, didžiulį atstumą
tarp savęs ir savo paskutinio prieglobsčio. Nebuvo jokios priežas
ties jausti įtampą, tačiau vis dėlto aš ją jaučiau - karšto oro ir bėgan
čio laiko spaudimą, tuščią įtampą, atsirandančią kraštuose, kur visi
prakaituoja dvidešimt keturias valandas per parą.

Antras skyrius

JNitą rytą prabudau anksti ir nuėjau išsimaudyti. Saulė kaitino kaip
reikiant, ir aš pratūnojau paplūdimyje kelias valandas, tikėdamasis,
kad niekas nepastebės mano liguisto niujorkietiško blyškumo.
Pusę dvylikos priešais viešbutį įlipau į autobusą. Jis buvo sau
sakimšas, ir man teko stovėti. Oras autobuse buvo kaip pirtyje, bet,
atrodė, niekam tai nerūpi. Visi langai buvo uždaryti, kvapas - nepa
keliamas, ir kai pagaliau pasiekėm Kolon aikštę, man svaigo galva
ir buvau kiaurai permirkęs prakaitu.
Nusileidęs nuo kalvos žemyn prie „Naujienų" pastato, pama
čiau minią. Kai kurie žmonės laikė iškėlę didžiulius šūkius, kiti tie
siog sėdėjo ant šaligatvio arba stovėjo atsirėmę į mašinas, kartas nuo
karto šūkčiodami, kai kas nors įeidavo arba išeidavo iš pastato. Ban
džiau nekreipt į juos dėmesio, bet vienas vyriškis mane nusivijo iki
lifto, šaukdamas kažką ispaniškai ir grūmodamas kumščiu. Norė
jau suspausti jį tarp lifto durų, bet jis atšoko atgal, kai jos užsivėrė.
Kol ėjau koridoriumi į naujienų skyrių, viduje išgirdau kažką
rėkiant. Atidaręs duris pamačiau Lotermaną, stovintį kambario vi
dury ir mojuojantį nauju „EI Diario" numeriu. Jis grūmojo nedidelio
ūgio blondinui:
Mobergai! Girtuokli tu nelaimingas! Tavo dienos suskaičiuo
tos! Jei kas nors atsitiko teletaipui, atiduosiu jį taisyti už tavo išeitinę
pašalpą!
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Mobergas nieko neatsakė. Atrodė jis taip, lyg jį reiktų gabenti į
ligoninę. Vėliau sužinojau, kad jis atėjo į naujienų skyrių vidurnaktį,
nusilakęs iki žemės graibymo, ir apmyžo teletaipo aparatą. Be to, bū
tumėm galėję pirmieji išspausdint pranešimą apie pakrantėje įvyk
dytą žmogžudystę, bet policijos signalą priėmė girtas Mobergas. Lotermanas dar kartą jį iškeikė, o tada atsisuko į ką tik įėjusį Salą.
- O kur tu buvai praeitą naktį, Sala? Kodėl mes neturim nė vie
nos nuotraukos iš žmogžudystės vietos?
Sala atrodė nustebęs.
- Čia dabar kas? Baigiau darbą aštuntą - ar tikitės, kad arsiu dvi
dešimt keturias valandas per parą?
Lotermanas kažką sumurmėjo ir nusisuko. Tada jis pastebėjo
mane ir pamojo, kad užeičiau į jo kabinetą.
- O Viešpatie! - sukliko jis atsisėsdamas. - Ir kaip galima dirbti
su tais valkatom - išslenka iš darbo kada nori, apmyža brangius
prietaisus, amžinai girti... Keista, kaip iki šiol dar neišėjau iš proto.
Nusišypsojęs prisidegiau cigaretę.
- Nuoširdžiai tikiuosi, kad bent jau tu normalus. Dar vienas iš
krypėlis man jau būtų paskutinis lašas.
- Iškrypėlis? - perklausiau.
- Na, juk supranti, apie ką aš, - Lotermanas mostelėjo ranka. Iškrypėliai plačiąja prasme - girtuokliai, valkatos, vagys... Dievai
žino, iš kur jie imasi. Neverti surūdijusio skatiko! - karštai pareiš
kė. - Atsliūkina kaip žebenkštys, plačiai man šypsosi, o paskui stai
ga išnyksta nepasakę nė žodžio. - Jis liūdnai palingavo galva. - Na,
ir kaip aš galiu leisti laikraštį, kai aplink vieni bambaliai?
- Prasti popieriai, - pasakiau.
- Prasti, - sumurmėjo jis, - patikėk manim. - Tada pakėlė akis. Noriu, kad kiek įmanoma greičiau apšiltum čia kojas. Kai dabar

baigsim, nueik į biblioteką, pasirausk po senus numerius, pasižy
mėk kai ką, kad suprastum, kas čia vyksta. - Jis linktelėjo. - O vėliau
galėsi susėst su Segara, mūsų atsakinguoju redaktorium. Liepiau
jam tave apmokyti.
Mes dar truputį paplepėjom, ir aš jam užsiminiau girdėjęs gan
dus, kad laikraštis gali užsidaryti.
Jis atrodė sunerimęs.
- Čia Sala tau pripliurpė, ar ne? Nekreipk į jį dėmesio, jam sto
gas nuvažiavęs!
Aš nusišypsojau.
- Gerai. Tiesiog pamaniau, kad reiktų paklausti.
- Per daug čia aplinkui trenktų tipų, - burbtelėjo jis. - Mums
reikia blaivių protų.
Pakeliui į biblioteką svarsčiau, ar ilgai išbūsiu San Chuane iki
tol, kol ir man priklijuos etiketę „žebenkštis" ar „iškrypėlis", arba
ar greitai pradėsiu pats daužyti galvą į sieną arba gausiu į skudurus
nuo nacionalistų chuliganų. Prisiminiau keistai trūkčiojantį Lotermano balsą, kai jis skambino man į Niujorką, paslaptingas jo frazes.
Jau tada kažką pajutau, bet dabar viską mačiau aiškiai. Galėjau įsi
vaizduoti, kaip Lotermanas abiem rankom pabalusiais krumpliais
įsitvėręs ragelio ir balndo kalbėti ramiai, kai prie jo slenksčio grūda
si minia, o girti reporteriai šlapinasi kiekvienam redakcijos kampe,
kaip jis išspaudžia: „Puiku, Kempai, iš balso atrodot pakankamai
normalus, atvažiuokit čia ir..."
Ir štai aš čia - naujas veidas gyvačių irštvoje, kol kas dar nesukla
sifikuotas iškrypėlis, besipuikuojantis margu kaklaryšiu ir užsags
tytais marškiniais, jau nebe jaunas, bet dar nesukriošęs, - galima
sakyti, žmogus ant slenksčio, tapenantis į biblioteką išsiaiškinti, kas
čia apskritai vyksta.

Prasėdėjau ten kokias dvidešimt minučių, o tada įėjo lieknas dai
lus puertorikietis ir patapšnojo man per petį.
- Kempas? - paklausė jis. - Aš esu Nikas Segara, ar turite laisvą
minutę?
Aš atsistojau, ir mes paspaudėm vienas kitam rankas. Jo akys
buvo mažytės, o plaukai taip sulaižyti, kad palaikiau peruku. Jis at
rodė panašus į žmogų, kuris rašo gubernatoriaus biografiją, o taip
pat ir į žmogų, nepraleidžiantį nė vieno gubernatoriaus kokteilių
vakarėlio.
Kai mes žingsniavom per naujienų skyrių prie jo stalo kampe,
pro duris įėjo vyriškis, kuris atrodė taip, lyg būtų nužengęs iš romo
reklamos, ir pamojavo Segarai. Jis priėjo prie mūsų - elegantiškas,
besišypsantis, glotnaus amerikietiško veido, įdegęs, su pilku lininiu
kostiumu; jis labai priminė kokį nors ambasados darbuotoją.
Vyriškis šiltai pasisveikino su Segara ir paspaudė jam ranką.
- Kokie malonūs žmonės gatvėje susirinkę, - pasakė jis. - Kai
ėjau pro šalį, vienas iš jų į mane spjovė.
Segara papurtė galvą.
- Baisu, baisu... O Edas nesiliauja jų siutinęs... - Tada jis pažvel
gė į mane. - Polas Kempas, - tarė. - Helas Sandersonas.
Mes paspaudėm vienas kitam rankas. Sandersono paspaudimas
buvo tvirtas, gerai ištreniruotas, ir man pasirodė, kad tikriausiai jau
nystėje jį kas nors įtikino, jog žmogaus vertė matuojama rankos pa
spaudimu. Jis nusišypsojo, tada pažvelgė į Segarą.
- Turi laiko išgerti? Turiu tau kai ką įdomaus.
Segara žvilgtelėjo į laikrodį.
- Žinoma. Vis tiek jau ruošiausi eiti. - Jis atsisuko į mane. - Pa
kalbėsim rytoj, gerai?
Kai jau traukiau link durų, Sandersonas sušuko man pavymui:

- Smagu, kad tu su mumis, Polai. Kada nors papietausim kartu?
- Būtinai, - atsakiau.
Likusią dienos dalį praleidau bibliotekoje ir išėjau iš ten aštuntą.
Eidamas pro lauko duris, susidūriau su įeinančiu Sala.
- Ką ketini veikti šiandien vakare? - paklausė jis.
- Nieko, - atsakiau.
Jis aiškiai pradžiugo.
- Puiku! Man reikia padaryti kelis kadrus kazino, gal nori prisi
jungti?
- Kodėl ne, - atsakiau. - Ar galiu eit šitaip apsirengęs?
- Tai aišku, - linktelėjo jis šypsodamasis. - Viskas, ko reikia, - tai
kaklaryšis.
- Gerai, - pasakiau aš. - Dabar einu pas Elą, o tu atvažiuok, kai
baigsi.
Jis linktelėjo.
- Apsireikšiu už kokių trisdešimt minučių. Man reikia išryškint
juostą.
Vakaras buvo karštas, pakrantėje knibždėjo žiurkių. Už kelių
kvartalų stovėjo prisišvartavęs didžiulis kruizinis laivas. Ant denio
žybsėjo tūkstančiai švieselių, o iš vidaus sklido muzika. Apačioje
prie trapo būriavosi grupelė žmonių, kaip man pasirodė, panašių į
amerikiečių verslininkus su žmonomis. Perėjau į kitą gatvės pusę,
bet oras visiškai nejudėjo, ir vis tiek aiškiausiai girdėjosi, ką jie šne
ka, - laimingi pusgirčiai balsai iš kažkurio Amerikos užkampio, ko
kio nors pridvisusio miesteliūkščio, kuriame jie praleidžia penkias
dešimt savaičių per metus. Sustojau kažkokio seno sandėlio šešėlyje
ir jų pasiklausiau, jausdamasis lyg žmogus be tėvynės. Niekieno
nepastebėtas kelias minutes žiūrėjau ir klausiausi balsų iš Ilinojaus,

Misūrio ar Kanzaso, puikiausiai juos atpažindamas. Paskui, steng
damasis laikytis šešėlyje, patraukiau toliau ir pasukau į kalvą link
O'Lierio gatvės.
Kvartale priešais Elo barą knibždėte knibždėjo žmonių: ant laip
telių sėdėjo seniai, pro duris pirmyn atgal siuvo moterys, vaikai gai
niojosi vienas kitą ant siaurų šaligatvių, muzika sklido pro atdarus
langus, balsai šnibždėjo ispaniškai, Bramso lopšinė aidėjo iš ledų
furgonėlio, o Elo durys skendėjo blausioje šviesoje.
Perėjau per kiemą, pakeliui stabtelėjęs užsisakyti mėsainių ir
alaus. Prie galinio stalelio vienas sėdėjo Jemonas ir tyrinėjo savo už
rašus bloknote.
- Kas ten? - paklausiau, atsisėsdamas priešais jį.
Jis pažvelgė į mane ir pastūmė bloknotą į šalį.
- A, sumauta apybraiža apie emigrantus, - pavargusiu balsu at
sakė. - Ją reikia dėti į pirmadienio numerį, o aš dar net nepradėjau.
- Didelės apimties? - paklausiau aš.
Jis žvilgtelėjo į bloknotą.
- Na, laikraščiui, ko gero, per didelės. - Jis pažiūrėjo į mane. Apie tai, kodėl puertorikiečiai išvažiuoja iš šalies. - Jis papurtė gal
vą. -Atidėliojau rašymą visą savaitę, o dabar, kai Seno čia, namie nė
velnio negaliu dirbti... Jaučiuosi šiek tiek suvaržytas.
- O kur tu gyveni? - paklausiau.
Jis plačiai nusišypsojo.
- Seni, tau būtinai reikia pamatyt - paplūdimy, už kokių dvide
šimties mylių nuo miesto. Nerealu! Turi būtinai atvažiuot.
- Skamba viliojančiai, - pasakiau aš. - Man ir pačiam reikėtų ko
nors panašaus pasiieškot.
- Tau reikia mašinos, - tarė jis. - Arba ko nors panašaus į mano
motorolerį.

Linktelėjau galva.
- Puiku, nuo pirmadienio pradėsiu dairytis.
Sala pasirodė tą akimirką, kai Suodžius priėjo su mano mė
sainiais.
- Ir man tris tokius pačius, - riktelėjo Sala. - Tik kuo greičiau,
nes aš skubu.
- Tai vis darbuojiesi? - paklausė Jemonas.
Sala linktelėjo.
- Bet ne Lotermanui. Čia seniui Bobui. - Jis užsirūkė. - Mano
agentui reikia nuotraukų iš kazino. Ne taip jau paprasta jų gauti.
- Kodėl? - paklausiau.
- Tai nelegalu, - paaiškino jis. - Kai tik čia atvažiavau, mane
nutvėrė befotografuojantį „Caribė" kazino. Teko apsilankyti pas ko
misarą Roganą. - Jis nusijuokė. - Jis paklausė manęs, kaip jausčiau
si, jei nufotografuočiau kokį nors vargšą niekšelį prie ruletės rato
ir ta nuotrauka pasirodytų jo gimtojo miestelio laikraštyje kaip tik
tuo metu, kai jis užsimano paimti banko paskolą. - Jis vėl nusijuo
kė. - Atsakiau jam, kad man į tai nusispjaut. Aš - fotografas, o ne
sumautas socialinis darbuotojas.
- Na tu ir pabaisa, - tarė Jemonas šypsodamasis.
- Aha, - sutiko Sala. - Dabar mane jau visi pažįsta, todėl tenka
dirbti su šituo, - jis parodė mums miniatiūrinį fotoaparatą, ne dides
nį už žiebtuvėlį. - Aš kaip Dikas Treisis, - išsišiepė jis. - Jie man dar
pašokinės.
Tada Sala pažiūrėjo į mane.
- Na, kaip praėjo diena? Gavai pasiūlymų?
- Kokių pasiūlymų?
- Tai tavo pirma diena darbe, - atsakė jis. - Kas nors tikrai turėjo
tau pasiūlyt sandėrį.

- Nieko panašaus, - pasakiau aš. - Tik susipažinau su Segara...
Ir dar su tipu pavarde Sandersonas. Ką jis veikia?
- Ryšiai su visuomene. Dirba „Adelantėje".
- Vyriausybei?
- Galima sakyt ir taip, - tarė Sala. - Puerto Riko piliečiai moka
Sandersonui už tai, kad jis gerintų jų įvaizdį Jungtinėse Valstijose.
„Adelantė" - stambi viešųjų ryšių agentūra.
- O kada jis dirbo Lotermanui? - paklausiau. Buvau pastebėjęs Sandersono pavardę prie straipsnių senuose „Naujienų" numeriuose.
-Jis dirbo čia nuo pat pradžių - gal kokius metus, o paskui susi
dėjo su „Adelante". Lotermanas aiškina, kad jie jį persi viliojo, bet iš
tikrųjų tai nedidelis nuostolis. Apsimetėlis tas Sandersonas, vaikšto
pasikėlęs.
- Tu apie tą Segaros draugelį? - paklausė Jemonas.
- Aha, - atsiliepė Sala, išsiblaškiusiai rankiodamas salotų lapus
ir pomidorus. Jis paskubomis susikimšo mėsainius į burną ir atsisto
jo. - Eime, - tarė, žiūrėdamas į Jemoną. - Gal truputį prasiblaškysi.
Jemonas papurtė galvą.
- Turiu pabaigt šitą sumautą straipsnį, o paskui važiuosiu na
mo. - Jis nusišypsojo. - Juk aš dabar šeimos žmogus.
Susimokėję nuėjom prie Salos mašinos. Su nuleistu viršumi mes
smagiai ir greitai nulėkėm bulvaru į Kondadą. Pūtė vėsus vėjelis, ir
kol mes nardėm tarp kitų mašinų, mažojo motoriuko gaudesys pa
skęsdavo medžių viršūnėse virš mūsų galvų.
„Caribė" kazino buvo trečiame aukšte - didžiulė prirūkyta pa
talpa su tamsiom užuolaidom ant sienų. Sala norėjo dirbti vienas, ir
prie įėjimo mes išsiskyrėme.
Stabtelėjau prie „Black Jack" stalo, bet ten pasirodė nuobodu, to
dėl persikėliau prie lošėjų kauliukais. Čia buvo kur kas linksmiau.

Grupė jūreivių, susėdusių aplink stalą, šūkavo, kauliukai riedėjo per
žalią audeklą, o keli krupjė grėbstė žetonus pirmyn atgal lyg azarto
pagauti sodininkai. Tarp jūreivių matėsi įsimaišę keli vyriškiai su
smokingais ir šilkiniais kostiumais. Dauguma jų rūkė cigarus ir kalbė
jo su niujorkietišku akcentu. Dūmų debesyje sau už nugaros išgirdau
kažką pristatant kitiems kaip „patį didžiausią sukčių Niu Džersyje".
Smalsumo pagautas atsisukau ir pamačiau, kaip minėtasis sukčius
kukliai nusišypso, o greta stovinti moteris pratrūksta kvatotis.
Aplinkui ruletės stalą stovėjo žaidėjai iš smulkių sumų, daugu
ma jų atrodė gerokai vyresni nei norėjo. Lošimo kambarių apšvieti
mas nėra palankus senstančioms moterims. Jis išryškina kiekvieną
raukšlę jų veiduose ir kiekvieną apgamą ant kaklo, prakaito lašus
tarp bergždžių krūtų, plaukelius ant akimirkai apsinuoginusio spe
nelio, suglebusias rankas ar įkritusias akis. Stebėjau jų veidus, plies
kiančius raudoniu nuo persikaitinimo saulėje, kol jos spoksojo į šo
kinėjantį kauliuką ir nervingai maigė savo žetonus.
Tada sugrįžau atgal prie stalo, kur jaunas puertorikietis su baltu
švarku nemokamai dalijo sumuštinius.
- Išlindo yla iš maišo, - pasakiau aš jam.
- Sz, - iškilmingai atsakė jis.
Kai vėl patraukiau prie ruletės stalo, pajutau, kaip kažkas paė
mė mane už rankos. Tai buvo Sala.
- Pasiruošęs? - paklausė jis. - Traukiam toliau.
Pavažiavom tolyn gatve į viešbutį „Condado Beach", bet kazino
ten buvo apytuštis.
- Ne ten pataikėm, - pasakė Sala. - Einam kitur.
Netoliese buvo „La Concha" viešbutis. Čia kazino buvo prisirinkę
daugiau žmonių, bet atmosfera niekuo nesiskyrė nuo kitų - kažkoks iš

vėsęs įkarštis. Maždaug taip turėtų jaustis žmogus, geriantis stimuliuo
jamuosius vaistus, nors iš tikrųjų labiausiai už viską norėtų miego.
Nežinia kaip susibendravau su mergina, kuri tvirtino esanti iš
Trinidado. Ji turėjo dideles krūtis, kalbėjo su britišku akcentu ir vil
kėjo žalią aptemptą suknelę. Vieną akimirką dar stovėjau su ja prie
ruletės rato, ir man net nesuspėjus suvokti, kas vyksta, atsidūrėm
mašinų stovėjimo aikštelėje, laukdami Salos, kuris lygiai taip pat ne
paaiškinamai sugebėjo pakabinti mano naujos pažįstamos draugę.
Gerokai pasistengę visi susigrūdom į mašiną. Sala atrodė susi
jaudinęs.
- Eina velniop, daugiau nebefotografuosiu, - pasakė jis. - Rytoj
viską baigsiu. - Jis užsikirto. - Na... O kur toliau?
Vienintelė man žinoma vieta buvo Elo baras, todėl pasiūliau va
žiuoti ten.
Sala paprieštaravo.
- Ten sėdės visi tie valkatos iš laikraščio. Maždaug tokiu metu
jie baigia darbą.
Kurį laiką visi patylėjo, o tada Lorein pasilenkė prie priekinės
sėdynės ir pasiūlė važiuoti į paplūdimį.
- Tokia nuostabi naktis, - pasakė ji. - Pasivažinėkim po kopas.
Mane suėmė juokas.
- Puiku, velniai rautų, - pasakiau aš. - Nusipirkim romo ir vary
kim į kopas.
Sala kažką sumurmėjo ir užvedė mašiną. Už kelių kvartalų nuo
viešbučio sustojome prie vyno rūsio, ir jis išlipo.
- Nupirksiu butelį, - pasakė jis. - Bet greičiausiai jie neturės
ledo.
- Nesvarbu, - atsiliepiau aš. - Tik nepamiršk vienkartinių stik
linių.

Sala kažkodėl nevažiavo iki oro uosto, kur, pasak jo paties, pa
plūdimiai tušti, tačiau išsuko iš plento iškart už Kondado, ir mes
sustojom prie paplūdimio priešais gyvenamąjį rajoną.
- Toliau nepravažiuosim, - tarė jis. - Einam, išsimaudysim.
Lorein sutiko, bet kita mergina pradėjo spyriotis.
- Kas tau yra, po galais? - pasipiktino Sala.
Ji perliejo jį lediniu žvilgsniu ir nieko nepasakė. Mudu su Lorein
išlipom iš mašinos ir palikom Salą su jo problemomis. Paėjom kelis
šimtus jardų paplūdimiu, ir mane suėmė smalsumas.
- Ar tu tikrai nori lipti į vandenį? - galop paklausiau.
- Žinoma, - atsakė ji, nusitraukdama per galvą suknelę. - Jau
visą savaitę apie tai svajojau. Čia tokia nuobodybė - mes nieko kito
ne veikėm, tik sėdėjom ir sėdėjom.
Aš nusimečiau drabužius ir stebėjau, kaip ji dvejoja, nusivilkti
apatinius ar ne.
- Juk nebūtina jų šlapinti, - pasakiau.
Ji nusišypsojo, pripažindama, koks išmintingas mano patari
mas, tada atsisegė liemenėlę ir nusismaukė kelnaites. Mes nuėjom
prie vandens ir įbridom. Jis buvo šiltas ir sūrus, bet siautė tokios
didelės bangos, kad nei man, nei jai nepavyko išsilaikyti ant kojų.
Vienai akimirkai buvau nusprendęs prasibrauti pro bangas į atvi
rą jūrą, bet vien pažiūrėjus į tamsius vandenis noras dingo. Tada
mes pastrypinėjom po bangų mūšą, leisdami bangoms vartyti mus
iš kojų, kol galiausiai Lorein nusiyrė atgal į krantą, sakydama, kad
jau nebeturi jėgų. Nusekiau paskui ją ir, kai atsisėdom ant smėlio,
pasiūliau jai cigaretę.
Mes truputį pasišnekučiavom, bandydami kuo greičiau išdžiūti,
ir staiga ji mane prisitraukė ir užsivertė ant savęs.
- Pamylėk mane, - primygtinai pareikalavo ji.

Aš nusijuokiau ir pasilenkęs švelniai įkandau jai į krūtį. Ji suvai
tojo ir pradėjo tąsyti mane už plaukų, ir dar po kelių minučių grum
tynių aš užkėliau ją ant mūsų drabužių, kad neliptų smėlis. Mane
labai smarkiai jaudino jos kūno kvapas, ir, aistringai suėmęs ją už
sėdmenų, ėmiau stumdyti aukštyn ir žemyn. Staiga ji sukliko; iš pra
džių pamaniau, kad jai skauda, bet paskui suvokiau, kad ji patyrė
nerealų orgazmą. Ji patyrė juos kelis iš eilės ir kiekvienąkart klykė,
gerokai anksčiau, kol aš pajutau besiartinant savąjį.
Taip mes gulėjom kelias valandas, vėl darydami tą patį, vos tik
pasijusdavom pailsėję. Manau, neištarėm vienas kitam net penkias
dešimties žodžių. Atrodė, kad jai nereikia nieko daugiau, tik orgaz
mo sąrėmių ir vaitojimo, sukibusiems kūnams ridenantis smėlyje.
Man gal kokį tūkstantį kartų įkando mimis - mažyčiai vabzdžiai,
kurių geluonis prilygsta didžiulei bitei. Visas mano kūnas buvo nu
sėtas siaubingomis pūslėmis, kai mes galiausiai apsirengėm ir nušlubčiojom atgal į tą vietą, kur prieš tai palikom Salą su jo mergina.
Nė kiek nenustebau pamatęs, kad jų jau nebėra. Mes pakilom į
gatvę ir palaukėm taksi. Paleidau ją prie „Caribė" ir pažadėjau kitą
dieną paskambinti.

Trečias skyrius

INIusigavęs į darbą, paklausiau Salos, kas atsitiko su jo mergina.
- Geriau neprimink, - prakošė jis pro dantis. - Tai kekšei užėjo
isterija, ir turėjom važiuot iš ten. - Jis patylėjo. - O kaip taviškė?
- Puikiai, - atsakiau. - Nuėjom kokią mylią į priekį, o paskui
lenktyniaudami bėgom atgal.
Sala smalsiai mane nužvelgė ir nusisukęs sugrįžo į savo tamsųjį
kambarėlį.
Likusią dienos dalį praleidau rašydamas tekstus pagal senus
straipsnius. Kai jau susiruošiau eiti, mane pasikvietė Tairelas ir
pranešė, kad rytoj nuo ankstyvo ryto manęs laukia užduotis oro
uoste. Pusę aštuonių atskrendąs Majamio meras, ir aš turėsiąs pa
imti iš jo interviu. Užuot kvietęs taksi, nusprendžiau pasiskolinti
Salos mašiną.
Oro uoste išvydau tuos pačius neaukštus kampuotų veido bruo
žų vyriškius, sėdinčius prie lango ir laukiančius lėktuvo iš Majamio.
Už keturiasdešimt centų nusipirkau „Times" ir perskaičiau apie
sniego pūgą Niujorke: „Merit bulvaras uždarytas... Eismas sustojo
kelioms valandoms... Gatvėse pasirodė sniego valymo mašinos... Die
nos didvyris - sniego valymo mašinos vairuotojas iš Steiten Ailendo...
Meras Vagneris paskelbė kovinę parengtį... Visi vėlavo į darbą..."
Pažvelgiau į šviesų Karibų rytą, pilną žalumos, tingulio ir sau
lės, ir padėjau laikraštį į šalį.
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Lėktuvas iš Majamio atskrido, bet mero jame nebuvo. Pasiklausinėjęs sužinojau, kad jo vizitas atidėtas „dėl sveikatos sutrikimų".
Iš telefono būdelės paskambinau į naujienų skyrių. Atsiliepė Mobergas.
- Meras neatskrido, - pasakiau.
- Ką?! - suriko Mobergas.
- Sako, kad susirgo. Nėra apie ką rašyti. Ką man daryti? - pa
klausiau.
- Kontoroj geriau nesirodyk, - atsakė jis. - Čia baisi košė užvi
rė. Vakar vakare dviem streiklaužiams sulaužė rankas. - Jis nusijuo
kė. - Išžudys jie mus visus. Atvažiuok po pietų - tada jau turėtų būt
saugu.
Aš grįžau į kavinę ir papusryčiavau: kiaušinienė su kumpiu,
ananasas ir keturi puodeliai kavos. Pasijutau sotus ir atsipalaidavęs,
ir man visiškai neberūpėjo, ar Majamio meras gyvas, ar miręs. Nuė
jau į stovėjimo aikštelę ir nusprendžiau aplankyti Jemoną. Jis buvo
nubraižęs man planelį, kaip pasiekti jo namą paplūdimyje, tačiau
paaiškėjo, kad nesu pasiruošęs važiuoti smėlėtu keliuku, kuris pri
minė proskyną Filipinų džiunglėse. Visą kelią važiavau žemomis
pavaromis, man iš kairės plytėjo jūra, o iš dešinės - didžiulė pelkė.
Pro šalį driekėsi kokosų palmės, medinės lūšnos, kuriose glaudėsi
tyliai spoksantys vietiniai gyventojai; sukinėjau vairą, kad nesuvažinėčiau viščiukų ir karvių ant kelio, traiškydamas krabus, pirma
pavara šliaužiau per gilias stovinčio vandens balas, kračiausi ir šo
kinėjau per griovius ir duobes, ir pirmą kartą po to, kai išvykau iš
Niujorko, pajutau, kad iš tikrųjų esu Karibuose.
Įkypi ankstyvos saulės spinduliai nudažė palmes žalsvo aukso
spalva. Skindamasis kelią per griovius, turėjau prisimerkti nuo bal
to kopų švytėjimo. Nuo pelkės kilo pilkšvas rūkas, o priešais lūšne-

les juodaodės moterys džiaustė ant tvoros statinių skalbinius. Stai
ga priešais mane išniro raudonas alaus furgonas, vežantis prekes į
„EI Colmado de Jesus Lopo", mažytę parduotuvėlę šiaudiniu stogu
laukymėje šalia kelio. Galų gale, po keturiasdešimt penkių minučių
pragariško primityvaus vairavimo pamačiau kažką panašaus į bloki
nių „dėžučių" grupę pačiame paplūdimio pakraštyje. Pagal Jemono
apibūdinimą jos man ir reikėjo, todėl išsukau iš kelio ir, dar kokius
dvidešimt jardų pavažiavęs per palmių giraitę, sustojau prie vieno
iš namų.
Sėdėjau mašinoje ir laukiau, kol jis pasirodys. Jo motoroleris sto
vėjo priešais, kieme, taigi žinojau, kad jis namie. Kai praėjus kelioms
minutėms niekas nesujudėjo, išlipau pasidairyti. Nors durys buvo
praviros, namuose nieko nebuvo. Jemono būstas vargiai priminė na
mą, jau greičiau - kalėjimo kamerą. Prie vienos sienos stovėjo lova,
uždengta tinkleliu nuo moskitų. Visas būstas - vienas kambarys,
dvylikos pėdų ilgio ir pločio, su mažyčiais langeliais ir betoninėmis
grindimis. Viduje buvo drėgna ir tamsu, ir nenorėjau net pagalvoti
apie tai, kaip viskas atrodo uždarius duris.
Visa tai pamačiau vos užmetęs žvilgsnį; suvokiau, kad atvykau
nepranešęs, ir visai nenorėjau, kad mane aptiktų šniukštinėjantį lyg
kokį šnipą. Per kiemą nuėjau prie smėlėto skardžio, kurio status šlai
tas leidosi į paplūdimį. Iš dešinės ir kairės nesimatė nieko daugiau,
tik baltas smėlis ir palmės, o priešais driekėsi vandenynas. Už kokių
penkiasdešimties jardų nuo kranto bangos plakėsi į apsauginį rifą.
Tada netoli nuo rifo pamačiau dvi susiglaudusias figūras. Atpa
žinau Jemoną ir merginą, kuri atskrido kartu su manim lėktuvu. Jie
stovėjo nuogi, iki juosmens įbridę į vandenį, jos kojos apsivijusios
jo klubus, o rankos - kaklą. Ji laikė atlošusi galvą, ir jos ilgi šviesūs
plaukai buvo pasklidę ant vandens lyg karčiai.
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Iš pradžių man pasirodė, kad regiu viziją. Vaizdas buvo toks
idiliškas, kad mano protas atsisakė jį priimti. Tiesiog stovėjau ir žiū
rėjau. Jemonas laikė merginą už liemens ir lėtai suko ją aplink save.
Paskui išgirdau garsą, tylų laimingą šūksnį, ir ji išskėtė rankas lyg
sparnus.
Tada apsisukau ir nuvažiavau atgal į „Jesūs Lopo" parduotu
vę. Nusipirkau mažą butelį alaus už penkiolika centų ir atsisėdau
ant suolelio laukymėje. Pasijutau visiškas senis. Ką tik matytas
vaizdas sugrąžino man daugybę prisiminimų - ne apie tai, ką ka
daise padariau, bet apie tai, ko nepadariau, apie veltui iššvaistytas
valandas, nusivylimo akimirkas, amžinai prarastas progas, nes lai
kas jau nusinešė didelę mano gyvenimo dalį, kurios aš niekada
nebesusigrąžinsiu. Tuo pat metu pavydėjau Jemonui ir gailėjausi
savęs, nes pamačiau jį tokią akimirką, prieš kurią nublanko visa
mano paties laimė.
Jaučiausi vienišas sėdėdamas ant to suolelio, o tuo metu senjo
ras Lopo spoksojo į mane lyg koks juodasis magas iš už savo prekys
talio šalyje, kur baltajam žmogui su velvetiniu švarku nėra ką veikti,
ir išvis nėra jokios priežasties čia būti. Prasėdėjau šitaip kokias dvi
dešimt minučių, svilinamas jo žvilgsnio, o tada nuvažiavau atgal
pas Jemoną, tikėdamasis, kad jiedu jau baigė.
Atsargiai prisiartinau prie namo, bet man dar nesuspėjus išsukti
iš kelio, Jemonas jau pasitiko mane šaukdamas:
- Važiuok iš čia! Nėra ko čia rodytis su savo darbininkų klasės
problemomis!
Aš sutrikęs nusišypsojau ir sustojau prie kiemo.
- Tik nelaimė galėjo čia tave atvyti taip anksti, Kempai, - tarė jis
šypsodamasis. - Kas atsitiko, ar laikraštis užsidarė?
Aš papurčiau galvą ir išlipau iš mašinos.

- Turėjau ankstyvą užduotį.
- Na ir puiku, - pasakė jis. - Kaip tik suspėjai pusryčiams. - Jis
linktelėjo galva link nameliūkščio. - Šeno gamina, - mes ką tik po
ryto maudynių.
Priėjau prie paplūdimio pakraščio ir apsidairiau. Staiga užsima
niau išsirengti nuogas ir pulti į vandenį. Saulė kaitino; aš su pavydu
nužvelgiau Jemoną, kuris vilkėjo tik juodas trumpikes. Stovėdamas
ten su švarku ir kaklaryšiu, pasijutau lyg koks mokesčių inspekto
rius. Veidu sruvo prakaitas, marškiniai lipo prie nugaros.
Tada iš namelio išėjo Šeno. Iš jos šypsenos supratau, kad ji mane
pažino - tą patį tipą, kuriam lėktuve nuvažiavo stogas. Aš nervingai
nusišypsojau ir pasisveikinau.
- Aš tave prisimenu, - pasakė ji, ir Jemonas pradėjo juoktis, kai
bandžiau išstenėti atsakymą.
Ji vilkėjo baltą bikinį, o jos palaidi plaukai siekė juosmenį. Dabar
ji jau nė iš tolo nepriminė sekretorės; ji atrodė lyg laukinis ir jaus
mingas vaikas, kuris gyvenime nevilkėjo nieko kito, tik dvi baltos
medžiagos juosteles ir šypsojosi šilta šypsena. Nors ji buvo nedide
lio ūgio, dėl savo kūno formos atrodė stambesnė - ne trapaus, neiš
sivysčiusio kūno sudėjimo, būdingo daugumai neaukštų merginų,
bet kūningai apvalių formų, dėl kurių ji atrodė lyg sudėta vien iš
klubų, šlaunų, krūtų spenelių ir ilgų plaukų šilumos.
- Aš alkanas kaip žvėris, - tarė Jemonas. - Kaip ten su tais pus
ryčiais?
- Beveik paruošiau, - atsakė Šeno. - Nori greipfruto?
- O kaipgi, - atsiliepė jis. - Sėsk, Kempai. Nesijaudink tu taip.
Nori greipfruto?
Papurčiau galvą.
- Nereikia čia to mandagumo, - pasakė jis. - Juk žinau, kad nori.

- Na gerai, - pasakiau. - Duok tą greipfrutą.
Šeno pasirodė su dviem lėkštėm. Vieną padavė Jemonui, o kitą
padėjo priešais mane. Tai buvo didžiulis omletas su užbarstytu ant
viršaus kumpiu.
Aš papurčiau galvą sakydamas, kad jau papusryčiavau.
Ji nusišypsojo.
- Nesijaudink. Dar daug liko.
- Rimtai, - pasakiau. - Pavalgiau oro uoste.
- Tai pavalgyk dar kartą, - tarė Jemonas. - O paskui prisigaudysim omarų - juk turi visą rytą laisvą.
- O tu į darbą nesiruoši? - paklausiau. - Maniau, kad šiandien
turi atiduoti straipsnį apie emigrantus.
Jis nusišypsojo ir papurtė galvą.
- Dabar man paskyrė rašyti apie paskendusius lobius. Popiet
susitinku su nardytojais - jie tvirtina, kad uosto prieigose rado su
dužusį ispanų galioną.
- O ką, emigrantus nuėmė? - paklausiau.
- Ne, grįšiu prie jų, kai baigsiu šitą.
Gūžtelėjau pečiais ir pradėjau valgyti. Šeno pasirodė su savo
lėkšte ir atsisėdo ant žemės prie Jemono kėdės.
- Sėsk čia, - pasakiau aš pakildamas.
Ji nusišypsojo ir papurtė galvą.
- Nieko tokio, man patogu.
- Sėdėk, Kempai, - tarė Jemonas. - Keistai elgiesi. Tikriausiai
tau nesveika anksti keltis.
Sumurmėjau kažką apie gerą toną ir vėl ėmiausi valgyti. Pro sa
vo lėkštės viršų mačiau Šeno kojas, smulkias, stangrias ir įdegusias.
Ji buvo pusnuogė ir taip akivaizdžiai šito nesuvokė, kad pasijutau
lyg nesavas.

Po pusryčių ir romo butelio Jemonas pasiūlė paimti povandeni
nį šautuvą ir nueiti prie rifo pamedžioti omarų. Tuoj pat sutikau,
jausdamas, kad negali būti nieko blogiau, kaip sėdėti ir kaisti nuo
savo geidulių.
Jis turėjo visą povandeninio plaukiojimo aprangą ir netgi didžiu
lį dvivamzdį šautuvą, o aš užsidėjau kaukę ir kvėpavimo vamzdelį,
kuriuos jis buvo nupirkęs Šeno. Mes nusiyrėme prie rifo, ir aš iš
paviršiaus stebėjau, kaip jis nardo palei dugną ieškodamas omarų.
Netrukus jis pakilo ir padavė man šautuvą, tačiau be plaukmenų
negalėjau lengvai manevruoti, todėl pasidaviau ir leidau jam nar
dyti. Šiaip ar taip, man labiau patiko sūpuotis ant švelnių bangų
paviršiuje, spoksoti į baltą paplūdimio smėlį ir palmes, kartas nuo
karto pasilenkti ir stebėti Jemoną, plaukiojantį apačioje, tarsi kitame
pasaulyje, slystantį dugnu lyg kokia nors pabaisa žuvis.
Mes pasistūmėjom kokį šimtą jardų palei rifą, o tada jis pareiš
kė, kad reikia pabandyti kitoje pusėje.
- Tik atsargiau, - pridūrė jis, irdamasis link seklios ertmės rifo
juostoje. - Ten gali būti ryklių - dairykis aplinkui, kol būsiu panėręs.
Staiga jis susilenkė dvilinkas ir nėrė tiesiai žemyn. Po kelių se
kundžių iškilo su stambiu žaliu omaru, besiplakančiu ant žeberklo
smaigalio.
Netrukus jis sugrįžo su dar vienu, ir mes išlipom į krantą. Šeno
laukė mūsų kieme.
- Puikūs priešpiečiai, - tarė Jemonas, įmesdamas juos į kibirą
prie durų.
- O kas toliau? - paklausiau.
- Paprasčiausiai nutrauksim jiems žnyples ir įmesim į puodą, atsakė Jemonas.
- Velniai griebtų, - pasakiau. - Gaila, kad negaliu pasilikt.

- Kada tau reikia būt darbe? - paklausė jis.
- Jau netrukus, - atsakiau. - Jie laukia mano reportažo apie Ma
jamio merą.
- Eina jis po velnių, tas meras, - pasiūlė Jemonas. - Pasilik čia.
Prisigersim ir nušausim kokią vištą.
-Vištą?
-A ha. Visi mano kaimynai laiko vištas. Jos laksto laisvėje. Praei
tą savaitę vieną nušoviau, kai neturėjom mėsos. - Jis nusijuokė. - La
bai neblogas užsiėmimas - vaikytis jas su povandeniniu šautuvu.
- Jėzau, - sumurmėjau. - Šitie žmonės tave patį pradės vaikytis
su povandeniniu šautuvu, jei aptiks, kad žudai jų vištas.
Sugrįžęs į redakciją, radau Salą tamsiajame kambaryje ir prane
šiau, kad grąžinu jam mašiną.
- Puiku, - tarė jis. - Mums reikia važiuot į universitetą. Lotermanas nori, kad tu susitiktum su elektros energijos tiekėjais.
Mes pašnekėjom kelias minutes, ir jis manęs paklausė, ar dar
ilgai planuoju gyventi viešbutyje.
- Netrukus turėsiu išsikelti, - atsakiau jam. - Lotermanas man
sakė, kad galiu ten likti tol, kol nesusirasiu kur gyventi, bet paskui
pridūrė, kad savaitės užteks per akis.
Jis linktelėjo.
- Aha, jis greitai tave iškeldins arba paprasčiausiai liausis mokė
jęs už tavo kambarį. - Jis pažvelgė į mane. - Jei nori, gali pagyvent
pas mane, bent jau kol susirasi, kas tau patinka.
Akimirką pasvarsčiau. Jis gyveno dideliame rūsį primenančia
me kambaryje, senamiesčio bute pirmame aukšte su aukštomis lu
bomis ir langinėmis uždangstytais langais, kuriame tebuvo tik elek
trinė viryklė maistui gaminti.

- Kodėl gi ne, - pasakiau. - Kiek moki už nuomą?
- Šešiasdešimt.
- Tinka, - nusprendžiau. - Ar nemanai, kad pradėsiu tave erzinti?
- Nė velnio, - atsakė jis. - Manęs niekada nebūna namie. Ta vie
ta mane slegia.
Aš nusišypsojau.
- Kada galiu įsikelti?
Jis gūžtelėjo pečiais.
- Kada tik nori. Kol kas geriau gyvenk viešbuty. Kai Lotermanas
pradės ką nors aiškinti, pasakyk, kad rytoj išsikeli.
Jis susirinko savo įrangą, ir mes išėjom pro užpakalines duris,
kad išvengtumėm minios priešais pastatą. Buvo taip karšta, kad
kiekvieną kartą, kai tik sustodavom prie raudonos šviesos, mane
visą išpildavo prakaitas. Paskui, kai vėl pajudėdavom, vėjas mane
atvėsindavo. Sala nardė tarp mašinų Ponse de Leono aveniu, sukda
mas link priemiesčių.
Kažkur Santurse sustabdėme mašiną, leisdami moksleiviams
pereiti per gatvę, ir jie visi pradėjo iš mūsų juoktis.
- La cucaracha! - šaukė jie. - Cucaracha! Cucaracha!
Sala atrodė sutrikęs.
- Kas čia vyksta? - paklausiau.
- Tie peliūkščiai vadina mano mašiną tarakonu, - atsakė jis. Reikėtų kelis pervažiuot.
Nusišypsojau, patogiai atsilošiau sėdynėje, ir mes nuvažiavom
tolyn. Pasaulis, kuriame neseniai atsidūriau, buvo kažin kuo keis
tas ir nerealus. Linksmas, bet - ir šiek tiek slegiantis. Štai - gyvenu
sau prabangiam viešbuty, lakstau po pusiau pietų amerikietišką
miestą su žaisline mašina, panašia į tarakoną ir leidžiančia reak
tyvinio naikintuvo garsus, sliūkinu skersgatviais ir dulkinuosi pa

plūdimyje, medžioju maistą ryklių knibždančiame vandenyje, per
sekiojamas minios, rėkaujančios svetima kalba - ir visa tai vyksta
keistame ispaniškame Puerto Rike, kur visi leidžia amerikietiškus
dolerius, važinėja amerikietiškomis mašinomis ir sėdi prie ruletės
įsivaizduodami, kad jie Kasablankoje. Viena miesto dalis atrodė
kaip Tampa, o kita - kaip viduramžių beprotnamis. Kiekvienas
mano sutiktas žmogus elgėsi taip, lyg ką tik būtų grįžęs iš pasku
tinio filmavimo bandymo. Ir man mokėjo juokingą atlyginimą už
tai, kad bastyčiausi aplinkui, viską įdėmiai stebėčiau ir „išsiaiškin
čiau, kas gi čia vyksta".
Man rūpėjo parašyti visiems savo draugams ir pakviesti juos
čia. Pagalvojau apie Filą Rolinzą, spaudžiantį devintą prakaitą Niu
jorke, nenuleidžiantį akių nuo metro kamščių ir gaujų susirėmimų
Brukline, apie Diuką Petersoną, trinantį kelnes „Baltajam arkly"
ir svarstantį, kuo, po galais, jam toliau užsiimti, apie Karlą Brau
ną Londone, amžinai keiksnojantį vietinį klimatą ir nuolat besivai
kantį naujų darbų, apie Bilą Minišą, bebaigiantį mirtinai prasigerti
Romoje. Norėjau visiems jiems telegrafuoti: „Greitai atvažiuokit
tšk romo statinėje vietos daug tšk darbo jokio tšk pinigai dideli
tšk visą dieną geri tšk visą naktį dulkiniesi tšk paskubėkit kbl gali
greitai užsiraukti tšk".
Galvojau apie tai, stebėdamas, kaip pro šalį lekia palmės, o saulė
šildo man veidą, ir nelauktai, mašinai staigiai sustojus, mane metė
ant priekinio stiklo. Tą pat akimirką rausvas taksi automobilis nu
švilpė pro sankryžą už kokių šešių pėdų nuo mūsų.
Salos akys iššoko iš orbitų, o ant kaklo išsprogo venos.
Dievo motina! - suklykė jis. - Matei tą šunsnukį? Tiesiai per
raudoną šviesą!
Jis perjungė pavarą ir mes nuriaumojom tolyn.

- Jėzau! - sumurmėjo Sala. - Man jau bloga nuo jų visų! Reikia
dingt iš šitos vietos, kol manęs dar neužmušė.
Jis visas drebėjo, ir aš pasisiūliau perimti vairą. Jis tarytum neiš
girdo.
- Aš rimtai kalbu, - iškošė jis. - Man reikia dingt iš čia. Atrodo,
kad sėkmė mane apleidžia.
Jau ir anksčiau Sala buvo apie tai užsiminęs, ir manau, kad tik
rai tuo tikėjo. Jis amžinai kalbėjo apie sėkmę, bet iš tikrųjų turėjo
omenyje labai gerai sutvarkytą likimą. Jis tvirtai tikėjo tuo, kad di
džiulės ir nekontroliuojamos jėgos veikia ir jo labui, ir prieš jį, tikėjo
dalykais, kurie kiekvieną minutę vyksta ir kinta visame pasaulyje.
Komunizmo atsiradimas nedavė jam ramybės, nes tai reiškė, kad
žmonės tampa akli Salos žmogiškam jautrumui. Žydų nelaimės jį
slėgė, nes tai reiškė, kad žmonėms reikia atpirkimo ožių, ir anksčiau
ar vėliau Sala taps vienu iš jų. Ir kiti dalykai jam nuolat rūpėjo: kapi
talizmo žiaurumas, nes Salos sugebėjimai buvo išnaudojami, bukas
amerikiečių turistų vulgarumas, nes jis kūrė Salai blogą reputaciją,
nerūpestingas puertorikiečių kvailumas, nes jis pavertė Salos gyve
nimą amžinai pavojingu ir sunkiu, ir netgi - dėl kažkokios man visiš
kai nesuvokiamos priežasties - šimtai valkataujančių šunų, kuriuos
jis matė San Chuane.
Didžioji dalis jo samprotavimų nepasižymėjo originalumu. Sala
buvo nepakartojamas todėl, kad visiškai nesugebėjo nuo nieko atsi
riboti. Jis buvo lyg fanatiškas futbolo aistruolis, kuris išbėga į aikštę
ir bando sustabdyti priešininkų puolėją. Gyvenimas jam atrodė lyg
Didysis žaidimas, o visa žmonija buvo pasidalijusi į dvi komandas:
„Salos vaikinai" ir „Kiti". Ant kortos buvo pastatyta fantastiškai
daug, ir kiekvienos rungtynės buvo lemiamos. Tačiau Sala, nors ir
stebėdavo jas lyg apsėstasis, daugeliu požiūrių priminė aistruolį, ku

ris garsiai patarinėja, nors jo niekas negirdi, minioje kitų patarėjų,
kurių niekas negirdi, ir visą laiką žino, kad niekas į jį nekreipia dė
mesio, nes jis nėra komandos treneris ir niekada juo nebus. Kaip ir
visus aistruolius, Salą labai erzino suvokimas, kad geriausia, ką jis
gali padaryti netgi pačią kritiškiausią akimirką - tai išbėgti į aikštę
ir sukelti kokius nors neteisėtus neramumus, kad po to, kvatojantis
miniai, jį išvilktų apsauginiai.
Mes taip ir nenuvažiavom į universitetą, nes Salai užėjo epilepsi
jos priepuolis, ir mums teko pasukti atgal. Aš jau nežinojau ko grieb
tis, bet jis tik numojo ranka ir atsisakė leisti man vairuoti.
Pakeliui į redakciją paklausiau jo, kaip jam pavyko visus metus
išsilaikyti tam pačiam darbe.
Jis nusijuokė.
O kas daugiau pas juos dirbs? Aš esu vienintelis profesionalas
visoj saloj.
Mes vėžlio greičiu stūmėmės į priekį per didžiulį transporto kamš
tį, ir galiausiai Sala pradėjo taip nervintis, kad man teko sėsti prie
vairo. Kai sugrįžom į redakciją, pikčiurnos triukšmadariai jau buvo
dingę, bet naujienų skyrius virte virė. Tairelas, darbinis arklys, išėjo
iš darbo, o Mobergą kone mirtinai sumušė profsąjungų smogikai. Jie
nučiupo jį prie pastato ir atsikeršijo už pralaimėjimą Jemonui.
Lotermanas sėdėjo ant kėdės pačiame naujienų skyriaus vidury
je, garsiai vaitojo ir vapėjo nežinia ką, kai du policininkai bandė jį ap
klausti. Už kelių pėdų nuo jo Tairelas ramiai sėdėjo prie savo stalo ir
užsiiminėjo savo reikalais. Dirbti jam dar buvo likusi savaitė.

Ketvirtas skyrius

Jxaip ir tikėjausi, mano pokalbis su Segara pasirodė tuščias laiko
gaišinimas. Prasėdėjom prie jo stalo kokią valandą, besisvaidydami
tuščiomis frazėmis ir kikendami vienas iš kito juokelių. Nors jis ir
puikiai kalbėjo angliškai, kalbos barjeras vis dėlto neišnyko, ir aš iš
karto pajutau, kad mes su juo niekada nepasidalysim vienas su kitu
jokiais esminiais dalykais. Man susidarė įspūdis, kad jis puikiai su
vokia, kas vyksta Puerto Rike, bet neturi jokio supratimo apie žurna
listiką. Kai jis kalbėjo kaip politikas, jo žodžiai skambėjo protingai,
bet buvo sunku jį įsivaizduoti laikraščio redaktorium. Segara, rodės,
įsivaizdavo, kad visiškai pakanka to, jog jis pats supranta susiklos
čiusią padėtį. Mintis apie tai, kad jis turėtų perteikti tai, ką žino pats,
dar kam nors, o tuo labiau plačiam skaitytojų būriui, būtų jį sukrė
tusi kaip pavojinga erezija. Mums besišnekant jis mane gerokai nu
stebino užsimindamas, kad juodu su Sandersonu mokėsi viename
kurse Kolumbijos universitete.
Man prireikė nemažai laiko, kol supratau, kokia Segaros funkci
ja laikraštyje. Jį vadino Atsakinguoju redaktorium, bet iš tikrųjų jis
buvo visiškas niekas, ir aš nekreipiau į jį ypatingo dėmesio.
Tikriausiai būtent todėl Puerto Rike nesusiradau daug draugų,
ar bent jau tokių draugų, kokių būčiau galėjęs susirasti, nes, kaip Sandersonas man labai subtiliai paaiškino, Segara buvo kilęs iš vienos
pačių turtingiausių ir įtakingiausių šeimų saloje, o jo tėvas - buvęs

a

generalinis prokuroras. Kai Nikas tapo „Naujienų" atsakinguoju re
daktorium, laikraštis įsigijo daugybę vertingų sąjungininkų.
Niekada negerbiau Lotermano už jo iškreiptą mąstymą, bet
laikui bėgant pamačiau, kad jis naudoja Segarą tik kaip savotišką
vitriną, išpuoselėtos išvaizdos ir puikiai savo funkciją atliekantį įsi
vaizduojamą direktorių, kuris turėjo įtikinti skaitančiąją publiką,
kad „Naujienos" - tai ne jankių ruporas, o tokia pat puiki vietinė
institucija kaip romas ir gabalinis cukrus.
Po pirmojo mūsų pašnekesio mudu su Segara pasakydavom
vienas kitam vidutiniškai trisdešimt žodžių per savaitę. Kartas nuo
karto jis palikdavo man raštelį, įkištą į rašomąją mašinėlę, bet steng
davosi kalbėti kuo mažiau. Iš pradžių man tai visai patiko, nors Sandersonas ir paaiškino, kad kol Segara laiko mane tuščia vieta, esu
pasmerktas socialinei užmarščiai.
Tačiau tais laikais neturėjau jokių socialinių ambicijų. Turė
jau tik teisę laisvai judėti. Buvau dirbantis žurnalistas ir galėjau
netrukdomas patekti visur, kur man reikėjo, be kita ko, ir į praš
matniausius šokių vakarėlius, ir gubernatoriaus namus, ir slaptas
pakrantės įlankas, kur aukštuomenės merginos naktį plaukiodavo
nuogos.
Tačiau po kurio laiko Segara pradėjo mane erzinti. Mane apė
mė jausmas, lyg man būtų užkertami visi keliai, ir dėl to kaltas Se
gara. Kai manęs nekviesdavo į vakarėlius, į kuriuos ir taip niekada
nebūčiau ėjęs, arba kai skambindavau kokiam nors vyriausybės
pareigūnui telefonu, o jo sekretorė mandagiai mane pasiųsdavo
kuo toliau, pradėjau jaustis kaip visuomenės atstumtasis. Nebū
čiau dėl to nė kiek krimtęsis, jei būčiau m anęs/kad šitaip yra dėl
mano paties kaltės, bet tai, kad Segara piktavališkai mane kontro
liavo, jau pradėjo mane rimtai nervinti. Nesvarbu, nuo ko jis mane

atkirsdavo; svarbu buvo tai, kad jis apskritai galėjo mane kaip nors
riboti, netgi ir kalbant apie dalykus, kurių man visiškai nereikėjo.
Iš pradžių man kilo pagunda viską nuleisti juokais, suteikti Segarai kiek galima daugiau nemalonių akimirkų ir leisti jam vykdyti
savo juodus kėslus. Tačiau to nepadariau, nes dar nebuvau visai pa
siruošęs susikrauti daiktus ir traukti kitur. Dariausi jau per senas,
kad leisčiau sau įsigyti galingų priešų, neturėdamas jokių kozirių.
Be to, buvau praradęs entuziazmą, kuris anksčiau mane užvesda
vo, leisdamas daryti tai, kas man atrodė būtinai reikalinga, ir suteik
damas pasitikėjimo, kad pasekmių visada išvengsiu. Aš jau buvau
pavargęs visada nuo visko bėgioti ir niekad neturėti kozirių. Vieną
vakarą, kai sėdėjau pats sau vienas pas Elą kieme, man netgi atėjo
mintis, kad žmogus gali gyventi, vadovaudamasis savo paties protu
ir valia tik tam tikrą laiką. Aš šitaip gyvenau jau dešimt metų ir paju
tau, kad mano ištekliai baigia išsekti.
Segara artimai draugavo su Sandersonu ir, kad ir kaip bebūtų
keista, nors Segara laikė mane netašytu kaimiečiu, Sandersonas iš
kailio nėrėsi, stengdamasis būti su manim mandagus ir mielas. Pra
ėjus kelioms savaitėms po to, kai su juo susipažinau, man prireikė
paskambinti į „Adelantę" dėl vieno straipsnio, kurį tuomet rašiau,
ir pamaniau, kad ta proga galiu pakalbėti ir su Sandersonu.
Jis pasisveikino su manim kaip su senu draugeliu ir, atsakęs į
visus mano klausimus, pakvietė mane tą vakarą pavakarieniauti į
savo namus. Buvau taip nustebęs, kad sutikau nė nemirktelėjęs. Iš
Sandersono balso tono atrodė, kad man vakarieniauti jo namuose
yra visiškai natūralu, ir tik padėjęs ragelį supratau, kad nieko natū
ralaus tame nėra.
Po darbo nuvažiavau pas jį taksi. Verandoje radau Sandersoną
su vyriškiu ir moterim, kurie buvo ką tik atvykę iš Niujorko. Jie ke

liavo į San Lusiją pasitikti savo jachtos, kurią įgula atplukdė iš Li
sabonos. Bendras pažįstamas pasiūlė jiems atvykus į San Chuaną
susirasti Sandersoną, ir jiedu apsireiškė pas jį visiškai netikėtai.
- Pasiunčiau, kad atneštų omarų, - tarė mums Sandersonas. Kol juos atgabens, mums belieka tik gerti.
Vakaras pasitaikė puikus. Pora iš Niujorko man priminė kažką
labai seniai matyto. Šnekėjom apie jachtas, apie kurias šiek tiek nusi
maniau, nes dirbau jose būdamas Europoje, ir apie kurias nusimanė
ir jie, nes pasaulyje, iš kurio jie atvyko, kiekvienas turėjo po jachtą.
Mes gurkšnojom baltąjį romą, kuris, pasak Sandersono, buvo nepa
lyginti geresnis už džiną, ir iki vidurnakčio visi pakankamai prisigėrėm ir patraukėm į paplūdimį maudytis nuogi.
Po to vakaro pas Sandersoną leisdavau ne mažiau laiko nei pas
Elą. Jo butas atrodė taip, lyg būtų apstatytas Holivudo užsakymu
filmuojant filmą apie Karibus. Jis užėmė visą apatinę seno tinkuo
to namo dalį prie pat paplūdimio miesto pakraštyje. Svetainė buvo
skliautuotomis lubomis, ant kurių kabojo oro kondicionierius, o pla
čios durys vedė į tinklu atitvertą verandą. Priešais verandą driekėsi
palmių sodas, pro kurio vartelius galėjai išeiti į paplūdimį. Veran
da buvo iškilusi aukščiau už sodą, ir vakarais galėdavai ten sėdė
ti, gurkšnoti ir grožėtis miesto panorama. Kartas nuo karto jūroje
praplaukdavo ryškiai apšviestas kreiseris pakeliui į Šen Tomą arba
Bahamų salas.
Jeigu vakaras būdavo per karštas arba padaugindavai išgerti, galė
davai pasiimti rankšluostį ir nueiti prie jūros išsimaudyti. Po to tavęs
jau laukdavo geras brendis, o jei tebesijausdavai apgirtęs - laisva lova.
Pas Sandersoną mane nervino tik trys dalykai. Vienas iš jų - pats
Sandersonas, kuris buvo toks puikus šeimininkas, kad niekaip nega-

Įėjau suvokti, kas gi su juo ne taip; kitas - Segara, su kuriuo neretai
ten susidurdavau, ir trečias - toks Zimburgeris, kuris gyveno viršu
tinėje namo dalyje.
Zimburgeris atrodė panašesnis į žvėrį, nei į žmogų - aukštas, pil
votas ir plikas, tarsi kokio komikso apie nelabuosius herojaus veidu.
Jis tvirtino esąs investitorius ir amžinai tauškė apie tai, kaip šen bei
ten statysiantis viešbučius, tačiau kiek man teko matyti, jis užsiimi
nėjo tik tuo, kad trečiadienio vakarais vaikščiodavo į atsargos jūros
pėstininkų susirinkimus. Zimburgeris niekaip negalėjo atsisveikin
ti su savo senąja kapitono tarnyba jūros pėstininkų korpuse. Anks
tyvomis trečiadienio popietėmis jis užsivilkdavo savo uniformą ir
nusileisdavo pas Sandersoną į verandą išgerti, kol ateidavo laikas
eiti į susirinkimą. Kartais Zimburgeris vilkėdavo uniformą ir pirma
dieniais ar penktadieniais, paprastai sugalvojęs kokį nors nerimtą
pasiteisinimą.
- Šiandien turiu papildomą užduotį, - sakydavo jis. - Kapitonas
Toks-ir-Toks nori, kad padėčiau jam vadovauti šaudymo mokymams.
Tada jis nusijuokdavo ir įsipildavo dar išgerti. Jis niekada nenusiimdavo savo jūrininko pilotės, netgi sėdėdamas patalpoje penkias
ar šešias valandas. Gerdavo jis be paliovos, ir sutemus jau graibyda
vo žemę ir kriokdavo. Tada pradėdavo žingsniuoti po verandą arba
svetainę, urgzdamas ir keikdamas „bailius ir užnugario žiurkes iš
Vašingtono" už tai, kad jie nepasiuntė jūros pėstininkų į Kubą.
- Aš pats ten važiuosiu! - klykdavo jis. - Kaip mane gyvą matot,
važiuosiu! Kažkas turi sutrypt tą gyvačių lizdą, tai kodėl gi ne aš?
Dažnai Zimburgeris užsijuosdavo pistoleto diržą su tuščiomis
makštimis, nes savo ginklą turėjo palikti bazėje, pliekdavo delnu per
makštis ir staugdavo ant įsivaizduojamo priešo už durų. Nejauku bū
davo stebėti, kaip jis siekia ginklo, apsimesdamas, kad iš tikrųjų ten

yra, guli ant suglebusio Zimburgerio klubo, sunkus ir paruoštas nau
doti „lygiai taip pat, kaip būdavo Ivo Čimo saloje". Graudus būdavo
vaizdelis, ir aš visuomet apsidžiaugdavau, kai tik jis išeidavo.
Vengiau Zimburgerio kaip tik įmanydamas, bet kartais jis už
klupdavo mus netikėtai. Pavyzdžiui, susipažinęs su mergina, nusivesdavau ją pas Sandersoną, mes pavakarieniaudavom ir po to sėdė
davom ir šnekučiuodavomės, o tada staiga išgirsdavom beldžiant į
tinklines duris. Pro jas įgriūdavo Zimburgeris - raudonu veidu, su
šlapiais nuo prakaito chaki spalvos marškiniais, pilote, užmaukšlin
ta ant jo kulkos formos makaulės, - ir pasilikdavo sėdėti su mumis
velniai žino kiek laiko, visa gerkle aiškindamas apie kokią nors tarp
tautinę katastrofą, kurios lengvai galima buvo išvengti, „jei tik tie
šunsnukiai būtų leidę jūrų pėstininkams daryti savo darbą, užuot
laikę už pasaitėlio kaip šunis".
Mano nuomone, Zimburgerį buvo per maža laikyti už pasaitė
lio kaip šunį, - jį reikėjo nušauti kaip pasiutusį keturkojį. Niekaip
negalėjau suprasti, kodėl Sandersonas jį pakenčia. Jis su Zimburgeriu visada būdavo labai malonus, netgi kai visiems pasidarydavo
aišku, kad tą vyrą reikia surišti ir numesti į jūrą lyg šiukšlių maišą.
Įtariau, taip buvo dėl to, kad Sandersonas buvo labai atsidavęs savo
viešųjų ryšių specialisto darbui. Niekada nemačiau, kad jį kas nors
būtų išvedęs iš kantrybės. Reikia manyti, kad darbe ant jo buvo užsi
sėdę gerokai daugiau nuobodžių nevykėlių, niekšų ir apsimetėlių,
nei ant kurio nors kito žmogaus šioje saloje.
Sandersono požiūris į Puerto Riką labai skyrėsi nuo tų, kuriuos
tik teko išgirsti redakcijoje. Jis teigė niekada nematęs kitos vietos su
tokiu stipriu potencialu. Po dešimties metų čia būsiantis rojus, nauja
Amerikos auksinė pakrantė. Galimybių įvairovė tiesiog stulbino jo
vaizduotę.

Kalbėdamas apie visus tuos dalykus, kurie vyko Puerto Rike, jis
labai užsidegdavo, tačiau aš niekada nebuvau tikras, kuriomis iš sa
vo kalbų jis pats tiki. Niekada jam neprieštaraudavau, bet jis žinojo,
kad visko nepriimu už gryną pinigą.
- Tik nereikia čia kreivai šypsotis, - sakydavo jis. - Aš dirbau
laikraštyje ir žinau, ką kalba tie idiotai.
Paskui Sandersonas dar labiau įsikarščiuodavo.
- Ir kodėl jau taip iš aukšto į viską žiūri? - sakė jis. - Čia niekam ne
rūpi, kad tu mokeisi Jeilio universitete. Šitiems žmonėms esi viso labo
tik apgailėtinas reporteris, dar vienas valkata iš „Dienos naujienų".
Visas tas reikalas su Jeiliu tebuvo tik niūrus pokštas. Niekada
nebuvau priartėjęs prie Niu Heiveno arčiau kaip per penkiasdešimt
mylių, bet būdamas Europoje aptikau, kad paprasčiau yra prisis
tatyti Jeilio auklėtiniu, nei aiškinti, kodėl pasimokęs dvejus metus
Vanderbilte išėjau savanoriu į kariuomenę. Sandersonui niekada
neužsiminiau, kad mokiausi Jeilyje, tikriausiai jis išgirdo apie tai iš
Segaros, kuris skaitė mano laišką Lotermanui.
Sandersonas mokėsi Kanzaso universitete, paskui - Kolumbijos
žurnalistikos mokykloje. Jis tvirtino, kad didžiuojasi kilęs iš žemdir
bių krašto, bet iš tikrųjų jis taip akivaizdžiai to gėdijosi, kad graudu
būdavo į jį žiūrėti. Kartą prisigėręs jis man pasakė, kad Helo Sandersono iš Kanzaso jau nebėra - jis mirė traukinyje į Niujorką, o šitas
Helas Sandersonas, kurį aš pažįstu, gimė, vos tik traukinys sustojo
Niujorko Pensilvanijos stotyje.
Suprantama, jis melavo. Nepaisant visų jo karibietiškų drabu
žių ir Medisono aveniu manierų, netgi jo buto su vaizdu į jūrą ir
„Alfa Romeo" sportinio automobilio, Sandersonas išsaugojo tiek
daug kanzasietiškų bruožų, kad nejauku buvo klausytis, kaip jis
tai neigia. Tačiau jis turėjo dar ir šį tą niujorkietiško, šį tą europie

tiško, ir dar kažko, kas nepriklausė jokiai šaliai ir tikriausiai buvo
stipriausiu apibendrinančiu jo gyvenimo faktu. Kai jis pirmąkart
man užsiminė, kad yra įsiskolinęs du su puse tūkstančio dolerių
vienam psichiatrui Niujorke ir moka po.penkiasdešimt per savaitę
dar vienam San Chuane, aš apstulbau. Nuo to laiko pradėjau žiū
rėti į jį visiškai kitaip.
Ne, nemaniau, kad jis trenktas. Aišku, jis buvo apsimetėlis, ta
čiau ilgą laiką laikiau jį vienu iš tų apsimetėlių, kurie panorėję gali
„įjungti" ir „išjungti" apsimetinėjimą. Su manimi jis atrodė pakan
kamai nuoširdus, ir tomis retomis akimirkomis, kai iš tikrųjų atsipa
laiduodavo, man jis labai patiko. Tačiau ne taip dažnai jis nusimesdavo visus savo apsauginius skydus, o jei ir nusimesdavo, tai tik
padedant romui. Jis taip retai atsipalaiduodavo, kad jo natūralus el
gesys atrodė truputį nerangus, vaikiškas, netgi jaudinantis. Jis buvo
taip nutolęs nuo savęs paties, kad, mano manymu, jau nebežinojo,
koks yra iš tikrųjų.
Nepaisant visų jo trūkumų, aš gerbiau Sandersoną; jis atvyko
į San Chuaną dirbti reporteriu naujame laikraštyje, kurį dauguma
žmonių laikė viso labo tik nevykusiu pokštu, o po trejų metų tapo
stambiausios viešųjų ryšių kompanijos Karibuose viceprezidentu.
Sandersonas pasidarbavo iš peties; nors aš ir pats nebūčiau linkęs
tuo užsiiminėti, turėjau pripažinti, kad su savo darbu jis susidorojo
puikiai.
Sandersonas turėjo svarių priežasčių puoselėti optimizmą Puer
to Riko atžvilgiu. Eidamas geras pareigas „Adelantėje", jis sudary
davo daugiau sandėrių ir užsikaldavo daugiau pinigų, nei galėjo įsi
vaizduoti, kaip juos išleisti. Nė akimirkos neabejojau, kad nepraeis
ir dešimt metų, kai Sandersonas taps milijonieriumi, žinoma, nebent
psichoanalitikų honorarai stipriai šoktelėtų į viršų. Jam pačiam atro

dė, kad užteks ir penkerių, bet aš tą skaičių padvigubinau, nes man
atrodė nepadoru, kad žmogus, dirbantis tokį darbą kaip Sandersonas, užsidirbtų milijoną dolerių net nesulaukęs keturiasdešimties.
Jis buvo iškilęs taip aukštai, kad įtariau, jog jis jau nebeskiria
ribos tarp verslo ir slapto sąmokslo. Kai tik kam nors prisireikdavo
žemės sklypo statyti naujam viešbučiui, kai nesutarimai aukščiau
siu lygiu sukeldavo virpesius vietinėje administracijoje arba kai jau
turėdavo atsitikti kas nors svarbaus, Sandersonas paprastai žinoda
vo apie tai daugiau nei pats gubernatorius.
Mane tai stulbino, nes visuomet būdavau tik stebėtojas, kuris at
vyksta į įvykio vietą ir gauna nedidelius pinigus už tai, kad aprašo,
ką mato ar ką gali išsiaiškinti paskubomis uždavęs kelis klausimus.
Klausydamasis Sandersono, pasijutau atsidūręs ant didžiulio lūžio
ribos. Svarstydamas apie ekonominio bumo atneštą sumaištį ir gro
buonišką moralę, kuri stūmė jį į priekį, pirmą kartą gyvenime pajutau
galintis gauti progą paveikti įvykių tėkmę, užuot paprasčiausiai juos
stebėjęs. Netgi galėjau praturtėti; dievaži, tai atrodė gana paprasta.
Aš daug apie tai mąsčiau ir, nors vengiau apie tai užsiminti, pradėjau
įžvelgti tame, kas vyko aplinkui, naują matmenį.

Penktas skyrius

Dalos butas Tetuano gatvėje buvo ne jaukesnis už olą - drėgna ir
šalta grota pačioje senamiesčio širdyje. Ir rajonas ne pats geriausias.
Sandersonas vengė savo bute rodytis, o Zimburgeris vadino jį klo
aka. Man jis priminė didžiulę rankinio salę kokiame nors prakaitu
pradvisusiam Krikščioniško jaunimo asociacijos pastate. Lubosper dvidešimt pėdų pakilusios nuo grindų, nė gurkšnio gryno oro,
jokių baldų, išskyrus dvi metalines lovas ir improvizuotą staliuką
užkandžiams. Kadangi butas buvo pirmame aukšte, niekada nepalikdavom atidarytų langų, nes vagys būtų įlindę ir viską išnešę.
Praėjus savaitei po įsikėlimo, Sala paliko vieną langą neužsklęstą, ir
jam pavogė viską, ką jis turėjo, netgi batus ir purvinas kojines.
Šaldytuvo neturėjom, taigi ir ledo, todėl gerdavom šiltą romą iš
nešvarių taurių ir kiek įmanydami stengdavomės laikytis kuo toliau
nuo to buto. Nebuvo sunku suprasti, kodėl Sala taip lengvai sutiko
mane priimti - mudu abu grįždavom ten tik pasikeisti drabužių ar
miegoti. Kiekvieną vakarą stumdavau laiką pas Elą, prisigerdamas
iki apkvaitimo, nes mane purtė vien nuo minties, kad reikės grįžti
į Salos butą.
Pagyvenęs ten savaitę, susidariau labai griežtą dienotvarkę.
Miegodavau maždaug iki dešimtos, nelygu koks triukšmas gatvė
je, paskui nusiprausdavau po dušu ir eidavau pas Elą pusryčiauti.
Su nedidelėmis išimtimis įprasta darbo diena laikraštyje truko nuo

vidurdienio iki aštuntos vakaro, su pasitaikančiais kelių valandų
svyravimais į vieną ar kitą pusę. Tada mes sugrįždavom pas Elą
vakarieniauti. O paskui - kazino, koks nors vakarėlis arba papras
čiausiai sėdėjimas pas Elą ir nesibaigiančios kalbos, kol visi prisigerdavom ir nušlitiniuodavom į lovas. Kartais eidavau pas Sandersoną, ir dažniausiai ten sutikdavau žmonių, su kuriais galima
būdavo išgerti. Išskyrus Segarą ir besmegenį Zimburgerį, beveik
visi Sandersono svečiai buvo iš Niujorko, Majamio arba Mergelių
salų. Tam tikra prasme jie visi pirko, statė arba pardavinėjo nekil
nojamąjį turtą, ir dabar, galvodamas apie tuos laikus, nebeprisime
nu nė vieno vardo ar veido iš to gero šimto žmonių, su kuriais
ten susipažinau. Nė vienos išskirtinės asmenybės visame būryje.
Tačiau ten manęs visada laukė malonaus bendravimo atmosfera ir
geidžiamas poilsis po niūrių vakarų pas Elą.
Vieną pirmadienio rytą mane pažadino toks garsas, lyg kas nors
už lango skerstų mažus vaikus. Pažvelgiau pro plyšį langinėje ir
pamačiau kokius penkiolika mažųjų puertorikiečių, šokančių ant
šaligatvio ir kankinančių šunį su trimis kojomis. Pasiuntęs jiems pra
keiksmų, nuskubėjau pas Elą pusryčių.
Kieme viena sėdėjo Šeno ir skaitė aptrintą „Ledi Čaterli meilu
žio" leidimą. Ji atrodė labai jauna ir daili, vilkėjo baltą suknelę ir
avėjo sandalus, o palaidi plaukai krito ant nugaros. Kai priėjau prie
jos staliuko ir atsisėdau, ji nusišypsojo.
- Iš kur čia atsiradai taip anksti? - paklausiau.
Ji užvertė knygą.
- A, Fricui reikėjo kažkur eiti pabaigti rašyt savo straipsnį.
O man reikia išsigryninti kelionės čekius, laukiu, kol atsidarys
bankas.
- O kas tas Fricas? - pasidomėjau.

Ji pažvelgė į mane taip, lyg tikrintų, atsibudau ar ne.
- Jemonas? - skubiai perklausiau.
Ji nusijuokė.
- Vadinu jį Fricu. Toks jo vidurinis vardas - Edisonas Fricas Je
monas. Neblogai, ar ne?
Sutikau, kad tikrai neblogai. Man jis visuomet buvo tik Jemonas.
Iš esmės, aš apskritai beveik nieko apie jį nežinojau. Leisdamas va
karus pas Elą, jau išklausiau beveik visų laikraščio darbuotojų gyve
nimo istorijas, tačiau Jemonas kiekvieną vakarą traukdavo tiesiai na
mo, ir buvau pradėjęs laikyti jį vienišiumi be jokios tikros praeities
ir su tokia miglota ateitimi, kad nebuvo prasmės apie ją kalbėti. Ne
paisant to, kažkodėl jaučiau, kad pažįstu jį gana gerai, ir mums visai
nebūtina daug šnekėtis. Nuo pat pradžių jaučiau, kad tarp mudvie
jų su Jemonu užsimezgė geras ryšys, lyg ir koks trapus supratimas,
kad tarp saviškių kalbos nieko nevertos ir kad žmogus, žinantis, ko
nori, turi velniškai mažai laiko tam pasiekti, o tuo labiau - patogiai
atsisėdęs aiškinti apie tai kitiems.
Nežinojau nieko ir apie Seno, išskyrus tai, kad ji nepaprastai
pasikeitė nuo tada, kai pirmą kartą pamačiau ją oro uoste. Dabar
ji buvo įdegusi saulėje ir laiminga, nebeliko nė krislo tos nervinės
įtampos, kuri taip aiškiai matėsi, kai ji vilkėjo sekretorės kostiumė
lį. Tačiau dar ne visa įtampa buvo dingusi. Po jos palaidais šviesiais
plaukais ir draugiška mergaitiška šypsena pajutau kažką, kas tvir
tai ir ryžtingai judėjo prie ilgai lauktos atomazgos. Dėl to ėmiau
truputį nervintis; be to, prisiminiau, kaip iš pradžių jos geidžiau,
ir tai, kaip ji atrodė apsikabinusi kojomis Jemoną tą rytą vandeny
je. Prisiminiau ir dvi nekuklias baltos medžiagos juosteles ant jos
prisirpusio kūno kieme. Visa tai sukosi mano galvoje, kai sėdėjau
su ja pas Elą ir pusryčiavau.

Pusryčiams suvalgiau mėsainį ir kiaušinienės. Kai tik atvykau
į San Chuaną, Elo meniu sudarė alus, romas ir mėsainiai. Tokie
pusryčiai kartais versdavo paklusti savo įnoriams, ir ne kartą prisigerdavau prieš eidamas į darbą. Vieną dieną paprašiau Elo atnešti
kiaušinienės su kava. Iš pradžių jis atsisakė, bet paskui, kai dar kar
tą paprašiau, pažadėjo pabandyti. Ir štai dabar pusryčiams galėjai
užsisakyti kiaušinienės prie mėsainio ir kavos vietoj romo.
- Ar tu čia ilgam? - paklausiau Seno.
Ji nusišypsojo.
- Nežinau. Mečiau darbą Niujorke. - Ji pakėlė akis į dangų. - Aš
tik noriu būt laiminga. Su Fricu aš laiminga, todėl ir esu čia.
Aš supratingai linktelėjau.
- Aha, skamba įtikinamai.
Ji nusijuokė.
- Tai ilgai netruks. Niekas netrunka ilgai. Bet dabar aš laiminga.
- Laiminga, - sumurmėjau, bandydamas suvokti šio žodžio
prasmę. Tačiau, kaip ir meilė, tai vienas iš žodžių, kurio niekada
iki galo nesupratau. Dauguma žmonių, kurie nuolat susiduria su
žodžiais, jais per daug netiki, ir aš - ne išimtis. Ypač tokiais skam
biais žodžiais kaip laimė, meilė, nuoširdumas ir stiprybė. Jie per daug
migloti ir sąlygiški, kai palygini juos su tokiais ausį rėžiančiais bjau
riais žodeliūkščiais kaip niekšingas, pigus ir veidmainiškas. Su šiais žo
džiais jaučiuosi laisvai, nes jie yra lakūs ir iškart gulasi į vietą, o su
skambiais žodžiais yra kur kas sunkiau - juos užtikrintai gali vartoti
tik kunigas arba kvailys.
Visai nesiruošiau lipdyti Seno kokios nors etiketės, todėl paban
džiau pakeisti temą.
- Apie ką jis rašo straipsnį? - paklausiau, pasiūlydamas jai ci
garetę.

Ji papurtė galvą.
- Vis dar apie tą patį, - atsakė ji. - Jau tiek prisikankino su ta is
torija apie puertorikiečius, vykstančius į Niujorką.
- Prakeikimas, - pasipiktinau. - Maniau, jis jau seniai ją baigė.
- Ne, - tarė ji. - Jis vis gaudavo naujų užduočių. Bet šitą jau būti
nai reikia baigt šiandien - tuo jis dabar ir užsiima.
Gūžtelėjau pečiais.
- Be reikalo jis taip jaudinasi. Vienu straipsniu daugiau ar ma
žiau - tokiam laikraštpalaikiui menkas skirtumas.
Po kokių šešių valandų paaiškėjo, kad skirtumas vis dėlto yra,
nors ir ne ta prasme, kurią turėjau galvoje. Po pusryčių palydėjau Šeno iki banko ir nuėjau į darbą. Buvo gal šešios, kai, kažin kur pratūno
jęs visą dieną, pasirodė Jemonas. Aš jam linktelėjau, o paskui truputį
susidomėjęs stebėjau, kaip Lotermanas pasikvietė jį prie savo stalo.
- Noriu aptarti su tavim straipsnį apie emigrantus, - tarė jis. Kokius makaronus man kabini?
Jemonas atrodė nustebęs.
- Ką jūs norit pasakyt?
Lotermanas staiga pratrūko šaukti.
- Noriu pasakyt, kad tai tau geruoju nesibaigs! Tris savaites tem
pei gumą su tuo straipsniu, o dabar Segara man sako, kad iš jo jo
kios naudos!
Jemonas paraudo ir pasilenkė prie Lotermano, lyg norėdamas
stverti jį už gerklės.
- Jokios naudos? - tyliai pakartojo jis. - Kodėl iš jo... jokios naudos?
Tokio įsiutusio Lotermano dar nebuvau matęs, bet Jemonas atro
dė taip grėsmingai, kad jis staiga pakeitė toną - labai nežymiai, bet
pakankamai pastebimai.

- Klausyk, - pasakė jis. - Aš moku tau atlyginimą ne už tai, kad
rašytum žurnalinius straipsnius. Kokį velnią tu galvojai, kai pripy
lei dvidešimt šešis puslapius?
Jemonas palinko į priekį.
- Suskaidykit į dalis, - pasiūlė jis. - Nebūtina publikuoti visko
iš karto.
Lotermanas nusijuokė.
- Aha, vadinasi, štai kaip? Nori, kad spausdinčiau serialą - už
sigeidei Pulitzerio premijos, ar ką? - Jis žengė žingsnį į priekį ir vėl
pakėlė balsą. - Jemonai, kai man reikės serialo, aš ir paprašysiu se
rialo! Ar tu toks bukas, kad nesupranti?
Dabar jau visi stebėjo, kas vyksta, ir man atrodė, kad Jemonas
tuoj pažers Lotermano dantis po visą naujienų skyrių. Tačiau kai jis
prabilo, nusistebėjau jo ramybe.
- Klausykit, - pasakė jis griežtai. - Prašėt, kad parašyčiau straips
nį apie tai, kodėl puertorikiečiai išvyksta iš Puerto Riko, tiesa?
Lotermanas išsprogino į jį akis.
- Tai va, aš ir rašiau tą straipsnį visą savaitę, - ne tris, jei prisimin
sit tą mėšlą, kuriuo mane užvertėt. O dabar jūs ant manęs šaukiat
dėl to, kad jis išėjo dvidešimt šešių lapų! Po velnių, jis turėjo būti
šešiasdešimties! Jei būčiau parašęs taip, kaip norėjau, jus jau būtų
išgrūdę iš miesto už tai, kad jį išspausdinot!
Lotermanas, rodės, susimąstė.
- Na gerai, - pasakė jis po pauzės. - Jei nori rašyt šešiasdešim
ties lapų straipsnį, tai tavo reikalas. Bet jei nori dirbti man, norėčiau
gauti jį sutrumpintą iki tūkstančio žodžių rytdienos numeriui.
Jemonas vos pastebimai šyptelėjo.
- Segarai puikiai sekasi toks darbas, kodėl jums nepaprašius jo,
kad sutrumpintų?

Lotermanas pasipūtė kaip rupūžė.
- Ką čia šneki? - suriko jis. - Nori pasakyt, kad atsisakai jį trum 
pinti?
Jemonas nusišypsojo.
- Tik pamaniau, ar jums kas nors yra bandęs nusukti galvą?
- Ką? - riktelėjo Lotermanas. - Ar teisingai išgirdau, kad tu gra
sini nusukti man galvą?
Jemonas šypsojosi.
- Niekada negali žinoti, kada tau kas nors nusuks galvą.
- Dieve maloningas! - sušuko Lotermanas. - Tau, Jemonai, visai
stogas nuvažiavo - žmones už tokias kalbas į kalėjimą sodina.
- Taip, sodina, - atsakė Jemonas. - O galvas irgi NUSUKA! - Jis
ištarė tuos žodžius garsiai ir, nenuleisdamas akių nuo Lotermano,
rankomis pavaizdavo, tarsi žiauriai suktų jam galvą.
Dabar jau Lotermanas atrodė ne juokais sunerimęs.
- Tau tikrai stogas nuvažiavo, - nervingai pasakė jis. - Gal tau
geriau išeit iš darbo, Jemonai - dabar pat.
- O, ne, - skubiai atsiliepė Jemonas. - Jokiu būdu. Aš per daug
užsiėmęs.
Lotermanas pradėjo drebėti. Žinojau, kad jis visai nenori atleis
ti Jemono, nes tada tektų sumokėti jam išeitinę pašalpą. Patylėjęs
jis vėl tarė:
- Taip, Jemonai, manau, kad tau geriau būtų išeiti. Neatrodo,
kad čia jaustumeisi laimingas, kodėl gi tau neišėjus?
Jemonas nusijuokė.
- Netgi labai laimingas. Kodėl manęs neatleidžiat, jei taip norit?
Stojo įtempta tyla. Laukėm kito Lotermano ėjimo, susidomėję ir
šiek tiek sutrikę dėl to, kas vyko. Iš pradžių tai atrodė panašu į eili
nę Lotermano tiradą, bet maniakiškos Jemono pastabos suteikė šiai
scenai keistą žiaurumo atspalvį.

Lotermanas kurį laiką į jį spoksojo ir atrodė nervingesnis nei pa
prastai, o paskui apsisuko ir nuėjo į savo kabinetą.
Atsilošęs kėdėje, nusišypsojau Jemonui, o tada išgirdau, kaip Lo
termanas šaukia mano pavardę. Demonstratyviai skėstelėjęs ranko
mis, lėtai pakilau ir nuėjau į jo kabinetą.
Jis sėdėjo susikūprinęs prie stalo ir maigė rankose kamuoliuką,
kurį naudodavo popieriams prispausti.
- Užmesk akį į šitą, - tarė jis. - Pasakyk, kaip manai, ar verta jį
trumpinti.
Jis padavė man krūvelę popierių - supratau, kad tai Jemono
straipsnis.
- O jei taip, - pasakiau aš, - tai man jį sutrumpinti?
- Visiškai teisingai, - atsakė jis. - Tik nebandyk malti šūdo. Per
skaityk ir pasakyk, ką su juo galima padaryt.
Nusinešiau straipsnį prie savo stalo ir dukart perskaičiau. Jau
pirmą kartą perskaitęs supratau, kodėl Segara sakė, kad iš jo jokios
naudos. Didžiąją jo dalį sudarė dialogai, pokalbiai su puertorikiečiais oro uoste. Jie pasakojo, kodėl vyksta į Niujorką, ko jie ten tikisi
ir ką galvoja apie gyvenimą, kurį palieka išvykdami.
Iš pirmo žvilgsnio man tai pasirodė gana nuobodu. Dauguma
puertorikiečių atrodė naivūs tamsuoliai - jie neskaitė kelionių bro
šiūrų ir romo reklamų, jie nieko nežinojo apie ekonominį bumą. Jie
tenorėjo vienintelio dalyko - patekti į Niujorką. Straipsnis buvo niū
rokas, tačiau baigus jį skaityti, man neliko nė menkiausios abejonės,
kodėl tie žmonės išvyksta. Ne todėl, kad jų nurodytos priežastys
turėjo prasmės, tačiau vis dėlto tai buvo priežastys, paprasti pareiš
kimai, gimę protuose, kurių aš niekada nesupratau, nes užaugau
Šen Luise, name su dviem voniomis, vaikščiojau į futbolo varžybas
ir vakarėlius su džinu, lankiau šokių pamokas, dariau dar daugybę
dalykų, tačiau niekada nebuvau puertorikietis.

Aš pamaniau, kad tikroji priežastis, kodėl tie žmonės palieka
salą, yra ta pati, dėl kurios aš palikau Šen Luisą ir universitetą ir pa
siunčiau velniop visus tuos dalykus, kurių turėjau trokšti, - teisybę
sakant, visus tuos dalykus, kurių privalėjau trokšti, juos saugoti, jei
galima taip pasakyt. Pasvarsčiau, kaip būtų nuskambėję mano at
sakymai, jei kas nors būtų paėmęs iš manęs interviu Lamberto oro
uoste tą dieną, kai išvykau į Niujorką su dviem lagaminais, trim
šimtais dolerių ir voku su savo straipsnių iškarpomis iš kariuome
nės laikraščio.
- Sakykit, pone Kempai, kodėl jūs paliekat Šen Luisą, kur gyve
na kelios jūsų šeimos kartos ir kur jūs tik panorėjęs galėtumėt susi
kurti sau ir savo vaikams nišą ir taikiai, saugiai ir sočiai gyventi visą
likusį gyvenimą?
- Na, suprantat, aš... na... mane apėmė keistas jausmas. Aš...
hm... štai sėdžiu čia, žiūriu į šitą vietą ir noriu kuo skubiau dingti iš
čia, suprantat? Noriu pabėgti.
- Ponas Kempai, jūs atrodote protingas žmogus. Kas gi tokio yra
Šen Luise, nuo ko jūs norit pabėgti? Suprantat, nenoriu pasirodyt įky
rus, tiesiog esu reporteris, ir pats esu iš Talahasio, mane čia atsiuntė...
- Suprantu. Norėčiau iš tikrųjų... na... Žinot, norėčiau jums papa
sakot, kad... Na, gal turėčiau pasakyt, kad pajutau, kaip ant manęs
leidžiasi guminis maišas... Grynai simboliškai, suprantat... Savanau
diškas tėvų tamsumas dabar atsiliepia jų vaikams... Ar galit iš šito
ką nors ištraukti?
- Cha cha, atrodo, suprantu, ką jūs norit pasakyt, ponas Kem
pai. Pas mus Talahasyje maišas yra medvilninis, bet manau, kad to
kio paties dydžio ir...
- Aha, tai vis tas pats prakeiktas maišas. Taigi aš išvykstu ir ma
nau, kad... na...

- Pone Kempai, norėčiau jums pasakyt, kad aš jus puikiai su
prantu, tačiau ir jūs supraskit, kad jei grįšiu atgal su istorija apie
guminį maišą, man pasakys, kad ji nieko verta, ir tikriausiai mane
išmes iš darbo. Todėl nenoriu jūsų spausti, bet vis dėlto - gal galė
tumėt pasakyt ką nors konkretesnio, na, žinot - ar čia užtenka gali
mybių agresyviems jauniems žmonėms? Ar Šen Luisas vykdo savo
įsipareigojimus jaunimui? Ar mūsų visuomenė pakankamai lanks
čiai priima jaunų žmonių idėjas? Galite būt su manim atviras, pone
Kempai - kur vis dėlto priežastis?
- Hm, bičiuli, norėčiau jums padėti. Dievas žino, visai nenoriu,
kad jūs grįžtumėt be straipsnio ir jus atleistų iš darbo. Žinau, kaip
būna - pats esu žurnalistas, bet... na... Aš jaučiu baimę - ar galit tai
panaudoti? „Šen Luisas sukelia jauniems žmonėms baimę" - neblo
ga antraštė, ar ne?
- Na va, Kempai, atrodo, galėsiu tai panaudot - guminiai mai
šai, baimė.
- Po velnių, bičiuli, kartoju - tai maišo baimė! Papasakokit jiems,
kad tas vyrukas Kempas bėga iš Šen Luiso, nes įtaria, kad tame mai
še pilna visokių šlykštynių, ir jis nenori, kad jį irgi ten įgrūstų. Iš
tolo užuodžia. Tas Kempas ne koks nors pavyzdinis jaunuolis. Jis
užaugo name su dviem tualetais ir futbolo kamuoliu, bet kažkurią
akimirką nukrypo nuo kurso. Dabar jis nenori nieko daugiau, tik
dingti, pabėgti. Jam nė velnio nerūpi Šen Luisas nei jo draugai, nei
šeima, ir apskritai niekas... Jis tenori susirasti kokią nors vietelę, kur
galėtų laisvai kvėpuoti... Na kaip, ar tiks?
- Na, Kempai, visa tai skamba truputį isteriškai. Nežinau, ar pa
vyks parašyt apie jus straipsnį, ar ne.
- Tada eikit po velnių. Čiuožkit iš čia. Jau paskelbė mano skry
dį - girdit tą pranešimą? Girdit?

Jūs visai iš proto išsikraustėt, Kempai! Jūs blogai baigsit! Paži
nojau tokių žmonių kaip jūs Talahasyje, ir jie visi baigė...
Taip taip, jie visi baigė kaip puertorikiečiai. Pabėgo, nesugebėda
mi paaiškinti kodėl, tačiau jiems velniškai norėjosi pabėgti, ir jiems
visiškai nerūpėjo, supranta tai laikraščiai ar ne. Jie kažkodėl įsikalė
sau į galvą, kad jei dings iš čia po velnių, ras ką nors geriau. Jie iš
girdo žinią, velniškai bjaurią žinią, kuri sujaukia žmonėms protą ir
jie užsigeidžia keliauti - žinią, kad ne visi pasaulyje gyvena skardos
pašiūrėse be tualetų ir visai be pinigų ir valgo tik ryžius ir pupeles,
ne visi pjauna cukranendres už dolerį per dieną, arba krūvomis gabe
na į miestą kokoso riešutus ir pardavinėja juos po du centus. Tačiau
pigus, karštas ir alkanas pasaulis, kuriame gyveno jų tėvai, seneliai ir
visi jų broliai ir seserys - tai dar ne istorijos pabaiga, nes jei jau žmo
gus, sukaupęs drąsą, o gal ir nevilties stumiamas išsikelia už kelių
tūkstančių mylių, yra daug vilties, kad kišenėje jis turės pinigų, skran
dyje - mėsos, ir šiaip - gausybę velniškai gerai praleisto laiko.
Jemonas idealiai pagavo jų nuotaikas. Dvidešimt šešiuose pusla
piuose jis parašė gerokai daugiau nei pasakojimą apie tai, kodėl pu
ertorikiečiai taip veržiasi į Niujorką; galiausiai iš viso to išėjo istorija
apie tai, kodėl žmogus palieka namus, nepaisydamas savo niekingų
šansų prasimušti. Baigęs skaityti, pasijutau menkas ir kvailas dėl viso
to šlamšto, kurio jau suspėjau prirašyti San Chuane. Kai kurie pokal
biai buvo linksmi, kiti - apgailėtini, bet visuose ryškėjo pagrindinė
mintis, pirmapradė priežastis - tiems žmonėms atrodė, kad Niujorke
jie gali turėti vilties, o Puerto Rike jokia viltis jiems nešviečia.
Baigęs skaityti straipsnį antrą kartą, nunešiau jį Lotermanui ir
pasakiau, kad, mano manymu, jis turėtų padalyti jį į penkias dalis ir
spausdinti kaip tęstinį.
Jis sviedė savo kamuoliuką ant stalo.

- Po velnių, tu toks pat trenktas kaip ir Jemonas! Aš negaliu
spausdinti tęstinio straipsnio, kurio niekas neskaitys.
- Skaitys, - pasakiau, žinodamas, kad taip nebus.
- Baik šūdą malti! - sulojo jis. - Perskaičiau du puslapius ir vos
nenumiriau iš nuobodulio. Tik vidurius nuo jo raižo. Ir iš kur tiek
įžūlumo? Tas Jemonas neišbuvo čia ir dviejų mėnesių, o jau bando
priverst mane spausdinti jo straipsnį, kuris galėtų tikti nebent „Pravdai"! Ir dar nori spausdint kaip tęstinį!
- Ką gi, - pasakiau aš. - Jūs paklausėt mano nuomonės.
Jis piktai išsprogino akis.
- Nori pasakyti, kad straipsnio netrumpinsi?
Norėjau griežtai atsisakyti ir greičiausiai taip ir būčiau padaręs,
bet uždelsiau vieną akimirką per ilgai. Tai tebuvo akimirka, tačiau
jos užteko, kad suvokčiau, kokios bus pasekmės - atleistas iš darbo,
be pinigų, vėl krautis daiktus, kitur kovoti už vietą po saule. Tada
pasakiau:
- Laikraščiui vadovaujat jūs. Aš paprasčiausiai sakau jums tai,
ką galvoju. Nes jūs to prašėte.
Lotermanas įsispoksojo į mane. Mačiau, kaip jis mintyse svarsto
susidariusią padėtį. Staiga jis tvojo per kamuoliuką, gulintį ant sta
lo, ir šis šokinėdamas nulėkė į kampą.
- Velniai griebtų! - suklykė jis. - Moku tam vaikinui gerus pini
gus, o ką iš jo gaunu? Krūvą paistalų, kurių negaliu panaudoti! - Jis
atsilošė kėdėje. - Ką gi, su juo viskas baigta. Tą pat minutę, kai tik jį
pamačiau, supratau, kad pridarys man bėdos. O dabar Segara man
pasakoja, kad jis laksto po miestą su savo motoroleriu be duslintuvo
ir mirtinai gąsdina žmones. Girdėjai, kaip jis grasino man nusukti
galvą? Matei jo akis? Tas vaikinas visiškai trenktas - reikėtų jį paso
dint už grotų!

Aš tylėjau.
Mums tokių žmonių nereikia, - kalbėjo jis. - Kita kalba, jei jis
būtų ko nors vertas, bet jis nė skatiko nevertas. Jis paprasčiausias
perėjūnas, kuris tik sumaištį kelia.
Gūžtelėjęs pečiais pasisukau eiti, jausdamasis piktas, sutrikęs ir
susigėdęs dėl to, ką pasakiau.
Lotermanas sušuko man pavymui:
- Pasakyk jam, kad ateitų čia. Mes jam sumokėsim ir ištrenksim
velniop.
Perėjau per kambarį ir pasakiau Jemonui, kad Lotermanas jį
kviečia. Tada išgirdau, kaip Lotermanas šūktelėjo Segarai, kad atei
tų. Jie abu buvo kabinete, kai Jemonas ten nuėjo.
Po dešimties minučių jis išniro pro duris ir priėjo prie mano stalo.
- Ką gi, daugiau atlyginimo nebegausiu, - tyliai tarė. - Aiškina,
kad neišmokės ir išeitinės pašalpos.
Liūdnai papurčiau galvą.
- Tai bent kiaulystė, seni. Nesuprantu, kas jam užėjo.
Jemonas bereikšmiu žvilgsniu apsidairė aplinkui.
- Nieko neįprasto, - pasakė jis. - Ką gi, einu pas Elą, išgersiu
alaus.
- Ryte mačiau ten Šeno, - pasakiau.
Jis linktelėjo.
- Nuvežiau ją namo. Ji išsigrynino paskutinį savo kelionės čekį.
Vėl papurčiau galvą, bandydamas staigiai suskelti ką nors links
mo, bet jis jau baigė pereiti per kambarį, o aš nesuspėjau nieko su
galvoti.
- Pasimatysim vėliau, - šūktelėjau jam. - Prisigersim.
Neatsisukdamas jis linktelėjo. Stebėjau, kaip susirenka daiktus
nuo savo stalo ir išeina, niekam neprataręs nė žodžio.

Likusią dienos dalį prastūmiau, rašydamas laiškus. Aštuntą va
landą susiradau Salą tamsiajame kambary, ir mes nuvažiavom pas
Elą. Jemonas vienas sėdėjo kieme prie kampinio stalelio, atrėmęs
kojas į kėdę ir susvetimėjusiu veidu. Mums prisiartinus, jis pakėlė
akis.
- O, - tyliai tarė. - Žurnalistai.
Mes kažką sumurmėjom ir prisėdom prie jo su gėrimais, kuriuos
atsinešėm iš baro. Sala išsipleikė kėdėje ir prisidegė cigaretę.
- Tai ką, tas šiknius tave atleido, - pasakė jis.
- Aha, - linktelėjo Jemonas.
- Tik neleisk jam išsidirbinėt su išeitine pašalpa, - įspėjo Sala. Jei pradės spyriotis, užsiundyk ant jo Darbo departamentą - sumo
kės kaip geras.
- Būtinai, - pasakė Jemonas. - Kitaip teks kurį vakarą nutvert tą
niekšelį prie redakcijos ir mušte išmušt, kas man priklauso.
Sala papurtė galvą.
- Nesijaudink. Kai jis atleido Artą Glininą, jį pričiupo dėl penkių
straipsnių pažeidimo. Glininas padavė jį į teismą.
- Jis sumokėjo man už tris dienas, - pasakė Jemonas. - Apgalvo
jo viską iki paskutinės smulkmenos.
- Velnias, - nusikeikė Sala. - Apskųsk jį rytoj. Sužlugdyk jį. Tegu
departamentas įteikia jam skundą - jis sumokės.
Jemonas kiek pasvarstė.
- Turėtų susidaryti daugiau nei keturi šimtai žalių. Galėčiau dar
kurį laiką pratempti.
- Šitoj velnio saloj nėr ką veikt be pinigų, - pasakiau aš. - Keturi
šimtai - tai visai nedaug, kai pagalvoji, kad vien norint nuskrist į
Niujorką reikia penkiasdešimties.
Jis papurtė galvą.

- Tai pati paskutinė vieta, kur važiuosiu. Su Niujorku nedrau
gauju. - Jis gurkštelėjo savo gėrimo. - Ne, jei jau dingstu iš čia,
turbūt trauksiu tolyn į pietus po salas ir pasidairysiu pigaus krovi
ninio laivo į Europą. - Jis susimąstęs linktelėjo. - Tik nežinau, ką
daryt su Seno.
Mes prasėdėjom pas Elą visą vakarą, šnekėdami apie vietas, ku
rias galima aplankyti Meksikoje, Karibuose ir Pietų Amerikoje. Sala
taip krimtosi dėl Jemono atleidimo, kad keliskart pakartojo, jog ir
pats išeisiantis iš darbo.
- Kam reikalinga šita sala? - šaukė jis. - Reik nušluot ją velniop
nuo žemės paviršiaus, kam ji reikalinga?
Žinojau, kad tai girtos šnekos, bet po kurio laiko ir mano lūpo
mis prabilo romas. Kai mes pakilom eiti, aš ir pats jau buvau pasi
ruošęs išeit iš darbo. Kuo daugiau mes kalbėjom apie Pietų Ameri
ką, tuo labiau norėjau ten važiuoti.
- Tai velniškai puiki vieta, - nesiliovė kartoti Sala. - Aplink sklan
do krūvos pinigų, visuose didžiuosiuose miestuose angliški laikraš
čiai - prisiekiu Dievu, geriau nebūna!
Leisdamiesi nuo kalvos žemyn, visi trys ėjom išsirikiavę akme
nimis grįsta gatve, girti, juokdamiesi ir šnekėdamiesi kaip vyrai, ku
rie žino, kad rytui brėkštant jie išsiskirs ir iškeliaus į tolimiausius
žemės kampelius.

Šeštas skyrius

INI ereikia ir sakyti, kad Sala iš darbo neišėjo, ir aš taip pat. Atmo
sfera redakcijoje pasidarė kaip niekada įtempta. Trečiadienį Lotermanas gavo kvietimą iš Darbo departamento, reikalaujantį atvykti
į posėdį dėl Jemono išeitinės pašalpos. Visą popietę jis plūdosi ir
aiškino, kad jau greičiau į pragarą ateis šalčiai, nei jis duos tam val
katai bent skatiką. Sala pradėjo rinkti pinigus lažyboms dėl bylos
baigties, statydamas tris prieš vieną Jemono naudai.
Padėtį dar labiau blogino tai, kad po Tairelo išėjimo Lotermanas
buvo priverstas perimti miesto naujienų skyriaus redaktoriaus pa
reigas. Tai reiškė, kad jis turėdavo atlikti didžiąją dalį darbo. Pasak
jo, tai buvo laikina, tačiau iki tol į jo skelbimą dėl darbo laikraštyje
niekas neatsiliepė.
Ir nenuostabu. „Reikalingas redaktorius", - rašė jis skelbime.
„San Chuano dienos naujienoms". Skubiai. Perėjūnų ir girtuoklių
prašau nesikreipti".
Kartą jis netgi pasiūlė tą darbą man. Tada atėjęs į redakciją ra
dau savo rašomojoje mašinėlėje lapelį, kuriame buvo parašyta, kad
Lotermanas nori mane matyti. Kai pravėriau duris į jo kabinetą, jis
tingiai maigė tarp pirštų beisbolo kamuoliuką. Gudriai šyptelėjęs,
Švystelėjo jį į orą.
Štai apie ką aš svarsčiau, - tarė jis. - Tu man atrodai galvotas
vaikinas. Ar kada nors dirbai su miesto naujienomis?
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- Ne, - atsakiau.
- Norėtum pabandyt? - paklausė jis, vėl mestelėdamas kamuo
liuką.
Nieku gyvu šito nenorėjau. Tai būtų buvęs neblogas paaukštini
mas, bet ir gyvas galas papildomo darbo.
- Aš čia dar visai neseniai, - atsakiau. - Miesto nepažįstu.
Jis vėl sviedė kamuoliuką į orą ir leido jam nukristi ant grindų.
- Žinau, - tarė jis. - Aš svarstau, ir tiek.
- O kaip Sala? - paklausiau, žinodamas, kad Sala tikrai atsisaky
tų. Jis turėjo tiek daug užsakymų iš šalies, kad kartais stebėdavausi,
kam jam apskritai reikalingas šitas darbas.
- Neišeis, - atsakė Lotermanas. - Salai nė velnio nerūpi laikraš
tis. Jam apskritai į viską nusispjaut. - Jis pasilenkė į priekį ir numetė
kamuoliuką ant stalo. - Kas lieka? Mobergas prasigėręs, Vandervicas - psichas, Nunanas - idiotas, Benetizas nemoka angliškai... Pra
keikimas! Ir iš kur čia tokių prilindo? - suvaitojęs jis susmuko į kė
dę. - Man reikia žmogaus! - suriko jis. - Man stogas nuvažiuos, jei
pats vienas turėsiu leisti laikraštį!
- O kaip su tuo skelbimu? - paklausiau. - Ar niekas neatsiliepė?
Jis vėl suvaitojo.
- O kaipgi! Vieni bambaliai! Vienas vaikinas pareiškė esąs Olive
rio Vendelio Holmso sūnus, lyg tai mane nors kiek jaudintų! - jis iš
visų jėgų sviedė kamuoliuką į grindis. - Ir kas čia siunčia tuos bambalius? - užriaumojo jis. - Iš kur jie atsiranda?
Jis pagrūmojo man kumščiu ir prabilo tokiu tonu, lyg tai būtų jo
paskutiniai žodžiai.
- Kam nors reikia laikyti frontą, Kempai, nes jie baigia nugalėt.
Tie bambaliai baigia užvaldyt visą pasaulį. Jei ir spauda jiems pasi
duos, mūsų laivas nuskęs, supranti?

Linktelėjau galva.
- Po galais, - tęsė jis. - Ant mūsų gula didžiulė atsakomybė!
Laisva spauda - tai gyvybiškai svarbu! Jei šitą laikraštį paims į sa
vo rankas parazitų gauja, tai jau bus pabaigos pradžia. Iš pradžių
jie užvaldys šitą, paskui dar kelis, o vieną gražią dieną perims ir
„Times" - ar gali įsivaizduoti?
Pasakiau, kad negaliu.
- Jie mus visus prirems prie sienos! - sušuko jis. - Jie yra pavojin
gi, klastingi! Kaip tas tipas, kuris aiškino, kad yra teisėjo Holmso sū
nus - atpažinčiau jį ir minioje! Amžinai nesiskutęs ir bepročio akimis!
Tą akimirką, tarsi tik to ir būtų laukęs, pro duris įėjo Mobergas
su iškarpa iš „EI Diario".
Lotermano akyse užsidegė beprotiška ugnis.
- Mobergai! - suriko jis. - Iš kur turi tiek įžūlumo įsiveržti čia
nesibeldęs? Prisiekiu, pasodinsiu tave už grotų! Lauk!
Mobergas skubiai nėrė lauk, nutaisęs man grimasą.
Lotermanas įsiutęs spoksojo jam iš paskos.
- Na ir įžūlumas to prakeikto mulkio, - pasakė jis. - Po galais,
tokį mulkį reikėtų užmigdyt.
Nors Mobergas gyveno San Chuane dar tik kelis mėnesius, at
rodė, kad Lotermanas jaučia jam tokią karštą neapykantą, kokia
paprastai atsiranda ne per vienerius metus. Mobergas buvo tikras
degeneratas. Nedidelio ūgio, retais šviesiais plaukais, išblyškusiu ir
išpurtusiu veidu, jis atrodė gašlus ir ištvirkęs. Niekada nebuvau ma
tęs žmogaus, taip kryptingai linkusio griauti save, ir ne tik save patį,
bet ir viską, prie ko tik prisiliesdavo. Jis negalėjo pakęsti romo sko
nio, bet ištuštindavo butelį per dešimt minučių, tada išsivemdavo ir
kur nors nugriūdavo. Mito jis vien tik pyragaičiais ir spagečiais, ku
riuos prisigėręs išvemdavo. Visus savo pinigus Mobergas leisdavo

kekšėms, o kai jam pasidarydavo nuobodu, pakabindavo kokį nors
berniuką dėl pojūčių aštrumo. Už pinigus jis buvo pasiruošęs daryti
bet ką. Šis žmogus redakcijoje buvo atsakingas už ryšius su policija.
Dažnai jis pradingdavo kelioms dienoms. Tada kam nors tekdavo
jo ieškoti po purviniausius barus La Perloje, tokiam pasibaisėtinam
lūšnynų rajone, kad San Chuano planuose jis pažymėtas kaip tuščia
vieta. Mobergas laikėsi La Perloje; pasak jo paties, tik ten jis jautėsi
kaip namie, o į likusias miesto dalis, išskyrus kelis šlykščius barus,
užklysdavo nebent atsitiktinai.
Jis man pasakojo, kad pirmuosius dvidešimt savo gyvenimo me
tų praleido Švedijoje, ir aš dažnai bandžiau jį įsivaizduoti žvarbaus
skandinaviško peizažo fone. Bandžiau mintyse nupiešti Mobergą
ant slidžių arba taikiai ir ramiai gyvenantį su savo šeima kokiam
nors sušalusiam kalnų kaimelyje. Iš to trupučio, ką Mobergas papa
sakojo apie Švediją, supratau, kad jis gyveno mažame miestelyje,
o jo tėvai buvo prakutę, ir jiems užteko pinigų išsiųsti jį mokytis į
Ameriką.
Dvejus metus jis mokėsi Niujorko universitete, gyveno Grinič
Vilidže, viename užsieniečių bendrabutyje. Tikriausiai tai jį ir suga
dino. Kartą, kaip jis pasakojo, jį suėmė Šeštojoje aveniu už tai, kad
šlapinosi ant gaisrinio krano kaip šuo. Tai jam kainavo dešimt parų
Tumse, o vos iš ten išėjęs, išvyko į Naująjį Orleaną. Ten kurį laiką
kapstėsi, kol gavo darbą krovininiame laive, plaukiančiame į Rytus.
Po kelerių metų darbo laivuose Mobergas atplaukė į žurnalistiką.
Dabar, trisdešimt trejų metų atrodydamas kaip penkiasdešimties,
palūžusia dvasia ir nuo gėrimo išpurtusiu kūnu, jis bastėsi iš vienos
šalies į kitą, įsidarbindamas reporteriu ir laukdamas, kol jį išmes.
Nors paprastai Mobergas būdavo atstumiantis, retomis progo
mis prasiverždavo jo miegantis protas. Tačiau jo smegenys buvo

taip supuvusios nuo gėrimo ir palaido gyvenimo, kad vos tik jis ban
dydavo jas priversti dirbti, tos imdavo pokšėti kaip senas motoras,
išėjęs iš rikiuotės nuo amžino skendėjimo riebaluose.
- Lotermanas mano, kad aš esu Demogorgonas, - sakydavo
jis. - Ar žinai, kas jis toks? Pasižiūrėk žodyne, kai turėsi laiko. Ne
nuostabu, kad jis manęs nemėgsta.
Vieną vakarą pas Elą jis man prisipažino rašąs knygą, kurią pava
dino „Keisto pasaulio neišvengiamybė". Jis labai rimtai į tai žiūrėjo.
- Tokią knygą galėtų parašyti Demogorgonas, - sakė jis. - Pil
ną visokio šūdo ir baisybių... Surinkau pačius baisiausius dalykus,
kokius tik galėjau įsivaizduoti... Pagrindinis veikėjas - žmogėdra,
persirengęs kunigu... Kanibalizmas mane žavi... Kartą kalėjime ma
čiau, kaip vieną girtuoklį sumušė beveik iki mirties... Paklausiau
policininko, ar galėčiau suvalgyt jo kojos gabalėlį, kol jie dar jo ne
užmušė... - Jis nusijuokė. - Tas kiaulė mane išmetė iš ten, trenkė su
lazda. - Jis vėl nusijuokė. - O aš būčiau suvalgęs - kodėl gi ne? Žmo
gaus kūne nėra nieko švento... Tai tokia pati mėsa, kaip ir bet kuri
kita. Nejaugi imsi neigti?
- Ne, - atsakiau. - Kodėl turėčiau neigti?
Tai buvo vienas iš nedaugelio mūsų pokalbių, kai galėjau supras
ti, ką jis kalba. Dažniausiai jis vapėdavo visiškas nesąmones. Loter
manas nuolat grasino jį atleisti, bet mums taip trūko darbuotojų,
kad jis negalėjo sau leisti išmesti dar vieną. Kai Mobergas praleido
kelias dienas ligoninėj po to, kai jį sumušė streikuotojai, Lotermanas
vylėsi, kad jis pasitaisys. Sugrįžęs į darbą, Mobergas tapo dar labiau
nenuspėjamas.
Kartais pasvarstydavau, kas pirmas užsilenks - Mobergas ar
„Naujienos". Laikraštis rodė visus požymius, kad jam artėja pas
kutinioji. Tiražas krito, ir mes taip stabiliai praradinėjom reklamos

užsakovus, kad negalėjau suprasti, kaip Lotermanas dar laikosi. Jis
skolinosi didžiules sumas, kad išsaugotų laikraštį, kuris, pasak Sandersono, nenešė jam nė grašio pelno.
Tikėjausi, kad į redakciją įsilies naujas kraujas, tačiau Loterma
nas taip saugojosi „bambalių", kad atmesdavo beveik visus, atsilie
pusius į jo skelbimą.
Reikia būti labai atsargiems, - aiškino jis. - Dar vienas iškrypė
lis, ir mes žuvę.
Aš jau pradėjau baimintis, kad greitai jis nebeįstengs mokėti
mums atlyginimų, bet vieną dieną redakcijoje pasirodė žmogus pa
varde Švarcas, kuris papasakojo, kad jį ką tik išspyrė iš Venesuelos,
ir Lotermanas tuoj pat jį nusamdė. Visų dideliam nustebimui, pasi
rodė, kad jis išmano savo darbą. Po kelių savaičių jis perėmė visas
Tairelo pareigas.
Tai leido Lotermanui laisviau atsikvėpti, bet laikraščiui jokios įta
kos neturėjo. Jis suplonėjo nuo dvidešimt keturių puslapių iki šešio
likos, o galiausiai iki dvylikos. Švietė tokios niūrios perspektyvos,
kad prasidėjo šnekos, jog „EI Diario" jau laiko paruoštą spaudai
„Naujienų" nekrologą.
Aš nejaučiau atsidavimo laikraščiui, bet man visai patiko gau
ti pastovų atlyginimą, kol susirasiu ką nors rimtesnio. Mintis, kad
„Naujienos" gali užsidaryti, pradėjo mane neraminti, ir aš pradėjau
svarstyti, kodėl San Chuanas, neseniai suklestėjęs miestas, negali iš
laikyti tokio menko dalykėlio, kaip laikraštis anglų kalba. Žinoma,
„Naujienos" laurų neskynė, bet bent jau buvo skaitomos.
Didžiąja dalimi dėl to buvo kaltas Lotermanas. Grynai mecha
nine prasme jis pakankamai gerai išmanė savo darbą, tačiau pats
save įstūmė į nepavydėtiną padėtį. Kaip buvęs komunistas, jis nuo
latos jautė spaudimą ir turėjo įrodinėti, kad persiauklėjo. Tuo metu

Amerikos valstybės departamentas vadino Puerto Riką „JAV rekla
ma Karibuose - gyvu įrodymu, kad kapitalizmas veikia ir Lotynų
Amerikoje". Žmonės, atvykę į Puerto Riką patikrinti šio įrodymo,
įsivaizdavo esantys herojai ir misionieriai, skleidžiantys šventą Lais
vo verslo žinią šitame Dievo užmirštame užkampyje. Jie nekentė
komunistų kaip paties velnio ir visai nesidžiaugė tuo, kad jų mieste
buvęs komunistas leidžia laikraštį.
Lotermanas neįstengė su tuo susitvarkyti. Jis iš kailio nėrėsi pul
damas viską, kas nors kiek atsidavė kairuoliškumu, nes žinojo, kad
priešingu atveju jį prikals prie kryžiaus. Antra vertus, jis vergavo
laisvosios Sandraugos vyriausybei, kurios iš Jungtinių Valstijų gau
namos subsidijos ne tik rėmė pusę naujojo salos verslo, bet ir apmo
kėjo didžiąją dalį reklamos laikraštyje. Tai buvo bjaurūs pančiai - ne
tik Lotermanui, bet ir daugeliui kitų. Norėdami užsikalti pinigų, jie
privalėjo turėti reikalų su Vyriausybe, o turėti reikalų su Vyriausybe
reiškė užmerkti akis prieš „tykojantį socializmą", ir tai nelabai deri
nosi su jų misionierišku darbu.
Buvo smagu stebėti, kaip jie sprendžia šitas problemas, nes ge
rai pagalvojus, išeitis tebuvo viena - liaupsinti tikslą ir nepaisyti
priemonių, kitaip tariant, laikytis laiko patikrinto papročio, kuris
pateisina beveik viską, tik ne mažėjantį pelną.
Nuėjęs į bet kokį kokteilių vakarėlį San Chuane, galėjai pama
tyti visą žmogaus prigimties niekingumą ir godumą. Visuomenę
čia atstojo triukšmingas ir svaigus vagių ir apsimetėlių verteivų
sūkurys, nuobodi intermedija su šarlatanais, klounais ir sužalotos
psichikos miesčionimis. Tai buvo nauja migruojančių darbininkų,
šįkart traukiančių nebe į vakarus, bet į pietus, banga. San Chuaną
valdė jie, nes tikrąja ta žodžio prasme jiems pavyko paimti valdžią
į savo rankas.

Jie būrėsi į klubus, rengė stambius visuomeninius renginius, ir
galiausiai vienas iš jų pradėjo leisti negailestingą bulvarinį laikraštį,
kuris terorizavo ir baugino visus, kurių praeitis buvo politiškai ne
skaidri. Tokiems priklausė beveik pusė visos kompanijos, tarp kitų
ir vargšas Lotermanas, kuris beveik kas savaitę turėdavo iškęsti ko
kį nors šlykštų šmeižtą.
Spaudos atstovai nejausdavo nemokamo alkoholio trūkumo, nes
visi verteivos trokšta būti dėmesio centre. Nė vienas įvykis jiems ne
atrodė per menkas, kad jo garbei nesurengtų vadinamojo „vakarėlio
spaudai". Kiekvieną kartą, kai tik „Wollworth" arba „Chase Man
hattan" bankas atidarydavo naują skyrių, vykdavo romo orgija. Kas
mėnesį atsidarydavo naujas boulingo klubas; juos statė kiekviena
me tuščiame sklype. Aplinkui jau veikė tiek daug boulingo klubų,
kad baisu buvo ir pagalvoti, ką visa tai reiškia.
Naujieji San Chuano Prekybos rūmai atsiųsdavo tiek daug pa
reiškimų ir deklaracijų, kad prieš juos patys Jehovos liudytojai at
rodytų išblyškę pesimistai - ilgiausios paklodės su parodomaisiais
tekstais, skelbiančiais vieną pergalę po kitos kryžiaus žygyje už Di
džiuosius pinigus. O be viso to, dar vykdavo ir nesibaigianti priva
čių vakarėlių estafetė besilankančių įžymybių garbei. Vėlgi, nė vie
nas silpnaprotis prestižinio klubo narys neatrodė per menkas, kad
jo garbei nereikėtų rengti vakarėlio.
Dažniausiai į tokius renginius vaikščiodavau su Sala. Pamatę jo
fotoaparatą, svečiai išsilydydavo. Kai kurie elgdavosi lyg gerai ištre
niruotos kiaulės, o kiti trypčiodavo aplinkui kaip avių banda, ir visi
laukdavo, kol „žmogus iš laikraščio" nuspaus stebuklingą mygtuką
ir atsimokės už jų dosnų svetingumą.
Mes stengdavomės ateiti kuo anksčiau, ir kol Sala suvarydavo
visus į bandą kelioms bereikšmėms nuotraukoms, kurių tikriausiai

paskui net neišryškindavo, aš nukniaukdavau tiek butelių romo,
kiek tik galėdavau panešti. Jei ten būdavo barmenas, sakydavau
jam, kad man reikia kelių butelių spaudos atstovams, o jei jis protes
tuodavo, aš vis tiek juos pasiimdavau. Kad ir kaip įžūliai elgdavausi, žinojau, kad niekas niekada nesiskųs.
O tada mes patraukdavom pas Elą, pakeliui palikdami romą na
muose. Butelius statydavom į tuščią knygų lentyną, ir kartais ten
jų susidarydavo dvidešimt ar trisdešimt. Pasitaikius gerai savaitei,
patekdavom į tris vakarėlius ir vidutiniškai laimėdavom po tris ar
keturis butelius už kiekvieną skausmingo viešo bendravimo pusva
landį. Buvo labai smagu turėti niekada neišsenkančių romo atsargų,
bet po kurio laiko jau nebegalėjau pakęsti ir kelių minučių, praleistų
kiekviename vakarėlyje, todėl šito užsiėmimo teko atsisakyti.

Septintas skyrius

V ieną vėlyvo kovo šeštadienį, kai turistinis sezonas jau artėjo prie
pabaigos ir prekiautojai kaupėsi tvankiai ir nepelningai vasarai, Sa
la gavo užsakymą nuvykti į Fachardą rytiniame salos pakraštyje pafotografuoti naują viešbutį, kylantį ant kalvos priešais įlanką. Lotermanas pamanė, kad „Naujienose" suskambės džiaugsminga gaida,
jei parodysime, kad kitą sezoną viskas bus dar geriau.
Nusprendžiau važiuoti kartu su juo. Nuo pat savo atvykimo į
San Chuaną man rūpėjo pavažinėti po salą, bet be mašinos tai buvo
neįmanoma. Tolimiausias taškas, kur iki tol buvau išvykęs - Jemono
namas apie dvidešimt mylių nuo miesto, o iki Fachardo buvo dvigu
bai toliau ta pačia kryptimi. Mes nusprendėm apsirūpinti romu ir
grįždami atgal užsukti pas jį, tikėdamiesi, kad kaip tik tada jis jau
bus parplaukęs nuo rifo su storu maišu omarų.
- Turbūt dabar jau bus gerai įgudęs juos gaudyt, - pasakiau
aš. - Dievai žino, kuo jie abu ten minta. Tikriausiai laikosi amžinos
omarų ir vištienos dietos.
- Dar ko, - atsiliepė Sala. - Vištiena brangi.
Nusikvatojau.
- Brangi, tik ne ten. Jemonas šaudo vištas povandeniniu šau
tuvu.
- Dieve šventas! - sušuko Sala. - Juk čia vudu šalis! Jie jį pri
baigs, kaip mane gyvą matai!

Gūžtelėjau pečiais. Man nuo pat pradžių atrodė, kad Jemoną
anksčiau ar vėliau pribaigs koks nors žmogus, arba beveidė minia,
dėl vienos ar kitos priežasties, - tai atrodė neišvengiama. Savo laiku
ir aš toks pats buvau. Norėjau visko iš karto ir labai greitai, ir jokia
kliūtis man neatrodė per didelė, kad mane sustabdytų. Bet nuo to
laiko supratau, kad kai kurie dalykai yra didesni, nei atrodo žiūrint
iš toli, ir dabar jau nebebuvau toks įsitikinęs, kad gausiu tai, ko no
riu ar bent jau ko nusipelniau. Niekada nesididžiavau, kad visa tai
supratau, bet ir neabejojau, kad verta tai žinoti. Jemonas arba supras
tą patį, arba jį tikrai kas nors papjaus.
Štai ką kartodavau sau tomis karštomis popietėmis San Chuane,
kai man buvo trisdešimt metų, ir marškiniai amžinai būdavo prilipę
man prie nugaros, ir kai jaučiausi taip, lyg rymočiau ant didžiulės ir
vienišos kalvos, už savęs palikęs užsispyrimo metus, o visa kita jau
buvo riedėjimas žemyn. Tai buvo keistos dienos, ir mano fatališkas
požiūris į Jemoną buvo ne tiek paremtas įsitikinimu, kiek būtinybe,
nes jei būčiau pripažinęs, kad jis nors per nago juodymą yra opti
mistas, man būtų tekę pripažinti ir daugybę nelinksmų dalykų apie
patį save.
Atvykome į Fachardą po valandos kelio, kepinant kaitriai sau
lei, ir tuoj pat sustojom išgerti prie pirmo pasitaikiusio baro. Tada
užvažiavom į kalniuką miesto pakraštyje, kur Sala kone visą valan
dą terliojosi su savo fotoaparatu, ieškodamas gerų rakursų. Nepai
sant paniekos, kurią juto savo užduočiai, jis buvo nepataisomas perfekcionistas. Jis nutuokė, kad būdamas „vienintelis profesionalas
saloje", turėtų saugoti savo reputaciją.
Kai Sala baigė, mes nusipirkom du butelius romo ir maišelį ledo
ir nuvažiavom atgal prie kelio atsišakojimo, kuris vedė prie Jemono

namo paplūdimyje. Asfaltuotas kelias tęsėsi iki pat upės prie Loizos
kaimelio, kur du vietiniai turėjo įsirengę plaustą. Jie užsiprašė vie
no dolerio už mašiną, o tada irdamiesi kartimis perplukdė plaustą
į kitą krantą, per visą tą laiką neištarę nė vieno žodžio. Stovėdamas
prie mašinos po saule ir žiūrėdamas į vandenį, jaučiausi kaip pilig
rimas, besikeliantis per Gangą, kol plaustininkai, palinkę prie savo
karčių, plukdė mus link palmių giraitės kitame krante. Mes atsitrenkėm į prieplauką, ir jie pririšo plaustą prie įsmeigtos karties, o Sala
nuvairavo mašiną ant žemės.
Iki Jemono namelio mums dar reikėjo įveikti penkias mylias
smėlėtu keliu. Visą kelią Sala keikėsi ir prisiekinėjo, kad kaipmat
suktų atgal, jei iš jo neluptų dar vieno dolerio už perplukdymą upe.
Mūsų mašinėlė kratėsi ir šokinėjo per griovius, ir man atrodė, kad
bet kurią akimirką ji gali subyrėti. Pravažiavom pro būrelį puspli
kių vaikų, svaidančių akmenimis šunį prie pat kelio. Sala sustojo ir
papyškino keletą kadrų.
- Viešpatie, - sumurmėjo jis. - Tik pažiūrėk į tuos nenaudėlius!
Mums pasiseks, jei ištrūksim iš čia gyvi.
Kai galiausiai nusigavom iki Jemono namų, radom jį kieme su
tomis pačiomis nunešiotomis juodomis trumpikėmis, kalantį knygų
lentyną iš medžio pliauskų, išmestų į krantą. Dabar jo būstas atrodė
geriau; dalis kiemo buvo uždengta stogeliu iš palmių lapų, o po juo
stovėjo du medžiaginiai šezlongai, aiškiai nudžiauti iš vieno geriau
sių paplūdimio klubų.
- Klausyk, seni, - paklausiau aš, - iš kur ištraukei šituos?
- Čigonai atnešė, - atsakė jis. - Po penkis dolerius. Manau, kad
nukniaukė juos mieste.
- O kur Seno? - pasidomėjo Sala.
Jemonas mostelėjo į paplūdimį.

- Tikriausiai kaitinasi prie to rąsto. Ji čia rengia spektaklius vieti
niams - jie ją dievina.
Sala atnešė iš mašinos romą ir maišelį su ledu. Jemonas patenkin
tas sukikeno ir išpylė ledą į kibirėlį prie durų.
-Ačiū, - padėkojo jis. - Nuo bepinigystės man stogas baigia nu
važiuot, net ledo negalim nusipirkt.
- Po galais, seni, - pasakiau aš. - Tu jau visai dugną pasiekei.
Tau reikia susirast darbą.
Jis nusijuokė ir pripylė tris taures romo.
- Tebesibylinėju su Lotermanu, - papasakojo jis. - Panašu, kad
vis dėlto atgausiu savo pinigus.
Kaip tik tada nuo jūros sugrįžo Šeno. Ji vilkėjo tą patį baltą bikinį
ir nešėsi didžiulį paplūdimio rankšluostį. Ji nusišypsojo Jemonui.
- Jie vėl apsireiškė. Girdėjau, kaip kalbasi.
- Po velnių, - suriko Jemonas. - Ko tu ten vaikštai? Kas su tavim
pasidarė?
Ji nusišypsojo ir atsisėdo ant rankšluosčio.
- Tai mano mėgstamiausia vieta. Ar dėl jų turėčiau jos atsisakyt?
Jemonas atsisuko į mane.
- Ji nueina prie vandens ir išsirengia nuogai, o vietiniai pasisle
pia palmėse ir spokso.
- Ne visada, - skubiai patikslino Seno. - Dažniausiai savait
galiais.
Jemonas pasilenkė į priekį ir užkaukė ant jos:
- Po velnių! Nedrįsk daugiau ten vaikščiot! Nuo šios dienos, jei
užsimanysi voliotis nuoga, turėsi likti čia! Nesiruošiu visą laiką jau
dintis, kad tavęs neišprievartautų. - Jis su pasibjaurėjimu papurtė
galvą. - Vieną gražią dieną tu prisižaisi, o jeigu ir toliau erzinsi tuos
vargšus nenaudėlius, aš jiems leisiu daryt su tavim ką nori.

Ji įsispoksojo į cementines grindis. Man jos pagailo, tad atsikė
liau paruošti jai gėrimo. Kai padaviau jai taurę, ji dėkingai pažvelgė
į mane ir nugėrė didelį gurkšnį.
- Gerk gerk, - pasakė Jemonas. - Tuoj pakviesim kelis tavo drau
gelius ir surengsim puikų vakarėlį! - Jis atsilošė šezlonge. - Tai bent
gyvenimėlis! - sumurmėjo.
Kurį laiką mes sėdėjom ir gurkšnojom romą. Seno tylėjo, dau
giausia kalbėjo Jemonas. Galiausiai jis atsistojo ir pakėlė kokoso rie
šutą nuo smėlio šalia kiemo.
- Nagi, - pasiūlė jis, - gal sužaidžiam futbolą?
Apsidžiaugiau, - būčiau apsidžiaugęs bet kuo, kas praskaidrin
tų mums nuotaiką, todėl pastačiau savo gėrimą ir nevikriai nubė
gau į priekį laukdamas padavimo. Jemonas tobulai smūgiavo, bet
kokosas kaip švinas išslydo man iš rankų ir nukrito ant žemės.
- Eime prie jūros, - pasiūlė Jemonas. - Ten daug vietos bėgioti.
Aš linktelėjau ir mostelėjau Salai ranka. Jis papurtė galvą.
- Eikit, - sumurmėjo. - Mudu su Šeno turim aptart rimtus da
lykus.
Seno abejingai nusišypsojo ir mostelėjo, kad eitume.
- Pirmyn, - pasakė ji.
Aš nusileidau nuo skardžio ant kieto paplūdimio smėlio. Jemo
nas iškėlė ranką ir nubėgo įstrižai prie bangų. Sviedžiau kokosą kuo
aukščiau ir toliau ir žiūrėjau, kaip jis tėškiasi į vandenį prie pat Jemo
no. Jis šoko ant jo ir įkritęs į vandenį išgriebė.
Puoliau bėgti į kitą pusę, stebėdamas, kaip kokosas atskrieja į
mane iš įkaitusio žydro dangaus. Jis skaudžiai trenkė man per ran
kas, bet šįkart jį išlaikiau. Buvo labai malonu pagauti tolimą metimą,
netgi jei tai - tik kokoso riešutas. Mano rankos paraudo ir įskaudo,
bet tai buvo geras, švarus pojūtis, nekreipiau dėmesio. Mes bėgio

jom netoli vienas nuo kito keisdamiesi trumpais smūgiais per centrą
ir ilgais - link šoninių linijų, ir po kurio laiko mane užvaldė mintis,
kad mes atliekam kažkokį šventą ritualą, iš naujo išgyvenam savo
jaunystės šeštadienius, tik dabar jau palikę savo tėvynę, praradę ir
atkirsti nuo tų žaidimų, girtų stadionų, kurti triukšmui ir akli netik
roms tų laimingų reginių spalvoms. Ilgus metus tyčiojęsis iš futbolo
ir viso to, ką jis reiškia, štai ir atsidūriau tuščiame Karibų paplūdi
myje, išdarinėdamas visus tuos kvailus smūgių zigzagus su amžino
dykviečių futbolo aistruolio įkarščiu.
Kol mes lakstėm pirmyn ir atgal, krisdami ir nerdami į bangas,
prisiminiau savo šeštadienius Vanderbilte ir matematiškai tikslių
Džordžijos technologijos instituto galinio puolėjo judesių grožį, kai
jis stumdavo mus atgal savo baisiais pilvo smūgiais, liekną jo figū
rą su aukso spalvos džemperiu, besiveržiančią pro mūsų gynybos
spragą, kurios ten niekada neturėjo būti, štai jau niekieno nedengia
mą ant šviežios žolės mūsų užnugaryje, ir pasipiktinimo šūksnius
iš tribūnų, ir galiausiai - kaip mes parversdavom tą nenaudėlį, išsi
sukdami nuo saugų, atlekiančių lyg patrankų sviediniai, tada vėl išsirikiuodavom ir pasitikdavom jų įnirtingą ataką. Visa tai buvo tikra
kančia, bet savaip nuostabi; tarp mūsų buvo tokių žmonių, kurie
daugiau niekada šitaip nebežais ar net niekada nesupras, kaip jiems
tądien išėjo sužaisti taip gerai. Daugiausia tarp jų buvo besmegenių
ir mušeikų, mėsos kalnų, užsiauginusių raumenis, tačiau nežinia
kaip jie buvo išmokę visos tos sudėtingos smūgių ir padavimų cho
reografijos, ir retomis akimirkomis jie atrodė tikri menininkai.
Kai pavargau bėgioti, sugrįžome į kiemą, kur Sala tebesišnekučiavo su Šeno. Jiedu abu atrodė kauštelėję, ir po kelių pokalbio minu
čių supratau, kad Šeno jau nebe visi namie. Ji kikeno sau po nosimi
ir mėgdžiojo pietietišką Jemono akcentą.

Mes dar kokią valandą pagurkšnojom, nuolaidžiai kvatodami
iš Šeno ir stebėdami, kaip saulė leidžiasi link Jamaikos ir Meksikos
įlankos. Pamaniau, kad Mechike dar šviesu. Niekada nebuvau ten
buvęs ir staiga nežmoniškai užsigeidžiau nuvykti. Po kelių valan
dų romo gėrimo, prisidėjus vis augančiam nepasitenkinimui Puerto
Riku, man jau nedaug trūko, kad tuoj pat grįžčiau atgal į miestą,
susikraučiau daiktus ir sėsčiau į pirmą pasitaikiusį lėktuvą vakarų
kryptimi. Kodėl ne, pamaniau. Dar turėjau šios savaitės atlyginimo
čekį ir kelis šimtus dolerių banke; vadinasi, niekas manęs čia nelaikė
- iš tikrųjų, kodėl gi ne? Tikriausiai ten nebus blogiau kaip čia, kur
mano vienintelis ramstis - pigiai apmokamas darbas, ir tas pats, ro
dės, netrukus užsirauks.
Atsisukau į Salą.
- Kiek nuo čia iki Mechiko?
Jis gūžtelėjo pečiais ir gurkštelėjo romo.
- Padoriai, - atsakė. - O ką? Ruošiesi ten?
Linktelėjau.
- Svarstau apie tai.
Šeno pakėlė į mane akis, jos veidas pastebimai surimtėjo.
- Tau patiks Mechikas, Polai.
- O kokį velnią tu apie tai išmanai? - užriko ant jos Jemonas.
Ji piktai žvilgtelėjo į jį, tada nugėrė didelį gurkšnį iš savo taurės.
- Taip jau geriau, - pasakė jis. - Sėdėk ir siurbčiok, o tai dar ma
žai prisigėrei.
- Užsičiaupk! - sušuko ji, pašokdama ant kojų. - Palik mane ramybėj, pasipūtęs kvaily!
Jemono ranka taip greitai šovė į viršų, kad vos pastebėjau jude
sį; išgirdau tik pliaukštelėjimą, kai jo ranka trenkė jai per skruostą.
Tai atrodė beveik įprastas gestas - be pykčio, be pastangų, ir kol

suvokiau, kas atsitiko, jis jau sėdėjo atsilošęs savo šezlonge ir abejin
gai stebėjo, kaip Šeno svyruodama atsitraukia kelias pėdas atgal ir
apsipila ašaromis. Kurį laiką niekas nekalbėjo, o tada Jemonas liepė
jai eiti į vidų.
- Pirmyn, - riktelėjo jis. - Eik miegot.
Ji liovėsi verkusi ir patraukė ranką nuo skruosto.
- Eik po velnių, - sukūkčiojo ji.
- Greičiau eik į vidų, - paragino Jemonas.
Ji žybtelėjo į jį akimis, nusisuko ir nuėjo į vidų. Mes išgirdom,
kaip sucypė spyruoklės, kai ji krito ant lovos, ir raudojimas tęsėsi.
Jemonas atsistojo.
- Hm, - tyliai nutęsė jis. - Atsiprašau, bičiuliai, kad jums tenka
visa tai matyt. - Jis susimąstęs linktelėjo galva, žiūrėdamas į trobe
lę. - Manau, kad važiuosiu su jumis į miestą. Ar šįvakar vyksta kas
nors įdomaus?
Sala gūžtelėjo pečiais. Mačiau, kad jis nusiminęs.
- Nieko ypatinga, - atsakė jis. - Šiaip ar taip, reiktų pavalgyt.
Jemonas pasisuko link durų.
- Palaukit, - paprašė. - Aš tuoj apsirengsiu.
Kai jis nuėjo į vidų, Sala atsigręžė į mane ir liūdnai palingavo
galva.
- Jis elgiasi su ja kaip su verge, - sušnibždėjo jis. - Netrukus ji
palūš.
Aš žiūrėjau, kaip jūroje skęsta saulė.
Mes girdėjom, kaip Jemonas juda viduje, bet kalbant nesigirdė
jo. Kai jis išlindo, vilkėjo savo rudąjį kostiumą, ant kaklo tabalavo
kaklaryšis. Jis uždarė duris ir iš lauko užrakino.
- Kad nesišlaistytų aplinkui, - paaiškino. - Vis tiek tuojau išsi
jungs.

Iš vidaus staiga pasigirdo kūkčiojimas. Jemonas beviltiškai gūž
telėjo pečiais ir įmetė savo švarką į Salos mašiną.
- Važiuosiu su motoroleriu, - pasakė. - Kad nereikėtų likti nak
vot mieste.
Mes atbuli išvairavom į kelią ir praleidom jį į priekį. Jo motoro
leris atrodė kaip vienas iš įrengimų, kuriuos per Antrąjį pasaulinį
karą parašiutais nuleisdavo už fronto linijos - važiuoklės skeletas
su raudonų dažų likučiais, kuriuos seniai baigė ėsti rūdys, ir mažu
motorėliu po sėdyne, pukšinčiu it kulkosvaidis. Duslintuvo nesima
tė, o padangos buvo visai plikos.
Mes sekėm jam iš paskos keliu ir kelis kartus beveik atsitrenkėm į jį, kai jis paslydo smėlyje. Jis spaudė gana greitai, ir turėjom
labai stengtis, kad neatsiliktume ir mašina neišlakstytų į šipulius.
Kai važiavom pro vietinių trobeles, į kelią išbėgo vaikai ir pradėjo
mums mojuoti. Plačiai šypsodamasis, Jemonas pamojavo jiems at
gal ir aukštai iškėlė ranką sveikindamasis, lėkdamas į priekį dulkių
ir triukšmo debesyje.
Mes sustojom ten, kur prasidėjo asfaltuotas kelias, ir Jemonas
pasiūlė važiuoti į vieną vietelę už kokios mylios nuo tos vietos.
- Visai neblogas maistas ir pigūs gėrimai, - pasakė jis. - Be to,
man ten duoda skolon.
Mes sekėm paskui jį keliu, kol privažiavom iškabą „Casa Cabrones". Rodyklė rodė į dulkiną keliuką, atsišakojantį link paplūdi
mio. Jis vedė per palmių giraitę prie nedidelės stovėjimo aikštelės
priešais nutriušusį restoranėlį su staliukais kieme ir muzikos auto
matu prie baro. Jei ne palmės ir puertorikiečiai lankytojai, jis būtų
atrodęs visai kaip trečiarūšė taverna Vidurio Vakarų Amerikoje.
Tarp dviejų stulpų abiejose kiemo pusėse kabėjo melsvų lempučių
girliandos, ir maždaug kas trisdešimt sekundžių dangų virš m ū

sų perskrosdavo geltonas šviesos spindulys iš oro uosto skrydžių
bokšto už kokios mylios nuo ten.
Kai mes atsisėdom ir užsisakėm išgerti, suvokiau, kad esam vie
ninteliai gringai visoje užeigoje. Kiti buvo vietiniai. Jie garsiai triukš
mavo, dainavo ir šūkavo, pritardami muzikos automatui, bet visi
atrodė pavargę ir prislėgti. Tai nebuvo ritmingas meksikiečių muzi
kos liūdesys, bet spengiantis tuščias garsas, kurį esu girdėjęs tik Puerto Rike - vaitojimo ir dejonės mišinys, pritariant niūriam beldimui
ir nevilties kamuojamiems balsams.
Visa tai atrodė labai liūdnai - ne tiek pati muzika, bet tai, kad
nieko geriau jie nesugebėjo. Dauguma melodijų buvo perdirbtos
amerikietiško rokenrolo versijos, iš kurių buvo pašalinta visa ener
gija. Atpažinau vieną - „Maybellene". Kai mokiausi aukštesnėse
klasėse, originali šitos dainos versija buvo hitas. Mano atmintyje
ši melodija skambėjo pašėlusiai ir energingai, bet puertorikiečiai
pavertė ją monotonišku laidotuvių maršu, tokiu pat tuščiu ir be
viltišku, kaip ir ją dainavusių vyriškių veidai vienišoje nušiuru
sioje pakelės užeigoje. Tai nebuvo samdyti muzikantai, bet mane
apėmė jausmas, kad jie čia surengė pasirodymą, ir aš jau laukiau,
kol jie nutils ir pasiųs ratu skrybėlę. O tada baigs savo gėrimus ir
vorele tyliai iškeliaus į naktį, lyg klounų trupė pasibaigus nelinks
mai dienai.
Staiga muzika nutilo, ir keli vyrai nuskubėjo prie muzikos au
tomato. Įsiplieskė ginčas, prapliupo įžeidinėjimai, o tada, kažkur
tolumoje, lyg nacionalinis himnas, kurį užgroja nuraminti įsikarš
čiavusiai miniai, pasigirdo lėtas Bramso „Lopšinės" skimbčiojimas.
Ginčas nurimo, kurį laiką stojo tyla, į muzikos automato vidų įkrito
kelios monetos, ir iš jo išsiveržė inkščiantis klyksmas. Vyriškiai su
grįžo į barą, juokdamiesi ir plekšnodami vienas kitą per nugarą.

Mes užsisakėm dar tris romo, ir padavėjas juos atnešė. Nuspren
dėm kurį laiką pagerti, o pavakarieniauti vėliau, bet kai pagaliau
susiruošėm užsisakyti maisto, padavėjas pareiškė, kad virtuvė jau
uždaryta.
- To dar betrūko! - suriko Jemonas. - Ten parašyta, kad dirba iki
vidurnakčio. - Jis parodė į iškabą virš baro.
Padavėjas papurtė galvą.
Sala pakėlė į jį akis.
- Būk geras, - papašė jis. - Juk tu mano draugas. Aš jau nebeiš
tversiu. Labai noriu valgyt.
Padavėjas dar kartą papurtė galvą, neatitraukdamas žvilgsnio
nuo žalsvo užsakymų bloknotėlio rankoje.
Staiga Jemonas trinktelėjo kumščiu per stalą. Padavėjas aiškiai
išsigando ir nuskubėjo prie baro. Visi atsisuko į mus.
- Duokit mums mėsos, - suriko Jemonas, - ir dar romo!
Iš virtuvės atbėgo storas žmogelis su baltais marškiniais trum
pom rankovėm. Jis patapšnojo Jemonui per petį.
- Geri vaikinai, - pasakė jis, nervingai šypsodamasis. - Geri
klientai, problemų nebus, ar ne?
Jemonas pažvelgė į jį.
- Mes tik norim mėsos, - maloniai tarė jis, - ir dar išgerti.
Žmogelis papurtė galvą.
- Po dešimtos maisto nebėra, - pasakė jis. - Matot? - Jis bedė
pirštu į laikrodį. Buvo dvidešimt minučių po dešimtos.
- O iškaboje parašyta - iki vidurnakčio, - paprieštaravo Jemonas.
Vyriškis papurtė galvą.
- O kokia čia problema? - paklausė Sala. - Steikui iškepti ne
reiks ir penkių minučių. Velniai nematė tų bulvių.
Jemonas iškėlė rankoje taurę.

- Atneškit tris romo, - pasakė jis, rodydamas barmenui tris
pirštus.
Barmenas pažvelgė į mūsų žmogelį, kuris, rodės, buvo administ
ratorius. Jis greitai linktelėjo ir nuėjo. Pamaniau, kad krizė praėjo.
Po akimirkos jis grįžo su mažyte žalsva sąskaita, kurioje buvo
parašyta „11,50 $". Jis padėjo sąskaitą ant stalo priešais Jemoną.
- Dėl šito nesirūpinkit, - tarė jam Jemonas.
Administratorius suplojo rankomis.
- Gerai jau, - pasakė jis piktai. - Mokėkit. - Jis ištiesė ranką.
Jemonas ranka nušlavė sąskaitą nuo stalo.
- Juk pasakiau - be panikos.
Administratorius pagriebė sąskaitą nuo grindų.
- Mokėkit! - suriko jis. - Mokėkit dabar!
Jemonas paraudo ir kilstelėjo nuo kėdės.
- Aš apmokėsiu šitą sąskaitą, kaip ir visas kitas, - suriko jis. - O
dabar dinkit iš čia ir atneškit mums tos prakeiktos mėsos!
Administratorius sudvejojo, o paskui šoko į priekį ir tėškė są
skaitą ant stalo.
- Mokėkit dabar, - pareikalavo jis. - Mokėkit ir dinkit iš čia, arba
iškviesiu policiją!
Vos tik jis ištarė šiuos žodžius, Jemonas sugriebė jį už marš
kinių.
- Ak tu, niekšeli! - suriko jis. - Dar čia šūkausi - niekada nesumokėsim!
Aš stebėjau vyriškius prie baro. Jie visi išsprogino akis ir įsitem
pė kaip šunys. Barmenas stovėjo apmiręs prie durų, pasiruošęs arba
dėti į kojas, arba bėgti atsinešti mačetės, - tiksliai nesupratau.
Administratorius, jau visai praradęs savitvardą, pagrūmojo
mums kumščiu ir suspiegė:

- Mokėkit, prakeikti jankiai! Mokėkit ir nešdinkitės iš čia! - Jis
įsiutęs pažvelgė į mus, tada nubėgo prie barmeno ir kažką pašnibž
dėjo jam į ausį.
Jemonas atsistojo ir užsivilko švarką.
- Eime, - pasakė jis. - Su šituo niekšu išsiaiškinsiu vėliau.
Administratorių, rodos, nejuokais išgąsdino, kad jo skolininkai
išneš sąskaitą. Jis nusekė paskui mus į stovėjimo aikštelę, tai keikda
masis, tai maldaudamas.
- Mokėkit! - staugė jis. - Kada jūs sumokėsit?.. Suprantat, tuoj
atvažiuos policija... Gerai, jokios policijos, tik sumokėkit!
Man pasirodė, kad tas vyrukas trenktas, ir aš tenorėjau vieno kad jis paliktų mus ramybėj.
- Velniai nematė, - pasakiau. - Sumokėkim.
- Aha, - sutiko Sala, traukdamas piniginę. - Vemt verčia nuo
šitos vietos.
- Nesijaudinkit, - pasakė Jemonas. - Jis žino, kad aš sumokė
siu. - Jis įmetė savo švarką į mašiną ir atsisuko į administratorių. Ei tu, pašvinkęs niekše, eik į vidų ir suimk save į rankas.
Mes sulipom į mašiną. Kai tik Jemonas užvedė savo motorolerį,
administratorius nubėgo į vidų ir pradėjo kažką šaukti vyrams prie
baro. Jo šauksmai drebino orą, kai mes pajudėjom paskui Jemoną
ilgu privažiavimo keliu. Jis visai neskubėjo, lėtai važiavo į priekį lyg
žmogus, besigrožintis gamtovaizdžiu, ir dar po kelių akimirkų mus
jau vijosi dvi mašinos, prisigrūdusios puertorikiečių. Pamaniau,
kad jie gali mus pritrėkšti. Su savo didžiulėmis amerikietiškomis
mašinomis jie būtų lengvai sutraiškę mūsų fiatą lyg tarakoną.
- Šūdas, - kartojo Sala. - Mus tuoj užmuš.
Kai privažiavom prie asfaltuoto kelio, Jemonas sustojo ir praleido
mus į priekį. Mes sustojom už kelių jardų nuo jo, ir aš jam šūktelėjau:

- Važiuojam, po velnių! Dingstam iš čia!
Kitos mašinos privažiavo prie jo, ir aš pamačiau, kaip jis išmeta
į šonus rankas, lyg gavęs smūgį. Jis nušoko nuo motorolerio, leisda
mas jam nukristi, ir griebė vyriškį, kurio galva buvo išlindusi pro
langą. Beveik tą pačią akimirką pamačiau privažiuojant policijos ma
šiną. Keturi policininkai iššoko iš mažo mėlyno folksvageno, mojuo
dami lazdomis. Puertorikiečiai triukšmingai apsidžiaugė ir išsirito
iš savo mašinų. Man kilo pagunda bėgti, bet mus tuoj pat apsupo.
Vienas policininkas pribėgo prie Jemono ir jį pastūmė.
- Vagie! - suriko jis. - Tu ką, manai, kad gringams Puerto Rike
duoda gerti už dyką?
Tuo metu abi fiato durelės staiga atsidarė, ir mane su Sala kaž
kas ištraukė lauk. Aš pabandžiau išsilaisvinti, bet keli žmonės laikė
mane už rankų. Kažkur už nugaros girdėjau, kaip Jemonas kartoja:
- Tas kvailys į mane spjovė, tas kvailys į mane spjovė...
Staiga visi aplinkui nutilo, ir įsiplieskė ginčas tarp Jemono, ad
ministratoriaus ir, rodos, vyriausiojo policininko. Dabar jau niekas
manęs nebelaikė, ir aš priėjau artyn pasiklausyti, kas vyksta.
- Klausykit, - aiškino Jemonas. - Aš apmokėjau visas kitas są
skaitas, tai kodėl jis mano, kad neapmokėsiu šitos?
Administratorius kažką suburbėjo apie girtus pasipūtusius
jankius.
Jemonui dar nieko nesuspėjus atsakyti, vienas iš policininkų žen
gė prie jo už nugaros ir užvažiavo su lazda jam per petį. Jemonas
suriko ir susverdėjęs užgriuvo ant vieno iš vyrų, kurie atsivijo mus
su mašinomis. Tas pradėjo kaip pašėlęs mosikuoti alaus buteliu ir
trenkė jam į šonkaulius. Paskutinis dalykas, kurį mačiau prieš par
krisdamas, buvo įsiutusio Jemono šuolis ant vyro su buteliu. Kelis
kart pasigirdo, kaip kaulas taukšteli į kaulą, o paskui akies krašteliu

pamačiau kažką leidžiantis man ant galvos. Pačiu laiku pasilenkiau,
ir pagrindinis smūgis teko mano sprandui. Nuo smūgio man sulin
ko nugara, ir aš parkritau ant žemės.
Kažkur virš manęs rėkė Sala, o aš, gulėdamas ant nugaros, su
kausi lyg vijurkas, bandydamas išsisukti nuo kojų, trypiančių mane
lyg plaktukai. Užsidengiau galvą rankomis ir spardžiausi, bet siau
bingi plaktuko smūgiai nesiliovė. Skausmas nebuvo stiprus, bet,
nepaisant alkoholio sukelto nejautrumo, pajutau, kad mane tranko
kaip reikiant, ir staiga pamaniau, kad jau tuoj mirsiu. Dar tebetu
rėjau sąmonę, ir mintis, kad mane negyvai suspardys Puerto Riko
džiunglėse už vienuolika dolerių ir penkiasdešimt centų, pripildė
mane tokio siaubo, kad pradėjau žviegti kaip skerdžiamas gyvulys.
Galiausiai, kai man jau atrodė, kad tuoj išleisiu paskutinį kvapą, pa
jutau, kaip mane grūda į mašiną.

Aštuntas skyrius

V is ą kelią gulėjau pusiau be sąmonės, o kai mašina pagaliau sustojo,
pažvelgiau pro langą ir pamačiau ant šaligatvio šūkaujant įpykusią
minią. Žinojau, kad dar vieno sumušimo nebeištversiu. Kai jie bandė
mane ištraukti iš mašinos, iš paskutiniųjų bandžiau laikytis įsikibęs
už sėdynės, kol vienas iš policininkų trenkė man per ranką su lazda.
Mano dideliam nustebimui, minia net nebandė mūsų pulti. Mus
užstūmė laiptais į viršų, pro paniurusių policininkų būrelį prie du
rų, ir galiausiai įgrūdo į mažą belangį kambarėlį, kur liepė mums
pasėdėti ant suolo. Paskui uždarė duris ir paliko mus vienus.
- O Viešpatie, - tarė Jemonas. - Negaliu patikėt. Mums reikia su
kuo nors susisiekt.
- Mus patupdys į „La Princesa", - suvaitojo Sala. - Dabar tie
niekšai jau rimtai mus prigriebė. Mums galas.
- Jie turi leist mums paskambint, - pasakiau. - Aš paskambinsiu
Lotermanui.
Jemonas prunkštelėjo.
- Dėl manęs tai jis nė piršto nepajudins. Po galais, jis trokšta, kad
supūčiau kalėjime.
- Jis neturės pasirinkimo, - paprieštaravau. - Negalės leisti, kad
mane ir Salą patupdytų už grotų.
Neatrodė, kad Jemonas tuo patikėjo.
- Velnias... Nežinau, kam čia dar paskambint.

Sala vėl suvaitojo ir pasitrynė galvą.
- Mums pasiseks, jei ištrūksim iš čia gyvi.
- Mes dar lengvai išsisukom, - pasakė Jemonas, atsargiai apčiupinėdamas sau dantis. - Kai viskas prasidėjo, maniau, kad mums galas.
Sala papurtė galvą.
- Na ir niekšeliai, - sumurmėjo jis. - Aš bandžiau išsisukt nuo
policininko, o kažkas kaip trenkė man su kokosu per pakaušį, vos
kaklo nesulaužė.
Atsidarė durys, ir pasirodė vyriausiasis policininkas, šypsoda
masis, lyg nieko nebūtų atsitikę.
- Viskas tvarkoj? - paklausė jis, smalsiai mus nužiūrinėdamas.
Jemonas pakėlė į jį akis.
- Mes norėtumėm paskambinti, - pasakė jis.
Policininkas papurtė galvą.
- Jūsų pavardės? - paklausė, išsitraukdamas bloknotėlį.
- Jei jums nesunku, - pakartojo Jemonas. - Manau, kad mes tu
rim teisę paskambinti.
Policininkas pagrūmojo jam kumščiu.
- Pasakiau, kad NE! - suriko jis. - Klausiu, kokios jūsų pavardės?
Mes jam pasakėm savo pavardes.
- Kur jūs apsistoję? - paklausė jis.
- Velniai griebtų, mes čia gyvenam! - atkirto Sala. - Aš dirbu
„Dienos naujienų" redakcijoj ir gyvenu šitoj prasmirdusioj saloj jau
daugiau kaip metai! - Jis visas drebėjo iš pykčio, ir policininkas atro
dė truputį sutrikęs. - Mano adresas - Tetuan gatvė 409, ir aš noriu
tuoj pat susisiekti su savo advokatu, - tęsė jis.
Policininkas valandėlę pasvarstė.
- Vadinasi, dirbat „Dienos naujienose"?
- Būtent, velniai griebtų, - atsakė Sala.
Policininkas mus nužvelgė ir niekšiškai nusišypsojo.

- Kieti vaikinai, - išspaudė. - Kieti jankių žurnalistai.
Kurį laiką niekas nepratarė nė žodžio, o paskui Jemonas vėl pa
prašė leisti jam pasinaudoti telefonu.
- Klausykit, - tarė jis. - Niekas čia kieto nevaizduoja. Jūs mus
sumušėt taip, kad mes vos kvapo neišleidom, o dabar mes norim
advokato. Argi mes per daug prašom?
Policininkas vėl nusišypsojo.
- Gerai, gerai, kietuoliai.
- Ką čia dabar aiškinat apie kietuolius? - suriko Sala. - Kur, po
galais, telefonas?
Jis jau stojosi nuo suolelio, bet nesuspėjo ir išsitiesti, kai polici
ninkas skubiai žengė į priekį ir negailestingai trenkė jam per kaklą.
Sala parkrito ant kelių, ir policininkas spyrė jam į šonkaulius. Į kam
barį lyg pagal signalą įsiveržė dar trys policininkai. Du iš jų stvėrė Jemoną ir užlaužė jam rankas už nugaros, o trečias nuvertė mane nuo
suolelio ir atsistojo virš manęs su lazda. Žinojau, kad jis tik ir laukia,
kol galės man trenkti, ir gulėjau nejudėdamas, nenorėdamas duoti
jam dingsties. Po ilgos pauzės vyriausiasis policininkas suriko:
- Štai taip, kietuoliai. O dabar einam.
Policininkai atplėšė mane nuo grindų, ir mus visus pusiau riste
le nuvarė koridoriumi, skaudžiai užlaužę rankas už nugarų.
Koridoriaus gale patekom į didelį kambarį, pilną žmonių ir poli
cininkų prie stalų. Kambario centre prie vieno iš stalų sėdėjo Mobergas. Jis kažką užsirašinėjo bloknote.
- Mobergai! - surikau, nepaisydamas pasipylusių smūgių, kad
tik atkreipčiau jo dėmesį. - Paskambink Lotermanui! Pakviesk
mums advokatą!
Išgirdęs Mobergo pavardę, Sala pakėlė akis ir suriko pykčio ir
skausmo kupinu balsu:

Švede! Dėl Dievo meilės, pakviesk ką nors! Mus baigia nužudyt!
Mus išstūmė iš kambario žaibo greičiu. Mobergą suspėjau pamatyt
tik vieną akimirką, ir mes jau atsidūrėm kitame koridoriuje. Polici
ninkai nekreipė nė mažiausio dėmesio į mūsų šūksnius; tikriausiai
jie buvo įpratę prie to, kad žmonės šaukia, kai juos kur nors velka,
kaip mus. Aš tik vyliausi, kad Mobergas dar nebuvo toks girtas, kad
mūsų nepažintų.
Kitas šešias valandas praleidom mažytėje betoninėje kameroje
su maždaug dvidešimčia puertorikiečių. Atsisėsti mes negalėjom,
nes kameros draugai buvo apmyžę visas grindis, ir todėl stovėjom
kambario vidury ir dalijom visiems cigaretes lyg kokie Raudonojo
Kryžiaus atstovai. Tie piliečiai atrodė pavojingi. Kai kurie buvo gir
ti, o kiti atrodė trenkti. Kol turėjom jiems cigarečių, jaučiausi sau
gus, bet pabandžiau įsivaizduoti, kas atsitiks, kai jos pasibaigs.
Apsauginis padėjo mums išspręsti šią problemą, pasiūlęs pirkti
cigaretes po penkis centus už vieną. Vos tik patys užsimanydavom
rūkyti, turėdavom pirkti dvidešimt, po vieną kiekvienam kameros
gyventojui. Po dviejų kartų apsauginis pasiuntė nupirkti naujo pake
lio. Vėliau mes paskaičiavom, kad pasisvečiavimas kameroj mums
kainavo daugiau nei penkiolika dolerių, kuriuos sumokėjom mudu
su Sala, nes Jemonas pinigų neturėjo.
Mums atrodė, kad išbuvom ten šešerius metus, kai apsauginis
pagaliau atidarė duris ir pamojo mums išeiti. Sala sunkiai judino
kojas, o mudu su Jemonu buvom tokie pavargę, kad vos įstengėm
jį paremti. Neįsivaizdavau, kur mus veda. Tikriausiai į požeminę
kamerą, pamaniau. Šitaip ir dingsta žmonės.
Mes sugrįžom atgal per visą pastatą, perėjom keliais koridoriais,
kol patekom į didžiulę teismo salę. Kai mus, tokius pat purvinus ir
susitaršiusius, kaip patys baisiausi valkatos, su kuriais ką tik sėdė-

jom vienoj kameroj, įstūmė pro duris į vidų, aš nekantriai apsidai
riau aplinkui, ieškodamas pažįstamų veidų.
Teismo salė buvo sausakimša, ir kelias minutes pasidairęs aplin
kui, pamačiau Mobergą ir Sandersoną, oriai stovinčius kampe. Aš
jiems linktelėjau, ir Mobergas atsakydamas iškėlė du į apskritimą
sujungtus pirštus.
- Ačiū Dievui, - pasakė Sala. - Užmezgėm kontaktą.
- Ar ten Sandersonas? - paklausė Jemonas.
- Atrodo, kad taip, - atsakiau, neturėdamas nė mažiausio supra
timo, ką tai galėtų reikšti.
- Ir ką tas gaidys čia veikia? - sumurmėjo Sala.
- Galėjo būti ir blogiau, - pasakiau. - Mums velnioniškai pasise
kė, kad čia apskritai kažkas yra.
Praėjo beveik valanda, kol paskelbė mūsų bylos svarstymą. Pir
mas kalbėjo vyriausiasis policininkas, ir jis davė savo parodymus is
paniškai. Sala, kuris šiek tiek suprato, ką jis kalba, košė pro dantis:
- Meluoja, niekšas... Aiškina, kad mes grasinom išnešiot viską
į šipulius... Užpuolėm administratorių... Pabėgom nesumokėję są
skaitos... Trenkėm policininkui... Dieve šventas!.. Nuovadoje šuke
lėm muštynes... To jau per daug! Mums galas!
Kai vyriausiasis policininkas baigė kalbėti, Jemonas paprašė,
kad jo parodymus išverstų į anglų kalbą, bet teisėjas nekreipė į jį
dėmesio.
Toliau liudijo administratorius, - apsipylęs prakaitu, mosikuo
damas rankomis iš susijaudinimo ir isteriškai rėkdamas, jis kratė
kumščius ir badė į mus pirštu taip, lyg mes būtumėm išskerdę visą
jo šeimą.
Mes nesupratom nieko, ką jis kalbėjo, bet mums buvo aišku, kad
viskas atsisuko prieš mus. Kai galiausiai atėjo mūsų eilė kalbėti, Je-

monas atsistojo ir pareikalavo, kad mums išverstų visus ankstesnius
parodymus.
- Jūs juos girdėjot, - atsakė teisėjas tobula anglų kalba.
Jemonas paaiškino, kad nė vienas iš mūsų pakankamai gerai ne
kalba ispaniškai, ir mes nesupratom, kas buvo pasakyta.
- Prieš tai šitie žmonės kalbėjo angliškai, - pasakė jis, rodyda
mas į policininką ir administratorių. - Kodėl dabar negali?
Teisėjas niekinamai nusišypsojo.
- Jūs pamiršot, kur esate, - tarė jis. - Kokią teisę jūs turit atva
žiuoti čia, trikdyti viešąją tvarką, o paskui reikalauti, kad mes kalbėtumėm jūsų kalba?
Mačiau, kad Jemonas jau sunkiai tvardosi, ir mostelėjau ranka
Sandersonui, kad tas ko nors imtųsi. Kaip tik tada išgirdau Jemoną
sakant, kad netgi prie Batistos jis būtų tikėjęsis geresnio elgesio.
Salėje stojo mirtina tyla. Teisėjas įsisiurbė į Jemoną degančiomis
iš pykčio akimis. Pajutau, kaip virš mūsų pakibo budelio kirvis.
Sandersonas riktelėjo iš salės gilumos:
- Jūsų Šviesybe, ar galiu paprašyti žodžio?
Teisėjas nukreipė žvilgsnį į jį.
- Kas jūs toks?
- Mano pavardė Sandersonas. Aš iš „Adelantės".
Vyriškis, kurio anksčiau nebuvau matęs, skubiai atsistojo ir, pri
ėjęs prie teisėjo, kažką pašnibždėjo jam į ausį. Teisėjas linktelėjo ir
vėl pažvelgė į Sandersoną.
- Kalbėkite, - leido jis.
Po laukinių policininko ir administratoriaus šūkavimų Sandersono balsas skambėjo keistokai.
- Šie žmonės yra amerikiečių žurnalistai, - pasakė jis. - Ponas
Kempas yra iš „New York Times", ponas Jemonas atstovauja Ame
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rikos Kelionių knygų autorių asociacijai, o ponas Sala dirba „Life"
žurnalui. - Jis padarė pauzę, ir aš pasvarsčiau, ar tai mums nors
kiek padės. Kiek anksčiau prisipažinimas, kad esam jankių žurnalis
tai, vos mūsų nepražudė.
- Gal aš ir klystu, - tęsė Sandersonas, - tačiau manau, kad šie
parodymai buvo per daug painūs, ir labai nenorėčiau, kad posėdis
baigtųsi bereikalinga sumaištimi. - Jis žvilgtelėjo į vyriausiąjį polici
ninką, o paskui vėl į teisėją.
- Viešpatie, - sušnibždėjo Jemonas, - tikiuosi, kad jis žino, ką daro.
Aš linktelėjau, stebėdamas teisėjo veidą. Paskutinius savo žo
džius Sandersonas ištarė aiškiai grasinama intonacija, ir man šmėkš
telėjo mintis, kad jis gali būti girtas. Kiek supratau, Sandersonas at
ėjo čia tiesiai iš kokio nors vakarėlio, kuriame be perstojo gėrė nuo
pat ankstyvos popietės.
- Puiku, pone Sandersonai, - tarė teisėjas ramiu balsu. - Ką jūs
siūlote?
Sandersonas mandagiai nusišypsojo.
- Manau, kad būtų išmintingiau pratęsti šį posėdį, kai atmosfera
nebus tokia įtempta.
Tas pats vyriškis, kuris anksčiau šnibždėjo teisėjui į ausį, vėl pa
sirodė prie jo stalo. Jie skubiai persimetė keliais žodžiais, ir tada tei
sėjas tarė Sandersonui:
- Jūs teisingai kalbate, tačiau šitie žmonės elgėsi labai arogantiš
kai. Jie negerbia mūsų įstatymų.
Sandersono veidas apsiniaukė.
- Ką gi, Jūsų Šviesybe, jei byla bus svarstoma šiandien, man teks
paprašyti jūsų padaryti pertrauką, kad galėčiau susisiekti su Adolfu
Kinonesu. - Jis linktelėjo galva. - Suprantama, turėsiu jį pažadinti,
ištraukti poną Kinonesą iš patalo, tačiau nebesijaučiu pakankamai
kompetentingas toliau atlikti advokato funkciją.

Prie teisėjo stalo įvyko dar vienas skubus pasitarimas. Mačiau, kad
Kinoneso pavardė padarė teisėjui tam tikrą įspūdį. Jis buvo „Naujie
nų" advokatas, buvęs senatorius, vienas iš garsiausių žmonių saloje.
Mes visi nervingai stebėjome, kaip vyksta pasitarimas. Galiau
siai teisėjas pažvelgė į mus ir liepė mums atsistoti.
- Jūs būsite paleisti už užstatą, - tarė jis. - Arba galite laukti kalėji
me, kaip jums patinka. - Jis kažką brūkštelėjo ant popieriaus skiautės.
- Robertai Sala, - paskelbė jis. Sala pakėlė akis. - Jūs esate kalti
namas girtavimu viešoje vietoje, viešosios tvarkos pažeidimu ir prie
šinimusi areštui. Užstato suma - vienas tūkstantis dolerių.
Sala kažką sumurmėjo ir nusisuko.
- Adisonai Jemonai, - tarė teisėjas. - Jūs esate kaltinamas gir
tavimu viešoje vietoje, viešosios tvarkos pažeidimu ir priešinimusi
areštui. Užstato suma - vienas tūkstantis dolerių.
Jemonas tylėjo.
- Polai Kempai, - tęsė teisėjas. - Jūs esate kaltinamas girtavimu
viešoje vietoje, viešosios tvarkos pažeidimu ir priešinimusi areštui.
Užstato suma - trys šimtai dolerių.
Tai išgirdęs, patyriau beveik tokį pat šoką, kaip ir po visko, kas
mums nutiko praeitą naktį. Pasijutau taip, lyg būčiau įvykdęs ko
kią nors išdavystę. Man atrodė, kad pakankamai narsiai jiems prie
šinausi - o gal šitaip atsitiko dėl to, kad rėkiau? Gal teisėjas manęs
pasigailėjo, sužinojęs, kad mane spardė kojomis? Nesilioviau apie
tai svarstęs, kol mus išvedė iš teismo salės į koridorių.
- Kas toliau? - paklausė Jemonas. - Ar Sandersonui pagal kišenę
tokios sumos?
- Nesijaudink, - atsakiau jam. - Jis susitvarkys.
Ištaręs šiuos žodžius, pasijutau lyg kvailys. Savo užstatą blogiau
siu atveju būčiau galėjęs sumokėti iš savo kišenės ir žinojau, kad kas

nors tikrai sumokės už Salą. Tačiau Jemonas - tai jau kitas reikalas.
Niekam nerūpėjo, kad pirmadienį jis nepasirodys darbe. Kuo dau
giau apie tai galvojau, tuo labiau man aiškėjo, kad po kelių minučių
mudu su Sala paleis, o Jemonas keliaus atgal į kamerą, nes visoje
saloje neatsiras nė vieno žmogaus su tūkstančiu dolerių kišenėje,
kuriam nors kiek rūpėtų, kad Jemonas būtų paleistas.
Staiga pasirodė Mobergas, lydimas Sandersono ir vyriškio, kuris
tarėsi su teisėju. Priėjęs prie mūsų, Mobergas nusijuokė girtu juoku.
- Maniau, kad jie nori jus nužudyt, - tarė jis.
- Nedaug betrūko, - atsakiau. - O kaip dėl to užstato? Ar mes
galim gauti tiek pinigų?
Jis vėl nusijuokė.
- Viskas sumokėta. Segara liepė man išrašyti čekį. - Jis pritildė
balsą. - Jis man sakė sumokėti baudas, jei jos neviršys daugiau kaip
šimto dolerių. Jam pasisekė - baudų nėra.
- Nori pasakyt, kad mes laisvi? - paklausė Sala.
Mobergas išsišiepė.
- Žinoma. Aš už jus pasirašiau.
- Ir aš? - paklausė Jemonas.
- Suprantama, - atsakė Mobergas. - Reikalas atliktas, jūs visi
laisvi.
Kai mes patraukėm prie durų, Sandersonas paspaudė ranką vy
riškiui, su kuriuo kalbėjosi, ir nuskubėjo paskui mus. Jau beveik au
šo, ir dangus švytėjo šviesiai pilka spalva. Išskyrus keletą žmonių
prie policijos nuovados, gatvės buvo tuščios ir ramios. Prieplaukoje
nuleidę inkarus stovėjo keli didžiuliai krovininiai laivai, laukdami
ryto ir vilkikų, kurie ištemps juos į uostą.
Kai išėjom į gatvę, pamačiau pirmus saulės spindulius, šaltą
rausvą švytėjimą rytiniame horizonte. Kadangi visą naktį praleidau

kameroje ir teismo salėje, tas rytas man pasirodė vienas iš pačių nuo
stabiausių, kokius tik buvau matęs. Po nakties purviname kalėjime
vėsi Karibų aušra dvelkė ramybe ir skaidrumu. Pažvelgiau į laivus,
paskui į jūrą, ir pajutau beprotišką laisvės skonį, turėdamas prieša
ky visą dieną.
Tada suvokiau, kad didžiąją dalį dienos vis tiek pramiegosiu, ir
mano džiugus susijaudinimas išnyko. Sandersonas sutiko mus pa
vėžėti iki buto, ir atsisveikinom su Mobergu, kuris patraukė ieškoti
savo mašinos. Jis buvo pamiršęs, kur ją paliko, bet patikino mus,
kad nieko tokio.
- Surasiu ją pagal kvapą, - pasakė jis. - Užuodžiu savo mašiną
už kelių kvartalų. - Ir jis nusivilko gatve, - maža figūrėlė su purvinu
pilku kostiumu, uodžianti, kur jo mašina.
Vėliau Sandersonas papasakojo, kad Mobergas iš pradžių pa
skambino Lotermanui, kurio nebuvo namie, o tada Kinonesui, kuris
buvo išskridęs į Majamį. Tada jis paskambino Segarai, kuris pama
nė, kad mums uždės nedideles baudas, ir liepė jam išrašyti čekį.
Sandersonas buvo pas Segarą ir jau ruošėsi išeiti tuo metu, kai Mo
bergas paskambino, ir pakeliui į namus jis sustojo prie teismo.
- Velniškai gerai padarei, kad atvažiavai, - pasakiau aš. - Jei ne
tu, mus būtų vėl įgrūdę į tą prakeiktą rūsį.
Jemonas ir Sala kažką sumurmėjo pritardami.
- Džiaukitės, kol dar galit, - atsakė Sandersonas. - Neilgam jus
paleido.
Likusį kelią važiavom tylėdami. Kai pravažiavom pro Kolon
aikštę, išgirdau pirmus ryto garsus - autobuso, pradedančio savo
maršrutą, kriokimą, ankstyvų vaisių prekiautojų šūksnius, o kažkur
nuo kalvos atsklido policijos sirenos kauksmas.

Devintas skyrius

V os po kelių trum pų miego valandų mane pažadino baisus klyks
mas. Rėkė Sala, tarsi pašokęs iš naktinio košmaro.
- Ach tu rupūže! Mašina! Hienos!
Akimirką nieko nesuvokiau, bet paskui prisiminiau, kad mes
palikom mašiną ant kelio prie „Casa Cabrones". Puertorikiečius ne
juokais domina be priežiūros paliktos mašinos - jie puola jas lyg lau
kiniai žvėrys ir išnarsto po gabalėlį. Iš pradžių nuima ratų gaubtus,
paskui pačius ratus, tada bamperius ir dureles ir galop išsivelka vi
są kėbulą, - kokie dvidešimt trisdešimt žmonių, lyg skruzdėlės, vel
kančios negyvą vabalą, nutempia jį kokiam nors metalo supirkėjui
ir parduoda už dešimt jankių dolerių, o paskui kaunasi su peiliais ir
nudaužtais buteliais kiekvienas už savo grobio dalį.
Jemonas lėtai pakilo, vaitodamas iš skausmo. Jam aplink bum ą
švietė sukrešėjusio kraujo ruoželis. Jis atsisėdo ant čiužinio ir pažvel
gė į mus. .
- Pabusk, - pasakiau jam. - Tavo motoroleris irgi ten.
Sala nuleido kojas nuo lovos.
- Per vėlu. Jie jau turėjo dvylika valandų - Viešpatie, jie gali su
doroti mašiną per dvylika minučių! Mums pasiseks, jei rasim nors
benzino dėmelę.
- Tai ką, baigta? - paklausė Jemonas, tebespoksodamas į mus,
dar iki galo neišsibudinęs.

Aš linktelėjau galva.
- Labai gali būti.
- Velniai griebtų, staigiai varom ten! - sušuko jis, pašokdamas
nuo čiužinio. - Sugausim juos ir dantis išbarškinsim.
- Raminkis, - tarė Sala. - Dabar jau per vėlu. - Jis atsistojo ir iš
tiesė nugarą. - Viešpatie, jaučiuosi lyg peiliais subadytas. - Jis priėjo
prie manęs. - Kas mano pečiui? Ar ten nesimato pjautinės žaizdos?
- Ne, - nuraminau jį. - Tik įdrėskimas, gal nuo nago.
Jis nusikeikė ir nuėjo į vonią nusiprausti po dušu.
Jemonas jau buvo nusiprausęs veidą ir paskubomis rengėsi.
- Greičiau, - paragino jis. - Pasigausim taksi. - Atidaręs vieną iš
langų, jis įleido į kambarį šviesos.
Nenoromis pradėjau rengtis. Visas mano kūnas buvo nusėtas mė
lynėmis, ir menkiausias judesys kėlė skausmą. Norėjau grįžti į lovą ir
miegoti visą dieną, bet supratau, kad apie tai nėra ko ir svajoti.
Mes nužingsniavom kelis kvartalus iki Kolon aikštės ir susistab
dėm taksi. Jemonas pasakė vairuotojui, kur važiuoti.
Niekada nebuvau matęs miesto sekmadienio rytą. Paprastai
keldavausi apie pusiaudienį ir traukdavau pas Elą ilgų pusryčių.
Dabar gatvės atrodė beveik ištuštėjusios. Nebeliko nė ženklo kasdie
nio chaoso, klegančios ir šūkaujančios armijos prekeivių, besiduodančių po miestą su neapdraustomis mašinomis. Prieplauka buvo
beveik tuščia, parduotuvės uždarytos, tik aplink bažnyčias, rodos,
kažkas krutėjo. Pravažiuodami pro kelias iš jų, matėm priešais kiek
vieną buriuojantis šventiškai apsirengusius žmones - įrudusius it
derva vyrus, berniukus su ką tik išlygintais kostiumais, moteris gė
lėtomis suknelėmis su vualiais, mergaites baltomis suknutėmis ir
šen bei ten - šventikus juodais drabužiais ir aukštomis juodomis
skrybėlėmis.

Paskui ilgu pylimo keliu mes nuskubėjom į Kondadą. Čia viskas
atrodė kitaip. Bažnyčių nebesimatė, šaligatviais vaikštinėjo turistai
su sandalais ir ryškiaspalviais šortais. Jie būriais plaukė iš didžiųjų
viešbučių ir atgal - plepėjo, skaitė laikraščius, tempė kuprines, visi
su saulės akiniais, ir visi atrodė labai užsiėmę.
Jemonas nusivalė veidą nosine.
- Šūdas, - pasakė jis. - Jei neteksiu motorolerio, manau, ne
beištversiu. Ir taip jau - išmestas iš darbo, sumuštas, areštuotas...
Aš linktelėjau galva, o Sala nieko nepasakė. Pasilenkęs pro vai
ruotojo petį, jis dairėsi, tarytum bet kurią akimirką tikėtųsi pamaty
ti, kaip minia išrinkinėja jo automobilį.
Mums atrodė, kad važiuojam valandų valandas, kol pagaliau pa
sukom iš oro uosto plento į siaurą keliuką, vedantį prie „Casa Cabrones". Likus keliems šimtams jardų, pastebėjau Salos mašiną.
- Štai ji, - pasakiau, rodydamas į pakelę.
- Viešpatie, - sumurmėjo jis. - Stebuklas.
Kai privažiavom arčiau, pasirodė, kad ji stovi jau nebe ant ratų,
o ant dviejų kokoso palmių rąstų. Ratai buvo dingę kartu su Jemono
motoroleriu.
Sala sureagavo ramiai.
- Ką gi, geriau, nei tikėjausi. - Jis įlipo į mašiną ir apsižvalgė
aplinkui. - Niekas daugiau nedingo, tik ratai. Mums velniškai pa
sisekė.
Jemonas įsiuto.
- Savo griuveną aš atpažinsiu! - rėkė jis. - Vieną gražią dieną
nutversiu, kas su ja važinėja!
Buvau įsitikinęs - jei šlaistysimės aplink „Casa Cabrones", vėl
prisišauksim bėdą. Vien nuo minties apie dar vieną sumušimą ma
ne pradėjo krėsti drebulys. Paėjau kelis šimtus pėdų link baro, dai

rydamasis, ar kas nors neateina. Baras buvo uždarytas, o mašinų
stovėjimo aikštelė tuščia.
Grįždamas atgal prie mašinos, pastebėjau kažką raudonuojant
pakelės krūmuose. Tai buvo Jemono motoroleris, uždengtas palmių
lapais. Kažkas buvo jį paslėpęs ir ruošėsi vėliau pasiimti.
Šūktelėjau Jemoną, ir jis išvilko jį ant kelio. Motoroleris atrodė
sveikutėlis. Jemonas pajudino pedalą, ir jis kuo puikiausiai užsivedė.
- Velniai griebtų, - pasakė jis. - Reikėtų čia pasėdėt ir palaukt,
kol tas niekšas sugrįš, ir mažumėlę jį nustebinti.
- Žinoma, - pritariau jam. - O paskui praleisti vasarą už „La
Princesa" grotų. Einam, reikia dingti iš čia.
Prie mašinos Sala skaičiavo, kiek jam atsieis keturi nauji ratai ir
padangos. Jis atrodė labai prislėgtas.
- Einam, papusryčiausim, - pasiūlė Jemonas. - Išalkau kaip žvėris.
- Tau ne visi namie? - pasipiktino Sala. - Negaliu palikt maši
nos, nes jie ją pribaigs. - Jis įkišo ranką į piniginę. - Imk, - pasakė
jis Jemonui, - suvažinėk į degalinę ir paskambink šitam tipui, jis
prekiauja fiato dalimis. Pasakyk jam, kad atsiųstų keturis ratus. Čia
jo namų telefonas. Sakyk, kad Lotermanui reikia.
Jemonas paėmė kortelę ir nudardėjo keliu. Po kelių minučių iš
girdom, kaip jis grįžta. Tada laukėm kokią valandą, kol pasirodė
techninės pagalbos mašina. Mano dideliam nustebimui, ji pristatė
visus keturis ratus. Mes juos uždėjom, Sala užrašė ant kvito Lotermano pavardę, o tada mes nuvažiavom į „Long Beach" viešbutį pa
pusryčiauti. Jemonas su motoroleriu sekė mums iš paskos.
Kiemas buvo sausakimšas, todėl atsisėdom viduje prie baro. Ap
link mus sėdėjo žmonės, kurių jau gerus dešimt metų vengiau kaip
įmanydamas: prastai sudėtos moterys su trikotažiniais maudymosi
kostiumėliais, vyriškiai su blausiais žvilgsniais, kojomis be plaukų

ir užspaustu juoku, - visi kaip vienas amerikiečiai ir visi pasibaisė
tinai vienodi. Pamaniau, kad tokius žmones reikėtų laikyti uždary
tus namie; užrakinti juos kokio nors klubo rūsyje ir, kad nesiautėtų,
rodyti erotinius filmus; jei jie užsinorėtų atostogų, parodyti jiems
rimtą europietišką filmą, o jei vis tiek dar būtų nepatenkinti, išsiųsti
juos į tyrus ir užpjudyti piktais šunimis.
Piktai į juos spoksojau, kimšdamas šlykščius pusryčius, kuriuos
prieš mane padėjo padavėja - gličią kiaušinienę, riebų kumpį ir sil
pną amerikietišką kavą.
- Po velnių, - pasakiau jai. - Ką norit, tik ne „Nedick". Ar neturit
puertorikietiškos kavos?
Ji papurtė galvą.
Sala išėjo ir sugrįžo su nauju „Miami Herald" numeriu.
- Man patinka šita vieta, - pareiškė jis šypsodamasis. - Man pa
tinka čia sėdėti, žiūrėti į paplūdimį ir įsivaizduoti, kiek puikių daly
kų galėčiau nuveikti, jei tik turėčiau pistoletą.
Aš padėjau du dolerius ir pakilau nuo stalo.
- Kur eini? - paklausė Jemonas, pakėlęs akis nuo laikraščio da
lies, kurią paėmė iš Salos.
- Nežinau, - atsakiau. - Gal pas Sandersoną. Bet kur, kad tik to
liau nuo šitos publikos.
Sala pažvelgė į mane.
-Ju d u su Sandersonu puikiai susigiedojot, - pasakė jis šypsoda
masis.
Man per daug rūpėjo išeiti, kad būčiau kreipęs dėmesį į tai, ką
jis pasakė, ir tik išėjęs į gatvę suvokiau, kad jo žodžiai turėjo įžei
džiamos prasmės. Nusprendžiau, kad jis įsižeidė, nes mano užstato
suma gerokai mažesnė nei jo. Eina jis po velnių, pamaniau. Sander
sonas su tuo neturi nieko bendra.

Nužingsniavęs kelis kvartalus gatvę, sustojau lauko restoranė
lyje puertorikietiškos kavos. Už septyniasdešimt centų nusipirkau
„New York Times". Man iškart palengvėjo, nes laikraštis man pri
minė, kad už horizonto tebėra didžiulis pažįstamas pasaulis, kuris
užsiima savo įprastais reikalais. Išgėriau dar vieną puodelį kavos ir
išeidamas pasiėmiau laikraštį su savimi. Nešiausi jį gatve kaip bran
gų išminties žiupsnį, svarų įrodymą, kad dar nesu atkirstas nuo tos
pasaulio dalies, kuri iš tikrųjų egzistuoja.
Man prireikė pusvalandžio nusigauti iki Sandersono, bet kelias
vedė per paplūdimį, ir pasivaikščiojimas išėjo puikus. Nuėjęs radau
jį išsitiesusį sode ant plastikinio paplūdimio kilimėlio. Be drabužių
jis atrodė liesesnis.
- Sveiks, mušeika, - pasisveikino jis. - Kaip kalėjimas?
- Siaubingai, - atsakiau.
- Nieko, - padrąsino mane Sandersonas. - Kitą kartą bus blo
giau. Jau būsi pasižymėjęs.
Įsispoksojau į jį, svarstydamas, kokį iškreiptą humorą jis žarsto.
Sandersonas pasirėmė ant alkūnių ir užsidegė cigaretę.
- Nuo ko viskas prasidėjo? - paklausė jis.
Aš jam viską papasakojau, kai kur praleisdamas nereikšmingas de
tales ir kategoriškai neigdamas oficialią versiją, kiek apie ją žinojau.
Tada atsilošiau kėdėje, nužvelgiau baltą paplūdimį, jūrą, palmes
aplinkui ir pamaniau: kaip keista tokioje vietoje jaudintis dėl kalėji
mo. Atrodė beveik neįmanoma, kad žmogus, atvažiavęs į Karibus,
pakliūtų į kalėjimą už kažkokį kvailą prasižengimą. Puerto Riko ka
lėjimai skirti puertorikiečiams, o ne amerikiečiams, ryšintiems mar
gus kaklaryšius ir vilkintiems marškinius su sagomis.
- O kodėl tavo užstatas buvo gerokai mažesnis? - paklausė San
dersonas. - Ar visą košę užvirė tiedu?

(124)

Še tau ir vėl. Jau pradėjau gailėtis, kad manęs neapkaltino ko
kiais nors žvėriškumais, pavyzdžiui, „žiauriu užpuolimu" ar „parei
gūno sumušimu".
- Po galais, nežinau, - atsakiau.
- Tau pasisekė, - tarė jis. - Galėjai gauti metus kalėjimo už prie
šinimąsi areštui.
- Gerai jau, gerai, - pasakiau, bandydamas pakeisti temą. - Man
atrodo, tavo kalba išgelbėjo padėtį. Pasakę, kad dirbam „Naujieno
se", didelio įspūdžio jiems nepadarėm.
Jis prisidegė dar vieną cigaretę.
- Na jau, tai niekam įspūdžio nepadarys. - Jis vėl pažvelgė į
mane. - Bet nemanau, kad kalbėdamas apie tave, melavau. „Times"
ieško neetatinio korespondento, ir jie paprašė mane ką nors surasti.
Nuo rytdienos tai gali būti tu.
Gūžtelėjau pečiais.
- Kodėl gi ne.
Įėjau į vidų įsipilti dar vieno gėrimo. Virtuvėje išgirdau priva
žiuojant mašiną. Tai buvo Segara, išsirėdęs kaip koks nors alfonsas
Italijos Rivjeroje. Įeidamas pro duris, jis santūriai linktelėjo.
- Laba diena, Polai. Kas ten vyko praeitą naktį?
- Neprisimenu, - atsakiau, išpildamas savo gėrimą į kriauklę. Helas tau papasakos. Man jau reikia eiti.
Jis nepritariamai į mane pažiūrėjo ir nužingsniavo per kambarį į
sodą. Aš priėjau prie durų pasakyti Sandersonui, kad išeinu.
- Užeik rytoj pas mane į kontorą, - pasakė jis. - Pakalbėsim apie
tavo naują darbą.
Segara atrodė suglumęs. Sandersonas jam nusišypsojo.
- Pagrobsiu dar vieną iš tavo vaikinų, - pasakė jis. Segara susi
raukė ir atsisėdo.

- Puiku. Pasiimk juos visus.
Išėjęs nužingsniavau Modesto gatve, svarstydamas, kaip pra
stumti likusią dienos dalį. Tai man visada sunkiai sekėsi. Sekmadie
nis man buvo laisva diena, o šeštadienis - dažnai taip pat. Bet man
jau nusibodo važinėtis po miestą su Sala arba sėdėti pas Elą, o dau
giau nebuvo ką veikti. Norėjau pavažinėti toliau po salą, apžiūrėti
kitus miestus, bet tam reikėjo mašinos.
Ne tik mašinos, pamaniau sau. Man reikėjo ir buto. Popietė bu
vo karšta, aš jaučiausi pavargęs, visą kūną maudė. Norėjau miego
ar bent jau pailsėti, bet neturėjau kur eiti. Lengvu žingsniu nužings
niavau dar kelis kvartalus, laikydamasis didžiulių ugniamedžių
šešėlyje, galvodamas apie tai, ką dabar galėčiau veikti Niujorke ar
Londone, ir keikdamas savo iškrypusį impulsą, kuris mane atginė į
šitą nuobodžią ir prakaitu varvančią salą, sustojau prie vietinių baro
alaus. Užmokėjęs už vieną butelį, pasiėmiau jį su savim ir eidamas
gatve gurkšnojau. Svarsčiau, kur galėčiau pamiegoti. Salos butas iš
kart atkrito. Jis buvo tvankus, triukšmingas ir slegiantis kaip kapas.
Gal pas Jemoną, pamaniau. Bet tai per toli; be to, neturėjau kaip ten
nusigauti. Galų gale buvau priverstas pripažinti, kad neturiu kito
pasirinkimo, tik klaidžioti gatvėmis, ir tada nusprendžiau pradėti
ieškotis nuosavo buto - kuriame galėčiau vienas pailsėti, turėčiau
savo šaldytuvą, pats ruoščiau sau gėrimus, o kartas nuo karto galė
čiau atsivesti merginą. Mintis apie nuosavą lovą nuosavame bute
man taip praskaidrino nuotaiką, kad man knietėjo kuo greičiau pra
stumti šitą dieną, kad ateitų rytojus ir galėčiau pradėt ieškoti.
Žinojau, kad būtent dabar nesu pasiruošęs prisiimti tokios atsa
komybės kaip butas ir galbūt mašina, - juk mane bet kuriuo mo
mentu galėjo įgrūsti į kalėjimą, arba laikraštis galėjo užsidaryti, arba
galėjau gauti laišką iš kokio nors seno bičiulio apie darbą Buenos

Airėse. Juk dar tik vakar, jei jau apie tai prakalbom, buvau pasiryžęs
važiuoti į Meksiką.
Tačiau supratau ir tai, kad artėja ta akimirka, kai turėsiu apsi
spręsti dėl Puerto Riko. Išbuvau čia jau tris mėnesius, kurie pralėkė
lyg trys savaitės. Iki šiol čia neradau už ko užsikabinti, čia nebuvo jo
kių esminių „už" ir „prieš", kaip kitose vietose. Aš nevertinau viso to
laiko, kurį praleidau San Chuane, nors nejutau šiam miestui ir neapy
kantos. Jaučiau, kad anksčiau ar vėliau įžvelgsiu tą trečią matmenį,
tą gelmę, kuri padaro miestą tikrą ir kuri atsiskleidžia tik ilgiau jame
pagyvenus. Tačiau kuo ilgiau čia gyvenau, tuo labiau mane užvaldė
įtarimas, kad pirmą kartą savo gyvenime atvykau į vietą, kurioje šis
esminis matmuo neegzistavo arba buvo per daug neapčiuopiamas,
kad turėtų kokios nors reikšmės. Neduok Dieve, jei ši vieta iš tikrųjų
pasirodys esanti tokia, kaip atrodė iš pradžių - juodadarbių valkatų,
vagių ir nerangių kaimiečių maišalynė.
Šitaip nužingsniavau kokią mylią, mąstydamas, rūkydamas,
prakaituodamas, žvilgčiodamas pro aukštas tvoras ir žemus namų
langus, klausydamasis autobusų riaumojimo ir pratiso gatvės šunų
lojimo, beveik nieko nesutikdamas, išskyrus žmones prisigrūdusiose
mašinose, važiuojančius dievažin kur - ištisos šeimos, įsispraudusios
į mašinas, važinėjo po miestą, garsiai signalizavo, šūkavo, kartkar
tėmis sustodamos nusipirkti mėtinių pastilių arba gurkštelėti „coco
frio", o tada grįždavo į savo mašinas ir judėdavo toliau, nesiliaudamos dairytis, stebėtis ir grožėtis visais tais nuostabiais dalykais, ku
riais jankiai papuošė šį miestą: štai statomas dešimties aukštų kon
torų pastatas, o ten naujas greitkelis, vedantis į niekur, ir, žinoma,
aplinkui dygte dygsta nauji viešbučiai, į kuriuos galima paspoksoti.
Paspoksoti galima ir į jankių moteris paplūdimyje, o vakare, jei ateini
pakankamai anksti ir gauni gerą vietą, aikštėse gali žiūrėti televiziją.

Žingsniavau toliau ir su kiekvienu žingsniu jaučiausi vis labiau
prislėgtas. Galiausiai susistabdžiau taksi ir nuvažiavau į „Caribė
Hilton" viešbutį, kur vyko tarptautinis teniso turnyras. Pasinaudo
jęs savo žurnalisto pažymėjimu patekau į vidų ir likusią dienos dalį
prasėdėjau tribūnose.
Čia bent jau saulė manęs neerzino. Rodės, kad ji susiliejo su mo
lio spalvos gruntu, džinu ir baltu kamuoliuku, lakstančiu pirmyn ir
atgal. Prisiminiau kitus teniso kortus, seniai praėjusias dienas, kupi
nas saulės, džino ir žmonių, kurių niekada daugiau nebepamatysiu,
nes jei juos ir susitikdavau, iš mūsų kalbų sklisdavo tik nuobodulys
ir nusivylimas. Sėdėjau centrinėje tribūnoje, klausiausi pūkuoto ka
muoliuko trinksėjimo ir žinojau, kad jis niekada nebeskambės taip,
kaip tais laikais, kai žinodavau, kas žaidžia, ir man tai rūpėjo.
Pradėjus temti, turnyras pasibaigė, ir aš nuvažiavau su taksi pas
Elą. Ten Sala sėdėjo vienas prie kampinio stalelio. Eidamas į kiemą
pamačiau Suodžių ir paprašiau, kad atneštų du romo ir tris mėsai
nius. Kai prisiartinau, Sala pakėlė akis.
- Atrodai lyg bėglys, - pasakė jis. - Žmogus, kurį vejasi.
- Kalbėjau su Sandersonu, - tariau. - Jis mano, kad mūsų byla
teismo gali ir nepasiekti, o jei ir pasieks, tai ne anksčiau kaip po tre
jų metų.
Vos tai pasakęs, iškart pasigailėjau. Dabar vėl leisimės nagrinėti
mano užstato temos. Salai dar nieko nesuspėjus atsakyti, iškėliau
rankas į viršų.
- Pamiršk, - pasakiau jam. - Pakalbėkim apie ką nors kita.
Jis gūžtelėjo pečiais.
- Prakeikimas, negaliu prisimint nieko, kas manęs neslėgtų ar
negąsdintų. Jaučiuosi užspeistas į kampą.
- Kur Jemonas? - paklausiau.

- Nuvažiavo namo, - atsakė jis. - Iškart po to, kai tu išėjai, jis pri
siminė, kad paliko Šeno užrakintą.
Pasirodė Suodžius su mūsų gėrimais ir maistu, ir aš paėmiau
juos nuo padėklo.
- Man atrodo, jam visai stogas nuvažiavo, - pareiškė Sala.
- Tu teisus, - atsakiau. - Dievas žino, kuo jis baigs. Juk negali
šitaip gyventi, niekur, niekada ir niekam nenusileisdamas nė per
nago juodymą.
Tada prie mūsų stalelio garsiai šaukdamas priėjo Bilas Donovanas, sporto redaktorius.
- Štai kur jūs! - suriko jis. - Ponai žurnalistai, slapti girtuokliai ir
triukšmadariai! - jis džiaugsmingai nusijuokė. - Jūs, šikniai, vakar
užvirėt neblogą košę? Jums pasisekė, kad Lotermanas išvykęs į Ponsą! - jis prisėdo prie mūsų. - Kas ten atsitiko? Girdėjau, kad aiškinotės santykius su policija.
- Aha, - pasakiau. - Sumušėm juos iki mėlynumo. Tai bent juo
ko buvo.
- Šūdas, - gailėjosi Donovanas, - gaila, kad manęs ten nebuvo.
Mėgstu geras muštynes, ypač su policija.
Mes dar truputį pašnekėjom. Man patiko Donovanas, nors jis
nesiliaudavo tauškęs apie tai, kaip grįšiąs į San Franciską, kur „tiek
daug visko vyksta". Jis taip saldžiai giedodavo apie Vakarų pakran
tę, kad žinojau, jog tikrai meluoja, bet negalėjau atskirti, kur baigia
si tiesa ir prasideda melas. Jei nors pusė to, ką jis pasakojo, būtų
buvusi tiesa, būčiau viską metęs ir važiavęs ten, bet su Donovanu
negalėjai būti tikras net dėl vienos būtinos pusės, todėl jo šnekos
manė visada slėgė.
Išėjom iš Elo apie vidurnaktį ir tylėdami nukulniavom kalva že
myn. Naktis buvo tvanki, drėgna, aplinkui jaučiau tą patį spaudi

mą, staigiai lekiančio laiko pojūtį, nors kartais ir atrodydavo, kad
jis stovi vietoje. Vos tik pagalvojęs apie laiką, praleistą Puerto Rike,
prisimindavau senus magnetinius laikrodžius ant klasės sienų, kai
dar mokiausi mokykloje. Kartais jų rodyklė sustingdavo kelioms mi
nutėms, o kai prikaustęs akis ją stebėdavau ir jau pradėdavau įtarti,
ar tik laikrodis nesugedo, mane išgąsdindavo staigus rodyklės šuo
lis per tris ar keturias padalas.

Dešimtas skyrius

Sandersono kontora buvo paskutiniame aukščiausio senamiesčio
pastato aukšte. Sėdėdamas odiniame fotelyje, po savimi mačiau vi
są pakrantę, „Caribė Hiltono" viešbutį ir didelę dalį Kondado. Jau
čiausi taip, lyg būčiau dispečerinės bokštelyje.
Sandersonas sėdėjo užsikėlęs kojas ant palangės.
- Taigi yra du dalykai, - aiškino jis. - Darbas „Times" ne toks
jau didelis - keli straipsniai per metus. Tačiau Zimburgerio projek
tas - iš tikrųjų rimtas.
- Zimburgerio? - perklausiau.
Jis linktelėjo galva.
- Vakar nenorėjau apie tai kalbėti, nes jis pats galėjo apsireikšti.
- Palauk, - pertraukiau jį. - Ar mes kalbam apie tą patį Zimburgerį? Generolą?
Jis atrodė nepatenkintas.
- Būtent. Jis yra vienas iš mūsų klientų.
- Po velnių, - pasakiau aš. - Tai verslui tikriausiai jau atėjo pas
kutinioji. Juk tas tipas - visiškas asilas.
Sandersonas pasukinėjo tarp pirštų pieštuką.
- Kempai, - lėtai tarė jis. - Ponas Zimburgeris stato mariną - ir
labai nemažą. - Jis patylėjo. - Jis taip pat ruošiasi statyti vieną iš di
džiausių viešbučių saloje.
Juokdamasis atsilošiau kėdėje.

- Klausyk, - griežtai tarė Sandersonas. - Esi čia jau pakankamai
ilgai, kad pagaliau kai ko išmoktum, ir vienas iš pirmųjų dalykų, ku
riuos turi išmokti - tai, kad pinigai kartais ateina keistai įpakuoti. - Jis
pabarbeno pieštuku į stalą. - Zimburgeris, kurį tu pažįsti kaip „visišką
asilą", gali trisdešimt kartų tave nupirkti ir parduoti. O jei būtinai nori
vertinti žmogų pagal išvaizdą, geriau važiuok kur nors į Teksasą.
Aš vėl nusijuokiau.
- Gal tu ir teisus. Sakyk pagaliau, koks reikalas. Turiu mažai laiko.
- Kada nors, - pastebėjo Sandersonas, - kvaila arogancija tau
kainuos nemažus pinigus.
- Po velnių, - atsiliepiau. - Atėjau čia ne į psichoanalizės seansą.
Jis nenatūraliai nusišypsojo.
- Na gerai. „Times" reikia bendro pobūdžio straipsnio skyriui
apie pavasario keliones. Ponia Liudvig parinks tau medžiagos, aš
jai pasakysiu, ko tau reikia.
- O ko jiems reikia? Tūkstančio džiaugsmingų žodžių? - pa
klausiau.
- Maždaug taip, - atsakė jis. - Nuotraukomis mes pasirūpinsim.
- Gerai, - pasakiau. - Užduotis ne iš paprastųjų. O kas ten su
tuo Zimburgeriu?
- Štai kas, - atsakė jis. - Ponui Zimburgeriui reikia brošiūros. Jis
stato mariną Biekeso saloje, kuri yra tarp mūsų ir Šen Tomo. Mes
parūpinsim nuotraukas ir padarysim maketą, o tu parašysi tekstą,
maždaug tūkstantį penkis šimtus žodžių.
- Kiek jis mokės? - paklausiau.
- Tau jis nieko nemokės, - paaiškino Sandersonas. - Jis sumokės
mums nustatytą sumą, o mes tau atlenksim po dvidešimt penkis do
lerius per dieną plius tavo išlaidos. Tau teks suskraidyti į Biekesą,
tikriausiai su Zimburgeriu.

- Viešpatie, - suvaitojau.
Jis nusišypsojo.
- Tai neskubu. Sakykim, kitą penktadienį. Brošiūra bus skirta
investuotojams, - pridūrė. - Marina kaip reikiant - du viešbučiai,
šimtas kotedžų, ir visa kita.
- Iš kur Zimburgeris ištraukė tokius pinigus? - paklausiau aš.
Jis papurtė galvą.
- Ne tik Zimburgeris. Kartu su juo dar keli žmonės. Tiesą sa
kant, jis ir mane kvietė prisijungti.
- Tai kodėl atsisakei?
Jis vėl nusisuko į langą.
- Kol kas dar nenoriu palikti šito darbo. Man čia labai įdomu dirbti.
- Neabejoju, - atsakiau. - O kokią dalį tu iš to gausi - dešimt pro
centų nuo kiekvieno dolerio, investuoto į salą?
Jis nusišypsojo.
- Nebūk savanaudis, Polai. Mes reikalingi tam, kad padėtumėm
ratukams suktis.
Pakilau eiti.
- Užsuksiu rytoj ir pasiimsiu medžiagą.
- O kaip dėl priešpiečių? - paklausė jis, žiūrėdamas į laikrodį. Pats laikas.
- Atleisk, negaliu, - atsakiau. - Reikia bėgti.
Jis nusišypsojo.
- Vėluoji į darbą?
- Aha, - atsakiau. - Reikia grįžti ir pabaigt rašyt vieną demas
kuojantį straipsnį.
- Tik neleisk savo skautų etikai paimti viršų, - pasakė jis, vis dar
šypsodamasis. - Beje, jei jau kalbam apie skautus, pasakyk savo drau
geliui Jemonui, kad užsuktų, kai galės. Turiu jam šiokį tokį darbelį.

Linktelėjau galva.
- Duok jam padirbėti su Zimburgeriu. Jiedu puikiai sutars.
Kai grįžau į redakciją, Sala pasikvietė manė prie savo stalo ir pa
rodė naują „EI Diario" numerį. Pirmame puslapyje buvo mūsų triju
lės nuotrauka. Sunkiai save atpažinau - akys primerktos, žvilgsnis
kaip kokio niekšelio, sėdžiu susikūprinęs ant suolelio lyg užkietėjęs
nusikaltėlis. Sala atrodė girtas, o Jemonas - lyg maniakas.
- Kada jie suspėjo? - paklausiau.
- Nepamenu, - atsakė jis. - Bet jiems pavyko puikiai.
Po nuotrauka buvo trumpas straipsnelis.
- Ką ten rašo? - paklausiau.
- Tą patį, ką kalbėjo policininkas, - atsakė jis. - Džiaugsimės, jei
mūsų nenulinčiuos.
- O Lotermanas ką nors sakė?
- Jis vis dar Ponse.
Mane pradėjo imti baimė.
- Tau reikia nešiotis ginklą, - patarė man Mobergas. - Dabar jie
tave medžios. Puikiai pažįstu tas kiaules - jie bandys tave nužudyti.
Šeštą valandą pasijutau toks prislėgtas, kad mečiau darbą ir nu
ėjau pas Elą.
Vos tik pasukau į O'Lierio gatvę, išgirdau iš priešingos pusės
atriaumojant Jemono motorolerį. Siaurose gatvelėse jis kėlė pragariš
ką triukšmą, kuris aidėjo už šešių kvartalų. Mes atsidūrėm priešais
Elo barą tuo pat metu. Šeno atvažiavo su juo; kol Jemonas išjunginėjo variklį, ji nušoko nuo motorolerio. Jie abu atrodė girti. Pakeliui
prie staliuko mes užsisakėm mėsainių ir romo.
- Prasti mūsų popieriai, - pasakiau, pritraukdamas kėdę Šeno.
Jemonas paniuro.

- Tas šiknius Lotermanas šiandien neatėjo į posėdį. Tikra velnia
va - tie tipai iš Darbo departamento matė mūsų nuotrauką „EI
Diario". Aš net džiaugiuosi, kad Lotermanas nepasirodė. Šiandien
gal būtų ir laimėjęs.
- Nesistebiu, - pasakiau. - Nuotrauka šlykšti. - Papurčiau gal
vą. - Lotermanas vis dar Ponse, mums pasisekė.
- Velniai griebtų, - nusikeikė Jemonas. - Man reikia pinigų šį
savaitgalį. Mes važiuojam į Šen Tomo karnavalą.
- A, girdėjau apie jį, - pasakiau. - Turėtų būti baisi .orgija.
- O aš girdėjau, kad ten nuostabu! - pareiškė Šeno. - Sako, ten
ne prasčiau kaip Trinidade.
- Važiuojam su mumis! - pasiūlė Jemonas. - Pasakyk Lotermanui, kad nori parašyt straipsnį.
- Gal ir nebloga mintis, - atsakiau. - San Chuanas jau baigia ma
ne iš proto išvaryt.
Jemonas buvo kažką besakantis, bet Šeno jį pertraukė.
- Kiek valandų? - susirūpinusi paklausė ji.
Pažvelgiau į laikrodį.
- Tuoj septynios.
Ji skubiai atsistojo.
- Man reikia eiti. Pradžia septintą. - Ji pasiėmė rankinę ir patrau
kė prie durų. - Grįšiu po valandos, - šūktelėjo ji. - Neprisigerkit!
Klausiamai pažvelgiau į Jemoną.
- Didžiojoj katedroj vyksta kažkokios apeigos, - pavargusiu bal
su pasakė jis. - Dievai žino, kas ten tokio, bet ji būtinai užsispyrė
pamatyt.
Nusišypsojęs papurčiau galvą.
Jis linktelėjo.
- Aha, velniai žino kas. Neįsivaizduoju, ką su ja daryti.

- Su ja daryti? - perklausiau.
- Aha. Aš nusprendžiau, kad šita vieta yra supuvusi iš pašaknų
ir reikia iš čia dingti.
- Beje, - pasakiau. - Tu man priminei. Sandersonas turi tau dar
bo - rašyti kelionių straipsnius. Jo sąžiningumas reikalauja pateisin
ti tai, ką jis apie mus sakė praeitą naktį.
Jemonas suvaitojo.
- Viešpatie, kelionių straipsniai. Kaip žemai žmogus gali kristi?
- Išsiaiškink tai su Sandersonu, - atsakiau. - Jis nori, kad su juo
susisiektum.
Jemonas atsilošė kėdėje ir įsispoksojo į sieną, kelias sekundes
nieko neatsakydamas.
- Jo sąžiningumas, - galiausiai pratarė jis taip, lyg preparuotų tą
žodį. - Man atrodo, kad toks žmogus kaip Sandersonas sąžiningu
mo turi ne daugiau nei Judas.
Gurkštelėjau savo gėrimo.
- Kas tave verčia bendrauti su tokiu tipu? - paklausė jis. - Ko tu
amžinai pas jį vaikštai, ar jis turi ką nors tokio, ko aš neįžvelgiu?
- Nežinau, - atsakiau. - O ką tu įžvelgi?
- Nedaug, - atsakė jis. - Žinau, ką apie jį aiškina Sala, - kad jis
žydras, na ir, žinoma, apsimetėlis, niekšas ir dar velniai žino kas. - Jis
patylėjo. - Nors Sala paprasčiausiai švaistosi žodžiais - apsimetėlis,
niekšas, žydras - na ir kas? Man smalsu, ką tu, po galais, jame įžvelgi.
Tik dabar supratau Salos juokelį, paleistą praėjusią dieną per
pusryčius. Ir pajutau - ką dabar bepasakyčiau apie Sandersoną, bus
lemtinga - ne Sandersonui, bet man pačiam. Nes aš puikiai žinojau,
kodėl su juo bendrauju, ir mano priežastys iš esmės buvo gana nie
kingos: Sandersonas sukosi viduje, o aš tebesistumdžiau lauke, ir
man atrodė, kad jis yra labai geras kanalas gauti daugybę dalykų,

kurių norėjau. Antra vertus, jame buvo kažkas, kas man patiko. Gal
mane žavėjo Sandersono kova su pačiu savimi - kaip blaiviai mąs
tantis verslininkas pamažu išstumia paprastą vaikinuką iš Kanzaso.
Prisiminiau, kaip jis man tvirtino, kad Helas Sandersonas iš Kan
zaso mirė, kai jo traukinys atvyko į Niujorką, o bet kuris žmogus,
galintis ištarti tokius žodžius ir dar pasistengti, kad jie nuskambėtų
išdidžiai, yra vertas to, kad jį išklausytum, nebent, aišku, turi geres
nį būdą praleisti laiką.
Jemono balsas staiga išblaškė mano mintis.
- Gerai jau, - tarė jis, mostelėjęs ranka. - Jei jau taip ilgai svarstai,
gal jame kas nors ir slypi. Nors, mano galva, tas tipas yra supuvęs.
- Per daug galvoji, - pasakiau.
- Man reikia galvoti nuolatos, - sumurmėjo jis. - Tai ir yra ma
no problema - jei tik nusprendžiu paatostogauti ir negalvoti. - Jis
linktelėjo. - Čia taip pat, kaip su bet kokiom atostogom: dvi savaites
atsipalaiduoji, o paskui penkiasdešimt savaičių bandai susikaupti.
- Nelabai įkertu, - pasakiau.
Jis nusišypsojo.
- Tu mane pertraukei. Mes kalbėjom apie Šeno, ir staiga iš nie
kur nieko tu išvilkai tą Judą.
- Na gerai, - nusileidau aš. - O kas dėl Šeno? Ar šitaip tu nori
pasakyt, kad norėtum palikti ją man?
Jemonas pabarbeno pirštais per stalą.
- Kempai, geriau prikąsk liežuvį. Aš esu gana senamadiškų pažiū
rų, kai kalba užeina apie apsikeitimą merginomis, ypač ta, kuri man
patinka. - Jis ištarė šiuos žodžius ramiai, bet jaučiau, kad nervinasi.
Papurčiau galvą.
- Na tu ir nenuoseklus, asile. Tai jau paskutinis dalykas, kurį iš
tavęs tikėjausi išgirsti.

- Nuoseklumas nėra viena iš mano dorybių, - atsakė jis, vėl atsipa
laidavęs. - Ne, aš tik garsiai mąsčiau - juk dažnai tuo neužsiimu.
- Žinau, - atsakiau.
Jis gurkštelėjo savo gėrimo.
- Vakar visą dieną praleidau galvodamas, - prisipažino jis. Man reikia iš čia išvažiuoti, bet nežinau, ką daryti su Seno.
- O kur tu nori važiuot? - paklausiau.
Jis gūžtelėjo pečiais.
- Nežinau, gal tolyn į salas, o gal į Europą.
- Europoje neblogai, - pasakiau. - Jeigu turi darbą.
- Aš jo neturėsiu, - pasakė jis.
- Ne, - sutikau aš. - Greičiausiai neturėsi.
- Apie tai aš ir galvojau, - tęsė jis. - Ir pats nustebau: kokio vel
nio mane taip traukia į tą Europą - kodėl turėčiau ten važiuot?
Aš gūžtelėjau pečiais.
- O kodėl ne?
- Žinai, - tarė Jemonas, - aš nebuvau namuose jau trejus metus, bet
paskutinįkart, kai ten buvau, beveik visą laiką praleidau miškuose.
- Vėl nepagavau minties, - pasakiau aš. - Aš net nežinau, iš kur
tu kilęs.
- Iš tokio Londono miestelio Kentukio valstijoje, - atsakė jis. Lorel apskritis - puiki vieta, jei nori išnykti.
- Planuoji išnykti? - pasidomėjau.
Jis linktelėjo.
- Galbūt. Bet tik ne Lorel apskrityje. - Jis patylėjo. - Mano tėvas
nusprendė pažaisti su savo pinigėliais, ir mes praradom ūkį.
Aš prisidegiau cigaretę.
- Tai buvo puiki vietelė, - tęsė jis. - Ten nuvažiavęs, galėdavai
visą dieną šaudyti, vaikyti jo šunis ar užvirti kokį tik nori pragarą, o
jam išvis niekas nerūpėjo.

- Suprantu, - pasakiau. - Kadaise irgi medžiojau prie Šen Luiso.
Jis atsilošė kėdėje ir įsispoksojo į savo taurę.
- Vakar apie tai daug svarsčiau ir pajutau, kad galbūt einu ne
tuo keliu.
- Kaip tai? - paklausiau.
- Tiksliai nežinau, - atsakė jis. - Bet jaučiu, kad einu tuo pačiu
keliu, kurį kažkas jau seniai nutiesė, ir einu juo ne vienas.
Pakėliau akis į bananmedį ir leidau jam kalbėti toliau.
- Ir tau tas pats, - tęsė jis. - Mes visi vaikštom po tas pačias
sumautas vietas, darom tas pačias nesąmones, kuriomis kiti užsii
minėja jau penkiasdešimt metų, ir vis tebelaukiam, kol kas nors at
sitiks. -Jis pakėlė akis. - Noriu pasakyt, aš esu maištininkas, aš atsi
skyriau - tačiau kada būsiu apdovanotas?
- Tu kvailys, - pasakiau jam. - Apdovanojimo nėra ir niekada
nebuvo.
- Prakeikimas, - nusikeikė jis. - Tai siaubinga. - Jis pakėlė butelį
prie lūpų ir išgėrė iki dugno. - Mes tiesiog girtuokliai, - tarė jis. - Be
viltiški girtuokliai. Et, tegu eina viskas po velnių. Grįšiu į kokį nors
Dievo pamirštą miestelį ir įsidarbinsiu gaisrininku.
Aš nusijuokiau, ir tada grįžo Seno. Dar kelias valandas mes sėdė
jom kiemelyje ir gėrėm, o paskui Jemonas atsistojo ir pareiškė, kad
jiedu važiuoja namo.
- Pagalvok dėl Šen Tomo, - pasakė jis. - Galim dar pažaisti, kol
išeina.
- Kodėl ne? - sumurmėjau. - Tikriausiai važiuosiu. Galbūt tai
bus paskutinės linksmybės mano gyvenime.
Šeno pamojavo man atsisveikindama ir nusekė paskui Jemoną
i gatvę.

Aš dar kurį laiką ten pasėdėjau, bet pasidarė nuobodu. Po Jemono kalbų ir savo nuotraukos „EI Diario" pradėjau jausti, kad nebeto
li ir iki savižudybės. Man pašiurpo oda, ir susimąsčiau, ar visa šita
girtuoklystė galiausiai manęs nepribaigs. Paskui prisiminiau pra
ėjusią savaitę laikraštyje skaitytą žinutę apie parazitų epidemiją vie
tiniame vandentiekio vandenyje, mažus kirminėlius, kurie suardo
žmogaus vidurius. Viešpatie, pagalvojau, geriau man dingti iš čia
kuo greičiau. Sumokėjau ir lyg žaibas išlėkiau į gatvę, dairydamasis
į priekį ir atgal ir svarstydamas, kur geriau patraukti. Vaikščioti gat
vėmis bijojau, nes mane galėjo atpažinti ir sumušti įpykusi minia, ta
čiau vien nuo minties apie grįžimą namo, į blusų ir nuodingų gaktinių utėlių irštvą, į kurią pareidavau miegoti jau trys mėnesiai, mane
apėmė siaubas. Galiausiai susistabdžiau taksi iki „Caribė Hiltono".
Kokią valandą pasėdėjau bare, vildamasis, kad sutiksiu merginą,
kuri mane pasikvies į savo kambarį, bet vienintelis žmogus, kurį su
tikau, buvo futbolo treneris iš Atlantos, pasiūlęs man pasivaikščioti
su juo paplūdimiu. Pasakiau jam, kad mielai, tik prieš tai pasiskolin
siu iš virtuvės plaktuką mėsai mušti.
- O kam? - paklausė jis.
Aš įsispoksojau į jį.
- Nejaugi nenorite, kad jus išplakčiau?
Jis nervingai nusijuokė.
- Palaukit čia, - pasakiau aš. - Tuoj atsinešiu plaktukėlį. - Atsi
stojau ir nuėjau į tualetą, o kai grįžau, jo jau nebebuvo.
Bare merginų nebebuvo matyti, tik pusamžės moterys ir prapli
kę vyrukai su smokingais. Aš visas drebėjau. Viešpatie, pamaniau,
gal man jau prasidėjo baltoji karštinė. Gėriau kiek galėdamas grei
čiau, nes norėjau prisigerti. Man atrodė, kad vis daugiau žmonių į
mane spokso. Bet kalbėti negalėjau. Jaučiausi vienišas ir beginklis.

Šiaip ne taip išsivilkau į gatvę ir susistabdžiau taksi. Buvau per
daug apspangęs, kad išsinuomočiau kambarį viešbutyje. Neturėjau
kur eiti, išskyrus tą purviną tarakonais knibždantį butą. Tai buvo
vieninteliai mano namai.
Uždegiau šviesą ir atidariau langus, tada prisipyliau didelę tau
rę romo ir išsitiesiau ant sofos paskaityti žurnalo. Pūtė švelnus vėje
lis, bet iš gatvės sklido toks baisus triukšmas, kad aš lioviausi skai
tęs ir išjungiau šviesą. Šaligatviu pro šalį ėjo žmonės ir žvilgčiojo į
vidų, o kadangi manęs jie nematė, tikėjausi, kad bet kurią akimirką
pro langą gali įlįsti plėšikai. Tysojau ant sofos, pasistatęs ant bam
bos butelį romo, ir kūriau planus, kaip apsisaugoti.
Pamaniau, jei turėčiau pistoletą, galėčiau tuos niekšus suvarpyti
kulkomis. Pasirėmęs alkūne, nukreipiau pirštą į langą, įsivaizduo
damas, kaip galėčiau iššauti. Puikiai. Gatvėje pakako šviesos, kad
pastebėčiau siluetą. Žinojau, kad viskas atsitiks labai greitai ir aš ne
turėsiu pasirinkimo: nuspausiu gaiduką ir apkursiu nuo siaubingo
triukšmo, beprotiško klyksmo ir šnaresio, o tada pasigirs duslus kū
no, krintančio nuo palangės ant šaligatvio, trenksmas. Žinoma, susi
rinks minia, ir man tikriausiai teks keletą žmonių nušauti savigynai.
Paskui atvažiuos policija ir tuo viskas baigsis. Jie mane atpažins ir,
matyt, iškart nušaus bute.
Viešpatie, pagalvojau. Aš pasmerktas. Niekada iš čia neištrūksiu
gyvas.
Man pasirodė, kad ant lubų kažkas juda, o balsai skersgatvyje
šaukia mane vardu. Mane pradėjo krėsti drebulys, išpylė prakaitas,
o tada įpuoliau į kliedesius.

Vienuoliktas skyrius

T ą naktį Salos pusrūsis mane pribaigė. Kitą rytą atsikėliau anksti ir
patraukiau į Kondadą ieškoti buto. Užsigeidžiau saulės, švarių paklo
džių ir šaldytuvo, kuriame galėčiau laikyti alų ir apelsinų sultis, spin
telės maistui ir knygų lentynose, kad kartkartėmis galėčiau pabūti na
mie, šilto vėjelio pro langą ir ramios gatvės, ir adreso, kuris skambėtų
žmoniškai, o ne „per malonę", „P. d." arba „iki pareikalavimo".
Tokie klajokliški adresai, susikaupę per dešimt metų, gali prislėg
ti žmogų it sunki našta, ir jis pradeda jaustis kaip klajojantis žydas.
Būtent taip aš ir jaučiausi. Jau per ilgai miegojau dvokiančioje lovoje
bjaurioje grotoje, kurioje nenorėjau praleisti ir nė vienos minutės, ir
neturėjau jokios priežasties ten būti, išskyrus tą, kad ji yra svetima
ir pigi, todėl nusprendžiau pasiųsti ją velniop. Jei ten ir buvo visiška
laisvė, vadinasi, aš ja jau persisotinau ir nuo dabar ruošiausi susiras
ti ką nors labiau suvaržyto, bet nepalyginti patogesnio. Įsigysiu ne
tik adresą - įsigysiu ir mašiną, ir jeigu man reikės įsigyti kokius nors
plačius įsitvirtinti padedančius ryšius, juos aš irgi įsigysiu.
Laikraštyje radau kelis skelbimus apie nuomojamus butus, bet
keli pirmieji pasirodė per brangūs. Galiausiai radau vieną butą virš
garažo. Būtent tokį, kokio ir norėjau - daug erdvės, didžiulis pavė
singas ugniamedis, bambuko baldai ir naujas šaldytuvas.
Šeimininkė užsiprašė šimto, bet kai pasiūliau septyniasdešimt
penkis, skubiai sutiko. Ant mašinos, stovinčios priešais jos namą, pa-

mačiau lipduką su skaičiais „51", ir ji man paaiškino, kad jiedu su vy
ru kovoja už tai, jog Puerto Rikas būtų prijungtas prie Jungtinių Valsti
jų. Jiems priklausė kavinė „La Bomba" San Chuane. Ar aš ją žinantis?
Suprantama, kad taip, dažnai ten valgau, nepakartojamas maistas ir
mažos kainos. Pasakiau jai, kad dirbu „New York Times" ir gyvensiu
San Chuane vienerius metus, rašysiu straipsnių seriją apie valstijos
statuso suteikimą Puerto Rikui, ir man reikia absoliučios vienatvės.
Mudu nusišypsojom vienas kitam, ir aš sumokėjau jai už vieną
mėnesį į priekį. Kai ji paprašė dar septyniasdešimt penkių dolerių
užstato, pasakiau, kad kitą savaitę gausiu atlyginimą ir iškart jai su
mokėsiu. Ji maloningai nusišypsojo, ir aš paskubėjau išeiti, kol ji ne
pristojo dar dėl ko nors.
Mintis apie tai, kad dabar jau turiu savo namus, mane be galo
džiugino. Netgi jei mane ir atleistų iš darbo, banke turėjau pakanka
mai pinigų, kad kurį laiką galėčiau pailsėti, o kadangi Sandersonas
ruošėsi mane apšaudyti dvidešimt penkiomis kupiūromis per die
ną, išvis neturėjau dėl ko jaudintis.
Nužingsniavau iki Ešfordo aveniu ir įsėdau į autobusą iki redak
cijos. Pusiaukelėje prisiminiau, kad šiandien man laisva diena, bet
norėjau patikrinti savo paštą, todėl vis tiek nuvažiavau. Kai nužings
niavau per naujienų skyrių prie pašto dėžučių, Sala šūktelėjo mane
iš savo tamsiojo kambario.
- Žmogau, - atsiduso jis, - gaila, kad tavęs čia anksčiau nebuvo.
Lotermanas sužinojo, kad Mobergas pasirašė čekį už mūsų užstatą,
ir bandė prakiurdyti jį su žirklėmis, net į gatvę išsivijo. - Jis linktelė
jo galva. - Tikras pragaras užvirė. Maniau, Mobergui galas.
- Dieve gailestingas, - sumurmėjau. - O kaip dėl čekio? Ar jis
tebegalioja?
-- Manau, kad taip, - atsakė Sala. - Jis susikompromituotų, jei jį
anuliuotų.

Abejodamas linktelėjau. Tai žlugdė mano planus įsigyti mašiną.
Ruošiausi pasiskolinti pinigų iš Lotermano ir grąžinti jam skolą iš at
lyginimo po dešimt ar penkiolika dolerių per savaitę. Stovėjau tam
siajame kambaryje ir mintyse perkratinėjau kitas galimybes, kai iš
kabineto iššoko Lotermanas ir pasikvietė mane.
- Noriu su tavim pakalbėt, - sulojo jis. - Ir su tavim, Sala, - nėra
ko slapstytis.
Nekreipdamas į jį dėmesio, Sala nuėjo į tamsųjį kambarį. Po ke
lių sekundžių išlindo su cigarečių pakeliu.
- Slapstytis, po galais, - atkirto jis pakankamai garsiai, kad girdė
tų ir Lotermanas, ir visi likusieji. - Tą dieną, kai pradėsiu slapstytis
nuo tokio niekšelio, jau būsiu iškėlęs baltą vėliavą.
Lotermanas apsimetė nenugirdęs. Niekada nebuvau jo tokio ma
tęs. Jis bandė kalbėti piktai, bet labiau už viską atrodė pasimetęs, ir
kelias akimirkas jo pasiklausius man pasirodė, kad jis tuoj nualps.
Pirmiausia jis pareiškė, kokią kiaulystę iškrėtė tas „prakeiktas
beprotis Jemonas", įveldamas mus į bėdą.
- Ir dar tas Mobergas, - suvaitojo jis. - Mobergas, tas pusprotis
bambalis, ta šiukšlė. Jis iš manęs vagia! - jis sudrebino stalą kumš
čiu. -Prasigėręs menkysta, tarakonas, o ne žmogus! Nueina ir papras
čiausiai nutręšia nuo manęs du tūkstančius tris šimtus dolerių! - jis
įsispoksojo į mus. - Ar jūs, vaikinai, galit suprasti, kaip po viso šito
atrodo mano banko balansas? Ar jūs bent įsivaizduojat, kiek reikia
pinigų, kad eitų šitas laikraštis? - jis susmuko kėdėje. - Dieve malo
ningas, juk aš įdėjau į verslą visas savo santaupas dėl paprasčiausio
tikėjimo žurnalistika, o tas niekingas supuvęs tarakonas ateina ir
bando sunaikinti mane vienu smūgiu. Ir dar tas Jemonas! - suriko
jis. - Apie jį viską supratau vos jį pamatęs. Pasakiau sau: atsikratyk
šito tipo kuo greičiau, nes iš jo lauk tik nemalonumų! - jis pagrū
mojo mums pirštu. - Noriu, kad jūs laikytumėtės nuo jo atokiau,

suprantat? Ir apskritai, kokį velnią jis čia veikia? Kodėl negrįžta iš
kur atvažiavęs? Iš ko jis gyvena?
Mes abu gūžtelėjom pečiais.
- Man atrodo/jis turi įgaliojimą valdyti turto fondą, - pasa
kiau. - Minėjo, kad ruošiasi investuoti.
- Dieve šventas! - sušuko Lotermanas. - Eina po velnių tokie
investuotojai. - Jis papurtė galvą. - Ir dar turi įžūlumo aiškint man,
kad neturi pinigų. Pasiskolina šimtą dolerių ir sukiša juos į savo mo
tociklą! Kaip jums tai patinka?
Suprantama, man tai nepatiko. Salai taip pat.
- O dabar jis dar mane persekioja ir nori išmelžti pinigų, - tę
sė Lotermanas. - Gerai gerai, mes dar pamatysim. - Jis vėl atsilošė
kėdėje. - Taip klaiku, kad tiesiog nesitiki, - pasakė jis. - Aš ką tik
sumokėjau tūkstantį dolerių, kad ištraukčiau iš kalėjimo pavojingą
pusprotį, kuris grasino nusukti man galvą. Ir dar Mobergas, - iško
šė Lotermanas. - Iš kur tas atsirado? - jis papurtė galvą ir mostelėjo
mums, kad eitumėm lauk. - Eikit, - pasakė. - Ir perduokit Mobergui, kad aš pasodinsiu jį už grotų.
Mes jau buvom einą, o tada jis kai ką prisiminė.
- Palaukit, - šūktelėjo. - Vaikinai, nenoriu, kad manytumėt, jog
aš nebūčiau ištraukęs jūsų iš kalėjimo. Aišku, kad būčiau - supran
tat, ar ne?
Mes patvirtinom, kad tikrai suprantam, ir palikom jį murmantį
sau po nosim prie stalo. Aš nuėjau į biblioteką ir atsisėdau pamąsty
ti. Vis tiek aš nusipirksiu mašiną, kad ir kaip reikės pasistengti. Bu
vau nusižiūrėjęs folksvageną atlenkiamu viršum už penkis šimtus,
gana neblogos būklės. Turint galvoje fantastiškas mašinų kainas San
Chuane, jei pavyktų nusiderėti iki keturių šimtų, tai jau būtų labai
geras sandėris.

Paskambinau Sandersonui.
- Klausyk, - lyg tarp kitko paklausiau, - kokia pati mažiausia
suma, kurią galėčiau gauti iš Zimburgerio?
- O kodėl klausi? - pasidomėjo jis.
- Noriu avanso. Man reikia mašinos.
Jis nusijuokė.
- Tau nereikia mašinos - tu nori mašinos. Kiek tau reikia?
- Kokio tūkstančio, - pasakiau. - Aš negodus.
- Tu visai iš proto išsikraustei? - pasibaisėjo jis. - Daugiausia,
ką galiu pažadėti bet kokiomis aplinkybėmis - tai du šimtai pen
kiasdešimt.
- Tinka, - sutikau aš. - Tai lašas jūroje, bet gal ir padės. Kada
galėčiau juos gauti?
- Ryt ryte, - atsakė jis. - Ateina Zimburgeris, ir manau, kad mes
galim susėst visi kartu ir sutvarkyti šitą reikalą. Namuose nenoriu
tuo užsiiminėt. - Jis patylėjo. - Ar gali ateit apie dešimtą?
- Gerai, - pasakiau. - Tada ir pasimatysim.
Kai padėjau ragelį, suvokiau, kad ruošiuosi ryžtingam šuoliui.
Savaitės pabaigoje įsikelsiu į nuosavą butą, o dabar dar ir mašiną
nusipirksiu. San Chuanas mane įsuko. Paskutinįkart mašiną turėjau
prieš penkerius metus - seną sitroeną, kurį pirkau Paryžiuje už dvi
dešimt penkis dolerius, o po metų pardaviau, išvažinėjęs su juo visą
Europą. O dabar buvau pasiruošęs išmesti keturis šimtus už folksvageną. Ką gi, tai bent jau leido man įsivaizduoti, kad padariau tam
tikrą pažangą, tik neaišku, į gera ar į bloga.
Kitą rytą pakeliui pas Sandersoną sustojau prie aikštelės, kur
buvau matęs mašiną. Kontora buvo tuščia, o ant sienos virš vieno
iš stalų kabėjo užrašas: „Parduok! Niekas nevyksta, kol kas nors ko
nors neparduoda".

Radau prekeivį lauke.
- Paruoškit man štai tą, - pasakiau jam, rodydamas į folksvageną. - Vidurdienį sumokėsiu už jį keturis šimtus.
Jis papurtė galvą.
- Penki šimtai dolerių, - pasakė jis, pataisydamas kortelę ant
priekinio stiklo, lyg nebūčiau jos pastebėjęs.
- Niekai, - atsakiau. - Juk jūs žinot taisykles - niekas nevyksta,
kol kas nors ko nors neparduoda.
Jis atrodė nustebęs, bet šūkis padarė savo.
- Reikalas sutvarkytas, - pasakiau jam, pasisukdamas eiti. - Vi
durdienį sugrįšiu jo pasiimti.
Jis spoksojo man pavymui, aš išskubėjau į gatvę.
Kai įėjau į Sandersono kontorą, Zimburgeris jau ten sėdėjo. Jis
vilkėjo ryškiai mėlyną kostiumą ir raudonus marškinius be kak
laryšio. Iš pirmo žvilgsnio jis priminė vaškinę figūrą kokios nors
prieštvaninės karinės parduotuvės vitrinoje. Po dvidešimties me
tų jūrų pėstininko tarnybos Zimburgeris nejaukiai jautėsi su civi
liniais drabužiais.
- Kaba kaip maišas, - paaiškino jis. - Prastai pasiūta, medžiaga
nepatvari. - Jis su įsitikinimu linktelėjo. - Dabar jau niekas nieko nebeprižiūri. Džiunglių įstatymai, ne kitaip.
Iš šoninio kabineto pasirodė Sandersonas. Jis buvo apsirengęs
kaip paprastai - lyg Pago Pago gubernatorius. Šįkart vilkėjo juodą
šilkinį kostiumą su varlyte.
O Zimburgeris atrodė lyg kalėjimo sargybinis laisvą dienąprakaituojantis pilvotas veteranas, nežinia iš kur sukrapštęs krū
velę pinigų.
- Puiku, - pasakė jis. - Eikim prie reikalo. Aš šitas vyrukas - ra
šytojas? - jis bakstelėjo pirštu į mane.

- Tai Polas Kempas, - pasakė Sandersonas. - Jūs jau matėte jį pas
mane namuose.
Zimburgeris linktelėjo.
- Taip, taip, žinau.
- Ponas Kempas rašo straipsnius „New York Times", - pridūrė San
dersonas. - Mums pasisekė, kad galėjom jį įtraukti į mūsų reikalą.
Zimburgeris pažvelgė į mane su didesniu susidomėjimu.
- Nejaugi tikras rašytojas? Man atrodo, su rašytojais tik vieni
nemalonumai. - Jis nusijuokė. - Pažinojau kelis rašytojus iš jūrų pės
tininkų - su jais buvo vieni nemalonumai. Velniai rautų, aš ir pats
kadaise rašiau. Šešis mėnesius man reikėjo rašyti karinio parengimo
instrukcijas - nuobodesnio darbo nesu turėjęs.
Sandersonas atsilošė kėdėje ir užsidėjo kojas ant stalo.
- Kempas važiuos su jumis į Biekesą, kada tik jums patogu, - pa
sakė jis. - Jam reikia apžiūrėt vietovę.
- Taip, velniai rautų! - suriko Zimburgeris. - Jam akys iššoks ant
kaktos - geresnės pakrantės visuose Karibuose nerasi. - Jis atsisuko
į mane. - Ten prisirinksi geros medžiagos. Iki šiol dar niekas nerašė
apie Biekesą, net „New York Times".
- Skamba neblogai, - tariau aš. - Kada jūs norėtumėt važiuoti?
- Gal rytoj? - skubiai paklausė jis.
- Per greitai, - nuramino jį Sandersonas. - Dabar Kempas rašo
straipsnį „Naujienoms". Kaip dėl savaitgalio?
- Man tinka, - atsakė Zimburgeris. - Vadinasi, ketvirtadienį už
sakysiu lėktuvą. - Jis žvilgtelėjo į laikrodį ir atsistojo. - Man reikia
eiti, - pasakė. - Velnias, jau beveik pusiaudienis, o aš dar neužka
liau nė cento, tuščiai iššvaisčiau pusę dienos. - Metęs į mane žvilgs
nį, jis energingai iškėlė ranką ir plačiai šypsodamasis nuskubėjo
prie durų.

Nusileidęs sausakimšu liftu į gatvę, susistabdžiau taksi. Mašinų
pardavimo aikštelėje manęs jau laukė prekeivis. Širdingai su juo pa
sisveikinęs, sumokėjau jam grynais už mašiną ir įsėdęs kuo skubiau
siai išvažiavau. Ji buvo geltona, su juodu viršum, geromis padango
mis ir radijo imtuvu.
Jau buvo beveik pirma valanda, todėl, nesustodamas pas Elą
priešpiečių, nuvažiavau tiesiai į redakciją.
Visą popietę praleidau policijos nuovadoje, kalbėdamasis su
žmogum, kuris užmušė savo dukterį.
- Kodėl? - klausinėjau jo, stebint keliems policininkams, kol Sa
la pyškino fotoaparatu.
Jis suriko kažką ispaniškai, ir policininkai man išvertė, kad, jo
manymu, duktė buvo „niekam tikus". Ji norėjo važiuoti į Niujorką.
Jai buvo tik trylika, tačiau jos tėvas tvirtino, kad ji parsidavinėjo,
rinkdama pinigus lėktuvo bilietui.
- Ką gi, - pasakiau aš. - Muchas grūdas.
Žinutei jau turėjau pakankamai, ir policininkai jį išvedė. Pasvarsčiau, ar dar ilgai jis sėdės kalėjime iki teismo. Gali būt, kad kokius dve
jus ar trejus metus, turint galvoje, kad jau prisipažino. Velniai griebtų,
kokia prasmė rengti jam teismą, kai bylų sąrašas šitoks ilgas?
Antra vertus, pamaniau, gal ir visai neblogai, kad jam surengs
teismą. Visą popietę jaučiau, kaip policininkai varsto mus kreivais
žvilgsniais, nors ir nebuvau tuo įsitikinęs.
Mes nuėjom vakarieniauti pas Elą. Kieme sėdėjo Jemonas, ir aš
jam papasakojau apie Lotermano išpuolį.
- Aha, - tarė jis. - Kaip tik apie tai aš ir galvojau, eidamas pas
advokatą. - Jis papurtė galvą. - Velnias, taip pas jį ir nenuėjau.
Dabar Lotermanas mane jau pričiupo. Beje, ar jis neužsiminė, kad
anuliuos mano užstatą?

- Neanuliuos, - patikino Sala. - Šitaip tik pakenktų pats sau, nebent jam pasirodys, kad tu ruošies nešti iš čia muilą.
- Kaip tik ruošiuos, - pranešė Jemonas. - Mes išvažiuojam į Pie
tų Ameriką.
- Abu? - paklausiau.
Jis linktelėjo.
- Tik dabar gali tekt palaukti, - pridūrė. - Tikėjausi, kad gausiu
išeitinę pašalpą.
- Ar skambinai Sandersonui? - paklausiau.
Jis papurtė galvą.
- Paskambink, - paraginau. - Jis turi pinigų kaip šieno. Šiandien
nusipirkau naują mašiną.
Jemonas nusijuokė.
- Tegu mane perkūnai! Ar ji čionai?
- Čionai, - atsakiau. Mes išėjom į gatvę apžiūrėt mano mašinos.
Jemonas sutiko, kad ji smagi, sportiška.
- Bet juk tu supranti, ką visa tai reiškia, - pasakė jis šypsoda
masis. - Tave jau pagavo ant kabliuko. Iš pradžių - darbas, pas
kui - mašina, netrukus tu vesi ir nusėsi čia visam laikui. - Jis nusi
juokė. - Pasidarysi, kaip senis Robertas - kasdien ruošiasi rytojaus
dieną išvykt.
- Nesijaudink, - nuramino jį Sala. - Aš žinau, kada man išvykt.
Kai pats tapsi dirbančiu profesionalu, tada galėsi sugrįžti ir papasa
kot, kaip man tvarkyti savo gyvenimą.
Mes vėl patraukėm į Elo kiemą.
- O kas yra tas dirbantis profesionalas, Robertai? - paklausė Je
monas. - Tas, kas turi darbą?
- Tas, kas gali rasti darbą, - atsakė Sala. - Nes žino, ką daro.
Jemonas kiek pasvarstė.
- Nori pasakyti, kad jis žino, ką reikia padaryti kam nors kitam?

Sala gūžtelėjo pečiais.
- Gali sakyt, kaip nori.
- Būtent, - pasakė Jemonas. - Tik aš visai nenoriu nuvertinti
tavo sugebėjimų. Bet jei jau esi toks kietas, kaip tvirtini, ir nekenti
San Chuano taip, kaip sakai, man atrodo, kad galėtum daugint du iš
dviejų ir būti dirbančiu profesionalu ten, kur tau patinka.
- Nesikišk ne į savo reikalus! - užsiplieskė Sala. - Tavo gyveni
me aš apskritai nematau jokios logikos. Iš pradžių išsiaiškink pats
su savim, o tada aš tau sumokėsiu už profesionalų patarimą, gerai?
- Dėl Dievo meilės, - įsiterpiau aš. - Baikit jūs šitas nesąmones.
- Jau baigiau, - atsiliepė Sala. - Šiaip ar taip, mes visi esam giliai
įklimpę į šūdą, skirtumas tik tas, kad aš esu profesionalas.
Suodžius atnešė mums padėklą su mėsainiais.
- Kada dingsti? - paklausiau Jemono.
- Priklausys nuo pinigų, - atsakė jis. - Pamaniau, kad galėsim šį
savaitgalį pašniukštinėti Šen Tome, gal įsiprašysim į kokį nors laivą,
plaukiantį į pietus. - Jis pažiūrėjo į mane. - Varai su mumis?
- Po velnių, - sušukau aš ir papasakojau jam apie Zimburgerį ir
Biekesą. - Galėjau atidėt kelionę ir vėlesniam laikui, bet tą akimirką
negalėjau apie nieką kitą galvot, tik apie pinigus ir mašiną.
- Nieko, - pasakė Jemonas. - Biekesas yra pusiaukelėje tarp mū
sų ir Šen Tomo. Ir ten kasdien kursuoja keltas.
Galiausiai mes susitarėm, kad penktadienį susitiksiu su jais Šen
Tome. Jie ruošėsi skristi ten ryte ir grįžti sekmadienį vakare.
- Laikykitės kuo toliau nuo Šen Tomo, - pasakė Sala. - Šen Tome
su žmonėmis atsitinka blogi dalykai. Galėčiau jums papasakot neįti
kėtinai kraupių istorijų.
- Na ir kas? - atkirto Jemonas. - Ten galima smagiai išgerti. Ga
lėtum ir tu prisijungti.

- Ačiū, ne, - atsakė Sala. - Neseniai mes jau smagiai išgėrėm,
prisimeni? Apsieisiu ir be muštynių.
Mes baigėm valgyti ir užsisakėm dar išgerti. Jemonas pradėjo
pasakot apie Pietų Ameriką, ir aš pajutau, kad man viduje nejučia
kyla virpulys. Netgi Sala susijaudino.
- Velnias, norėčiau ten nuvažiuot, - nepaliovė kartojęs jis. - Ir
kodėl man nenuvažiavus? Po galais, juk aš bet kur išgyvensiu.
Aš kalbėjau mažai ir daugiau klausiausi, nes prisiminiau, kaip
jaučiausi iš ryto. Be to, gatvėje manęs laukė mašina, Kondade - bu
tas, ir dar auksinis Zimburgerio kranelis. Pamąsčiau apie visa tai.
Mašina ir butas manęs nė kiek nejaudino, bet nuo minties, kad dirbu
Zimburgeriui, man pašiurpo oda. O Jemono pasakojimai dar labiau
viską pablogino. Jie važiuoja į Pietų Ameriką, o aš - pas Zimburgerį.
Nuo tokių minčių mane apėmė keistas jausmas, ir likusį vakarą be
veik nieko nekalbėjau, o tik sėdėjau ir gėriau, bandydamas suprasti,
ar darausi vyresnis ir išmintingesnis, ar tik vyresnis.
Mane labiausiai erzino tai, kad iš tikrųjų aš visai nenorėjau į tą
Pietų Ameriką. Ir apskritai niekur nenorėjau iš čia važiuot. Tačiau,
vos tik Jemonas prakalbo apie išvažiavimą, aš vis tiek susijaudinau.
Jau įsivaizdavau save išlipantį iš laivo Martinikoje ir traukiantį į
miestą ieškoti pigaus viešbučio. Įsivaizdavau save Karakase, Bogo
toje ir Rio - benardantį po pasaulį, kurio niekada nebuvau matęs,
bet žinojau, kad galiu lengvai jį užvaldyti, nes esu čempionas.
Tačiau tai buvo gryna masturbacija, nes giliai viduje žinojau,
kad nenoriu nieko daugiau, tik švarios lovos, šviesaus kambario ir
ko nors pastovaus, ką galėčiau pavadinti savu, bent jau iki tol, kol
man pačiam tai atsibos. Manyje vis stiprėjo baisus įtarimas, kad aš
jau persiritau per kalvagūbrį, o visų blogiausia - tai, kad užuot išgy
venęs, jutau tik nuovargį ir savotišką patogų atsainumą.

Dvyliktas skyrius

K itą rytą visu greičiu nulėkiau į Fachardą. Rašiau straipsnį apie
vieną nekilnojamojo turto sandėrį, bet visas tas reikalas neskaniai
pakvipo, ir buvau priverstas jį mesti. Pakeliui atgal sustojau prie pa
kelės kiosko ir nusipirkau ananasą. Pardavėjas supjaustė jį mažais
kubeliais, ir aš juos valgiau, sunkiai irdamasis tarp mašinų. Dabar
vairavau lėtai, viena ranka, ir mėgavausi prabanga - judėjimo lais
ve. Nusprendžiau kitą savaitgalį nuvažiuoti į Ponsą prie Pietų pa
krantės.
Kai priartėjau prie „Naujienų" pastato, Mobergas kaip tik lipo
iš savo mašinos.
- Tikiuosi, tu ginkluotas, - pasakiau jam. - Tėtušiui stogas gali
nulėkti, kai tave pamatys.
Jis nusijuokė.
- Mes padarėm kompromisą. Jis privertė mane pasirašyti raštelį,
kad atiduosiu jam savo mašiną, jei kuris nors iš jūsų pabėgs.
- Velnias, - išsprūdo man. - Jemonas kaip tik prakalbo apie pa
bėgimą.
Jis vėl nusijuokė.
- Nesvarbu. Velniai nematė to Jemono. Aš bet ką galiu pasirašyt.
Nieko čia ypatingo.
- Ech, Mobergai, - pasakiau aš. - Esi visiškai trenktas.
- Aha, - sutiko jis. - Labiau trenktų nerasi.

Lotermanas nesirodė visą popietę. Sala tvirtino, kad jis vaikšto
po bankus, bandydamas gauti paskolą, kad išlaikytų laikraštį. Nors
tai buvo tik gandas, bet visi redakcijoje elgėsi taip, lyg atėjus galui.
Apie trečią paskambino Jemonas ir papasakojo, kad lankėsi pas
Sandersoną.
- Paprašė manęs kelių šūdinų straipsnelių, - pasakė jis. - Sako,
kad sumokės už kiekvieną po trisdešimt dolerių, bet avanso nedavė.
- Neblogai, - paraginau jį. - Gerai padirbėk su tais straipsneliais
ir paprašyk ko nors stambesnio - pinigų jis turi kaip šieno.
- Aha, - sumurmėjo jis. - Tikiu. Jei gaučiau užsakymą už kokius
penkis šimtelius, to man pakaktų išnykti.
Sandersonas paskambino man dar po kokios valandos.
- Ar gali būti oro uoste ketvirtadienį septintą ryto? - paklausė jis.
- Dieve šventas, - atsidusau. - Tikriausiai.
- Teks, - pasakė jis. - Planuok, kad būti užimtas beveik visą die
ną. Zimburgeris nori grįžti prieš temstant.
- Aš su juo negrįšiu, - pasakiau. - Važiuosiu į Šen Tomą, į kar
navalą.
Jis nusijuokė.
- Turėjau susiprasti, kad tave traukia tokie dalykai. Tavo vietoje
laikyčiausi kuo toliau nuo miesto. Vietinė liaudis gali visai sužvėrėti. Geriausi vakarėliai vyksta jachtose - ten savas karnavalas.
- Aš nieko neplanuoju, - atsakiau. - Nuvažiuosiu ir pasinersiu į
smagią girtuoklystę, kad atsipalaiduočiau.
Po darbo užvažiavau pas Salą ir susirinkau savo drabužius, o ta
da patraukiau į savo naują butą. Daug daiktų neturėjau, todėl man
tereikėjo pasikabinti kelis drabužius į spintą ir įdėti į šaldytuvą alų.
Visa kita jau buvo paruošta: patalynė, rankšluosčiai, virtuvės reik
menys, - viskas, išskyrus maistą.

Tai buvo mano butas, ir man jis patiko. Truputį nusnūdau, o tada
nuvažiavau į maisto parduotuvėlę ir nusipirkau pusryčiams kiauši
nių ir kumpio.
Kitą rytą jau kepiau kumpį, kai prisiminiau, kad pamiršau nu
sipirkti kavos. Tada nuvažiavau į „Condado Beach" viešbutį ir ten
papusryčiavau. Nusipirkau „Times" ir valgiau vienas prie mažo sta
liuko ant pievelės. Tai buvo gana brangi vieta, ir mažai tikėjausi,
kad sutiksiu ką nors iš redakcijos. Tie laikraštininkai, kurie nesilan
kė pas Elą, paprastai trindavosi „Fiestoje", prisigrūdusiame paplūdi
mio restorane pačiame miesto pakraštyje.
Visą popietę praleidau redakcijoje, bandydamas išsiaiškinti, ar
laikraštis užsidarys dėl streiko, ar ne. Prieš išvažiuodamas pasakiau
Švarcui, kad visą kitą dieną manęs nebus, nes neva jaučiu, kad tuoj
susirgsiu.
- Viešpatie, - sumurmėjo Švarcas. - Jūs, vaikinai, bėgat kaip žiur
kės iš skęstančio laivo. Sala visą dieną laiko užėmęs tamsųjį kambarį
su savo užsakymais iš šalies, o Vandervicą pagavau beskambinant
į Vašingtoną. - Jis papurtė galvą. - Mums čia panika nereikalinga;
kodėl negalit nusiraminti?
- Aš ramus, - patikinau jį. - Man tereikia vienos dienelės susi
tvarkyti savo reikalus.
- Ką gi, - pavargusiu balsu pasakė jis. - Tai ne mano reikalas.
Daryk, ką nori.
Nuvažiavau pas Elą ir vienas pavakarieniavau, o paskui parėjau
namo ir parašiau tą straipsnį, kurį Sandersonas norėjo išsiųsti į
„Times". Darbas buvo nesunkus, ir aš daugiausia naudojausi ta
medžiaga, kurią jis man buvo davęs: vasaros nuolaidos, daugiau
atostogaujančių jaunų žmonių, įvairios tolimesnės vietelės, kurias

verta aplankyti. Dirbau kokias dvi valandas, o baigęs nuspren
džiau iškart nuvežti Sandersonui straipsnį ir dar šiek tiek išgerti
prieš miegą. Kitą rytą turėjau keltis šeštą, bet buvo dar anksti, ir
miego nenorėjau.
Nuvažiavęs pas Sandersoną, nieko neradau namie, todėl nuėjau
į virtuvę ir įsipyliau sau gerti, o tada išėjau į verandą ir atsisėdau į
šezlongą. Įjungiau kondicionierių ir uždėjau ant patefono plokštelę
su populiariom melodijom.
Nusprendžiau, kad kai turėsiu daugiau pinigų, pats irgi pasiieš
kosiu panašios vietelės. Butas, kurį išsinuomojau, puikiai tiko pir
mai pradžiai, bet ten nebuvo nei verandos, nei sodo, nei paplūdi
mio, ir nemačiau jokios priežasties, kodėl man viso to neturėjus.
Sandersonas pasirodė, kai aš ten sėdėjau jau kokią valandą. Su
juo buvo vyriškis, kuris tvirtino esantis garsaus trimitininko brolis.
Mes įsipylėm šviežių gėrimų, Sandersonas perskaitė mano straipsnį
ir pasakė, kad jis puikus.
- Tikiuosi, kad tau iškart nereikia pinigų, - pasakė jis. - Tai gali
užtrukti kokią savaitę. - Jis gūžtelėjo pečiais. - Daug čia ir nebus kokie penkiasdešimt dolerių.
- Man tinka, - atsakiau, patogiau įsitaisydamas kėdėje.
- Pažiūrėsim, kuo čia dar tave užimti, - tęsė Sandersonas. - Da
bar mes perkrauti darbu. Užsuk, kai grįši iš Šen Tomo.
- Puiku, - atsiliepiau. - Nes redakcijoj, atrodo, prasti popieriai.
Gali būt, kad greitai tapsiu priklausomas tik nuo tavo medžiagos.
Jis linktelėjo.
- Tikrai prasti. Pirmadienį pamatysi, kokie jie iš tikrųjų prasti.
- O kas atsitiks pirmadienį? - paklausiau.
- Negaliu sakyt, - paaiškino jis ir nusišypsojo. - Vis tiek nepadė
tų, jei ir žinotum. Nusiramink, iš bado nemirsi.

Garsiojo trimitininko brolis (jis buvo vardu Tedas) tylėdamas
spoksojo į pakrantę. Paskui jis atsisuko į Sandersoną ir nuobodžiau
jančiu balsu paklausė:
- O kaip čia su nardymu?
- Nieko gero, - atsakė Sandersonas. - Viskas jau išgaudyta.
Mes truputį pašnekėjom apie nardymą. Gerai apie tai išmanyda
mas, Sandersonas papasakojo apie kesoninę ligą ir nardymą Palankaro rife. Tedas dvejus metus buvo praleidęs Pietų Prancūzijoje ir
kadaise dirbęs su Žaku Kusto.
Po vidurnakčio pajutau, kad jau pradedu girtėti, ir pakilau eiti.
- Ką gi, - pasakiau. - Turiu pasimatymą su Zimburgeriu prieš
aušrą, geriau eisiu pamiegoti.
Kitą rytą prabudau vėlai. Pusryčiams laiko nebebuvo, todėl sku
biai apsirengiau ir pasigriebiau apelsiną, kurį suvalgiau pakeliui į
oro uostą. Zimburgeris su dviem kitais vyrais laukė prie nedidelio
angaro tolimajame pakilimo tako gale. Pamatęs, kad lipu iš maši
nos, jis man linktelėjo. Nuskubėjau prie jų.
- Čia Kempas, - pristatė mane Zimburgeris. - Jis yra mūsų rašy
tojas, dirba „New York Times". - Šypsodamasis jis stebėjo, kaip mes
spaudžiam vienas kitam rankas.
Vienas iš vyriškių užsiėmė restoranų verslu, o kitas buvo architek
tas. Zimburgeris man pranešė, kad grįšim vėlyvą popietę, nes ponui
Robiui, restoranininkui, reikia dalyvauti kokteilių vakarėlyje.
Mes skridom nedideliu „Apache" lėktuvu, kurio pilotas atrodė
lyg pabėgėlis iš „Skraidančių tigrų" grupuotės. Visą kelią jis tylėjo
lyg žuvis ir tarytum nesuvokė, kad lėktuve, be jo, yra ir daugiau
žmonių. Po nuobodaus trisdešimties minučių skrydžio virš debesų
mes galiausiai pasukom link Biekeso ir triukšmingai nusileidom į

nedidelę karvių ganyklą, kuri atstojo oro uostą. Nusitvėriau už kė
dės, nes jau buvau tikras, kad lėktuvas subyrės į šipulius, bet po
kelių beprotiškų šuolių mes sustojom.
Išsiropštėm iš lėktuvo, ir Zimburgeris pristatė mus stambiam
vyriškiui vardu Martinas, kuris atrodė lyg profesionalus ryklių me
džiotojas. Jis vilkėjo neseniai išlygintą chaki spalvos uniformą su
motociklininko akiniais, o jo plaukai buvo beveik iki baltumo išblu
kę saulėje. Zimburgeris jį pavadino „savu žmogumi saloje".
Bendras planas buvo toks: paimti iš Martino baro alaus ir sumuš
tinių, o tada važiuoti į kitą salos pakraštį pasižiūrėti žemės sklypo.
Martinas nuvežė mus į miestą su savo „Volkswagen" mikroautobu
siuku, tačiau vietinis, kuris turėjo pagaminti sumuštinius, buvo din
gęs. Martinui teko gaminti juos pačiam; jis paliko mus tuščioje šokių
salėje ir įsiutęs nuėjo į virtuvę.
Jam prireikė beveik valandos. Zimburgeris leidosi gyvai šneku
čiuotis su restoranininku, o aš nusprendžiau eiti į gatvę paieškoti
kavos. Architektas pasakė žinantis netoliese vaistinę-užkandinę.
Jis gėrė be pertraukos nuo pat penkių ryto, kai Zimburgeris neti
kėtai ištraukė jį iš lovos. Jo pavardė buvo Lazaras, ir jo balse jautėsi
nuoskauda.
- Tas Zimburgeris - visiškas pamišėlis, - pasakė jis man. - Per jį
aš jau šeši mėnesiai sukuosi kaip voverė rate.
- Velniai jo nematė, - pastebėjau aš, - kad tik mokėtų.
Jis žvilgtelėjo į mane.
- Ar jūs pirmąkart su juo dirbate?
- Taip, - atsakiau. - O kodėl klausiat? Ar jis nesumoka?
Lazaras atrodė nepatenkintas.
- Tiksliai nežinau. Su juo smagu išgerti už dyka ir panašiai, bet
kartais aš pradedu juo abejoti.

Aš gūžtelėjau pečiais.
- Na, man tai moka „Adelantė". Gal ir gerai, kad nereikia tiesio
giai su juo turėti reikalų.
Jis linktelėjo, ir mes įėjom į užkandinę. Meniu buvo surašytas
ant reklaminių „Coca-Cola" lentelių. Ten dar buvo raudonos dirbti
ne oda aptrauktos taburetės, baras plastiko paviršiumi ir didžiuliai
rudi kavos puodeliai. Už baro stovėjo nevalyva baltoji moteris, kal
banti su stipriu pietietišku akcentu.
- Užeikit, užeikit, - pakvietė ji. - Ko norėsit, ženteliai?
O Šventoji Mergele, pamaniau aš. Kokiam mieste mes atsidūrėm?
Lazaras nusipirko „Naujienas" už dvidešimt centų ir iškart pa
stebėjo mano pavardę po straipsniu pirmame puslapyje.
- Maniau, kad jūs dirbate „New York Times", - pasakė jis, rody
damas į mano pavardę virš straipsnio apie prieplaukos darbuotojų
streiką.
- Paprasčiausiai jiems padedu, - paaiškinau. - Jiems dabar trūks
ta darbuotojų, tai ir paprašė manęs padėti, kol pasamdys naujų.
Jis linktelėjo ir nusišypsojo.
- Žmogau, toks jau gyvenimas. Ar jūs laisvai samdomas?
- Galima sakyt ir taip, - išsisukau.
- Puikiai įsitaisėt! - sušuko jis. - Važinėjat kur norit, pastovus
atlyginimas, jokių rūpesčių...
- Po galais, - atkirtau. - Jūs ir pats neblogai įsitaisėt. - Nusišypso
jau. - Štai sėdim šitoj Dievo pamirštoj saloj, ir mums dar už tai moka.
- Man tai ne, - atsakė jis. - Na, išlaidas man apmoka, bet jei visas
šis reikalas žlugs, atsidursiu tame pačiame taške, kur buvau prieš
dvejus metus. - Jis rimtai linktelėjo galva. - Dar nesu gerai įsitvirti
nęs ir negaliu susieti savo vardo su bet kokiu sudegusiu reikalu, net
jei jis sudega ir ne dėl mano kaltės. - Jis baigė gerti kavą ir pastatė

puodelį ant baro. - Štai kodėl jums niekas negresia, - tęsė jis. - Jums
tereikia tik parašyt tekstą. O aš su kiekvienu užsakymu arba skęstu,
arba išplaukiu.
Man pagailo Lazaro. Akivaizdu, kad jam visas šis reikalas kvepė
jo neskaniai, bet jis negalėjo sau leisti būti atsargus. Jis buvo šiek tiek
vyresnis už mane, ir šis užsakymas galėjo jam tapti puikiu karjeros
šuoliu - jei išdegs. Bet jei neišdegs, galėjo tapti ir šuoliu žemyn; be
je, netgi tuo atveju jam nebūtų blogiau negu man per pastaruosius
penkerius metus. Man knietėjo taip jam ir pasakyti, bet žinojau, kad
nuo to jis ne pasijus geriau, tik pradės manęs gailėtis, o man to visai
nereikėjo.
- Na taip, - pasakiau. - Kiekvienam rūpi išsigriebt iš ugnies kuo
daugiau kaštonų.
- Tiesa, - atsakė jis atsistodamas. - Štai kodėl aš jums pavydžiu.
Jums viskas eina kaip sviestu patepta.
Buvau jau bepradedantis juo tikėti. Kuo daugiau jis kalbėjo, tuo
geriau jaučiausi. Mums grįžtant į Martino barą, pasidairiau po mies
telį. Jis buvo visai be gyvybės. Gatvės - plačios, pastatai - žemi, dau
guma jų suręsti iš cemento blokų ir nudažyti šviesiomis pastelinė
mis spalvomis; tačiau jie visi atrodė tušti.
Pasukę už kampo prie Martino baro, nusileidom nuo kalvos link
pakrantės. Abiejose gatvės pusėse augo išstypusios palmės, o kal
vos papėdėje ilgas molas rėmėsi į prieplauką. Jo gale matėsi ketu
rios žvejų valtys, tingiai besisūpuojančios ant bangų, atplaukiančių
nuo Biekeso sąsiaurio.
Baras vadinosi „Jūržuvė", su skarda dengtu stogu ir bambuko
tvorele priešais įėjimą. „Volkswagen" mikroautobusiukas stovėjo
prieš duris. Viduje Zimburgeris tebekalbėjo su Robiu. Martinas kro
vė alų ir sumuštinius į šaldomą termosą.

Paklausiau jo, kodėl miestelis atrodo toks ištuštėjęs.
Šį mėnesį nevyksta jokios pratybos, - atsakė jis. - Reikėtų jums
pamatyt šitą salą, kai čia išsilaipina penki tūkstančiai amerikiečių
jūrų pėstininkų - tikras beprotnamis.
Palingavau galvą, prisiminęs Sandersono pasakojimą apie tai,
kad du trečdaliai šitos salos - jūrų pėstininkų poligonas. Keista vie
ta statyti prabangius apartamentus, nebent planuoji juose apgyven
dinti atsargos jūrų pėstininkus kaip patrankų mėsą.
Po dešimtos mes pagaliau patraukėm į kitą salos pakraštį. Sala
tebuvo keturių mylių pločio, ir mes smagiai pasivažinėjome per cuk
ranendrių laukus siaurais keliukais, apaugusiais ugniamedžiais. Ga
liausiai pakilom ant kalvos, nuo kurios atsivėrė Karibų vaizdas. Vos
tik jį išvydęs pajutau, kad būtent tokios vietos ir ieškojau. Mes prava
žiavom dar vieną cukranendrių lauką, paskui - palmių giraitę. Mar
tinas sustabdė autobusiuką, ir mes išlipom pasižiūrėti į paplūdimį.
Mano pirmasis noras buvo įsmeigti į smėlį kuolelį ir pareikalau
ti sau sklypo. Paplūdimys buvo baltas kaip druska, atkirstas nuo
likusio pasaulio aukštų į jūrą atsigręžusių kalvų žiedo. Mes stovė
jom pačiame didžiulės įlankos pakraštyje. Vanduo buvo skaidrios
turkio spalvos, paprastai atsirandančios dėl dugno smėlio baltumo.
Niekada nebuvau matęs nieko panašaus. Man norėjosi nusimesti
visus drabužius ir niekada jų nebeapsivilkti.
Tada išgirdau Zimburgerio balsą, šlykštų tarškėjimą, kuris su
grąžino mane į tikrovę. Atvykau čia ne grožėtis šita vieta, bet para
šyti tai, kas padėtų ją parduoti. Pakvietęs mane, Zimburgeris bedė
pirštu į kalvą, ant kurios planavo statyti viešbutį. Tada parodė į ki
tas kalvas, ant kurių stovės namai. Tai tęsėsi beveik valandą - mes
vaikštinėjom paplūdimiu pirmyn atgal, spoksojom į pelkes, kuriose
sužydės prekybos centrai, vienišas žalias kalvas, kurias netrukus iš
vagos kanalizacijos vamzdžiai, baltą pakrantę, kurioje jau buvo su

žymėti paplūdimio sklypai. Aš užsirašinėjau tol, kol pajutau, kad
man jau gana, o tada grįžau prie autobusiuko ir radau ten Martiną,
gurkšnojantį alų.
- Pažanga vyksta sparčiai, - sumurmėjau, kišdamas ranką į ter
mosą.
Jis nusišypsojo.
- Aha, netrukus čia bus šauni vietelė.
Atsidariau alaus butelį ir kuo skubiausiai jį ištuštinau, o tada
pasiėmiau kitą. Besikalbant Martinas papasakojo, kad pirmą kartą
atsidūrė Biekese dar būdamas jūrų pėstininku. Gerą vietą nesunkiai
atpažinsi, paaiškino jis, todėl, neištarnavęs dvidešimties metų, kaip
planavo, jis išėjo į atsargą po dešimties, sugrįžo į Biekesą ir atidarė
čia barą. Dabar, be „Jūržuvės", jam dar priklausė skalbykla, penki
namai Isabel Segundoje, išskirtinė teisė leisti laikraštį ir baigiama
steigti automobilių nuomos kompanija, kuri turėjo aptarnauti būsi
mą Zimburgerio turistų srautą. Be viso to, jis dar buvo Zimburgerio
nuosavybės „vyriausiasis prižiūrėtojas", kitaip tariant, labai tvirtai
laikėsi. Jis nusišypsojo ir gurkštelėjo alaus:
- Ši sala, galima sakyti, pasitaikė pačiu laiku. Jei būčiau likęs
Valstijose, būčiau eilinis atsargos jūreivis.
- Iš kur jūs kilęs? - paklausiau.
- Iš Norfolko, - atsakė jis. - Bet namų ypatingai nesiilgiu. Pas
taruosius šešis mėnesius nebuvau išvažiavęs toliau nei San Chuanas. - Jis nutilo ir apžvelgė mažytę žalią salą, kuri jam buvo tokia
dosni. - Taip, aš užaugau Norfolke, bet gerai jo neprisimenu. Atro
do, tai buvo taip seniai.
Mes išgėrėm dar po vieną alaus, o tada nuo pakrantės grįžo Zimburgeris su Robiu ir Lazaru. Lazaras prakaitavo, o Robis, rodės, la
bai nekantravo.
Zimburgeris draugiškai patapšnojo man per petį.

- Na kaip, - pasiteiravo jis, - ar esi pasiruošęs parašyti straipsnį?
Argi nesakiau, kad šita vietelė - tikras perlas?
- Žinoma, - atsakiau. - Visa, ko reikia, jau turiu.
Jis papurtė galvą vaizduodamas nepatenkintą.
- Ech, jūs, rašytojai. Iš jūsų žodžio neištrauksi. - Jis nervingai nu
sijuokė. - Prakeikti rašytojai, niekada nė žodžiu neužsimena, apie
ką rašo.
Visą kelią atgal į miestelį Zimburgeris neužsičiaupdamas kalbė
jo apie savo planus Biekese. Galiausiai įsiterpė Martinas, pakviesda
mas mus visus priešpiečių į savo klubą - jis jau išsiuntęs vaikinus
šviežių omarų.
- Nori pasakyti, langustų, - pasakė Zimburgeris.
Martinas gūžtelėjo pečiais.
- Kiekvieną kartą, kai sakau „langustai", reikia labai ilgai aiškin
ti, todėl paprasčiausiai vadinu juos omarais.
- Tai Karibų omaras, - paaiškino Zimburgeris Robiui. - Stambes
nis ir geresnis už visus kitus ir neturi žnyplių. - Jis nusišypsojo. Dievulis tikriausiai buvo gerai nusiteikęs, kai sutvėrė šitą vietą.
Pažvelgęs pro langą, Robis atsisuko ir rėžė Martinui:
- Ačiū, bet gal kitą kartą. Turiu susitikimą San Chuane, be to,
jau vėlu.
- Prakeikimas, - sušuko Zimburgeris. - Mes dar galim prastum
ti krūvą laiko. Dar tik pirma.
- Nesu įpratęs stumti laiką, - atsakė Robis, vėl nusisukdamas ir
įsispoksodamas į langą.
Iš jo tono jaučiau, kad pakrantėje kažkas nesusiklijavo. Kaip su
pratau iš rytinio pokalbio, Robis atstovavo restoranų tinklui, kurio
pavadinimą turėjau žinoti. Tikriausiai Zimburgeris ketino prijungti
prie tinklo dar vieną Biekeso filialą.

Akies krašteliu žvilgtelėjau į Lazarą. Jis atrodė dar blogiau nusi
teikęs nei Robis. Tai man suteikė tam tikro pasitenkinimo, kuris pa
virto kone euforija, kai Zimburgeris niūriai pareiškė, kad mes tuoj
pat skrendam atgal į San Chuaną.
- Tikriausiai liksiu čia nakvoti, - pasakiau. - Rytoj man reikia
būti Šen Tome, rašysiu straipsnį apie karnavalą. - Pažvelgiau į Mar
tiną. - Kada plaukia keltas?
Mes jau įvažiavom į miestelį, ir Martinas mikliai perjungė antrą
pavarą, norėdamas įveikti stačią įkalnę.
- Keltas išplaukė vakar, - pasakė jis. - Bet yra kateris. Po galais,
aš pats galiu jus nuplukdyti.
- Na ir puiku, - sutikau. - Man nėra prasmės grįžti į San Chua
ną. Galite išleisti mane prie viešbučio.
- Vėliau, - atsakė jis šypsodamasis. - Iš pradžių pavalgysim. Ne
galiu leisti, kad visi tie... langustai pražūtų veltui.
Mes nuvežėm Zimburgerį, Robį ir Lazarą į oro uostą, kur radome
pilotą taikiai bemiegantį lėktuvo pavėsyje. Zimburgeriui šūktelėjus, jis
lėtai atsistojo su ta pačia nuobodžiaujančia išraiška. Panašu, kad tam
žmogui į viską buvo absoliučiai nusispjauti. Man staiga parūpo niukte
lėti Lazarui į šoną ir pasakyti, kad mudu nebespėjom į traukinį.
Tačiau Lazaras buvo paniręs į apmąstymus, ir aš jam tepasakiau:
- Pasimatysim vėliau.
Jis linktelėjo ir įlipo į lėktuvą. Paskui jį įsiropštė Robis ir Zimbur
geris, kuris atsisėdo šalia piloto akmeniniu veidu. Jie visi žiūrėjo
tiesiai prieš save, kol lėktuvas šliaužė pakilimo taku ir šovė virš me
džių Puerto Riko kryptimi.
Kelias kitas valandas praleidau Martino bare. Kartu su mumis
priešpiečius valgė jo bičiulis, dar vienas atsargos jūrų pėstininkas,
kuriam priklausė baras ant kalvos už miestelio.

- Gerkite, - nesiliovė raginęs Martinas. - Vaišina baras. - Jis gud
riai išsišiepė. - O gal turėčiau sakyti, kad vaišina ponas Zimburgeris - juk jūs jo svečias, ar ne?
- Taip, - sutikau, paimdamas iš jo dar vieną romo taurę.
Galiausiai mes kibome į omarus. Iškart supratau, kad omarai
nuo ryto buvo palikti atšilti, bet Martinas išdidžiai pareiškė, kad
jo vaikinai ką tik juos pagavo. Mintyse įsivaizdavau, kaip Martinas
užsako omarus Meino valstijoje, tada nuplėšo jiems žnyples ir įkiša
į šaldiklį, kad paskui galėtų iškišti Zimburgerio svečiams, o paskui
labai rūpestingai įrašo į išlaidų sąrašą. Vienas žurnalistas - keturias
dešimt dolerių per dieną, už darbą ir pramogas.
Suvalgęs du langustus, praskalavęs gerklę nesuskaičiuojamu
kiekiu romo ir mirtinai pavargęs nuo jų tauškalų, pakilau eiti.
- Į kurią pusę viešbutis? - paklausiau, stabtelėjęs pasiimti savo
odinės rankinės.
- Eime, - pasakė Martinas, patraukdamas prie durų. - Nuvešiu
jus į „Karmon".
Nusekiau paskui jį iki autobusiuko. Pavažiavom aukštyn kalva
kokius tris kvartalus ir sustojom prie žemo rausvo pastato su iška
ba „Karmen viešbutis". Jis buvo tuščias. Martinas liepė šeimininkei
duoti man geriausią numerį, taip pat jo sąskaita.
Prieš išvažiuodamas jis man pažadėjo, kad rytoj ryte nuplukdys
mane į Šen Tomą su kateriu.
- Išplauksim apie dešimtą, - pasakė jis. - Turiu prieš vidurdienį
ten susitikti su draugu.
Žinojau, kad jis meluoja, bet tai neturėjo jokios reikšmės. Marti
nas buvo lyg automechanikas, kuris ką tik atrado draudimo kompa
niją, arba paprasčiausias sukčius, kuris visai pakvaišo, pirmą kartą
pradėjęs sudarinėt išlaidų sąrašą. Laukiau dienos, kai jis su Zimburgeriu vienas kitą demaskuos.

Geriausias „Karmen viešbučio" kambarys kainavo tris dolerius
ir turėjo balkoną, pro kurį matėsi miestelis ir prieplauka. Aš jaučiau
si labai sotus ir pusgirtis, todėl, įėjęs į kambarį, iškart griuvau ant
lovos ir užmigau.
Po dviejų valandų mane pažadino beldimas į duris.
- Pone, - išgirdau balsą. - Jūs vakarieniaujate su ponu Jūržuve,
ar ne?
- Aš nealkanas, - atsakiau. - Ką tik papietavau.
- S i - atsakė balsas, ir išgirdau greitus žingsnelius tipenant že
myn laiptais. Dar buvo šviesu, ir užmigti negalėjau, todėl išėjau
iš kambario, tikėdamasis gauti butelį romo ir ledo. Tame pačiame
viešbučio pastate aptikau lyg ir maisto sandėlį, pilną alkoholio. Iš
sišiepęs puertorikietis pardavė man butelį romo už vieną dolerį ir
maišelį ledo už du. Sumokėjau jam ir užlipau laiptais atgal į savo
kambarį.
Įsipyliau gėrimo ir išėjau pasėdėti balkone. Miestelis vis dar at
rodė ištuštėjęs. Tolumoje matėsi kaimyninė Kulebros sala, ir iš tos
pusės sklido kurtinantys sprogimų garsai. Prisiminiau, kaip Sandersonas man sakė, kad Kulebra - Jungtinių Valstijų karo laivyno bom
bardavimų poligonas. Savo laiku ten buvo stebuklinga vietelė, bet
dabar jau ne.
Prasėdėjus balkone kokias dvidešimt minučių, gatve ant mažo
pilko arkliuko prajojo juodaodis. Kanopų kaukšėjimas aidėjo per vi
są miestelį lyg pistoleto šūviai. Stebėjau, kaip jis nukaukši gatve ir
išnyksta už kalvagūbrio. Kaukšėjimas aidėjo dar ilgai po to, kai jis
dingo man iš akių.
Paskui išgirdau kitą garsą, duslų būgnų ritmą. Jau temo, todėl
negalėjau suprasti, iš kurios pusės sklinda muzika. Garsas buvo
švelnus, užburiantis, ir aš sėdėjau balkone, gurkšnojau ir klausiausi,

jausdamas santarvę su savimi pačiu ir visu pasauliu, kol paskutiniai
nuožulnūs saulės spinduliai rausvai auksine spalva nudažė kalvas
man už nugaros.
O paskui atėjo naktis. Miestelyje užsidegė keli žiburėliai. Mu
zika sklido su ilgomis pertraukomis, lyg tarp priedainių kas nors
ką nors būtų aiškinęs muzikantams, o jie vis pradėdavo iš naujo.
Apačioje gatvėje girdėjosi balsai, o retkarčiais ir kito arklio kanopų
kaukšėjimas. Isabel Segunda naktį atrodė gyvesnė nei visą ilgą karš
tą dieną.
Būdamas tokiame miestelyje jautiesi lyg Hamfris Bogartas: atskrendi besikratančiu lėktuvėliu, dėl nesuprantamos priežasties
gauni kambarį su balkonu, vaizdu į miestelį ir prieplauką, o paskui
sėdi, geri ir lauki, kol kas nors atsitiks. Pajutau didžiulį atstumą tarp
savęs ir to, kas tikra. Štai aš atsidūriau Biekeso saloje, tokioje niekin
goje vietoje, kad apie jos egzistavimą net neįtariau, kol man buvo
liepta čia prisistatyti; mane atskraidino vienas beprotis, ir štai aš lau
kiu, kol kitas beprotis mane iš čia išveš.
Buvo pati balandžio pabaiga. Žinojau, kad Niujorke orai jau
šyla, Londone drėgna, o Romoje karšta, - o aš esu Biekese, kur vi
suomet karšta, o Niujorkas, Londonas ir Roma tėra tik pavadinimai
žemėlapyje.
O tada prisiminiau jūrų pėstininkus - „šį mėnesį - jokių praty
bų", - ir prisiminiau, kodėl aš čia. Zimburgeriui reikia brošiūros...
skirtos investuotojams... Tavo uždavinys - parduoti šią vietą... Ne
vėluok, arba jis...
Man mokėjo po dvidešimt penkis dolerius per dieną, kad suž
lugdyčiau vienintelę vietą, kurioje pirmą kartą per dešimt metų pa
sijutau kaip namie. Mokėjo už tai, kad prišlapinčiau sau į lovą, jei
galima taip pasakyti, ir aš atsidūriau čia tik todėl, kad prisigėriau,

buvau areštuotas ir tapau įkaitu kažkam aukšto lygio manipuliacijo
mis gelbstint savo reputaciją.
Dar ilgai sėdėjau balkone ir mąsčiau apie daugybę dalykų. O
labiausiai mane kankino įtarimas, kad mano keisti ir nevaldomi ins
tinktai gali mane pražudyti anksčiau, nei gausiu galimybę praturtė
ti. Kad ir kaip man norėjosi visų tų dalykų, kuriems įsigyti reikėjo
pinigų, kažkokia pragariška srovė stūmė mane kita kryptimi - link
anarchijos, skurdo ir beprotybės. Iš proto varė apgaulinga iliuzija,
kad žmogus gali gyventi padorų gyvenimą neparsiduodamas kaip
Judas.
Pasijutau girtas ir nuėjau gulti. Kitą rytą mane pažadino Mar
tinas, ir prieš išplaukdami į Šen Tomą mes papusryčiavome vaistinėje-užkandinėje. Dangus buvo skaičiai mėlynas, ir mes plaukėme
smagiai. Kai įplaukėm į Šarlotės Amali prieplauką, jau buvau pamir
šęs Biekesą, Zimburgerį ir viską pasaulyje.

Tryliktas skyrius

D a r tebeplaukiant atvira jūra išgirdau triukšmą. Sala stūksojo lyg
didžiulis žolės kuokštas vandenyne, ir iš jos sklido melodingas plie
ninių būgnelių dunksėjimas, nepertraukiamas variklių gaudesys
ir garsūs šūksniai. Kai įplaukėm į prieplauką, triukšmas vis garsėjo;
mus nuo miestelio dar skyrė pusė mylios žydro vandens, kai išgirdau
pirmąjį sprogimą. O paskui dar kelis vieną po kito. Girdėjau šaukiant
žmones, trimituojant trimitus ir be perstojo dunksint būgnus.
Prieplaukoje stovėjo trisdešimt ar keturiasdešimt jachtų; Marti
nas atsargiai išvairavo pro jas katerį link tuščios vietelės prie molo.
Griebiau savo rankinę ir iššokau, šūktelėjęs Martinui, kad skubu su
kai kuo susitikti. Jis linktelėjo ir atsakė, kad irgi skuba; jam reikėjo
eiti prie Šen Džono pasišnekėti su vienu žmogumi dėl katerio.
Džiaugiausi jo nusikratęs. Tokie žmonės kaip Martinas gali nu
važiavę į Niujorką vaizduoti mielus ir žavingus, bet čia, savo paties
pasaulyje, jis buvo tik pigus funkcionierius, ir dar ne pats protin
giausias.
Man bežingsniuojant link miestelio centro, triukšmas pasidarė
kurtinantis. Gatvė aidėjo nuo variklių kaukimo, ir aš prasibroviau
pro žmones pasižiūrėti, kas dedasi. Kai nusigavau prie kampo, žmo
nių pasidarė taip tiršta, kad vos galėjau pajudėti. Visos gatvės viduriu
daugiau kaip per tris kvartalus driekėsi baras - eilė medinių kioskų,

pilnų romo ir viskio. Kiekviename iš jų vos spėjo suktis po kelis pada
vėjus, aprūpinančius minią gėrimais. Sustojau prie vieno, kur buvo
parašyta „Romas - 25 et". Gėrimus pilstė į popierines stiklinaites - į
kiekvieną įmesdavo gabalą ledo ir gausiai kliūstelėdavo romo.
Paėjėjęs toliau gatve, atsidūriau pačiame minios knibždėlyne.
Colis po colio yriausi į priekį, kol patekau į atvirą plotą, kurį supo
tūkstančiai žmonių. Pasirodo, ten vyksta kartingų lenktynės - varik
liukai, pritvirtinti ant medinių važiuoklių, kuriuos vairavo girtuok
liai paklaikusiais žvilgsniais - klykdami jie slydo trasa, įrengta, kaip
man pasirodė, pagrindinėje miestelio aikštėje.
Iš arčiau triukšmas buvo nebepakeliamas. Žmonės stumdė ma
ne į visas puses, mano gėrimas laistėsi ant marškinių, bet nieko ne
galėjau padaryti. Dauguma veidų aplinkui mane buvo juodi, tik šen
bei ten pasitaikydavo prakaitu permirkusių baltaodžių amerikiečių
turistų, dauguma jų - su karnavalo skrybėlėmis.
Kitoje aikštės pusėje stovėjo didžiulis pastatas su balkonu, nuo
kurio matėsi lenktynių trasa. Nusprendžiau eiti ten. Nors jis buvo
vos už šimto jardų, man prireikė trisdešimties minučių, kol prasiskyniau sau kelią per minią, ir kai pagaliau atsisėdau balkone, buvau
visai be jėgų ir visas permirkęs prakaitu.
Man iš rankų kažkas išmušė stiklinaitę su romu, todėl nuėjau
prie baro. Už penkiasdešimt centų gavau stipriai atskiesto vandeniu
romo šlakelį, bet stiklinėje taurėje, su normaliais ledo kubeliais, be
to, jaučiausi saugus, kad galėsiu ramiai jį išgerti. Taip aš atsidūriau
„Grand Hotel" viešbutyje, senoviniame pilkame pastate su balto
mis kolonomis, ant lubų kabančiais kondicionieriais ir balkonu per
visą kvartalo ilgį.

Neturėjau supratimo, kaip man rasti Jemoną. Mes buvom susita
rę vidurdienį susitikti pašte, bet aš vėlavau daugiau kaip valandą,
ir paštas jau buvo uždarytas. Mačiau jį pro balkoną, todėl nuspren
džiau pasilikti ten, kol pastebėsiu Jemoną, o tada bandyti pritraukti
jo dėmesį. O tuo tarpu galėjau išgerti, pailsėti ir pamąstyti apie tai,
ką reiškia visa ši suirutė.
Kartingų lenktynės pasibaigė, ir ištroškusi linksmybių minia atsi
suko į orkestrą. Pasirodė ir kitas orkestrėlis, paskui dar kiti skirtinguo
se aikštės kampuose, ir paskui kiekvieną sekė šokėjų virtinė. Keturi
plieninių būgnų orkestrėliai, grodami tą pačią beprotišką melodiją,
susitiko aikštės viduryje. Sklido neįtikėtinas triukšmas; žmonės dai
navo, trypė kojomis ir rėkavo. Kai kur pastebėjau turistus, bergždžiai
bandančius ištrūkti, bet minia nešėsi juos su savimi. Susijungę visi
orkestrai patraukė pagrindine gatve. Paskui juos sekė minia eilėmis
po trisdešimt žmonių. Susikibę rankomis, jie dainavo, judėjo į taktą ir
stūmėsi į priekį, užblokuodami gatvę ir abu šaligatvius.
Jau gana ilgai prasėdėjau balkone, kai priešais mane šalia turėk
lų išdygo kažkoks vyriškis. Aš jam linktelėjau, ir jis nusišypsojo.
- Mano pavardė Fordas, - tarė jis, ištiesdamas man ranką. - Aš
čia gyvenu. Atvažiavot į karnavalą?
- Lyg ir taip, - atsakiau.
Jis pažvelgė žemyn pro turėklus ir papurtė galvą.
- Tikras pragaras, - rimtai pasakė jis. - Būkit atsargus, niekada
nežinai, kas čia gali atsitikti.
Aš linktelėjau.
- Beje, gal jūs žinot kitų viešbučių šitame mieste? Barmenas sa
kė, kad čia jau nėra laisvų kambarių.
Jis nusijuokė.

- Ne-e, visoje saloje nebeliko nė vieno.
- Po velnių, - nusikeikiau.
- O kam jums rūpintis? - pasakė jis. - Miegokit paplūdimy.
Daug kas taip ir daro - šitaip geriau nei daugumoj viešbučių.
- O kur? - pasidomėjau. - Ar yra kas nors netoli nuo miesto?
- Žinoma, - atsakė jis. - Bet jie visi bus perpildyti. Geriausias
pasirinkimas - Lindbergo paplūdimys šalia oro uosto. Jis pats gra
žiausias.
Aš gūžtelėjau pečiais.
- Ką gi, turbūt taip ir padarysiu.
Jis nusijuokė.
- Sėkmės! - tada įkišo ranką į marškinių kišenę. - Jei turėsit lai
ko, užsukit pavakarieniauti. Visai nebrangu, tik taip atrodo, - jis
nusijuokė ir pamojavo ranka atsisveikindamas. Pažvelgiau į jo kor
telę - tai buvo viešbučio „Pirato pilis" reklama - Ovenas Fordas,
savininkas.
- Ačiū, - sumurmėjau ir nusviedžiau kortelę per turėklus. Man
knietėjo ten nueiti, prisivalgyti kiek lenda, o tada įteikti jam kortelę
su užrašu: „Pasaulinis niekada nemokančių žurnalistų kongresas Polas Kempas, savininkas".
Tada pajutau, kaip kažkas patapšnojo man per petį. Tai buvo Je
monas - paklaikusiomis akimis, su dviem buteliais romo rankose.
- Taip ir maniau, kad tave čia rasiu, - šypsodamasis pasakė jis. Mes visą dieną tikrinom paštą, o paskui aš supratau, kad bet kuris
profesionalus žurnalistas ieškos aukščiausios ir saugiausios vietos
mieste. - Jis išsipleikė pintame krėsle. - Kurgi kitur, jei ne „Grand
Hotel" balkone?
Aš linktelėjau.

- Čia puiku, bet per daug neįsijausk. Laisvų kambarių nebėra, kaip
ir kituose viešbučiuose. - Tada apsidairiau aplinkui. - O kur Šeno?
- Palikau ją apačioj, suvenyrų parduotuvėj, - atsakė jis. - Tuoj
ateis. Ar čia galima gauti ledo?
- Tikriausiai, - atsakiau. - Gerti tai duoda.
- Dėl Dievo meilės, - pasakė jis. - Nepirk čia romo. Radau viete
lę, kur jį pardavinėja po septyniasdešimt penkis centus už galoną.
Mums reikia tik ledo.
- Puiku, - pasakiau. - Eik ir paprašyk.
Jam beeinant prie baro, pasirodė Šeno.
- Mes čia, - šūktelėjo jai Jemonas, ir ji priėjo prie turėklų. Jemo
nas nuėjo prie baro, o Šeno atsisėdo.
Patogiai įsitaisiusi kėdėje, ji sudejavo.
- Viešpatie! Mes šokom visą dieną. Aš vos gyva.
Ji atrodė laiminga. Be to, buvo tokia graži, kokios jos niekada ne
buvau matęs. Avėjo sandalus, vilkėjo ilgą medvilninį sijoną ir baltą
palaidinukę be rankovių, tačiau pasikeitęs buvo jos veidas - įrau
dęs, žydintis, drėgnas nuo prakaito. Palaidi plaukai gulėjo pasklidę
jai ant pečių, o akys žibėjo iš susijaudinimo. Dabar ji atrodė ypač sek
sualiai. Jos smulkus kūnas, skoningai įsuptas į languotą medvilnę ir
baltą šilką, rodės, tuoj sprogs nuo energijos pertekliaus.
Jemonas grįžo su trimis taurėmis ledo keikdamasis, nes barme
nas nuplėšė nuo jo po trisdešimt centų už kiekvieną. Jis pastatė jas
ant grindų ir pripylė romo.
- Niekšeliai, - sumurmėjo jis. - Greitai pralobs pardavinėdami
ledą - pažiūrėkit, kaip šitas šūdas tirpsta.
Šeno nusikvatojo ir žaismingai niuktelėjo jam į nugarą.
- Mesk tas savo kvailas priekabes, - pasakė ji. - Sugadinsi visą
šventę.

- Atsikabink, - atkirto jis.
Seno nusišypsojo ir gurkštelėjo gėrimo.
- Jei nutruksi nuo pasaitėlio, tau patiks.
Jis baigė pilstyti gėrimus ir atsistojo.
- Nereikia man aiškint nesąmonių, - pasakė jis. - Pasilinksmini
mui nereikia minios.
Atrodė, Šeno negirdi, ką jis sako.
- Kaip blogai, - tarė ji. - Fricas negali pasilinksmint, nes niekaip
nenutrūksta nuo pasaitėlio. - Ji pažvelgė į mane. - Sutinki?
- Būk gera, atstok, - atsakiau. - Aš čia atėjau išgerti.
Ji sukikeno ir pakėlė taurę.
- Teisybė, - sutiko ji. - Mes atėjom čia išgerti - smagiai praleist
laiką ir pasilinksmint!
Jemonas susiraukė ir, atsukęs mums nugarą, pasirėmė ant turėk
lų ir įsispoksojo į aikštę. Dabar ji buvo jau beveik tuščia, tik tolumoje
girdėjome dundant būgnus ir šūkaujant minią.
Seno ištuštino savo taurę ir atsistojo.
- Eime, - tarė ji. - Noriu pašokti.
Jemonas pavargusiai papurtė galvą.
- Nežinau, ar galėsiu pakelti.
Ji timptelėjo jį už rankos.
- Eime, pamatysi, tau palengvės. Ir tu, Polai. - Ji ištiesė kitą ran
ką ir truktelėjo mane už marškinių.
- Kodėl ne? - atsakiau. - Galim ir pabandyti.
Jemonas išsitiesė, norėdamas paimti taures.
- Palaukit, - pasakė jis. - Be romo nieko nebus. Einu dar ledo.
Mes palaukėm jo viršuje prie laiptų, vedančių į gatvę. Šeno atsi
suko į mane plačiai šypsodamasi.
- Mums teks nakvoti paplūdimy, - pranešė ji. - Ar Fricas tau sakė?

- Ne, - atsakiau. - Bet aš ir pats išsiaiškinau. Sužinojau vieną pa
plūdimį, kurį labai rekomenduoja.
Ji griebė man už rankos ir suspaudė.
- Puiku. Aš noriu nakvot paplūdimy.
Aš linktelėjau, pamatęs Jemoną artinantis su gėrimais. Man la
bai patiko matyti Seno tokią laukinę, bet dėl to šiek tiek ir nervinau
si. Prisiminiau paskutinį kartą, kai mačiau ją prisigėrusią, ir mintis,
kad vėl kas nors panašaus gali atsitikti, visai nedžiugino.
Mes nusileidom laiptais ir patraukėm gatvėmis, gurkšnodami
savo gėrimus, kol prisivijom minią. Seno nustvėrė kažką už liemens
ilgoje šokėjų eilėje, o Jemonas įsitaisė už jos. Susigrūdau butelį ro
mo į kelnių kišenę ir įsikabinau už Jemono. Po akimirkos mus jau
spaudė tie, kurie įsitaisė už mūsų. Pajutau kažkieno rankas sau ant
liemens ir išgirdau spiegiantį balsą:
- Paleiskit! Gana!
Pažvelgiau per petį ir pamačiau baltąjį vyriškį, kuris atrodė kaip
senų automobilių prekeivis. Tada minia siūbtelėjo į priekį, ir aš pa
mačiau, kaip vienas žmogus suklupo ir pargriuvo. Šokėjai trypė jį,
neišsimušdami iš ritmo.
Orkestrai suko ratus po miestą, ir minia vis augo. Aš jau buvau
visas šlapias nuo prakaito ir, rodės, tuoj susmuksiu ant žemės nuo
nepaliaujamo šokio, bet nemačiau jokios išeities. Pažvelgęs į kairę,
pamačiau Jemoną. Niūriai šypsodamasis, jis kratėsi į šalis šokio
žingsniu, kuris nešė mus vis tolyn ir tolyn. Šeno laiminga juokėsi ir
siūbavo klubais pagal nesiliaujantį būgnų dundėjimą.
Galiausiai man pradėjo linkti kojos. Pabandžiau atkreipti Jemo
no dėmesį, bet triukšmas buvo kurtinantis. Apimtas nevilties, nė
riau tiesiai į šokėjų grandinę, išstumdydamas juos į šonus, ir sugrie
biau Jemoną už rankos.

- Dingstam! - surikau. - Nebegaliu daugiau.
Jis linktelėjo ir parodė į šoninę gatvelę už kelių šimtų jardų į prie
kį. Tada nustvėrė Seno už rankos ir pradėjo stumtis prie kraštinės
linijos. Kol mes yrėmės pro minią, aš atsijungęs šūkčiojau.
Pagaliau atsiskyrę nuo minios, mes pastovėjom ir palaukėm, kol
ji praplauks pro šalį. Tada nužingsniavom prie restorano, kurį Jemonas buvo pastebėjęs rytą.
- Atrodo visai padoriai, - pasakė jis. - Tikiuosi, bus pigu.
Užeiga vadinosi „Pas Oliverį" - tai buvo laikina pašiūrė šiaudiniu
stogu ant betoninio pastato su lentomis užkaltais langais. Mes užsiropštėm laiptais ir atradom laisvą staliuką. Patalpa buvo sausakimša,
ir aš prasibroviau prie baro. Kokteiliai su romu kainavo penkiasde
šimt centų, bet nebuvo gaila ir tiek, kad tik gautumėm prisėsti.
Nuo mūsų stalelio atsivėrė puikus vaizdas į pakrantę. Joje knibž
dėjo visokiausių laivų - grakščių kreiserių ir nušiurusių laiviūkščių
su bananais, pririštų šalia prašmatniausių lenktyninių jachtų iš Niuporto ir Bermudų su aštuonių metrų ilgio korpusais. Už kanalo plū
durų stovėjo kelios didelės motorinės jachtos, kuriose, kaip girdė
jom, buvo lošiama. Saulė lėtai leidosi už kalvos kitoj pusėj įlankos,
ir prieplaukos pastatuose sumirgėjo šviesos. Kažkur iš miestelio gi
lumos tebesigirdėjo laukinis gatvėmis šliaužiančio šokio ritmas.
Pasirodė padavėjas, užsidėjęs jachtininko kepuraitę su „Old Spi
ce" ženklu. Mes užsisakėm lėkštę su jūrų gėrybėmis.
- Ir tris taures ledo, - pridūrė Jemonas. - Iškart, jei galima.
Padavėjas linktelėjo ir dingo. Po dešimties minučių Jemonas nu
ėjo prie baro ir sugrįžo su trimis taurėmis ledo. Po stalu įsipylėm į
jas romo ir pastatėm butelį ant grindų.
- Mums tereikia galono talpos butelio, - pasakė Jemonas. - Ir
maišelio ledui nešiotis.

- O kam tas galono talpos butelis? - paklausiau.
- Tam romui už septyniasdešimt penkis centus, - atsakė jis.
- Velniai jo nematė, - atsakiau. - Tikriausiai jis niekam tikęs. Mostelėjau galva į butelį ant grindų. - Šitas irgi pakankamai pigus.
Gero romo nenusipirksi pigiau nei doleris už butelį.
Jis papurtė galvą.
- Nieko nėra blogiau, nei keliauti su turtingu žurnalistu - švais
to pinigus į kairę ir į dešinę.
Nusijuokiau.
- Dabar aš ne vienintelis, kuris dirba Sandersonui, - pasakiau. Dideli pinigai guli čia pat, už kampo, - niekada neprarask vilties.
- Tik ne man, - atsakė jis. - Turėčiau parašyti straipsnį apie šitą
karnavalą, surinkti informaciją iš turizmo biuro ir panašiai. - Jis gūž
telėjo pečiais. —Nė velnio neišeis. Negaliu gi aš slankioti ir šniukšti
nėti visokių faktų, kai visi aplinkui geria.
- Niekas čia negeria, - atkirto Šeno. - Mes tik nutrūkom nuo
pasaitėlio.
Jis vangiai nusišypsojo.
- Iš tikrųjų, mes nuvažiavom nuo bėgių, šukelėm tikrą praga
rą - kodėl gi tau neparašius smagaus laiškelio Smito koledžo auklė
tiniams ir nepaaiškinus, kodėl jie nesuspėjo į traukinį?
Ji nusijuokė.
- Fricas pavydi, kad aš kilusi iš tokios aplinkos. Turiu labai daug
prieš ką maištauti.
- Nesąmonė, - atkirto Jemonas. - Tu neturi su kuo maištauti.
Pasirodė padavėjas su maistu, ir mes liovėmės kalbėjęsi. Kai bai
gėme valgyti, buvo jau tamsu, ir Šeno parūpo sugrįžti į gatvę. Aš
neskubėjau. Dabar, kai minia jau išsisklaidė, mūsų vietelė atrodė
gana rami, bet chaosas buvo taip arti, kad bet kuriuo metu galėjom
vėl į jį įsilieti.

Galiausiai ji nusitempė mus į gatvę, bet šokis jau buvo pasibai
gęs. Mes paslankiojom po miestelį, stabtelėję prie alkoholio parduo
tuvės, nusipirkom dar du butelius romo, o tada grįžom į „Grand
Hotel" pasižiūrėti, kas ten darosi.
Viename balkono gale vyko vakarėlis. Dauguma jo dalyvių bu
vo panašūs ne į turistus, bet greičiau į išeivius, jau kurį laiką gyve
nančius šitoje saloje arba bent jau kur nors Karibuose. Jie visi buvo
labai įdegę. Keli iš jų buvo barzdoti, tačiau dauguma - neseniai nu
siskutę. Barzdotieji vilkėjo šortus ir senus marškinius, lyg būtų atėję
iš laivo. Kiti vilkėjo lininius kostiumus ir avėjo odinius batus, kurie
blizgėjo blausioje balkono sietynų šviesoje.
Mes įgriuvom į balkoną ir atsisėdom prie jų staliuko. Aš jau bu
vau pusgirtis, ir man nerūpėjo, išmes mus ar ne. Tačiau visa kom
panija išsivaikščiojo per kelias minutes po to, kai mes pasirodėm.
Niekas mums nieko nepasakė, ir mes pasijutom kvailokai, likę vieni
visame balkone. Kurį laiką ten pasėdėjom, o paskui vėl patraukėm
į gatvę. Už kelių kvartalų pasigirdo pradedančio groti orkestro gar
sai. Netrukus gatvė vėl prisigrūdo žmonių; prilipę vienas prie kito,
jie šoko keistą šokį, kurį mes neseniai išmokom.
Kelias valandas mes pataikavom Šeno įgeidžiui, tikėdamiesi,
kad ji pavargs šokti, bet galiausiai Jemonas turėjo jėga ištraukti ją
iš minios. Ji pūtėsi tol, kol neatsidūrėm klube, pilname girtų ameri
kiečių. Kalipso stiliaus orkestrėlis mušė ritmą, ir aikštelė buvo pilna
šokėjų. Tuo metu aš jau visai apgirtau. Susmukau į kėdę ir stebėjau,
kaip Jemonas su Šeno bando šokti. Prie manęs priėjo apsauginis ir
pareiškė, kad aš jam skolingas penkiolika dolerių už įėjimą, ir aš ne
siginčydamas juos padaviau.
Jemonas grįžo prie staliuko vienas. Jis paliko Šeno šokti su ame
rikiečiu, kuris labai priminė nacistą.

- Prakeiktas mėsininkas! - surikau jam, kratydamas kumštį. Ta
čiau jis manęs nepamatė, o muzika grojo taip garsiai, kad nieko nesi
girdėjo. Galiausiai Šeno aną paliko ir sugrįžo prie mūsų staliuko.
Jemonas nusitempė mane per minią. Žmonės aplinkui šaukė ir
graibstė man už rankų, ir aš nesupratau, kur mane veda. Mano vie
nintelis noras buvo kur nors atsigulti ir pamiegoti. Išėjus į lauką,
susmukau durų angoje, o tuo tarpu Jemonas su Šeno ginčijosi, ką
daryti toliau.
Jemonas norėjo eiti į paplūdimį, bet Šeno dar rūpėjo šokti.
- Neaiškink, ką man daryti, sumautas puritone, - šaukė ji. - Aš
smagiai leidžiu laiką, o tu tik vaizduoji nežinia ką!
Staigiu smūgiu į galvą Jemonas pargriovė ją ant žemės, išgirdau,
kaip ji vaitoja sudribusi kažkur prie mano kojų. Jemonas sustabdė
taksi. Padėjau jam užkelti ją ant galinės sėdynės, ir mes paaiškinom
vairuotojui, kad norim važiuoti į Lindbergo paplūdimį. Jis plačiai
nusišypsojo ir nuvažiavo. Man knietėjo pasilenkti per sėdynę ir ge
rai trinktelėti jam per sprandą. Jis mano, kad mes ruošiamės ją iš
prievartauti, nusprendžiau aš. Mano, kad pasigavom ją gatvėje ir
dabar vežamės į paplūdimį išdulkinti lyg kokie šunys. Ir dar šypso
si tas niekšas, degradavęs nusikaltėlis be jokios moralės.
Lindbergo paplūdimys buvo kitoje pusėje kelio į oro uostą. Jį su
po aukšta nuo ciklonų sauganti tvora, bet vairuotojas nuvežė mus
prie tokios vietos, kur galėjom ją perlipti įsikorę į medį. Šeno atsisa
kė ir pirštą pajudinti, todėl mes ją užtempėm į viršų ir numetėm ant
smėlio. Tada atradom gerą vietelę, pusiau apsuptą medžių. Mėnulis
nešvietė, bet už kelių metrų priešais mus girdėjosi bangų mūša. Pa
sitiesiau savo purviną velvetinę striukę ant smėlio vietoj pagalvės,
griuvau ant jos ir užmigau.

Kitą rytą mane pažadino saulė. Atsisėdau ir sudejavau. Visi ma
no drabužiai buvo pilni smėlio. Dešimt pėdų į kairę nuo manęs ant
savo drabužių miegojo Jemonas su Seno. Jie abu buvo nuogi, ir ji
laikė uždėjusi ranką jam ant nugaros. Aš spoksojau į ją ir galvojau,
kad niekas neišdrįstų manęs apkaltinti, jei aptemus protui pulčiau
ant jos, prieš tai atjungęs Jemoną smūgiu į pakaušį.
Pasvarsčiau, ar užkloti juos Šeno lietpalčiu, bet bijojau, kad jie
prabus, kol krapštysiuosi virš jų. To visai nenorėjau, todėl nuspren
džiau eiti paplaukioti ir prižadinti juos šaukdamas iš vandens.
Nusirengęs pabandžiau iškratyti iš savo drabužių smėlį, o tada
nuogas įbridau į vandenį. Jis buvo šaltas, ir aš varčiausi kaip delfi
nas, bandydamas kuo geriau nusiprausti. Paskui nuplaukiau prie
medinio plausto už kokio šimto metrų. Jemonas ir Šeno tebemiego
jo. Kitame paplūdimio gale stovėjo baltas pailgas pastatas, prime
nantis šokių salę. Priešais jį gulėjo ant smėlio išvilkta kanoja, o prie
artimiausių medžių matėsi staliukai ir kėdės po šiaudiniais skėčiais.
Jau buvo gal kokios devynios ryto, bet nebuvo nė gyvos dvasios. Aš
ilgai ten gulėjau, stengdamasis apie nieką negalvoti.
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Seno atsibudo ir šūktelėjusi griebė savo lietpaltį, norėdama prisi
dengti. Tada pradėjo dairytis po visas puses į paplūdimį.
- Ei, čionai! - surikau jai. - Prisijunk.
Ji pažvelgė į mane ir nusišypsojo, laikydama tarp mūsų savo
lietpaltį lyg širmą. Tada prabudo Jemonas. Jis atrodė sutrikęs ir ne
patenkintas, kad jį pažadino.
- Kelkitės! - šaukiau. - Jau rytas, laikas niurktelėti.
Jemonas atsistojo ir nušlitiniavo prie vandens. Šeno pakvietė jį
atgal, mojuodama jo šortais.
- Ei, - griežtai pasakė ji. - Užsivilk šituos.
Laukiau jų ant plausto. Iš pradžių priplaukė Jemonas, skrosdamas vandenį lyg krokodilas. Tada pamačiau, kaip prie mūsų plau
kia Seno, apsimovusi kelnaites ir liemenėlę. Pasijutau nepatogiai.
Palaukiau, kol ji užlips ant plausto, o tada nuslydau į vandenį.
- Esu alkanas kaip žvėris, - pasakiau, irdamasis per vandenį. Trauksiu į oro uostą papusryčiauti.
Kai parplaukiau į paplūdimį, apsidairiau savo rankinės. Prisimi
niau, kad vakare buvau ją įkėlęs į medį, tik negalėjau prisiminti,
į kurį. Galiausiai suradau, įgrūstą tarp dviejų šakų tiesiai virš tos
vietos, kur miegojau. Apsimoviau švarias kelnes ir suglamžytus šil
kinius marškinius.
Prieš eidamas pažvelgiau į plaustą ir pamačiau, kaip Jemonas
nuogas šoka į vandenį. Seno nusikvatojo, nusiplėšė savo liemenėlę

ir kelnaites ir užšoko tiesiai ant jo. Kurį laiką juos stebėjau, paskui
permečiau rankinę per tvorą ir perlipau pats.
Nužingsniavau ilgu keliu, einančiu lygiagrečiai pakilimo tako,
ir už kokios pusės mylios priėjau pagrindinį angarą, didžiulį suren
kamą baraką, kuriame virte virė veiksmas. Lėktuvai leidosi kas ke
lios minutės. Dauguma iš jų - mažyčiai „Cessna" ir „Piper", tačiau
maždaug kas dešimt minučių nutūpdavo ir po didelį DC-3 su nauju
būriu pramogautojų iš San Chuano.
Nusiskutęs vyrų tualete, prasibroviau pro minią į restoraną. Ką
tik išlipusiems iš lėktuvų keleiviams nemokamai dalijo gėrimus,
viename angaro kampe sėdinti grupelė girtų puertorikiečių traukė
kažkokią man negirdėtą melodiją, mušdami ritmą per savo lagami
nus. Ji skambėjo kaip futbolo skanduote: „Buša-bumba bala-va! Buša-bumba bala-va!". Įtariau, kad miesto jie taip ir nepasieks.
Nusipirkau „Miami Herald" ir sočiai pavalgiau - blynelių su
kumpiu. Jemonas apsireiškė po kokios valandos.
- Dieve, na aš ir alkanas! - pranešė jis. - Noriu prisikirsti.
- Ar Seno dar su mumis? - paklausiau.
Jis linktelėjo.
- Ji apačioje, depiliuojasi kojas.
Jau buvo beveik vidurdienis, kai mes įsėdom į autobusą iki mies
telio. Išlipę prie turgaus, nužingsniavom „Grand Hotel" kryptimi,
šen bei ten sustodami paspoksoti į vitrinas, kurios nebuvo užkaltos
lentomis.
Artėjant prie centro, triukšmas vis stiprėjo. Tik tai jau buvo ki
toks triukšmas - ne džiaugsmingi šūksniai ar melodingas būgnų
dundesys, o laukiniai nedidelės žmonių grupelės riksmai. Tai bu
vo panašu į gatvės gaujų peštynes, girdėjosi gerkliniai šūkavimai ir
dūžtantis stiklas. Mes nuskubėjom į tą pusę, sutrumpindami kelią

šonine gatvele, vedančia į prekybinį kvartalą. Užsukę už kampo,
pamatėm sulaukėjusią minią, užtvenkusią visą gatvę ir užbarikada
vusią abu šaligatvius. Sulėtinom žingsnį ir atsargiai prisiartinom.
Kokie du šimtai žmonių buvo įsilaužę į vieną iš didžiųjų alkoho
lio parduotuvių. Dauguma jų buvo puertorikiečiai. Sulaužytos dė
žės nuo šampano ir viskio voliojosi gatvėje, o visi žmonės, kuriuos
tik mačiau, rankose laikė po butelį. Jie rėkavo ir šoko, o minios vidu
ryje milžinas švedas su prigludusiu mėlynu sportiniu kombinezonu
trimitu grojo ilgas natas.
Mūsų akyse stora amerikietė iškėlė sau virš galvos du gigantiš
kus šampano butelius ir, trenkusi vieną į kitą, juos sudaužė, pašė
lusiai kvatodama, o stiklo šukės ir alkoholis liejosi ant jos nuogų
pečių. Girtų būgnininkų būrys beldė alaus skardinėmis į tuščias vis
kio dėžes. Tai buvo tas pats motyvas, kurį girdėjau oro uoste: „Bušabumba bala-va! Buša-bumba bala-va!". Visoje gatvėje žmonės karšt
ligiškai šoko, kratėsi ir šaukė pagal dainos ritmą.
Iš alkoholio parduotuvės teliko tik skeletas, plikas kambarys
su išdaužytomis vitrinomis. Žmonės bėgiojo į vidų ir laukan, stverdami dar likusius butelius ir skubėdami gerti, kol kas nors neat
ėmė. Tuščius butelius jie paprasčiausiai išmesdavo, gatvė pama
žu darėsi panaši į sudužusio stiklo jūrą, nusėtą tūkstančių tuščių
alaus skardinių.
Mes stengėmės laikytis minios pakraštyje. Man irgi rūpėjo nu
griebti vogto alkoholio, tačiau aš bijojau policijos. Jemonas užklydo
į parduotuvę ir pasirodė iš ten su didžiuliu buteliu šampano. Jis
kaltai nusišypsojo ir įsigrūdo jį sau į kuprinę, nepasakęs nė žodžio.
Galiausiai mano noras išgerti nugalėjo kalėjimo baimę, ir aš puoliau
prie viskio dėžės, gulinčios griovyje priešais parduotuvę. Paaiškėjo,
kad ji tuščia, ir aš pradėjau dairytis kitos. Pro šokančių kojų mišką

pastebėjau kelis nesudaužytus viskio butelius. Nuskubėjau prie jų,
stumdydamas žmones iš kelio. Aplinkui aidėjo kurtinantis triukš
mas, ir aš jau laukiau, kol kas nors trinktelės man į galvą buteliu.
Man pavyko išgelbėti tris kvortas „Old Crow" viskio - visa, kas bu
vo likę dėžėje. Kiti buteliai buvo sudužę, ir karštas viskis plaukė gat
vėmis. Tvirtai prispaudęs prie krūtinės savo grobį, pradėjau stumtis
pro minią link tos vietos, kur buvau palikęs Jemoną su Šeno.
Mes kuo greičiau nuskubėjom šalin skersgatviu. Prabėgom pro
mėlyną džipą su užrašu „Policija", kuriame snūduriavo žandaras su
kamštiniu šalmu, tingiai bekasantis tarpkojį.
Užsukom į užeigą, kurioj vakarieniavom praeitą vakarą. Įkišau
viskį į rankinę ir užsakiau tris romo, o tada mes pradėjom svarstyti,
ką darysim toliau. Šventės programoje buvo paminėta, kad po kelių
valandų stadione turi vykti eisena su kostiumais. Skambėjo pakan
kamai nekaltai; tačiau ir tą valandą, kai minia siaubė gėrimų par
duotuvę, pagal programą nieko nebuvo numatyta. Tai turėjo būti
„poilsio pertraukėlė". Dar viena „poilsio pertraukėlė" įsiterpė tarp
šventės stadione ir „Šokim trypkim", kuris turėjo prasidėti lygiai
devintą.
Tai jau nieko gera nežadėjo. Visi kiti šokių renginiai turėjo ofi
cialiai numatytą pradžią ir pabaigą. Štai ketvirtadienį „Bitučių ir
paukštelių šokiai" prasidėjo aštuntą ir baigėsi dešimtą. „Greitai už
sidegantys šokiai" - atrodo, tie patys, į kurios pakliuvom vakar, - tę
sėsi nuo aštuntos iki vidurnakčio. Tačiau programėlė skelbė, kad
„Šokim trypkim" prasideda aštuntą, be to, mažuose skliausteliuose
toje pačioje eilutėje buvo parašyta: „Karnavalo kulminacija".
Šiandien viskas jau gali tapti nebevaldoma, - pasakiau, nu
sviesdamas programėlę ant stalo. - Bent jau aš taip tikiuosi.
Šeno nusijuokė ir mirktelėjo man.

- Reikia prigirdyti Fricą, kad jis irgi galėtų pasilinksmint.
- Neaiškink, - sumurmėjo Jemonas, nepakeldamas akių nuo pro
gramėlės. - Tik pabandyk šiandien vėl prisigert - paliksiu tave čia
kaip radęs.
Ji vėl nusijuokė.
- Ne tokia jau ir girta buvau, puikiai prisimenu, kas man trenkė.
Jemonas gūžtelėjo pečiais.
- Tau sveika, pravalo smegenis.
- Baikit čia ginčytis, - įsiterpiau aš. - Vis tiek esam pasmerkti pri
sigerti - pažiūrėkit į visą šitą viskį. - Aš paplekšnojau per rankinę.
- Ir į šitą, - pridūrė Seno, rodydama į didįjį šampano butelį po
Jemono kėde.
- Dieve, pasigailėk mūsų, - sumurmėjo Jemonas.
Mes baigėm gerti ir nužingsniavom į „Grand Hotel". Nuo balko
no matėme, kaip žmonės traukia į stadioną.
Jemonas norėjo nueiti į jachtų prieplauką ir paieškoti ten laivo,
greitu laiku plauksiančio į Pietų Ameriką. Aš irgi neskubėjau prisi
jungti prie minios stadione, be to, prisiminiau Sandersono žodžius,
kad dauguma geriausių vakarėlių vyksta laivuose, todėl nuspren
dėm ten ir nueiti.
Mūsų ėjimas į prieplauką pavirto ilgu pasivaikščiojimu kepinant
saulei, ir kai pagaliau ten nusigavom, jau gailėjausi, kad nepasisiūliau
sumokėti už taksi. Mes priėjome palmėmis apsodintą alėją, kuri vedė
prie baseino, o už jo stūksojo kalva, nuo kuriuos galima buvo nusileis
ti tiesiai prie molų. Ten stovėjo daugiau kaip šimtas laivų, pradedant
mažyčiais pakrantės šliupais ir baigiant didžiulėmis škunomis, kurių
pliki rangautai tingiai siūbavo žalių kalvų ir mėlyno Karibų dangaus
fone. Sustojęs prie molo, pažvelgiau žemyn į keturiasdešimties pėdų
lenktyninį šliupą. Pirmiausia man atėjo mintis, kad man reikia tokį įsi

gyti. Tamsiai mėlynas korpusas, švytintis tikmedžio denis, - nė kiek
nebūčiau nustebęs, jei būčiau išvydęs ant pirmagalio užrašą: „Parduo
damas. Kaina - viena siela, ir ne mažiau".
Susimąstęs linktelėjau galva. Po velnių, kiekvienas mulkis gali
turėt butą ir mašiną, bet turėti tokį laivą - tai jau visiška beprotybė.
Aš jo geidžiau, ir turint omeny, kiek aš tevertinau savo sielą tomis
dienomis, gal būčiau ir suderėjęs, jei toks užrašas iš tikrųjų būtų ka
bėjęs ant pirmagalio.
Mes praleidom visą popietę jachtų prieplaukoje, beviltiškai
šukuodami dokus, ieškodami laivo, į kurį Jemonas su Šeno būtų
galėję be didelių klausinėjimų įsiprašyti. Vienas vyriškis pasisiūlė
nugabenti juos iki Antigvos maždaug per savaitę, dar kitas keliavo
į Bermudus, ir galiausiai aptikom didžiulį jolą, kuris plaukė į Los
Andželą per Panamos kanalą.
- Nuostabu, - pasakė Jemonas. - Kiek iš mūsų paimsit už šitą
kelionę?
- Nieko, - atsakė žemaūgis jolo savininkas, akmeninio veido
vyriškis baltomis maudymosi kelnaitėmis ir apdribusiais marškinė
liais. - Aš jūsų nepaimsiu.
Jemonas atrodė sukrėstas.
- Su manim plaukia įgula, - paaiškino vyriškis. - Be to, dar žmo
na ir trys vaikai. Jums vietos nėra. - Jis gūžtelėjo pečiais ir nusisuko.
Dauguma jachtų savininkų buvo malonūs, bet pasitaikydavo ir
atvirai grubių. Vienas kapitonas, o gal jo padėjėjas, pasijuokė iš Jemono, sakydamas:
- Nepyk, draugeli. Aš su savo jachta padugnių neplukdau.
Tolimajame molo gale pastebėjom baltai švytintį laivą su prancū
ziška vėliava, ramiai besisūpuojantį giliame vandenyje.

- Geriausias laivas visoj prieplaukoj, - pasakė mums šalia stovin
tis vyriškis. - Kreiseris, plaukiantis aplink pasaulį, septyniasdešimt
penkių pėdų ilgio, aštuoniolikos mazgų, su radariniu kupolu, elek
triniu suktuvu ir slankiojamu pagrindu.
Mes patraukėm tolyn molu ir priėjom laivą „Mėlynasis Peteris",
iš kurio vyras, vėliau prisistatęs Viliu, pakvietė mus išgerti. Ten jau
buvo keletas žmonių, ir mes ten užsisėdėjom kelias valandas. Po
kurio laiko Jemonas nuėjo patikrinti kitų laivų, o mudu su Šeno pa
silikom gerti. Kelis kartus pastebėjau, kaip Vilis spokso į Šeno, o kai
paminėjau, kad mes nakvojam paplūdimyje, jis pasiūlė mums palik
ti daiktus laive, kad nereikėtų visur tampytis jų su savim.
- Gaila, negaliu jums pasiūlyt lovų, - pridūrė jis. - Turiu tik dvi. Jis išsišiepė. - Viena iš jų dvigulė, žinoma, bet joje irgi nėra vietos.
- Aha, - atsiliepiau.
Mes palikom ten savo daiktus ir, kai jau išsiruošėm į miestelį,
buvom visai girti. Vilis važiavo su mumis taksi iki „Grand Hotel" ir
atsisveikindamas pasakė, kad tikriausiai pasimatysim vėliau kuria
me nors bare.

Penkioliktas skyrius

INIetrukus po vidurnakčio mes atsidūrėm prie sausakimšos prie
plaukos diskotekos „Mėlynoji grota", kur reikėjo mokėti po du do
lerius už įėjimą. Jau norėjau sumokėti, bet aplinkui stovėję žmonės
ėmė iš manęs juoktis, o drūta moteriškė griebė mane už rankos.
- Ne, ne, - paprieštaravo ji. - Eime su mumis. Važiuojam į tikrą
vakarėlį.
Atpažinau mūsų draugus iš gatvės šokio. Vienas drimba tapšno
jo Jemonui per nugarą ir kažką paistė apie „muštynes su botagais"
ir ispaniūkščius su džino dėže.
- Aš juos pažįstu, - pasakė Šeno. - Eime su jais.
Mes nuskubėjom gatve prie jų mašinos, o prie mūsų prisiklijavo
dar kokie šeši žmonės. Pagrindinės gatvės gale pasukome į kalvas
virš miestelio ir sukinėjomės tamsiu keliuku, kaip vėliau pasirodė,
po gyvenamąjį rajoną. Nameliai kalvos papėdėje buvo mediniai, su
apsilaupiusiais dažais, bet kylant aukštyn pasitaikydavo vis dau
giau namų iš betoninių blokelių. Galiausiai pasipylė, galima sakyti,
prašmatnios vilos su tinklinėmis verandomis ir gazonais.
Mes sustojom prie vieno namo, iš kurio vidaus sklido šviesa ir mu
zika. Gatvė priešais jį buvo prigrūsta mašinų, ir mums nebeliko vietos
pasistatyti savąją. Vairuotojas mus išlaipino, pažadėjęs prisijungti, kai
rasiąs vietą mašinai. Drūtoji mergina džiaugsmingai sukliko ir užbėgo
laiptais prie durų. Nenoromis nusekiau paskui ją ir pamačiau, kaip ji
( 188)

kalbasi su stora moterimi ryškiai žalia suknele. Mergina parodė į mane.
Jemonas, Seno ir visi likusieji pakilę laiptais sustojo prie durų.
- Prašom šešis dolerius, - pasakė moteris, ištiesdama ranką.
- Velniai griebtų, - pasipiktinau. - Už kelis?
- Už du, - atsakė ji. - Už jus ir jaunąją ledi. - Ji mostelėjo galva į
merginą, kuri atvažiavo iš miestelio sėdėdama man ant kelių.
Tyliai nusikeikiau ir padaviau jai šešis dolerius. Mano mergina
atsidėkojo man koketiška šypsena ir paėmė mane už rankos, kai ėjo
me pro duris. Prakeikimas, - pamaniau. - Šita karvė nori mane pri
remti prie sienos.
Jemonas laikėsi už mūsų ir nesiliovė piktinęsis šešių dolerių mo
kesčiu.
- Tikiuosi, kad čia bus smagu, - pasakė jis Šeno. - Jei ne, tai ge
riau pradėk sukti galvą, kaip įsidarbinti, kai grįšim į San Chuaną.
Ji pratrūko džiaugsmingu juoku, kuris neturėjo nieko bendra su
Jemono pastaba. Žvilgtelėjęs į ją, pamačiau, kad jos akys blizga iš
susijaudinimo. Maudynės įlankoje mane šiek tiek išblaivino; Jemo
nas, rodės, irgi tvirtai laikėsi ant kojų, o Šeno atrodė lyg narkomanė,
besiruošianti vėl užsimesti dozę.
Tamsiu koridoriumi patekome į kambarį, pilną muzikos ir triukš
mo. Jis buvo sausakimšas, viename kampe grojo orkestras. Ne būg
nų, kokį tikėjausi pamatyti, - grojo trys ragai ir būgnelis. Melodija
atrodė pažįstama, bet negalėjau prisiminti, kur ją girdėjau. Paskui,
pažvelgęs į palubėje kabančias lempas su mėlynais filtrais, atpaži
nau tą garsą. Orkestras grojo tipišką mokyklinio šokių vakarėlio ko
kiame nors išnuomotame Vidurio Vakarų klube muziką. Ir ne tik
muzika - žmonių prisigrūdęs kambarys žemomis lubomis, impro
vizuotas baras, durys, atsidarančios į plytų terasą, besijuokiantys,
šūkaujantys ir gurkšnojantys gėrimus iš popierinių stiklinaičių žmo

nės - viskas atrodė lygiai taip pat, išskyrus tai, kad šiame kambaryje
visi buvo juodaodžiai.
Tai pamatęs, pasijutau nejaukiai ir pradėjau ieškoti kokio nors
tamsaus kampelio, kur galėčiau niekieno nematomas gerti. Mano
mergina vis dar tebelaikė mane už rankos, bet aš išsilaisvinau ir pa
traukiau tiesiai į vieną kambario kampą. Niekas nekreipė į mane
jokio dėmesio, kai retkarčiais atsitrenkdamas į bešokančius broviausi pro minią. Laikiau nuleidęs galvą ir atsargiai yriausi, kaip man
pasirodė, link laisvos vietelės.
Už kelių pėdų į kairę buvo durys, ir, išstumdęs visus į šonus,
prasibroviau prie jų. Kai galiausiai atsidūriau lauke, pasijutau, lyg
būčiau ištrūkęs iš kalėjimo. Oras buvo vėsus, terasoje beveik nebu
vo žmonių. Priėjau prie atbrailos ir pažvelgiau į Šarlotės Amali įlan
ką kalvos papėdėje. Girdėjau sklindant muziką iš barų Kvin gatvėje.
Dešinėje ir kairėje mačiau pilnus žmonių „Land Rover" džipus ir
atvirus taksi, važinėjančius pakrante, ieškančius kitų vakarėlių, ki
tų jachtų ir blausios šviesos nutviekstų viešbučių su paslaptingai
mirksinčiomis raudonomis ir mėlynomis lemputėmis. Pabandžiau
prisiminti vietas, kur mums patarė nueiti „smagiai pasilinksminti",
ir pasvarsčiau, kuo jos geresnės už šitą.
Pagalvojau apie Biekesą ir vieną akimirką užsigeidžiau atsidurti
ten. Prisiminiau, kaip sėdėjau viešbučio balkone ir klausiausi arklio
kanopų kaukšėjimo žemiau gatvėje. Paskui prisiminiau Zimburgerį,
Martiną ir jūrų pėstininkus - imperijos statytojus, steigiančius šaldy
to maisto parduotuves ir bombardavimo poligonus, kurie sklinda
po visus pasaulio kampelius lyg šlapimo bala.
Atsisukau pažiūrėti į šokėjus, nusprendęs, kad jei jau sumokė
jau šešis dolerius už įėjimą, galiu bent jau pabandyti patirt nors kokį
malonumą.

Šokėjai vis labiau šėlo. Nebeliko jokio tingaus lingavimo fokstro
to ritmu. Muzika įgavo laukinį ritmą, visi judesiai tapo staigūs, aist
ringi, klubai siūbavo į šonus ir stūmėsi į priekį, girdėjosi smarkūs
šūksniai ir vaitojimai. Pajutau pagundą prisijungti, nors ir dėl juoko.
Bet pirmiausia man reikėjo labiau prisigerti.
Kitoje kambario pusėje radau Jemoną, stovintį prie išėjimo į ko
ridorių.
- Aš jau pasirengęs šokti, - pasakiau jam juokdamasis. - Gal atsijungiam ir pašėlstam?
Jis piktai į mane dėbtelėjo ir gurkštelėjo didelį gurkšnį romo.
Gūžtelėjau pečiais ir nuėjau prie nišos koridoriuje, kur susikau
pęs barmenas nesustodamas pilstė gėrimus.
- Romo su ledu, - šūktelėjau jam, ištiesdamas savo stiklinaitę. Ir daugiau ledo.
Jis mechaniškai ją sugriebė, įmetė kelis gabalus ledo, kliūstelėjo
romo ir padavė man atgal. Įspraudžiau jam į delną ketvirtį dolerio
ir sugrįžau prie durų. Jemonas niūriai spoksojo į šokėjus.
Atsistojau šalia jo, ir jis mostelėjo galva į šokių aikštelę.
- Pažiūrėk į tą kalę, - pasakė jis.
Pažvelgęs pamačiau Šeno, šokančią su neaukštu vyriškiu su
pleišto formos barzda, kurį jau buvom sutikę anksčiau. Jis puikiai
šoko ir su kiekvienu žingsniu puikiai pataikydavo į ritmą. Šeno lai
kė ištiesusi rankas lyg polineziečių hula gundytoja įdėmiai susikau
pusiu veidu. Retkarčiais ji imdavo suktis, o jos sijonas išsiskleisdavo
kaip vėduoklė.
- Aha, - pasakiau. - Visai pamišo dėl tų šokių.
- Ji turi kažką negriško, - visai nešvelniu tonu ištarė Jemonas.
- Atsargiai, - skubiai įspėjau jį. - Šitoj vietoj galvok, ką kalbi.
- Neaiškink, - garsiai numetė jis.

Viešpatie šventas, pagalvojau. Štai ir prasideda.
- Neimk į smegenis, - pasiūliau jam. - Gal važiuojam atgal į
miestą?
- Aš tai mielai, - atsakė jis. - Pabandyk jai pasakyt, - jis mostelė
jo galva į Šeno, karštligiškai šokančią vos už kelių pėdų nuo mūsų.
- Po velnių, - nusikeikiau. - Griebk ją ir varom.
Jemonas palingavo galva.
- Bandžiau. Suklykė lyg skerdžiama.
Jo balse nuskambėjo kažkas man visai negirdėto, keistas virpe
sys, nuo kurio staiga pajutau nerimą.
- O Viešpatie, - sumurmėjau, dairydamasis į minią.
Tada pajutau, kaip mane kažkas ima už rankos. Tai buvo mano
karvė, mano drūtoji mergina.
- Eime, mažuli! - suūkė ji, tempdamasi mane į šokių aikštelę. Duokim garo! - Spygtelėjusi ji pradėjo trypti kojomis.
Dieve gailestingas, pamaniau. Kas toliau? Žiūrėjau į ją, laikyda
mas gėrimą vienoje rankoje ir cigaretę kitoje.
- Nagi! - rėkė ji. - Užimk mane! - Ji pasikėlė sijoną iki klubų ir,
siūbuodama pirmyn atgal, prisislinko prie manęs. Aš taip pat pradė
jau trypti ir siūbuoti, iš pradžių netvirtai, bet paskui atsijungiau ir
atsipalaidavau. Kažkas į mane atsitrenkė, ir mano gėrimas nukrito
ant grindų. Įkaitusios porelės, besistumdančios aplink mus, nieko
nepastebėjo.
Staiga atsidūriau prie Šeno. Bejėgiškai skėstelėjęs rankomis, try
piau toliau. Šeno nusijuokė ir stumtelėjo mane klubais. Tada toliau
šoko su savo partneriu, palikdama mane su mano karve.
Galiausiai aš papurčiau galvą ir pasitraukiau iš šokėjų būrio, ges
tais parodydamas, kad nebeturiu jėgų šokti toliau. Nuėjau prie baro
dar vieno gėrimo. Jemono niekur nesimatė, ir aš nusprendžiau, kad

ir jis įsijungė į šokius. Prasibroviau pro žmones į terasą, tikėdama
sis, kad rasiu kur atsisėsti. Ant atbrailos sėdėjo Jemonas ir šnekučia
vosi su kažkokia nepilnamete. Pamatęs mane, jis nusišypsojo.
- Čia Džine, - pristatė ją. - Ji išmokys mane šokti.
Aš linktelėjau ir pasisveikinau. Muzika už mūsų vis stiprėjo,
kartais ji beveik paskęsdavo laukiniuose minios klyksmuose. Ban
džiau jos nepaisyti. Žiūrėjau į miestelį, mačiau, koks jis ramus, ir
norėjau ten atsidurti.
Tačiau iš vidaus sklindanti muzika vis labiau šėlo. Joje atsirado
kažkoks naujas įkyrumas, o šūksniai skambėjo truputį kitaip. Jemo
nas su Džine nuėjo į vidų pasižiūrėti, kas ten vyksta. Minia atsitrau
kė, padarydama kažkam vietos, ir aš taip pat nuėjau pasižiūrėti.
Didelio rato viduryje šoko Seno ir žemaūgis vyriškis su barzda.
Šeno buvo nusimetusi sijoną ir dabar šoko tik su kelnaitėmis ir balta
berankove palaidinuke. Jos partneris nusivilko marškinius, atideng
damas juodą blizgančią nuo prakaito krūtinę. Jis vilkėjo tik raudo
nas prigludusias toreadoro kelnes. Abudu buvo basi.
Pažvelgiau į Jemoną. Įsitempusiu veidu, jis pasistiebė ant pirštų
galų, kad geriau matytų. Staiga jis šūktelėjo ją vardu:
- Šeno!
Tačiau minia kėlė tokį baisų triukšmą, kad jo balsas sunkiai gir
dėjosi ir už pusės metro. Atrodė, kad Šeno nereaguoja į nieką aplin
kui, tik į muziką ir tą besmegenį, kuris vedžiojo ją po šokių aikštelę.
Jemonas dar kartą pašaukė, tačiau niekas jo neišgirdo.
Staiga tarsi apimta transo, Šeno pradėjo atsiseginėti palaidinu
kę. Ji lėtai perėjo pirštais nuo vienos sagos prie kitos, lyg patyrusi
striptizo šokėja, tada nusviedė palaidinukę į šalį ir liko tik su kel
naitėmis ir liemenėle. Pamaniau, kad minia išprotės. Žmonės klykė,
trankė baldus, stumdydamiesi ir lipdami vienas ant kito, kad geriau

pamatytų. Visas namas drebėjo, atrodė, kad grindys tuoj įlinks. Kaž
kur kitame kambario gale išgirdau dūžtant stiklą.
Vėl pažvelgiau į Jemoną. Bandydamas pritraukti Šeno dėmesį,
jis įnirtingai mojavo rankomis ore. Tačiau jis vis tiek atrodė tik kaip
eilinis susižavėjęs spektaklio žiūrovas.
Dabar šokėjai priartėjo vienas prie kito, ir pamačiau, kaip tas
beždžionė apkabino Šeno ir atsegė jai liemenėlę. Jis tai padarė mik
liai, patyrusiu judesiu, o ji, rodės, net nesuvokė, kad liko vilkėti tik
plonas šilkines kelnaites. Liemenėlė nuslydo jai per rankas ir nukri
to ant grindų. Jos apvalios krūtys pašėlusiai šokinėjo su kiekvienu
šokio judesiu. Stangrūs kamuoliai su rausvais speneliais, staiga išsi
laisvinę iš medvilninės niujorkietiškos liemenėlės kuklumo.
Aš spoksojau susižavėjęs ir pasibaisėjęs, o paskui pamačiau,
kaip už manęs stovėjęs Jemonas puola prie šokių aikštelės. Įvyko susistumdymas, o tada pastebėjau, kaip augalotas barmenas prisiarti
no prie jo iš už nugaros ir užlaužė jam rankas. Keletas žmonių išstū
mė jį iš aikštelės. Elgdamiesi su juo kaip su nepavojingu girtuokliu,
jie atlaisvino vietos, kad šokis tęstųsi.
Jemonas isteriškai rėkė, bandydamas neprarasti pusiausvyros.
Šeno! - klykė jis. - Ką čia išdarinėji? - jo balse skambėjo nevil
tis, o aš klausiausi lyg suakmenėjęs.
Šokėjai vėl suartėjo, lėtai judėdami link rato vidurio. Iš dviejų
šimtų paklaikusių gerklių sklido kurtinantis triukšmas. Šeno veide
sustingo apstulbusi ekstazės kupina išraiška, kai vyriškis ištiesė ran
ką ir nuleido jos kelnaites nuo klubų iki kelių. Ji leido joms nuslysti
ant grindų, o tada žengė žingsnį į šoną ir vėl puolė šokti. Prisiglau
dusi prie partnerio, Šeno akimirkai sustingo - rodės, net ir muzika
nutilo, - o paskui vėl ėmė judėti, plačiai atmerkusi akis, plevėsuo
jant plaukams į visus šonus.

Staiga Jemonas ištrūko iš jį laikiusių rankų. Jis įsiveržė į rato vi
durį, ir ant jo iškart užšoko keli vyrai, bet šįkart jį buvo kur kas sun
kiau sulaikyti. Pamačiau, kaip jis užvažiavo barmenui per veidą, o
rankomis ir alkūnėmis gynėsi nuo užpuolikų ir taip įsiutusiai klykė,
kad man net šiurpas ėjo per nugarą. Galiausiai jis parkrito po užgriu
vusių kūnų banga.
Grumtynės nutraukė šokį. Vieną akimirką pastebėjau, kad Šeno
stovi viena; ji atrodė nustebusi ir sutrikusi. Rusvas plaukų kuokšte
lis ryškiai švietė ant jos baltos odos, o jos ilgi šviesūs plaukai krito
ant pečių. Ji atrodė maža, nuoga ir bejėgė, o tada pamačiau, kaip jos
vyriukas griebia ją už rankos ir tempia prie durų.
Ėmiau brautis per minią, keikdamasis, stumdydamas visus į
šonus, bandydamas pasiekti koridorių prieš jiems išnykstant. Už
savęs vis dar girdėjau klykiant Jemoną, bet žinojau, kad jį jau sučiu
po, ir mano vienintelė mintis buvo surasti Seno. Man beeinant prie
durų, keli vyrai man smogė, bet aš nekreipiau į juos jokio dėmesio.
Vieną kartą man pasirodė, kad girdžiu Šeno šaukiant, bet tai galėjo
būti bet kieno balsas.
Kai galiausiai išsigavau iš namo, pamačiau minią laiptų apačio
je. Nuskubėjau žemyn ir išvydau Jemoną, kruvina burna gulintį ant
žemės ir vaitojantį. Tikriausiai jie ištempė jį pro užpakalines duris.
Virš jo pasilenkęs barmenas šluostė bum ą su nosine.
Tuoj pat pamiršau Šeno ir atsiprašinėdamas prasigrūdau pro
žmonių grandinę, apsupusią tysantį ant žemės Jemoną. Kai priėjau,
barmenas pakėlė akis ir paklausė:
- Ar čia jūsų draugas?
Linktelėjau galva ir pasilenkiau pažiūrėti, ar smarkiai jam kliuvo.
- Jam viskas tvarkoj, - pasakė kažkas. - Mes norėjom gražiuoju,
bet jis nesiliovė mojavęs kumščiais.

- Aha, - sumurmėjau aš.
Jemonas atsisėdo, susiėmęs galvą rankomis.
- Seno, - murmėjo jis. - Ką tu išdarinėji?
Uždėjau jam ranką ant peties.
- Nieko tokio, - raminau jį. - Neimk į galvą.
- Smirdantis niekšas, - pasakė jis garsiai.
Barmenas patapšnojo man per ranką.
- Geriau išvežkit jį iš čia, - patarė jis. - Kol kas jam nieko neatsi
tiko, bet jei čia pasiliks, visko gali būti.
- Ar galima iškviesti taksi? - paklausiau.
Jis linktelėjo.
- Tuoj iškviesiu.
Jis žengė žingsnį atgal ir kažką šūktelėjo miniai. Kažkas jam atsa
kė, ir jis parodė į mane.
- Šeno! - rėkė Jemonas, bandydamas atsistoti nuo žemės.
Pastūmiau jį, kad neatsikeltų, nes žinojau, jog vos pakilęs jis ir
vėl įsivels į muštynes. Pažvelgiau į barmeną.
- Kur mergina? - paklausiau jo. - Kas jai atsitiko?
Jis vos pastebimai šyptelėjo.
- Ji gerai pasilinksmino.
Tada aš suvokiau, kad mus nori išsiųsti be Šeno.
- Kur ji? - paklausiau garsiau, stengdamasis, kad balsas neišduo
tų panikos.
Prie manęs žingtelėjo nepažįstamas vyriškis ir suniurnėjo:
- Žmogau, geriau dink iš čia.
Aš nervingai trypčiojau po purvą, žiūrėdamas į barmeną, kuris,
rodės, čia viskam vadovavo. Ranka rodydamas už manęs, jis pik
tdžiugiškai nusišypsojo. Atsisukau ir pamačiau pro minią lėtai besi
artinančią mašiną.

- Čia jūsų taksi, - pasakė jis. - Tuoj atvesiu jūsų draugą. - Jis
žengė prie Jemono ir staigiu judesiu pakėlė jį ant kojų. - Didelis vy
ras važiuoja į miestą, - nutęsė jis šypsodamasis, - o maža mergaitė
lieka čia.
Jemonas lyg suakmenėjo, o tada pratrūko rėkti:
- Niekšai! - ir iš visų jėgų puolė ant barmeno, kuris juokdamasis
lengvai išsisuko, o keturi vyrai įgrūdo Jemoną į mašiną. Mane įstū
mė paskui jį, ir aš, išlindęs pro langą, sušukau barmenui:
- Aš grįšiu su policija! Žiūrėkit, kad merginai nieko neatsitik
tų! - Staiga gavau smarkų smūgį per veidą ir atsitraukiau tą pat aki
mirką, kai antras smūgis praskriejo man pro pat nosį. Sunkiai suvok
damas, ką darau, užvėriau langą ir atsilošiau ant sėdynės. Girdėjau,
kaip jie visi juokiasi, kai pradėjom leistis žemyn nuo kalvos.

Šešioliktas skyrius

V ienintelis dalykas, kuris man atėjo į galvą, - kreiptis į policiją,
bet vairuotojas atsisakė vežti mus į nuovadą ar bent jau pasakyti,
kur ji yra.
- Geriau pamirškit, - tyliai pasakė jis. - Kiekvienam savo.
Jis išleido mus vidury miestelio ir pasakė, kad būtų neblogai,
jei duotumėm jam du dolerius už benziną. Aš pasipiktinęs pabam
bėjau ir padaviau jam pinigus, bet Jemonas griežtai užsispyrė nelip
siąs iš mašinos. Jis reikalavo grįžti atgal ant kalvos ir paimti Šeno.
- Einam, - raginau jį, tempdamas už rankovės. - Pakviesim po
licininkus. Jie mus nuveš. - Galiausiai ištempiau jį iš mašinos, ir ji
nuvažiavo.
Mes suradom policijos nuovadą, bet ten nieko nebuvo. Degė
šviesa, ir mes įėjom į vidų palaukti. Atsisėdęs ant suolelio, Jemonas
iškart užmigo, o man taip sukosi galva, kad vos galėjau išsilaikyti
atsimerkęs. Po kokios valandos nusprendžiau, kad bus geriau, jei
eisim į gatvę ieškoti policininko. Pažadinau Jemoną, ir mes patrau
kėm į barų rajoną. Karnavalas jau sklaidėsi, ir gatvėse buvo pilna gir
tų, daugiausia turistų ir puertorikiečių. Negausūs žmonių būreliai
klajojo nuo baro prie baro, peržengdami per tarpduryje gulinčius
kūnus, o kai kas buvo įsitaisęs atsigulti čia pat ant šaligatvio. Buvo
jau beveik keturios ryto, bet baruose žmonių netrūko. Miestelis atro
dė lyg po bombardavimo.

Policininkų nesimatė nė ženklo, o mudu abu jau vos laikėmės
ant kojų puo išsekimo. Galiausiai mes pasidavėm ir susistabdėm
taksi iki Lindbergo paplūdimio, kur šiaip ne taip persiropštėm per
tvorą ir, žlegtelėję ant smėlio, užmigom negyvu miegu.
Kažkuriuo metu naktį pradėjo lyti, ir kai prabudau, buvau
kiaurai permerktas. Pamaniau, kad dar tik aušta, bet žvilgtelėjęs
į laikrodį pamačiau, kad jau devynios. Galva buvo ištinusi dvigu
bai, o prie dešinės ausies skausmingai tvinkčiojo. Nusirengiau ir
įbridau į vandenį išsimaudyti, bet man nuo to ne pagerėjo, o tik
pablogėjo. Rytas išaušo šaltas ir niūrus, ant vandens krapnojo lie
tutis. Truputį pasėdėjau ant plausto, prisimindamas praėjusį vaka
rą. Kuo daugiau apie jį galvojau, tuo labiau prislėgtas jaučiausi,
ir man vis didesnį siaubą kėlė mintis apie grįžimą į miestą ieškoti
Šeno. Tą akimirką man iš tikrųjų nerūpėjo, gyva ji ar mirusi. Te
norėjau vieno - pereiti į kitą kelio pusę ir įsėsti į lėktuvą iki San
Chuano, palikti Jemoną miegoti ant smėlio ir tikėtis, kad daugiau
niekada nebesutiksiu nė vieno iš jų.
Tačiau netrukus parplaukiau atgal ir jį pažadinau. Jis atrodė vi
sai prastai. Nuėjom į oro uostą papusryčiauti, o paskui įsėdom į au
tobusą iki miestelio. Pasiėmę savo drabužius iš laivo jachtų prieplau
koje, mes nuėjom į policijos nuovadą, kur budintis žandaras dėliojo
pasjansą kortomis, ant kurių buvo pavaizduotos nuogos moterys
įvairiausiomis aistringomis pozomis.
Kai Jemonas baigė pasakoti, žandaras išsišiepė ir pakėlė akis.
- Žmogau, - lėtai pasakė jis. - Ką aš galiu padaryt, jei tavo mer
ginai patinka kitas?
- Patinka? - sušuko Jemonas. - Ją jėga nusitempė!
- Na taip, - atsiliepė policininkas, vis dar šypsodamasis. - Gy
venu čia visą gyvenimą ir žinau, kaip per karnavalus merginas nu

sitempia jėga. - Jis negarsiai nusijuokė. - Jūs man pasakojat, kad ji
nusivilko visus drabužius, šoko nuoga prieš visus žmones, o paskui
tvirtinat, kad ją išprievartavo?
Policininkui pasakius dar kelis panašaus stiliaus sakinius, Jemono akys užsidegė, ir jis pradėjo šaukti įsiutusiu ir nevilties persmelk
tu balsu:
- Žinai ką! Jei nieko nesiimsi, aš pats nueisiu prie to prakeikto
namo su mėsininko peiliu ir išskersiu visus, kurie pasitaikys man
ant kelio!
Policininkas atrodė sutrikęs.
- Raminkis, žmogau. Jei šitaip nenulaikai liežuvio, prisidirbsi
rimtų nemalonumų.
- Klausykit, - įsiterpiau aš. - Juk mes tik norim, kad jūs nuva
žiuotumėt ten su mumis ir padėtumėt surasti merginą - argi per
daug prašom?
Policininkas žvilgtelėjo į savo kortas, lyg jos būtų galėjusios jam
paaiškinti, ko mes čia atėjom ir ką toliau su mumis daryti. Tada liūd
nai papurtė galvą ir pakėlė į mudu akis.
- Ech, su jumis vieni rūpesčiai, - tyliai pasakė jis. - Niekada nepasimokot.
Nespėjus mums ir žodžio ištarti, jis atsistojo ir užsidėjo savo
kamštinį šalmą.
- Gerai, - pasakė jis. - Važiuojam, pažiūrėsim.
Mes nusekėm paskui jį į gatvę. Jo požiūris išmušė mane iš vėžių,
ir aš pasijutau nesmagiai, kad šukelėm jam tiek rūpesčių.
Sustojus priešais namą, man jau norėjosi šokti iš mašinos ir kuo
greičiau iš ten dingti. Kad ir ką mes ten rastumėm, gero nelauk. Gal
jie nusitempė Šeno į kokį nors kitą vakarėlį ir paguldė ant lovos
kaip eksponatą - baltas kūnas su rausvais speneliais, baigiamasis

karnavalo akordas. Lipant laiptais, mane krėtė drebulys. Pažvelgiau
į Jemoną. Jis atrodė lyg vedamas prie giljotinos.
Policininkas paskambino į duris, ir jas atidarė romios išvaizdos
juodaodė, kuri nervingai trypčiodama prisiekinėjo niekada nema
čiusi jokios baltosios merginos ir nieko nežinanti apie jokį vakarėlį
praeitą naktį.
- Ką čia pasakojat! - užriko ant jos Jemorias. - Praeitą vakarą pas
jus vyko vakarėlis, dar ir kaip vyko, ir aš atidaviau šešis dolerius,
kad į jį patekčiau!
Moteris neigė ką nors žinanti apie vakarėlį. Ji pasakė, kad viduje
miega keletas žmonių, bet baltosios merginos tarp jų nėra.
Policininkas paklausė, ar negalėtų užeiti į vidų ir pažiūrėti. Gūž
telėjusi pečiais, ji įleido jį, bet kai Jemonas pabandė įsmukti iš pas
kos, pasipiktinusi užtrenkė duris jam prieš nosį.
Po kelių minučių policininkas sugrįžo.
- Nėra ten jokios baltosios merginos, - pasakė jis, žiūrėdamas
tiesiai Jemonui į akis.
Nenorėjau tuo patikėti, nes man buvo baisu net pagalvoti apie
kitas galimybes. Viskas būtų buvę labai paprasta - surasti Šeno, pa
žadinti ir išsivesti. Bet dabar jau niekas nebegalėjo būti paprasta. Ji
galėjo būti bet kur, už bet kurių durų šitoj saloj. Pažvelgiau į Jemo
ną, tikėdamasis, kad jis įsiutęs tuoj pat pradės trankytis kumščiais.
Bet jis visu svoriu atsirėmė į laiptų turėklus ir, rodės, tuoj pravirks.
- Dieve gailestingas, - sumurmėjo jis, įrėmęs žvilgsnį į savo ba
tus. Jo neviltis atrodė tokia nuoširdi, kad policininkas uždėjo ranką
jam ant peties.
- Užjaučiu, žmogau, - tyliai pasakė jis. - Eime, važiuojam iš čia.
Mes nusileidom žemyn nuo kalvos į nuovadą, ir policininkas
pažadėjo mums paieškoti merginos, pagal apibūdinimą panašios
į Šeno.

- Pasakysiu ir kitiems, - patikino jis. - Ji atsiras. - Jis gerašir
diškai nusišypsojo Jemonui. - Nėra reikalo dėl moters lakstyti ratais
po visą miestą.
- Aha, - atsiliepė Jemonas. Tada jis padėjo ant stalo Šeno lietpaltį
ir nedidelę rankinę. - Atiduokit jai, kai pasirodys, - paprašė jis. - Ne
turiu jokio noro tampytis su savim.
Policininkas linktelėjo ir padėjo jos drabužius į lentyną kamba
rio gale. Tada užsirašė mano adresą San Chuane, kad galėtų praneš
ti, jei ji atsiras. Mes atsisveikinom ir nužingsniavom gatve į „Grand
Hotel" papusryčiauti.
Užsisakėm romo su ledu ir mėsainių, kuriuos valgėm tylėdami
ir skaitydami laikraščius. Galiausiai Jemonas pakėlė akis ir atsainiai
pareiškė:
- Ji paprasčiausia kekšė. Nesuprantu, kodėl man turėtų tai rūpėti.
- Tai ir neimk į širdį, - pasakiau. - Ji išprotėjo, jai stogas nuva
žiavo.
- Tu teisus, - sutiko jis. - Ji kekšė. Supratau tai iškart, kai pir
mąkart ją pamačiau. - Jis atsilošė. - Sutikau ją vienam vakarėlyje
Steiten Ailende kokia savaitė prieš atvažiuodamas čia. Vos tik ją pa
matęs, pasakiau sau: štai kur puiki klasiška kekšė, ji daro tai ne dėl
pinigų, bet paprasčiausiai tam, kad pasidulkintų. - Jis linktelėjo. - Ji
atėjo pas mane į namus, ir aš puoliau ant jos kaip bulius. Ji išbuvo
pas mane visą savaitę, net į darbą nėjo. Tuo metu gyvenau pas vieną
brolio draugą, tai priverčiau jį miegoti virtuvėj ant kušetės. Galima
sakyti, išvariau iš nuosavo buto. - Jis liūdnai nusišypsojo. - Paskui,
kai skridau į San Chuaną, ji užsigeidė skristi kartu. Šiaip ne taip įkal
bėjau palaukti kelias savaites.
Tą akimirką mano galvoje sukosi iškart kelios Šeno: prašmatni
mergaičiukė iš Niujorko su „Lord & Taylor" drabužiais, kamuoja
ma slaptos aistros; smulki įdegusi mergina ilgais šviesiais plaukais,

baltu bikiniu einanti pakrante; girta rėkaujanti padauža triukšmin
game Šen Tomo bare; ir pagaliau - mergina, kurią mačiau praeitą
naktį, šokanti su tomis permatomomis kelnaitėmis, judinanti krūtis
su rausvais speneliais, siūbuojanti klubais, kai tas trenktas galvažu
dys nusmaukia kelnaites... O tada - paskutinis vaizdas, kai ji stovi
vidury kambario, akimirkai likusi viena, ir tas mažas rusvų plaukų
kuokštelis šviečia lyg švyturys ant baltos jos pilvo ir šlaunų odos...
Tas šventas kuokštelis, rūpestingai išpuoselėtas tėvų, kurie puikiai
žinojo jo galią ir vertę, išsiųstas į Smito koledžą, kad suvešėtų ir
patirtų dalelę gyvenimo vėjų ir permainų, - dvidešimt metų juo rū
pinosi visa armija tėvų, mokytojų, draugų ir patarėjų, kol galiausiai
perdavė į Niujorką Aukščiausiojo valiai.
Mes baigėm pusryčiauti ir autobusu nuvažiavom į oro uostą.
Laukiamojoje salėje buvo pilna apgailėtinai atrodančių girtuoklių:
vyrai vilko vienas kitą iki tualeto, moterys ant suoliukų vėmė prie
šais save, išsigandę turistai kažką vapėjo. Užmetęs vieną žvilgsnį į
visą tą vaizdą, iškart supratau, kad galim čia prastypsoti visą dieną
ir naktį, kol sulauksim vietos lėktuve. Neturėdami bilietų, galim pra
laukti ir tris dienas. Padėtis atrodė beviltiška.
O tada mums netikėtai nusišypsojo laimė. Nuėję į kavinę, dai
rėmės, kur atsisėsti, kai staiga pamačiau tą patį pilotą, kuris ketvir
tadienį mane skraidino į Biekesą. Priėjau arčiau, ir jis, rodos, mane
atpažino.
- Labas, - pasisveikinau. - Prisimenat mane? Kempas iš „New
York Times".
Jis nusišypsojo ir ištiesė ranką.
- Žinoma, - pasakė. - Jūs buvot su Zimburgeriu.
- Tai tik sutapimas, - atsakiau šypsodamasis. - Sakykit, ar gali
ma jus nusamdyti, kad nuskraidintumėt mus atgal į San Chuaną?
Mes beviltiškai įstrigom.

- Aišku, - pasakė jis. - Skrendu ten ketvirtą valandą. Turiu du
keleivius ir dvi laisvas vietas. - Jis linktelėjo. - Jums pasisekė, kad
mane sutikot taip anksti - tos vietos neilgai būtų likusios laisvos.
- O Dieve, - atsidusau aš. - Jūs isgelbėjot mums gyvybę. Sakykit
kokią norit kainą - išsiųsiu sąskaitą Zimburgeriui.
Pilotas plačiai nusišypsojo.
- Ką gi, džiaugiuosi tai girdėdamas. Geriau ir nesugalvočiau,
kam ją išsiųsti. - Jis baigė gerti kavą ir pastatė puodelį ant baro. - Da
bar man reikia bėgti, - pasakė jis. - Ketvirtą būkit prie pakilimo ta
ko. Ten stovės tas pats raudonas „Apache".
- Nesirūpinkit, - nuraminau jį. - Mes nepavėluosim.
Minia vis tirštėjo. Lėktuvai į San Chuaną skrido kas pusvalandis,
bet visos vietos buvo rezervuotos. Keleiviai, laukiantys skrydžių, vėl
pradėjo gerti, traukė iš bagažo viskio butelius ir siuntė juos ratu.
Apie ką nors galvoti buvo neįmanoma. Troškau ramybės, savo
buto vienatvės, taurės, o ne popierinės stiklinaitės, keturių sienų,
skiriančių mane nuo šitos dvokiančios girtuoklių minios, spaudžiančios mus iš visų pusių.
Ketvirtą valandą nuėjom prie pakilimo tako ir radom raudoną
jį „Alache". Pilotas jau šildė variklį. Skrydis truko apie trisdešimt
minučių. Su mumis skrido jauna porelė iš Atlantos, ryte atvykusi iš
San Chuano ir kuo greičiau skubanti ten sugrįžti. Jiedu buvo iki šir
dies gelmių pasibaisėję laukiniais ir pasipūtusiais negrais.
Man knietėjo su visomis detalėmis iškloti jiems apie Šeno ir baig
ti savo pasakojimą siaubinga vizija apie tai, kur ji dabar ir kuo užsi
ima. Tačiau vietoj to tyliai sėdėjau ir spoksojau į baltus debesis. Jau
čiausi taip, lyg būčiau išlikęs gyvas po ilgų ir pavojingų išgertuvių
ir dabar grįžčiau namo.

Mano mašina stovėjo toje pačioje vietoje prie oro uosto, kur bu
vau ją palikęs, o Jemono motoroleris buvo grandine pririštas prie
turėklo šalia sargo kabinos. Jis jį atsirakino ir pasakė, kad važiuos į
savo namus, nors aš jam pasiūliau likti ir pasiimti Seno, jei ji staiga
apsireikštų vidury nakties.
- Po velnių, - pasakiau. - Jei apie tai kalbam, gal ji jau grįžo.
Gal pamanė, kad praeitą naktį mes ją palikom, ir iškart nuvažiavo
į oro uostą.
- Aha, - atsiliepė Jemonas, staigiu judesiu truktelėdamas moto
rolerį. - Būtent taip viskas ir buvo, Kempai. Tikriausiai ji jau laukia
manęs namuose su vakariene.
Nusekiau paskui jį ilgu privažiavimo keliu ir, sukdamas į greitkelį
link San Chuano, pamojavau atsisveikindamas. Sugrįžęs į savo butą,
iškart nuėjau miegoti ir neatmerkiau akių iki pat kito vidurdienio.
Važiuodamas į redakciją, svarsčiau, ar pasakoti ką nors apie Še
no, bet vos tik įžengiau į naujienų skyrių, ji išlėkė man iš galvos.
Sala pasikvietė mane prie savo stalo, kur įsiaudrinęs kalbėjosi su
Švarcu ir Mobergu.
- Viskas baigta, - suriko jis. - Be reikalo grįžai iš Šen Tomo. - Pa
aiškėjo, kad Segara išėjo iš darbo, o praeitą naktį Lotermanas išskri
do į Majamį, kaip manoma, paskutinįkart mėgindamas gauti naują
finansavimo šaltinį. Sala buvo įsitikinęs, kad laikraštis skęsta, bet
Mobergas tvirtino, kad tai melagingas pavojaus signalas.
- Loterrrianas turi krūvas pinigų, - užtikrino jis mus. - Jis išvažia
vo aplankyt dukters, taip jis man sakė prieš pat skrydį.
Sala kandžiai nusijuokė.
- Atsipeikėk, Mobergai! Negi tu manai, kad Slidusis Nikas būtų
atsisakęs šiltos vietelės, jei nebūtų priremtas prie sienos? Mes bedar
biai - susitaikyk su tuo.

- Prakeikimas, - sušuko Švarcas. - O aš buvau visai gerai čia įsi
taisęs. Tai pirmas darbas per dešimt metų, kurį norėjau išsaugoti.
Švarcui buvo apie keturiasdešimt, ir nors mažai su juo bendrau
davau ne darbe, man jis patiko. Jis uoliai triūsdavo prie savo stalo,
niekada niekam neknisdavo proto, o laisvalaikį leisdavo gerdamas
pačiuose brangiausiuose baruose, kokius tik rasdavo. Elo baro jis
nekentė: pasak jo, tas baras buvo per daug uždaras, be to, purvinas.
Jam patiko „Marlino" klubas, „Caribė Lounge" ir kiti viešbučių ba
rai, kur galima buvo ryšėti kaklaryšį, ramiai prisigerti ir kartkartė
mis pasižiūrėti neblogą šou. Jis daug dirbo, o baigęs dirbti, gerdavo.
Po to eidavo miegoti, o tada grįždavo į darbą. Žurnalistika Švarcui
atrodė panaši į dėlionę - paprasčiausias laikraščio surinkimas iš ga
balėlių, kad visos dalys atsidurtų savo vietoje. Ir nieko daugiau. Jis
laikė žurnalistiką garbingu užsiėmimu ir puikiai sugebėjo dirbti; vi
są savo darbą jis išgrynino iki formulės ir kaskart velniškai gerai
viską pagal tą formulę atlikdavo. Niekas jo neerzino labiau už be
smegenius ir bambeklius. Jie trukdė Švarcui gyventi ir įstumdavo jį
į nepaliaujamus apmąstymus.
Sala jam nusišypsojo.
- Nesijaudink, Švarcai, tu gausi pensiją. O gal net keturiasde
šimt akrų žemės ir mulą.
Prisiminiau, kaip Švarcas pirmą kartą pasirodė „Naujienose".
Jis įėjo į naujienų skyrių ir paprašė darbo lygiai taip pat, kaip, įėjęs
į kirpyklą, prašytų jį apkirpti, nė per plauką neabejodamas, kad jam
atsakys. Taigi jei mieste būtų ėjęs dar vienas laikraštis anglų kalba,
„Naujienų" bankrotas Švarcui būtų reiškęs ne daugiau nei jo mėgsta
mo kirpėjo mirtis. Jį liūdino ne darbo praradimas, bet tai, kad iškilo
pavojus jo nusistovėjusiai tvarkai. Jei laikraštis užsidarytų, jis būtų pri
verstas imtis keistų chaotiškų veiksmų. O Švarcui šitaip neišeidavo.

Jis kuo puikiausiai galėdavo iškrėsti ką nors keisto ir chaotiško, bet
tik tada, kai būdavo tai suplanavęs. O bet kokie spontaniški veiksmai
jam atrodė ne tik kvaili, bet ir amoralūs, lyg nueiti į „Caribė" be kak
laraiščio. Mobergo gyvenimo būdą jis laikė nusikalstamai gėdingu ir
vadino jį patį „degradavusiu perėjūnu". Žinojau, kad būtent Švarcas
pasėjo Lotermano galvoje įtarimą, kad Mobergas vagis.
Sala pakėlė akis į mane.
- Švarcas bijo, kad praras kreditą „Marlino" bare ir neteks savo
vietos baro gale - tos, kurią jie saugo baltųjų žurnalistų seniūnui.
Švarcas liūdnai palingavo galva.
- Eik tu, kvailas cinike. Pažiūrėsim, kaip pats jausies, kai pradėsi
ieškoti darbo.
Sala atsistojo ir nuėjo į tamsųjį kambarį.
- Šitam mieste daugiau darbo nėra, - pareiškė jis. - Jei Slidusis
Nikas bėga iš laivo, kertu lažybų, kad komanda jau duota.
Po kelių valandų mes perėjom į kitą gatvės pusę išgerti. Papasa
kojau Salai apie Šeno, ir man kalbant jis nervingai muistėsi kėdėje.
- Po velnių, na ir šlykštu! - sušuko jis, kai aš baigiau. - Vemt ver
čia. - Jis trenkė su kumščiu per stalą. - Prakeikimas! Žinojau, kad
kažkas panašaus atsitiks - argi tau nesakiau?
Aš linktelėjau, spoksodamas į ledą taurėje.
- Kodėl, po galais, jūs nieko nedarėt? - užsipuolė mane Sala. - Je
monas juk visada pirmas, kai reikia kam nors snukį išmalti, - kur jis
buvo visą tą laiką?
- Viskas įvyko per greitai, - atsakiau. - Jis bandė sustabdyti tą
beprotybę, bet buvo sutryptas.
Sala truputį pagalvojo.
- O kam jūs ją ten nusitempėt?

- Liaukis, - atsakiau. - Aš ten ėjau ne tam, kad prižiūrėčiau kaž
kokią lunatikę. - Pažvelgiau į jį per stalą. - O kodėl tu nesėdėjai na
mie su gera knyga tą vakarą, kai mus talžė policija?
Jis papurtė galvą ir atsilošė kėdėje. Dvi ar tris minutes patylėjęs,
jis pakėlė akis.
- Pasakyk man, Kempai, kur mes visi ritamės? Jau pradedu ma
nyti, kad mes visi pasmerkti. - Jis nervingai pasitrynė veidą ir nulei
do balsą. - Aš rimtai, - tęsė jis. - Mes vėl ir vėl prisiliuobiam, vėl ir
vėl atsitinka visokios baisybės, ir kiekvienas kartas būna blogesnis
už praėjusį... - Jis bejėgiškai mostelėjo ranka. - Velniai griebtų, tai
jau visai nebejuokinga - sėkmė sprūsta mums iš rankų.
Kai sugrįžom atgal į redakciją, apsvarsčiau Salos žodžius ir pra
dėjau manyti, kad jis buvo teisus. Jis visą laiką kalbėjo apie sėkmę,
likimą, skaičius, nors, antra vertus, nė karto nebuvo surizikavęs pa
statyti nė grašio kokiame nors kazino, nes žinojo, kad visą pelną
pasiima įstaiga. Tačiau nepaisant pesimizmo ir niūraus įsitikinimo,
kad sistema veikia prieš jį, sielos gilumoje jis nesiliovė tikėjęs, kad
gali ją pergudrauti, kad, atidžiai stebėdamas ženklus, jis supras, ka
da reikia išsisukti, ir išsigelbės. Tai buvo fatalizmas su pabėgimo
anga, ir, norint ja pasinaudoti, tereikėjo nepraleisti pro akis nė vieno
ženklo. Išlikimas dėl geros reakcijos, jei galima taip pasakyt. Lenk
tynes laimi ne pats greičiausias, o mūšį - ne pats stipriausias, o tas,
kuris pastebi akimirką ir laiku atšoka į šalį. Kaip varlė išsisuka nuo
kuokos vidurnakčio pelkėje.
Tvirtai įsikibęs šios teorijos, tą vakarą nuėjau pas Sandersoną,
norėdamas iš gresiančios bedarbystės pelkės užšokti ant aukštos ir
sausos pelningų užsakymų šakos. Tai buvo vienintelė šaka, kurią
mačiau tūkstančio mylių atstumu, ir jei ant jos nepataikyčiau, rei
kėtų labai ilgai ieškoti naujo atspirties taško, o aš neturėjau žalio
supratimo, kur jo ieškoti.

Sandersonas pasitiko mane su penkiasdešimties dolerių čekiu,
kurį palaikiau geru ženklu.
- Už tą straipsnį, - paaiškino jis. - Eime į verandą, tuoj sutaisysim tau gėrimą.
- Gėrimą, velniai griebtų, - burbtelėjau. - Man dabar reikia be
darbio draudimo.
Jis nusijuokė.
- Galėjau ir susiprasti, ypač po šiandieninių naujienų.
Mes stabtelėjom virtuvėj paimti ledo.
- Tu, aišku, žinojai, kad Segara nori išeiti iš darbo? - paklau
siau aš.
- Aišku, - atsakė jis.
- Viešpatie, - sumurmėjau aš. - Sakyk, Helai, ką man ruošia atei
tis? Ar aš praturtėsiu, ar eisiu šunims šėko pjauti?
Jis nusijuokė ir patraukė link verandos, iš kur sklido balsai.
- Nesijaudink, - metė jis per petį. - Ateik čia, kur vėsiau.
Man visai nesinorėjo bendrauti su visa kompanija naujų žmo
nių, bet vis dėlto nuėjau į verandą. Visi svečiai buvo jauni, ką tik
atvykę iš kažkokio labai smagaus renginio, ir juos labai domino Puerto Rikas ir visos jo galimybės. Pasijutau prakutęs ir gerai informuo
tas. Po to, kai kelias dienas iš eilės gyvenimo vėjai mane mėtė ir vėtė,
buvo smagu sugrįžti į užuovėją.

Septynioliktas skyrius

Jxitą rytą mane pažadino beldimas į duris - negarsus, bet įkyrus.
Neatidaryk, - sakiau sau. - Neleisk, kad tai atsitiktų. Atsisėdau lo
voje ir kokią minutę spoksojau į duris. Tada susiėmiau rankomis už
galvos ir sudejavau, trokšdamas atsidurti bet kurioj pasaulio vietoj,
tik ne čia, kad neįsivelčiau į šitą istoriją. Paskui atsistojau ir lėtai nu
žingsniavau prie durų.
Ji vilkėjo tuos pačius drabužius, tik dabar atrodė nusikamavu
si ir purvina. Trapios iliuzijos, kurios veda mus per gyvenimą, gali
sukelti tik tam tikrą įtampą, - dabar, žiūrėdamas į Šeno, norėjau už
trenkti duris ir eiti atgal į lovą.
- Labas rytas, - pasakiau aš.
Ji tylėjo.
- Užeik, - galiausiai pasiūliau, atsitraukdamas, kad ji galėtų
praeiti.
Ji laikė įsmeigusi į mane žvilgsnį, nuo kurio pradėjau dar labiau
nervintis. Jame mačiau pažeminimą ir šoką, tačiau ten buvo ir kai kas
daugiau - liūdesys, sumišęs su nuostaba, labai panašus į šypseną.
Nuo to žvilgsnio man darėsi šiurpu, ir kuo ilgiau į ją žiūrėjau,
tuo labiau įsitikinau, kad jai pasimaišė protas. Tada ji įėjo į vidų ir
padėjo savo pintą rankinę ant virtuvės stalo.
- Kaip čia miela, - tyliai pratarė ji, dairydamasi po butą.
- Aha, - atsakiau. - Visai nieko.

- Nežinojau, kur tu gyveni, - pasakė Seno. - Teko paskambint į
redakciją.
- O kaip tu čia atsidūrei? - paklausiau jos.
- Atvažiavau su taksi, - ji linktelėjo į duris. - Vairuotojas laukia
apačioj. Aš neturiu pinigų.
- Viešpatie, - atsidusau aš. - Gerai, einu sumokėsiu. Kiek ten
reikia?
Ji papurtė galvą.
- Nežinau.
Suradęs piniginę, patraukiau prie durų. Tada susivokiau, kad
esu tik su trumpikėmis. Nuėjau prie spintos ir užsitempiau kelnes,
nieko daugiau nenorėdamas, tik kuo greičiau išeiti į lauką ir susidė
lioti savo mintis.
- Nesijaudink, - pasakiau. - Tuoj viską sutvarkysiu.
- Žinau, - atsakė ji pavargusiu balsu. - Ar galiu atsigulti?
- Aišku, - skubiai atsakiau, šokdamas prie lovos. - Štai, tuojau
paklosiu. Čia tokia lova, kuri susilanksto į sofą. - Patiesiau paklodes
ir užmečiau ant jų antklodę, lygindamas raukšles lyg patyrusi kam
barinė.
Šeno atsisėdo ant lovos ir stebėjo, kaip aš velkuosi marškinius.
- Nuostabus butas, - pasakė ji. - Tiek daug saulės.
- Aha, - atsakiau, eidamas prie durų. - Einu sumokėt už taksi,
po minutės grįšiu. - Tada nulėkiau laiptais į gatvę.
Man besiartinant, vairuotojas džiaugsmingai šypsojosi.
- Kiek? - paklausiau, atsegdamas piniginę.
Jis energingai linktelėjo.
- S i bueno. Senorita sakė, kad jūs mokėti. Bueno, gracias. Senoritai
negerai. - Jis daugiaprasmiškai bakstelėjo pirštu sau į galvą.
- Taip, taip, - pasakiau aš. - Cudnto esi

A

- A, sz, - atsakė jis, iškeldamas septynis pirštus. - Septyni dolares, si.
- Gal visai išprotėjot? - pasipiktinau.
- Si, - skubiai patvirtino jis. - Mes visur važinėjam, ir šen, ir ten,
čia sustojam, ten sustojam... - Jis vėl papurtė galvą. - Si, dvi valan
das, locor senorita sakė, kad jūs mokėti.
Atskaičiavau jam septynis dolerius, nė akimirką neabejodamas,
kad jis meluoja, bet tikėdamas, kad jo rytas buvo loco. Be jokios abe
jonės, jam jis buvo beprotiškas, o dabar atėjo mano eilė. Palaukiau,
kol jis nuvažiuos, o tada nuėjau į ugniamedžio pavėsį - taip, kad
nesimatytų pro langą. Prakeikimas, ką man dabar su ja daryti? - lau
žiau galvą. Stovėjau basas, smėlis maloniai vėsino pėdas. Pažvelgiau
į medį, o tada į savo buto langą. Ji buvo ten, jau lovoje. Taigi, taigi
laikraštis tuoj užsidarys, ir staiga man ant galvos nukrinta mergina
be skatiko kišenėje, ir tarsi to būtų maža, dar pasimaišiusi. Ką aš pa
sakysiu Jemonui ar netgi Salai? Viso to man jau buvo per daug. Nu
sprendžiau kuo greičiau ja nusikratyti, netgi jei tai reikštų nupirkti
jai bilietą į Niujorką.
Užlipau laiptais ir atidariau duris, jausdamasis ramesnis, nes jau
apsisprendžiau, ką daryti. Ji tysojo ant lovos, spoksodama į lubas.
- Ar tu pusryčiavai? - paklausiau jos kiek įmanydamas žvaliau.
- Ne, - atsakė ji taip tyliai, kad vos išgirdau.
- Ką gi, visko turiu, - pranešiau. - Kiaušiniai, kumpis, kava, - vis
kas, ko reikia. - Nuėjau prie kriauklės. - Ar nori apelsinų sulčių?
- Apelsinų sultys būtų gerai, - atsiliepė ji, tebespoksodama į
lubas.
Džiaugdamasis, kad galiu kažkuo užsiimti, iškepiau pilną kep
tuvę kiaušinienės su kumpiu. Kartkartėmis žvilgtelėdavau į lovą. Ji
gulėjo ant nugaros, sukryžiavusi rankas ant pilvo.
- Seno, - galiausiai pašaukiau ją. - Ar gerai jautiesi?

- Gerai, - atsakė ji tuo pačiu bereikšmiu balsu.
Aš atsisukau į ją.
- Gal iškviesti gydytoją?
- Ne, - atsakė ji. - Man viskas gerai. Tik noriu pailsėti.
Gūžtelėjau pečiais ir nuėjau prie plytelės. Sudėjau kiaušinienę į
dvi lėkštes ir pripyliau dvi stiklines pieno.
- Štai, - pasakiau, nunešdamas vieną lėkštę prie lovos. - Paval
gyk, gal pasijusi geriau.
Ji nesujudėjo, ir aš padėjau lėkštę ant staliuko prie lovos.
- Geriau pavalgyk, - paraginau. - Atrodai visai prastai.
Ji tebespoksojo į lubas.
- Žinau, - sušnibždėjo. - Leisk man truputį pailsėt.
- Gerai, - sutikau aš. - Vis tiek man reikia į darbą. - Nuėjau į
virtuvę ir gurkštelėjau du gurkšnius šilto romo, tada nusiprausiau
po dušu ir apsirengiau. Kai ėjau pro duris, jos maistas ant staliuko
buvo nepaliestas.
- Pasimatysim apie aštuntą, - pasakiau jai. - Paskambink į redak
ciją, jei ko reikės.
- Gerai, - atsiliepė Šeno. - Iki.
Didžiąją dalį dienos praleidau bibliotekoje, užsirašinėdamas pa
stabas apie ankstesnius antikomunistinius tyrimus ir ieškodamas
informacijos apie teismo posėdžių, turėjusių prasidėti ketvirtadienį,
dalyvius. Salos vengiau, tikėdamasis, kad jis neateis manęs ieškoti,
norėdamas pasiteirauti naujienų apie Šeno. Šeštą valandą iš Maja
mio paskambino Lotermanas. Jis liepė Švarcui vadovauti laikraščiui
ir pažadėjo grįžti penktadienį su „geromis naujienomis". Tai galėjo
reikšti tik tai, kad jis rado finansavimo šaltinį, - vadinasi, laikraštis
kurį laiką dar neužsidarys, o aš tebeturėsiu darbą.

Išėjau iš redakcijos apie septintą. Daugiau nebebuvo ką veikti,
tačiau visai nenorėjau kartu su kitais plaukti pas Elą. Nusileidęs už
pakaliniais laiptais, įsmukau į mašiną lyg bėglys. Kažkur Santurse
suvažinėjau šunį, bet nesustojau. Kai sugrįžau į namus, Šeno tebe
miegojo.
Padariau sumuštinių ir išviriau kavinuką kavos. Kol barškėjau
virtuvėje, ji prabudo.
- Labas, - tyliai pasakė ji.
- Labas, - atsakiau neatsisukdamas. Atidariau skardinę pomido
rų sriubos ir pastačiau, kad sušiltų. - Nori valgyti? - paklausiau.
- Tikriausiai, - atsakė ji, atsisėsdama lovoje. - Galėjau ir pati
paruošti.
- Viskas jau paruošta, - pasakiau. - Kaip jautiesi?
- Geriau, - tarė ji. - Daug geriau.
Nunešiau jai prie lovos sumuštinį su kumpiu ir sriubos lėkštę.
Ten tebestovėjo kiaušinienė nuo pusryčių, atšalusi ir apvytusi. Nuė
miau tą lėkštę nuo staliuko ir jos vietoje padėjau kitą.
Ji pažvelgė į mane ir nusišypsojo.
- Tu toks geras, Polai.
-A š ne geras, - atsakiau, grįždamas atgal į virtuvę. - Paprasčiau
siai sutrikęs.
- Kodėl? - paklausė ji. - Dėl to, kas atsitiko?
Nusinešiau savo maistą ant stalo prie lango ir atsisėdau.
- Taip, - atsakiau po pauzės. - Tu... na... tai, ką išdarinėjai per
paskutines kelias dienas, buvo... na... sunkiai suprantama, švelniai
tariant.
Šeno pradėjo apžiūrinėt savo rankas.
- Kodėl tu mane įleidai? - galiausiai paklausė ji.
Gūžtelėjau pečiais.

- Nežinau. O ką, manei, kad neįleisiu?
- Nežinau, - atsakė ji. - Aš nežinojau, kaip tu nusiteikęs.
- Aš irgi nežinojau, - sumurmėjau.
Staiga ji pažvelgė į mane.
- Nežinojau, ką man daryti! - išpyškino ji. - Kai įsėdau į lėktu
vą, tikėjausi, kad jis suduš! Norėjau, kad jis susprogtų ir paskęstų
vandenyne!
- Iš kur gavai lėktuvo bilietą? - paklausiau. - Maniau, kad pini
gų neturi. - Pasakiau nepagalvojęs, ir vos tik ištariau tuos žodžius,
iškart pasigailėjau.
Ji atrodė išsigandusi ir pravirko.
- Kažkas man jį nupirko, - kūkčiojo ji. - Aš neturėjau pinigų, aš...
- Nesvarbu, - greitai pasakiau aš. - Nenorėjau tavęs klausinėt.
Paprasčiausiai žaidžiau žurnalistą.
Seno užsidengė veidą rankomis ir nesiliovė verkusi.
Aš valgiau toliau, kol ji nusiramino, o tada vėl pažvelgiau jai į
akis.
- Klausyk, - pasakiau aš. - Pradėkim viską iš naujo. Aš supran
tu, kad tau nutiko bjaurių dalykų, ir daugiau nieko neklausinėsiu,
gerai?
Ji linktelėjo galva, nepakeldama akių.
- Tik norėčiau sužinoti, - tęsiau, - ką ruošies daryt toliau. - Man
pasirodė, kad ji ir vėl tuoj pravirks, todėl skubiai pridūriau:
- Kad galėčiau tau padėt.
Kūkčiodama ji paklausė:
- O ką galvoja Fricas?
- Na, - nutęsiau aš, - jis neatrodė labai laimingas, kai paskutinįkart jį mačiau. Aišku, buvo sekmadienio vakaras, ir mes abu jautė
mės bjauriai. Gal dabar jis geriau jaučiasi.

Ji pakėlė akis.
- O kas atsitiko? Ar jis įsivėlė į muštynes?
Tylėdamas nukreipiau į ją žvilgsnį.
- Nežiūrėk į mane šitaip! - sušuko ji. - Aš nieko neprisimenu!
Gūžtelėjau pečiais.
-N a...
- Paskutinis dalykas, kurį prisimenu - kaip įeinu į tą namą, - pa
sakė ji, vėl pravirkdama. - O daugiau nieko nebeprisimenu iki pat
kitos dienos!
Ji krito ant lovos ir dar ilgai verkė. Aš nuėjau į virtuvę ir įsipyliau puodelį kavos. Man knietėjo nuvežti ją pas Jemoną ir palikti ant
kelio prie jo namų. Truputį apie tai pasvarsčiau, bet nusprendžiau,
kad geriau iš pradžių pašnekėsiu su juo ir išsiaiškinsiu, kaip jis nusi
teikęs. Kiek jį pažinojau, jei gilią naktį ji būtų apsireiškusi pas jį su sa
vo bjauria istorija, jis būtų galėjęs jai sulaužyti rankas. To trupučio,
kurį ji man papasakojo, visiškai užteko, kad manyje žūtų viltis, jog
visa tai tebuvo klaida, ir daugiau jau nieko nebenorėjau girdėti. Kuo
greičiau ją iš čia išgrusiu, tuo geriau. Jei nesutiksiu Jemono mieste
kitą dieną, nuvažiuosiu pas jį po darbo.
Galiausiai ji liovėsi verkusi ir užmigo. Kelias valandas sėdėjau
prie lango ir skaičiau, gurkšnodamas romą, kol apsnūdau. Tada pa
stūmiau ją į vieną lovos pusę ir labai atsargiai išsitiesiau kitoje.
Kai prabudau kitą rytą, Seno jau triūsė virtuvėje.
- Mano eilė ruošti maistą, - pasakė ji, džiaugsmingai šypsoda
masi. - O tu pasėdėk ir palauk, kol tave aptarnausiu.
Ji atnešė man stiklinę apelsinų sulčių, paskui - didžiulį omletą,
ir mudu abu atsisėdom ant lovos pavalgyti. Ji atrodė rami ir tauškė
apie tai, kad sutvarkysianti visą butą, kol aš grįšiu iš darbo. Buvau

ketinęs jai pasakyti, kad ruošiuosi susitikti su Jemonu ir iki vakaro
jos jau čia nebebus, bet dabar vien mintis apie tokį pareiškimą mane
privertė pasijusti žmogėdra. Kokia nesąmonė, - pamaniau sau. - Nė
ra prasmės sakyti - reikia padaryti, ir viskas.
Šeno atnešė kavą ant mažo padėkliuko.
- Po kavos norėčiau nusiprausti duše, - pareiškė ji. - Ar galima?
Nusijuokiau.
- Ne, Šeno, aš draudžiu tau naudotis dušu.
Ji nusišypsojo ir, baigusi gerti kavą, nuėjo į vonią. Išgirdau, kaip
bėga vanduo. Nuėjau į virtuvę dar vieno puodelio kavos. Pasijutau
kiek nejaukiai su vienomis trumpikėmis ir nusprendžiau apsirengti,
kol ji neišėjo iš dušo. Iš pradžių nulipau žemyn pasiimti laikraščio.
Sugrįžęs į butą, išgirdau ją šaukiant iš vonios:
- Polai, ar gali ateiti minutei?
Nuėjau ir atidariau duris, manydamas, kad ji bus užtraukusi
užuolaidą. Bet ji to nepadarė ir pasveikino mane plačia šypsena.
- Vėl jaučiuosi žmogumi! - sušuko ji. - Argi aš ne nuostabi? - Ji
pasitraukė nuo vandens srovės, atsisuko į mane ir iškėlė rankas lyg
modelis, reklamuojantis naują ir neįprastą muilą. Iš jos pozos sklido
tokia antgamtiška nimfetės savimeilė, kad aš nejučia nusijuokiau.
- Prisijunk, - džiugiai pasiūlė ji. - Tai nuostabu!
Lioviausi juoktis, ir vonioje stojo keista tyla. Kažkur mano pakau
šyje suskambėjo gongas, ir melodramatiškas balsas pareiškė: „Tuo ir
baigiasi „Polo Kempo, prasigėrusio žurnalisto, nuotykiai". Jis sekė
ženklus ir jautė, kad ta akimirka jau artėja, bet buvo per daug ištvir
kęs, kad pasitrauktų jai iš kelio". Paskui vargonai užgrojo kažkokią
karštligišką laidotuvių giesmę, o aš nusimečiau trumpikes ir atsidū
riau duše su Šeno. Prisimenu, kaip jos muiluotos rankytės trina man
nugarą, o aš tvirtai užmerkiau akis, kol mano siela beviltiškai kovo

jo su paslėpsniais. Galiausiai aš pasidaviau kaip skenduolis, nera
dęs šiaudo užsikabinti, ir mes sudrėkinom paklodes savo kūnais.
Kai pagaliau išsiruošiau į darbą, Šeno gulėjo išsitiesusi ant lovos
su taikia šypsena veide, vis dar drėgna po dušo. Visą kelią į San
Chuaną važiavau kaip aklas, murmėdamas ir kratydamas galvą, lyg
pabėgęs nusikaltėlis, kurį galų gale susekė.
Įėjęs į redakciją, ant savo stalo pamačiau du dalykus: mažą kny
gelę „72 užtikrinti būdai pasilinksminti" ir raštelį, pranešantį, kad
Sandersonas prašąs jam paskambinti.
Paklausiau Švarco, ar nėra skubių užduočių. Jų nebuvo, todėl
nuėjau išgerti kavos. Tyčia nužingsniavau kelis kvartalus palei kran
tinę, kad neliktų galimybės susitikti Salą. Be to, bijojau, kad į redak
ciją bet kurią minutę gali užgriūti Jemonas. Man prireikė šiek tiek
laiko viską viduje susidėlioti, bet galiausiai nusprendžiau, kad tą
rytą nieko neatsitiko. Niekas nepasikeitė. Vis tiek pasimatysiu su Jemonu ir nusikratysiu Šeno. Jei jis nepasirodys mieste, nuvažiuosiu
pas jį po darbo.
Kai pajutau, kad jau suėmiau save į rankas, grįžau į redakciją. Pu
sę trijų man reikėjo važiuoti į „Caribė" pasikalbėti su vienu kongres
menu, kurio atvykimas į Puerto Riką buvo susijęs su antikomunisti
niais tyrimais. Nuvažiavęs prašnekėjau su tuo žmogum dvi valandas.
Mes sėdėjom terasoje, gėrėm romo punšą, o kai susiruošiau eiti, jis
man padėkojo už „vertingą informaciją", kurios jam suteikiau.
- Ką jūs, senatoriau, - atsakiau aš. - Tai jums ačiū. Išeis puiki
apybraiža. - Sugrįžęs į redakciją, didžiulėmis kančiomis iš viso mū
sų pokalbio išgavau keturias pastraipas.
Paskui paskambinau Sandersonui.
- Kaip sekasi su brošiūra? - paklausė jis.

- O Viešpatie, - sumurmėjau aš.
- Po velnių, Polai, žadėjai man juodraštį dar šią savaitę. Tu dar
blogesnis už tą šūdmalį Jemoną.
- Gerai jau, gerai, - atsakiau pavargusiu balsu. - Dabar, Helai,
man galvoj visiška košė. Atvešiu tau tą juodraštį šį savaitgalį, gal
pirmadienį.
- O kas atsitiko? - pasidomėjo jis.
- Nesvarbu, - atsakiau. - Šiandien vakare susitvarkysiu savo rei
kalus ir tada parašysiu tekstą brošiūrai, gerai?
Vos tik padėjau ragelį, Švarcas mostelėjo man, kad prieičiau prie
jo stalo.
- Bajamono plente didžiulė avarija, - pasakė jis, paduodamas
man prikeverzotą lapelį. - Salos niekur nerandu. Ar moki elgtis su
fotoaparatu?
-Aišku, - atsakiau. - Pasiimsiu kelis „Nikonus" iš tamsiojo kam
bario.
- Teisingai mąstai, - pasakė jis. - Prigriebk juos visus.
Nulėkiau Bajamono plentu ir pamačiau žybsinčias atvažiavusio
greitosios pagalbos automobilio šviesas. Atsidūriau ten pačiu laiku,
kad spėčiau nufotografuoti vieną iš kūnų, gulintį dulkėse prie apvirtusio fermerio sunkvežimio. Dėl niekam nesuprantamos priežasties
jis išsuko iš savo juostos ir kaktomuša susidūrė su autobusu. Šio bei
to paklausinėjau, pakalbėjau su policininkais, o tada nuskubėjau į re
dakciją rašyti žinutės. Karštligiškai kaukšėjau klavišais, norėdamas
kuo greičiau baigti prakeiktą žinutę, kad galėčiau...
Staiga suvokiau, kad pas Jemoną nevažiuosiu. Ir skubėjau todėl,
kad norėjau kuo greičiau grįžti namo. Tai man rūpėjo visą dieną, ir
dabar, besibaigiant popietei, mintyse sudejavau, kai teisybė išlindo
iš maišo ir pradėjo badyti akis.

Atidaviau žinutę ir nulipau laiptais prie mašinos, svarstydamas,
ar neužvažiavus pas Elą patikrinti, gal ten yra Jemonas. Tačiau jėga,
kuri mane traukė į namus, buvo per daug stipri ir galinga. Jau bu
vau bevažiuojąs pas Elą, bet staiga pasukau į Kondado pusę ir visą
kelią stengiausi apie nieką negalvoti, kol pagaliau sustojau priešais
savo butą.
Šeno vilkėjo mano marškinius, kurie kabojo ant jos lyg trumpi
naktiniai. Kai įėjau, ji laiminga nusišypsojo ir pakilo nuo lovos pa
ruošti man gėrimo. Marškiniai begėdiškai plaikstėsi jai aplink šlau
nis, kai ji tipeno į virtuvę.
Pasijutau visiškai sutriuškintas. Kurį laiką trypčiojau po butą, vos
girdėdamas jos laimingą tauškesį, o paskui pasidaviau, nuėjau prie lo
vos ir nusirengiau. Užgriuvau ant Šeno su tokia jėga, kad jos šypsena
akimirksniu dingo, ir ją pakeitė ryžtingas susikaupimas. Ji spardė ko
jomis orą, vaitojo, rietė nugarą ir uoliai stengėsi, kai pagaliau aš sprogau joje ir likau gulėti paslikas, visiškai išsekęs. Galiausiai nurimusi ji
apsivijo kojomis mano klubus, rankomis - kaklą, ir pravirko.
Aš pasirėmiau ant alkūnių ir pažvelgiau į ją.
- Kas yra? - paklausiau.
Neatsimerkdama Šeno papurtė galvą.
- Negaliu, - sukūkčiojo ji. - Jau atrodė visai arti, bet negaliu.
Kurį laiką žiūrėjau į ją, nežinodamas, ką pasakyti. Paskui padė
jau galvą ant pagalvės ir suvaitojau. Mes taip gulėjom dar ilgai, o kai
pagaliau atsikėlėm, ji nuėjo ruošti vakarienės, o aš paėmiau skaityti
„Miami Herald".
Kitą rytą nuvažiavau pas Jemoną. Tiksliai nežinojau, ką jam pa
sakysiu, todėl visą kelią galvojau apie bjauriuosius jo bruožus, kad
galėčiau jam meluoti ir nesijausti kaltas. Tačiau vis dėlto buvo itin

sunku įsivaizduoti, kad šito kelio gale manęs laukia niekingas mul
kis. Kaitrus, taikus vandenynas, smėlis ir žalios auksinės palmės ma
ne visiškai išmušė iš vėžių, ir privažiavęs prie jo namelio, pasijutau
lyg amoralus įsibrovėlis.
Jis sėdėjo nuogas kieme, gėrė kavą ir skaitė knygą. Sustojau prie
namelio ir išlipau. Jis atsisuko į mane ir nusišypsojo.
- Kokie vėjai atpūtė?
- Seno sugrįžo, - pasakiau. - Ji mano bute.
- Kada? - pasidomėjo jis.
- Vakar. Norėjau ją atvežti vakar vakare, bet paskui nuspren
džiau iš pradžių patikrint, kokios tavo nuotaikos.
- Kas atsitiko? - paklausė jis. - Ar ji tau papasakojo?
- Tik nuotrupas, - atsakiau. - Skamba nelabai linksmai.
Jis nesiliovė spoksojęs į mane.
- Na, ir ką ji ruošiasi daryti?
- Nežinau, - atsakiau, vis labiau nervindamasis. - Nori, kad ją
čia atvežčiau?
Jis akimirką žvilgtelėjo į vandenyną, o paskui vėl į mane.
- Ne jau, velniai griebtų, - atšovė jis. - Ji tavo, - su tuo ir sveikinu.
- Baik čia šūdą malti, - pasakiau. - Ji paprasčiausiai apsireiškė
mano bute ir jautėsi labai apgailėtinai.
- Kam tai rūpi? - atšovė jis.
- Ką gi, - lėtai ištariau. - Tada ji nori, kad paimčiau jos drabužius.
- Aišku, - pasakė jis atsistodamas. Tada įėjo į namelį ir pradėjo
mėtyti daiktus pro duris. Daugiausia tai buvo drabužiai, bet tarp jų
pasitaikė ir veidrodėlių, dėžučių ir stiklinių daikčiukų, kurie sudu
žo kieme.
Nuėjau prie durų.
- Raminkis! - sušukau jam. - Kas tave apsėdo?

Jis išėjo su lagaminu ir sviedė jį link mašinos.
- Dink iš čia po velnių! - rėkė jis. - Puikiai susigiedosi su ta kekše!
Drabužiai gulėjo sumesti į krūvą, ir jam įdėmiai stebint, pradė
jau krauti juos į bagažinę. Viską sugrūdęs, atidariau dureles ir įlipau
į mašiną.
- Paskambink man į redakciją, - pasakiau. - Bet pirmiausia at
vėsk. Man ir taip pakanka rūpesčių.
Jis piktai dėbtelėjo į mane, ir aš kuo skubiausiai išvairavau atbu
las į kelią. Viskas vyko pagal patį blogiausią scenarijų, ir aš norėjau
dingti iš ten, kol nepasidarė dar blogiau. Mygau akceleratorių kiek
leido pedalas, ir mano mašina lyg koks džipas šokinėjo per griovius,
keldama didžiulius dulkių kamuolius. Jau buvo beveik vidurdienis,
negailestingai kepino saulė. Bangos ritosi ant kopų, o iš pelkės ga
ravo rūkas, kuris degino akis ir užstojo saulę. Pravažiuodamas pro
„Colmado de Jesūs Lopo", pamačiau ant prekystalio palinkusį se
nuką, kuris spoksojo į mane taip, lyg puikiai žinotų visą istoriją ir
niekas jo nestebintų.
Grįžęs namo, Šeno radau plaunančią indus. Kai įėjau pro duris,
ji pažvelgė per petį ir nusišypsojo.
- Vis dėlto nuvažiavai, - pasakė ji. - Abejojau, ar susitvarkysi.
- Jis nebuvo labai patenkintas, - pasakiau, suversdamas krūvą
jos drabužių ant lovos.
Ji liūdnai nusijuokė, ir aš pasijutau dar blogiau.
- Vargšas Fricas, - pasakė ji. - Jis niekada nesuaugs.
- Aha, - burbtelėjau ir nuėjau prie mašinos likusių drabužių.

Aštuonioliktas skyrius

K itą rytą pakeliui į darbą sustojau pas Elą ir radau kieme besėdintį
Salą. Jis gurkšnojo alų ir vartė naują „Life en Espanol" numerį. Paė
miau iš virtuvės ąsotėlį romo su ledu ir nuėjau prie jo staliuko.
- Įdėjo tavo nuotraukas? - paklausiau, mostelėdamas galva į
žurnalą.
- Ne, po galais, - suburbėjo jis. - Jie niekada jų neįdeda. Sandersonas man sakė, kad turėjo įdėti dar praeitą rudenį.
- Koks skirtumas? - pasakiau. - Juk tau sumokėjo.
Jis nustūmė žurnalą į šalį ir atsilošė kėdėje.
- Ne apie tai kalba, - pareiškė jis. - Ar maža kas už ką man su
moka.
Mes kurį laiką pasėdėjom tylėdami, o tada jis pakėlė akis.
- Čia šūdina vieta, Kempai, pati šūdiniausia vieta, kokią esu ma
tęs. - Jis įkišo ranką į marškinių kišenę cigaretės. - Ta-aip, manau,
kad jau atėjo laikas seniui Robertui nešti iš čia muilą.
Aš nusišypsojau.
- Ne, ne, dabar jau tikrai ilgai netruks, - patikino jis. - Šiandien
grįš Lotermanas, ir aš nenustebsiu, jei iki vidurnakčio jis uždarys
laikraštį. - Jis linktelėjo galva. - Tą pat minutę, kai mums išdalys če
kius, nulėksiu į banką kaip akis išdegęs ir išsigryninsiu.
- Nežinau, - suabejojau. - Švarcas sakė, kad pinigų yra.
Sala papurtė galvą.

- Vargšelis Švarcas, jis ir toliau vaikščios į darbą, net kai vietoj
redakcijos bus įrengtas boulingo klubas. - Jis sukikeno. - O kas gi
daugiau? Prabangus boulingo klubas „EI Antraštė", o Mobergas ap
tarnaus prie baro. Gali būti, kad Švarcą nusamdys kurti reklaminę
kampaniją. - Jis šūktelėjo į virtuvę, kad atneštų dar du alaus, ir pa
žvelgė į mane. Aš linktelėjau. - Keturis, - riktelėjo jis. - Ir įjunkit tą
prakeiktą kondicionierių.
Jis vėl atsilošė kėdėje.
- Man reikia nešdintis iš šito uolos gabalo. Turiu pažįstamų
Mechike - gal verta pabandyti ten. - Jis išsišiepė. - Ten bent jau
moterų yra.
- Po velnių, - nusikeikiau. - Aplinkui pilna moterų, reikia tik
pajudinti užpakalį nuo kėdės.
Jis pakėlė akis.
- O tu, Kempai, kekšių mėgėjas!
Aš nusijuokiau.
- Kodėl?
■y
- Kodėl?! - pareiškė jis. - Žinok, aš iškart atspėjau tavo kėslus,
Kempai. Iš pat pradžių tave įtariau, o dabar tu nuviliojai Jemono
merginą.
- Ką? - surikau.
- Nebandyk neigti, - pasakė jis. - Jis jau buvo čia anksčiau ir pa
pasakojo tą nešvarią istoriją.
- Beproti tu, - atkirtau, - Šeno apsireiškė pas mane bute, ir vis
kas. Ji neturėjo kur eiti.
Jis išsišiepė.
- Galėjo atsikelti pas mane - aš bent jau padorus žmogus.
Aš suprunkščiau.
- Viešpatie, tu būtum ją pribaigęs.

- Reik manyt, kad tu miegi ant grindų, - atsiliepė jis. - Juk aš
mačiau tą butą, Kempai. Ten tik viena lova. Nereikia man šito krikš
čioniško mėšlo.
- Pats tu krikščioniškas mėšlas, - atsakiau. - Tu taip pamišęs dėl
sekso, kad nėra jokios prasmės tau ką nors pasakot.
Jis nusijuokė.
- Nusiramink, Kempai, nepulk į isteriją. Žinau, kad tu jos nepalie
si, juk tu ne iš tokių. - Jis vėl nusijuokė ir užsakė dar keturis alaus.
- Jei nori žinoti, - pasakiau, - ruošiuosi ją išsiųsti atgal į Niujorką.
- Gal taip ir geriausia, - atsakė jis. - Iš merginos, kuri pabėga su
visu būriu bušmenų, gero nelauk.
- Aš juk tau pasakojau, kas ten atsitiko, - paprieštaravau. - Su
niekuo ji nepabėgo.
Jis papurtė galvą.
- Pamiršk, - pavargusiu balsu pasakė. - Mane tai mažiausiai jau
dina. Aš turiu savo problemų.
Mums atnešė alaus, ir aš žvilgtelėjau į laikrodį.
- Jau beveik vidurdienis, - pasakiau. - Ar nesiruoši eiti į darbą?
- Eisiu, kai labiau prisigersiu, - atsakė jis. - Išgerk dar alaus, nes
pirmadienį mūsų čia jau nebebus.
Mes nesustodami gėrėm dar tris valandas, o tada nuvažiavom į
redakciją. Lotermanas jau buvo grįžęs, bet kažkur išėjęs. Galiausiai
jis pasirodė apie penkias ir sukvietė mus visus į kambario vidurį.
Tada užlipo ant stalo.
- Vaikinai, - paskelbė jis. - Jūs apsidžiaugsit sužinoję, kad tas
prakeiktas mulkis Segara pagaliau atsistatydino. Jis buvo didžiau
sias šūdmalys, kokius tik matė pasaulis, o be to, dar ir žydras. Da
bar, kai jis išėjo, manau, kad pas mus viskas susitvarkys.
Pasigirdo, kaip kažkas suprunkštė, ir vėl stojo tyla.

- Tai dar ne visos geros naujienos, - tęsė jis plačiai šypsodama
sis. - Tikriausiai jūs visi žinot, kad laikraštis pastaruoju metu nenešė
didelio pelno. Tačiau dabar, ačiū Dievui, daugiau dėl to nebereikia
jaudintis! - Jis nutilo ir apsidairė. - Manau, visi esat girdėję apie Danielį Šteiną - na, jis senas mano bičiulis, o nuo pirmadienio ryto - ir
šito laikraščio bendrasavininkis. - Jis nusišypsojo. - Aš nuėjau pas jį į
kontorą ir pasakiau: „Denai, aš noriu, kad mano laikraštis eitų". O jis
paklausė: „Edai, kiek tau reikia?" Štai ir viskas. Dabar jo teisininkai
ruošia popierius ir pirmadienį atsiųs juos man pasirašyti. - Jis nervin
gai pasimuistė ant stalo ir vėl nusišypsojo. - Na, vaikinai, aš žinau,
kad šiandien jūs laukiat atlyginimo, ir man labai gaila, kad sugadinau
jūsų savaitgalio planus, bet pagal mano susitarimą su Denu negaliu
dalyti jums čekių, kol nepasirašysiu tų popierių. Todėl atlyginimą
gausit tik pirmadienį. - Jis skubiai linktelėjo. - Žinoma, jei kam reikia
kelių dolerių iki to laiko, galit iš manęs pasiskolinti. Nenoriu, kad
jums, vaikinai, ko nors trūktų, ir aš likčiau dėl to kaltas.
Nuaidėjo juoko banga, o tada išgirdau Salos balsą kažkur iš kito
kambario galo.
- Kai ką žinau apie tą Šteiną, - pasakė jis. - Ar jūs įsitikinęs, kad
jis susitvarkys?
Lotermanas rankos mostelėjimu nuvijo tą klausimą.
- Žinoma, kad įsitikinęs, Bobai. Mudu su Denu seni bičiuliai.
- Ką gi, - atsakė Sala. - Man artėja velniškai įtemptas savaitgalis,
ir jei jūs nieko prieš, norėčiau iškart iš jūsų pasiskolinti visą savo at
lyginimą - tada pirmadienį nereikės man mokėti.
Lotermanas pervėrė jį žvilgsniu.
- Ką tu nori pasakyti, Bobai?
- Nieko aš nenoriu pasakyt, - atsakė Sala. - Paprasčiausiai no
riu, kad paskolintumėt man šimtą dvidešimt penkis dolerius iki pir
madienio.

- Tai bent įžūlumas! - pasipiktino Lotermanas.
- Taip, įžūlumas, - atsakė Sala. - Aš dirbau Majamyje, prisime
nat? Pažįstu Šteiną. Jis yra pagarsėjęs pinigų švaistytojas. - Jis užsi
rūkė. - Be to, pirmadienį manęs čia jau gali ir nebūti.
- Kas čia per kalbos? - suriko Lotermanas. - Ką, išeini iš darbo?
- Aš šito nesakiau, - atkirto Sala.
- Žinai ką, Bobai, - toliau rėkė Lotermanas. - Nesuprantu, ką čia
rezgi. Tai aiškini, kad atsistatydini, tai - jau nebe; ir kas tu, po galais,
įsivaizduoji esąs?
Sala vos pastebimai šyptelėjo.
- Nešaukit, Edai. Mes visi čia nervinamės. Aš paprasčiausiai pa
prašiau paskolint man pinigų.
Lotermanas nušoko nuo stalo.
- Užeik pas mane į kabinetą, - metė jis per petį. - Kempai, paskui tu. - Jis pamojavo ranka ore. - Viskas, vaikinai, grįžkit prie darbo.
Sala nusekė paskui jį į kabinetą. Aš likau stovėti netoliese ir išgir
dau Švarcą sakant:
- Tai siaubinga. Nežinau, ko ir tikėtis.
- Blogiausio, - pasiūliau aš.
Prie mūsų pribėgo Mobergas.
- Jis neišdrįs šitaip pasielgt! - suriko jis. - Nei atlyginimo, nei
išeitinės pašalpos - mes to nepakęsim!
Atsidarė Lotermano durys, ir išėjo Sala, atrodydamas labai nelai
mingas. Už jo išlindo Lotermanas ir pakvietė mane. Jis palaukė, kol
aš įeisiu į vidų, ir uždarė už mūsų duris.
- Polai, - pasakė jis. - Ką man daryt su šitais vaikinais?
Pažvelgiau į jį, ne visai suprasdamas, ką jis turi galvoje.
- Aš vaikštau peilio ašmenimis, - paaiškino jis. - Tu esi vieninte
lis, su kuriuo galiu pasikalbėt. Visi kiti - kaip hienos.

- Kodėl aš? - paklausiau. - Aš irgi hiena, ir dar kokia!
- Ne, nesi, - skubiai atsakė jis. - Tu tinginys, bet ne hiena, ne toks,
kaip tas susmirdęs Sala. - Jis apsiputojo seilėmis. - Girdėjai, kokį šū
dą jis čia pradėjo aiškinti? Ar esi kada girdėjęs ką nors panašaus?
Gūžtelėjau pečiais.
- Nežinau...
- Štai kodėl ir noriu su tavim pasišnekėt, - tęsė Lotermanas. Man reikia suvaldyt šituos vaikinus. Mes pakliuvom į bėdą - tas
tipas, Šteinas, prirėmė mane prie sienos. - Jis pažvelgė į mane ir
linktelėjo. - Jei aš negalėsiu toliau leisti laikraščio, jis jį uždarys ir
parduos už grašius. O aš sėsiu į skolininkų kalėjimą.
- Skamba gana niūriai, - pasakiau.
Jis nelinksmai nusijuokė.
- Tu dar nė pusės nežinai. - Tada jo balsas tapo nuoširdus ir ryž
tingas. - Todėl aš noriu, kad tu priverstum visus vaikinus susitelkti
ir gerai padirbėti. Noriu, kad jiems pasakytum, jog turim laikytis
visi kartu, nes kitaip nuskęsim!
- Nuskęsim? - perklausiau.
Jis išraiškingai linktelėjo.
- Būtent.
- Ką gi, - lėtai pratariau. - Pasiūlymas ne iš lengvųjų. Kaip jūs
manot, ką pasakys Sala, jei aš išėjęs jam pareikšiu, kad mes turim pa
skęsti arba išplaukti su „Dienos naujienomis"? - Patylėjau. - Arba
Švarcas, Vandervicas, ar netgi Mobergas?
Jis įsispoksojo į stalą.
- Taip, - galiausiai pasakė. - Jaučiu, kad jie visi pabėgs, kaip
Segara. - Jis trinktelėjo kumščiu į stalą. - Tas slidus iškrypėlis! Jis
ne tik išėjo iš darbo, bet dar ir ištrimitavo apie tai po visą San Chuaną! Iš visų pusių tik ir girdžiu, kad laikraštis bankrutavo. Todėl

ir turėjau važiuoti į Majamį - šitame mieste man nė cento niekas
nepaskolins. Išdūrė mane ta saldžialiežuvė gyvatė.
Man knietėjo jo paklausti, kodėl jis apskritai priėmė Segarą į
darbą arba kodėl leidžia trečiarūšį laikraštpalaikį, kai galėtų bent
jau pasistengti leisti gerą. Staiga supratau, kaip pavargau nuo Lotermano; jis buvo apsimetėlis, ir net pats to nesuvokė. Lotermanas
amžinai aiškino apie spaudos laisvę ir laikraščio išsaugojimą, bet
net jei jis turėtų milijoną dolerių ir visa laisvę pasaulyje, jis vis tiek
leistų nieko vertą laikraštį, nes jam neužtenka smegenų leisti gerą.
Jis paprasčiausiai buvo dar vienas rėksnys ir padugnė iš gausaus
padugnių legiono, kurie žygiuoja prisidengę didesnių ir garbinges
nių žmonių vėliavom. Laisvė, teisybė, garbė - užtenka pažerti šimtą
tokių žodžių, ir už kiekvieno jų susirinks tūkstančiai padugnių,
pasipūtusių mulkių, kurie viena ranka mojuos vėliava, o kita sieks
po stalu.
Atsistojau.
- Edai, - pasakiau, pirmą kartą kreipdamasis į jį vardu. - Ma
nau, kad man geriau išeiti iš darbo.
Jis pažvelgė į mane veidu be išraiškos.
- Taip, - linktelėjau aš. - Pirmadienį ateisiu savo čekio, o paskui
tikriausiai šiek tiek pailsėsiu.
Jis pašoko nuo kėdės ir puolė mane.
- Ach tu, bevertis mulki su prestižiniu išsilavinimu! - rėkė jis. Aš jau per ilgai taiksčiausi su tavo pasipūtimu! - jis pastūmė mane
link durų. - Tu atleistas! - toliau rėkė jis. - Nešdinkis iš redakcijos,
kol nepatupdžiau tavęs už grotų! - jis išstūmė mane į naujienų sky
rių, o tada grįžo į savo kabinetą ir užtrenkė duris.
Nuėjau prie savo stalo ir pradėjau juoktis, kai Sala manęs paklau
sė, kas atsitiko.

- Jam visai stogas nuvažiavo, - atsakiau. - Kai pasakiau, kad iš
einu iš darbo, jis ir pratrūko.
- Ką gi, - pasakė Sala. - Vis tiek viskas baigta. Man jis pažadėjo
viso mėnesio atlyginimą, jei pradėsiu visiems pasakot, kad jis atlei
dęs Segarą iš darbo, nes tas esąs gėjus. Sakė sumokėsiąs iš savo kiše
nės, jei Šteinas nesusitvarkys.
- Prakeiktas niekšas, - pasipiktinau aš. - Man tai nepasiūlė nė
cento. - Nusijuokiau. - Nors kalbėjo taip, lyg būtų pasiruošęs ati
duoti man Segaros darbą - iki pirmadienio.
- Aha, pirmadienis - lemtinga diena, - pasakė Sala. Jis turės
mums sumokėti, jei nori toliau leisti laikraštį. - Jis papurtė galvą. Bet nemanau, kad jis to nori. Man atrodo, jis parsidavė Šteinui.
Jis prunkštelėjo.
- Kaip tada išeina? Jei jis negali sumokėt darbuotojams, jam ga
las, - nesvarbu, ko jis nori. Žinau tik viena - jis leis patį nykiausią
laikraštpalaikį visam Vakarų pusrutulyje, jei pirmadienį aš negausiu
savo čekio. Rytoj ryte ateisiu čia ir išsinešiu visą fotokatalogą - devy
niasdešimt devyni procentai medžiagos priklauso man.
- Taip, po velnių, - pritariau aš. - Laikyk jį vietoj išpirkos. - Tada
šyptelėjau. - Nors, jei Lotermanas paspaustų, tave galėtų pričiupti
už stambią vagystę. Greičiausiai prisimins ir tavo teismo užstatą.
Jis papurtė galvą.
- Velnias, visai pamiršau. Ar manai, kad jis iš tikrųjų sumokėjo
tą užstatą?
- Nežinau, - atsakiau. - Tikriausiai dabar jam pasitaikė gera pro
ga atsiimti tuos pinigus, bet nenoriu apie tai nė pagalvot.
- Et, velniai nematė, - numojo ranka Sala. - Eime pas Elą.
Buvo tvankus ir drėgnas vakaras, ir aš beprotiškai užsimaniau
prisigerti. Mes sėdėjom pas Elą kokią valandą, turbo greičiu mauk-

darni romą, kai su triukšmu įsiveržė Donovanas. Visą popietę jis
praleido golfo turnyre ir tik dabar išgirdo naujienas.
- Prakeiktas kalės vaikas, - klykė jis. - Grįžau į redakciją, o ten
nieko nėra, tik Švarcas, kuris jau šiknoj skylę baigia pratrinti bedirb
damas. - Jis įgriuvo į kėdę. - Kas atsitiko? Mums galas?
- Taip, - atsakiau. - Tau galas.
Jis rimtai linktelėjo galva.
-A š dar turiu reikalų, - pasakė jis. - Reikia baigti sporto skyrių. Jis patraukė į gatvę. - Grįšiu po valandos, - pažadėjo jis mums. - Tik
parašysiu žinutę apie golfą. Visa kita eina po velnių - įdėsiu komik
są per visą puslapį.
Mudu su Sala gėrėm toliau, o kai Donovanas sugrįžo, dar padidinom tempą. Vidurnaktį mes visi jau buvom šiltutėliai, ir aš užsigal
vojau apie Šeno. Galvojau apie ją kokią valandą, o paskui atsistojau
ir pareiškiau, kad einu namo.
Pakeliui sustojau Kondade ir nupirkau butelį romo. Kai grįžau
namo, ji sėdėjo ant lovos ir skaitė „Tamsos širdį", tebevilkėdama
tuos pačius marškinius.
Užtrenkiau duris ir nuėjau į virtuvę ruošti gėrimų.
- Atsipeikėk ir pagalvok apie ateitį, - pasakiau jai per petį. - Šian
dien aš išėjau iš darbo, o po dviejų minučių buvau atleistas.
Ji pakėlė akis ir nusišypsojo.
- Daugiau pinigų nebus?
- Nieko daugiau nebus, - atsakiau, pripildamas dvi taures ro
mo. - Aš dingstu iš čia. Užkniso viskas.
- Kas tave užkniso? - paklausė ji.
Paėmiau vieną taurę ir nunešiau jai į lovą.
- Štai, - pasakiau, įkišdamas taurę jai į ranką, - vienas iš tų daly
kų, nuo kurių pavargau. - Tada nuėjau prie lango ir pažvelgiau į gat

vę. - Iš esmės, - tęsiau toliau, - labiausiai pavargau būti padugne.
Siurbžuve. - Tyliai nusijuokiau. - Žinai, kas yra siurbžuvė?
Ji papurtė galvą.
- Ant pilvo ji turi čiuptuvėlius, - paaiškinau, - kuriais prisisiurbia
prie ryklių. Kai ryklys sumedžioja grobį, siurbžuvė minta atliekomis.
Ji sukikeno ir gurkštelėjo romo.
- Nesijuok, - surikau aš. - Tu esi pirmutinis pavyzdys - iš pra
džių su Jemonu, dabar su manim. - Šitaip kalbėti buvo šlykštu, bet
aš jau kliedėjau ir man į viską buvo nusispjauti. - Po velnių, - pri
dūriau, - ir aš pats ne geresnis. Jei kas nors prieitų prie manęs ir
paklaustų: „Ei, ponas Kempai, kokia jūsų profesija?", aš atsakyčiau:
„Na, suprantat, aš plaukioju drumstam vandeny, kol randu kokį
nors stambų ir niekšingą objektą, o tada prie jo prisisiurbiu - ge
rą tiekėją, jei taip galima pasakyti, su dideliais dantim ir mažu pil
vu". - Nusijuokiau. - Gera siurbžuvė tokio derinio ir ieško - kad tik
pilvas būtų kuo mažesnis.
Ji žiūrėjo į mane ir liūdnai lingavo galvą.
- Tai tiesa! - sušukau aš. - Aš girtas ir trenktas, man jau nebėr
jokios vilties, ar ne? - lioviausi žingsniavęs pirmyn atgal ir pažvel
giau į ją. - Tau irgi vilties mažai, prisiekiu Dievu. Tu tokia kvaila,
kad netgi negali atpažinti siurbžuvės! - vėl pradėjau žingsniuoti.
- Pasiuntei po velnių vienintelį žmogų visoj apylinkėj, kuris neturi
čiuptuvėlių ant pilvo, o paskui griebeisi manęs iš visų žmonių, na
ir prakeikimas! - papurčiau galvą. - Po galais, juk ant manęs vieni
čiuptuvėliai. Aš taip ilgai maitinausi atliekom, kad jau nebežinau,
kaip atrodo tikras maistas.
Šeno apsiverkė, bet aš nesilioviau.
- Ką tu ruošies daryti, Šeno? Ką tu gali daryti? - nuėjau į virtuvę
dar įsipilti romo. - Geriau jau pradėk sukti galvą, - pasakiau. - Tavo

dienos čia suskaičiuotos, nebent nori pati mokėti už nuomą, kai aš
išvažiuosiu.
Ji verkė toliau, ir aš nuėjau prie lango.
- Jokios vilties senai siurbžuvei, - sumurmėjau, staiga pajusda
mas baisų nuovargį. Dar kurį laiką tylėdamas pavaikščiojau po bu
tą, o tada nuėjau ir atsisėdau ant lovos.
Ji liovėsi verkusi ir atsisėdo, pasiremdama alkūne.
- Kada tu išvažiuoji? - paklausė ji.
- Nežinau, - atsakiau. - Gal kitą savaitę.
-K ur?
- Nežinau. Kur nors, kur dar nebuvau.
Ji akimirką patylėjo, tada pasakė:
- Ką gi, aš tikriausiai grįšiu į Niujorką.
Gūžtelėjau pečiais.
- Aš nupirksiu tau lėktuvo bilietą. Nelabai turiu už ką, bet vel
niai nematė.
- Nereikia, - atsakė ji. - Aš turiu pinigų.
Aš įsmeigiau į ją akis.
- Maniau, kad tu net neturėjai už ką sugrįžti iš Šen Tomo.
- Tada neturėjau, - pasakė ji. - Pinigus laikiau lagamine, kurį tu
atvežei iš Frico. Paslėpiau juos, kad turėtumėm juodai dienai. - Ji
šyptelėjo. - Tai tik šimtas dolerių.
- Velnias, - pratariau aš. - Tau jų prireiks, kai nusigausi į Niu
jorką.
- Neprireiks, - atsakė ji. - Aš dar turėsiu penkiasdešimt, ir... - ji
sudvejojo. - Manau, kad trumpam grįšiu namo. Mano tėvai gyvena
Konektikute.
- Ką gi, - pasakiau. - Tikriausiai tai gerai.
Ji pasislinko prie manęs ir padėjo galvą man ant krūtinės.

- Tai siaubinga, - kūkčiodama pasakė ji, - bet aš neturiu dau
giau kur važiuoti.
Apkabinau ją per pečius. Aš irgi nežinojau, kur ar kodėl jai va
žiuoti, ar apskritai ką veikti nuvažiavus.
- Ar galiu čia pasilikti iki išvažiavimo? - paklausė ji.
Aš stipriau apkabinau ją per pečius ir prisitraukiau prie savęs.
- Žinoma, - atsakiau. - Jei tik galėsi ištverti.
- Ką ištverti? - paklausė ji.
Nusišypsojau ir atsistojau.
- Šitą beprotystę, - atsakiau. - Ar tu nieko prieš, jei aš nusireng
siu nuogai ir prisigersiu?
Ji sukikeno.
- O aš?
- Prašom, - atsakiau, nusimesdamas drabužius. - Kodėl gi ne?
Pripildžiau mūsų taures ir atnešiau romo butelį ant staliuko
prie lovos. Tada įjungiau kondicionierių, užgesinau šviesą, ir mes
gurkšnojom gėrimus. Aš gulėjau atsirėmęs į pagalves, o Šeno laikė
padėjusi galvą man ant krūtinės. Buvo taip tylu, kad ledo skimbčioji
mas mano taurėje girdėjosi net gatvėje. Mėnulis skaisčiai švietė pro
langą, o aš žiūrėjau į Šeno ir stebėjausi ramia ir patenkinta jos veido
išraiška.
Netrukus ištiesiau ranką, norėdamas papildyti savo taurę. Pil
damas išliejau truputį romo sau ant pilvo, ir Šeno pasilenkusi jį
nulaižė. Nuo jos liežuvio prisilietimo aš suvirpėjau, ir akimirką pa
svarstęs vėl paėmiau butelį ir nuliejau kelis lašus sau ant kojos. Šeno
pažvelgė į mane ir nusišypsojo, tarytum aš žaisčiau kokį neįprastą
žaidimą, o tada pasilenkė ir rūpestingai nulaižė.

Devynioliktas skyrius

K itą rytą prabudome anksti. Kol Šeno prausėsi duše, nuvažiavau į
viešbutį laikraščių. Nupirkau „Times" ir „Trib", kad abu turėtumėm
ką skaityti, o paskutinę minutę nusprendžiau paimti du egzemplio
rius, mano manymu, paskutinio „San Chuano dienos naujienų" nu
merio. Norėjau vieną pasilikti kaip suvenyrą.
Mes papusryčiavom už staliuko prie lango, o tada gėrėm kavą ir
skaitėm laikraščius. Tą rytą pirmą kartą savo bute pajutau tikrą ramy
bę, ir kai apie tai pagalvojau, pasijutau kvailai, nes visų pirma būtent
todėl ir norėjau šito buto. Gulėjau ant lovos, rūkiau ir klausiausi radijo,
kol Seno plovė indus. Pūtė švelnus vėjelis, ir pažvelgęs pro langą pro
medžius ir raudonus čerpių stogus, galėjau matyti patį horizontą.
Šeno vėl vilkėjo mano marškinius, ir aš stebėjau, kaip jie ple
vėsuoja ir plakasi jai aplink šlaunis, kol ji vaikščiojo po virtuvę.
Netrukus atsikėliau ir, prisliūkinęs prie jos iš nugaros, kilstelėjau
marškinius ir abiem rankom suėmiau jai už sėdmenų. Ji klykdama
atsisuko, o tada juokdamasi griuvo ant manęs. Apkabinau ją ir žais
mingai užtempiau marškinių kraštą jai ant galvos. Mes pastovėjom
apsikabinę ir lengvai siūbuodami, o tada aš nunešiau ją ant lovos, ir
mes labai tyliai ir lėtai pasimylėjom.
Kai išėjau iš namų, diena dar tik buvo prasidėjusi, bet saulė taip
kepino, kad atrodė, lyg jau būtų gerokai po pusiaudienio. Važiuoda-

mas pakrante, prisiminiau, kaip man patikdavo rytai, kai dar nese
niai buvau atvažiavęs į San Chuaną. Pirmos Karibų dienos valandė
lės skleidė gaivumą ir žvalumą, džiaugsmingą nuojautą, kad kažkas
tuoj atsitiks, galbūt čia pat, gatvėje, arba už kito kampo. Kiekvieną
kartą, kai galvoju apie tuos mėnesius, bandydamas atskirti gera nuo
bloga, prisimenu rytus, kai man tekdavo ankstyva užduotis ir kai
pasiskolinęs Salos mašiną su triukšmu lėkdavau plačiu medžiais ap
sodintu bulvaru. Prisimenu, kaip jo mažoji mašina vibruodavo po
manim ir kaip saulė staiga nutvilkydavo mano veidą, kai iššokda
vau iš šešėlio į apšviestą juostą; prisimenu savo marškinių baltumą
ir šilkinio kaklaryšio, besiplaikstančio vėjyje man už galvos, šnarėji
mą, prisimenu, kaip lyg pamišęs spausdavau akceleratorių ir staiga
pakeisdavau juostą, kai reikėdavo aplenkti sunkvežimį arba suspėti
pralėkti pro žalią šviesą.
Tada - pasuku į palmėmis apaugusį įvažiavimą ir nuspaudžiu
cypiančius stabdžius, užkišu žurnalisto pažymėjimą už prietaisų
skydo ir palieku mašiną artimiausioje „Stovėti draudžiama" zono
je. Skubu į vestibiulį, nusimetu striukę ir lieku su naujutėliu juodu
kostiumu, vienoje rankoje mosikuodamas fotoaparatu, kol paslau
gus tarnautojas skambina mano klientui patvirtinti susitikimo. Tada
patogiu liftu - aukštyn į viešbučio kambarį; džiaugsmingas pasisvei
kinimas, pompastiškas pokalbis, juoda kava iš sidabrinio kavinuko
ir keli skubūs kadrai balkone, rankos paspaudimas plačiai besišyp
sant, o tada - vėl į liftą ir kuo skubiausiai atgal.
Pakeliui į redakciją su užrašais kišenėje sustodavau viename iš
paplūdimio lauko restoranų sukirsti gigantišką mėsainį su alumi;
sėdėdamas pavėsyje, skaitydavau laikraščius ir mąstydavau apie
naujienų beprotiškumą arba atsilošdavau kėdėje ir gašliai išsišiepęs
spoksodavau į ryškiomis spalvomis pridengtus spenelius, svarsty
damas, ant kelių iš jų pavyks uždėti letenas iki savaitės galo.

Taip slinkdavo puikios ryto valandos, kai saulė būdavo karšta,
o oras - vaiskus ir daug žadantis, kai Rimti Reikalai, rodės, jau tuoj
tuoj įvyks, ir aš jaučiau, kad jei nors truputį paskubėsiu, galiu pasi
vyti tą ryškų, iš rankų sprūstantį dalyką, kuris visuomet būdavo per
plauką priekyje nuo manęs.
O
tada ateidavo pusiaudienis, ir rytas nuvysdavo lyg pamirštas
sapnas. Prakaitas tapdavo tikra kančia, ir likusią dienos dalį man
apkartindavo negyvos liekanos visų tų dalykų, kurie galėjo atsitikti,
jei būtų atlaikę karštį. Pakankamai įkaitusi, saulė sudegindavo visas
iliuzijas, ir aš mačiau tą miestą tokį, koks jis yra - pigų, niūrų ir rėks
mingą. Nieko gero ten negalėjo atsitikti.
Kartais temstant, kai bandydavai atsipalaiduoti ir negalvoti apie
visuotinį sąstingį, šiukšlių Dievas pasemdavo saują tų išblėsusių ry
tinių vilčių ir pažerdavo jas kur nors ten, kur negalėtum jų pasiekti;
siūbuodamos vėjyje, jos skimbčiojo lyg trapūs stikliniai varpeliai,
primindamos tai, ko tau niekada nepavyko ir nepavyks nutverti.
Tas vaizdas varė mane iš proto, ir vienintelis būdas išmušti jį iš gal
vos buvo trainiotis kur nors iki sutemų ir nuodyti šmėklas romu.
Dažnai paprasčiau būdavo net nelaukti, kol sutems, ir pradėti gerti
pusiaudienį. Kiek pamenu, tai nelabai padėdavo, nebent kartais die
na prabėgdavo truputį greičiau.
Atsitokėjau iš užsimiršimo, vos tik pasukau už kampo į O'Lierio gatvę ir pamačiau prie Elo priekinių durų stovinčią Salos maši
ną, o šalia jos - Jemono motorolerį. Diena tuoj pat subjuro, ir mane
apėmė kažkokia panika. Pravažiavau pro Elo barą nesustodamas
ir laikiau įsmeigęs akis tiesiai priešais save, kol nepasukau žemyn
nuo kalvos. Kurį laiką pavažinėjau aplinkui, stengdamasis viską ap
galvoti, bet, nepaisant visų protingų savo išvadų, vis tiek jaučiausi
kaip gyvatė. Ne dėl to, kad nebūčiau jautęsis visiškai teisus ir nekal

tas - paprasčiausiai negalėjau prisiversti ten nueiti ir atsisėst už sta
lo priešais Jemoną. Kuo daugiau apie tai galvojau, tuo man darėsi
blogiau. Sumurmėjau po nosim, kad jau atėjo laikas pasikabinti iška
bą: „P. Kempas, prasigėręs žurnalistas, siurbžuvė ir gyvatė. Priėmi
mo valandos - nuo vidurdienio iki aušros, pirmadienis - išeiginė".
Sukdamas ratus po Kolon aikštę, įstrigau už vaisių prekeivio ve
žimėlio ir su įniršiu pradėjau mygti signalą.
- Smirdantis naciste! - surikau jam. - Pasitrauk iš kelio!
Mano nuotaika visiškai subjuro, humoro jausmas prapuolė. Bu
vo pats laikas dingti iš gatvės.
Patraukiau į „Condado Beach" klubą, kur susikūprinęs įsitaisiau
prie didelio stiklinio stalo ant stogo po raudonai mėlynai geltonu skė
čiu nuo saulės. Kelias valandas praleidau ten, skaitydamas „Juodaodį
iš Narcizo" ir rašinėdamas pastabas savo būsimai apybraižai apie „San
Chuano dienos naujienų" klestėjimą ir žlugimą. Jaučiausi labai protin
gas, bet perskaitęs Konrado pratarmę taip išsigandau, kad praradau
bet kokią viltį kada nors tapti kuo nors daugiau nei nevykėliu...
Tačiau tik ne šiandien, pagalvojau. Šiandien viskas bus kitaip.
Šiandien mes pašėlsim. Surengsim iškylą. Nusipirksim šampano.
Nuvažiuosim su Šeno prie jūros ir siausim. Mano nuotaika tuoj pat
pasitaisė. Pakviečiau padavėją ir užsakiau du iškylų rinkinius su
omarais ir mango vaisiais.
Kai grįžau namo, Šeno jau buvo dingusi. Jos nesimatė nė ženklo,
spintoje nebeliko jos drabužių. Bute tvyrojo šiurpi ramybė, keista
tuštuma.
Tada pastebėjau raštelį savo rašomojoje mašinėlėje - keturias ar
penkias eilutes ant „Dienos naujienų" popieriaus su ryškiai rausvų
lūpdažių antspaudu virš mano vardo:

Brangus Polai,
Aš daugiau taip negaliu. Mano lėktuvas išskrenda šeštą. Tu mane my
li. Mes esam artimos sielos. Mes gersim romą ir šoksim nuogi. Atvažiuok
pas mane į Niujorką. Turėsiu tau paruošus kelias staigmenas.
Su meile,
Šeno

Žvilgtelėjau į laikrodį ir pamačiau, kad jau po šešių penkioli
ka. Per vėlu gaudyti ją oro uoste. Ką gi, pamaniau. Pasimatysim
Niujorke.
Atsisėdau ant lovos ir išgėriau butelį šampano. Tada mane už
plūdo melancholija, ir aš nusprendžiau išsimaudyti. Nuvažiavau į
Luisą Aldea paplūdimį, kur nebuvo žmonių.
Siautė didelės bangos, ir, nusimetęs drabužius ir eidamas link
vandens, jaučiau ir baimę, ir nekantrumą. Didžiulei bangai traukian
tis atgal, aš panėriau ir leidau, kad ji įsiurbtų mane į jūrą. Netrukus
mane vėl išmetė į krantą galinga putota banga, kuri stūmė mane į
priekį lyg torpeda. Tada ji apsuko mane lyg padvėsusią žuvį ir bloš
kė į krantą taip stipriai, kad dar kelias dienas po to man skaudėjo
nugarą.
Kol turėjau jėgų atsikelti, nardžiau į jūrą su slūgstančiom ban
gom, laukdamas, kol kita galinga banga vėl išmes mane į krantą.
Kai baigiau, jau temo ir pasirodė milijonai mažyčių ligotų moski
tų, kurių tamsoje nebuvo matyti. Kai klupinėdamas ėjau prie maši
nos, burnoje pajutau sodrų kraujo skonį.

Dvidešimtas skyrius

A tė jo pirmadienis - lemtinga diena, ir vos tik prabudęs, pajutau
įtampą. Vėl pramiegojau, ir jau buvo beveik pusiaudienis. Skubiai
papusryčiavęs, nulėkiau į redakciją.
Nuvažiavęs ant laiptų radau Mobergą, beskaitantį prie durų
prisegtą raštelį. Jis buvo ilgas ir painus, iš esmės ten buvo sakoma,
kad laikraštis yra parduotas asmeniui, perėmusiam bankrutavusios
įmonės turtą, ir visas pretenzijas buvusiems savininkams tinkamai
apsvarstys „Stein Enterprises" iš Majamio, Floridos valstija.
Mobergas baigė skaityti ir atsisuko į mane.
- Tai nesąžininga, - pasakė jis. - Mums reikia įsilaužti ir išnešti
viską, kas ten liko. Man reikia pinigų, turiu tik dešimt dolerių. - Tada,
man nesuspėjus sustabdyti, jis koja išspyrė durų stiklą. - Eime, - pasa
kė jis, lįsdamas pro skylę. - Aš žinau, kur jis laiko grynuosius.
Staiga nuaidėjo sirena, ir aš trūktelėjau jį atgal.
- Tu trenktas mulki, - sušukau. - Per tave įsijungė signalizacija.
Dingstam iš čia, kol neapsireiškė policija.
Mes nuskubėjom pas Elą ir radom ten kitus, susibūrusius aplink
didelį stalą kieme ir karštligiškai aptarinėjančius padėtį. Krapnojantis lietutis vertė juos glaustis vienas prie kito taip, lyg jie būtų kūrę
sąmokslą nužudyti Lotermaną.
- Na ir kiaulė, - pasakė Mobergas. - Galėjo ir penktadienį mums
sumokėt. Jis turi krūvą pinigų, pats mačiau.

4°)

Sala nusijuokė.
- Hitleris irgi turėjo krūvą pinigų, bet niekada neapmokėdavo
savo sąskaitų.
Švarcas liūdnai papurtė galvą.
- Gaila, kad negaliu patekt į redakciją. Man reikia kai kam pa
skambinti. - Jis daugiaprasmiškai linktelėjo. - Tarpmiestiniai skam
bučiai. Pavyzdžiui, į Paryžių, Keniją, Tokiją.
- O kam tau į Tokiją? - paklausė Mobergas. - Tave ten gali už
mušti.
- Tu nori pasakyt, kad tave ten gali užmušti, - atsakė Švarcas. Aš ten turiu savų reikalų.
Mobergas papurtė galvą.
- Aš turiu draugų Tokijuje. O tu niekada neturėsi draugų - mul
kis tu, Švarcai.
- Dvokiantis girtuokli! - sušuko Švarcas, staiga atsistodamas. Dar vienas žodis, ir trenksiu tau per marmūzę!
Mobergas atsainiai nusijuokė.
- Tau jau nervai nebelaiko, Švarcai. Eik, palįsk po dušu.
Švarcas skubiai apėjo aplink stalą ir trenkė Mobergui, lyg svies
damas rankinio kamuolį. Jei Mobergas būtų turėjęs bent menkiau
sius refleksus, jis būtų lengvai išsisukęs nuo to smūgio, bet jis liko
sėdėti ir paprasčiausiai leido Švarcui nutrenkti jį nuo kėdės.
Švarcas akivaizdžiai liko patenkintas įspūdingu reginiu.
- Gal šiek tiek pasimokysi, - sumurmėjo jis, eidamas prie du
rų. - Pasimatysim vėliau, vaikinai, - šūktelėjo jis mums. - Negaliu
su šituo girtuokliu sėdėt prie vieno stalo.
Mobergas išsišiepė ir spjovė jam pavymui.
- Netrukus grįšiu, - išeidamas pasakė jis mums. - Turiu pasima
tyt su viena moterim Rio Pedre, man reikia pinigų.

Stebėdamas, kaip jis išeina, Sala liūdnai lingavo galva.
- Per savo gyvenimą daug mačiau išsigimėlių, bet šitam lygių
nėra.
- Niekai, - pasakiau aš. - Mobergas - tavo draugas. Niekada to
nepamiršk.
Vėliau tą patį vakarą mes nuvažiavom į lauko vakarėlį amerikie
čių mokslo garbei, kurį surengė Romo lyga ir San Chuano prekybos
rūmai. Baltai tinkuotas namas atrodė labai puošniai, plačiai nusitęsęs, su didžiuliu sodu kieme. Sode būriavosi koks šimtas žmonių,
dauguma jų - su vakariniais drabužiais. Vienoje sodo pusėje buvo
įrengtas baras, prie kurio aš ir nuskubėjau. Ten radau Donovaną,
maukiantį vieną taurę po kitos. Atsargiai praskleidęs savo švarką,
jis parodė peilį, užkištą už diržo.
- Pažiūrėk, - pasakė jis. - Mes pasiruošę.
Pasiruošę? - pagalvojau. - Kam? Perpjauti Lotermanui gerklę?
Į sodą buvo prigužėję turtingų įžymybių ir studentų, atvykusių
pagal mainų programą. Nuošaliau pastebėjau Jemoną, apsikabinusį
reto grožio merginą. Jie gėrė džiną iš pintos talpos butelio ir garsiai
kvatojosi. Jemonas mūvėjo juodas nailonines pirštines, ir tai man pa
sirodė bloga lemiantis ženklas. Viešpatie, - pamaniau. - Šitie idiotai
jau atsidūrė Veidrodžių karalystėje. Man to visiškai nesinorėjo.
Vakarėlis buvo prašmatnus. Orkestras verandoje vėl ir vėl grojo
„Cielito lindo" beprotišku valso tempu, ir kiekvieną kartą, kai muzi
kantai baigdavo groti, šokėjai garsiai reikalavo dar. Nežinau kodėl,
tačiau prisimenu šią akimirką taip pat gerai ar net geriau už bet
kurią kitą, praleistą Puerto Rike. Jausmingas žalias sodas, apsuptas
palmių ir plytų sienos, ilgas baras su gėrimais ir ledu, o už jo - bar
menas su baltu švarku; senyvi žmonės su smokingais ir ryškiomis

suknelėmis, taikiai besišnekučiuojantys ant pievelės. Šilta Karibų
naktis, kur laikas teka lėtai ir tarsi per pagarbų atstumą.
Pajutau, kaip kažkas uždėjo ranką man ant peties - tai buvo Sala.
- Čia yra Lotermanas, - pranešė jis. - Mes norim jį prigriebti.
Kaip tik tada mes išgirdom veriantį klyksmą. Pažvelgiau į ki
tą sodo pusę ir pamačiau ten sąmyšį. Paskui pasigirdo dar vienas
klyksmas, ir aš pažinau Mobergo balsą. Jis šaukė:
- Atsargiai, atsargiai....aaaaaaaaaaaajajaiiii!
Prasibrovęs ten, pamačiau, kaip jis stojasi nuo žemės. Loterma
nas stovėjo virš jo, mosikuodamas kumščiais.
- Tu, dvokiantis girtuokli! Norėjai mane nužudyt!
Mobergas lėtai atsistojo ir nusipurtė žemę.
- Tu nusipelnei mirti, - suurzgė jis. - Tai ir mirk kaip žiurkė.
Lotermanas drebėjo, jo veidas smarkiai paraudo. Jis skubiai žing
telėjo prie Mobergo ir dar kartą jam trenkė. Mobergas užgriuvo ant
kažkokių žmonių, bandžiusių pasitraukti jiems iš kelio. Šalia savęs
išgirdau juoką, ir kažkieno balsas tarė:
- Vienas iš Edo vaikinų pabandė išmušti iš jo monetų. Tik pažiū
rėk, kaip jis užsivedė!
Lotermanas padrikai šaukė ir daužė kumščiais Mobergą, stum
damas jį vis gilyn į minią. Mobergas šaukėsi pagalbos ir tada atsi
trenkė į Jemoną, ateinantį iš priešingos pusės. Jemonas nustūmė jį į
šoną ir kažką suriko Lotermanui. Supratau tik vienintelius žodžius:
„Dabar tai jau...'7
Pamačiau, kaip Lotermano veidas persikreipė iš nuostabos, ir
jis sustingo kaip stulpas, o tada Jemonas smogė jam per makaulę,
nublokšdamas jį atgal per kokias šešias pėdas. Smarkiai susvyra
vęs Lotermanas susmuko ant žolės, jam iš akių ir ausų pasipylė
kraujas. Tada akies krašteliu pamačiau per sodą atlekiant kažkokį

tamsų pavidalą, kuris įsirėžė į grupę žmonių lyg patrankos sviedi
nys. Jie visi nugriuvo, bet Donovanas pirmas pašoko ant kojų. Jo vei
dą perkreipė bepročio šypsena, ir griebęs vieną vyriškį už galvos,
jis trenkė jį į medį. Jemonas išvilko Lotermaną iš po kito parkritusio
vyriškio ir pradėjo vaikyti jį po sodą, nesiliaudamas daužyti kaip
boksininko kriaušę.
Minia supanikavo ir puolė link išėjimo.
- Pakvieskit policiją! - suriko vienas žmogus.
Susiraukšlėjusi senė su suknele be petnešėlių prašlubčiojo pro
mane, šaukdama:
- Vežkit mane namo! Vežkit mane namo! Aš bijau!
Aš pradėjau brautis per minią, stengdamasis nepatraukti dėme
sio. Nusigavęs prie durų, atsisukau ir pamačiau, kaip grupelė žmo
nių spokso į bejausmį Lotermano kūną ir žegnojasi.
- Tenai, jie bėga! - kažkas suriko ir parodė į sodo gilumą. Pažvel
giau ten. Krūmuose pasigirdo šnaresys, lūžtančių šakelių garsas, o
tada pamačiau, kaip Jemonas su Donovanu ropščiasi per tvorą.
Vienas vyriškis užbėgo laiptais į namą.
- Jie pabėgo! - sušuko jis. - Greičiau skambinkit policijai! Aš bė
gu paskui juos!
Aš išsmukau pro duris ir nubėgau šaligatviu prie savo mašinos.
Man pasirodė, kad netoliese girdžiu riaumojant Jemono motorole
rį, bet nebuvau tuo tikras. Nusprendžiau kuo greičiau važiuoti pas
Elą ir paaiškinti, kad pasprukau nuo sulaukėjusios minios ir atėjau
į barą „Ugniamedis" ramiai išgerti alučio. Jei kas nors iš vakarėlio
svečių mane pažino, mano alibi galėjo greitai sugriūti, tačiau neturė
jau kito pasirinkimo.
Sėdėjau ten kokias penkiolika minučių, kai pasirodė Sala. Skubė
damas prie staliuko, jis visas drebėjo.

- Žmogau, - garsiai sušnibždėjo jis, - aš kaip išprotėjęs važinė
jau po visą miestą. Nežinojau kur dingti. - Jis apsidairė aplinkui,
norėdamas įsitikinti, kad kieme daugiau nieko nėra.
Aš nusijuokiau ir atsilošiau kėdėje.
- Vienas vargas, ar ne?
- Vienas vargas?! - sušuko jis. - Ar girdėjai, kas atsitiko? Lotermanui širdies smūgis - jis mirė.
Aš palinkau prie jo.
- Iš kur sužinojai?
- Buvau ten, kai jį išvežė greitoji pagalba, - atsakė jis. - Reikėjo
tau pamatyt, kas ten dėjosi. Moterys rėkia, visur policininkai. Jie
išsivežė Mobergą. - Jis užsirūkė. - Prisimink, kad mes paleisti už
užstatą, - tyliai pasakė jis. - Mums galas.
Mano bute degė šviesa, ir skubėdamas laiptais į viršų, išgirdau
duše bėgant vandenį. Vonios durys buvo uždarytos, ir aš jas atlapo
jau. Užuolaida prasiskleidė, ir iš už jos išlindo Jemonas.
- Kempai? - paklausė jis, bandydamas įžvelgti pro garus. - Kas
ten, po velnių?
- Eik tu pats po velnių! - surikau aš. - Kaip čia patekai?
- Tavo langas buvo atidarytas. Man reikia pas tave pernakvoti,
motorolerio šviesos sugedo.
- Idiote! - užrėkiau ant jo. - Juk tau gali prikabint žmogžudystę!
Lotermanui širdies smūgis, jis mirė!
Jis iššoko iš dušo ir apsivyniojo rankšluostį ant juosmens.
- Viešpatie, - pasakė jis. - Reikia dingt iš čia kuo greičiau.
- Kur Donovanas? - paklausiau. - Jo irgi ieško.
Jis papurtė galvą.
- Nežinau. Mes važiavom su motoroleriu ir atsitrenkėm į stovin
čią mašiną. Jis sakė, kad važiuoja į oro uostą.

Aš žvilgtelėjau į laikrodį. Buvo beveik pusė dvyliktos.
- O kur motoroleris? - paklausiau.
Jis parodė į užpakalinę pastato dalį.
- Pastačiau už kampo. Be šviesų važiuot - tikras pragaras.
Aš sudejavau.
- Viešpatie, per tave keliausiu tiesiai į kalėjimą! Apsirenk. Tu iš
čia išnyksti.
Iki oro uosto reikėjo važiuoti dešimt minučių, bet vos tik paju
dėjom iš vietos, užėjo tropinis musonas su liūtimi. Mes sustojom
atlenkti mašinos stogo, bet kol baigėm, permirkom iki paskutinio
siūlo.
Lietus krito ant mūsų aklina siena. Keli coliai virš mano galvos
jis beldė į brezentą, o apačioje padangos šnypštė ant šlapio asfalto.
Iš greitkelio išsukom į ilgą privažiavimo kelią prie oro uosto.
Maždaug pusiaukelėje prie terminalo pažvelgiau į kairę ir pama
čiau didžiulį lėktuvą su „Pan Am" ženklais skriejant pakilimo taku.
Man pasirodė, kad prie vieno iš langų sumirgėjo Donovano veidas jis šypsojosi ir mojavo, kai lėktuvas pakilo į viršų ir riaumodamas
praskrido virš mūsų, - sparnuota pabaisa su ryškiomis šviesomis
ir keleiviais, traukiančiais į Niujorką. Sustabdžiau mašiną, ir mes
stebėjom, kaip jis kyla į dangų ir daro staigų posūkį virš palmių
džiunglių, o tada neria link jūros, kol galiausiai iš jo lieka tik mažy
tis raudonas taškelis tarp žvaigždžių.
- Ką gi, - pasakiau aš. - Išskrido.
Jemonas tebespoksojo jam pavymui.
- Ar tai paskutinis?
- Aha, - atsakiau. - Kitas skrydis rytoj ryte devynios trisdešimt.
Patylėjęs jis pasakė:
- Ką gi, manau, mums reikia grįžti.

Žvilgtelėjau į jį.
- Kur grįžti? - paklausiau. - Tada jau geriau iš karto jiems pasi
duok, kam dar važiuot čia rytoj ryte? Tai vienas ir tas pats.
Jemonas žiūrėjo į lietų ir nervingai dairėsi aplinkui.
- Po galais, man reikia dingt iš šitos prakeiktos salos. Ir viskas.
Akimirką pasvarstęs, prisiminiau, kad iš Fachardo į Šen Tomą
kursuoja keltas. Mano žiniomis, jis plaukė kiekvieną rytą apie aštun
tą. Mes nusprendėm važiuoti ten ir išnuomoti Jemonui pigų kam
barį „Grand Hotel". O tada jis turėjo pats savim pasirūpint - man
užteko savų problemų.
Iki Fachardo buvo keturiasdešimt mylių geru keliu, be to, skubė
ti nereikėjo, todėl vairavau ramiai. Lietus liovėsi, ir naktis kvepėjo
gaiva. Mes nuleidom mašinos viršų ir paeiliui gurkšnojom iš butelio
romą.
- Prakeikimas, - po kurio laiko pasakė Jemonas. - Kaip nyku,
kad dabar turiu varyt į Pietų Ameriką su vienu kostiumu ir šimtu
dolerių kišenėj.
Jis atsilošė sėdynėje ir pravirko. Už kelių šimtų jardų į kairę nuo
kelio girdėjosi, kaip į krantą plakasi bangos. Dešinėje buvo matyti EI
Junkės viršukalnė - juodas pavidalas grėsmingo dangaus fone.
Jau buvo beveik pusė dviejų, kai pasibaigė greitkelis ir mes pa
sukom į Fachardą. Miestelis skendėjo tamsoje, gatvėse nesimatė nė
gyvos dvasios. Apsukom tuščią aikštę ir nuvažiavom prie keltų prie
plaukos. Maždaug už kokio kvartalo nuo jos buvo mažytis viešbu
tis, ir aš sustojau priešais jį. Jemonas nuėjo kambario.
Po kelių minučių jis sugrįžo ir įlipo į mašiną.
- Ką gi, - pasakė jis. - Tvarka. Keltas išplaukia aštuntą.
Atrodė, kad jis dar nori truputį pasėdėti. Aš užsirūkiau ir pa
bandžiau atsipalaiduoti. Miestelyje buvo taip tylu, kad kiekvienas

mūsų sukeltas garsas atrodė pavojingai stiprus. Vieną kartą Jemono
perduodamas romo butelis atsitrenkė į vairą, ir aš šoktelėjau taip,
lyg būčiau išgirdęs šūvį.
Jis tyliai nusijuokė.
- Nusiramink, Kempai. Tau nėra dėl ko jaudintis.
Aš ne tiek jaudinausi, kiek jaučiausi įbaugintas. Visuose tuose
įvykiuose buvo kažkas pikta lemiančio, tarytum Dievas, užėjus pasi
bjaurėjimo priepuoliui, būtų nusprendęs mus visus sutrinti į miltus.
Mūsų kortų namelis griuvo; o juk vos prieš kelias valandas pusryčia
vau su Seno saulėtoje savo namų ramybėje. O paskui išdrįsau pradė
ti dieną ir stačia galva pasinėriau į žmogžudysčių, šiurpių klyksmų
ir dūžtančio stiklo orgiją. Dabar diena baigėsi taip pat beprasmiškai,
kaip ir prasidėjo. Viskas buvo baigta, ir aš tuo nė kiek neabejojau,
nes Jemonas ruošėsi išvažiuoti. Jam išvažiavus, dar galėjo kilti šiek
tiek triukšmo, tačiau tai jau būtų buvęs privalomas triukšmas, su ku
riuo galima susitvarkyti ir netgi jo nepaisyti, - ne taip, kaip tie stai
gūs erzinantys proveržiai, kurie tave įsiurbia ir blaško į šalis kaip
rupūžę audringame vandenyne.
Jau nebegalėjau prisiminti, kada viskas iš tikrųjų prasidėjo, bet
baigėsi čia, Facharde, tamsiame žemėlapio taškelyje, kuris atrodė
lyg pasaulio pakraštys. Iš čia Jemonas traukė toliau, o aš grįžau at
gal; tai akivaizdžiai reiškė kažkokią pabaigą, bet kokią - tiksliai ne
žinojau.
Aš užsirūkiau ir pagalvojau apie kitus savo pažįstamus, pasvarsčiau, ką jie veikia šiąnakt, kol aš sėdžiu tamsioje Fachardo gatvelėje,
gurkšnodamas iš butelio romą su žmogum, kuris rytoj ryte bus pa
skelbtas pabėgusiu žmogžudžiu.
Jemonas atidavė man butelį ir išlipo iš mašinos.
- Ką gi, Polai, pasimatysim - dievai žino kur.
/

Pasilenkiau per sėdynę ir ištiesiau jam ranką.
- Tikriausiai Niujorke, - pasakiau.
- Dar ilgai čia būsi? - paklausė jis.
- Nebeilgai, - atsakiau.
Jis paskutinį kartą man paspaudė ranką.
- Gerai, Kempai, - pasakė jis šypsodamasis. - Labai tau ačiū. Su
sitvarkei kaip tikras profesionalas.
- Velniai griebtų, - nusikeikiau, užvesdamas variklį. - Kai girti,
mes visi čempionai.
- Niekas negirtas, - paprieštaravo jis.
- Aš girtas, - pasakiau. - Kitaip jau būčiau tave įdavęs.
- Neaiškink, - atsiliepė jis.
Įjungiau pirmą pavarą.
- Sėkmės tau, Fricai.
- Aha, - pasakė jis man nuvažiuojant. - Ir tau sėkmės.
Nuvažiavau iki kampo apsisukti ir grįždamas atgal vėl pro jį pra
važiavau ir pamojavau atsisveikindamas. Jis žingsniavo link kelto,
ir privažiavęs iki kito kampo, sustojau pažiūrėti, ką jis darys toliau.
Tai buvo paskutinis kartas, kada jį mačiau, ir labai aiškiai tai prisime
nu. Jis užlipo ant molo ir atsistojo po mediniu žibintu, žiūrėdamas
į jūrą. Vienintelė gyva būtybė išmirusiam Karibų miestelyje - aukš
tas siluetas su suglamžytu „Palm Beach" kostiumu, jo vieninteliu
kostiumu, dabar jau purvinu, su žolės dėmėmis, ištampytomis kiše
nėmis, - stovintis vienišas ant molo pasaulio pakraštyje, paskendęs
savo mintyse. Aš dar kartą jam pamojavau, nors jis ir stovėjo į mane
nugara, ir du kartus paspaudžiau signalą, visu greičiu lėkdamas iš
miestelio.

Dvidešimt pirmas skyrius

1 akeliui namo sustojau nusipirkti rytinių laikraščių. Mane apstul
bino Jemono nuotrauka pirmame „EI Diario" puslapyje su antrašte
„Matanza en Rio Giedras". Ji buvo paimta iš mūsų trijulės nuotraukos kalėjime, kai mus areštavo ir sumušė. „Ką gi, - pamaniau. - Štai
ir viskas. Žaidimas baigtas."
Parvažiavęs namo, paskambinau „Pan Am" kompanijai ir užsi
sakiau vietą rytiniame lėktuve. Tada susipakavau lagaminus. Sugrū
dau viską - drabužius, knygas, storą albumą su savo straipsniais iš
„Naujienų" - į dvi kuprines. Padėjau jas vieną prie kitos, užkroviau
savo rašomąją mašinėlę ir skutimosi priemonių rinkinį. Štai jos, mano žemiškos gėrybės, skurdūs dešimtmetės odisėjos, kuri jau pakvi
po beviltišku reikalu, vaisiai. Jau eidamas į gatvę, prisiminiau, kad
reikia nupirkti butelį geriausio romo Seno.
Dar turėjau prastumti tris valandas ir išsigryninti čekį. Žinojau,
kad tai galima padaryti pas Elą, nors ten manęs jau galėjo laukti po
licininkai. Nusprendžiau surizikuoti ir labai atsargiai pravažiavau
per Kondadą pylimo keliu tiesiai į snaudžiantį Senamiestį.
Pas Elą buvo tuščia, tik Sala vienas sėdėjo kampe. Kai nuėjau
prie jo staliuko, Sala pakėlė akis.
- Kempai, - pasakė jis. - Jaučiuosi, lyg man būtų šimtas metų.
- O kiek tau metų? - paklausiau. - Trisdešimt? Trisdešimt vie
neri?

- Trisdešimt, - skubiai atsakė jis. - Suėjo praeitą mėnesį.
- Po velnių, - atsakiau aš. - Įsivaizduok, kaip aš jaučiuosi - man
jau tuoj trisdešimt dveji.
Jis papurtė galvą.
- Niekada nemaniau, kad sulauksiu trisdešimties. Nežinau ko
dėl, bet niekada nesitikėjau.
Aš nusišypsojau.
- O aš net nežinau. Niekada apie tai daug negalvojau.
- Ką gi, - pasakė jis. - Tikiuosi, su Dievo pagalba iki keturias
dešimties neišgyvensiu. Nes paprasčiausiai nežinosiu, ką su savim
daryti.
- Gal ir žinosi, - atsakiau. - Mes persiritom per kalvagūbrį, Ro
bertai. Nuo čia kelias jau suka žemyn.
Jis atsilošė kėdėje ir nieko nepasakė. Jau beveik aušo, o Nelsonas
Otas vis dar nesikėlė nuo pianino. Daina vadinosi „Laura" - jos liūd
na melodija pasklido po kiemą ir nusėdo medžiuose, lyg paukščiai,
pavargę skristi toliau. Naktis buvo karšta, beveik be vėjo, bet plau
kuose pajutau šaltą prakaitą. Neturėdamas kuo užsiimti, tyrinėjau
cigarete pradegintą žymę savo mėlynų medvilninių marškinių ran
kovėje.
Sala paprašė dar išgerti, ir Suodžius atnešė keturias taures romo,
sakydamas, kad jos - baro sąskaita. Mes padėkojom ir dar kokį pus
valandį sėdėjom tylėdami. Girdėjau, kaip pakrantėje lėtai skamba
varpas, laivui pamažu išjudant iš prieplaukos. Kažkur mieste siau
romis gatvelėmis riaumojo motociklas, o jo aidas atsklido į kalvos
viršų iki pat O'Lierio gatvės. Gretimame name tai stiprėjo, tai silpo
balsai, o iš baro žemiau gatvėje aidėjo gergždžianti muzikinio auto
mato melodija. San Chuano nakties garsai skverbėsi per miestą pro
drėgno oro sluoksnius; gyvenimo ir judėjimo garsai - tų žmonių,

kurie kažkam ruošiasi, tų, kurie pasiduoda, ir tų, kurie tikisi ir lai
kosi iš paskutiniųjų, o virš jų visų - tylus, mirtį nešantis tūkstančio
alkanų laikrodžių tiksėjimas, vienišas laiko, sruvenančio per visą
ilgą Karibų naktį, garsas.

Nemėgstu teisinti narkotikų, alkoholio,
smurto arba beprotybės, tačiau man tai
visada suveikdavo.
Hunter S. Thompson

Hunteris S. Thompsonas, apsaugos inžinieriaus sūnus, gimė Kentukyje
1937 m. liepos 18 d. Pasak jo motinos Virginijos Ray Thompson, dirbusios
bibliotekininke nuo pat vyro mirties 1952-aisiais, Hunteris „buvo nesuval
domas nuo gimimo".
Jis buvo gabus, talentingas m oksleivis ir studentas, tačiau visada lik
davo „rakštimi subinėj". Žurnalistikos doktorantūros diplom ą 1960 m.
jis gavo paštu, patupdytas į koloniją už nedidelius, bet vertus cypės nusi
kaltimus.
N uo dešimties metų Hunteris „leido" savo privatų laikraštį „Pietų
žvaigždė". Vėliau buvo Oro pajėgų bazės laikraščio sporto skyriaus redak
torius, dirbo laisvai samdomu žurnalistu. Tačiau jį degino noras tapti prozi
ninku. Francis Scottas Fitzgeraldas, Ernestas Hemingway'us, Jackas Londo
nas ir Henry Milleris jaunajam žurnalistui buvo panašūs į dievus.
1959-aisiais Hunterį išmetė iš „M iddletown Daily Record" už saldainių
mašinos suspardymą. Jis neėmė tokių niekų į galvą ir išvažiavo į Lotynų

Ameriką, ten praleido penkerius metus; rašė tokiems beprotiškiems leidi
niams kaip Puerto Riko kėglių laikraštis „Sportivo". Ten pat sukūrė roma
ną „Prince Jellyfish" („Princas kramtoma žuvytė"; jis nebuvo išleistas) ir
„Romo dienoraštį". Sis romanas - pirmuoju asmeniu parašytas autobiogra
finis pasakojimas apie trisdešimtmečio žurnalisto nuotykius Puerto Rike.
Kūrinys, parašytas 1959 m., pirmą kartą buvo išleistas tik 1997-aisiais, tapo
bestseleriu ir, anot kritikų, įrodė, kad „gerasis daktaras Thompsonas" suge
ba kurti ne tik gonzo, bet ir tradiciškesnę literatūrą.
Vėliau H. S. Thompsonas rašė straipsnius „N ew York Herald Tribūne"
ir „National Observer" apie tamsiąją Lotynų Amerikos pusę - narkotikus,
prostitutes, skurdą, mirtį. 1965 m. autoriumi susidomėjo senas patyręs dė
dė, „The Nation" leidėjas Carey McWilliamsas. Jis pasamdė Hunterį rašy
ti apie Kalifornijos motociklininkų gaujas. Romanas „Helis Angels: The
Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gangs" („Pragaro an
gelai: keista ir baisi saga apie nelegalias motociklininkų gaujas") atnešė jam
šlovę ir pripažinimą. Bestseleriu tapusi knyga buvo išleista 1966 m.
H. S. Thompsono knyga, peržengusi ir žurnalistikos, ir literatūros ri
bas, - jo šedevras „Baimė ir neapykanta Las Vegase", - pirmą kartą buvo
išleista 1971-aisiais. Hipiai jau buvo išsikvėpę, narkotikų kultūra mirusi.
„Dabar, praėjus vos penkeriems metams, gali užlipti ant stačios kalvos Las
Vegase, pažvelgti į vakarus ir, jei turi tinkamas akis, beveik gali įžiūrėti po
tvynio žym ę - tą vietą, kur banga galiausiai lūžo ir pasitraukė atgal", - rašė
autorius. Šis romanas įtvirtino originalų, iki šiol mėgdžiojamą gonzo rašy
mo stilių - savotišką ironijos, savirefleksijos, maišto, profesionalumo ir „ka
mikadzės" gyvenim o būdo („vartok viską, kas veža") mišinį...
1983 m. pasirodė viena iš keisčiausių rašytojo knygų, odisėjos Hava
juose ataskaita „The Curse of Lono" („Lono prakeiksmas") ir keletas kitų,
kuriose negailestingai mindoma „amerikietiškoji svajonė".

I

Vienoje jų rašoma, kaip H. S. Thompsonas buvo pakviestas dalyvau
ti prezidento Richardo N ixono (vieno iš nykiausių ir skandalingiausių
JAV prezidentų) rinkimų kampanijoje su sąlyga, kad „šnekės tik apie fut
bolą". Geruoju tai nesibaigė. Būdamas pačiame maišto (vykusio Čikagoje
1968 m.), skirto asmens* laisvėms iškovoti, centre, jis policininko buvo įmes
tas į vitriną. Pasak H. S. Thompsono, tai jį pavertė šaltakrauju revoliucio
nieriumi.
Negana to, nors išmestas iš R. Nixono kampanijos, jis ilgai nedalyvavo
politiniame gyvenime, paskui buvo pakviestas aprašyti Billo Clintono rin
kimų kampaniją (ką ir padarė, net neišeidamas iš savo namų). Tų rinkimų
ataskaita vadinasi „Geriau nei pasidulkint".
Pasak gerojo gonzo daktaro, „kai reikalai tampa keisti, keistumas tam
pa profesija". Šią savo frazę autorius įrodė partijos „Šizai valdo" vardu kel
damas savo kandidatūrą vieno iš Kolorado valstijos miestelių šerifo vietai
užimti. Deja, vietos jis negavo.
Po šių kampanijų H. S. Thompsonas ramiai gyveno savo rančoje, šaudy
damas (juto vos ne fetišistinį potraukį ginklams) į molines lėkštes su Jimmy
Carteriu ir Keithu Richardu.
Apie dabartinio JAV prezidento George'o W. Busho pergalę jis atsi
liepė taip: „Tai pats žiauriausias valdžios pasisavinim as nuo tų laikų, kai
Hitleris užėm ė Reichstagą." Ir pridūrė: „Norėčiau tiems naciams prim yž
ti į gerkles".
Jam pasisekė, jis vis dėlto primyžo isteblišmentui į gerklę. Deja, neilgam.
Nors pats visada sakydavo, kad kai niekas nepadeda, kliaukis paranoja.
Šiame pasaulyje tik tai ir lieka...
H. S. Thompsonas nusižudė savo namuose Kolorado valstijoje 2005 m.

Gonzo biografas
MB

H unter S. Thompson

Baimė ir neapykanta Las Vegase
Iš anglų kalbos vertė Marius Burokas
kitos knygos, 2006

Kelionės, kurią būtų teisingiau pavadinti narkotine orgija, doku
mentinė

kronika.

Knygos

autorius,

ieškodamas

„amerikietiškosios

svajonės" ir lydimas iš Samoa kilusio advokato, vadinamo daktaru Gonzo,
keliauja automobiliu, prikimštu žolės, meskalino, kokaino, eterio, romo,
tekilos ir alaus. Pasiekę Las Vegasą, jie šiurpina kazino ir viešbučių lanky
tojus bei personalą, konfrontuoja su policija ir dalyvauja kovai su narko
tikais skirtoje konferencijoje.

Si komiška, niūriai sąmojinga, preciziškai aprašanti narkotines būkles
bei psichozes knyga pirmą kartą buvo išleista 1971 m.; netrukus ji tapo
psichodelinės literatūros klasika. 1998 m. pagal šį kūrinį Terry Gilliamas
pastatė to paties pavadinimo filmą, kuriame vaidino Johnny Deppas ir Benicio Del Toro.
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