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Olen nüüd suremas, aga mul on veel paljugi öelda. Varem elasin 
endaga rahus. Vaikuses ja rahus. Ent siis lahvatasid ootamatud 
sündmused. Kõiges on süüdi too vananenud nooruk. Varem elasin 
rahus. Enam mitte. Mõni asi vajaks selgitamist. Niisiis toetun küü-
narnukile, tõstan oma suursuguse vabiseva pea ning otsin mälusop-
pidest üles teod, mis vabastavad mind süüst ja kummutavad laimu, 
mida too vananenud nooruk üheainsa tormise öö jooksul minu 
mustamiseks levitas. Vähemalt selline oli tema kavatsus. Inimesel 
tuleb vastutust kanda. Seda olen ma terve elu rääkinud. Inimesel 
on moraalne kohus kanda vastutust oma tegude ja oma sõnade 
ning isegi oma vaikimiste eest, jah, vaikimiste eest, sest ka vaikimi-
sed tõusevad taevasse ja Jumal kuuleb neid, ja ainult Jumal saab 
neist aru ja mõistab nende üle kohut, nii et vaikimistega tuleb olla 
väga ettevaatlik. Mina kannan oma tegude eest täit vastutust. 
Minu vaikimised on laitmatud. Selle ma tahan selgeks teha. Sel-
geks ennekõike Jumalale. Muul pole tähtsust. Vaid Jumalal on. Ma 
ei tea, millest ma õieti räägin. Vahel leian end küünarnukile toetu-
mas. Loen moraali, unistan ja püüan iseendaga rahu sobitada. Tei-
nekord ei mäleta ma isegi oma nime. Minu nimi on Sebastián 
Urrutia Lacroix. Ma olen tšiillane. Mu isapoolsed esivanemad olid 
pärit Baskimaalt ehk Euskadist, nagu tänapäeval öeldakse. Ema 
poolt pärinen õilsalt Prantsusmaalt, külast, mille nimi tähendab 
inimest maa peal või seisvat inimest — lõpu lähenedes ei ole mu 
prantsuse keel enam endine. Küll aga on mul piisavalt jõudu, et 
mäletada solvanguid ja vastata süüdistustele, millega tuli lagedale 
too vananenud nooruk, kes nagu välk selgest taevast mu ukse taha 
ilmus ja mind ilma vähimagi ajendi või põhjuseta haavas. Olgu see 
selgeks tehtud. Minu eesmärk ei ole konflikti ärgitada, pole kunagi 
olnud, minu eesmärk on rahu ja vastutamine oma tegude eest, nii 
sõnade kui ka vaikimiste eest. Ma olen mõistlik inimene. Olen alati 
olnud mõistlik inimene. Kolmeteistkümneaastaselt kuulsin Jumala 
kutset ja otsustasin astuda vaimulikku seminari. Isa oli vastu. Mitte 
väga vankumatult, kuid vastu ta sellele mõttele oli. Mäletan ikka 
veel, kuidas tema vari meie majas toast tuppa libises, otsekui oleks 
tegu olnud nirgi või angerjaga. Ja ma mäletan, ma küll ei tea, kui-
das, aga ma mäletan iseenda naeratust keset pimedust — tolle lapse 
naeratust, kes ma toona olin. Ja ma mäletan jahimeestega gobe-



lääni. Ja metallvaagnat, millel oli kujutatud söömaaeg kõigi selle 
juurde kuuluvate garneeringutega. Oma naeratust ja oma vabinat. 
Ja aasta hiljem, neljateistkümneselt, astusin seminari, ja kui ma 
sealt tükk aega hiljem tagasi tulin, suudles ema mu kätt ja nimetas 
mind isaks, või siis mulle tundus, et ta nimetas mind isaks, ja kui 
ma hämmeldunult protestisin (ema, ära kutsu mind isaks, ma olen 
sinu poeg, ütlesin talle, või äkki ma ei öelnud „sinu poeg“, vaid liht-
salt „poeg“), hakkas ta nutma või nuuksuma, ja siis ma mõtlesin, 
või tuli see mõte mulle alles nüüd pähe, et elu on jada arusaama-
tusi, mis juhatavad meid lõpliku tõeni, ainsa tõeni. Ning pisut enne 
või pärast, see tähendab mõni päev enne preestriks pühitsemist või 
pärast preestrivande andmist, sain tuttavaks Farewelliga, kuulsa 
Farewelliga, ma ei mäleta täpselt, kus, võimalik, et tema kodus, ma 
tõepoolest käisin tal külas, ehkki võib-olla tegin palverännaku 
tema juurde ajalehetoimetusse, või siis nägin teda esimest korda 
tema klubis, ühel melanhoolsel õhtupoolikul, nagu seda on paljud 
aprillikuu õhtupoolikud Santiagos, kuigi minu hinges laulsid lin-
nud ja puhkesid pungad, nagu luuletaja ütleb, ja korraga oli mu ees 
Farewell, pikk mees, meeter kaheksakümmend, olgugi et mulle 
tundus ta kahemeetrisena, ja tal oli heast Inglise kangast hall üli-
kond, käsitööna valmistatud kingad, siidlips, valge särk, niisama 
rikkumata kui minu lootused, tal olid kullast mansetinööbid ja lip-
sunõel, mille embleemi ma ei soovinud tõlgendada, kuid mille 
tähendus ei jäänud mul mitte mingil moel taipamata, ja Farewell 
kutsus mind enda kõrvale istuma, väga lähedale, või siis viis ta 
mind enne oma raamatukokku või oma klubi raamatukokku, ja sel 
ajal kui me raamatuselgasid silmitsesime, hakkas ta häält puhtaks 
köhatama, ja võimalik, et sel ajal, kui ta häält puhtaks köhatas, vaa-
tas ta silmanurgast minu poole, ehkki ma ei saa kindel olla, sest 
mina ei pööranud raamatutelt pilku, ja siis ütles ta midagi, millest 
ma aru ei saanud või mida mu mälu pole talletanud, ning seejärel 
võtsime uuesti istet, tema tugitoolis ja mina toolil, ja me vestlesime 
raamatutest, mille selgasid olime vaadanud ja silitanud, minu äsja 
seminarist tulnud noored sõrmed ja Farewelli jämedad ja juba 
pisut kronksus sõrmed, mis ei olnud temavanuse ja temapikkuse 
mehe juures üllatav, ja me rääkisime raamatutest ja nende autori-
test, ja Farewellil oli hääl nagu mõnel suurel röövlinnul, kes laugleb 



jõgede ja mägede ja orgude ja lammide kohal, alati oli tal varuks 
õige väljend, lause, mis sobis tema mõttega nagu valatult, ja kui ma 
ütlesin talle oma kollanokanaiivsusega, et tahan saada kirjandus-
kriitikuks ja käia sama rada kui tema, et minu meelest ei saa olla 
midagi õndsamat kui lugemine ja oma lugemistöö tulemuste väl-
jendamine ilusas keeles — kui ma seda ütlesin, siis Farewell naera-
tas ja pani käe mulle õlale (käe, mis oli nii raske, nagu oleks selle 
ümber raudne kinnas, või sellest veel raskem), ja ta vaatas mulle 
silma ning ütles, et see ei ole kerge rada. Siin harimatul maal, ütles 
ta, pole kriitiku tee roosiline. Siin mõisnike maal, ütles ta, on kir-
jandus haruldus, ja lugemisoskust ei hinda mitte keegi. Ja kuna 
mina oma ujeduses ei vastanud, kallutas ta oma näo mulle väga 
lähedale ja küsis, kas miski oli mind pahandanud või solvanud. Ega 
teie või teie isa mõisnik ei ole? Ei, vastasin mina. Aga mina olen, 
ütles Farewell, mul on Chilláni lähedal maamõis väikese viinapuu-
aiaga, kust saab täiesti talutavat veini. Ja ilma pikemata kutsus ta 
mind järgmiseks nädalalõpuks oma maamõisa, mis oli saanud 
nime ühe Huysmansi1 raamatu järgi, ma ei mäleta enam, missu-
guse, võimalik, et À rebours või Là-bas, või oli mõisa nimi isegi 
L’oblat, mu mälu pole enam see, mis varem, ma arvan, et mõisa 
nimi oli Là-bas, ja veini nimi samuti, ja pärast kutse esitamist ta 
vakatas, ehkki tema sinised silmad vaatasid ainiti minu omadesse, 
ja minagi olin vait, ning suutmata Farewelli läbitungivat pilku 
taluda, lõin silmad tagasihoidlikult maha nagu haavatud linnu-
poeg, ja kujutasin ette seda mõisa, kus kriitiku tee on roosiline, kus 
lugemisoskus on hinnas ja kus maitse on tähtsam kui praktilised 
vajadused ja kohustused, ja siis tõstsin ma pilgu ja mu seminaristi-
silmad kohtusid Farewelli pistrikusilmadega, ja ma noogutasin 
mitu korda, ütlesin, et jah, ma tulen, oleks au veeta nädalalõpp 
Tšiili suurima kirjanduskriitiku mõisas. Ja kui kokkulepitud päev 
kätte jõudis, valitses mu hinges segadus ning ebakindlus, ma ei 
teadnud, mida selga panna, kas vaimulikurüü või ilmalikud rõivad: 

1 Joris-Karl Huysmans (1848—1907) — prantsuse kirjanik; tema peateo-
seks peetakse dekadentlikku romaani „Äraspidi“ (À rebours, 1884, e. k. 
„Koolibri“, 2013, tlk. Leena Tomasberg). „Là-bas“ oleks tõlkes „Seal“. — 
Siin ja edaspidi tõlkija märkused.



otsustades ilmalike rõivaste kasuks, ei teadnud ma, mida valida, ja 
otsustades vaimulikurüü kasuks, kartsin vale muljet jätta. Samuti 
ei teadnud ma, missugused raamatud rongireisile kaasa võtta, äkki 
„Itaalia ajalugu“ sinnasõiduks ja Farewelli „Tšiili luule antoloogia“ 
tagasisõiduks? Või siis vastupidi. Ma ei teadnud ka, keda ma kirja-
nikest Là-bas’s kohata võin (sest Farewell kutsus alati oma maa-
mõisa kirjanikke), võib-olla luuletaja Uribarrenat, kes on kirjuta-
nud suurepäraseid sonette religioossetel teemadel, võib-olla lühi-
proosa peent stilisti Montoya Eyzaguirret, võib-olla paljukiidetud 
ja ennasttäis ajaloolast Baldomero Lizamendi Errázurizi. Kõik 
kolm olid Farewelli sõbrad. Ent arvestades seda, kui palju oli 
Farewellil sõpru ja vaenlasi, oli igasugune ennustamine mõttetu. 
Kui kokkulepitud päev kätte jõudis ja rong jaamast teele asus, oli 
mu süda raske, kuid samas olin valmis alla neelama ükskõik millise 
kibeda suutäie, mille Jumal oma tarkuses laseb mulle osaks saada. 
Mäletan niisama selgesti, nagu olnuks see täna (õigupoolest veelgi 
selgemini), Tšiili maakohti ja raudtee-äärsetel karjamaadel söövaid 
Tšiili lehmi ja nende musti laike (või valgeid, sõltuvalt lehmast). 
Aeg-ajalt tuli mulle rongi rütmilisest loksumisest tukk peale. Sul-
gesin silmad. Sulgesin nii, nagu sulen nüüd. Aga siis tegin silmad 
järsku uuesti lahti, ja mu pilgule avanes maastik: mitmekesine, 
rikas, vaheldumisi juubeldav ja nukrameelne. Kui rong Chilláni 
jõudis, võtsin takso, mis viis mind Querquéni-nimelisse külakesse. 
Takso jättis mind platsi äärde, mis pidi ilmselt olema küla peaväl-
jak, ehkki see polnud teab mis väljak ja oli täiesti inimtühi. Maksin 
sõidu eest, tulin oma kohvriga autost välja, vaatasin ringi, ja kui ma 
uuesti ringi pöörasin, et taksojuhilt midagi küsida või uuesti tak-
sosse istuda ja otsemaid Chilláni ja sealt tagasi Santiagosse sõita, 
kihutas auto äkitselt minema, justkui oleks selle paiga kuidagi 
pahaendeline kõledus äratanud taksojuhis atavistlikke hirme. Kor-
raks tundsin ka mina hirmu. Olin kindlasti nukker vaatepilt, seis-
tes seal abitult oma seminari ajast pärit kohvriga, teises käes 
Farewelli antoloogia. Puudesalu tagant tõusis lendu paar lindu. 
Nad näisid kriiskavat selle mahajäetud küla nime, Querquén, aga 
samas paistsid nad ka küsivat: quién, quién, quién — kes, kes, kes? 
Lugesin kiire palve ja suundusin puust pingi juurde, et end koguda 
ja saavutada meeleseisund, mis oleks paremini kooskõlas sellega, 



kes ma olin või kelleks ma ennast toona pidasin. Armas neitsi 
Maarja, ära hülga oma sulast, pomisesin, samal ajal kui mustad lin-
nud, umbes kahekümne viie sentimeetri pikkused, karjusid quién, 
quién, quién; armas Lourdes’i neitsi, ära hülga oma vaest preestrit, 
pomisesin, samas kui teised linnud, pruunid või pigem pruunikad, 
valge rinnaga ja umbes kümne sentimeetri pikkused, kriiskasid 
natuke vaiksemalt quién, quién, quién, armas Kannatuste neitsi, 
Mõistmise neitsi, Luule neitsi, ära jäta oma truud alamat loodus-
jõudude meelevalda, pomisesin, samas kui parv pisikesi linde, pur-
puri-, musta-, punase-, kollase- ja sinisekirjuid, kriiskas quién, 
quién, quién, ja samal ajal tõusis äkitselt jäine tuul, ja külm tungis 
üdini. Siis ilmus kruusateel nähtavale mingisugune kaarik või 
kaless või tõld, mida vedasid kaks hobust, üks koorekarva ja teine 
musta-valgekirju, ja minu poole sõites joonistas see rakend silma-
piiri taustale silueti, mida ma ei oska kirjeldada muudmoodi kui 
hirmuäratavana, nagu oleks sõiduriist tulnud kedagi põrgusse 
viima. Jõudnud mõne meetri kaugusele minust, küsis kutsar — 
maamees, kellel olid külmale vaatamata seljas ainult särk ja vest —, 
kas mina olen härra Urrutia Lacroix. Ta ei hääldanud valesti mitte 
ainult mu nime teist osa, vaid ka esimest. Vastasin, et jah, mina 
olen see, keda ta otsib. Siis ronis mees sõna lausumata maha, tõstis 
mu kohvri kaarikusse ja andis märku, et ma tema kõrvale istuksin. 
Olin Kordiljeeridest puhuvast jäisest tuulest kohmas ja küsisin 
umbusklikult, kas ta on pärit härra Farewelli maamõisast. Ei ole, 
vastas maamees. Te ei olegi Là-bas’st? küsisin hammaste plagisedes. 
Olen küll sealt, aga ühtegi härra Farewelli ma ei tunne, vastas too 
armuline hing. Siis taipasin seda, mis oleks pidanud olema ilmne. 
Farewell oli meie kriitiku pseudonüüm. Püüdsin tema päris nime 
meelde tuletada. Teadsin, et perekonnanime esimene osa oli 
González, aga teine mulle ei meenunud, ja mõne silmapilgu kõhk-
lesin, kas öelda, et olen härra Gonzáleze külaline, lihtsalt 
Gonzáleze ja kõik, või parem vakka püsida. Otsustasin vakka 
püsida. Toetusin vastu seljatuge ja panin silmad kinni. Maamees 
küsis, kas mul on paha. Kuulsin tema häält, vaikset kui sosin, mille 
tuul kohe minema kandis, ja just siis tuli mulle meelde Farewelli 
teine perekonnanimi: Lamarca. Ma olen härra González Lamarca 
külaline, ohkasin kergendatult. Härra ootab teid, ütles maamees. 



Kui me Querquéni ja sealsed linnud seljataha jätsime, valdas mind 
võidurõõm. Là-bas’ mõisas ootas mind Farewell koos noore luu-
letajaga, kelle nime ma ei teadnud. Mõlemad olid elutoas, ehkki 
sõnast „elutuba“ ei piisa tolle saali kirjeldamiseks, pigem meenutas 
see raamatukogu või jahipaviljoni, kus olid riiulid täis entsüklo-
peediaid ja sõnaraamatuid ja suveniire, mis Farewell oli ostnud 
oma reisidelt Euroopas ja Põhja-Aafrikas, ning nendele lisaks vähe-
malt tosin topist, teiste hulgas kaks puumat, kelle Farewelli isa oli 
kunagi oma kätega kinni püüdnud. Nagu arvata võis, vesteldi luu-
lest, ja kuigi vestlus minu saabudes katkes, jätkus see kohe, kui 
mind oli juhatatud minu tuppa teisele korrusele. Mäletan, et kuigi 
tahtsin vestlusest osa võtta ja mind ka sõbralikult kutsuti seda 
tegema, otsustasin vaikida. Lisaks kriitikast huvitumisele kirjuta-
sin ka luuletusi, ja vaist ütles mulle, et Farewelli ja noore luuletaja 
lõbusalt pulbitsevas vestluses kaasalöömine oleks nagu tormiga 
mereleminek. Mäletan, et jõime konjakit, ja mäletan, et mingil 
hetkel Farewelli raamatukogu kopsakaid köiteid uurides valdas 
mind sügav trööstitusetunne. Aeg-ajalt puhkes Farewell üleliia val-
justi naerma. Iga sellise naerulagina peale vaatasin silmanurgast 
tema poole. Ta nägi välja nagu jumal Paan või Bacchus oma koo-
pas, või oma lõunamaa kindlusesse sulgunud hulluks läinud kon-
kistadoor. Seevastu noore bardi naer oli peen kui traat, närviline 
traat, ja tema naer tuli alati Farewelli naerupahvaku järel, just nagu 
maole järgnev kiil. Ühel hetkel teatas Farewell, et ootab õhtusöö-
gile teisigi külalisi. Pöörasin pead ja kikitasin kõrvu, aga ülejäänu 
tahtis võõrustaja üllatuseks jätta. Pärastpoole läksin mõisaaeda 
jalutama. Ja ilmselt eksisin ära. Mul oli külm. Aia taga laius kõn-
numaa, metsik loodus, puude varjud, mis näisid mind kutsuvat. 
Niiskus oli talumatu. Silmasin osmikut või sara, mille aknast pais-
tis valgust. Läksin lähemale. Kostis meeste naeru ja naise vastuväi-
teid. Osmiku uks oli paokil. Kuulsin koera haukumist. Koputasin 
ja astusin ilma vastust ootamata sisse. Nägin laua ümber istumas 
kolme meest, kolme Farewelli töömeest, ja puupliidi juures kahte 
naist, üks vana, teine noor, ja niipea, kui naised mind märkasid, 
tulid nad minu juurde ja võtsid mu käed oma karedate pihkude 
vahele. Kui tore, et te tulite, isa, ütles vanem naine minu ees põlvi-
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tades ja surus mu käe oma huultele. Tundsin hirmu ja vastikust, aga 
lasksin tal seda teha. Mehed olid püsti tõusnud. Võtke istet, isake, 
õigemini pojake, ütles üks neist. Alles siis taipasin, et mul on ikka 
veel seljas vaimulikurüü, millega olin sinna sõitnud, ning see võttis 
mind vabisema. Oleksin võinud vanduda, et olin selle seljast võt-
nud, kui käisin ennist Farewelli maja ülakorrusel toas, mis oli minu 
käsutusse antud. Tegelikult olin aga ainult mõelnud riideid vahe-
tada ega olnud seda teinud, vaid läinud samades rõivastes Farewelli 
jahi paviljoni tagasi. Samuti mõtlesin seal maainimeste saras, et 
enam ei ole mul aega enne õhtusööki riideid vahetada. Ja ma mõt-
lesin, et Farewellil jääb minust vale mulje. Ja ma mõtlesin, et ka 
tema ümber keerleval noorel luuletajal jääb minust vale mulje. 
Ning lõpuks mõtlesin üllatuskülalistele, kes on kindlasti tähtsad 
inimesed, ja nägin vaimusilmas iseennast vaimulikurüüs, millele 
oli kogunenud maanteetolmu, rongi tahma ja Là-bas’ jalgradade 
õietolmu, konutamas üksi kusagil nurgas ja söömas oma õhtu-
sööki, julgemata pilkugi tõsta. Ja siis kuulsin uuesti, kuidas üks 
maamees palus mul istet võtta. Ja ma istusin nagu kuutõbine. Ja 
kuulsin, kuidas üks naistest ütles, isa, proovige seda, ja isa, proovige 
toda. Ja keegi rääkis mulle haigest lapsest, aga tema diktsioon oli 
nii kehv, et ma ei saanudki aru, kas laps oli haige või juba surnud. 
Milleks neil mind vaja oli? Kui laps oli suremas, tulnuks kutsuda 
arst. Kui juba surnud, oleks tulnud tema eest hingepalvet lugeda. 
Oleks tulnud tema haua eest hoolitseda. Saada lahti kõikjal kasva-
vast umbrohust. Meenutada teda oma palvetes. Taevas hoidku, ma 
ei saanud ju olla mitmes kohas korraga! Lihtsalt ei saanud. Kas ta 
oli ristitud? kuulsin end küsimas. Jah, isake. Ah nii. Siis on kõik 
korras. Kas soovite veidi leiba, isake? Maitseksin küll, vastasin. 
Minu ette pandi käär leiba. Kõva, saviahjus küpsetatud maaleiba. 
Tõstsin palukese huulile. Siis tundus mulle, et näen ukseavas seda 
vananenud noorukit. Aga see tuli ainult närvidest. Oli viieküm-
nendate lõpp, niisiis võis ta olla kõige rohkem viieaastane, võib-
olla kuuene, ega teadnud veel midagi terrorist, vägivallast ega taga-
kiusamisest. Kas leib maitseb, isa? küsis üks maameestest. Mälusin 
seda. See on hea, vastasin, väga suupärane, hõrk, viib keele alla, 
tõeline ambroosia, meie maa vaimustav and, meie virga talurahva 
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rammus põhitoidus, väga maitsev. Ja tõtt-öelda polnud leib üldse 
paha, ja mul oli kõht tühi, mul oli tarvis midagi hamba alla saada, 
niisiis tänasin maainimesi lahkuse eest ja tõusin püsti, tegin õhus 
ristimärgi, Jumal õnnistagu seda maja, ütlesin, ja marssisin 
minema. Väljas kuulsin uuesti koera haukumist ja okste raginat, 
justkui oleks alustaimestikus peidus mõni loom, kelle silmad jälgi-
vad mu ekslevat teekonda tagasi Farewelli maja juurde, mis ilmuski 
varsti nähtavale nagu tuledes särav ookeanilaev lõunamaa öös. Kui 
ma tagasi jõudsin, polnud õhtusöök veel alanud. Otsustasin jul-
guse kokku võtta ja vaimulikurüü selga jätta. Tegin natuke aega 
parajaks ja lehitsesin jahipaviljonis paari inkunaablit. Terve üks 
sein kuulus Tšiili luule ja proosa tähtteostele, igaühes autori pühen-
dus Farewellile — üks vaimukas, teine viisakas, mõni sõbralik või 
koguni vandeseltslaslik. Polnud kahtlustki, mõtlesin endamisi, et 
minu võõrustaja oli otsekui varjuline abajas, kus olid lühemaks või 
pikemaks ajaks pelgupaiga leidnud kõik selle maa kirjanduslikud 
alused habrastest jahtidest kuni kaubalaevadeni, haisvatest kaluri-
paatidest tohutute lahingulaevadeni. Polnud sugugi juhus, et tema 
maja oli mulle äsja paistnud ookeanilaevana! Tegelikult, juurdle-
sin, oli Farewelli maja hoopis sadam. Siis kuulsin vaikset lohinat, 
justkui roomaks keegi üle terrassi. Uudishimust aetuna tegin klaas-
ukse lahti ja astusin välja. Õhk oli veel jahedam kui enne ja terras-
sil ei olnud kedagi, kuid aias liikus piklik kirstu moodi vari mingi-
suguse lehtla poole — kreekapärane veidrus, mille Farewell oli 
lasknud rajada; lehtla kõrval oli isevärki ratsamonument, väike, 
umbes neljakümne sentimeetri kõrgune pronkskuju, mis näis oma 
porfüürpostamendilt igavesti lehtla kohale kerkivat. Pilvitus taevas 
säras kuu. Tuul pani mu vaimulikurüü laperdama. Liikusin otsus-
tavalt sinnapoole, kuhu vari oli kadunud. Silmasin teda Farewelli 
ratsafantaasia juures. Mees seisis seljaga minu poole. Seljas sametist 
pintsak, kaelas sall, peas kuklasse lükatud kitsa äärega kaabu, pomi-
ses ta vaikselt sõnu, mis said olla suunatud üksnes kuule. Tardusin 
paigale samasuguses asendis nagu ratsakuju, vasak jalg õhus. See 
oli Neruda. Ma ei tea, mis edasi juhtus. Neruda seisis seal ja mõni 
meeter tema taga seisin mina, ning meie vahel olid öö, kuu, ratsa-
kuju, Tšiili puud ja põõsad, kodumaa hämar väärikus. Vaevalt et 


