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L E I D Ė J O  Ž O D I S 

„Pablas Eskobaras!– mano t"vas“!– vienas i# sud"tingiausi$ 
leidybini$ projekt$ per pastaruosius metus, kuriam ry%osi &mo-
ni$ grup" „Grupo Planeta“.

Iki #iol man"me, kad apie narkotik$ ma'jos bos( para#yta 
viskas. Apie j& pasakojo geriausi plunksnos meistrai, garsiausi 
%urnalistai, net jo broliai. Jo istorija taip pat atkurta did%iuosiuo-
se ekranuose. 

Tur"jo praeiti daugiau nei dvide#imt met$, kol jo s)nus 
Chuanas Pablas Eskobaras (Juan Pablo Escobar) dr&so paliesti 
skaudam( viet(!– savo gyvenim(, kurio nepasirinko pats,!– ir 
parodyti &domias t"vi#kos meil"s formas nesaikingumu ir %iau-
rumu persunktoje aplinkoje. Jis pateik" daug ne%inom$ dalyk$, 
kurie byloja, kad knygos herojus buvo dar sud"tingesn" asme-
nyb".

Tai ne viskas. Knygoje „Pablas Eskobaras!– mano t"vas“ pa-
teikiamos kitokios daugelio to meto #alies &vyki$ versijos.

Ilgiau nei metus Chuanas Pablas Eskobaras, pakeit*s vard( 
ir tap*s Chuanu Sebastijanu Marokinu (Juan Sebastián Mar-
roquín), ir „Planeta“ dirbo kurdami #i( knyg(, kuri tur"jo &veikti 
grie%tus leidybinius 'ltrus ir informacijos #altini$ i#keltas kli)tis.

+i tema am%ina. D"l likusi$ gausi$ atvir$ %aizd$, d"l #imt$ 
auk$, kuri$ pareikalavo tas laikas, d"l daugyb"s tyrim$, kuri$ 



dalis iki #iol nebaigti, „Pablas Eskobaras, mano t"vas“ neabejo-
tinai atsidurs #alies ir kit$ pasaulio kra#t$ b)tin$ perskaityti k)-
rini$ s(ra#uose.
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Į Ž A N G A

Pra"jo daugiau nei dvide#imt met$, kol, gyvendamas trem-
tyje, ry%ausi atskleisti savo gyvenim(. Viskam savas laikas; #iai 
knygai ir jos autoriui reik"jo subr*sti, &gyti savikriti#kumo, i#-
mokti nuolankumo. Tik tada gal"jau s"sti u%ra#yti istorij$, ku-
rios iki #i$ dien$ kolumbie,iams kelia daug klausim$. 

Kolumbija per t( laik( taip pat pribrendo i#girsti ir i#klausyti, 
tod"l nutariau, kad at"jo metas pasidalyti savo gyvenimu #alia 
t"vo!– i#skirtin"s asmenyb"s,!– kur& bes(lygi#kai myl"jau ir #alia 
kurio likimui u%sigeidus teko i#gyventi akimirkas, pa%enklinu-
sias Kolumbijos istorij(.

Nuo tos dienos, kai gimiau, iki savo mirties t"vas man buvo 
draugas, vedlys, mokytojas ir geras patar"jas. Kol buvo gyvas, ne 
kart( pra#iau jo para#yti apie savo gyvenim(, bet jis nesutikdavo: 
„Gregori, gyvenim( reikia baigti, kad gal"tum j& apra#yti.“

Prisiekiau atker#yti u% t"vo mirt&, bet po de#imties minu,i$ 
sulau%iau savo priesaik(. Visi turime teis* keistis, ir jau daugiau 
nei dvi de#imtis met$ gyvenu uoliai laikydamasis tolerancijos, 
taikos, dialogo, atleidimo, teisingumo ir susitaikymo princip$.

+i knyga nepriekai#tauja; gil)s pj)viai joje atveria, kaip sukur-
ta m)s$ t"vyn" bei jos politika ir kod"l i# jos &s,i$ gimsta tokios 
asmenyb"s kaip mano t"vas.

Gerbiu gyvenim( ir knyg( para#iau laikydamasis #ios nuos-
tatos, i# kitokios nei &prasta perspektyvos, nesl"pdamas u%antyje 
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slapt$ u%ra#$, prie#ingai nei dauguma t$, kurie ra#" apie mano 
t"v(.

+ioje knygoje apie t"v( daug tiesos. Tai paie#kos ir priart"ji-
mas prie mano t"vo gyvenimo. Tai asmeniniai, intym)s apm(s-
tymai. -mogaus atradimas su visomis ne tik gerosiomis, bet ir 
blogosiomis savyb"mis. Did%ium( nuotyki$ jis man papasakojo 
lau%o #viesoje per ilgas ir #altas paskutini$ savo gyvenimo met$ 
naktis. Kitus u%ra#" nedaug laiko likus iki dienos, kai j& sume-
d%iojo prie#ai. 

T"vo istorija mane nuved" pas %mones, kurie, met$ metus t)-
noj* #e#"lyje, tik dabar ry%osi i#eiti & #vies( ir prisid"ti prie #ios 
knygos ra#ymo, kad mano ir leidyklos s(%in" likt$ rami. 

Ne visada buvau #alia t"vo, ne%inau vis$ jo nuotyki$. Meluoja 
tas, kuris tvirtina %in(s apie j& visk(. Apie daug &vyki$, kurie su-
d"ti & knyg(, i#girdau gerokai v"liau, nei jie &vyko. Mano t"vas 
niekada su manimi d"l nieko nesitardavo!– nesitardavo su nie-
kuo; jis visk( nuspr*sdavo pats.

Daugumos „ties$“ apie mano t"v( %mon"s %inojo tik dal& arba 
i#vis apie jas nenutuok". Pasakoti apie jo gyvenim( rei#k" rizi-
kuoti ir prisiimti did%iul* atsakomyb* u% tai, k( pavie#insiu: kad 
ir kaip gaila, daug %inom$ fakt$ apie j& sutampa su tiesa. -inau, 
kad „Planetos“ leidyklos ir vyriausiojo redaktoriaus Edgaro 
Teljeso (Edgar Téllez) u%d"tas tankus teisingumo 'ltras man pa-
d"jo s"kmingai &gyvendinti savo sumanym(.

+i knyga!– &%valgus ir intymus pasakojimas apie %mog$, kuris 
ne tik buvo mano t"vas, bet ir vadovavo nusikalstamai organiza-
cijai, kokios %monija iki tol nebuvo reg"jusi.
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Vie#ai atsipra#au vis$ savo t"vo auk$ be i#imties; man labai 
skauda #ird& d"l t$, kurie patyr" bais$, su niekuo nesulyginam( 
jo %iaurum( ar net %uvo, b)dami niekuo nekalti. Visiems jiems, 
kiekvienam asmeni#kai visa #irdimi rei#kiu did%iul* pagarb(. +i 
knyga aplaistyta a#aromis, ta,iau apmaudo joje n"ra. N"ra noro 
&sk$sti, atker#yti, ie#koti, kaip pateisinti %iaurum(, ar apgailes-
tauti d"l nusikaltim$ ir atsipra#in"ti u% juos. 

Skaitytoj( nustebins knygos prad%ios skyriai, kuriuose pir-
m(kart atskleid%iu sud"ting( m)s$ #eimos ir gimin"s kon.ikt(. 
Dvide#imt vieni nesutarim$ metai, per kuriuos pri"jau i#vad(, 
kad prie &vyki$ atomazgos, l"musios mano t"vo mirt&, yra tiesio-
giai prisid"j* keli giminai,iai.

Nesuklysiu, jei pasakysiu, kad mano t"vo gimin" mus perse-
kiojo nuo%miau nei jo did%iausi prie#ai. A# juos visuomet myl"-
jau ir gerbiau laikydamasis #eimos vertybi$, kuri$ nevalia n" u% 
k( i#duoti net baisiausiame kare ir juo labiau u% pinigus. Dievas 
ir mano t"vas %ino, jog labiau u% bet k( svajojau ir tro#kau, kad 
toji gimin"s tragedija b)t$ buvusi tik blogas sapnas, o ne tikrov", 
su kuria teko susidurti.

T"vui esu d"kingas u% iki skausmo atvir( nuo#irdum(, kur& 
d%iaugiuosi patyr*s, ta,iau tuo neketinu jo teisinti.

/ mano atsipra#ym( dokumentiniame 'lme „Mano t"vo nuo-
d"m"s“ („Pecados de mi Padre“) nu%udyt$ lyderi$ Luiso Karloso 
Galano (Luis Carlos Galán) ir Rodrigo Laros Boniljos (Rodrigo 
Lara Bonilla) vaikai man atsak": „J)s taip pat esate auka.“ Nuo 
tos akimirkos visuomet sakau: jei a# taip pat esu auka, tai lai vi-
suomet b)siu paskutinis ilgame j$ s(ra#e.



Mano t"vas jaut" atsakomyb* u% savo likim( ir veiksmus, 
u% pasirinkimus kaip t"vas, kaip asmenyb" ir!– k( ,ia sl"pti!– 
kaip banditas, padar*s Kolumbijai ir pasauliui %aizd$, kurios iki 
#iol neu%gyja. Trok#tu, kad kada nors jos u%sitraukt$ ir likt$ tik 
skaud%ios pamokos, kuri$ niekas nenor"t$ pakartoti ir i# kuri$ 
siekt$ mokytis.

A# nebuvau vaikas, kuris aklai tiki t"vu, gyvenime ne kart( 
smerkiau j& u% %iaurum( ir elges&, visais &manomais b)dais mal-
davau, kad liaut$si nekent*s, kad sud"t$ ginklus ir ie#kot$ taiki$ 
savo problem$ sprendimo b)d$.

I# nuomoni$ apie mano t"vo gyvenim( gausos pritariu vie-
nam po%i)riui, kad t"vas buvo bes(lygi#kai atsidav*s vienintelei 
savo brangenybei!– #eimai.

A# esu %mogus ir tikiuosi, kad mane prisimins ne u% tai, k( 
padar" t"vas, o u% tai, k( padariau pats. Pra#au skaitytoj( skaitant 
knyg( man*s nepamir#ti ir nepainioti su t"vu, nors t"vo istorija 
taip pat yra ir mano gyvenimo istorija.



1  S K Y R I U S
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1993 met$ gruod%io 19 dien(, pra"jus dviem savait"ms po 
t"vo mirties, mes akylai saugomi gyvenome Bogotoje, daugia-
bu,io vie#bu,io Tekendamos rezidencijos dvide#imt devintame 
auk#te. Mums netik"tai paskambino i# Medeljino ir prane#", kad 
lai#ke pasl"pus sprogmen& buvo pasik"sinta & m)s$ d"d* Robert( 
Eskobar( (Roberto Escobar) Itagvi kal"jime. 

Susijaudin* puol"me klausin"ti, kas atsitiko, bet niekas nie-
ko mums neai#kino. Per televizijos %inias buvo prane#ta, kad 
Robertas atpl"#" i# prokurat)ros atsi$st( popierin& vok(, #is 
sprogo ir jam smarkiai apdegino veid( bei kr)tin*.

Kit( dien( mums paskambino tetos ir prane#", kad Las Vegaso 
klinika, & kuri( d"d" buvo skubiai nuve%tas, neturi operacijai rei-
kalingos o0almologijos &rangos. Ma%a to, pasklido gandas, kad 
ka%kokie ginkluoti banditai band" j& pribaigti palatoje. 

Tada mano #eima nusprend" Robert( perkelti & Bogotos cen-
trin* karin* ligonin*, kuri ne tik tur"jo geresn"s &rangos, bet ir 
buvo saugesn". Mano mama u% greitosios pagalbos sraigtaspar-
nio nuom( jam pergabenti suplojo tris t)kstan,ius doleri$. Vos 
d"d* Robert( ten paguld", kitas mano d"d"!– mamos brolis!– 
Fernandas (Fernando) ir a# nusprend"me j& aplankyti.

I#eidami i# vie#bu,io nustebome pamat*, kad prokurat)rai 
priklausan,io Techninio tyrim$ korpuso (CTI*) agentus, ku-

* Isp. El Cuerpo Técnico de Investigación de La Fiscalía General de Colombia!– 
Kolumbijos generalinei prokurat)rai priklausantis Techninis tyrim$ korpusas. 
(Vert. past.)
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rie mus saugojo nuo lapkri,io pabaigos, t(dien be i#ankstinio 
&sp"jimo pakeit" pareig)nai i# Bogotos policijos slaptosios tar-
nybos Sijin*. D"dei nieko nesakiau, bet mane nutvilk" nuojauta, 
jog gali atsitikti kas nors negero. Kitose pastato dalyse su m)s$ 
saugumu susijusias pareigas vykd" pareig)nai i# Dijin** ir DAS***. 
Lauke bud"jo kariai.

Pra"jus porai valand$ nuo tada, kai atvykome & karin"s ligo-
nin"s chirurgijos skyri$, i# operacin"s i#"j*s gydytojas prane#", 
kad reikalingas kurio nors Roberto giminai,io sutikimas leisti 
pa#alinti jam abi akis, nes jos nepataisomai su%alotos sprogimo.

Mes atsisak"me pasira#yti sutikim( ir papra#"me gydytojo, 
jog, nors tikimyb" i#gelb"ti d"d"s reg( ma%a, vis tiek padaryt$ 
visk(, k( gali, kad tik pacientas nelikt$ aklas, nesvarbu, kiek tai 
kainuos. Dar pasi)l"me atve%ti geriausi( o0almolog(, kad ir kur 
jis b)t$.

Po keli$ valand$ dar neatsigavus& Robert( i#ve%" i# operaci-
n"s ir paguld" & palat(, kur jo jau lauk" pareig)nas i# INPEC****. 
D"d"s veidas, kr)tin" ir kair" ranka buvo sutvarstyti.

Kantriai lauk"me, kol jis atsibus. Vis dar apsvaig*s nuo nar-
koz"s i#lemeno mat(s nery#ki( #vies(, bet neskiri(s daikt$.

* Isp. La Seccional de Investigación Criminal!– Kriminalini$ tyrim$ skyrius, pri-
klausantis Kolumbijos nacionalinei policijai ir veikiantis apibr"%tose teritorijo-
se (pvz., miestuose). (Vert. past.)
** Isp. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol!– slaptoji policijos tarny-
ba, kriminalini$ tyrim$ ir Interpolo valdyba, priklausanti Kolumbijos naciona-
linei policijai ir veikianti #alies mastu. (Vert. past.)
*** Isp. El Departamento Administrativo de Seguridad!– Saugumo administracijos 
departamentas. (Vert. past.)
**** Isp. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario!– Kal"jim$ departamentas. 
(Vert. past.)
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Kai d"d"s b)kl" pager"jo, prisipa%inau jam bijantis, kad jei 
po t"vo mirties buvo pasik"sinta & j&, vadinasi, kitos aukos b)-
sime mano mama, sesuo ir a#. Kamuojamas nerimo paklausiau, 
ar t"tis netur"jo slapto sraigtasparnio, kuriuo gal"tume pab"gti.

Per pokalb&, kur& pertrauk" ap%i)r"ti d"d"s sugu%"j* medikai 
ir slaug"s, jo vis klausin"jau, kaip gal"tume i#vengti akivaizdaus 
t"vo prie#$ keliamo pavojaus.

Akimirk( patyl"j*s Robertas liep" susirasti popieriaus ir ra-
#ikl&.

– U%sira#yk, Pablai. „AAA“. Nueik & JAV ambasad(, papra#yk 
pagalbos ir pasakyk, kad tave siun,iu a#.

Ra#tel& &sid"jau & ki#en* ir pasakiau Fernandui, kad mums 
reikia & ambasad(, bet kaip tik t( akimirk( & palat( u%"jo chi-
rurgas pasakyti, jog padar" visk(, k( gal"jo, kad i#gelb"t$ d"d"s 
akis, ir tvirtino es(s nusiteik*s optimisti#kai.

Pad"kojome gydytojui u% r)pest& ir jau nor"jome atsisvei-
kin* i#eiti, ta,iau jis grie%tai parei#k", kad negaliu i#eiti i# ligo-
nin"s.

– Kaip tai suprasti, gydytojau? Kod"l?
– Dar neatvyko j)s$ apsauga,!– atsak".
Gydytojo %od%iai suk"l" dar daugiau baim"s. Juk jis operavo 

d"d*, tod"l tur"jo b)ti sutelk*s vis( d"mes& & operacij(: kod"l 
jam r)p"jo, kur yra ir kod"l dar neatvyko mano apsauga? 

– Gydytojau, a# laisvas %mogus. O gal jau kalinys? A# vis 
tiek i#eisiu. Bijau, kad #iandien prie# mane &vykdys s(moksl(. 
Ma,iau, kad pasikeit" mus saugoj* CTI pareig)nai,!– atsakiau 
smarkiai i#sigand*s.
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– Tu ne suimtas, o saugomas. Karo ligonin"s personalas atsa-
ko u% pacient$ saugum(, tod"l tave galiu perduoti tik valstyb"s 
tarnyboms.

– Tie, kurie mane saugojo, dabar nori pribaigti, gydytojau,!– 
neatly%au.!– Tod"l sugalvokite k( nors, kad gal",iau i#eiti i# ligo-
nin"s, net jei reik"s i#skristi pro lang(. Nelipsiu &!ma#in( t$, kurie 
atva%iuos man*s nu#auti.

Matydamas baim"s i#kreipt( mano veid(, gydytojas tyliai at-
sak" neprie#tarauj(s ir tuoj pat i#ra#ysi(s leidim( mane ir d"d* 
Fernand( i#leisti. Slapstydamiesi gr&%ome & Tekendamos reziden-
cijas ir kit( dien( nusprend"me kreiptis & ambasad(.

Atsik"l"me anksti. Su d"de Fernandu nu"jome & vien( i# dvi-
de#imt devintame auk#te esan,i$ kambari$, kuriame bud"jo 
mus saugantys pareig)nai. Pasisveikinau su A-1 ir pasakiau, kad 
mums reikia palydos vykstant & Amerikos ambasad(.

– K( ten veiksit?!– piktai paklaus".
– Neprivalau jums ai#kinti, kur einu. Ar paskirsite mums ap-

saug(, ar paskambinti generaliniam prokurorui ir pasisk$sti, kad 
nenorite m)s$ saugoti?

– +iuo metu neturim pakankamai vyr$ jums lyd"ti,!– at#ov" 
susierzin*s prokurat)ros pareig)nas. 

– Kaip neturite? Juk mus nuolat saugo kone keturiasde#imt 
pareig)n$, ir yra skirti special)s automobiliai mums ve%ti.

– Jei norit, galit eiti. A# j)s$ nesaugosiu. B)kit mielas ir para-
#ykit, kad atsisakote apsaugos, kuri( jums si)lom.

– Duok lap(, para#ysiu,!– nukirtau.
A-1 i#"jo & kit( kambar& ie#koti popieriaus, o mes pasinau-

dojome proga ir sprukome i# vie#bu,io. Nub"gome &! apa,i(, 
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pasigavome taksi ir po dvide#imties minu,i$ jau buvome prie 
JAV ambasados. A#tunt( ryto prie jos buvo nut&susi ilga eil" 
%moni$, laukian,i$ viz$, kad gal"t$ vykti & Valstijas. 

Siaubingai jaudinausi. Prasiskyniau keli( per %mones karto-
damas, kad man reikia ne vizos, o kit$ dokument$. Prisibrov*s 
iki kabinos, kurioje buvo tvarkomi dokumentai, i#sitraukiau po-
pier"l& su trimis A, kurias padiktavo Robertas, ir priplojau j& prie 
tamsinto #arvuotojo stiklo. 

Tuoj pat prisistat" keturi augaloti vyrai ir "m" mus fotogra-
fuoti. A# tyl"jau. Po poros minu,i$ vienas i# j$ pri"jo ir liep" eiti 
kartu. 

Nepaklaus" vardo, nepra#" joki$ dokument$, nieko netikri-
no ir neved" per metalo detektorius. Supratau, kad triguba A yra 
slaptas kodas, kur& man atskleid" d"d" Robertas. Bijojau. I# bai-
m"s tuo metu nesusim(s,iau, koki$ ry#i$ mano t"vo brolis turi 
su amerikie,iais.

Kai buvau bepris"d(s laukimo sal"je, prie man*s pri"jo vyres-
nio am%iaus, gerokai pra%il*s, rimtos i#vaizdos vyri#kis.

– A# D%ojus To0as (Joe To0), DEA* Lotyn$ Amerikoje direk-
torius. Eikite su manimi.

Nusived" & #alia esant& kabinet( ir be joki$ &%ang$ paklaus", 
ko at"jau & ambasad(.

– At"jau pra#yti pagalbos, nes tuoj i#%udys vis( m)s$ #eim(... 
/ jus patar" kreiptis d"d" Robertas. Liep" pasakyti, kad mane 
siunt" jis. 

* Angl. Drug Enforcement Administration!– JAV Narkotik$ kontrol"s departa-
mentas, priklausantis JAV Saugumo departamentui. (Vert. past.)
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– Mano valstyb" jums negali u%tikrinti jokios pagalbos,!– at-
#ov" To0as sausu ir #altu balsu.!– Daugiausia, k( galiu padaryti, 
tai rekomenduoti Jungtini$ Valstij$ teisinink(, kuris &vertins ga-
limybes skirti jums prieglobst& m)s$ #alyje mainais u% j)s$ ben-
dradarbiavim(.

– Kok& bendradarbiavim(? A# nepilnametis.
– J)s gal"tum"te pad"ti... Suteikti daug informacijos.
– Informacijos? Kokios?
– Atiduoti t"vo archyvus.
– J& nu%ud"te, tod"l su juo mir" ir jo archyvai.
– Nesuprantu, k( norite pasakyti,!– atkirto pareig)nas.
– J)s liep"te nu%udyti mano t"v(... Jis vis( informacij( sau-

gojo atmintyje. Dabar jis mir*s. Jis u%sira#in"jo tik automobili$ 
numerius ir savo prie#$ i# Kalio kartelio adresus, bet #iuos duo-
menis i#kart kon'skavo Kolumbijos policija.

– Teisininkai nuspr*s, ar jus &leisti & #al&.
– Tuomet neturime apie k( kalb"tis, pone. A# eisiu. Labai 

a,i),!– tariau DEA direktoriui, kuris su manimi sant)riai atsi-
sveikino ir &teik" savo vizitin* kortel*.

– Jei k( nors prisiminsit, paskambinkit.
I#"jau i# JAV ambasados kamuojamas daugyb"s klausim$. 

Netik"tas susitikimas su auk#,iausia DEA galva Kolumbijoje ir 
Lotyn$ Amerikoje m)s$ situacijos nepatais", bet atskleid" tai, 
ko ne%inojome: d"d" Robertas tur"jo &taking$ ry#i$ su amerikie-
,iais, kurie dar prie# tris savaites si)l" penkis milijonus doleri$ 
tam, kas sugaus mano t"v(, ir kurie jam sumed%ioti & Kolumbij( 
atsiunt" kone vis( savo armij(. 
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Buvo sunku suvokti, kad t"vo brolis gali b)ti susij*s su di-
d%iausiu jo prie#u. Man kilo &tarimas, kad Robertas, Jungtin"s 
Valstijos ir Pepes$* grupuot" buvo susivienij* sugauti mano t"-
v(.

+i prielaida tur"jo pagrindo. Prisimin"me vien( i# galv$ i#ga-
ravus& &vyk&, kuris nutiko tuo metu, kai visa m)s$ #eima su t"vu 
sl"p"si kaimo sodyboje kalnuotame Beleno sektoriuje, 16-oje 
Medeljino komunoje. Tada, 1993 met$ gegu%"s 18!dien(, sus"m" 
mano pusbrol&, Roberto s)n$ Nikol( Eskobar( Urkich( (Nicolás 
Escobar Urquijo), kur& buvo pagrob* du vyrai ir viena mote-
ris. J& u%klupo Katijo u%eigoje prie kelio, jungian,io Kaldaso ir 
Amagos miestelius Antiokijoje. 

Mums t)nant sl"ptuv"je paskambino ir %ini( prane#" gi-
minaitis. I#sigandome, kad mums galas, nes tuo metu Pepesai 
visu paj"gumu ie#kojo mano t"vo ir jau buvo i#krat* nema%ai 
Eskobar$ ir Henao gimini$ #eim$.

Laim", pra"jus penkioms valandoms po su"mimo Nikolas 
buvo paleistas & laisv* sveikas ir gyvas prie Medeljine esan,io 
Intercontinental vie#bu,io, ir m)s$ baim" atsl)go.

Kasdien jaut"m"s vis labiau atskirti nuo pasaulio, o Nikolo 
su"mimas greitai nublanko, tik mudu su t"vu svarst"me, kaip 
pusbroliui sveikut"liui pavyko atgauti laisv*, nes toks pasik"sini-
mas, turint omenyje t$ dien$ &vykius ir &tamp(, i# esm"s rei#k" 
mirties nuosprend&.

* Isp. Los Pepes (sutrumpintai isp. Los Perseguidos por Pablo Escobar!– Pablo 
Eskobaro persekiojamieji)!– narkotik$ ma'jos suformuota ir 'nansuojama su-
karinta grupuot", kuri( sudar" buv* Pablo Eskobaro draugai ir bendradarbiai i# 
Medeljino kartelio. (Vert. past.)
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Kaip Nikolas i#sigelb"jo? U% k( mainais j& paleido Pepesai po 
keli$ valand$ su"mimo? Gali b)ti, kad Robertas, siekdamas i#-
gelb"ti s)naus gyvyb*, susitar" su mano t"vo prie#ais.

+i prielaida pasitvirtino po a#tuoni$ m"nesi$, 1994 met$ rug-
pj)t&, po mano apsilankymo JAV ambasadoje. 

Tomis dienomis mano mama, sesuo Manuela (Manuela), ma-
no mergina Andr"ja (Andrea) ir a# nuvykome prie Neapolio ran-
,os griuv"si$; i# pastat$ ma%ai kas buvo lik*. Prokurat)ra mums 
i#dav" leidim( ten nuva%iuoti, nes mama tur"jo susitikti su vienu 
galingu regiono ma'jos bosu ir atiduoti jam kelis t"vo daiktus. 

Vien( popiet*, kai vaik#tin"jome po sen( pakilimo tak( ran-
,os teritorijoje, paskambino teta Alba Marina Eskobar (Alba 
Marina Escobar) ir pasak", kad jai labai reikia su mumis nedel-
siant susitikti, nes reikalas itin skubus.

I#kart sutikome i#gird* %od& „skubus“, nes m)s$ #eimos %o-
dyne jis rei#k", kad ka%kam i#kilo mirtinas pavojus. Ji pas mus 
atvyko t( pat& vakar( be joki$ daikt$. Jos lauk"me administra-
toriaus namelyje, vieninteliame pastate, kuris atlaik" ginkluotus 
&siver%imus, kar( ir stov"jo nesugriautas. 

Mus saugantys prokurat)ros ir Sijin pareig)nai liko laukti 
kieme. Tet( pakviet"me u%eiti & valgom(j& ir ten j( pavai#inome 
sancocho*. 

Paskui ji papra#" likti pasikalb"ti tik mam( ir mane. 
– Turiu %ini( nuo Roberto.
– Kas atsitiko, teta?!– nervingai paklausiau.

* Tradicin" Kolumbijos ir keli$ kit$ Lotyn$ Amerikos #ali$ sriuba i# m"sos, 
#akniagumbi$ ir dar%ovi$. (Vert. past.)
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– Liep" jums prane#ti d%iugi( naujien(. Tik"tina, kad jums 
i#duos vizas i#vykti & Jungtines Valstijas.

– Tai puiku! Kaip jam pavyko?! – puol"me klausin"ti. Teta 
mat", kaip pasikeit" m)s$ veidai.

– Poryt jums j$ neduos. Prie# tai reik"s kai k( padaryti,!– tar". 
Jos balso tonas man suk"l" &tarim(.!– Nieko sud"tingo. Robertas 
susitar" su DEA d"l viz$ jums, o jo u% tai papra#" paslaugos. 
Jums reikia para#yti knyg( kokia norite tema. Svarbiausia, 
kad joje b)t$ minimi j)s$ t"vas ir Vladimiras Montesinosas 
(Vladimiro Montesinos), Fuchimorio slaptosios tarnybos vado-
vas Peru. Tur"site teigti, kad j& mat"te Neapolio ran,oje su j)s$ 
t"vu ir kad Montesinosas atskrido l"ktuvu. Visas kitas knygos 
turinys nesvarbus.

– Ne visai geros %inios, teta,!– replikavau.
– Kod"l ne? Nejau jums nereikia viz$?
– Sutik,iau papasakoti DEA visk(, kas yra tiesa, bet #itaip me-

luoti ir tuo padaryti did%iul"s %alos a# nesutinku.
– Taip, Marina,!– &siterp" mano mama.!– Tai pavojinga. Kaip 

&rodysime, kad tai, k( sakome, yra tiesa?
– O koks j)s$ reikalas? Juk jums reikia viz$. Montesinos$ ir 

Fuchimori$ nepa%&stat, tod"l jums jokio skirtumo. Juk norit gy-
venti ramiai. DEA pra#" pasakyti, kad bus jums labai d"kinga u% 
paslaug(, o Jungtin"se Valstijose nuo tada, kai para#ysit knyg(, 
niekas prie j)s$ nekibs ir netrukdys gyventi. Dar jie %ada suteikti 
galimyb* i#sive%ti pinig$ ir juos ten leisti nevar%omai.

– Marina, nenoriu &klimpti & problemas teigdamas tai, ko i# 
ties$ nebuvo.


