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I SKYRIUS

Y,- ./01- visuotinai pripa*inta tiesa, kad nema*us 
turtus paveld#j(s viengungis negali apsieiti be *monos.

Kad ir kaip menkai b2na *inomi tokio pirm3 kar-
t3 apylink#se pasirod*iusio vyri!kio jausmai ar pa*i2ros, !i tiesa 
taip giliai )si!aknijusi kaimynyst#je gyvenan'i" !eim" galvose, 
jog neju'ia jis imamas laikyti teis#ta vienos ar kitos j" dukter" 
nuosavybe.

– Brangusis pone Beneti,4– vien3 dien3 jam tar# jo ponia.4– 
Ar gird#jote, kad Neter5ldo Park3 pagaliau i!nuomojo?

Ponas Benetis atsak# negird#j(s.
– Bet taip yra,4– atsak# ji.4– Nes ponia Long k3 tik buvo ten 

ir visk3 man papasakojo.
Ponas Benetis nutyl#jo.
– Nejaugi nenorite i!girsti, kas i!sinuomojo?!4– nekantriai 

su!uko jo *mona.
– J!s norite man papasakoti, o a! n# kiek tam neprie!tarauju.
Tokio paskatinimo pakako.
– Brangusis, *inokite, ponia Long sako, kad Neter5ld3 i!-

sinuomoj(s labai turtingas jaunas vyri!kis i! &iaur#s Anglijos; 
kad jis atvyk(s pirmadien) ketvertu arkli" kinkytu fajetonu 
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ap*i2r#ti namo ir buv(s taip su*av#tas, jog tuoj pat sutar(s su 
ponu Morisu, kad namas pereisi3s jo *inion prie! Mykolines, o 
kelis savo tarnus atsi"si3s dar nepasibaigus kitai savaitei.

– Kuo jis vardu?
– Binglis.
– Jis ved(s ar viengungis?
– O! Viengungis, brangusis, joki" abejoni"! Viengungis ir 

labai turtingas; keturi ar penki t2kstan'iai per metus. Kaip pa-
sisek# m2s" mergait#ms!

– Kaipgi dabar? O kuo jos 'ia d#tos?
– Brangusis pone Beneti,4– atsak# *mona.4– Kaip j2s mane 

varginate! Turiu jums pasakyti, kad a! galvoju apie jo vedybas su 
viena i! j".

– Ar tur#damas tok) ketinim3 jis 'ia ir apsigyveno?
– Ketinim3! Nes3mon#, kaip galite taip kalb#ti! Bet visai 

tik#tina, kad jis gali vien3 j" )simyl#ti, tod#l j2s privalote j) ap-
lankyti vos jam atvykus. 

– Nematau jokio reikalo. Galite pati eiti su mergait#mis, 
galite jas i!leisti vienas, ir taip veikiausiai b2t" dar geriau, nes 
savo gro*iu nenusileid*iate n# vienai j", tad ponas Binglis i! viso 
b2rio gali pasirinkti jus.

– Brangusis, j2s man pataikaujate. 6inoma, a! buvau ap-
dovanota gro*iu, bet dabar nemanau esanti ypatinga gra*uol#. 
Penkias dukras u*auginusi moteris netur#t" galvoti apie savo 
pa'ios gro*). 

– Tokiais atvejais moteriai da*niausiai gro*io lieka tiek, kad 
neb#ra apie k3 galvoti.

– Bet, brangusis, j2s privalote aplankyti pon3 Bingl), kai jis 
apsigyvens kaimynyst#je.
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– U*tikrinu, kad n# neketinu to daryti.
– Bet pagalvokite apie savo dukras. Tik )sivaizduokite, ko-

kia puiki ateitis laukia vienos j". Seras Viljamas ir ledi Lukas 
b2tinai eis, ir tik d#l tos vienintel#s prie*asties; juk *inote, kad 
jie nelanko naujai atvykusi"j". Tikrai privalote nueiti, nes mes 
negal#sime pas j) nuvykti, jei to nepadarysite j2s.

– Dieva*i, j2s per daug skrupulinga. Dr)stu sakyti, kad po-
nas Binglis labai apsid*iaugs jus i!vyd(s, o a! br2k!telsiu kelias 
eilutes ir patvirtinsiu kuo nuo!ird*iausiai pritariantis jo vedy-
boms su bet kuria i! mergai'i", nors negaliu neu*tarti geru *o-
deliu savo ma*osios Liz#s. 

– Nor#'iau, kad to nedarytum#te. Liz# niekuo ne geresn# 
u* kitas; ir a! neabejoju, kad ji toli gra*u n#ra tokia *avinga kaip 
D*ein# ar tokio linksmo b2do kaip Lidija. Bet j2s visada pirme-
nyb( atiduodate jai. 

– N# viena j" negali ka*in kuo pasigirti,4 – atsak# jis.4 – 
Kvailos ir nieko nei!mano, kaip ir kitos mergait#s; Liz# yra gu-
vesnio proto u* seseris.

– Pone Beneti, kaip j2s galite !itaip koneveikti savo vaikus? 
Jums malonu mane erzinti. Ir jums visai negaila mano varg!" 
nerv".

– J2s neteisingai mane supratote, brangioji. A! labai gerbiu 
j2s" nervus. Jie yra seni mano bi'iuliai. Jau ma*iausiai dvide-
!imt met" j2s su tokia meile man kalbate apie juos.

– Ak! J2s ne*inote, kaip a! ken'iu.
– Bet tikiuosi, kad i!tversite ir sutiksite dar daug jaunuoli" 

su keturiais t2kstan'iais metini" pajam", kurie apsigyvens m2-
s" apylink#se.

– Mums nebus jokios naudos, jeigu ir dvide!imt toki" at-
vykt", nes j2s j" neaplankysite.
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– Pa*adu, brangioji, kai atvyks dvide!imt, aplankysiu visus.
Ponas Benetis buvo toks keistas guvaus proto, sarkasti!ko 

humoro, sant2rumo ir nepastovumo kratinys, kad per dvide-
!imt trejus bendro gyvenimo metus *mona taip ir ne)steng# 
perprasti jo b2do. J" suprasti buvo kur kas lengviau4– menko 
protelio, nei!silavinusi ir aik!tinga moteri!k#. Jeigu j3 u*valdy-
davo apmaudas, ji vaizduodavosi, kad tai nervai. Jos gyvenimo 
tikslas buvo i!tekinti dukteris; vienintel# paguoda4 – vizitai ir 
naujienos.
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P /7-8 Benetis buvo vienas pirm"j", pasveikinusi" pon3 
Bingl). Jis i! pat prad*i" nor#jo an3 aplankyti, nors ligi 
paskutin#s akimirkos tvirtino *monai neketin3s niekur 

eiti, ir iki pat vakaro, jau po jo vizito, ji visi!kai nieko nenutuo-
k#. Tada tai buvo atskleista !itaip. Steb#damas, kaip antroji duk-
t# darbuojasi puo!dama skryb#lait(, jis 2mai kreip#si ) j3: 

– Lize, tikiuosi, kad ponui Bingliui ji patiks.
– Mums nelemta su*inoti, kas ponui Bingliui patinka,4 – 

pagie*ingai at!ov# jos motina,4– nes mes niekada pas j) nenu-
vyksim.

– Bet j2s pamir!tate, mama,4– tar# Elizabet#,4– kad sutiksi-
me j) vakar#liuose, ir kad ponia Long *ad#jo mus supa*indinti.

– Netikiu, kad ponia Long taip pasielgt". Pati turi dvi duk-
ter#'ias. Ji4– savanaud# ir veidmain#, ir a! esu labai prastos nuo-
mon#s apie j3.

– A! ne k3 geresn#s,4– tar# ponas Benetis.4– Ir d*iaugiuosi, 
kad j2s nelaukiate jos malon#s. 

Ponia Benet nesiteik# atsakyti, bet, ne)stengdama susitvar-
dyti, #m# pl2sti vien3 i! dukter".

– Kite, d#l Dievo meil#s, liaukis taip kos#jusi! Gal#tum bent 
truput#l) pasigail#ti mano nerv". Visai baigi juos i!draskyti.



– Lize, tikiuosi, kad ponui Bingliui ji patiks.
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– Kiti nesupranta, kada reikia kos#ti,4– pasak# t#vas.4– Ji ne-
vykusiai pasirenka laik3.

– A! kos'iu ne savo malonumui,4– pasi!iau!# Kit#.
– Lize, kada kitas tavo pokylis?
– Po dviej" savai'i" ir vienos dienos.
– Na va!4– su!uko motina.4– O ponia Long gr)! tik dien3 

prie! pokyl); taigi ji negal#s m2s" pristatyti, nes pati jo nepa-
*inos.

– Vadinasi, brangioji, j2s b2site prana!esn# u* savo bi'iul( ir 
gal#site pati j3 pristatyti ponui Bingliui.

– Tai ne)manoma, pone Beneti, ne)manoma, nes a! pati jo 
nepa*)stu; kaip j2s galite !itaip mane erzinti? 

– Vertinu j2s" apdairum3. 6inoma, dviej" savai'i" pa*in-
tis4– ne ka*in kas. Ne)manoma pa*inti *mogaus per dvi savai-
tes. Bet jeigu mes nei!dr)sime, i!dr)s kas nors kitas; be to, ponia 
Long ir jos dukter#'ios turi i!m#ginti savo laim(. Kadangi tok) 
*ingsn) ji )vertins kaip malon(, jeigu j2s atsisakote tai padaryti, 
!io reikalo imuosi a!. 

Mergait#s )bed# akis ) t#v3. Ponia Benet tei!tar#:
– Niekai, niekai!
– K3 gal#t" reik!ti tie kategori!ki !2k'iojimai?!4 – su!uko 

jis.4 – Nejaugi manote, kad supa*indinimo ritualas ir jam tei-
kiama reik!m# yra vieni niekai? #ia a! negal#'iau jums pritarti. 
Mere, k3 pasakysi? 6inau, kad esi giliai m3stanti panel#, skaitai 
geras knygas ir i!sira!ai citatas.

Mer# nor#jo pasakyti k3 nors labai protinga, bet ne*ino-
jo k3.

– Kol Mer# rikiuoja savo mintis,4– t(s# jis,4– gr)*kime prie 
pono Binglio.
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– Man jau u*teks to pono Binglio!4– su!uko jo *mona.
– Labai apmaudu tai gird#ti, bet kod#l nesak#te anks'iau? 

Jei !)ryt b2'iau *inoj(s, tikrai neb2'iau pas j) va*iav(s. Man la-
bai gaila, bet a! jau j) pasveikinau, ir dabar pa*inties nebei!veng-
sime. 

Poni" nuostaba buvo kaip tik tokia, kokios jis ir tik#josi; 
ponios Benet tikriausiai toli pralenk# vis" kit", nors, pirmajam 
d*iaugsmo !urmuliui aprimus, ji #m# ai!kinti, kad vis3 laik3 b2-
tent to ir tik#josi. 

– Koks j2s nuostabus, brangusis pone Beneti! Bet a! *ino-
jau, kad man pavyks jus )tikinti. 6inojau, kad pernelyg mylite 
savo mergaites ir nepraleistum#te tokios progos. Kokia a! pa-
tenkinta! Ir kaip !auniai pajuokavote, kad nu#jote !)ryt ir nie-
kam neprasitar#te iki pat !ios akimirkos.

– Dabar, Kite, gali kos#ti kiek tik !irdis geid*ia,4– tarstel#-
jo ponas Benetis ir tai sakydamas i!#jo i! kambario nuvargintas 
*monos d*i2gavim".

– Mergait#s, j2s turite nuostab" t#v3,4– pasak# !i, kai durys 
u*sidar#.4 – Ne*inau, kaip ir atsid#kosite u* jo gerum3; beje, 
man taip pat. 6inokit, kad sulaukus m2s" met" kasdien#s nau-
jos pa*intys n#ra labai malonus dalykas, bet d#l j2s" mes visk3 
padarysim. Lidija, meile mano, nors tu esi jauniausia, dr)stu sa-
kyti, kad ponas Binglis b2tinai per pokyl) tave pa!okdins. 

– Ai!4– i!did*iai at!ov# Lidija.4– A! visai nebijau, nes nors 
esu jauniausia, betgi auk!'iausia.

Visas lik(s vakaras prab#go sp#liojant, kada jis atvyksi3s atsa-
komojo vizito, ir svarstant, kada joms der#t" j) pakviesti piet".



13
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K -9 1, 01:0 ponia Benet, savo penki" dukter" pa-
dedama, kamantin#jo vyr3 ta tema, joms nepavyko 
i!pe!ti jokio patenkinamo atsakymo, kaipgi atrod3s 

tas ponas Binglis. Jos puol# j) visais )manomais b2dais: atvirais 
klausimais, gudriomis sp#lion#mis, tolimomis u*uominomis, 
bet jam vis pavykdavo i!sisukti; ir pagaliau jos buvo priverstos 
pasitenkinti kaimyn#s ledi Lukas *iniomis i! antr" l2p". Jos pa-
sakojimas bylojo atvyk#lio naudai. Ser3 Viljam3 jis tiesiog su*a-
v#j(s. Ponas Binglis es3s gana jaunas, labai patrauklus, nepapras-
tai malonus, ir, lyg to dar b2t" negana, ketin3s ) kit3 vakar#l) 
atsivesti b2r) draug". Kas gal#t" b2ti geriau! Jei m#gsti !okti, 
vadinasi, nei!vengiamai )simyl#si; ir buvo imta puosel#ti gana 
dr3sias viltis d#l pono Binglio !irdies.

– Jeigu pamaty'iau vien3 savo dukter" laimingai )sik2rusi3 
Neter5lde,4– pasak# ponia Benet savo vyrui,4– o visas kitas taip 
pat s#kmingai i!leis'iau u* vyr", daugiau nieko nebenor#'iau.

Po poros dien" ponas Binglis atvyko atsakomojo vizito ir 
apie de!imt) minu'i" pas#d#jo drauge su ponu Bene'iu biblio-
tekoje. Jis puosel#jo vilt), kad jam bus leista i!vysti jaun3sias pa-
neles, apie kuri" gro*) tiek daug buvo gird#j(s, bet pamat# tik 
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j" t#v3. Panel#ms labiau pasisek#, nes pro antrojo auk!to lang3 
gal#jo )sitikinti, kad jis vilk#jo m#lyn3 !vark3 ir atjojo ant juodo 
*irgo.

Netrukus buvo i!si"stas kvietimas atvykti piet", o ponia 
Benet jau buvo suplanavusi, kokie patiekalai gal#t" padaryti 
garb( jos virtuvei, bet buvo gautas atsakymas, kad visk3 teks ati-
d#ti. Ponas Binglis rytojaus dien3 tur)s b2ti mieste, tod#l jam 
tenk3 atsisakyti garb#s kartu pietauti ir t. t. Ponia Benet nepa-
prastai susikrimto. Ji ne)sivaizdavo, koki" reikal" galima tur#ti 
vos atvykus ) Harford!yr3, ir #m# nuog3stauti, kad jis am*inai 
skrajosi3s i! vienos vietos ) kit3, taip niekada rimtai ir nenut2p-
damas Neter5lde, kaip tur#t" b2ti. Ledi Lukas !iek tiek apra-
mino jos b2g!tavimus, paki!usi mint), jog jis i!vyk(s ) London3 
tik tam, kad atsive*t" ) puot3 daug draug"; ir netrukus pasklido 
*inia, kad ponas Binglis ) vakar#l) atsive!i3s dvylika paneli" ir 
septynis ponus. Mergait#s sielojosi d#l tokios paneli" gausyb#s, 
bet dien3 prie! pokyl) jas paguod# *inia, kad, u*uot parsikviet(s 
dvylika, jis i! Londono atsive*# tik !e!is *mones: penkias seseris 
ir pusbrol). O kai draugija )*eng# ) kambar), kur buvo susirink( 
sve'iai, j3 sudar# viso labo penki asmenys: ponas Binglis, dvi jo 
seserys, vyresniosios sesers vyras ir dar vienas jaunuolis. 

Ponas Binglis4 – patrauklus ir tikras aristokratas: maloni" 
veido bruo*", nat2ralaus bei nevar*omo elgesio. Jo seserys bu-
vo gra*ios, neabejotinai kilming" manier" moterys. Svainis 
ponas Herstas niekuo nei!siskyr# i! kit" d*entelmen"; bet jo 
bi'iulis ponas Darsis netrukus prikaust# vis" d#mes) savo lie-
knu, auk!tu stotu, maloniais bruo*ais, kilminga laikysena bei 
kalbomis, apskriejusiomis kambar) nepra#jus n# penkioms 
minut#ms po jo pasirodymo, apie de!imt) t2kstan'i" metini" 
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pajam". Ponai paskelb# j) esant maloniu asmeniu, ponios nu-
tar#, kad jis kur kas patrauklesnis nei ponas Binglis, ir veik pus( 
vakaro jis buvo lydimas susi*av#jimo *vilgsni", kol jo elgesys 
nesuk#l# pasi!lyk!t#jimo, nuslopinusio populiarumo bang3; 
paai!k#jo, kad jis i!puik(s, *velgia ) visus i! auk!to, niekas jam 
ne)tinka, tad net did*iulis dvaras Derbi!yre ne)steng# i!lyginti 
pa'ios bjauriausios, nemaloniausios i!vaizdos ir padaryti j) ver-
t3 savo bi'iulio.

Ponas Binglis greitai susipa*ino su visais svarbiausiais kam-
baryje buvusiais *mon#mis; jis buvo linksmas ir atviras, !oko 
visus !okius, supyko, kad pokylis baig#si taip anksti, ir kalb#jo, 
kad pats sukviesi3s visus ) Neter5ld3. Tokios malonios savy-
b#s pa'ios byloja apie save. Koks kontrastas tarp jo ir bi'iulio! 
Ponas Darsis pa!oko tik vien3 kart3 su ponia Herst ir kart34– su 
panele Bingli, atsisak# b2ti supa*indintas su bet kuria kita pane-
le ir vis3 vakar3 praleido vaik!tin#damas po kambar), retsykiais 
persimesdamas vienu kitu *odeliu su kuo nors i! savo draugijos. 
D#l jo b2do neliko joki" abejoni". Jis buvo labiausiai i!puik(s, 
nemaloniausias *mogus pasaulyje, ir visi tik#josi, kad daugiau 
jis 'ia nepasirodys. Viena ar!iausi" jo prie!ininki" tapo ponia 
Benet, kurios nepasitenkinimas jo elgesiu apskritai virto tikra 
pagie*a, kai jis atst2m# vien3 jos dukter".

Elizabet# Benet buvo priversta, nesant pakankamai vyr", 
praleisti du !okius; dal) to laiko ponas Darsis stov#jo gana arti, 
idant ji nugirst" pokalb) tarp jo ir pono Binglio, trumpam nu-
traukusio !ok), kad )kalb#t" bi'iul) prisid#ti.

– Eime, Darsi,4– pasak# jis.4– Tu privalai pa!okti. Man ne-
patinka, kad taip kvailai stypsai vienui vienas. Ver'iau jau eik 
!okti.
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– Tikrai neisiu. 6inai, kaip nem#gstu !okti, nebent kai gerai 
pa*)stu savo partner(. Tokiame vakar#lyje tai b2t" tiesiog ne-
paken'iama. Tavo seserys u*imtos, o !iame kambaryje daugiau 
n#ra n# vienos moters, su kuria stoti ) por3 man neb2t" tikra 
bausm#.

– Tavimi d#tas, neb2'iau toks i!rankus,4– su!uko Binglis.4– 
D#l Dievo meil#s! Prisiekiu, man dar neteko sutikti tiek daug 
maloni" paneli", kiek 'ia j" yra !) vakar3, o kelios, rodos, tiesiog 
reto gro*io.

– Tu !oki su vienintele gra*ia panele !iame kambaryje,4– pa-
sak# ponas Darsis, *i2r#damas ) vyriausi3j3 panel( Benet.

– O! Ji yra gra*iausia b2tyb#, koki3 man kada teko sutikti! 
Bet viena jos seser" s#di kaip tik u* tav(s, ji labai gra*i, ir, dr)stu 
manyti, labai maloni. Meld*iu, leisk papra!yti savo partner#s 
tave supa*indinti.

– Apie kuri3 tu kalbi?4– ir atsisuk(s jis kur) laik3 *i2r#jo ) 
Elizabet(, kol, pagav(s jos *vilgsn), nuleido akis ir !altai tar#:

– Paken'iama, bet ne tokia gra*i, kad sugundyt" mane; o a! 
dabar nenusiteik(s !okdinti paneli", kurias paniekino kiti vyrai. 
Veikiau gr)*k pas savo partner( ir d*iaukis jos !ypsena, nes su 
manimi tik veltui gai!ti laik3.

Ponas Binglis paklaus# jo patarimo. Ponas Darsis nu#jo !alin, 
o Elizabet# paliko ne ypa' !iltai nusiteikusi jo at*vilgiu. Ta'iau 
labai gyvai papasakojo apie !) nutikim3 draug#ms; Elizabet# bu-
vo linksmo, *aismingo b2do ir d*iaug#si viskuo, kas k#l# juok3.

&iaip ar taip, visa !eima vakar3 praleido maloniai. Ponia 
Benet pasteb#jo, kad b2relis i! Neter5ldo labai susi*av#jo jos 
vyriausi3ja dukterimi. Ponas Binglis su ja !oko dukart, ) j3 at-
kreip# d#mes) jo seserys. D*ein# tuo d*iaug#si ne ma*iau nei jos 



– Paken'iama, bet ne tokia gra*i, kad sugundyt" mane.



18

JANE AUSTEN

motina, tik sant2riau rei!k# savo jausmus. Elizabet# jaut#, kad 
D*einei malonu. Mer# nugirdo minint save panelei Bingli kaip 
labiausiai apsiskai'iusi3 !i" apylinki" panel(; Katrinai ir Lidijai 
likimas nepa!yk!t#jo partneri" vis3 vakar3, o daugiau per po-
kylius joms niekas ir ner2p#davo. Tod#l linksmai nusiteikusios 
jos gr)*o ) Longborn34– kaimel), kurio pagrindin#s gyventojos 
buvo. Ponas Benetis dar nemiegojo. Pa#m(s knyg3 jis pamir!da-
vo laik3, o !)kart dar buvo be galo smalsu, kaip pra#jo vakaras, 
suk#l(s tiek i!ankstini" kalb". Jis tik#josi i!girsi3s, kad *mona 
nusivyl# naujakuriu, bet greitai suprato, kad teks i!klausyti visai 
prie!ing3 istorij3.

– Ak! Mano brangusis pone Beneti,4– ji *eng# ) kambar).4– 
Vakaras buvo tiesiog nuostabus, pokylis4– tiesiog !aunus. Gaila, 
kad j2s" nebuvo. D*eine buvo taip *avimasi, jai nebuvo lygi". 
Visi tekalb#jo, kaip puikiai ji atrodanti; ir ponas Binglis man# 
j3 esant gra*i3 ir pa!oko su ja dukart. Tik pagalvokit apie tai, 
mano brangusis; jis !oko su ja du kartus, ir ji buvo vienintel# 
b2tyb#, kuri3 jis pakviet# antr3 kart3. I! prad*i" jis pa!okdino 
panel( Lukas. Man buvo taip apmaudu, kai pama'iau, kad jiedu 
stojo poron; betgi ji visai jam nepatikusi; savaime suprantama, 
o kam gi ji gali patikti; ir, man regis, jis buvo paker#tas D*ein#s, 
kai i!vydo j3 !okan'i3. Taigi, jis paklaus#, kas ji tokia, buvo su-
pa*indintas, ir pakviet# j3 kitam !oki" dvejetui. Tada tre'iuo-
sius du jis !oko su panele King, ketvirtuosius4– su Marija Lukas, 
penktuosius4– v#l su D*eine, !e!tuosius4– su Lize, o Bulan*#...

– Jei jis b2t" tur#j(s man bent kruopelyt( u*uojautos,4 – 
nekantriai su!uko jos vyras,4– neb2t" !ok(s n# pus#s tiek! D#l 
Dievo meil#s, nekalb#kit man daugiau apie jo partneres. O kad 
jis b2t" i!sinarin(s 'iurn3 per pirm3j) !ok)! 
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– Ak mano brangusis!4 – t(s# ponia Benet.4 – Jis mane su-
*av#jo. Toks nepaprastai mielas! Ir jo seserys4– *avios moterys. 
Gyvenime nesu ma'iusi eleganti!kesni" sukneli". Dr)stu tvir-
tinti, kad ponios Herst sijono n#riniai...

+ia ji buvo pertraukta dar kart3. Ponas Benetis u*protestavo 
bet kokias kalbas apie apdarus. Tod#l teko ie!koti kitos pokal-
bio temos, tad ji su did*iuliu kart#liu ir !iek tiek perlenkdama 
papasakojo apie j3 sukr#tus) pono Darsio !iurk!tum3.

– Bet u*tikrinu jus,4– prid2r# ji,4– Liz# ka*in ko nepraranda, 
kad ne)tiko jo skoniui, nes jis yra tiesiog nepaken'iamas, klai-
kus *mogus, visi!kai nevertas malonaus elgesio. Toks i!puik(s ir 
pasip2t(s, kad tiesiog ne)manoma pak(sti! Vaik!tin#jo !en bei 
ten ir )sivaizdavo es3s labai didis! Nepakankamai gra*i, kad su 
ja b2t" galima pa!okti! Gaila, kad j2s" nebuvo, b2tum#te jam 
parod(s viet3. Tiesiog bjauriuosi tuo *mogumi.


