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PRIEKS VĀRDS
Romāns par pirmsvēstures beigām
S A V A S popularitātes g a d o s G abriels Gar sija M ark e ss re ti k a d sn ie d zis n opietnas in tervija s; ja runa
sā kā s par viņa daiļradi, ra k stn ie ks a izv ie n jokojās, sm ē 
jās, stā s tīja ja u tr u s a ig a d īju m u s — tā d u s pašus, ar kā 
diem piln a s v iņ a grām a ta s. T aču Gar sija s M arkesa nen opietnibai ir g lu ž i n o p ie tn i iem esli. R a kstn ieka vērtīg ā
p rasm e sm ieties sa is tīta a r viņ a sp ēju s k a tīt p a sa u li
kopum ā, it k ā no tāda a u g stu m a , k a s ļa u j sa re d zēt ce
ļu s, ku ri ved cilvēci no p a g ā tn e s u z n ākotni. P ar sp īti
d rūm ajiem m onologiem un četru sienu n o slē g tīb ā d zir
d ēta i kurnēšanai, kā arī h istēriķ u va im a n ā m u n g a u d ā m
pa r cilvēka, cilvēces un cilvēcības bojāeju, ka s tik bieži
a tsk a n ēju ša s X X g a d sim tā , ra k stn ie ks no ja u n a a tg ā 
dina, ka pasaule ar v isu sa v u ilg o u n g rū to d z īv i ir
ja u n a u n skaista, ka ta i p ie m īt m ilzīg a s pārveidošanās
sp ē ju rezerves, ka .beidzas tik a i cilvēces pirm svēsture,
bet a iz tā s pleša s patiesās vē stu res nepārredzam ais
la uks u n redzam s, par ko cilvēce kļū s, ja p ra tis šķirties
tio p a g ā tn es sm a g ā m antojum a. G arsijas M arkesa o p ti
m ism s izriet no pārciestā, p ā rd zīvo tā un p ārdom ātā rū g 
tu m a; tā a vo ti m eklēja m i L a tiņ a m erika s ciņā, cerībās
u n veikum os, ša jā zem ē, ku ru H ēg elis n o sa u cis par <rn ā 
ko tn es zem i».
.
G abriels G arsija M ar kess p ied er pie tā s lielo prozas
m eistaru paaudzes, kura naca pēc m ūsdienu L atīņam erika s literatūras pam atlicējiem . G abriels G arsija Mark ess d zim is 1928. g a d a provinciālā K o lu m b ija s p ilsētiņ ā
A ra ka ta kā un ja u a g rā ja u n īb ā a pzinājās, cik cieši m a
teriālās u n m orālās d zīv e s g rū tīb a s sa istīta s a r sociālo
netaisnību. A sto ņ p a d sm it ga d u vecum ā G arsija M ar kess
sā ka strā d ā t par reportieri g a lv a sp ilsēta s avīzē, bet
1955. g a d ā iznāca viņa pirm a is rom āns «Lapkritis». Par
p a vērsiena p u n k tu ja u n ā ra kstn ieka g a rīg a jā biogrāfijā
k ļu v a neatkarības cīņu p iea u g u m s L atiņam erikā. A tb ri-

5

vošanās kustības pieaugsm e izpaudās arī Garsijas Markesa daiļradē, ka s jo skaidri redzam s viņa lielajos ro
mānos, kuri iznāca pēc stāstu grām atas «Dižās m ātes
bēres» (1962), un garajā stāstā cN estunda» (1962). S ā 
pīgi Garsija M arkess izjū t m ilitāro apvērsum u Čilē
1973. gadā. <rN eieņem t aktīvu politisku pozīciju ir no
ziedzīgi,» — tā savu nostāju form ulēja rakstnieks, kura
darbus Ciles hunta bija aizliegusi kopā ar daudziem
citiem progresīvās literatūras darbiem. Tomēr Gabrielam Garsijam M arkesam, tāpat kā citiem izcilākajiem
Latiņam erikas m āksliniekiem, garīgā orientācija u z sa
biedriskiem ideāliem nozīm ēja ne tikai šo ideju vienkāršu
U2tveri, bet gan ari to radikālu ietekm i uz. m āksliniecis
kās dom āšanas raksturu. Garsijas M arkesa romāni, no
kuriem dveš kontinenta sabiedrisko .cīņu enerģija, pār
steid z ar savu m āksliniecisko revolucionārismu. Galve- *
nokārt las attiecas u z <rPatriarha rudeni», kurš ir viens
no visnobriedušākajiem darbiem m ūsdienu Latinamerikas rom ānistikā un jo pilnā m ērā atklāj, cik dziļa un
visaptveroša ietekme uz kultūru ir rakstnieka aktīvajam
pasaules uzskatam
Latiņam erikas rom āns uzsūcis daudzu X X gadsim ta
estētisko strāvojum u pieredzi, taču, uzrazdam ies kā pat
stāvīga parādība laikrņetā, kad 'notiek radikālas izm ai
ņas pasaules sabiedriskajā apziņā, ieņem polem isku
nostāju attiecībā uz Rietumeiropas literatūrā plaši izpla
tītām idejām un noskaņām; aizguvum i no tiem izrādījās
kvalitatīvi pārveidoti atbilstoši jauno interešu viedok
lim un kļuva par līdzekli jauno garīgo vērtību aplieci
nāšanai. Var da u d z runāt par Latiņam erikas romāna
izcilajām kvalitātēm , taču svarīgākā šā romāna iezīme
ir tā, ka Latiņam erikas rom āns Rietum u romāna noslēg
tībai ar tā centrējum u uz atsevišķas personības pro
blēmu izpēti pretstatīja jaunu vēsturisku optim ism u. A r
to cieši saistīti izrādījās Latiņam erikas romāna jaunais
filczofiskum s, jaunais intelektuālism s. R unādam i par
Latiņam erikas rom āna filozofiskum u, m ēs ar to nesa
protam šā rom āna piesātinātību ar filozofiskām senten
cēm. Runa vispirm s ir par hum ānistiskās problem ātikas
dziļum u, par drosm i un prasm i dom āt vēsturiskos mērogos bez arhivāra apnicigum a un grām atvediskas bezspārnainibas — sakļaujoties ar tēla juteklisko miesī
gu mu, kurš ietver sevi visu esam ības pilriestigumu, —
par drosm i un prasmi, kas piemita Šekspīram , Servan6

tesam , Gogolim, Dostojevskim . Latiņam erikas literatūrā
itin kā atdzim a ši aizm irstā māksla. Tā atdzim a uz jau
nas pasauluztveres pamata, kura X X gadsim tā kļuva
par reālu vēstures spēku. Jauns vēsturiskum s Ir L atiņ
am erikas rom āna augsne, jaunā hum anitātē m eklējam s
tā novatoriskum s. G ar sijas M arkesa romānos, jo sevišķi
<rPatriarha rudeni», m inētās iezim es izpaudās ar vien
reizēju spilgtum u, kas izskaidrojam s ar tiešo saikni starp
rakstnieka filozofiski māksliniecisko dom u .un klasisko
hum ānistisko tradīciju, ar Renesanses laikm etā un vēl
dziļā k iesniedzošos sa ik n i. . .
Gar sijas M arkesa daiļrades g a lven ā tēma, ka s ma
nām a jau viņa pirm ajos darbos* sāka ieg ū t konkrētus
apveidus rom ānā *S im ts vientulības gadu» (1967), kurš
rakstniekam sagādāja atzinību visā pasaulē. Nom aļā
Ķolumbijas ciem atiņā M akondo dzīvojošo traģisko un
sm ieklīgo Buendiju d zim ta parādījās kā vesels laikm ets
cilvēces dzivē ?*- no pirm ās grēkā krišanas u n pirmās
slepkavības laikm eta, kad par visas pasaulsiekārtas un
cilvēku savstarpējo aitiņcibu pam atu kļuva savtīgum s,
līdz pat m ūsu dienām, kad vēsture noraida neapvaldītu
egoism u kā pasaulsiekārtas pamatu. Ko nozim ē kata
strofa, kura no zem es virsas noslaucīja M akondo kopa
ar Buendiju dzim tas pēdējiem piederīgajiem? Ķā jau
ikviens patiesi m āksliniecisks darbs, kur galveno lomu
spēlē fa n ta stisks elem ents, Garsijas M arkesa romāns
kaut kādā m ērā aizvien paliks mikla, un jaunas lasītāju
paaudzes to uzm inēs pa jaunam , rom āna sim foniski
daudzbalsīgajā skanējum ā uztverot jaunus sarežģītus,
m elodiskus savijum us, kuros autors cieš un sajūsm inās
p a r cilvēces vēsturi, analizē nedienu cēloņus un katego
riski noraida netaisnības pasauli. Bet ko gan isti rakst-.
nieks pretstatā šāi pasaulei? Vai tikai katastrofu? Esa
m ības dzejiskajā sim fonijā, kuru Garsija M arkess radī
jis rom ānā «Sim ts vientulības ģadu», aizvien no jauna
uzradušos egocentrism u neapbedlja ne ar skaļiem sm iek
liem, ne ar sardoniski m efistofelisku izsm ieklu, ne bez
dibeņa malā stāvot ar vecišķu ķiķināšanu.. Literatūras
kritiķis L . S. Ospovats rakstījis par to, ka Garsijas
M arkesa sm iekli — tie ir sm iekli par sm iekliem , par
tādiem smiekliem, kādus cilvēce sm ējās Rablē laikmetā,
kad, šķirdam as no pagātnes, apstiprināja personības
autonomiju. Vai tas nenozīmē, ka .Garsijas M arkesa
sm iekliem ir, principiāli cita iedaba?
t;

S o s pazīstam os sm ieklus, lai g a n ar jaunām intonā
cijām, m ēs dzirdam no «Patriarha rudens» lappusēm
(pirm o reizi rom āns iznāca spāņu valodā 1975. gadā).
Par ko īsti ir Garsijas M arkesa romāns? Vai par dikta
toru u n par rudeni — viņa varas norietu? Jā, protam s>
bet ne tikai par to. «Patriarha rudens» ir rom āns par
vēsturi un cilvēku, atsevišķu personību un tautu, par
hum ānism u un antihum ānism u. Garsijam M arkesam tra
dicionālā problem ātika jaunajā rom ānā pacelta vistau
tas dzīves līmenī, turklāt ne tikai Latiņam erikas zem ju
iedzīvotāju līmenī, «Patriarha rudens» ir filozofisks ro
māns par to gig a n tisko un radikālo lūzum u, kurš risinās
m āsu laikm etā, atvadoties no cilvēces pirm svēstures laik
posma. lekā m s šī m ūsu laikm eta pam atideja rakstnie
kam bija g a līg i noskaidrojusies, tika u zrakstīts rom āns
«S im ts vientulības gadu», kurš, kā to Garsija M arkess
paskaidrojis kādā intervijā, bija savā ziņ ā itin kā saga
tavošanās neapvaldīta individuālism a fenom ena izpētei,
sava veida uvertīra daudz agrāk iecerētajam «Patriarha
rudenim». Uvertīra kļuva par patstāvīgu darbu, bet jau
nais romāns, g a n zaudējis zinām u neizsakām ības m ig 
lāju, kurš «Sim ts vientulības gadu» tēliem piešķīra
īpašu jaukum u un pievilcību, toties spēka ziņ ā ieguva
m āksliniecisko vispārinājum u.
R a kstn ieki ilg i un m okoši m eklēja stilu, kurš atbilstu
viņa ieceres vērienīgum am , dažkārt viņ š veselu nedēļu
nostrādājis tikai pie vienas rindiņas. Pēc G arsijas M ar
kesa vārdiem, viņ š izeju atradis, dzejiskum ā —? fa n ta s
tiskās tēlainības paaugstinātā intensitātē. Tāds stils no
lasītāja prasa m azliet lielāku saspringtību nekā parasti,
toties pretim sniedz m ilzīgu m ākslinieciski filozofiskās
dom as apjomu, ka s sakoncentrēta īsā rom āna nelielajā
p la tīb ā . . .
Pam ēģināsim izprast «Patriarha rudens» galvenos tē
lus iM izsekot m ākslinieka domai.
Kopā ar anonīm iem «mēs», kuru vārdā sākas vēstī
jum s, lasītājs iekļūst m iruša diktatora p ilī (tu rklā t dik
tators varbūt n em az nav miris, jo ļaudis, kuri bailīgi
ienāk tirāna dzīvojam ās telpās, šaubās par viņa nāves
patiesīgum u) un .viņu acīm redz iztēli pārsteidzošu
ainu, kurā jaucas neticam ais ar parasti ikdienišķo: uz
tūkušas, nosprāgušas govis, kuras diktatora d zīves laikā
klaiņojušas pa pils kāpnēm, atstādam as a iz sevis sēžu
zālē m ēslu pļeckas un zelēdam as pie sienas uzkārtos g o 

belēnus; redzam kaut kādu sarežģītu ierīci, kura ar savu
spārnu vēdām im itē no jebkuras debespuses nākošus jū 
ras vējus, bet a iz p ils logiem — tur, ku r kopš senlai
kiem bijusi jūra, — palsu, ar m ēness krāteriem ļidzigām iedobēm izrobotu tuksnesi; skan m um s nepazistam u
■cilvēku pārspriedum i un atm iņas par diktatoru — nepa
rastu, briesm onigu veci ar m ilzigu trūci, ku rš m itis pa
saulē pirm s gadiem sim t piecdesm it vai divsim t, bet
varbūt pat vēl senāk un valdijis Varas nam ā pirmās
un otrās Komētas, kā ari Lielā trokšņa laikm etā, tāpat
Progresa laika kārtības ietvaros braukādams apkārt gan
karietē, gan aizjūgā, g a n lim uzīnā, kuri bijuši izkrāsoti
*tēvzem es krāsās». M ēs iedziļinām ies negaiditibu haosā,
tļļi pakāpeniski m ūsu acu priekšā sā k izzīm ēties kādas
Latiņam erikas valsts vēsture, bet fantastiskie tēli, pār
tapdam i gandrīz vai par m ākslinieciski filozofiskiem
simboliem, ved m ūs pa vispārinājum u pakāpēm aizvien
augstāk. Piesātinātus reizē g a n ar grotesku, g a n hu
moru un dram atism u, g ražīgus un negaidītus m ēs tos
apgūstam bez jebkādas piepūles, tāpēc ka Garsijam
M arkesam visplašākie vispārinājum i atvedlnātl no mūsu
zem ē jo dziļi sakņotiem tēliem, visfantastiskākais viņam
īstenojas caur visparastāko, bieži vien piezem ētu detaļu.
D zīves un vēstures parādības m um s parādās vai nu ne
parastā rakursā, vai neparastā funkcijā, vai arī aloģiskā
virknējum ā, u n to īpašības tiek hiperbolizētas līd z tādai
pakāpei, ka ieg ū st pilnīgu fantasm agoriskum u. To
mēr savas neticam lbas visaugstākajā pakāpē «•Pat
riarha rudens» tēli uzrāda m ilzigu ietilpību un vispāri
nājum u — tādu, ka s piem īt vēstures vai filozofijas z i
nātņu kategorijām , un m ēs jūtam , ka Ho neiespējamības
augstienēm taka pavēršas atpakaļ uz vēsturi, kura mūsu
priekšā nostājas visās savās pam atlikum ībās, visās sa
vās galvenajās iezīmēs.
A r a ugstu vispārinātības pakāpi iezīm ējas paša dik
tatora tēls. Rom āna ieceres aizsākum u Garsija Markess saista ar karstajām janvāra dienām Karakasā
1958.gadā, kad tautas dusm u vilnis aizm ēza Venecuēlas
diktatoru Himenesu. B et <Patriarha rudens» diktators ir
daudz reālāks par jebkuru reālu despotu.
Gatavodamies rakstīt romānu, Garsija M arkess ilgu
laiku pētīja daždažādus sacerējum us par diktatoriem un
tirāniem. Un m ēs jūtam , ka m ateriāla rakstniekam nav
trūcis: Šeit ir «apgaism otais despots» doktors Fransija,
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ku rš «nācijas interešu» vārdā X IX gadsim ta sākum ā
badā un postā nospieda Paragvajas ta u tu ļ tāpat drū
m ais un aizdom īgais A rgentīnas tirāns, no lopkopju
vidus nācis slepkava Rosass; M eksikas «saim nieks»
gadsim tu m ijā P orfirijs Diass; pusanalfabētiskie vai
pavisam lasīt un rakstīt nepratēji, tāpat no lopkopjiem
nākušie Venecuēlas diktatori X IX gadsim ta beigās un
X X gadsim ta sākumā, kā, piemēram, Visente Gomess:
nežēlīgie A n tiļu salu despoti X X gadsim tā, kuri pie va
ras noturējās, pateicoties am erikāņu atbalstam , — M(P
ta d o un B atista Kubā, Truhiļjo Santodom ingo, H aiti
«m ūžā prezidents» Dlvaljē; tepat pieskaitām as no S o 
m os u d zim ta s nākušās tirānu dinastijas Nikaragvā, Koliim bijas diktatori Laureāho Gomešs un Rohass Piniļja,
kuri 50. gados rakstnieka dzim tenē tika sarīkojuši
neredzēta m ērogā asiņainus slaktiņus, G vatem alas tau
tas bčndes no E strādās Kavreraš Udz pat m ūsdienu ģ e 
nerāļiem, beidzot vel ari tādi laikm etīgi tirāni kā Stresners Ptiragvajā, k u rš aizvien p a ts sevi ievēlēja par preziden tu uz nākam o valdīšanas pilnvaru laiku, vai ari
Či'es dikfūfors Pinočets.
Garsijas' M arkesa ’diktatoram ir ne m azum s literāru
priekšteču. Pēc spāņu rakstnieka R. M. det Valje Inklana, k u r š sa vā rom ānā «Tirāns Bandera» (1926) šo
tēm u it k ā atklāja- Latiņam ērikas m āksliniekiem, ievē
rojam us darbus par diktatoriem snieguši ari tādi p a zīs
tam i rakstnieki kā gvatem alietis M tgelš A nhels A stu riass (rom āns «Senjors prezidents», 1948), kolumbietis
Horhe Satam ea (viņ a stā sts «Lielais B urunduns Burunda ir miris», kas izdots 1952. gadā, acīm redzot kļu
vis par vienu no «Patriarha rudens» literārajiem avo
tiem ) un citi. G andrīz vienā laikā ar Garsijas M arkesa
grām atu iznāca paragvajieša A ugusto Roa Bastosa ro
m āns p ar'diktatoriem («Es, Virspavēlnieks», 1974), kā
ari kubieša Aleho K atpentjera ša i pašai tēm ai veltīts
darbs («M etodes pārvērtības», 1974).
Taču no visiem saviem reālajiem un literārajiem
priekštečiem «Patriarha rudens» diktators atšķiras ar
m aksim āli augstu tipisko iezīm ju koncentrāciju! un viņš
sevi apvieno it kā visu citu diktatoru> citu tirānu d zīves
stāstus. š ā d a ļo ti augstas pakāpes vispārinātlba tiek
sasniegta, pateicoties brīvam, fantastiskam īstenības
pārveidojum am . Lauzdam s telpas ietvarus, rakstnieks
sajauca visu Latlņam ērikas zem ju un tautu iezīmes, ra
iti

dīdām s savu zem i, kurā vienlaicīgi atrodam a gan Karibh jūra, gan A ndi, g a n augstkatnes, g a n selva, gan
nepārejam i purvāji, un tāpat arī savu tautu, kura sa
stāv no kreoliem, m ulatiem , indiāņiem ; lauzdam s laika
ietvarus, rakstnieks <rPatriarha rudens> despotam pie
šķīris In enosakām u ilggadību. S a jā sava veida ģeogrā
fija s un vēstures kolāžā visa Latīņam erikas pasaule itin
kā sakopota vienkop un sinhroniski izvērsta. Kur dzīvo
«rPatriarha rudens* diktators? N ekur — un tajā pašā
laikā visā Latiņam erikā. Kas viņ š īsti ir, un kāds viņa
konkrētais veidols? A rī to noskaidrot nav iespējams.
Varētu likties, ka vispārējās aprisēs iespējam s atvei
dot diktatora biogrāfiju: viņa tē vs paliek nezinām s, bet
m āte ir nabadzīga p u tnu pārdevēja, d zim is viņ š acīm 
redzot kaut kad X IX gadsim ta pirm ajā pusē, viņa vārds
it kā būtu Sakariass, jaunībā viņ š piedalījies pilsoņu
karā liberāļu pusē, prezid en ta p ili viņu ieveduši angļu
jūras kājnieki (a n g ļu kapitāls Latiņam erikā spēlēja gal
veno lom u aptuveni līd z X IX — X X gadsim ta m ijai). Lie
kas, šeit m um s jau dots diktatora — lopkopja, la sīt un
rakstīt nepratēja, rupja tēvaiņa un tum soņa — tēls,
kurš pašrocīgi aizdedzina izkaltušās g o vju pļeckas un
oficiālos dokum entus apzīm ogo ar pirksta nospiedumu.
Taču cerības, ka m um s izdevies izdibināt diktatora
vardu un ka u t vai vispārējās aprisēs tā biogrāfiju un
v e id o lu iz r ā d ā s veltīgas. M ēs tū līt sapinam ies pretru
nās, jo rakstnieks, itin kā radīdam s vienveidīgu dikta
tora tēlu, kurš veidojas no dažādiem nostāstiem (no
stā sts par viņa dubultnieku un diktatora fiktīvo nāvi,
par iemīlēšanos karnevāla zva ig zn ē M anuelā Sančesā,
bet pēc tam m ūķenē L etisijā Nasareno, par vairākiem
viņa valdīšanas laikā notikušiem dum pjiem , ciklonu
u. tm l.), tajā pašā laikā ar precīziem u n īsiem triecie
niem šo vienotību sagrauj. Tā, piemēram, vienā no ro
māna epizodēm autors apgalvo, k a prezidenta pilī viņš
iemitinājies kā g lu ži vecs vīrs, kuru d zīve jau līd z nā
vei nogurdinājusi. Jau šajā laikā viņ š pa Varas nam u
klenderējis čībās un vienas aceņu aizausas vietā viņam
bijis piesiets d zijas pavediens. C itā epizodē m ēs uzziHām, ka diktators valkā acenes sm alkos zelta ietvaros
un viņam ir g līts rokraksts. B et vietum is m ēs viņu re
dzam ar nolūku izzīm ētu pavirši lētā manierē kā savda
bīgu <rbēdīgā izska ta bruņinieku> ar sērīgu skatienu un
jaunavīgu, atlasa cim dā ieģērbtu roku, redzam viņu
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valdnieciskā cildenum ā svētām tautu no pavisam sen
laicīga vilciena loga; stāvot aiz tā aizkariem . . . U n mēs
nokļūstam tādā pašā stāvokli, k ā d ā nokļuva pāvesta
sūtnis D em etrijs no Abeslnijas, kad, pūlēdamies fioskaidrot diktatora patieso biogrāfiju, atrod klosteri fris
dažādas m etrikas, kurās uzrādītas dažādas viņa d zim 
šanas vietas, dažādi dzim šanas datum i un dažādi vārdi.
S im diktatoram ' ja u vairs nav ne vārda, ne biogrāfijas,
ko m um s apliecina ari viņš pats. Jau kā atm iņ u zaudē
jis večuks viņ š nejauši atrod zirnīti. «M ani sauc par
Sakariasu,» viņš lasa un tū līt a izm et papīra strēm e
līti.
kāda ņozim e augstākā valdoņa .dzīvē ir vārdam.
* £ s esm u esi» Viņš ir anonīm s, viņa vārds — Latiņam erikus zem es diktators, bet viņa vecum s — tāds pats
kā attiecīgai Latlņam erikas zemei. N e velti nevarīgais
večuks noskatās pats uz sevi televīzijas raidījum ā, kurš
sam ontēts fio veciem, vēl tajā laikā uzņem tiem kadriem,
kad t)iņš bija brašs ģenerālis un braukāja <rtēvzem es
krāsās» izrotātā lim uzīnā, pie kreisās kājas zābaka
papēža valkādam s zelta piesi, ko viņam uzdāvinājis
D ižais adm irālis, tas ir, pats Kolumbs. A m erikas atklā
jējs! Un ne velti kaut kur tālu no nostāsta par diktatora
fiktīvo nāvi autors itin kā neviļus izm et frā zi par to, ka
šis večuks jau vairākkārt m iris un katru reizi atkal a u g 
šāmcēlies, — tātad derdzīgais vecūksnis šeit valdījis no
laika gala.
A r vārdu sakot, līdzko mēs, šķietam i orientējušies d ik
tatora dzīves haotiskajos notikum os ufi turēdamies pie
sižeta pavediena, m ēģinām pavirzīties uz priekšu, autors
m um s tūdaļ atgādina: šeit ir tikai fantastika, ar kuras
palīdzību viss konkrētais pacelts m ākslinieciskā vispā
rinājum a augstākajā pakāpē — sim bolikas līmeni. Tur
klāt, piešķirdam s sim boliem savstarpēji pretrunīgas pa
zīm es, rakstnieks tās itin kā pavairo, tādējādi izļodzī
dam s centrālā tēla un sižeta vienotībur taču reizē a tklā 
dam s augstākas pakāpes vienību — pašas dzīves likum 
sakarību. Fantastika, neticam i "nostāsti Garsijam Markesam kļū st par varenāko reālism a līdzekli, kas dod
iespēju iegrem dēties Latīņam erikas sociālās apspiestī
bas, atpalicības un atkarības vēstures visdziļākajās
dzelm ēs, kur m eklējam i diktatūru pirm sākum i, kurus sa
vukārt balsta pašas šis diktatūras — beztiesīgas sabied
rības augstākā un galējā forma.
G alvenais paņēm iens, ar kura palīdzību tiek radīts
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m aksim āli vispārināts,kontinenta vēstures tēls, tajā ietil
pinot visu, kas būtu uzzinām s no veselām kaudzēm sa
cerējumu par politiskām , socioloģiskām un ekonom iskām
tēm ām , ir spēle ar laiku. D audzas detaļas, ka s pārsteidz
ar savu atjautibu, gleznainibu, īiegaiditibu, kļū st par
laika simboliem. Izja u kd a m i diktatora biogrāfijas tecē
jum u vienā līnijā, šie sim boli viņu dara visur klātesošu,
pārvērš viņu vilkaci, bet viņa valdīšanas vēsturi — par
visa kontinenta vēsturi. P ats laiks zaudē virzibu taisnā
līnijā, sāk griezties u z vietas, kļū st par bezveida masu.
L aika griešanās u z vietas atveido vienas un tās pašas
kolīzijas un nosacījum us, kas atkārtojas dažādos vēstu
res €m ūžīgā letarģiskā m iega» līm eņos — kā atpalicība
un atkarība, kuru sekas ir neapvaldīta vardarbība.
Taču vēstures vienotību visos tās posm os apstiprina
vecā diktatora m ūžigum a ideja, ka s izstrādāta ar kon
krētas sadzīviskas tēlainības palīdzību, kurai nepiem īt
nekāda pom pozitāte, bet g a n drīzāk sm ieklus izraisoša
noskaņa. Despots, kuram sim t piecdesm it gadu vecumā
trešo reizi sā k n ā kt zobi, izturas pret laiku ar m ājīgu
fam iliaritāti. <rVisum a ģenerālis» u n cLaika tecējuma
pavēlnieks», čībās šļūkdam s, uzspraudis uz deguna ace
nes, kurām tikai viena aizausa, diktē, kāds laiks jārāda
vēsturei un pavēl riāvei aizvākties. Viņš pats tic savai
visvarenībai, arī visi citi tic viņam , un netaisnās varas
sastingum a nom āktais laiks sāk griezties uz vietas. B et
reizē ar to m ēs atklājam , ka viņa, attieksm e pret laiku
nepavisam nav tik vienkārša. M ūsu priekšā taču ir ne
tikai brašais ģenerālis, bet ari sabrukušais vecūksnis,
kāds viņ š bijis no paša sākum a, kad iegāja prezidenta
pilī. Nesaderība ar laiku ir bezspēks, atm iņas zudum s,
slimības, trūdēšana ar tai līdzi nākošo sm irdoņu. Fantasm agoriskum a u n vilkacības kalngalos m ēs pārlieci*
nām ies, ka diktators patiesi ir vilkacis. Apgalvodam s,
ka diktatoram Tīeesot piem itis nekas pārdabīgs, atskai
tot (l) «lielās, plakanās četrstūra pēdas ar līkajiem , ap
repējušajiem vanaga nagiem», rakstnieks ar veselu vir
kni detaļu un viņa fizioloģisko izrīcību pārspīlējum u
rada kaut kādu briesmoņa tēlu ar nem irkšķinošos dižķirzakas skatienu, reizē drūm u u n spēcīgu, vārgu un
slim u. M ūsu priekšā m itoloģiska būtne, m etafora, kas
iemieso rakstnieka izpratni par beztiesīgu pasauli, kura
reizē ir m ūžīga un trūdoša, nem irstīga un pagrim um am
lemta, visspēcīga un bojā ejoša.
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Gar sijas M arkesa sociālā fa n ta stika sasniedz apogeju,
u n šeit noskaidrojas rakstnieka iecere, atklājas viss viņa
dom as dziļum s, viss viņa sacerējuma va ren īb a s m āk
slinieciski filozofiskais potenciāls. Izrādās, ka fa n ta s
tiskā diktatora vēsturi sacerējuši tie paši anonīm i, kuri
vēsturiskajā pirm dienā bija bikli iegājuši prezidenta
pili. A nonīm ajā «m ēs» m eklējam a atslēga rom āna ter
pratnei. A nonīm u vārdā sākas vēstījum s, m ēs dzirdam
viņ u atm iņas u n pārdomas, bet drīz vien kolektīvajā
balsī iejaucas citas balsis, tās uztver stāstījum u, pā r
trauc, bez redzam a sakara papildina to ar citām liecī
bām, līdz beidzot dzirdam paša diktatora balsi, kura gan
visbiežāk pievēršas viņa m ātei vai pāriet dialogā ar
kādu citu, a iz «kadra» paliekošu sarunas biedru. Taču
visu šo nesaskanīgo kori savā balsi ietver tie paši
«mēs», ar kuriem sākas vēstījum s. Ja diktators no šo
liecību sum m as paceļas pilnā augum ā, tad tās visa s ko
pum ā rezum ē u n svītru zem tām pavelk kolektīvais
«mēs» — tautas balss. S is «mēs» atklājas n e tika i kā
vēstījum a subjekts, bet arī kā tā varonis — otrs rom āna
galvenais varonis. Un tādā veidā izrādās, ka m ūsu
priekšā rom āns ar diviem varoņiem. Viens no tiem ir
diktators, kuram nav vārda (« E s esm u esi»), kurš, «ve
cāks par jebkuru zem es virsū vai ūdeni m ājojošu d zīv
nieku»,: m iris g u ļ u z banketu galda, un anonīm ais
«mēs», kuri skaļā balsi stāsta viņa vēsturi un dom ā par
to. S ie abi varoņi («es» — atsevišķas personas, a tse
višķa vienpatņa zīm e, «mēs» — kolektīva, tautas zīm e)
stāv viens otram pretim visu romāna, darbības laiku
{iiem a tb ilst pils un pilsētas, d ivu dzīves krastu pret
statījum s). Pie to attiecībām m ēs pakavēsim ies vēlāk.
Pagaidām atzīm ēsim tikai to, ka visa sacitā gaism ā
kļū st skaidrs viens: stā stīju m s par nem irstīgo diktatoru,
pasaules valdoni, kurš griežas nelietīgā, satrusējušā,
nekādu virzību nepazīstošā laikā, izrādās m īts. Tomēr
to radījusi visa tauta, visi tie, kuri g a n nebija līdzās
diktatoram (sev līdzās viņ š atzina tikai savu «sirdsm em m iti»), bet zem viņa, visi tie, kuri no atšķirīgām
pozīcijām u n atšķirīgiem fenom ena izpratnes līm eņiem
(balsis runā cita citai pretim , saduras savā starpā)
stāsta m itu par diktatoru. K āds no tiem redzējis jauna
vīgu roku atlasa cim dā a iz senlaicīga vagona loga 'aiz
kara, cits — televizora ekrānā uzstājam ies brašu ģene
rāli, vēl cits — sabrukušu vecūksni garāmbraucošā Umu14

zrnā cits vilkaci ar likiem nagiem, cits aizvēsturisku
dzīvnieku, no kura dārza celiņa sm iltis paliek m ilzīgas
pēdas un zvēra sm ārds. Tagad m ēs saprotam, cik attais
nojama ir vēstījum a form a ar m inim āliem teksta iedalī
jum iem un m inim ālu pieturas zim ju lietojumu, saprotam
sasaistijum u un vēstījum a pārtveres atoģismu, atsevišķu
detaļu un fa ktu nesasaistibu, diktatora veidola daudzskaitlibu. Tagad m ēs saprotam, cik attaisnota ir laika
griešanās uz vietas, dažādu laiku pazīm ju sajaukum s
un sinhronitāte, dažādiem laikiem piederošu sim bolu iz
vietojums. M ūsu priekšā taču ir m ita sinhroni ja, m ito
loģisks, m ū žīg s laiks, kurš nepazīst vēsturiskas a ttīstī
bas un griežas tikai m ita ietvaros. M ūsu priekšā ir pēc
visiem m ītu veidošanas likum iem izkārtots m īts, vēl vai
rāk — literāri neapdarināts m īts pats par sevi. Būdam s
bez viengabalainības, tas dažādos savos noslāņojam os
ietvēris tautu veidojošo veselu sabiedrisku grupu —
vienkāršu, tum šu zemnieku, pilsētnieku, ierēdņu, kara
vīru, garīdzniecības, diktatora tuvinieku — psiholoģijas,
sociālās uzvedības un pasauluztveres raksturīgās iezī
mes. M ēs šajā kolektīvajā grēksūdzē, tautas capziņas
plūsm ā» sajaužam anekdotes par ģenerāli, ku rš dižojas
ar piešiem, ko saņēm is m antojum ā no paša D ižā adm i
rāļa, par lasīt un rakstīt nepratēju, no lopkopjiem nā
kušu diktatoru, neķītrus īiostāstus par m īlas dēkām, ku 
rām ļaujas ar m ilzīgo trūci slim ojošais prezidents,
drausm īgas nevalodas par spīdzināšanām un m asu slep
kavībām, neticam as baumas un lišķīgas, *patiesas» lie
cības par Visuma ģenerāli, kas izplatītas pilsētas iedzīvo
tāju vienkāršajos slāņos; visbeidzot, sastopamies ar vien
tiesīgo zem nieku ticību savam ttē v a m u n aizgādnim »
patriarham, ku rš p avēl upēm tecēt pretējā virzienā, pa
vēl augļu kokiem nest bagātīgas ražas, izdziedina vār
g ulīg u s jaunpiedzim ušos un ar spitālību sirgstošos. Vi
sas šis balsis saplūst vienotā visu laiku balsi, radīda
mas fantasm agorisku ainu, kuras kalngals ir m ītiska
būtne, diktators zvērs, vilkacis. Rom āns veidots ar tik
sm alku un dziļu, m ēs sacītu, pat dabisku tautas m itolo
ģiskās dom āšanas likum u izpratni un tajā tik precīzi
saistīti visi mitoloģiskie motīvi, ka m ēs neviļus apm ul
stam : kas gan īsti ir Gabriels Garsija M arkess — kla
sisko m itoloģiju un moderno literatūru par m itoloģiskās
apziņas struktūru apguvis erudīts vai ari kosm iskā laik
m etā dzīvojošs m itu dzejnieks?.
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Gar sija M a rkess p la ši Izm a n to jis sen ā s ku ltū ra s
bagātības — kla sisk ā s m itoloģijas m otivu s u n antīkā
g rieķu teātra tradīcijas. R a kstn iek s taču ra d ījis sa vd a 
b īgu sen g rieķu traģ ēd ija s pārveidojum u, iekausēdam s
tā s principus sa v a rom āna veidolā un, proti, likd a m s
sa vd a b īg a m korim ska n d ēt m itu pie likteņa notriektā
m ītisk ā d ikta to ra līķa. Taču n av v ē rts m eklēt kā d u s kon
krētu s a vo tu s G ar sija s M arkesa tra ģ iko m ēd ija i a n tīka jā
literatūrā, m ito lo ģ ijā un vēsturē. S a c īta is a ttiecinām s kā
u z paša d ikta to ra tēlu, k u rš a r sa v u p rim itīvism u , p a tria rh a litā ti u n ņ eapvalditību m u m s vienlaicīgi a tg ā d in a
g a n a n tiko s vē stu risko s tirānus, g a n literatūras d ik ta 
torus, g a n p a šu s dievus, tā a ri u z v isu rom ānā izm a n 
toto m ito lo ģ isko m otīvu saaudum u.
Tomēr n e z va i ra k stn ie ks sa sn ieg tu tā d u izcilu m ā k 
sliniecisku efektu , ja viņ a zin ā ša n a s kla sisk a jā m itolo
ģ ijā neb a lstīto s u z d zīv ā s tau ta s k u ltū ra s pazīšanu. M īts
par «patriarha ru d en i» ir individ u ā lā s jaunrades auglis,
bet Gar sija M a rkess k ā tā ra d ītā js ir ta u ta s rakstnieks,
pa tiesi ta u tisks d zejn ieks. Gar sija s M arkesa sociālā fa n 
ta stika visā sa v ā sa kņ o ju m ā sa istā s ar ta u ta s estētiku.
Piem ēram , d ikta to ra ērm īg ā āriene, viņ a sociālā u n in 
d ivid u ā lā u zvedība. T uvā k ielūkojoties, m ēs ska id ri sa 
redzam , k a d o m in ējošais m o tīvs tirāna tēlā un uzvedībā
sab a lso ja s a r ta u ta s folkloras m otīviem .
Taču tu m šā ta u ta dievina sa v u patriarhu, a k li tic, ka
viņ a m piem īt p ā rd a b iski spēki, reizē v iņ u pielīdzinā
dam a D ievam u n ari ienīzdam a. B ezspēcīga pret pašas
radīto m itu , ta u ta virpuļo stā v o šā laika sm a cīg a jā gaisā.
D iktatoram , cita starpā, zin ā m s n ekrietnās m ūžības n o 
slēpum s, u n v iņ š precīzi to form ulē: «Tie ir ļaudis, k u 
riem n a v n ekādas vēstu res.» P ie tāda paša secinājum a
nonāk ari tauta, vē stu riska jā p irm dienā pie diktatora
līķa dom ādam a: «M ēs n ezin ā jā m nekādu c itu d zim tā s
zem es vē stu ri k ā vien to, kura bija viņ a paša vēsture,
n ezin ā jā m nekā d u citu tē v ze m i k ā vien to, ku ru v iņ š
bija ra d ījis pēc sava ģ īm ja un līd zīb a s.» T ā ja u ir p a 
visa m cita «m ēs» balss. T autas «m ēs» v isā rom ānā taču
nepaliek m onolīts. V iens «m ēs» pieder nekrietnajam d ik 
ta tū ra s laikam , a iz kura stā v bikli, m āņticības un m ītu
va lg o s sa istītie anonīm i, bet p a visa m cits «m ēs» — kri
tisks, . d u m p īg s un dom ājošs — rodas lasītāju acu
priekšā. S ā k o tn ē ji u z notiekošo k ritisk ā m acīm nolūko
jā s tik a i p a ts autors, vēlā k ja u sā ka m sa sta p ties ar ta u 
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ta s kritiskiem spriedum iem , tu rk lā t n e tik a i pa r d ik ta 
toru, bet a ri pašiem par sevi. R om āna fin ā lā la sitā js jau
d zird ta u ta s <rtiesājošo b alsi», ka s sa p lū st ar autora
balsi.
A ttie k sm e sta rp d ik ta tū ra s In d ivid u ā listisko ces» un
ko lek tiv istisko ta u ta s <rmēs», ka d tā a tsk ā rst d ikta tū ra s
būtību, sa v u stā v o kli un lom u vēstu rē — abus šo s dzi*
ves kra stu s, d iv a s pretējos virzienos a ttīsto šā s a p ziņ a s
un esam ības form as, ta d n u a ri veido rom āna iekšējo
pam atu. N osacit un uzrā d īt ka tru g a d īju m u , kurā sa sto 
pam ies ar autora viedokli, būtu neveicam s u zd evu m s, jo
ta s vieža m s visur, d a žb rīd p a t paša dikta to ra balsi, un
no šis pozīcijas se v išķ i a cīm redzam a ir p a ša i sa vu v ē s
tu ri za u d ē ju šā s vienkāršās ta u ta s tu m sonība un lē tti
cība, k ā arī salašņu bara lišķība. M okošu vīpsnu, sar
k a stisk u g rim asi, saprotošu sm a id u un, beidzot, sm ieklu s
caur asarām autors vienādā m ērā velti kā diktatoram ,
tā ta u ta i k ā viena un tā p a ša fenom ena d iv ā m nedalā
m ām pusēm , taču pa sa u le tiek n ovērtēta no ta u ta s
ideāla, ja u n a ta u ta s ko lektīvism a pozīcijām , un tāpēc
autora sm iekli — tie ir ta u ta s sm iekli p a ša i par se v i un
par agrāko vēsturi. P ret d iktatoriem vē rsts apsm iekls,
ta s ir, par viņiem radīto m ītu a tm a sko ju m s, viņ u cilvē
ciskās, bet n e pārdabiskās iedabas a tka ilin ā ju m s, tāpat
izsm iekls, k a s vē rsts p re t to ta u ta s daļu, kura tic tai
iestā stīta jā m pa sa kā m un rada m ītu s, n otiek vienlaicīgi
ka irā rom āna lappusē reizē ar p a ša m īta a tveidojum u.
A u to rs to panāk, liekot sa d u rties viena un tā paša si
žeta, parādības, g a d īju m a dažādiem no vērtēju m iem un
interpretācijai, izkaiso t tos pa v isu rom ānu ievērojam ā
a tsta tu m ā citu no cita.
B et ari ša jā u z vieta s riņ ķo jo šā pasaulē darbojas p a 
ze m e s spēki, izirdinād a m i tā s nesa g ra u ja m īb a s p a m a 
tu s. R eizē ar riņķošana s efektu ra k stn ie ks rada ari laika
virzīb a s sajātu, ko izraisa ar d ikta to ra n em irstīb a s ideju
p retrunā esošā viņ a m irstība. Varas a p stu lb u m ā tirāns
tic savai nem irstībai, uzbrēc pēc viņ a a tn ā k u ša i nāves
ēnai, bet la iku pa laikam viņ a m tiek a tg ā d in ā ts, ka p a 
stā v a ri cita m ūžība, citi spēki. Taču ka s tie par spē
kiem ? T rīs reizes d ikta to rs iep a zīsta s ar pazem o ju m a
sa jūtu. V ienu reizi, ka d «V isum a ģenerālis», novērodam s
K om ētas ierašanos no kosm osa bezdibeņiem , atskārst,
cik a p la m s u n m elīg s ir viņ a p ie līd zin ā ju m s D ievam .
O tro reizi ta s notiek, ka d v iņ š piedzīvo sla ven ā d ze j
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nieka, izcilā N ikaragvas dēla Rubeņa Dario triumfu,
kurš, atskaitot Dižo admirāli, ir vienīgā Vēsturiskā per
sona romānā. X IX un X X gadsim ta m ijā dzīvojušā R u
beņa Dario tēls n e jau nejauši vairākas reizes uznirst
romāna vēstījum ā. S is dzejnieks, kurš savu izsmalcināto
garīgo pasauli pretstata tās pasaules bezdvēseliskum am ,
kurā valda oligarhi jā, kļuva par m ostošās Latīņamerika s jaunrades spēku un talanta simbolu. Trešo reizi d ik 
tators izjā t pazem ojum u, iziedam s u z.p ils balkona, pie
kura pēc kārtējās izrēķināšanās ar tautu sapulcējušies
ļaužu bari, lai cildinātu patriarhu. Tirāns izjū t bailes
un saprot, ka nekad neiedrošināsies nedrebēdams nostā
ties pilnā augum ā bezdibeņa priekšā, kura vārds ir
tauta. Diktatoram pretstatīto tēlu virknē (Kom ēta — Vi
sum s, zva ig zn e — dzejnieks) sevišķu vietu ieņem ari
tautas tēls, «bezdibeņa», «savā neaizsniedzam ībā neap
tveram ā okeāna» tēls. Tēvzem es galvenās bagātības —
pārdotās jūras tēls izrādās sa istīts g a n ar tautas okeāna
tēlu, no kura tā bīstas tirāns, gan ar kosm iskās mūžības,
g a n skaistum a trium fa simbolu. Cauri m īta sastinguša
ja i m asai sev ceļu lauzošā jaunā laika vēstnesis ir tāda
ar sarkasm u un hum oru piesātināta, simbola nozīm i
iegūstoša detaļa kā iedegtā laterna, kuru diktators pēc
tam , kad beidzis pils vakara apgaitu un gaiteņos aizde
dzinājis izkaltušās g ovju pļeckas, uzkarina pie guļam 
istabas palodas, lai apgaism otu ceļu varbūtējas bēgšanas
gadījum ā. A trazdam ies slavas augstum os utī pielīdzi
nāts Dievam, viņš ir tikai visparastākais cilvēks, turklāt
iebiedēts, slim s, pazem ots, savā ziņ ā pat d ziļi nelaim īgs
un ciešanām pakļauts. Romāna daudznozīm īgajā tekstā
diktatora m arasm s, -atmiņas zudum s, trūdēšana, m ilzīgā
trūcē iegūst sim bolisku nozīm i, sasaistot sociālos un
g lu ži cilvēciskos, hum ānos m otīvus. Ja diktatora trūdē
šana ir beztiesīgās pasaulsiekārtas trūdēšana, tad reizē
tā ir ari noteikta cilvēka trūdēšana, kuru radījusi šāda
pasaulsiekārta. Par sevis pretnostatījum u cilvēkiem, pa
saulei, vispārējai d zīvei tirāns sam aksā ar baiļu psihozi,
absolūtas vientulības nerim tīgām ciešanām, un no hipertro fitā «es» augstum iem sākas pretējs ceļš — v is u cil
vēcisko īpašību zudum a ceļš, personības degradācija,
atgriešanās dzīvnieciskā sākotnējībā. Atcerēsim ies, ka
Renesanses laikm eta hum ānistiem , kuri vēlāk attīs
tīja Rietum eiropas hum ānistisko tradīciju, pretm etā
sociālajai virsotnei (reizē tā bija ari garīgā virsotne)
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tauta sākotnēji parādās vērša, ēzeļa, dzīvnieka izskatā.
Ari Garsijam M arkesam vienā no epizodēm fanātiskā,
tum šā tauta parādās kā vēršu .bars. Un tom ēr tautai
tem ts apgūt savu cilvēcisko veidolu, bet diktatoram ,
kurš ap sevi izplata zvēra sm ārdu, — fie. Viņš stāv ār
pus hum ānism a, ārpus cilvēcības ietvariem. Individuā
lism a antihum ānās būtibas augstākā izpausm e ir tā, ka
diktatoram liegta iespēja mīlēt. Nespēja m ilēt — aug
stākā zīm e viņa atšķirtībai no cilvēciskās pasaules un
dzives, viņa lāstis, pārzvērošanās pazīme. Katru reizi
pēc tam. kad diktators sm ilkstēdam s ar varu paņēm is
sievieti, viņ š raud vientulības asaras un viņu plosa ilgas
pēc mīlestības, pēc viņam nepieejam ā d zives otrā krasta.
Tirānu, no kura d zim st tikai lid z galam neiznēsāti kverpļi, itin kā pieveic mīlestība. Tomēr karnevāla skais
tum a karaliene M anuela Sančesa pazūd bez pēdām,
viņa paceļas kaut ku r debesis un pam et iekāres kveldēto
večuku, bet diktatora attiecības ar Leti siju Nasareno, tio
kuras uzvēda viņam radnieciskais zvēra sm ārds, patie
sībā pārvēršas par neķītru kopdzīvi ar visa i apšaubā
mām beigām (va i tikai• diktators pats nedeva pavēli
nogalināt viņu kopā ar savu dēlēnu?). M īlestību pazīst
tikai €m ūžīgā tauta», un diktators nojauš, ka tad, kad
viņa jau vairs nebūs, nabago ļa u žu kāzās tāpat spēlēs
dūdas.
S im pārm ežonigošanās procesam ir vēl otra puse. In 
divīds individuālism a pārspīlētībā patiesībā zaudē savu
individualitāti, bet tas nozīm ē personības sabrukumu,
paša cilvēka izzudum u. Rom ānā divas reizes sākas runa
par diktatora vārdu. Pirmo reizi, atrazdam ies slavas
kalngalos, viņš no vārda atsakās («Es esm u esi»), un
m ēs paliekam neziņā, vai patiesībā viņam m az bija
vārds. Otro reizi viņš piem in savu vardu, to nenosauk
dam s, kad pēc viņa ierodas nāve. Tagad jau nāve pār
svītro diktatora vārdu, <rVisum a ģenerāli» nosaukdama
sengrieķu vārdā, par Nikanoru. « . . . šajā vārdā, kādā
nāve m iršanas brīdi uzrunā visu s cilvēkus,» apgalvo
autors. Vecūksnis nomirst, ģērbies pavisam novalkātās
d rā n ā s. . . bet vēsturiskajā pirm dienā anonīmie ļaudis
viņu tom ēr atrod tērpušos pilnā ģenerāļa formā, ar zelta
piesi pie zābaka un tādā pozā, kādā viņam vajadzēja
nom irt atbilstoši pareģojumam.
S eit uzrodas vēl viena svarīga tem a — tēm a par tau
tas un diktatora attiecībām pēc viņa nāves. Diktators
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parādās savā ģenerāļa diženībā tāpēc, ka pār tautu
valda nelietīgā laika inerce, tāpēc, ka, nepam ozdam ās no
tūkstošgadīgā miega, tā vēl aizvien tic m itām . Pati
tauta ietērpusi ģenerāli vitia greznajā uniformā un ta 
gad apm ulsum ā gaida, atdzīvosies večuks vai ne. Vēl
vairāk — tauta sku m st neviltotās sērās. Anonīm i, kuri
bez jebkādiem iebildum iem bija ļāvušies paverdzināša
nai, nesaprot, kā bez viņa dzīvot, citiem vārdiem sakot,
[audis, kuriem nav citādas vēstures kā vien diktatora
veidotās, paši veidot to neprot.
Tomēr rom āna finālā tauta jau ir citāda. Tauta, kura
diktatoru bija dievinājusi, m īlējusi ar neizsīkstošu kvēli
un reizē nīdusi, atrod savu d zives krastu. «M ūžības ne
skaitām ajiem laikagriežiem pienācis gals» — tātad bei
dzies ari m ita laikm ets un tagad laikam jāvirzās uz
priekšu.
Kāda jēga šādam finālam , m ēs sapratīsim , ja pado
m āsim. kāpēc nāve latīņamerikāņu diktatoru nosauc sen
grieķu vārdā. Tas notiek tāpēc, ka rakstnieks, piešķir
dam s diktatora tēlam senlaiku tirāna vaibstus, līd z pē
dējai iespējai paplašinājis sava rom āna vēsturiskos un
apjēgas ietvarus. R akstnieka dom a pacēlusies pāri Latiņam erikas robežām telpā un laikā, iesniegdamās pa
saules vēsturest dzīlēs līd z pat tiem laikiem, kad Sena jā
Grieķijā kopā ar tautvaras teoriju radās ari pirm ās teor
rijas, kuras attaisnoja personības egoism u un tirāniju.
Tieši tāpēc ari uz vēstures banketa galda no tūkstoš
gadīgā miega pam odušās tautas acu priekšā g u ļ būtne,
ka s ir €vecāka par jebkuru zem es virsū vai ūdenī mājo
jošu dzīvnieku». Reizē ar viņ a n āvi m irst ar laikm eta
gadsim tiem m ērojamā cilvēces pirm svēsture, lai sāktos
patiesā vēsture uz jauniem hum ānistiskiem pamatiem,
u z jauna tautas kolektīvism a, kuram n a v nekā kopīga
ar agrāko, kad ļaudis apvienojās kolektīvā tikpat kā
vērši ganām pulkā. S e it autors acīm redzot pieliek pun
ktu, bet viņa dom a sniedzas tālu pāri rom āna ietvariem,
m odina lasītāja apziņu, virza to uz jauniem ceļiem pār
dom ās par hum ānism a likteni.
y . ZEMĶOVS

PATRIARHA RUDENS"
NEDĒĻAS nogalē m aitu v anagi sapulcējās uz .pre
zidenta pils balkoniem, ar knābju cirtieniem sa rau stīja
stiepļu pinum us logps un ar spārnu vēzieniem izvēdīja
iekšējās telpās sastingušo laika tecējum u, bet pirmdien
agrīnā rīta stundā diženas nāves un sapuvušas diženi»
bas rem denajā un vieglajā dvašojum ā pilsēta pam odās
no savas gadsim tiem ilg ās letarģiskās snaudas. Tikai
tad mēs iedrošinājām ies ieiet pilī, un mums nebija nekā
das vajadzības doties triecienā pret izdēdējušajiem ak
mens mūriem, ko d arīt aicināja drosm īgākie no mums,
nedz arī ar vēršu aizjūgu dīselēm izlauzt parādes ieeju,
kā ierosināja citi, jo pietika kādam p ag rū st dzelzīs kalto
vārtu vērtnes, ku ras kādreizējos pils varonības laikos
bija spītējušas Viljema Dempjera bom bardēšanas ierī
cēm, un tā s atd arījās. S ajū ta bija tā d a kā nokļūstot
citā laikm etā, jo starp v ara s m idzeņa drupu kaudzēm
gaiss šķita trūcīgāks, klusum s senlaicīgāks un pat
priekšmetu aprises rēg ain ajā puskrēslā bija tikko sa 
skatām as. P irm ajā iekšpagaim ā, kura akm ens plāksnes
zem nezā]u sakņu spiediena bija izļodzījušās, redzējām
nekārtīgi izsvaidītas aizbēgušās apsardzes m antas, sa 
statņos pam estos ieročus, garu, no neēvelētiem dēliem
sanaglotu galdu ar bēgšanas steigā pam estām svētdie
n as azaida paliekām , redzējām drūmo piebūvi ar pus
tum šajām civildienesta telpām un krāsainām pelējum a
sēnēm un izstīdzējušiem , bālganiem ziediem apaugušus
aktu vākus ar izlem šanai nozīm ētām lietām, kuru izska
tīšan a vilkās gausāk p ar jebkuru visnesaturīgāko mūžu,
redzējām pagalm a vidū ierīkoto kristību cerem onijas
tvertni, kurā kareivīgu svaidījum u bija saņēm ušas vai
rāk nekā piecas paaudzes, redzējām pagalm a viņā galā
vicekaralu laiku senos zirgu staļļus, kas ta g ad bija pār*
vērsti par kariešu novietni, kam ēliju ziedu biežņā
ieaugušus un tau riņ u aplidotus, redzējām tu r Dižā trok
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šņ a laikm eta karieti, Mēra laikm eta furgonu, Komētas
g ad a ekipāžu, K ārtības un progresa laikm eta bēru ra*
tu s, P irm ā m iera gadsim ta somnambultsko limuzīnu,
un ta s viss bija labā kārtībā, lai g an apputēju
šiem tīmekļiem pārklāts, un izkrāsots nacionālā ka*
roga krāsās. N ākam ajā iekšpagalm ā aiz dzelzs režģu
sētas, kā m ēnesnīcas sudrabotās gaism as apsarm oti,
auga rožu krūmi, zem kuriem kādreizējos šīs m ājas v a 
renības laikos mēdza gulēt ar spitālību sasirgušie. Ne
koptie rožu krūmi bija sacerojuši tād ā čūkslājā, ka vis*
nota) pletās blīva rožu sm arža, kurai piejaucās no dārza
dzijum a uzplūstoša sm irdoņa ar vistu kūts šķebinošo
smaku, govs izkārnījum u p}ecku u n m īzalu sm ārds kopā
ar zaldātu urīna dvaku, jo apsardzes vīri mēdza savas
vajadzības nokārtot pie koloniālā laikmeta bazilikas,
kura vēlāk bija pārvērsta par govju kūti. Izspraukušies
cauri smacējošai biežņai, ieraudzījām spraišju galeriju
ar podos sadēstītām neļķēm un kupli saaugušām aste
rēm un atraitnītēm , šeit kādreiz bija bijušas piegulētāju
mītnes, un, spriežot pēc daždažādu iedzīves piederumu
daudzum a u n -šu jm ašīn u skaita, mēs varējām secināt,
ka tu r m itinājies vairāk nekā tūkstotis sieviešu ar ve
selu septītā grūtniecības mēnesī dzimušu bērnu varzu,
mēs redzējām nekārtību, kas liecināja p ar ķīviņiem vir
tuvē, redzējām m azgājam ās bļodās iemērktu, tag ad
saulē iztrusējušu veļu, vaļējo, konkubīnēm un zaldātiem
kopējo atejas bedri, ieraudzījām pagalm a viņā galā
augošos Bābeles vītolus, kas m ilzīgās jū ra s siltum nīcās
bija atvesti no M azāzijas kopā ar visu augsni, visu savu
sulīgum u un valgm i, bet aiz vītoliem ieraudzījām m il
zīgu un skum ju dzīvojamo m āju, kur pa sapostītajām
logu žalūzijām vēl aizvien lidinājās m aitu vanagi. Ieeju
nevajadzēja uzlauzt, kā mēs bijām dom ājuši, jo cen trā
lās durvis šķita atveram ies, ja u mūsu balsis izdzirdot,
un tā mēs uzkāpām galvenajā stāv ā pa akm ens k āp 
nēm ,, kuru operas paklāji bija govju kāju izm īdīti un
ja u no pirm ā vestibila līdz privātajām guļam istabām pa
dienesta telpām un izpostītajām pieņem šanas zālēm
klaiņoja govis, zelēdam as sam ta aizkarus un košļāda
m as sēdekļu atlasa pārvalkus, redzējām starp salau z
tām mēbelēm un svaigiem govju m ēslu plāceņiem zemē
nom estas gleznas ar svēto attēliem un m ilitāiu darbi
nieku portretiem, redzējām govis pabeidzam ēdam istabā
aizsāktu azaidu, redzējām m ūzikas zāli, ko apgānīja
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lopiņu jezga un m aurošana, redzējām salau ztu s domino
spēles galdiņus un lielo b iljarda g aldu plašos, za ļg a
nām ganībām līdzīgos, govju noslienāto's pārklājus, re
dzējām kaktā nom estu vēju m ašīnu, kura spēja atd ari
n āt jebkuras debespuses dvesm as, lai m ājas iemītnie
kiem vieglāk paciešam as būtu ilg as pēc zaudētās jū ras,
redzējām visās m alu m alās sak arin ātu s putnu būrus,
kas vēl bija apsegti ar viņnedēļ uzm estiem pārvalkiem,
lai putniem naktī būtu m ierīgāk, pa daudzajiem logiem
redzējām m ilzu dzīvniekam līdzīgo pilsētu, kura vēl n e
atsk ārta, ka šajā pirm dienā sācies ja u n s vēstures laik
mets, bet vēl tā lāk aiz pilsētas bezgalīgajā klajum ā, kur
kādreiz bija pletusies jū ra, līdz pašam apvārsnim redzējām raupjo mēness pelnu m irušos krāterus. Bet mēs
šajā aizliegtajā zonā, ar kuru ag rā k drīkstēja iepazīties
tikai pavisam nedaudz privileģēto ļaužu, sabdam m aitu
vanagu plosīto sprāgoņu sm ārdu, saģidām tūkstošgadī
gas astm atiskas elpas sēkšanu, atskārtām , cik nekļūdīgs
to instinkts, un, vadīdam ies no putnu spārnu uzplandī
tās m aitu sm irdoņas, audienču zālē atradām no tārpiem
mudžošos nosprāgušo govju ķermeņus, kuru sievišķīgie
pakaļgali daudzkārtīgā pavairojum ā rēg o jā s zāles m il
zīgajos spoguļos, pēc tam atgrūdām sartsiena ierīkotās
slepenās durvis1uz kādu blakus kabinetu, un tu r mēs
viņu ieraudzījām — ģērbušos linaudum a formas tērpā
bez zīmotnēm, ar apstilbeņiem ap kājām un zelta piesi
piē kreisā papēža, vecāku p ar jebkuru citu cilvēku un
jebkuru zemes virsū vai ūdenī m ājojošu dzīvnieku, bet
tag ad viņš kņūpus gulēja uz grīdas, labo roku spilvena
vietā saliecis zem galvas, kā bija gulējis nakti pēc
nakts visās ta jā s vientuļa despota ārk ārtīg i g arā mūža
naktīs. Tikai kad mēs viņu pagriezām , lai redzētu sejā,
atskārtām , ka nav iespējam s m irušo pazīt pat tad , ja
viņu nebūtu izknābājuši m aitu vanagi, jo neviens no
mums viņu nekad nebija redzējis vaigu vaigā, un, lai
gan viņa profils bija atrodam s k atra nau d as gabala abās
pusēs, uz pastm arkām , uz cau rejas līd zek ļu . etiķetēm,
uz trūces jostām un kaklā nēsājam o dievmātes, attēlu
lentēm, un tā p a t viņa portreti ar nacionālā karoga ro
tājum u uz krūtīm kopā ar valsts ģerboni bija sastopam i
visur un vienmēr, mēs zinājām , ka v isas šīs ģīm etnes ir
tikai kopijas, kas d arin ātas pēc citām portretu kopijām,
kuri tika uzskatīti par nepareiziem ja u Komētas gadā,
kad m ūsu tēvi no saviem tēviem uzzināja, kas viņš tād s
23

ir, bet tie savukārt to bija dzirdējuši no saviem tēviem
un tā tālāk, un tā mē? pam azītēm kopš bērna kājas bi
jām pieraduši ticēt, ka viņš dzīva m itinās v aras m ājā,
jo kāds palaikam svētku vakaros bija m anījis tā s logos
iedegamies ugunis vai dzirdējis n o stāstus par viņa sē
rīg ajām acīm, bālajām lūpām un domīgo roku, kura no
prezidenta karietes lodziņa, ko aizsedza sudrabā austais
garīdznieka tērpa drānai līdzīgā audum a aizkars, nez
īt am m ājusi sveicienu, to visu pirm s daudziem gadiem
bija stāstījis kāds akls klaidonis, kurš uz ielas bija uba
gojis, p a r pieciem sentaviem skandēdam s aizm irstā dzej
nieka Rubeņa D ario vārsm as, ticis saķerts, bet pēc tam
laim īgi atgriezies brīvē ar zelta monētu, ko nopelnījis,
deklam ēdam s p antus vienīgi, viņam , lai gan, protam s,
viņu pašu nebija redzējis — un ne tikai sava akluma
dēļ, bet gan tāpēc, ka neviens m irstīgais kopš Melnā
m ēra laikiem viņu nebija skatījis vaigā, un tom ēr mēs
zinājām , ka viņš ir, zinājām no tā, ka pasaule turpināja
pastāvēt, dzīve turpinājās, p asts vēl aizvien darbojās,
pilsētas pūtēju orķestris U zvaras laukum ā zem noputē
jušām palm ām un skum jajām laternām tu rp in āja spēlēt
muļķīgos vakara ju n d as valšus un nom irušos, mūziķus
orķestrī aizvietoja citi veci spēlm aņi. P a t pēdējos ga
dos, kad pilī v airs nebija dzirdam as ne cilvēku balsis,
ne putnu dziesm as un uz laiku laikiem bija aizvērušies
dzelzīs kaltie vārti, mēs zinājām , ka vald īb as m ītnē
kāds atrodas, jo naktīs pa logiem uz jū ra s pusi tu r pa
vīdēja navigācijas signāliem līdzīgas ugunis up dros
mīgākie, kuri nebaidījās pieiet tuvāk, aiz nocietinātajām
sienām sadzirdēja lielu dzīvnieku kāju dipoņu un nopū
ta s, bet kādā ja n v āra pievakarē m ēs uz prezidenta pils
balkona pam anījām govi, kura rim ti vēroja satum stošo
m ijkrēsli, iedomājieties tikai, uz tēvijas pils balkona
govs, kas varētu būt vēl nejēdzīgāks, kāda sūdu zeme,
bet ta g a d gan sākās minējumi, kādā veidā lopiņš no
kļuvis uz balkona, ja visiem zinām s, ka govis pa kāpnēm nemēdz staig āt, p at ta d ne, ja tā s ir no akm ens
celtas, un vēl jo vairāk ne, ja segtas ar paklājiem , tā
ka galu galā vairs lāg ā neatjēdzām , vai tā bijis īstenībā
vai a rī mēs, pievakarē iedami pāri U zvaras laukumam ,
sapni esam redzējuši šo lopiņu prezidenta pils balkonā,
kur neviens nekad neko nebija redzējis un neredzēs, jo
daudzus gadus līdz pagāju šās piektdienas rītausm ai,
kad atlidoja pirm ie m aitu vanagi ne tikai no nabagm ā*
24

ja s pažobelēm, kur tie parasti snauda, bet ari no tā lā 
kiem Iekšzemes novadiem; nākdam i secīgos viļņos no
putekļu .klajum a pam ales, kur kādreiz bija viļņojusi
jūra, un augu dienu virm oja gausos apļos v irs valdības
nam a, līdz viens no tiem, viņu karalis ar m elnām sp al
vām un asins sarkanu kaklu, deva klusu pavēli, un tū līt
sākās plīstoša stikla šķindoņa, sākās diženās nāves
dvesma, sākās lidojumi pa logiem iekšā un ārā, kas
bija izskaidrojam s tikai ar to, ka m ājā n av v airs saim 
nieka, un ta d pat mēs sasparojām ies tu r ie ief'u n tuk
šajā svētvietā ieraudzījām bijušās diženības gruvešus,
redzējām m aitu v an ag u izknābāto augum u, jaunavīgi
gludās rokas ar v ara s zīm oggredzenu pirkstā, bet visa
viņa m iesa bija kā nosēta ar sīkiem ķērpjiem u n p ara
zītiskiem, jū ra s dzīlēs mītošiem dzīvnieciņiem, sevišķi
daudz to bija padusēs un cirkšņos, kur* brezenta ban
dāžas saturēts, rēg o jā s m ilzīgs, trūces izspīlēts sēkli
nieku m aiss, bet tā bija vienīgā vieta, no kuras bija
vairījušies m aitu vanagi, lai g an krietnas vērša nieres
lielumā, un tom ēr p at tad m ēs v ē l neiedrošinājām ies
ticēt viņa nāvei, jo š ī b ija ja u o trā reize; kad viņu
atradām savā kabinetā_vienu, form as tērp ā un, pēc_visa
spriežot, m irušu dabīgā nāvē, kas iestājusies m iegā, kā
viņam pirm s daudziem jo daudziem gadiem b ija pa
vēstījusi gaišreģe, lūkodam ās ūdens kublā. Tolaik viņš
vēl bija tikai sava rudens pašā sākum ā un ta u ta bija
tik spēcīga, ka viņš n o jau ta nāves draudus pat savas
guļam istabas vientulībā, taču, par spīti visam , val
dīja, it kā viņam b ūtu lem ta nem irstība, tā la b valdī
bas m ītne tolaik atg ād in āja nevis prezidenta pili, bet
gan tirgu, kur iekļūt varēja, tikai izspraucoties cauri
baškājainu raitnieku varzai, kuri no sm agi apkrautiem
ēzejiem gaiteņos stiepa dārzeņu saiņus un grozus ar
vistām, vajadzēja kāpt pāri sievietēm ar badā panīku
šiem bērniem, kuras snauduļoja uz kāpnēm , gaidīdam as
oficiālās labdarības brīnum darbus, v ajadzēja ik uz soļa
piesargāties no sam azgu ūdens šaltīm , ko izšļāca pre
zidenta pļāpīgās piegulētājas, n ak tī novītušos ziedus
Vāzēs apm ainīdam as pret svaigiem vai, g rīd as uzmazgādamas, dziedāja par viltus m īlu ritm ā, ko izsita ar
paklāju izpurināšanai lietotajiem sausajiem žagariem ,
un ta s viss risin ā jās reizē a r ļem bastu, ko sacēla šeit
savu. mūžu nonīkstošie ierēdņi, iztrenkādam i rakstām 
galdu atvilktnēs olu dēšanai satu p u šās vistas, apsardzes
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kareivju m eņģēšanās kopējās ateju vietās ar pils padau
zām, putnu čivināšana un apkārtklaiņojošo suņu kau<
tiņi audienču zālē, jo šeit neviens par citiern nenieka neļ
zināja, neapjēdza, no kurienes kāds iekļuvis šajā pilī aij
plaši pavērtajām durvīm, un tāpat drausm īgajā je z g |
nebija iespējams izdibināt, kur īsti atrodas valdība. Pils
saimnieks ne tikai piedalījās šajā tirgus jampadracī, bet
pats bija tā aizsācējs un pavēlnieks, jo, kolīdz viņa guļ
jam istabā iedegās gaisma — un tas notika jau prieki
pirmajiem gaiļiem —, prezidenta pils sardzes ta u rē tā ji
jauno dienu pavēstīja tuvējām Kondē kazarmām, no tu ļ
rienes to tālāk paziņoja Sanheronima bāzei, tā savukārl
ostas cietoksnim, kurš ar sešām secīgām rīta jundas
taktīm pamodināja pilsētu un pēc tam visu valsti, beļ
prezidents pa to laiku, sēdēdams uz pārnesamā ķemerļ
tīņa, deniņus ar delnām saspiedis, lai remdinātu šņā<j
konu ausīs, kura šajā laikā sāka uzrasties, ļāvās pārH
domām un vēroja kuģu ugunis mūždien m ainīgaja
toreizējos slavas laikos vēl iepretim viņa logam zilgi viļ
ņojošajā jūrā. Kopš apm ešanās pilī viņš katru rītu lai-|
daros pārlūkoja govju slaukšanu un pašrocīgi atm ērīja
piena daudzumu, kuru trīs prezidenta karietēs izva^
dāja pa kazarmām pilsētā, pēc tam virtuvē pats iz-aj
dzēra tasīti melnas kafijas, piekozdams maniokas plā
ceni, vēl aizvien nezinādams, kurp viņu aizpūtīs jaunā*
dienas vēji, un vērīgi ieklausīdamies mājkalpotāju pļā-#
pāšanā, jo tie bija ļaudis, ar kuriem viņš runāja vienu«
un to pašu valodu un kuru nopietnie glaimi viņam bija]
vispatīkamākie, jo tos viņš vislabāk saprata. īsi pirms]
pulksten deviņiem viņš savā personiskajā iekšpagalmāfi
iekāpa mandeļkoku pavēnī no granīta izcirstā ūdens]
baseinā ar dziednisku augu uzlievi un tikai pēc vienpa
dsmitiem jutās pietiekami atspirdzis no a g rīn i rīta ba-jj
žām, lai stātos pretim ikdienas raizēm. Agrāk, kad tik ta i
krastā bija izsēdies jūras kājnieku desants, viņš mēdzaij
ieslēgties savā kancelejā kopā ar desanta komandieri]
un tur apstiprināja daždažādus likumus un rīkojumus,«
uz tiem uzliekot īkšķa nospiedumu, jo tolaik vēli
neprata ne lasīt, ne rakstīt, bet vēlāk, kad bija pamests^
vienatnē ar tēvzemi un savu varu, nosprieda, ka nay^
ko piņķēties ar visādiem likumu rakstiem, un sāka vai^i
dīt vienpersonīgi mutes vārdiem, it kā allaž pats perso-/
riīgi vienmēr un visur būtu klāt, un darīja to ne tikai J
ar klinšu kāpēja piesardzīgo izmanību, bet arī ar saviem.

gadiem neparastu jestrum u, jo ap viņu mūždien drūz
mējās spitālīgo, neredzīgo un tizlo bari, izlūgdamies no
prezidenta šķipsniņu visas kaites dziedinošās sāls, kā
art mācīti politiķi ūn nekaunīgi iztapoņas, kuri viņu
pasludināja par zemestrīču, Saules aptumsumu, garo
gadu un citu Dieva kļūdu izlabotāju, b e t viņš kā zilonis
sniegā klumpačoja pa visU majti ar savām milzīgajām
pēdām, izlemdams valsts problēmas un mājsaimniecībās
jautājumus tikpat vienkārši, kā pavēlēja, lai kādas dur
vis pārceltu no vienas vietas uz otru, kas mirklī tika
fždarīts, lai gan pēc tam tās vajadzēja pārnest atpakaļ,
ko arī nekavējoties izpildīja, tāpat kā tūlīt un bez jeb
kādas vilcināšanās paklausīja rīkojumam, lai torņa pulk
stenis nesistu divpadsmit reižu divpadsmitos, bet gan
divos, tādā kārtā dzīvi šķietami pagarinot, un vļss ap
runās tikai diendusas m irušajās stundās, kad viņš no
tveices patvērās sava piegulētāju mitekļa krēslainībā,
kur uz labu laimi sagrāba vienu no meitiešiem un, ne
viņu izģērbdams, ne pats izģērbdamies, ne arī durvis
aizslēgdams, nogāza guļus, un tūlīt pēc tam visā pilī
bija dzirdama prezidenta ašā sēkšana, zelta pieša sīka
šķindoņa, sunim līdzīgā smilkstēšana un izbaiļu pilnā
sievietes balss, kura šajos veltīgi izšķiestajos mīlas mirkļos nopūlējās atvairīt savu izkāmējušo bērņu ziņkāros
skatienus, uzsaukdama tiem vākties prom, iet rotaļāties
pagalmā, jo kaut kas tāds neesot domāts bērnu acīm,
un kluss eņģelis tad šķita pārlidojam tēvzemes debesiš,
'visapkārt apklusa balsis, dzīve aprimās, un visa pasaule
palika stāvam sastingusi ar pirkstu uz lūpām, kuš, ģe
nerālis mīlējās, taču tie, kuri viņu labāk pazina, neticēja
pat šā svētā mirkļa pamieram tālab, ka prezidentam it
kā piemita spēja pārdalīties, jo viņš bija redzēts pulk
sten septiņos vakarā spēlējam domino un ta jā pašā
laikā aizdedzinām izkaltušās govs mēslu pļeckas, lai
audienču zālē atgaiņātu moskītus, un nevienam nebija
nekādu ilūziju, iekāms pēdējos logos nodzisa gaisma un
nošņarkstēja prezidenta guļamistabas treji aizbīdņi, tre
jas šautras un trejas atslēgas un ār blīkšķi uz akmens
klona aiz noguruma zemē noslīga prezidenta augums,
pēc tam kļuva dzirdami aši, it kā nevarīga bērna elpgs
vilcieni, kas ar paisuma pieaugumu jū rā vērtās aizvien
dziļāki, līdz nakts vēju arfas viņa ausu bungādiņās ap
klusināja cikāžu čirkstēšanu, plats putu vilnis pāršalca
Vičekaraļa un ļūras pirātu pilsētas piesmakušās ielas,
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kā baism īgs augusta sab ats pa visiem logiem ielauz«
īdamies valdības nam ā, kur spoguļi m irklī apglum ēja atf
glīvēm un audienču zālē rīkles sāka v ārstīt haizivis,
līdz vilnis pārsniedza višauģst kās aizvēstures okeāna;
atzīm es, pārplūdinādam s zemes vaigu, laiku un telpu,i
un vienīgi prezidents kņūpus tu rp in āja peldēt savi»
sapņu m ēnesnīcas palos kā vientuļš slīkonis vienkāršai
kareivja linaudum a form as tērpā, ar saviem ap stilb eļ
ņiem, zelta piesi un zem g alv as saliekto dilbu, kas v il
ņam aizvietoja spilvenu. Tas; ka viņš savas skarbā.»
vald īšan as gados pirms pirm ās nāves vienlaicīgi p a rā j
d ījās d ažādās viefās, spēja uzkāpt pa kāpnēm o trā
stāvā, ta jā pašā* laikā no otrā nokāpdam s p irm ajā
un vientuļā sajūsm ā vērodam s jūru, bet čituviet drebi!
nājās*m īlas moku trīsās, nebija izskaidrojam s ar kautj
kādām pārdabiskām spējām , ko ģenerālim piedēvēja
lišķi, nedz arī ar m asveida halucinācijām , kā mēdzāļ
apgalvot viņa pretinieki, bet vienkārši ar tiem pakalpoj
jumiem, ķo suniskā uzticībā viņam izdarīja kāds P a trh
sio A ragoness — cilvēks, kurš m a ts m atā līd zin ājās
prezidentam , tādējādi būdam s absolūts viņā dubultnieks]
Neviens šo tēv ain i nebija speciāli meklējis, taču kādu
dienu pienāca vēsts, ka pa indiāņu ciematiem, m anu ģeļ
nerāl, viltus valdības karietē braukājot kāds cūku vep-j
ris, visai veiksm īgi uzdodamies par prezidentu, jo ļāu-3
dis karietes sērīg ajā krēslīgum ā redzot klusējošas acisj
redzot bālas lūpas, labi koptu roku atlasa cimdā, kurai
ceļgalos nostājušam ies vārgdieņiem uz ielām pasviežot]
dziedniecības sāls šķipsnas, bet aiz karietes zirgos jājot]
divi viltus virsnieki un iekasējot m aksu par izdziedinā-ļ
šanii, iedomājieties, tikai, m anu ģenerāli, šādu svētuma]
nopulgojum u, taču prezidents nepavēlēja nekauņu n ek ai
vējoties sodīt, tikai lika viņu slepeni atvest uz pilij
iepriekš pārpratum u novēršanai viltvārža galvu ievīsto!
agaves šķiedru m aisā, un tad ģenerālis varēja pilni»
m ērā iepazīt pazemojošo sa jū tu , saredzot p ats sevi
līdzīgā stāvoklī. -ledritvai āzīt, tā ta d šis cilvēks esm ij
es, viņš teica, tik p at kā izliets, lai gan patiesībā gļužr
tā nebija, jo atvestajam balsī nebija pavēlnieciskā toņa]
ko ta s tā arī nekad īsti neiem ācījās atd arin āt, turklāt!
tam delnas līn ijās ap īkšķa pam atni skaidri iezīmējās!
dzīvības loks, un, ja ģenerālis gūstekni tū līt nelika uzl
vietas nošaut, tad ne jau tāpēc, ka viņš no paša sākum aļ
būtu dom ājis to izm antot kā oficiālu aizvietotāju, šī

"doma viņam uzradās tikai vēlāk, bet vienkārši bīdamies,
ka krāpnieka delnu līn ijās varētu būt ierakstīts viņa
pašā liktenis. Kad ģenerālis pārliecinājās, ka šām iedo
mām n av nekāda pam ata, P atrisio A ragonesš ja u bija
mierīgi pārdzīvojis sešus atentātus, apguvis iemaņu stai
gāt, šļūkājot kājas, kurām pēdas b ija sap lacin ātas ar
koka vesera zvēlieniem, ausīs viņām k aut kas n epār
traukti dūca, ziemas rītos patītu, trūce izdeva pīkstoņu,
un tā p a t viņš bija iemācījies; zelta piesi uzliekot vai
noņemot, izrīkoties tā , it kā būtu sam udžinājušās visas
siksniņas, bet patiesībā ta š tika darīts, lai audiencēs no
vilcinātu laiku un varētu pašķendēties p ar sasodītajiem
F landrijas m eistariem , kuri, jedritvai āzīt, neko nevīžo
jot nostrādāt, kā nākas. No balam utes un mēlneša, kāds
P atrisio A ragoness bija bijis ta jā laikā; kad sava tēva
darbnīcā pie stikla kausējam as k rāsn s bijja pūtis pude
les, ta g ad viņš pārv ērtās domīgā un drūm ā mēmiķī,
kurš nepievērsa uzm anību v ārd o s izteiktajam , bet vērīgi
ielūkojās ru n ātā ja acu krēslainībā, lai uzm inētu sacītā
patieso jēgu, un nekad neatbildēja uz jautājum u, iekams
pats iepriekš nebija pārvaicājis, ko ru n ātā js īsti dornā.
K ādreizējais iztapoņa tin slinkum a lāpītājs, kurš bija
dzīvojis no līdzcilvēku lētticības, a rb rīn u m d a rīb u tos
it kā izdziedinādam s no daždažādām kaitēm , tagad,
kļuva neparasti kustīgs, ne m irkli nevarēja norim ties
uz vietas, bez m itas ro sījās tin rau sa, ko vien varēja,
samierinādam ies ar te, ka p at meitieti, m īlēt Viņam v a
jadzēja steigā un a r joni, bet gulēt n ācās uz klona,
ņeizģērbjoties, kņūpus*Viņš atteicās no jebkuras pārstei
dzīgas, paša <es» nosacītas godkāres un tām zelta die
nām, kad, tēva am atu pārm antojis un labas gribas v a
dīts, strād ā ja sev piemērotu darbu, vienkārši izpūzdam s
pudeles, lai ta g ad pakļautos baism īgajam riskam , kas
bija saistīts ar varasv īra pienākumu izpildi, un liktu
pirmo pam atakm eni celtnēm, kurās pēc tam v airs ne- #
viens cits akmens netika iem ūrēts, naidīgu ļaužu bara
Ielenkumā, juzdam ies tikpat kā ienaidnieka zemē, p ār
grieztu lenti daždažādu pasākum u atk lāšan as svinīgās
ceremonijās, kronētu īslaicīgas un viņam nepieejam as
skaistum a karalienes, apvaldot sm agas nopūtas un a t
skārzdam s savu iekāres sapņu veltīgum u, jo bija sam ie
rinājies ar savu neapskaužam o likteni-pakļauties cita
cilvēka liktenim un d arīja to, nevis savtīgu apsvērum u
vai paša pārliecības vadīts, bet tāpēc, ka apm aiņā pret.
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dzīvību bija uz mūžu uzņēmies oficiāla krāpnieka pie*'
nākum us, par ko viņam m aksāja piecdesmit peso lietu
m ēnešalgu un deva iespēju dzīvot kā karalim , reizē no
karaja am ata posta pasa&gājot, un ko g an cilvēks vēla
vairāk varēja vēlēties. Taču šis divu cilvēku“ personības
sajaukum s savu kalngalu sasniedza kādā spīvu vēju
appūstā novakarē, kad ģenerālis savu dubultnieku sa 
stap a jū ra s k rastā skurbinošā jasm īnziedu tv an ā un^
pam atoti satrau k ts, apvaicājās, vai viņš neesot ieēd is\
ko saindētu, ka ta g ad klaiņajot kā Dieva nepieņem ts,1
bet P atrisio viņam atbildēja, ka nelaim e esot daudz iie-j
lāka, jo sestdien viņš kronējis kādu skaistum a karalieni ]
un ar to dejojis pirmo valsi, b et ta g ad v airs neparko ļ
netiekot no šīm atm iņām v a|ā, jo tā esot zemes virsū
visskaistākā sieviete, viena no tām , m anu ģenerāl, ku
rām' vīrieša cilvēks nedrīkst pat ar pirkstu pieskarties, i
tad prezidents atviegloti nopūtās un paziņoja, ka;
jed ritv ai āzīt, puisieša iegrābšanās m eitietī pekstiņi vien
esot, un piedāvāja kronēto skaistum a karalieni vienkārši
konfiscēt, kā p ats bija rīkojies ar daudzām iecirtīgām ;
vējgrābslēm , kuras padarījis par savām piegulētājām ,
tādu v ajag o t tikai nostiept gultā, četri zaldāti to s ā tu - 1
rēšot aiz rokām un kājām , bet P atrisio A ragoness va
rēšot, jedritvai āzīt, sm elt kauču vai ar'p av ā rn īc u , līdz
viņam būšot g an a, sākum ā, protam s, visas jau n u gan
plosoties, bet pēc tam p at visnegantākās esot kā izsmē
rētas un gaužoties, lai neaizm etot šo kā apkrem stu ābolu,
bet P atrisio A ragoness tam nepiekrita, jo viņš vēlējās^
vairāk, gribēja, lai meitene viņu m īlētu, tāpēc ka skuķisļ
visu apjēdzot un protot mīlēt, jū s pats, m anu ģenerāl,
to sapratīsiet, kad viņu redzēsiet, un tad prezidents, lai $
izpalīdzētu savam dubultniekam un atvieglotu viņa lik-^
teni, paskaidroja, kādā veidā pa naktīm nokļūt savu
paša piegulētāju mītnē, un atļāv a viņam tā s izlietot,]
tikai ar vienu noteikumu — rīkoties tā p at, kā to dara <
v[ņš pats, ģenerālis, — ar joni, steigā, bez izģērbšanās,]
kā g ailis m in vistu, un P atrisio A ragoness patiesi iebrida j
ša jā aiztap in ātas m īlas dūksnājā, cerēdam s tā d ā kārtā j
iegrožot' savas ilgas, taču darīja to ar tād u kvēli, k a
palaikam aizm irsa uzstādītos noteikumus, aiz izklaidības^
atpogāja bikšu priekšu un nodevās dažādām sīkākāntļ
Izdarībām, tā ka iekvēlināja pat visīgnākās no ģenerāļa^
piegulētājām ar akm ens cietām sirdīm, izraisīja tām^
nopūtas un tum sā lika aiz izbrīna pasmieties, sak, esat

gan jū s negantnieks, m anu ģenerāl, uz vecuma dienām
kļuvis tā d s kārum nieks, un kopš tā laika ne ģenerālis
pats, ne viņa dubultnieks, ne a ri neviena no piegulētā
kām v airs neapjauta, kurš ir kura bērna tēvs, jo P atrisio A ragonesa pēcnācēji tā p at dzima tikai kā septiņus
mēnešus iznēsāti m ērgļi. Un tā notika, ka P atrisio Aragoness pārvērtās p ar ietekmīgāko varasvīru, par visvai
rāk iemīļoto un varbūt arī viskvēlāk ienīsto, bet ģene
rālim bija gana laika rūpēties par bruņotajiem spēkiem,
kuriem viņš ta g ad piegrieza tikpat lielu vērību, kā bija
darījis savas valdīšanas pirm ajos gados, taču ne tāpēc,
ka arm ija būtu bijusi viņa v aras balsts, kā mēs visi
domājām, bet gluži pretēji
tā bija viņa bīstam ākais
dabiskais ienaidnieks, un tāpēc viņš centās rad īt tādu
stāvokli, ka virsnieki cits citu uzm ana un izseko, lai
novērstu sazvērestības iespēju, viņš jau ca to likteņus
kā spēlē kāršu kavu, uz k azarm jm nosūtīja tādu m unī
ciju, kurā no desm it šāviņiem astoņi noderēja tikai salutēšanai, pulverim lika piejaukt liedaga sm iltis, bet
pats savā rīcībā tu rp at pa rokai prezidenta pilī turēja
pirmšķirīgu m unīciju noliktavās, kuru slēdzenes uzgla
bāja vienā saišķī ar citām, vienā vienīgā eksem plārā
esošām, no tādām telpām , kurās neviens nedrīkstēja
kāju spert. Kā ēna visu savu mūžu viņu pavadīja tikai
uzticamais d raugs ģenerālis Rodrigo de A gilars, ak a
dēmiski izglītots artilērists, kurš reizē bija ari aizsardzī
bas m inistrs, prezidenta gvardes pavēlnieks, valsts dro
šības dienesta direktors un viens no tiem nedaudzajiem
m irstīgajiem , kuriem bija tiesības uzvarēt viņu kādā
domino partijā, jo savā laikā bija zaudējis labo roku,
m ēģinādams p ad arīt nekaitīgu dinam īta lādiņu nedaudz
minūšu pirms prezidenta karietes piebraukšanas pare
d z ē tā atentāta vietai. Pateicoties ģenerāļa Rodrigo de
A gilara gādībai un P atrisio A ragonesa palīdzībai, viņš
jutās tik bezrūpīgs, ka sāka jau neievērot nosacītos pie
sardzības noteikumus, aizvien biežāk parād ījās ļaudīs
tikai viena adju tan ta pavadībā un p at iedrošinājās do
ties atpūtas braucienos pa pilsētu vecā karietē bez jeb
kādām atšķirības zīmēm, caur aizkaru aplūkoja lepno,
no zeltītiem akmeņiem celto katedrāli, kuru viņš ar dek
rētu bija pasludinājis par visskaistāko pasaulē, vērās
vecajos m ūra nam os ar senlaicīgā miegā iegrimušiem
||o rtā lie m un uz jū ra s pusi pavērstiem saulgriežu zie
diem, ar akmeņiem bruģētajās, aizvien sveču apdeguļu
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dvingas piestreglās vicekaraļu laika kv artālu ielās un
b ālajās jau n av ās, kas, starp puķupodiem un vīteņaugiem
uz balkoniem dirnēdam as, ar nesatricinām as tiklības ap
dvestām sejām mūždien čakli tam borēja savas nebei-j
dzam ās mežģīnes, basku klostera tum šajos, Šaha S pēles
dēļa rūtiņām līdzīgajos logos, kur pulksten trijo s pēc-ļ
pusdienā vēl aizvien atskanēja tie paši klavihorda vin
grinājum i, kas bija tikuši atskaņoti, pirmo reizi svinīgi
atzīm ējot Komētas sākotnējo parādīšanos, bet kādudien
viņš izbrauca cauri pat tirdzniecības kvartāla bābēliskoi jezgai ar apdullinoši, dārdošu mūziku, uz zižļiem i
sakarinātām loterijas bi]ešu virtenēm, cukurniedru šņap-ļ
s ta izvadājam iem ratiņiem , dižķirzaku olu grēdām,
saulē izbalējušām turku tirgoņu bodelēm, ar milzīgu,
apgleznotu audeklu, kurā bija attēlots par skorpionu
pārvērstas, saviem vecākiem nepaklausīgas m eitas
drausm īgais liktenis, ar neprecējušos, galējā postā no-'
kļuvušo meitiešu šķērsfeliņu, kuras pievakarēs pilnīgi
plikās m iesās izgāja no saviem ūķieiņ, lai nopirktu kādu
lētāku zivteli un jestriem lam uvārdiem apsaukātos ar
dārzeņu pārdevējām , kam ēr viņu d rān as žuva izkari
n ātas ar griezumiem ro tātās koka balkonu m argās, taču
jau pēc m irkļa ģenerālim pretim cirtās sapuvušu m o -;
iusku smirdoņa, aiz stū ra viņš sam anīja parasto p eli-’
knnu b ara gaism u, nedaudz tālāk līča piekrastes paugu
ros saslieto nēģeru būdeļu raibo ņirboņu, un tad jau,
ahā, tep at vien tā ir, ostu, jā, patiesi ostu, kā sūklis,
valgmē piesm irkušo dēju piestātnēs un veco jū ra s kāj-.<
nieku bruņukuģi, kurš izskatījās g arāk s un bargāks*]
nekā patiesībā bija, bet tad ekipāža bezmaz uztriecās
m elnādainai o stas krāvējai, kura pārāk vēlu palēca at-d
paka], lai dotu ceļu izbiedētajai karietei, bet, ieraugot!
tās lodziņā drūm o vecūksni ar visas pasaules skumjām.]
pilnu skatienu nolūkojam ies uz ostu, ju tās, kā pašu nāvii
vaigu vaigā skatījusi, ta s ir viņš, pārbiedētā nēģerieteļ
iebrēcās, lai dzīvo pasaules varenais, lai dzīvo, viņai '
piebalsoja vīri, sievas un bērni, izskriedami no krodzi
ņiem un ķīniešu ēdnīcām, lai dzīvo, kliedza citi, saturēr
dami zirgus un ielenkdami karieti, lai paspiestu roku
pašam v aras iemiesojumam, un ta s viss notika tād ā
apņēmībā un tik pēkšņi, ka viņš tikko paguva atgrūst^
ad ju tan ta roku ar ieroci un skarbā balsī iesaukties, n e ^
dariet muļķības, leitnant, neiejaucieties, viņi m ani m īl.|
Sis m īlas uzliesmojums un vairāki līdzīgi atgadījum i

turpm ākajās dienās prezidentu bija tā sajūsm inājuši,
ka ģenerālim Rodrigo de A gilaram tikai ar lielām pū
lēm izdevās atru n ā t viņu no iedomas pabraukāties v a
ļējā karietē, lai, jedritvai āzīt, Kvēlajiem patriotiem p a
rādītos pilnā augum ā, jo viņam nebija ne m azākās
nojausm as, ka patriotisko jū tu apliecinājum s spontāni
risinājās tikai ostā, bet pārējos bija organizējuši viņa
paša drošības dienesta darbinieki, gribēdam i bez kaut
kāda riska izpatikt ģenerālim , kurš sava rudens priekš
vakarā bija tik k ārs uz m īlas apliecinājumiem, ka pēc
ilgiem noslēgtības gadiem, sasparojās izbraukt no pil
sētas un lika iekurināt veco, nacionālā karoga krāsās
izkrāsoto vilcienu. Kaķim līdzīgi rāpdam ies pa plašās
skumju un bēdu valstības karnīzēm, spraukdam ies cauri
Amazones orhideju un balzam īnu čūkslājiem, izbiedē
dams pērtiķus, paradīzes putnus un uz sliedēm gulošus
leopardus, vilciens nokļuva tuksnesīgajos, ledājiem klā
tajos prezidenta dzim tās kalnienes ciematos, kur staci
jās viņu sagaidīja a r sēru mūziku, kapsētas zvanu du
noņu un apsveikum a plakātiem , pasludinot p ar svēto
un nosēdinot pie svētās trīsvienības labās rokas, bet pie
vilciena pa kalnu takām tika sadzīti panīkuši indiāņi,
lai tie redzētu prezidenta vagona sēru pustum sā slēpto
varas iemiesojumu, taču pat drošākie, kuri piegāja vis
tuvāk, aiz apputējušā loga neredzēja nekā cita kā vien
žēlabainas acis, drebelīgas lūpas, slav as m irdzumā svei
cienam paceltu delnu, kura šķita karājam ies gaisā, jo
pati roka nebija redzam a. Kāds no pavadoņiem nopū
lējās viņu pavilkt sāņus, esiet piesardzīgi, m anu ģenerāl, dzimtene bez jum s nevar iztikt, bet viņš kā pa mie
gam atbildēja, lai pulkvedis neraizējoties, jo šie ļaudis
«viņu mīlot, un tā ta s bija ne tik ai vilcienā, Ceļojot pa
[tuksnesīgajiem klajiem, bet arī uz koka r-atu dzītā.upes
kuģa, kuram kā putu sliede nopakaļ vilkās pianolas spē
lētu valšu skaņas un apkārt dvakoja ekvatoriālo pie
teicu gardēnijM un trūdošu salam andru salkanais smārds,
tvaikonis virzījās, izvairīdam ies no aizvēsturisku pūķu
kaulu blāķiem un liktenīgām salām , kurās dzemdēt
apm etās sirēnas, bet novakarēs kuģa ceļā liesmoja izzu
dušu, pilsētu ugunsgrēku plandi, līdz ta s piestāja n ab a
dzīgās, saules svelmes izkveldētās apm etnēs, kuru iemītfeieki sapulcējās krastm alā, lai aplūkotu nacionālās krā
sās izkrāsoto koka kuģi, taču neskaidri sam anīja tikai
fēgainu, nevienam nepiederošu roku atlasa cimdā no
2 — 198
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prezidenta kajītes m ājam viņiem sveicienus, toties ģ e
nerālis jo skaidri redzēja upm alā sanākušos cilvēku pūlīšus vicinām m alan g as lapas, jo karogu tiem nebija,
redzēja, ka daži m etās ūdenī, lai prezidenta cienastam
atg ād ātu cits dzīvu bridža mazuli, cits m ilzīgu nam es
saknes bumbuli gandrīz vai ziloņa pēdas lielumā, cits
grozu ar kalnu vistām , un aizkustinājum ā savas kajītes
svinīgajā krēslainībā nopūtās, paskatieties, kaptein, k ā
viņi steidzas pie m anis, cik gauži m ani mīl. Decembrī,
kad Kārību zemēs sākas dzidrais p av asara laiks, ģene
rālis savā karietē pa līkloču kalnu ceļiem uzbrauca, klin
taines kauprē uzceltajā vientuļajā m ājā, lai kādu pie
vakares cēlienu pavadītu, spēlēdam s domino ar citu kon
tinentu zemju kādreizējiem diktatoriem , šiem savā dzim
tenē no tro ņ a gāztajiem ta u tas tēviem, kuriem viņš ilgus
gadus bija sniedzis patvērum u un kuri_ tag ad , paši a r
sevi sarunādam ies, kā dzīvi miroņi kvernēja terases at*
p ū ta s'k rē slo s un gaidīja pēc tiem ierodamies spoku
kuģi, lai .atkal višu varētu sākt no jau n a, viņi visi vie
nādi bija uzņemti šajā atpūtas nam ā, jo visi vienādi
bija ieradušies ~ pidžamai virsū nevīžīgi uzrautā -par
rādes uniformā, valsts kasē sazagto naudu somā sastūH
ķējuši, sev līdzi stiepdam i lādīti ar ordeņiem, vecas^
kantora g rām atas ar salīmētiem laikrakstu izgriezu
miem un fotoattēlu album us, kurus uzrādīja ja u pirmajā?
audiencē, it kā tie būtu akreditēšanās ralcsti, p ask atie-|
ties, ģenerāl. šeit es' esmu redzam s leitnanta dienesta»
pakāpē, tu r1v aras pieņem šanas dienā, teitan sešpadam i-|
tajā valdīšanas gadā, ģenerāl, bet viņš tiem patvērum ui
sniedza, visam sacītajam nekādu vērību nepiegriezdams^
un akreditēšanās dokumentos pat neielūkodamies, jo,.;
viņaprāt, g āzta prezidenta vienīgā personības apliecībai
varēja būt uzziņa par nāvi, un šo savu uzskatu nem azi
neslēpa, tād ā pašā nicīgā nevērībā viņš noklausījām
kārtējā jaun atn ācēja nosvepstēto. uzrunu, kurā tika lū g tā !
au g stsird īg a viesmīlība; protam s, tikai pagaidām , lftfefl
tai dienai, kad ta u tas taisn īg ās dusm as pie atb ild īb a i!
sauks nekautrīgo užurpatoru, bet ģenerālis ja u zināja*!
ka tā ir bērnišķīgas vientiesības svinīga formula, v i # i
nāda kā nule gāztajam uzurpatoram , tā a rī visā drī^I
zum ā sagaidām ajam uzurpatora uzurpatoram , itin k a ļ
šie n elgas neapjēgtu, ka politika ir tā d a p adarīšana, |
kur zaudētais tā d s paliek uz laiku laikiem, un tā p ē e l
viņš tiem visiem jāva dažus.m ēnešus paciemoties p reziļr

denta pili, līdz domino spēlē saviem ciemiņiem bija no
ņēmis pēdējo sentavo, pēc tam aiz rokas pieveda pie
ļoga uz jūru, kopīgi ar atbēdzēju pasūrojās, ka tād a nu
reiz ir dzīve, ne dzīve, bet g atav ā cūku būšana, tu rk lāt
tā klum buro tikai vienā virzienā, ta ču par to neesot
' daudz ko zūdīties» paskatieties* viņš p arād īja, tu r pāri
- lielajā m ājā, kas uztupusies klintaines kum brā tikpat
■ kā okeāna tvaikonis uz sēkļa, m an jum s sagatavots
tauks kam barītis a r labu apgaism i, sā tīg u ēdienu un
; daudz brīva laika, lai kopā ar citiem bēdu brāļiem aiz
m irstu v isas nedienas, un kur nu vēl brīnišķīgā terase
ar skatu uz jūru. A rī ģenerālis p ats decembra pievakak ■.rēs tu r labprāt pakavējās, gan ne tik daudz, lai ar šo
nevarībnieku bandu saspēlētu kādu domino partiju, bet
gūtu ļaunu gandarījum u, ka n av viens no viņiem, un,
: nolūkodamies nabadzības nedienu spogulī, pienācīgi novērtētu-iespēju uz nebēdu b rad āt pa laim es plašo tīreli,
kur, saviem sapņiem ļaudam ies, viņš varēja uz pirkst
galiem kā ļau n s rēg s v a jā t padevīgās m ulates, kuras
p rīta m ijkrēslī uzslaucīja valdības nam a telpas. VadīdaP mies no tām piem ītošās kopīgo guļam telpu un lēta briljantīna sm akas, viņš uzglūnēja mulatēm, lai kantora
aizdurvē izdevīgā m irklī kādai no tām ar joni gāztos
k virsū un izmīdītu kā g ailis vistu, dzirdēdam s, ka sa
l i grābtā pustum sā irgo, sak, esat g an jū s slepkavnieks,
| manu ģenerāl, tik vecos gados un vēl aizvien neremdi| | flāms, taču pēc ašā m īlas m irkļa viņu aizvien pārņēma
b jškumjas, un viņš, sevi m ierinādam s, nevienam nedzir
dot, dungāja, ja n v āra mēness zeltainā vizma, viņš dzie■ k āia. raugi, es stāvu zem m īļotās loga, viņš dziedāja,
ll& ajos oktobra m ēnešos, ko neaptum šoja nekādi ļauni
pareģojum i, būdam s tik drošs p ar ta u ta s mīlestību, ka
ih iz k ā r a guļam tīklu kādas priekšpilsētas savrupm ājas
I pagalm ā, kur dzīvoja viņa m āte Bendisjona Alvarado,
un tu r tam arindu pavēnī ļāvās diendusai, viens pats,
| bez apsardzes, sapnī redzēdam s peldam zivis pils gu• ļam istabu k rāsas ūdenī. Tēvzeme ir Vislabākais izgud
rojums, ko vien cilvēks sadom ājis, m āt, viņš nopūtās,
k taču nekad neg aid īja atbildi no p asaulē vienīgā cilvēka,
kurš iedrošinājās pārm est, ka paduses viņam sm irdot
e pēc sapuvušiem sīpoliem, bet atgriezās prezidenta pilī
Ļ pa lielajiem vārtiem, sajūsm ināts p ar K ārību zemēs ja n 
vārī tik brīnišķīgo gadalaiku, vecuma dienās sam ierinā* jies ar visu pasauli un rim tajās, m alvu sm aržas piesā38

tīņ ā ta jā s novakarēs p a t izlīdzis ar apustulisko nunciju,
kurš neoficiālās vizītēs, iebaudot šokolādi ar cepumiem,
nopūlējās pievērst viņu k ristīg ai ticībai, bet ģenerālis,
aiz smiekliem vai m irdam s, zobojās, sak, ja ja u Dievs,
ir tik visuvarens, lai tad taču paglābjot no ausīs
ielīdušā circeņa, kurš ar savu čirkstoņu viņu nomokot,:
un, atpogājis bikšupriekšas deviņas pogas, rā d īja cie
m iņam savu milzīgo pautu trūces izspīlējumu, sacīdam s,
lai tad pie reizes Debesu Tēvs sam azinot arīdzan šo
tūkum u, taču nuncijs nesatricinām ā patiesībā skaidroja,
ka viss šajā saulē notiekot ar Svētā G ara gādību, uz
ko ģenerālis, pirm ajām lam pām iedegoties, pavadīja
savu viesi līdz durvīm un, vēl aizvien smiedamies ar
tād u aizrautību kā reti kad, aizrādīja, ka, jedritvai āzīt,
neesot nekādas jē g as atgriezt viņu kristīgā ticībā, jo
viņš taču darot visu tā, kā nuncijs vēloties. Bet rām am
lācim līdzīgais ģenerā]a miers tom ēr tika izjaukts kādā
tālā kalnienes līdzenum a pilsētiņā gai]u cīņas laikā, kad
mežonīgs gailis savam pretiniekam norāva galvu un ar
nikniem knābja cirtieniem to aprija, asiņainā skata sa 
trau k tajai publikai neprātīgi aurojot un piedzērušamies
muzikantiem svinīgu tušu spēlējot, un vienīgi ģenerālis
notikušo uztvēra kā ļaunu priekšvēsti, kas bija tik
skaidra un nepārprotam a, ka viņš savai apsardzei slep
šus pavēlēja nekavējoties apcietināt vienu no m uzikan
tiem — to, kurš spēlēja baritonu, un patiesi pie aiztu
rētā atrad a īsstobra šaujam o rīku* un spīdzināšanā viņš'
atzinās, ka gribējis nom ušīt ģenerāli, kad pēc izrād es'
beigām pie izejas sāksies drūzm ēšanās, es tūdaļ to uz-j
minēju, ģenerālis paskaidroja, m an ta s bija vairāk nekā.j
skaidrs, jo es skatījos uz visiem apm eklētājiem un visij
skatījās uz mani, bet šitais oda Zarna, rag ā pūtējs un^
m urm ulis, nevienu reizīti neiedrošinājās paskatīties uz]
m ani, tomēr ģenerālis pats zināja, ka ta s n av vienīgais]
viņa baiļu cēlonis, jo baism as viņam naktīs uzmācās!
arī aiz valdības m ājas sienām , p ar spīti d rošības'
dienesta apgalvojum iem , ka n av nekāda pam ata bažām,
m anu ģenerāl, ka viss ir kārtībā. Taču kopš ļaunās
priekšvēsts gaiļu cīņas laikā ģenerālis jo ciešāķ pieķē-ļ
rā s P atrisio A ragonesam , g andrīz vai pilnīgi saplūz-'
dam s ar to, deva dubultniekam ēst no sava azaida, mie-ļ
loja ar medu no sava trau k a a r t o pašu karoti, ko lie-^
toja pats, lai gūtu m ierinājum u apziņā, ka abi mirs'l
reizē, ja kas no ēdieniem vai dzērieniem būtu saindēts»i
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tāpat kā Dieva nepieņemti abi klīda pa vientuļajām pils
istabām , iedami pa paklājiem , lai nebūtu dzirdam a m il
zīgo, Siām as ziloņu kājām līdzīgo pēdu duna, un tā
|vien likās,, ka arī šeit ik pēc trīsdesm it sekundēm pa
logiem atspīdošo bākas uguņu gaism ā, kas cauri gruzIdošo govs mēslu plāceņu dūm akai un miegā iegrim u
šajās jū rā s aizbraucošo tvaikoņu sērīgajām atvadu sirē
nām ar zaļganu spozmi izgaism oja visas telpas, peld
divi kuģi. Septembra garlaicīgās novakares viņi p av a
dīja, nolūkodamies lietavu gāztnēs, vai kā divi paguruši
: un nekam v airs nederīgi mīlnieki skaitīja lidojošās bezi delīgas un bija tik atšķirti no visas pasaules, ka ģene
rālim pat p rātā neienāca, ka viņa sīvā cīņa par dzīvo
šanu divos veidolos panākusi pretējo un izraisījusi arvien
pieaugošas šaubas p ar viņa eksistenci vispār, izraisot
aizdomas, ka viņš iegrimis letarģiskā miegā. Un,
lai gan apsardze bija divkāršota un neviens prezidenta
pilī nevareja ne iekļūt, ne iznākt, kādam tom ēr bija
izdevies izslīdēt cauri stingrajiem filtriem un redzēt tu r
būros apklusušos putnus, govis dzeram ņo kristību ba[seina k ā no siles, ar spitālību saslim ušos un tizlos vā
ļājam ies zem rožu krūmiem, un visa zeme sastin g a gai
dās, it kā tū līt pēc dienasvidus vajadzētu sākties ja u 
nam rītam , jo šķita, ka ģenerālis ir m iris r— atbilstoši
no ūdens kubla nolasītajiem zīlnieces pareģojumiem —
pats savā nāvē, miegā guļot, un vienīgi valsts au g stā
kie am ata viri šo ziņu noklusē, kārtodam i vecus sav
sta rp ē ju s asiņainus rēķinus vai izlīgum u meklēdami.
Lai gan ģenerālim šis nevalodas nebija zinām as, viņš
nojauta, ka viņa dzīvē k aut kas atgadīsies, un p ār
trauca bezgalīgās domino spēles partijas, lai ģenerālim
Rodrigo de A gilaram p ajautātu, kāds ir stāvoklis, un
saņēma atbildi, ka valstī viss ir kārtībā un varas or
gānu pārraudzībā, viņš tomēr m eklēja draudīgo briesmu
apstiprinājum u gaiten ī gruzdošo govju mēslu sērīgajā
plēnēšanā un seno alu dziļajās bedrēs, bet, nekur at
bildi nerazdam s, pievakarēs, kad dienas svelme pierima,
[apciemoja savu m āti pilsētas nom ales savrupm ājā, kur
tam arindu pavēnī varēja ieelpot atspirdzinošu dzes
trum u. Ģ enerāļa v ārg ā, taču dvēselē m undrā m āte sē
dēja savā sag rab ēju šā šūpuļkrēslā, palaikam pasviez
dam a sauju kukurūzas pagalm ā klaiņojošām vistām un
pāviem, bet viņš, atlaidies baltajā, no klūgām pītajā
atzveltnī un ar platm ali apvēdinādam ies, m ūžīga izsal37

kūma pilnām acīm blenza druknajās liela augum a m u
latēs, kuras viņam atnesa spilgti iekrāsotu aug]ūdeni,
slāpju rem dināšanai, m anu ģenerāl, ta jā pašā laikā ļau 
damies. savām urdīgajām d o m ā m ,'ja tu, m anu sirdsmemmīt Bendisjona Alvarado, zinātu, k a es v airs ne
kādā galā netieku ar šo drausm o pasauli un labprāt
aizvāktos velns viņu sazin kurp, māmuļ, kauču tikai
tālāk no visām šīm elles mocībām, tom ēr pat m ātei viņš
neatklāja savu nopūtu patieso cēloni, bet, pirm ajām
vakara ugunim iedegoties, atgriezās prezidenta pilī,
ieiedams ta jā pa kalpotāju durvīm, gaiteņos ieklausī
damies sardzes posteņu kāju ritm ā, kuri, viņu pam anījušij m ilitāri sveicināja, sevišķu.notikum u nav, manu
ģenerāl, viss m ierīgi, taču viņš zināja, ka tā nav patie
sība, ka sardzes kareivji to saka tikai paradum a pēc,
apm ānīdam i viņu aiz bailēm, :zināja, ka nekas nebija
patiesība šajā neziņas krīzes laikā, kad rū g ta viņam
šķita pat slava un zuda dziļi iesakņojusies tieksme val
dīt un pavēlēt, un ta s viss kopš liktenīgā notikuma gaiļu
cīņā, tā ka viņš, kņūpus uz g rīd as nokritis, ilgi v āļājās,
miega nerazdam s un ieklausīdam ies pa atvērto logu sa 
dzirdam ajā dūdu spēlēšanā kādās mazo ļaužu kāzās,
kur valdīja tād a pati līksma kņada, ar kādu tiktu
sveikta viņa riāve, ieklausīdam ies kāda izm anīga, droši
vien nelikum īgā pasākum a jū rā izbraucoša kuģa klu
sajā atvadus sveicienā, ieklausīdam ies liegajā čauk
stoņā, ar kādu, rītam ataustot, atvērās rožu ziedlapiņas,
ieklausījās un svīda saltus sviedrus, neviļus grūsi n o 
pūzdamies un ne mirkli miera nerazdam s, ar pirm atnēju
instinktu nojauzdam s, ka neatvairām s bijis pēcpusdie
n as cēliens, kad viņš, no priekšpilsētas savrupm ājas
atgriezdam ies, ielās sastapa ļaužu baru, pam anīja at
veramies un aizdarām ies logus, redzēja dzid rajās de
cembra debesīs satrau k ti uzspurdzam bezdelīgu barus
un, gribēdam s noskaidrot, kas īsti notiek, piepacēla k a
rietes loga aizkaru un tad ieraudzīja, jā , memmīt, ta s
brīdis nu ir klāt, viņš ar drausm īgu atvieglojum a s a 
jū tu noteica, pam anīdam s debesis krāsain u s balonus,
sarkanus un zaļus balonus, dzeltenus balonus, kas a tg ā 
dināja lielus, nenobriedušus apelsīfflis, neskaitām u d au 
dzumu lidinošos balonu, kas iejaucās satraukti spurgstošo bezdelīgu barā, un, brīdi paplivinājušies k ristāl
dzidrajā gaisā, kāds ta s mēdz būt ap četriem pēcpusdienā,
pēkšņi visi reizē klusu pārplīsa, izbārstīdam i p āri
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pilsētai tūkstošiem uzsaukumu, kas atg ād in āja ņe■: gaisa uzvirm otu lapkriti, tā ka kučieris, izm antodam s
šo brīdi, netraucēti varēja izkļūt no ļaužu pūļa, iekams
1 neviens vēl nebija pam anījis, kas tu r īsti brauc, jo ļau? dis drūzmēdamies tv a rstīja balonu izkaisītos uzsaukuj-r mus, visi, m anu ģenerāl, ļaudis uz balkoniem klaigāja
iļ un kliedza, skaļās balsīs atkārtodam i uzsaukumos rakp stīto, nost a r varm ācību, viņi sauca, nāvi tirānam , un
\ pat apsardzēs kareivji prezidenta pils gaiteņos skaļā
p," balsī lasīja p ar nepieciešamību apvienoties visām šķi| rām cīņai pret gadsim tiem ilgo despotismu, par visu
t patriotu saliedēšanos p ret m ilitāristu korupciju un uzi. pūtibu, pietiekami asiņu liets, viņi klaigāja, pietiekami
'■Ļ laupīts, un visa zeme šķita pam ostam ies no tūkstošga
dīgā miega ta jā brīdī, kad viņš,, ieiedams pa ratnīcas
l vārtiem , uzzināja baism īgo vēsti, ka P atrisio Aragoļ ness, m anu ģenerāl, nāvīgi ievainots ar saindētu biiltu.
Pirm s vairākiem gadiem, būdam s n elāgā omā, viņš bija
uzaicinājis P atrisio A ragonesu ar monētu izspēlēt viņu
dzīvības — uzm ests portrets nozīmētu dubultnieka, bet
ģerbonis — p aša ģenerāļa nāvi, tom ēr P atrisio Aragoness viņam aizrādīja, ka tād ā kārtā nekas noskaidrots
netikšot, jo prezidenta portrets atrodam s abās m onētas
pusēs, Un ta d ģenerālis ierosināja izspēlēt abu dzīvības
pie domino gaida, dzīvību piešķirot tam , kurš no div
desm it partijām būs uzvarējis lielāko skaitu, kādam
r> priekšlikumam dubultnieks labprāt pieķrita, bet tikai
ar tādu noteikumu, m anu ģenerāl, ka arī,iViņš. drīkstētu
u zv a rētā k as līdz šim bija aizliegts;, kad ģeneralis_bija
ar mieru, sākās izspēle — pirmā, otrā, divdesm itā, un
visās uzvarēja P atrisio Araģoness* jo līdz šim dubult
nieks bija zaudējis tikai tālab, ka uzvarēt viņam bija
liegts, bet ta g ad viņš uzvarēja visās divdesmit ilgajās
un ar spīvu neatlaidību izcīnītajās partijās, līdz pat pē
dējai, ģenerālim visas zaudējot, pēc tam dubultnieks
ar krekla piedurkni norausa sviedrus un nopūtas, viņam
no visas sirds esot žēl, taču, m anu ģenerāl, m irt ne
viens nevēlas, bet ģenerālis savukārt, domino kauliņus
savākdam s un tos koka lādītē kārtīgi salikdam s, lēnī
tēm, kā skolotājs bērniem mācību stundā paskaidroja,
ka viņam pašam nevajadzēšot m irt pie domino galdiņa,
bet gan šī stunda pienākšot m iegā, kā viņam ja u kopš
valdīšanas sākum a nosacīts gaišreģu zīlējumos ūdens
kublā, tu rk lāt, labi padom ājot, v iņa m ate Bendisjona

A lvarado savu dēlu nem az nav dzemdējusi, lai ta s rēķi
n ātos ar kaut kādiem ūdens kublu pesteļiem, bet gan
lai uzņem tos valdīšanu, un galu galā viņš taču esot
tas, kas ir, nevis kaut kāds draņķa dubultnieks, kurš
varot tencināt Dievu, ka šī izspēle bijusi tikai joks,
tā viņš smiedamies sacīja, nem az nenoģizdam s, ka joks
Izvērtīsies baism īgā īstenībā ta n ī vakarā, kad, iegājis
P atrisio A ragonesa istabā, atrad a savu dubultnieku ne
atvairām as nāves mokās, jo p ret bultas indi nekāda
glābiņa nebija, un tā la b ja u uz sliekšņa sveicināja m ir
stošo ar pastieptu roku, saturies kā vīrs, un lai Dievs
tev palīdz, nāve tēvzemes labā ir liels pagodinājum s.
Visu laiku, kam ēr ilga lēnā agonija, viņi istabā bija
vieni, un ģenerālis no karotes sniedza sāpes nom ieri
nošu līdzekli savam dubultniekam, kurš zāles gan dzēra
aizgūtnēm , taču nekādu pateicību neizrādīja, pastarpām
ieminēdamies, ka viņš ģenerāli šajā sūdīgajā pasaulē
atstājo t tikai uz īsu brīdi, jo sirds viņam , m anu ģene
rāl, sakot, ka abi visā drīzum ā atkal tikšoties pašā pek
les speltē, viņš gan esot ar šo velna indevi deviņos līku
mos izķeburots, bet ģenerālis ieradīšoties p ats ar savu
galvu padusē, nezinādam s, kur īsti šis ķirbis liekams,
to viņš sakot bez vism azākās cienīšanas, m anu ģenerāl,
jo ta g ad beidzot varot pateikt, ka nekad neesot ģene
rāli m īlējis, kā šis savā prātiņ ā iedomājies, bet jau
kopš laika gala, kad viņu piemeklējusi nolādētā liksta
kris( varasvīru rokās, to ienīdis un lūgtin lūdzies Dievu,
lai uzsūta šim alga viena kādu nāvi un tā d ā kārtā
sniedz gandarījum u par sagandēto dzīvi, kāda viņam
tikusi sagādāta, vispirm s a r koka vēzdu saplacinot pē
das, lai viņš šļūkātu prezidentam atbilstošā m ēnessēr
dzīgā gaitā, bet pēc tam ar kurpnieka īlenu sadurstot
pautus, lai tie piepam ptu kā trūcē, bet vēlāk piespiežot
dzert terpentīnu, lai viņš aizm irstu lasīt un rakstīt, ko
m ām uļa, tik gauži nopūlēdam ās, viņam m ācījusi, un
tad licis izpildīt oficiālos prezidenta pienākumus, ko
d arīt ģenerālis p ats baidījies un ne ja u tāpēc, ka šis
būtu nepieciešams tēvzemei, kā p ats apgalvojis, bet
vienkārši tālab, ķa p at drosm īgākam vīram biļcses pil
nās, ja nav zinām s, no kurienes, kronējot p ar skais
tum a karalieni kaut kādu tu r maiiku, nāve uz pašu
ņirdz zobus, to viņš, m anu ģenerāl, varot pasacīt bez
vism azākas cienīšanas, taču ģenerālis ne tik daudz uz
trau cās par P atrisio A ragonesa nekaunību kā p ar viņa

nepateicību, jo dubultnieks taču varējis dzīvot tikpat Kā
ķēniņš lepnā pilī, tu rk lā t prezidents tā rīcībā nodevis
savas piegulētā]as, kurām neviens cits pasaulē neesot
drīkstējis pieskarties, bet a rī ta d Patri§io A ragoness
ietiepās, ka par to neesot ko m uti dzesināt, jo labāk esot
tikt izrām ītam nekā sta ig ā t apkārt, uzglūnot bērnu m ā
tēm, lai tā s nogāztu zemē un ar joni aplēktu, izrīkojo
ties tikpat kā ar telēm , kurām jāiededzina pazīšanas
zīme, m anu ģenerāl, nelaim īgie lopiņi drīkstot jele vis
maz spārdīties un izgrūzt māvienu, kad no apsvilināta
gum a pasm irdot dūm i, bet n ab ag a meitieši tikai pa
stiepjot savus nosprāgušo govju dibengalus, lai tad nu
izdarās vien, bet p ašas tu rp in a mizot kartupeļus vai
uzsauc kādai biedrenei pielūkot pagaidām arī viņas rīsa
katliņu, lai biezputra nepiedegtu, un vienīgi jū s, m anu
ģenerāl, v ara t noticēt, ka tād a cūku būšana esot m īles
tība, jo nekā cita jū s, tā sakot bez vism azākās cienīša
nas, nesajēdzat, bet tad arī ģenerālis v airs neizturēja
un uzbrēca tu rēt m uti, jā , m uti ciet, jed ritv ai āzīt, ci
tādi tev plāni klāsies, taču dubultnieks m ierīgi atbildēja,
ka neesot nekāda iem esla klusēt, jo ģenerālis varot vie
nīgi viņu nobeigt, bet nāve tā kā tā viņam esot zobu
galā, tāpēc jū s labāk izm antojiet gadījum u, m anu ģene
rāl, un ielūkojieties patiesībai ģīmē, jo ju m s taču ne
viens nekad nesaka, ko patiesībā domā, tikai to, ko jūs
gribētu dzirdēt, priekšā svepstēdam i glaim us, bet aiz
m uguras cilādam i pistoles, ielāgojiet, ka nevienam cil
vēkam p asaulē n evar būt jū su tik žēl kā m an, jo esmu
vienīgais, kurš jum s līdzinās, vienīgais, k u rš jum s go
dīgi pasaka acīs, ka jū s nevienam neesat nekāds pre
zidents, ka tronī neesat vis nokļuvis, pateicoties saviem
lielgabaliem, bet tu r jū s uzsēdinājuši an g ļi un vēlāk
balstījuši am erikāņu gringo ar p āris bruņu kuģiem un
šīm draņķīgajām g ran ātām , jo es p ats savām acīm tiku
redzējis jū s kā bikses pielaidušu skraidām šurp un turp,
turp un šurp un nezinām , ko aiz bailēm iesākt, kad
gringo uzbļāva, m ēs atstā jam tevi šeit a r visu tavu
draņķīgo nēģeru v arzu un paskatīsim ies, kā tu bez
.mums tiksi galā, un, ja jū s, m anu ģenerāl, pēc tam
neesat norausies no sava godības krēsla, nedz arī kād
reiz grasījies to darīt, tad n e ja u atk al tādēļ, ka jū s to
negribētu, bet g an tāpēc, ka nespējat vienīgi aiz bai
lēm, ka ta jā p ašā brīdī, kad jū s ieraudzītu uz ielas ģēr
bušos vienkārša m irstīg a cilvēka drēbēs, ta u ta jum s no
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visām pusēm bruktu virsū tikpat kā niknu suņu bars
un saraustītu gabalos, lai atmaksātu cits par masu slepl
kavībām Santa-M arija-del-Altārā, cits par apcietināta
jiem, kurus pavēlējāt dzīvus iemest cietokšņa grāvj09
kaimaniem aprīšanai, cits par tiem, kurus likāt dzīvus
nodīrāt un ādu nosūtīt viņu tuviniekiem par brīdinā
jumu, un tā Patrisio Aragoness klāstīja, bez m itas nb
veco pārestību un aizvainojumu bezdibenīgajām akām
■izvilkdams ģenerāla valdīšanas laikā notikušo briesmonību virtenes, līdz vairs nespēja bilst ne vārda, jo bais-i
m īgas sāpes nokaitētām knieblēm saplosīja visas iek
šas, gandrīz likdamas apstāties sirds pukstiem un nevH
lus apturēdam as viņa celto apsūdzību, taču, mazliet
atguvies, jau klusā balsī, ne vairs kā apsūdzot, bet drī*
zāk kā lūdzoties, turpināja savu penteri, nepalaid garām
izdevību, manu ģenerāl, es nopietni jūs lūdzu, nāciet
tuvāk un mirstiet reizē ar mani, nevienam nav vairāk
tiesību kā man visu to jum s pasacīt, jo nekad es ne-ļ
esmu dzinies pēc pagodinājumiem un neesmu gribējis^
būt tēvzemes varonis, mana vienīgā vēlēšanās bijusi
strādāt par stiklinieku un izpūst pudeles, kā visu
mūžu darījis mans tēvs, nebaidieties, manu ģenerāl, sā
pes nemaz nav tik šaušalīgas, kā varētu likties, un du
bultnieks to sacīja tādā apskaidrotā patiesīgumā, kaļ
ģenerālim pietrūka niknuma iebilst, un viņš tikai pūlē-j
jā s to noturēt zvilnī, kad Patrisio Aragoness sāka locī«]
ties nāves mokās, ar abām rokām satvēra vēderu un ar
sāpju un apkaunojuma asarām iesaucās, ka neesot va-j
rējis noturēties, manu ģenerāl, un piecūkojis bikses, pir-ļ
m ajā brīdī ģenerālis nodomāja, ka dubultnieks to sakaļ
pārnestā nozīmē, gribēdams sacīt, ka nobijies no n ā v e sj
bet Patrisio Aragoness paskaidroja, ka ne, viņš p a tie ļ
šām esot apcūkojies, īstenībā apcūkojies, un tad ģene^i
rālis lūdza viņu savaldīties un nomierināties, tēvzemes!
ģenerāļiem taču jānomirstot kā vīriem, lai tas maksātu!
ko maksādams, taču bija jau par vēlu, jo Patrisio Ara-J
goness sakņupa un uzvēlās prezidentam virsū, izbailēs]
gārgdam s, ar asarām un izkārnījumiem nošķiedies. Ka
binetā, kas atradās līdzās audienču zālei, prezidents!
pats ar vīkšķi un ziepēm miron! aptīrīja, lai no tā ne-ļ
nāktu nāves šķebinoša smirdoņa, uzvilka tam drēbesJ
kas pašam bija mugurā, uzlika trūces bandāžu, apstil-i
beņus un pie kreisā papēža piestiprināja zelta piesi, b e tj
to darīdams, viņš sam anīja, ka pats pakāpeniski kļūsi]
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par visvientulīgāko cilvēku pasaulē, taču tajā pašā laikā
rflpīgi novākdams visas šo izdarību pēdas, visos sīku*
mos vadīdamies no tā, ko pats savām acīm kādreiz bija
skatījis gaišreģes burvju ūdens kublā kā savu nākotni,
lai nākamajā rītā telpu uzposējas līķi atrastu kņūpus
guļam uz kabineta grīdas linauduma formas tērpā bez
zīmotnēm, ar apstilbeņiem, zelta piesi un labo roku pa*
liktu zem galvas spilvena vietā, pirmo reizi miegā mirūšu savā dabīgajā nāvē. Taču vēsts par ģenerāļa nāvi
neizplatījās vis acumirklī, kā viņš bija cerējis, bet
tika novilcināta, jo režīma mantinieki piesardzīgā ap»
<kļ«nībā izdarīja daždažādas pārbaudes un, lai iegūtu
taīku, visiem spēkiem atvairīja baumas par prezidenta
nāvi, noiedami tiktāl, ka ataicināja viņa māti Bendisjonu Alvarado un piespieda vecenīti iziet uz galvenās
tirdzniecības ielas un rādīt bezrūpīgu seju kā aplieci*
nājumu tam, ka nekādu sēru nav, mani ieģērba raibā
kleitā, senjor, tikpat kā platpurna pērtiķiem, piespieda
nopirkt platmali ar papagaiļa spalvām, lai visi redzētu,
ka man nekādu sirdēstu nav, lika tērēt naudu par visā*
diem niekiem, kas vien veikalos atrodami, lai gan es
.Šiem teicu, nē, senjori, man tagadiņ nav laika iepirkties,
bet gaii liet asaras, jo es taču ticēju, ka nomirušais pa*
tieši ir mans dēls, tomēr šie mani spieda smaidīt, kamēr
citi mani fotografēja pilnā augumā un arm ijas vīri
teica, ka man tas jādarot tēvzemes labā, bet ģenerālis
pa to laiku tupēja savā slēptuvē, nespēdams apjēgt,
kas pasaulei noticis, ka pēc viņa viltus nāves tiekas
nav mainījies, ka saule tāpat lec un noriet, ne reizi pat
nepaklupdama, ka visam, māt, ir tik svētdienīgs Izskats
un pieturas ierastais siltums, un tā viņš nespēja vien
Apbrīnīties, līdz ostas cietoksnī pēkšņi nogranda liel
gabala šāviens un sāka zvanīt katedrāles zvani un uz
prezidenta pili plūst ļaužu bari, ko pasaules lielākais
notikums bija pamodinājis no gadsimtiem ilgās snaudas
purvāja; mazlietiņ pavēris savas slepenās guļamistabas
ifurvte un pablenzis audienču zālē, viņš degošu sveču
rakā ieraudzīja savu līķi, kurš bija vēi mironīgāks un
vci'‘greznāk uzposts neSā jebkurš no pāvestiem visā
kristietības vēsturē, un viņu pārņēma šausm as un
kauns, skatot pašam savu ziedos grimstošo līķi ar balti
nopūderētu seju, krāsotām lūpām, klīrīgas jaunavas sa
stingušās rokas sakrustotas uz krūtīm, kas visnotaļ no;fcruņotas ar ordeņiem un medaļām, kāda iztapoņas jau
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pēc viņa nāves sagudrotā kliedzošā parādes uniform !
ar Visuma ģenerāļa desmit mirdzošām zvaigznēm ufl
uzplečiem, ār kāršu karaļa zobentiņu, kuru viņš. say
dzīves laikā nekad nebija nēsājis, ar lakādas apstilbc
ņiem un abiem piešiem, un viss šis varas un drūmā
kauju slavas dekorējums bija tik neatbilstošs guloš!
sīkaļas apjomiem, ka ģenerālis negribēja ticēt savāri
acīm, jedritvai āzīt, nevar taču būt, ka tas esmu es
viņš pārskaities noteica, es tas neesmu, jedritvai āzīi
-viņš atkārtoja, noskatīdamies, kā gar līķi nepārtraukti
straumē plūst ļaudis, uz bridi aizmirsa šā farsa patie
sos netīros mērķus, jutās, pazemots un apvainots pa
nāves nežēlību varas diženības priekšā, un ģenerāli«
jau iztēlojās, kāda būs dzīve bez viņa, ar zināmu līdz
jutību iedomāja cilvēkus, kuriem viņa pietrūks, slēptļ
satraukumā vēroja tos, kuri bija atnākuši vienīgi tāpē<ļ
lai pārliecinātos, vai mirušais patiesi ir vai nav viņš
redzēja kādu sirmgalvi, kurš ar federālā kara laika brīv
mūrnieka sveicienu salutēja viņam, redzēja sērās tērpiļ
Šos vīru, kurš noskūpstīja viņa zīmoggredzenu, redzēji
liceja meiteni viņam neliekam ziedu, redzēja kādu zivjt
sievu, kura^ ieraugot, ka viņš patiesi ir miris», raudai
dama apskava sasmaržoto līķi, un, svaigās zivis uz grī
das bārstīdama, spalgā balsī sāka brēkt, ka tas paties
ir viņš, žēlīgais Dievs, kas ar mums notiks bez viņa
raudāja un vaim anāja tāpgc, ka tas ir viņš, līdz sāki
kliegt arī U zvaras laukuma saules tveicē smokoši
laužu bari, līdz sēru zvani spēji apklusa, bet katedrāli
un visās baznīcās līksma zvanu šķindoņa pavēstīja prie
cīgu svētku dienu, kā Lieldienās paukšķēja slavas pe
tardes, bungas sveica atbrīvošanās dienu, un tūlīt viņj
redzēja,, ka pa pils logiem iebrūk nemiernieki, kurieni
apsardze neizrādīja tikpat kā nekādu pretestību, redzēja
saniknotus vīrus ar rungām izklīdinām bēriniekus ur
notriecam zemē izmisušo zivju sievu, redzēja, kā tieļ
nopulgots viņa līķis, astoņiem vīriem to atraujot ne
mirstībai un ziedu košuma vaiņagotajam iedomu lai*
kam un aiz kājām aizvelkot lejup pa kāpnēm, redzēja
citus, kuri postīja visu šajā pārmērību un posta pāra*
dīzē atrodamo, cerēdami, ka tādējādi tiks izdeldēts pats
varmācības midzenis, tika sadragāti ar koka paneļiem
apdarinātie doriešu kolonnu kapiteļi, saplēsti sam ta aiz|
kari, notriekti babiloniešu kolonnu alabastra rotājumi,
pa iogiem izmesti putnu būri, vicekarala laika tronis
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un fortepiano, lauskās sašķaidīja urnas ar nezināmu
varoņu pīšļiem, driskās saraustīja gobelēnus ar gon
dolās gurdi tvīkstošām jaunavām , iznīcināja milzīgus
Audeklus ar eļļā gleznotiem bīskapu uh seno karotāju
portretiem un grandiozu jū ras kauju ainavām pārlie
cībā, ka, visu izpostot, no nakamo paaudžu atmiņas būs
izdzēsta pati atcere par nolādētās karotāju cilts kauna
darbiem. Noskatījies visos šajos posta darbos, viņš me
tās pie loga, lai pa persiešu aizkara spraugām pavērotu
ielu un palūkotos, cik tālu aiziet visa šī negantība, un
jau pirm ajā acu uzmetiena ieraudzīja vairāk nelietību
un brēcošas nepateicības, kādu, m āt, savām acīm biju
skatījis kopš pašas dzim šanas, es ieraudzīju, māt,
pa kalpotāju durvīm aizejam savas laimīgās atraitnes,
kuras aiz pavadās stiepa sev līdzi govis no manām kū
tīm, valdības mēbeles no pils istabām, burkas ar medu
no maniem bišu stropiem, māt, dzirdēju viņu nelaikā
dzimušos vanckarus pārm ēra līksmē taisām muzikālu
ļembastu ar virtuves piederumiem, kristāla dārglietām
un baznīcas svētku traukiem un nelabās balsīs uz ielas
aurojam , nosprādzis m ūsu tētis, lai dzīvo brīvība, Uz
varas laukumā sakrautā sārtā ģenerālis redzēja degam
savus oficiālos portretus un kalendāru ielīmju attēlus,
ar kuriem ja u kopš viņa valdīšanas sākuma bija pilnas
Visas m alu m alas, atkal ieraudzīja, kā pa ielu aiz kājām
tiek aizstiepts paša ķermenis, aiz kura verdzēm vien stie
pās ordeņi, m edaļas, uzšuves, treses, spožas pogas un
sprādzes, brokāta skrandas, akselbantes, pozamenti,
kāršu karaļa zobentiņa piekari un Visuma pavēlnieka
epolešu desmit skum jās zelta zvaigznes, raugi, memmīt, kā es tieku nozākāts, viņš teica, ar visu augumu
sajuzdam s spļaudekļu kauna traipus un naktspodu ne
šķīstību, ko viņam uzšļāca sirdzēji no nam u balkoniem,
un viņš nodrebēja šausm u trīsās, iedomādamies, ka viņa
līķi varētu saraustīt gabalos Un atdot suņiem aprīšanai
un m aitu vanagiem saplosīšanai, ielās ļaužu pūlim ne
prātīgi aurojot ^in viņa nāves karnevāla pirotehniska
ja m pērkonam rībot. Kad visa šī jezga aizvēlās garām,
■Ežnerālis vēl ilgi dzirdēja tālu mūziku, lai gan pieva
kare bija bez vēja, un viņš staigāja pa savu slēptuvi,
ar plaukstu moskītus sizdams, reizē ar to pūlēdamies
iiosist arī circeni ausīs, kura uzmācīgā sisināšana trau
cēja viņam sakopot domas, pam alē vēl aizvien plandī
jā s ugunsgrēku atblāzm a, un bākas zaļā prožektora
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sta rs ik pēc trīsdesm it sekundēm, iespīdēdam s pa aizH
karu spraugām , viņu vērta līdzīgu svītrotam tīģerim j
bet aizvien jaužam āks kļuva ikdienas dzīves elpojums]
jo viņa nāve, pārvērsdam ās no ārk ārtēja notikum a par*
vienu no daudzajām ierastajām nāvēm, ļāva dzīvei
atp lū st aprim tības krastos un aiznest viņu līdzcietībai
un aizm irstības nomalē, un ta d , jed ritv ai āzīt, lai nāve
m an iepūš astē, viņš iesaucās un pam eta savu slēptuvi,
juzdam s, ka ta g ad neapšaubām i pienākusi viņa lielā
stunda. Šļūkdam s ar savām sm agajām rēga kājām cauri
izpostītajiem saloniem, viņš slāja p a krēslības klātajām
sav as agrākās dzīves drupām, kur dvakoja vīstošu ziedu
un bēru sveču sm ārds, atgrūda m inistru padom es sēžu
salona durvis, cauri dūm akai pie g arā riekstkoka galda^
izdzirdēja aizsm akušās balsis u n 'red zēja, ka šeit sanā-^
kuši visi viņam vajadzīgie vīri, liberāļi, kuri bija pār*
devuši federālo karu, konservatori, kuri bija to nopir-ļ
kuši, au g stāk ās virspavēlniecības ģenerāļi, trīs viņa mi<
nistri, arhibīskaps un vēstnieks Snotners, visi vienās
lam atās, kur ta g ad aicināja uz vienotību gadsimtien^
ilg ajā cīņā pret despotiem, lai sadalītu pēc ģenerāļa nā*
ves pāri palikušo laupījum u, un v isi, bija tā iedziļini^
jušies alkatības bezdibenī, ka neviens nepam anīja iz<
nirstam neapbedīto ģenerāli, kurš ar delnu blieza pa
galdu, iesaukdam ies, aha, te ita n jū s esat, gnīdas, bej
v airāk nepaguva pasacīt ne v ārd a, jo, kad viņš noņēm i
roku no galda, drausm īgā izbīļa brāzm a jau bija vistfl
aizm ēzusi un viņš salonā bija viens kopā ar apgāztiem
pelnu trauciņiem , pusizdzertām k afijas tasēm , uz grn
das apgāztiem krēsliem un sava mūža sirdsdraugu ģ d
nerāli Rodrigo de A gilaru, sīku, nesatraucam u, kaujas
form as tērp ā ģērbušos vīreli, kurš, ar savu vienīgo roku
dūm us kliedēdams, viņam teica, gulstieties, m anu ģeireļ
rāl, tū līt sāksies elles jam padracis, un viņi abi nolikāi
uz grīdas tieši ta jā mirklī, kad iepretim nāves gaviļu
m ājai ierējās ložmetēji un savus asins svētkus u z sā k i
prezidenta sardze, kura ar lielu patiku a n veiksmi, m ana
ģenerāl, centās, lai tiktu izpildīta jūsu bargā p av ē la
ka neviens nodevīgās sazvērestības dalībnieks n e d rīk s
palikt dzīvs, ar ložmetēju uguns šaltīm 'v iņ i n o slau cīji
tos, kuri gribēja izkļūt pa galveno izeju, kā putnus naj
m edīja pa logiem bēgošos, ar aizdedzinošām g r a n ā tā n
pieveica aplenkum a lokam cauri izsprukušos un kaimiņi;
m ājās patvērušos, k ā arī nog alin āja visus ie v ain o tai
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sekodami prezidenta principam , ka ikviens pie dzīvības
palikušais uz mūžu mūžiem ir visniknākais ienaidnieks,
bet pats viņš visu šo laiku gulēja uz g rīd as tu rp at pā
ris soļu attālum ā no ģenerāļa Rodrigo A gilara, paciez
dams stikla šķembu un sienU apm etum a krusu, kas no
bira pār viņiem pēc k atra sprādziena, tin , it kā lūgsnas
skaitīdam s, purpināja pie sevis, ka nu vienreiz tam
visam darīšot galu, jā , tam visam n u gals, un darīti
milti, draudziņ, šitāda bezdeļu būšana neatkārtosies,
turpmāk valdīšu es pats, bez šiem suņiem, kuri m an!
aprej, rītdien apskatīsim ies, kas pēc šiem grēku plūdiem
būs palicis pāri, pašu nepieciešamāko nopirksim, p agai
dām kādus sešus ar ādu pārvilktus ķebļus, tos vislētā
kos, tā p a t pāris pītu paklāju, lai būtu kur kaulus at
stiept, iegādāsim ies vēl šād as tā d a s grabažas, un tas
viss, ne šķīvju, ne karošu mums nevajag, tos es atnesīšu no kazarm ām , jo tu r es vairs neturēšu ne zaldātus,
iie virsniekus, kādam velnam tie m an vajadzīgi, tikai
veltīgi tempj m anis izsniegto pienu, bet, ja sākas kādas
cūcības, tad uzspļauj rokai, kura viņus ēdinājusi, ir jau
piedzīvots, palikšu pilī viens ar prezidenta apsardzi,
kur ir krietni un dūšīgi puiši, neiecelšu arī v airs m inis
tru kabinetu, jedritvai āzīt, kāda no tā jēg a, pietiks ar
Veselības aizsardzības m inistru, jo ta s vienīgais, kurs
kādreiz mūžā var noderēt, rasi, vēl vienu, kuram labāks
fokraksts, papīru sm ērēšanai, bet m inistriju nam us un
kazarmas varēs izīrēt dzīvokļiem un par tiem saņem to
naudu izlietot pils dienestu uzturēšanai, jo vienīgais,
kas nepieciešams, ir nauda, nevis cilvēki, nolīgšu divas
pam atīgas apteksnes, vienu k ārtības uzturēšanai vir
tuvē, otru veļas m azgāšanai un gludināšanai, bet ar
govīm un putniem, ja tie vēl būs pāri palikuši, tikšu galā
ēs pats, meitieši to vien zina kā pa ķemertiņiem knak
stīties ar zaldātiem , tā p at es v airs teitan necietīšu visā
dus spitālīgos rožu dobēs, p ārgudrus tieslietu dakterus
un slīpētus politiķus, galu galā tā taču ir prezidenta
pils, bet, nevis kaut kāda nēģeru m eitu m āja, kā to iedē
vējuši jeņķi, ja vien v ar ticēt P atrisio A ragonesam , es
Viens pats tikšu ar visu galā un noturēšu valdīšanas
•grožus līdz pat kārtējai Komētas atn āk šan ai — un ne
tikai vienu reizi vien, bet reižu desm it, esmu vīrs ar ak
nām un pat nedom āju atstiept kājas, jedritvai āzīt, lai
to dara citi, un tā viņš šķendējās vienā laidā, bez p ār
traukumiem apdom ai, tikpat kā kaut ko no g alvas iemā47

citu skaitīdam s, kā bija pieradis d arīt kara gados
baiļu atvairīšanai,-tālab arī ta g a d viņš prātoja balsī, lai
novērstu uzm anību no dinam īta lādiņu grāvieniem, kas
tricināja visu m āju, kaldināja plānus rītdienai, parītam
un pēcpusdienai nākam ajā gadsim tā, līdz ielā norībēja
pēdējais žēlastības šāviens kāda ievainotā moku izbeig
šanai un ģenerālis Rodrigo de A gilars uz vēdera pierāt
pās pie loga un, k ājās piecēlies, deva rīkojum u nekavējo-ļ
ties sam eklēt m ēslu vedam ās ores līķu aizgādāšanai, pēo
tam , ģenerālim labu nakti novēlējis, izg āja pa durvīm*
bet viņš, uz m inistru padomes salona m elnās sēru in afj
mora g rīdas vēl aizvien kņūpus gulēdam s, atbildēja
drauga sveicienam, pateicās par uzticību, spilvena vietā
palika zem g alv as saliektu labo roku un, vēl vientulī-ī
gāks nekā jebkad agrāk, m irklī iemiga, ļaudam ies dzel-j
lēnīgā lapkriša iežūžošajai šalkoņai sava mūža sērīgajā!
rudenī, kas nenovēršam i bija sācies šajā naktī ar no-j
galināto cilvēku līķu sm aku un tum ši m argojošām asins
paltīm. Taču nevienu no iecerētajiem pasākumiem vi4
ņam nevajadzēja realizēt, jo arm ija izjuka pati no sej
vis, ierindnieki izklīda, bet nedaudzos virsniekus, kur^
līdz pēdējam pretojās g alvaspilsētas un pārējās sešās
valsts kazarm ās, iznīcināja prezidenta gvarde ar brīv]
prātīgo civilistu palīdzību, pie dzīvības palikušie minis-«
tri jau nākam ajā rītā paši devās trim dā, un uz vietas
palika tikai divi uzticamākie, no kuriem viens bija viņ$
personīgais ārsts, bet otrs sk aitījās v alstī vislabākais
glītrakstītājs, nebija arī nekādas vajadzības izdabā!
svešzemju valstīm , jo valdības n au d as lādes vai pllstir|
plīsa no laulības gredzeniem un galvasrotām , kurais
bija savākuši pastāvošās iekārtas piekritēji, kuru skaits
izrādījās lielāks, nekā v arēja domāt, tā p a t nevajā]
dzēja pirkt ne pītos paklājus^ ne ar ādu pārvilktos lētos
ķebļus, lai noslēptu postījum u pēdas, jo ja u pirms valsta
pilnīgas nom ierināšanas pils tika atjaunota ar vēl g r e a
nāku audienču zāli nekā agrāk, un v isu r bija putnu būrf
ar pļāpīgajiem gvakam ijas papagaiļiem un sīkajiem ka]
raliskajiem papagailīšiem , kuri uz visām zimzēm skani
dināja dziesmiņu, ja ne Spānijā, ta d portugāļu zemi
sa g ād ātas bija arī čaklas un uzticīgas sievietes uzptf
šanai, un pilī viss spīdēja un laistījās tād ā spodrībā ka
uz karakuģa, bet pa logiem ieplūda ģenerāli slavinoša
mūzika, atskanēja tie paši līksmie petaržu sprakšķi uti
zvanu gavilējošā dim aoņa, kas bija sākusies, lai a t z |
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mētu ģenerāļa nāvi, bet ta g ad tu rp in ājās, cildinot viņa
nem irstību, U zvaras laukumā notika nem itīgas m ani
festācijas ar prezidentu slavinošiem saukļiem un tra n s 
parentiem, novēlot Dieva aizgādībai diženo, trešajā
dienā no miroņiem augšām cēlušos vīru, ar v ārdu sakot,
•tika svinēti nebeidzam i svētki, ko ģenerālim n evaja
dzēja paildzināt ar visvisādām slepšus m ahinācijām ,
kā viņš bija pieradis d arīt agrāk, jo valsts lietas tag ad
nokārtojās pašas no sevis, dzimtene soļoja no vienas
veiksmes uz otru, valdība bija viņš pats vienpersoniski,
neviens ne ar vārdiem, ne darbiem nekavēja ģenerāļa
gribas īstenošanu, un savā slavas spožumā viņš bija
tik lielā m ērā vienvienīgs, ka viņam nebija pat ienaid
nieku, nevajadzēja arī raizēties p ar piena izšķiešanu,
un tāpēc pateicībā sava mūža sirdsdraugam ģenerālim
Rodrigo de A gilaram viņš kādu dienu pils pagalm ā lika
n o stā d īt'to s gvardes ierindniekus, kuri bija izcēlušies
ar savu nežēlību ‘ un pienākuma apziņu, un uz labu
glaimi, ar pirkstu uz katru norādīdam s, piešķīra visiem
dažādas virsnieku dienesta pakāpes, lai gan pats apzi
n ājās, ka tā d ā kārtā tiek atjaunoti regulāri bruņotie
spēki, kuri kādu dienu atkal uzspļaus rokai, kura tos
ēdinājusi, tu būsi kapteinis, tu m ajors, tu pulkvedis,
ko es saku, tu ģenerālis, bet visi pārējie leitnanti, jedritvai āzlt, ko, draudziņ, te tev atk al būs arm ija, un
jutās tik aizkustināts, atcerēdam ies tos, kuri viņa bērēs
bija izrādījuši bēdas, ka lika atvest šurp sirm galvi,
;ķurš no viņa bija atvadījies ar brīvmūrnieka sveicienu,
tā p at sērās tērpušos vīrieti, kurš bija noskūpstījis viņa
ijroku ar zīm oggredzenu pirkstā, un abus apbalvoja ar
-miera medaļu, zivju sieva kā balvu saņēm a tai visne
pieciešam āko, m āju ar daudzām istabām , kur apmesties
pašai un viņas četrpadsm it bērniem, bet liceja studen
tei, kura viņa zārkā bija ielikusi puķīti, piepildīja viņas
kvēlāko mūža sapni, apprecinādam s ar kādu jūrnieku,
bet ģenerāļa apbēdinātā sirds, izdāļādam a visus šos ap
balvojum us un pagodinājum us, tom ēr ne uz mirkli ne
rada miera, līdz Sanheronim o kazarm u pagalm ā nere
dzēja sasaistītus un apspļaudītus visus tos, kuri bija
piedalījušies prezidenta pils ieņem šanā un izlaupīšanā,
ļa i tad, ikvienu atcerēdam ies a r ienaidā asinātu atmiņu,
to s sadalītu atsevišķās grupās atbilstoši katra vainas
smagumam, tu vadīji iebrukumu, stājies šeit, jū s notrie
c ā t zemē bēdu sagrauzto zivju sievu, stājieties tur, jūs
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izrāvāt miroņi no zārka un aiz kājām , v a z ā jā t to pa
kāpnēm un žurgām , stājieties šitente, bet jū s visi pārējie, utizēdas, gļēvuļi un pirdaki, ta jā pusē, lai gan vi
ņam sv arīg s nebija sods vispār, bet m ēģinājum s
pierādīt sev pašam , ka līķa apgānīšana un iebrukums
pilī nav bijusi ta u ta s neapm ierinātības spontāna iz
pausme, bet visa notikušā vaininieki ir nelietīgi uzpirkti
algotņi, tā lab viņš p ats personīgi noklaušināja apcieti
nātos, pūlēdamies no tiem izspiest tā d a veida atzīšanos,
pēc kādas alka viņa sirds. Kad ta s nelīdzēja, viņš lika
gūstekņus uzkarināt pie sijas, kur tie kā sikspārņi k a
rā jā s v airākas stundas ar galvu uz leju, ar sasaistītām
rokām un kājām ; kad arī ta s neko nedeva, viņš lika
vienu no tiem iemest pils grāvī, bet pārējiem vajadzēja
noskatīties, kā viņu biedru gabalos saplosa un pēc tam
aprij kaim ani, taču bez panākumiem palika arī tas, un
tad viņš pavēlēja vienu no galvenās grupas visu pārējo
klātbūtnē dzīvū nodīrāt, un visi redzēja jēlo, dzeltenīgo
ādu, kas izskatījās pēc nūle notikušās dzemdībās iz
m estas placentas, bet dzīvi nodīrātā ķermenis, no kura
sūcās silta, lipīga asins pfazma, agonijā trīsēdam s,
rau stījās uz pils pagalm a akm ens plāksnēm , visos vies
dam s neizsakām as šausm as, un tad visi apstiprināja
to, ko viņš tiem uztiepa, viņi esot uzpirkti algotņi, kuri
saņēmuši četri sim ti zelta peso. par to, ka mironi aiz
kājām aizvilkuši uz tirg u s m ēslaini, sākum ā viņi to n e t
ēšot gribējuši d arīt ne par naudu, ne arī aiz naida, jo 1
tada viņiem pret prezidentu neesot bijis, turklāt pret^
mirušu, bet tad notikusi slepena sapulce, kurā piedali-]
jušies divi augsti virspavēlniecības ģenerāļi, un v i r a
iebiedēti ar visvisādiem draudiem, tikai tāpēc beidzot:
spaidu kārtā viņi piekrituši, goda vārds, m anu ģ e n e rā l.’
To dzirdēdam s, viņš uzelpoja atvieglinājum ā, pavēlēja
gūstekņus paēdināt, naktī ļau t tiem labi izgulēties un
tikai tad rītdien nab ag a apm ānītos puišus izmest pils
grāvī kaimaniem p ar barību, grūši nopūtās un ar līki*
smu sirdi, no kuras bija novelts jebkādu šaubu slogs,/]
atgriezās pilī, p ats pie sevis purpinādam s, ka ta g a d J
raugi, visi v arējuši pārliecināties, ka ta u ta viņu mīl,j
jedritvai āzīt, patiesi mīl. S tin g rā apņēm ībā apdzēstj
pēdējās gruzdošās pagales ta jā bažu ugunskurā, k uru
viņa dvēselē bija iededzis P atrisio A ragoness, ģenerā-3
lis nolēma, ka turpm āk viņa vald īšan as laikā sp īd zin ā^
šana netiks pielietota, lika nobeigt visus kaim anus, no-'
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jaukt moku kam eras, kurās cilvēkam varēja sasmalcināt vienu pēc otra visus kaulus, pašu nenogalinot, un
pasludināja vispārēju am nestiju. A psvērdam s ta u tas nākamību, viņš nonāca' pie m aģiskās atsk ārtas, ka valsts
nedienu cēlonis m eklējam s ta jā apstākli, ka ]audlm ir
pārāk daudz brīva laika nodoties daždažādām pārdo| Jn ām , un tāpēc, gādādam s, lai ta u ta aizvien būtu no
darbināta, viņš atjau n o ja ziedu dienu sacensības m artā
)r: jm gadskārtējos skaistum a karalieņu konkursus, uzcēia
P :£ a rīb u zemēs visgrandiozāko bum bas spēļu stadionu,
likdams m ūsu kom andai ta jā cīnīties ar sau k li uzvara
. vai nāve, pavēlēja k atrā v alsts novadā atv ērt bezmaksas slaucītāju skolas, kuru audzēknes, prezidenta pa•
skubinājuma m udinātas, fanātiskā aizrautībā ņēmās
E n ē z t ielas pēc tam , kad m ājas ja u bija iztīrītas, bet
vēlāk a rī šosejas un lauku ceļus, tā ka visur sakrājās
B(milzu saslauku kalni, kurus p ārv ad āja no viena novada
| uz otru, nezinādam i, ko ar tiem iesākt, k atru šād a pār| vadājum u pārvērzdam i oficiālā m anifestācijā ar valsts
R ķ a ro g iem un transparentiem , tajo s Dieva aizgādībai no|^ y ē lo t vistīrīgāko no tīrīgākajiem , kurš mūžam nomodā
■ r par nācijas tīrību, kam ēr viņš pats dom īga dzīvnieka
gausajā g aitā, a r savām milzu stam pām šļūkdam s pa
fc dārza celiņiem, meklēja ja u n as form ulas, kas palīdzētu
^ R n o d a rb in ā t tautu, allaž spitālīgo, tizlo un aklo varzas
» ie le n k ts, kuri diedelēja no viņa rokām šķipsniņu veseK lib a s sāls, vai arī viņš pils kristību baseinā kristīja savu
■ļjķādreizējo krustdēlu pēcnācējus, tiem visiem dodams
■ savu vārdu, un ap viņu drūzm ējās uzplijīgi iztapoņas,
K pasludinādam i viņu par vienu vienīgo visā pasaulē, kas
» patiešām bijp tiesa, jo kopš dubultnieka nāves viņam
^ pašam vajadzēja kļūt par savu dubultnieku un plēsties
Ē vai pušu šajā par tirg u s laukumu p ārvērstajā pilī, kur
l diendienā pienāca neskaitām s daudzum s būru ar putW niem pēc tam , kad atklātībā kļuva zinām s, ka viņa māte
M | JJendisjona A lvarado kādreiz bijusi putnu tirg o tāja, jo
■Bos tag ad sūtīja g an lišķi un pielīdēji, gan arī zobgaļi,
» lai viņu izsm ietu, tā ka drīz vien piK v airs nebija ne■iļrienas brīvas vietiņas buru uzkarināšanai, turklāt šīm
| raizēm pievienojās tik daudz daždažādu sabiedrisku da{• rīšanu, k a pils pagalm os un kabinetos m udžēt mudžēja
H p u ž u bari un nebija nekādas iespējas atšķirt, kurš šeit
* ir lūdzējs un kurš lūdzam ais, un, lai tiem visiem būtu
^ B p ie tie k a m i vietas, vajadzēja noplēst tik daudz šķērs
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sienu un izcirst tik daudz logu ar skatu uz jū ru , ka
vienkārša pārvietošanās no istab as uz istabu bija tik*
p at kā pastaig a pa rudens pretvējji appūstu, jū ra s bez*
galīgos plašum os dreifējoša burinieka klāju. Un, lai gan
p asāta vēji m artā ja u izsenis bija pūtuši pils logos,
ta g a d teica, ka tie, m anu ģenerāl, esot miera vēji, un
arī par mūžīgo Čirkstoņu ausīs, kas viņu mocīja jau
daudzus gadus, pat viņa personīgais ā rsts paskaidroja,
ka tā, m anu ģenerāl, esot m iera čirkstoņa, jo, kopš
viņu pirmo reizi atrad a m irušu, viss, kas vien bija
sastopam s v irs zemes vai debesīs, tika sa istīts ar
mieru, m anu ģenerāl, bet viņš tam noticēja, tu r
klāt tik lielā m ērā noticēja, ka decembrī atkal apcie
moja klints kauprē uzcelto m āju, lai pagozētos kādreizējo nostalģisko diktatoru brālības saulē, un tie pār*
trauca domino spēli, lai ciemiņam p astāstītu, piemēram,
ka vienam no tiem spēlē bijis dubultsešnieks, bet kon
servatoru doktrināriem dubulttrijnieks, tikai šis neesot
ņēmis vērā brīvm ūrnieku slepeno savienību ar m eln
svārčiem, kālab tad nu viss tā a rī iznācis, eh, jedritvai
āzīt, ir gan vecajam sakārnim Meļa vajadzība to visa
klāstīt, labāk būtu lacis savu strebekli, kam ēr vēl. silts,
bet tad jau cits ņēm ās skaidrot, ka, piemēram, cukura
trau k s teitan bijis pils, bet, paskatieties, tu r pretinieka
vienīgais lielgabals, kurš, nebijis pretvēja, šāvis četr
sim t m etru tālu, tālab, m anu ģenerāl, ja jū s šodien redzat m ani šādā stāvoklī, par to jāp ateicas sasodītajiem
astoņdesm it četriem centimetriem, ko lielgabals spēja
papildus pārvarēt ar izdevīgā vēja palīdzību, un tādē
jād i raidītie šāviņi sasniedza prezidenta pili, pat tie,,
kuri ilgās trim das grūtībās šķita guvuši visstingrāko
rūdījum u, tom ēr bija zaudējuši visas cerības urt dzīvoja
tikai tāpēc, ka, kaut kur pam alē pam anījuši sav as z e ļ
m es tvaikoni, ko paziņa pēc dūmu k rāsas un ierūsējušās i
sirēnas balss, a r visu ag rīn ajā rīta stundā smidzinošo
lietu klunkuroja lejup uz ostu, lai tu r m ēslu tvertnēs;
sam eklētu kādu vecas avīzes skrandu, kurā jūrnieki bija
ietinuši no kuģa līdzpaņem to m aizes ņuku, un to atb u r
totu gan no labās puses uz kreiso, gan no kreisās uz
labo un tad zīlētu dzimtenes likteni, vadoties no bēru
un kāzu sludinājum iem vai nopūlēdam ies atm inēt, kāda
nozīme varētu būt ziņojumiem, kurš kuru aicinājis vai
n av aicinajis uz dzim šanas dienas svinībām, un tad
tiem likās, ka viņu liktenis grozīsies atk arīb ā no tā,
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kādā virzienā aizpeldēs liktenīgas negaisa tūces, kuras
apokaliptiskā bardzībā dzim tajā zemē varētu pārplūdi
nāt upes, sa g ra u t aizsprostus, izpostīt sējum us, izraisīt
pilsētās mēri, un ta d iedzīvotājiem neatliktu nekas cits
kā uzmeklēt kādreizējo valdoni un lūgt, lai ta s paglābj
tos no posta un an arh ijas, jā, jā , g an jū s to visu vēl
•pieredzēsiet, bet pagaidām , gaidot savu lielo stundu,
•tiem vajadzēja paaicināt kādu. n o gados jaunākajiem
(izbijušiem diktatoriem un palūgt ievērt adatā diegu, lai
salāpītu izvalkātās bikses, jo tā s esot dārga piemiņa,
■slepšus izm azgāt savu vēju, uzasināt no nesen atnāku
šajiem iegūtos nolietotos b ārdas skujam os asm entiņus,
azaidu ieturēt savā kam barītī aiz slēgtām durvīm, lai
sciti neredzētu kādreizējā diktatora bezzobaino vecuma
nevarību un nepam anītu, ka vēdera nesatu rēšan as dēļ
ta s pieķēzījis bikses, līdz pienāca negaidītā diena, kad
pārējie savam bēdu brālim uzvilka pēdējo tīro kreklu,
ar adatām piesprauda uz krūtīm am ata zīmes, ietīs
tīja nelaiķi nacionālā karoga krāsās, nodziedāja viņa
»zemes nacionālo him nu un m irušo klinšu piekrastē
ielaida dzelmē, tā valdīšanā nododami jū ra s dzīļu-neiinirstību, bez jebkāda cita balasta kā vien paša nedienu
izkremstā sirds, un viss, kas no viņa palika pāri šajā
saulē, bija šūpuļkrēsls bezapvāršņu terasē, kur mēs s a 
sēdāmies, lai izspēlētu viņa a tstā tā s m antiņas, ja vien
tādas bija atrodam as, padom ājiet tikai, m anu ģenerāl,
cik nožēlojam a dzīve pēc bijušajām slavas pilnajām
.dļenām. Kādā citā sen p agājušā decembra dienā, kad
šeit tika atklāts jaunuzceltais nam s klinšu kauprē, ģe
nerālis, tep at uz terases stāvēdam s, tālē ieraudzīja Antiju salu pērļu virkni, ko viņam jū ra s skatlogā kāds
parādīja ar pirkstu, ieraudzīja M artinikas sm aržīgo vul
kānu, tur, tu r, m anu ģenerāl, ieraudzīja tuberkulozes
slim niekiem tu r uzcelto sanatoriju un mežģīņu blūzē
ieģērbto milzīgo nēģeri, kurš zem katedrāles kolonnām
pārdeva gubernatoru sievām gardēniju pušķus, ierau
dzīja P arainaribo velnišķīgo tirgu, tur, tur, m anu ģenerāl, ieraudzīja pa ateju kanalizācijas caurulēm no
jūras izkāpjam vēžus un uzrāpjam ies uz pludm ales sa l
dēju m u kafejnīcas galdiņiem , ieraudzīja, kā dim anta
.spožumā m irdz zobi nēģeru vecmāmuļām, kuras, uz sa 
vām resnajām pakaļām blīvajā lietū notupušās, tirg o jās
ar indiāņu galvu m askām un ingveru, ieraudzīja Tangvarenas pludm alē sag ū lu šās saulē tum ši zeltītās, druk53

nām govīm līdzīgās m atronas, nudien, zelts kas zelts,
m anu ģenerāl, ieraudzīja aklo gaišreģi no G vairas, kurš
p ar diviem reāliem , spēlēdam s uz vijoles ar vienu stīgu,
aizbaidīja nāves pāvu, ieraudzīja T rinidadas augusta
svelm īgajā dienā atsprākliski braucošus automobiļus,
indiešus ar zaļiem turbāniem galvā, kad tie, tupēdam i
uz ielas, izkārnījās tu rp at pie saviem veikaliņiem, ku
ros tirg o jās ar īsta zīda krekliem un ziloņkaulā izgriez
tām m andarīnu figūriņām , ieraudzīja H aiti salas m ur
gaino ikdienu, kur apkārt klaiņo noplušķējušu, zilgu
suņu bari un rītau sm ā pa ielām braukā vēršu aizjūgi,
pievākdami mirušos, ieraudzīja uz K urasao benzīna pildītavām atkal atplaukstošās Holandes tulpes un vējdzir
navām līdzīgos m āju jum tus, kuru stāvajām slīpnēm
vajadzēja p asarg āt no sniega uzkrāšanas, ieraudzīja
dīvainu okeāna tvaikoni pa pilsētas centru braukājam
no vienas viesnīcas uz otru un piestājam tu r pie v ir
tuvju durvīm, ieraudzīja A ustrum indijas KartaheHas
m ūra aizžogus, ar m ilzīgu važu noslēgto līci* laisko
gaism u balkonos, izģindušos atp ū tas braucienu zirgus,
kuri vēl aizvien ilgojās pēc vicekaraļu laika pilnajām
silēm un zebenlcam, tad ta brīnum i, m anu ģenerāl,
smako taču pēc zirg āb o !fm , lai nu kāds vēl mēģina
iestāstīt, ka pasau le nav liela, un tā patiesi bija ne
tikai plaša; bet a rī divko.^ga, jo m ājā uz klinšu kaup-,
reš ģenerālis decembri' bija ieradies ne ja u tāpēc, lai
patērzētu ar ta a iemītniekiem, kuri viņam derdzās kā:
nedienu spogulī skatīts paša personiskā likteņa attēls*
bet gan lai šeit būtu ta n ī brīnišķīgajā brīdī, kad, de
cembra gaisam iegūstot n eparastu dzidrum u, kļūst re-dzam a vtsa A ntiļu salu pasaule no B arbadosas līdz pat;
V erakrusai, un tād ā brīdī viņš aizm irsa, no kura saņē-'
m is divkāršā trijnieka kauliņu, bet ņēm ās vērot tālo;
salu rēgaino mirdzējum u, kas atg ād in āja jū ra s ielokā^
aizsnaudušos kaim anu baru, un, ta jā s nolūkodamies^
atcerējās un no ja u n a pārdzīvoja vēsturisko piektdienu,;
kad, ag rā rīta stundā izgājis no savas istabās, redzēja,
ka visi ļaudis prezidenta pilī staig ā sa rk a n ās c e p u rītē «
sarkanas cepurītes bija .galvā viņa jau n ajām piegulēt]
tājām , kuras slaucīja pils kabinetus un apm ainīja ūdenE
putnu būros, sark an as cepurītes bija galvā slaucējām
govju kūtīs un posteņos stāvošajiem apsardzes vīriem j
svētdienas karnevāla cepurītes bija galvā pat uz kāp-a
nēm aizvien kvernošaļiem tizlajiem u n zem rožu krft^
ju

güfèni gulošajiem spitālīgiem , un viņš nekādi nevarēja
"apjēgt, kas pasaule tād s noticis, ka visi pilī dzīvojošie
tin tā p at arī pilsētas iemītnieki staig ā apkārt sarkanās
' tepurītēs, spīdinādam i un visur sev līdzi vilkdami g rā 
bāju un stikla kreļļu virtenes, līdz atra d ās kāds Cilvēks,
kurš- zināja paskaidrot, ka, m anu ģenerāl, ieradušies
Ieaut kādi svešzemnieki, k u r ig a n ru n ā m ūsu mēlē, taču
pavisam jocīgi, p ar jū ru sacīdam i nevis «tā», bet «tas»
: tin tāp at ērmotos vārdos dēvēdami gan papagaiļus, gan
mūsu laivas, gan žebērkļus, ieraudzījuši m ūs iznākam
;viņus sagaidīt un peldam ap svešajiem kuģiem, viņi
p a k ā p ā s1 m astos un sāka saklaigātieš, mēs, palūk, esot
ja b i veidoti; a r glītiem augumiem, skaistām sejām un
^'kupliem, zirgu krēpēm līdzīgiem matiem, un, redzēdami,
jca esam nokrāsojušies, lai saulē mums nenolobītos ada,
Ķvešzemnieki sāka pļerpēt kā svešādā vārdā nodēvētie
^papagaiļi, sak, ir gan šie_ izm ālējušies, ne balti, ne
fenelni, bet rūsgani kā K anāriju salu iezemieši, un kas
|šiem par metamiem, viņi sm ējās locīdamies, lai gan
fenēs, piķis ar ārā, nespējām apjēgt, par ko šie zviedz,
jo taču bijām; m am i ģenerāl, visdabiskākajā iz' skalā, kādā m āte m ūs dzemdējusi, bet paši atbraucēji,
^neraugoties uz svelmi, apkārušies visvisādiem ka rikaīriem kā kāršu kavā sirds kalpi un pašu šo vārdu izrunā4ami pa holandiešu jū ra s laupītāju vīzei, tā p at m ati
viņiem sasu k āti kā meitiešiem, lai gan neviena sievišķa
ftū r nem atījām , un visu laiku kliedz uz mums, ka nesai protam k ristītu ļaužu mēli» patiesībā paši no tā s nekiiieka nesajēgdam i, ko ta d arī viņiem pateicām tieši
! -acis, bet pēc tam viņi savās laivās, ko dēvēja kaut kādā
I jocīgā v ārd ā, k ā jaut tiku minējis, piebrauca pie mums
un nevarēja vien nobrīnīties, ka m ūsu harpūnu uzgāji
izgatavoti n o sabato zivs lielajām m uguras asakām ,
arī šo zivi savā m ēlē kaut kā ērm oti nosaukdam i, un
« l ī t sāka tirgoties, visu, kas m um s piederēja, viņi
Kemainīja pret šīm jau k ajām sarkanajām cepurītēm un
' stikla krellēm, ko, atbraucējiem par prieku, mēs tūlīt
? sakarinājām kaklā, vēl viņi pret m ūsu m antām piedā
v ā j a nekam nederīgus m isiņa zvārgulīšus, bļodiņas un
\ citus gaužām lētus F lan d rijas niekus, m anu ģenerāl,
?bet pēc tam , kad redzējām , ka svešzemnieki tīri lādzīgi
vīri un viņiem ir a rī k au t kāda sap rašan a, mēs tos patjnazītēm izvadījām k rastā, kur ta d a rī sākās trakots
ļembasts, tu m an, es tev, un g āja vaļā andele uz velna
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paraušanu, visi, kam vien nebija slinkums, stiepa šurpļ
savu bagātību, savus papagaiļus, savu tabaciņu, savas)
šokolādes pikas, sav as dižķirzaku olas, visu, ko vieiļ
Dievs kuram bija devis, jo svešzemnieki m īļuprāt visu
ņēm a, pretim dodam i savas m antas, līdz nogāja tiktāl*
ka šie pret sam ta vam zi gribēja iem ainīt vienu nti
mums, k o tad varētu parād īt Eiropā, iedomājieties:
m anu ģenerāl, kāda aušība, bet ģenerālis bija tik ap]
m ulsis, ka nespēja apjēgt, vai ša jā trako būšanā viņa
valdībai jelm az kāds vārds sakām s, tā lab atgriezās s a v |
guļam istabā un atvēra logu uz jū ru , rasi, no turienes
atausīs kāda gaism a, kas palīdzētu sap rast, ko nozīm i
visa šī viņam p astāstītā jezga, un ta d ieraudzīja, kaļ
aiz m ūžīgā bruņukuģa, ko pie m ola kādreiz bija pamēj
tis k rastā izkāpušais jū ra s desants, sadrūm ušajā jūrā
enkurus izm etušas trīs karavelas.

KAD viņu ta jā pašā kabinetā a tra d a otrreiz ar
m aitu vanagu izknābātu seju, tā p a t ģērbušos un tādaj
pašā pozā, neviens no mums nebija pietiekami vecs, lai
atcerētos, kas bija noticis pirmo reizi, taču mēs zināj
jam , ka nekāds viņa nāves pierādījum s nevar b ū t.g a ļ
līgs, jo aiz k atras patiesības v arēja slēpties vēl citai
patiesība. P a t visnepiesardzīgākie no m um s neapm ieriā
n ā jā s a r acīm redzam o, jo ja u dažu labu reizi acīm red
dzam ais bija izrādījies p ar Šķietamību, tā , piemēram,]
apgalvoja, ka viņš kādas audiences laikā, krampjos^
raustīdam ies un žu ltainas putas pa m uti izgruzdam sj
novēlies n o troņa, ka pārm ērīgas žvankstēšanas pēq
viņš kļuvis mēms un ta g ad tikai vārsto t m uti, bet viņa]
vietā vāsdus izsakot aiz aizkariem paslēpts v ēd erru n āj
tā js, ka viņam viss augum s no netiklas dzīvošanas pār1]
klājies ar sabalo zivs zvīņām, ka decembra spirgtajās]
dienās trūce viņam ta g a d ne tikai pīkstot, bet ja u d zieļ
dot jūrnieku dziesm as un p au tu kule tā piepūtusies, kaļ
viņš varot paiet tikai tad , kad tā uzlikta uz ortopēdis*^
(kiem rateļiem, ka za ld ā ti pusnaktī, pa pils vārtiem ie v a
duši purpurā ievīstītu zārku a r zelta stūriem un kāds?
redzējis Letisiju N asareno Lietus d ārzā lejam nevaldā
m as asaras, bet, jo drošākas likās valodas p ar viņa,!
nāvi, jo spraunāku u ņ sparīgāku viņu redzēja g a rā d ā ļ
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pļjes visnegaidītākajās reizēs, lai m ūsu liktenim pie
šķirtu pavisam neparedzētu pavērsienu. Likās, ka par
viņa nāvi varētu viegli pārliecināties tiešu pierādījum u
'ceļi, pārbaudot prezidenta zīm oggredzenu, apskatot
pārdabiski lielās nenogurstoša kājām gājēja pēdas vai
trūces piepūsto, m ilzīgo kuli, ko pat m aitu vahagi ne
bija iedrošinājušies aizskart, taču aizvien atra d ā s kāds,
kurš‘atcerējās, ka līdzīgi pierādījum i bijuši ja u agrāk,
i mazāk svarīgos nāves gadījum os. M irušā personības
neapstrīdamai noskaidrošanai nekā svarīga nedeva arī
visas pils telpu rūpīga pārm eklēšana. Istabā, kurā bija
mitinājusies viņa m āte, p ar kuru m ēs gandrīz nekā cita
nezinājām kā vien nostāstu par viņas pasludināšanu
!svēto kārtā ar speciālu valdības dekrētu, atradām sa 
lauzītus būrus ar gadu gaitā pārakm eņotiem putnu skeļIetiem, tu rp at redzējām govju izkrem stu, no klūgām pītu
krēslu, redzējām ūdenskrāsu kārbas un otiņas, ar ku
rām ļ’prezidenta m āte parastus, neizskatīgus putneļus
izkrāsoja par vālodzēm, ko pēc tam pārdeva tirgū, re
dzējām lielu m āla podu ar melises krūm u, kurš, par
spīti Aizmirstībai, bija tu rp in ājis augt, kupli sacerodam s
un ar savām atvasēm aizložņādam s jo tā lū pa sienām,
kur bija izurbies cauri sakarināto ģīm etņu acīm, pēc
tam Izvijies pa logu laukā un iem udžinājies tu r sazē
lušo savvaļas augu biežņas lapotnē, bet neatradām pat
ne visniecīgākās pēdas, ka viņš kādreiz šeit būtu uzturējies. Pēc tam pārlūkojām la u lātā pāra guļam istabu,
kūrāt bija saimniekojusi L etisija N asareno. Viņu mēs
atcerējāmies ja u daudz skaidrāk un ne tikai tāpēc, ka
Letisija bija valdījusi sam ērā nesenā pagātnē, bet galvenokārt to trač u dēļ, ar kādiem aizvien bija saistīta
viņai piedalīšanās sabiedriskajos pasākum os. T ajā mēs
redzējām m īlas n eprāta izrīcībai piemērotu gultu ar
greznu mežģīņu baldahīnu, uz kura ta g a d bija sam e
tušā^ vistas, redzējām lādes, pilnas ar kožu saēstām
sudrablapsu apkaklēm, krinolīnu stiepļu skeletiem, satrusējušām pelerlnem, m ājās valkātiem Briseles mež
ģīņu ņieburiem, vīriešu rīta apaviem, tā p a t atlasa augst
papēžu, ar košām siksniņām ro tātas goda kurpes
aujlencēm, vakarkleitas ar filca vijolīšu apšuvēm, no
valsts pirm ās dām as lepnajām bērēm sa g lab āju šās tafļas sēru lentes, no rau p jas pelnu k rāsas vadm alas šūto
jKostera m āsas tērpu, kas Letisijai bijis m ugurā, kad
viņu Jam aikā nolaupīja un k ristāla trauku kastē atveda
■>7

uz m ūsu zemi, lai nesēdinātu, neoficiālā v alsts pre
dent a ērta jā krēslā, bet ari ša jā istabā neatklājām r
kādu pēdu, p at nekā tā d a, kas vism az ļautu secināti
pirātisko iebrukum u Jam aik as klosteri iedvesmo]
mīla. P rezidenta guļam istabā, k urā viņš pēdējos ga^
bija pavadījis lielāko daļu laika, atradām tik ai akur
uzklātu k ara v īra gultu, pārvietojam u ķem ertiņu, kā{
‘senlietu vācēji atrod kādreizējā jū ra s desanta aizņi
ta jā s un vēlāk pam estajās m ājās, un dzelzs lādi ar j
n erāja deviņdesm it diviem ordeņietn un rupja linaude
form as tērpu bez zīmotnēm, līdzīgu tam , kāds bija n
g urā m irušajam , tikai cauršautu ar sešām lielkaliī
lodēm, kas, ietriekdam ās m ugurā un iznākdam as lai
uz krūtīm , bija apsvilinājušas ložu caurum a m alasj
ka m ēs sākām ticēt p laši izplatītai leģendai, ka uz vj
nodevīgi no m uguras izšautais svins izejot cauri ķ
menim un nekādu kaiti nenodarot, bet no priekšas t
d ītas lodes atlecot atpakaļ un ķerot p ašu uzbrucēju, I
Ievainot viņu spējot tikai tā d as lodes, ko aiz līdzjūt;ī
Izšāvis cilvēks, kurš viņu tik ļoti, mīl, ka esot gati
viņa dēļ m irt. Abi form as tērp i bija pārāk mazi, toij
m um s n erad ās šaubas, ka tie patiesi ir viņa, jo tā
tika stā stīts, ka v iņ š tu rp in ājis augt līdz sim t piec<fl
m it gadu vecum am un sim t piecdesmit piektajā d z īfl
g ad ā viņam trešo reizi parādījušies zobi, un patiesi, ■
gan m aitu van ag u saplosītais ķerm enis nebija lie9
pàç m ūsdienu cilvēka vidējo augum u, zobi tam bija f l
selīgi, sīki un strupi, kādi mēdz būt piena zobi, sdfl
ād a b ija žu lts krāsā, nosēta ar vecuma pigm enta lā j
miem, bez nevienas rētas, bet visnotaļ ļen g an ā m :ļk j
ķām k la ta ,'b rīv u s atstājo t tikai kādreiz skumīgo^ aCļ
dobuļus, it ka viņš ag rā k būtu bijis daudz tuklāks, 1
vienīgais, kas neatbilda parastajiem miesas. sa m ē rM
neskaitot m ilzīgo trūces m aisu, bija lielās, p l a k a i
četrstūra pēdas ar līkajiem, aprepējušajiem v an ag a ntļ
giem. P retēji tam , ko liecināja nelielā izmēra t ē r p i ,'v ļ
turnieķi v iņ u attēloja kā v are n a augum a vīru, un sk<B
mācību g rām atās viņš tad arī p arād ījās kā d iž e n ^ p ļ
riarh s, k u rš nekad neesot izgājis no pils tāpēc, ka v i s
durvis viņam bijušas p ar m azām , tā p a t tu r b ija .jjrļ
stīts, ka viņš m īlējis bērnus • un bezdelīgas, s a p r ļ
daudzu dzīvnieku valodu, sp ējis paredzēt stihiska^ d ļ
bas parādības, ieskatoties vienīgi acīs, izlasījis sarunā
biedra dom as u n zinājis ārstniecības sāli, kuras n ie d ļ
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šķipsniņa izdziedinājusi ar spitālību saslim ušo čulgas
Ifrfftizliem atdevusi spēju staig āt. Lai gan visas ziņas
paT viņa cilmi no iespieddarbiem bija pazudušas, v al
dīja pārliecība, ka viņš dzimis kaut kur nokalnes apvi
dos, un to it kā apstiprināja turienes iedzīvotājiem rak
s tu r īg ā pārm ēra v araskāre, viņa v ald īšan as nežēlīgie
paņēmieni, p aša drūm ā iedaba un neiedom ājam ā ciet
sird īb a , ar kādu viņš svešai valstij pārdeva m ūsu jūru,
tādējādi piespiezdam s m ūs dzīvot tuksnesīgā, it kā ar
niēness putekļiem seģ^ā klajienē, kur m ijkrēšļa stundās
jW|seli krem t neizprotam as sāpes. A plēsts, ka savā
mflžā viņam vajadzētu būt radījušam v airāk nekā pie-'
cus tūkstošus bērnu, kurus sep tītajā grūtniecības mē
nesī pasaulē laidušas viņa neskaitām ās m īļākās, pareizāk sakot, piegulētājas, jo nekādas m īlestības ar tām
viņam neesot bijis, kam ēr vien viņš kā vīrietis vēl ko
spējis, tās uzturējās tu rp a t pie viņa m ītnes, taču nevie
nam "fto šo piegulētāju dzem dētajiem pēcnācējiem viņš
nedeva ne savu vārdu, n e uzvārdu, atsk aito t ar Letisiju
Nļsareno piedzīvoto, kuram tū līt pēc piedzim šanas tika
piešķirta divīzijas ģ enerāļa dienesta pakāpe ar visām
no'tās izrietošajām jurisdikcijas uņ kom andēšanās tie
sībām, jo viņš v ad ījās no uzskata, ka ikviens eilvēks
var pūt tikai savas m ātes Mn neviena cita bērns. Sī
pāļļjecība šķita attiecinām a a rī uz viņu pašu, jo viņa
tēvs [tāpat nebija nevienam zinām s, kā tas ir ar dau
dziem pasaules vēsturē visslavenākajiem despotiem, par
vienīgo tuvinieku, ko viņš pazina, un varbūt a rī vie
nīgo,,kas viņam vispār bija, varēja uzskatīt tikai viņa
mfti jBendisjonu Al(v arado, skolas mācību g rām atas ap 
galvoja, ka tā brīnum ainā k ārtā viņu ieņēmusi bez vī
rieša palīdzības un sapni au g stāk as v aras ta i d arījušas
zitjāmu dzemdināmā dēla m esiānisko m isiju, tālab viņš
savu niemmīti ar speciālu dekrētu pasludināja p ar dzim
tenes m atrlarhu, dibinādam ies uz vienkāršo argum entu,
ka viņa ir vienīgā tāda visā pasaulē un, jed ritv ai āzit,
turki St m ana memmīte. P rezidenta cieņas fanātiķiem,
ipllevlšķi viņa vald īšan as sākumā,* šī sieviete ar ne
skaidro cilmi un dvēseles vientiesību bija īsts piedau
zības akmens, jo tie nevarēfa ciest, ka valsts galvas
mātekstaigā, kaklā uzkārusi kam parauga saišķīti, lai
Pasargātos no slimībām, ēdot kaviāru, k atru graudiņu
■Bjvišķi nopūlas u zd u rt uz dakšiņas un staig ā šļūkā? ? ās»
kā viņai k ājas būtu ieliktas siekstā, nevis
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ieautas lakādas kurpēs, tā p a t viņi n evarēja sam ieru]
ties ar to, ka prezidenta m āte m ūzikas zālē bija ierī
jusi bišu dravu un v alsts iestāžu telpās audzēja
ūdenskrāsām izkrāsotos pāvus un citus putnus, bet
balkoniem, kuri bija paredzēti publiskām uzrunām , 1
vēšanai izkarināja veļu, sašutum u izraisīja arī tas, ]
Bendisjona A lvarado kādreiz diplom ātiskas pieņemļ
n as laikā bija paziņojusi, ka viņa ja u pagurusi, 1^
dam a Dievu, lai viņas dēlu no prezidenta am ata I
m estu, jo šitentāda dzīvošana pilī esot tād a, it kā o
vēku katru, m īļu m irklīti k ād s apskatītu spožā gaisn
to pasacīdam a ta jā p ašā dabiskajā vientiesībā, ar ka
citureiz valsts svētkos, ovācijām un svinīgiem m!
šiem dimdot un ziedu lietum birstot, cauri goda sj
dzei. izlauzās pie prezidenta lim uzīna, kurš ja u gļ
sījās atk lāt svinīgo m anifestāciju, un pa a u to m o ļ
logu pasniedza savam dēlam grozu ar tukšām pudelq
uzsaukdam a, lai nododot tā s veikalā, jo ta s ja u tā
tā būšot viņam pa ceļam, nabadzīte m āte. Ka viņai nj
ne m azākās nojausm as par notikum u politisko n o z īi
gumu, sevišķi skaidri atk lājās spožajā goda mielaa
sakarā ar adm irāļa H iginsona kom andētā jū ra s d e s a a ļ
izcelšanos krastā, kad B endisjona Alvarado, ie ra u iT
dam a savu dēlu spožajā p arādes uniform ā a r zelta a
daļām un atlasa cimdiem, ko viņš pēc tam v alk āja yJ|
mužu, nespēdam a apvaldīt m ātes lepnum u, d i p l o J
tiskā korpusa klātbūtnē skaļā balsī iesaucās, ka b Q |
savu dēļu gan kādu gadiņu pasūtījusi skolā, ja i i T
iepriekš zinājusi, ka viņš kļūs p ar v alsts prezidenfl
V arat iedomāties, senjor, kas ta s bija p ar apkaunojumuj
bet pec tam Bendisjonu A lvarado aizsūtīja dzīvot pij
līdzīgā piepilsētas vienpadsm itistabu savrupm ājā,
viņas dēls bija laim ējis kādā lieliskā vakarā, kad fecļ
rāļā" karā vadoņi pēc uzvaras uz kauliņiem izsp ēla
aizbēgušo konservatoru lepnos m ājokļus. Taču m āte i l
prata pienācīgi novērtēt karaliskos apartam en tus, I ļ
tajo s viņa jūtoties tā, it kā būtu apprecināta ar p ā v e s ļ
un apm etās vienkāršo ļaužu g alā tuvāk pie v iņai,
algotajām sešām baskājainām kalponēm, a r savu šuj*
m ašīnu un izkrāsojam o putnu būriem ie k ā r to d ^ T
nom aļā kam barītī, kur nekad neiespiedās pusdieng
svelme un pievakarēs vieglāk bija paglābties no
tiem. No p lašā iekšējā pagalm a ieplūstošajā r ē n ļ
gaism ā tuvum ā saaugušo tam arindu spirdzinošajā p^f
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vēnī v iņa nodevās šū ša n a s darbiem , kam ēr vistas klai
ņoja pa nam a saloniem un apsardzes karavīri tukšajās
telpās uzglūnēja istabenēm . A r ūdenskrāsām viņa vien
kāršus p u tn eļu s p ārv ērta vālodzēs, palaikam kalponēm
pagauzdam ās p a r sava nab ag a dēliņa nedienām , kuru
jūras desantnieki iespundējuši prezidenta pili, tālu no
mātes, vienu pašu, bez g ād īg as sieviņas, un tālab vi
ņam n ak tīs jānom okās pam ostoties, ja kas iesāpas, vai
ari aiz raizēm ša jā saso d ītajā republikas prezidenta
am atā, un ta s «viss p ar draņķīgiem trīssim t peso mē
nesī, m anu n ab a g a puisīt. Viņa zināja, ko runāja, jo
dēls viņu apciem oja k atru dienu, kam ēr pilsēta bija
Iegrimusi diendusas sn au d u līg ajā dūksnājā, atnesdam s
iecukurotus au g ļu s, kuri m ātei tik ļoti garšoja, un pie
reizes izm antodam s gadījum u, lai viņai pasūrotos par
jūras kājnieku skopulību, tā ka viņam iecukurotos apel
sīnus un iev ārītās vīģes v ajag o t pievākt slepšus, tos
apsedzot a r servjeti, jo okupācijas iestādēm bija rēķin
veži, kuri uzskaites g rām a tās ierakstīja p at ēdienu p ār
palikumus, bet nesen prezidenta pili no bruņukuģa bija
ieradušies p a t tā d i kā sauszem es astronom i, lai visu
'ļttzmērltu, iepriekš a r nam atēvu nesasveicinādam ies,
savu m ēra lenti stiepdam i pāri viņa galvai, angliski
par k aut ko saburkšķēdam ies un palaikam ar tulka
Starpniecību prezidentam uzkliegdam i, lai šis paejot
s^ņus, n estāv o t gaism ai priekšā, vispār aizvācoties, kur
Nevienam nebūtu p a r kavēkli, bet viņš, jedritvai āzīt,
'iļefcsot varējis ap jēg t, kur dēties, tāpēc ka uzm ērīts ticis
Viss, ieskaitot p at gaism as tilpum u balkonos, taču tas,
pNemmtt, vēl neesot bijis p ats ļaunākais, jo okupanti
«izmetuši uz ielas viņa pēdējās divas sagrab ēju šās pie
gulētajās un ad m irālis paziņojis, ka tādi grausti neesot
prezidenta cienīgi, tā la b prezidents bija tā izbadojies
’jjēc meitiešiem, ka dažu labu pievakari, izlikdam ies aiz
ejam no m ātes sav ru p m ājas, pustum sā trenkāja kalpo
ties un sk raid īja pa tukšajām istabām , bet m āte, kuras
sirds sažņ au d zās žēlabās nab ag a dēla dēļ, sāka urdīt
vistas, lai neviens neuzzinātu p a r viņa nedienam. P u
lē d a m ā s noslēpt no kaimiņiem dēla sacelto jezgu, viņa
b iros g aiņ āja savus p u tnus, līdz tie skaļās balsīs sāka
kladzināt, vīterot un čiepstēt, tā nosegdam i apkauno
ju š o jam p ad raci, prezidentam varm ācīgi uzplijoties kartējai kalponei, k ura čukstošā balsī draudēja pasūdzeties
/m ām uļai, ja ģ en e rālis viņu nelikšot m iera. B et māmuļa
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pa to laiku trenkāja nelaim īgās klukstes, lai diendusa
klusum ā neviens nedzirdētu n ev arīg ās elsas un suh
smilkstiem līdzīgo īdēšanu, ko izgrūda m azspējīga
mīlnieks, kurš sievieti neizģērba, nedz a rī izģērbās paj
vienīgi izm īdīja steigšus, kā gailis vistu, asarain i k
nakts tu m sā'rīstīd a m ie s, apkaunojoši puņķodam ies u
žegodam ies, bet ap k ārt augusta dienvidus nežēlīga,
svelmē aizgūtnēm kladzināja vistas, un ta s viss tāj
n egantā steigā, m anu nab ag a puisīt. S ād s nožēloja nļ
stāvoklis ilga līdz tam brīdim , kad okupācijas kari
spēks aizvācās, un notika ta s lielā steigā, pirm s parj
dzētajiem term iņiem , jo m ūsu zemē izcēlās m ēris. Oka
panti izjauca virsnieku kotedžas, k atru tā s daļu san]
m ūrēja un salika koka kastēs, noņēm a zilgos zālājfl
un saritin ātu s aiznesa, it kā tie būtu paklājiņ pievāc
plēves cisternas, kurās no dzim tenes tika a tsū tīts dej
inficēts ūdens, lai desantniekiem nevajadzētu lieti
mūsu upju sagandēto valgm i, noārdīja savas balta
slim nīcas un uzspridzināja kazarm as, la i neviens neu]
zinātu, kā tā s bijušas celtas, viņi atstā ja tikai o sti
piestātnē noenkuroto veco bruņukuģi, pa kura klāju jū
nija negaisa naktīs pastaigājās- adm irāļa rēgs, tači
pirm s lidojošos vagonos tika aizvesta visa šī portatīvi
kara paradīze, viņi apbalvoja prezidentu ar m eda]u p a l
labām kaim iņu attiecībām un izrādīja* tam v alsts g alv jļļ
pienācīgu godu, bet, visai pasaulei dzirdot, paziņoja!
ka gribot redzēt, kā šiš ta g ad tikšot g alā ar savu m e ln i
ādaino m eitu m āju, un tā viņi, jedritvai āzīt, iedam i
aizgāja, memmīt, aizgāja un pazuda, tā ka viņš p ir n f l
reizi pa savas p ils kāpēm v arēja uziet nevis v airs ki
okupācijas v ara s jū g a vērsis, bet kā v ie n p e rso n isfl
valdnieks un noteicējs, kurš, uzklausīdam s no v i s ā īļ
pusēm izsacītos lūgum us atkal a tļa u t gaiļu cīņas, t ā ļ
atļāva, tā p a t atkal atļāv a gaisa pūķus un citas j ū n f l
desanta aizliegtās mazo ļaužu izpriecas, juzdam ies lifl
pilntiesīgs saim nieks un noteicējs, viņš tag ad izm ainīti
p at krāsu izvietojum u valsts karogā, augšējo pārceM
dam s lejup un otrādi, bet no ģerboņa izm eta f r īģ i e š i
cepurīti un tā s vietā lika uzvarētā iebrucēja pūķi, jo
tag ad , nem mīt, m ēs esam tikpat kā suņi bez saim n iek i
tāpēc lai slavēts m ēris. B endisjona A lvarado visu m ūži
atcerējās varm ācīgo iebrucēju n o d arītās pārestības» t ā
p at a rī jau pirm s tam pieredzētās, vēl sūrākās n a b a d z i
bas un posta likstas, taču nekad negaudās par visu to
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ar tādu rūgtum u kā pēc tam , kad viņas dēls bija izspē
lējis farsu a r savu nāvi un šļakstinādam ies bradāja pa
labklājības zam pu, visiem, kam vien nebija slinkums
tobuzklausit, viņa gaudās, ka, palūk, jū s gan redzat
manu dēlu zelta treses braukājam lepnā karietē, bet
viņam, nabadziņam , n av p at tik daudz zem ītes kā kapa
vietai, lai m ierīgi v arētu nom irt, un tas viss pēc ilg a
jiem gadiem , ko viņš nokalpojis dzimtenei, nē,, senjor,
nudien, p asau lē nav taisnības; un, ja viņa pārtrauca
ierasto un m azliet a rī divkosīgo žēlošanos, tad vienīgi
tāpēc, ka viņš m ātei v airs n estāstīja p ar savām likstām ,
nedz ari uzticēja vislielākos valdības noslēpumus, kā
bija d arījis agrāk, un v isp ār kopš jū ra s desanta lai
kiem g auži bija izm ainījies, tā ka dēls viņai šķita ve
cāks un likās, ka laika tecējum ā viņš brīnum ainā kārtā
būtu aizsteidzies tai garām , jo B endisjona A lvarado p a
manīja, ka reizēm viņam aizm etas valoda, vārdi sajūk,
sam udžinātās dom as v airs n esaistās ar īstenību, un,
kad viņš tad vēl sāka slienāties, m ātei viņa kļuva bez
gala žēl, taču tā nebija līdzcietība, ko m āte sa jū t pret
dēlu, bet g a n drīzāk m eitas līdzjūtība tēvam, jo sevišķi
tajā reizē, kad viņš ieradās priekšpilsētas savrupm ājā,
apkrāvies a r visvisādiem saiņiem un tīstokļiem, ko iz
misis nopūlējās v isu s reizē attaisīt, košļādam s auklas
arftzobiem un ap lauzīdam s n a g u s p ret skavām , un,
iekams m āte paguva no šuvekļu kurvīša atn est griez
nes, no iepakojum a skaidām izbirdināja veselu gūfernii
daždažādu m an tu un p ats aizrau tīg i nopriecājās, reču,
p em m īt, kas p a r jaukiem nieciņiem, dzīva n āra akvā
rijā, uzvelkam s eņ ģ elis dabiskā lielum ā, kurš lidinās
pa istabām un, zv aniņu skandinādam s, pavēsta stundu,
un teitan vēl m ilzīg s gliem ežvāks, pie kura pieliekot
ausi dzirdam a nevis jū r a s vēju šalkoņa, bet valsis
himna, lieliskas m a n tiņ as, m em m īt, redzi, cik labi ir,
k ap e esam v a irs n ab ag i, taču m āte, nespēdam a dalīties
āriļViņu sajū sm ā, k o šļāja sarenītes, a r kurām tika iz
krāsotas vālodzes, lai dēlam neizrādītu, ka viņai sirds
ai? žēlabām v a i pu šu plīst, un atcerējās, ko viņam
maksāja n o tu rēša n ās prezidenta krēslā — ne ja u ta g a
dējos laikos, senjor, k ad v ara ir n edalām a un rokām
fctetām a, tik p a t kā uz d eln as uzlikta stikla bumbiņ.i,
kā viņam p ašam p atik a izteikties, bet kad tā vel līdzi
n ājās’izv airīg ai sab alo zivij, kura savā v aļā peldēja pa
pila zālēm , u n ta i nopakaļ d zin ās vesela v arza alkatīgu,

federālajā karā izvirzījušos barvežu pēc tam , kad fi
viņam bija palīdzējuši g āzt ģenerāli un.dzejnieku Laiļ
taro M unjosu, lai viņam goda vieta debesu v alstībā J
visām pātaru grām atām un četrdesm it diviem tīra sid
zirgiem, bet apm aiņā pret saviem ieroču pakalpojum ies
bija pievākuši padzīto augstm aņu zemes un ganāmpu]
kus un visu valsti sadalījuši autonom ās provincēs, dibj
nādam les uz neapgāžam ā argum enta, ka tas, m anu ģ*
nerāl, taču ir federālism s, kura dēļ viņi lējuši sava
asinis. T agad viņi savās zemēs bija absolūti valdnieī
paši ar saviem likumiem, saviem nacionāliem svētkiem
savām pašu parak stītām papīra nau d as zīmēm, pašu pa
rād es form as tērpiem, ko pēc agrāko, lito g rāfijās redzēti
vicekaraļu p arauga greznoja ar dārgakm eņiem rotā]
zobeni, zelta treses un trejstū ra cepures ar pāvu spaj
vām , šie vīri, senjor, bija neaptēsti, bet jūtelīgi tēvaiņi
kuri, nevienam atļau ju nepalūguši, pēc savas patika
pa p arād es durvīm gāzās prezidenta pilī, jo tēvzemi
m anu ģenerāl, taču visiem esot viena un tā s dēļ vīņ
uz spēles likuši savu dzīvību, tu rk lāt nāca nevis vienj
bet gan ielauzās audienču zālēs a r veselu baru sa^ļ
m eitiešu un ganām pulkiem , ko visur pieprasīja no iedza
votājiem kā miera nodevu, lai n egantā alkatībā-pildītu
savus vēderus, tu rk lāt par m iesassardzi sev līdzi vezj
dam i vēl m ežonīgus algotņus, kuri zābaku vietā kājas
.b ija aptinuši ar kaut kādām ļerpatām un lāgā p at n a
p rata ru n āt kristiešu mēlē, toties bija visai izmanīgi
kauliņu spēlē un izrīcībā ar ieročiem, tā ka prezident^
' pils, senjor, atg ād in ā ja čigānu apm etni un jau pa ga|
balu sm irdēja pēc pūstošām dūņām , ko palu laikā krastā
izm et upes, tā p a t ģenerālštāba virsnieki pa saviem d z ļ
vokļiem izvazāja republikai piederošās mēbeles un dej
p ārtrau k tā kauliņu spēlē sad alīja valdības pabalstus utļ
priekšrocības, neuzklausīdam i prezidenta m ātes Bera
disjonas A lvarado lūgum us, kurai ne dienu, ne naktļ
nebija miera, uzslaukot šo nešķīsti piegānīto tirg u s lauļļļ
kurnu un nopūloties vispārējā postažā rad īt kaut jefl
kādu kārtību, jo viņa bija vienīgais cilvēks, kurš m ēģJ
n āja aizkavēt liberālās kustības izviršanu smirdīga
zaņķī, vienīgi viņa ar slotas kātu nopūlējās patriekt šos
neģēļus, kad redzēja pili pārvēršam ies netīrum u bedrej
kur dažādi salašņ as no au g stāk ās pavēlniecības aprinl
dām uz kārtīm izspēlē au g stu s valdības am atus, aiz f ļ ļ
ģeļa nododas lopiskai izvirtībai un a r saviem iz k ā r a
64

jumiem piegāna alab astra am foras, lai gan viņa bija
Ē d in ā ju s i, senjor, ta s nav nekāds ķem ertiņš, bet no
P antelārijas jū ra s dzelmēm izceltas vāzes, uz ko ne
gantnieki atbildēja, ka ta s viss ir bagātnieku blēņas,
senjora, un nebija cilvēka spēkos viņus pārliecināt, tā 
pat kā neviens nespēja savaldīt ģenerāli A driano Guskģnti, kad viņš ieraidās diplom ātiskajā rautā, kas bija
ferīkots p ar godu prezidenta vald īšan as desm itai gada
dienai, un neviens vēl nevarēja iedomāties, ko visi pie
redzēs, kad ģenerālis G usm ans p arād ījās deju zālē, ģēr
bies akurātā, svinīgajam gadījum am p ar godu uzvilktā
baltā form as tērpā, bez ieročiem, kā, iepriekš do,jāms godavārdu, bija apsolījis, kopā a r p rivātās drēbēs
ģērbtiem m iesassargiem francūžiem , kurus bija saver
vējis no franču dezertieriem un kuri stiepa no Kajennas izrakstītās dāvanas sūtņu un m inistru laulātajām
draudzenēm. T ās dām ām izdalīja p ats ģenerālis Gusinans, iepriekš paklanījies viņu laulātajiem draugiem
un izlūgdam ies to atļauju , kā bija m ācījuši franču al
gotņi, jo tā uzvedoties V ersaļā, bet pēc šīm smalkajām,
īsta kavaliera cienīgām izdarībām viņš nosēdās kādā
£āles kaktā Un vēroja dejas, laiku pa laikam atzinīgi
pamādams a r galvu, sak, varen jauki danco šie eiro
piešu puskoka lēcēji, ta s viņiem piestāv, un tik mierīgi
fcvernēja savā krēslā, ka gandrīz neviens viņu nem a
nīja tukšojam šam panieša glāzi pēc glāzes, ko ik pēc
S|dzerta m alka steidzās piepildīt ad ju tan ts. Stundām
aizritot, ģenerālis G usm ans kļuva aizvien sārtāk s un
ffifindrāks, līdz ar k atru aizturēto atrau g u , kas par Va-'
# m lauzās laukā, sāka citu pēc citas atp o g āt sviedros
Mķiirkušā m undiera pogas, nudien, memmīt, negantajā
■ļteicē viņš sm aka vai nost, bet tad , dančiem uz brīdi
ļHferimstot, ar pūlēm Uzsvempās kājās, attaisījis pēdējo
mundiera pogu, atpogāja arī bikšu priekšu, izvilka savu
Iļfiteni un nešķīstā k ārtā sāka ar to la istīt uz visām
Rjsēm , virzīdam s strūklu tieši uz m inistru un vēstnieku
pasmaržotajām dām ām , tā ka sm irdošajos žūpas mīzaļog izmirka košo tērpu liegās m uslīna krokas un a r zeltu
Izpūtie un strau su spalvām rotātie ņieburi, bet j>āts viņš
Vispārējā panikā auroja dziesmu p ar dārznieku, kurš,
«tiRotās atstum ts, dziļās- skum jās laista v iņ a s' rožu
delrzu,- o brīnum daiļāš rozes, un neviens neiedrošinājās
saukt pie kārtības, p at n e es, prezidents, jo labi
ziftāju, ka m ana v ara gan .ir lielāka nekā jebkuram no
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tiem atsevišķi, bet daudz p ar m azu, lai noturētos, | |
divi no tiem sam estos uz vienu roku, taču neviens £1
kādreizējiem karabiedriem nenoģida, ka prezidents re<H
viņiem cauri, kam ēr pašiem tiem nebija ne m azākās n ļ
Ja u sm as, kādas slepenas domas lolo šis kā g ran ītā kaiš]
ta is vecūksnis, kura nesatricinām ais miers dibinājās u ļ
skaidru aprēķinu un spēju pacietīgi nogaidīt» mēs i f l
dzējām vienīgi viņa sērīgās acis, sastin g u šās lūpas, k ļ
rīg as jau n av as kuslo roku, kura uz zobena roktura n j
nodrebēja pat tad, kad viņam tika ziņots, ka arm ijai
kom andieris N arsiso Lopess, nodzēries ar anīsa šņ apsļj
līdz baltajām pelītēm, atejā uzplijies kādam d ragūni
virsniekam no pils apsardzes, a r sievišķīgi viltīgieiri gāl
jieniem to iekvēlinājis un visvisādi pierunājis, lai pafl
nāktu savu, pēc tam , aiz kauna un pazem ojuma r a u d a
dams, atjēdzies četrrāpus stāvoklī dīrājam āžus a i
sm irdīgā dvingā iegrūstu galvu, bet pēc tam a tv ilg i
skaisto drag ū n u audienču zālē un a r kavalērista pīlJ
pienaglojis pie sienas, kur karājies gobelēns ar la ji
attēlotu pavasara ainavu, nelaim īgais jauneklis tu r trta
dējis trīs dienas, jo neviens neiedrošinājās līķi novājļj
bet prezidents notikušajam nepievērsa nekādu uzmjfl
nību, rūpēdam ies vienīgi p ar to, lai bijušajiem ie ro d
biedriem neienāktu p rātā sazvērēties, un tālab neliciefl
ne zinis par viņu izdarībām , jo bija pārliecināts, ka š il
nejēgas paši cits citu iznīcinās, un tā patiesi kādu d ie n i
prezidentam ziņoja, ka ģenerāli H esukristo S an če si
viņa paša apsardze bijusi spiesta nosist ar krēslu, j<ļ
ģenerālim , ko bija sakodis kaķis, uznākusi tr a k u r tj
lēkme, nabaga Sančess, nebija prezidents vēl lāg ā b e l
dzīs domino partiju, kad viņam iečukstēja jaunu vēsļfl
m anu ģenerāl, ģenerālis Lotario Sereno noslīcis, jā d a m i
pāri upei, jo zirg s pēkšņi nobeidzies, nabaga S e r e r f
prezidents nebija paguvis vēl ne acis pam irkšķināt, k a l
jau atkal tika ziņots, ka ģenerālis N arsiso Lopess s e ļ
zinām ā vietā iebāzis dinam īta lādiņu un U zspridzinājis
sev ķeskas aiz kauna, ka n av spējis pārv arēt savas p eļ
derastiskās iekāres, un tā viņi pazuda cits pēc c i t a
nabaga velni, un ikvienu no saviem bijušajiem b ie d r ie ļ
viņš nožēloja, it kā pašam ar šiem apkaunojošajiem
nāves gadījum iem nebūtu nekāda sakara, tu rk lāt ik rc »
tika publicēts speciāls dekrēts, pasludinot, ka m iru ša ii
g ā jis bojā mocekļa nāvē, dienesta pienākum us p ild o s
un tam sarīkoja lep n as bēres, ar lielu godu apbedot na*

cionālajā panteonā, jo tēvzeme bez varoņiem esot tik
pat kā m āja bez durvīm. Kad visā valstī pāri palikuši
bija tikai seši vecie kara ģenerāļi,, prezidents tos ielūdza
šaurā draugu pulciņā prezidenta pilī atzīm ēt viņa dzim
šanas dienu, itin visus, senjor, ieskaitot a rī ģenerāli
ffasinto A lgrabiju, kurš bija tik n eg an ts plēsoņa un
j^jepkavnieks, ka bija uztaisījis bērnu p ats savai mātei,
turklāt nebeidza ar šo nešķīstību plātīties un dzēra tikai
jjoka spirtu, sajaucot to a r šaujam pulveri, bet tagad
mēs svētku zālē būsim tikai paši vien kā vecos labos
laikos, m anu ģenerāl, protam s, bez ieročiem, kā jau
hrājiem pienākas, un m iesassargus atstā jo t blakus is
tabā, un tā viņi saradās, apkrāvušies a r karaliskām
dāvanām, ko pasniegt diženākajam no m um s visiem,
vienīgajam, kurš bija p ratis m ūs apvienot, ta s ir, spējis
savaldīt un ta g ad panācis p a t to, ka no sava nomaļā
augstkalnes m idzeņa bija iznācis un uz svinībām iera
dies a rī leģ en d ārais ģenerālis S aturno Santoss, k u rš
allaž staig āja basām kājām , kā vazaņķe m āte viņu bija
dzemdinājusi, jo īsts vīrietis, m anu ģenerāl, nespēj el
pot, nejūtot zem kājām zemi, viņš ieradās, a r neredzētu
zvēru spilgtiem attēliem izkrāsotā pončo ietinies, iera
dās viens, bez apsardzes, kā allaž mēdza staig āt, drūmi
mjkrdzbšu ēnu mezdams, bruņojies vienīgi ar mačeti;
bet atteicās to atk ab in āt no jo stas, jo m ačete neesot
K k ā d s . ierocis, bet vienkāršs darbarīks, viņš uzdāvināja
man, m āt, ērgli, kurš bija apm ācīts piedalīties cilvēku
kautiņos, un bija atnesis sev līdzi burvju arfu, māt,
jtevētu instrum entu, a r kura stīgām varēja apklusināt ne
gaisu un pasteidzināt raž as nobriešanu, S atu m o S an 
toss savu instrum entu spēlēja ar tādu kvēlu aizrautību,
ka pam odināja m ūsu sirdīs ilgošanos pēc kara briesmu
pilnajām naktīm , m āt, kā kraupainiem suņiem lika
tņums saost k ara smaku, uzvandīja dvēselē seno kara
dziesmu p ar zelta kuģi, kurš aizvedīs m ūs tāltālu, un
<jnēs visi, m āt; sajūsm ā rāvām līdzi piedziedājumu par
tiltu, no kura atgriežam ies asaru pilnām acīm, dziedājām, pastarpām notiesādam i a r plūmēm pildītu tīta ru
u i krietnu pusi branga, ar pienu barota rukša, bet dzē
l ā m k atrs no savas blašķes, atsk aito t prezidentu un
|&enerāli S atu rao Santosu, jo viņi nekad savā m ūžā
stiprus dzērienus nebija ne pie m utes pielikuši, tā p at
feesmēķēja un ēda vienīgi tik daudz, cik nepieciešams
B zīvības uzturēšanai, m an p ar godu viņi nodziedāja
«•
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ķēniņa D āvida rīta psalm us un a r asarām acīs au roja
visas tā s dzim šanas dienas svinībām piem ērotās dziesļ
m as, kuras bija modē, iekams konsuls H anem ans ka
neredzētu jaunum u, m anu ģenerāl, tika atstiepis f o n a
grāfu a r lielu tau ri un uz cilindra ierakstītu apsveikum a
dziesmu, bet ta g ad viņi visi, pa pusei aizm iguši, pa
pusei aiz pārd zeršan ās ja u m iruši, turpināja dziedāt]
nelikdam ies v airs ne zinis p ar nerunīgo večuku, kaq
tas, pulkstenim nositot pusnakts stundu, piecēlās, pa]
ņēm a pie palodas uzkarināto latern u un pirm s gulēij
iešanas pēc vecā kazarm u paradum a devas kārtējā apl
gaitā, lai pārlūkotu telpas, atgriezies svinību zālē, viņa
pēdējo reizi redzēja savus sešus ģenerāļus novēlušo!
uz grīdas, redzēja tos guļam apkam pušos, nekustīgus]
tikpat kā nedzīvus,' bet viņu miegu modri apsargāja!
līdzpaņem tie pavadoņi, neuzticīgi cits uz citu glunēl
dami, jo visi seši ģenerāļi, lai g an apskāvušies un aiza
miguši, cits no cita baidījās tik p a t lielā m ērā kā nq
nam atēva, un ta s savukārt no iespējam ā divu veco kaļ
rabiedru sazvērestības. Laternu pie palodas uzkarināji^
un savas ^guļamistabas durvis n ostiprinājis ar trejieni
aizbīdņiem, trejām šautrām un trejām atslēgām , viņa
kņūpus nogūlās uz grīdas, spilvena vietā pagalvī paJ
lika saliektu labo roku, un tieši šajā m irkli, pils pama4
tu s satricinot, nogranda apsardzes ieroču blīvā, vien]
laicīgi izšautā zalve, vienu reizi, jedritvai āzīt, pēc ta n ī
klusums, bez neviena troksnīša, bez neviena izsauciena^
vai vaida, tad, jedritvai āzīt, otru reizi, tag ad ja u v isJ
nodarīts, pasaules klusum ā gaisā palika vienīgi p u lv era
sm ārds un tikai viņš ar savu neviena vairs neapdraujj
dēto varu, ko skaidri apliecināja ja u n ā s dienas m ē $ ā l
rītausm a, kad karavīri uzkopa zāli, bradādam i pa asins!
paltīm , bet prezidenta m āte B endisjona A lvarado ša u ā i
m ās sakampa galvu, redzēdam a, ka uz zāles sienām ]
kas n upat bija noberztas ar sārm u un kaļķiem, atkfflj
p arād ās asins traipi, ka no paklājiem , kas nule bija izjļ
griezti līdzīgi veļas gabaliem, atkal sūcas asinis, kaļ
asin s tērces urdz pa visiem gaiteņiem un kabinetienfl
par spīti izmisum a pilnai piepūlei, kādā pūlējās tā s n o ]
susināt, lai noslēptu, cik drausm īga bijusi asiņ ain ā i z ļ
rēķināšanās ar m ūsu kara pēdējiem mantiniekiem, parļ
kuriem atklātībai tika paziņots, ka tos piepešā p rāta ļ
aptum sum ā apšāvuši viņu pašu apsardzes vīri, b e tp ē c j
tam nogalināto līķus ietina nacionālos karogos un ap-ļ
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bedīja varoņu panteonā, sēru ceremoniju vadot pašam
bīskapam , tā kā nogalināti bija a ri visi m iesassargi,
bet dzīvajos, m anu ģenerāl, palicis vienīgi ģenerālis
Saturno Santoss, kurš bija paglābies, pateicoties savai
irelikviju m aisiņu virtenei* un no indiāņiem apgūtā
jem aņā m ainīt savu veidolu, pēc patikas pārvēršoties
gan bruņurupucī, gan ūdens pančkā, gan pērkona d ār
dos, tad par katru cenu vajadzēja notvert arī viņu, kas
ģan bija grūti izdarām s, jo par S antosa pestejošanas
B āku nekādu šaubu nevarēja būt. Bēgļa pēdas ja u kopš
pēdējiem Ziemassvētkiem bija pazaudējuši p at visslīpē
tākie okšķeri, veltīgi viņam pakaļ dzinās tīģeru medī
bās apm ācītie sūņi, kuri tika novadīti pilnīgi pretējā
virzienā, bet gaišreģe, pēc kārtīm zīlēdam a, paziņoja,
ka viņš iemiesojies piķa karalī, lai gan bēglis pa to
Miku slapstījās gravās, klinšu aizās un ūdens atteku
labirintos, dienu pavadīja m iegā un tālāk gāja vienīgi
naktīs, sev līdzi nēsādam s brīnum darīgās lūgsnu krel
les, kas jauca p rātu s vajātājiem un notrulināja ienaid
nieku apņēmību, taču prezidents gadiem ilgi nerim ās
ne dienu, ne nakti, dzīdam s bīstam ā ienaidnieka pēdas,
jīdz kādu dienu pa sava vilciena logu ieraudzīja no
p āra laikiem pazīstam u ainu, kad vīriešu un sieviešu'
ibars ar bērniem, mājdzīvniekiem un virtuves piederu
miem, pie kārtīm piestiprinātos guļam tīklos līdzi nes
dami slimniekus, zem spīvām lietus šaltīm vilkās nopa
kaļ karaspēkam , tikai šoreiz ļaudis sekoja kādam bālam, izdēdējušam vīrietim rupjās m aisa audum a drānās,
»Urš, m anu ģenerāl, uzdodoties p ar pestītāju, un tad
^prezidents noplāja ar delrrn sev pa pieri, jedritvai āzīt,
•nu vienreiz m an šis putniņš rokā, un ta s patiesi bija
•ģenerālis S aturno Santoss, kurš dienišķo iztiku izdieilelēja no svētceļotājiem, paveikdam s dažādus brīnum 
darbus ar savu arfu, kurai lāg ā vairs nebija nevienas
stīgas, bet, lai cik nožēlojam s un panīcis viņš izskaSjās savā novalkātajā filca platm alē un lupatu lēveros
sadriskātajā pončo, viņu p at šajā nožēlojam ā stāvoklī
pieveikt nem az nebija tik viegli, kā varētu likties, jo
fSaturno S antoss trim labākajiem apsardzes vīriem ar
inačeti nošķēla galvas un a rī pārējiem , kas nebija ar
Pliku roku ņem ami, izrādīja jo negantu pretestību, tā
Ца prezidents lika ap stād in āt vilcienu pie nokalnes
Bī&enutna drūm ās kapsētas, kur savas svētrunas teica
Epoplukušais pestītājs, pēc tam, ieraugot no nacionālās

krasās, izrotātā vagona izlecam prezidenta gvardi aj
šaušanai gataviem ieročiem, viss )aužu b ars pa g a lij
pa kaklu m etās bēgt, un uz vietas palika tikai ģenerāli]
Saturno S antoss ar savu m istisko arfu, rokā sažņaudziļ
niačetes spalvu, kā apburts nolūkodamies savā niknajā
ienaidniekā, kurš p arād ījās vagona priekšiņā, ģērbies
linaudekla form as tērpā bez zīmotnēm, n eapbruņoti
vēl vecāks un tālāk s, it kā mēs, m anu ģenerāl, nebūta
redzējušies sim t gadu, pavisam g u rd s un vientuļš, slimi
aknu dēļ visnotaļ nodzeltējis un a r asarojošām acīm)
taču izstarodam s žilbinošu ne tikai noturētas, bet ajr
mirušiem ienaidniekiem no rokām izrautas v a ra
spozmi, un tā es ja u biju g atav s m irt, nekādu p re te i
tibu neizrādīdam s, jo tā šķita pilnīgi nevajadzīga, sd
stopoties ar šo veco vīru, kurš bija veicis tik tā lu ceļ]
bez jebkādas citas vajadzības vai nopelniem kā vien
savas nevaldām ās varask āres vadīts, bet viņš pieflātīļ
klāt v ajātajam bēglim, pastiepa.. tam savu roku, kura
bija tik vēsa un v alg a kā p ar «jūras velnu» ied ēv ē«!
zivs aste, un novēlēja Dieva aizgādību savam līdzšiņfl
jam ienaidniekam, kurš pēkšņi izrād ījās tēvzemei nea
pieciešams, jo prezidents aizvien bija apzinājies, kig
pret patiesi neiebiedējamu vīru nav cita ieroča kā tik «
draudzība, un tā ģ en erālis S aturno S antoss n o k riti
zē'mē pie sava nākam ā pavēlnieka kājām un izlūdzās
atļauju tam kalpot, kam ēr vien spēšot likt mačetei dziej
dāt, kam prezidents lab p rāt piekrita un iecēla S a tu m !
Santosu p ar savu m iesassargu ar noteikumu nekad nei
nostāties viņam aiz m uguras, pēc tam bijušais ie n aiļļ
nieks kļuvis prezidentam p ar p artneri domino spēlēj
kurā viņi p ar abiem gluži vai pliku notīrīja dažu labiļ
no gāztajiem , m ūsu zemē patvērum u atradušajiem d e j
potiem. A psargs ar basajām kājām tag ad braukāja)
valsts galvām līdzi karietē un bija k lāt a rī diplomā tisi
kās audiencēs, visur uzvēdīdam s tīģera smaku, kas saļ
niknoja suņus un skurbināja g alvas vēstnieku laulātai
jām draudzenēm . Kad prezidents vakaros devās pid
m iera, S aturno S antosam vajadzēja nogulties šķērsMm
pie guļam istabas durvīm , jo g ad u g aitā dzīve kļuva
aizvien skarbāka un n ak tīs prezidentam uzm ācās tiki
baism īgi m urgi, ka viņš aiz bailēm nodrebēja, ja u i e d ļ
m ājoties vien, kas tajo s atkal varētu parādīties; ilguļļ
gadus viņš tu rēja S aturno S antosu sev līdzās, nekā«
g an tam pilnīgi neuzticēdam ies, līdz vecajam apsargariļ
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Piemetās tāda podagra, ka m ačete viņa rokās vairs
Kf» 7.iedēja, un viņš; sāka lūgties, lai pavēlnieks viņu,no
beidz, jo citādi to izdarīšot kāds cits, kuram šādu -tie
sību nem az nebūšot, bet prezidents viņa lūgum u n'eievfe
roja, piešķīra S aturno Santosam pieklājīgu pensiju, ap 
balvoja ar m edaļu par uzticīgu kalpošanu un aizsūtīja
viņu uz dzimto ciematu grūti pieejam ajā augstkalriē,
nespēdams novaldīt asaras, kad ģenerālis S aturno Sari
tošs uz atvadām , bez jebkādas kau trēšan ās aizgūtnēm
ralidādamSj sūrojās, redziet, m anu ģenerāl, kāda cūku
būšana, p at visbrašākajiem vīriem pienāk stundiņa, kad
tls pārvēršas čābiskos meitiešos. Jā , Bendisjona Alvarado vislabāk sap rata sava dēla puicisko cenšanos at
gul to, kas jaunībā viņam bija g ājis secen, un kaut vai
•vecuma dienās izbaudīt bērnībā zaudēto, taču viņa sa
šuta, kad ļau n p rātīg i ļaudis nekrietnā k ārta izmantoja
dela pāragro vecuma plānprātību, paskubinādam i viņu
bar bargu naudu, iegādāties visvisādus ..svešzemju nie
kus, kuri nebija nekādā vēlrtē, salīdzinot ar prasm īgi
izkrāsotajiem putniem, lai g an p ar tiem viņa nekad ne
bija saņēm usi vairāk kā četrus peso gabalā, nav jau
£ttekāds ļaunum s, ka tu gribi papriecāties, taču padomā
arī par nākamību, Viņa teica, ja tevi, p asarg Dievs,
kādu dienu nomet no krēsla, kurā esi iesēdies, tad
.var notikt, ka tēv pie baznīcas durvīm ar cepuri rokās
y£adzēs izlūgties ubagu dāvanas, pratis tu vismaz
džiedāt jeb arīdzan bijis bīskaps vai jū ra s braucējs, bet
tu esi tikai ģenerālis, tā ka nekam citam nederi kā
'jpm andēšanai, un tālab ari m āte nopūlējās viņu pieru
nāt kādā drošā, tikai viņam vienam zinām ā vietā ap
rakt no vald īšan as izdevumiem pāri palikušo naudu g a
dījumam, ja viņam vajadzētu ņem t k ājas p ār pleciem
tāpat kā nez no kurienes šurp atbēgušajiem , visu aiz
mirstajiem nabaga prezidentiem, kuriem klinšu kaupres
mājā n av cita m ierinājum a kā vien diedelējošā nepa
cietībā gaidīt, vai kādu reizi neatskanēs tēvzemes tvai
koņa atvadu sveiciens, un vispār viņam derētu biežāk
Efedom āt par šiem nabadziņiem , jo tie esot tikpat kā
viņa sagaidām ā likteņa spogulis, taču ģenerālis šiem
vadiem nepiegrieza nekādu vērību, nom ierinādam s m āti
ar maģisko apgalvojum u, ka ta u ta savu prezidentu tofmēr mīlot. Bendisjona A lvarado nodzīvoja daudz gadu,
gauzdamās par trūkum u, ķildodam ās a r kalponēm par
Bfi^gū sam aksātajām produktu cenām, tau p īb as dēļ rei
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zēm p a t atsacīdam ās no pusdienām , bet neviens n e l
iedrošinājās viņai pasacīt patiesību, ka prezidenta m āte
ir viena no visbagātākajām sievietēm pasaulē tālab, ka
dēls visu, ko nopelnīja a r daždažādām valdības pašā]
kumu m ahinācijām , n orakstīja uz m ātes vārda, turklāt
viņai piederēja m ilzīgas zemes platības un neskaitām ]
ganām pulki, kā a rī ienākumi no vietējām ielu dzelzceļa
līnijām , pasta, telegrāfa un v alsts ūdeņiem, jo ikvienam
kuģim, kas iebrauca Amazones pietekās vai jū ra s terij
to n ālajo s ūdeņos, vajadzēja m aksāt noteiktu nodevu
;taču Bendisjonai A lvarado p ar to nebija ne m azākās
nojausm as līdz p a t savai nāves stundai, un tā p a t v iņ i
daudzus gadus n eatskārta, ka dēls nem az nav tik nevaj
rīgs, kāds izskatījās, ierodoties pie m ātes priekšpilsētai
savrupm ājā, kur vecuma vientiesībā nespēja vien noļ
priecāties par dažādām rotaļlietām , ko p ats bija m ātei
atnesis, jo, neskaitot p ar katru nokautu lopu saņemto|
personālo nodevu, kas g āja viņa kab atā, tā p a t neskai]
tot par savu labvēlību saņem tās sum m as un uzticīgi]
ielikteņu piesūtītās dāvanas, viņš ja u sen bija ieviesi!
drošu un bez kļūmēm darbojošos sistēm u, a r kuras pa]
līdzību savā m akā pārsūknēja lo terijas laim estus.
Tas bija vēl pirm s viņa viltus nāvēs, Lielā tro k šņ i
laikm etā, kuru Šādā v ārd ā iedēvēja, kā daudzi no mums
aplam iedom ājas, nevis kādā svētā H eraklija naktī v isā
v alstī sadzirdam ā pazem es dārdiena pēc, kurš nekad;
nav guvis pienācīgu izskaidrojum u, senjor, bet g an sa ļ
karā, a r nem itīgo klaudzoņu būvdarbos, kurus tū līt pēq
pam atu iebetonešanas pasludināja p ar pasaules dižāka
pasākum u, lai gan tie, protam s, nekad netika p ab eig tā
ta s bija m aigs laikm ets, kad viņš diendusas s t u n d ā
mēdza sasau k t valdības apspriedes m ātes savrupm ājai
pats atlaidies guļam tīklā tam arindu pavēnī un ar p la iļ
m ali sev uzvēdinādam s' koku sald ās lapotnes arom ātuļ
ar aizvērtām acīm viņš noklausījās ziņojum us, ko s n i ā
dza ap guļam tīklu visriņķī sasēdušies doktori ar vareij
lunkanām mēlēm un iepomādētām ūsām , ģ ē r b u š i ļ
bieza audum a frakās ar celuloīda apkaklītēm , svilin<jj
šaja tveicē pavisam bāli pie vaiga, civili m inistri, k u ru !
viņš bezgala nicināja un tikai lietderības apsvēruniffl
dēļ atkal bija iecēlis am atos, lai noklausītos, kā tiej
spriedele par v alsts lietām, kam ēr ap k ārt k laigāja gaiļi,<
iekšpagalm ā dzīdam ies pakaļ vistām , čirkstēja cikādes,
un nenogurdinām s gram ofons tu rp a t k au t kur tu v u n iļ
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ķērca dziesmiņu, S usanna, steidzies jel šurpu, Susanna,
u n 'tad m inistri piepeši apklusa, kuš, ģenerālis iemidzis,
bet viņš, acis neatvērdam s un n ep ārstād am s krākt, no
rūca, pirdaki tādi, m an nenāk ne p rāta iemigt, turpiniet,
un viņi tu rp in āja, līdz ģenerālis izkūņojās no diendusas
snaudas timekļiem u n nosprieda, ka vienīgais, kuram
Šo murmuļu vidu piem īt k aut vai kāda p rāta kripatiņa,
ir viņa drauģelis veselības aizsardzības m inistrs, jedritvai āzīt, izbeidziet p}ūtīt, un viņi izbeidza, bet viņš,
personiskos ad ju tan tu s sev līdzi aicinādam s, saru n ājās
a r tiem un ieturēja azaidu, Staigādam s šurp un turp ār
Šķīvi vienā, bet karoti o tra rokā, un tā a rī izvadāja mi?
ļņistrus pa kāpnēm , īgni norūkdam s, ka viņam viss viens
ļļīpis, ko šie darot, jo galu g alā noteikšana ir viņam ,
Bearitvai āzīt, kāda velna pēc m an p rā tā ienākusi m uļ
ķīgā iedoma tau jāt, kas šiem patīk vai nepatīk, jedritvāi
āzīt, un ģenerālis tag ad pats pārgrieza dažādu p asā
kumu atk lāšan as lentes, p ats personīgi p arā d ījās atk lā
tībā, pakļaudam ies riskam , jed ritv āi āzīt, ko sev līdzi
nes vara, lai gan to nebija d arījis p at m ierīgākos laikos, spēlēja nebeidzam as domino p a rtija s a r savu m ūžā
drauģeli ģenerāli Rodrigo de A gilaru, tā p a t ar sirdij
tuvo veselības aizsardzības m inistru, kuri baudīja tādu
uzticību, ka Viņi Vienīgie atļāv ā s lūgt, lai tiktu atbrīvots kāds apcietinātais vai apžēlots uz nāvi notiesāts
cilvēks, tā p at a rī vienīgie, kuri iedrošinājās viņu pieru*
nāt pieņemt speciālaudiencē no nabago ļaužu vidus izvēlēto skaistum a karalieni, neticam i pievilcīgu meiteni.
Tai gan tā m itin ājās g alīg ā posta un trūkum a zaņķf, ko
tilēs dēvējam p ar suņu kautiņu k vartālu, jo ja u ilgus
gadus ielās tu r nepārtraukti plēsās visi apkaim es suņi,
tas bija baism īgs nostūris, no kura v airījās p at nacio
nālās gvardes patru ļas, tāpēc ka viņu v īru s tu r m irkli
Nkģērba pilnīgi kailus un gvardes aizjū g u s vienā paņēmienā izjauca, nostūris, kur noklīduši ēzeļi pa vienu
[ielas galu iegāja tīri brangi, bet pa otro iznāca laukā
tikai kā kauli ād as m aisā, nostūris, kur bagātnieku dē
liņus, m anu ģenerāl, notiesāja ceptus vai, desās p ār
s trā d ā tu s , pārdeva tirg ū , un, iedomājieties tikai, tu r
bija dzimusi un dzīvoja m ana nelaim īgā likteņa Manuela Sančesa, uz m ēslu kaudzes uzaugusi pulkstenīte,
par kuras neticam o skaistum u, m anu ģenerāl, p ārsteig ta
[ Visa dzimtene, un šis atklājum s prezidentu tik ļoti ieinļļferesēja, ka viņš bija g atav s M anuelu Sančesu ne tikai
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pieņem t speciālā audiencē, bet, jed ritv āi āzīt, nodancoa
ar viņu p at pirm o valsi, ja vien viss dzirdētais būtiij
patiesība, u n pavēlēja, lai par Šo notikum u rak sta v isā s
avīzēs, jo m azajiem ļautiņiem tād a ērm ošanās patīkoti
Taču nākam ā vakara domino spēlē pēc notikušas audierig
čes viņš ģenerālim Rodrigo de A gilaram a r zinām u s a |
rūgtinājum u iem inējās, ka neesot bijis v ērts d ancoļ
pirmo valsi ar n ab ag a ļaužu karalieni, jo tā a r savi»
m uslīna volāniem apšūto n āra s tērpu, zeltīto, a r m ā ķ |
slīgiem dārgakm eņiem greznoto kroni galvā un ro^ja
rokā, tu rk lā t m ātes uzraudzībā, kura savu m eitu apsar^J
g āju si tik stingri, it kā tā b ūtu zelta gabaliņš, esot tik^
p a t p ara sta kā v isas citas M anuelas S ančesas viņa&ļ
k vartālā, taču m eitenes lūgum u viņš izpildījis, jo skais^
tum a karaliene vēlējusies tikai to, lai suņu kautiņu iev āri
tā lā iekārtojot elektrisko apgaism i u n ūdensvadu, to j
m ēr M anuela Sančesa gan brīdināta, ka tā esot p ēd ē ja
reize, kad prezidents uzņemoties līdzīga veida aizgād
nību, jedritvāi āzīt, nekad viņš v airs neielaidīšoties ari
k aut kādiem plukatām , un, domino partiju nepabeidzis^
ar blīkšķi aizcirta durvis un aizg āja, bet pēc tam ieķlaitj
sijās pulksteņa m etāliskajā balsī, kas pavēstīja astoto,
apritējušo stundu, kūtīs pabaroja govis, lika kaudzeg
sak rau t govs m ēslu pļēckas, ap staig āja visu m āju, tajā;
p ašā laikā a r šķīvi rokā ieturēdam s vakariņas, kas sa?j
stāvēja no sa u tētas g aļas a r pupiņām , rīsiem un šķelfej
tēs sagriezta banāna, sask aitīja sardzes posteņus nog
ieejas portāla līdz guļam istabām , tie visi atra d ās savāSi
vietās, sk aita četrpadsm it, pavēroja pārējo ap sard zcJ
personālu, kas iēkšpagalm a sardzes telpā spēlēja do
mino, noskatījās zem rožu krūmiem gulošajos spitāļi^
gajos un uz kāpnēm apm etušos tizlajos, to bija deviņi^
uz kādas palodzes nolika neizēsto azaidu šķīvi, bet ped
tam atjēd zas taustām ies savu piegulētāju smirdīgajā^
kopmītnē, kur tā s p at pa trim gulēja vienā gultā arj|
saviem septiņm ēnešu vecumā dzim ušajiem vanckariem !
uzsvem pās kādā pēc vakardienas ceptas g aļas dvaķor«
jo šā dzīvas m iesas blāķī, uz vienu pusi pagrūda divas*
galvas, uz o tru sešas k ājās un trīs rokas, nelikdamies«
ne zinis p ar to, vai maz kādreiz īsti uzzinās, kas turi
gulējis, nedz a rī painteresēdam ies, kura, p a t neparņļjļ
dusies u n p ar v iņu nesapņodam a, apm ierinājusi viņ^j
iekāri, tā p a t a ri nepazīdam s citā gultā gulošas sievietes?
balsi, kad tā pa m iegam nom urm ināja, nesteidzieties
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gauži, ģenerāl, citādi izbiedēsiet bērnus, un pēc īsa
brīža ja u atgriezās savā miteklī, pārb au d īja visu div
desmit trīs logu aizslēgus, aizdedzināja ik pa pieciem
č e trie m no vestibila līdz dzīvojam ām telpām gaiteni
ļļafktos sauso govju m ēslu plāceņus un, to dūm us ieel
podams, atcerējās kādu posta pilnu bērnību, kura būtu
Kārējusi b ū t viņa paša, taču tā viņam p rā tā nāca tikai
šādā brīdī, paceļoties sm acīgo dūmu dvakai, un tūdaļ
ritJĒal tika aizm irsta uz visiem laikiem. N odzēsdam s
^degtos gaism ekļus, viņš devās atceļā no guļam istabām
bfdz vestibilam un apsedza aizm igušo p u tnu būrus ar
‘audekla gabalu, iepriekš tos saskaitījis, četrdesm it seši,
Igēc tam ar lam pu roka otro reizi pārlūkoja visu m āju
un redzēja sevi spoguļos kā četrpadsm it ģenerāļus, kuri
Idts pēc cita aizslāja a r iedegtu lam pu rokās, bet tad
Ijnilkstenis rād īja ja u desmito stundu, viss b ija 'k ārtīb ā ,
viņš atgriezās prezidenta apsardzes guļam telpās un nodzēsa tu r uguni, arlabunakti, senjori, vēl pārbaudīja
kantora telpas m ājas apakšējā stāv ā, priekšistabas un
Rijējas, palūkojās aiz aizkariem u n pagaldēs, kur ne
ciena nebija, pēc tam izvilka slēdzeņu saišķi, k urā pēo
taustes pazina katru atsevišķu slēdzeni, aizslēdza die«
mesta telpas un uzkāpa g alvenajā stāvā, kur pārm ek
lēja visas istabas, tā s citu pēc citas noslēgdam s, no
paslēptuves aiz kādas gleznas izvilka burciņu a r medu,
pirms gulētiešanas iebaudīja no tās divas karotes, atce
rējās priekšpilsētas savrupm ājā starp m elisām un sm ar
žīgiem m ajorāna saišķiem miegā iegrim ušo, šķietam i
jaņ m irušo m āti a r labas dusas novēlējumiem uz lūpām
un sāņus atm estu izģindušu putnu kopējas un krāsotāI ķ i roku un nom urm ināja, arlabunakti, m āt, ta jā pašā
Kūkā izdzirdēdam s aizm igušās Bendisjonas A lvarado
atbildi viņas priekšpilsētas savrupm ājā, saldu miedziņu,
dēls, pie savas guļam istabas durvīm uzkarināja uz āķa
P anēsājam o laternu, kurai vajadzēja degt cauru nakti,
№amēr vien viņš gulēja, un neviens nedrīkstēja to nopķēst, jo šis gaism eklis bija paredzēts tādam g ad īju 
mam, ja ģenerālim steidzīgi vajadzētu laisties lapās.
Kad stundenis nosita vienpadsm it, viņš vēl pēdējo reizi
apstaig āja m āju, lai pārliecinātos, vai kāds, dom ādam s
v^ņu jau aizm igušu, nav ta jā ielavījies, un vējeņu
spārnu vēdām līdzīgo bākas uguņu za ļg an ajā žilbā,
mirdzošs kā putekļu spiets, viņam nopakaļ stiepās zelta
pieša zvaigžņainais uzdzirkstījum s. īs a jā m irklī starp

diviem gaism as plandiem ģenerālis pam anīja, ka viensļļ
no spitālīgajiem m iegā klaiņo apkārt, n o stājās tāmi
priekšā un, tu m s ā 'c e ļū apgaism odam s ar kādu no ap-ļ
sardzes gaismekļiem, aizveda slimnieku pie rožu fcrūl
miem, taču s a rg ā jā s tam pieskarties, atpakaļ nākdams,]
viņš tum sā atkal sask aitīja sardzes posteņus, un, iedams]
g ar logiem uz savu guļam istabu, ikvienā no tienn
redzēja atvizm ojam vienu un to p ašu jū ru , K ārību jūru!
aprīļa mēnesī, neapstādam ies viņš tā ta d jūr,ā nolūkojās]
divdesm it trīs reizes, un allaž tā bija tād a pati kā aiz*!
vien aprīlī, līdzīga zelta tīrelim . Kad stundenis nosita
divpadsm it, pēdējam katedrāles to rņ a vesera zvēlienam '
nodunot, ģen erālis izdzirdēja a rī savas pautu trūces
kram pjaini vārgo šausm u pīkstoņu, un p asau lē vairs
nebija nekāda cita trokšņa, viņš vienīgais bija v isa’
tēvzeme, Viņš aizdarīja trejus aizbīdņus, trejas ša u tra s
un trejas atslēg as savā guļam istabā, notupies uz pār
vietojam ā ķem ertiņa, a r lielām pūlēm izspieda divas)
piles; trīs piles, septiņas piles čuru, nosvem pās kņūpus
uz g rīd as un tū līt iemiga, taču sapņus neredzēja un
bez ceturkšņa trijo s pam odās, caurcaiurēm sviedros iz-?
m ircis, un baism ā nojausm ā, ka miegā uz viņu kāds:
palūkojies, kāds, kurš spējis iekļūt iekšā, neatdarot aiz-ļ
bīdņus, kas tu r ir, viņš uzsauca, bet neviena nebija, uiiļ
ģen erālis atkal aizvēra acis, atkal sajuta, ka Uz viņul
kāds noskatās, izbailēs atkal atvēra acis, lai redzētu,!
kas ta s tāds, un tad , jedritvai āzīt, ieraudzīja Manuelu^
Sančesu, kura sta ig ā ja pa istabu, aizbīdņiem nepieskar«]
dām ās, jo pēc p atik as spēja ienākt un iziet cauri sie*!
nām , m anu nedienu M anuela Sančesa, ģērbusies muS-ļ
lina kleitā, a r kvēlojoši sarkanu rozi rokā un lakricas]
sm aržu elpā, saki m an, ja šis redzējum s nav īsteniba;|
viņš teica, saki m an, ka tā neesi tu, saki man, ka šf ■
nāves dvesma nav tav as elpas lakricu sm arža, ta ču tā*
bija viņa, tā bija viņas roze, tā bija viņas siltā elp aJ
kura piestrēdza istabu kā neatlaid īg as zem strāvas balss4
a r vēl skaidrāku un senatnīgāku skanējum u nekā jūras^
duna, m anu nedienu M anuela Sančesa, tu nebiji ierak-*
stīta nedz m anas delnas likteņlīnijās, nedz gaišreģes
pētītajos kafijas biezumos, nedz a rī m an as nāvēs ūdens
kublā, nesagandē m anis elpoto gaisu, m ana m iega sap
ņus, tum sas gaisotni m anā istabā, kurā nekad n av drīk*'
stējusi un nav ienākusi sieviete, nodzēs savu rozi, viņļļj
iekunkstējās, četrrāp u s m eklēdams gaism as slēdzi, tačtļj
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tā vietā, jedritvai āzīt, a tra d a sava n ep rāta M anuelu
S a n č e s u , jedritvai āzīt, kāda velna pēc m an tevi jāatro d , ja neesm u tevis pazaudējis, ja gribi, ņem sev līdzi
jnanu m āju, ņem tēvzemi a r visu tā s ģerboņa pūķi,
tikai |a u j m an iedegt gaism u, m anu nakšu skorpion,
m anas pautu trūces M anuela Sančesa, sasodītā m aukas
meita, viņš kliedza, ticēdam s, ka gaism a viņu atbrīvos
no rēg ain ās apm ātības, kliedza, lai M anuelu aizvāo,
izsviež laukā no viņa istabas, a r kaklā uzkarinātu eniekuru no klintīm iemet jū rā, kur tā nevienam nevarētu
uzplīties ar savu liesmojošo rozi, klunkuroja pa gaite
ņiem , klaigādam s līdz aizsm akum am , tum sā paslīdē
dams govs mēslu pļeckās un neizpratnē p ats sev jautādams, kas pasaulē noticis, jo pulkstenis tu rp at ja u as
to ņ i, bet visi ša jā nelietīgajā m ājā vēl sū t savās m igās,
:'tūlīt augšā, sasodītie utizēdas, viņš kliedza, un drīz
,yien iedegās ugunis, pulksten trijo s atsk an ēja rīta
\ junda, ko nekavējoties atk ārto ja o stas cietoksnī, Sanheronimo garnizonā, v isā s v alsts kazarm ās, satrau k tā žvadzoņā sāka šķindēt ieroči, atv ērās rožu pum puri, lai
gan līdz rīta ra s a s brīdim bija vism az vēl p ā ris stundu,
samiegojušās piegulētājas nenodzisušo zvaigžņu gaism ā
K r i n ā j a savus paklājus, noņēm a p ārseg u s no vēl gu
ļošo putnu būriem, vāzēs nakšņojošos ziedus apm ainīja
ar citiem iepriekšējā v ak arā plūktiem, un visā drīzum ā
ļ. p arād ījās a rī n am daru brigāde, kura steidzās uzcelt ne
pieciešamās sienas u n to logos salīm ēt zeltpapīra sau
les, lai neviens neredzētu, ka debesīs vēl n ak ts tum sa,
tādējādi sam ulsinot p at saulgriezes, lai g an m ājā vēl
^-aļzvien bija m ēneša divdesm it piektā diena un jū ra vēl
laizvien vizmoja decembra spozmē, tom ēr jezga sacēlās
pat blaustīgajiem ķīniešiem piederošajās veļas m azgā
ta v ā s , kuru īpašnieki no m igām izrausa pēdējos gulētā
j u s , lai savāktu netīros palagus, akli g aišreģi sāka dau
dzināt m īlu tu r, kur no tā s nebija n e m iņas, zaglīgi
Merēdņi savās rakstām galdu atvilktnēs a tra d a vistas dē
jam pirm dienas olas, lai g an tu rp a t vēl a tra d ā s iepriek
šējā dienā izdētās, visnotaļ m urdēja ļaužu pūļi, uz ār
kārtējām sēdēm sapulcinātās valdības padom devējas
»iestādes savā starp ā rējās kā nikni suņi, bet viņš pats,
■pēkšņās dienas apstulbots, izbrīvēja sev ceļu cauri ne
kaunīgu lišķu pūlim , kurš viņu sveica kā rīta m ijkrēšļa
I-stundas atcēlēju, laika tecējum a pavēlnieku un gaism as
PBoteicēju, līdz kāds no arm ijas galvenā štāba virsnie17

kiem iedrošinājās vestibilā viņu ap tu rēt un, miera stājuj
pieņēmis, pārsteidza a r paziņojum u, ka pulkstenis, manu
ģenerāl, vēl lāg ā n av divi un piecas m inūtes, nē; mana]
ģenerāl, .ta s ir trīs un piecas m inūtes, iesaucās kāda
cita balss, uz ko g an ģenerālis pārdrošniekam atbildēja]
ar spēcīgu atvēzeniskas pļaukas cirtienu sejā un, ierēk-J
dam ies no visa spēka, kād s vēl bija palicis viņa baiļu i
šau stīta jā krūšukurvī, nobļāva tā , la i visa pasaule dzir-ļ
dētu, ka pulkstenis Ir astoņi, jedritvai āzīt, astoņi, un]
tā ir p aša Dieva tā K unga nolikta stunda. Kad B en d isļ
jona AlVarado redzēja dēlu ienākam priekšpilsētas sav-j
rupm ājā, viņa steidzās apjautāties, no kurienes tu nāc
tā d ā paskatā,! it kā tev būtu iedzēlis ta ra n tu ls, ko tu]
d ari a r sird ij uzlikto roku, m āte uztraucās, bet ģenerā-j
flis iezvila no klūgām p ītajā krēslā, neko neatbildēdam s,!
nolika roku citā vietā un bija m āti ja u aizm irsis, taču j
viņa, norādīdam a uz dēlu ar vālodžu krāsošanai lietoto]
sareni, izbrīnēta tu rp in ā ja tincināt, vai viņš patiešām !
a r ilg u pilnajām acīm un uz krūtīm turēto roku iedobi
m ājoties sevi p ar Jēzus K ristus sirdi, un tad jau v iņ š.ļ
īgni roku noslēpdam s,'ar blīkšķi aizcirta durvis, draņķa 1
vecene tād a, un aizvācās, bet pēc tam tu rp in āja k la iņ o ti
pats1 p a savām telpām , rokas k ab atās sabāzis, lai tāfel
neviļus atkal nepieskartos nepienācīgajai vietai, domīgi J
pa logu vērās lietus šaltīs, noskatījās, kā ūdens tērcītes J
aizslīd pa biskvītu papīra zvaigznēm u n no folijas it- i
grieztiem mēnestiņiem , kuri bija salīm ēti uz loga rū tīm J
l a i pulkstert' trijo s dienā viss būtu tā p a t kā astoņos va- j
k arā, redzēja iekšpa galm a saltum ā sastingušos sardzes!
posteņus, redzēja skum jo jūru, M anuelas Sančesas lie
tu s lāses tavā pilsēta, bet viņas p ašas tu r nebija, baise-ļ
m lgi tukšo zāli, uz galdiem ačgārni sakrautos krēslus,!
o tra s izgaistošās sestdienas o trās nakts pirm o ēnu ne*ļ
glābjam o vientulību bez v iņas, jedritvai āzīt, k aut vis5-|
m az būtu iespējam s tik t v aļā no bezjēdzīgā danču sk u r-|
biiļa, kurš krem t visvairāk, viņš ievaidējās un, juzdami
m ies apkaunots, iztau stīja savu augum u, meklēdams!
vietu, kur drīkstētu ļa u t apstāties nem ierīgajai rokai]
un kas nebūtu uzskatām a p ar sirdi, līdz beidzot to*
iegrūda pie lietainajā laikā pierim ušās p autu trūces, bet
vienalga, kāda tu r atšķirība, tie paši apveidi, ta s p ats
svars, a rī tā p ati sāpe, un tom ēr tu rē t dzīvi pulsējošo j
sirdi delnā bija vēl briesm īgāk, un tikai ta g a d viņš p iN
nībā sap rata ja u ag rāk no daudziem dzirdēto apgalvo*^

jumu, ka sird s neesot nekas cits kā trešais pauts, je d rit
vai āzīt', m anu ģenerāl, no loga novērsies, viņš, n eat
vairāmu izbaiļu pārņem ts, staig āja pa audienču zāli,
Bozdamies kā aizm ūžu prezidents, kura dvēselei cauri
izdurta zivs asaka, līdz atjēd zās m inistru padom es sēžu
’zālē, kur ieklausījās p ārsk atā p a r v alsts saimniecisko
■stāvokli, taču patiesībā nenieka nedz dzirdēdam s, nedz
■apjēgdams, kā aizvien mēdza būt, kad viņam tika ziņots
kaut kas bezgala g arlaicīgs par finansu padarīšanām ,
un tad pēkšņi gaisā uzvēdīja kas ārk ārtējs, finansu mifoiistrs apklusa, un a rī visi pārējie blenza prezidentā,
pūlēdam ies ko sask atīt caur sāpīgo grum bu sablīvējum a
sm eld zīg ajam spraudziņām , bet Viņš sevi ieraudzīja
^neaizsargātu un vientuļu stāvam riekstkoka galda galā
run apkaunojum ā notrīsam , jo gaišā dienas laikā bija
A tļāvies sevi p ārsteig t aizm ūžu prezidentam necienīgā
S tāvoklī a r roku uz krūtīm , Un ju tā s viss izgailam sava
drauģeļa veselības aizsardzības m inistra mazo zeltkaļa
acu ledainajā kvēlē, kas šķita viņā ieurbjam ies no iek
šie n e s, lai gan m inistra rokas vienaldzīgi v ārstīja p āri
vestei nokarājušos k ab atas pulksteņa zelta važiņu, uz
manību, uzm anību, kāds ierunājās^ tā varētu būt lēkme,
; bet viņš savu aizk aitin ātas sirēnas roku bija nolicis uz
m ekstkoka galda, viņa seja atkal bija atguvusi parasto
krāsu, un Viņš kā nāvējošu spļāvienu izvirda savas
‘ autoritātes vārdu straum i, ak, jū s, pirdaki, gribētu gan,
lai tā būtu lēkme, turpiniet, es jum s saku, turpiniet, un
ļtViņi turpināja, cits citu nem az neuzklausīdam i ūn pie
wčxis nodomādami, ka tom ēr jā b ū t notikušam Icam ār'kārtējam , ja ģ en erālis tik gauži pārskaities, viņi par to
^sačukstējās, bet nevalodas aizklīda tālāk* uz viņu sāka
norādīt ar pirkstu, palūk, kā ģenerālis sirdi iu r satvertu
ļļtokā, tātad kaut kas atgadījies, viņš taču g alīgi n ošņur
cis, un ap k ārt sāka klīst baum as, ka prezidents steigšus
.'izsaucis veselības aizsardzības m inistru, kurš viņu at
radis stāvam pie riekstkoka galda a r tā virsm ai uzliktu
/roku, kura izskatījusies pēc kājas, nocērt m an to, draūļdziņ, pavēlējis apkaunotais prezidents, viss m irkdam s
[āsarās, taču m inistrs atbildējis, ka šo pavēli neizpildi
e t p at tād ā gadījum ā, ja ģenerālis liktu viņu nošaut,
•Šis jau tāju m s izlem jam s, raugoties no taisnīgum a vie
dokļa, viņš teicis, jū su roka ir vērtīgāka p a r m ani visu.
^Sādas un līdzīgas m elšas p ar prezidentu klīda aizvien
^neatlaidīgāk, bet viņš p ats savās govju kūtīs atm ērīja

uz kazarm ām nosūtām o pienu, nolūkodamies, kā debe*
sīs atau st M anuelas Sančesas pelnu otrdiena,-lika iz
g aiņ āt spitālīgos no rožu dārza, lai tie nesagandētu:
tav as rožu rozes, m ājā uzmeklēja visnom aļākos nostū-ļ
rus, kur neviens nedzirdētu viņu dungojam karalienes
pirm o valsi, lai tu m anis atcerētos, viņš dziedāja, lai
tu zinātu, ka m irtin m irsi, kolīdz m anis aizm irsīsi, viņš;
dziedāja un, atvieglinājum u meklēdams, grem dējās savu
piegulētāju žurgā, kur pirmo reizi savās steidzīgajās
mīlnieka g aitās {āva pilnu vaļu instinktiem un nodevās
m īlas rotaļām , p at visīgnākajiem sievišķiem izvilinā-1
dam s nopūtas, vienu reizi, tad atkal no jau n a, un liķ ļ
dam s viņām tum sā irgot, vai jum s tādos gados, m anu
ģenefāl, ta s nav pārlieku grūti, taču viņš jau iepriekš
zināja, ka viņa apņēm ība nav nekas cits kā pagaidu
pašapm āns la ik a nosišanai, ka ikviens solis viņa dienu
vientulībā, ikviens izelsas aizkavējum s neatvairām i viņu
nesa pretim tam svelm īgajam dienasvidum, kad viņš,
o, Dieva dēļ, M anuela Sančesa, m īlu diedelēdam s, iera
dīsies pie tevis, tav a nikno suņu kautiņu kvartāla sm ir
dīgās m ēslaines ķēniņvalstī, un viņš turpu devās bez
apsardzes, ieģērbies priv ātā uzvalkā, braukdam s vispā
rējas lietošanas automobilī, kurš diendusas klusum ā
grabēja un tarkšķēja, reizē a r skaudriem spurkšķiem
izgrūzdam s riebīgu benzīna smaku, pa aplinku ceļiem,
izvairīdam ies no aziātiskas ņudzoņas pārpilnajām tirdz
niecības šķērsieliņām , līdz es, m anas dvēseles posta
M anuela Sančesa, ieraudzīju tavas, bezgalīgās jū ra s
klaidu a r vientuļu pelikānu pie apvāršņa, ieraudzīju aiz
vecuma izļodzījušos ielu dzelzceļa vagonus, kuri brauca
uz tavu m āju, un pavēlēju tos nom ainīt p ret ja u n ie n v
dzelteni krāsotiem , a r m atētiem stikliem logos un Ma?
nuelai Sančesai paredzētu troņveidīgu sam ta sēdekli,
ieraudzīju tavu svētdienu tuksnesīgās peldvietas liedagā
un pavēlēju, lai tu r iekārto izģērbtuves un paceļ m astu, j
kurā atbilstoši m ainīgajiem laika apstākļiem uzvilka
attiecīgu karogu, bet M anuelas Sančesas personīgai
lietošanai iekārtoto peldvietu lika norobežot ar tērauda
stiepļu pinumu, ieraudzīja vasarn īcas a r m arm ora te ra
sēm un sapņainiem m auriņiem , kuras piederēja četrparj
dsm it ģimenēm, kuras bija iedzīvojušās, pateicoties viņa
labvēlībai, ieraudzīja kādu vēl plašāku savrupm ītni ar
aplī virmojošiem fontāniem un aizstiklotiem balkoniem j
kurā tu varētu dzīvot tikai m anam priekam, nekavējoties
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lika to atsavināt, .tādējādi izlem dams pasaules likteņus,
feam ēr pats ar aizvērtām acīm vēl k ratījās grabošās
izārd a kastes aizm ugurējā sēdeklī, līdz m itējās spirgtā
Spras vēja dvesma, reizē ar to izbeidzās arī pilsēta, un
pa atvērto logu spraugām ielauzās tava suņu kvartāla
Bērnišķīgā jezga, kur tag ad bija nokļuvis, p ats negribē
dams tam lāgā. ticēt un atcerēdam ies savu m āti Bendis|ojiu Aivarado, sirdsm em m īt m anu, kādā peklē esmu
bez tevis iekūlies, stāvi jele nu m an klāt, jo n egantajā
kmidā neviens nepazina atskurbušās acis, ļenganās lū
pas, kuslo, pie krūtīm piespiesto roku un miegaino balsi,
Kadā pa m ašīnas sabirzušajiem logu stikliem izsprau
cies vectētuks, ģērbies baltā, lindrānas uzvalkā un
R ļekšstrādnieka cepuri galvā, nerim tīgi tincināja, kur
gan teitan, senjora, m īt m ana kauna un negoda M a
nuela Sančesa, mazo ļaužu karaliene, tā pati, kurai aiz
vien rokā kvēlo roze, reizē p ats sevi spīvās izbailēs tir
dīdams, kur gan tu teitan varētu tverties ša jā plēso
nīgo suņu m urskulī ar nikni izboztām spalvām virs iz
kodušajiem m uguras skriemeļiem, sātaniski Izvelbtām
acīm, asiņainiem ilkņiem, nikni virm ojošā kam olā smilk
stot un m ežonīgos kaucienos sacirtušos a r kājstarpēs
iežmiegtām astēm bēgot no nāves dubļu zam pas, kur
Šeitan skaļruņu m aučinieciškajos bļauros, no dzertuvēm
ar drausmīgiem kāju spērieniem izmesto žūpu auros ir
|avas elpas liegā la'kricu sm arža, tu m ana m ūža posts,kur esi tu pazudusi ša jā neapklusinām ajā m arangvango,
burundangas un citu nešķīstības danču dārdoņā, teitan
Būtiskā m elnā Ādama* un nostāstu valstības jautrībnieka H uansito Trukupeja Vnūžīgā dzēruma trakum a
paradīzē, jedritvai āzīt, kurā no šīm bļerkšķošajām m ā
jām ar ķirbju dzeltenum ā izkrāsotām sienām, tum ši mē
ļām bīskapa su tan as paveidā izzīm ētām zimzēm, papaģailiski zaļajām logu apm alēm , ūdenīgi zilgajām sta rp 
sienām un rožainajiem balastiem , kuru krāsojum ā
aizgūts kāds m azum iņš no tavas aizvien rokā tu rētās
Enzes, kurā no tām esi m eklējam a tu, cik varētu rād īt
Iftundenis tavā m ūžā, ja šie nekrietneļi neatzīst manu
Savēli, ka pašreiz pulkstenis ir trīs, bet nevis dstoņi
iepriekšējā vakarā, kā viņi apgalvo šajā peklē, kā sazījņēt tevi starp padauzām , ku ras tu k šajās istab ās atlaiJjļļjšās šūpuļkrēslos un, k ājas ieplētušas, apvēdinās ar
lindraku apskrotēm , ieelpodam as no šekumiem uzplūs
tošo tveici, kam ēr viņš pa atvērtajiem logiem tau jāja,

kur šeitan m ājo m ana trakum a M ariuela Sančesa, Щ
kura valkā putu d rān as a r dim anta spīdeklīšiem Щ
m asīvu zelta diadēmu, kuru viņš tai bija u z d ā v in ā ļ
kronēšanas p irm ajā gadadienā, jā , jā , es, s e n j o r , »
viņu pazīstu, atsau cās kāds no pū]a, viņa ir tā d s r a ž e ||
bābietis a r platu dupsi un vareniem cičiem, kurš s |
iedom ājās par visu gorillu ciltsm āti, viņa dzīvo tenfl
tuvum ā, tādā pašā pelēki krāsotā m ājā kā visas 'citsB
ar svaigu suņsūdu čupu pie ieejas, kurā, kā liecināji
delnas nospiedums uz sardīņu tīklam līdzīgās sienaļl
kādam nule bija paslīdējusi kāja, bet ta s bija p a v i s »
nabadzīgs miteklis, m anu sirdsm em m īt Bendisjona ' Г
varado, dod m an spēku ta jā ieiet, jo tu r tom ēr m īt v iņ i
un , viņš reižu desm it apgāja ap k ārt visai m āju kopa
Ļekāms bija atguvis elpu un sasparojies, ar p i r k s ļ
skrumšļiem trīs reizes pieklauvējis, kas izskanēja k|ļ
trīsreiz noskaitīta lūgsna, lai tad nogaidītu sveloši tv j
cīgājā lieveņa pavēnī, nespēdam s izskaidrot, vai s
cīgais gaiss, ko viņš ieelpoja, tā d s kļuvis’aiz k a rs tu *
vai ari vainīgs pie tā ir viņš pats, un tā' viņš gaidij
lāgā neapjauzdam s' p ats savu stāvokli, līdz M an u elij
S'ančesas m āte viņu ieveda vienā no snaudā ie g rim u ša
m ā ja s plašajām istabam i kur dzedrajā puskrēslā o i
pēc zivjii paliekām. T elpas iekārtojum s bija visai tfi
cigs, tāpēc tā no iekšienes šķita krietni lielāka nekā n |
ārienes, un tur, apsēdies uz' ķeblīša, kas bija pārvilki!
ar ādu, viņš nolūkojās sav as neveiksm es apkaimē, 1И
m ēr M anuelas S ānčesas m āte aizg āja uzm odināt m e ie
no diendusas, viņš vērās yecu lietus plankum u iz ra ^ T
n ālaja s sienās, noplukušajā sofā, abos pārējos ķebli Д
ar ādās pārvalku, kaktā stāvošajā pianīnā bez stīg ā# ]
jedritvai āžīt, un š ā s емки būšanas dēļ esmu tik d a i f l
izcietis, viņš nopūtās, bet tad ja u a r rokdarbu kurvļ
atgriezās arī M anuelaš Saričesas m āte un apsēdās tarai
borēt mežģīnes, bet M anuela Sančesa pa to Jaiku ap[
ģērbās, sasu k ājās un uzvilka savas labākās kurpes, Щ
a r vajadzīgo cieņu uzņem tu veco sakārni ar tā s a n f l
sušajiem jautājum iem , kur tu kavējies, m anu nedieni
M anuefa Sančesa, esm u nācis tevi meklēt, bet n e ja u d ā !
a tra s t šajā nabag u m ājā, kur ša jā ēdienu palieku smļff
doņā būs tava pēc lakricām sm aržojošā elpa, kur bflļ
tava roze, kur m īla, paglāb m ani no sasodīto šaubu
suņu būdas, un izdvesa grūšu nopūtu, kad ieraudzīja
M anuelu Sančesu iznirstam blakus istab as durvīs, Щ
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pat kā ja u viena spogulī skatītu sapņa attēlu vēlreiz
«tsp fllgojam o trā spogulī, ģērbušos etam īna kleitā, ku
ras cena bija ce tu rtd aļa reā la p ar m etru, a r steigā sa
su k ātiem m atiem un apb ru žātām kurpēm, taču M anuela
ļgančesa a r kvēlojošo rozi rokā b ija v isskaistākā un cil
d e n ā k ā sieviete pasaulē un apžilbināja viņu ar tādu
Epozmi, ka viņ š tik ai a r pūlēm sav ald ījās, lai spētu
^piecelties un paklanīties, atbildot ienācējas augstu p a
celtās g alv as sveicienam , p asarg i Dievs jū su augstību,
un tad nosēdās iepretim viņam uz sofas, līdz kurienei
nesniedzās šķebinošie vecūkšņa m iesas izgarojum i, un
Šikai ta d es pirm o reizi iedrošinājos tieši paskatīties uz
ļviņu, visu laiku a r diviem pirkstiem virpinādam a gailējošo rozi, la i viņš nepam anītu m anu izbīli, to darī
dama, es bez jeb k ād as apžēlas nopētīju viņa lūpas, kas
līd zin ājās sikspārņa purn am , m ēm ās acis, kuras blenza
manī kā no sasm akuša dīķa dibena, viņa glēmīgo, neapm atoto ādu, kas a tg ā d in ā ja zemes pīšļu un žuļts
eļļas iejavu, tvirtāku, elastīg āk u apveidUspieņemdama
ētikai la b ās rokas delnā, kas gurdi gulēja viņam uz ceļ
gala, blāvi m irdzinot pirkstā uzm aukto prezidenta zīmog
gredzenu, nopētīju viņa noķēpāto linaudum a uzvalku,
kurš krita v aļīg ās krokās, itin kā ta jā nebūtu dzīva
Mtiguma, v iņ a m ilzīgās kā m iroņa k ājās uzm auktās kur
i e s , viņa n ejau ž am ā s dom as, viņa slēpto varu, visu šo
ļtekurtējušo sakārni, p a r kuru vecāku zemes virsū būtu
•velti m eklēt, visbaism īgāko, visriebīgāko, tēvzemē vis
m azāk m īlēto un godāto, kurš ta g ad , a r savu nejēdzīgo
P riek šstrādnieka cepuri apvēdinādam ies, klusēdams
» lļn z a m a n ī kā no o tra k rasta, žēlīgais Dievs, cik no
tē lo ja m s cilvēks, es izbīlī nodom āju un bez jebkādas
līdzjūtības ap jau tā jo s, a r ko, jū su ekselence, es varētu
jums pakalpot, un viņš, svinīgu izskatu pieņemdams,
atbildēja, ka ieradies vienīgi tā d ā nolūkā, jū su m ajes
tā te , lai iz lū g to s jū su visžēlīgu atļau ju šādam apmek
lējumam. U n ģ en erālis n eatlaid īg i apciem oja Manuelu
-Sančesu m ēnešiem un m ēnešiem ilgi, katru dienu dienasvidus svelm īgajās stundās, kad p ara sti mēdza iet
pie m ātes, lai drošības dienesti dom ātu, ka viņš
■ trodas p riekšpilsētas sav ru p m ājā, jo bija vienīgais,
■ ira m noslēpts palika ta s, ko zin āja visi, un, proti,
ka ģ en erāļa R odrigo de A g ilara strēlnieki, noslēpušies
■Wz lēzenajiem nam u jum tiem , m odri viņu ap sarg ā, vel
n išķ īg ā k ā rtā izjaukdam i ierasto pilsētas satiksm i, ar
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laidņu sitieniem iztrenkādam i Jaudis ielās, pa kurām)
viņam vajadzēja braukt, aizsprostodam i ieejas, tā k a
tā s no pulksten diviem līdz pieciem šķita pilnīgi tu k ša L |
jo strēlniekiem bija dota pavēle uz vietas nokniebi
katru, kas parād īto s uz balkoniem, taču p at tie, kuru«
vism azāk tird īja ziņkāre, izm anījās noskatīties, kā s v e ļ f
mes stu n d ās aši garām aiztrau cas p ar sa b ie d risH I
transporta līdzekli p ārk rāso tais prezidenta automobilis,
kur, kaktā ierāvies, kverii n evainīgās linaudum a d rēb ei I
pārģērbies večuks, redzēja viņa bārenīgo bālum u, s e jļ|
no kuras nepārprotam i bija nolasām s, ka tā p ie re d a ļ
ju si neskaitām as rītau sm as stundas un slepenībā lējusi
asaras, nem az nepieminot to, ko īsti dom āja }audis par
krūtīm piespiesto roku un vispār p ar šo neaptveranļļ|
arhaisko, nerunīgo dzīvnieku, aiz kura stiepās zaudēju I
cerību pēdas, paraugieties, kā viņš, pēdējos d v ē s e n i
spēkus saņēm is, svelm es p ārstiklotajā gaisā v azājas ap»
k ārt pa ielām, k u rās citi nedrīkst savu kāju spert, līdz
m inējum i par viņa dīvainajām likstām k|uva pārlieto
skaļi un daudzveidīgi, un galu galā uzdibināja patie*
sību, ka viņš m eklējam s nevis savas m ātes savrupmājā,
bet M anuelas Sančesas klusinātās b alss istab as pus
tum sā, nepielūdzam i m odrās m ātes uzraudzībā, jo M m
nuelas Sančesas m āte, kura, elpu neatvilkdam a, ta m tļj
rēja un tam borēja, lai g an n eatlaid īg ais ciemiņš, Bel*
disjonai A lvarado p ar sūru apbēdinājum u, nepārtraukti
tu rp in āja tērēties, pirkdam s d aždažādus v iltīg u s mefal*
nism us un ierīces, un M anuelas Sančesas iekairināšj*
nai izm ēģināja p a t m agnētisko ad atu noslēpumaino
spēku, kvarca papīrspiedē ietvertus jan v āra sniega pu*
teņus, daždažādus astronom iskus un farmaceitiski!*
aparātus, pirogrāfus, m anom etrus, m etronom us un w
roskopus, ko viņš ieg ād ājās no visiem, kam vien nebija
slinkum s tos pārdot, p ar spīti prezidenta m ātes sinļ*
gajiem aizliegumiem un viņa p aša dzelžainajai skon*
lībai, lai tikai izbaudītu laim i, M anuelai Sančesai klāt
esot, ar visu to pablēņoties, un tād ā p ašā nolūkā pre
zidents viņai pie auss spieda patriotisku gliemežnīcl,
kurā bija dzirdam a nevis jū ra s šalkoņa, bet g an vit#
valdīšanu cildinoši m ilitāri m arši, vai a rī tu v in āja fo*
fora liesmu term om etriem , no kuru dzīvsudraba se rd e»
spējajiem kāpumiem v aro t nojaust viņa domu iekš®
sm agm i, viņš vērās M anuelā Sančesā, neko nedz Jūg*
dam s, nedz arī savus nodomus izpauzdam s, tikai >klU‘
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jēgdams apbēra viņu a r saviem neprātīgajiem dāvināju*
gpiem, lai a r to palīdzību M anuelai Sančesai pasacītu,
ļ(0 citādi izpaust nespēja, jo p a t savas visintīm ākās tiek
smes viņš spēja iemiesot ārk ārtējās v ara s taustām os
simbolos, k ā toreiz M anuelas Sančesas dzim šanas dienā
jūdzot, lai viņa atver logu, un, kad ta s bija izdarīts, es
paliku, izbailes sastingusi, stāvam , ieraudzīdam a, kas
Jļbticis a r m anu nelaim īgo suņu kautiņu kvartālu, kur
ifaģad rindojās b altas koka savrupm ājas ar košiem aiz
kariem un puķu terasēm ; p letās zilgani zālāji a r valgmi
izšļakstošiem rotējošiem fontāniem , lepojās grezni pāvi,
R e sm o ja dzestra, m oskītus izgaiņājoša pūsm a, un tas
Viss apkaunojošā k ārtā atd arin āja kādreizējā okupāci
ja i karaspēka virsnieku vasarnīcas, kas n ak ts tum sā
Slepšus atkal bija uzceltas, iepriekš nogalinot kvartāla
suņus un no ierastajām m ājvietām padeenot agrākos
iedzīvotājus, kuriem nebija tiesību m itināties karalienei
kaimiņos, tāpēc tiem turpm āk vajadzēja trū d ēt uz kā
das citas m ēslu kaudzes, lai daudzu nakšu neatlaidīgā
slčpenā darbā izveidotu jauno M anuelas Sančesas kvar
tālu un pārbaudītu, vai tād a tvēriena v aras atvēziens,
ko tu, karalien, ta g ad savā dzim šanas dienā vari skatīt
paf logu kā daudzu turpm āko gadu laim es solījumu,
nespēj atm aidzināt tavu pieklājīgo, bet n ep ārv aram a
noraidījumu, ne tik tuvu, jū su ekselence, m ām uļa tepat
līdzās uzm ana m ana goda atslēdziņas, un viņam neat
lika dēkas cits kā noslāpt savā iekārē, norīt savu spīvo
niknumu, gausiem , vecišķiem malkiem spirdzināties ar
gvanabanas augļu padzērienu, ko M anuela Sančesa
līdzcietībā bija sagatavojusi viņa slāp ju rem dēšanai,
padevīgi paciešot ledainus sāpju dūrienus deniņos, lai
vien M anuela Sančesa nepam anītu m anu vecuma dienu
vārgumu un mani neiem īlētu žēlodam a pēc tam , kad
esmu izlietojis visus līdzekļus viņas kaisles uzkurinā
šana^. bet tu m ani savā klātienē pam et tik bezgala
vienu, ka nejaudāju v airs teitan izturēt, un viņš aiz
alkām vai m ira, ilgodam ies M anuelai Sančesai k aut vai
aiv dvašu pieskarties, iekāms vēl eņģelis norm āla cil
vēka Laugumā nav. ielidojis šajā m ājā, ār zvaniņu no*
šķindinādams m anu nāves stundu, un viņš izbaudīja
savaJapciemojuma pēdējo lāsi, salikdam s rotaļlietiņas
j^ ijā s, kurām vajadzēja tā s p a sa rg ā t no jū ra s vēja
jffemto.šās iedarbes, vēl tikai vienu Vienīgu m azu brī-.
tiņu,5karalien, un viņš piecēlās, tā ta d uz redzīti, uz
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visu mūžu, gatavā cūku būšana, atlicis vēl tikai p ē d ē ļo ļ
reizīti uzmest skatienu Manuelai Sančesai, kura, n ā v e »
eņģelim garāmlidojot, bija palikusi nekustīgi sēžam a f l
kvēlojošo rozi klēpī, bet viņš aizgāja, izgaisdams p i | S
vakarēs pirmajā krēslainībā, pūlēdamies no a t k lā t ltJ f l
noslēpt savu apkaunojumu, par kuru ja u tērgāja ielās, I
un nezināms autors bija pat sacerējis visā valstī pazī$J
tamu dziesmiņu, kuru nezināja vienīgi pats ģenerāli]^
lai gan to iekšpagalmos trallināja p at papagaiļi, zūdiel
krūmos, sievelītes, prezidents nāk. drūmā omā, viņa v a s a
izkūp dūmos, sirdi jāljek meičai somā, bieži dzirda®
šo dziesmiņu bija iemācījušies p at savvaļas papagaiļi}
pat žagatas un citi meža putni un klaigādami izp latītj
to tālāk aiz prezidenta bezgala plašās lietuvēna murdu
valsts robežām, un jebkurā tēvzemes debesu nostiii
vajātu bēgļu bari vienā balsī lika atskanēt tās tālākieļfl
pantiem, ģenerālis cūkodamies pats sev pilnas biksei
krāvis, plikums tam tikpat kā likums, to viņš sev n |
tūpļa rāvis, un tā šai dziesmai nebija paredzams gals,'
jo ikviens, pat papagaiļus ieskaitot, centās tai piedzejo!
jaunus pantus, lai izsmietu izmisīgo piepūli, kādā d r «
šības dienesta darbinieki mēģināja izsmējīgo dziesmu
iespundēt krātiņā, karavīru patruļas pilnā kaujas a p i
bruņojumā sadragāja lēkšpagalmu vārtus, apšāva us
laktām satupušos dumpīgos papagaiļus, bet šīk ā k ļ^ l
putneļus dzīvus veselām riekšām izmeta suņiem aptjH I
šanai, tika pat izsludināts kara stāvoklis, lai izdeldēju
musinošo dziesmu un neviens neuzzinātu jau tā kā Jā I
visiem zināmo faktu, ka tas bija viņš, kurš, līdzīgi inlj- I
krēsla bēglim, izlavījās no pils pa kalpotāju ieeiu, un, I
izzadzies cauri virtuvēm, izzuda govs mēslu plāceņu I
dūmakā, kas piesmirdināja dzīvojamās telpas, līdz rīt-; I
dienai pulksten četros, karalien, līdz visām nākamajāpi I
dienām, allaž vienā un tajā pašā stundā, kad viņš ier™
dās pie Manuelas Sančesas, apkrāvies ar tādiem nepa*?
rastu dāvanu blāķiem, ka to novietošanai bija vajadzf?
jis atsavināt kaimiņu m ājas un noplēst tajās visjs
starpsienas, tāp at sākotnējā viesistaba jau bija p ā r v e ļ
sta plašā un drūmā noliktavā, to pieblīvējot ar neskļb
tāmiem visdažādāko laikmetu pulksteņiem, visvisācji^ņ#
gramofoniem, sākot no pašiem primitīvākajiem, kurieļn
bija pierīkota milzīga taure, un beidzot ar vismodernak
kajiem spoguļgludu membrānu atskaņotājiem, vesdu
lēveni šujm ašīnu, gan ar kloķi griežamu, gan ar p'a*

gainu aprīkojumu, gan ar motoru darbināmu, guļam
istabas bija piestūķētas ar galvanometriem, homeopā
tijas medikamentu komplektiem, mūzikas kastēm, op
tisko ilūziju ierīcēm, žāvētu tauriņu stikla kolekcijām,
Āzijas augu herbārijiem, fizioterapijas un fiziskās kul*
tūras laboratoriju iekārtām, astronomijas, ortopēdijas
ūflL dabaszinātņu instrumentiem, tāpat vēl ar milzīgu
daudzumu visdažādāko leļļu, kurām speciāls mehānisms
ļāva atdarināt visas cilvēciskās izrīcības, un visās šajās
K |p en ajās telpās neviens nedrīkstēja ieiet — p at ne
tāpēc, lai tās izmēztu, jo par tur sakrautajām mantām
JSlviens nelikās ne zinis un vismazāk jau pati Manuela
Sančesa, kura neko negribēja zināt par dzīvi kopš tās
n č ln ā s sestdienas, kad mani piemeklēja baismīgā ne*
Taime un es k}uvu par karalieni, līdz ar ko pasaule man
b$Ļdza pastāvēt, un patiesi, visi viņas pielūdzēji cits
pec cita apmira gan neizskaidrojami pēkšņā nāvē, gan
pec varguļošanas ar noslēpumainām slimībām, tāpat
bez. pēdām pagaisa viņas draudzenes, un Manuela San
česa pati, no m ājas neizejot, tika pārcelta pavisam citā
pilsētas daļā, kur viņa dzīvoja dziļā vientulībā, pakļauta
stingrai uzraudzībai, kas iesniedzās p at visintīmāko va
jadzību jomā, iekļuvusi liktenīgās lam atās bez pietie
kamas drosmes, lai pasacītu «nē», un tāpat bez nepiecie
šamās apņēmības pateikt «jā» baismīgajam vecūksnim,
kurš uzplijās viņai ar savu nabagm ājas mīlestību, blenz
dams viņā ar godbijīga stulbuma pilnām acīm, svied
ros izmircis, apvēdinājās ar baļto cepuri un izska
tījās tik bezgala svešs sev pašam, ka Manuela Sančesa
reizumis jautāja, vai viņa patiešām redz to īstenībā vai
afi viņa patiesībā ir viena un skata rēgainu parādību,
lai gan pati bija to redzējusi gaišā dienas laikā mei*
murīgi streipuļojam, redzējusi viņu žļurkstinām no augliem^pagatavoto padzērienu, redzējusi no klūgām pītajā
atzveltņu krēsla ar glāzi rokā snaudulīgi klanāmies
denasvidus tveicē, kad cikāžu kaparainā čirkstoņa ista
bas pustumsu vērsa vēl blīvāku, viņa bija redzējusi to
mieg,ā iekrācamies, piesargieties, jūsu augstība, un viņš
uurjikās no snaudas, murkšķēdams, tad nē jau, ķēniOien, es nudien nebiju iemidzis, tāpat vien tiku pievēris
acis, lai gan pats nemaz nemanīja, ka Manuela San
esa viņam no rokām bija izņēmusi glāzi, kas miegā
Grasījās nokrist zemē, un tā viņa ar daždažādām viltīgāniizdomām kavēja laiku līdz tam neticamajam pus

dienas cēlienam, kad viņš atkal ieradās un, uztraukum i
rīstīdam ies, pavēstīja, ka viņai kā velti pasniegšot V ļ
sumā vislielāko dāvanu, brīnum ainu debess p a r ā d īt»
kas notikšot pulksten vienpadsm itos vakarā, lai vira
kā ķēniņiene to redzētu, viņa vienvienīgā, un proti, hP
mētu. Tā bija viena no tām dienām, kad tikām p l e j
dzējuši visrūgtāko vilšanos, jo ja u izsenis kopā a r c i t s
baum ām klīda valodas, ka viņa m ūža tecējum s n av B
k ļau ts cilvēka dzīves laika norm ām , bet g an Komēfc
p arād īšan ās gadsffotiem* ka viņš ir radīts, lai to r q
dzētu tikai vienu vienīgu reizi un, neraugoties uz lia
ķīgu iztapoņu pareģojum iem , nekad v airs otro reizi to
neskatītu, un tālab m ēs visi, sagaidot šo gadsim ta d ie n
k ārtējā novem bra naktī, bijām sagatavojušies dzirdēti
priecas mūziku, gaviļu zvanus, svinīgu uguņošanu, kam
pirmo reizi m ūsu gadsim tā vajadzēja uzzvīļot nevis
Viņa slav as cildināšanai, bet a r vienpadsm it g a id ā n ļl
jīem pulksteņa m etāla šķindieniem ' iezvanīt g ad a beg
gas, lai tādējādi izpildītu au g stāk ās likteņvaras grifi«
uz M anuelas Sančesas m ājas lēzenā balkonjum ta, kur
viņš to sagaidīja, sēdēdam s sta rp meiteni un viņas
m āti, un, ar pilnu krūti spēcīgi elpodam s, p ū lējās n<ļfl
slēpt savas sird s bažas par liktenīgajām zīmēm, k u ra ļ
varēja ierēgoties ļaunu nojausm u p iln ajās debesīs? Ta
gad viņš pirm o reizi ieelpoja M anuelas S ančesas n a ļ ļ
snīgo elpu, viņas netīksm es skaudro kodīgumu, viņ^s
brīvo dvesmu, reizē debesu pam alē dzirdot draudīģis
briesm as apvaldošo bungu rīboņu, dzirdēja tā lā s žēla*
bas un vulkāna lav as m urm oņai līdzīgos bļurkšķus, to
uzvirda ļaužu bari, kuri pazem ībā krita pie zemēs, $ai&
m ās zemodamies svešās v ara s n eg an tā spēka priekša,
lai gan ta s bija sācies jau pirm s viņa sākotnējiem m ū|fi
gadiem un droši vien pastāvēs vēl ilgi pēc viņa, viņš
noģida laika šm agm i, īsu m irk li'a tsk ārta , kāds postslr
būt m irstīgam ; un tad ieraudzīja to, tu r tā ir, viņš tjeīf|a,
un tu r tā a rī bija, tā pati jau toreiz redzētā, Visuflil
viņpus ceļos sk atītā, tā pati ķēniņiene, vecāka par'vhļtt
pasauli, visnotaļ debesis aizsedzošā gaism as m e d ū ļļ
kura, pavirzoties k aut vai sprīdi uz priekšu p ar miljoi®
gadiem, tuvojas savam pirm sākum am , skaidri dzirdams
bija tā s staniolpapīra kņirkstoņa, skaidri redzam a pār
vērstā seja, asaru aizm iglotās acis, izspūrušās k rēļl11
strēles ar ledaini indīgu sakņojum u, kas, Visuma ve^
p urinātas, pasaules telpā aiz sevis pam eta mirdzos«5
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zvaigžņu un rītausm u zvirgzdus, tiem jaucoties ar piķa
[melnām dzelmēm un pasaules pirm srad īšan as laika
.okeānu pelnu izvirdumiem, šeit tu to redzi, ķēniņ ien,
[viņš nom urm ināja, ielūkojies visā io vērīgi, jo yeselu
gadsimtu mēs neko tād u v airs neredzēsim , bet M anuela
[Jančesa izbīlī pārm eta krustu, Komētas fosforiskajā
mirdzumā, a r zvaigžņu putekšņu sniegu un debess drupaču piebērtajiem matiem izskatīdam ās vēl dai]āka nekā
E b k a d agrāk, un tieši ša jā brīdī, m anu sirdsm em m īt
Bendisjona Alvarado, atg ad ījās tā, ka M anuela San*
česa, ieraudzīdama^ debesīs paveram ies m ūžības bez*
gāibeni un cenzdam as ar k aut ko pietverties dzīvei, tukfgumā pastiepa roku, un vienīgais pieturas punkts, kuru
r;viņa satvēra, bija derdzīgā ģ enerāļa roka, kvēlojoša un
gluda, it kā v aras lēnajā ugunskvēlē izsautēta plēsoņas
ķetna ar prezidenta zīm oggredzenu ta jā. Tomēr pavi
sam maz bija tādu, kurus bībeliskā G aism as M edūzas
parādība būtu šausm inājusi, debess briežu joņojum s
iebiedējis un paskubinājis skatīt dzimteni zvaigžņu pu
tekšņu un debess atlūžņu m ig lājā tītu, jo p at visskep
tis k ā k noskaņotie np m um s nespēja noticēt, ka pagājusi
iiecen neparastā nāve, kurai vajadzēja satriek t kristie*
tīkas principus un ieviest ja u n u s tre šā s derības aizsā
kumus, un tā m ēs veltīgi gaidījām līdz p at rītausm ai
un tikai tad, vairāk veltīgo gaidu nekā neg u lētās nakts
N ogurdināti, atgriezām ies m ājās pa ielām, kur svētku
Bbslēgum ā rītausm as sievas jau saslaucīja K omētas de
bešķīgās pabiras, bet p a t tad m ēs vēl nespējām lāgā
B t ic ē t, ka patiesībā nekas n av atgadījies, bet mēs visi
&am kļuvuši p ar upuri jaunam vēstures apm ānam , jo
oficiālie propagandas orgāni steidzās paziņot, ka Koģjnētas p arādīšanās apliecinot valdošā režīm a uzvaru
pār ļaunum a spēkiem un m elīgas izrād īju šās visas va
lodas par daždažādajām prezidenta slimībām, jo trium 
fējis nesatricinām ās vīrišķības spēks, tika publicēts svi
n g s m anifests, kurā ģen erālis nesatricinām i suverēnā
uņ vienpersonīgā apņēm ībā pavēstīja savu lēmumu kal
pot tēvzemei līdz otrreizējai Komētas atnākšanai, bet
jnfizikas dimdoņu un raķešu m irdzum u uztvēra tā, it
kā. tam visam nebūtu nekāda sakara a r p aša režīmu,
uņ* tāpat nekādu saviļņojum u neizrādīdam s, noklausījās
Pūļa m urdoņā, kas atskanēja no U zvaras laukum a, kur
b*ja^ uzstādīti m ilzīgi plakāti ar laim es un labklājības
novēlējum iem prezidentam , la i ta s valdītu p ar slavu un
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godu tēvzemei» taču p a r g rū tīb ā s n o kļu vu šo vaid
viņš nelikās ne zin iš un visu v aru nodeva zem i
ierēdņu ziņā, jo p ats sav ā rokā kā kvēlojošu ogli s a j i
svilstam M anuelas S an česas delnu un par to vien sa
' ņoja kā atkal piedzīvot Šo laim es m irkli, lai arī grīs
sagrieztos pasaules tecējum s un drupās sabruktu V
suma telpa, un šīs ilg as viņā kvēloja ar tik nevaldām ;
spēku, ka viņš beidzot lūdza savus astronom us izgata
vot viņam pirotehnisku komētu, m irgojošu rītazvaigzni,
' spozmē dzirkstošu pūķi, vienalga kāda debesspīdekļa
ierīci, kura būtu pietiekami b a ism a , lai d a iļa s sievietei
dvēselē pamodinātu mūžības skurbu, taču ša jo s aprēķjm
nos tika panākts vienīgi tas, k a nākam ās n ed ēļa s t r e ļ
dienā pulksten Četros, manu ģ en erā l, iestāsies p iln īg M
S a u l e s a p t u m s u m s , t a č u v i ņ s tam p iekrita , la i Ь1Цгш
к а ц с и tā, un t ā d ē j ā d i p a š ā dienas v id ū sam etās tādģn a k t s tu m s a ,, k a ie d e g ā s zvaigznes, novīta ziedi, v is t a ^ Ē
salēca uz l a k t ā m - u n , b r ī d i n o š ā instinkta vadīti, p a tvē^ M
r u m u u z m e k lē ja a r i c i ti d z īv n ie k ib e t ģen erā lis ie e lp o ia ļļ
M a n u e l a s S a n č e s a s r i e t a d v aš u » t u m s a s nom ija v i ņ a & ļ
r o k ā t u r ē t ā s r o z e s s m a r ž a i kļūstot aizvien t v a n ī g ā k a ļ ļ
š e it. n u tas ir , ķ ē n iņ ie n , viņš m eitenei teica, tavas rozej^^Ē
n o v ītu m a b r id is , ta č u M a n u e la S a n č e s a viņam neaS^m
b ild ē ja , n e p i e s k ā r ā s v iņ a ro k a i, pat neelpoja un š ķ i ļ yJ
tik n e r e ā la , k a ģ e n e r ā lis n e s p ē ja n o tu r ē tie s , tumsā ne- ļ
p a s tie p is ro k u , la i p ie s k a r to s meitenei, taču viņš ar p irta m
s t и g a lie m v e ltīg i g r ā b s t ī j ā s tukšumā, no kurienes bijp I
p lū d u s i .v iņ a s s m a r ž a , b e t, neatrazdams pat to, ar abām ļ
r o k a m s ā k a m e k lē tie s p a v is u milzīgo m ā ju , m ēnessē^^m
d z īg ā m , v a ļē jā m a c īm iz ta u s tīd a m s tu m s u un sāp/ļjB
p iln a b a ls i ta u jā d a m s , k u r tu esi, m a n u nedienu Ma- I
n u e la S a n č e s a , k a e s m e k lē ju u n nevaru tevi atrast J
ta v a S a u le s a p tu m s u m a ja u n a jā naktī, kur ir tava п е Я
ž ē līg ā ro k a , k u r ir ta v a ro ze, u n ķ ā dzelm ēs a p m a ld ījie ffi
n irē js v iņ š k līd a duļķainā ūdens izplatījum ā, sastapdd^Ē
m ies a r aizv ē stu risk ie m , galvaniski fo s fo r e s c ē jo & ^ ^ ^ ļ
Ia n g u stie m , a r vēžiem līdzīgām m ūzikas kastēm ,^ № ļ
« sa v u b rīn u m d a rītā ju ierīču rāpuļiem, taču nekur n e ļļ
ja u ta M a n u e la s S a n č e s a s elp as lakricas sm aržu, bej^Ē
p a g a is to t m ā ņ u n a k ts ēnām , v iņ ām dvēselē a izvie^Ē
sk a id rā k a ta u sa p atiesīb as noģieda, un viņš mijkrēšļi» ļ
k a s ta g a d ie stā jā s pullčsten sešos pēc pusdienā, jau ju* I
tā s vecāks p a r p ašu Dievu debesīs, ju tā s vēl skum īgpķf ļ
u n v ien tu līg āk s n ek ā jeb k u ra cita būtne šās pasaulft j
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m ūžīgajā pam estībā, jo biji zudusi tu, m ana ķēniņiene,
Audusi uz mūžiem m īklainajā S aules aptum sum ā, zu
dusi uz neatgriešanos, jo nekad v airs savas bezgalīgi
■ilgās v ald īšan as gados ģen erālis m ājas labirintos ne*
sastapa savu nedienu M anuelu Sančesu, kura bija pa
gaisusi S aules satum sas naktī, lai gan, m anu ģenerāl,
palaikam tika m elsts, ka v iņa piedalījusies ta u tas svētkos P uertoriko salā, tu rp at, kur savā laikā ar nažiem
tikusi sa g raizīta kāda H elēna, taču tā nebija viņa, tāp at
tika vēl daudzināts, ka viņa redzēta līksm ojam un de
jo ja m rum bu p ar godu slavenajam vējgrābslim , pus
lo k a lēcējam un danču varonim papa M ontero sarīko
tajās bērēs, bet a ri tā s izrād ījās blēņas, vēl viņa itin
kā tikusi m anīta B erlavento pusē piedalām ies raktuvju
fevētku dančos, A rakatakā lēkājam kumbiambu un P a 
namā izlokām ies tam burīnu liegajos klikšķos, tomēr ar
jaiku tika noskaidrots, ka ta s viss, jedritvai āzīt, ir ap
lamības, un, ja viņš toreiz neļāvās nāves ķetnām , tad
ne jau tādēļ, k a 'p a ša m būtu pietrūcis trakum a to izda
rīt, bet aiz tā iemesla, ka nesatricinām i bija ticis no
skaidrots p aša likteņa lēm um s, ka viņš nedrīkst ņemt
galu m īlestības dēļ, kas viņam bija p av ēstīts kādu pie*
vakari ja u p ašā v ald īšan as sākum ā, kad bija tikusi at*
ļļffcināta zīlniece, lai ūdens kublā sam eklētu likteņa
A tslēgas, kas nebija ie ra k stītas nedz viņa delnu līnijās,
nedz k ā rtīs saskatām as, nedz a rī atro d am as kafijas bie
zumos vai kādā citā nākam ību atklājošā līdzekli, tikai
■ļenvienīgi ūdens spoguļa pareģojum ā, k urā viņš p ats
■stevi redzēja m irušu, dabīgā nāvē nobeigušos audienču
zālei b lakus esošajā kancelejā, bet tu r viņš gulēja, kņūpus izstiepies, kā bija p av ad ījis katru nakti savā mūžā
jaļb kopš p a ša s dzim šanas, linaudum a form as tērpā bez
Zīmotnēm, a r apstilbeņiem k ājās un pie papēža piestiprinātu zelta piesi, labo roku saliektu zem g alv as spil
vena vietā, nenosakām ā vecum ā sta rp 107. un 232. mūža
gadu.

TĀDU m ēs prezidentu atra d ām viņa ru d en s priekš
vakarā, kad m iru šā līķis patiesībā piederēja P atrisio
Aragonesam, un tā d u p ašu m ēs viņu a tra d ām daudz
gadu vēlāk, visvisādu neziņu p ārp iln ā laikm etā, tā ka
Peviens n ev a rēja b ū t piln īg i drošs, ka vecišķais, m aitu
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vanagu izknābātais un jū ra s dzīļu parazītu izkremstaisj
Hitroriiš patiesi ir īstais ģenerālis. Puvešu šķīdenī pāR
vērstajā rokā nekas neliecināja, ka tā kādreiz būtu ttZ
rēta uz krūtīm tāpēc, ka Lielā trokšņa laikm etā р геш
denta m īlu bija noraidījusi kāda visai necila j a u n a v j ^
un tā p a t mēs neatradām nekādu viņa dzīves pēdu, k ā f l
ļautu nosacīt m irušā personību. S ajā laikā tas m u n f l
nebija nekāds pārsteigum s, jo p at agrāk, kad viņš s t f l
vēja visdiženākās slav as kalngalos, reizum is par v ig M
eksistenci vajadzēja šaubīties, jo p at slepkavīgie m i f l
sassargi un bendes, kas prezidentu ik soli pavadīja, п Д
teikti nespēja pasacīt, cik viņam īsti gadu, tālab k a
reizum is, iestājoties sajukum a laikmetiem, la b d arīb aB
lo teriju periodā viņš šķita gadu astoņdesm it vecs, civļjH
audienču posmā viņam varēja dot gadu sešdesm it, b e fl
sabiedrisko svētku sarīkojum u laikā p at m azāk par č e t f l
desmit. Vēstnieks Palm erstons, viens no pēdējiem d i ļ f l
lom ātiem , kurš prezidentam bija iesniedzis ak re d itā< ^ |
ja s dokum entus, savos izplatīšanai aizliegtajos m e m u H
ros rak stīja, ka ģenerā}a vecišķā nevarība bijusi gluzia
neiedomājama' un tikpat neaptveram a drausm īgā п н
kārtība valdības nam ā, kurā bijis iespējam s n okļūt,!
tik ai brienot pa satru sēju šu papīru blāķiem, d z īv n ie k s
m ēslu kaudzēm, gaiteņos aizm igušu suņu barības p a fl
liekām, nodokļu iekasēšanas birojos un pārvaldes k a i f l
cēlējās neviens viņam neesot spējis itin neko p ask ai& ļ
rot, vienīgi prezidenta m itekļa priekštelpās a p m e tu š i«
spitālīgie kropļi un citi tizli nespējnieki zinājuši p a rā -ļ
d īt ceļu uz audienču zāli, kur v istas k nābājušas Uz g ofl
belēniem attēlotos graudus; tos turēdam as par IstienH
bet kāda govs norāvusi no arhibīskapa attēla a u d e k la
pārvalku, ko tū līt sākusi zelēt, un p ats vēstnieks m irte »
atsk ārtis, ka prezidents i r tikpat kurls kā m alkas p a 'ļ
gale, jo nav atbildējis ne uz vienu no Viņam iz v irzītie!«
jautājum iem , bet m urm ulējis pavisam par ko citu, tur
klāt žēlojies, ka viņa putni nedziedot, lai gan patiesīļiffl
ausis vai kritušas ciet no neciešam ās vīterošanas, čtejH
stā šan a s un trallin āšan as, kāda dzirdam a tikai a g r j »
r īta stu n d ās k aut kur nom aļos kalnu apvidos, tu rk la tl
pēkšņi p ārtrau cis diplom ātisko akreditācijas dokum enļie
iesniegšanas cerem oniālu, ar gaišredzīgu skatienu цп$
aiz auss aizliktu delnu norādīdam s uz logu, aiz k u rai
pleties jau sen p ārd o tās jū ra s pam estais tu k sn e sīg a jā
sm iltājs, ieaurojies tād ā balsī, kas spētu uzm odināt p afl
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miroņus, m anu dārgo Stetson, vai jū s d zird at lēkšojoša
zirgēzeļu b ara kāju dipoņu, ieklausieties, tie bēg no
'juras, kas atgriežas savā ag rā k ajā m ājvietā. Bija grūti
^iedomāties, ka šis izkurtējušais vecūksnis ir ta s pats
^nesiāniskais vīrs, kurš savas v ald īšan as sākum ā vis
negaidītākajā brīdī v arēja p arādīties jebkurā savas val
stības ciem atā, par m iesassargu ņem ot līdzi vienu viefjļīgu baskaji, tikai a r m ačeti bruņojušos gvahiri cilts
indiāni, nelielas deputātu un senatoru g ru p as pavadībā,
kuras sastavu bija izvēlējies atkarībā no savu gremo
šanas orgānu stāvok]a, uz k atru atsevišķi a r pirkstu p a
rādot, lai izbraukum ā ievāktu ziņas par raž as izredzēm
valstī, m ājdzīvnieku vaislību un katra atsevišķa p av alst
nieka uzvedību,, kādā nolūkā viņš atsēd ās mangokoku
pavēnī novietotā, no liānām v ītā šūpuļkrēslā, apvēdinādamies a r sombrero, kurus p lan tācijās mēdz valkāt
priekšstrādnieki, un tu r tveicē tū līt šķita iesnaužam ies,
•taču nepalaida garām neievērotu nevienu visniecīgāko
detaļu ap k ārt sapulcēto vīru un sievu uzvedībā, tu rk lāt
katru nosaukdam s vārdā un uzvārdā, it kā viņam galvā
būtu visas v alsts iedzīvotāju reģ istrs ar attiecīgiem
skaitļiem un problēmām, un tā, piemēram , acu nepavērdams, nosauca m ani, sak, panāc vien teitan , H asinto
Morāles, un p astāsti man, kā sviežas puisim , kuru pērn
es iesaucu zaldātos, jau n ajam rekrūtim likdam s noskūt
pauri un izdzert pudeli rīcineļļas, jeb a rī tu , H uan
Prieto, kā ta g ad jū ta s tav s vaislas bullis, kuru es tiku
apvārdojis, lai tam no ausīm izbirtu tu r saviesušies
kāpuri, bet tu, M atilde P eralta, pasaki, kā m an paten
cināsi p ar to, ka atvedu atpakaļ no tevis aizbēgušo pie
laulāto vīru, palūk, tep at vien viņš stāv a r virvi ap
kaklu, un p ats es viņam jo stin g ri esmu piekodinājis,
ka viņš dzīvs sapūs a r ķīniešu siekstā iežņaugtām kā
jām, ja vēl reizi m ēģinās aizlaisties no likum īgās laulenes, un tād ā pašā patvaldnieciskā tiešum ā un lietiš
ķībā viņš tu rp at uz vietas miesniekam pavēlēja, lai tas,
visiem redzot, nocērt rokas kādam valsts nau d as izšķēr
dētājam , bet pēc tam kādā privātā d ārzā noplūca tom ā
tus, lietpratīgā speciālista pašapm ierinātībā tos nobau
dīja un saviem agronomiem paskaidroja, ka šejienes
Bugsnei trūkstot ērzeļu, m ēslojum a, likdam s to neka
vējoties piegādāt uz v alsts rēķina, tad pārtrauca
valsts pārvaldes p ad arīšan as, lai, aiz smiekliem locī
damies, m an uzsauktu, heidā, Lorenso Lopes, kā darbo
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ja s šujm ašīna, kuru es tev pirm s divdesm it gadiem uz-<9
dāvināju, un, izdzirdējis m anu atbildi, ka tā jau s e ^ H
savu dvēseli atdevusi Dieva rokās, jo mēs taču v i ^ H
m anu ģ e n e rā lā k ā nedzīvi krāmi, tā arīdzan ļautiņi- ar ļ
Dieva dvašu k rūtīs dzīvojam tikai savu nolikto m ū ž j ^ ļ
m an atcirta, ka tā s esot tīrā s blēņas, jo. pasaule p a s t^ H
vot m ūžīgi, un tad p ats ar skrūvgriezi un eļ)as k a n n i ņ tS
rokā ņēm ās izjaukt m ašīnu, nekādu vērību n e p ie g rie j^ ļ
dam s oficiālo pavadoņu svītai, kas nogaidīdam a s tā v ē ^ H
ielas vidū, bet palaikam no vērša sēcieniem līd z īg a ^ H
elsām prezidenta k rūtīs varēja apjēgt, ka viņš ir t u v ^ ļ
izm isum am , arīdzan viss ģīm is viņam līdz pat a u s ī^ H
bija noziests a r m ašīneļļu, bet, raugi, galu galā pēflH
trīs stundu ilgām , neatlaidīgām pūlēm m ašīna a l k a ^ |
šuva tā p a t kā sav ās ja u n ā s dienās, jo tolaik je b k u r^ H
' p a t visikdienišķākais dzīves sīkums, lai cik nenozīm īg^B
ta s a rī bija, viņam likās tikpat svarīgs kā v isn o p ie tn ^ H
kas v alsts d arīšan as, un viņš no v isas sird s ticēja, k q H
nāve pieveicama un laim e sadalām a, pielietojot no k a H
reivju dzīves p azīstam ās viltības. Bija g rū ti iedom ātiet^B
ka šis izčākstējušais vecūksnis patiesi ir viss, kas p a^fl
licis pāri no vīra, kura v ara bijusi tik liela, ka reiz, kaA I
Viņš ap jau tājās, cik ir pulkstenis, viņam atbildēts, cik
jū s pavēlēsiet, m anu ģenerāl, un ta s patiesi saskanēji
a r īstenību, jo viņš atbilstoši savām vajadzībām m a ļ/
nīja n e tikai dienas stundas, bet saskaņā ar,saviem pL»
niem pārcēla a rī svētku dienas, lai pēc patikas varēttļ
attiecīgās svinību reizēs apceļot visu valsti, kur viņam
aizvien kā ēna sekoja baskājainais indiānis kopā: ar
sadrūm ušajiem senatoriem un lieliskajiem, īpašos spros®
tos ievietotajiem cīņu gaiļiem, la i tie ikvienā ciem am
stā to s pretim turienes kvēlākajiem cīkstoņiem, pie kant;
prezidents allaž slēdza derības par labu vienamf\vaii
otram no pretiniekiem* v aren ās smieklu brāzm ās liki
dam s nodrebēt sacīkšu telpu pam atu pam atiem , jo ik-i!
vienam vajadzēja piebalsot, kad viņš laida vaļā savuS|
dimdošos līksm eš rēcienus, kuri pārm āca m ūzikas dāflj* I
doņu un u guņošanas eksplozīvos sprādzienus, bet,: vi
ņam pierim stot, a rī m ēs ik reizi apklusām kā lielās cidļ
šan ās. lai pēc tam uzbrāzm otu nevaldām ās gavilēs, kad
prežiaenta gaiļi pieveica m ūsējos, kas lieliski bija iedrjfl
sēti sakāvei, izņem ot nelaim īgo Dionisio Ig v aran a cīk
stoni, kurš tik spēji un mērķtiecīgi m etās virsū savans>
p alsajam pretiniekam , ka to vienā rāvienā n o trie fl
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un prezidentam pirm ajam vajadzēja šķērsot visu
^rēnu, lai paspiestu uzv arētāja īpašnieka roku un, labo
tomu nezaudejot, pacildinatu tā vīrišķību, izsacītu savu
Ē zin īb u p ar to, ka beidzot atradies kāds, kas viņam
ļāvis izbaudīt n ejaušās sakāves gandarījum u, un pazi
ņotu, ka viņš nez ko atdotu, lai iegūtu savā īpašum ā
agvarana koši sarkano negantnieku, un Dionisio IgvaĒans, izbīlī drebēdams, atbildēja, ka viņam , protam s,
būtu liels pagodinājum s, ja prezidents to pieņemtu kā
Bāvanu, bet ta ja p ašā vakarā, mūzikai dārdot un petarSēm sprakšķot, augstu gaisā pacēlis sešus sugas gai
ļus, kurus sav u k ārt bija saņēm is kā pretdāvanu no
K ņ e rā ļa , nabaga neveiksminieks ieslēdzās savā guļam*
Jam barī, viens p ats izdzēra veselu ķirbja krūku cukur
niedru rum a un pec tam p akārās guļam tīkla liān as atsējā, jo n e mirkli nešaubījās, ka prezidentam patiesi
|iekas nav zinām s p ar nebeidzam ajām m ājas likstām ,
kuras piemeklēja ikvienu a r au gstākā v ara s nesēja laip
nību apveltīto, nedz a rī p ar nerim tīgo ša jā pašā sa
karā sadīgstošo nāves sēju, kas sekoja līdzīga veida
fcpmeklējumiem, nedz tā p a t p ar liktenīgo lāstu, kāds
gūlās uz ikvienu režīma piekritēju, kuru prezidents aiz
pārskatīšan ās, saviem dunču vīriem dzirdot, bija no
saucis aplam ā vārdā, jo apsardznieki šo misēkli uzska
tīja par ap zin āti, izrādītu nelabvēlības pazīm i, un tā
prezidents savā g au sajā bruņneša g aitā klaiņoja pa
ps,u valsti, atstādam s aiz sevis kodīgu sviedru smaku,
ar savu pinkaino, m ūžsen neapcirpto bārdu apnikušā
■ecteva solī bez jebkāda uzaicinājum a ieslādam s jebķurā virtuvē, kur, m ājas ļaudīm šausm u tirp as izraisī
dams, ar ķirbja kausu iesmēla sev ūdeni no dzeram ā
[ļķubla, a r pirkstiem izvandījās pa vārām o katlu, izzve
jodams labākos kumosus, izturējās ja u tri un augstākā
p ē r ā vienkārši, neatģizdam s, ka šī m āja uz mūžiem
bus apzīm ogota ar viņa apm eklējuma zīmi, jo viņš šā
dējādi izturējās nevis aiz politiska aprēķina vai vēlē
dam ies tik t iemīļots, kā ta s notika jau vēlākā laikmetā,
bet tādēļ, ka tā bija viņa dabiskā uzvedība ta jā s dienās,
ķad viņa v ara vēl nebija pārvērtusies vēlīna rudens
►jezkrasta dūksnājā, bet burzguļoja kā žirg ts strau ts,
■Auru mēs paši savām acīm redzējām iztekam no pirm 
avotiem, tā ka viņam pietika ar pirkstu n o rād īt uz ko#fem, kuriem vajadzēja nest augļus, vai dzīvniekiem,
kuriem vajadzēja sāk t vairoties, un cilvēkiem, kuru lab
zem ē,
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k lājīb ai v a ja d z ē ja uzzelt, un notika p a t tā, ka viņ& pa.
vēlēja rim ties lietav ām tu r, k u r tā s k av ēja ra ž a s n o v ā f l
šariu, u n n e st v alg m i sau su m ā iztvīkušiem apvidieiļB
un patiesi, sen jo r, tā ta s b ija, jo p a ts savām acīm t i l l l
to v isu pieredzējis, u n teik sm as p a r v iņ u ra d ā s ja u ilg|
p irm s ta m , iekām s v iņ š p a ts b ija a ts k ā rtis sa v as var}«
p ilnestību, un v iss v iņ am šķ ita vēl esam g a išre ģ u »
m iegā sk a tītu m u rg u iz tu lk o tāju v arā , k ad v iņ š n e l f l
vējoties p ā rtra u c a n u le iesāk tu ceļojum u tāp ēc vienV®|
bija izd zird ējis v irs g a lv a s ieķērcam ies p o sta p areģ o ja
p u tn a balsi, vai a r i g ro zīja iepriekš izziņotu u z s tā ša n a i
a tk lā tīb ā tā la b , ka v iņ a m em m īte B endisjona A lvaraļo
b ija a tra d u si olu a r diviem dzeltenum iem , k ā a rī p ē k »
a tsa c īja s no se n ato ru u n p ak alp īg o d ep u tātu pavadība*,
kuri v isu r s ta ig ā ja v iņ am līdzi, tu rēd a m i ru n a s, ko viqļ|l
p a ts n ek a d n eb ū tu ied ro šin ājies d a rīt, no sa v a s svilis
atteik d am ies tāp ēc, ka n e lā g ā sa p n ī b ija red zējis se v i
k ād ā lielā un tu k šā m ā jā, pelēkos vizītsv ārk o s ģ ē rb ļi|
šos, b a lse ja in u v īriešu ielenkum ā, kuri v īp sn ād am i catft»
u rb a v iņu &r lopu k au šan a i dom ātiem tuteņiem , turkiro;
d arīd am i to tā d ā niknum ā, ka, v ien alg a, k u r viņŠ< arī
palūkotos, v isu r s a s ta p ā s a r sm ailajiem viņam sejā ufef
acīs notēm ētajiem dunčiem , ju z d am ies kā klusu, bģjl
ņ ird zīg u slepk av u ielenkum ā nokļuvis p lēsīg s zvērs,1ku*
ra m tie c its p a r citu ce n ša s dot n āvējošo dūrienu, lai
ta d a p re ib in āto s a r tā asinīm , ta ču v iņ š n em an īja rifef
dusm as, n e bailes, vienīgi b ezg alīg u ap m ierin ātīb u , kaš,
dzīvībai aizplū sto t, kļuva aizvien dziļāka, viesdama^ sa
v ād u bezsm agm es un tīrīb a s sa jū tu , tā ka v iņ s'ip šf
sm a id īja š a jā laik ā, kam ēr tika n āv ēts, sm aid īja viņietļ
un p a ts sev, v isa p k ā rt sav ai sap ņ u m ā jai, k u ras b a la
n ā tā s sien as b ija n o šķ iestas a r asinīm , līdz kājļā sapfl
p a šā dēlam līd z īg a b ū tn e v iņam p a g u rn ī deva p ē d q
n až a triecienu, pēc ta m pa šo brūci iz šļā cās vēl ķ e i
m enī sa g la b ā ju sie s p ē d ē jā 'g a is a ša lts, lai a r asin ā t
p iesūcināto apm etni aizse g tu seju u n neviens no tien]
k u ri v iņu nebija sk a tīju ši dzīvu, ta g a d n eredzētu ‘ml
ru šu , un sab ru k a tik p atieso s n āv es kunkstos, ka viijfc
n esp ēja noturēties, p a r tiem n e p a stā stījis savam n o v a
niekam , veselīb as a izsa rd z īb a s m in istram , k u rš p r e i
d en ta sa trau k u m u s a k ā p in ā ja līdz pēdējam , p a s tā s i
d am s, ka līd zīg s notikum s, m anu ģ en e rāl, c ilv ēc es^ ē i
tu rē ja u atg ad ījies, u n n o la sīja v iņ am attiecīg u epizo*
no ģ e n e rā ļa L au taro M uņjosa ra k stīta ap sv ilu ša p e r g f l

jrteflta tīs to k ļa , u n tu r , sird sm e m m lt, v iss b ija p atiesīg i,
tik p a tie s īg i, k a , n o k la u s īd a m ie s la sīju m u , ģ e n e rā lis ntB erējās a ts e v iš ķ u s sīk u m u s, ko p a m o sto tie s b ija aizm ir
sis,1u n p ro ti, k a v iņ a s le p k a v o š a n a s la ik ā pēkšņi un bez
R fc k ā d a s v ē ja p ū s m a s a tv ē ru š ie s v isi p ils logi, kuru
bijis tie ši tik d a u d z , c ik v iņ a m re d z ē ta jā s a p n ī n o d arīts
Iev ain o ju m u , p a v is a m d iv d e sm it tr īs , u n b aism īg ā saīferitlba, k a t a j ā p a š ā n e d ē ļā k o rs ā ri u zb ru k a sen ātam
ļm tie s a i, m ū s u b ru ņ o tie m spēkiem iz tu ro tie s līd zd alig ā
V ienaldzībā, p ie kam ta u t a s v a ro n īg o sen ču sla v a s nam s
tika n o d e d z in ā ts līd z p a m a tu p am atiem un p rezidents
no p ils b a lk o n a v a r ē ja n o lū k o ties tā liesm ās līd z veļai
nakts s tu n d a i, b e t p ēc ta m , sa ņ e m o t ziņu, ka no diže
nās c e ltn e s n a v p a lic is p ā r i v a irs n e ak m en s uz akm ens,
lišņs n e k o lie lu v a ir s n e u z tra u c ā s , tik a i m um s nosolījās.
Iča n o tv e rtie n o zied z n iek i tik š o t b a rg i sodīti, taču nefeid
-tos d e v ie n s n e n o tv ē ra , tā p a t v iņ š sv ēti ap ņ ē m ā s senču
slav as n a m u a tja u n o t u z m a ta tā d ā p a šā diženībā, to
mēr tā d r u p a s r ē g o ja s v ēl šo b a ltd ie n , n ek as sAtīka arī
(ferīts, la i n o s lē p tu b a is m a jā sa p n ī sk a tīto paredzējum u,
bet, ta is n i o tr ā d i, šo g a d īju m u iz m a n to ja p a r ieganstu
S ēcā s re p u b lik a s lik u m d o š a n a s un tiesu v a ra s likvidē
ša n ai, p ie k a m b iju š ie s e n a to ri, d e p u tā ti un tiesneši,
kuri v a irs n e b ija v a ja d z īg i, la i p rez id en ta v a ra s sākotn ei.'p iešķ irtu k ā d u ā r ē ju sp o žu m u , tik a a p k ra u ti a r d a 
žādiem p a g o d in ā ju m ie m , to s n o sū tīja uz tā lā m zemēm
ièn esïgos s ū tņ u u n v ē stn ie k u a m ato s, b et sa v ai a p s a r
dzībai p re z id e n ts p a tu rē ja tik a i vienu a r m ačeti bruņotu ■
indiāni, k u rš ta m kā ē n a sek o ja dienu un n ak ti, n e a t
stā d a m s n e m irk li v ie n u , tā p a t p ā rb a u d īd a m s v isus Viņa
ēdienus u n d z ē rie n u s, k ā a r ī nep ielaid a prezidentam
K n u tu v ā k p a r z in ā m u n o te ik tu d istan ci, palikdam s
ārpusē pie d u rv īm p a t ta d , k ad p re z id e n ts apciemoja
m ani, k ād ē ļ r a d ā s b a u m a s, ka v iņ š m an eso t slepens
m īļākais, la i g a n p a tie s īb ā n e ie ra d ā s m a n ā m ājā bie
žāk p a r d iv ā m reizēm m ēnesī, lū g d a m s izlikt viņam k ā r
stīs v isu s to s ilg o s g a d u s , k a m ē r vēl u zsk atīja sévi p ar
m irstīg u , p a z in a ša u b u tikum u, nenoliedza, ka a r ī pats
var k ā d re iz k ļū d ītie s, u n k ā rtīm u zticē jā s v airā k nekā
Savam k a ln ie š a in stin k ta m , u n aizvien a tn ā c a tik nora ā k ts u n v e c s k ā ja u p irm o reizi, kad nosēdās m an
iepretim u n , n e v ā r d a n eb ilzd am s, p astiep a kā krupja
R ēdera ā d a g lu d ā s , tv ir tā s d eln as, k ā d a s es sav ās svešu
likteņu g a i tā s n e k a d vēl n eb iju red zēju si, nedz a r ī vēl
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kādreiz turpm āk redzēšu, un; uzliekot tā s reizē uz g alm i
viņa sejā ja u d ās tā d s likteņa piemeklēta cilvēka lūgums
un bezcerīgums, ka vēl vairāk par šīm ērmotajām«dej.
nam m ani ietekm ēja viņa bezgalīgā m elanholija, viņ*
lūpu gurdenum s, viņa neziņas izkrem&tā nabaga sir<l|
kuras nākotne palika noslēpta ne tikai kārtīm , bet ari
visiem citiem toreiz pazīstam ajiem gaišredzības līd z ^ l
ļiem, jo, viņam k ārti paceļot, visa kava pārv ērtās tuniijj
neziņas akā, kafijas biezumi tasītes dibenā, no k u n s
viņš bija dzēris, saliedējās ar pašu trauku vienā malā
un visas nākam ības atslēgas, kolīdz tā s tika attieaijK :
ta s uz viņu pašu, viņa laimi un veiksmi personi<M
izrīcībā, izdzisa un pagaisa; turpretim bija pilnlgj
skaidrs, ar to palīdzību pievēršoties jebkura viņa tu\|.
nieka liktenim, tā ka mēs, piemēram, viņa m āti redsļH
jām dziļā vecumā, kad tā vēl nopūlējās ar putnu izkfi.
sošanu, lai gan cauri gaism as m iglainum am vair® nfr|
spēja atšķ irt krāsu dažādību, un viņš tikai nopūtā^,
nabaga memmīte, tā p a t mēs redzējām mūsu p ilsē ta nof
postītu tik /b aism īg ā ciklonā, ka to nem az negriljeļjs
nosaukt sievietes vārdā, redzējām vēl arī vīrieti £aļā
m askā ar zobenu rokā, un prezidents izbijies ie v a ic ā ji,
kurā pasaules daļā ta s uzturoties, un, no kārtīm uzzļnājis, ka ta s viņam katru otrdienu esot tuvāk n ek ^ pā
rējās nedēļas dienās, tikai noteica, a-ā, un vēl apjautā
jās, kādā krāsā tam acis, un kārtis atbildēja, ka vienja
acs, pret gaism u sk atīta, esot sīrupa krāsā, bet otrā ī ēna turēta, atkal novilka, a-ā, tikai vēl painteresē® ,
kādi ir šā cilvēka nodomi, un tā bija pēdējā reize^ļkad
es līdz pašām mielēm viņam atklāju kāršu patieSīļfls
noslēpumu, atbildēdam a, ka zaļa m aska nozīmē nekris*
nību un nodevību, un viņš trium fējošā balsī notfciG§,
a-a, es ja u zinu, kas ir šis nelietis, jedritvai āzīt, viņš
izsaucas, tas nebija n ev ien s'cits kā pulkvedis Narsisī)
M irvals, viens no viņa vistuvākajiem adjutantiem^ u*1
šis cilvēks bez jebkādiem paskaidrojum iem pazuda di
žas dienas vēlāk ar au sī iešautu pistoles lodi, *un
prezidents kārtoja savas v alsts likteņus un nošScīja
tā s vēstures gaitu saskaņā a r kāršu norādījum iem , līda
kādu dienu izdzirdēja p ar izdaudzinātu gaišreģi, ku#
nekļūdīgi nosakot dzīvību un nāvi kubla drošajos fid#ņos,^ un viņš nekavējoties slepeni devās ceļā, lai m ū^
m ugura, jā jo t aiz klinšu klintīm un aizu aizām , to at
rastu , sev ka vienīgo sargeņģeli līdzi ņem ot baskājainft
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frnačeti bruņoto indiāni, līdz nonāca pie vientuļas bū
diņas, k u r m itin ā jā s veca m ām uļa a r m azmazm eitiņu,
kurai ja u bija trīs bērni, bet cetu rto gaidīja no iepriek§ejā m ēnesī .m irušā v īra. Ģ enerālis vecm ām uļu atrada
tizlu un v ā rg u guļam tum šā ūķa kaktā noliktā gultā,
ļjet, kad v iņ a palūdza, lai apm eklētājs pastiepj rokas
virs kubla a r dīvainu, iekšēja liega m irdzum a apvizmotu
ūdeni, ģ e n e rā lis tū līt ieraudzīja sevi, nepārprotam i sevi
pašu, g uļam kņūpus uz g rīd a s vienkārša linaudekla
formas tē rp ā bez zīm otnēm , a r apstilbeņiem , pie vienas
kājas piesp rād zētu zelta piesi un iejau tājās, kurā vietā
viss red zētais notiks, večiņa, v ērd am ās rām ajā ūdenī,
^paskaidroja, ka tā esot istab a, kādu nieku plašāka par
viņas m ājeli, tu r atrodoties k au t k as līd zīg s rakstām 
galdam, elektriskam v entilato ram , viens logs izejot uz
Mūru, bet js t a b a s sie n a s esot b alti krāsotas, a r gleznās
attēlotiem zirgiem , vēl tu r esot redzam s k arogs a r ģer
boņa pūķi,, ta ču viņ š atk al tikai noteica, a-ā, jo nešau
bīdamies p az in a kanceleju blakus audienču zālei, vēl
viņš g an p a ja u tā ja , vai tā būšot varm ācīga n āv e vai
no g rū ta s slim ības, un, uzzinājis^ ka nāve pienākšot
bez sāpēm un m iegā, prezid en ts atkal noteica, a-ā, no
drebēdams vēl p ain teresējās, cik tad viņam būšot gadu,
uz ko večiņa nom ierinoši p askaidroja, ka ne m azāk kā
viņai pašai, ta s ir 107 gadi, bet arīTie vēlāk kā 125 gad u '
vecumā, ta d vēlreiz izdvesa savu a^ā, bet slimo sirm
galvi tū līt n o g alin āja v iņ a s guļam tīklā, nožņaugdam s
ar pieša siksniņu gluži bez sāpēm un jebkādas nopūtas,
tikpat kā ja u pieredzējis slepkavnieks, lai gan tā šajā
pasaulē b ija vienīgā cilvēciskā būtne, kuru kara vai
miera laikā ģ en e rālis p ag o d in āja, pašrocīgi nobeigdams.
Līdzīgi a tg ā d in ā ju m i ģen erāļa nelietību hronikā vēlā
S lid en s n a k tīs g an ne m azākā m ērā nem ocīja viņa sirds
apziņu, b et gan , pilnīgi o trād i, noderēja p a r paraugu,
k! būtu v a ja d z ē jis rīkoties, jo sevišķi ta jā reizē, kad
Saules aptum sum a laikā izg aisa M anuela Sančesa un
pviņš atkal ju tā s kā sav as trak u līb as dienās, kad v aja
dzēja no savām iekšām iz ra u t negantību, kas svila viņa
flfistīš, a tg u ltie s zem vējā strinkšķošajiem tam arindu
zfedu zvaniem u zk ā rtajā šūpuļtīklā un nevaldām ā niknunā d om āt p a r M anuelu S ančesu, kas neļāva viņam
aizmigt, kam ēr pazudušo sird sāķ īti sirdīgā neatlaidībā
meklēja visi zem es, jū r a s u n gaisa spēki, neatrodot ne
^ p tz ā k o pēdu p a t ne bezg alīg ajo s salpetra tuksneša klaa r
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Jumos, kur tu, jedritvai āzīt, esi paslēpusies, viņš plo
sījās, k u r' gan tu īsti domā paglābties, lai m ana rokdfl
tevi n eatrastu un lai tu apjēgtu, kurš galu galā šeit infl
noteicējs, kam ēr nevaldām os sirds grūdienos lēkāja vifla i
uz krūtīm uzliktā platm ale, un viņš savā spīvajā n ik f l
num ā nepievērsa nekādu vērību pat. mātei, kura neat J
laidīgi centās izdibināt, kāpēc tu kopš Saules a p tu n M
sum a v akara esi tik nerunīgs, kāpēc tu blenz tikai, p a tsfl
sevī, līdz viņš, jed ritv ai āzīt, a r višām mātēm , a iz s lā jļijj
šļūkdam s ar savām m ilzīgajām ziloņa stam pām , betJ
viņa aizvainotais lepnum s izpilēja asiņ ain ās žults lā s ē s ]
ka šī cūcīgā padarīšana piemeklējusi tieši viņu un v iņ gļ
kļuvis pasaulei p ar izsmieklu, par k aut kādu ķ ē p a u s ļ
kurš piecūkojis p ats savas bikses. Neesmu vairs a g r a
kais kungs un pavēlnieks, viņš pie sevis šķendējās, j ā j
kā pēdīgais nelga luncinājos ap kādu slam pu tā s m a n »
m as uzraudzībā, nevis tā kā agrāk, kad apņēm īgi spē*!
ros iekšā vēsajā un klusajā F ransiskas Linero savrup«!
m ājā Svēto vīģu koku gatvē, kad p ats vēl biju vīrā u n !
p ar redzam o v ara s p ārstāvi nebiju p ad arījis P a trisio !
A ragonesu, gāzos iekšā, nem az neizlietodam s pieklau-ļ
vējamo veserīti, vienkārši tāpēc, ka m an tā iegribējās;!
taktī ar pulksteņa sitieniem, kurš pavēstīja vienpadsm ito!
stundu, bet viņa, iekšpagalm a terasē izdzirdējusi z e lta !
pieša šķindoņu, m irklī apjauta, ka uz ķieģeļu klona paH
vēlnieciski dimdošie soļi nevarēja piederiet nevienam
citam kā vien ģenerālim , es to izjutu a r visu a u g u m u s
iekāms viņš vēl bija p arādījies terases durvīs, kur s ta rp !
zelta ģerānijām dum pis nodziedāja vienpadsm itās s t u i f l
das dziesmu un reizē ar to skanēja gvineo augļu a r o a
m āta apreibinātās vālodzes spalgā b alss starp s m a g ā !
jiem augļu ķekariem pāri nojumei sazēlušajā v īte ņ u l
biežņā, bet postu vēstošās au g u sta dienas spozme z v īfl
ļoja banānu dēstījum u dzietu ja u n a jā s lapās, un tā m !
tu rp at līdzās k arā jās ja u n ā briedēna liemenis, k u r f l
m ans v īrs Ponsio Dasa rītausm ā bija nom edījis un ta f l
gad aiz kājām asin s notecināšanai uzkarinājis b lak u s!
iekšpusē, tīģeraini svītrotajiem , m edaini sm aržojošajienfl
gvineo augļu ķekariem, es viņu redzēju lielāku un b a is «
m īgāku nekā m urgos, ar dubļos notrieptiem zābakienifl
kājās, a r sviedriem piesūkušos aizsarg k rāsas kreklu m ugurā, bez jebkādiem uzkabes ieročiem, taču viņam p ā ri]
sniedzās baskājainā, aizm ugurē sastin g u šā indiāņa ē n a v
ta s stāvēja nekustīgi, m ačetes rokturi delnā s a t v ē r i »
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Jjet es redzēju ģenerāļa glūnošo skatienu un gļēvo, ja u 
navīgo roku, kura noplūca gvineo augļu ķekaru un to
alkatīgi iemeta m utē, pēc tam viņš norāva vēl vienu
Jķekaru un tad vēl vienu, kāri tos žļebināja, piestūķē
d am s m uti ar žļurkstošu, štriega dūksnāja m urdoņai
līd zīg u skaņu, visu laiku viņš nenovērsa acis no izaici
n o ši skaistās F ransiskas Linero, kura noskatījās atn ā
cējā ar m ulsu, nesen apprecētas ja u n as sievietes ska
tie n u , nezinādam a, ko iesākt, jo bija skaidrs, ka ģene
r ā lis ieradies, lai apm ierinātu savu iekāri, un nav
jļnevienās v aras, augstāk as p ar viņa rokās esošo, kas spētu
novērst draudošās briesm as, es ļu tu tikai sava vīra
Kāro, baiļpilno elpu, viņš sēdēja tu rp at m an blakus, un
vtā mēs abi turējām ies, rokās saķērušies kā divi apsvei
k u m a pastkartīšu balodīši a r savienotām biklām sir
sniņām , bet pāri m um s g ūlās neizdibinām ā vecūkšņa
stindzinošais skatiens, lai gan viņš p ats stāvēja aizvien
ļļjurpat p āris soļu no terases^durvīm un žļurkstināja
Brienu ķekaru pēc otra, m izas spļaudam s atm uguriski
£ev pāri plecam un bez jebkāda plakstu samirkšķiena
vēl tā p at m anī glūnēdam s. Tikai pieveicis kārtējo augli,
t^iņš palieku serdeni aizm eta pie uzkarinātā brieža lie
meņa un pam āja basajam indiānim a r roku, un lika
ļjmanam vīram iziet līdzi a r mačeti bruņotajam m iesas
sargam , lai tu r nokārtotu kādu neatliekam u darīšanu,
bet es, par spīti stindzinošajām nāves bailēm , sa 
glabāju pietiekami skaidru saprātu, lai apjēgtu, ka vieiņīgais glābiņš ir ļaut viņam izrīkoties a r m ani, kā vien
ieg ribas, tu rp at uz ēdam galda, p at vēl vairāk, pēc tam.
kad viņš ar vienu ķepas grābienu bija driskās saplosī
j i s m anas biksītes un ar savu pēc am onjaka smirdošo
elpu mani aizsm acējis, es pati viņam palīdzēju tikt galā
,ar mežģīņu apakšsvārkiem , un, kad viņš ar saviem
pirkstiem m ani meklēja tur, kur nekas nebija atrodam s,
«s bezgalīgā apjukum ā nodomāju, žēlīgais .Dievs, kāds
Jkauns un negods, k a . m an šorīt, noņem oties ar nome
d īto briedi, nebija atlicis laika pienācīgi apm azgāties,
j>et viņš pēc mēnešiem ilgā aplenkum a beidzot bija pajļācis savu, taču darīja visu tād ā steigā un tik nem ā
kulīgi, itin kā būtu daudz vecāks vai jaunāks par sāSvļem gadiem, tāpēc es arī gandrīz nem az nem anīju, ka
[•viņš savu darām o paveicis tik asi, ka tag ad tupēja un
«raudāja lielas, siltiem zirga mīzaliem līdzīgas pamesta,
ļKientuļa bāreņa asaras, tu rk lāt tas notika tik dzijā ap101

bēdinājum ā, ka m an sam etās žēl ne tikai viņa, bet v i s i
pasatiles vīriešu dzimuma, un es sāku ar pirkstu g a l i f l
k ašņ āt viņa galvu, m ierinādam a, ka nem az tik nel$fi
neesot bijis, m anu ģenerāl, v isa dzīve vēl priekšā, b 9
ar mačeti bruņotais ap sarg s pa to laiku bija ievecfii
m anu vīru banānu audzē un sakapājis tik sīkos g a b a lf l
ka no cūku izvazātajām paliekām v airs nebija sastatām i
viņa līķis, nabadziņš, ģenerālis teica, bet citādi n e e S
bijis iespējams, lai neiem antotu sev uz mūžu n ā v ī f l
ienaidnieku. Tās bija no tālienes uzplūstošas kādreiz®
ja s viņa v aras ainas, kas tikai pastip rin āja ģ'enerāltļ
sarūgtinājum u par to, cik pliekans kļuvis tagad jau aii
ūdeni atšķaidītais viņa v ara s sālījum s, tā ka viņš ne
spēja novērst pat viena vienīga Saules aptum sum a iiraisītu likstu, un, pie domino spēles galdiņa n o r a u d
ties ģenerā]a Rodrigo de A gilara pašapm ierinātajā
ģīmī, visu viņa augum u caurstrāvoja m elns žults paver
diens, jo Rodrigo de A gilars bija vienīgais no viņa kād
reizējiem ieroču biedriem, kuram viņš uzticējis p a a
dzīvību jau kopš tā laika, kad urīnskābes kristāli bijn
padarījuši stīvus viņa agrākā, ar mačeti bruņotā sa n »
eņģeja locekļus, lai g an palaikam p ats vēl sevi tird īt
dams, vai tikai pārm ērīgā, vienam cilvēkam dāvātā uz^
ticība un vienās rokās nodotā vara nebija visu nedienu
īstais cēlonis un vai ag rāk ais drauģelis viņu tagad nav
pārvērtis p ar nožēlojam u ragulopu, kuram pašlaik m ēl
ģina pār acīm novilkt kādreizējā barveža ādu un paštf
pad arīt par pils nabagu m ājas nespējnieku, kurš vairs
nejaudā apjēgt, ka viņa rīkojumi tiek izpildīti, vēl pirmš;
tie izdoti, kā tas mēdza būt viņējos laikos, un vai tiešu
tāpēc nav sagudrota šī ģeķīgā nejēdzība, ka viņš vairs
nedrīkst {audīs rādīties savā patiesajā ģīmī, ja ja u ag^;
rak atliku likām bija g an a a r vienu baskāji indiāni,]
kurš, mačeti vicinot, p rata izcirst taku visbiezākajā
jaužu drūzm ā, kliegdam s, nost no ce|a, gnīdas, teitan
nāk vīrs, kam vara, cildinājum u čūkslājā neatšķirdam s,
kuri ir īstie tēvzemes patrioti un kuri k aut kādi ut^
izēdas, jo izsenis zinām s, ka vissm irdīgākie bezdeji ir tie,;
kuri visskaļāk mēdz klaigāt, lai dzīvo vadonis, alelūja,
riņ;žīga slāva ģenerālim , bet tag ad iņ , izrādās, ģenerā
lim nepietiek a r visas v alsts bruņotajiem spēkiem, lai
atra stu negantnieci, Jaunās nāves ķēniņieni, kura iedro
šinājusies nozākāt n o viņa vecūkšņa iekārēm uzcelto
nepārkāpjam o valni, jed ritv ai āzīt, un prezidents spējā
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P niknumā nosvieda zemē spēju kauliņus, bez redzama
K e m e sla pārtraukdam s nepabeigtās p artijas, jo pēkšņā
n o m ā k t ī b ā bija atskārtis, ka galu galā visi atrod paP s a u l ē savu vietu, visi, atsk aito t viņu, un pirm o reizi
Ķ ievēroja, ka tik a g rā rīta stundā viņa krekls jau izm ir
cis viss vienos sviedros, sam anīja no jū ra s reizē a r izE ģarojumiem uzkāpjam m aitas sm irdoņu v alg ajā tveicē
v un izdzirdēja savas izspīlētās p autu trūces vārgos pīk| stus, kas atg ād in āja spiedzīgas flautas svelpoņu, un
B fiodom āja, ka pie visa vainīga velnišķīgā sutoņa, lai
■ gan sevišķi pārliecināts par to nebija, jo tajā pašā reizē
K-riplūkojās pa .logu, lai izdibinātu, kāpēc n elāga spozme
k Idā jās p āri visai nekustīgajai pilsētai, kur vienīgā dzīvības pazīm e bija m aitu vanagu baru satrau k tais virmojums ap ubagu slim nīcas pažobelēm, kā a rī U zvaras
laukumā stāvošais aklais diedelnieks, kurš, liekas, -bija
ļ: pam anījis pie valdības nam a loga dirnoša večuka dreĶ boņu un ar savu ķeģīti pam āja tam kādu .brīdinošu
E zīmi, vienlaikus k aut ko uzsaukdam s, bet, ko īsti, tas
K pili nebija sadzirdam s, tāpēc ģen erālis to uztvēra tikai
E kā vēl vienu nelādzīgā rīta ļa u n ās om as izpausm i, kas
M liecināja p ar nenosakām ām draudīgām briesm ām, taču
v šajā bezgalīgi g arā s pirm dienas nogalē otro reizi sev
Ķ atkārtoja, ka tas viss nāk vienīgi no velnišķīgās tveiE ces, un m irklī viņu miegā iežūžoja lietus lāšu čaboņa
■ pret pils logu stikliem, ttimSr viņa m iegs bija tikai pus■ nomoda snauda, kurai cauri sūcās atskārsm e par api,' kārt notiekošo, un tāpēc viņš izbīlī spēji uztrūkās,
B Iesaukdamies, kas tu r nāk, lai gan dzirdam a bija tikai
E paša sird s izbiedētā kūleņošana, kas šķita vēl skaļāka
E tāpēc, ka gaiļi šajā rītau sm as stundā dīvainā kārtā kluK Sēja, tu rk lāt bija jūtam s, ka Visuma kuģis, viņam giim ļot, iebraucis kādā dīvainā ostā un tag ad peld rēnas,
E siltas m iglas drīksnās, bet dzīvā debess un zemes rai dība, kurai piemita spēja sa ju st nāves tuvum u daudz
f labāk nekā visiem pašgudro cilvēku muļķīgajiem pareI dzējumiem reizē ar zinātniski visstingrāk nopam atotām
■ teorijām , tag ad izbailēs klusēja, gaiss itin kā pagaisa.
I laikā tecējum s m ainīja virzienu, bet viņš, k ājās uzslēL jies, m anīja, ka sirds ar k atru soli pietūkst, bungādiņas
■ draud p ārp līst un pa nāsīm izšļācas kūsājošs šķidrums,
I nāves stundiņa pienākusi, viņš nodpm āja savā ar as|i nīm nošķiestā k arav īra svārkā,, tom ēr drīz vien atjēdzās,
i nē, manu ģeneral, tas ir tikai cikjo^^, trč u baiMpīgāķais
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no visiem, kuri jebkad gabalos bija saraustījuši un k a
atsevišķas sa las izsvaidījuši kādreiz viengabalaino K a4
rību kontinentu, tik drausm īgi klusa katastrofa, ka tikai
viņš ‘ ar brīdinošo instinktu to saju ta daudz ag rāk i
iekams vēl bija sākusies suņu gaudošanas un visti!
kladzināšanas sacelta apdullinošā jezga, un ta s joņojaj
šurp tik neaptveram a ātrum a, ka viņš tikko bija p a g u l
vis to nodēvēt kādā piemērotā sieviešu vārdā, kam ēļļ
juceklīgā barā šurpu skrēja pārbijušies virsnieki, k l^ tļ
gādam i, šoreiz nu gan esam dimbā, m anu ģenerāl, ta^f
gad m ūs aizraus uz elli kopā ar visām zemes pīckām i
bet viņš aši pavēlēja a r vantīm un brangām n o stip rin āt
visas durvis un logus, gaiteņos piesiet visus sardzēs
posteņus, vistas un goviš sadzīt pils pirm ā stāva kan*ļ
cēlējas telpās, katru priekšm etu nostiprināt savā vietā,;
sakot a r U zvaras laukum u līdz p at drausm īgu izbailie
ša u stītā s valsts pēdējām robežām, pati tēvzeme tikai
noenkurota savā vietā a r bargu pavēli pēc pirm ajāntf
panikas pazīmēm divas reizes izšaut gaisā, bet. pēc ta m l
jebkuram tieši virsū, un tom ēr nekas nespēja pretoties®
virpuļojošo viesuļu brāzm u naža asmeņiem, kuri glud|ļf
griezumā pāršķēla pils galvenās ieejas tērauda bruņu!
plāksnes un aizrāva sev līdzi gaisos m anas govis, b e l
viņš p ats drausm īgā trieciena negantajos zvēlienos ij
ap jau st nespēja, no kurienes sīpām šurp veļas negantās]
plūdu bangas, Visnotaļ kā vulkānisku krusu sev Ndzjp
raudam as balkonu paliekās, visdažādākos meža un jū*j
ras dzelmju iemītniekus un citu drazu, nedz a'rī ja u d ā ja !
dom āt baisfnīgajai katastrofai kaut cik atbilstošā iz v ēra
sienā un, ģrēku plūdu atvaros svaidīts un m utē juzT
dam s kodīgu, rutku saknēm līdzīgu sarūgtinājum i!
garšu, ik pa brīdim izgrūda, kur tu esi paslēpusies, M ķ l
nuela Sančesa, m anu siekalu sīvums, je d ritv ai āzītv
kādā elles pažobelē tu esi iesprukusi, ka tevi neskaff
m anas atriebes dzelonis. Pēc viesuļu pierimuma, ka®
atkāl bija iestāj ies'* klusum s, prezidents atguvās, kaļ
kopā a r saviem tuvākajiem adjutantiem airu laivā kuģA
pa audienču zāles drupaču un drazu zupu, pēc tam viņjS
pa ratnīcas durvīm laim īgi izkļuva laukā un airē jā s]
tālāk pa U zvaras laukum u, veiksmīgi izvairīdam ies nqT
sadursm es a r nolauzto palm u un apgaism es la te rn u |
stabu stum beņiem, līdz nokļuva katedrāles rām ajā la-j
gūnā, kur ģenerāļa apziņā uz mirkli atplaiksnījās gaiš
redzīga atsk ārta, ka viņš nekad nav bijis un nekad ari]
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mfeDūs pilnīgs savas v aras saimnieks, bet pēc tan\, šīs
rūgtās atziņ as pazem ots, kuģoja tālāk pa katedrāles
telpām, kur ūdens dziļum s šķita dažāds atkarībā no
ļogu vitrāžu atspulga galvenā altāra m asīvajos zelta
lapu rotājum os un sm aragdā veidotajos ķekaros, k ā arī
plderis dibenā saredzam ajām košajām kapu plāksnēm,
žem kurām atd u sējās dzīvi apbedītie viceķēnjņi, kā arī
savās cerībās pieviltie arhibīskapi, bet tālaik tā iekrā
sojum u jau noteica g ran īta kalna atradzei līdzīgais
tukšais jū ru un okeānu adm irāļa m auzolejs ar triju
karavelu attēliem , kurš bija uzcelts gadījum am , ja kādu
' dienu adm irālim uzrastos vēlme, lai viņa kauli atdus'ē(
tos mūsu vidū, un, tā uz priekšu virzoties, mēs pa prezfjitērijas kanālu iebraucām kādā p ar zaigojbŠu akvāriju
pārvērstā iekšēja pagafinā, pa kura dibena zilgajām
kafeļu plāksnēm rosījās tunzivju bari, knibinādam i tuļļferožu un saulgriežu stublājus, bet pēc tam pa krēslai*
fiajiem biskajiešu klostera gaiteņiem iespraucām ies muJeņu celles,. redzējām kādu klavihordu peldam dziedā
šanas z ā le i intīm ajā baseinā, ēdam telpas m irušajos
ūdeņos apskatījām pie uzklāta kopgalda noslīkušās klos
tera iemītnieces, bet pēc tam pa izeju uz balkoniem
tajā vietā, kur bija atradusies pilsēta, viņš zem m irdzo
šajām debesīm ieraudzīja plašu ezeru un tikai tad no
ticēja tam , ka viss šis posts, m anu ģenerāl, nācis pār
pasauli tādēļ, lai es atbrīvotos no mokām, ko man uz
likusi M anuela Sančesa, jedritvai āzīt, ir g an barb aris
kas Dieva tā Kunga vald īšan as metodes, salīdzinot ar
m ūsējām , viņš pašapm ierināti nodom āja, vērdam ies duļ
ķainajā ūdens izplatījum ā, kas visnotaļ bija noklāts ar
[noslīkušām vistām uņ kur tikai vietum is v irs ūdens
pm eņa pacēlās katedrāles torņi, bākas apgaism es
Smaile, viceķēniņu rajo n a kv artālā a r kaļķiem balsināto
bagātnieku nam u sauļošanās balkoni, pam estās nēģeru
vergu tirdzniecības o stas pauguraine izk aisītās salas,
kur bijām sapulcējušies mēs, pēc orkāna vēl dzīvi pa
likušie p ilsētas iedzīvotāji, un, paši savām acīm neticē
dam i, skatījām a r nacionālā karoga krāsām rotāto laivu
^kūņojamies cauri noslīkušo v istu S arg asu jū ra s jūklini,
p r o jā m viņa g rū tsird īg ās acis, gļēvās lūpas, domīgo
roku, ar kuru viņš m eta k ru sta zīmes, lai m itētos lieta
vas, sāktu spīdēt saule un atdzīvotos noslīkušās vistas,
№ patiesi, tā s atkal atguva dzīvību, un pēc viņa pavē
les noplaka a rī ūdeņi. Līksmes zvaniem šķindot, k rāš
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ņām bengāliskām ugunīm švirkstot un svinīgai mūzikai^
dimdot, a r ko svinīgi tika atzīm ēta atjau n o šan as darbu]
pam atakm ens likšana, U zvaras laukum ā ša jā p ašā sa*ļ
k arā bija sapulcējusies (aužu drūzm a, lai gavi}u sa u cie t
niem sveiktu T ēvijas glābēju, kurš bija piespiedis bēgti
orkāna pūķi, un tad kāds cildinām o varoni negaidoši
sag rāb a aiz piedurknes nolūkā izvilkt viņu uz pils bal-*
kona, jo tobrīd vairāk nekā jebkuru citu reizi tau tai
bija nepieciešams prezidenta iedvesm ojošais vārds, u tu
pirm s vēl bija iespējam s paglābties no šā v ien p rātīg i
aicinājum a, m ūžos lai dzīvo diženais varonis, viņš sa^l
vās īk stīs kā jū ra s bangu zvēlienu saju ta uzviļņojan^
jau no. vald īšan as pirm ajām dienām pazīstam o atskārtu^
ka nekad un nem ūžam viņam nepietiks drosm es rādīties
vaigu v aigā uzreiz visai pilsētai, vārdi viņam iesprūda
kaklā kā akm ens bluķi, un velnišķīgā gaišredzībā viņš
uz laiku laikiem apjēdza, ka viņam nekad nav bijis un
nebūs pietiekam as apņēm ības pilnā augum ā nostāties
bezdibeņa m alā, kād s viņam šķita ļaužu pūlis, un tāpēc
U zvaras laukum ā m ūsu acu priekšā viņš aizvien pavī
dēja kā netveram s rēgs, tikko jaužam a form as tērpā
ģērbta vecūkšņa ēna, kura no prezidenta pils balkona
rausa svētījum ā pacēla roku un m irklī atkal pagaisa^
taču a r šo izzūdošo redzējum u pietika, lai iedvestu
m um s ticību, ka ta s ir bijis tieši viņš, skolotājs un va-j
donis, kurš uzm ana m ūsu nomodu un m ūsu miegu, kag
mēr p ats piepilsētas savrupm ājas vēsturisko tam a
rindu koku pavēnī sēdēja atzvilis no klūgām pītajā
krēslā a r neskartu lim onādes glāzi rokā un ieklausīja^
kukurūzas graudu čaboņā, kurus viņa m āte Bendisjonaļ;
A lvarado p ārb ārstīja ķirbja traukā, bet pēG tam caurļ
žilbinošajai bula ņirboņai noskatījās, k ā memmīte no
tver palsu vistiņu, iespiež to sev padusē un ar zināmu]
saudzību sagriež tai kaklu, ta jā pašā laik ā m aigi man
acīs ielūkodam ās un liegā m ātes b alsī sacīdam a, šiterij
tādā vīzē tik daudz galvu lauzīdam s un labāka k u m o sa
vēderā nem atīdam s, tu drīz vien dabūsi delamo, palieca
taču pie m anis uz vakariņām , viņa lūdzās, p ū lē d am ā s
dēlu' iekārdināt a r m irstošo vistu, ta jā p ašā reizē a r
abām rokām to saturēdam a, la i putns, nāves trīsā s ra u s ļ
tīdam ies, nepaspruktu viņai no rokām, un viņš bija atļ
mieru, labi ja u , labi, m āt, palikšu arī, un tā viņš ar,
aizvērtām acīm nosēdēja līdz pat n ak ts tum sai no klū*
gām p ītajā krēslā, ļaudam ies tīkam ām žūžām ,. ko uz-

dvesa katlā verdošās vistas kārdinošais arom āts, mjegā
jieiegrim dams un tajā pašā laikā apcerēdam s m ūsu
dzīves problēm as, jo vienīgais, kas m um s deva drošību
ia jā pasaulē, bija viņš ar savu esamību, viņš, p ār kuru
varas nebija ne mērim, ne ciklonam , viņš, kuram ne
spēja kaitēt M anuelas Sančesas nievas, nedz arī laika
tecējums, viņš, kuram bija lem ta m esiāniskā laim e doināt m ūsu vietā, labi apzinoties, ka nespēj pieņem t ne
viena lēmuma, mums nepielāgodam ies, jo viņš visus ne
gaisus bija pārlaidis« nevis pateicoties savai nepārspē
jam ajai vīrišķībai un neiedom ājam ajai gudrībai, bet gan
Jāpēc, ka bija vienīgais no mums, kurš apjēdza mūsu
Jikteņa patieso apjomību tik lielā m ērā, ka savā laikā,
māt, pēc ilga un grūta ceļojum a varēja nosēsties atpū
tai uz tālo austrum u robežu vēsturiskā akmens, kurā
^ija iekalti par tēvzemes neaizskaram ību kritušā pēdējā
kareivja vārds, uzvārds un dzim šanas dati, un no še 
jienes nolūkojies uz svešās tau tas drūm o un ledaini
salto pilsētu, redzējis tu r mūždien līstošo lietu, sodrēju
krāsā ietrieptos rīta m iglājus, pārspīlēti pieklājīgi ģēr
bušos ļaudis elektriskajos tram vajos, lepnas bēres un
gotiskus līķu ratus, ko vilka ar košām spalvām rotāti,
balti rumaki, redzējis avīžu lapās Ievīstījušos bērnus
guļam katedrāļu portālos, jedritvai āzīt, tā nu gan ir
ķēmīga tau ta, viņš bija izsaucies, izskatās tīri pēc dzej
dariem, bet patiesībā tādi nem az nav, jo šeit pie varas,
manu ģenerāl, ir atpakaļrāpuļi konservatori, viņam pa
skaidroja, un viņš atgriezās no šā ceļojum a, sajūsm i
nāts p ar atklājum u, ka nekas nespēj līdzināties trūkum a
māktās tēvzemes vējam a r sapuvušu gvajaves augļu
smirdoņu, tā s tirg u s kņadai un pievakares stundu urdīgajām skumjām, un nekad viņš nespēra kāju pāri tās
ļiobežām — ne ja u tāpēc, ka būtu baidījies izkustē
ties no krēsla, kurā bija nosēdies, kā to apgalvoja
ipnaidniekr, bet gan tālab, m āt, ka cilvēks ir tikpat kā
ķoks m ežā, tikpat kā savvaļas dzīvnieks, kurš atstā j
lavu mitekli tikai tāpēc, la i meklētu pārtiku. A r m irsta
mās stundas gaišredzību, kas piemita tā s snaudā grim 
sto šās augusta m ēneša ceturtdienas diendusai pirm s
daudziem gadiem, kad viņš bija iedrošinājies apzināties
Savas godkāres robežas, prezidents to bija atk lājis ar!
kādam citas zemes un cita laikm eta karavīram , kuru
{ieņēma vienatnē sav as d arbistabas tveicīgajā pus
tu m sā. T as bija kautrīgs, galm a greznības apstulbots
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un ižsenis ja u ar vientulības zīmogu apzīm ēts jaunekš
lis, kurš durvīs palika stāvam , neiedrošinādam ies sp elļ
kāju p āri tā s slieksnim, iekāms ienācēja acis nebija piel
rad u šas pie glicīniju sm aržas liesmu piestrēgtā, tven
čīgā gaisa, u n viņš saredzēja vlrpuļkrēslā sēdošo s ir iii
galvi ar g alda virsm ai uzlikto dūri, un šis cilvēks izska
tījā s tik ikdienišķs un bezkrāsains, ka viņam t t e b $ ^ _
nekā kopīga a r tā publiskajiem attēliem , bez ap s a rd z e s®
un ieročiem, a r m irstīg a cilvēka sviedros i ž m i r k u š |ļ
kreklu u n pie pieres pielipinātām salviju lapām g alv as®
sā p ju teindēšanai, un tikai tad , kad es biju p ārliecin ā|®
jies p a r neticam o patiesību, ka šis izkurtējušais v e c i ļ
ir ta s p ats m ūsu bērnībās elks un m ūsu vistīrāko s l a v a i f l
sapņu iemiesojums, tikai tad atn ācējs spēra kāju p ā ri®
slieksnim un, priekšā stādīdam ies, nosauca savu v ā rd u ,®
runādam s tik skanīgā un dzidrā balsī, kāda r a k s t u r ī g a s
cilvēkam* kurš cer, ka savu darbu dē) ir ja u pazīstam s, 9
bet vecais v īrs paspieda m anu roku a r sievišķīgi g ļē -®
viem pirkstiem , kuri šķita piederam kādam b īs k a p a m *
un pēc tam izbrīnētā vērībā noklausījās p asak a in ajo s®
sapņos, kurus izklāstīja atnācējs, pieprasīdam s ieročus.®
un so lid aritāti cīņai, k u ra, jū su augstība, ir a rī ju s ē fa j®
viņš pieprasīja loģisku palīdzību un politisku a tb a ls tu ®
nesaudzīgam , žēlastību nepazīstošam karam , kurā rei'z f ļ
p ar visām reizēm tiktu noslaucīti Visi konservatīvie r ^ H
žimi no A ļaskas līdz p a t P atag o n ijai, bet ģenerāli s v i n
šinieka dedzība tā satrau ca, ka viņš nevilcinādam ies®
ap jau tajās, kāda velna pēc šis, jed ritv aī āzīt, ja u co ties®
tādā bčzdeļu p ad arīšan ā, kāda joda pēc tu tīš u p rā t®
meklē savu nāvi, u z ko svešais bez jebkādas k a u trē Š ^ B
nās tū līt atbildēja, ka pasaulē, jū su augstība, nav lie ļ®
lāka goda kā m irt p a r savu tēvzemi, bet prezidents, a r ®
nožēlu pasm īkņādam s, pam ācīja atnācēju, ka n e v a ja g o ļ®
būt k au t kādam puskoka lēcējam, puis, un ielāgot, k a ®
tēvzeme vispirm s ir p ašam savas ādas p a s a rg ā ša n a i®
jā, jā , tā ta s ir, m anu zēn, Un, to sacīdam s, viņš p a v ē la ®
uz g alda uzlikto, dūrē sažņaugto.roku un p arād īja ta ja ®
turētu stik la bumbiņu, pam ācīdaitiš, ka tā esot kaut k ā |H
tāds, kas cilvēkam vai nu esot, vai a rī neesot, ta c o H
tikai tādam , kas to tu ro t savā rokā, tā patiesi p i e d e r o š i
un tā tas, puis, arīdzan ir a r tēvzemi, un, svešajam pa
plecu uzsizdam s, izvadīja to laukā, nekā cita tam n e ®
sniegdam s, p a t n e m ierinājum u, ko v arētu dot kauču ■
vai solījum s, bet ad ju tan tam , kurš aizd arīja durvis, pi& M
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r
B kodināja nule izgājušo cilvēku nekādā ziņā neapgrūtiļ - nāt, p at netērēt laiku a r tā izsekošanu, jo tam āda gan
ļ niezot, taču citādi esot nekaitīgs. So izteicienu mēs
I no prezidenta vairs nekad nedzirdējām , līdz p at tam
I laikam, kad pēc ciklona tika izsludināta am nestija vii siern politieslodzītajiem , kā a rī atļau ts atgriezties dzimI tenē visiem em igrantiem , izņem ot literātus, jā , šiem
■ spalvas jādelētājiem nekādā ziņā nedot atceļa, ģenerē*
K lis piekodināja, jo tiem, tā p a t kā jauniem cīņu gaiļiem
K pirms spalvu dīgšanas, kniešot āda, tālab viņi ne velļ nam nederot, bet, ja arī kam noderētu, viņ š piebilda,
1 tad esot vēl sliktāki par politiķiem, sliktāki par pries| teriem, to jū s lieciet aiz auss, bet visi pārējie, lai kāda
■ būtu to politiskā nokrāsa, drīkst atgriezties, jo tēvzeļ mes atjaunošana ir visu m ūsu kopīgs uzdevums un lai
■ visi pārliecinātos, ka viņš atkal cieši tu r v aru savās roI kās ar jo stingru bruņoto spēku atbalstu, kuri atkal
| kļuvuši tikpat uzticam i kā agrākos laikos, protam s, tikai
K pēc tam , kad viņš starp augstākās pavēlniecības locek
li jieni bija sadalījis no ārzemēm saņem tos pārtikas
■ līdzekļu, m edikam entu un citu pirm ās nepieciešamības
K preču sūtījum us, tikai pēc tam , kad viņa m inistru ģime■ nes svētdienas pavadīja liedagā S arkanā K rusta atsūtī1 tajās te ltīs un lauku hospitāļos, kad asinsplazm as un
■ piena pulvera tonnas bija pārdotas veselības aizsardzīI bas m inistrijai, kura tos sav u k ārt vēlreiz pārdeva trū■ cīgo ļaužu slim nīcām , tad a rī galvenā štāba virsnieki
ļ savas am bīcijas nom ainīja pret līgum iem sabiedrisko
■ celtņu jom ā un atjaunotnes program m as pasākum os,
■ kurus ievadīja vēstnieka Vorena izgādātais ārkārtējais
■ aizņēmums, p ar kuru viņa v alsts kuģiem tika piešķirtas
m neierobežotas zvejas tiesības m ūsu republikas teritoriā*
f. lajos ūdeņos, jedritvai āzīt, tā s ir tikai tam , kura rokās
■ faktiski atrodas, prezidents pie sevis noburkšķēja, atce
rēdamies krāsaino bumbiņu, kuru pats bija rād ījis na■ baga bez vēsts pazudušajam sapņotājam . A tjaunotnes
■ program m as pasākum i ģenerāli tik ļoti bija aizrāvuši,
P ka viņš tajos piedalījās personiski, iejaukdam ies vis*
[n ie c īg ā k a jo s sīkumos, gluži tā p at kā sav as v ara s sāf kotnējos laikos. Ar pīļu mednieka stulm eņiem kājās un
■ platm ali galvā viņš b rad āja pa ielu dūkstīm , uzmanīI dams, lai netiktu uzcelta kāda cita pilsēta kā vienvienīgi
1 tā, kuru viņš savos vientuļā slīkoņa sapņos bija iecerējis sev p ar godu un slavu, un tā viņš tram dīja inženie109

rus» ar pavēlēm šitentos nam us nekavējoties aizvākt un(
pārvietot uz turieni, kur tie man nebūtu p ar traucēklim
un tas tika izdarīts, bet tad viņam atkal ievājadzējās,
palūk, šo torni pacelt p ar diviem metriem augstāk, lair
no turienes būtu saredzam i selgā braucošie kuģi, un
torni pacēla augstāk,-pēc tam viņam iegribējās mainīt:;
upes tecējumu pretējā virzienā, un to m ainīja, n e v ie n u
vārda neiebilstot un p at ne aci nepam irkšķinot, un viņ$j
staig āja, tā iesvilies drudžainajos atjaunotnes darbos.;
un tik nevērīgs pret sīkākām valsts pārvaldes lietām »
ka bija au g stāk ā m ērā izbrīnīts un pārsteigts, kad viens]
no izklaidīgākajiem adjutantiem aiz pārpratum a viņam
ieminējās, kā tad galu galā izbeigt nelāgo ķēpu atf
bērniem, un tikai tad viņš, kā no debesīm nokritis, m ig -;
lainā nojautā apvaicājās, p ar kādiem bērniem, jedritvai
āzīt, īsti ir runa, jo līdz šim viņam bija noklusēts, ka
armijas- vīri slepenībā tu r iesprostotus bērnus, kuri
spvā laikā loteriju izlozēs izvilkuši laim ējušos numu-ļ
rus, baidoties, ka bērni varētu izpļāpāt noslēpumu, k ā d i
kārtā p ar la im īg a jā m ’aizvien izrād īju šās prezidentam
piederošās biļetes, bet vecākiem, kuri meklēja savuSi
m azuļus, paskaidroja, ka visas baum as esot nepatiesas,
līdz sagudroja kādu labāku atru n u , ka šād as nevalodas
izplatot ārzem ēs patvērum u atrad u šie emigranti« kā arf
dzimtenē dzīvojušie m elīgie opozicionāri, līdz beidzot
tēvus un m ātes, kuri dum pīgā pūlī bija sapulcējušiespie kādas kazarm as, izkliedēja ar mīnm etēju zalvēm^
sarīkojot publisku slaktiņu, taču a rī šis gadījum s, manu
ģenerāl, tika noklusēts, lai neuztrauktu jūsu augstību«
jo patiesībā bērni gan ieslēgti o stas cietokšņa p ag ra b o ši
ta^u viņu dzīves apstākļi tu r ir lieliski, visi viņi ir ve
seli un ja u trā omā, taču šobrīd mēs esam dimbā tālab,
ka nezinām, ko galu galā a r viņiem iesākt, m anu ģene*
rāl, jo to pavisam ir ap divi tūkstoši. N ekļūdīgā nvM
torte nodrošināt sev drošus laim estus prezidentam bija
ienākusi p rātā pavisam neviļus, noskatoties uz biljarda?
bumbiņām iekodinātos skaitļos, un š ī ideja izrādījās
tik pārsteidzoši vienkārša, ka viņš p ats nespēja tai no-3
ticēt, kad redzēja tirg u s laukum ā m ilzīgos satrauktai
(aužu pūļus, kuri kopš dienasvidus pārpildīja U zvaras
laukum u, svilinošajā saules tveicē gaidīdam i iecerēta
brīnum u, a r pateicības saucieniem un cildinošiem trans*
parentu uzrakstiem sveikdam i augstsirdīgo d zim tenei
tēvu un glābēju, drošas laim es izdāļātāju, pēc tam vēl

ieradās m uzikanti un virves dejotāji, aši tika uzslieti
kioski un uzkostuves, iznira aizvēsturiski rulešu galdi,
sākās dzīvnieku izlozes, šie pagājušo laiku un pasauļu
pasākumi, kuri ielīksmoja ]audis gaidām ās lielās laim es
lū p ās, un katrs ja u šobrīd m ēģināja g ū t ko taustām u
no daudzo ilūziju sīkajām drupačām , līdz beidzot tieši
pulksten trijos atvērās balkona durvis un iznāca trīs
zēni, jaunāki par septiņiem gadiem , kurus bija izvēlēju
šies paši laukum ā sanākušie {audis, «lai nerastos nekā*
das šaubas p ar spēles godīgum u, pēc tam ikvienam no
bērniem iedeva noteiktas k rāsas m aisiņu, kurā atrad ās
drošu liecinieku iepriekš pārbaudītas, no viena līdž des
mit num urētas desm it biljarda bum biņas, bet tagad,
'uzmanību, senjori un senjoras, ikviens no bērniem ar
aizsietām acīm no k atra m aisiņa izņems vienu bum
biņu, vispirm s to d arīs zēns, kuram rokās zilais m ai
siņš, tad nākošais a r sarkano, līdz, visbeidzot, kārta
pilnāks dzeltenajam , un tā cits pēc cita zēni iebāza roku
m aisiņā, dibenā sataustīja deviņas vienādas bumbiņas,
bet desm itā bija ledus aukstum ā, kuru atbilstoši slepe
nībā dotiem norādījum iem tad ņu a rī izņēma laukā, pa
rādīja pūlim tm skanīgā balsī nolasīja uz bum biņas
esošo skaitli, un tā d ā kārtā no m aisiņiem izvilka tikai
iepriekš vairākas dienas uz ledus tu rētās bum biņas ar
laim ējušo biļešu numuriem, kuras viņš laikus bija re
zervējis sev pašam , vienīgi mums nebija ienācis prātā,
manu ģenerāl, ka puiše)i varētu sākt pļāpāt, un mēs
atjēdzām ies tik vēlu, ka ja u nekas cits vairs neatlika kā
viņus iespundēt, vienu trijnieku pēc otra, tad to pašu
izdarīt ar nākamiem pieciem, līdz nonācām ja u līdz div
desmit, iedomājieties tikai, m anu ģenerāl, aiz viena pa
vediena atrisinot šo kamolu, mēs atklājām , ka šajos
nacionālās loterijas ūdeņos bija zvejojuši visi sausze
mes, jū ra s un gaisa bruņoto spēku pavēlniecības au g 
stākie virsnieki, un tā p a t viņš uzzināja, ka pirmie uz
balkona iznākušie zēni to bija darījuši pēc savu vecāku
'gribas, iepriekš apm ācīti iluzoriskajā prasm ē pēc taus
tes atšķirt uz ziloņkaula bumbiņām iegravētos skaitļus,
•bet nākam os vajadzēja sadabūt ja u spaidu kārtā, jo
‘ļrija izplatījušās nevalodas, ka neviens no zēniem, kuri
Izlozēs parādījušies uz balkona, no turienes v airs nav
atgriezies, tāpēc vecāki savus bērnus sākuši slēpt un
p a t dzīvus apbedījuši zemē, kam ēr pusnakts stundā
Speciālas trieciengrupas tos tvarstījušas, tā p a t iekšējā
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karaspēka trauksmes vienības ielenkušas Uzvaras laid
kumii^ nevis lai uzturētu kārtību no laimes apskurbta-j
Šajā pūlī, kā tas viņam bija ticis apgalvots, bet gan ar
uzdevumu atvairīt trakojošos ļaužu barus, kuri, nāves
draudus izkliegdami, kā neprātīgu vēršu bars grasījas
mesties uzķrukumā, bet ārzemju diplomātu mēģināju-ļ
mus noklāt audiencēs pie prezidenta, lai uzstātos paj-ļ
vidutājiem šajā konfliktā, attiecīgie ierēdņi noraidīja
ar daždažādām pasaciņām par ērmotām slimībām, kuļļ
ras piemeklējušas prezidentu, piemēram, valsts gal«a[
nevienu nevarot pieņemt tāpēc, ka viņam vēderā saviei
suŠies krupji, vai arī apgalvoja, ka viņš guļot, tikai
kājās stāvot, jo citādi viņam lielas mokas sagādājat]
mugurkaulā ieaugušo dižķirzaku dzeloņainās kumbru
spuras, tajā pašā,laikā viņam noklusēja no visām pal
saules malām pienākušos protestus un lūgumus, ta M ļ
ne pušplēsta vārda viņš neuzzināja par to, ka tele*|
gràmmu atsūtījis pāvests, kurā viņa apustuliskā aug?|
stiba izteikusi savas bažas par nevainīgi ieslodzīto;
likteni, un, patiesi, manu ģenerāl, cietumi kā bāztin pWi
bāzti ar dumpīgajiem vecākiem, un nav vairs sadabijļl
jami pirmdienu loterijām vajadzīgie zēni, jedritvai āzlt,
nu gan reiz ir mēsli vagā. Un tomēr ģenerālim vel aiz
vien, nebija īstas skaidrības par to, kādā negantā ķezfi
iekūlušies, līdz pats ar savam acīm nebija aplūkojis!
ieslodzītos bērnus, kuri kā apkaušanai sagādāti džīvr
nieki bija sadzīti ostas cietokšņa iekšpagalmā, un re-ļ
dzējis tos no pagrabiem pēc daudzu mēnešu ilgasi
murgu nakts gūzmā izkūņojamies dienas gaismā, kurj
tie, saules spozmes apžilbināti, mīņājās kā izbiedēts!
kazlēnu bars, un viņu bija tāds daudzums, ka preziJ
dents tos neredzēja kā divus'tūkstošus atsevišķu dzīvu
radījumu, bet gan kā vienvienīgu bezveida milzu bfitņi,
no kuras uzplūda bezpersonisks saulē apsvilušu spalvu
smārds un dobja jūras dzelmju murdoņa. No bojāejas
tos bija paglābis tikai pašu lielais skaits, jo tādu dau
dzumu nebija iespējams iznīcināt tā, ka nepaliktu pāri
nekādu pēdu, bet tas liktu visu pasauli apšalkt sašiitumà vilnim, jedritvai āzīt, teitan nekas nebija līdzams,
un šajā pārliecībā viņš lika sapulcināt bruņoto spēku
augstāko pavēlniecību, četrpadsmit drebelīgu koman
dieru, kuri nekad nebija izskatījušies tik bīstami, jo pa
šiem nekad nebija nācies izjust tādas bailes kā šobrīd,
tālab ģenerālis krietnu brīdi katram no tiem ar ciešu
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urbās acīs, līdz atskārta, ka viņš ir viens pret

ļ Visiem šiem četrpadsmit, un tālab turējās ar augsti p ā 

galvu un, savai balsij piešķirdams jo lielāku bardzību, atgādināja viņiem, ka tagad bruņoto spēku labās
slavas uņ goda saglabāšanai nepieciešama lielāka vie\ ņotlbā nekā jebkad agrāk. Ar dūri uz galda atbalstījies,
jaf nebūtu jaužams, ka viņu pašu māc neziņas baiju
Šalkas, ģenerālis paziņoja, ka neviens netiekot šajā lietā
apvainots, pavēlēja katram palikt savā «postenī un tādā
pasā centībā un pašpārliecība kā līdz šim pildīt savus
Rfenākumus, jo viņa augstākais un neatsaucamais lēK W s esot tāds, ka nekas nav noticis, jedrityai āzīt, un
līdz ar to paziņoju, ka sēde tiek slēgta un par visu
atbildu es pats. Vienkāršas piesardzības labad viņš lika
[pērnus no o,stas cietokšņa slēgtās kravas mašīnās naktī
№ 7vest uz valsts visretāk apdzīvotajiem novadiem, bet
ļlakarā ar izraisījušos sašutumu vētru sniedza oficiāli
Hfinīgu paziņojumu, ka visas nevalodas esot vienkārši
Efaeli, valsts iestāžu rīcībā ne tikai neesot neviena vieInīga bērna, bet vispār qietumos neesot neviena vienīga
ieslodzītā, tenķas par masu deportācijām esot valsts
tflodevēju sagudrojums, lai jauktu pilsoņu prātus, visi
vabts robežu pārejas punkti un ostas esot atvērtas, tā
kat ikviens brīvi varot ierasties patiesībās ņoskaidrosa*
|iiai, lai nāk un pārbauda ikviens, kam vien uz to nesoRļes prāts, un patiesi tā notika, pat no Apvienoto Nāciju
Brganizācijas ieradās izmeklēšanas komisija, kura pārijafļdīja visslēptākos nostūrus valstī un pēc savas pa■ļkas: iztaujāja ikvienu vajadzīgo pilsoni ar tādu neatuaidību, ka Bendisjoņai Alvarado vajadzēja painteresē
jies, kas šie tādi īsti esot par ērmiem, kuri ieradušies
['pie viņas mājās un izokšķerējuši malu maliņas, lai pārKļecinātos, vai kaut kur pagultē, viņas šuvekļu kurvītī
gvai sarenīšu pudelītēs nav noslēpti divi tūkstoši bērnu,
fjtdz beidzot komisijas locekļi publiski paziņoja, ka ciegffimi valstī patiešām esot slēgti, visur valdot miers,
iīatra lieta esot savā vietā un neesot nekādu pierādīRirnu atklātībā dzirdētiem apgalvojumiem, ka valstī
pļjtti notikuši vai notiktu cilvēka tiesību principu pārf Kāpumi tiešā izrīcībā vai arī tādu pieļāvībā, čučiet mieffigi, manu ģenerāl, šie okšķeri aizvācas no mūsu ,zeBies, un prezidents, aizbraucējus izvadot, tiem pa logu
tļam āja ar apšūdinātu mutautiņu, izjuzdams dziTu ap
mierinājumu, ka beidzot viss ir galā, ardievu, ardierceltu
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Viņu, mīļie pirdaki, lai jūra jufrrts ceļā būtu rāma U | ļ ļ
braucieni -tīkams, viņš nopūtās; tagadiņ esam pjļ
dimbas laimīgi izkūlušies, tāčii ģenerālis Rodrigo i
Agilars atgādināja, ka patiesībā ķeza nav beigusies, j 0
bērnu varza viņiem vēl aizvien uz kakla, un prezidents
ieplāja ar delnu sev pa pieri, jedritvai āzīt, to es 6 avisarh biju aizmirsis, ko lai mēs ar šiem resgaļiem iesg. i
kam. Lauzot galvu, kĶ atbrīvoties no šā postā, ģenerā
lim uzradās radikāla glābiņi formula, un viņs.lilfo
bērnus no līdzšinējās slēptuves selvas biezoknī pārvejM
pilnīgi pretējā virzienā nemitīgu lietavu apvidū, kur ne
bija nodevīgu vēju, kas aiznestu sev līdzi bērnu vaima- |
nas, bet mitrums tur pieturējās tāds, ka sauszemes dziif.
niekiem ejot nopuva kājas, skalbes šķita sazeļam paj^
uz mutes izrunātiem vārdiem un starp koku stumbriem; |
peldēja astoņkāji, pēc tam bērnus aizgādāja uz Anju {
kalnu mūžīgo miglāju alām, lai neviens n e u z z in ā ji
kur mazie gūstekņi īsti atrodas, un tā viņus vadāja nor
drūmo novembru puvuma apvidiem uz februāru svčļH
mainajām plakankalnēm ar to līmeniskajām dienām ce
rībā, ka tādā veidā meklētājiem tiks nojauktas jebktEjš ^
pēdaš kā laika, tā vietas noskaidrojumā, bet, uzzinājis,||
ka bērni uz daudzām dienām līdz pat kaklam sadzītijj
risa lauku dūkstainajās slīkšņās, lai tādā kārtā tos p a j ļ
slēptu no Sarkanā Krusta lidmašīnām, un tos sāc|s9
kratīt nežēlīgs drudzis, prezidents tiem nosūtīja h in īn S
tabletes un vilnas segas, bet ar šarlaku sasirgušo labā j
lika tumšākos toņos piekrāšot saules starus un zvaig*9
žņn spozmi, tāpat uz banānu lapām mītošo milzu blakšifl
atvairīšanai viņš lika bērnus apmiglot ar kukaiņu in-■
,dēm, rūpēdamies par mazo gūstekņu iepriecināšanu,ļ
viņš aizsūtīja pie tiem lidmašīnas, no kurām kā pēkšņa i
lietus gāzme lejup bira konfekšu straumes vai arī, 1
līdzīgi puteņa virpulim, pāri bērniem novirmoja kr©Jļ
juma saldējuma kupenas vai noslīdēja pie izpletņiem *1
piestiprināti saiņi ār Ziemassvētku dāvanām, tiekdamies J
bērnos uzturēt mundru omu, līdz viņam iekristu prātā j
gūstekņu problēmas maģisks atrisinājums, bet pagai- ļ
dfim no urdīgajām pārdomām ģenerālis paglābās, tāS J
vienkārši nododams aizmirstībai un pats iegremdēda-a
mies neskaitāmo, ar diendienas sīkām mājsaimniecības i
rūpēm pieblīvēto vienveidīgo bezmiega nakšu purvājā, |
lai, noklausījies devīto stundu pavēstošā stundeņa me- J
tāliskajā šķindā, novāktu uz valdības nama palodzēnfl
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pakts gujā iekārtojušās vistas un aiznestu tās uz kūti,
ti№ uz laktas noliktas, vēlreiz visas pārskaitītu, bet neļjjja prezidents ar šo darbu vēl ticis galā, kad ienāca
kalpone mulate savākt izdētās olas, un viņš pēkšņi sa
manīja no tās uzplūstam jaunības gadu saulaino žir
gtumu un ņiebura kārdinošo šalkoņu un metās viņai
virsū, uzmanieties, ģenerāl, jūs saplēsīsiet olas, mulate
Eebēdama nomurmināja, velns ar olām, viņš attrauca,
vienā ķepas rāvienā nogrūda to zemē un, nedz izģērbda
mies pats, nedz ari izģērbdams sievieti, mežonīgā steigā
tiekdamies paglābties no šīs necilās slavas apdvestās
Otrdienas, kura visnotaļ bija apķēzīta ar laktā tupošo
visiu zaļo mēslu sniegu, kājai piepeši paslīdot, pakrita,
itih kā ieveldamies nodevīgas skurboņas bezdibenī, kur
viss bija pārpilns ar bālganām glābiņa bārkstīm, sma
cīgiem sviedru izplūdiem, spēcīgas sievietes elsām un
manīgiem aizmirstības solījumiem, viņš krita, zelta pie
sim iekāres pilnā strinkšķī iezīmējot dzirkstošu zvaig
znīšu loku un atstājot aiz sevis pēc salpetra smirdoša,
nevaļīga laulāta vīra steidzīgu sēkšanu, biklus suņu
smilkstus, savas alkas pastāvēt acumirklīgajā, žilbino
šajā nāves planda uzliesmojumā ar mēmajiem pērkona
grandiem, taču pēc bezdibenīgā kritiena atģidās, ka
atrodas turpat uz pieķēzītajiem pakaišiem un tēpat
līdzās ir bezsapņu miegā gulošās vistas, un augšup
svempjas mulate ar sasisto olu dzeltenumā biezi no*
trieptajiem brunčiem, gauzdamās, nu, ko es teicu, ģene
rāl, olas pagalam, bet viņš, pūlēdamies apvaldīt nikšnumu.par vēl vienu mīlu bez jebkādas mīlas, pajautāja,
cik tad īsti olu sasists, un paziņoja, ka atlīdzība par
.4ām tikšot atvilkta mulatei no algas, un tad aizslāja,
pulkstenis jau bija desmit, pārbaudījis kūtī katrai govij
smaganas, viņš pēc tam Vēl redzēja vienu no savām
Sievietēm dzemdību mokās lokāmies uz barakas grīdas,
ftedzēja vecmāti, kas no dzemdētājas izņēma kūpošo
radījumu, kuram ap kaklu bija apvijusies nabas saite,
tas bija zēns, un vecmāte apjautājās, kādu tad vārdu
tpēs viņam dosim, manu ģenerāl, un viņš noburkšķēja,
.lai saucot, kādā vien patīkot, pulkstenis bija vienpa
dsm it, kā katru vakaru savas valdīšanas laikā, viņš
saskaitīja sardzes posteņus, pārbaudīja -atslēgas, apse?
dza putnu būrus, nodzēsa gaismu, pulkstenis- bija div
padsmit, tēvzeme mierīgi dusēja, pasaule bija iegrimusi
miegā, bet viņš tumšajā mājā hlmpāčoja uz savu gu-
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ļam istabu, brīdi pa brīdim slīdoša gaism as sta ra ap*H
m irdzēts, ko meta bākas rotējošais prožektorš, uzkart^B
nājis steidzam as bēgšanas gadījum am paredzēto la^H
ternu, ģenerālis aizšāva trejas šautras, aizbīdīja tre ju ^ H
aizbīdņus, noslēdza trejas atslēgas, tad-, notupies u z f l
pārnēsājam ā ķem ertiņa, izspieda dažas skopas m ī z a l i «
lāses un apglāstīja savu nežēlīgo pautu trūces bērrmjM
līdz izspiedumi izlīdzinājās un tas, sāpēm a p r im s to t,*
viņa delnā it kā aizm iga, bet spējā izbīlī atkal u z t r ū k ā s «
kad pa logu, no tālajiem salpetra tuksnešiem n ā k d a m a »
iešalkoja vēja pūsm a, kā zāģu skaidas ģenerāļa guļam- m
istabā izbārstīdam a daudzu bērnu balsu dziedātas d z ie ^ H
m as fragm entus, kas ta u jāja pēc tālā karagājienā a i z ^ ļ
jāju ša bruņinieka, kāds posts un kāda nediena, tie ®
nopūtās, kāpt augsta torņa sm ailē vērot, vai viņš n e a t« V
griezīsies, jau viņš redzēts nākam , redzēts atgriežamies^
ar sam tu pārk lātā zārkā, kāds posts, kādas bēdas, umļ
balsu šajā korī bijāt tik daudz un tā s nāca no tā d a s ®
tālienes, ka ģenerālis gandrīz būtu aizm idzis m a ld īg i
pārliecībā, ka ta s ir zvaigžņu koris, bet tū līt aši palē^
cās, vienreiz pietiks, jedritvai āzīt, viņš niknās dusmās;
kliedza, vai nu es, vai viņi, kliedza, un tie bija viņi, jo^
vēl pirm s atausa rīts, viņš bija devis pavēli ievieto!
bērtius ar cementu piekrautā baržā, pēc: tam tos, vēl
aizvien dziedošus, izveda jū rā ārpus teritoriālo ūdeņu
robežām un tu r baržu a r dinam īta lādiņu Uzspridzināja,
n esagādājot bērniem nekādas ciešanas, j 6 viņi visti
laiku dziedāja, bet, kad ģenerāļa priekšā m iera stājā
sastinga trīs virsnieki, kuriem bija u zdots iz d arīt šo n o j
ziegumu, un ziņoja, ka viņa pavēle izpildīta, viņš tos
p aaugstināja dienestā p ar divām pakāpēm un apbalvoja
a r medaļu p ar uzticību, taču pēc tam lika bez jebkādām
cerem onijām nošaut kā vienkāršus noziedzniekus, jo
esot tā d as pavēles, kuras gan varot dot, bet kuras ne-?
drīkstot izpildīt, jedritvai āzīt, nabaga bērneļi. Sādi
nežēlīgi atgadījum i nostiprināja viņā senseno pārliec
čību, ka visbīstam ākais ienaidnieks iemājo m ūsos pašos
un m eklējam s sirds paļāvībā, jo tieši tie cilvēki, kurus
Viņš bija apbruņojis un izvirzījis sava režīm a atbalsti*
šanai, ag rāk vai vēlāk uzspļāva rokai, kura tos bija
barojusi, tāpēc viņš tos iznīcināja vienā ķetnas trie
cienā un pēc tam no nebūtības izvilka citus un piešķīra
tiem au g stas dienesta pakāpes, vadīdam ies vienkārši no
nojautas un a r pirkstu norādīdam s, tu būsi kapteinis,
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tu pulkvedis, tu ģenerālis, bet visi pārējie leitnanti,
jedritvai āzīt, lai tā lāk noskatītos, kā viņi piebrieda tādā
brangum ā, ka form as tērpiem ja u plīsa šuves, tad p a
zaudēja tos no acīm, līdz kāda nejaušība, kā, piemē
ram , gadījum s a r diviem tūkstošiem aizvesto bērnu,
Viņam atk lāja, ka nodevējs n av bijis tikai kāds atse
višķs cilvēks, bet visa bruņoto spēku au gstākā pavēlnie
cība, kas nekam citam nederēja kā vien negausīgai
»piena patēriņ a palielināšanai, lai tad, kādai d raņķīgā
kai stundai pienākot, piecūkotu šķīvjus, no kuriem paši
ttule bija rijuši, bet es, kurš viņus, visus bija radījis,
jedritvai āzīt, izgriezis p ats no savām ribām , izcīnī
jis viņiem cieņu un maizi, m an nebija neviena m ierī
gāka brītiņa, jo nerim tīgi vajadzēja piesargāties no
viņu godkārīgajiem tīkojumiem, visbīstam ākos paturot
savā* tuvum ā, allaž acu pdekšā labākai uzraudzībai,
bet rām ākos nosūtot uz pierobežas garnizoniem , ūn
tikai viņu dēļ, m āt, es sam ierinājos ar jū ra s kājnieku
Okupācijas daļu ierašanos, kas notika, nevis lai kopī
giem spēkiem apkarotu dzelteno drudzi, kā oficiālajā
paziņojum ā rak stīja vēstnieks Tompsons, nedz ari sa
biedrības neapm ierinātības novēršanai, kā apgalvoja
trim da izdzītie politiķi, bet vienīgi tāpēc, lai m ūsu a r 
m ijas vīriem iem ācītu kārtīg u uzvedību, tieši tā, m āt,
tas viss notika, un līdz ar to k atrs saņēm a sev pienā
cīgo daļu, desantnieki iem ācīja m ūsējos sta ig ā t ar ap 
autām kājām , pēc savu darīšanu nokārtošanas dibengalu noslaucīt a r papīru un lietot prezervatīvus, tāp at
viņi m ani izskoloja slepenajas izdarības ar paralēlu
dienestu radīšanu, lai arm ijas ļaudīs uzturētu sav star
pējas sacensības garu, m anis dēļ viņi sagudroja nodi
bināt v alsts drošības dienestu, izm eklēšanas ģenerālo
aģentūru, sabiedriskās k ārtības nacionālo departam entu
p h citus cūcīgus pekstiņus, ko es p ats v airs ij lāg ā ne
atceros, kā arī dažādus, citu citam līdzīgus organism us,
kurus atk lātīb ā pasludināja p ar atšķirīgiem , lai gan
patiesībā tie bija viens un ta s pats, un tā es vispārējā
ļem bastā m ierīgāk varēju valdīt, likdam s m anīt, ka tie
cits citu uzrauga, likdam s piejaukt liedaga sm iltis ka
zarm ās piegādājam am šaujam pulverim , savus patiesos
nodomus noslēpdam s a r pilnīgi pretējiem izdom āju
miem, un tom ēr sacelšanās nebija novēršam a, tā ka
viņam vajad zēja ar žultainām niknum a putām uz lūpām
Ielauzties pie dumpiniekiem un uzbrēkt, pastāviet pie
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ratiem , gnīdas, šeit n āk virs, k ura rokās ir vara, u i
līdzenas vietas atb ru ņ o t visus nemierniekus, un virs
nieki, kuri nule vēl bļja šaudījuši, par mērķi izlietodami
m anu ģīm etni, tā nobijās no līs bardzības, ka paši atbruņojās un, paklausīdam i . nākam am uzbrēcienanv
tū līt novilkt form as tērpus, kurus valkāt drīkst tikai
vīri ar pautiem , nevilcinādam ies izģērbās, bet, kad p g
nāca ziņa, ka, m anu ģenerāļ, sacēlusies a rī Sanhero;<
nimo bāze, viņš devās uz turieni un, šļūkdam s ar savām
n evarīga vecūksņa m ilzu stam pām , iegāja tu r pa gal:
venajiem vārtiem cauri divām sadum pojušos gvardu
rindām , kas, ieraudzīdam as galveno virspavēlnieku, g o |
dam viņu sveica ar paceltām Šautenēm, pēc tam v iņ i
viens pats, bez jebkādas apsardzes un neapbruņots;
ieklūnkuroja dumpinieku kom andpunkta zālē un varas
apziņas uzzibsnījum ā tiem uzbrēca, gulties uz grīdas,
jo teitan, g n īd as un m aukas bērni, stāv vīrs, kurš visu
iespēj, tūdaļ zemē, un patiesi, deviņpadsm it galvenā
štāba virsnieki kņūpus izstiepās uz grīdas, u n .d rīz vien
tos ar sm iltīm piedzītām m utēm vazāja pa piekrastes
ciematiem, lai visi redzētu, kādā vērtē ir vīrs, kurām
novilkts form as tērps, vanckari tādi, un cauri brēkām
par dumpi kādā citā kazarm ā viņš dzirdēja sevi izaurojam neatce]am as pavēles nekavējoties no m u g u ras no?
šau t dum pja cēlājus, kuru līķus pēc tam , aiz potītēnj
savalgotus, uzvilka pie kāķa, kur tie k arājās gan sau*
Ies svelmē, g an nakts ra sa s valgm ē, lai neviens nepa?
liktu neziņā p ar to, kas sag aid a Dievam acīs spļāvējus,
slepkavniekus un bendesm aisus, tom ēr asiņainā izrēķir
nāšanas nespēja izbeigt visu šo bezdeju būšanu ar dum*
pjiem un sacelšanos, jo pietika ar mazāko neuzmanību,
lai atkal sastaptos ar nem ieru daudzkājaino ložņu, kura
jau šķita izdeldēta a r visām saknēm, bet aizvien ka
splva vēja uzpūsta liesma no jau n a atd zīvojās kādā
varas pažobeles pavēnī, jo g rib ai negribot viņam vaja
dzēja drosm īgākajiem virsniekiem piešķirt šā d as vai
tādas priekšrocības un, kauču a rī ar nepatiku, a tstā t
viņu ziņā k au t vai kādas v ara s drupačas, jo prezidents
bez viņiem spēja noturēties savā am atā tikpat mazā
m ē rā -k ā ar viņu palīdzību, un tā viņš bija nolādēts
elpot gaisu, kurš reizē viņu sm acēja, jed ritv ai āzīt, tā
jau v airs pasaulē nebija nek ād as taisnības, un tāpat
nebija nekāda dzīvošana kopā a r apnicīgajām tiklības
lēkmēm, kuras tik bieži uznāca m anam sirdsdraugam
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ģenerālim Rodrigo de A gilaram , jo viņš kādu dienu aiz
izbīla pilnīgi bālā līķa v aigā ieradās kancelejā pie maņis, lai uzzinātu, kas īsti noticis a r tiem diviem tūksto
šiem bērnu, kuri savā laikā prezidentam tik lieti bija
noderējuši galveno laim estu izvilkšanai, "bet p ar kuriem
tagad visi melšot, ka m ēs viņus esot jū rā noslīcinājuši,
bet prezidents bez vism azākā satraukum a ieteica sa
vam draugam neklausīties ta u ta s ienaidnieku nekriet
najos melos, tā ja , m anu draudziņ, visi šie bērni au g
Dieva mierā, un vēl piebilda, ka k atru nakti viņš dzir
dot tos dziedam , un ar rokas mājienu plašā aplī norā
dīja uz kādu nenosakām u Visuma nostūri, tikpat uz- •
manīgi neziņas m iglu m azliet vēlāk iepūzdam s acīs ari
pašam vēstniekam Evansam a r m ierīgo paziņojum u, ka
viņam neesot nekādas jausm as, p ar kādiem bērniem īs ti
ir runa, jo vēstnieka paša zemes p ārstāv is Apvienoto
.Nāciju O rganizācijā publiski bija apliecinājis, ka visi
bērni esot sveiki un veseli un ejot skolā, kad, jed ritv ai
āzīt, vienreiz izbeigsies šī cūcīgā penterēšana, bet tā
•neizbeidzās, jo kādā pusnaktī viņš tika pam odināts a r
ziņu, ka sacēlušies, m aņu ģenerāl, divi lielākie garni
zoni visā v alstī un nemierniekiem pievienojušies arī
karavīri, kas izvietoti Kondē kazarm ās divu kvartālu
attālumā no prezidenta pils. S ī sacelšanās, ko vadīja
ģ en e rālis Bonivento Barbosa, izrād ījās visbīstam ākā, jo
*ņ$miernieki, skaitā pavisam pusotra tūkstoša labi ap
b ru ņ o tu vīru, bija nocietinājušies tep at tuvum ā un bagatīgi apgādāti ar ieročiem, m unīciju un pārtiku, kas
kontrabandas ceļā bija ievesta a r opozīcijas politiķiem
draudzīgi noskaņoto ārv alstu konsulu palīdzību, tā ka
tagad, m anu ģenerāl, nevaram vairs zīž)āt m utē iebāztu
pirkstu, un tā vien liekas, ka šoreiz p ats nelabais m ūs
aizraus uz pekli. A grāk šāds vulkānisks izvirdum s būtu
vtikai uzkurinājis prezidenta noslieci uz risku, bet šobrīd
viņš jau labāk par jebkuru citu zināja, cik sm aga patiesība ir paša gadu n asta, jo viņam tikko pietika spēka
tikt galā ar savas slepenās pasaules likstām^ ziemas
naktīs viņš nespēja iemigt, iekām s delnā nebija m aigi
fapglāstījis un izspaidījis sav as sāpīgās p au tu trūces
nemitīgi činkstošo bērnu, čuči saldu miedziņu, manu
djjrgumiņ, tāp at, tupot uz pārvietojam ā ķem ertiņa u n "
nopūloties izspiest kādu čuru pili, viņam likās, ka pati
dyesele lāsi pa lāsei kāšas cauri zaļi atspēlējušam fil
tram, un Šīs ik p ak ti atk ārto ju šās vientuļās pūšļa mo119

kas bija tik skaudras, ka viņam atsevišķos pavedienos j
izira atm iņu audum s un Viņš v airs noteikti n e v a rē ja |
apjaust» kas Īsti kurš ir un kādā plisē ta s nostājies, u riļ
viņš ju tā s pam ests likteņa v arā šajā nolādētajā postāPļ
m ājā, kurti jau* sen b ūtu apm āiriījiš pret kādu citu, k a u t|
kur tā lu no šejienes, vispailīkusākājā indiāņu apm etnē,!
kur neviens nezinātu, ka viņš bijis vienīgais tevzem esj
prezidents tik ilg u s un g aru s gadus, ka ij p ats tos v a iršļ
nejau d āja saskaitīt, un tomçr,' kad ģen erālis RodrigdJ
de A gilars piedāvājās būt p a r vidutāju goda pilna ižlīfļ
gumā sa ru n ā s ar nemierniekiem, viņa priekšā v airs n e jļ
bija prātii izkūkojušais vecūksnis, kurš audienču laikā |
jo bieži iemiga, bet gan ag rāk ais pavēlnieks a r b ifeļaJ
stingrību, un, nevienu m irkli nevilcinādam ies, ta s at’4 |
cirta, nekādaš pirdaku b ū šan as nebūs, es palikšu savā j
vietā, uz ko Rodrigo de A ģiļaram vajad zēja atbildēt,
ka runa nem az neesot par aiziešanu vai palikšanurl
am atā, vienkārši jārēķinoties ar to, m anu ģenerāl, ka
visi ir p ret mums, bet prezidents aizrādīja, ka ta s nav :
tiesa, baznīca vienmēr ir a r to, kura rokās v ara, uri
tik p at noteikti1atspēkoja apbalvojum u, ka virspavēlnieki
čības ģenerāļi četrdesm it astoņu stundu ilg ā sēdē v ē p
neesot panākuši vienošanos, tam n av nekādas nozīmēs;!
prezidents iebilda, g an tu redzēs^ cik viegli^ viņi izšķir-1
sies, uzzinotj kurš viņiem v airāk sam aksas, un, kad
Rodrigo de A gilars vēl atg ād in āja, ka a rī civilās o p ô ^
zīcijas v ad ītāji beidzot nom etuši m asku un izgājuši uZj
ielas rīkot sazvērestības, prezidents pavēlēja vistis toSj
uzvilkt pie latern u stabiem U zvaras laukum ā, lai ļa u -|
dis zinātu, kurš v alstī ir noteicējs, un tā p a t ne m azāk šl
m ērā Viņu neietekm ēja aizrādījum s, ka tam nav jēg as ja
jo ta u ta ir p ret mumS,; tie ir meli, prezidents atc irta ,|
ta u ta ir a r m ani, tālab no šejienes m ani iznesīs tikaļg
m irušu, v iņ š izlēm a, cirzdam s pa galdu ar savu g{ēvp|
jau n av as reku, kā bija p arad is darīt, paziņojot g alīg o |
spriedum u, un pēc tam likās ū z au ss nosnausties līdzi
stundai, kad sāks slaukt govis, bet pam odies ie rau d zījaJ
ka audienču zāle pārv ērsta m ēslainē, jo nemiernieki n q |
Kondē kazarm ām ar ķ atapultām bija m etuši ak m eņ u sj
austrum u galerijā izsizdam i vistis logus, pēc tam paj
tiem sākuši m est degbum bas, tā ka* pils iemītnieki augtlļ
nakti bija pavadījuši paniskās izbailēs, ja jū s būtu r e l
dzējis, m anu ģenerāl, m ēs ne acu neesam aizv ēru ši!
skraidīdam i no vienas vietas uz otru ar segām util
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udensspaiņiem, lai nodzēstu ugunsgrēku aizsākum us
aizvien negaidītākās vietās, taču viņš tam nepiegrieza
iK p a t kā nekādu verīķu, es taču jum s teicu, ka ta s viss
ir tikai nieki, un a r savām stam pveidīga jām kājām šļūpaja pa pelniem klātajiem gaiteņiem , kur v āļājā s p a
p lā ju skrandas un k arā jās apsviluši gobelēni, bet viņi
B g u turpinās, pils apkalpotāji viņam skaidroja, jo lika
mums paziņot, ka degbum bas ir tikai b rīdinājum s, ku
ram sekošot īstu lādiņu eksplozijas, m aņu ģenerāl, bet
Viņš, nelikdam ies ne p ar ko zinis, izgāja cauri dārzam ,
pēdējās enu strēlēs ieelpodam s nule uzplaukušo rožu
piimpuru dvesmu tin ieklausīdam ies jū ra s vēju sa
traukto gaiļu kņadā, m anu ģenerāl, ko mēs : iesāksim,
es taču jum s, jedritvai āžīt, teicu, nospļauties p ar visu
šo jezgu, un aizgāja, kā .aizvien ša ja laikā, pārlūkot
govju slaukšanu, pēc tam Kondē kazarm u dumpinieki
rēclzēja p arastajā laikā pie vārtiem piebraucam mūļu
aizjūgu a r sešām mucām piena no prezidenta kūtīm,
pie kam uz bukas sēdēja tā s p a ts kučieris, kurš bija
tsēdējis' visu mūžu, un prezidenta; uzdevum ā paziņoja
ļcļumpiniekiem, ka piens viņiem tiekot piesūtīts, lai gan
šie turpinot, apspļaudīt sava apgādnieka roku, un piena
vedējs to izkliedza tādā nevainībā, ka ģen erālis Bonivento Barbosa deva rīkojum u pienu pieņem t a r tādu
^nöteikumu, ka ta s n av saindēts, pēc tam atv ērās dzelzs
rvārtu vērtnes un uz iekšējām galerijām iznākušais pus
otrs tūkstotis dumpinieku noskatījās, kā a r akmeņiem
Bruģētā pagalm a vidu iebrauc p ajūgs un raitnieks ar
krūzi un pavārnīcu rokā uzkāpj pie braucēja, lai
iesmeltu tam pienu pārbaudei, redzēja vēl viņu atdarām
pirmās m ucas tapu, bet tad viss p ag aisa acum irklīgā
žilbinošas liesm as užplandā, un gadsim teņu sim tos viņi
vairs neko neredzēs vulkāniskajā svelmē, kurā pagaisa
drūmā, a r dzeltenīgu kleķi apm estā m āja, kuras drupas
sešu tonnu dinam īta d rausm īgajā eksplozijā uzlidoja
Rūgstu gaisā, pam ezdam as aiz sevis postažu, lai tajā
vairs nemūžam neuzziedētu neviena puķīte. D arīti milti,
viņš nopūtās prezidenta pilī, p ats sagrīļodam ies zemes
trīcei līdzīgā sprādziena vilnī, kas kazarm u tuvum ā sa
grāva vēl četras m ājas, bet sa k arā a r kāzu svinībām
ļpvinātie kristāla trau k i savos skapjos saplīsa p at attā
lākajās pilsētas nomalēs, darīti m ilti, viņš nopūtās, kad
roēslu vāģos no cietokšņa pagalm a izveda astoņpadsm it
prsniekus, kuri bija nošauti, iepriekš n ostatot tādē
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jādi, ka, m unīciju taupot, viena lode nesa nāvi diviem,
uzreiz» darīti milti, viņš nopūtās, kad kom andieris Rod-.i
rigo de A gilars, miera stā jā sastingdam s, ziņoja, kaj;
cietumi, m anu ģenerāl, atkal tā piestūķēti ar politieslo-;!
dzītajiem , ka tajo s v airs nav atrodam a neviena b rīv a i
vietiņa, darīti m ilti, viņš nopūtās, kad iesāka dunēt līk -l
srnes zvani, uzliesmoja svētku ilum inācija un aum ašām j
gran d a m ūzika, pasludinot, ka iestājies miera gadsim ts,
darīti m ilti, viņš nopūtās, šī bezdeļu būšana reiz beigumi
sies, un kļuva tik pašpārliecināts, nepiesardzīgs un n e ^
vērīgs p ats pret savu personisko drošību, ka, ag rā r ī t «
stundā pāri pagalm am atgriezdam ies no izslaukumu
pārlūkošanas, bija zaudējis aizvien nomodā esošo b rīrļ
dinājum a instinktu un savlaicīgi nepam anīja no rožu(i
krūm āja izslejam ies vīrieti, kurš bija m askojies p ar!
vienu no tu r m ītošajiem spitālīgajiem un rām ajā o W
tobra lietus smidzoņā aizšķērsoja viņam ceļu, tā p at pā -2
rāķ vēlu viņš pam anīja svešā rokās pavīdam tum ši viz-J
mojošo revolveri un trīsošo rād ītāja pirkstu, kurš gra-J
sijās pašlaik nospiest ieroča sprūdu, kad ģ e n e r ā la i
rokas atpletis un krūtis izslējis drošākam mērķim, iebļā-*^
vās» pam ēģini tikai, g nīda tāds, pam ēģini vien, galīgi
pārsteigts, ka viņa pēdējā stundiņa, pretēji g a išre ģ e ^
ūdens kublā sk atītajai ainai, pienākusi šādā veidā, tadvelreiz iekliedzās,, šauj vien, ja tu esi vīrs a r pautiernJ
un ta s notika tieši ta jā tikko jaužam ajā mirklī, kad uz-/
b rūcēja acu debesīs kā bāla zvaigzne atplaiksnījās īss
m ulsum a brīdis, lūpas ļengani saverkšķījās un apņēļ-ļ
mība sašķobījās, bet tad ģenerāļa dūre zibenīgā bozes|
zvēlienā triecās pret svešā deniņiem, notrieca to zemē,}
ar k ājas spērienu vesera sm agiim ā trāp īja tā žokli, un*
tū līt jau k lāt bija arī prezidenta kliedzienus izdzirdējusi!
sardze, taču m ežonīgajā jezgā kā zilgani pērkonā u z J
zibsnījum i- norībēja pieci revolvera šāvieni, ar kuriem
asins p altī gulošais viltus spitālīgais bija Ietriecis sey|
vēderā piecās lodes, lai tikai dzīvs nenokļūtu apsardzes!
baism īgo kverkšķinātāju rokās, taču cauri pils apkāH
potāju saceltajam ļem bastam ģenerālis dzirdēja savas/
izbrēktās negrozām ās pavēles uzbrucēja līķi par a tb $ ļl
dīšanu citiem sacirst gabalos, un tū līt ta s arī tika s$t|
kapāts, lai sašķaidīto un a r rupju sali apkaisīto galVt*,
izstādītu U zvaras laukum ā, labo kāju novietotu pie svčfcl
tās M arijas altāra āustrum u pusē, kreiso nogādātu rie^
tum u pusē pie, bezgalīgi plašo salpetra tuksnešu robiem
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iā m , vienu roku plakankalnes augstienē, o tru — selvas
biežņā, bet vidukļa g abalus izceptu cūku taukos un tik
Ilgi turētu sa u les tveicē un rīta ra sa s valgm ē bīstam i
plašajā un grūti valdām ajā nēģeru m auku m ā ju rajonā,
līdz no tiem p āri palika tikai kauli uri āda, lai neviens
nepaliktu neziņā p ar to,’ kāds g als sa g aid a ikvienu,
Kurš iedrošinās pacelt roku p ret dzim tās zemes tēvu,
»turklāt pats ģenerālis, gluži zils aiz niknum a, nekavē
joties m etās rožu krūm u audzē,, no kurienes prezidenta
ļjils gvārde, a r durkļiem d u rsto t, padzina visus spitālī
gos, lai redzētu, kāda slepkavnieku banda galu galā ir
jūsu īstais ģīm is, tad uzkāpa pils g alvenajā stāvā un
ar kāju sperieniem tā p at izklīdināja tu r apm etušos tiz
los kropļus, vai jū s, puspuvušie vanckari un kuces dēli,
iiiaz apjēdzat, kurš jū s īsti taisījis, bet pēc tam skrai
dīja pa pils gaiteņiem, bļaudam s, lai, jed ritv ai āzīt, visi
totizēdas vācas ellē, teitan nāk vīrs, kuram vara, bries
mīgā izbīlī iedzīdams visus kantoru darbiniekus un ne
kaunīgos dibenlaižas, kuri viņu bija pasludinājuši par
nemirstīgu, un nopakaļ kā nokaitētu zvirgzdu birum s
prezidentam stiepās paša elpas svelme, līdz viņš cauri
audienču zālei zibens ātru m ā pazuda savās privāttelpās, kur guļam istabā steigšus aizdarīja treju s aizbīd
ņus, trejas ša u tra s un tre ja s atslēgas, lai pēc tam klī
rīg i ar pirkstu galiem novilktu pieķēzītās bikses. Taču
ne mirkli atelpas ģenerālis nerada arī vēlāk, jo visu
laiku nepārtraukti ošņāja, pūlēdam ies atk lāt slepeno
'Ienaidnieku, kurš bija p ag ād ājis ieroci viltus sp itālīg a
jam, jo nojauta, ka tas ir kāds viņam tuvu stāvošs cil
vēks, tepat ar roku aizsniedzam s, viens no tiem, kuriem
p ņ ā m a s bija viņa paslēptuves m edus uzglabāšanai,
'tāds, kura acis ielūkojas ikvienā atslēg as caurum ā, bet
ausis dzird cauri sienām, jebkurā brīdī un vietā u zstā
damies tikpat kā m anis paša attēls, kā dzīva janvāra
ķējos svelpjoša un su tīg ās novakarēs jasm īnu sm aržā
g fk sto ša tagadnība, tāpēc prezidents, mierā nepazīdam s
mēnešiem ilgi, g arajās, baiļu bezmiega p ārp iln ajās nak
tīs; ar savām stam pveida kājām spokam līd zīg ā rēgai®ībā: Šļūkāja pa visnom aļākajiem , tum sā tītajiem pils
‘nostūriem, līdz kādā domino spēles v akarā ģenerālis
manīja savas noģiedas iemiesojamies domīgā rokā, spēli
Noslēdzot ar dubultu piecnieku, un viņam kāda balss it
kā iečukstēja, jed ritv ai āzīt, tā ir nodevēja roka, nudien,
SiKai tā, viņš pie sevis noteica un, palūkojies cauri gais

mas paliem, ko meta virs galda uzkarinātā spuldze,!
Ieraudzīja, sava sirdsdrauga ģenerāļa Rodrigo de Agi«|
lara skaistās artilērista acis, velns, kas tā par bezdeļu :
būšanu, viņa spēcīgo roku, savu uzticamo līdzdalībaJ
nieku visos pasākumos, nē, tas nevar būt, viņš nodop-J
māja, sajuzdam s arvien skaudrākas sāpes, kad p rātāļ
nepārprotami atrisinājās aplamo patiesību mudžeklis, ļ
kas bija ticis pielietots tik daudzus gadus, lai noslēptu!
brutālo īstenību, ka viņa mūža līdzgaitnieks ir kalpojis ļ
laimes meklētājiem politiķiem, kurus viņš ērtības dēļ]
izvilcis no federālā kara tumšākajiem kaktiem, padari-1
iis bagātus un apveltījis ar pasakainām privilēģijām*!
bet tagad izrādījās, ka viņš bija ticis izmantots, pieļāH
vis, ka ar viņa palīdzību tie uzraušas tādos augstumos,!
par kādiem sapņot neiedrošinājās p at vecā liberālās!
kustības viesuļa aizslaucītā aristokrātija, bet viņienjJ
jedritvai āzīt, aizvien nebija gana, līdz šie sāka tīkoij
pēc vietas, kas pienācās vienīgi viņam pašam kā Dieya|
•izredzētajam un kuru viņš bija paredzējis vienīgi scmJ
bet šie nelg as gribēja aizvietot mani, savā nekaurilbāj
izvēlēdamies ceļu, ko viņiem norādīja nodevīgā tuvj-J
nieka ledainā gaišredzība un bezgalīgā gudrība, jo tasi
manā valdīšanās laikā bija pam anījies iegūt vēl nepie- j
Redzētu uzticību un autoritāti un kļuvis par vienīgo cil-j
vēku, kurš drīkstēja pasniegt prezidentam parakstīšanai!
dažādus papīrus, iepriekš skaļā balsī viņam nolasījis^
visvisādas instrukcijas un m inistriju rīkojumus, kuriem]
bija nepieciešams paša valsts galvas akcepts, tāpat tikaļij
viņam bija tiesības tajos izdarīt prezidenta ierosināto^
grozījumus, kurus pēc tam es apstiprināju ar sava īkšķai
uzlikumu, tam pievienodams vēl spiedogu ar savu zi-ļ
moggredzenu, ko izņēmu no seifa ar sarežģītu, tikžm
man vienīgi zināmu aizslēgu kombināciju, veseli ēdušjJ
es* smiedamies viņam aizvien piebildu, ļe ita n jum s būsi
papīru kušķītis pakaļas noslaucīšanai, un tādējādi tad
ari ģenerālim Rodrigo de Agilaram bija izdevies no-f
stiprināt sava paša varas aparātu manis pārstāvētajā,
un plaši sazarotajā adm inistratīvajā sistēmā, bet šimļ
cūku veprim nebija gana ar to, ka viņš klusītēm tikai
sagatavojis sacelšanos Kondē kazarmās, šajā nolūkā*
jo cieši sadarbojoties un visu saskaņojot ar savu skoloti
tāju zobencīņu mākā un pastāvīgo kompanjonu holan
diešu mauku m ājas apmeklējumos sūtni Nortonu, k u ri
viņam kontrabandas ceļā bija piegādājis munīciju no

Norvēģijas ievedamajās siļķu mucās, izmantojot visas
J diplomātisko sutījumu priekšrocības, tajā pašā laikā
mani pie domino spēles galda iemidzinādams ar glaimu
|svecīšu kvēpināšanu, ka pasaulē neesot humānākas val
dības par manējo, nedz arī taisnīgāka cilvēka par mani
pašu, bet ta jā pašā reizē pēc sacelšanās neveiksmes
viņi sagādāja revolveri viltus spitālīgajam , kā ari iz
sniedza tam piecdesmit tūkstoš vidū pārgrieztu naudas
zīmju, kas tika atrastas uzbrucēja mājās, a r solījumu
lotro pusi' izsniegt pēc pastrādātā nozieguma, un visu
'to, memmīt, sagudrojis mans mūža sirdsdraugs, kāda
smirdīga cūku padarīšana, šie bendesmaisi nepavisam
gnedomāja samierināties ar to* ka viņiem līdz šim viss
bija nogājis greizi, bet galu galā sagudroja vēl pavisam
,smalku gājienu, kurā netiktu izlieta neviena asins lāse,
pat ne jūsējā, manu ģenerāl, un šajā nolūkā ģenerālis
Rodrigo de Agilars bija savācis visticamākās liecības,
ka es naktīs neģu|ot, bet aptum šotajā m ājā sarunājoties
ar puķu podiem un gleznām, ar mūsu priekšteču un
^bīskapu portretiem, bāžot govīm zem astes termometru
un temperatūras pazemināšanai barojot tā s ar fēnacetīnu, tāpat es esot licis uzcelt mauzoleju par godu jūru
un okeānu admirālim, kuru savā sakairinātajā fantā
zijā esot izdomājis, bet kura patiesībā nemaz neesot
bijis, lai gan pats ar savām grūtsirdīgajām acīm tiku
redzējis sava loga priekšā noenkurotas trīs kara veļas,
savā neapvaldāmajā neģēlībā es esot sapircies visvisā
dus sarežģītus aparātus, izšķiezdams valsts naudu, un
nonācis pat tik tālu, ka licis astronomiem izjaukt Sau
les sistēmas līdzsvaru, lai izpatiktu kādai skaistuma
karalienei, kuru patiesībā pats sagudrojis murgos, tā
pat vecuma plānprātības lēkmē es esot pavēlējis ar di
namītu pielādētā baržā sadzīt divus tūkstošus bērnu,
bet pēc tam jū rā uzspridzināt, iedomājieties tikai,
memmīt, cik nelietīgi kuces dēli ir šie iznireļi, un, dibi
noties uz šādām svinīgi apstiprinātām liecībām, ģene
rālis Rodrigo de Agilars un prezidenta apsardzes ģene
rālštābs kopīgā sēdē nolēmuši mani ievietot klinšu
kauprē ierīkotajā nabagm ājā izciliem nespējniekiem un
to „izdarīt nākamā m arta pusnaktī, kad tiek sarīkotas
gadskārtējās dzīres par godu pils apsardzes aizbildnim
svētajam Sargeņģelim, tātad jau pēc trim dienām, iedo
mājieties tikai, manu ģenerāl, kāda neticama māžeklība, taču, neraugoties uz sazvērestības nenovēršamību
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un tās plašo vērienu, prezidents ne ar vienu vaibstu
nelika m anīt, ka nelietīgais nodoms viņam zinām s, bet
g an nozīm ētajā dienā un stundā, kā parasti ik gadus,pieņēma savas apsardzes ielūgtos p ārstāv ju s, lūdza tos
sēsties pie galda un, gaidot ģenerāļa Rodrigo de Agila ra ierašanos, uzņem t uz k rū ts kādu kraukšķlti par
godu izcilajam darbonim , tā p a t kopā ar visiem citiem
viņš tērzēja, plēsa; jokus, sm ējās un ar visiem parunā- J
jās, kam ēr virsnieki slepšus ja u 's ā k a nepacietīgi ielū
koties pulksteņos, palaikam tos pielikdami pie aussr lai
pārbaudītu, vai laikrādis nav apstājies, un drošības dēļ
iīc pa brīdim uzvilkdam i, nobažījušies, ka pēc pie
cām m inūtēm ja u iestāsies pusnakts, bet ģenerālis Rod*
rigo de A gilars vēl aizvien nerādījās, tu rk lāt sm acīgajā
zālē bija tik tveicīgs gaiss, it kā izversm otu no kuģa
katla reizē a r tvaņīgu ziedu sm aržu, kurā jau cās gla
diolu uņ tu lpju arom āts kopā a r Svaigu rožu elpu, tā ',
pēc kāds atvēra logu, un m ēs uzelpojām brīvāk* jo, vēl
aizvien ik pa brīdim pulksteņos ieskatīdamies., mēs sa 
jutām uzdvesmojam liegu jū ra s dvašu kopā ar kārdi-;
nošu kāzu azaida cepešu sm ārdu, taču visi, izņemot
prezidentu, caurcauri m irkām sviedros un sākām vai
p ag u rt dīvainajā omā, ko visos viesa gailējošā uguns,
viņa sav v aļas zvēra a^īs*, k u ra s šķita veram ies tikai
viņam vienam u n viņa laikam sajaužam ā Visumā, bet.
tad viņš atkal savā n eatvairām ajā, novītušai lilijaiv
līdzīgajā rokā pacēla glāzi, priekā, lai gan p ats v is ti
vakaru bija uzsaucis tikai tostus, glāzi pie lūpām ne<!>;
pielikdams, un galējā bezdibeņa klusum ā dzirdam s bija.
tikai stundeņa iekšu burkšķis, līdz pienāca pusnaktsj.
taču ģ en erālis Rodrigo de A gilars vēl aizvien nenāca/.',
bet, ja kāds atvainodam ies g rasījās piecelties no galda*;
ta s sastap a prezidenta akm eņaino skatienu un dzirdēja:
pavēli nevienam nekustēties, nevienam neelpot, nevie
nam nedzīvot bez m anas atļau jas, iekams nebūs b eta
dzies laikrāžu pusnakts stu n d as pēdējais sitiens, un
tikai tad pavērās durvju p o rtjeras un visā savā godībāl
p arā d ījās divīzijas ģenerālis Rodrigo de A gilars, no*i
guldīts uz m ilzu paplātes, puķkāpostu un lauru lapu
g arn itū rā, krietni aizd arīts a r pipariem un citām garš*-!
vielām, k rāsn ī a p c e p ts'z e lta in ā brūnum ā, taču pilnai
p arād es uniform ā ar piecām tikai svinīgos gadījumos!
valkājam ām m andeļveida zvaigznēm , ar neskaita m āt»
par izrādīto drosmi piešķirtām uzšuvēm, uz piedurknes1
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un četrpadsm it m ārciņ ām ' medaļu* •uz krūtīm , bet m utē
iesprausts viņam bija pētersīļa zariņš, tā ta d viss biļa
pilnīgi sag atav o ts svinīgajam m ielastam un cepeša sa 
dalītāji varēja stāties pie sava darba, kam ēr visi ielūgtie dzīrotāji, šausm ās pārakm eņojušies, vēroja p ras
mīgo apkalpotāju svinīgi ceremoniālo izrīcību, līdz kat
ram uz šķīvja bija uzlikts aizsardzības m inistra cepeša
pienācīgs gabals reizē ar ciedru riekstu u n sm aržīgu
zāļu piedevām, un prezidents deva rīkojum u sāk t svi
n īgās dzīres, labu apetīti, senjori.

VIŅS bija paglābies no tik daudzām telūrisko juceklību klintīm, tik daudziem liktenīgiem S aules aptum 
sumiem, tik daudzām kvēlojošām Visuma ugunsbumbām, ka neviens no m ūsdienu cilvēkiem lā g ā v airs ne
gribēja ticēt kādreiz kārtīs izlasītiem pareģojumiem par
viņa likteni. Tomēr, jo tā lāk pavirzījās darbi a r viņa
līķa kopšanu un iebalzam ēšanu, jo vairāk p at visneticī
gākie no mums, paši gan neatzīdam ies, gaid īja piepil
dāmies senos pravietojum us, ka viņa nāves dienā pur.vaines dūkstis pa ta jā s ieplūstošajām tērcēm pavērsīsies
atpakaļ, līdz sasniegs sav as iztekas, ka uznāks asiņai^
nas lietavas, ka vistas sāks dēt piecšķautņainas olas
un ka Visumu atkal pārņem s klusum s un ta s ietīsies
kreslainības plīvuros, jo viņa nāvei vajadzēja nozīmēt
pasaules galu. Š ād u s ticējum us nebija iespējam s atvai
r īt, lai gan nedaudzie laikraksti, kuri vēl aizvien iznāca,
apliecinādam i viņa nem irstību mūžu m ūžos un ar ar
hīvu viltotiem m ateriāliem diendienā pierādīdam i viņa
diženību, pirm ajās lappusēs tu rp in āja sniegt prezidenta
fotoattēlus no viņa valdīšanas pašām pirm ajām dienām,
kādēļ laiks šķita uz vietas sastindzis, jo vienmēr mēs
ģenerāli redzējām nem ainīgajā form as tērpā ar piecām
-sērīgajām -zvaigznēm, kopš v ald īšan as sākum a visspo
žākajām dienām, bet šajos attēlos viņš izsk atījās vare
nāks, spēcīgāks u n žirgtāks kā jebkad agrāk, lai gan
m ēs jau sen bijām p ārstāju ši skaitīt viņa gadus. Tāds
pats viņš izskatījās allaž nem ainīgajos fotouzņēmumos,
kur mēs viņu redzējām atklājam daždažādus pieminek
ļu s un sabiedriskas celtnes, kādu re ā la jā dzīvē nekad
nebija bijis, vai a rī vadām sv a rīg a s sēdes un sanāk127

smes, k u ras it kā būtu ņule notikušas, bet patiesībā jau
bija krietnu gadsim tu vecas, un mēs labi zinājām , ka
ta s viss n av tiesa un aiklāttbā viņu neviens n av redzē
jis kopš L etisijās N asareno drausm īgās nāves, jo viņš
vairs kāju nespēra ārpus visu pam estās m ājas, bet dien
dienā ierastās pārvaldes lietas k ārtojās pašas no sevis
pēc* tik daudz gadu ilg ās vienpersonīgās, neviena neiero
bežotās v aldīšanas, tā ka viņš līdz p at m irstam ai stu n 
dai v arēja ieslēgties ja u g alīgi n olaistajā pilī, kiiras
augšējos logos mēs ar bažīgām sirdīm vērojām ie stā ja 
mies tā s p ašas m ironīgās pievakares m ijkrēslas stundas,
kuras arī viņam v ajadzēja neskaitām as reizes re d z ē t
no sava ilūziju troņa, m ēs vērojām bākas m ainīgās
gaism as strēles, kuras a r zaļg an i bālajām spozmes ša l
tīm pārp lū d in āja sabrukušos kabinetus, m ēs vērojām
ubagu lam piņu ugunis pavīdam kādreizējo m inistriju
saulaino logu stikla šķem bās, it kā tu r iezaigotos pret
klinšu radzēm sam altu gliemežvāku lauskas, jo pēc tam .'
kad v ien s.n o m ūsu.neskaitām ajiem cikloniem bija aiz
m ēzis no o sta s nokalnes pauguriem tu r saslietās raibās
būdeles, m inistriju telpās p atv arīg i bija apm etušies bez-'
pajum tnieki, .mēs vērojām tā li izkaisītos, kūpošos pilsē
tas nam eļus un uz m irkli atplaiksnījušos pam ali, kāsiznira p ārd o tās jū ra s k rāte ru pelnu b ālg an ajo s zibšņos,;
pirm ajā naktī bez viņa, vērojām viņa plašo*- a r purvāju
anemonēm aizaugušo dūksnāju valstību,' svelmē izkvel-ļ
dētos ciem atiņus dūņaino pieteku deltās, viņa privāto!
zemes īpašum u alkatīgos dzeloņstiepļu žogus, aiz kti-J
riem bez skaita un .mēra v airojās jau n a, lieliska govju
šķirne, teļiem piedzim stot ja u ar prezidenta piederības)
spiedoga zīmēm. G alu galā mēs taču bijām ne tik a i
sākuši ticēt, ka viņam lem ts dzīvot vēl pēc trešās Ko-j
m ētas p arād īšan ās, bet šī pārliecība viesa m ūsos drošī
bas un ērtības sajūtu, ko mēs pūlējām ies noslēpt ar
visādām zobgalībām p ar veco sakārni; piedēvēdami v iļ
ņam m ūžsenu bruņurupuču iedabu un d ažādas ziloni?"
kas izdarības, tā, piemēram, krodziņos plaši izplatīta
bija n o stāsts p ar to, ka m inistru padom e reiz nejaušu
uzzinājusi vēsti p ar prezidenta nāvi, pēc tam ministri]
m ulsi blenzuši cits citā, šausm ās sev vaicādam i, kurams
g an būs1 pietiekami drosm es šo ziņu pasacīt prezidenļļ
tām , ha-ha-ha, bet patiesībā viņam būtu bijis gluži vien»
aldzīgi to dzirdēt un viņš p ats nebūtu bijis īsti drošM
vai šis i nelādzīgais joks ir patiesība vai a ri m elīgfli|
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baum as, jo tolaik neviens, izņem ot viņu pašu, nezināja,
ka viņa atm iņas tīnēs nekas cits vairs nebija saglabā
jies kā vien atsevišķas p agātnes skrandas un viņš pa-%
saulē bija. gluži viens, mēms kā spoguļa attēls* lai. g an
ar savām ļoganajām ziļoņa kājām vēl aizvien lumpačoja pa tum ša j,ām. kantoru telpām , kur viņam kāds rēgs,
ģērbies vizītsvārkos ar balti cietinātu apkaklīti, ar gaišu
m utautiņu pam āja noslēpum ainu zīmi, ardievu, viņš
tam sacīja, bet šis pārpratum s drīz vien izvērtās likumā,
saskaņā ar kuru pils kancelejas darbiniekiem, preziden
tam garām ejot, vajadzēja piecelties a r baltu kabatlaka
tiņu rokās, tā p a t gaiteņos izvietotie apsardzes posteņi,
kā arī-rožu ceros mītošie spitālīgie, viņam parādoties,
m āja ar m utautiņiem , ardievu ģenet;āl, ardievu, taču
viņš neko nedzirdēja, nedzirdēja vairs nenieka kopš:m ij
krēšļa seru dienām pēc Letisijas N asareno nāves, un
domāja, ka putni viņa būros zaudējuši balsis no p ār
m ērīgas dziedāšanas, tāpēc viņš pats tos ēdināja no
personīgajām medus, burkām,, lai tie atspirgtu un a t
gūtu skanīgās balsis, ša jā pašā nolūkā tiem vēl pilināja
knābjos dziedam ās zāles, lai tikai atkal atskanētu to
genlaikos vīterotās dziesmas, p ats dungodam s, janvāra
•mēness zeltainā vizma, jo neatskārta, ka nevis putnu
balsis kļuvušas vājākas, bet gan paša dzirde, līdz kādu
nakti dobjā zuzēšana, itin kā gabalos sašķīzdam a, pēk
šņi m itējās, līdz ar ko viss bija cauri. Turpm āk apkār
tne viņam tinās tikai kaļķm āla apm etum a sm ārdā, cauri
kuram tikai ar pūlēm izspiedās v aras norieta iluzorisko
kuģu žēlabainās atvadas, aizšalkoja iedomu vēji, iztēles
j)utnu juceklīgā vidžināšana, kura beidzot viņam snie
dza mierinājum u īsto putnu klusēšanas bezdibeņa malā.
p edaudzie cilvēki, kuriem vēl bija atļauts ieiet valdības
jjiamā, redzēja viņu dirnam no klūgām pītajā šūpuļsjorēsla zem atraitnīšu viju lapenes, kur prezidents p a 
vadīja diendusas svelmi, atpogājis karavīra svārku ap*
kakli, atkabinājis zobenu ar jostu nacionālā karoga
krāsās un noāvis arī kurpes, taču atstādam s nenovilktas
ffiurpurkrāsas zeķes no tiem divpadsm it dučiem," kurus
,\ipam savā laikā bija atsūtījis Romas svētais tēvs no
saviem personīgajiem krājumiem. Tuvējās meiteņu skoļaji jfudzēknes, uzrausdam ās uz izļodzīta m ūra aizžoga,
M ra apsargāšanai veltīja m azāk uzm anības, viņu bieži
bija pārsteigušas šādas' m ironīgās snaudas pusnomodā,
kad prezidents kvernēja augšpēdus bālā vaigā, uz de-
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riiņiem uzlipinājis kaut kādas dziedinošas lapas, ar vaļā:
pavērtu, sēcošu muti, kas atgādināja dīķa dibena mfes
tošopūķi m antaraiju, bet pāri viņam tīģerainās svēdrāsļ,
cauri koku lapotnei lija gaism as strēles, •vecais s*akārni,
skuķi tad ķircinādamies klaigāja, taču prezidents tikai
neskaidros apveidos samanīja bula ņirbas aizmiglotās
meitenes ū n tām uzsmaidīja, sveicinādams ar roku*
kurā šobrīd nebija atlasa cimda, neko nedzirdēdams un
sajuzdams vienīgi uzvēdam jūras vēju atnesto krabju
dūksts smaku un vistu knābienus kāju pirkstos, bet
meitenes viņš nedzirdēja, tāpat nedzirdēja cikāžu čirk-i;
stu spožo pērkonu, nedzirdēja gluži itin neko. Viņa vie-|
nīgā saskare ar šīs pasaules. īstenību bija k a u t'k ā d a ^
izcilāko atmiņu paliekas, un vienīgi tās viņu uzturēja^
pie dzīvības kopš tā laika, kad pats valdības lietām!
bija atmetis ar roku un palika bezvainīgi pludurojam
varas pekles priekškambarī, jo tikai ar šo atceres kan^j
kāru palīdzību viņš spēja pastāvēt zem sava pārmēra^
smaguma sloga, naktij uznākot, klaiņodams pa tukšcfl
valdības namu un slēpdamies tum šajās kancelejās aiŅ
izdzēsto gaismu, kur no oficiālām atskaitēm noplēsa;
baltās apmales, lai ar savu ķeburaino rokrakstu uz tā ira
atzīmētu pēdējo atmiņu paliekas, kuras viņu vēl paglāba
no nāves, un tā viņš kādu nakti uzrakstīja, mani sau<fc
par Sakāriasu, bākas plandošo gaism as staru uzplaiksnāt
to pārlasīja vēl un vēlreiz, līdz tik daudz reižu lasītais:
vārds viņam- šķita svešs un tāls, jedritvai āztt, viņšj
noteica, saplēsdams papīra strēmeli sīkos gabaliņos, -ejai
esmu- es; bet pēc tam uz citas sloksnītes atzīmēja, k »
Komētas atgriešanās laikā viņam bijis jau simt gad|ļfl
bet pats nebija drošs, cik reižu viņš to redzējis p a r f l
dāmies un pazūdam, un uz citas, platākas, strēm elītēs
uzrakstīja, slavā visiem ievainotajiem un slava visierij
uzticīgajiem karavīriem, kuri gājuši nāvē no svešas]
rokas, tomēr bija arī tādi brīži, kad viņš uzrakstīja visiļļi
ko domāja, un visu, ko zināja, un tā kādu dienu viqw
uz papes gabaliņa, ko ar spraudītēm piestiprināja pljfl
atejas durvīm, atzīmēja, ka mazmājiņā aizliegts darīji
cūcības, jo kādu dienu aiz pārskatīšanās bija a tv il
ris atejas durtiņas un tur ieraudzījis kādu augstu viri»
nieku, ceļos pie poda nometušos, onanējam, tā l# $
centās atzīmēt visu to mazumiņu, ko atcerējās, lai tafl
nekad neietu zudumā, Letisija Nasareno, viņš r a k s t ī j i
mana vienīgā un likumīgā laulātā draudzene, kas vi*i
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ņam jau dziļos vecuma gados bija iemācījusi lasīt un
rakstīt, un viņš saspringtā piepūlē centās atdzīvināt
atmiņā_viņas ārējo veidolu, jo alka viņu atkal redzēt ar
nacionālas krāsās izgatavoto tafta saulessargu rokā un
ap kaklu apmestam sudrablapsas astēm kā valsts pirmo
dāmu, taču spēja iztēloties vienīgi pliku pulksten
divos pēcpusdiena moskītu tīkla ēnojumu izraibinātu,
tikpat ka ar putraimiem apbārstītu, atlaidušos guļvietā,
atcerējās tavu laiskā atpūtā zvilnējošo balto, padevīgo
miesu, elektriskajam ventilatoram liegi zuzot, atcerējās
tavus tvirtos cičus, tavu kuces smaku, tavu sirdīgo rrtūķenes roku skaudrumu, kas lika sarūgt pienam, ar rū
sas kārtu apskapstēt zeltam un novīst ziediem,, taču šīs
rokas bija visai prasm īgas mīlā, jo viņa viena vienīgā
varēja lepoties ar neaptveramo slavu, ka pratusi panākt
savu, velc nost zābakus, citādi tu ar tiem man noķēzi
smalkaudekla palagus, un viņš tos novilka, noņem visas
šīs slejas, ar kuru sprādzēm tu man skrāpē krūtis, un
Sfjnņš noņēma siksnas, noraisi zobenu, trūces saiti un
apstilbeņus, novāc visu to, mana dzīvība, citādi es tevis
»aša nemaz nejūtu* un viņš noraisīja visu tevis labā,
ko nekad agrāk nebija darījis un nedarīs arī vēlāk par
patiku kādai citai sievietei pēc Letisijas Nasareno, ma
nas vienīgās uri likumīgās mīlas, viņš nopūtās, uzrak
stīja savas nopūtas uz nodzeltējušo dienesta ziņojumu
papīru noplēstajām malām, ko saritināja cigaretēm
līdzīgos ritulīšos un noglabāja m ājas slēptākajās sprau
gās, kur vienīgi viņš tos varēja atrast, lai uzzinātu,
kas īsti tāds ir, tajās dienās, kad vairs nevarēja itin
neko atcerēties, un neviens nespēja šīs zīmītes Uz
iet; .kad pat Letisijas Nasareno attēls jau bija aiztecējis
pa aizmirstības teknēm un pāri palikušas tikai neizdzē
šamas atmiņas par māti Bendisjonu Alvarado un at
vadu pievakarēm priekšpilsētas savrupmājā, atmiņas par
mirstošo māti, kura, ķirbju krūkā kukurūzas graudus
kratīdama, šurp aicināja savas vistas, lai tikai dēls ne
pamanītu, ka pienākusi viņas mirstamā stundiņa, palai
kam i viņam zem tamarindu lapotnēm uzkārtajā guļam
tīklā atnesdama augļūdeņus* noslēpdama, ka necilvē
cīgās sāpēs viņai aizcērtas elpa, māte, kura viena pati
viņu bija ieņēmusi, viena pati dzemdējusi un tagad
viena pati trūdēja pie dzīvām miesām, līdz kādu dienu,
Vientuļi 7paciestajām sāpēm kļūstot tik nepanesamām,
ka tās jau pieveica viņas lepnumu un nācās dēlu pav
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lūgt, paskaties, kas m an uz m uguras, tā svilst kā vienās
ugunīs; nedodam a ne acumirklfti miera, uri viņa, kreklu
novilkusi, pagrieza m uguru pret dēlu, un taš mēmās ]
šausm ās ieraudzīja, ka m ātes miesa izkrem sta vienās
kūpošās augoņu čulgās, kuru gvajaves augļa mīkstu- j
mam līdzīgajos puvešos ar sīkiem burbulīšiem jau uz- j
šķīlās pirmo kāpuru kūniņas. Tie bija nelāga laiki, m anu 1
ģenerāl, nebija tāda v alsts noslēpum a, kurš nekļūtu at- .
klātībai zinām s, nebija tād as'p av ēles, kura visā pilnībā ļ
paliktu,nejzpildīta kopā tā s reizes, kad uz svētku mie- J
lasta g alda tika pasniegts .lieliski cepetim sag atav o tais j
ģenerāļa Rodrigo de Agila*ra līķis, taču šobrīd ta s viņu j
neinteresēja, un tā p a t vienaldzīgas viņam bija ar v aras i
ap arātu sa istītās raizes visus šos rūgtum a pārpilnos j
mēnešus, kam ēr viņa m āte tu rp at blakus guļam istabā ļ
trūdēja kā uz lēnas uguns gruzdināta pēc tām , kad J
Ā zijas sērg ās vislietpratīgākie ā rs ti; bija atzinuši, ka |
prezidenta m ātes slimība nav ne m ēris, ne. kašķis, ne |
spitālība, nedz arī kāda cita n o austrum zem ju mocībām, I
bet g an liksta, ko piebūris kāds no indiāņu p ū šļo tājiem -I
Un■& r u varot izdzīt tikai tā s pievārdotājs, viņš apjē-; 1
dza, k a :tā ir neatvairām a n ā v e ,,u n ieslēdzās pilī, lai I
kqptu m āti pāts ar gluži m ātišķu pašaizliedzību, palika 1
pie m ātes, lai kopā a r to satrūdētu u n neviens cits ne- ļ
redzētu, kā viņa dzīva verd kāpuru virum ā. Viņš lika I
uz valdības m ītni šurp atg ā d ā t pāvus un izkrāsotos !
putnus, kuri brīvi klaiņoja pa kabinetiem un dienesta |
telpām , ļāi m ātes tuvum ā būtu viss, pie k ā /v iņ a bija |
pieradusi, rosīdam ās savā priekšpilsētas laucinieciskaja ļ
savrupm ājā, un tā p a t viņš p ats izkvēpināja m ātes g u -i
ļamistiabu a r arom ātiskā ībihas. koka. zariem , lai neviens ?
nesajustu, no m irstošās m ātes plūstošo m iroņa sm aku/|
p ats ar dažādām pretkāpuru 'Z iedēnr ieberzēja -mātes}
augum u, kas bija sarkanos plankum os no hromdzīvsud^j
raba, dzeltenos no pikrīnskābes, zilos no m etilēna, p atsi
viņš iezieda m āti ar turku balzam u p ret kūpošajiem!
augoņiem, lai g an veselības aizsardzības m inistrs, kurša
ļoti baidījās no dažādām pieburtām kaitēm , to neieteicat
darīt, jedritvai āzīt, memmīt, m irsim mēs abi reizē, viņā!
sacīja, taču Bendisjona A lvarado labi apzinājās, km
m irst viņa viena pati, un tāpēc p asteid zās dēlam atklāt]
ģim enes noslēpumus, kurus negribēja paņem t līdzi k a p ā j
izstāstīja, ka pēc viņa piedzim šanas, senjor, placentai
izsviesta cūkām apēšanai, tāpēc noticis tā , ka, p ar s p īti
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visām pūlēm, nekad nav izdevies noskaidrot, kurš no
daudzajiem , pa ceļiem ap k ārt klīstošajiem vazaņķiem
īsti bijis viņa tēvs. S ag lab āšan ai vēstures annālēs viņa
dēlam pūlējās p astāstīt, ka viņš rad īts stāvus, pat plat
m ali nenoņem ot aiz bailēm no m etāliskajiem odiem,
kuri mudžēt m udžējuši ap rū g sto šās m elases ādas m ai
siem telpā aiz dzertuves, bet dzemdēts viņš pavisam
nelāgā k ā rtā ag rā augusta rītā kādā klostera priekš
nam ā un pirm o reizi aplūkots grūtsirdīgo ģerāniju ar
fas gaism ā,' pife kam atklāts, ka viņa lab ais pa uts ir
krietnas vīģes lielumā un darbojies kā plēšas, izdvešot
gaisu ar dūdu stabules skaņai līdzīgu nopūtu, viņa savu
bērnu gan vadājusi apkārt pa gadatirgiem un, izvīstot
to no mūķeņu dāvinātajām skrandām , rādījusi ļaudīm,
cerēdam a a tra st-k ā d u , kurš zinātu labākū un" ItStfiku
līdzekli pret šo vainu nekā m edus; vienīgās viņai līdz
šim ieteiktās Zāles, taču visbiežāk viņa dzirdējusi tikai
m ierinājum us, ka neesot ko sp ārd īt pret likteņa dzeloni,
turklāt tā ja u neesot nekāda grūšā liksta, jo bērns de
rot visam kam, atsk aito t vienīgi spēlei uz pūšamiem
instrumentiem,, līdz kāda a r cirku ap k ārt klaiņojoša
gaišreģe pam anījusi, ka jaundzim ušā delnā nav nevie
nas likteņa līnijas, bet ta s nozīmējot, ka viņš nācis
pasaulē, lai kļūtu p a r ķēniņu, un tā a ri noticis, taču
ģenerālis tam visam nepievērsa nekādu uzm anību un
tikai lūdza m āti gulēt m ierīgi un nerakņāties pagātnē,
jo viņam bija ērtāk ticēt, k a visas šīs tēvzemes vēsturei
tik nevēlam ās piedauzības nav nekas cits kā drudža
murgi, čuči, memmīt, viņš lūdzās, no galvas līdz kājām
m āti ievīstīdam s vienā no daudzajiem linu palagiem,
kurus bija licis speciāli izaust, lai tiktu saudzētas viņas
čūlas, un noguldīja uz sāniem , a r sirdij uzliktu roku,
nav vērts atcerēties visas šis bēdīgas pirdaku būšanas,
memmīt, šā vai tā , bet es esm u es, tāpēc čuči mierīgi.
Veltīgi izrād ījās visi oficiālie.pasākum i d arīt galu ne
valodām, ka tēvzemes m āte dzīva sapūstot, nenieka ne
deva arī oficiāli sagudrotie medicīniskie biļeteni, jo pat
Šo ziņu iznēsātāji ap stiprināja, ka viņu sniegtie atsau 
kumi neatbilstot patiesībai, ka no m irējas istabas uz
plūstošais sm irdoņas tvans esot tik negants, ka aizbie
dējis pat rožu ceros m ītošos spitālīgos, ka tiekot nokauti
jēri, lai sirdzēju m azgātu to asinis, ka no viņas gultas
noņemtie palagi tā piemirkuši a r čūlu dzeltenīgajām ,
sauleņu eļļai līdzīgajām strutām , ka tos līdz sākotnē133

jam. spodrum am nevarot izm azgāt ne a r kādām ziepēm
un nekādiem sārmiem, ka neviens vairs neesot redzējis
ģenerāli iegriežamies g o v ju -slau k šan as laidaros, nedz
arī no rītiem parādām ies pie. savām piegulētajām , kur
viņš ag rā k noteikti m ēdzis ierasties p a t vissīvākajās
posta dienās, p ats arhibīskaps esot piedāvājies sniegt §
m irējai pēdējo svaidījum u, taču. ģenerālis viņu izmetis
^Taukā, sacīdam s, ka teitan, cientēvs, neviens n av uz nā^
ves g ultas, tālab neticiet Jaužu tenkām , bet pēc tam
kopā a r m āti ēdis no viena šķīvja ar vienu un to pašu
karoti, lai g an istabā valdīja m ēra miroņu kam bara
baism īgā smirdoņa, pirm s m āti atkal noguldījis, viņš
to nom azgājis ar vism īļākā suņa tauku ziepēm un ar
grūtu sirdi, kas aiz sāpēm vai pušu plīsusi, noklausījies
pam ācībās, ko pēdējiem spēkiem vēl izdvesusi m āte atr
tiecībā uz palikušo m ājkustoņu kopšanu, piekodinādam a
dēlam, lai viņš nejaujot izplūkt pāviem spalvas-cepuru
greznošanai, la b i jau , labi, memjnīt, viņš atbildējis, ar
kreolīnu ieziezdams visu viņas augum u, tā p a t lai ne^
spiežot putnejus .dziedāt svētku m ielastu reizēs, labi
ļau, labi, memmīt, un apguldot ietīstījis m āti p alag o s» ,ļ
nedrīkstot arī Vistas pērkona laikā izņem t no perēkļiem,
tad tās izperēšot drausm īgus m ūdžus, labi jau, labi,
memmīt, un noguldījis m āti uz sāniem , a r roku uz sirds.;
labi jau , labi, memmīt, čuči m ierīgi, un nom utējis viņu
uz pieres, nedaudzās stundās, kas vēl bija palikušas*
pāri paša miegam , viņš nosnaudies kņūpus tu rp at pie]
m ātes gultas; pakļauts viņas m iega nem iera n eb eid za!
majiem sam udžinājum iem , kuri, nāves stu n d ai tuvojo-J
ties, kļuvuši aizvien gaišredzīgāki, tom ēr no nakts naktij
uzkrātais s p īv u m s v iņ a m palīdzējis iztu rēt neprāt^j
sāpju brāzm u, kas v iņā uzbangojusi ta jā pirm diena^
rītau sm as stundā, kad viņu pam odinājis pasaulplašs^
baism īgs klusums; jo m anas dzīvības m emmīte Bendis*j
jona A lvarado bija izdvesusi savu pēdējo elpas vilcienu^!
un tad, iztinis m ātes šķebinoši sm jrdīgo augum u no |
palagiem , pirmo gai{u b lāv ajā rītausm ā ieraudzījis uz|
tiem rēgojam ies otru, pilnīgi līdzīgu augum u, ar tāpafi
uz sird s uzliktu roku, sānskatā, tikai šim uz palagiena
nospiestajam attēlam nebija nekādu m ēra vāšu, nedz
ari vecuma vītum a pēdu, ta s bija v in g rs un tvirts, it kām
ar eļļas krāsām uzgleznots abās sviedrauta pusēs u m
izdvesa tik tīkam u un liegu dabisku ziedu arom ātu, k a l
šķ īstīts tika p at g uļam istabas ar slim nīcas sm akām p ād n
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sātinātais, sm irdīgais gaiss, taču pats attēls nebija no
palaga nodabūjam s, nedz a r salpetri kodinot, nedz sā r
mos vārot, jo tas no abām pusēm itin kā ieaudies pašos
pārklāja metos un velkos, tāpēc linaudum s bija mēro
jam s a r m ūžības mēru, taču ģenerālim viņa nomāktībā
nebija pietiekami atjau tas piegriezt vērību šim brīnumu
brīnumam, tāpēc viņš izgāja no m ātes guļam istabas,
aizsizdam s durvis ar tik sirdīgu blīkšķi, kurš, līdzīgi
lielgabala šāvienam , atbalsojās tālā apkaimē, un tūdaļ
arī sāka dim dēt katedrāles sēru zvani, tiem piebalsoja
baznīcas, bet pēc tam jau dunēja sērās visi dievnami,
•ne uz m irkli neapklustot veselas sim t dienas, visi, ko
pam odināja šī zvanu dim dēšana, bez jebkādām ilūzijām
saprata, ka prezidents atkal ir pilnestīgs savas varas
saimnieks un ka viņa nāves sm agm es nom āktās sirds
noslēpumi sparīgāk kā jebkad ag rāk izslienas pret v i
siem sap rāta apsvērumiem, pret jebkuru cieņu un iecie
tību, jo viņa m āte, m ana sirdsm em m īte Bendisjona AI?
■varado, bija m irusi divdesm it trešā februāra rītausm ā
;un pasaulē sākās ja u n s juku un ļem bastu gadsimts.
>Neviens no m um s nebija pietiekami vecs* lai p ats būtu
ibijis šīs nāves liecinieks, taču sarīkoto bēru skanīgās
atbalsis bija sag lab āju šās līdz mūsu dienām, uņ mēs
noteikti zinājām , ka nekad v airs savā m ūžā viņš nebija
Aāds kā ag rāk un nevienam nebija tiesību trau cēt viņa
,bārenīgo bezmiegu ne tikai sim t oficiālajās sēru dienās,
i e t vēl ilgi j)ēc tam, tālab neviens netika viņu redzējis
Šajā sā p ju nam ā, kur viss šķita nerim tīgo sēru zvanu
atbalšu caurausts, tā ka stundeņi tu r nerādīja cita laika
kā vien sēru stundas ievadīto, visi sa ru n ājās tikai čuk
sto šās balsīs, apsardze sta ig ā ja basām kājām tā p a t kā
iViņa vald īšan as sākum ā, un vienīgi vistām viss bija
atļau ts šajā citiem nepieejam ā nam ā, kura patvaldnieks
<ibija kļuvis neredzam s un savas dienas pavadīja, aiz
(niknuma noasiņodam s n o klūgām p ītajā -šūpuļkrēslā,
kam ēr viņa, m anas dvēseles jnem m īte, ieguldīta ar zāģu
£kaidām un sasm alcinātu ledu pildītā zārk ā, lai ne
māktu trū d ēt vēl straujāk, nekā dzīvai esot, ceļoja pa
drausm īgas svelmes un posta klajiem*, jo viņas līķis
svinīgā procesijā tika v ad āts ap k ārt pa visu v alsti līdz
4>at tā s.g a lējām , vēl pavisam m azizpētītajām robežām,
■ai nevienam n ebūtu.laupīta priekšrocība godināt viņas
piem iņu, un tā, sēru karogu vējam plandot, himnas
l&kaņu pavadībā zārka nokļuva^augstkalnu stacijās, kur
135

*

to sagaidīja ar sēru mūziku tie paši klusie ļaužu bari,
kuri kādreizējos slavas laikos b ija pulcējušies skatīt
k rēslain ajā prezidenta vagonā slēpto v ara s nesēju.
Z ārku ar viņas līķi izstādīja a rī ta jā pašā labdarības
klosteri, kur kādreiz, pašos laiku sākumos, apkārtklaiņojoša putnu pārdevēja ieejas priekštelpā p ārag ri bija
dzemdējusi nezinām a tēva dēlu, kam vēlāk bija lem ts
kļūt p ar ķēniņu, tālab pirmo reizi kopš gadu sim teņa
plaši pavērās m ilzīgie syētnīcas vārti, arm ijas bruņotie
jātnieki ielenca indiāņu ciematus, aizveda sev līdzi to
iemītniekus un a r laidņu sitieniem sadzina logu vitrāžu
ledaino sauļu drūm i apm irdzētajā, p lašajā baznīcas
Jomā, k u r deviņi; pāvesta iecelti arhibīskapi dziedāja
•Sēruvdievkalpojumā, dusi nu slavas pilnā m ierā, dzie
dāja diakoni, m iers taviem pīšļiem, dziedāja baznīcas
k alp o tāji viņi dziedāja, bet la^ikā uz ģerānijām smidzi^nāja lietas, m ūķenes izdalīja cukurniedru degvīnu ar
bēru m ie la sta maizītēm , pārdeva zem akm ens velvēm
cūkgaļas kotletes, lūgšanu krelles un pudeles .ar svētīto
ūdeni* ceļm alas krodziņos -skanēja m ūzika,, uzplandīja
pulvera liesmas, lieveņu priekšā ļaudis dejoja, jo bija
svētdiena, tag ad u n m ūžu mūžos, tie bija svētku gadi
b ēg ļu -tak ās un m iglas plēņu aizās, kuras m āte, m ana
nelaiķe sirdsm em m īte, bija izstaigājusi, sekodama federālā kara virpulī ierautajam dēlam, la i viņu p asarg āta
no visām briesmām, paglābtu; no zirgēzeļu pakaviem,
kas.'viņu varēja sam īdīti k ad viņš nogāzās ;.zemē un gu?
lēja, segā ietinies, bez atm aņas, trejdienu drudža mur
gos m uldēdam s v isād as aplam ības, tā p a t viņa mēģinājāt
dēlam iepotēt no senčiem m antotās b ailes to briesm&j
priekšā,; kas k aln u -ļau d īm uzglūn drū m ajās piejūras;
pilsētās^ viņa baidījās no vicekaraļiem, no statu jām tīft
pieminekļiem, pat no krabjiem, kuri dzerot jaunpiedzii
m ušu bērnu asaras, baism ās viņa drebēja valdības n a m l|
diženības priekšā, to ieraudzīdam a aiz lietus aizkarietM
naktī, kad vajadzēja notikt uzbrukumam, toreiz nemazā
nenoģizdam a, ka šajā m ājā pati kādreiz nom irs, ša jlj
vientulības .miteklī, kur viņš pašlaik m ita -un, kņūpus
uz g rīd as izstiepies* spī-va niknuma kvēlē ta u jā ja , kur
tu,i sirdsm em m īt, esi pazudusi, kādos m angres k rū m a
čūkslājos aizķēries tav s augum s, kas g an no ta v as s e i
jas aizgaiņā tauriņus, tā viņš sūrojās, sāpēs sa ļim i»
ia m ē r viņa m āte Bendisjona A lvarado banānu lapu p a i
vēnī ceļoja cauri {purvāju dvingai, la i pa ceļam tik tjf
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iz stā d īta . ceļm alas skolās, sa lp etra tuksnešu barakās,
indiāņu apm etnēs un tu rīg āk u ļaužu nam os, kur viņu
rādīja reize a r jau n īb as dienu fotogrāfiju, kad Bendisjona A lvarado b ija vēl tvīksm es pilna; un sk aista, bet
galvu viņai ro tāja diadēm a un ap kaklu, pretēji pašas
gribai, apltkta m ežģīņu apkakle, tāp§t, p a r spīti pašas
iebildumiem, vienīgo* reizi m ūžā viņai bija nopūderēta
seja un iekrāsotas lūpas, tu rk lāt rokā zīda tulpe, nē, tā
neturiet ziedu, senjora, ļa u jie t tam itin k ā nevērīgi no
slīgt klēpī, jā , jā , šadā veidā, kad no tālienes atbraucis
m eistars, kurš bija fotografējis E iropas valdniekus,
iem ūžināja m ūsu zemes pirm o dām u attēlā^ kuru tag ad
rādīja kopā a r viņas līķi, lai tādējādi neapgāžam i at
spēkotu jebkādās iespējam as aizdomas, ]&a notikuši-kādi
viltus gājieni, un patiesi, kā attēlā redzam ā, tā Zārkā
gulošā sieviete bija pilnīgi vienādas, jo netika žēlotas
nekādas pūles, Īdi līķi slepenībā pieskaņotu fotogrāfi
jai, ša jā nolūkā <pielietojot visus kosm ētikas līdzekļus,
.sasprēgājušo ādu, uz kuras uzliktais p arafīn a slānis
karstum ā aizvien izkusa, atjau n o ja nem itīgās devās,
notīrīja lietavās appelējušās skropstas, arm ijas darbnī
cās strād ājo šās šuvējas Uzturēja m irējas 'apģērbu tādā
kārtībā, it kā ta s tikai v akar būtu uzvilkts* rūpējās, lai
■līķim galvā uzliktais apelsīnu ziedu v ain ag s aizvien
būtu svaigs, tā p a t nesaburzīts jau n av īg ais līgavas
.šķidrauts, kādu nelaiķe savā mūžā nekad nēbija valkā
jusi, citādi kādsEŠajā pag ān u m auku m ājā vēl būtii
iedrošinājies p alaist m uti, apgalvodam s, ka tu, manu
^sirdsmemmīt, esi citād a nekā fotogrāfijā skatām ā sie
viete, jo ikvienam u z mūžu vajadzēja1 atcerēties, kam
deitan ir noteikšana gadsim tu sim teņos, līdz p at visnoiplukušākajām būdetēm selvas pauguros un dūkstīs, kur
,pēc tik daudziem aizm irstības gariiem pusnakts stundā
liedzēja atgriežam ies veco koka lāp stratu dzīto upes
tvaikonīti a r žilb ām ugunīm , un ļaudis to sag aid īja ar
-lieldienu bungu rīboņu, domādami, ka atkal pienākušas
tsenas slav as dienas, sveiks lai dzīvo vīrs, kam vara,
iSŅņi kliedza, svētīts tas, kurš nāk p atiesības vārdā, viņi
£fcliedza un m etās ūdenī a r trekni nobarotiem bruņuru
pučiem un ķirbja traukiem krietna vērsēna lielumā, uz
rausās pa režģveidīgi d arin ātajām borta m argām uz
‘klāja, tiekdam ies pasniegt padevības dāv an as neredza
m a ja m v aras nesējām , kurš kauliņu spēlē pēc savas
iegribas noteica tēvzemes likteni, un bez e lp a s ap stājās
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pie katafalka a r sasm alcināto ledu un rupjajiem sāļš
graudiem , kas prezidenta ēdam istabas spoguļos atm ir
dzēja žilbās, sadrum stalota mēness fragm entu dzirksto
šā s izbrīna sprēgātās, pakļauti atklātai iztiesai zem
zuzošo ventilatoru spārnu vēdām uz vecā izpriecu brau
cienu kuģīša, kurš mēnešiem ilgi klīda starp iluzoriskajām saliņām ekvatoriālajās pietekās, līdz beidzot ap
m aldījās lietuvēna mudžeklībā, kur gardēnijām piemita
saprāts, krēslībā pa gaisiem apkārt pluduroja milzu ķir
zakas, pasaule izbeidzās, kuģīša dzenratu lāpstiņas
iestiga zelta sērēs un salūza, zārkā izkusa ledus, sāls
sabojājās, līķis uzm ilza, peldēdam s zāģskaidu putrā,
taču nesāka trūdēt, m anu ģenerāl, bet, gluži pretēji, ;
mēs redzējām ^ tvēra mies nelaiķes acis, ielūkojāmies ta * ;
jā s un saskatījām , ka to redzokļi ir dzidri, ja n v āra z i lo ;
kurpīšu krāsā, zaigojoši kā mēness akm ens, un tad pat,
visneticīgākie mūsu vidū pam anīja, ka zārka vāks ap
svīst g u lētājas elpā, no viņas m iesas porām izgaro aro-i
mātišķi sviedri un viņa pasmaida.. Jūs, m anu ģenerāl, j
n evarat iedomāties, kāds ļem basts sākās, mēs r e - :
dzējām no dabas neauglīgos m ūļus dzemdinām pēčte-ļ
čus, redzējām salpetrī uzziedam puķes, redzējām kurl^j
mēmos, kuri gandrīz vai p rātu zaudēja, izdzirdot paši
savus pārsteigum a kliedzienus, brīnumi, brīnum i, bri-j
num i, |au žu drūzma sašķaidīja zārka vāku sīkās druH
pačās, m anu ģenerāl, un bezmaz saplosīja gabalos līķi,
gribēdam i to sadalīt relikvijās, tā ka m um s vajadzēja
izsaukt grenadieru bataljonu, lai tas atv airītu uzmāc?-!
gos, kā n eprātā trakojošos ļaužu pūļus, kuri plūda štirps
no visām Kārību jū rā kā a r sētuvi izkaisītajām , neskaf>|
tām ajām salām , jo visus bija satraukusi vēsts, ka lūstij
m ām uļas B endisjonas A lvarado dvēselei Dievs piešķīris]
brīnum darītājas spējas rīkoties pretēji dabas li kurn ieriti
tāpēc pārdošanā jau p arād ījās no līķauta izrauti pav&j
dieni, relikviju m aisiņi, no m irušās sāniem izplūdušai
šķidrum a pudelītes, bildītes, kurās viņa bija r e d z a m i
ķēniņienes tērpā, un visa šī nepārskatām ā, nepieredzēta
satraukum ā bangojošā cilvēku m asa drīzāk atgādināja]
m ežonīgu vēršu bara lavīnu, kas b rāžas uz p r ie k š a
visu savā ceļā sam īdam a, ar zemestrīcei līdzīgu, pat.
Šeit sadzirdam u dunēšanu, ieklausieties tikai vērīgāki
m anu ģenerāl, un patiesi, gliemežvāka veidā saliekto]
delnu pielicis pie auss, kas šobrīd džinkstēja mazfikj
nekā p ara sti, viņš uzm anīgi ieklausījās un tad piepeši]

sadzirdēja, m em m īt m anu, B endisjona Alvarado, sadzir
dēja nebeidzam us pērkona dārdus, saredzēja nepārska
tām us, līdz pat tālajam jū ra s apvārsnim kā bezgalīgas
purvaines dūkstīs b u rzg u ļo jo šu sļau žu barus, saredzēja
degošu sveču bangotni, .k as ša jā gaišajā dienasvidus
s'pozmē iededza otru, vēl m irdzošāku dienu, jo viņa
ināte, m anas dvēseles memmīte, atgriezās s a v i sākot
nējā baiļu pilsētā, kurā pirmo reizi bija ieradusies
ar visām kara baismām, ar karam piemītošo jēlas mie
sas un brūču sm irdoņu, taču šoreiz pilsēta uz mūžiem
bija attīrīta no visām toreizējām drausm ām , jo viņš
bija pavēlējis no skolu mācību grām atām izplēst visas
tās lapas, kurās tika stā stīts par kādreizējiem vieekaraļiem, tālab vēsturē viņu vairs nebija, bija aizliedzis uz
stādīt jebkādas statu jas, memmīt, kuras bija traucēju-'
šas tavu miegu, un tā viņa šoreiz atgriezās bez a g rā 
kajām bailēm, m ierīga ļaužu bara plecos uzsēdināta,
atgriezās bez zārka, zem kl&jas; debess, kur jo stingri
bija noliegts parādīties gaisā jebkādiem plēvspārnu
kukaiņiem, atgriezās, tikko saskatām a zem m ilzīgā zelta
pateicības dāvanu daudzum a, a r kurām bija tikusi ap 
bērta ilg ajā ceļā no tālajām robežām viņpus selvas
cauri visai p lašajai lietuvēnar m urgu uzvandītajai val
stij, tā ka ta g a d viņu no vienas vietas sedza veselas
kaudzes zelta kruķīšū, ko bija sanesuši izdziedinātie
tizlie, no kuģu bojāejas paglābto jū rasbraucēju pasnieg.'tās zelta zvaigznes un tā p a t zīdaiņu zelta statu jiņ as
kā atzinības zīme no jebkuru ticību uz pēcnācējiem
jzaudējušām sievām, kurām tom ēr lielā steigā bija v a 
jadzējis k aut kur tuvum ā augoša krūm a biežņā laist
Lpasaulē bērnus tikpat kā kara laikā, m anu ģenerāl, un
tā viņa nāca kopā ar nepārredzam o ļaužu drūzmu, pašā
tās centrā, tikpat kā Bībeles laikos, kad pārvietojās visa
tauta, nezinādam a, kur novietot savus ēdiena g atavo
š a n a s traukus, m ājlopus un visus pāri palikušos piedēruinus, bez lielākas paļāvības uz nākotni, kāda bija
Bendisjonai Alvarado, kad tā kauju laikos skaitīja lūģ*
s'nas, cerēdam a atv airīt lodes no sava dēla, kurš, galvu
ar sarkanu lupatu aptinis, jau cās kauju burzm ā, m urgu
»vēlm ēs pierimuma brīžos izkliegdam s, jed ritv ai āzit,
lai dzīvo liberāļu p artija, lai dzīvo liberāļu uzvara,
ifiost ar konservatīviem sūdabrāļiem , lai g an patiesībā
'Viņu bija aizrāv u si tikai atavistiskā ziņkāre redzēt juru,
taču noskrandušais pūlis, kurš a r viņa m āti ielauzās
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pilsēta, kur plosījās spīvākā niknum ā nekā toreiz, kad j
v alsts ^ļka izpostīta federālā k ara avan tū rā, šoreiz bija
alk atīgāks p ar jebkuru plēsoņu, drausm īgāks par pa- j
niķu, briešm onīgāks p ar visu to, ko jebkad pieredzēju- i
šas m a n as acis un tā p a t jrisa pasaule viņa neskaitām a
jos v ald īšan as gados, palūkojieties, kāds ta s ārp rāts, j
m anu ģenerāl. Acīm redzam o faktu pārliecināts, viņš 1
beidzot iznāca no savu bēdu m iglāja, iznāca gluži bāls,
taču stin g rs, a r melnu sēru lenti ap piedurkni, stin g rā I
apņēm ībā pielietot; visus savaš au to ritātes līdzekļus, lai, 1
dibinādam ies uz pārsteidzošajiem b rīnum darītājas vei- ļ
kūmiem, panāktu B endisjonas A lvarado pasludināšanu 1
svēto k ārtā, un. ša jā nolūkā nosūtīja uz Romu savus j
labāko hum anitāro izglītību baudījušos m inistrus un |
atķal ielū d za,pie seyis uz ta sīti šokolādes ar cepumiem i
apustulisko nunciju, kuru pieņēma atraitn īšu lapenes 1
rēn ajā gaism as akas pavēnī bez virssvārka, tikai kreklā I
vien un ar platm ali apvēdinādam ies, atlaidies guļam - ļ
tiklā. N uncijs a r k arsta s šokolādes ta sīti rokā sēdēļa 1
prezidentam iepretim, no svētdienas su tan as izpludinā- J
dam s lav an d as sm aržu, kas šķita viņu pasargājam no I
svelmes, putekļiem, tropiskā gurdenum a, kā a rī'n o pre- 1
zidenta, nelaiķes m ātes putnu nepiedienīgās uzvedības, ļ
kūpi, lap en es pārjum es dzijum ā rosīdam ies, palaikam 1
nobirdināja kādu v is a i nepieklājīgu krikum iņu, taču 1
viņš, m ierīgi iebaudīdam s pa m alkām vaniļas šokolādes a
un ar nule klosterī iestāju šās nonnes kautrību piekož- 1
dam s kumosiņu cepuma, dom āja, kā novilcināt pēdējo, I
indīgo m alku, pēc kura vajadzēs atbildēt prezident 1
tam , bet pagaidām viņš sēdēja no klūgām p ītajā I
krēslā, kuru prezidents nevienam nekad nepiedāvā, vie-,1
nīgi jum s, eminence, gluži tā p at kā tajo s tā lajo s slavas 1
laikos, kad š a jā krēslā pēc m alvārn sm aržojošās rēnās 1
pievakarēs sēdēja cits vecs un godājam s nuncijs, kurši 1
sholastiski citēdam s A kvīnas Tomu, nopūlējies, ģenerāli 9
pievērst kristietībai, bet tag ad iņ , cientēv, es m ēģinu jū s i
atgriezt, redziet, kādu kūleni pasaule apm etusi, jo esmu.®
kļuvis ticīgs un pūlos par tādu p ad a rīt jū s, viņš a tk ā r s a
toja, ne aci nepam irkšķinādam s, lai g an patiesībā n e ^ a
ticēja nekam ne šajā, nedz viņā saulē, izņem ot v ie n īg i|
to, ka viņa dzīves memmītei tiesības uz altāra sv ē ta j
mocekļu slavu, ko viņa pelnījusi a r savu pašuzupurēgj
šanos un nepieredzēto kautrību, tā ka viņš savu lūgum u!
nepavisam nedibināja uz ļaužu valodām , ka polārzvaigrl
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zne virzījusies līdzi sēru gājienam un skapjos uzgla
bātie stīg u instrum enti sākuši paši no sevis spēlēt, kad
tiem garām n estas nelaiķes miesas, bet atsau cās vienīgi
ūz brīnišķīgo palagu, kuru tū līt kā buru izpleta saules
apm irdzētajā augusta dienā, lai nuncijs p ats savām
acīm redzētu patiesi saskatām o nospiedumu, redzētu
viņa m em m ītes B endisjonas A lvarado attēlu sān sk atā
bez jebkādām vecuma iezīmēm vai m ēra izkrem stām
vātīm guļam a r sirdij uzliktu roku, p ats ar pirkstiem
sajustu audekla m ūžam negaistošo sviedru valgm i un
ieelpotu dzīvo ziedu sm aržu, visapkārt vīterojot u n VIdžerājot brīnišķīgās p arādības dvesm as satrauktajiem
putniem, redziet, cieritēv, cik tas brīnum aini, viņš teica,
rādīdam s palagu vispirm s no vienas, pēc tam no otras
puses, pat putni viņu pazīst, taču nuncijs Vērās audeklā
ar tik asu uzm anību, kas būtu spējusi atseg t vulkānisku
pelnu uzskapstējum u kristietības laikm eta Visizcilāko
m eistaru gleznojumiem, pēc krāsu spilgtum a saskatīt
vissīkākos sprēgājum us rak stu rā un atklāt šaubas ticē
jumos, estētiskā aizrautībā izjust zemeslodes apaļīgo
.izliekumu,. kas atgādina debess velVes pārjumti* vien
tuļu kapelu kādā iztēles pilsētā, kur laika secību nosaka
nevis ritējum s, bet gan plūsm a, līdz viņam rad ās
drosme a tra u t skatienu n o ' priekšā izklātā p alaga un
pēc dziļas apceres liegā, taču negrozām ā balsi paziņot,
ka uz audekla redzam ais attēls radies nevis dievišķīgā
atklāsmē kā V isaugstākā bezgalīgās žēlastības pierādī
jums, bet to, jū su augstība, sam eistarojis kā labās, tā
ļaunās m ākslās vienādi izveicīgs gleznotājs, kurš iz; mantojis jū su ekselences au g stsird īb u ,'jo izlietojis nevis
eļļas; bet visparastākās un lētākās krāsas, vienkāršu
[ziedi, ko lieto logu aizlepēšanaf, jūsu augstība, jo zem
dabisko, izšķīdināto sveķu arom a sajaužam a lē ta te r
p e n tīn a sm aka, saskatām a a rī vēl ģipša sm eltne, tā p at
pastāvīgi sam anām ais valgum s radies nevis no m irējas
^pirmsnāves sviedriem, kā līdz šim bija ticējuši, bet veidots m ākslīgi, palagu piesātinot a r lineļļu un to uzgla
b ā jo t tum šā vietā, ticiet, m an ir ļoti nepatīkam i, jūsu
Iaugstība, nuncijs nobeidza a r patiesu nožēlu, taču vairāk neko nepiebilda,’redzēdam s kā g ran īta tēls sastin 
g u š o sirm galvi, kurš no guļam tīkla nolūkojās viņā ar
ļriekustīgu skatienu, ne acu nepam irkšķinādam s un ne
;vāTda neiebilzdams, it k ā iegrem dējies drūm as, aziātis*
kas klusēšanas dūkstīs, lai g an viņam lab āk nekā jeb
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kuram citam bija zinām s līķauta brīnum a noslēpum&j
jo es, memmīt, p ats a r savām rokām tevi ta jā ievīstīju/]
nobijies ta v as nāves baism īgā klusum a, itin kā v isai
pasaule piepeši būtu atm odusies jū ra s bezgalīgajās dzfaj
lēs, un p ats savām acīm skatīju notikušo brīnum u, ta ču l
viņš nuncija spriedum u neapstrīdēja, vienīgi p āris reižu^ļ
plakstus neaizvērdam s, kā dižķirzaka sam irkšķināja,
acis un tikko m anām i nosm īkņāja, labi, cientēv, viņš
nopūtās, lai jau nu būtu tā , kā jū s sakāt, tikai neaizvi
m irstiet, ka uz jum s gulstas atbildības n asta p ar vistra
ko jū s sacījāt, un vēlreiz vārds vārdā atkārtoja nuleļ
izteikto brīdinājum u, lai jū s visu savu ilgo mūžu neaiz*|
m irstu, ka uz jum s gulstas atbildības n asta p ar sa cīto J
cientēv, es no sevis noņem u jebkuru atbildību. Visu šo |
)auno nojausm u nedēju ta u ta pavadīja kā drūmā»
snaudā, bet prezidents nepiecēlās no guļam tīkla p ati
ēdienu reizēs, gulēdam s viņš ar vēdekli atg aiņ āja pieH
cilvēka pieradušos putnus, kuri nosēdās uz viņa augum aj|
reizēm viņš ar vēdekli pūlējās pat atv airīt cauri atra it-ļ
nīšu nojum es spraugām iespīdējušo saules sta ru lāsu-J
mus, a ri tos noturēdam s p ar pieradinātiem putniem J
nevienu viņš nepieņēma, nevienam nedeva nekādu rīkoji
jum u, taču publiskas drošības apsardze nepakustināja!
ne pirksta, kad fanātisku algotņu pū|i iebruka apustu««
liskās nunciaturas pilī, izlaupīja vēsturisko relikviju«
muzeju, pašu nunciju pārsteidza iekšējā dārza klusum ā^
kur viņš zem klajas debess bija atlaidies d ie n d u s a i
snaudā, pilnīgi kailu izvilka uz ielas, izkārnījās uzj
viņa, m anu ģenerāl, taču prezidents savā guļam tīklā!
ij nesakustējās un p at acis nepablisināja, kad pie viņai
atsteidzās a r ziņojumu, ka uz ēzc}a uzsēdināto nuncijuj
pūlis v adājot apkārt pa tirdzniecības rajona ielām, kurt
no balkoniem uz viņu nem itīgi izgāžot spaiņus ar vir
tuves sam azgu ūdeņiem un mežonīgi aurojot, V atikāna
jum prava,, jum s vēders gana piebriedis, dzemdējiet v ie a
laukā, kas tu r iekšā, laidiet tos bērniņus pie m anis, urij
tikai tad, kad pūlis pusdzīvo nunciju bija izgāzis tirg u s
mēslainē, prezid.ents, pu tn u barus a r rokas vēzienu ian
biedēdams, uzslējās no sava guļam tīkla un p a rā d ījā t
audienču zālē, kur, sēru apsēju no* piedurknes norāvis^
vienā rokas vēzienā aizmēza visur saaugtos zirneklis
tīmek(us u n 'b ez m ieg ā piesarkušām acīm deva pavēli
nunciju uzsēdināt uz g lā b šan as plosta un, dodot viņansj
līdzi pārtikti trim dienām , p alaist okeānā uz kuģu ceļa/
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pa kuru parasti kursē no E iropas nākošie satiksm es
tvaikoņi*.lai visa pasaule uzzinātu, kas sagaida ikvienu
svešzemnieku, kurš iedrošinās p aceli roku pret m ūsu
tēvzemes varenību, un tā p a t lai, pašam, pāvestam būtu
Skaidrs, ka kopš šā brīža uz m ūžu mūžiem viņš g an var
būt pāvests Romā, kur, ieģērbies savos sūdabrāju mei*
jtiešu lindrakos un zīm oggredzenu pirkstā uzvilcis, pēc
patikas d rīkst d irn ēt savā zelta zvilnī, bet teitan, jedrityai āzīt, es esm u tas, kas esmu. Tā bija visai ietekmīga
izrīcība, jo ja u kopš gada beigām tika ievadīts process,
lai kanonizētu prezidenta m āti Bendisjonu A lvarado,
kuras netrūdošais līķis bija novietots publiskai godinā
šanai bīskapa baznīcas g alvenajā jom ā. No a ltā ra ne
m itīgi skanēja slavinājum u dziesm as, atcelts bija ari
karastāvoklis, ko prezidents bija izsludinājis p ret svēto
krēslu, lai dzīvo miers, U zvaras laukum ā auroja ļaužu
bari, gods Dievam augstībā, pūlis kliedza, kam ēr pre
zidents pieņēma audiencē R ituālu svētās kongregācijas
Un reizē ticības veicināšanas un izp latīšan as auditoru
irionsinjoru D em etriju Aldousu, p ar kuru bija zināms,
ka viņš pēc tautības ir-ab esīn ietis un ieradies šeit, lai
ļīdz p at pēdējiem sīkumiem noskaidrotu visus apstāk
ļus sakarā a r Bendisjonas A lvarado dzīvi, tā ka nepajiktu v airs ne_vismazāko šaubu, ka viņa patiesi pelnī
jusi piepulcināšanu svētajiem, iepazīstieties ar visu,
cientēv, kas vien jum s liekas svarīgs, ģen erālis teica, ar
abām rokām saturēdam s m onsinjora plaukstu, jo viņā
tūlīt bija radusies uzticība p ret šo tum šādaino abesīnieti, kurš p ar visu vairāk m īlēja dzīvi, ēda dižķirzaku
olas, m anu ģenerāl, bija stāv ā sajūsm ā p ar gaiļu cīņu
-un m ulatu meiču kvēli, lēkāja kumbae danci a r tādu
pašu aizrautību kā mēs, m anu ģenerāl, un nodevās vi*
fcām citām nešķīstībām , tā ka pēc ģ enerāļa pavēles monsinjora priekšā atv ērās visrūpīgāk noslēg tās durvis, lai
£im sātana advokātam nerastos nekādas g rūtības patiesibas izdibināšanā, jo prezidenta p la šajā lietuvēna
m urgu valstībā nebija nekā slēpjam a, nekā tād a, kas
ii&sniegtu neapgāžam us pierādījum us p ar to, ka viņa
mātei, m anai sirdsm em m ītei Bendisjonai Alvarado,
[Jtemta vieta svēto pulkā uz altāra, visa tēvzem e ir jūsu
Rīcībā, cientēv, saņem iet to, u n viņš to, protam s, saņēma
Pēc tam, kad ar bruņoto spēku palīdzību tika ieviesta
«ārtīb a apustuliskās n u n ciatū ras pili, kur, jau gaism i
ņai svīstot, bezgalīgās rin d ās pulcējās izdziedinātie
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spitālīgie, lai radītu p ār viņu izdziedinātajām čulgām
uzaugušo jauno ādu, nesen vēl a r svētā V ita kaiti sirg*j
stošie nāca, lai, ieverot ad a tā diegu, m azticīgajiem pie-;
rād ītu , ka viņi ir atveseļojušies, savu b agātību apliecināt
nāca vīri, kuri ruletes spēlē bija iedzīvojušies, liekot j
uz tiem numuriem, kādus viņiem sapnī bija atklājusi)
B endisjona A ivara do, nāca tādi, kūri bija sameklējuši
savus pazudušos tuviniekus vai atguvuši noslīkušosļjj
tā p at tādi, kuri agrāk bija nīkuši badā un plikumā, bet]
tag ad iedzīvojušies m antā, viņi visi nāca, nepārtrauktā]
virknē virzīdam ies cauri neciešam as sutoņas kveldētaii
dienesta telpai, kuras sienas bija ro tātas a r kādreiz kaiļ
nibālu apšaušanai pielietotām arkebūzām un sera Vai*]
tera R alija aizvēsturiskajiem bruņurupučiem , un šeifcj
nenogurdinām ais abesīnietis uzklausīja visus, neko ne*!
vaicādam s un stāstījum ā neiejaukdam ies, caurcauretņj
sviedros izmircis, neievērodam s kancelejas telpā aizi|
•Vien tvanīgākā piesātinājum ā uzkrājušos cilvēces atkri*3
tum u nepanesam o smirdoņu, kuru vēl sm acīgāku vērtw
p aša smēķēto vislētāko cigāru dūmi, šeit viņš jo sīkM
atzīm ēja Visus liecinieku izteikum us un lika tos p araka
stīt, kā nu kurš# prata, cits a r pilnu vārdu un u zv ārd u j
cits pavilkdam s krustiņu vai, kā to, m anu ģenerāl, mēji
dzāt d arīt jūs, atstād am s sava īkšķa ^nospiedumu, tačuļļ
Īdi n u 'b ū tu kā būdam s, paša p astāstīto apliecināja ik l
viens, bet pēc tam jau p arād ījās nākam ais, kurš, ciena
tēv; tā p a t ka iepriekšējais, sirdzis ar ;delamo, rakstīja]
abesīnietis, bet tagad paklausieties, kas m an par dzie«
dam o rīkli, es- savukārt nekādi nespēju pienācīgi iztrin
lēt meitiešus, bet paskatieties ta g ad uz m anu zveņģeljj
es savukārt nekādi nespēju izm īlēt meitiešus, inonsin^
jo rs rak stīja ar neizdzēšam u tinti, lai attiecīgo dokua
m entu neviens n ejaudātu izlabot vai sagrozīt līdz pati
p astaram galam , m an kuņģī bija iemeties kāds nezvērs|
cientēv, bija iemeties kāds nezvērs, abesīnietis v ien aiļ
dzīgi rak stīja, apskurbis n o d raņķīgās kafijas, saindē!
jies a r lētajiem cigāriem , nākam o aizkūpinādam s ptei
iepriekšējā izsmēķa, ar vaļā atra u tu apkakli, tikpat k ļ
uz galerām notiesāts katordznieks pie sava irkļa, ir gaffl
v īrs ar pautiem šis m elnsvārcis, m anu ģenerāl, jā g a r i
senjor, tik tiešām v īrs ar vareniem pautiem , gods, k a r ļ
gods nākas, bet abesīnietis tu rp in aja strā d ā t bez m a z »
kās atelpas, p a t kumosiņa m ute neņēmis, lai tikai v e l ļ
nezaudētu laiku, līdz pienāca vakars, taču a rī tad v iņ a
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neļāvās atp ū tai, jo, pie moliem jū rā izpeldējies,-pa
rād ījās Ostas krodziņos, ģērbies savā ar četrstūra
ielāpiem salabotajā linaudekla sutanā, un, aiz izsalkuma
Vai g aru izlaizdams* nosēdās pie kāda no garajiem gal
diem, lai kopā a r o sta s krāvējiem iebaudītu to pašu
azaidu, ko visi citi, savu zivs gabalu sadalīdam s tā p at
ar pirkstiem, un to sakošļādam s ar visām asakām , kas
bija p iln īg i pa spēkam viņa velnišķīgajiem , spoži bal
tajiem zobiem, kuri tum sā izstaroja paši savu gaism u,
pēc tam šļurkstinādkm īes no šķīvja m alas izdzēra pāri
palikušo virum u tāp at, kā mēdz d arīt koraļļu zvejnieki,
jums, -nudien, m anu ģenerāl, bütû va j adzējis viņu re
dzēt jaucam ies no apskretušiem buriniekiem nokāpušo
salašņu b arā, kuri drīz vien atkal pacēla eiikuru, lai
iālāk nogād ātu m arim odas plūm es un zaļu s banānus,
kā arī vēl pavisam ja u n as mauķeles uz stiklos zaigo
jo šām K urasao viesnīcām, uz GvantanamĢ, cientēv, pat
uz Santjagodeloskavaļesu, kurp nem az n av kuģniecības
ceļu, tā p a t už pasaulē visskaistākajām un skum īgāka
jām salām , p a r kurām mēs sapņojam līdz p at pirm ajam
rītausm as m irdzum am , cientēv, atcerieties, kā m ēs pār
vērtām ies, kad ceļā devās pirm ie šoneri, atcerieties p a 
pagaili, .kurš M atildes A renales m ājā pareģoja nākotni,
krabjus, .kuri izrāpās no v iras šķīvjiem, haizivju vējus,
Bālumā dunošās bungas, visu m ūsu dzīvi, cientēv, šo
•cūcīgo dzīvi, puiši, jo viņš ru n āja tā p a t kā mēs visi,
manu ģenerāl, itin-Icā p ats būtu dzimis suņu kautiņu
'kvartālā, kopā a r citiem liedagā sp ārd ījis futbola
bumbu, akordeona spēlē iem anījies vēl labāk nekā mūsu
pašu zēni, tā p a t sita viņus pušu dziedāšanā, iemācījās
matrožu puķaino valodu un bija p at vēl pārāks, jo no
svētīja viņus m ātes vārdiem latīņ u valodā, kopā a r vi
lšiem plostoja tirg u s krodziņos un ar vienu, .kurš bija
nozaim ojis Dievus pat izkāvās, tu rk lāt ne pa jokam,
manu ģenerāl, bet ko m ēs varējām iesākt, ja šis bļāva,
la i neviens neiejaucoties, un tā mēs, visapkārt sa stā 
jušies, noskatījām ies, kā abi zvetējas, līdz viņš uzvaiē ja , nudien, cientēvs uzvarēja, m anu ģenerāl, nu, es jau
to zināju, prezidents ar patiku noteica, viņš ir vīrs a r
pautiem , taču p atiesībā m onsinjors nebija tād s tūtiņu
<ireijers, kā visi bija iedomājušies, jo ša jā s trak u līg ajās
’$ aktīs uzzināja tikpat daudz, cik nogurdinošajās aptau
ja s dienās apustuliskās n u n ciatū ras pilī, un nesalīdzi
nām i vairāk nekā tum šajā priekšpilsētas savrupm ājā,
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k uju bija ■ pārm eklējis bez jebkādas a tļa u ja s lie-?
tainā pēcpusdiena» būdam s pārliecināts, ka šā d ā suņa
laikā prezidenta valsts drošības iestāžu vērīgā m odrība
atslābs, un tā viņš izokšķerēja k atru n o stū rīti Šajā,
m ājā, caurcaurēm izm irkdam s ūdens šaltīs, kas pa aiz*<
sērējušām noteku caurulēm ieplūda no griestiem , bet,:
nonācis a r m angres-krūm u un indīgu kam ēliju lak stu
ļogano čūkslāju aizzēlušajās kādreizējās g rezn ajās gu*
ļam istabās, ju tā s'tik p a t kā m azdūšības dūkstīs iestid zis/
jo B endisjona Alvarado, cientēv, būdam a labsirdīga un
pazem īga, tā s bija atstā ju si savu kalpoņu priekam, ļau?<
dam a kalponēm izvalstīties p a b atista palagiem ,, kamēf*
viņa p ati naktis p avadīja uz karavīra saliekam ai g uli.
tiņai uzklāta plteņa, tā p at kalponēm atļāv a valkāt sa 
vus v alsts pirm ajai dām ai -paredzētos svētku tērpus*;
iesmaržoties a r viņas peldu ziepēm, pēc tam tās, izģērb
bušās pilnīgi. plikas, m eņģējās a r raitniekiem g rezn o /
uz m etāliskām lauvu ķetnām uzstādīto cinka vannu
k rāsain ajās putās, dzīvodam as,tikpat kā karalienes, befe
Bendisjona A lvarado pa to laiku krāsoja putnus, vārīja
sev strebekli a r m alku kurinām ā krāsniņā un audzēja
dziedniecības augus, ko tik bieži steidzam i ievajadzējaa
kaimiņiem, kuri nakts vidū viņu m odināja, ja kādamj
bija piem etušās vēdera graizes, un viņa sasirgušajam ^
iedeva pakošļāt krešu sēkliņas, vai kāds cits k ru std ēl^
bija sācis šķielēt a r vienu aci, un kādam bija nepiecieš
sam s no balandu uzlieves sag atav o ts pretcēnnju līd zek i
lis, bet reizēm kāds vaim anāja, ka, senjora, pienākuša
m ana pēdējā stundiņa, taču nenom ira, jo B endisjona*
A lvarado rokās bija veselības atslēgas, tā tad , redziet!
cientēv, jau savas dzīves laikā viņa bija svēta, jo starta
gāja pati savā šķīstības m irdzum ā šajā prieka1mājāu
kura lie tu s gāzm ēs drīz vien sāka sabrukt pēc tam , kāēj
B endisjona A lvarado ar v aru bija tikusi pārvesta uz,
prezidenta pili, lietus šļācās uz pianīna lotosa ziedien^j
uz g reznajā ēdam istabā novietoto alab astra galdu, kurūļ
Bendisjona A lvarado nekad nebija izm antojusi, jo sē^jļ
ties pie tā, cientēv, būtu tikpat kā azaida ietu rēšan ai
izm antot altāri, redziet, cientēv, kāda sava nākam ā sviis]
tum a noģieda, taču abesīnietis, sasodītais sātan a advaļj
kāts, par spīti kaimiņu dedzīgajām liecībām, šajos grūs
vešos atrad a vairāk biklum a nekā pazem ības, tā p at vara
rāk g ara nabadzības nekā pašaizliedzības starp'visierfl
melnkoka Neptūniem, p ašu zemē izgatavoto dēmonu afc
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lūzām un karavīru m undieros ieģērbtajiem eņģeļiem,
kas peldēja kādreizējās deju zālēs sazēlušo purvāju
augu čūksrajā, turpretim nekur viņš n eatrad a ne visnie
cīgāko pēdu no šā o trā, g rūtākā, vienīgā un trejvienīgā
Dieva, kurš viņu bija atsū tījis no svelm ainajām Abesīnijas ielejām meklēt patiesību tur, kur tā s nekad nebija
bijis, jo viņš nekā tād a, m anu ģenerāl, nem anīja, un
tā nu ir g atav ā bezdeļu būšana. T urklāt m onsinjors Dem ctrijs A ldouss neapm ierinājās tikai ar pilsētas izokšķerēšanu, bet, uzrausies m ugurā zirgēzelim, devās
augstkalnu ledainajos līdzenum os, m ēģinādam s atrast
Bendisjonas A lvarado svētum a iedīgļus tādā pusē, kur
viņas tēls vēl nebija sag an d ēts a r v aras spožuma iz
pausmēm, tālab, ietinies nokalnu lau p ītāju apm etnī,
viņš ar septiņjūdžu zābakiem kā paša sā tan a iemieso
jum s iznira augstieņu m iglājos, vietējos nomaļ niekos
sākumā izraisīdam s izbailes, bet pēc tam izbrīnu un,
visbeidzot, ziņkāri, jo viņL nekad nebija redzējuši cil
vēcisku būtni a r tādu ādas krāsu, taču v iltīg ais abesīnietis uzaicināja kalniešus viņu ap taustīt, lai pārlieci
nātos, ka siekalu vietā viņam m utē nav darva, tum sā
fnožilbināja spīdošos zobus, kopā ar viņiem plītēja,
iedzerdams kukurūzas sīvo no vienas un tās p ašas ķir
bja krūkas un nolauzdam s pa kumosam siera no kopējā
klunča, tād ā veidā m ēģinot iem antot uzticību kalnu taku
^noplukušajās dzertuvītēs, kur ļaudis kopš citu gadsim tu
.rītausm as atcerējās redzējuši zem putnu būru n astas
sagumušu m eitieti sparīgi soļojam , lai m ēģinātu pārdot
Jcādu visvienkāršāko putneli, iegalvojot, ka tā ir lakstī
gala, vai arī kādu prāvāku tukanu, kura m elnās spal
vas tagad m irdzēja zeltainā spozmē, vai p ar pāvu iztai
sītu cita putna m azuli un tā piešūtu bārdu kādam no
lētticīgākajiem kalniešiem, kad tie drūm ajās svētdienās
sapulcējās augstkalnes tirg ū , te p at šis m eitietis, cientēv, sildīdam ies tupēja pie kāda no ugunskuriem , gaidī;
gdams, vai neatradīsies puisietis, kurš viņai p a r prieku
Epūtu ar m ieru nakti pārg u lēt kopīgi veikaliņa noliktavā
uz tu r sakrautajiem ādas maisiem ar brāgu, p ar to viņu
pacienādam s ar ko ēdamu, cientēv, vienīgi ar ko ēdamu,
jo neviens šeit nebija tā d s vientiesis, ka pirktu kādu
ņo viņas ērm īgajiem putniem, kuriem krāsa nogāja pēc
pirmā lietutiņa un pielipinātās spalvas nobira vēl a g 
rāk, m ēģinot p astaig āt ar paša k ājīm , bet citādi, Cientēv, viņa bija |o ti lādzīga, īsta putnu vai augstkalnes
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svētā, kā, nu kuram labāk patika, tikai šā m eitieša v ārd s 1
nevienam nebija zināms, tā p a t kopš kura laika viņa 1
sākusi saukties par Bendisjonu Alvarado, j<f ta s iieva- 1
rēja;b ū t viņas īstais vārds, tāpēc.ka šajā pusē tā d s ne- 1
bija pazīstam s, vienīgi piejūras apvidos, tā ta d , jedritvai ļ
azītj tik tālu bija aizokšķerējies šis. elles izdzim ums, 1
kaut g an prezidenta drošības dienesta rokaspuiši 1
visvisādi centās sam udžināt patiesības pavedienus |
un likt viņam ceļā neredzam us šķēršļus, ierosinot, ļ
k ā , jum s, m anu ģenerāl, liekas, Vai nebūtu laiks, J
ka viņš iegāztos kādā aizā» jo viņa zirgēzelim Viegli J
varētu paslīdēt kāja, tom ēr viņš a r personīgu pavēli jo j
cieši noteica, ka m onsinjors gan jo stingri u zrau g ām s;.!
taču fiziski sa g lab ā jo t viņu neskartu un a tstā jo t viņam J
absolūtu rīcības brīvību savas m isijas izpildē, tu rk lā t ļ
to yēl visādi atvieglojot, kas ir .m ana v is a u g s tā k ā ^
aļpsolūti-izpildāma un ievērojam a, m anis-paša, es atkāra j
toju, m ani? paša dota pa vēl g, lai g aņ p a is labi ap z in ā ^ J
jā s baismīgOļi/isku, ka ,tād ā k ārtā v arētu tik t noskāid^J
rots yiņa m ātes patiesais yeidols tajos stingri noliegtā- j
jos laikos^ kad viņa gan vēl bija jaunā-_un pievilcīga?!
bet staig āja ap k ārt noskrandusi, basām kājām , dtenišķdfļ
m aizīti nopelnīdam a ar vēdera lejasgalu, taču nevaidi
ņjgā . vientiesībā tu rp in āja vislētākajiem papagaiļierrčj
pielipināt k rāšņ as gaiļu astes, lai tos pārdotu par c iljj
denākajiem savas su g as pārstāvjiem , vai vistām izplūci
kāto spalvu vietā iesprauzdam a kaut ko no pāvu grezni
nība,s un uzdodam a tos p a r paradīzes putniem, beta
viņai, prptam s, neviens nenoticēja un ne'uzķēras uz viertļj
tū ļā s putnu tirgones makšķeres, ko viņa izm eta sv ē ta
dienas tirg u duļķainajos ūdeņos, iečukstēdam a, ka i k ļ
vienam, kurš sa m ak sā šo t, k aut vism azāko nieku pāra
vienu, no putniem, viņa visus pārējos atdošot pār veltia
tālab ka augstkalnē; visiem bija labi ziņām s, cik viOJļ
n ab adzīga u,n vientiesīga, un tom ēr izrādījās, ka to re fl
ze jā s putnu pārdevējas personība n av n o sk aid ro jam ai
jo klosterī, kur viņa bija tikusi kristīta, arhīvos nav u z ļ
glabājies -attiecīgs reģ istrs, u n tā p a t veltīgi bija meklētāj
viņas, dzim šanas apliecību, toties bija veseli trīs atŠ ķtl
rig i ie raķ stk p ar viņas dzemdēto dēlu, un k atrā no^ tfeira
viņš izrād ījās p ar kādu citu, trīs vietās trīs dažāda'»
situācijās ieņemtu un trīs reizes.priekšlaicīgi dzem dēti«
pateicoties tēvzemes,*vēsturnieku pūlēm, kuri patiesība»
pavedienus bija tā sam udžinājuši, ka neviens n e v a rē ji
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atšifrēt viņa izcelsmi, jo tā bija padarīta p ar neizskaid
rojam u m istēriju, un vienīgi abesīnietis* atdalīdam s citu
no cita dažādos melu uzsļāņojum us un vadoties no sa
vas nojausm as, nonāca patiesībai uz pēdām, m anu ģenerāl, un bija g a n d rīļ vai visu noskaidrojis, kad norl^
bčja skaudrs šāviens, atbalsodam ies tā ltā lu kalnu grē
das p alsajās virsotnēs un bezdibenigajās aizās, un
atskanēja gari stieptais, drausm īgais zirgēzeļa izbaiļu
brēciens, dzīvniekam virpuļu virpuļos gāžoties flo m ū
žīgo sniegu augstienēm cauri, visām klim atiskajām jos
lām, kas parasti redzam as tikai dabaszinātņu mācību
grām atām pievienotajos k rāsainajos attēlos, tā ka acu
mirklīgā virtenē garām pavīdēja gan k rau jās aizu sie
nas, gan sīkās tērces klinfājos, kas ieplaku līdzenum os
pārvērtās lielās, kuģojam ās upēs, g an stāv ās kalnu at*
^ares, kur gudri zinātņu doktori botāniskās ekspedīci
jās, indiāņu kumbros uzsēdusies, vāca ’savus noslēpu
mainos herbārijus, g an ar savvaļas m agnolijām ap*<
pugušās lauces, kur g an ījās garvilnas aitas, kuras
m u m s tik lieti noderīgas g an barībai, gan siltu apģērbu
izgatavošanai, tu rk lāt ar savu padevību sniegdam as
labas uz-vedibas paraugu, g an kafijas plantāciju apvidos
saceltās m ājas ar krāsaina papīra virtenēm rotātiem
V ientulīgiem balkoniem, nem itīgi sirgstošiem ļaudīm un
[no m utuļojošu upju šķirtnēm mūždien dzirdam u dārhjoņu, kur sāk as dienasvidus svelme, bet pievakarēs vēs
mas atnesa m iruša sirm galvja līķa smaku, nodevīgi un
slepšus noslepkavota sirm galvja smirdoņu, kas plūda
i no plantācijām , vkur auga kakao krūmi a r lielām, tv ir
tām lapām , sarkaniem ziediem un pāk stīs paslēptām
ļsekļām, kas tiek izm antotas kā galvenā sastāv d aļa šo*
; ķolādes izgatavošanā, u n visap k ārt šeit strāvoja sastinfgušās saules svilinošie stari un visapkārt virm oja pu
tekļu mākoņi, un visapkārt p letās arbūzu un meloņu
titādījum i, un visap k ārt bija ganības ar A tlantijas de
partam enta izģindušajām , sērīgajām govīm no divsimt
iļudžu plašā apkaimē vienīgās bezm aksas skolas, bet
n š n o ta ļ vēl aizvien jaužam i bija lejup krītošā zirgēzeļa
Efeārdzieni, līdz ta s beidzot cauri blīvi sazēlušo krūm āju
D iežņai un izbiedēto meža vistu baram triecās pret
p em i, ar blīkšķi sašķīzdam s kā pārbriedis gvanavanas
ļgpglis, jedritvai āzīt, m anu ģenerāl, beidzot viņš ir no*
g ie d īts a r tīģeru m edībās lietojam u šauteni V ientuļās
Ējvēsēles aizas bezdibenī, p ar spīti m anas autoritātes
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aizbildniecībai, sasodītie m āitasgabāli, p ar spīti m anām
pilnīgi skaidrajām telegram m ām , jedritvai āzīt, bet tag'ad jūs, kuces dēli, redzēsiet, kam teitan īsti ir noteik
šana, ģen erālis rēca, žu ltainas p u tas šķiezdam s, taču
ne tik davidz aiz niknum a p ar izrādīto nepaklausību^
ka nom anīdam s, ka aiz visa tā slēpjas k au t kas lielāks,
jo citādi neviens-nebūtu iedrošinājies pretoties viņa v a 
ras zibšņiem, tālab ieklausījās jo vērīgi ziņ as atnesēju
elpā, jo -z in ā ja , ka m elot iedrīkstēsies tikai tas, kam
zinām a patiesība, reizē izsekodam s au g stāk as pavēlnie
cības slēptos nodomus, lai atklātu, kurš ir nodevējs,
rasi, tu, kuru es izvilku no m ēslaines, vai a rī tu, Icuru
es noguldīju z^lta g u ltā pēc tam , kad biju pacēlis
no klona, v arb ū t tu, kuram es izglābti dzīvību, vai tu,
kuru es nopirku, sam aksādam s d ārgāk nekā par jebkuru
citu, jū s visi, p lu k atas un utizēdas, jo kāds no ju m s’
iedrošinājies nonievāt m anu telegram m u, ko es p ats
biju p arak stījis un ar sava zīm oggredzena nospiedum u;
apstiprinājis, un reizē a r to viņš personīgi uzņēmāsM
v ad īt g lāb šan as operāciju un izdeva neatsaucam u pa*J
vēli, ka pazudušais atrodam s, vēlākais, četrdesm it as*J
toņu stundu laikā un dzīvs nogādājam s pie viņa, betij
ja to atra stu m irušu, a rī tad ta s dzīvs atg ād ājam s šu rp ,|
tā p a t gadījum ā. }a ta s nem az netiktu atra sts, to m ēi|
atg ād ājam s šurp, un šī pavēle bija tik nepārprotam«»
un barga, ka jau pirm s noteiktā term iņa pienāca ziņa^l
m ānu ģenerāl, pazudušais a tra sts bezdibeņa krūniffl
audzē ar ievainojumiem, bet tie izdziedināti a r «mūktn
zāles» dzeltenajiem ziediem^ un pašreiz, m anu ģ en erāļa
viņš ir veselāks nekā m ēs paši, dzīvs un neskarts, р а н
ko jāpateicas jūsu m ām uļai Bendisjonai A lvarado, k u r a
vēlreiz sniegusi pierādījum u Rar savas žēlsirdības unl
b rīn u m d ārītājas spēku, tu rk lāt palīdzot tieši tādam c i l i
vēkam, kurš tiecās kaitēt viņas piemiņai, un tag ad šijl
okšķeris tiek n ogādāts lejup bomī uzkārtā g u ļa m tīk la
pa indiāņu takām grenadieru nodaļas pavadībā, g ā jie n a
priekšgalā jā jo t žandarm am , kurš, šķindinot zv ā rg u līti
kā svinīgos dievkalpojumos, visiem d ara zinām u, ka še ii
tiek izpildīta valsts un ta u tas v ad ītāja griba, bet pēcs
m onsinjora nogād āšan as prezidenta pilī viņš tika ieviei
to ts goda viesu istabā, atbildību p ar izglābtā lab k lājīb a
, uzdodot tieši veselības aizsardzības m inistram , līdzi
monSinjors būs beidzis pašrocīgi rak stīt savu baismīgof
izm eklēšanas ziņojum u, kas sastāv ēja no septiņiem Sē*§
150

jmniem ar trīssim t piecdesm it lapām k atrā, kur ikviena
lapa labējā m alā bija atzīm ēta a r iniciāļiem, bet ikviens
sējum s apstip rin āts ar parakstu, tu rk lāt vēl parafēts un
nodrošināts a r zīmoga nospiedumu, ka m ūsu Kunga un
P estītāja žēlastības šā gada četrpadsm itā aprīlī, es,
S vētās rituālu kongregācijas auditors, ticības veicinā
tā js un aizbildnis, V isaugstākās institūcijas uzdevumā
par godu taisn īb as trium fam šeit, cilvēku vidū zemes
virsū un m ūžīgai Dieva tā Kunga slavai debesīs, ar šo
apliecinu un apstiprinu, ka viss šeit sacītais ir tikai
patiesība, vienīgi patiesība un nekas cits kā patiesība,
jūsu ekselence, kā jū s teitan redzēsiet. Un patiesi
^šeit tā bija izklāstīta septiņās aizzīm ogotās bībelēs ar
tā d u tiešum u un nežēlību, kādu varēja atļau ties tikai
pret slavas ietekmi un v ara s interesēm gluži vienaldzīgs
cilvēks, dzīvās m iesās un vaigu vaigā atrazdam ies iepre
tim nesatricinām ajam vecūksnim, kurš sēdēja no klū
gām pītajā krēslā un visu noklausījās, ne acu nepa
m irkšķinādam s un tikai reizum is ar k atru iznīcinošo
^atklājumu tikko dzirdam i nopūzdamies, pie katra jauna
^patiesības uzgaism ojum a tikko jaužam i izdvesdam s a-ā,
lai pēc brīža atkal nočukstētu a-ā un a r platm ali atg ai
ņ ā t u ēdiena palieku satrau k tās aprīļa m ušas, un turpi
n ā ja norīt visu rūgto, kā uguns svilinošo patiesības
pilnestību, kas turpināja kvēlot vēl viņa sird s tum sā,
jo viss, jūsu augstība, bijis tikai farss, ākstīga M ēdīša
nās un viņš, pašam negribot, bija visu ievadījis, pavē
lē d a m s savu m āti a r ledu pildītā katafalkā izlikt pub№skai godināšanai, kad vēl nevienam ne p rātā nebija
p i c i s to p asludināt p ar svēto, jo tikai nebija varē
jis paciest m elīgās baum as, ka viņa m āte, 'vēl dzīva
Iffeūdama, satrūdējusi, tādējādi, pats to nezinādam s, iepi
n ie s ša jā s cirka m āžeklībās kopš tā brīža, kad pie viņa
bija atsteigušies a r ziņu, jūsu m ā te B endisjona AlvaTado, m anu ģenerāl, dara brīnum us, un viņš bija pavē
rtējis m irušās līķi svinīgā procesijā izvadāt līdz savas
p la š ā s v alsts visnepazīstam ākajiem nostūriem , kur nebija pat neviena svēto attēla, lai tikai nevienam nebūtu
;laupīta iespēja, memmit, pēc tik daudziem neauglīgiem
pazem ojuma gadiem , kuru laikā veltīgi tika izkrāsots
;tāds daudzum s putnu, iepazīt ta v as tikum ības spēku,
Pļtkai m an ne uz m irkli p rātā nebija nākusi doma, ka
gnana pavēle izvērtīsies nejēdzīgajā ākstībā a r viltus
nūskas slimniekiem, kuriem bija ticis sam aksāts p ar to,
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ka viņi publiski atbrīvojās no liekā, tūsku izraisošā
ūdens, tā p a t divsim t peso bija ticis sam aksāts viltus
mironim , kurš izrau sās no kapa un, nosķrandušā līķ
autā tinies, m uti ar zemi piestūķējis, uz ceļiem rāp ās
p retī pārbiedētajam ļaužu pūlim, un līdzīgā kārtā as
toņsim t peso liela atlīdzība bija tikusi izm aksāta kādai
čigānietei, kura apņēm ās uz ielas viltus dzem dībās laist,
p asaulē divgalvainu kropli it kā p ar sodu viņas agrāk
izsacītajam apgalvpjum am ļ ka v isi Bendisjonas Alvarado izdaudzinātie brīnum darbi nav nekas cits kā val
dības iestāžu sarīkota m ānīšanās, kādi tie patiesībā arī
bija, jo n eatrad ās neviena liecība, par kuru nebūtu sa*,
m aksāts skaidrā naudā, tā ka viss ša jā sak arā notiekor;
šais bija tikai nelietīga sazvērestība, lu rk iā t to nebija
•sagudrojuši prezidenta dievinātāji n evainīgā nolūkā iz*
patjtkt savam pavēlniekam , kā izm eklēšanas sākum ā bija
dom ājis m onsirijors D em etrijs Aldouss, nē, jūsu au g 
stība, ta s izrād ījās jū su piekritēju sarīkots n eķ ītrs, .ko-;
m erciāls darījum s, viszem iskākais un m ūsu Debesu Tē
v a m ; vispretīgākais, kāds vien jūsu valdīšana^ p av ēn i
ticis izdarīts, jo visi šie brīnum darbu sag u d ro tāji u z 
viltus liecinieku uzpircēji bija tie p aši jū su režīma cildinatāji, kuri izgata'voja un k ā relikvijas iztirgoja jūsa^
nelaiķes m ātes B endisjonas A lvarado līķa tērpu, a-ā j
tie paši, kuri lika iespiest k artītes un m edaļas, k u rā s
viņa tika rād īta ķēniņienes tērpā, tie paši, kuri iedzīvo-l
jās, pārdodam i viņas m atu šķipsnas, a-ā, pudelītes ari
it ķā no viņas sāniem iztecējušu šķidrum u, a-ā, aiH
sviedrautiem , uz kuriem ar vislētāko, m ālderu krāsu
bija attēlota miegā dusoša jau n av a sān sk atā a r sirdij]
piespiesta roku, kurus tad , pa pavedieniem izārdītus]
un ar metrm ēriem izm ērītus, pārdeva indusu tirg u s b iiļ
das aizkam baros, nedzirdēti nelietīga krāpšanā, k a s
b alstījās uz pieņēmumu, ka aizg ājējas līķis nebojāt»
vēl aizvien atdusoties katedrāles galvenajā jo m ā ,'k if|
to v aro t aplūkot nebeidzam ā straum ē garām plūstoši
ļaužu pūļi, lai g an patiesībā, jū su au g stīb ai viss bijaj
pavisam citādi, jo jū su nelaiķes m ām uļas augum s sa‘-j
g lab ājās, nevis pateicoties viņas izcilajiem tikum ieni|
nedz a rī parafīna un citu kosmētisko līdzekļu pielietai
šanai, kurus izm antot bija licis pats prezidents, vacfd|
ties Vienkārši no dēla lepnum a, bet patiesībā līķis šķie-f
iariii nesk arts sag lab ājās tikai tāpēc* ka ta s bija ticis}
a p s trā d ā ts’tād ā pašā necienīgā veidā, kā mēdz iz g a ta i
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vot zinātņu m uzejos uzglabātos dzīvnieku izbāžņus, par
ko ģenerālis pārliecinājās p ats ar savām rokām, m anu
memmīt, noceldams vāku, kura goda em blēm as pagaisa
pīšļos no n ejauša elpas uzpūtiena, pēc tam noņem dam s
.1)0 satrusējušā galvaskausa citronziedu vainadziņu un
atsegdam s appelējušu virsm u, no kuras pa šķipsniņai
bija izplūkti visi m ati,, lai tos pārdotu kā relikvijas,
izcēlis tevi no šķiedrainā postā sairstošā līg av as tērpa,
;tio dažādām drazām un kankariem un salpetra smacī
gās līķa sm irdoņas, sajutu, ka tu neesi sm agāka par
.saulē izkaltušu ķirbja krūku un no tevis u zp lū st ilgi
nevedinātas lādes sasm akušā dvinga, bet ta jā pašā
laikā kaut kur tevī p ašā sa ju tu dīvainu ņirboņu, kas it
kā varētu b ū t tavas dvēseles trīsas, taču patiesībā neļ bija nekas cits kā ķirm ju čirkstēšana, kuri tevi krim ta
tio iekšienes, tāpēc a rī tavi kauli sabira paši no sevis,
kad es tevi gribēju patu rēt uz rokām, jo no tevis bija
Izņemts viss, kas tevī atraidies, visš; kas veidoja
lavu augum u, m ana laim īgā, a r sirdij piespiestu roku
ļjdusošā mernmīte, lai pēc tam tevi piestūķētu ar visādu
smelkni, tā ka no tevis nekas; vairāk nebija pāri palifciš
ar izkaltušām p īrāg a drupačāni pildīta olas čauļrtnala un, tevi uz augšu paceļot, tavi kauli a r spīdkukai| fllšiem līdzīgu zaigojum u Sabira paši no sfeVis, bet tavas
^tīkla acis ar klusu plakšķi nokrita un, kā blusas palek
damās, aizripoja pa krēslainās katedrāles’ klona plāk
s n ē m , un tā tu pagaisi nebūtībā, p āri atstād am a izirsto
šas kādreizējās m em m ītes pabiras, ko tiesas sulaiņi
savāca ar liekšķeri, lai k aut kā sabērtu atpakaļ zārkā,
["bet akmenscietā, neiebiedējamā un nevienam neatm i
namā satrap a dižķirzakas redzokļiem 1līd žīģ ajās ■acfs
I nebija viežams p at vism azākais jū tu atplaiksnījum s, arī
4ad vēl ne, kad viņš jau a tra d ā s karietē bez jebkādām
Jp e ž id e n ta nozīmēm, divatā a r vienīgo cilvēku paSaulē,
-kurš bija iedrošinājies likt viņahi ielūkoties patiesības
ftpogu lī. C auri karietes lodziņa aizkaru m igtai viņi vē
t r ā s trūkum cietēju pūļos, kuri tveicīgajā pēcpusdienā
Ļbija meklējuši pavēni zem portālu nojumēm, kur agrāk
I'tika pārdotas grām ateles par baism īgiem noziegumiem,
? nelaimīgu m īlestību, dzīvniekus ēdoši ziedi j i n neiedo
mājam i, cilvēka gribu paralizējoši augi, bet ta g ad ļaužu
bari apdullinošā kņadā drūzm ējās ap viltus relikvijām
no b rīn u m d arītājas m ātes Bendisjonas A lvarado drā
nām un m iesas, bet prezid en tā uzvilnīja skaidra no153

ģieda, ka m onsinjors D em etrijs Aldouss izlasījis viņa
domas, kad, skatienu no krop}u bariem novērsdams,
nom urm ināja, ka izdarītā stin g rā izmeklēšana galu
galā nesusi a rī savu labum u, un prot*, nesatricinām u
pierādījum u, ka visi šie nabaga (audis m īl jūsu aug-;
stibu tikpat kā savu paša dzīvību, jo m onsinjors De
m etrijs Aldouss jau prezidenta pilī skaidri saredzējis
tu r vērptas nelietības, sam anījis nekrietnu savtību, kura
sazēlusi ap v aras nesēju uzpūstā viltus dievināšanas]
un izkalpošanās gaisotnē, bet tajā pašā laikā atklājis]
ja u n as m īlestības un godbijības veidus trenkātajos trufl
cīgo ]aužu slāņos, kuri no prezidenta neko negaidīja,]
jo vispār ne no viena neko negaidīja, taču viņam]
izrādīja tik cieši a r zemi saistītu godbijību, ka tā bijusi]
gluži vai rokām taustām a, tik pašaizliedzīgu, nesavtīgu»!
no jebkādām cerībām brīvu uzticību, kādu mēs varētijļ
vēlēties tikai Dieva godības apliecinājum u, jū su augfl
stiba, un tomēr, dzirdot šo brīnišķīgo atklāsm i, kuraj
citos laikos viņu būtu aizkustinājusi līdz pašām sirds]
dzīlēm ,-viņš p a t acu nepam irkšķināja, p at neizdvesaļ
nevienas nopūtas, tikai p ats pie sevis slēptā nem ierd
nodom āja, tā tikai vēl, cientēv» trūktu, ja m ani tagad]
kāds m īlētu, kad jū s g rasāties m anu nedienu slavu iz?
daudzināt zem jū su m āņu pasaules zeltītajiem kupo-l
1lem, kam ēr viņš paliktu ar patiesības nepelnīto nastud
tag ad , kad nav v airs memmītes, kura viņam p alīd zēt«
īo nest, vientulīgāks p a r kreiso roku ša jā tēvzemē, k u r a
es, cientēv, jfieesmu izvēlējies no brīvas gribas, bet kuru!
m an pasnjedza g atavā veidā tādu, kādu jū s to red zaļf
kāda tā bijusi mūždien* ar savu rēgainlbas izjūtu, a t|
,savu sūdu sm aku, a r ļaudīm , kuriem nav nekādas vēsri
tu rēs un kuri nekam netic kā tikai šodienas dzīvei, tādaļj
ir šī tēvzeme, kuru m an uzgrūda kaklā, m an pašam fļ
neko nejau tājo t, cientēv, a r četrdesm it grādiem k an P
stūm a un deviņdesm it astoņiem grādiem mitruma- patļ
ša jā a r pārjum i noēnotajā prezidenta karietē, kur maiji
jārij putekļi, bet audiencē jānom okās a r tē jk a n n a i
snīpja sveīpoņai līdzīgiem pautu trūces p īk s tie n u »
bez \ņevienas dzīvas dvēseles, kurai v arētu zaudēt
mino spēlē, bez neviena, no kura varētu uzzināt patiejļ
sību, iedomājieties sevi m anā stāvoklī, cientēv,. tačij
vļņš to Visu n eizsa cīja vārdos, bet drīzāk izdvesa g rt^ fj
nopūtā, tik tikko, acis {samirkšķinādams un lū g d a m i
m onsinjoru D em etriju Aļdousii, lai šīsdienas n esaudzīg^
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saruna paliktu .tikai sta rp muirfs, cientēv, jū s m an neko
ņeesat te ķ is, bet es patiesību nezinu, cientēv, apsoliet
man to,, uņ m onsinjors D em ^trijs Aldouss. beidzot to
ari apsolīja, vīrs un vārds, jū su augstība. Bendisjonas
Aivarado p asludināšana svēto k ā rtā tika atlikta, pietie
kamu pierādījuni^ trūkum a dēļ, bet Romas edikts pa
sludināts no visām kancelēm ar oficiālu atļauju, iepriekš
saņem ot valdības solījum u, ka jebkuri protesta un ne
mieru m ēģinājum i tiks apspiesti, taču kārtības uzturē
šanas spēki ij nedom āja iejaukties, kad sašutušie svēt
ceļnieku bari U zvaras laukum ā sakūra sārtu s no kated
rālei izlauztajam durvīm un ar akmeņiem izdauzīja
apustuliskās nunciatūras v itrāžas a r visiem tajos attē
lo ta jie m eņģeļiem un gladiatoriem , visu izpostīdami»
manu ģenerāl, bet viņš p at nepiecēlās no sava guļam• tīkla, arī tad ne, kad satrakotais pūlis aplenca biska; jiešu klosteri, lai mūķenes atstā tu bez jebkādas apgā. des, izlaupīja baznīcas un m isionāru nam us, sa d rag āja
visu, kam vien, m anu ģenerāl, bija kāds sak ars ar g a 
rīdzniekiem, bet viņš vēl aizvien nekustīgi kvernēja gu
ļa m tīk lā atraitnīšu lapenes paēnī, līdz viņa ģenerālštāba
rvirsnieki pilnā sastāvā paziņoja, ka viņi bez asins izlie
š a n a s nespējot nom ierināt satrauktos ļaužu p rātu s un
ņodibināt kārtību, un tikai tad viņš uzsvem pās kājās
*nn pēc tik daudz m ēnešu ilg as dīkdienības p arād ījās
jvaldības kancelejā, kur p ats vienpersonīgi un visiem
jT.dzirdot pasludināja savu gribu uzņemties svinīgu a t
b ild īb u par ta u tas neapm ierinātības pareizu iztulkojum u
Stin šajā nolūkā, attiecīga riska nebīdam ies un. nebrīdinot arm ijas vadību, nedz arī konsultējoties a r saviem
gzļiinistriem, nodiktēja dekrētu, kura pirm ajā parag rāfā
| darija zinām u, ka pēc brīvās un suverēnās ta u ta s gribas
Uaendisjona A ivarado civilā k ārtā tiek pasludināta par
Ikvēto un iecelta par nācijas aizbildni, vārgdieņu dzieļjļin ātāju un ta u ta s aizgādni, bet viņas dzim šanas diena
n o s a c īta p ar v istautas svētkiem, šā paša dekrēta otrais
|.ļ>aragrāfs noteica, ka kopš tā publicēšanas brīža stā ja s
n p ē k ā karastāvoklis ar Svētā K rēsla v aras iestādēm ar
visām no starptautiskajām tiesībām un spēkā esošiem
K gum iem izrietošām sekām, trešais p arag rāfs paredzēja
U zkavējoties publiski un svinīgi no valsts izraidīt sen| joru augstāko arhibīskapu kopā a r visiem bīskapiem,
apustuliskajiem prefektiem, m ācītājiem un mūķenēm, kā
№ ī neatkarīgi no iekšzemes vai ārzem ju pavalstniecības
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visus tos, kuri ar kulta kalpotājiem bfjuši jebkādos sa- j
karos, vienalga, kādā līm eni un kādā veidā vai nu Šīā j
v alsts robežās, vai a r ī tā s teritoriālajos ūdeņos pieci]
desm it kilom etru rādiusā, bet piektais un pēdējais pa«j
rag rāfs pavēlēja ekspropriēt visu baznīcai, tā s dievnami
miem, klosteriem un kolēģijām piederošo m antu, ta i!
slcaitā visus zemes īpašum us kopā ar dzīvo uri nedzīVo 1
inventāru, tā p a t cukura fabrikas, cita veida rū p n īcas!
un darbnīcas kopā a r visu, kas vien baznīcai faktiski piederējis, p a t ja šī m antība būtu reģistrēta uz tre šo ]
personu vārda, un visu to ieskaitīt putnu aizgādnieceŠļ
svētās Bendisjonas A lvarado pēcnāves fondā v iņ a sJ
kulta spožum am un piem iņas godināšanai, pie tam š is ]
m utvārdos nodiktētais, a r visaugstākā v ara s nesēja spie*fl
dogu apzīm ogotais, neatsaucam ais dekrēts stā ja s tūll ‘ 1
tējā spēkā vispārējai paklausīšanai un izpildīšanai'.]
Svētku raķetēm sprakšķot, slavas zvaniem dunot uri]
līksm es mūzikai skanot pār godu Belfidisjonas A lvaradd]
civilai pasludināšanai svēto kārtā, prezidents p^ts per^I
soriīgi rūpējās, lai izdotais dekrēts tiktu izpildīts b e ž i
jebkādiem divdomīgiem aplinkiem un viņš varētu b ū ti
drošs, ka netiek apm ānīts, un tādēļ valdības g ro ž u šl
ņēm a atkal savās atlasa cimdos ieģērbtajās rokās tā p a t]
kā tajos dižas slavas apm irdzētajos laikos, kād k ā p i l
augšup pa v ara s kāpnēm un ap viņu pulcējās ļa u ž u ]
bari, lūgdam i, lai atkal tiktu atļau tas zirgu a u ļo ša n a ši
sacīkstes ielās, un viņš tā s atļāva, lai atjaunotu lēkšana
n as sacīkstes maisos iekāpušiem sacerisoņienv un ar I
savu pavēli viņš atļāva a rī tās, un, tā p at kā tolaik, viņ$9
personīgi ieradās vistrūcīgākajās zemnieku saimnierf*]
bās, pam ācīdam s, kā klukštes guldām as savos perēkļos]
un k ā kastrējam i bullēni, taču šoreiz viņš neapm ierinā*]
jā s tikai ar to, kā p ats jo vērīgi pārbaudīja visus, p a li
gluži nesvarīgus baznīcas īpašum u inventarizācijas ak*l
tus, bet personīgi p ie d alījis form ālās ekspropriācijas]
cerem onijās, lai nerastos visniecīgākā plaisa starp v iņ a ]
gribu un izpildes aktiem, salīdzināja papīru p a tie s īb a
ar m ānīgo reālās dzīves īstenību, p ārraudzīja lielāko]
baznīcas institūtu izsūtīšanu, kurus tu rēja aizdom āifl
ka tie centīsies som ās ar dubultu dibenu vai zem p la ļļ
šiem ņieburiem paslēptus izvest pēdējo vicekaraļu n o ļ
glabātos dārgum us, kuri savā laikā bija tikuši ie ra k ļj
nabadzīgo ļaužu kapsētās, lai gan federālā k a ra sp ē k *
grupu barveži ilgajos kara gados a r sīvu neatlaidīb®
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f tos bija meklējuši, un tāpēc ģenerālis ta g ad ne tikai
\ izdeva rīkojum u, ka izsūtām ie drīkst ņem t sev līdzi ne
I vairāk kā vienu lieku veļas p āri nom aiņai, bet noteica,
f. ka tiem visiem pirm s-iekāpšanas kuģos jāizģ ērb jas pilļ nīgi kāiliem, kā no m ātes m iesām nākušiem , un to darīt
| vajadzēja visiem, g an rudm ata inajiem lauku m elnsvā^
| čiem, kuriem bija viens pīpis sta ig ā t plikiem vai apr ģērbtiem, kā vien liktenim ta s iepatiktos, g an no m alā
rijas piemeklētiem apvidiem nākušiem baznīcas zemjū
izģindušajiem prefektiem, g an plikpaurainajiem , cienī
gajiem bīskapiem, g an arī tiem sekojošām sievietēm,
klīrīgajām labdarības m āsām , g an a ri mežonīgo līdze
numu sp arīg ajām misionārēm , k a s bija p ieradušas spī
tēt dabai un tuksneša sm iltīs audzējušas dārzeņus, gan
sm uidrajām klavihordu spēlētājām biskajtētēm» g an salesiānretēm ar liegām rokam un neskartiem ķermeņiem;
jo a rī pilnīgi plikās miesās, kā ta s bijā tik u šas dzem
dētas, nosakām a bija V iņu‘šķiras piederība, dažādība
dzīves līm enī un ieņemamo am atu >nozīm īgum s, kad
Viņas* tag ad rindā v irz ījis starp kakao un žāvētu zivju
saiņiem m ilzīgajā m uitas nolikiavti šķūnī, juceklīgi m ī
dīdam ās ka izbiedētu aitu bars, rokas tfz krūtīm sakrus
to ju šas, lai cita citai noslēptu sievišķīgo kaunu no
‘vecūkšņa, kurš kā akm enī kalts, stāvēdam s žem milzīgo
ventilatoru spārniem , blenza viņās, gandrīz vai neelpo■dams un acis nenovērsdam s no tā s vietas, kurai garām
‘vajadzēja iet visai kailo sieviešu straum ei, taču viņa
'skatiens palika vienaldzīgs un plaksti p at nesamirkšķirriājās, līdz v alsts teritorijā v a irs n ev ie n a /īe b ija paliJcusi, m anu ģenerāl, šīs bija pēdējā«, bet viņš ašā acu
'uzmetienā bija ievērojis tikai vienu no visa šo iebiedēto
mūķeņu bara, izdalījis no pārējām , lai gan tā ne ar ko
[neatšķīrās no citām , bija pazem a, drukna augum a, ar
*kuplu sēžamvietu* lieliem, akliem cičiem, raupjām ro*kām, sp ēji nošļauptu iegurni, a r dzirklēm, apcirptiem
matiem, retiem, ka cirvja asm ens asiem zo b iem 'u n
'strupu degunu, plakanām pēdām, pavisam p arasta, ci
etām gluži līdzīga mūķene, taču viņš saju ta, ka tā bija
p ienīg ā sieviete visā ša jā pliko m eitiešu dzīvnieciskajā
Cbarā, vienīgā, kura,' uz viņu p at nepalūkojusiēs, atstāja
Jfiz sevis meža zvēra tum šo sm ārdu, aizraudam a sev
IKdzi m anu dzīvībās spēku, tā ka viņš tikko paguva ne
g a n ā m i p av ērst skatienu, lai vēlreiz uzm estu acis
l a i , kuru nem ūžam v airs neredzēs, kam ēr personības
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noskaidrošanas* dienesta virsnieks a tra d a alfabētiskā
kārtībā reģistrēto v ārdu sarak stu un uzsauca, Nasareno:
L etisija, uz ko viņa vīrišķīgā balsī atbildēja, šeit. Un
tā viņš to redzēja šeit, līdz pēdējās alkas aizsūcās pa
atm iņas spraugām un pāri palika tikai viņas tēls pa«
pīra strēm elē, kurā viņš bija uzrakstījis, m anas dvēse*^^
Ies L etisija Nasareno, paskaties, kāds esm u bez te v ia f l
kļuvis, un paslēpa to tu rp at, kur uzglabāja burkas a r a
bišu medu, kad neviens nem anīja, zīm īti atkal un a t k a l s
pārlasīja, pēc tam sav īstīja un paslēpa, līdz kādas m ir-ļS
dzoši lietainas dienas pēcpusdienā piedzīvoja neaizm ir«jjļ
stam i žilbinošo mirkli, kas viņu pārsteidza a r v ē s tfM
m anu ģenerāl, ka, izpildot pavēli, kuru viņš nem az n e « fl
bija devis, tikai klusībā nom urm ulējis, Letisija N a s a - «
reno, un nolūkojies paka} aiz apvāršņa nogrim stošajam 9
palsajam preču kuģim un tad skalā balsī, lai n e a iz m ir-jļ
stos viņas vārds, L etisija N asareno, vēlreiz noteicis, L e l ļ
tisija N asareno, bet a r to prezidenta drošības apsardzes!“
darbiniekiem pietika, un tie aizvesto mūķeni bija nolaupi
pījuši no kāda klostera Jam aik as salā, aizbāzuši .viņai
m uti, a r v aru satuntuļojuši trako kreklā, iespundējuši*
kādā ar dzelzs stīpām apjoztā priežkoka kastē, uz* tā s ari
darvu uzrakstījuši, plīstošs, negāzt ar au gšgalu uz lejujļ
bet pēc tam , izm antojot diplom ātiskajiem sūtījumiem!
paredzētās priekšrocības, uzdevuši, ka ta jā ie sa iņ o ta s^
tūkstoš astoņi sim ti kristāla glāzes šam panietim prezi*
denta vīna pagrabos, un ar kādu atceļā uz tēvzenflj
braucošu ogļu kuģi nosūtījuši m ājup, tu r zem narkozei]
Letisiju N asareno izģērbuši kailu un noguldījuši prezW
denta godaviesiem . paredzētajā, ar kolonnām ro tā ta ja
gultā, un tādu tad nu prezidents arī viņu atcerējās!
pulksten trijo s pēcpusdienā moskītu aizsargtīkla mtl-'l
tain ajā gaism ā gulošu tikpat dabīgā m iegā kā daudzas
citas stin g as sievietes, kuras prezidertts, viņu piekrišanu]
neizlūgdam s, bija izm antojis un p ad arījis par savairi
šajā p ašā istabā, pat nepam odinādam s no baism īgāļ
un apkaunojošā, ar lum ināla palīdzību izraisītā pa-ļj
zem ojošās nevarības un neatvairām a noniecinājum a
pilnā, m urgainā miega, vienīgi ar to atšķirību, ka Leti«
siju N asareno viņš neaizskāra, tikai savdabīgā bērntš4
ķīgā izbrīnā p ārsteig ts vēroja, cik ļoti izm ainījies g u lff
tā ja s kailum s kopš brīža, kad viņš to bija redzējis o sta s
noliktavas šķūnī, jo. tag ad viņai bija sacirtoti m ati, no*f
skūts viss apspalvojum s līdz p at visintīm ākajai mie-ļj
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sas spraudziņai, roku un kāju n agi nolakoti sarkanā
krāsā, tā p at lūpas iekrāsotas sarkanas, vaigiem uzlikti
krāšļi, plaksti ieziesti a r muskusu, tāpēc' viss viņas
augums uzdvesa saldenu sm aržu, kura pilnīgi izg aiņ ā
jusi kādreizējo slēpta meža «dzīvnieka sm ārdu, g atavā
cūku būšana, ar visu šo apskūšanu un izkrāš)ošanu Letisija N asareno bija tā p ārvērsta, ka viņš, vērodam s
lumināla skurbum ā gulošo kailo sievieti, v airs lāgā to
nepazina, līdz atkal ieraudzīj<a parādām ies, ierau
dzīja pam ostam ies, noģida, ka a rī tā viņu redz, nurtfien, sirdsm em m īt, tā taču patiesi bija viņa, m ana
apmulsuma L etisija N asareno, bet aiz šausm ām pilnīgi
sastingusī sieviete vērās pārakm eņotajā vecūksnī, kurš
ftņpus moskītu tīkla m iglāja bez jebkādas žēlastīb as
blenza kailajā gulētājā, un viņai nebija- ne m azākās
^atskārtas p ar šā vecā sakārņa nodomiem, tā p a t nekas
neliecināja, ka vecūksnis, p ar spīti saviem gadiem un
neizmērojamo varu, ir vēl v airāk nobijies nekā viņa
pati, vēl vientulīgāks, tikpat apm ulsis un n ev arīg s kā
ioreiz, kad viņam bija ienācis p rā tā pirm o reizi spēlēt
ista vīrieša lomu, kādreiz viņās dienās pusnakts stundā
pārsteidzot kādu zaldātu m eitieti pliku peldam ies upē,
kur viņa pēc ikreizējās ieniršanas, kā ķēve sprauslājot,
SzVerda savus tum šos un vientuļos smieklus, likdama
momanīt kārdinoši spēcīgo augum u, bet viņš aiz bailēm
BfāVēja kā paralizēts, jo a r visu artilērijas leitnanta
fdifenesta pakāpi un piedalīšanos ja u trešajā pilsoņu karā
vēl aizvien bija nevainīgs, un tikai tad, kad bailes p a
laist garām izdevīgu gadījum u beidzot pārspēja bailes
no tā, kas viņam varētu tik t izdarīts, viņš pilnā ietērpā
un apbruņojum ā m etās upē a r apstilbeņiem ap kājām ,
ghūgursomu, m unīcijas siksnām , mačeti un karabīni,
pie tam, vēl aizvien būdam s savu b ai|u v arā un tik
jpelā m ērā savas kareivīgās uzkabes traucēts, izrīkojās
tik neveikli, ka meitietis sākum ā nodom āja, ka ūdenī,
Sirgām m ugurā sēdēdams, iedrāzies kāds jātnieks, un
tikai pēc brīža apjēdza, ka nekāda kavalērista tu r nav,
ir ētikai nabaga nobijies puisietis, un tū līt to pieņēma
savas žēlsirdības rām ajā atv arā, pie rokas satvertu, iz
veda cauri apjukum a neziņai, jo p ats viņš neattapa
^atrast ceļu, m ātišķā balsī pam ācīja cieši turēties pie
Viņas pleciem, lai tum sā neiekultos spēcīgās straum es
saivirmotajā dzelmē, piekodināja ūdenī netupēt, bet no
plēsties ceļos, ar kājām cieši atbalstoties upes dibenā,
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un elpot lēnītēm , lai neaizelstos, un viņš bērnišķīgā pa
klausībā izpildīja visus norādījum us, prātā vēl pavīdot
domai, jedritvai āzīt, m anu sirdsm em m īt, kā gan mete
tieši visas šīs ^padarīšanas pieprot, itin kā p ašas
būtu sagudrojušas, ša jā ziņā pieveikdam as puisiešusj
bet peldētāja pa to laiku viņu atbrīvoja no visa aprīko*,
jum a, kurš varēja būt noderīgs citā, daudz m azāk bīs
tam a karā nekā Šis ūdenī vientuļi līdz kaklam stāvot,
izcīnām ais, un viņš padevīgi, aiz bailēm vai puspam iris;
ļāvās šim pēc priežu skuju ziepēm smaržojošam* augu»,;
mam, kad viņa tam atd arīja uzkabes siksnu sprādzes
un atp o g āja bikšu priekšu, un tūlīt bailēs paliku kā,
pārakm eņojusies, jo es n eatradu to, ko meklēju, bet gan
m ilzīgu pautu m aisu, kas peldēja tum šajā ūdenī tikpat ;
kā krupis, tā p ēc palaidu to vaļā, parāvos atpakaļ utf
teicu viņami, ej pie savas m ām uliņas, lai tā tev ap m a ij
nītu šitento ierīci prêt citu, jo š ī ne velnam neder, tāp ēd
ka m antotais biklum s to pagalam bija noļendzinājisi
tā p a t kā /šobrīd viņš nekustīgi stāvēja L etisijas Nasa*ļ
rēno priekšā, kuras upju nejaužam ajos ūdeņos nej]
iedrošinājās m esties p a t ar visu savu apbruņojumu*!
iekams tā viņam nebija nākusi talkā a r sav as žēlsirdīgi
bas paskubinājumu» un t ā viņš Letisijas N asareno kai
lumu apklāja ar palagu un sāka uz gram ofona spēlēti
dziesmiņu p ar nabaga D elgadinu, kurai nācies cieši
pašai no sava tēva uzplijības, līdz cilindrs ar ierakstu]
bija beidzies, pēc tam pavēlēja vāzēs salikt no voilokfl
veidotus ziedus, kuri zem viņa nekautro roku pieskāi
rieria tik ātri nenovīstu, kā ta s notiktu a r dabiskajiem !
izkārtoja visu, kas vien L etisiju N asareno spētu daratt
laim īgu, taču visā stingrībā paturēja spēkā g ū s tn ie c ļ
bas un kailum a sodu, lai viņa apjēgtu, ka tiks visvisādi]
lolota un m īlēta, bet savam liktenim nekādā ziņā neiza
bēgs, un L etisija N asareno tik labi to sap rata, ka, p ir l
m ajam izbīļa mirklim pārejot, prezidentam pavēlējtoj
nevis palūdza, ģcnerāl, atveriet logu, lai šeit ieplūstu]
kāds m azum iņš svaiga gaisa, uņ viņš paklausīja, b eļ
pēc m irkļa viņa lika logu aizvērt, jo m ēness spīd iri ara
taisn i sejā, un viņš* atkal paklausīja, un prezidents iz ļ
pildīja v isas L etisijas N asareno pavēles, it kā tās būiiļ
devusi pati mīla, un kļuva aizvien paklausīgāks, jusgļ
dam s, ka tuvāk nāk ta s m irdzoši lietainās pēcpusdienas?
brīdis, kad viņš ielavīsies zem moskītu tīkla un p iln i
form as tērpā nogulsies līdzās L etisijai N asareno, nei
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maz viņu nepam odinot, un tā viņš augas naktis pava
dīja, kāri ieelpodams viņas augum a slēptākos izgaro*
jum us, skurbdam s no m eža kucei līdzīgā sm ārda, kas
mēneša ritm ā kļuva aizvien kvēlāks, un viņas vēdera
apsūnojum s aizvien kuplāks, līdz L etisija N asareno kādu
reizi uztrūkās no m iega, iekliegdamās, tūlīt, ģenerāl,
aizvācieties, un viņš patiesi gausā piesardzībā piecēlās,
bet, kolīdz L etisija N asareno bija no jau n a iemigusi,
atkal nogūlās viņai blakus, tād ā k ārtā gūdam s baudu
bez jebkādas pieskaršanās visu Letisijas N asareno
pirmo gūstniecības gadu, līdz viņa pierada pam ostoties
just ģenerāli sev blakus, pat neatskārzdam a, kurp īsteni
plūst tecējum a gultne šim neizdibinām am vecūksnim,
kurš bija atsacījies no v aras glaimiem un izdabāšanas,
lai nodotos v iņ as apkalpošanai un vērošanai, un, jo
tuvāk nāca m irdzošā lietus pēcpusdiena, jo lielāka kļuva
viņas neizpratne, līdz kādu reizi veeūksnis uzgūlās viņai
virsū visā savā karavīra aprīkojum ā, pilnā* ietērpā, ar
nozīmēm, apjoztu .zobenu, siksnām , slēdzeņu saišķi, apstilbeņiem, jātnieka kāj$yiem a r zelta piesi, tikpat ka
lietuvēna m urgs, pam odinādam s Letisiju Nasareno
briesm īgās izbailēs ūn pūliņos nokratīt no sevis šo pil
nīgai izjādei sagatavoto k aujas zirgu, taču šoreiz viņš'
bija tik apņēm īgs, ka Letisija N asareno m ēģināja iegūt
laiku, glābiņam pielietojot pēdējo paņēm ienu, generāl,
noņemiet savu uzkabi, jo jū su m etāla ap]i skrāpē man
sirdi, un viņš tos atkabināja, noraisiet savu piesi, ģe
nerāl, jo ta s ar savu zelta zvaigzni berzē m an potītes,
un viņš no tā atbrīvojās, novāciet savu slēdzeņu, saišķi,
jo ta s m ān spiež gurnus, un viņš to aizm eta, un tā
K enerālis darīja visu, ko Letisija N asareno pavēlēja,
lai gan p ag āja trīs mēneši, iekām s viņš iedrošinājās
Atbrīvoties no zobena siksnām, kas m an n ejau j elpot,
un vēl divi mēneši, līdz viņš novilka apstilbeņus, kuri
ar savām sprādzēm m an visti dvēseli jēlu noberzuši, un
tā bija ilga un g rū ta cīņa, kurā L etisija N asareno ne
atlaidās, taču sarg ād am ās ģenerāli aizkaitināt, kamēr
viņš tai p ar patiku aizvien piekāpās, tā ka neviens no
»viņiem lāg ā n eatskārta, kā beidzot divus gadus pēc
4-etisijas N asareno nolaupīšanas pienāca pēdējais pie
kāpšanās brīdis un viņa liegās un siltās rokas, kurās
vairs nebija nekā liktenīga, itin kā neviļus pieskārās
femigušās m ūķenes pretestības akmeņiem, un viņa, trī
sēdama un sviedros izmirkusi, pam odās kā m irstam ās
6 -1 9 8
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stundas nevarībā un v airs ne dusm ās, ne labvēlībā ne-i
m ēģināja atbrīvoties no m ežonīgā zvēra, kurš bija uz -1'1
Vēlies viņai virsū, bet Ļ etisija viņu aizkustināja a r.
savu lūgum u, novelc taču saišu zābakus, a r kuriem tu '
noķēzī m anus smalkos palagus, un viņš kā nu spēdams*
tos novilka, noņem apstilbeņus, novelc bikses un atraisil
trūces jostu, m et visu nost, m ana dzīvība, jo citādi es^
tevis nejūtu, un viņš, p ats neapzinādam ies, kā visu to*
izdarījis, izpildīja Letisijas N asareno lūgum u un p a - 5
lika plikās miesās, kādu viņu ģerāniju melanholisko^
arfu gaism ā bija redzejusi vienīgi m āte, atbrīvojies no]
bailēm, atraisīts, pārvērties cīņu bizonā, kurš p irm ajā'
uzbrukuma jonī sad rag āja visu ceļā sastapto, un arl
lejup pavērstu seju gāzās klusum a bezdibenī, kur dzir -1
dam a bija tikai kuģa klāju dēļu brīkšķiem līdzīgā Leti-i
sijas N asareno cieši sakosto zobu. šņ arkstēšana tep at
līdzās, un viņa ar abu roku pirkstiem bija ieķērusies^
m anos m atos, lai vienai nevajadzētu m irt ša jā galvil*
skurbinošajā bezdibenī, kura m iru a rī es, vienlaicīgi]!
pēc viņas lūgum a, visu dfcīvības n ea tv a irā m o sp ē k o s
trenkts un jundīts, ta jā p ašā laikā viņu aizmirsdams*]
palikdam s viens tum sā Un meklēdams sevi p ats sa v ā 1
sāļajā asaru jūrā, m anu ģenerāl, savu vērša slienu’
m aigajos velkos savīstīts, m anu ģenerāl, m anas sirds-3
memmītes Bendisjonas A lvarado izbrīnā izbrīnēts, kā^
gan bijis iespējam s tik ilgi nodzīvot, nepazīstot šīs m o^
kas, un viņš raudāja, savu nieru izbaiļu nobiedēts, savā*
burkšķošo zarnu burzguļojošos smieklos, savu vārīgdj
pautu nāvēs graizēs, kas viņam plēstin plēsa laukā VN
sas īkstis, līdzinādam ies dzīvniekam, kam nocirsta galva“
un pāri palikušais ķermenis savērpjas nāves konVulsijj
jās, moku izvirdumā noķēpādam s sniegbaltos p a la g u s
a r kādu svilinoši kodīgu vielu, kura viņa atm iņā s a i
gandēja moskītu tīkla m irdzošā lietus pēcpusdienu, jdļ
jūs, m anu ģenerāl, b ijāt apcūkojies, jānudien, vienkāršie
apcūkojies p ats ar'saviem izkārnījumiem.

īsi pirm s nakts iestāšanās, kad beidzām novākti
sapuvušās govju m aitas un k au t cik ieviesām k ārtīb tļ
drausm īgajā haosa, mums tom ēr vēl nebija iz d e v i^
identificēt līķi, kurš izskatījās pēc pasakās aprakstītie™
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briesmoņiem. Mēs bijām viņu nokasījuši a r zivju atzvfjņošanai lietojamiem skrāpjiem , lai atbrīvotu no glēmju
apsūbējum a, kāds p ara sti sa k rā jas jū ra s dibenā, no
m azgājuši ar kreolīnu un sālsūdeni, pūlēdamies notīrīt
no puvešainu vāšu krevelēm, m irušā seju nopūderējuši
ar cieti, kurai vajadzēja nosegt pakulu vīkšķus un pa
rafīnu, a r kuriem bijām aizp ild īju ši m ēslaines putnu
izknābātos dziļos robus, sejas atsvaidzināšanas nolūkā
to nozieduši ar krāšjiem un lūpas iekrāsojuši ar kar
mīnu, ko šim nolūkam lieto meitieši; taču pat acu doniiļoS ieliktās stikla acis nespēja viņam piešķirt visva
renā valdnieka izskatu, kāds bija nepieciešams; līķi iz
liekot Jaužu apskatei. T ajā pašā laikā mēs valdības
padomes sēžu zālē sasaucām visu gadsim tiem ilgā des
potisma pretinieku sapulci, lai vienlīdzīgi sadalītu viņa
varas paliekas, jo, uzzinot slepenībā turēto, bet neno
slēp jam o vēsti p ar tirāna nāvi, steigšus bija atgriezu
s ie s pie lalkff tecējuma siltās uguntiņas, sam ierinājušie^
un agrākās pretenzijas uz laiku piem irsušie liberāļi un
konservatori, autoritātes kompasu tagad pazaudējušie
augstākās virspavēlniecības ģenerāli, trīs vēl pāri pa
likušie civilo lietu m inistri un aug stāk ais virsbīškaps,
ar vārdu sakot, visi tie* kurus m irušais nelab p rāt bija
■redzējis, ta g ad sēdēja pie g arā riekstkoka galda, mēģi
nādami vienoties par to, kādā veidā vajadzētu publicēt
paziņojum u p a r tik ārkārtēju notikumu, lai ielās pāriagri nesāktos pūļa nemieru eksplozija, un šajā nolūkā
tad nu arī pirm ajā, naktī vispirm s tika izziņots bi|etenš
hr. 1 ., kurš darīja zinām u, ka prezidents viegli savār
d z is un tāpēc atliktas visas sanāksm es, kā a r ī 1 civilās
'jun m ilitārās audiences, kādas bija paredzētas viņa auģstibai, pēc tam o trs medicīniskais biļetens pavēstīja, ka
ar prezidenta gadiem saistīta veselības stāvokļa dēļ
"viņa augstība spiests palikt Osavos apartam entos, līdz
beidzot bez jebkāda iepriekšēja paziņojum a kādā kvēlā
augusta trešdienas m irdzošā rītā sāka dimdēt katedrā
l e s zvani, pavēstot p ar oficiālas personas nāvi, lai gan
(«eviens noteikti nevarēja pasacīt, ka m iris būtu tieši
fpats prezidents. Šādos apstākļos mēs nezinājām , ko
Nesākt, jo viņa sm irdošais līķis atklātībā nebija rādām s,
Svēl vairāk tāpēc, ka savā vecuma plānprātībā viņš bija
[liedzies pieņemt jebkādu lēmumu p ar tēvzemes tu r
pmāko likteni pēc savas nāves, bet pēc valdības pār
c e lša n ā s uz jauno, spožos stiklos mirdzošo nam u pali
#•
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cis dzīvot vecajā absolūtas v a r a s «m ājā un nesatrlcf-l
nām ā Vecūkšņa ietiepībā noraidījis ikvienu ierosinājumu!
par v ara s pēctecību, un m um s neatlika nekas cits]
ikā vien noskatīties, kā viņš m urgos klaiņoja pa govju!
•piegānītajām telpām , ar rokām pa gaisu aifēdam iesJ
lai gan tu r nebija neviena, kam viņš varētu dot kādu$J
rīkojum us, atskaitot aklos, spitālīgos un tizlos, taču aiaļ
tie neapm ira kaut kādu slimību dēj, bet nobeidzās ari
nezālēm aizaugušajos rožu ceros aiz Vecuma nevarības,]
tu rk lāt viņš, p ar spīti visam , sa g lab āja tā d u p r ā ta
skaidrību un nelokāmību, ka aizvien, ja -v iņ a m mēģisļ
n āja ieskaidrot, ka nepieciešams lēm um s p ar v alsts p ārā
valdes turpm āko likteni, izv airījās ar visvisādām apM
linku atru n ām un aizrādījum iem , ka dom as p ar to, kādai
bū s pasaule pēc ta v as nāves, ir tādi paši pelni un pīšļfj
kā pati nāve, jedritvai āzīt, kad es beidzot un galīgie
atstiepšu kājas, tad jau saradīsies šie paši konservatīvi
vie, kurus es kādreiz patriecu ratā , un sāks cūkotiea
tā p a t kā savos agrākajos vald īšan as laikos, gan jau]
jū s paši to savām acīm redzēsiet, viņš teica, sa rad īsies
atkal un visu sadalīs starp m elnsvārčiem , jenkijiem urii
bagātniekiem , bet m azajiem ļaudīm paliks piķis už]
puļķa, jo no tiem aizvien d īrātas deviņas ādas. Ja pie-j
nāktu tāda diena, kad sūdi būtu lielākā vērtē, ta d haflļ
bagie dzim tu bez pakaļām , g an jau jū s p aši savām acīni
to pieredzēsiet, teica, citēdam s kādu izteicienu no savas!
slavas laikiem, un, smieklos aizelsdam ies, p ats p ar s e y j
pazobojās, sak, nebūšot jau vērts to trīs dienu dējfj
kur^s šis būšot miris, viņu tran sp o rtēt uz JeruzāleiijP
un g u ld īt svētajās kapenēs, izbeigdam s strīdu ar arg№
mentu, ka neesot svarīgi, lai šodien būtu pareizi t a ļ
kas, jedritvai āzīt, par pareizu atklāšoties nākotnē. U i
viņam izrād ījās taisnība, jo mūsu dienās nebija n a
viena, kas varētu apstrīdēt viņa laika vēstures pa t i e »
gumu, neviena, kas to varētu pierādīt vai noliegt, ®
mēs p at nespējām , noskaidrot viņa līķa identitāti, u f
nebija o tras tēvzemes kā vien pēc viņa ģīm ja un lū ļB
bas rad ītā, kurā viņš pēc savas absolūtās g rib as b iji
m ainījis telpu un grozījis laika tecējum u, kuru vi®
bija pārveidojis kopš savas atm iņas v ism ig la in āk a ji®
pirmsākumiem, p ats bezmērķīgi klaiņodam s pa šo
goda un apkaunojum a m āju, kurā nekad nebija g u lēj»
neviens laim īgs cilvēks, tikai viņš tu r b ārstīja k u k u »
zas graudus sava guļam tīkla tuvum ā knābājošām v*Mļ*
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tām un laiku pa laikam m ulsināja kalpotājus a r pret
runīgām pavēlēm, likdam s atn est sev lim onādi a r sa
sm alcinātu ledu, to tu rp at rokas sniegum a attālum ā
apstādams neskartu, vai a rī pavēlēdam s šeit stāvošo
krēslu pārvietot citur, bet o tru no turienes atn est šeit
un pēc tam atkal izdarīt pretējo, lai šādā smieklīgi sī
kumainā veida pi<e tikko gruzdošās godkāres, plēnēm
apm ierinātu savu bezgalīgo pavēlētkāri un dīkās, dien
dienā atm irstošās v aras stundās, zem pagalm ā augošā
šeibas koka miegaini Snauduļodams, uzrušinātu kādas
tālas, tikpat kā no bērnu dienām uznirstošas atm iņas,
ja pēkšņā noģieda izdevās ko iekustināt kā minējumu
mīklas atsevišķu akm entiņu no bezgalīgi plašās, pirms
r-viņa p astāvošās him ēriskās tēvzemes, kurai nebija ne
-gžfla, ne m alas, k aut 1 ko no nepārredzam ajām m angla' res koku biežņām, baisas gausajiem plostiem un stāv a
jām, jau ilgi pirm s viņa pastāvējušām klinšu kraujām ,
kad vīri bijuši tik drosmīgi, ka kaim anus ķēruši ar ro
kām, tiem rīklē iegrūzdam i mietus, un viņš; iesprauž-:
dams sev sm ag an ās īkšķi, paskaidroja, kā ta s ticis da■pts, un pie reizes vēl p astāstīja, ka reiz gavēņa piektbdienā dzirdējis vēja graboņu, saodis tā zvīņu sm ārdu
[un vērojis sienāžu mākoņu gūzm as dienasvidū aiztumļsšojam debesis un nošķērējam visu, kas vien 'tiem ceļā
pagadījās, pam etot pasauli aiz sevis kaili apcirptu un
gaismu skrandās saplosītu tik p at kā rad īšan as priekš
vakarā, un šo nedienu viņš p ats piedzīvojis, p ats savām
acīm redzējis zem nojum es kādā lielā, noplukušā lauku
»iem ātā aiz kājām virknē sak arin ātas v istas ar nocir
stām galvām , no kurām lāsi pa lāsei vēl pilējušas asi
nis, jo tu r nule bija nom iris kāds sievišķis, un viņš
pats, mātei pie rokas pieķēries, basām ķājām klenderēLjis nopakaļ k aut kādās lu p atās savīstītam līķim, kuru
jtiz siseņu apvirm otām nestuvēm nesuši uz kapsētu, lai
tāpat bez zārka apbedītu, palūk, tāda bija toreizējā tēvpem e, kad mums nebija p a t zārku m irušajiem , vispār
pekā: viņš p ats bija redzējis vīru, kurš ciem ata lau 
ku m ā m ēģināja pakārties kokā ar virvi, kurā jau kāds
sfeija kāries, taču satru sēju sī cilpa pārtrūkusi un nabaga
pašnāvnieks pirm s laika nogāzies zemē, kur palicis agoM*ijā valstām ies, par šausm ām visām no baznīcā norturētā dievkalpojuma iznākošajām senjorām , tom ēr nav
paspējis nobeigties, jo viņu atdzīvinājuši ar mietiem,
pēm az nepainteresējoties, kas šis tād s īsti ir» jo
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tolaik vispār neviens neko par otru n ezin aja; ja vien,
ta s nebija baznīcas interesēs, viņa kājas vienkārši ieslē
dza starp ķīniešu siekstas diviem dēļiem un atstā ja tur-,
pat saules tveicē un nakts dzestrum ā kopā ar citieirt.'
nedienu biedriem, jo tādi bija konservatīvo pirdaku val-ij
dīšanas laiki, kad Dievam bija lielāka noteikšana nekāj’!
valdīšanai, tēvzemes posta un bēdu laiki, pirm s es vēļjfl
nebiju devis pavēli ciematu laukum os nocirst visus k o ^
kus, lai p asarg ātu tautu no šādiem publiskiem pakār-v
šan ās skatiem, aizliedzis likuma pārkāpējus publiski;
ieslēgt siekstās, apbedīt m irušos bez zārkiem un visu]
citu, kas vien ]aužu atm iņā varēja atsau k t pirm s inanasj
valdīšanas spēkā bijušos apkaunojošos likum us, lici$y
uzbūvēt augstkalnē dzelzceļu un vienreiz d arījis g alu
brēcošai nejēdzībai, kad no bezdibeņu zimzēm lejup
gāzās zirgēzeļi a r kum brā uzkrautiem flīģeļiem, kurf;
tād ā veidā tika piegādāti lielajiem k afijas plantāciju
īpašniekiem, lai tiem būtu mūzika viņu sarīk o tajās
m asku ballēs, jo viņš p ats bija pieredzējis šausmu
skatu, kad bezdibenī; tika sad rag āti trīsdesm it flīģeļi«!
p ar ko rakstīja visās avīzēs p at ārzemēs, taču bijis
vienīgais aculiecinieks, jo nejauši pa logu bija redzējis^
ka pēdējam no virtenē sasaistītajiem mūļiem bija pa-ij
slīdējusi kāja un tas kum urojis lejup, aizraudam s seiu
bezdibenī līdzi a rī visus pārējos, tā p a t neviens cits n $ 9
bija dzirdējis juceklīgā kamolā sajukušo m ūļu b aism lJ
gos brēcienus un bezgala -ilgos klavieru akordus, kasj
korī atskanēja, instrum entiem vientuļi gāžoties lejup
tukšum ā reizē ar zirgēzeļiem, līdz tie sašķīda triecieriļļ
pret bezdibeņa klintīm ša jā tēvzemē, kura pirm s v iņ jl
bijusi bezgala plaša, tukša un neizveidota tik lielā m ērājļ
ka nebijis iespējam s pāt nosacīt, vai šajā m ūžīgas k r ē iā
lības valstībā pašlaik ir diena, vai nakts, jo dziļās aiz^sļj
un bezdibeņi, kuros sašķīdušas no A ustrijas ievestas]
klavieres, mūždien izverduši karstu g araiņ u un tvaikam iglājus, visu to u n vēl daudz ko citu viņš piedzīvojis
šajā tā lajā pasaulē, lai g an šobrīd pilnīgi droši p a tj
nevarot apgalvot, vai ta s viss saglabājies atm iņā nd,
paša pieredzes vai arī viņš dzirdējis p ar to stāstā&fj
kara drudža ļau n ajās naktīs, vai a rī v arb ū t redzējjsi
ceļojumu aprakstu g rām atās ielīmētos attēlos, pie k u l
riern aizrautīgi pavadīja no vald īšan as reizēm un rie$
m ieriem .brīvās stundas, taču ta s viss, jed ritv ai āzīt, nav]
svarīgi, jo gan jū s paši, viņš .teica, ar laiku p ie re d z*

«siet, ka tas kļūs patiesība, p ats labi apzinādam ies, ka
cviņa bērnību aizpildīja nevis šis m u rgainais atmiņu
dūksnājs, kuršt' dīvainā k ārtā viņam <nāca p rātā, tikai
"uzvēdot p ili izkaisīto svaigo govju pļecķu sm akai, lai
• tūdaļ atkal uz laiku laikiem aizm irstos, bet īstenībā
tajā bija saglabājusies rām ā atceru jom a p ar manu
vienīgo un likumīgo laulāto draudzeni L etisiju Nas'afereno, kura katru pēcpusdienas cēlienu no pulksten di
viem līdz četriem bija nosēdinājusi viņu uz ķeblīša zem
.atraitnīšu vīteņu izaustā lapenes jum ta un mācījusi
.lasīt un rakstīt, ielikdama šajā varonīgaļā piepūlē visu
*avu mūķenes sīkstum u un neatlaidību, bet v iņ š savu
k ā r t tai atbildējis a r baism īgu vecūksņa pacietību, ar
iļsavas neaprobežotas v ara s drausm īgo gribasspēku, ar
uvisu sirdi, burtodam s, ā-bē-cē-dē, kaķis lēca sniēdē, bulp s bauro baism ā balsī, kaķis kārns kāpj kuplā kokā,
{burtoja, p ats savū balsi nedzirdēdam s un a rī nevienam
^citam to nedziedot, jd nelaiķes m ātes pam odinātie putni
isacēla tādū kņadu, kas- nom āca jebkādu citu skaņu,
-klupdams brizdam s, kokā kozdams, kraujā k rastā kāpj
dcāds kaim ans, saulē sutīs salds un sālīts, velku vel*Jkiem, vāki vāliem vadm alu veļ večuks v annā, večuks
^ e | visu, v iņ š-s m ē jā s,;cikāžu sisināšanā atkārtodam s
pLetisijas N asareno uzdoto lasām vielu, kuru viņa skaitīja priekšā sava m ūķenes metronoma pavadībā, līdz
kvisa pasaule šķita piesātināta ar tav as balss izraisītiem
.radījumiem un viņa plašajā lietuvēna m urgu valstībā
i;vairs p āri palika tikai ābeces piemēru patiesība, kas nofaimēja vienīgi .to, ka m ēness ienirst mākoņos, bumba
«un banans, bullis pieder saimniekam, meita uzvelk
smuku kleitu, lasām viela, kura atk ārto jās vienmēr un
prisur, vietā un nevietā tā p at kā viņa ģīmetnes, pat Ho
landes finansu m inistra klātbūtnē, kurš aizm irsa savas
išficiālās vizītes; uzdevumu* kad drūm ais vecūksnis sa 
iras neaprobežotās v aras krēslaihībā pacēla atlasa cimdā
M tērpto roku, tādējādi--pārtraukdam s audiencē aizsākto
paru n u un uzaicinādam s svešās valsts pārstāvi kopā ar
griņu noskandēt, mamma mani mīlēdama m īl, Ism aels
^Septiņas dienas nodzīvoja salā, dām a ēd tom ātu, ar īkpķi atdarinādam s metronoma ritm u un no g alvas atk ār
to d a m s iepriekšējā dienā uzdoto lasām vielu iik teicamā
|# k c ija , bet a r tik niecīgu un situācijai nepiemērotu
wēgu, ka finansu m inistra vizīte beidzās ar Holandei
.parādā palikušo summ u nom aksas term iņa pagarina-

šanu līdz izdevīgākam brīdim , kad prezidentam būsi
vairāk laika šā jau tāju m a iz sk atīšan ai^ k a viņš p ats to]
izlēm a p ar lielu izbrīnu spitālīgajiem , aklajiem u n tiz-l
lajiem , kuri rīta agrum ā, piecēlušies no rožu ceru ziedia
sniega, ieraudzīja krēslainības vecūkšni izdalām klusie
svētību u n trīs reizes svinīga dievkalpojuma balsī n o l
skandējam , eš esmu ķēniņš, un likumu cienu, viņš skaņ-ļ
dēja, pravietis ir salda vīna pilns, v iņ š skandēja, bākai
ir ļoti a u g sts tornis, ar uzliesmojošu, žilbu gaism u, kasi
naktīs rā d a kuģiem ceļu,, v iņ š;sk an d ēja, apzinādam ies]
ka savas v ārg ās sirm galvja laim es pavēnī viņam nebtja
vairāk laika kā vien tas, ko sniedza m ana mūža Letisiial
N asareno dienvidus svelm īgajā šķelmībā, kas bija kar-J
sta kā ūdens, kurā nule uzvārīti krabji, nebija citu alkuj
kā vien kailam ar tevi v āļāties pa sviedriem p iesū cin āta
paklāju,-virs kura, līdzīgi sagūstītam sikspārnim , p la d j
d ījās elektriskā v entilatora spārni* n eb ija citas gaisināsi
kā vien tā, ko izstaroja viņas apaļīgaisodupsis, LetisijaJ
nekā v airāk kā Vien tavi relkdievīgie zīdekļi, tavu kāju!
plakanās pēdas, nekādas citas dziedes pret m anu po*j
dagru kā tav as rūtu ziedes, kā tveicīgās ja n v āra dienai]
tā la jā A ntigvas salā, kur tu nāci pasaulē k ād ā s a u la in ā
•kvēlu vēju uzvandītu, sm irdīgu dūksnāju rītā, lai mēgj
abi ieslēgtos godaviesiem p aredzētajās telp ās . p ā l
iepriekš izdotas v isaugstākās pavēles, ka neviens пет
drīkst pienākt tuvāk durvīm piecu m etru attālu m ā; jo|
prezidents ļoti aizņem ts, mācīdamies la sīt un rak stīti
un tā .n e v ien s neiedrošinājās viņu trau cēt a r ziņu,: ka,
m anu' ģenerāl» lauku apvidos plosās m elnais m ēris tin*
ļaudis m irst kā m ušas, kam ēr m anas sird s ritm s, tavai
neredzam ā meža zvēra sm ārda uzbudināts, skanēdam a
apsteidza p a t metronomu, puļķītis danco kā rūķītis^
m ilti m a ļas baltu baltie, G rieta sijā m iltus sietā, v ā rd a
p au ts beigās rakstām s nevis -c vai -ds, bet 4 s , viija
skandēja, kam ēr L etisija pašķīra viņa trūci, lai no tā J
notīrītu pēdējā m īlas akta izkārnījum us, bet pēc tafflj
iegrem dēja cinkotā vannā uz lauvas ķetnām ar m irdzoši
tīru ūdeni, ieputoja a r dezinficējošām ziepēm, noberzējai
a r vīšķi un apskaloja a r speciālu saplaucētu koka lap iļ
uzlievi, abiem kopā skandējot, vārdu labs, skābs, d a rb i
beigās rak sta nevis -ps, bet -bs, pēc tam L etisiļa viņai
cirkšņus iezieda a r kakao eļļu, lai m azāk sūrstētu t ™
ces jo stas noberztās vietas, bet izļekušo oksti a p m a li
gāja ar borskābi, m ātišķi paplikšķinādam a pa pēcpusļļ
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tas par tavu nepiedienīgo uzvedību, pieņemot H olandes
finansu m inistru, plakšĶ, plakšķ, pie reizes a rī izlūgdamās, lai viņš at{autu valstī atgriezties baznīcu labdarības iestādēm, jo tā s atkal aprūpētu bāriņus, slim nīcas
u n visu citu, kam vien nepieciešama palīdzība, taču no
viņa uzvēdīja b arg as nepielūdzam ības oreols, nekādu
pekstiņu nebūs, viņš nošņāca, nedz šajā, nedz a rī viņā
saulē nav ta d a spēka, kas piespiestu m ani atcelt
; lēmumu, ko es p ats personīgi esm u pieņēmis, tad Leti*
sija izm ēģinājās to pašu p anākt dienasvidū pulksten
' -divos, kad neciešam ās tveices m īlas elsās abi tikko
varēja atvilkt elpu, čabulīt, es no tevis izlūdzos tikai
^vienu vienīgu labvēlību, ļauj atgriezties trūcīgajiem
<mūku ordeņiem, kuri darbojās tā lā valsts nom alē un
nekad nav sadūrušies ar tav u varu, un tomēr; pat stei; dzīgajā saldkaislē sēkdams. Viņš nepiekāpās, nekādu
pekstiņu, m anu sirsniņ, nebūs, es labāk uz līdzenas vie
tas atstiepju k ājas nekā ļauju atgriezties šiem lindra:,kotajiem pintiķiem, kuri nevīžo uzkāpt m ugurā zirg
ēzeļiem , bet labāk jā šu s uzsēžas indiāņiem kum brā, lai
^krāsaina stikla krelles izm ainītu pret tīra zelta degunriņķiem, auskariem un aprocēm, nē, nekādas cūku būša
nas, viņš protestēja, pilnīgi nejūtīgs pret Letisijas Nasareno, m anu nedienu likstas, lūgumiem a rī tad, kad
pfiņa sakrustoja gurnus, pūloties panākt, lai viņš tiesī
b ā s atjaunotu valsts v a ra s ziņā pārņem tās konfesionā
lā s skolas, baznīcas neatsavinām o m antu atdotu to kād
reizējiem īpašniekiem, tā p a t atjaunotu reliģisko iestāžu
[•tiesības uz tām kādreiz piederējušām cukura fabrikām
#n citiem īpašum iem , to skaitā a rī p ar kazarm ām pār
v ē rsta jā m baznīcām, bet ta d viņš pavērsās a r seju pret
sienu, g atavs labāk atsacīties no m īlas nerem dinām i
saldo moku bezdibenīgajām , tīši paildzinātajām izjū
tā m nekā ļa u t izm ežģīt sev rokas p ar prieku šiem Dieva
ttīkļurāvējiem un plēsoņām , kuri gadsim tiem ilgi barojušies no tēvzem es labum a, nē, tā d as bezdeļu būšanas
Vairs nebūs, viņš nosprieda, un tomēr, m anu ģenerāl,
ļ.viņi atgriezās, reliģiozās labdarības organizācijas
iespraucās pa visniecīgākajām šķirbiņām atbilstoši jūsu
ijrficiālai pavēlei, ka tā s drīkst paklusām izcelties m alā
slēptos jū ra s līčos, tām tika izm aksātas pārm ērīgas
zaudējumu atlīdzības sum m as, apķīlātie īpašum i tām
Mftdoti ar augļu augļiem , tā p a t tika atcelti likumi
par civilām laulībām , liegta to šķiršana un izglītība
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atkal nodota baznīcas iestāžu pārziņ£, ar v ārdu sak o t,!
viss, ko ī viņš tik svētā sašutum ā bija paziņojis ta jā ļ
laikā, kad risin ā jās ņirdzīgā procedūra p a r viņa m ātes?
B endisjonas A lvarado, lai Dievs mielo v iņ as d v ē se liJ
izsludināšanu svēto k ārtā, jedritvai āzīt, taču Letisija j
N asareno neapm ierinājās tikai ar to, bet p rasīja v airā k ,!
pieliec ausi pie m ana vēdera, un tu dzirdēsi dziedam ]
ta jā augošu būtni, jo nakts vidū viņa bija pēkšņi ūztrū*j
kusies no dziļas balss, kura p au d a vēsti p a r tava augļa J
ūdens paradīzi, no kuras uzdvesmoja liegs pievakares!
m alvu arom āts un tavu d arv as caurstrāvoto ie k šiiļ
sm ārds, balss, kura ru n āja p ar tavu nieru polipiem »
zarn u m aigo tēraudu, avotos dusošo urīna am bru, u ņ i
prezidents piespieda savu pašlaik ja u m azāk džinkstos««
ausi pie L etisijas N asareno vēdera un sadzirdēja vieglu 1
guldzoņu, ko izdeva viņu grēka rad ītā dzīvā b ū tn e j
viņu vēderu nešķīstībā rad ītais dēls, kuram būs tikls
nosauktam E m anuēla v ārd ā, jo ta s ir vārds, pēc k u r n
citi dievi p azīst vienvienīgo un augstāko būtni, un vtffl
ņam uz pieres būs v alk āt savas au g stās iz ce lsm e «
rīta zvaigzni, kas apliecinātu kā m ātes p a š a iz lie d z īg a
uzupurēšanos, tā tēva diženum u līdzās sava n ere d zam i!
v ad ītāja un likteņu lēm ējā liktenim, taču sav as n elikufl
m ig ās cilm es dēļ viņš kļūtu par zaim ojum u debesīm un j
savas tēvzem es kauna zīmi, ja vien viņa ra d ītā js nerzgļ
šķirtos saņem t altāra svētību tam , ko p ats tik ilgi n o ||
pulgojis a r grēcīgu netiklību, bet tad cildenās būtnei«
ra ša n ā s m iesīgais vaininieks, kā kuģa tvaika k atls šņāk»|
īdams un sniegbaltos moskītu pārvalkus ķā jū ra s b a n j
g a s uzvijņodam s, no sav as būtības visbezdibenīgākāOT
dzīlēm briesm īgu sašutum u izvirzdam s, vienā lē c ie if l
bija laukā no g ultas, iebrēkdamies, nekādus jam panM
pus, labāk nāve uz līdzenas vietas nekā la u la š a n ā s ļ
un, ar savām stam pveidīgajām ziloņa kājām šļūkdartisJ
līgavainis aizgāja pa ta g ad jau tikpat kā n ep azīstam ā»
m ājas baloniem, jo pēc ilgajām oficiālajām sērām toļ
ag rāk ais krāšņum s jau atkal bija ticis atjaunots. n o |
logiem n o rau ti laika gaitā izplēnējušie krepa a iz k ā n j
telpas pārplūdināja spoža gaism a, balkonus ro tāja p u j
ķes, visur atskanēja m ilitā rim a r š i saskaņā ar p av ē jB
kādu viņš nekad nebija devis un kura tom ēr bez- j e m
kādām šaubām bija jūsu, m anu ģenerāl, jo to rakstU-J
roja jūsu b alss m ierīgā apņēm ība un jūsu kategorisk'aiā|
stils, un viņš tam bija piekritis, lab i,ilai notiek tā, f f iļ
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tāp at tika atvērti slēgtie dievnami, bet klosteri un kap
sētas nodoti baznīcas pārziņā un atkal pēc viņa pavē
les, kuru viņš nem az nebija devis, tikai vienīgi akcep
tējis, labi, lai jau notiek tā, tā p a t tag ad vajadzēja ievē
rot a rī agrākos baznīcas svētkus un gavēņus, un pa
atvērtajiem balkoniem atkal ieplūda pūļa gaviļu dzies
mas, tā paša pūļa, kurš ag rāk bija uzgavilējis viņam,
bet tagad, ceļos nometieš, svilinošajā saulē dziedāja
apsveikuma dziesm as p ar godu priecīgajai ziņai, ka ar
kuģi atkal atgriezies Dievs, un patiesi, tas bija a tg ād ā ts
šurp pēc tavas pavēles, L etisija NasaTenO, pēc m īlas
gultā sagudrota likuma, kādus viņa slepenībā bija izde
vusi ne mazums, ne a r vienu neaprunājusies, un kurus
prezidents atklātības priekšā akceptēja, lai ta u ta s acīs
neizskatītos, ka viņš zaudējis jebkuras savas gaišredzī
gās varas paliekas, taču patiesībā tu, L etisija Nasareno,
biji tas slepenais spēks, kurš iekustināja bezgalīgās
^manifestācijas, un viņš no savas guļam istabas loga
'tikai izbrīnā vēroja iznirstam fanātiskās ord as tā lā pa
malē, no kurienes ļaudis nebija nākuši p at' ta d , kad
ļsvēto kārtā vajadzēja iecelt viņa m āti Bendisjonu Alvarado, kuras piemipa ļaužu p rātos ja u bija izdzisusi,
vējos izkaisīti viņas mūķenes tērpa skrandu un sa tru 
nējušo kaulu cietei līdzīgie pīšļi, bet uz viņas kapa gul
d ītā plāksne bija apvērsta otrādi, a r uzrakstu uz leju,
lai tādā kārtā no ļaužu atm iņas uz laiku laikiem izzustu
šeit dusošās putnu tirgones 5 un viltoto vālodžu izkrāsotājas vārds, un tas viss bija noticis tavas vainas dēļ,
jo tu biji pavēlējusi tā rīkoties, negribēdam a, ka citas
Dievietes vārd s m estu ēnu uz tavējo, m anu nedienu Lertisija N asareno, sasodītā kuces m eita. Letisija N asareno
;viņu bija izm ainījusi tād ā vecumā, kad neviens vairs
^nemēdz m ainīties, ja nu vienīgi nom irstot, ar kopējā
jļģultā pielietotiem līdzekļiern viņa bija salauzusi bēr
nišķīgo pretestību, kad prezidents tiepās, labāk m irt
nekā doties laulībā, viņa bija piespiedusi tevi valkāt
jaunu trūces bandāžu, paklausies taču, vecā trinkšķ kā
tumsā nom aldījušās avs zvārgulītis, piespiedusi tevi
Mitķal valkāt lakādas kurpes, Ikuras tu biji uzvilcis tikai
Boreiz, dejojot valsi a r skaistum a karalieni, tā p a t pie
Bgfeisās k ājas papēža piestiprināt jū ru un okeānu ādm i
ņ a dāvināto pieši, lai tas līdz p a t tavai m irstam ai
jptundai būtu visaugstākās v a ra s simbols, kā a rī nēsāt
zeltā izšūtu, akselbantēm un bārkstīm apkarināto mun-
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dieti ar tādām epoletēm^ kādas Šodien redzamas tikai;
uz vēsturiskām statujām un ko viņš nebija ne reizi uz-v
vilcis kopš tiem laikiem, kad vēl braukāja apkārt pre-;
z identa karietē un (audis aiz tās lodziņa aizkariem bija
paraduši redzēt prezidenta grūtsirdīgās acis/ domīgo
zodu un atlasa cimdā ietērpto kluso roku, bija tevi pie-,
spiedusi uzkabināt pie jostas kara zobenu, lietot vīriešu
smaržas, nēsāt medaļas un Svētā kapa ordeņa lenti,;
kuru pājvests bija atsūtījis kā pateicības zīmi par baz
nīcai atpakaļatdotajiem konfiscētajiem īpašumiem, un tā;
Letisija Nasareno, izgreznojusi mani kā tirgus laukuma/
altāri, lika paša kājām aizklunkurot uz krēslaino
audienču zāli, kas bija rotāta ar saldi smaržojošām«
bēru svecēm, logos saliktiem apelsīnkoka ziediem un;
pie sienām sakarinātiem: tēvzemes simboliem, vienu, bez
lieciniekiem piejūgusi pie saviem iecietinātajiem un
kupli uzbužinātajiem mūķenes lindrakiem ar linaudekla
apakšsvārkiem un, pārsegusies ar līgavas šķidrautu,y
lai k a u t’cik aizsegtu savas slepenās nešķīstības septiņu,
mēnešu kaunu» stiep tin aizstiepa mani turp, pati glužļi
ļengana jūras izelstajā sutā visapkārt drūm ajai svinību
zālei ar aizmūrētiem logiem un slēgtām ieejām, lai tu-/
vumā tiktu izdzēstas jebkuras dzīvības pēdas un nevie-/
nam neb ū tu 'n e mazākās nojausmas par šeit notiekošo*
svarīgo laulību ceremoniju, un tā viņa stāvēja gluži*
vai bez elpas neizturam ajā tveicē un pirmdzemdībiļi
smacējošos žņaugos, septiņus mēnešus vecajam puikam,*
jo ģenerālis bija nospriedis, ka tam noteikti jābūt vī
rišķa dzimuma, un tā tas patiesi $rī bija, .pirmlaicīgi|
spraucoties pasaule no tavu iekšu tum šajām smilšu!
sērēm, dūcot tādā pašā pazemes ūdeņu balsī, kādā dūca/:
arhibīskaps svinīgajā am ata tērpā, jo to nedrīkstēja
dzirdēt pat iemidzinātā apsardze, tādā pašā nomaldī-i
jušās ūdenslīdēja izbīlī, kādā arhibīskaps savu dvēselļj
novēlēja Dieva aizgādībā, neizdibināmajam vecūksninj?
jautādam s ko tādu, ko neviens līdz šim nebija iedrošij
nājies ja u tāt un neiedrošināsies arī turpmākos gadsim-j
tos, un proti, vai viņa augstība ar mieru ņemt sev par!
sievu Letisiju Mersedesu M ariju Nasareno, uz ko pre*j
zidents tikai nomirkšķināja ar acīm, jā, ar mieru, m iliļ
tarām medaļām uz krūtīm zem sirds slepenā spiediena
mazlietiņ ietrinkšķoties, taču šajā balsī bija tāda varas?
apziņa, ka Letisijas Nasareno iekšienē iesprostotai!
baigais neradījum s apkārtējā, blīvā šķidruma saulgriei
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2os apsviedās pilnīgi otrādi, pavērsdamies uz gaisma9
pusi, bet Letisija Nasareno, iešņukstēdamās, Dieviņ
augstais, apžēlojies par tavu pazemīgo kalponi, kas tik
daudz cietusi savas nepaklausības dē) taviem svētajiem
likumiem un tagadiņ padevībā pieņem tevis uzlikto
sodu, mans kungs, sāpēs locīdamās, sakņupa un sāka
košļāt mežģīņu cimdu, lai ar iegurņa kaulu krakšķi
neizpaustu zem linaudekla apakšbrunčiem paslēpto ne
godu, tālab viņa notupās, tikpat kā gabalos satrūkdama
pašas, ūdens kūpošajās paltīs un no muslīna sa
ņurcītajām lupatām izvilka septiņus mēnešus veco kverpli, kurš bija tādā lielumā un izskatā kā govij nedzīvi
piedzimis un da]ēji jau atdzisis telēns, pacēla jaundzi
mušo ar abām rokām gaišā, pūlēdamās improvizētā
altāra nespodrajā sveču gaismā nosacīt, tā dzimumu,
un ieraudzīja, ka tas ir puisēns, nu, uz m ata tā, kā jūs,
manu ģenerāl, to tikāt paredzējis, vārgs un bikls
vanckars, kurš saskaņā ar iepriekšējo norunu, kauču
rarī negodā dzimis, tiks nosaukts par Emanuēlu, tāpat
viņam pēc tūlītējas nokristīšanas, kad prezidents ar zo
benu bija pārgriezis jaundzimušā nabas saiti, bērnu
atzīdams par savu vienīgo un likumīgo dēlu, cientēv,
nokristiet man -viņu, piešķīra divīzijas ģenerēja die
nesta pakāpi ar visām no tās izrietošām jurisdikcijas
un komandas tiesībām. Sis vēl nekad nepieredzētais no
tikums kļuva par priekšspēli jaunam laikmetam, par
devadījumu Jaunam nedienām, kad karaspēks jau pirms
ifītausmas nosprostoja ielas, lika aizvērt balkonu logus
,un ar šauteņu laidēm padzina {audis no tirgus laukuma,
lai neviens neredzētu, ka strauji, it kā no draudošām
briesmām glābdamies, garām aiztrauc mirdzošs, ar
bruņu tērauda plāksnēm nosegts automobilis, kura rok
turi bija rotāti ar prezidenta ģerboni. Drosmīgākie,
kuri, par spīti aizliegumam, iedrošinājās paglūnēt no
namu lēzenajiem jumtiem, redzēja, ka tajā aiz lodziņa
^aizkariem nacionālās krāsās Sēž nevis ka agrākajos
laikos tūkstošgadīgs vecūksnis ar rokā domīgi atbalstītu
zodu, bet gan resna mūķene ar tūbas ziediem rotātu
salmu platmali galvā un sudrablapsu astu apkakli uz
pleciem, par spīti jau īsti svilinošai tveicei, un tā mēs
viņu redzējām ik trešdienas rītu karaspēka, patrujas
pavadībā piebraucam pie tirgus un tur izkāpjam no ka
rietes, aiz rokas sev līdzi vedot mazītiņu divīzijas ģe
nerāli, ne vecāku par trim gadiem, kuru graciozā
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un vārgā augum iņa dēt nevarēja n eu zsk atīt p ar mei
teni, kura ieģērbta a r zeltu izšūdinātā, tik cieši piegu
lošā p arād es form as tērpā, ka. ta s izskatījās kā uz ādas
uzaudzis, jo Letisija N asareno bērnam to bija uzvilkusi
ja u pēc; pirm o zobu p arād īšan ās un uz riteņiem uzrī
kotā šūpulī v ad āju si sev līdzi oficiālos aktos kā prezi
denta pārstāvi, m ilitāro parāžu laikā, rokās paceltu,
nēsājusi g a r ierindu, sporta spēļu laikā turējusi augstu
gaisā, lai viņš varētu saņem t pūļa ovācijas, un tāp at
patriotisku dem onstrāciju laikā vaļējā autom obilī zīdin āju si a r krūti, nepiegriezdam a nekādu vērību intīm a
jām zobgalībām , ko izraisīja aina» redzot pieczvaigžņu
ģenerāli gluži kā bāreņos palikušu telēnu kāri šm aksti
nām m ātes zīdekli. Kopš viņš bija iem anījies k aut cik
sevi apkopt, Letisija N asareno bērnu v adāja a rī uz dip
lom ātiskām pieņem šanām , un tad .viņam pie formas
tērpa bija piespraustas daždažādas m ilitāras m edaļas
pēc paša izvēles no tēvam piederošās goda zīm ju etvi
jas, kuru ģenerālis viņam bija iedevis, lai bērns a r to
parotaļātos, a r vārdu sakot, ta s bija reti nopietns zēns,
,kurš ja u kopš sešu gadu vecuma p rata uzvesties sa 
biedrībā, šam panieša glāzes vietā rokā tu ro t pokālu ar
augļūdeni, ko no neviena nebija m ācījies, un dabiskā
nepiespiestībā prātīg i sarunājies ar pieaugušiem ļau
dīm p ar svarīgām lietām , Iai gan dažu labu reizi svi
nību zāli apēnoja neizpratnes mākonis un laika tecē
jums, šķila apstājies, kuš, a r visaugstākajām pilnvarām
apbalvotais b ālais dofins aizmidzis, visi cits caur citu
čukstēja, kam ēr ad ju tan ti viņu paņēm a uz rokām, un,
klātesošo sarunām pārtrūkstot, m azo ģenerāli aiznesa^
viesu vidū a r pārakm eņotām sejām a tstā jo t slep en o s
lepni uzpostos bendeskalpus, tā ka klīrīgās senjoras, aiz
vēdekļiem aizslēpušās un skurbos smieklus apvaldīda^
m as, tikko jau šam i iedrošinājās izdvest, ah, kādas šaus
m as, ja prezidents to zinātu, taču viņš pats bija gādājis^
lai visnotaļ izplatītos viņa paša sagudrotā nostādnoj
ka prezidentam nekas nav zinām s no visa ap k ārt notieļ
košā, ja ta s neatbilda viņa stāvokļa diženībai, un pifl
šādiem viņa ranga ievērībai neatbilstošiem faktiem piffl
derēja atklātībā izd arītās aušības, ko p astrād āja m azaif
ģenerālis, kuru viņš kā vienīgo no neskaitām ajiem p aša
radītajiem: pēcnācējiem atzina par savu likum īgo d ē h i
tāp at arī viņa vienīgās un likum īgās lau lātās d rau d z ļļ
nes Letisijas N asareno uzpūtīgās pārm ērības, kad viņfl
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trešdienas rītos, savu ro taļu ģenerāli pie rokas vezdam a,
kopā a rla u p īik ā ro apsargu un alkatīgo kalpotāju trok
šņaino varzu K ārību ju ra s mirdzoļšajai rītausm ai līdzīgā
retā_ p ašapziņas spozmē pirm s nenovēršam ā saules lēkta
parad ījas tirg ū ūn, līdz jostasvietai brizdam a pa sm ir
došajiem līča ūdeņiem, izlaupīšanas nolūkā devās pie
( vecajiem kuģīšiem a r salāpītajām buram , kuri a r Mar*
l tinikas salu puķu un no P aram aribo atvestajiem ingvera
; saišķiem bija apstājušies kādreizējā nēģeru vergu tirg u s
I osta. P a ceļam Ļ etisijas N asareno banda a r varu sa^ grāba zivju kravu zveļas laiv ās un ar šauteņu laidēm
F apsita c ū ķ ^ , kuras šm akstinādam ās rija tām p ar ēsmu
l izm estās n o beigušās zivis pie senlaicīgajiem decimāl*
e svariem, uz kuriem kādu citu trešdienu kādā citā la ik| meta bija. tikusi svērta burvīgi skaista senegāliete, lai
I to pārdotu izsolē p ar tād u daudzum u zelta, kas 'pārI sniedza viņas p ešas’ svaru, bet ta g ad šeit, m ānu ģeneļ rāl, izrīkojās jū su ļaudis,, un, ta s bija ļaunāk nekā pie| redzētās siseņu briesm as, ļaunāk nekā ciklona postī| jumi. Taču ģenerālis p ar to nelikās ne zinis, nelikās ne
I zinis a rī tad, k a d Letisija N asareno izd arīja p a t kaut
I ko tādu, ko yiņš p ats nekad nebija atļāvies, un proti,
I ielauzās raib ajā putnu un dārzeņu, paviljonā, un viņai
j/ nopakaļ trakā jezgā joza ielas kranču bars, aizgūtnēm
f riedam i uz v iņ as plecos sakrauto sudrablapsu stingajām
ļ stikla acīm, bet L etisija N asareno nekaunīgā 4ielmanībā
I soļoja uz priekšu g a r slaidajām dzelzs, kolonnām ar
I zarotnem, lielam, dzeltenīgām lapām uz tām, sārtiem un
| ziliem stik la . p ārp iln īb as ragiem pie m ilzīgajiem gaisļ mas jumolieņi, zem kuriem Letisija N asareno sev izvē1 lējās viskārdinošākos augļus un m aigākos dārzeņus,
kuri no viņas roku pieskāriena, acum irklī savīta, taču
I viņa pati n eap zin ājās savu roku gandējošās īpašības,
I kas lika nule izceptai* vēl siltai maizei p,ānvilkties ar
I pelējuma plēvi un p a t pašas laulības gredzenu klāja ar
I melnu apskapstejum a kārtu, un tāpēc viņa sāka nešķīsr tiem vārdiem šķendēties par tirgu? sievām, kuras itin
1 kā no viņas noslēpjot 1»savu labāko preci un valdības
I m ājas vajadzībām atstājo t tikai cūkām izbarojam us
I augļus, saso d ītās m ačkas, šitenais izkurtušais ķirbis
I Uzsitot taču skan kā orķest|*p bungas, nekrietnās kuņas,
| bet uz šo sūdīgo sāngabalu, kurš m udžēt mudž no asii Dainiem tārpiem , paskatoties vien ja u pa g ab a lu reI dzains, ka tā n av vis vērša, bet m ērī nosprāguša ēzeļa

gaļa, nelietīgas, ar pirkstu ta isītā s m aitas, un tā viņa
g ān ījās, kam ēr kalpones savos kurvjos un dieninieki
lopu dzirdinām as silēs pievāca visu ēdniaņu, kas vien
p ag ad ījās pa ķērienam. L au p ītāju klaigas p ārsp ēja p at
nopakaļ skrejošā s u ņ u , b ara n e g a n to ’vaukšķēšanu, ko
tie sacēla, zem L etisijas N asareno plecos sakrauto, no
prinča E dvarda sa las atvesto sudrablapsu sniegbalta
jām astēm saozdam i k aut ko nelāgu, un ta s viss kopā;
bija vēl briesm īgāk nekā savu saimnieču* slepeni apmā<
cīto p apagaiļu nepieklājīgās klaigas, kurām vajadzēja
p au st saim nieču vārdos n eizsacītās dom as, Letisija“
zaģle, L etisija mūķeņu m auka, ko lielie putni izbrēca,
satupušies zem au g stā tirg u s pārjum es kupola apputē»
ju šā s zarotnēs un krāsainā stikla augļos, kur tie ju tā s
pilnīgā drošībā no k atru trešdienu rītausm ā saceltā ne-*
g antā tau p īšan as jam padrača Virpuļviesuļa m azā v iltu s
ģenerāļa v ētrain ās bērnības dienās, k ad ta s kļuva aiz~
vien m aigāks un uzvedībā tīkam āks, tikai jo vīrišķīgi!
vicināja, savu- aizvien līdzi vilkto kāršu spēles ķēniņa
zobēntiņu. A pkārt plosoties lau p ītāju izraisītajai kņa*
dai, viņš palika nesatraucam s, augstm anīgs un- sa g la 
bāja negrozām i cildeno uzvedību, kādu m āte viņam bija>
m ācījuši ievērot kā savas dižciltības košāko ziedu, la i
g an pati, plosīdam ās ar trak as kuces niknum u, pilnām*
riekšām to izsvaidīja tirg ū , kur viņas nekaunīgos lam a*
v ārdus m ierīgi noklausījās vecās nēģeru tirg o tājas a r
raibiem turbāniem apsietām galvām , rām i apvēdināda*fļ
m ās ar vēdekļiem, ne acu nepam irkšķinādam as un neļļ
elpodam as p at tad , kad L etisija N asareno izgrūda se*!
višķi treknu v ārd u straum es, savā nesatricinām ajā sa4
stingum ā atg ād in ād am as elku dievietes, kuras to vietl
zina kā zelēt savus tab ak as v ai kokoslapu vīkšķufiļj
mazo ļaužu labāko dziedniecības līdzekli, kas tām ļāva
pārciest kā nodarītos zaudējum us, tā arī visus a p v a il
nojUmus, a r kuriem Šķiezdamās L etisija N asareno savtfj
m ilitāro bandītu pavadībā atbrīvoja sev ceļu caur s a ļ
niknoto suņu baru, kas ar saboztām spalvām viņu a p |
stā ja no visām pusēm, pie izejas vēl uzkliegdam a, lai
rēķinu p a r pievāktajām precēm, kā aizvien, piesūta v a ij
dībai, bet nēģerietes, tikko elpodam as, izdvesa, augstā
debess, ja vien ģenerālis to zinātu, ja tikai atrasto^
kāds, kam b ūtu pietiekami dūšas viņām to visu p a s i »
tīt, jo viņas līdz p a t savai nāves stundiņai nodzīvoja
neapjēgdam as visiem zinām o m anu piemiņu uz mūži]
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mūžiem apkaunojbšo faktu, ka m ana vienīgā un liku
m īgā la u lā tā draudzene izlaupa indusu tirg u s būdas,
sagrābdam a bezgaum īgos stikla gulbīšus, spogulīšus,
gliemežvāku un koraļļu pelnutraukus, tā p a t no sīriešu
bodītēm līdz pēdējai skrandai ierausdam a bēru vaina-:
giem paredzētās lentes, pilnām saujām grābj no zivti
ņām veidotās krelles un pa tirdzniecības Kvartāla ielām
apkārtklaiņojošu sudrabkaļu d arin ātu s dūres veida
am u letu ^ bet m e ista ri: Letisijai N asāreno nopakaļ ’brēc,
ka viņa ir vēl alkatīgāka nekā visas viņai uz kakla
pakārtās lap sas kopā, un viņa patiesi nevienai m antai
nevarēja paiet garām , kas Vien bija pievācama» lai tikai
apm ierinātu vienīgo dziņu, kas viņai bija palikusi
kopš ag rāk ās m ūķenes k ārtas, un proti, savu bērnišķīgi
neizkopto gaum i un tieksmi p a t bez jebkādas vajadzī
bas diedelēt, vienīgi ar to atšķirību, ka tag ad viņai ne
vajadzēja Jēzus K ristus vārdā ubagot kādreizēja vice. karaļu kvartāla jasm īnu sm aržas apdvestos priekšna*
mos, bet viņa v arēja savākto pēc patikas sak rau t ar
m ijas automobiļos; bez jebkādas Citas piepūles kā vien
obligāti uzsaucot, lai rēķinu piesūta valdībai. Tas bija
[tikpat kā aplaupītos m aksas saņem šanai nosūtīt pie
Dieva tā Debestēva, jo neviens noteikti nezināja, vai
^prezidents jel m az ir pasaulē, tāpēc ka viņš nevienam
{nerādījās un m um s r-edzami bija vienīgi U zvaras lauIkuma pauguros uzceltie nocietinājum u m ūri un valdības
nams a r leģendāro runu balkoniem, logi a r mežģīņu
aizkariem ūn puķupodiem uz karnīzēm , un viss šis nam s
! naktīs šķita padebešos peldošs kuģis, kurš bija saredzams ne tikai no jebkuras vietas pilsētā, bet,.kopš ta s
[•bija nokrāsots b alts un p a r godu pazīstam ā dzejnieka
Rubeņa D ario apciemojumam apgaism ots a rī a r stikla
.bumbām, p a t vēl septiņas jūdzes tālu selgā, taču neviena no šīm pazīmēm nebija nekāds pierādījum s, ka
tur atrodas a p p ats prezidents, gluži pretēji, m um s bija
pam ats domāt, ka šīs* šķietam ās dzīves pazīm es nav
|Hekas cits kā m ilitāras ārišķības, lai atspēkotu vispār
p ieņem to versiju, ka viņš iegrim is senila misticisma
^plānprātībā, atteicies no visām a r valdības v aru saistīļjfen priekšrocībām un greznības un apņēm ies atlikušos
mūža gadus nodzīvot dziļā pazem ībā, dvēseles šķīstī
šanas labā atsakoties no jebkurām dzīves ērtībām un
p a k ļa u jo t savu miesu visādām mocībām, pārtiekot tikai
no rudzu m aizēs un ūdens un guļot kādā biskajiešu
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mūķeņu klostera cellē uz kaila klona, lai izpirktu draus*
m īgo grēku, kādu viņš bija p astrād ājis, varm ācīgi u$
netikliem sakariem piespiežot un apaugļojot ar bērnu j
sievieti, k u rai nedrīkstēja pieskarties u n kura t i k a i ļ
Dieva b ezgalīgās diženības dēļ vēl nebija saņēm usi v is^ H
augstāko svaidījum u. U n tom ēr viņa p lašajā lie tu v ē n ^ «
m urgu v alstī nekas nebija m ainījie» tādēļ, ka L e tis ija fl
N asareno savās rokās tu rēja v ara s atslēg as, un v i ņ a i «
vajadzēja tikai paziņot, ka prezidents liekot pasacīt,
rēķinus piesūta valdībai, un šis apgalvojum s, kurš sā*jfl
kotnēji bija šķitis tik ērts apiešanai, kļuva aizvien ne«3ļ
drošāks, līdz grupa apņēm īgu kreditoru, savākuši so m ^ fl
daudzu gadu laikā izrakstītus, jau sen notecējušus r ē * 9
ķinus, ied ro šin ājās parādīties pils apsardzes telpās, k u i f l
mēs, pašiem par lielu izbrīnu, tikām laipni u z ņ e m tijļ
nesakot m um s ne jā , nedz nē, bet nododot k ād a kareivja»«
rīcībā, kurš visus ieveda klusā uzgaidām ā zālē. T u n fl
m ūs sag aid īja ļoti laipns un ļoti ja u n s flotes v irs n ie k s »
ar rim tu balsi, pacienāja ar m aigu, smaržīgi» kafiju no . J
paša prezidenta plantācijām un izrādīja mums b a ltā s ? «
labi apgaism otās kancelejas telpas ar sm alku stiepļi$ 9
pinum u logos un lieliem v entilatora spārniem pie z e m a jļļ
jiem griestiem , un tu r viss bija tik caurredzam s un cifcgļ
vēcīgs, ka dažam labam no m um s vajadzēja a p m u ls u m |H
sev pašam vaicāt, kur ta d īsti ir šī a r m e d ik a m e n ti»
sm ārdu p iesātinātā v ara s mītne, kur atrodam s šis v a r a g fl
ļaunum s un nežēlīgum s, red zo t zīda kreklos te rp tc ^ H
rakstvežus, kuri nesteidzīgi un klusītēm kārto ja s a v a s «
pārvaldes d arīšanas. M ūs vēl ieveda nelielajā i e k š p $ S
g a lm i ar. p ašas L etisijas N asareno apcirptajiem r o ž j S
krūmiem, ag rīn ā rīta rasā p asarg ātu no atm iņām p a d fl
spitālīgajiem un aklajiem, urt'tizlajiem , kuri bija nosu«B
tīti uz patversm ēm , lai tu r aizm irstībā nom irtu, tā p & H
parādīja, ag rāk ās barakas; kur bija .m itinājušās ģene*j
rāļa p ieģulētājas,.sarūsējušās šujm ašīnas, k a z a rm u g u R a
tas, kurās.harēm a verdzenes bija;-gulējušas p a t pa trinvi
uz viena m atrača kādā no šā negoda aizgaldiem , k a s
tag ad bi ja nopjēsii, lai to vietā uzceltu privātu ka peļu M
u n (tāpat .mums pa kādu iekšlogu parādīja p rezid en ta®
personīgās dzīvojam ās m ājas intīm āko galeriju, v ē l||H
nās pēcpusdienas zeltainās saules apm irdzēto, atrait- j |
nīšu lapeni u n zaļi k rāso tās re ž ģ u durvis, aiz k u rān ļ
prezidents m edus cepumu kam barī nuie bija pusdiēao*
jis kopā a r L etisiju N asareno un savu dēlu, vienīgajiem!
178

w
1 / cilvēkiem, kuri drīkstēja sēsties pie galda reizē ar viņu.
mēs redzējām leģendāro šeibas koku a r tā pavēnī
ļļ. uzkarināto linaudum a guļam tīklu nacionālā karoga krāI sās, kurā gulēdam s viņš pavadīja dienasvidus svelmīgākās stundas, tā p a t redzējām laidaru, kur tika slauk» t a s viņa govis, siernīcas un medUs kāres, bet, nākot
K t p a k a j pa taku, pa kuru viņš rīta stundās devās pārK lū k o t slaukšanu, ad ju tan ts dievišķā atklāsm ē pēkšņi notrīsēja un m um s ā r pirkstu norādīja uz dubļos sama[-n a m u zābaka pēdu, palūkojieties, viņš teica, tā ir viņa
|* p ēd a, un arī m ēs palikām kā akm enī sastinguši stāvam ,
R vērdam ies m ilzīgajā, ciešiem dūrieniem, nošūdinātās zofcles nospiedumā, kurai šķita' piemītam m ierīgas pašpār
l i e c i n ā t ī b a s spozine un vientuļi klaiņojoša, veca tīģera
I. -savdabīgā smaka, un šajā pēdā m ēs vēl skaidrāk sare|, ^dzejām' varenu spēku, nojautām tā m istiskās varenības
B a tk lā sm i vēl pārliecinošāk nekā tad, ja kādam no mums
R b ū tu dota iespēja skatīt viņu vaigu vaigā, jo arm ijas
« d iž v īri jau bija sākuši uzstāties pret iznireļiem, kuriem
E b ija izdevies gūt lielāku varu nekā augstākai virspavēl| niecībai, p at vēl lielāku nekā Valdībai un prezidentam
ijp a ša m , jo Letisija N asareno savā ķēniņienes riekžfunībā
ļ bija aizgājusi tik tālu, ka p a t prezidenta ģenerālštābs
bija uzņēmies risku vienu, tikai vienu no.savējiem noE sūtīt pie prezidenta, lai viņam sniegtu katft vai niecīgu
« p rie k šsta tu , m anu ģenerāl, kas aiz jūsu m uguras notiek
K tēvzem ē, un tā tad es arī viņu Fēraudžīju vienu karstajā
| dienesta telpā a r nobalsinātām sienām, pie kuram kaļj r ā j a s g rav īras ar angļu tīrasiņu zirgiem. Viņš sēdēja
« a tla id ie s vienā no m īkstajiem sēdekļiem zem platajiem
» v e n tila to ra spārniem baltajā, saņurcītajā linaudum a
■ fo rm a s tērpā a r vara pogām , bet bez jebkādām zīmotl.^ņem, atlasa cimdā ieģērbto labo roku turēdam s uz koka
■ ra k stā m g ald a, kur nekā cita nebija kā vien trīs pāri
■ irienādu, ļoti m azu aceņu zelta ietvaros, aiz m uguras
Bariņam bija stiklots skapis ar noputējušām grām atām ,
I 'kuras atg ād in āja cilvēka ādā iesietas rēķinvedības dižI"-formāta sējum us, bet pa labai rokai liels, atvērts, tāpat
gl-ār m etāla tīklu aizvilkts logs, no kura pavērās skats uz
B v isu pilsētu, kā arī debess plašum u bez jebkāda mākoK tu ša vai putna līdz p at jū rā s viņam krastam , un es
B ū t o s ļoti atvieglots, ka prezidents Šķita m azāk apziņāK n ie š savu varu nekā jebkurš no viņa pakalpiņiem , tā p a t
H ļzskatījās daudz m ājīgāks nekā fotoattēlos un modināja
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lielāku žēlumu, jo viss viņā bija vecs un sm agnējs ucj
pats šķita kādaš nedziedinām as kaites krem sts tik lieljļ
m ērā, ka nespēja atviikt elpu, lai uzaicinātu mani ap.
sēsties, tikai ar atlasa cimdā tērpto roku skumji norā
dīja uz sēdekli, uzklausīja m anus vārdus, uz mani- t f l
maz nepalūkodamies, tu rk lāt elpodam s ar grūšu, sm alM
svelpoņu, kas telpā viesa naksnīgu kreosota smalki,
ta jā pašā laikā vērīgi pētīdam s manis: iesniegtos rēķi
nus, kas bija pielīdzināti skolas aritm ētikas uzdevu
miem, jo prezidents nespēja sa p ra st abstraktus jēdžifl
nus, un tā tad es sāku a r piemēru, ka L etisija Nasareno
m um s palikusi parādā p ar tād u daudzum u taftas, ar
kuru divas reizes varētu nosegt- attālum u pa jūru
šejienes līdz S antam arijadelaaltarai, ta s ir, simt'deviģ«j
desm it jūdžu, uz ko viņš atbildēja, itin kā p ats pie afl
vis nosacīdam s, a-ā, un beidzu savu izklāstu a r p ie rā j
dījumu, ka viss parāds, atskaitot viņa augstībai pare4
dzēto atlaidi, līdzinās sešas reizes lielākai sum m ai neka
desm it gadu laikā saņem am ie galvenie laim esti loterijā,]
un viņš atkal noteica, a-ā, un tikai tad bez brillēm p a ļ
skatījās tieši uz mani, un es ievēroju, ka viņa acis bija
biklas un iecietīgas, un tā p a t tikai tad viņš dīvainā har-j
m onija spēles balsi piezīmēja, ka mūsu. prasības ir
skaidras un taisnīgas, katram viņa pienācīgo tiesu, viņš
noteica un lika rēķinus iesniegt valdībai. U n tā patiesi!
notika ša jā laikm etā, kad L etisija N asareno bija no
ceļa novākusi visus kavēk|us, ko B endisjona Alvaradoļ
bija aižtapinājusi no meža biežņām un kalnājiem , atra-i
dinājusi viņu ēst, apkārtstaigājot ar šķīvi vienā un ka-’
roti otrā rokā, un iemācījusi ieturēt azaidu pie zemā!
saliekam ā galdiņa zem atraitnīšu nojum es iepretim zēl
nam , pašai L etisijai N asareno nosēžoties starp viņiem!
lai abus iedīdītu ēst pilsētnieciskā pieklājībā un atbH
stoši higiēnas noteikumiem, ar m uguru balstoties pret
sēdekļa atzveltni un dakšiņu turot kreisajā rokā, bet]
karoti labajā, turklāt katru kumosu sakošļājot vieriā
pusē piecpadsm it reižu un otrā tikpat daudz, m uti n e a t
verot un galvu turot taisni izslietu, p ar spīti p reļ
zidenta protestiem , ka tik stin g ra izrīkošanās atgādinot]
kazarm u režīmu, tom ēr pēc tam ģenerālim vēl vajadzēja!
la sīt avīzi, kurā viņš bija uzrādīts p ar aizbildni un
goda redaktoru, jo L etisija N asareno ģenerālim to
iespieda rokā, kolīdz ieraudzīja viņu atpūtā atla id u šo s
ģim enes iekšpagalm ā zem milzu seibas koka uzkarināji
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tajā guļam tīklā, nostrostēdam a, ka n av glīti, ja ,v a ls ts
galva neko nezina p ar notikumiem pasaulē, tālab viņa
tam uzlika zelta acenes un atstā ja ķepurojam ies pa
ptvīzes slejām , bet pati pa to laiku zēnu apm ācīja m ū
ķeņu sporta spēlēs ar bumbu, kam ēr prezidents pē
tīja fotoattēlus, no kuriem daudzi bija tik seni, ka ne‘maz nerād īja viņu pašu, bet g an kādreizējo dubultnieku,
fkurš bija mjfris viņa vietā un kura vārdu ģenerālis pats
feiemaz v airs neatcerējās, vai a rī redzēja sevi piedalā[ipies otrdienas kabineta sēdes, uz kurām viņš nebija
' gājis kopš Komētas p arād īšan ās laikm eta, uzzināja vēs
turiskus izteicienus, ko izglītotie m inistri piedēvēja yim n , galvu snaudā klanīdam s, lasīja vēl aizvien spieK g a jā augusta tveicē, ko nespēja rem dināt debesīs klaiLņojošas tūces, aizvien yairāk iztvīkdam s p ats savos
-sviedros ķā kukurūzas strebekļa lipīgajā žļurgā un sir
dīgi m urm inādam s, kas tā par sūda lapu, jedritvai āzīt,
ļjnesaprotu, kā ļau d is tā d as blēņas var paciest, tā viņš
burkšķēja, taču kād s nieciņš no šīs piespiedu lasīšanas
peļņām pielipa, jo, pam ostoties no īsas un pav iršas sņau-;
das, viņam pēkšņi p r ā tā . uzradās, kāda avīžu raksta
nedvesta ideja, un viņš a r Letisijas N asareno starpnie
cību nosūtīja saviem m inistriem pavēles, uz kurām tie
[viņam atbildēja tād ā p ašā veidā, pūlēdam ies cau r Letisijas N asareno domām uzm inēt prezidenta domas, jo
t tu, taču biji tā, kuru es izvēlējos p ar savu visaugstāko
ieceru tulku, tu biji m ana balss un m ans spēks, un. viņa
patiesi bija prezidenta uzticam ākā un vērīgākā auss
šajā nepieejam ās pasaujes nerim tīgās kņadas lavīnā,
kas uzm ācās no visām pusēm, lai g an aug stāk ais o rā
k u ls, kurš nosacīja viņa likteni,, bija anonīmie» uz ap 
kalpojošā personāla atejas sienām rakstītie vēstijum i,
no kuriem viņš atšifrēja visslēptāko patiesību, kādu neNiens, p at ne Letisija, nebūtu iedrošinājies atk lāt, viņš
^ips lasīja a g rā rīta stundā, atgriezdam ies no slaukša
nas laidariem , pirm s šie uzraksti vēl nebija nodzēsti,
jo pēc viņa rīkojum a pils apkalpotājiem ķem ertiņu ^sie
nas vajadzēja no jau n a nokaļķot, lai neviens nevarētu
Svētoties kārdinājum am izg āzt savu slēpto īgnum u, jo
tur viņš iepazina sarūgtinājum u, kāds vald īja au g stā
kās virspavēlniecības aprindās, kā a ri slēptos nodomus,
kādus loloja ļaudis, kuri viņa pavēnī tikuši augšup, bet
ļji&muguriski viņu visādi nozākāja, un tā, nekrietnu uzrakPtļp spogulī izdibinādam s svešu siržu noslēpumus, viņš
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atkal ju ta savas v ara s pilnestību un atkal pēc tik d a u d iļ
gadiem pasāka dziedāt, rītos caur moskītu tīkla m iglāju^
nolūkodamies, kā miegā guļ viņa vienīgā un lik u m īg a
la u lātā draudzene Letisija Nasareno* atgādinādam a jū«l
ra s k rastā izm estu vali, slejies augšā, viņš d z ie d ā ja ,'
m anas sird s stundenis jau rāda septīto stundu, j ū r a i
atrodas savā vietā, dzīve turpinās, L etisija, n e p ā r r e ļ
dzam a dzīve tev vienīgajai no daudzajām sievietēriļM
kuras bija p ratu ša s panākt no viņa visu, izņem ot š ķ ie ļ
tam i tik vieglo priekšrocību rītos pam osties kopā affl
viņu vienā gultā, jo viņš aizvien pēc pēdējās iz m īlē š a j
n as reizes piecēlās, uzkarināja pēkšņai bēgšanai p a r e j
dzēto laternu pie savas guļam istabas durvju aplodas»
nostiprināja durvis ar trejiem, aizbīdņiem, trejām š a u ra
rām un trejām atslēgām un tad nom etās kņūpus uz
grīdas, viens un neizģērbies, kā aizvien to bija d arījisļ
ja u ilgi pirm s tevis,* kā bija d arījis arī tavā laikā līd zj
p at pēdējai savu vientuļā slīkoņa sapņu naktij, bet p ē S
govju izslaukšanas iegriezās-tavā istabā, kur dvašoja^
tum sas dzīvnieka sm ārds, lai tev vēl dotu visu, ko vien
vēlies, daudz vairāk nekā savas m ātes BendisjoniiaJ
A lvarado nenovērtējam o m antojum u, daudz vairāk, nckai
jebkad savā dzīvē zemeš virsū kāda cilvēciska b ū tn a
bija sapņojusi, un ne tikai tev vienai pašai, bet a r ļ
tavai radu un tuvinieku neskaitām ajai varzai, kuri šejfl
bija savākušies no visām sīkajām bezvārda A ntiļu sa|
liņam , kuriem nepiederēja nekas cits kā vien paša ādajļ
kuriem nebija nekāda cita titula vai sabiedriska stāvokļa
kā vieh piederība pie N asareno dzim tas, skarbas uzņē*
m igu vīriešu un m antkāres drudža pārņem tu sieviefl
kopas, kas bija sagrāb u šas privileģētās monopoltiesības,
uz sāls, tabakas un dzeram ā ūdens pārdošanu, kuroši
ag rāk prezidents mēdza piešķirt dažādu Ieroču šķiru
virspavēlniekiem, lai tos atturētii no citam ieķārem, bet
tagad Letišija N asareno tā s pam azītēm bija pārņēmūsļ
savā pārziņā, dibinādam ās uz pavēlēm, ku ras prežšl
dents gan nebija devis, taču atzinis, lai ja u būtu tā, es
piekrītu, tā p a t bija ticis atcelts barbariskais, nāves sods ,1
saraustot gabalos pie zirgieitt piesietu cilvēku, šo so d J
veidu aizvietojot ar elektrisko krēslu, kuru preziderttamf
bija uzdāvinājis jū ra s desanta pavēlnieks, tādējādi m ūa
iepazīstinot ar hum ānāku cilvēku slepkavošanās p'aņeg
mienu. P rezidents pats bija apm eklējis oātas cietokšņa
moku ^kambarus un izvēlējies vārgākos politiskos ieslej
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dzītos, lai b ūtu iespējam s trenēties nāves^-soda izpildei
uz šā slepkavošanas troņa krēsla, kurš pieslēgšanas
brīdī patērēja visu pilsētas apgaism ei v ajadzīgo d ra v a s
daudzum u, un tā mēs, a r šau sm ās aizturētu elpu palie
cot tu m sā, aizvien zinājām , kad sākas šie cilvēku no
galināšanas eksperim enti, un tā d ā s reizēs o sta s meitu
•mājās aizvien ievērojām svinīgu klusum a bridi, iztuk
šo d am i pokālus p a r godu notiesātā dvēselei, turklāt
-daudzus, jo vairum s upuru a r sačervelējušos ādu, kū
pēdami, degošas g ajas sm aku izplatīdam i un nāves
anokās gārgdam i, palika karājam ies krēsla siksnās,
iekam s pēc vairākkārtējiem m ēģinājum iem kād s aiz līdz
cietības tos nobeidza ar žēlastības ^šāvienu, un ta s viss,
f,Letisija, notika, lai izpatiktu tev, tevis dēļ tika iztuk
šoti pazem es kazem āti, tā p a t tika atļau ts atgriezties
tēvzem ē-kādreizējiem - prezidenta ienaidniekiem, kā ari
ļjuz Lieldienām izdots dekrēts, pēc k u ra nevienu nedrīk
stē ja sodīt p ar uzskatiem vai iekšēju pārliecību,-jo sava
rudens v ēlīnajās dienās prezidenta sirdī bija uzradusies
latskārta, ka p at viņa vissīvākajiem ienaidniekiem ir
ļtiesības baudīt kripatiņu viņa izju stās lafrnes k airajās
(janvāra naktīs kopā a r vienīgo sievieti, kuru viņš pžtfSgodināja, parādīdam ies g a ra jā s apakšbiksēs un a r milfeīgo, m ēnesnīcas zeltīto pautu trūci dzīvojam ās m ājās
ļterase, noskatoties uz m istiskajiem Lietus d ārzā iedēs
tītajiem vītoliem, kurus uz Ziemassvētkiem kā dāvanu.
KHņam bija atsū tījis Bābeles-ķēniņu pāris, priecājās par
ļfidens šaltīs lūstošo saules sta ru rotaļu, apbrīnoja caur
gapu biežņu dzirkstošās polārzvaigznes vizmojumu, gropzot radiolas kloķus, cauri joņojošo planētu sprakšķu
zobgalīgajiem smiekliem pētīja Visumu, ik dienas kofeīgi noklausījās lasām ā rom āna fragm entu, ko no KuNbas raidīja S an tjag o radiostacija, bažās drebēdami,
l&auču tikai būtu lem ts nodzīvot līdz rītdienai, lai uzziHiātu, kā beigsies kārtējā m īlas dēka, pēc tam pirm s
^gulētiešanas viņš p aro taļājās ar. puisēnu, pūlēdamies
peļam ierādīt visu, ko vien- vīrietim bija nepieciešams
Ifcināt kara ieroču lietošanā, jo ta s bija vienīgais kaut
ļjik pienācīgi paša ap g ū tais no cilvēces pieredzes k rā
ju m a , taču pati galvenā dēlam iekaļam ā gudrība bija
pāda, ka nekad nedrīkst izdot pavēli, ja iepriekš nav
Nļnāms, vai tā tiks izpildīta, un to viņš lika ;zēnam at
kārto t tik bieži, līdz bija pārliecināts, dēls nekad neaiz*
p ir s īs , ka vienīgā, visā m ūžā nepieļaujam ā kļūda.

ko v ar izdarīt noteicošu v ara s posteni ieņemošs cilvēks, J
ir pavēles došana, iekām s nav skaidrs^ ka tā patiesi tiks j
izpildīta, la i gan ta s patiesībā bija ne tik daudz tēva, j
kā ja u dažu Tabu reizi dimbā nokļuvuša gudra vectē- j
tipa padom s, kuru zēns nekad neaizm irsīs pat tād ā ga - 1
dījum ā, ja viņam būtu lem ts nodzīvot tikpat g aru mūžu, ]
jo ta s tika dots tā d ā reizē, kad sešus gadus Vecajam ]
zeņķim lika izšaut a r atsitiena lielgabalu, kura apdullt-.]
nošajam grāvienam piedēvēja drausm īgo pērkona ne- 1
gaisu bez lietus, bet a r negantiem zibšņiem, vulkānis* ]
kiem rībieniem un baism īgo, no Komodoro Rivadavijas 1
puses nākošām virpuļviesuļu brāzm ām , ku ras līdz p a t]
dibenam otrādi uzvandīja jū ra s dzīles, aizraujot gaisā I
vecajā nēģeru vergu tirg ū apm etušos dzīvnieku c irk u ,!
tā ka mums vajadzēja ar trošu tīkliem izzvejot jūrā |
iemestos ziloņus, noslīkušus klaunus, trapeces virvēsI
uzsviestās un tu r sapinušās žirafes, un vienīgi brīnum s 1
no trakojošās vētras dusm ām paglāba pēc dažām s tu te i
dām iebraukušo banānu kuģi ar jauno dzejnieku F ē lik su |
Rubeņu G arsiju Sarm jento, kurš vēlāk kļuva slav en s]
a r Rubeņa D ario vārdu, jo laim īgā kārtā jū ra ap č e t- J
riem pierima, atsvaidzinātajā gaisā p arā d ījās lidojošu!
skudru bari, un ģenerālis, izliecies pa g u ļam istabas]
logu, o stas pauguru aizvējā ieraudzīja uz labo bortu]
nošķiebušos balto kuģīti ar saplosītu takelāžu tagad ļ
ja u droši peldam rām ajā ielīcī, negaisa šķīstītajā pē<*l
pusdienas cēlienā saredzēja kapteini uz kuģīša komand - 1
tilta vadām grūtos m anevrus p ar godu tum šā divbortni
vestē ģērbtajam pasažierim , kura vārdu prezidents n e-ļ
bija dzirdējis līdz nākam ās svētdienas vakaram , kad J
L etisija N asareno pie laulātā drauga griezās a r n eied o ļ
m ājam o lūgum u, lai ta s pavadītu viņu uz liriskās dzeļ]
ja s lasījum iem N acionālajā teātrī, un viņš, ne acu ne-j
pam irkšķinājis, piekrita, labi, lai notiek tā. Tveicīgās]
svelmes piekarsētajā parterī, ģērbušies parādes mundie-J
ros, ko m um s uzvilkt steidzīgi pavēlēja pašā pēdējā]
brīdī, k ājās stāvēdam i, mēs gaidījām trīs stundas, līdz]
sāka spēlēt nacionālo him nu un m ēs aplaudēdam i pie^ļ
vērsām ies a r tēvzemes ģerboni greznotajai ložai, kurā]
p arād ījās resna mūķene a r kuplu spalvu pušķi rotātu!
cepuri galvā, ta fta s tērpu m ugurā un sudrablapsu astu]
gubu uz pleciem. Sveicieniem neatbildēdam a, viņa no*]
sēdās blakus m azajam , tā p a t parādes tērpā ģērbtajam ]
ģenerālim , kurš, atsaukdam ies uz aplausiem , pavicināja]
184

vienā rokā sažņaugto atlasa cimdu, k ura baltie pirk
sti sask u rin ājās kā lilija s ziedi, jo m āte viņu bija mācī
jusi, ka vecos laikos uz ovācijām tā atbildējuši prinči,
itaču vairāk neviena mēs prezidenta ložā neredfcējām,
kaut gan visu laiku, kam ēr ilga dzejas lasījum i, nešau
b īg i apzinājām ies, ka viņš ir tur, sajutām viņa nere
dzamo klātieni, nojautām , ka viņš ir nomodā p ar mūsu
likteni, lai ta jā nekārtību neieviestu neaprēķinām ā dzejas
Ietekme, jo viņš regulēja m ūsu m īlu un noteica pašas
nāves iestāšanos un tā s spriedzi, iespiedies ložas kaktā,
ino kurienes, palikdam s neredzam s, redzēja drukno minotauru a r skanīgo, jū rā lāsm ojošai zvaigznei līdzīgo
balsi, kura viņu p arāva augšup un bez p aša at}aujas
atstāja lidinām ies zeltaino tau ru pērkonīgajās sfērās
pāri M arsa un M inervas trium fa arkām līdz šim neap
ja u sta s slav as atsk ārtā, lai gan tā, m anu ģenerāl, ne
bija jū su slava, redzēja varonīgu cīkstoņu karogus,
ķmelnu medību suņu žokļu neatlaužam o tvērienu, neval
dām us karazirgus dzelzs pakaviem apkaltām kājām , ar
‘•kuplu spalvu rotām izgreznotos p aladīna šķēpus un
tpīķus paceļam sīvās cīņās gūtus karogus p ar godu uz•varām, kuras, m anu ģenerāl, nebija jū su uzvaras, redzēja neiedragājam us jauniešu karapulkus, kuri bija
spītējuši sark an ās v asaras saulei, ledainas ziem as snie
giem un vējiem, naktij un sarm ai, un ienaidam un nāvei
par godu nem irstīgas tēvzemes m ūžīgas diženības mirdzumam, bet šī tēvzeme bija daudz varenāka un cilde*
nāka nekā tolaik ilgos drudža sapņos redzētā, kad viņš
»vēl bija baskājains ierindas kareivis. Kā zem estrīce pēr
konīgi dim došajos aplausos viņš sev šķita bezgala sīks
uiflniecīgs, lai gan, kvernot savā pakrēšļa kaktā, tie
friņam bija tīkami, un viņš nodom āja, m anu sirdsmem■mlt B endisjona Alvarado, tā tikai ir parāde, nevis kaut
kāda pirdaku būšana, ko m an reizēm sarīkojuši šie gnī
das, viņš dom āja, juzdam ies pazem ots un vientuļš, tveices, uzm ācīgo garkājaino odu, a r zelta apdarēm rotāto
ļtolonnu un goda ložas izbalējušā sam ta pārvalka nop a k ts , jedritvai āzīt, kā g an šis indiānis spēj uzrakstīt
kaut -ko tik vareni jauku, tu rk lāt a r to p ašu roku, ar
g r u : v iņ š sev slauka dibenu, noteica ģenerālis, kuru
tik dziļi bija saviļņojis u zrak stītā vārda skaistum s, ka,
:a t|say ā m neveiklajām sag ū stīta ziloņa stam pām m īdī
damies tim pānu kareivīgo šķindienu ritm ā un p at miegā
grimdams, vēl dzirdēja kvēla kora skanīgās dziesmas
ar
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slavas balsis, ko Letisija N asareno viņam atdarināja
iekšpa galina seibas koka trium fa ark as pavēnī; un ari
p ats viņš u z ķem ertiņa sienām pēc atm iņas rakstīja
vārsm as vai pūlējās noskaitīt dzirdēto poēmu, govju
slau k šan as laikā stāvēdam s laid arā uz silto mēslu
olimpa kalna, kad zeme nodrebēja varenā grāvienā, ko
izraisīja priekšlaicīgi uzsprādzis ratn īcā novietotā pre
zidenta autom obiļa b agāžas tvertnē ieliktais dinamīta]
lādiņš, tā, m anu ģenerāl, bija tik 'b a ism īg a eksplozija,
ka p at vēl pēc daudziem mēnešiem visā pilsētā varēja
a tra s t ķeburainus dzelzs gabalus, kas bija palikuši pāri
no bruņuautom ašīnas,' a r kuru L etisijai N asareno un
m azajam ģenerālim stundu vēlāk vajadzēja doties kār-.
tējā trešdienas sirojum ā uz tirgu, tā ka, m anu ģenerāl,
nevarēja būt nekādu šaubiu ka šis aten tāts nebija vērsts
pret 'jum s, un yiņš, a r plaukstu sev pa pieri ieplājis,
pēkšņi attap ās, jed ritv ai āzīt, kā g an es to neapjēdzu,
kur palikusi m ana izdaudzinātā gaišredzība, jo visus
pēdējos m ēnešus u z ra k sti. uz ķem ertiņa sienām nebija
mērķēti, kā p arasti, viņam, vai kādam no viņa civila
jiem ministriem,, bet tos bija izraisījusi N asareno sa
viešu un īstenieku b ara nekaunība, ar kādu tie sākuši
krim st au g stāk ās pavēlniecības vīriem paredzētos trek
nos kumosus, kā arī garīdzniecības nerem dinām ā, pār
lieka k āre pēc dažādiem laicīgās v aras am atiem . Prezi
dentam jau ag rāk bija iespēja pārliecināties, ka savā
laikā p ar m āti Bendisjonu A lvarado sacerētie, samērā
nevainīgie nozākājum i drīz vien p ārv ērtās par papa
gaiļu m utēs ieliktam nepieklājīgām lam ām , un arī cit
k ārt ķem ertiņu siltum ā nesodīti sag u d ro tās paskvilas
beidzot izgāja uz ielas, turklāt, m azāk svarīgos gadīju
mos viņš p ats reizēm to veicināja, taču nekad nebija
iedomājies, ka šis ienaids varētu pieņemt tik negantu
veidu, ka viņa paša m ājā slepkavnieki nogād ātu divus
centnerus dinam īta, jedritvai āzīt, kā gan ta s varēja
notikt, ka. viņš ļāvies tā aizrauties no trom pešu trium 
fālās bronzas, no trulinājis savu cilvēkēdāja tīģera kād
reizējo ožu un nenieka nav m atījis no uzglūnošām bries
mām, g atav ā bezdeļu būšana, tālab viņš nekavējoties
sapulcināja bruņoto spēku augstākos pavēlniekus, čet
rus drebelīgus form as tērpā ieģērbtus sēnalu pakaušus,
kuri ilg u s gad us bija p arad u ši saņem t tikai a r sta rp 
nieku nodotas pavēles, bet tag ad atkal pēkšņi p āris soļu
attālum ā ieraudzīja izkurtējušo vecūksni, kura esamība
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reizē bija viņa p astāv ēšan as visgrūtākā m ikla, un šis
pēg seska mīzaliem sm irdošā vienkārša ierindnieka uni
formā ietērptais sakārnis ar brillēm pavisam tieviņos,
pavedienam līdzīgos zelta ietvaros uz deguna, ķādās
nebija redzēts p at pavisam nesen publicētos fotouzņē
mumos, viņus sag aid īja audiences zāle, nosēdies troņveida atzveltnē, un izsk atījās daudz vecāks un tālāks,
bekā; mēs bijām spējuši iedomāties, atskaitot ļenga
n ā s delnas bez atlasa cimdiem, kuras nem az nelīdzi
nājās dabiskām karavīra rokām, bet drīzāk ,šķita pie
deram daudz jaunākam un iejūtīgākam cilvēkam,
yi$s ^viņā bija izžuldzis un sakretis, un, jo ciešāk mēs
viņā' ielūkojāmies, jo skaidrāks m um s kjuva, ka viņš
•pūš pēdējo dvašu, taču ša jā dvašā bija jau žam a nelo
kāma un postīga varaskāre, kuru-viņš p ats tikai a r pū
lēm v arēja apvaldīt, tā p a t kā no visa spēka noturam u
■ tfeonīgu rumaku. Kamēr mēs atdevām augstakajam
virspavēlniekam pienācīgo godu un sasēdām ies iepretim
pu sap lī izvietotajos krēslos, viņš neteica ne v ārd a, ne
pakustināja p a t galvu un tikai pēc tam , acenes noņē
mis, sāka m ūs nopētīt ar savām vērīgajām acīm, kuras
lik ās atsedzam p a t visslēptākos nostūrus, kuros kā bik
las zebiekstes bija ielavījušies mūsu neizsakām ie, tikai
Zem apziņā viežamie nodomi, bet viņš bez jebkādas žē
lastības izurķēja \os oķ\.\x pēc cita, patērēdam s tam visu
yajadzjgo laiku, kād$ bija nepieciešams, lai precīzi nojļlrtētu,, cik lielā m ērā mēs k atrs esam m ainījušies kopš
ļā s atm iņas m iglāja seg tās pēcpusdienas, kad viņš, v a 
dīdamies tikai no im pulsīvas ap jau tas un a r pirkstu uz
katru norādīdam s, m ūs bija p aau g stin ājis visizcilāka
jās dienesta paķāpes, bet ta g ad pēc v ērīg ās nopētes ju ta
sevī aizvien vairāk n os ti p r inā m ie s p a r liecību, ka šo četr
padsmit slēpto ienaidnieku vidū meklējami atentāta sa^ p tā j i,J ia č u tajā p ašā laika bija viņu prieķšā tik, vien
tuļš unf -neaizsargāts, ka tikai - a r g rūtībām varēja
sapļij'kšĶiriāt acis, lai, visus speķus .saņēmis, tiem : atgāSipātu, ka ta g ad vairāk nekā jebkad agrāk.tēvzem es un
tā š,. Bruņoto spēku gqda labā nepieciešama vienotība,
ptei|feu tiem rīkoties sp arīg i un reizē piesardzīgi, un
Uzlika visiem par goda, pienākumu, i e z kādas vilcināša
nās atk lāt aten tāta vaininiekus un tos nodot karatiesai
JpLbarga, soda saņem šanai, ta s ta d a rī viss, senjori, ko
es jum s gribēju sacīt, viņš piebilda, skaidri apzinādaniies, -ka atentāta sarīk o tājs ir viens no viņiem vai arī

viņi visi kopā, ta jā pašā laikā juzdam ies nāvīgi ievai
nots nesatricinām ajā pārliecībā, ka L etisijas Nasareno
dzīvība v airs n av atk arīg a no Dieva gribas, bet gan
vienīgi no tā s izm anības, ar kādu viņš p ratīs to pasar<
g ā t no nāves draudiem , kuriem, jedritvai āzīt, nenovēr
šam i vajadzēja piepildīties. Viņš piespieda L etisiju Na
sareno atsacīties no piedalīšanās publiskos sarīkojumos,''
novāca rijīgākos no viņas īsteniekiem, kuri bija ielauž
zūšies augstākās virspavēlniecības interešu jom ā, sa*
prātīgākos ieceldam s nevienam nevajadzīgos konsulu
am atos, b et nepiekāpīgi ietiepīgos m ēs laiku pa laikam
redzējām jizpeldam ar taru ljas krūmu biežņu apaugušo^
kanālos, kuri savienoja tirg u s laukum u ar jūru, tāpat
pēc ilgu gadu pārtraukum a viņš atkal sēdēja savā pa
rasti tu k šajā krēslā m inistru padomē, apņēmies izbeigt
garīdzniecības iespiešanos v alsts v ara s ap arātā, lai;
Letisija, k aut cik nom ierinātu tavus ienaidniekus, taču
pēc pirm ajiem radikālajiem soliem pievērsās pam atīgai
au g stāk ā kom andējošā sastāv a pārbaudei un pārliecit
nājās, ka septiņi no tā viņam ir noteikti uzticīgi, tāpat
a rī p ats virspavēlnieks, kurš bija viens no viņa visse
nākajiem drauģeļiem , bet neko viņš nevarēja uzsākt
pret pārējiem sešiem, jo to nostāja bija m īklaina, un
šis apstāklis viņa n ak tis vērta pārlieku garas, jo Leti
sija N asareno vēl aizvien p at viņa tiešā tuvum ā šķita
nāvei lem ta, p a r spīti visiem stingrajiem aizsardzības
pasākum iem ēdiena pārbaudē, it īpaši pēc tam, kad Le
tisija s m aizes riecienā atrad a zivs asaku, aizvien tika
pārb au d īta a ri viņas ieelpotā gaisa tīrība, baidoties no
tā sag an d ēšan as ar kādu aerosolam piejauktu bīstamu
indi, reizēm pie azaida galda prezidentam viņa likās
nep arasti bāla vai m īlēšanās reizēs zaudējam balsi, bet
tad atkal uzm ācās m okošas bažas, ka viņas dzeram ais
ūdens varētu būt saindēts ar dzeltenā drudža mikro
biem, viņas lietotajām acu pilēm pielikti sērskābes sā|i
vai sagudroti kādi citi nog alin āšan as līdzekļi, tā ka šo
bažu dēļ viņam dienā nebija neviena m ierīga m irkļa un
arī naktīs viņš nereti uzm odās no lietuvēna murgiem,
iedomādamies, ka L etisijai N asareno pēkšņi uzlaistas
bīstam as indiāņu burvestības, kuras spēj izraisīt neap
turam u asiņošanu, un visu šo iedomāto briesm u reāli
pastāvošo draudu dēļ prezidents dzīvoja tād ā sa tra u 
kumā, ka aizliedza viņai rādīties uz ielas bez īpaši
atlasītiem prezidenta m iesassargiem , kuriem aizdoml188

gos gadījum os bija tiesības atk lāt uguni bez jebkāda
K pdinājuntff, taču viņa to neievēroja, m anu ģenerāl, un
■gāja, līdzi, ņem dam a. arī bērnu, bet viņš, redzēdam s
abus iekāpjam jaunajā bruņuautom obilī, a r mokām pārK ā rē ja ļa u n ās nojautas un izvadīja no iekšējā balkona
i ar dažādiem briesm as atvairošiem žestiem, vieni āikus lūgdam ies, m ana sirdsm em m īt Bendisjona Alvarado, ņem viņus savā aizsardzībā un liec, lai lodes atlec
bno. viņas ņiebura, atvairi indes spēku, memmīt, atgriez
p-uķ ta isn a s takas neceļos noklīdušas greizas domas, un
n e brītiņa viņam nebija miera, līdz U zvaras laukum ā
R e d zird ēja atskanam sirēnu, kas liecināja p a r eskorta
laim īgu atgriešanos, un vēlīno bākas uguņu gaism ā
pieraudzīja Letisiju N asareno ar mazo, ģenerāli šķērsoIjam pagalm u, kur apsardzes, vīri izkrāva dzīvus tītaru s,
no Envigado atvestus ziedus un Ziem assvētku vakaram
^dom ātas krāsainu rotājum u un spuldzīšu virtenes, kā
das viņš ja u bija licis iedegt pilsētas ielās, lai ar to
zaigojošām zvaigznītēm noslēptu sav as bažas, bet Letisija N asareno nāca reizē ar visiem, laim īgi sm aidīdam a,
I; un prezidents viņu sagaidīja uz kāpnēm, priecādam ies
« ar to, ka viņa vēl dzīva un uzvēda ap sevi kā sudrab
lapsu naftalīna, tā piesviedroto šķidro m atu pinku ko: dīgo sm aku, palīdzēja san est guļam istabā visas atves
t ā s dāvanas dīvainā noģiedā, ka izbauda sava ieprieci
n āju m ā pēdējās, nāvei lem tās drupačas, kuru zaudējum s
ib ū tu vieglāk panesam s, ja viņš nekad ar- tām nebūtu
Iepazinies, jo dziļākā izmisum ā grim dam s reizē ar at
miņu, ka . ikviens m ēģinājum s atv airīt neizturam ās bažas, ikviens pasākum s novērst draudīgo nelaim i neatļStūramā kārtā viņu tu v in āja šausm u pilnajai, nežēlīga
jai m ana p o sta''p iln ajai trešdienai, kad viņš pieņēma
! baismīgo lēmumu, eh, ko tu r velti tirin āties, jedritvai
pazīt; lai jo ašāk notiek neizbēgam ais, viņš nosprieda,
|iin ta s bija tikpat kā zibenīga, paša vēl līdz galam nefclsk ārsta pavēle, kad divi no prezidenta adjutantiem
iebrāzās kancelejā a r šausm īgo vēsti, ka L etisija un
||e ņ : s sarau stīti gabalos un tos tirg ū aprijuši mežonīgi
p u ņ i, jā, jā , m anu ģenerāl, aprijuši dzīvus, bet tie nav
bijuši parastie, pa ielām klejojošie kranči, bet atlasīti
plēsoņas ar izvalbītām , dzeltenām acīni un gludu kro^
kodila ādu, īpaši apm ācīti uzbrukt sudrablapsām , seš
d e s m it vienādi suņi, kuri pēkšņi parādījušies no dārzeņu
p a v iljo n a aizm ugures un gāzušies virsū L etisijai Nasa189

rēno un zēnam, nedodami mums laika šaut, jo baidīji«]
mies trāpīt viņiem, visi bija savijusies vienā elles mtjļļ
skulī, tā. ļča redzējām ;tikai pavīdam kādu glābiņam
mūsu pusi pastieptu roku, tad viss atkal sajuka jēlais
gaļas gabalu, šausmu, reizēm līdzjūtības un dažkāļļ
pat (auna prieka pārņemtu seju ņudzeklī, lai no jaunai
pagaistu drausm īgas jezgas atvanā, no kura iznira tika«
ar vijolītēm rotātā Letisijas Nasareno cepure un s ia
tām asins šļācām notašķītās dārzeņu pārdevējas, k u rn i
brēca, žēlīgais Dievs, tas viss nebūtu iespējams, ja ģ e ļ
nerālis pats to nebūtu vēlējies Vai vismaz zinājis, par
mūžīgu apkaunojumu prezidenta apsardzei, jo tai n e k a j
cits neatlika kā bez neviena, šāviena uzlasīt starp asi-ļ
ņainiem dārzeņiem izkaisītos tīri apkremstos kauluSa
nekas vairāk, manu ģenerāl, vienīgais, ko mēs vēl a tr a ļ
dām, bija zēna meda}as un. rotāju zobenti'ņš ar norautu
bārkšu rotājum u,-L etisijas Nasareno safjāna kurpes!
kuras neizskaidrojamā kārtā tika uzietas kādu jūdzi tā*j
lāk jū ras Пей kā arī vēl viņas krāsaino stiklu krelles;!
metāla stiep(u pinuma maks, kuru, manu ģenerāl, mēsj
šeit nododam jūsu rokās kopā ar trim slēdzenēm, ap.-ļ
skapstējušu zelta laulības gredzenu, un šās piecas desH
rnitsentavo monētas, kuras noliekam uz jūsu galda unj
lūdzam saskaitīt, jo ta s ir viss, kas no viņiem pāri p a-ļ
licis. Ja ģenerālis būtu zinājis; ka no. atmiņas s a -|
mērā nedaudz gados un tīri viegli izdzēsīs visu, \
kas saistīts ar šīs neizbēgamās trešdienas baismīgajiem!
notikumiem, viņam vienaldzīgāks būtu bijis viss no lik~ I
tenīgās posta dienas pāri palikušais, bet tobrīd viņš 3
aiz niknuma raudāja un, naktī pamodies no pagalmā 1
piesieto suņu rejām, balsī kliedza, nezinādams, ko ar J
tiem iesākt, jo suņus nogalināt, manu ģenerāl, likās ]
tikpat kā vēlreiz viņu iekšās nobeigt Letisiju Nasareno j
un mazo zēnu, tāpēc viņš pavēlēja nojaukt dārzeņu tir- j
gus dzelzs kupolu un tā ,vietā iekārtot magnoliju dārzu \
ar paipalām, (m -uzcelt milzīgu marmora krustu^ Virs j
kura atmirdzētu tālāka un spilgtāka gaisma nekā bākas ļ
ugunis, la i nākamo paaudžu atmiņā gadsimtos sagla
bātos Letisijas Nasareno vēsturiskā atcere, kuru gan
viņš pats bija piemirsis jau daudz agrāk pirms tam,
kad šis piemineklis kādu nakti nesodīti bija ticis uzspri
dzināts, bet m agnolijas apēda cūkas un piemiņas dārzs
pārvērtās smirdīgā mēslaines zampā un ne tikai tāpēc,
ka viņš savam Šoferim bija pavēlējis nekad nebraukt
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gar Bijušo dārzeņu tirgu, Iāf arī tādēļ nāktos mest
IJkumu apkārt kauču visai zemeslodei, bet galvenokārt
tā iemesla, ka viņš pēc tam, kad visas valdības
jestādes bija pārvietotas uz jaunajām , stiklos mirdzo
šajām ministriju-celtnēm, vecajā valdības namā palika
Viens ar visnepieciešamāko apkalpotāju skaitu, lai va
rētu izdzīvot nolaistajā ēkā, kurā pēc viņa pavēles vairs
nebijā atstātas nekādas, p at visniecīgākās pēd^s, Letisij,'no tavas kādreizējās ķēnišķīgās greznības, un tā
viņš 4ur tagad m itinājās, klaiņodams apkārt pa veco
māju un nepiedalīdamies gandrīz nekādos valdības pa
sākumos, atskaitot retās reizes, kad apspriedās ar bru
ņoto ,‘Speku pavēlniecību, atsevišķu, grūtāk izlemjamu
jautājumu apspriešanā piedalījās m inistru padomes sē
dēs vai arī pieņēma vēstnieku Vilsonu, kas ieradās pie
viņa savās ļaunprātīgajās vizītēs un seibas koka pavēnī
uzkavējās līdz vēlai pievakarei, pacienādams prezidentu
ar' karamelēm, ko bija atvedis no Baltimoras, vai arī
uzdāvinādams viņam žurnālus ar pliku sieviešu attēliem
urf nopūlēdamies viņu pārliecināt milzīgo valsts ārējā
Kžņēmuma procentu nolīdzināšanai atsacīties no teri
toriālajiem ūdeņiem, taču prezidents ļāva vēstniekam
inierīgi runāt, ieklausīdamies sacītajā, ja tas bija izde
vīgi, vai pretējā gadījum ā-laizdam s visu gar ausīm,
un, no apmeklētāja daiļrunības vairīdamies, ieklausījās,
kāļtuvējā meiteņu skolā: koris dzied, citronkoka zarā
-zaļā putniņš raibs dzied balsī skaļā, bet pēc tam, krēs
lai metoties, izvadīja ciemiņu pa kāpnēm, paskaidro
dams, ka varot atdot visu, tikai ne jūru pie maniem
Ilgiem , iedomājieties taču; ko es viens iesākšu tik plašā
jn ijā, ja nevarēšu tā^kā tagad nolūkoties tāles kveldiJficfeā rieta dziesnā, ko es darīšu, nedzirdēdams decem
bri vējus gaudojam izsistajās loga rū tīs,/k ā es ctzī?
vošu- bez bākas m ainīgās uguns atplaiksnas plandiem,
es, kurš esmu pametis m anas nokalnes m iglājus un
p ēties federālo karu smacējošā svelmē, neticiet, ka esmu
toļdarījis aiz: patriotiskiem apsvērumiem, kā apgalvots
■Vārdnīcās, nedz arī piedzīvojumus meklēdams, nedz arī
Jāpēc, ka man rūpētu federālistu principi, jedritvai āzīt,
gtfisi tie man pie vienas vietās* un lai Dievs mielo viņu
B^ēseles, nē, manu dārgo Vilson; visu to es darīju vie
nīgi tāpēc, lai redzētu jūru, tāpēc sagudrojiet kādus
'clitis jampāmpus, viņš teica, vēstniekam kāpnēs ar
plaukstu plādams pa plecu, bet-pēc tam atgriezās lielajā

m ājā, iededzinādam s agrāko kanceleju spuldzes pamei.
tajo s salonos, vienā no kuriem viņš kādu vakaru bua
sastap is noklīdušu govi, izdzinis uz kāpnēm, taāļ
dzīvniekam bija aizķērusies kāja salāpītajos p a k lā j#
ta s klupis un tenteriski nokūleņojis pa*kāpnēm un l a ļ
zis sev sprandu, p ar lielu iepriecinājum u un gavilēā
spitālīgajiem , kuri pēc Letisijas N asareno nāves bijS
atgriezyšies kopā ar neredzīgajiem un tizlajiem un an_
m etušies iekšpagalm a mežrožu krūmos, lai no prezidenta
rokām saņem tu dziedniecisko sāli. Tie nekavējoties a T
tā s .virsū nokritušajai govij, lai sad alītu to g a b a lo s,ļp
naktīs, prezidentam piebalsojot, dziedāja kopš viņa slT
vas dienām pazīstam o dziesmiņu, Suzanna, steidzies j a
šurpu,» Suzanna,, bet viņš p ats ap pulksten pieciem p)№
pusdienā, pa pūnes lodziņu izliecies, blenza no sk o la
m ājup ejošajās, m eitenītēs, nespēdam s vien nopriecātieij
p ar skolnieču zilajiem priekšautiem , pusg arajām z e ķ lj
un m atu pīnēm, taču mēs, māmiņ, izbijušās no spokaS
līdzīgajām iedubušājām diloņslimnieka acīm, metāmifS
bēgt, lai g an viņš, a r sadriskātajiem atlasa cimdu pirļstiem caur dzelzs stieņu režģiem m ādam s, m ūs aicināji
m azulīt, ei, m azu līt,:n āc šurp, es tevi parubināšu, bca
redzēdam s skolnieces bikli aizskrienam , nodomāja
m em m īt m anu, B endisjona Alvarado, cik tram īg as g a ļ
ir šodienas meičiņasv p ats p ar sevi noirgodam ies, bet
atkal nom ierinājās, kad viņa personīgais ārsts, veseli
bas aizsardzības m inistrs, būdam s ielūgts p u sd ie n a
k atru reizi ar lupu nopētīja viņa tīkleni, skaitīja p u lā
un nopūlējās m ani pierunāt pa ēdam karotei ieņemt
sveču vasku, lai aizlipinātos robi m anā atm iņā, t i e j ļ ļ
g an ir-g atav ie pekstiņi, m ani, kuram visā m ūžā nekā ja
kaišu nav bijis, izņem ot kara laikā reizēm uznākuši
trejdienu drudzi, vācieties aiz pakša a r saviem jam panf
piem, dakter, un palika viens ēdam pie galda ar visai
pasaulei pievērstu m uguru, kā, pēc skolotā vēstnieta
M erilenda vārdiem , ēdot M arokas karaļi, un arī vim
ēda ta p a t a r dakšiņu un karoti, augsti galvu iz s lē jļ
atbilstoši stingrajiem norādījumiem , ko viņam savi
laikā b ija devusi ta g ad ja u aizm irstā labas uzvedības
skolotāja, bet pec tam izrakņāja visu m āju, meklēdams
noslēptās m edus burkas, lai pēc brīža a tk a l aizmirstu
to glabatuves un aiz pārsk atīšan ās burku vietā atrastll
rullīšos sa v īstītas noplēstas kantora grām atu apmales
uz kuram savā laikā, kad v airs neko nebija varējis at
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cerēties, uzrakstīja visu, ko gribēja patu rēt atm iņai, un
tagad viņš lasīja, rīt būs ceturtdiena, lasīja , uz tava
balta kabatlakatiņa, m ans kungs un pavēlņiek, ir izšūti
sarkani iniciāļi, kuri n av tav a vārda pirm ie burti,
ieBfceresēts lasīja, m anas dvēseles Letisija Nasareno»
paskaties, kāds es esmu kļuvis, kopš tu v airs neesi pie
manis, un tā visnotaļ lasīja Letisijas N asareno vardu,
nespēdams saprast, kā īsti varējis būt tik nelai
mīgs, ka a tstā jis aiz sevis šādu rak stītu nopūtu vir
teni,?4aču ta s ir m ans rokraksts, vienreizējais kreiļa
glītrāksts, ta s pats, kurš tolaik bija atrodam s uz visām
ķ^mertiņu sienām , uz kurām , sev par prieku, viņš mē
dza Rakstīt, lai dzīvo ģenerālis, un viņš, jed ritv ai āzīt,
dzīvoja, pilnīgi izārstējies no šā neprāta, kas liecināja,
ka viņš bijis visvientiesīgākais no visiem sauszemes,
jūras un gaisa bruņoto» spēku karavīriem , tā aizrauda
mies» ar klosteri pam etušu mūķeni, no kuras nekas vai
rāk nebija palicis pāri kā vien a r zīmuli Uz papīra strē
melēm uzkricelēts v ārd s atbilstoši lēmumam, kādu viņš
bija pieņēmis toreiz, kad nebija gribējis pieskarties tām
mantiņām, kuras viņam uz rakstām galda nolika ad ju 
tants, un, uz tām p at nepaskatījies, bija pavēlējis no
vākt atn estās kurpes, tā p a t a rī atslēgas, a r v ārdu sakot,
visu |'k as vien v arēja saukt atm iņā m irušos, un tādēļ
visutto lika aiznest uz Letisijas N asareno guļam istabu,
kur viņi abi bija pavadījuši n ep rātīg ās diendusas stu n 
das, noslēgt istabas durvis un logus, viskategoriskākā
veid| pavēlot, lai neviens ta jā nespertu kāju, pat ja
viņš l liktu to darīt* jedritvai āzīt; tom ēr viņam v aja
dzēja daudzus m ēnešus ilgi k atru nakti šausm ās drebēt,
dzirdot pagalm ā pieķēdēto suņu briesm īgo gaudošanu,
lop iņ am šķita, ka suņus kaut kādā veidā aizskart nozī
mētu n o d arīt pārestību viņa m irušajiem , un tā viņš v al
stījās savā guļam tīklā, aiz niknum a drebēdam s, jo labi
lin ā ja , kuri ir viņa asin s slepkavas, Un bija drausm īgs
■ p e m o ju m s to s ik brīdi redzēt savā m ājā, taču tolaik
p jņ ā {stāvoklis nebija pietiekami drošs, lai p ret tiem uz*
ļjtļltos, un viņš tikai noliedza jebkādas piem iņas svinī
bas par godu nogalinātajiem , nepieņēma apm eklētājus,
l&uri s ierad ās viņam izteikt līdzjūtību, neatļāva ne
kādus sēru tērpus, un, gaidīdam s pienākam savu
stundu, seibas koka. g ād īg ajā pavēnī g u lšņ āja gujampfclāļ kur m ans pēdējais drauģelis ieradās izsacīt augp tāk as pavēlniecības lepnum u p ar priekšzīm īgo mieru
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un kārtību, kādā ta u ta pārdzīvojusi notikušo traģēdiju*!
taču ģenerālis tikai nosm īkņāja, neesiet tā d s salm u p a j ]
kausis, m anu draudziņ, kāds tu r m iers un kārtība, ta iU ]
tai vienkārši ta s viss ir pie vienas vietas, jedritvai ā z ītjļ
un tu rp in āja p ētīt avīzi no sākum a līdz beigām un n o a
beigām līdz sakumam , meklēdams, vai tu r neparādīsies»
kāda no oficiālā preses dienesta ziņām atšķirīga i n f o r j
m ācija, tā p at lika p a rokas tvērienam novietot r a d io «
uztvērēju, lai šis p ašas ziņas noklausītos pārraidām n c ļ
V erakrusas līdz Riobambai, un proti, ka drošības d i ē j
nesta spēki esot uz pēdām aten tāta rīkotājiem un t o | l
noteikti notveršot, bet viņš nom urm ināja, kā g an c itā d i«
nolādētais odžu dzimums, jū s ja u g an esat ļaundarus?!
noteikti identificējuši, ielenkuši kādā no' p riek šp ilsētas!
m eitu m ājām un ar mīnm etēju uguni noslaucījuši noM
zemes virsas, n ab a g a ļautiņi, taču palika v āļājam ie^ !
guļam tīklā, ne a r ko neizrādīdam s kremtošo naidu, u n ā
tikai lūdzās, m anu sirdsm em m īt B endisjona Alvarado, I
dāvā m aņ dzīvību, lai es visu atriebtu, nenovērs n o ļ
m anis savu palīdzīgo roku, memmīt, iedvesmo m a n i ļ
un bija tik pārliecināts p ar sava lūgum a panākum iem ,»
ka atrad ām viņtf jau no bēdām atspirgušu, kad m ē s «
par sabiedrisko kārtību un valsts drošību atbildīgie g a U ]
vēnā štāba virsnieki, ieradām ies pie viņa, lai p az iņ o tu ,]
ka trīs no nozieguma vaininiekiem n o galināti sa d u rsm ē ]
ar drošības spēkiem, bet pārējie divi, m anu ģenerāl, aM j
rodas jū su rīcībā Sanheronim o kazem ātos, bet viņš t i k a »
noteica, a-a, un palika m ierīgi sēžam savā g u ļa m tīk la ]
a r augļu sulas krūku rokās, no k u ras ar drošu laba*!
strēlnieka tvērienu Ielēja pa glāzei katram no mumsM
izturēdam ies tik nep arasti rām i un nosvērti, ka u z f l
m inēja p a t m anu vēlēšanos aizsm ēķēt cigareti un a tļā v a ]
m an to d arīt, kas ag rā k nekad nebija noticis ne a i ]
vienu k arav īru dienesta izpildes laikā, zem šā s e ib a s ]
koka mēs visi esam vienlīdzīgi, viņš piebilda un g lu ž i]
bez jebkāda satraukum a noklausījās atreferējum u p ā r a
tirg u s laukum ā notikušo noziegumu, piemēram, kā no*]
ziedznieki pa atsevišķām grupām no Skotijas iev ed u ši]
nesen dzim ušu kucēnu m etienus, skaitā pavisam astoņ*]
desm it divus dzīvniekus, no kuriem divdesm it divi noM
beigušies, bet pārējos slepkavībai dresējis kāds sk o til]
speciālists, dzīvniekos ieaudzinādam s noziedzīgu n a id u ]
ne tikai p ret sudrablapsām , bet a rī pret pašu Leti4]
siju N asareno u n m azo ģenerāli, ša jā nolūkā izmanto**!
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īdam s no valdības m ājas veļas m azg ātav as m azpam azām -pievāktos apģērba piederum us, piemēram, šo Letijsļj*s N asareno ņieburu, šo m utautiņu, šīs zeķes, tāp at
*fēna form as tērpu, ko m ēs jum s šeitan uzrādām , lai jūs
savām acīm p ar to pārliecinātos, taču viņš, uz tiem p at
^ p a s k a tījie s , atkal tikai noburkšķēja, a-ā. T ālāk mēs
:viņam paskaidrojām , kā visi sešdesm it divi suņi dre|sēti, sta rp citu atradinot tos no riešanas, kad tā bija
p e v a ja d zīg a , visus grūtos apm ācības gadus pieradināti
ēst cilvēka gaļu, tu rēti ieslodzīti, pilnīgi bez kontaktiem
ar ārējo pasauli, kādā vecā ķīniešu lauku m ā jā septiņu
kilometru attālum ā no galvaspilsētas, kur dresēšanas
nolūkā novietotas ari Letisijas N asareno un zēna statu 
jas dabīgā lielumā, ietērptas viņu drēbēs, turklāt, lai
suņus iemācītu viņus labāk pazīt, tiem rādīti a rī abu
.oriģinālattēli vai no avīzēm izgrieztas ģīm etnes, kurus
mēs jum s izsniedzām album ā ielīmētus, lai jū s, manu
ģenerāl, labāk redzētu, ar kādu velnišķīgu izmanību
darbojušies Šie izdzimteņi, rīkojoties k atrs savā nozarē,
pbm ēr a rī šoreiz viņš tikai noņurdēja, a-ā, un uz albumu
pat tiepalūkojās, bet m ēs beidzot viņam vēl paskaidro
jā m , ka slepkavas nebūs rīkojušies tikai uz savu roku,
»bet droši vien saziņā a r ārzem ēs darbojošos graujošu
organizāciju, kuras simbols ir, lūk, šis spalvas un dunča
krustveida salikums', a-ā, un tie visi ir pretvalstiski ele
menti, kuriem izdevies izvairīties no karatiesas p ar a g 
rāk izdarītiem noziegumiem, a rī šie trīs nošautie, kuru
fotoattēli redzam i' ša jā album ā ar kaklā uzkarinātiem
attiecīgiem policijas izziņas lietaš numuriem, bet šie
|iv i, m anu ģenerāl, kuri atro d as ieslodzījumā, lai sagpiidītu jūsu augstāko un nepārsūdzam o sava likteņa
izlēmumu, ir brāļi M aurisio un G umaro Ponse de Leoni,
p 8 un 23 gad u s veci, pirm ais dezertieris no arm ijas rin 
dām, bez noteiktas nodarbošanās un dzīvesvietas, tu r
pretim o trs podniecības m eistars m ākslas un arodskolā,
-un pret abiem Suņi iztu ras a r tādu uzticību un prieku,
l ka par viņu vainu, m anu ģenerāl, nevar būt n e vism a
ltā k o šaubu, bet ģenerālis a rī šoreiz noburkšķēja savu
a4i, taču dienas pavēlē izsacīja pateicību trim virsnieIļoem, kuri nozieguma izm eklēšanu bija noveduši līdz
R&iam, un apbalvoja viņus ar m ilitāro m edaļu p ar no
p e ln ie m tēvzemes labā, kas tika pasniegta svinīgā cere
monijā, reizē nodibinot arī karatiesu brāļu M aurisio un
' Gumaro P onse de Leonu lietas izskatīšanai, pie kam
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abi tika notiesāti uz nāvi, nošaujot četrdesm it astoņu:
stundu laikā', ja vien jū s, m anu ģenerāl, viņus n e a p ž ē ļ
lojat, tā ta d noteikšana jū su rokās. Bet viņš palika n eJ
vērīgi vāļājoties savā guļam tīklā, vienaldzīgs pret visāj;
pasaulē atskanošiem apžēlošanas lūgumiem, tikpat v ie n i
aldzīgi pa radio noklausīdam ies n eau g līg ajās debatēšu
Apvienoto N āciju O rganizācijā, vienaldzīgi n o k lau sīdaļ
mies kaim iņu v alstīs atskanošajos apvainojum os un drū j
m as nākotnes pareģojum os, tā p a t a r vienādu nevērību!
uzklausīdam s kā dažu apžēlošanai labvēlīgi noskaņoti*!
m inistru, tā arī soda izpildes piekritēju, balsis, liegdami
mies pieņemt apustulisko nunciju ar pavesta personīgifl
vēstījum u, kurā bija izteiktas bažas p a r abu nomaldini
jušos avju likteni, vienaldzīgi savā guļam tīklā viņš p a j
lika vāļājam ies a rī ta d , kad Valsts drošības orgāni z h l
ņoja p ar nemieriem visās valsts m alās, kuri bija izcēlu-J
šies viņa klusēšanas dēļ, dzirdēdam s tālo s šāvienus u n ļ
juzdam s nodrebam zemi, kad neizprotam a iemesla pē<J
notika eksplozija uz viena no līcī noenkurotajiem k ara fi
kuģiem, vienpadsm it bojā gājušo, astoņdesm it diviļ
ievainotie, b e t kuģim nodarīti nopietni bojājum i, manu ]
ģenerāl, skaidrs, viņš noteica, pa guļam istabas logu!
vērdam ies o stas līča apgaism ei iededzinātā ugunskurā,!
kam ēr abiem uz nāvi notiesātajiem sākās pēdējā nakts ]
Sanheronim o bāzes nāvinieku kam erā, viņš atcerējās]
abus šajā brīdī tādus, kādus bija redzējis fo to g rā fija sj
ar laiplām , no kopīgās m ātes m antotām uzacīm, atcetļ
rē jā s viņus bailēs drebošus, vienus, ar kaklā pakarinā}«
tām num erācijas tabelītēm nāvinieku kam erā zem ne*ļ
p ārtrau k ti degošās spuldzes, ju ta, ka abi b rāļi domā]
p ar viņu, zināja, ka viņš tiem nepieciešams, ka viņi to!
gaida, taču ģenerālis nelika nojaust, kādi viņa nodomu!
un, dienu pavadījis tād ā pašā ierastības ru tīn ā kā visu!
savu mūžu, atvadījās no dežurējošā apsardzes virsnieka,!
kuram vajadzēja palikt nomodā pie viņa guļam istabas!
durvīm, lai jebkuru brīdi līdz pirm ajiem gaiļiem varētu!
saņem t un tālāk n o g ād āt viņa lēmumu abu uz nāvi n o J
tiesāto brāļu lietā, atvadīdam ies uz virsnieku p at nepāri
skatījās, tikai nopurpināja, arlabunakti, kaptein, iizka-1
rin āja pie aplodas bēgšanai paredzēto laternu, aizdarīja]
tre ja s šau tras, treju s aizbīdņus, tre ja s atslēgas un nogū*j
lā s kņūpus nem ierīgā snaudā, cauri tā s trau slajam aiz->
segām dzirdēdam s satrau k tās suņu reias pagalm ā, p_aļ
ielām aiztraucošo m edicīniskās palīdzības m ašīnu sirē-i
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nas. petaržu spraķfķus uņ m ūzikas uzbrāzm ojum us kād |d ai?3pQ)Tgā$
b arg ā spriedum a uzbudinātās
pilsētas sa ira u ķ ja j£. Hdktl» katedrāles stundenim nositot
divpadsm it, pajnotfjs, vēļreiz pam odās pulksten divos,
tad atkal ja u £ iftn s trim , dzjrdot pret logu stiepļu aizsargpinum u sm idzinām ies lietus šaltis, pēc tam viņš
sūrā piep ū lf §yempās augšup tikpat sarežģīti kā vērsis,
ļkurš vispirm s uzslien dibenu, tad iztaisno priekškājas
un vispēdīgi paceļ sm agnējo galvu, siekalu slienām pa^vebienveidīgi nostiepjoties no puršlām , un tikai tad pre
zidents nodeva savas pavēles dežurējošam virsniekam,
grispirms, lai suņus, kuru gaudas v airs nebija paciešamas, uz valdības rēķina aizgādā kaut kur tā lāk un uz
tur tos līdz dabiskās nāves stundai, otrkārt, pavēlēja
p ek a vējoties un bez jebkādiem noteikumiem kā pilnīgi
n ev ain īg u s atbrīvot visus L etisijas N asareno un mazā
Iģenefrāļa apsardzes kareivjus, treškārt, brāļiem Mauri’si& un G umaro Ponse de Leoniem tū līt pēc šīs v isa ugIstāš u n negrozām ās pavēles saņem šanas izpildām s n ā 
ves sods, taču nevis nostādot pie sienas un nošaujot, kā
|bija ^paredzēts, bet g an ar zirgiem sarau sto t gabalos,
■tāds sods ja u sen v airs nebija ticis pielietots, turklāt
atsevišķas viņu m iesas d aļas p ar biedinājum u un ap 
sm ieklu publiski izrādot mūsu bezgala p lašās lietuvēna
m urgu tēvzemes visredzam ākajās vietās, nabaga puiši,
Ipēc tam prezidents, šļūkdam s a r savām nāvīgi ievainota
Iziloņa m ilzīgajām stam pām , nevaldām ās dusm ās lūdzās,
'm anu sirdsm em m īt Bendisjona AlVarado, stāvi man
klāt, n eatrau j, memmīt, m an savu palīdzīgo roku un
|pālīdzi sa sta p t vīru, kurš m an n ā k ta talkā atriebt šīs
nevainīgās asinis, au g stāk ās aizgādības izredzētu vīru,
|kādu bija iztēlojies sava niknuma; n ep rātā un kādu
pielokām ā neatlaidībā bija meklējis, jo dziļi ar acīm
'ieurbdam ies k atra sastap ta cilvēka redzokļos, ieklausīdamies tā balss visslēptākajos reģistros, uztverdam s tā
ssirds visdziļākos im pulsus un iztaustīdam s atm iņas visgsīkākās spraudziņas, taču ģenerālis ja u bija tikpat kā
latisacījies no cerībām tād u atrast, k ad pilnīgi negaidot,
memmīt m anu, viņš p ats ar neatvairām u valdzinājum u
pio stājās m anu acu priekšā, ģērbfes, līdzīgi ārzem ju moP e s pintiķiem, H enrija P ū la žaketē ar gard ēn ijas ziedu
f pogas caurum ā un sudrabaini vizm ojošā brokāta div
rindu vestē, pēc tam kad a r savu dabisko eleganci bija
>jau m irdzējis g iro p as visgrūtāk pieejamos salonos, sik
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snā vadādam s sev Ildzi klusu doberm aņa su g as sunk
krietna te |a lielumā ar cilvēciskām acīm, H osē Ignasjjļ
Saenss de la B arra, jū su aug stīb as padevīgais k a ļļO
tā viņš stā d ījā s m an priekšā, šī pēdējā m ūsu a r is to k r ā
tijas atvase, kas bija saglabājusies pēc tam , kad mū$uļ,
augstm aņus bija aizm ēzušas federālo k ara vētru b rā z i
m as, izm ētādam as tos n o tēvzemes a r visiem viņu d i|3
m anības sapņiem, p lašajām un m elanholiskajām m u jļ
žām un viņu valodas francisko akcentu, lielisks sava%|
izdeldētās rases p ārstāv is, kuram nekā cita nebija kā
vien viņa trīsdesm it divi gadi, septiņu valodu p r a š a n a
četras m edaļas p ar izciliem panākum iem D pvilas baložu
m edībās, solīds, stalts, a r ādu dzelzs krāsā, melniem)
celiņā pāršķirtiem m etisa matiem, kuros iezīmējās balti
nokrāsota šķipsna, nesatricinām u gribasspēku apliecu
nošas lineālveidīgas lūpas, au g stāk as aizgādības izrej
dzēta vīra caururbjošs skatiens, cilvēks, kurš, savu ķir§l
koka spieķīti vicinādam s it kā kriketa spēlē, viesības
lab p rāt pozēja krāsaino gobelēnu priekšā a r pavasara
ainavām , it kā gaidīdam s iem ūžināšanu attēlā, bet, koJ
līdz prezidents šo cilvēku .ieraudzīja, viņš ar atvieglo^
jum a nopūtu pie sevis noteica, ta s ir īsta is vīrs, un tas,,
patiesi a rī bija īstais. L abprāt viņš stā ja s ģenerāļa d ie j
nestā a r vienkāršo noteikumu, ka jū s, augstība, p a re j
dzat m an astoņšim t piecdesm it m iljonus lielu budžetos
p ar kuru m an neviena priekšā nav jā atsk aitās, un kaj
nebūšu p ad o ts nevienam citam kā vienīgi jum s, bet esjj
par io apņem os divu gadu laikā jum s nodot Letisijasn
N asareno un mazā zēna patieso slepkavu galvas, un;,
prezid en ts šos noteikuinus:pieņēma, labi, esmu a r m ie r a
jo b ija pārliecinājies p a r šā vīra uzticam ību un prasmipēc daudziem izm ēģinājum iem , kas tika veikti, la i pāHļ
baudītu viņa dvēseles visslēptākos nostūrīšus, izdibjj
n ātu viņa gribasspēka robežas un rak stu ra robus, tačpi
pirm s v ara s atslēgu uzticēšanas svešajām rokām viņife
pakļāva vēl vispēdigai u n nežēlīgākajai pārbaudei sīvās,
domino spēles sacensībās, kurāš Hosē Ignasio Saensa
la B arra izrādīja tādu vīrišķību, ka bez atļau jas iedroļ
šin a ja s uzvarēt un patiesi uzvarēja, jo viņš bija vi^j
drosm īgākais vīrs, kādu vien jebkad redzējušas m anas
acis, sirdsm em m īt, viņa pacietībai nebija nekādu
šķautņu, vipš zināja visu, viņš m ācēja p agatavot kafiju
septiņdesm it divos atšķirīgos veidos, zin āja noteikt glteļ
mežu dzimumu, pazina notis un p ra ta la sīt aklo rakstu,
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ļ^pēja klusēdam s izturēt m anu skatienu, tā ka es nezfIjiāju, ko iesākt Šā cilvēka nesatraucam ās se jas priekšā,
ara viņa dīkajām , uz ķirškoka spieķa roktura bum biņas
'sakļautajām rokām, ar akm eni rīta ūdens krāsas greĒzenā uz pirksta, ar milzīgo, pie kājām nogūlušos, m ū
žam nikni m odro suni dzīvā m iegainu sam ta spalvu
ietērp ā, a r šo pēc v an n as sālīm smaržojošo, pret maigumu un nāvi nejūtīgo v īru , p ar kuru skaistāku un ap 
svaidītāku es nekad nebiju redzējis, jo viņam bija pieBfekami drosm es m an tieši acīs pasacīt, ka es esmu:
«kļuvis p ar karavīru tikai aprēķina dēļ, jo k ara v īri'm a n u
ārenerāl, ir k aut kas pilnīgi pretējs jum s, viņi ir cilvēki
aifUiešu un vieglu godkāri, iespēja kom andēt pievelk
^viņus v airāk nekā iespēja valdīt, un kalpo viņi ne
vis kaut kam, b e t aizvien k aut kādam, tāpēc a rī ir tik
Iviegli tos izm antot savā labā, viņš teica, jd sevišķi, ja
K r i d a citu citam , un m an tad neatlika nekas cits kā
« s m ī k ņ ā t, pārliecībā, ka nespēšu noslēpt savas do
mas: šim spīdošajam cilvēkam, kura ro k ās biju nodeIvrs tād u v aru kā nevienam citam sav as valdīšanas
tlaikā, atsk aito t m anu bijušo sird sd rau g u ģenerāli Rod|rig o de A gilaru, lai viņam vieta pie Dieva tā Kunga
fiabās rokas, tin pad arīju viņu p ar absolūtu noteicēju
ļp s e lā slepenā im pērijā savas p aša p rivātās im pērijas
ļlobežās, pilnībā uzticējis viņam speciālu represiju un
fizpīci-nāšanas neredzam u dienestu, kuram n e ‘ tikai
fcebija oficiāla statu sa, b et kura pastāvēšanai vispār
BMSa g rū ti noticēt, jo neviens nenesa atbildību p a r tā
^rīcību, tam nebija p at noteikta nosaukum a un adreses*
fcšajā pasaulē, taču nebija noliedzama baism īgā pa tie
p īb a , ka a r terpra palīdzību ta s bija uzkundzējies citiem
Ivalsts represiju orgāniem ja u ilgi pirm s tam , kad augIsfākā pavēlniecībā: noteikti bija pārliecinājusies p ar tā
ļ|zeelsm i un nenosakām o raksturu, un tā p a t m an pašam
Inebija n e m azākās nojausm as, ka, ielaižoties ša jā pasā|k u m ā a r m an piedāvātajiem noteikumiem, es pats biju
■pakļauts šā cilvēka neatvairām ajam Valdzinājumam.
IV iņš ģ ērbās kā princis, bet patiesībā bija īsts mežonis,
|u n arī m an nebija glābiņa no viņa v isu r izstieptajiem
Itaustekļiem . Jo skaidri es p ar to pārliecinājos, kad viņš
iu z prezidenta pili atsū tīja rupja audum a m aisu, šķieJtam i it kā ar kokosriekstiem, un pavēlēja novietot to
? kādā no arhīvā nodoto dokumentu sienas skapjiem, lai
■ b aiss nem ētātos pa kājām , u n es to pavisam aizm irsu,
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bet pēc trim dienām v airs fiebija nekāda gfābiņa no
neciešam as līķu sm akas, kas spiedās cauri sienām un
kā sm irdīgs uzsūbējum s fiosēdās uz visiem spoguļiem,
lai gan m ēs veltīgi izmeklējāmies tā avotu gan virtuvē,
gan aizdom ās tu rētajā s kūtīs un nopūlējām ies ar kvēp in āšan as palīdzību no tā s atbrīvot kanceleju telpas, jo
drausm īgā sm irdoņa tū līt ieviesās audienču zālē, ar savu
pūstošu rožu ceriem līdzīgo salkano sm ārdu pildīdama
pat visslēptākās spraudziņas, kurās nekad nebija iekļuvusi nekāda cita nojaužam a smaka, p at ne m ēra nakts
vēju nestā pūžņojošu augoņu šķērm ā dvesma, līdz bei
dzot mēs to atklājām tā d ā vietā, kur tā vism azāk bija
gaidām a, un proti, šķietam ajā kokosriekstu m aisā, kuru
Hosē Ignasio de la B arra bija atg ād ājis uz pili kā pirmo
iemaksu m ūsu nolīgum am a r sešām nogrieztām galvām,
katrai pievienojot atbilstošu m iršanas apliecību p ar n ā
ves cēloni, un no šiem dokumentiem bija redzam s, ka
m aisā ir šādu personu galvas: aklā un vecā, tikpat kā
akmens laikm etā dzim ušā, 94 gad u s vecā patricieša,
lielā kara pēdējā veterāna un radikāļu p a rtija s dibinā
tā ja dona Nepomuseno E strad as galva, pat* kuru pie
vienotajā m iršanas apliecībā bija uzrādīts, ka viņš m i
ris 14. m aijā no vecuma nespēka, tā lāk sekoja doktors
Nepomuseno E strad a de la Fuente, iepriekš m inētā p at
ricieša 57 gadus vecais dēls, m iris vienij dienā ar savu
tēvu, hom eopātijas mediķis, p a r kuru m iršanas apliecībā
kā nāves cēlonis bija u zrād īts koronārās sistēm as tromboze, tad nāca galva, kura bija piederējusi 21 gadu
yecajam literatū ras studentam , kurš saskaņā a r klātpielikto m iršanas apliecību bija m iris no kādā krogus
kautiņā gūtiem duram ā ieroča ievainojumiem, pēc tam
32 gadus vecas pagrīdnieces Lidises S an tjaģ o galva,
p ar kuras nāves cēloni b ija m inēts nelikum īgi izdarīts
aborts, tālāk, Roke Pinsona, alias H asinto N eredza
m ais, 38 gadus vecs krāsainu gaisa balonu fabrikants,
m iris tajā pašā dienā, kad iepriekšējais, no saindēšanās
a r etilspirtu, N atalisio Ruisa galva, pagrīdes o rg an izā
cijas sekretārs, m iris 17. oktobrī, 30 g ad u vecs, pēc
m iršanas apliecības, beidzis dzīvi pašnāvībā nelaim īgas
m īlestības pēc, iešaudam s sev lodi aukslējās, tā tad
pavisam sešas g alvas ar klātpievienotu kvīti, kuru ģe
nerālis p arakstīja, drausm īgajā sm irdoņā Šķebināda
mies un a r šausm ām nodomādams, m em m |t m anu, B£ndisjona Alvarado, šis cilvēks taču ir nezvērs, kam tas
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būtu varējis n āk t p rātā , redzot viņa m istiskās m anieres
un pogas caurum ā iesprausto ziedu, u n viņš pavēlēja,
Ignasio, draudziņ, nesūti m an v a irs šos miesnieka iz
strād ā ju m u s, m an pietiek a r jū su vārdu, bet S aenss de
la B arra prezidentam atbildēja, ka viņu noruna ir vīru
daSrīšana, ģenerāl, ja ju m s naV pietiekami dūšas skatities patiesībai acis, ta d šeit bus jūsu n au d a un šķiramies kā draugi, kas n u tu? liels, p a r daudz m azāku
Sum m u es liktu n ošaut p a ļ sāVtf m āti, u n tad ģenerālis
Iekoda sev mēlē, neņem |a u n ā , Ignasio, draudziņ, viņš
biebilda, pildi vien savu pienākumu* un tā prezidentam
[turpināja piesūtīt drūm os ru p jā audum a m aisus, kuros
šķietam i bija kokosrieksti, bet patiesībā a tra d ā s līķu
galvas, un, pretīgum ā šķebinādam ies, viņš lika n o g ād āt
n ās kaut kur tālāk, kam ēr viņam nolasīja klātpielikto
sarakstu, lai par sūtījum u izsniegtu kvīti, jā , ta s saska
nēja, pavisam prezidents bija parakstījies p ar deviņ
s im t astoņpadsm it savu niknāko pretinieku galvām , kad
naktī viņš redzēja sevi sapni pārvērstu p ar vienpirksta
dzīvnieku, kurš klum pačoja pa sv aig a betona līdzenum u,
ķ ts ta d a m s aiz sevis vienīgā pirksta uzrakto vagu,
ybet pēc tam pam odās žultainu atra u g u g aisā un pārvaīrēja agrīnā rīta īgnum u, saskaitīdam s slaucam ā laidara sūro atm iņu m ēslu bedrēs sam estas pretinieku galvas un tā iegrim dam s savos vecūkšņa juceklīgo p rāto 
jum u līkločos, līdz džinkstēšanu p aša au sīs sajauca ar
trū d o šajā zālē m īto šo . kukaiņu čirkstēšanu un v airs
teikai spēja nodom āt, sirdsm em m īt m anu, B endisjona
Alvadaro.^kā gan iespējam s tād s naidnieku skaits, bet
Nstie vaininieki vēl aizvien nav notverti, tom ēr S aenss
-4e la B arra viņam ja u bija paskaidrojis, ka ik reizi app ia ifiā p ret sešām galvām tiekot iem antoti sešdesm it
jau n i pretinieki, katru sešdesm it vietā rodoties ja u n i
p e š i sim ti, pēc tam seši tūkstoši un, vispēdīgi, seši miljoni, ta s ja u ir visas v alsts iedzīvotāju skaits, jedritvaf
frāzīt, prezidents iesaucās, tā jau m ēs nekad netiksim
ķgalā, uz ko S aenss de la B arra vienaldzīgi atbildēja,
Flai prezidents atdusoties vien m ierīgi, tiksim ar tiem
'g a lā tad , kad viņi visi būs pieveikti, nu, ir gan bendes
m a is s . N ekad viņam neuzm ācās šaubas, nekad viņš neatstā ja n e vism azākās spraudziņas kādai alternatīvai,
cbalstīdam ies vienīgi uz savu dobermani, kuru allaž vaip ā ja sev līdzi un kurš bija vienīgais sava saim nieka un
p re z id e n ta sarunu liecinieks, lai gan kopš pirm ās reizes
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I
prezidents cēla iebildumus, ieraugot H osē Ignasio
Saensu de la B arru ierodamies kopā ar siksnā v esta
suni, kura augum ā ja u d ās dzīvsudrabam līdzīgas spēkā
trīsa s un kurš paklausīja sava saimnieka p a t visnem dļ
nātnākajam m ājienam , atstājiet suni ārpusē, prezidenti!
pavēlēja savam apm eklētājam , visdrosm īgākajam , betl
reizē arī visnepatīkam ākajam cilvēkam, kādu vien je b l
kad bija redzējušas viņa acis, taču S aenss de la B arraj
atbildēja, nē, m anu ģenerāl, p asaulē n av tā d as vietas!
kur es drīkstētu ieiet, bet lordam Kehelam ta s būtui
liegts, un tā viņam līdzi ienāca ar! suns un palika gujl
ļam pie saimnieka kājām , kam ēr prezidents un viņai
cietniņš kārtoja parasto s rēķinus p ar piegādātajām !
galvām , bet, kolīdz jau tāju m s kļuva strīdīgāks, su n sā
sirdīgi nodrebēdam s, p aslējās augšup, un m an dom ai!
sam udžinājās no viņa acu neparasti sievišķīgā skatiena«
un dzīvnieka cilvēcīgi elsojošā elpa uzdzina baiļu dretfl
buļus, bet, kad es, atra d is m aisā kāda m an ilgus gadus 1
uzticīga ad ju tan ta un pastāvīga domino spēles .p a rtn e ris
galvu, nikni zvēlu ar dūri pa galdu, jedritvai āzīt, v ienai
reiz šī' cūku p ad arīšan a jāizbeidz, lords Kehels pielēca-ļ
k ājās un viņa purns* izvirda kareivja katliņā v ā ro šā s!
biezputras pļepēšanai līdzīgu draudīgu rūcienu, tačtiH
kā aizvien, tā a rī Šoreiz S aen ss de la B arra prezidentu ]
nom ierināja n e tik daudz a r argum entāciju, kā m ežoji
nīgu suņu dresētāja liego nepielūdzam ību, lai gan vēlāk .j
ģenerālis sev parm eta gļēvu pakļaušanos vienīgajam ]
no m irstīgajiem , k u rš iedrošinājās pret viņu izturēties]
kā pret savu apakšnieku, vienatnē dum pojās pret šā d u j
uzkundzēšanos, apņem dam ies nokratīt šo paverdzinā - 1
šanu, kura pam azītēm iespiedās visās viņa a u tb rilā te s j
porās, no tām izstum dam a paša gribu un 'noteikšanu ,*1
nē, tūdaļ un uz līdzenas vietas tam jād ara gals, viņš a
šķendējās, galu galā, jedritvai āzīt, B endisjona A lv a ra d o l
nav m ani dzem dinājusi tādēļ, lai es uzklausītu pavēles, i
bet gan lai tā s dotu, tom ēr šī n ak tī uzradusies apņēmība 1
atkal izgaisa ta ja p ašā brīdī, kad S aenss de la B arra no i
jau n a p arād ījās kancelejā a r savas uzvedības m ir - ļ
dzumu, svaigo g ard ēn ijas ziedu pogcaurum ā, la b s k a - j
nīgo balsi, iesm aržojies, sm aragda m anšetu pogām m ir - ļ
dzoši b altajās aprocēs, eleganto spieķi, visā savā pievil- 1
cīg ajā un reizē atbaidošajā skaistum ā, kādu es v ē l i
nekad nebiju redzējis piemītam jebkuram citam cilvēkam, 1
un tad ģenerālis atkal bija pieveikts, nekas, nekas, drau - 1
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dziņ Ignasio, viņš atkārtoja, pildi Vien savu pienākumu*
g n p u rp in āja saņem t ru p jā audum a m aisus ar galvam
un p arak stīt kvītis, ta jā s nem az neielūkojies. Bez ne§|$na atb alsta punkta viņš grim a aizvien dziļāk savas
varas ird en ajā sm iltājā, k atru rītausm u ik uz soļa ik*
Kfenas jū ra s k rastā sev vaicādam s, kas galu galā notiek
Ipasaulē, jo ša jā kapsētas izm irum a m ājā pulkstenis iau
-radaļ Vienpadsmito stundu, un veltīgi viņš ta u jā ja , kas
tur nāk,
patiesībā viņš bija viens pats, gluži viens,
uif veltīgi bija ta u jāt, kur es īsti esmu, ja p ats sevis
•vairs neatrodu, kur palikuši baskājaino kalpotāju b ari ,1
kuri rīta agrum ā no ēzeļiem nokrāva gaiteņos dārzeņus
turi grozus a r vistām , kur m ana pļāpīgā m eitiešu varza
arftnetīrā ūdens pančkām , ko viņas iztašķīja, naktī
Bāzēs novītušos ziedus apm ainīdam as p ret svaigiem*
ibef pēc tam tīrīja putnu būrus un uz balkoniem izpurip iā ja r paklājus, tos izdauzot ar sau szaru slotām un to
ļ ļ ķ š ķ u ritm ā dziedādam as, Suzanna, jel Šurpu steidzies,
gSūzanna, jo m īlas ta v as es alkstu, kur pazuduši mani
J&eptiņu mēnešu vecumā dzim ušie vanckaru kverpļi, kuri
aizdurvēs kakāja un, čurādam i uz audienču sā le s sievflām, a r savu pinguļu sīkajām strūklām izzīm ēja div-;
Iķuprainus kam ieļus, kas noticis a r maniem aizkaitinatapem kancelejas darbiniekiem, kuri no rakstām galdu
atvilktnēm tren k āja tu r dēt salīd u šās vistas, m anām
.^padauzām un zaldātiem , kuri m eņģējās kopējos ķemertiņos, maniem ielas krančiem, kuri aprēja audiencē iera
idošos diplom ātus, kas atkal padzinis no kāpnēm m anus
j ļ p p s , m anus spitālīgos no rožu krūmiem, m anus ik uz
Bsoļa sastopam os uzplijīgos apglaim otājus, tā p at savus
p ē d ē jo s draugus no au g stāk ās virspavēlniecības viņš
tagad tikai ar pūlēm varēja sask atīt kaut kur aiz jau|n ā s prezidenta apsardzes personāla blīvā loka, un vie
n ī g i paretam viņam tika dota iespēja piedalīties kabi
n e t a sēdēs, kad ta jā s sapulcējās jaunie m inistri, seši
?svmīgās frakās ar baltām krūtežām ģērbušies humāniCtāro zinātņu doktori, p ar kuru iecelšanu am atos viņam
|v isp ār nekas nebija zinām s un kuri, it kā uz prezidenta
R om u iepriekšēju atskārsm i dibinādam ies, ta g ad izlēma
»valdības visus jautājum us, ar viņu nem az neapspriežo
tie s , un, kad viņš saskaitās, jedritvai āzīt, galu galā
jļValdība taču esmu es, S aenss de la B arra m ierīgi paskaidroja, m anu ģenerāl, jū s neesat vis valdība, bet gan
(Vara, un tā viņam nekas cits v airs nebija darām s kā
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vien vakaros garlaikoties apnīkstošās domino spēlēs, ktfi
rās, sastopoties p at a r visizveicīgākajiem meistariem!
viņam nekad nelaim ējās nevienu partiju zaudēt, lai ka*
das viltības pats pret sevi viņš izdomāja, tāpat viņaS
vajadzēja samierināties ar paša ēdienu pārbaudītāju!
iedomām un gaidīt, līdz tie stundu iepriekš būs nol
garšojuši visu viņam galdā ceļamo, arī burkas ar medii
bija pazudušas no a-grākajām slēptuvēm, un, kad viņā
protestēja, jedritvai āzīt, pēc šitentādas. varas es nekali
neesmu kārojis, Saenss de la B arra atbildēja, nekāda.»
citas, varās nav, manu ģenerāl, tā bija vienīgā iespēļ
jam ā vara letarģiskajā nāves valstībā, par kādu bijaļ
pārvērtusies viņa agrākā, svētdienas tirgus paradīze*
kņadai līdzīgā valdīšana, bet tagad viņam nebija n e k a ļ
das citas nodarbības kā sagaidīt, kad stundenis nositīsi
četri un vietējā radiostacija sāks raidīt kārtējo sterila?!
m īlas romana turpinājumu, kuru prezidents noklausījās*
atzvilis guļamtīklā ar neskartu augļu sulas glāzi rokāfj
un aizkustinājum a asaru pilnām acīm lidinādamies i z ļ
tēles sfēras, lai uzzinātu, vai.stāstījum a jauniņajai va-ļ
ronei patiesi vajadzēs mirt, un Saenss de la Barra v h |
ņam apstiprināja, ka jā, manu ģenerāl, viņas nāve m]
neizbēgama, taču prezidentam tas pagalam nepatikajļ
nē, jedritvai āzīt, viņš pavēlēja, lai viņa nemirst, bet
turpina dzīvot, apprecas* laiž pasaulē bērnus un kļūsfcj
veca kā visi citi cilvēki, un tad Saenss de la B arra likaH
pārveidot raidījuma libretu atbilstoši prezidenta iedo-Д
mai, un tādējādi saskaņā ar viņa pavēli neviens v a irs;
nemira, apprecējās jauni pāri, kuri viens otru nemazi
nemīlēja, agrākajās raidījuma epizodēs apbedītie piecēli
tās no kapa, un nekrietnie pirms laika saņēma sodu, lai;]
izpatiktu ģenerālim, un visiem ļaudīm pēc viņa pavēlei \
uzsmaidīja laime, lai prezidentam dzīve liktos satu ri^
gāķa, kad viņš vakaros, pulkstenim ar metālisku d im ļ
doņu ievadot devīto stundu,, pārlūkoja māju un atklāja;]
ka pirms viņa jau kāds ir pabarojis laidaros govis, no-?]
dzēsis gaismu prezidenta apsardzes kazarmā, kalpotāji*]
aizsūtīti gulēt, virtuves uzkoptas, grīdas izslaucītas/|
galdi, uz kuriem grieza gaļu, notīrīti ar kreolīnu tā, ka*j
uz tiem v airs nav sam anām as pat visniecīgākās asins
pēdas, un- visam piemita slimnīcām raksturīga sterili-*]
tates smaka. Kāds bija pat aizbīdījis logu aizdarus un
ar priekškaramām atslēgām noslēdzis visas kanceleju*
telpas, lai gan slēdzeņu saišķis bija viņam vienīgajam /
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tāpat visas spuldzes no pirmā vestibila līdz pat viņa
guļam istabas durvīm cita pēc citas nodzisa pašas no
;sevis, nevienam nepieskaroties elektriskajiem slēdžiem,
|tālab viņam ar savām gūstā nokļuvuša monarha stampveidīgajām kājām vajadzēja klunkurot tum sā garām
Krēslainajiem spoguļiem, un pat viņa vienīgais piesis
fbija apvīstīts ar sam ta lupatiņu, tā ka neviens nevarēja
ftsek o t tā citreizējam zelta dzirksteļu spietam, kad viņš
pagāja garām logiem, aiz kuriem pletās tā p ati janvāra
H ēn eša Kārību jūra, un viņš neapstādamies nolūkojās
ftajā divdesmit trīs reizes, allaž vienādi nem ainīgajā
Ijanvāra mēneša jūrā, kas līdzinājās ar glīvēm apziedē^
fiušam dūksnājam. Uz brīdi viņš ielūkojās Bendisjonas
iiAlvarado istabā, lai redzētu, vai savā vietā vēl stāv
hriņas audzētais melisas cers, būri ar mirušajiem put
otiem un ciešanu gulta, kurā, dzīva trūdēdama, m āte
bija pavadījusi vecuma dienas, arlabunakti, viņš, kā
aizvien, nomurmināja, lai gan jau ilgus gadus neviens
priņam nebija atbildējis, arlabunakti, dēliņ, lai Dieviņš
stāv tev klāt, pēc tam viņš ar bēgšanai allaž sagatavoto
šlaternu devās uz savas guļam istabas pusi, un pēkšņi
i apkārtējā "'•tumsā viņam pārskrēja salti šermuļi, gais
m ekļa atspulgā ieraugot atplaiksnāmies lorda Kehela
[Iztirinātos redzokļus un samanot vīrieša sm aržas reizē
tar blīvas kundzības dvesmas un nicinājuma užzibsnījumu; Kas tu r ir, ģenerālis iejautājās, labi zinādams,
ka tas nevar būt neviens cits kā Hosē Ignasio Saenss
itie la Barra, kurš šoreiz bija ieradies svētku tērpā, lai
fviņam atgādinātu, ka šodien, manu ģenerāl, ir
p2. augusts, kad svinīgi atzīmējam pirmo gadsimtu
kopš jūsu nākšanas pie varas, un šajā sakarā pie mums
[Ieradušies viesi no visas pasaules, atsaukdamies uz pa
ziņojum u par izcilo notikum u,.kādā piedalīties iespēgarns tikai vienu reizi dzīvē, lai arī nez cik garu mūžu
kāds nodzīvotu, tādēļ visā tēvzemē risinās svētku svinības un visi mūsu zemes iedzīvotāji piedalās tajās,
izņemot vienīgi jūs, tomēr, par spīti neatlaidībai, ar
kādu Ignasio Saen'ss de la Barra nopūlējās prezidentu
4 >ierunāt, lai viņš šo vienreizējo nakti pavadītu kopā ar
fflksmē gavilējošo tautu, ģenerālis agrāk nekā parasti
aizbīdīja trejus aizbīdņus savā guļamcietumā, aizdarīja
tr e ja s šautras un trejas atslēgas, pēt tam savā lin
audekla formas tērpā bez zīmotnēm, apstilbeņos un ar
^zelfa piesi pie kājas nogūlās kņūpus uz ķieģeļu klona
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un labo roku, elkonī salocījis, nolika pagalvi spilvena
vietā, gluži tāpat, kā mēs viņu tikām atraduši, ar maitņ
vanagu izknābātu seju, apaugušu ar jū ras dibena aļģētā
un sīkiem dzīvnieciņiem; taču cauri miega dzēriena mig.
Šai viņš vēl neskaidri sam anīja raķešu sprakšķus svēt^
kos, kuros nepiedalījās, nedzirdēja līksmu mūzika,
gavilējošus zvanus un dubļu lavīnai līdzīgo ļaužu bara
žļakstoņu, steidzoties cildināt slavu, kura nebija viņēji;
bet viņš pats nevērīgi un reizē vēl dziļākās skum ja
nomurmināja, mana likteņa sirdsmemmīt Bendisjonļ
Alvatado, jau simt gadu, jedritvai āzīt, patiesi, cik ātri
aizsteidzas laiks.

UŅ šeit nu viņš gulēja, itin kā pats tas būtilj
lai gan patiesībā viņš tas nebija, noguldīts svinību zālē
uz banketu galda visā savā miruša pāvesta greznajā
sievišķība starp ziediem, kuru vidū sevi nemaz ne*ļ
bija pazinis, kad pēc savas pirmās nāves bija izlikts
svinīgām atvadām, un miris viņš iedvesa vēl lielāka«
bailes, nekā dzīvs būdams, lai gan gulēja mierīgi, ar
vati piepildīto atlasa cimdu uzlicis uz krūtīm, kuras
visnotaļ bija nobruņotas a r viltus medaļām par šokdjļ
lādes karos gūtajām nekaunīgu dibenlaižu sagudrotai
jām uzvarām, krāšņā parādes formas tērpā, ar lakādas
apstilbeņiem un vienīgo mājā atrasto zelta piesi, un
desmit sērīgām zelta zvaigznēm, kas apzīmēja viņam
pēdējā brīdī piešķirto Visuma ģenerāļa dienesta pakāpi!
lai viņu paceltu augstāk pāri nāves varai, un viņš savā]
jaunajā pēcnāves veidolā izskatījās tik tiešs un acInSj
redzams, ka pirmo reizi bez jebkādām šaubām bijaļ
iespējams noticēt viņa .reālai eksistencei, par spīti tamvi
ka šobrīd viņš vismazāk līdzinājās sev pašam un patie>|
sībā nekas viņam nebija tik pretējs kā šis stikla š ķ ir s ta
gulošais mironis, kurš vēl pusnakts stundā cepinājās!
leno sveču liesmu sakveldētajā zārka šaurajā telpā, k a ļ
mēr blakus salonā mēs valdības patlomes sastāvā p ār-ļ
spriedām katru vārdu oficiālajā paziņojumā par viņa ]
nāvi, kurai neviens neiedrošinājās ticēt, līdz mūs panio-j
dināja ar kaujai apbruņotiem karavīriem pieblīvēto!
smago kravas mašīnu rūkoņa un mēs redzējām kareivju i
patruļas rītausmā klusītēm okupējam sabiedriskās cel*ļ
tnes, tirdzniecības ielā zem vārtu arkām nogulstamies ļ
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Icaujas pozīcijās, paslēpjamies iebrauktuvēs, uzstādām
trijkāju balsta ložmetējus uz vicekaraļu ielas nam u lē*
linājiem jumtiem, bet, k ad rītausm ā atvēru balkona
lurviS, meklēdama, kur novietot vāzi; ar nule dārzā sa*
Ruktajām, vēl rasas klātajām neļķēm, es zem .balkona
ieraudzīju kareivju patruļu, kura leitnanta vadībā gāja
iiourienām durvīm pie citām, pavēlēdama slēgt nedau
z o s veikalus, kuri tirdzniecības ielā bija sākuši atvērt
Ē rv is , šodien ir nacionālo svētku diena, viņš uzsauca,
no priekšniecības saņem ta tāda pavēle, bet es viņam
no balkona nometu neļķu pušķi un pajautāju, kas no
licis, ka visur pulcējas tik daudz karavīru, visnota|
eķpīd uņ dārd ieroči, un virsnieks, lidojumā uztvēris
n&nis mesto ziedu saišķi, atbildēja, redzi, meitēn, ines
īpaši neko nezinām, rasi, viņš būs no miroņiem augšāmfelies, un pats locīdamies nosmējās par saviem vārdiem,
jomeviens nespēja iztēloties, ka varētu būt noticis kaut
kas tik ārkārtējs kā viņa nāve, un drīzāk mēs nodomā*
jām, ka, gluži otrādi, prezidents pēc tik ilgiem nevērī
bas un bezdarbības gadiem atkal savās rokās pārņēmis
K ļd īb a s grožus un dzīvāks nekā jebkad agrāk ar savām
izļēles monarha stam pām slāj pa valdības nam u ar
’ atkal iedegtām bumbveida spuldzēm un tāp at viņš iz|dzinis govis, kuras klaiņoja pa U zvaras laukumu, plū
kād am as akmens plākšņu spraugās saaugušo zāli, bet
p ālais, panīkušo palmu ēnā kvernējošais ubags, govju
gnagu knaukšķus noturēdams par kareivju kāju dipoņu,
p k aitīja pantus par zaldātiņiem brašiem, pašu nāvi pieveikušiem, kas nāk m ājās soļiem ašiem, arvien skaļāk
^paceldams balsi un roku izstiepdams pret govju pulku.
Hpš, paradušas, barību meklēdamas, kāpaļāt augšup un
| lejup pa kāpnēm, rausās pa mūzikas kioska-terasēm pie
p u r saaugušām balzamīnēm, pēc tam pakavējās muzeja
J drupās starp mūzām ar savvaļas kamēliju vainagiem
Ilgaivā un Nacionālā teātra gruvešos, kur vietumis uz
rfirām bija satupušies mērkaķi, bet tad, līdz nāvei izslā
pušas un tuberožu podus ar blīkšķi sašķaidīdamas, sāka
Mfeāzmēties vicekaraļu kvartāla priekšnamu vēsajā paw ē n ī un iekšpagalmu dīķos mērca savus izkveldētos purpilis, taču neviens neiedrošinājās traucēt, jo mēs visi
1 pazinām iededzināto prezidenta piederības zīmi, govīm
|S£ā bija redzama uz gurniem, bet vēršiem uz kakla, tāļ p f c ‘;šie dzīvnieki bija neaizskarami un pat kareivji vaiI rijās no tiem tirdzniecības ielas šaurajos sānzaros un
207

strupceļos, kur jau krietni sen bija rim usies agrākā vel»]
nišķlgā tirg u s kņada un saules izsvilinātā, sm irdīgi
agrākā publiskā tirg u s vietā pāri palikušas bija s a tru J
sējušas, salauzītas b ran g as un dažādu takelāžas lūžņu
kaudzes kopš tiem laikiem, kad m um s vēl piederēja jūra :
un vairākm astu burinieki piestāja tieši pie dārzeņu pār-dotavām . Redzami g an vēl bija tukšie, kādreiz tik ! e p | J
nie indiešu bazāra paviljoni, bet paši tirgoņi bija aizfļ
vākušies, m anu ģenerāl, m um s p a t ne paldies nepateiiļ
kuši, un viņš vēlīnā vecuma niknā apm ātībā sirdīgi!
kliedza, jedritvai āzīt, lai viņi iet pie angļiem p ar sūdurl
vedējiem, un tā indieši bija aizgājuši, bet viņu v ie ta
atnāca apkārtklaiņojoši ielu tirgoņi, kuri pārdeva in«<ļ
diāņu am uletus un čūsku pretindi, un reizē a r to saradās!
dažādas uzdzīves ellītes, kur nepārtraukti ļerkšķēja gra
mofoni, atskaņodam i nodeldētas skaņuplates, un p āriji
šiem veikalu aizkam baros tika izīrētas guļam vietas, ko,
katedrāles zvaniem m etāliski izdim dinot sēru vēsti, k a ļj
reivji sašķaidīja ar laidņu zvēlieniem, bet tas viss tagad
viņam bija pagājības tiesa, un m ēs ja u bijām izdvesušu
pēdējo bezcerīgo nopūtu, ka vienā ja u k ā dienā arī š īj
vēsts, tā p a t kā daudzas iepriekšējās par to, ka viņš bei-j J
dzot atstiepis kājas kādā no savām daudzajām ķēnišķīgi
gājām vecuma kaitēm, varētu izrādīties aplam a, bet j
pilnīgi m ēs tam nenoticējām un nenoticējām ne jau tā-'ļ
pēc, ka negribējām b ū t par to pārliecināti, bet tāpēc, ka j
beidzot v airs lāg ā neapjēdzām , kā bez viņa iztikai
sim, kā dzīvosim pēc viņa nāves, un es nepavisam ne- ļ
spēju iedomāties, kāda izskatīsies pasaule bez šā vīrieša;]
kurš m an ja u divpadsm it gadu vecumā bija sniedzis
tik daudz laim es kā vēlāk vairs neviens cits vīrietis, un j
ta s viss bija sācies ta jā s tā la jā s dienās, kad mēs pulk- ]
sten piecos iznācām no meiteņu skolas un viņš pa kuts i
logu uzglūnēja zilos form as tērpos ģērbtajām meitenēm ļ
a r m atrožu apkaklēm un resnām m atu pīnēm pāri mu- |
gurai, nodom ādam s, m anu sirdsm em m īt Bendisjona
A lvarado, cik jauki gan m anos gados ir skuķenīši, un
m ēģināja m ūs pievilināt, bet mēs rei'zējām viņa drebe- 3
līg ā s acis, roku ar cimda sadriskātajiem pirkstiem , kura ;
centās m ūs savaldzināt, kratot kārbu ar vēstnieka ;
Forbesa uzdāvinātajām konfektēm, taču m eitenes iz-1
bailēs aizbēga, tikai es viena paliku skolas ielā un, i
pārliecinājusies, ka neviens mani neredz, m ēģināju
pasniegties pēc konfektēm, un tad viņš m aigā tīģera
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grābienā m an i satvēra aiz delnām , vieglītēm pacēla
augšup un ievilka pa lo g u tik piesardzīgi, ka m an ne
saburzījās neviena svārku krociņa, pēc tam noguldīja
ISipēc sasm akuša Urīna sm irdošā sienā, m ēģinādam s
sacīt m an k au t ko, kas ne*nāca laukā no v iņa izkaltušās
[mbtes, jo viņš bija nobijies vēl vairāk nekā es un drebēja tā , ka zem kamzo)a bija saskatām a viņa sirds
ļkīpeņošaha, b e f seja viņam bija nobālusi, acis asaru pil
inās, ko es savu m ūžu netiku redzējusi nevienam vīriegjiņi savā vēlākajā trim dā. Viņš m ani ap tau stīja nestei
d z īg i, m ierīgi elpodam s, un iekairināja ar tādu m aigu
BSišķlbu, kādu pēc ta m es vairs nekad neesm u sajfstapusi, viņš lika atplaukt maniem krūšu pumpuriem,
[aizsprauda pirkstus zem m anu biksīšu m alas, paostīja
b o s pats, tad deva p ao stīt a rī m an, sacīdam s, vai tu
[jūti, tā ir tav a sm arža, un vēlāk v airs nebija v ajadzīgas
n e k ā d a s vēstnieka B aldriha p iegādātās konfektes* jo es
jau pati rausos pa logu kūtī, lai izbaudītu sav as puber
t ā t e s laim īgās stu n d as kopā a r šo vīrieti, kuram bija
ļļiķ vesela un skum ja sirds, ka viņš m ani aizvien sagai|d y a , sienā sēdēdam s, a r pilnu tarb u visvisādu cienastu,
|m aizi viņš iemērca m anos pirm ajos m eitenīgajos izsulojumos un a rī visu citu ēdamo pirm s nobaudīšanas
| salika m anī, ēda p ats un pacienāja a rī mani, tā viņš
tsparģe}u sm ailos asnus p atu rēja m ana intīm ā čūlojuma
inercē? un tikai tad tos ēda, cik tu esi g aršīg a, viņš sa 
locīja; tev piem īt ostas, sm akas, un viņš sapņoja par to,
[kau t v arētu nobaudīt m anas nieres, sau tētas sava amon| jaka novārījum ā, ar tavu p ašas sālījum u, viņš turpināja
(sapņot, ar tavām rem denajām čurām , un tā viņš m ani
|sa d a līja pa kum osiņam vien, no g alvas līdz p at kājām*
pzsvaidzinādam s ar ru p jas sāls, pikantu piparu un
ļ laurlapu piedevām, likdam s m an sautēties u>z’ .mūsu
B ezcerīgās m īlas aši aiztraucošos novakaru. ’kvēlojošu
Emalvu lēnās uguns, viņš apēda m ani visu, no kājām
»līdz p at galvai, tād ā alkatībā un vecišķā saudzībā, kādu
|e s vēlāk v airs nesastapu nevienā no daudzajiem steiīdzīg ajiem un skarbajiem badakāšiem , kuri visu
■turpmāko m ūžu bez panākum iem m ēģināja m ani m īlēt,
I jo vienīgi viņš g au sajā m īlas greinojum ā m ēdza ar
I m ani apru n āties p ar sevi, mums abiem atv airo t valgos
I govju purnus, kuri tiecās m ūs aplaizīt, u n tā viņš m an
pateica, ka p ats lā g ā nezinot, kas īsti esot, ka ģe1 n erāja gods viņam pie vienas vietas, viņš paskaidroja
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bez rūgtum a un bez jebkāda iegansta, itin kā pats a&'
sevi tērzēdam s un.lidinādam ies iekšējā klusum a n e r i m i
tīg a jā džinkstoņā, kas bija pārv aram a tikai kliedzot, ļ
bet neviens nebija pakalpīgāks, nedz gudrāks p ar v iņ a ij
neviens nebija vīrišķīgāks, m anos četrpadsm it g a d a l
viņš m an bija pārvērties p ar vienīgo v isas dzīves p i e ļ
pildījumu« kad m anu vecāku m ājā p arā d ījās divi a u n
stas dienesta pakāpes virsnieki, nesdam i sev līdzi ari]
zelta dubloniem piepildītu somu, un nakts, vidū m an i!
kopā a r visiem ģim enes locekļiem uzsēdināja uz kācūīl
ārvalsts kuģa, piekodinādam i ilgus jo ilg u s gadus n e 9
rādīties m ūsu valsts nacionālajā terito rijā, līdz pasauli ļ
pāršalca vēsts, ka viņš ir miris, neuzzinādam s, ka e s i
visu m ūžu esmu tvīkusi ilg ās pēc viņa, likusies gultā !
ar pilnīgi svešiem, uz ielas sastaptiem vīriešiem, lai
pārliecinātos, vai būtu atrodam s kāds p a r viņu la b ā k sjļ
un ta g ad atgriezusies novecojusi, a r veselu varzu b ē rn u jļ
no kuriem katram bija savs tēvs, taču iedom ās i z tē l o d a l
m ās, ka tie visi ieņemti no viņa, turpretim p rez id en ts]
viņu bija aizm irsis ja u otrā dienā pēc tam , kad skuķid ļ
nelīda pie viņa pa slaucam ā laid ara kūts logu, katrilfl
pievakari to aizvietodam s a r kādu citu, jo tolaik viņš ]
vairs nespēja atšķirt atsevišķas m eitenes ša jā skolnieču 1
varzā, kur tā s m ēdīdam ās rād īja viņam mēli un a p s a u c i
kāja p ar veco sakārni, kad viņš tā s m ēģināja iek ārd in āja
ar vēstnieka Rum pelm aijera uzdāvinātajām konfēktēnffl
aicinādam s visas bez jebkādas atšķirības un n e l i k d a l
mies ne zinis, vai šodien ievilinātā ir tā pati, kura bija 1
ieradusies vakar, saņem dam s visas vienādi un arī dojfl
m ādam s p a r tām kā p ar vienu un to pašu būtni, pus^fl
snaudā vāļādam ies guļam tīklā un ieklausīdam ies allaž I
vienos un ta is pašos argum entos, ko izsacīja v ē s tn ie k «
Streim bergs, kurš viņam bija uzdāvinājis patafona ta u * l
rei a r rejoša suņa attēlu līdzīgu dzirdes ap arātu ar 1
elektrisko pastip rin ātāju , lai viņš sadzirdētu u zp lijīg o ]
balsi, kas atgādin āja, ka ārējo p arādu procentu n o m āk si
sai atdodam i m ūsu jū ra s teritoriālie ūdeņi, bet v iņ ša
allaž atbildēja vienu un to pašu, nē, m anu dārgo S tī-J
venson, drīzāk jum s piķi uz puļķa nekā m ūsu jūru, un
izslēdza elektrisko dzirdes aparātu, lai n e v a ja d z ē tu !
klausīties apnīkstoši pļerkstošajā, m etāliskajā balsī, k a d a
bija tik līdzīga nolietotai gram ofona platei un n e m itīg i!
viņam pūlējās ieskaidrot to pašu, ko bez je b k ā d ie ria
gudru vārdu aplinkiem neskaitām as reizes b ija ' pa41
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ziņojuši pašm āju eksperti, mēs, m anu ģenerāl, esam
nabagi un pliki, m ēs ,esam izsmēluši vispēdējos mūsu
ļp lu rsu s, jo gadsim tu gaitā esam noasiņojuši, aizvien
ļu d am i spiesti izd arīt ja u n u s un ja u n u s aizņēmumus,
laļTnomaksātu ārējo p arādu procentus kopš neatkarības
Sjara laikiem, bet pēc tam jau atkal citus uzkrājušos
^procentus p arādu dzēšanai un aizvien apm aiņai pret
kaut ko citu, vispirm s hinīna un tabakas tirdzniecības
B onopolu angļiem , pēc tam kaučuka un kakao monobolu holandiešiem, tad koncesijas uz dzelzceļa būvi
fa4gstkalnē un upju kuģniecību vāciešiem, bet visu pārējo jenkijiem uz slepenu nolīgum u pam ata, p ar kuriem
(ģenerālis uzzināja tikai pēc tam , kad ar briesm īgu trok
sni no v ara s augstum iem tika n ogāzts un publiski ar
nāvi sodīts Hosē Ignasio S aenss de la B arra, lai sātans
J-viņu tu rp in a v ā rīt savos katlos uz k arsta s uguns vis
dziļākajā elles speltē, un m um s pašiem nekas nebija
P ā ri palicis, m anu ģenerāl, bet viņš ja u bija to dzirdējis no visiem finansu m inistriem kopš tiem grūtajiem
labiem , kad bija pasludinājis m oratoriju a r H am burgas
■ rgo ņ iem noslēgtajiem līgumiem, pēc tam vācu flotes,
n sk ad ra bloķēja ostu un viens no angļu kreiseriem ar
lie lg a b alu izšāva brīdinājum u, izraudam s robu katedrā
l e s tornim , bet v iņ š tom ēr bija kliedzis, m an uzdirst
.angļu ķēniņam, labāk nāve nekā sakāve, viņš kliedza,
Klāvi vācu ķeizaram , līdz beidzot' viņu p ag lāba domino
Kpeles p artn era vēstnieka Č ārlza V. Trekslera vidutāpība, kura pārstāvētā valdība bija kļuvusi p ar garantu
Isaistību nokārtošanai a r E iropas valstīm , bet p ar šo
»pakalpojumu ieguvusi neierobežotas tiesības uz m ūsu
ļfezem es bagātību izm antošanu, un kopš tā laika, m anu <
igenerāl, mēs esam p arād ā p at par apakšbiksēm , kuras
|inum s šobrīd kājās, uri tom ēr viņš, izvadīdam s pa kapp ē m diendienā pulksten piecos ieradušos vēstnieku, tam
p izv ien uzplāja pa plecu, noteikdam s, nekādu jam pam pu
Insbūs, m anu dārgo Bekster, labāk uz vietas atstiept
Ikājas nekā atdot jū ru , tik ļoti; viņu nom āca kapsētai
Ifļiz īg ā s m ājas vientuļais izmisums, kas deva iespēju
bez jebkādiem šķēršļiem klaiņot šeit apkārt tād ā pašā
|klusum ā kā pa zem ūdens valstību, un tā ta s bija kopš
Riem laikiem, kad m a n as kļūdas dēļ tika uzkundzējies
Piļs n olādētais Hosē Ig n asio S aenss de la B arra, kurš
pask aitām iem cilvēku dzimuma pārstāvjiem bija nogrieIzis galvas, tikai ne p ret L etisiju N asareno un mazo ģe-

n e riti izd arītā aten tāta vaininiekiem, un tā putni b ū rcn
atsacījās dziedāt p a r spīti daudzajam drapēm , kasļ
tiem tik a sap ilin ātas knābjos, skolas m eitenītes vairs
n etrallin āja draisko pantiņu, citronkoka z a rā zaļā p u t-'
niņš raib s dzied b alsī skaļā, un dzīve aizvilkās nepaciet
tīg ā s gaidās, kad kūtī pienāks tik šan ā s brīdis ar tevi,]
m anu m azulīt, a r taviem nenobrieduša citrona krūSu
apaļum iņiem , ar ta v as kājstarpes šķeltnīti, viens viņš,
ieturēja azaidu zem atraitn īšu vītņu nojum es, iztvīclM
peldēja dienasvidus svelmes palos un, galvu klanīdam sJ
pretojās snaudai, lai nezaudētu televīzijas film as р а м
raides pavedienu, kurā viss n o risin ājās atbilstoši viņid
pavēlei, bet pretēji dzīves īstenībai, jo aug stak ais van
donis un pavēlnieks, kuram viss bija zinām s, neapjedza,ļ
ka kopš H osē Ignasio Saensa de la B a rra s laikiem vis«]
pirm s bija ierīkots individuāls rad io raid ītājs preziden-j
tam patīkam u rom ānu nolasīšanai, bet pēc tam a rī īpašsj
televīzijas kanāls, lai vienīgi viņš redzētu savai gaumei
piem ērotas filmas, kurās galu ņēm a tikai nekrietneļij
m īla allaž uzvarēja nāvi un pati dzīve bija viena vi£j
.n īg a laim es dvesma, jo tā d ā veidā m es viņu darījām
laim īgu, gluži tā p at kā viņa vecuma dienas saldinājām
a r meitenēm skolnieču tērpos, p ar kurām viņš būtu va-ļ
rējis nopriecāties līdz pat m irstam ai stundai, ja nelāgā
brīdī -viņam nebūtu ienācis prātā skuķim apvaicāties,]
ko tad viņam skolā īsti mācot, bet kārtējā svilp astei
atbildēja skaidru patiesību, neko, senjor, jo es nemazi
neesmu skolniece, bet ostm alas mauka; p ar ko viņš bija
tik pārsteigts, ka lika m an sacīto atkārtot, jo domāja,
ka nav pareizi sap ratis vārdus, kas nāca pāri manārfi
lūpām , un es viņam kā burtodam a atkārtoju, ka es пей
esmu nekāda skolniece, senjor, bet ostm alas m auka, ko
veselības aizsardzības dienesta darbinieki bija nomaz
g āju ši ar kreolīnu un krietni noberzuši ar vīkšķi, pēc
tam likuši uzģērbt šo m atroža tērpu un pusau g a mei-.
te n es p u sg arās zeķes un k atru pēcpusdienu ap pulksten
pieciem iet pa šo ielu, taču ne vienai, bet kopā ar citām
m aukām apm ēram tādos pašos gados, kuras sanitārā
policija bija o stas rajo n ā savervējusi un iepriekš labi
nom azgājusi, pēc tam v isas ieģērbjot tād o s pašos tērpos,
liekot u zaut k ājās vienādus vīriešu tip a zābakus, pie
galvām piestiprinot zirg astru bizes, ko piesprauž *un
p ēc tam noņem, palūk, a r p arastu m atu sprādzi, iepriekš
vēl paskaidrojot, ka m um s n av ko bīties, jo jū s esot
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vecs bezdelis, kurš m um s nem az nerausīšoties virsū,
Njet tikai kā dakteris izčam dīšot ar pirkstu un pazīžļāšot
cičus, rasi, šekum šķirbā vēl iestū ķ ēšo t'k o ēdamu, ar
fvārdu sakot, uz m ata visu tā, kā jū s izrīkojaties, kad
|es atnāku, bet mums nekas cits neesot darām s kā vien
lie k u ļo tā patikā jāaizverot acis un jāpukstot, mīļais, ai,
unans m īļais, jo ta s jum s gauži patīkot, tu rk lāt mums
ļļļto ne tikai iestāstīja, bet lika a rī izm ēģināt, izdarot
fvisu, kā pienākas, un tikai pēo tam sam aksāja, tomēr
llik m az, ka tā bija tīrā cūku būšana, ja tev čureklī sam rūž nez cik nobriedušu ban ān u un otru caurum u aiz
spundē ar ceptu desu, taču mums pēc nodevas san itā
r a ja m dienestam un kom isijas n au d as seržantam pāri
gpMiek tikai nieka četri peso, lai velns p ar stenderi* kāda
Bēga piegrūst pilnu apakšgalu ar ēdm aņu, kad au gšgalā
rnav ko uz zoba likt, tā m eitene visu izklāstīja tum šā
K rūm ē iegrim ušajam , neizdibinām ajam večukam, kurš
p a k la u s ījā s , n e acu nepam irkšķinājis, tikai nodomāja,
fm anu sirdsm em m īt B endisjona Alvarado, kālab tu piemeklē m ani ar šitād u sodību, taču ne a r vienu žestu
p e iz r ā d jja savu izmisumu,, lai g an izm antoja visus
{Iespējainos slepenas izziņas paņēm ienus patiesības no
s k a id ro š a n a i, un ta d izrādījās, ka valdības nam a tuprum ā kādreiz bijuSī skola, m anu ģenerāl, patiesībā jau
[pirm s daudziem gadiem slēg ta un viņa paša izglītības
p in n istrs, savu rīcību saskaņojot ar arhibīskapu un la 
bāko ģim eņu tēvu apvienību, sag ād ājis nepieciešamos
: līdzekļus ja u n as trīsstāv u skolas uzcelšanai jū ra s m alā,
p iu r augstāko aprindu cildenās atvases bijā p asarg ātas
|n 0 kārdinājum iem , kuriem tā s sava m ūža nogalē pa|k ļā v a vecais pavedējs, kurš ta g a d gulēja uz banketa
Ig ald a augšpēdu kā k rastā izm esta sabalo zivs, bet pāri
viņam sāka klāties pam ales m ēness k rāteru bālganā
|m a lv u k rāsas rītau sm a, ievadot pirm o dienu, ko mums
Jvājad zēja nodzīvot bez prezidenta, b et viņš, sniegbaltu
ļzied u klāts, beidzot bija atra d is patvērum u un beidzot
^atbrīvojies no savas absolūtās Varas pēc tik ilgu gadu
isa v sta rp ē ja s gūstniecības, ka beigās ja u g rū ti bija pa|S akām s, kurš bija kurā gūsteknis ša jā dzīvo prezidentu
[k ap sē tā, kura no ārienes un iekšpuses bija tikusi nokrāIs o ta b alta k ā kapliča, nem az a r prezidentu p ašu neap|ru n ā jo tie s , un palaikam , apkārtklīstošo večuku Vaigā
^nepazīstot, viņam p a t uzbrēca, la i neiīlāisoties pa kājām , citādi vēl apcūkošot balto krāsojum u, un viņš, ne
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vārda nebilzdam s, p a g ā jā s sāņus, kur dzirdēja uzbļāvienu, lai senjors paliekot augšējā stāvā, jo šeit kaut
kas no sastatnēm v aro t Uzkrist uz p au ra, un prezidents
neziņā palika stāvam , apm ulsis no nam daru sa c e ltie
jezg as un mūrnieku niknum a, kuri vēl sirdīgāk u z b rē c a
neklaiņo teitan apkārt, veco bezdeli, citādi tu m unis
pieķēzīsi jav u , un arī tad viņš rim ti atkāpās, vēl pa»;
klausīgaks nekā jauniesaukts kareivis, un tā visus š o ļ
rem ontdarbu skarbos mēnešus, kad bez viņa ziņas tikai
izcirsti ja u n i logi jū ra s vēju pusē, vientulīgāks nekā jeb.-"
kad ag rāk b argu sa rg u pavadībā, kura g an v airāk līdzi!
n ā jā s uzraudzībai nevis pavadībai, jo sarg i noēda pu${1
no viņa azaida a r ieganstu, ka jāp ārb au d a, vai ēdiena
nav saindēts, p atv arīg i apm ainīja viņa m edus burku'
slēptuves, tikpat kā gaiļiem cīņu laikā ar lupatu apvļs-tīja viņa zelta piesi. lai ta s ejot netrinkšķētu, jedritvai
āzīt, un tā es tiku noniecināts ar visdažādākiem vēršu
dzinēju paņēmieniem, p ar kuriem m ans drauģelis Saturno S antoss aiz smiekliem būtu vai nobeidzies, betļ
m an pa g alv as virsu pēc savas patikas dancoja svārkos';
ar kaklasaitēm ģērbušies vienpadsm it bendesm aisi, k u rt
augu dienu aiz g arlaicīb as lēkāja m an ap k ārt kā ja*pāņu virves dejotāji vai a rī nēsāja līdzi speciālu apa
rātu ar zaļām un sarkanām spuldzītēm , kuras šākžf
m irkšķināt, kolīdz piecdesm it m etru attālum ā parādījās]
kāds, kuram k lāt bija ierocis, un tā p a t uz ielas kā b ē ļ
goši ļaundari m ēs joņojām septiņos vienādos automobi-g
ļos, kuri, cits citu apdzīdam i, nem itīgi m ainījās, tā kaL
gaļu galā es. p ats v airs nezināju, kurā no tiem īsti atroļļl
dos, jed ritv ai āzīt, tu rk lāt tas viss bija tikpat kā v e ltīg a :
pulvera tērēšana, šau jo t m aitu v anagus, jo viņš, pēc]
ilgajiem ieslodzījum a gadiem pacēlis loga aizkaru, vē<j
roja ielas, gribēdam s redzēt, kādas tā s šodien īsti izska-1
tās, un pam anīja, ka neviens par dīvaino prezidenta•
m ašīnu karavānu neliekas ne zinis, ta jā pašā laikā ievē^
rodam s saulainām klinšu šķautnēm līdzīgos jaunuzcel*j
tos m inistriju nam us, kuri slējās vēl au g stāk nekā ka*]
tedrāles torņi, aizsegdam i o stas nokalnu pauguros sen-|
laicīgās, krāsain ās nēģeru barakas, bet tu rp at tuvumā!
uz ielas kareivju p atru ļa pūlējās izdzēst kādu a r lielu
sareni uz sienas nesen uzvilktu uzrakstu. Kad prezi*:
dents ap jau tājās, kas tu r tād s uzrakstīts, viņa pavadoņi
atbildēja, ka tu r uzzīmēts sauklis, kurā izsacīta mūžīga
slava ja u n ās tēvzemes izveidotājam , lai g an viņš lab i
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z in ā ja , ka tie ir meli, jo tād ā gad īju m ā uzrakstu neviens

^ » c e n s t o s izdzēst, vēl viņš, jedritvai āzīt, redzēja varen
plašu, a r kokosriekstu palm ām apdēstītu aleju, sadalītu
Ķ e š ā s a r puķu dobēm norobežotās braucam ās joslās,
kura stiepās līdz p at kādreizējiem piejūras dūksnājiem,
:'Ķredzēja pilsētas nom alē saceltās vienādās vasarnīcas
P ^ i^ v ie n ā d ā m rom āniskām galerijām un ag rāk ās tirgus
^K iēslain es rajo n ā viesnīcas ar am azoniski zaļiem ap stā
dījumiem, redzēja p ilsēta s līkloču autoceļos gausā bru
ņurupuču g aitā rāpojam automobiļu virtenes, redzēja
ļK ie tv ē m saules pusē klunkurojam svelm ē apdullušus
ļa u žu .b aru s, kam ēr pa pretējo, noēnoto ietvi klaiņoja
tikai atsevišķi ierēdņi, kuru uzdevums bija iekasēt attie
cīgu nodevu p ar tiesībām uzturēties ēnas pusē, bet ne
viens šoreiz nenodrebēja, nojaužot garām traucošā lim u
zīna dzedri atvēsinātā zārkā iem ājojam slēptas v aras
«strāvojum u, neviens nepazina prezidenta sērīgās,
- gļēvās lūpas, ļengano roku, kura nez kam m āja svei
cienus apkārtējā kņadā, ko sacēla avīžu un am uletu
m rdevēju izkliedzieni, saldējum u divriču_stūm ēju pie• dāvUjumi, laim īgo lo terijas biļešu iznēsātāju spalgie
aicinājumi, visā šajā svešās ielas ikdienas jezgā, kas
bija tik tāla k arav īra form ā ģērbtā, no stalģ ijas urdītā
[ jVecā vīra iekšējai traģ ēd ijai, kuram p rā tā bija viena
ilgošanās, m anu sirdsm em m īt Bendisjona Alvarado,
kas noticis a r m anu pilsētu, kur pazudusi posta iela ar
H ķeprecētajām sievietēm, kuras pievakarē plikas iznāca
ļp u z ielas, lai nopirktu kādu zivteli vai citu ēdm aņu uņ
» iz š ķ īs tie m m ātes vārdiem izšķendētoš ar dārzeņu pār^ R e v ē jā m , kam ēr izžuva viņu ūz balkoniem izkarinātas
B irēj?es, kur indusi, kas mēdza izkakāties tu rp at savu
# b o d eļu durvju priekšā, kur viņu b ālās sievas, kas ar
Jļ^ a u d u dziesmām atv airīja nāvi, kur tiepīgais meitietis,
f tc u ru nepaklausības dēļ vecākiem pārvērta p ar skorpiju,
kur palikušas algotņu dzertuves, viņu sarūgušo mīzalu
v%ļ&nčku sm irdoņa, kur dienišķā pelikānu gaisotne tep at
||a iz - s tū r a , un pēkšņi, ai, kur pazudusi osta, tā pati, kas
№ agrāk šeit bija? Kur kontrabandistu šoneri, kur krastā
p a c ē lu š o s desantnieku pam estie bruņukuģa dzelzs lūžņi,
■ k u r ierastā izkārnījum u sm irdoņa, m āt, kas noticis p a
saulē, ka neviens nepazīst aizm irstībā grim ušā mīlnieka
jM š o roku, kura no lejup nolaistā vagona loga spodraM ^em stikliem m āj veltīgu sveicienu virkni, kad ar pirmo
M a in īg o braucienu tiek atk lāta ja u n ā augstkalnes dzelz
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ceļa līn ija u n vilciens svilpdam s aizvijas ^ smaržīgu
zālāju pļavu, k a l iekopta agrāko, spalgām ffialārijas '
putnu klaigām piebrēkto risa sējum u purvainē, izbiedē- ļ
dam s ar prezidenta piederības zīmi apzīmogotos m ilz i-J
gos govju b aru s neticam i zilgi sazēlušo gafiību klaidos 1
b et viņš, patvēries ar baznīcas sam tu iztapsētā sava I
neatvairām ā likteņa vagonā, bez rim as p ats sev vaicā, J
jedritvai āžīt, kur palicis m ans vecais četrķepainaiš^vil’J
cieniņŠ, fnani anakondu un indīgo balzam īnu čūkslāji, 1
m anu m ērkaķu bļau stīg ā jezga, m ani paradīzes putni] ■-§
visa m ana tēvzem ē a r savu ģerboņa pūķi, m āt, k u rā r '
ag rāk ās stacijiņas un angļu platm alēs uzcirtušās n e rtjH
nīgās indiānietes, kuras, pa vagonu logiem pasniegd|'< 1
m as, pārdeva no g rauzdēta cukurslrupa veidotus zvērfriļ
ņus, m āt, sniegbaltā krējum ā aptrieptus kartupeļus, 1
dzeltenīgā krējum ā viegli apsau tētās vistaS Zem svin?- 1
gām arkām a r ziedos veidotiem ūzrakstierri, mūžīga 9
slava nopelniem b ag ātajam valdonim u n pavēlniekāpi, ļ
kura m ītne allaž nezinām a, bet, kad viņš ieminējās, ka 9
šāda bēgļa un tekuļa dzīve ir ļaunāka p ar nāvi, viņam 3
atbildēja, nē, m anu ģenerāl, ta s ir m iers k ārtības ietV lM
ros, un viņam neatlika nekas cits kā tam piekrist, jā,
tā jau nu g an ir, jo kārtējo reizi viņu atk al bija apžil
binājis m anu nedienu pam ātes H osē Ignasio Saensa
de la B a rras personiskais valdzinājum s, lai gan viņš j
bezmiega nākšu niknum ā sev uzkundzējušos švītu nezļ
cik reižu bija degradējis un apspļaudījis, bet tū līt atkal]
padevies tā burvestībai, kolīdz H osē Ignasio SaensSJ
de la B arra rīta saules Spožumā ienāca viņa kabinetā,|
sev līdzi saitē vezdam s m ilzīgo suni a r cilvēka acīm
un p a t cilvēka vārdu, lords Kehels, bēz kura n egāja pat!
izčurātles, un uzvarēja atkal vecā* labsirdīgā, p ret viņu]
pašu v ērstā form ula, neraizējies Ignasio, draudziņ, viņiš:
piekāpās, pildi savu pienākumu, un tā Hosē Ignasio (
S aenss de la B arra no jau n a ar neskartātn pilnvarām ]
atgriezās savā spīdzinātavā, kuru bija ierīkojis nepilnu!
piecsimt m etru attālum ā no prezjdenta pils koloniālā*
stilā celtā nevainīga izskata m ūra nam ā, kur ag rāk bija *
atradusies holandiešu v ājprātīgo patversm e. Tā, manu-fj
ģenerāl, bija tikpat liela kā prezidenta pils, paslēpusies I
mandeļkoku birzī, ar meža vijolīšu pjavu visapkārt, un ļ
tā s pirmo stāvu aizņēm a id en tifik ācijai dienesti u n ļ
dzim tsarakstu nodaļa, bet p ārējās telp ās bija u z s tā d īta s ]
tā d a s sarežģ ītas un barbariskas spīdzināšanas ierīces,
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10
ķādas vien spēj iedomāties cilvēka iztēle, un tādēļ prezideņts tā s a ri nem az nebija gribējis redzēt, bet vienķirši tika brīdinājis S aensu de la B arru, lai ta s pilda
javu pienākumu p ret tēvzemi pēc lab āk ās sirdsapziņas,
[ tomēr ar vienu nosacījum u, un proti, ka prezidents ne
kad šajā m ājā nav bijis, neko n av redzējis un neko ne
mina, un S aenss de la B arra deva savu godavārdu ap 
zinīgi kālpot jū su augstībai» m anu ģenerāl, un tā p at
izpildīja a ri pavēli nekad v airs nespīdzināt par pieciem
gadiem jau n āk u s zēnus, laižot cauri to dzimumorgāniem
l elektrisko strāvu, lai tā d ā k ārtā izspiestu atzīšanos no
zēnu vecākiem, jo ģenerālis baidījās, ka šād a nekriet
nība atkal v arētu izraisīt tā d u s pašūs bezmiega m ur
gus, kādus viņš bija pieredzējis kādreizējos loterijas
Lftikos, lai g an viņam nebija iespējam s nezināt, cik tuvu
Viņā guļam istabai u zstād ītas spīdzināšanas ierīces, jo
glgiierīgSs m ēnesnīcas n ak tīs viņu uzm odināja rītausm as
pērkonīgā B riknera mūzika, kas brāzm oja ar
nevīdam iem paliem līdzīgu postīgu dārdoņu, izmezļ dama, mandeļkoku lapotnē pa biju šās holandiešu ā rp rā 
tīgo iestādes logiem m irušo līgavu kreklu skrandas, lai
uzlielās nebūtu dzirdam i spīdzināto cilvēku ārp rāta
sāpju kliedzieni un pirm snāves g audas, bet ta s viss,
manu ģenerāl, mums neizm aksāja nevienu sentavo.
Hosē Ignasio S aenss de la B arra p ats p ar savu algu
I->ķgādājās karaliskus uzvalkus, dabiskā zīda kreklus ar
^■ pnogram m u uz krūtežas, lakādas kurpes, svārku atlo
kam piespraužam os gardēniju pušķus, franču sm aržas
ar ģim eņu ģerboņiem uz etiķetēm , bet neielaidās a r mei
tiešiem, tā p a t nebija dzirdēts, ka viņam piem istu pedeJS faiisk as noslieces, un nebija arī draugu, ne pašam saļl'Vaa m ājas, kurā uzturēties, nekā tād a, gluži1nekā, manu
R e n e r a l, viņš dzīvoja kā svētais, kā vergs nopūlēdamies
l/savā spīdzinātavā, līdz aiz pārgurum a nokrita tu rp at
K a b in e tā uz dīvāna, kur brīdi pagulēja, taču nekad naktī
r unlBekad ilgāk p ar trim stundām , bez jebkādas apsarH z e s pie durvīm un bez ieroča pa rokas tvērienam , tikai
[ smagi elsojošā lorda Kehela uzraudzībā, kurš bija gatavs
R ra j no ād as izlēkt, lai izpelnītos savu vienīgo iemīļoto
^ H rīb u , kas, pēc ļaužu valodām , bija nonāvēto cilvēku
B i l t ā s iekšas, pēc tam , kad tiem nocirsta galva, un
H iip ē c ar biezputras katla pļepēšanai līdzīgu rūkšanu
llaizvien m odināja savu pavēlnieku, kolīdz dzīvnieka cilF Vēciskais skatiens cauri m ā jas sienām sam anīja kādu
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tuvojam ies kantorim , lai kas ari n ācējs būtu, m anu ģe*
nerāl, jo Hosē Ignasio S aenss de la B a rra neuzticējis
p at savam attēlam spogulī un savus lēm um us pieņēiffij
ne ar vienu iepriekš neapspriedies, vadīdam ies vienīgi .
no šāvu aģentu ziņojumiem, kurvis saņēm a no visām
pasaules m alām , tā ka m irklī uzzin āja ■p a r je b jA j
notikumu v alsts iekšienē, kā a rī ikvienu trim dinieka no*
pūtu jebkurā p asaules m alā, tik precīzi darbojās viņa ;
spiegošanas u n uzpirkšanas zirnekļa tīkls, kura pave^ i
dieni tin ās ap visu zemeslodi, un šim nolūkam , manu
ģenerāl, viņš iztērēja visu savu n audu, jo neatbilda pa
tiesībai baum as, ka viņa bendeskalpi saņem ot ministru
algas, gluži pretēji, tie savus pakalpojum us piedāvāja
pilnīgi p ar velti, lai vien pierādītu, ka ir spējīgi gabalos
sacirst paši savu m iesīgu m āti un tā s m iesas gabalis
nomest cūkām apēšanai, balsij p at n e ie d re b o tie siln
tāpēc viņi še it ieradās nevis ar ieteikum a vēstulēm in
apliecībām p ar labu uzvedību, bet g an iesniedza d o k i
m entus ag rā k paveiktu zvērību pierādīšanai, lai vietr
gūtu iespēju darboties franču spīdzinātāju vadība, jo
tie, m anu ģenerāl, bija racionalisti, līdz a r t o savā zvē-:
rīgum ā m etodiski un pilnīgi sveši jebkādām līdzcietīb ai
jūtām , kas tiem ta d a rī deva iespēju kļūt p ar p ro g rl^ B
balstiem k ārtības ietvaros, nojaušot ikvienu s a z v ē r e l
tību, jau pirm s tā bija nobriedusi p ašu sazvērn iekuļ g ī ļ
vās, Viņi bija tie paši izklaidīgie klienti, kuri saldējumi*)
p ārdotavās atv ēsin ājās zem m ilzu v en tilato ru sp ā rn ie m
tie paši, kuri ķīniešu restorānos m ierīgi lasīja a v ī z e i
tie paši, kuri snauda kinoteātros, tie paši, kuri aufobu-*
soš dām ām m ātes cerībās pakalpīgi piedāvāja savu
vietu, tie p aši, kurus apm ācīja elektriķu un santehniķu
am atos pēc tam , kad viņi pusm ūžu bija pavadījuši,1dar
bodam ies kā n aktīs uzglūnoši z a g ļi'v a i lielceļu laupī-ļ
tāji, tie paši, kuri izm antoja gadījum u kļūt p ar mājkaM
poņu, kā a rī uz A tlan tijas pasažieru kuģiem un interni
nacionālos bāros darbojošos m auku līgavaiņiem , Maiajni
tū ristu aģentūru ekskursiju o rg an izētāji uz K arībuju* ļ
ra s salu paradīzi, B eļģijas ārlietu m in istra p r iv ā ts e k iļ
tā rs, M askavas S tarp ta u tisk ā s viesnīcas krēslainajā ce
tu rta jā stāvā visu m ūžu n o strād ā ju sī dežurante, kā jrf
daudzi citi nevienam nezinām i ļa u d is visnomaļākajos
pasaules nostūros, tom ēr jūs, m anu ģenerāl, v a ra t dusēti
m ierīgi, jo tēvzem es cildenākie patrio ti apgalvo, ka j u f l |
nekas no visa tā n av zinām s, ka viss notiek bez jusuļ
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piekrišanas, ka, to izdibinājis* jū s S aensu de la B arru
[utu nosūtījis uz o stas cietokšņa renegātu kapsētu, lai
ujTjfiņa pīšļiem jo le k n i'sa z e ltu m arg rietiņ as, un ka
jļid is, izdzirdot p ar kādu jau n u barbarism a aktu, klu
sībā pie sevis nopūtās, ja tikai ta s ģenerālim tap tu zinams, ja m ēs tikai atra stu iespēju viņam p ar visu no*
^ E k o šo p astāstīt, ja k au t kādā veidā v arētu pie viņa
piekļūt, bet, kad tād a rad ā s, ģenerālis cilvēkam, kurš
viņu nule bija informējis, piekodināja nekad neaizm irst,
ka es patiesi neko nezinu, neviena neesm u redzējis, ne
ar vienu p ar šīm lietām neesm u ru n ājis, tādējādi
ajkal atgūdam s sirdsm ieru, bet m aisi a r nogrieztajām
galvām tu rp in āja pienākt tā d ā daudzum ā, ka kļuva
gluži neizprotam s, kāpēc īsti H osē Ignasio S aenss de
la B arra caurcaurēm notašķījies ar asinīm , jo ļautiņi
gan ir jē ra dvēseles, taču ne ja u n u gluži tā d ā mērā,
un tā p at pavisam dīvaini šķita, ka p ag ā jis tik daudz
gadu, bet neviens no visiem trim ieroču veidu pavēlnie
kiem ne v ārd a neiebilst p ret pazem ojošo stāvokli, kādā
viņi»nostādīti, un p at nepieprasa algu paaugstinājum u,
nu gluži itin neko, un prezidentam nekas cits neatlika
kā uz savu roku m ēģināt noskaidrot pavēlnieku padevī
bas pjēloņus, izdibināt, kāpēc viņi nesāk dum poties un
tik pazem īgi pieņem civilas personas uzkundzēšanos,
bet ^>ēc apvaicāšanās godkārīgākiem , vai nebūtu laiks
apcirpt seksti asiņainajam iznirelim, kurš ap traip a bru. ņoto spēku nopelnus, saņēm a atbildi, nē, m anu ģenerāl,
ņavprērts, un kopš šā laika viņš pagalam v airs neatj jēdza, kurš ir kurš, kurš ar kuru ir uz vienu roku un
ķ īr i pret kuru u zstājas ša jā ļem bastā ar progresu k ār
t ī b a s ietvaros, kas ja u sāka sm irdēt iepuvušu līķu
tpsinakā, atgādinot cūcīgo p ad arīšan u ar loteriju bērniem,
ko jnan tik' gauži negribētos atcerēties, tom ēr Hosē
Iļļļ&sio S aenss de la B arra viņu nom ierināja a r savu
H iž o n ī g u suņu dresētāja rām o neatlaidību, guliet mieŅgi&ģenerāl, viņš teica, pasaule ir., jū sējā, un tik pārBfecinoši ieskaidroja, ka viss ir vienkārši un skaidri, ka
R e n e ra lis atkal m ierīgi atgriezās ša jā nevienam nepie
d e r o š a jā m ā jā, pa kuru ķlunkuroja no viena g ala
Uz otru, skajā balsī sev apvaicādam ies, jed ritv ai āzīt,
kaspes īsti tā d s esm u, ka jū to s it kā spogulī ar kājām
gaisā apvērsts? Kur, jed ritv ai āzīt, es īsti atrodos, ka
ļfik&tenis tū d aļ būs vienpadsm it no rīta , bet š a jā
tu k sn e sī n av m anām a kauču viena vienīga vistiņa, atce

rieties, viņš žēlojās, k i šeit bija agrāk, atcerieties, kādu
jezgu sacēla spitālīgie un tizlie, a r suņiem plēsdamies1
ēdiena palieku pēc, atcerieties slidenās dzīvnieku mēslu
pļeckas uz kāpnēm un p atriotu bļaurus, kuri mani ap«
stā ja ceļā, diedelēdami, uzkaisiet m an šķipsniņu vesdft.
bas sāls, m anu ģenerāl, nokristiet jn an u puiku, rasi,-]
viņam tad mitēsies skrejam ā kaite, Jo ļaudis ticēja1, ka ļ
es, uzliekot rokas, v aru p ret caureju palīdzēt labāk nekā !
zaļš banāns, uzlieciēt rokas m an uz sirds, lai tā p ā n
stātu kūleņot, jo m an apnicis dzīvot ar tādu sajūtu, it
kā zem kājām nem itīgi drebētu zeme, ar stingru sk jļ
tienu pavērojiet jūru, lai atvairītu viesuļvētras, manu
ģenerāl, palūkojieties debesīs, lai aizgaiņātu Saules.'ap-a
tum sum u, paskatieties uz zemi, lai izbailēs aizbēgt«
m ēra dīgļi, un ta s viss notika tād ēļ, ka ta u tā es bijir
izdaudzināts p ar nopelniem b agātu brīnum dari, kurt-,
iedvešot bijāšan u dabai, spējot grozīt Visumā iedibfl
nāto kārtību un aplauzt rag u s p at dievišķīgo paredzfl
jum u visvarenībai, un es ļaudīm devu visu, ko vien tie
lūdza, un uzpirku visu, ko vien tie m an pārdeva, tu n
k lāt nevis tāpēc, ka m an būtu vāja sirds, kā to apgajfl
voja m ana sirdsm em m īte B endisjona Alvarado, bet tāfl
pēc, ka cilvēkam v ajadzētu būt ar dzelzs Jkstīm , lai "
noraidītu lūdzēju, kurš skandina slav as dziesm as taviem]
nopelniem, turpretim ta g ad vairs nebija neviena, kur®
no tev is ko izlūgtos, neviena, kurš tev vism az pasacītij,
labrīt, m anu ģenerāl, kā jū s n ak tī labi gulējāt, un n n
kāda m ierinājum a viņam nesniedza p at drausmīgi®
sprādzieni n ak ts stundās, kuri viņu pam odināja a r .p līn
tošo logu rūšu šķembu sīko, k rusas negaisam līdzīgo]
šķindoņu, izļodzīja durvju palodas un izraisīja paniku
karaspēka daļās, taču uzjundīja prezidentā sajūtu, kŽ
vism az esm u v ē l. dzīvs, ko savas g alv as d žin k sto šai, j
klusum ā ja u biju sācis aizmirsi? lai g an reizēm ar san
viem sprakšķiem tā m an neļāva aizm igt, jo citādi lik ā a
ka esm u tikai uz šā s spoku m ājas sienām uzkrāsota
ķēms, kuram nav iespējam s izsacīt kādu pavēli, kurli
jau iepriekš nebūtu izpildīta, tā p a t izrādījās, ka izpifl
d ītas v isas viņā p at visintīm ākās vēlmes, p ar ko viņš'j
pārliecinājās oficiālajā avīzē, kad, atlaidies guļamtīkla,;
diendusas atp ū tā to p ārlasīja no pirm ās līdz pēdējais
rindiņai un redzēja, ka n av nevienas viņa dvašas izefj
pas vai vissīkākās g rib as ierosmes, kura nebūtu pubļl-f
cēta a r lieliem burtiem , kopā a r fotoattēlu ja u n a tilta
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svinīgas atk lāšan as cerem onijā, p ar k ura būvi viņš bija
pilnīgi aizm irsis, tā p at viņš bija redzam s attēlo s sakarā
pam atakm ens ieguldīšanu jau n ai skolai ielas slau 
cītāju sagatavošanai, nem az neskaitot vēl citus prezi
denta attēlus kopā a r slaucam u govi, maizeskoku vai
arī ^pārgriežam lentes nez kādos tu r svinīgos svētku
f^ctos, un tom ēr viņš n erada m iera, a r m ilzīgajām veca
ziloņa kājām šļūkdam s ap k ārt pa sav as vientulības
māju, lai sam eklētu k aut ko tādu, kas vēl nebija pazau
dēts, taču izrād ījās, ka viss veltīgi, jo putnu būrus kāds
jau bija p ārk lājis ar sēru d rān as skrandām , tā p a t jau
pirms viņa kāds bija pa logu pārlūkojis jū ru un saskai
tījis viņa govis, tā ka viss b ija pilnīgā kārtībā, un viņš
jau ar latern u rokā čāpoja atpakaļ uz guļam istabu, bet
tad no prezidenta apsardzes telp as pēkšņi n eparastā
sļpēkā un skaļum ā izdzirdēja p ats savu balsi un, ielie
cies pa atvērto logu, ieraudzīja ap televīzijas ap arāta
blāvi spīguļojošo ekrānu snauduļojam grupu apsardzes
virsnieku, bet ekrānā bija redzam s viņš pats, gan krietni
slaidāks un ņiprāks, taču tas bija viņš, m āt, nosēdies
Kancelejā, kurā viņam bija lem ts m irt, a r v alsts ģer
boni aizm ugurē un trim zelta aceņu pāriem uz galda,
a e t tag ad , no g alvas runādam s, sniedza v alsts saim nie
ciskā stāvokļa analīzi tik gudros zinātniskos izteicienos,
kādus, jedritvai āzīt, nekad nebūtu iedrošinājies atk ār
tot,..un šis skats bija vēl satraucošāks nekā aina, kurā
ļjļfjņ Š gulēja miris, ar ziediem izrotāts, jo tag ad bija
dzīvs un dzirdēja p ats savu balsi, jā , jā , m āt, nudien,
pats savējo, un ta s biju es, kurš nekad nebija varējis
pārvarēt kaunu, lai parādītos atklātībā uz balkona, ne
kad aiz kautrības nebiju iedrošinājies publfski runāt,
|)et;tag a d iņ viņš stāvēja tu r tik patiesīgi p ats un savās
m irstīgās miesās, ka neizsakām ā apm ulsum ā sastinga
ļpie loga, domādams, m anu sirdsm em m īt Bendisjona
Alvarado, kā gan šāda sp o k o šan ās' iespējam a, taču
w(psē Ignasio dc la B arra arī šoreiz palika n esatrau 
cam s, kad, sākās viena no nedaudzajām dusm u eksploIzijām, kurām prezidents bija ļāvies sav as valdīšanas
[ilgajos gados, un m ierīgi paskaidroja, nav ko skaisties,
sgenerāl, viņš atbildēja noteikti, bety piešķirdam s savai
balsij iespējami m aigu skanējum u, mums bija nepiecie
š a m s izm antot šo neatļau to paņēm ienu, lai p asarg ātu
ļno bojāejas progresa kuģi kārtības ietvaros, šāda ideja
fanum s rad ās tikpat kā dievišķīgas iedvesm as ceļā, ģe221

nerāl, pateicoties tai, m um s izdevās izkliedēt tautas šau* 1
b as p ar taustām as, m iesā un asinis tveram as varas1pa- 1
stāvēšanu; jo k atra m ēneša pēdējā trešdienā pa valsts ļ ļ
radio un televīzijas tīklu tiek sniegta pārraide a r n o v 3
mierinošu atskaiti p ar valdības darbību, atbildība par *
to jāuzņem as m an, jo es šeit novietoju, p a lū k o jie tie j^ |
šo puķu vāzi ar sešiem mikrofoniem saulgriežu veidi, |
kuri ierakstīja ska]ā balsī izsacītās prezidenta domai; ļ
bet jau tāju m u s uzdevis viņš p ats k ārtējās piektdienas 4
audiencēs, uz kuriem prezidents atbildējis, nezinādam s*^
ka viņa nevainīgās atbildes veidos runu, kas kļūs par. j i
ta u ta i adresētas ikmēneša atskaites sastāvdaļām , taču -j
ta jā s nav lietots neviens tēls, kas neatbilstu jū s ē ja m ;«
nedz a rī kāds vārds, kurš nebūtu nācis no jūsu m utesļH
p ar ko v a ra t pārliecināties no šiem ierakstiem, sacīja ]
S aenss de.la B arra un uz rakstām galda kopā ar mag- 9
netofona lentēm nolika pašrocīgi rak stītu vēstuli, kuru s
es, ģenerāl, parakstu jū su klātienē, lai jū s pēc s a v ie m ļ
ieskatiem izlem tu m anu likteni, un ģenerālis mulsi n o ^ ļ
lūkojās viņā, pēkšņi ievērodams, ka S aenss de la B a m J
pirmo reizi ieradies bez suņa, neapbruņots un n o ļ®
bāl is, un tāpēc prezidents, kā p arasti, nopūtās, ir ja u ' 9
labi, draudziņ Ignasio, pildiet vien savu pienākumu; m
viņš teica bezgala nogurušā balsī, atlaizdam ies m īkstajā 9
atzveltnes krēslā un stingu skatienu nolūkodamies pie ■
sienām sakarināto priekšteču ģīm etņu nodevīgajās acīs,4
p ats juzdam ies vecāks kā jebkad agrāk, sadrūm is ū n ijj
noskumis, taču ar to pašu neizdibinām o sejas izteiksmf r j ļ
kādu S aenss de la B arra atkal no jau n a iepazina, kad 9
divas nedēļas vēlāk bez iepriekšējas pieteikšanās ie r a ļf l
d ās prezidenta kabinetā, gandrīz vilkšus līdzi stiep-:ļi
dam s savu suni, a r steidzīgu ziņojum u, ka sākusies b r i i |J
ņota sacelšanās, kuru novērst v a r tikai jūsu iejaukšajlM
nās, general, un tad prezidents beidzot atklāja tā a k - f l
m enscietā valdzinājum a m ūrī sīku, gandrīz nem anāmu |
plaisājum u, kuru bija m eklējis tik ilgus gadus, un pie
sevis noteica, m anas atriebes sirdsm em m īt Bendisjona J
A lvarado, šis pirdaks aiz bailēm taču pietaisījis bikses, 1
tom ēr ned arīja nekā tāda, kas dotu iespēju nojaust viņa
nodomus, bet, gluži otrādi, it kā ietīstīja S aensu de la a
B arru m ātišķas aizgādības oreolā, neraizējies, draudziņ ■
Ignasio, viņš nopūtās, m um s vēl diezgan laika, neviena ;
netraucetlem , apsvērt, kur, jedritvai āzīt, īsti meklējama m
patiesība ša jā pretrunīgo patiesību dūksnājā, kuras m
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šķita vēl m elīgākas p ar meliem, bet S aenss de la B arra,
ielūkojies savā k abatas pulkstenī, atbildēja, ka tū līt
p īšot septiņi un visu triju ieroču šķiru pavēlnieki, ģeK rāl, pašlaik k atrs savā m ā jā beidz ietu rēt v akariņas
k pā a r bērniem un sievu, lai p at ģim enes locekļiem ne*
rastos nekādas aizdom as, pēc tam viņi, ģērbušies privā' a s ēbēs, bez apsardzes izies pa kalpotāju durvīm,
k u r gaidīs pa tā lru n i izsaukts taksom etrs, tād ējād i mē
ģ in o t novērst m ūsu ļaužu uzm anību, kurus neviens, proļ i n s , nepam anīs, lai. gan tie visu laiku bū s tu rp a t tu 
ram ā, ģenerāl, nom askojušies p ar atbraukušo taksoJiietru šoferiem, taču ģenerālis tikai pavīpsnāja, noteica,
a-ā, un piebilda, neraizējieties, draudziņ Ignasio, labāk
» s k a id r o jie t m an, kā m ēs līdz šim esam nodzīvojuši
ar veselu ādu, ja, pat pēc jū su aprēķiniem , nogriezto
[galvu dēļ esam iemantojumi tik daudz ienaidnieku, kuru
pau d zu m s pārsniedz arm ijas skaitlisko sastāvu, taču
B e n s s de la B arra sasp rin g ti ieklausījās sava pulksteņa tikko dzirdam ajos tikšķos un paskaidroja, paliek
fekai v airs nepilnas trīs stu n d as laika, ģenerāl, sausze
mes bruņoto spēku pavēlnieks ša jā brīdī dpdas uz
K ondē kazarm ām , k ara flotes pavēlnieks uz o stas cieB k s n i, bet gaisa spēku kom andieris uz Sanheronim o
B āzi, vēl iespējam s viņus apcietināt, jo nelielā attālu m ā
iem seko a r dārzeņiem piekrauta drošības dienesta kraEvas m ašīna, bet ģenerālis, redzēdam s S aensa de la Barp a s bažas aizvien pieaugam , ju tā s atbrīvots no ilg ā
|kalpības sloga, kas nežēlībā pārspēja p a t viņa varasIķāri, m ierin o ši noteica, neuztraucieties, draudziņ Ignapio, bet labāk paskaidrojiet m an, kāpēc jū s neesat sev
[nopircis m āju jū ra s tvaikoņa lielumā, kāpēc jū s, nau d as
■ ^kārodam s, plēšaties m elnās m iesās tik p at kā zirg 
ēzelis, kāpēc jū s dzīvojat tā d ā attu rīb ā kā jauniesauk
ta i s kazarm ās, ja p at visklīrīgākie meitieši paši atpo
gājas, lai vien nokļūtu jū su g ultā, jū s, draudziņ Ignapio, taču esat vēl svētulīgāks p ar jebkuru m elnsvārci,
P>et S aenss de la B arra, saltiem sviedriem pārplūdis un
■m akdam s bailēs, kuras veltīgi centās noslēpt zem ierasļ p s b rašās stā ja s m askas krem atorijas tveici uzvedošā
» rez id en ta kancelejā, izdvesa, pulkstenis ir vienpadsm it,
tag ad ja u p a r vēlu, jo ša jā brīdī pa telegrāfa vadiem
[uz vistālākajiem garnizoniem v alstī sāk cirkulēt pavē
lies, dum pju vadoņi pie parādes uniform ām piesprauž
Egodazīmes, lai oficiāli nofotografētos ja u n ās valdošās
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h u n tas sastāv ā, bet viņu ad ju tan ti izsū ta pēdējās pavē
le s ša jā ķarā bez pretinieka, kur vienīgais kaujas uz*
devums bija savā kontrolē pārņem t sakaru centrāles un
sabiedriskās iestādes, taču prezidents nepam irkšķināja
ne acu, sajū to t lorda Kehela sēcošo elpu, kad suns izslē
jās, nokarinādam s g ara i a sa ra i līdzīgu sm alku siienoi
pavedienu, nebaidieties, draudziņ Ignasio, kāpēc jū s tik
ļoti baidāties no nāves, un H osē Ig n asio de la B arraf
a r vienu grābienu norāva sviedros izm iekšķēto celuloīda
apkaklīti, un v iņa skatuves baritona seja iz sk atījās tik
p at kā bez dvēseles, ta s taču dabīgi, viņ š atbildēja, |o
bailes no nāves ir laim es gailējošo ogļu plēnes, tāpēc
jū s tā s nepazīstat, ģenerāl, un, k ā jā s uzslējies, pa pa
radum am skaitīja k atedrāles stundeņa sitienus, pulkste
n is ir divpadsm it, viņš teica, jum s, ģenerāl, v airs pa
saulē nepaliek-neviena, es biju pēdējais, tom ēr prezij
dents savā atzveltnes krēslā p a t nesakustējās, līdz no
U zvaras laukum a sadzirdēja pazem es, pērkonam līdzīgo
tanku dārdoņu, pēc tam nosm īkņāja, jū s alojaties, drāūd
dziņ Ignasio, m an vēl paliek ta u ta , viņš teica, mūžam
tā pati nab ag a ta u ta , k u ra ja u pirm s rītausm as, sekai
dam a pa v alsts radio un televīziju p ārraid ītajam neiz
dibinām ā vecūkšņa kvēlas v ēsturiskas degsm es ap g a fo
tam aicinājum am visiem dzim tenes dēliem bez jebkādas
atšķirības, bija izgājusi uz ielas, jo prezidents tautai
pavēstīja, ka visu triju ieroču šķiru pavēlnieki, pastā-*
vošās valdības m ūžam negrozām o ideālu apgaroti, manā
personīgā vadībā un kā aizvien iztulkodam i suverenās
ta u tas gribu, ša jā spožas slavas apm irdzētajā pusnattļ]
stundā darījuši galu civilās personas asiņ ain a terora
aparātam , kura izrīkotāju sodījusi pūļa aklo dusnii
tiesa, jo Hosē Ignasio de la B arra, biezenī s a š ķ a id i«
ar kājām augšup k a rā jā s pie kāda no U zv aras laukum i
latern u staba, bet m utē viņam bija iesprausts p a š »
nogriezts dzimumloceklis, kā ja u to visu b ija paredzējis
prezidents, likdam s m um s iepriekš nobloķēt uz ārvalģB
pārstāvniecībām vedošās ielas, lai nevienam nebfiftii
iespējam s tu r m eklēt patvērum u, un tā p ū lis viņu, maflij
ģenerāl, bija trenkājis, apm ētādam s a r akmeņiem, lai
g an iepriekš m um s kā sietu vajad zēja sa ša u t viņa s l »
kavīgo suni-, kurš trim civilpersonām vēl paguva izrota
ķeskas un sm agi sakost septiņus kareivjus, kad ta u t »
m asas ielauzās viņa dzīvojam ās telp ās un pa lo g ie ļ
izm eta divsim t pilnīgi ja u n as brokāta vestes vēl ar tiifl
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linas zīmēm , trīs tūkstošus p āru nekad k ājās neuzvilktu
Iftšļu kurpju, trīs tūkstošus, m anu ģenerāl, redziet, kur
izkūpējusi valsts naudiņa, kā a rī neskaitām u daudzumu
K ārbu a r gardēniju ziediem v alkāšanai pie svārku atl oka, tā p at veselu lēveni skaņu plašu a r Briknera m ū
zikas ierakstiem, uz kurām bija viņa pašrocīgi izdarītas
Kffizīmes p ar atskaņojum a veidu, pēc tam , protam s, tika
E p r īv o ti visi pagrabos ieslodzītie apcietinātie un aizd edzināti kādreizējās holandiešu trakom ājas moku kambari, pūlim nem itīgi aurojot, lai dzīvo ģenerālis, lai
Ē zīvo dižais vīrs, ku rš beidzot atsk ārtis patiesību, jo visi,
p ia n u ģenerāl, daudzināja, ka >ūs no visa tā neko nep s o t .zinājis, ka asiņainais slepkavniekš kā aizsegu ļau n 
prātīgi izm antojis jū su labsirdību, kālab vēl arī šobrīd
ļļcā žurkas tiek tv arstīti visi viņa drošības dienesta benB eskalpi, kuriem saskaņā fir jū su pavēli liegta jebkura
ro u ņ o to spēku aizsardzība, lai tād ā k ārtā ta u ta beidzot
Lvarētu gan d arīt senās pārestības un briesm udārbus, un
Iviņš visam piekrita, m an nav iebildumu, jo prezidentu
B ezg ala aizkustināja aum aļām dimdošie katedrāles līks*
m u zvani, brīves dziesm as skandinošā mūzika un
Ipateicības saucieni, ko izkliedza U zvaras laukum ā d rūz
mējošos ļaužu bari, nesdam i a r milzīgiem burtiem izzī. m ētus transparentus, ņēmi, Dievs, savā aizsardzībā slaB eno tēvzemes dēlu, kurš m ūs izvedis no terora tum sas,
ļim ša jā bijušo slavas* la ik u cildinājum a gaisotnē viņš
i ekšpagalmā lika ierindā nostāties karaskolas audzēk
n ē m , kuri viņam bija palīdzējuši n okratīt p aša v ara s
v e i k t ā s galeras noziedznieku sm agās važas, un, uz
Ikatru ar pirkstu norādīdam s, atbilstoši sa v ai iedvesmai
a r m ums aizpildīja savas satru n ēju šās valdības pēdējās
virspavēlniecības rin d ās izrautos robus, kas bija radup ie s, aizvietojot Letisijas N asareno un m azā ģenerāļa
p lepkavas, kuri, naktsdrēbēs ģērbušies, centās patverties
P rv a ls tu pārstāvniecībās, lai g an viņš tos v airs tikai ar
M īlēm pazina, bija aizm irsis to uzvārdus un veltīgi
Isirdī m eklēja kādreizējo naidu, kuru bija apņēmies sa 
glabāt līdz p at m ūža galam , bet ta g a d v airs atrada
R k a i aizvainotās lepnības izplēnējušās sprikstis un p a
spēlēja, lai viņi vācas ratā , pēo tam atbilstoši šadai p a
v ē le i aizturētos sadzina pirm ajā kuģī, kas devās ceļā
u z turieni, kur tos v airs neviens neatcerēsies, bet pats
Prādīja ja u n ās valdības pirm o sēdi, skaidri atskārzdam s,
|k a šie ja u n ā gadsim ta ja u n ās paaudzes atlasītie eksem*
6 -1 9 8
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plāri bija tie paši mūžīgi noputējušās frakās ģērbugies
gļēvuļi bez kaut cik stingrāka mugurkaula, ar to vienīgo atšķirību, ka Šie vairāk alka goda kā varas, bija
biklāki, pakalpīgāki un mazāk noderīgi nekā iepriekšg-*
jie, kad vajadzēja kārtot ārējo parādu maksājumus, kuri
jau pārsniedza visu, kas vien viņa paputējušā lietuvēna
murgu valstī būtu sagrābstām s, jo nekas jau vairs ne*
bija glābjams, manu ģenerāl, pat pēdējais augstkalnes
vilciens bija nogāzies ar orhidejām aizaugušā bezdi*^
benī, un sadragātajos vagonos ar samtu pārvilktieiņa
sēdekļiem tagad m itinājās leopardi, tvaikoņi ar ratu pie
dziņu bija iestiguši rīsa lauku dūksnājos, pāri atstājot
tikai skeletus, vēstules satrusējušas pasta maisos, pre-■
zidenta kajītē starp nespodriem mēnesnīcas spogu|iem
draiskojās jūrasgovju pāri veltīgās cerībās dzemdēt si
rēnas, bet to, nešaubīgi ticēdams progresam kārtīh»
ietvaros, nezināja vienīgi prezidents, jo tolaik viņadi
nebija citas saskares ar dzīvi kā vien oficiālā āvīzca
kas, manu ģenerāl, tika iespiesta vienīgi jums, pilnīgs
izdevums vienā vienīgā eksemplārā a r tādām ziņām,;
kuras jum s lasīt bija patīkami, a r tādu noformējumu
un ilustratīvo materiālu, kādu jūs gaidījāt, ar tādu pro
pagandas materiālu, kas viņa acīm uzbūra pavisam citu
sapņu pasauli nekā tā, kurā viņš pavadīja savas dien»
dusas stundas, līdz es pats ar savām neticīgajām acīm
varēju pārliecināties, ka aiz m inistriju saulaino stiklu
celtnēm neskartas uz ostas pauguriem bija palikušais
raibās nēģeru būdeles, ar palmām apdēstītie bulvāri]
līdz pat liedagam bija iekārtoti tikai tādē), lai es nerej
dzētu, ka aiz romāņu stilā uzceltām varas mītnēm m
kolonnu galerijām vēl aizvien plešas nožēlojamie, mūsu
biežajos orkānos sapostītie kvartāli, sm aržīgās ziedu^
pļavas abpus dzelzceļa līnijai bija uzkoptas tikai tādēfļ
lai pasaule man šķistu tikpat koša kā ūdenskrāsas, ari
kurām manasL sirds māmuļa Bendisjona Alvarado izkrāp
soja savus putnus, turklāt viņš tika apm ānīts nevis
tāpēc, lai viņam izdabātu, kā viņa slavas laiku pēdējos;
gados bija darījis ģenerālis Rodrigo de Agilars, nedz
ari nolūkā saglabāt viņa labo omu, kā to, vairāk gan
aiz līdzcietības nekā mīlas, bija darījusi Letisija Nasareno, bet tagad tas viss tika darīts tāpēc, lai viņš pa
liktu savas paša varas gūsteknis iekšpagalma seibas
koka pavēnī uzkārtā guļamtīklā, vecuma plānprātībā
līdz mūža galam neizdibinātu patiesību un' pat nedzir-

dētu skolnieču dziesmu, cltronkoka zarā za|ā putniņš
r a bs dzied balsī skaļā, redziet, kāda cūku būšana, toEmēr visi šie māži maz ko panāca, jo viņš mēģināja saK ie rin ā tie s a r īstenību tādā veidā, ka atkal atguva vaistij tik izdevīgo monopolu uz tirdzniecību a r hinīnu un
Icjtiem svarīgiem ārstniecības līdzekļiem, taču īstenība
ļ viņu pieveica ar brīdinājumu, ka pasaule izmainījusies
Jtin *dzīve turpinājusies pat viņa varas aizmugurē, jo
ifirād ījās, manu ģenerāl, ka mums vairs nav nekāda
Sfl&kao, nedz arī hinīna, nav mums itin nekā, atskaitot
»Viņa paša personīgos neizmērojamos, taču neauglības,
un ndīKdienības apdraudētos īpašumus, taču arī šādas
posta vēstis prezidentu neietekmēja, un viņš nosūtīja
iuaaicinājum u vecajam vēstniekam Roksberijam cerībā
ie domino galda atrast kādu izeju, bet vēstnieks savā
p irastajā stilā viņam atbildēja, nekādi pekstiņi nesa*Irtāks, jūsu augstība, jo visai jūsu valstībai nav ne graša
» ē rtīb a s , izņemot jūru, kura ir tik dzidra un sātīga, ka
pietiktu zem tās iekurt uguni, lai visai pasaulei uzvārī' tos jo sātīga krabju vira, tā ka padomājiet, jūsu augtttīb a , to mēs labprāt pieņemtu nokavēto parādu pro
c e n tu dzēšanai, ko citādi nespēsiet nolīdzināt kaut vai
ftim t nākošo paaudžu laikā, pat ja tās būtu tikpat čaklas kā jūsu ekselence, bet prezidents pirmo reizi to nopietni pat neuzklausīja un pavadīja vēstnieku līdz kāp
n ē m , nodomādams, mana sirdsmemmīt Bendisjona Alvarado, ko šis vēl neiedomāsies, grūdīs gan taksim
taukus, barbari gatavie, iedomājušies izstrēbt mūsu
j ū ru. Kā parasti atvadījies no vēstnieka, tam ar delnu
Jttzplādam s pa plecu, un taustīdamies caur varas aug
s tie ņ u m iglas iluzorajām bārkstīm, viņš atgriezās savas
esamības vientulībā, jo ļaužu bari jau bija aizvākušies,
Hcolīdz no arm ijas krājumiem gaviļu starpbrīžos, tiem
iv a irs neizsniedza ēdienus un dzērienus, paņemdami sev
l ī dzi mūždien vienādos īrētos saukļus, lai tos uzglabātu
l īdz nākamai svinību reizei, un tā pils saloni atkal dir
n ē j a skumji un tukši, lai gan prezidents bija pavēlējis
neaizslēgt durvis ne dienu, ne nakti, un ikviens būtu varējis tiir ierasties tāp at kā agrāk, kad šī m āja vēl nebija
miroņu nams, bet kaimiņiem aizvien atvērta pils, tomēr,
p ņ a n u ģenerāl, tagad tu r vairs nepalika neviens cits kā
tikai spitālīgie, a lie un tizlie, kuri gadiem ilgi bija uz*
turējušies pils priekša un kuruS jau Demetrijs Aldouss
bija redzējis gozējamies saulē pie Jeruzālemes vārtiem,
8*
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mūždien trenkātus, bet neuzvaram us nesatricinām us
savā pārliecībā, ka agrāk vai vēlāk tiem tiks dota iespēja
atgriezties, lai no prezidenta rokām saņem tu veselības,
sāls šķipsnu, tāpēc ka viņam vajadzēja pārciest visus«
likteņa triecienus, kaislību baism as un aizm irstības neīj
dienas, kā jau palaikam mūžīgam un nem irstīgam un
tā a rī patiesi notika, jo, atgriezdam ies’no slaukšanas,
reizēm; viņš tos atkal sastapa iekšpagalm ā uz' k au t kā j
sakleķētas ķieģeļu krāsniņas vārām sev ēdienu konservuļ
bundžās no dažādām paliekām, ar sakrustotām rokārnj
izstiepušos, guļam rožu krūm u pavēnī uz augoņu stru
tās izmiekšķētiem paklājiem , pēc tam lika viņu vajadzī-.)
bām uzm ūrēt, kopējai lietošanai īstu pavardu, n o p irk »
visiem jaunus paklājus un iekšpagalm a nostūrī pavēlēja/
uzcelt palm u lapu nojumi, tā ka tiem v a irs nevajadzējaS
meklēt patvērum u m ājas iekšienē, taču nepagāja ne č e f ļ
ras dienas, kad viņš atkal atrada spitālīgo pāri gujamj
uz svinību zāles arābu tepiķiem, vienu no aklajiem s a J
stapa m aldām ies pa kancelejām , bet kāds no tizlajiem]
bija nokritis pa kāpnēm un salauzis sev locekļus, tāpēc]
vajadzēja noslēgt durvis, lai šie ieklīdeņi a r savierajļ
pūžņiem nenotrieptu sienas un sa n itārā dienesta dar-j
binieki, apsm idzinot viņus a r karbolu, nesagandētu m iti
ja s gaisu, taču, kolīdz tie bija patriekti no vienas vietas,]
tā tūlīt uznira citā, sīksti, nepārliecinām i, a r dzelžainu'
ticību pieķērušies savai senajai ietiepīgajai cerībai pattad vēl, kad jau neviens vairs neko negaidīja no vārgāk
vecuksņa, kurš savas rakstiskās piezīm es slēpa sienu?
šķirbās un savas atm iņas purvāju m iglas pretvējos^
orientējās tikai pēc taustes, un ilgās bezmiega stundas
pavadīja, vaļādam ies guļam tīklā un prātodam s, kā, je-,;
dritvai āzīt, lai es tieku vaļā no vēstnieka F išera^kurši
iesaka izsludināt, ka m anu zemi piemeklējusi dzeltenā
drudža sērga, un tad ar šādu- ieganstu, dibinoties uz
noslēgto savstarpējās palīdzības līgum u, m alā izceltos,
jū ra s kājnieku desants un paliktu pie m um s tik ilgi,?
līdz panīkusī tēvzeme atkal atgūtu dzīvības sparu, uz
ko prezidents tūlīt atbildēja, nē, tāda cūku būšana ne-notiks, iedvesmodamies no atm iņām par Savas valdīša
nas pirmo laiku, kad bija rīkojies līdzīgā kārtā un iz
m antojis karastāvokļa ārk ārtējās pilnvaras, lai novērstu
draudīgu tau tas sacelšanos, ša jā nolūkā oficiāli a r dek
rētu izsludinādam s, ka valstī sācies m ēris, pēc tam virs
bākas tika pacelts dzeltenais karogs, slēgta osta* par-.
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trau k ta svētdienu svinēšana, izdots aizliegum s publiski
' ap rau d āt m irušos un to piem iņas godināšanai spēlēt
mūziku, toties bruņotajiem spēkiem piešķīra tiesības
^pārraudzīt šā dekrēta izpildi un pēc sava ieskata izdarīties ar m ēra slimniekiem, bet ta s noveda pie tā, ka ar
[attiecīgiem piedurkņu apsējiem ap g ād ātas arm ijas s a 
nitārās vienības publiski nogalināja pie visdažādākāni
»aprindām piederošus cilvēkus, ar sarkanu apli apzīmēja
par režīm am naidīgu noskaņojum u aizdom ās turēto
Piedzīvotāju m āju durvis, vienkāršiem likum u pārkāpē
jie m , lezbejiski vīrišķīgām sievietēm un pederastiski Sie
višķ īg iem vīriešiem Uz pieres iededzināja zīm ogus, kas
tik a lietoti liellopu piederības apzīm ēšanai, bet īpaša
sa n itā rā m isija no vēstnieka Mičela p ārstāv ētās zemes,
pateicoties šā diplom āta gādībai, steidzīgi rūpējiās, lai
ar bīstam o sērgu nesaslim tu prezidenta pils iemītnieki,
šajā nolūkā no grīdām aizvācot septiņu m ēnešu vecumā /
ldzim ušo kverpju izkārnījum us, lai tos aplūkotu zem
palielinām iem stikliem, ūdens krūkās sam etot dezinficē*
ļjošas tabletes un laboratoriju izm ēģinājum u dzīvniekus
[ēdinot a r kāpuru barotnēm , taču prezidents p ar visu to
ļaiz smiekliem gandrīz nobeidzās uti a r tulka palīdzību
Svešzem niekiem paziņoja, neesat taču tād i pirdaki, go
dātie m isteri, teitan nekāda m ēra nav, atskaitot jūs
[pašus, tom ēr viņi n eatlaid ās un palika pie sava, jo no
A ugstākām instancēm saņem ts rīkojum s, ka m ēris šeit
|eso t, tālab viņi sag atav o ja speciālu pretm ēra aizsardzī
b a s ziedi, zaļganu, biezu triepi, a r ko tika noziesti visi
[pils apm eklētāji, lai kādi būtu viņu diplom ātiskie r.angi,
fno viszem ākajiem līdz pašiem augstākajiem , turklāt
[audiencēs viņiem v ajadzēja ieturēt attiecīgu atstatum u,
; paliekot stāvam pie sliekšņa, bet prezidents sēdēja zāles
kViņā galā, līdz kurienei g an sniedzās apm eklētāju balss,
ta ču ne viņu elpa, un tā viņš ta g ad pilnā kaklā sakiie
jūdzās a r dižciltīgajiem , kailajiem apm eklētājiem , kuri
ž e stik u lē ja a r vienu roku, tā un tā, jū su augstība, bet
a r o tru aizsedza savu ļengano, a r ziedi nokrāsoto gai
līti, un ta s viss notika tādēļ,
p asarg ātu no aplipša
n a s briesm ām cilvēku, kurš nervozā bezmiegā līdz vispēdējiem sīkumiem bija izdom ājis šos m elus, sagudrojis
ģeoloģiskas aplam ības un izplatījis pareģojum us par
draudīgām kosmiskām parādībām , vadīdam ies no saviem apsvērumiem, ka, Jo m azāk (audis ko saprot, jo
vieglāk tie iebiedējami» u n kurš p a t acis nepam irkšķi
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n āja, kad viens no viņa adjutantiem , šausm ās nobālējis
un miera stā jā sastindzis, paziņoja jauno vēsti, kam
nu ģenerāl, civiliedzīvotāju vidū m irstība no mēra
pieņēmusi milzu apm ērus, un tā prezidents pats caur
savas karietes aizm igloto lodziņu redzēja pēc viņa pa
vēles apstādināto sla ik u tukšajās ielās, kur nebija
neviena dzīva cilvēka, redzēja dzelteno karogu izbrīna
sastingum u, redzēja noslēgtas durvis pat ta iā s m ājās, kutj
ras nebija apzīm ētas ar sarkano apli, redzēja uz balkoni
niem satupušos trekni pieēdušos m aitu vanagus, redzēja
līķus, līķus uh atkal līķus, un to bija nesaskaitām s d auļ
dzums gan dum brājos, gan g rēdās sakrauti uz saulesi
svelmes kveldētām terasēm , g an izstiepušies trūdēja
tirgū starp dārzeņu grēdām , m iruši, stingi pie miesas
un dvēseles, m anu ģenerāl, un neviens nezināja, cik'
daudz īsti to ir, tom ēr k atra ziņā daudjs vairāk, nekā
viņš lab p rāt būtu redzējis savus ienaidniekus līdzīgi!
nosprāgušiem suņiem sam estus m ēslu kastēs, bet pāriļ
šķērm ajai trūdošo līķu, sm irdoņai un ierastajam ielu
.smārdam- bija jau jau šam a m ēra kašķa smaka, taču
viņš palika nesatricinām s un neuzklausīja nekādus lū«j
gurnus, līdz atkal ju tā s neierobežots noteicējs savas
varas pilnā apjom ā, un tikai tad, kad šķita, ka nav ne
cilvēku, ne Dieva spēkos ap tu rēt drausm īgo mirstību,
mēs ieraudzījām ielās parādām ies karieti bez atšķirības
zīmēm» kurā no pirm ā acu uzm etiena.neviens nepazina
v aras diženuma salto elpu, taču ar sēru sam ta audumu
izpolsterētajā karietes iekšienē mēs saredzējām mironīgas acis, drebelīgas lūpas un* līgavaiņa kāzu cimdus
saujām izkaisām nam u portālos sāli, redzējām nacio-,
nālā karoga k rāsās rotātu vilcienu cauri gardēniju biež
ņai un izbiedētu leopardu bariem , tikpat kā a r nagiem
uzraušam ies līdz p a t visklinšaināko provinču augstkalnu
debess m iglas karnīzēm , redzējām aiz vientuļā vagona
logu aizkariem žulgas acis, norūpējušos, vaigu un jau^
nāvīgi gļēvu roku, kas viņa bērnības drūm ajās augst-,
kalnēs saujām kaisīja veselības sāli, redzējām senlai
cīgu upju tvaikoni a r koka ra tu piedziņu un ērmīgām
pianolam ar m azurkas veltnīšiem , kurš klupdam s kriz
dam s lau zas cauri radzēm , sm ilšu sērēm un pavasara
katastrofālo palu sanesto selvas koku lauzu aizspros
tiem, redzējām prezidenta kajītes logā drūm a saules
norieta acis, redzējām b ālas lūpas, bezdilba delnu riek
šām izbārstām sāli svelmes izdedzinātos, snaudulīgos
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ciem atiņos, un ikviens, k u rš 8o sāli nobaudīja vai aplai
zīja zemi ta s izbārstTŠanas vietā, acum irklī izveseļojās
un uz ilgu laiku bija nodrošināts kā p ret (auna p are
dzējumiem nākotnē, tā p ret veltīgu ilūziju vēju rotaļu,
un tā prezidentam sava m ūža dziļā rudens pēdējos g a
dos nebija nekāds pārsteigum s, ka viņu pēc tam lūdza
vēlreiz atjau n o t tād u pašu desanta režīmu, tā p a t kā
iepriekšējo reizi dibinoties uz m elīgo ieganstu p ar dzel
tenā drudža politiskās epidēm ijas atsākšanos, taču šoļreiz viņš noteikti p retojās visiem apsvērumiem, ko izffe z lja v iņa trulie m inistri, pieprasīdam i, lai atkal at
griežas jū ra s kājnieku desants, m anu ģenerāl, atgriežas
a r savām m ēra apdraudēto dezinfekcijas m ašīnām , vien
alga, ko viņi p ar to p rasītu , lai atgriežas a r saviem
Spodri baltajiem hospitāļiem , savām zilgajām zālainēm ,
Saviem rotējošiem Ģaenš sm idzinātajiem un tādējādi ik
viena g arā g ad a noslēgum u ievadītu a f lab as veselības
gadsim tiem , taču šoreiz viņš trieca ar dūri pa galdu,
izlem dam s, nŽ, jo au gstākā atbildība gu lstas uz mani,
līdz skarbais vēstnieks M akkvīns viņam atcirta, ka
laiks, augstība, Izbeigt diskusiju, jo v alstī pastāvošā
Ie k ā rta balstās nevis v a irs uz cerībām , iedzīvotāju pie
lāgošanos un p at n e uz teroru, bet vienīgi uz ilg as un
'y airs p a r labu nevēršam as pieviltības inerci, izejiet
ielās, p ats ieskatieties patiesībai sejā, jū su augstība, un
jū s redzēsiet, ka esam loka noslēgum ā, kad vai nu iero
das jū ra s kājnieku desants, vai a rī mēs pievācam jūru,
nav citas izejas, jū su augstība, un patiesi, m āt, citas
^izejas nebija, un tā viņi ap rīlī aizvāca m ūsu Kārību
jūru. A tbrauca vēstnieka Ivinga jū ra s inženieri, sa 
grieza jū ru gabalos, sanum urēja tos un aizveda tā lu no
m ūsu virpuļ viesuļiem, novietodami A rizonas asiņai
n ās rītau sm as apvidos, tu rk lāt, m anu ģenerāl, pievāk
dam i to ar visām dzīļu bagātībām , ar m ūsu pilsētu
atspulgiem , m ūsu biklajiem slīkoņiem, m ūsu n ep rātīg a
jiem pūķiem, lai g an viņš bija izspēlējis savas tūkstoš
gadīgās viltības visdrosm īgākos reģ istru s, pūlēdamies
izraisīt nacioflālu pretestības kustību pret notiekošo
izlaupīšanu, bet neviens, m anu ģenerāl, tam nepiegrieza
nekādu vērību, neviens negribēja iziet uz ielas, u n ne
līdzēja ne pierunās, n e draudi pielietot spēku, jo mēs
visi domājām , ka ta s ir atkal kād s jau n s valdīšanas
sagu d ro ts gājiens, kādus ne m azum s bijām piere
dzējuši, lai prezidents apm ierinātu savu nerim tīgo v a 
231

raskāri uņ izplestu pāri visām: robežām un iespējām*
un mums bija vienalga, kas n q fie k ,ra u j yīņu kociņģ;
lai aizvāc jūr'u, lai aizvāc kauču vai p ašu tēvzemi ar
tās* ģerboņa pūķi, tāpēc m ēs palikām nedzirdīgi pret
privātās drēbēs pārģērbušos m ilitārpersonu a ic in ā ja '
miem, kad tie ieradās m ūsu m ājās, tēvzemes vārdā lūg:
darni m ūs iziet uz ielas un izkliegt sauķļus, svešzem?
nieki, vācieties prom no m ūsu zemes, lai tādējādi no
vērstu valsts noplicināšanu, m ūs p at kūdīja izlaupīt un
nodedzināt svešzemniekiem piederošos veikalus un vav
sarnīcas, par protesta izrādīšanu m um s piedāvāja a?ī
naudu -un karaspēka aizsardzību, jo arm ija cīņā preļ
agresiju esot vienota a r tautu, taču neviens, m anu ģe*j
nerāl, negāja, jo neviens nebija aizm irsis, ka jau agrāk
ar karavīra godavārdu mums ta s bija piesolīts, bet, kad
parādījām ies ielās, tad pret mums atklāja nāvējošu
uguni, dibinoties uz ieganstu, ka m usu rin d ās ie la v īju 
šies provokatori, kuri. šāvuši uz karavīriem , un tāpēc*
m anu ģenerāl, mēs šoreiz nelikām nekādas cerības uz
tautu ,un viņam v ajadzēja vienam uzņemties p ar sodu
visu atbildības n astu ,un nolīgum u p arak stīt vienam;
domājot, m anu -sirdsmemmīt Bendisjona Alvarado, tu
visskaidrāk zini, ka labāk palikt bez jū ra s nekā atkal
atjau t izcelties jū ra s kājnieku desantam , atceries, viņi
taču bija tie, kas pavēles izdom āja, bet man vajadzēja
tā š parak stīt, viņi m ūsu m āksliniekus padarīja, p ar pederastiem, viņi atveda mums Bībeli un sifilisu, viņi
iestāstīja ļaudīm , ka dzīve esot viegla, ka ar naudas
palīdzību panākam s viss, bet nēģeri izplatot lipīgas sli
mības, viņi centās m ūsu kareivjus pārliecināt, ka tēv
zeme esot pērkam a un pārdodam a, ka godaprāts esot
valdības cūcīga izdoma, lai panāktu, ka kareivji cīnītos
bez m aksas, un tikai tāpēc, ka negribēju redzēt šis ne
lietības atkārtojam ies, es viņiem piešķīru tiesības izm an
to t m ūsu teritoriālos ūdeņus tā , kā viņi uzskatītu par
piemērotāku cilvēces un vispārēja miera labā, nosakot,
ka viņu rīcībā tiek nodoti ne tikai fizikālie, no marfas
guļam istabas loga līdz pat apvārsnim redzam ie ūdeņi,
bet jēdziens jū ra tika iztulkots daudz plašāk, ta jā ietve
rot visu šiem ūdeņiem atbilstošu faunu un floru, un
vēju režīmu, visu k atrā niecīgākajā lāsītē iemītošo, tikai
m ilibāros m ērojamo, spēku, visu, gluži itin visu, taču
es nekad nevarēju iedomāties, ka viņi būtu spējīgi izda
rīt to, kas tika izdarīts, un proti, a r gigantiskām zemes
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ļ sūcēju Ierīcēm izsm elt v isas ar slūžām iepriekš sadali[ tās un kā šaha spēles galdiņa k v ad rātu s sanum urētās
p ņ a n a s Vecās jū ra s iedaļas, to dibenā atsedzot ūdens
[rapkremsto vulkāna krāteri, kurā mirkļiem žilbi atplaiksn ījās senās, kādreiz virpuļviesuļa aizm ēztās SantaIm arijad eld arien as pilsētas paliekas, tā ka m ēs ierau
dzījām dižā jū ru un okeānu adm irāļa flagm aņkuģi gluži
I tā d ā pašā izskatā, m āt, kādā es to biju redzējis pa savu
p o g u , tītu koraļļu polipu apsūbējum a pārvalkā, kurus
p ū c ē jm a šin u dzerokļi izrāva ar visām saknēm, iekāms
prezidents paguva sarīkot šim dižajam vēstures notikum am cienīgu pagodinājum a ceremoniju, un tā viņi sag rā b a visu, kas bija bijis m anu karu jēg a un m anas
\ v a ra s pam atojum s, pāri atstādam i vienīgi m ēnesnīcas
; putekļu piesijātu rau p ju tuksnesi, kurā v iņ š ta g ad nop u k o jās, paiedam s garām logiem, a r nom āktu "sirdi lū g 
damies, sirdsm em m īt m anu, B endisjona Aivarado, ap' gaism o m ani ar ta v a s gudrības gaišākajiem stariem , jo
sava m ūža nogales n ak tis pēkšņās izbailēs uztrūkās no
miega, bīdamies, ka tēvzemes m irušie dēli piecelsies no
| kapiem , lai no v iņa- pieprasītu norēķinu p ar savu jū ru ,
iā d ā s reizēs sajuzdam s sienās tikko jaužam u skrāpēša
nos, dzirdēdam s neapbedīto balsis, m anīdam s baism īgos
[pēčnāves skatienus, kuri pa atslēgu* caurum iem blenza
uz viņa sm agnējām , m irstošu m ilzu ķirzaku ķetnām
līdzīgajām pleznām , it kā nelaim īgie dzīvnieki vēl cīnī
tos a r nāvi tum sībā tītās m ājas pēdējo purvāju kūpo
šajās, veltīgu cerību sološajās dūkstīs, bet viņš nez
rim as m eim uroja vēlīno p asāta dvesmu un m ākslīgi r a 
dīto m istrālu krustcelēs, ko uzdvesa vēstnieka Eberharda uzdāvinātā vēju m ašīna, lai viņam m azāk sā p īg i
jūtam s būtu noslēgtais neizdevīgais darīju m s, un tom ēr
viņš klinšu kaupres virsotnē redzēja nespodro gaism u
trim dā izdzīto diktatoru atp ū tas nam ā, kur tie lāpīja
slinkum u kā savās m igās izlaidušies buļļi, kam ēr es
skraidu uz deguna krizdam s, izdzim teņi tād i, atcerējās
savas sirdsm em m ītes B endisjonas A lvarado nom urm i
nātos atvadu vārdus, atcerējās viņas veselīgo miegu
.savā piepilsētas savrupm ājas kam barīti, kur atm irdzēja
m ūžam nomodā esošā m ajorāna krūm a blāvā vizma,
un p rātā nāca jau tāju m s, kas gan v iņa īsti bija, viņš
nopūtās, laim īgā miegā dusošā m āte, kuru nekad nebie
dēja m ēris, nedz a rī m īlestība un kura p rata spītēt n ā 
vei, turpretim viņš bija tā d ā m ērā iztrūcināts, ka pati
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bākas uguņu paltis, kuras tu rp in āja atplaiksnīties logos,
la i g an jū ra s v airs nebija, viņam likās līķu aptraipītas,
un ģ en erālis paniskās bailēs bēga no fantastiskā zvaig
žņu spīdkukainīša, kurš savas virm ojošās rēgainības
o rb ītā šķita šķiežam m iroņkaulu sm adzeņu spīguļojošu
pīšļu dūmaku, nodzēsiet to, viņš brēca, un ta s tika iz
darīts, pēc tam viņš pavēlēja no ārienes un iekšas blīVI
nodrīvēt visu m āju, lai ne pa logu un durvju spraugām
ne arī, slepšus piejaucoties citām sm akām , telpās ne-:
iespiestos kauču vai visniecīgākā m ironīgā hakts gaisa
kašķa dvesma, un tā viņš palika, viens tum sā taustotiesļ
meimurojam , a š ā s aizgūtnes elsās a r atv ērtu m uti tv a r 
stīdam s bezgaisa versm i un tikai neskaidri nojauzdams
tum šos spoguļus, kuriem aizklunkuroja garām vienas
vienīgās bezrim as bailēs, līdz jū ra s krāterī sadzirdēja
zirga pakavu dunoņu un redzēja to uzšķiltās dzirkstis,
bet ta s bija uzlecošais, kā izkurtējušā sniegā tīta iv
baism īgais mēness, un viņš atkal šausm ās kliedza, no?
dzēst to, jedritvai āzīt, nodzēst zvaigznes, tā ir Dieva
griba, taču neviens uz viņa kliedzieniem neskrēja šurp,
neviens viņa nedzirdēja, izņemot kādreizējās kanceleju
te lp ās gulošos tizlos, kuri izbīlī uztrūkās no miega, uz
kāpnēm iekārtojušos neredzīgos u n rīta rasa s pērļu klā
to s spitālīgos zem jau n ajām rožu krūm u atvasēm , kur
tie gaid īja viņu parādām ies, lai izlūgtos no viņa rokām
veselības sā ls šķipsniņu, un tad ta s arī patiesi notikātj
p ar spīti visiem pasaules m azticīgajiem sūdabrāļiem,
notika tas, ka viņš garām iedam s pieskārās mūsn gal
vām , visām pēc k ārtas, pieskārās m ūsu vainām ar gludu
un lieg u roku, un m ēs zinājām , ka tā ir patiesības roka,'
jo ta jā p ašā m irklī m ēs atguvām m iesas veselību un
dvēseles m ieru, saju tām spēku un patiku dzīvot un
tā p a t redzējām aklos apžilbstam no pēkšņi saskatām ā
rožu krāšņum a, redzējām paralizētos kropļus palēkdamies skraidelējam kāpnēs, ieraudzīju, ka m ana āda
kļuvusi rožaina un sp irg ta kā nule piedzim ušam bēr*!
nam , un es saposos ap staig āt pasaules tirg u s, lai ļau*
dis pārliecinātos p a r notikušo un sa ju stu m anu sadzfr;
juŠo čūlu brīnišķīgo, tikko izplaukušo liliju sm aržu un.
tād ējād i tiktu apkaunoti un bargi sodīti zemes virsū
mītošie neticīgie grēcinieki, un tā mēs vēsti p ar šiem
brīnum darbiem izklaigājām pilsētās un kalnu takās,
ta u tas līksm ēs un procesijās, nopūlēdam ies ļaužu ma
sās izraisīt pazem īgu godbijību, ta č u neviens negribēja

K ap i ticēt, j o -ļautiņi dom āja, ka tā ir k ārtējā valdības
blēdīšanās, un uzskatīja šos vēstnešus p a r nelietīgiem
nekauņām , kuri izsūtīti pa ciematiem, lai ta u ta i iestāsp č tu k aut ko tādu, kam neviens līdz šim nebija ticējis,
Sun proti, ka viņš spitālīgajiem devis ja u n u ādu, nere
d z īg a jie m gaism u, žirgtum u tizliem, tālab a rī mēs, tēvļgeemes vienkāršie ļaudis, palikām pārliecībā, ka tas ir
^pastāvošā režīma pēdējais gājiens nolūkā pievērst uzp n a n īb u hekam nederīgam prezidentam , kura personīgā
^apsardze ta g a d sastāvēja tikai no nelielas jaunkareivju
^ p atru ļas preteji m inistru padomes vienprātīgajai uzstāp fb a i, ka ar to, m anu ģenerāl, nepietiek, ka nepieciešami
p tin g r ā k i drošības pasākum i un pils ap sarg āšan ai, m anu
gģenerāl, nozīm ējam a vism az viena strēlnieku apakšvie
nība, taču viņš veca āža stūrgalvībā pastāvēja uz to,
ka nevienam nav nekādas v ajadzības m ani nogalēt, jū s
|e s a t vienīgie, kam ta s patiktu, jū s, m ani m inistri bez
^kripatiņas sap rāta, jū s, m ana karaspēka pavēlnieki, kuri
|fiejēd za t nekā cita kā vien lāp īt slinkumu, tikai jū s
pieiedrošināties to d a rīt un nekad neiedrošināsieties, jo
|sa jē d z a t, ka pēc tam jū s cits citam p ārrau siet rīkli, un
rtāp ēc uz vietas a rī turpm āk palika tā p ati jaunkareivju
|p a tru ļa , lai ap sarg ātu panīkušo, tum sībā iegrim ušo
ļm ā ju , pa kuru, nekādus likum us neievērodam as, no
/p irm ā vestibila līdz audienču zālei brīvi klaiņoja govis,
vispirm s noēzdam as uz gobelēniem attēlo tās puķu pļaN a s , m anu ģenerāl, bet pēc tam aprīdam as a rī arhīvu
|dokum entus, tom ēr viņš neko nedzirdēja, lai g an kādā
fbktobra pēcpusdienā, kad negaisa lietus gāza aum aļām
,-un laukā uzturēties nebija iespējam s, viņš tika redzējis
»pirm o govi uznākam pa kāpnēm un, a r rokām m ādam s,
m ēģināja to aizbiedēt, gos, gos, ej prom , pēkšņi atcerēļ damies, ka šo v ārdu vajadzētu rak stīt ar -vs, otro reizi
. viņš to redzēja zelējam stāvlam pu abažūrus, bet ta s
[ notika ja u tād ā m ūža posmā, kad viņš sāka sap rast, ka.
; nav v ērts iet līdz kāpnēm, lai aizdzītu vienu lopiņu, jo
^audienču zālē bija redzējis ja u divas, tu rk lāt visai nem ierīgas, tāpēc ka tām uz m uguras b ija satu p u šas Vis
tas, kas m ēģināja no govju kumbriem izknābāt zem
lā d a s saviesušos kāpurus, un, ja m ēs drīz vien naktīs
liedzējām p ilī m argojam gaism u tikpat kā uz tvaikoņa
fātklāta jū rā n avigācijas ugunis un aiz nocietinātajām
paēnām dzirdējām liellopu kāju dipoņu, ta d ja u zinājām ,
ka tu r staig ā viņš a r kuģa latern u rokā, strīdēdam ies
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a r govīm p a r kādu vietiņu, kur atgulties, kam ēr ārpus
vpils sienām tu rp in ā jās viņa publiskā dzīve, viņam pa
šam ta jā nem az nepiedaloties. Diendienā valdības izdo
ta jā s avīzēs tika publicētas viņa fotogrāfijas, kurās pre- .
zidents bija rā d īts pieņemam audiencēs kā civilas,. tā
m ilitāras personas, k atru reizi atšķirīgā formas tērpā,
rad io p ārraid ēs ja u kopš gadiem bijām paraduši lielā-:
kājos valsts« svētkos un izcilu notikum u gadadienās
dzirdēt prezidenta svinīgās runas, kuras gan aizvien
atkārtojās» un tā , neiziedam s no m ājas, viņš mūždien
bija kopā a r m um s g an tad , kad izgājām uz ielas, ap
meklējām baznīcā dievkalpojumus, tā p a t ēdienreizēs
pie g alda sēžot vai vēlāk g u ltā guļot, a r vārdu sakot,"
viņa klātiene b ija jū tam a ik uz soļa, lai gan atklātībai
labi bija zinām s, ka viņš, uzāvis k ājās ru p ju s nerim 
tīg a ceļotāja zābakus, m eim uro pa pussabrukušo māju,
kuras saim e ta jā laikā bija sam azināta jau līdz trim
vai četriem apkalpotājiem , vienīgi tik daudz, lai būtu
kāds, kas viņu paēdina, uztur kārtībā m edus burku slēp
tuves un izg aiņ ā govis pēc tam , kad tā s bija n o d arīju 
šas lielu postu porcelāna m aršalu ģenerālštāba.dienesta
istabā, kurā nevienam nebija atjau ts ieiet, jo pēc zīlniec
ces pareģojum a ta jā viņam t i j a lem ts nom irt, ko gan
viņš, p ats ja u bija paguvis aizm irst, bet apkalpotāji pa
cietīgi xgaid īja prezidenta nejau šās pavēles, līdz viņš
guļam istabā, kur g aiss pēc jū ra s zudum a nekad netika
atsvaidzināts, pēkšņai bēgšanai paredzēto latern u uz
k āra pie durvju palodas un kļuva dzirdam s, ka nošņ a rk st treji aizbīdņi, tre ja s ša u tra s un trejas atslēgas,
un tikai tad viņi drīkstēja iet uz savām istabām pirm ajā
stāv ā, pārliecināti, ka prezidents līdz rītausm ai iegrims
savu vientuļa slīkoņa m urgu varā, tom ēr viņš nereti
pam odās, pēkšņi pietrūkās k ājās un, bezmiegu kliedē
dam s, a r savām spokainajām m ilzu stam pām kā rēgs
m eim uroja pa plašo, tu m sas klāto m āju, kur jaužam a
bija tikai govju rām ā grem ošana un uz vicekaralu
drēbju pakaram ajiem satupušo vistu ap rau tā elpa, bet
viņš m elnajā n ak ti sam anīja m ēness vējus, ta jā pašā
m elnajā n ak tī dzirdēja plūstam laika tecējum u un re
dzēja savu sirdsm em m īti Bendisjonu A lvarado ar za[u
lap u slotu saslaukām K ornēlija Nepota oriģinālteksta
izdevum a lappuses a r aprakstītajiem varoņiem, tā p at
Līvija Andronīka un Sesilio E stato m ūžseno retoriku,
kas kanceleju telp ās bija pārv ērsta p a r m ēslainē izmē236

Žamām papīra skrandām ta jā asinsnaktī, kad viņš pirmo
Ffeizi ienāca š a jā bezsaim nieka m ājā, kam ēr izcilā latīņ u
speciālista ģenerāļa L autaro M uņosa, lai viņam Dieva
valstība, pašnāvnieku barikādes ārpusē v ē l aizvien.-tur
pināja_ pretoties, bet ģenerālis a r . saviem pavadoņiem
degošas pilsētas ugunsgrēku atblāzm ā šķērsoja pils iek
šējo pagalm u, kāpdam s pāri augsti izglītotā prezidenta
ĶBpsardzes līķiem, lai gan pats vēl aizvien drebēja trīs| dienu drudža lēkmē un v iņ a m ātei Bendfsjonai A lvarado
nebija cita ieroča kā vien no zaļiem koku zariem sasieta
Išlota, un tā viņi kāpa augšup pa pils kāpnēm tum sā,
klupdam i p ār prezidenta lepnā zirg u staļļa rikšotāju
Un aulekšotāju līķiem, kuri vēl aizvien asiņodam i g u 
lēja no pirm ā vestibila līdz p at audienču zālei, kur elpa
aizrāv ās no kodīgās pulvera un zirgu asins sm akas.
G aiteņos mēs redzējām zirgu asinīs izm irkušu basu
ļpēdu nospiedumus, un sienas tu r bija n o traip ītas ar to
pašu zirgu asinīs_noziestām delnām . Bet tā lā k audienču
Zāle as in s pančkā gulēja nakts d rān ās ģērbušās prezi
denta la u lātās draudzenes, skaistās florencietes, noasi
ņojušais līķis ar sirdī ietriektu zobenu, tam līdzās uz
v elk am a i rotaļu balerīnai līdzīga m aza, deviņus gadus
veca meitenīte ar pistoles lodes caururbtu pieri, un tu r
pat gulēja m iris a rī garibaldiskais cēzars prezidents
Lautaro Muņoss, neapšaubām i visspējīgākais un visiz
m anīgākais no četrpadsm it federālistu ģenerāļiem , kuri
vienpadsm it gadu laikā asiņainā sacensībā bija nomai
nījuši c its citu, tā p a t vienīgais, kurš bija iedrošinājies
pats savā valodā angļu konsulam pasacīt nē, bet tag ad
Viņš gulēja izstiepies šeit kā no jū ra s izvilkta ālan ta,
ar basām kājām , p ats savas drosm es upuris, ar gabalos
sašķaidītu galvaskausu, ko p ats bija sadragājis,, iešau
dam s sev aukslējās pistoles lodi pēc tam, kad iepriekš
bija nogalinājis sievu, m eitiņu un četrdesm it divus andalūziešu zirgus, lai tie nekristu angļu eskadras soda
ekspedīcijas rokās* un tad a rī angļu pavēlnieks KiČeners, norādīdam s uz prezidenta līķi, m an teica, paska
ties, ģenerāl, kādu galu ņem tas, kurš saceļas pret savu
m āti, neaizm irsti to, kad v ara būs ta v ā s rokās, viņš
teica, lai g an pēc tik daudzām cerību pilnām bezmiega
naktīm , tik daudzām nom ākta niknuma lēkmēm un pār
ciestiem apvainojum iem , m āt, tā ja u bija m ana, jo es
taču biju ticis p aslu d in āts par visu triju ieroču šķiru
pavēlnieku un republikas prezidentu uz tik ilgu laiku,
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kāds būs nepieciešam s k ārtības atjau n o šan ai un nācijas
ekonomiskā līdzsvara sasn ieg šan ai/ kā vienbalsīgi bija
izlēm uši pēdējie federācijas barveži kopīgi a r senātu
un d ep u tātu kam eru, gūstot pilnīgu b ritu esk ad ras at
balstu , kas g an m an pašam bija panākam a daudzās un
g rū tās domino spēlē pav ad ītās n ak tīs ar konsulu Makdonelu, taču nedz es pats, nedz a rī kāds cits tam sā 
kumā neticēja, u n kā g an lai tam varētu noticēt pēc
Šās šausm u n ak ts briesm ām , ja p at m anis paša māmuļa
Bendisjona A Ivarado,.vēl savā nāves gultā dzīva sa trū 
dot, tam lā g ā neticēja, atcerēdam ās, kā viss bija noti
cis, kad dēls neapjēdza, no kura gala valdīšanai klāt
ķerties, ja v isap k ārt tā d s juceklis, ka nebija atrodam s
p at neviens zāļu kušķītis dziednieciskas uzlieves sa g a
tavošanai viņa drudža rem dināšanai ša jā m ilzīgajā
m ājā, kur nebija nekādu mēbeļu, v isp ār itin nekā vēr
tīgāka, atsk aito t S p ān ijas diženības laiku karaļu, vice
karaļu un arhibīskapu kožu izkrem stos eļļas portretus,
visu pārējo pam azītēm savā īpašum ā bija pievākuši
agrākie prezidenti, n eatstādam i p at pie sienām kādreiz
tu r uzgleznoto k au jas ainavu tapešu sk ran d as.'A r daž
dažādu drazu pievazātās g uļam istabas atg ād in āja p a
m estas kazarm as, viss bija pieķēzīts a r vēsturisku slak
tiņu-aizm irstām pēdām un sienas aprak stītas ar asinīs
m ērktu vienas n ak ts prezidentu pirkstu izzīmētiem sauk
ļiem, taču nekur n eb ija atrodam s k aut vai vienīgs p a
klājs, uz kura drudža izsviedrēšanai n o g u ld īt jauno
prezidentu, tā ka m anai sirdsm em m ītei Bendisjonai Al
varado v ajadzēja noraut no loga aizkaru, lai m ani, ta jā
savīstītu, novietotu kādā galveno kāpņu nostūrī, bet
pēc tam a r zaļo z a ru slotu izm ēzt prezidenta dzīvoja
m ās telpas, kur visu pāri palikušo n ule vēlreiz bija
izlaupījuši angļu desantnieki, tā p a t viņa izmēza visas
šā stāv a telpas, a r slotu atkaudam ās no p irātu bandām ,
kuras m ēģināja viņu k atrā aizdurvē izvarot, bet, g ais
m iņai svīstot, viņa nosēdās atvilkt elpu pie plīša aiz
karos sav īstītā dēla, kas, drudža k ratīts u n sviedru
straum ēs izplūzdam s, gulēja uz izdem olētās m ājas g al
veno kāpņu pēdējā posm a, un centās viņu uzm undrināt
a r vienkāršiem aprēķiniem, ka apkārt valdošā posta dēļ,
m anu dēliņ, n av ko izsam ist, jāieg ā d ājas tikai daži pēc
iespējas lētāki, a r ādu pārvilkti ķeblīši, ko es pati a p 
gleznošu a r puķītēm un zvēriem, viņa teica, es p ati to
visu izdarīšu, ta p atā s ciemiņu vajadzībām jānopērk vai
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rāki guļam tīkli, tie nu gan k atrā ziņā, tālab ka š itā d ā
m ājā, rasi, dienu vai nakti bez jebkādas pieteikšanās
allažiņ saradīsies ciemiņi, viņa teica, un vēl vajadzēs
nopirkt kādu baznīcas galdu azaidam , kā arīdzan dzelzs
galda piederum us un cinkotus šķīvjus, kas lieti noderīgi
mūsu sasodītajai vazaņķu dzīvei, bet vajadzēs vēl iegā
dāties arī kādu pieklājīgāku krūku dzeram ūdenim un
m azu ogļu krāsniņu, galu galā kas tu r liels, tā taču
būs v alsts nauda, viņa td c a , dēlu m ierinādam a, taču
ģenerālis nem az neklausījās, jo m alvu krāsā degošā
rītausm a viņu sm agi nom āca, spilgtā dzīvīgum ā izgais’ modama patiesības visslēptāko pusi spējā atskārsm ē,
ka viņš ir tikai nožēlojam s večuks, kurš sēdēja uz kāp
nēm, bez jebkādas m īlas dom ādam s, m anu sirdsmemrnīt Bendisjona A lvarado, tā ta d šitentāda ir visa š ī cūku
būšana, jedritvai āzīt, tā ta d vara ir šis pussabrukušais
g rausts, šī cilvēkiem līdzīgo apsvilināto zirgu g aļas
sm irdoņa, šī 12. augusta drūm ā rītausm a, kas, līdzīgi
daudziem citiem tādiem datum iem , ir v ara s pārņem ša
n as diena, m āt, kādā ķezā m ēs esam iekūlušies, un sā 
kotnējas apnicības slogs reizē a r atavistiskām bailēm
no ja u n ā tum sības gadsim ta, kas bez viņa ziņas un
piekrišanas sākās pasaulē, g ūlās p ār viņu, bet jū rā rīta
skandienu dziedāja gaiļzivis, un, novākdami līķus iekšpagalm ā, angļu valodā dziedāja desantnieki, turpretim
viņa m āte B endisjona A lvarado beidza savas priecīgās
aplēses a r žirg tu secinājum u, ka viņai bažas n esag ād ā
jo t nedz lietas, kuras nepieciešams iegādāties, nedz ari
veicamie pienākumi, nekas no visa tā, m ans dēls, mani
biedē Vienīgi m ilzīgais lērum s palagu, ko ša jā m ājā
vajadzēs m azgāt, un ta g ad viņš savukārt, balstīdam ies
uz spēku, ko piešķir vilšanās, m ēģināja m āti nom ieri
nāt, sacīdam s, m āt, guli m ierīgi, nav ša jā zemē bijis
prezidenta, kurš ilgāku laiku paliktu am atā, gan tu re
dzēsi, k_a a rī m ani pēc p āris nedēļām gāzis, un tam
viņš ticēja ne tikai tobrīd, bet tu rpināja ticēt nem itīgi,
katru brīdi un stundu visu savu bezgalgaro despota
m ūžu un toties jo nesatricinām āk, jo skaidrāk ilgajos
valdīšanas gados pārliecinājās, ka tajos nav bijis divu
vienādu dienu un ka visos prem jerm inistra priekšliku
mos, kad ta s kārtējo trešdienu nāca a r lielisku ierosmi,
ieslēpts kāds divkosīgs nodoms, uz ko viņš pavīpsnā
dam s aizvien noteica, nesakiet m a if patiesību, senjor
licenciāt, jo v a r gadīties, ka es jum s noticu, a r šo vie*
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nīgoTiirāzi sa g rau d am s visur m inistru padom es rūpīgi..
Izstrād āto Stratēģiju, k u ras m ērķis bija panākt, lai prez
id en ts p arak stītu priekšā liktos dokum entus bez jeb
kādiem jautājum iem , bet nekad viņš m an nelikās gaiši."
redzīgāks kā tieši tad , kad aizvien pārliecinošākas k ļu v i
baum as, ka oficiālo audienču laikā, p ats to. n eapzināt
damiēs, prezidents ču rājo t biķsēs, un tā p a t viņš m^n
šķita jo stingrāks, jo dziļāķ a r savām neVarībnieka;i'
čībām un u z deguna uzliktajām acenēm, kurām viefta
aizausa bijā atvietota a r adām o dziju, grim a vecum a
n evarības purvā, bet viņa rak stu rs kjuva nelokāmāks ,
u n n o jau ta nem aldīgāka, la i no pasniegtā dokumentu;
blāķa atšķirotu viņām nevajadzīgos un neizlasot parak
stītu lietderīgos, nosm īkņādam s, jed ritv ai āzīt, neviens*
galu g alā m an v airs negrib paklausīt, iedomājieties'
tikai, es taču liku vestibilā ierīkot aizšķērsli, tā ka go
v is v airs nevarētu blandīties pa kāpnēm , bet ta g a d tā s ja u atk al klāt, gos, gos, un, purnu p a kancelejas logu; .
pabāzušas, aprija uz tēvzemes altāra saliktās papīra
puķes, taču viņš tikai pavīpsnāja un piebilda, nu, re
dziet, ko es jum s, licenciāt, teicu, tēvzem e galīgi ellē
iebraukusi, tāpēc ka neviens nekad nav m an paklausījis
a ri to viņš pateica a r v iņa vecumā pavisam neiespējamu
sap rāta skaidrību, la i gan vēstnieks Kiplings savos;
aizliegtajos m em uāros rakstīja, ka prezidents šajā laik a
j aiz dzijas vecuma plānprātības v airs neko neesot apjē; dzis, nespējis p atstāv īg i nokārtot visbērnišķīgākās va
ja d z īb a s , no visām viņa m iesas porām nepārtraukti
sūcies kauc kāds sāļš šķidrum s, tāpēc viņa āda vienmēr
esot čūlājusi un viss prezidenta augum s tik drausm īgi
pietūcis, ka viņš izskatījies pēc ūdens straum ē laiski
skalota slīkoņa, jā , un p ats prezidents palaikam atpo-,
g ājis kreklu, la i vēstniekam parad ītu savu sauszem es
slīkoņa bālgani piepampušo miesu, k u ras sp rau g ās mu
džēt m udžējuši tikai jū ra s d ibenā mītoši parazīti, ap
pleciem kā uz kuģa sāniem šaViesušās sīkas sūczivteles
un paduses biju šas noklātas a r maziem krabjvelda dzīv
nieciņiem, bet prezidents p ats bijis pārliecināts, ka ši
zemūdens klinšu p akājēs mītošie mūdži esot pirmie lie
cinieki tam , m anu d ārgo Džonson, ka jū ra, kuru jūs
man atņēm āt, atkal brīvprātīgi atgriežas savā agrākajā;
vietā, jo jū ras, tā viņš teica, tā p a t kā kaķi, atgriežas
savās m ājās, un palika stin g rā pārliecība, ka viņa kājs
tarp ē saau g u šās krabjveidīgo kolonijas slepeni jundī1
[240

to līksm es pilno rītausm u, kad viņš, sav as guļam istaK s -logu paivēiis, no jauna' ieraudzīs jū ru un okeānu
R dm īrāļa trīs karavelas, kuras n o g u ru šas b rau k āt pa
B a sau li un meklēt viņu, .lai pārliecinātos, v a i patiesībai
h u b ilst valodas; ka viņam ir g ludas bezrievu delnas
Pļjtpļai kā to - adm irālim un daudziem citiem pasaules
K iļstures diženākajiem vīriem, bet prezidents, n o citiem
b ü fa s . braucējiem padzirdējis, ka adm irālis kaimiņu jū^ras izdarot kartogrāfiskus darbus, lai fiksētu neskaitā; triias salas Un to senos; izciliem karavadoņiem p ar godu
(ļo to s nosaukum us aizvietotu ar karaļu un svēto vārIdiem, ta jā p ašā laikā iezemiešu zintīs meklējot vienīgo
pviņu patiesi interesējošo atklājum u, un proti, kādu
^iedarbīgu līdzekli p ret pašam sākušos plikpaurību, paN ēlēja adm irāli atg ā d ā t šurp, v ajadzības gadījumā* lie
gtojot p at varu, tačU vèltïgi, un m ēs ja u bijām zaudējuši
Avisas cerības viņu atkal ieraudzīt, kad prezidents, bratiféo t. automobilī^: viņu pam anīja pārģērbušos p a r SanI francisko mūku tum šā, ar auklu apjoztā su tan ā svētfdienas tirg u s-b u rzm ā klabinām grēku noželotāja. graJbekli, un v iņ s izskatījies fàk nošņurcis un dvēsele sa! grauzts, ka . g rū ti bijis pazīt to pašu lepno vīru, kuru
Ibijām redzējuši, ; tum šsark an ā uniform ā tērpušos, izikāpjam k rastā tun ar zelta piešiem pie kājām svinīga,
fuz sauszem es izm esta jūrasvēža g aitā ieslājam audienču
tzālē, bet, kad mēs viņu atbilstoši pavēlei m ēģinājām
jiesēd in āt lim uzīnā, tad , m anu ģenerāl, no viņa vairs
pnebija nekādu, pēdu, itih kā zeme viņu būtu aprijusi,
|b e t vēlāk dzirdēja ļau d is gvelžam , ka viņš esot pārgā|j i s m usulm aņu ticībā, Senegalā m iris no pelagras un
[ap b e d īts.tre jā s d ažādās kapličās trejās d ažādās pasauI Ies pilsētās^ tom ēr īstenībā neatdusoties nevienā no tām ,
; jo esot nolādēts, līdz gadsim tu beigām klaiņot no kapa
uz kapu pa savu kļūmīgo pasākum u liktenīgajām līk-,
loču takām , jo šis cilvēks, m anu ģenerāl, bijis iedomīgs
: Un apm āts nelga, nicinām āks p ar zeltu, taču ģenerālis
nekad tam nenoticēja un tu rp in āja cerēt līdz viskuslā
k a j a m vecumam, kad veselības, aizsardzības m inistrs
yiņam a r pinceti no m iesām izvilka govju ērces, bet
prezidents tiepās, ka tās, dakter, n av nekādas ērces,
H iķai jū ra s a tg rie š a n ā s . pazīmes, un apgalvoja to ar
• tād u pārliecības spēku, ka veselības aizsardzības mi
n istrs dažu labu reizi nodom āja, ka ģenerālis nem az
n a v . tik nedzirdīgs, kād s atklātībā izlikās, nedz a rī tik
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vientiesīgs, kāds šķ ita viņam neizdevīgu audienču laiki;
lai gan pam atīg a m edicīniska pārbaude liecināja, ka
viņa artē rijas pārstiklojušās, nieres p iln as ar sm ilšu
nogulām un sirds aiz m īlas trūkum a gluži sačervelējusies, kālab arī vecais m ediķis ar ilg g ad īg a drau g a tie
sībām iedrošinājās teikt, ka pienācis laiks, m anu ģene-j
rāl, likt karoti pie m alas vai vism az izlem t, kādās rokā9 j
tiks nodots mūsu liktenis, lai m ēs nepaliktu tikpat kā
bāreņi, turpretim prezidents izbrīnējies ap jau tājās, kurš, j
m anu mīļo dakter, teicis, ka es dom ājot atstiept kājas,
jedritvai āzīt, lai m irst citi, un jokodam ies piebilda, ka,
vēl pirm s p āris vakariem redzējis sevi televīzijā brasāku nekā jebkad agrāk, nudien, tikpat kā cīņas vērsi,
viņš teica, smieklos aizelsdam ies, jo patiesi, snaudā
klanīdam ies a r m itrā dvielī satītu galvu, sevi bija kā
m iglā redzējis uz mēmā televizora ekrāna a r izslēgtu i
skaņu, kā savās vientulības stu n d ās bija paradis, un,
nudien, tu r viņš bija dižojies ar īstu cīņ as vērša apņē
mību, sajūsm ināts p ar F ran cijas sū tņ a kundzes dai
ļumu, vai varbūt tā bija T urcijas vai Z viedrijas sūtņa
kundze, jedritvai āzīt, viņas taču tik vieriadas, ka p ats'
velns nevarētu atšķirt, tu rk lāt kopš tā vakara* tik daudz
laika pagājis, ka ij p ats sātan s neatcerētos, kā viņš
parādes uniform ā tērpies un ar neskartu šam panieša
glāzi rokā bija drasējis 12. au g u sta gadadienas svinī
gajā sapulcē, vai a ri tā bija notikusi 14. ja n v āra uzva
ra s piemiņai p ar godu vai p a t varbūt sak arā ar
13. m arta atdzim šanas dienu, ta piķis viņu zina, jo visi
šie vēsturisko notikum u ļem basti viņam bija tā prātā
sajaukušies, ka nekādi v airs nespēja izdibināt, kad un
kā tie atzīm ējam i, un nenieka ša jā ziņā nespēja līdzēt
sa ritin ātās papīra zīm ītes, kuras viņš ar tādu rūpību
un centību bija sabāzis sienu šķirbās, jo bija aizm irsis
p at to, ko īsti vajadzējis atcerēties, un tā gluži rieviļu9
m edus burku paslēptuvē kādudien a tra d a un izlasīja
zīmīti, ka 7. aprīli doktoram M arko Leonam uz dzim ša
nas dienu vajadzētu u zdāvināt tīģeri, izlasīja šo paš
rocīgi rakstīto atgādinājum u, taču viņam nebija ne vis
m azākās nojausm as, ko ta s viss nozīm ēja, sajuzdam s,
ka cilvēkam pasaulē nav pazem ojošāka un nepelnītāka
soda p ar paša ķerm eņa nodevību, ko viņš bija sācis
atsk ārst ja u ilgi pirm s bezgala senajiem , g an d rīz vai
neatm inam ajiem H osē Ignasio S aensa de la B arras
laikiem, kad sāka nojaust, ka, pieņemot vairāk u s cilvē
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ku s reizē. Vairs to s n eatšķ ir citu no cita, un ta s notiek
a r m ani, a r cilvēku, kurš kādreiz zin āja vārdā un uzĪVārdā nosaukt jebkuru bezg alīg ās lietuvēna m urgu val
s tīb a s visnom aļākā nostūra iedzīvotāju, taču a rī tolaik
bija atg ad ījies pilnīgi pretējs misēklis, ka reiz p a kar
.Meles logu ļa u ž u drūzm ā bija ieraudzījis kādu jaunekli,
It k a pazīstam u, taču nespēja atcerēties, kur ag rāk to
iķ d z ējis, tā lab nobijies no savas aizm āršības un pavē
lē jis apsardzei jau n o cilvēku apcietināt un iespundēt,
Jlīdz atcerēsies, kur to kādreiz sastapis, un ta, nelaim ī
g a is pāķis nosēdējis ķurķī 22 gadus, visu laiku atk ārto 
dam s ja u p irm ajā n o p ratin āšan as protokolā sacīto, ķa
g?iņu saucot B raulio L inaress M oskote, viņš esot tēva,
iekšējo ūdeņu jūrnieka M arkosa L inaresa, un m ātes,
iīģ e ru suņu au d zētājas D elfinas Moškotes, atzīts ārla u 
līb a s dēls, abi vecāki pastāvīgi dzīvojot R osaldelvirejas
piem ātā, v alsts galvaspilsētā viņš esot pirm o reizi, jo
m ā te viņu sū tīju si uz m arta m ēnesī notiekošajiem pava
sa ra ziedu svētkiem pārdot divus kucēnus, viņš ieradies,
jā jo t uz. noīrēta ēzelīša, citu drēbju kā vien tās, a r kū
drām viņš ceturtdien apcietināts, viņam neesot, kādā tir
gu s teltī viņš izdzēris ta si lētas k afijas un apjautājies tu r
^strādājošām g aļas m aisījum a cepējām , vai viņas nezi^
^not kādu cilvēku, kurš vēlētos p irk t ja u k tas su g as ku
cēnus tīģ eru m edībām , bet tā s atbildējušas, ka to nu
g an nevarot pasacīt, im ta d tū līt a rī sākuši dim dēt
zvani, iedziedājušās tau res, uzšvirkstējušas raķetes un
ļau d is sākuši saukt, ka braucot tēvzem es visuvarenais,
palūk, tū lītas viņš bū s klāt, B raūlio vēl pavaicājis, kas
ta d šis tā d s esot, viņam atbildēts, n u taču m ūsu vado
n is, pēc tam puisis savus kucēnus ielicis papes kastē,
palūdzis g aļas m eitiešus tos pielūkot un p ats uzrāpies
uz kādas palodzes, la i pāri ļaužu galvām visu labāk
redzētu, un tū līt ieraudzījis a r zeltītām segām pārklātos
un plandošām spalvām izrotātos apsardzes zirgus, kā
a rī karieti a r tēvzem es pūķi, pam anījis kādu drēbes
cim dā tērptu roku m ājam Sveicienus, bālas, cieši sa 
kniebtas lū p as un g rū tsird īg a s acis, kuras tom ēr tūdaļ
Ievērojušas viņu tik p at kā j£ |M o lā iespraustu adatu,
karietē sēdošais cilvēks n o fa lijis uz viņu a r pirkstu,
redziet, šis p ats; kurš uzrāpies uz loga, ņemiet viņu
ciet, līdz es atcerēšos, kur viņu estnu redzējis, un tā
m a n i a r v āru sag rāb a, plakaniski a r zobeniem sitot,
noplēsa vai visu ād u un cepināja uz restēm , la i es at
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zīstoties, k u r m ani ag rāk redzējis m ūsu vaklonis, taču
nav spējuši panākt citu atzīšanos kā vien ja u sacītās
patiesības atkārtošanu, ko viņš, par spīti! Visām ostas
cietum a pazem es kam eras šausm ām ,".apstiprinājis ar
tād u neatlaidību un personīgu drosmi, līdz ģenerālis
galu g alā atzinis, ka p ats laikam gan būšot alojies,
bet tag ad v airs neko nevarot darif, viņš teicis, jo pui
sim n odarīts tik daudz pārestību, ka ta s noteikti esot
ienaidnieks, ja arī agrāk tād s nebūtu bijis, tāpēc lai
nabadziņš sapūstot vien pazem es fiķī, kam ēr pats
prezidents klīda pa savu ēnu m āju un grem zās, manu
labo laiku sirdsm em m īt,- stāvi m an klāt, redzi, kāds
esmu kļuvis, kopš v airs neatrodos tava apm etņa pa
spārnē, vienatnē jo gauži sūrodam ies, kāda gan bija
jēg a piedzīvot tik spožus slavas laikus, ja es tos vairs
neatceros Un tāpēc nevaru no tiem gūt nekāda spirdzi
nājum a, k as m an palīdzētu pārciest vecuma dūksnāja
nedienas, jo kā visnegantākās sāpes, tā. arī viņa diženības gadu vislaim īgākie mirkļi neglābjam i bija
aizplūduši pa atm iņas spraugām p ar spīti visām vien
tiesīgajām pūlēm tā s nosprostot a r satīstītu papī
riņu aizbāžņiem, un tā, sev par sodību, viņš nekad vairs
neuzzinās, kas īsti bijusi šī 96 gadus vecā Fransiska
Linere; kuru viņš atbilstoši kādā citā zīm ītē pašrocīgi
uzrak stītajam bija pavēlējis apbedīt ar ķēnišķīgu godu,
tāpēc viņam nekas cits neatlika kā valdīt uz labu laimi,
izlīdzoties* ar vienpadsm it rakstām galda atvilktnē no
bāztiem briļļu .pāriem^ kuri tom ēr nenieka nedeva, lai
noslēptu, ka patiesībā- viņš sa ru n ājas ar rēgiem , kuru
balsis p ats nem az >n esap rata Un p’erSonību uzminēja
tikai pēc nojautas, iegrim is pilnīgā, ar Help risku saistītā
nevarībā, kas jo skaidri atk lājās kādā audiencē īsarunā
ar kāra m inistru, k u ras laikā viņam , ka p ar postu, g a 
d ījā s nošķaudīties, uz ko m inistrs atbildēja a r labas
•veselības novēlējum u»'pēc tam prezidents nošķaudījās
otro reizi» un m inistrs atkal noteica, uz labu veselību,
m anu ģenerāl, tad vēlreiz prezidentam uzriāca šķavas,
un m inistrs atk ārto ja savu sakāmo, bet pēc devītā šķau
diena m inistrs savu vēlējum u v airs neteica, jo viņu
pārbiedēja pāršķiebtais prezidenta vieplis ū n izvalbītās
acis, no kurām uz m ani šļācās a saras tikpat kā dūk
snaina purva rāva; es redzēju vecā plēsoņas izkarināto
mēli, it kā būtu u zrau ts k arātav ās, un m ani sagrāba
šausm ās, ka viņš v ar nobeigties m an ās rokās, bez lie
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cinieka, kurš pierādītu m anu nevainību, bez- jebkāda
cilvēka tuvum ā, un ta d m an neatlika nekas cits kā lafe?ties la p ās no šejienes, kam ēr n av par vēlu;' taču, vēl
aizvien šķaudīdam ies, viņš m ani attu rēja a r drausm īgu
mzrēcienu, neesiet zaķ ap astala, brigādes ģenerāl Rosendo S akristan, jed ritv ai āzīt, nbmierinieties, es taču
nebūšu tā d s pirdaks, ka nobeigšos, jum s klātesot, viņš
kliedza, un tā patiesi a rī bija, viņš šķaudījās bezmaz
vai līdz pašām nāves robežām, dienas jāņ tārp iņ u nesa
m aņ as telpā lidinādam ies, taču cieši pieķēries nesatrici
nām ajai pārliecībai, ka tu, m anu sirdsm em m īt Bendisjona Alvarado, taču neļausi m an k rist tād ā !kaunā, ka
es atstiepju kājas, šķaudīdam ies sava apakšnieka k lāt
būtnē, nē, nekādas cūku būšanas, labāk nāve nekā' tād s
pazem ojums, labāk dzīvot a r govīm nekā a r cilvēkiem,
kas spēj pieļaut otram nom irt negodā, jedritvai āzīt,
p a t a r apustulisko nunciju p ar Dievu v airs nekādu
strīdū nebija bijis, lai neviens nepam anītu, ka viņš
šokolādi ja u pasācis strēbt a r karoti, tā p a t ne ar vienu
prezidents sen nebija spēlējis domino, bīdamies, ka pre
tinieks^ viņu žēlodams, tīšām varētu zaudēt p artiju , n e
viena viņš negribēja redzēt, m āt, un tiem izrādīt, ka,
p ar spīti neatlaidīgai piesardzībai, staig ā Šļūkādams ar
savām plakanajām pēdām , lai gan galu galā tā bija
d arījis visu mūžu, tā p at, p ar spīti saviem gadiem, kuri
viņu b ija noveduši gaudenas n evarības bezdibeņa m alā,
neparko negribēja līdzināties nežēlastībā kritušajiem
diktatoriem , kurus klints kaupres m ājā turēja drīzāk
kā cietumā; nevis patversm ē, lai tie ar sava necienīguma
m ēri n eaplaistu pasauli, un visu to viņš bija izcietis
vienatnē ta jā ļa u n ajā rītā , kad, peldēdam ies personīgā
iekšpagalm a dziedniecisko zāļu baseinā, bija iemidzis
un sapnī redzējis savu m āti, jā , m āt, es sapņoju, ka tā
esi tu , kura ziedošo mandeļkoku zaros esi radījusi ci
kāžu barus, kuri īstenībā m an v irs g alv as tā sisināja,
ka aiz n eg an tās čirkstēšanas paši pārplīsa, sapņoju, ka
tu a r sareni raib as izkrāsoji vālodžu balsis, kad es pie
peši uztrūkos no zarnu spējā izvirdum a ūdenī, uztrū
kos, m āt, gauži saniknots p ar to, ka ar Savu apkauno
jum u esm u piegānījis baseinu, kurā peldēja oregano
malVu sm aržīgās lotoslapiņas, peldēja no citronkokiem
nobirušie tikko uzplaukušie ziedi, peldēja saldūdens
bruņurupuči, nespēdam i vien nopriecāties p ar sm aržī
g a jā ūdenī nule sabirdinātajām zeltdzeltenajām , iiega249

fām ģ en crā|a ekskrem entu spirām , g atav ā cūku būšana,
taču viņš a r to sam ierinājās, tā p a t kā a r daudzām citām vecuma apkaunojošām likstām , tikai apkalpotāju
skaitu gan sam azināja līdz pēdējai iespējai, lai notie
košajam būtu m azāk liecinieku un neviens neredzētu,
ka viņš au g as dienas un naktis, galvu savīstījis a r kam
p aru sam ērcētās lu p atās, bezmērķīgi klaiņo pa pamesto
m āju, izm isīgi iestenēdam ies, kad g ad ījās uzgrūsties
sienām , un atgaiņādam ies no govju ievazātajiem uzplijīgajiem dunduriem , nepārtrauktu g alvassāpju mocīts,j
p ar kurām ne pušplēsta vārda neiem inējās pat savam
ārstam , labi apzinādam ies, ka tā s nav nekas cits kā
tikai viens no daudzajiem vecuma nīkulības paveidiem,
ko sam anīja kā pērkonīgu akm eņu dārdoņu ja u ilgi
pirm s tam , iekāms debesīs sagūzm ējās negaisa tūcesv;
un, tikko viņam deniņos bija sācis virpuļot sāpju karu
selis, pavēlēja, ka neviens nedrīkst ienākt m ājā, lai no
tiktu kas notikdam s, un, kad o trajā karuseļa apgriezienā
galvaskausa kauli brakšķēt brakšķēja, p at pašam Die
vam tam K ungam ieeja bija liegta, jo viņš atkārtoti pa
vēlēja, nevienu neielaist, jedritvai āzīt, p a t tad ; ja es
atstieptu kājas, un tā viņš m ocījās, nežēlīgo sāpju ap
stulbināts, kuras nedeva ne b rītiņa atelpas, lai līdz
izmisum a gadsim tu beigām spētu piedom āt pie gaidāmo
atvieglojum u sološām lietus brāzm ām , kad viņš atkal
m ūs pasauca, un m ēs viņu atrad ām kā no jau n a pie
dzimušu sēžam pie mēmā televizora priekšā noliktā pus
dienu galdiņa, uz k ura steidzām ies salikt sautētu gaļu,
pupiņas a r speķi, kokosriekstus, rīsus, cepta banāna
šķēles, ar v ārdu sakot, viņa gadiem pavftam nepiemē
rotu ēdienu lērum u, kuriem viņš ļāva atdzist, tiem fiem az nepieskāries, p ats nolūkodamies mūždien vienā un
ta jā pašā, īpaši viņam raid ītajā televīzijas filmā, ap
zinādam ies, ka valdībai padom ā viņam ko noslēpt, ja
jau pa slēgto, tikai viņam domāto kanālu tiek rādīta
tā p ati vecā filma, tu rk lāt tād ā steigā, ka bija ielikta
otrādi, a r kājām gaisā, jedritvai āzīt, viņš,noteica, pū
lēdamies aizm irst to, ko no viņa centās noslēpt, un nodom aja, ja ta s b ūtu kas pavisam nelādzīgs, es tā kā tā
to ja u zinātu, un, m iegā krākdam s, palika sēžam pie
uzklātā vakariņu galda, līdz katedrālē stundenis nosita
astoņi, pēc tam viņš uzsvem pās kājās, paņēm a neskar
tos traukus un ēdienu izgāza atejā, kā ja u kopš sen
dienām ša jā stundā bija p arad is d arīt, lai noslēptu pa
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zem ojum u, ka viņa vēders v airs neko neņem pretim , un
a r slavas gadu leģendām rem dinātu īgnum u, kurš viņam uzm ācās k atru reizi, pieredzot kādu derdzīgu ve
cum a nevarības izpausm i, tādējādi cenšoties aizm irst,
ka vēl tikai d a|ē ji ir dzīvs un tikai vienīgi p ats uz ate
ja s sienām vēl tu rp in a rakstīt, lai dzīvo ģenerālis, lai
dzīvo vīrs, kam spēks un v ara, bet patiesībā slepšus
dzēra vīrišķības dziru, cerēdam s, ka tā viņam piešķirs
sp a ru kādu nakti pēc patikas izm eņģēties ar meitiešiem,
kauču pa trim reizēm ar trim dažādiem sievišķiem, bet
patiesībā p a r savu vecišķo vientiesību allaž sam aksāja,
stā v ē d a m s'a te jā , pie ūdens nolaižam ās ierīces apļiem
pieķēries un sū ras a saras liedam s, vairāk g an aiz nik
num a nekā aiz pazem ojum a, m anu sirdsm em m īt Bendisjona A lvarado, nicini mani, šķīstī m ani a r ta v as
u g u n s ūdeņiem, a r lepnum u pakļaudam ies savas tiklības
sodam un ja u no sākta gala apzinādam ies, ka gultā
viņam aizvien pietrūcis ne tik daudz v arēšan as k ā m ī
las, pietrūcis m aigāku sieviešu nekā skarbās daiļavas,
ko viņam piegādāja drauģelis, m inistru padom es priekš
sēdētājs, lai prezidentam kopš tu v ējās meiteņu skolas
slē g šan a s zudum ā neietu jau k ais ieradum s, un tā viņš
tam sag ād ā ja ap aļīg as jau n av as tik p at kā bez kauliem,
tikai jum s vifenīgam, m anu ģenerāl, a r lidm ašīnām bez
oficiālās ievedm uitas nom aksas šurpu transportēdam s
no A m sterdam as skatlogiem ņem tas skaistules; Budap eštas kinokonkursu u zv arētājas, Itā lija s pludm alēs iz
m eklētas būtnes, jums* tikai jum s, m anu ģenerāl, paska
tieties, k as tā s p a r odziņām, v isas pasaules izcilākās
skaistules, un ģenerālis tā s redzēja rātn i kā dziedāša
n as skolotājas sēžam kancelejas pustum sā. Kā m āk
slinieces viņas noģērbās, p aturēdam as tum šām foto1
negatīvu svītrām līdzīgās divdaļu peldkostīm u len
te s, u n nogūlās uz dīvāna, ar siltu ādu zeltaina sīrupa
krāsā, sm aržodam as pēc zobu pulvera un parfīm a fla
koniņiem, bet viņām -līdzās kā no betona veidots vērsis
nosvem pās ģenerālis, kurš neparko nebija piedabūjam s
novilkt k arav īra tērpu, kam ēr skaistules veltīgi nopūlē
jā s viņu iekārdināt ar visizsm alcinātākajiem paņēmie
niem, līdz viņam apnika m irušai zivij līdzīgās žilbino
š a s daiļavas pūles un viņš noteica, ir ja u labi, meitiņ,
ej klosterī, taču patiesībā b ija tik nom ākts p ar savu
kūtrum u, ka vēl ta jā p ašā v akarā pēc tam , kad pulkste
n is bija n ositis astoņi, pārsteidza vienu no sievietēm,
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kuras m azgāja kareivju veļu, ar spēju grābienu nogāza
to uz m azgājam ām abrām un, neuzklausīdam s nabaga
meitieša baiļu p iln ās vaim anas, es nevaru, nudien, manu
ģenerē], vam pīrs dzer m anas asinis nogāza m azgātāju
kņūpus uz veļas dēļiem un no m ugurpuses a r īsti bībe
lisku sp aru iešļāca tā d u sēklas devu, ka sievišķis, j u z
dam s nokrakšķam v isu s kauliņus līdz pašai dvēselei,!
tikai nokunķstēja, esat g an jū s nezvērs, m anu ģenerāli
jum s būtu v ajadzējis m ācīties p ar vaislas ērzeli, bet
prezidentam šis sāpju vaids bija glaim ojošāks nekā vis-;
lišķīgāko apjūsm otāju dziedātās oficiālās slav as dzies
m as, un viņš, veļas, m azg ātājai piešķīris m ūža pensiju
bērnu audzināšanai, pēc ilgiem gadiem atkal dziedēdam s, m irdzošais ja n v āra nakts mēness,; kūtīs pabaroja
slaucam ās govis, nem az vairs nedom ādam s p ar nāvi,'
jo taču nevarēja sava mūža pēdējā v akarā atļauties vā
jību dom āt k au t ko tād u , kas neatbilda veselam saprā
tam, bet pēc tam divas reizes p ārsk aitīja govis, atkal
dungodam s, m irdzi m an tu m šajās takās, e si m an ceļrāža zvaigzne, un, atklājis, ka četru govju trūkst, devās
tās meklēt dzīvojam ā m ājā, pa ceļam pārskaitīdam s uz
vicekaraļu drēbju pakaram ajiem satu p u šās vistas, tad
ar pārvalkiem apklāja aizm igušo p u tnu būrus, to bija
payisam četrdesm it astoņi, pēc tam aizdedzināja izkal
tu šā s govju pļeckās, kas dienā bija izkaisītas no vesti
bila līdz audienču zālei, atcerēdam ies kādu, tu rk lāt šo
reiz gluži patiesīgu, ainu no savās tā lā s bērnības,
kad, augstkalnes saltum ā drebēdam s,’ noskatījās, kā
viņa matē. B endisjona A lvarado uz mēslu čupas satupušam ies m aitu vanagiem no knābjiem izrauj jēra iek
ša s brokastīm , bet drusku vēlāk, kad stundenis jau
nosita vienpadsm it, viņš vēlreiz pretējā virzienā, apgais
modams ceļu a r bēgšanai paredzēto laternu, izklunkuroja cauri visai m ājai, nodzēsdam s telp ās ugunis līdz
p at vestibilam , pa cejam četrpadsm it reižu tum šajos
spoguļos atk ārto ti redzēdam s kādu ģenerāli a r laternu
roka, m ūzikas zāles tālāk ajā galā spogulī ieraudzīja
augšpēdus guļam govi a r atstieptām kājām un pasauca
to, gos,_gos, bet tā bija nosprāgusi, ir gan bezdeļu bū
šan a, pec tam iegriezās apsardzes guļam telpās, lai pa
sacītu, ka spogulī redzējis nobeiģušos govi, un pavēlēja
rītdien agri no rīta to novākt, k atrā ziņā izdarīt,
citādi foājā saradīsies m aitu vanagi, viņš pavēlēja un
pārlūkoja zem āk esošo stāvu, m eklēdam s p ārējās trīs
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pazudušās govis, šai nolūkā pārbaudīdam s ateju, p a
vērdam ies zem galdiem un ielūkodamies ikvienā spogulī;
līdz, nokāpis pirm ajā stāv ā un citu pēc citas pārm eklē
j i s v isastisiab as, kādā g u ltā zem rožaini punktota m os
kītu pārklāja a tra d a vistu* taču m ūķeneš vārdu, kura
ša jā g u ltā ag rā k bija gulējusi, v airs neatcerējās. P irm s
gulētiešanas iebaudījis karoti m edus, viņš burku novie
toja atkal slēptuvē, kur atrad ās a rī papīrītis a r kaut
ķādu gadadienas atzīm i no izcilā dzejnieka Rubeņa D a
ri© dzīves, kaut debesīs Dievs ta s K ungs viņam ierādītu
Visaugstāko goda krēslu, saritin āja zīm īti no jau n a un
nolika atp ak aļ vietā, no g alvas noskaitīja attiecīgu lūg
snu, V isaugstais Debesu Tēvs, brīnum dari un burves
tības. lir a s spēlētāj; kurš noturi g aisā lidm ašīnas un
(iec kuģiem peldēt pāri A tlantijas okeānam , bet pēc tam ,
šļūkdam s ar savām negulējuša vārgdieņa m ilzīgajām
stam pām , p a g ā jā s cauri rotējošo bākas uguņu za ļg a
n ajai rītau sm as plandat, izdzirdēja pēc iztirg o tās jū ra s
sērojošo vēju nopūtas, kā arī pārm ērā dvēseles līksmē
gavilējošo kāzu svinību mūziku, kad viņu Dieva nepiesardzīhas dēļ no aizm ugures bezmaz b i|a nodūruši ar
dunci, sastap a neklīdušu govi, n o stājās ta i ceļā, dzīv
niekam^ tom ēr nepieskardam ies, gos, gos, pēc tam atkal
atgriezās guļam istabā, vilkdam ies garām logiem, aiz
kuriem m irdzēja bez jū ra s palikušās pilsētas uguņu
klaids, unv sajuzdam s tā s neizdibinām ās iekšējās elpas
silto vienprātību, divdesm it trīs- reizes nolūkojās šajā
ainavā,; taču ne reizi n eapstājās, la i gan šoreiz, tā p at
kā aizvien, apjauta, cik neizdibinām s i r bezgalīgi p la
šais ta u tas m asu okeāns, kurš dusēja, roku jum sifds
uzlicis, un, skaidri apzinādam ies, ka visdziļāk viņii
ienīst taisn i tie, kuri izliekas visvairāk m īlam , sa 
ju ta, ka viņu apgaism o svēto godināšanai iedegto sve
cīšu gaism a, dzirdēja piesaucam savu vārdu, lai viņš
atvieglotu dzem dētāju m okas un grozītu nāvei nolemto
likteni, atsk ārta, ka prezidenta piemiņu, cildina tie paši,
kuri nolādēja v iņa m āti, tā lajo s m ēnessērdzīgā lim u
zīna laikos aiz ložu drošā stikla redzēdam i klusās acis,
sakniebtās lūpas un domīgo jau n av as roku, jā , m ēs pat
m utējām ,dubļos a tstā to viņa zābaka pēdas nospiedumu
un, vēlēdam i savam prezidentam moku pilnu nāvi tvei
cīg ajās naktīs, nolādējām viņu, no saviem iekšpagalmiem redzēdam i, ka valdības m ājas bezdvēselīgajos lo
gos atm irdz m aldu uguntiņas, patiesi, neviens m ūs ne
249

m īl, viņš nopūtās, ielūkodam ies senajā guļam istabā, kup
kādreiz bija m itu si viņa m āte B endisjona Alvarado,
izdēdējusī putnu audzētāja un vālodžu k rāsotāja ar zaļa
uzsūbējum a izsitum iem uz miesas, lai tev viegla nāve,
m āt, viņš noteica, vieglu jo vieglu nāvi, m ānu dēliņ,
m āte viņam atbildēja no kapličas, bet stundenls bija
tieši divpadsm it naktī, kad viņš uzkarināja laternu pie
durvju palodas un viņam visu pasauli aizm igloja neciešamas, sāpes sav iju šo s zarnu mudžeklī, ko pavadīja
pautu trūces baism ā pīkstoņa, un nekā cita vairs
pasaulē nebija kā vien šīs sāpes, pēdējo reizi viņš pie
durvīm aizbīdīja treju s aizbīdņus, trejas ša u tra s uti
aizslēdza trejas atslēgas, pēdējo reizi uztupies uz pār
nēsājam ā ķem ertiņa, svilinošās m okās izspieda vārgas
urīna piles un tad izstiepās uz kailās grīdas, ģērbieš
rupja audum a biksēs, ko m ājās valkāja, kopš tika atcel
ta s visas audiences, svītrotā kreklā bez apm ainām as ap
kaklītes un nevarībnieka čībās, pagriezās kņūpus, labējo
roku saliecis zem g alvas spilvena vietā, un tūlīt aizmiga;
taču pulksten divos un desmit m inūtēs uztrūkās ar ap
tum šotu saprātu, pirmsciklona siltajos un bālajos svied
ros caurcaurēm izm ircis, un noprasīja, kas teitan ir,
baism ā, neizkliedējam ā nojausm ā, ka m iegā kāds viņu
saucis citā, ne paša vārdā, Nikanor, un tad atkal, Nikanor, un saucējs bijis tāds, kurš spēj ienākt viņa Istabā,
neskarot aizbīdņus, jo v ar . pēc p aša patikas iekļūt
šeit cauri sienām un tā p a t aiziet, un viņš ieraudzīja,
tā, m anu ģenerāl, bija nāve, viņa paša nāve, satinusies
grēku nožēlnieka skrandainā rupja m aisu audekla tu
nikā, a r garu, galā izliektu zizli rokā, bet galvaskauss
tai bija apaudzis a r kapsētas ķērpju lēkšķēm, kautu
locītavās sazēlušas lauku puķes, un plašās, tukšās acu
iedobes izskatījās m ilzum lielas, un tikai tad, kad viņš
to bija skaidri redzējis visā augum ā, ģenerālis apjēdza,
ka tā bija nāve, kura viņam bija saukusi, Nikanor, Ni*'
kanor, ša jā vārdā, kādā nāve m iršanas brīdī uzrunā
visus cilvēkus, tom ēr viņš nepiekāpās un atbildēja, nē,
nāve, m ana stunda vēl nav pienākusi, un paskaidroja,
ka viņam lem ts m irt m iegā, kancelejas pustum sā, kā
kopš laika gala pareģojusi zīlniece, blenzdam a kublā
ar gaišredzības ūdeni, bet a rī nāve neatlaidās, nē, ģenerāl, tam jānotiek tepat, a r basām kājām un šajās
p ašās ubaga drēbēs, kādas esat ieģērbies, lai gan
tie, kuri vēlāk atra d īs līķi, apgalvos, ka viņš gulējis
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kancelejā uz g rīdas, tērpies linaudum a uniform ā bez
^atšķirības zīmēm u n a r zelta piesi, pie kreisās k ājas
papēža, un tād ējād i nekas nebūtu p retru n ā iepriekš p a
redzētajam . U n ta s notika laikā, kad viņš vism a
z ā k vēlējās m irt, kad viņam pēc tik daudziem neauglīgu
^cerību gadiem bija sākusi atau st gaism a, ka viņš, jedritvai āzīt, nevis dzīvo mūžu, bet aizdzīvojis tam pāri,
kad viņš p ārāk v lu sācis atsk ārst, ka p at visgarākais
un vislietderīgāk p avadītais m ūžs n av bijis pietiekami
ilgs, lai iemācītos dzīvot, kad viņš, iedomājies, ka viņa
nespēja m īlēt m eklējam a gludo bezlīniju delnu un uz
ip ē ju kārtīm neredzam o skaitļu noslēpum ā, gandarījum u
šim kļūm īgajam liktenim visu m ūžu bija m eklējis vien
tu ļa s varask āres svilinošajā netikum ā, kļuvis p ar upuri
sa v as sektas nežēlībai un p ats sevi cepinājis mūžam
neizdziestošā altāra rijīg a jā s liesm ās, pārticis no neti
kumiem un noziedzībājn^ atkopies negodā u n apkauno
jum ā, pārvarēdam s palaikam vienīgi savu pārm ērā dru
džaino alkatību un iedzimto: bailīgum u, lai līdz laika
galam sau jā sag lab ātu v aras stikla lodīti, neapzināda
mies, ka šai nekrietnībai mūžu m ūžos lem ts nepārtraukti
a u g t augum ā, m anu ģenerāl, u n bezgalīgi plesties p la
šum ā, lai g an kopš p aša sākum a bija sap ratis, ka viņu
krāpj nolūkā izdabāt, ka viņam lišķē, lai noslēptu patie
sību, ka ļaužu barus, kuri, viņam garām braucot, u zg a
vilē ar apsveikum a saucieniem un paceļ tiem izsniegtus
tran sp aren tu s a r saukļiem, lai saules m ūžu un vēl ilgāk
dzīvo m ūsu vaidonis un vadonis, vienkopus sadzen ar
ieročiem, ū n tom ēr viņš iem anījās dzīvot a r visu
to im citām slav as nelietībām , jo, neskaitām iem gadiem
aizritot, atk lāja, ka m eli ir izdevīgāki p a r šaubām , no
derīgāki p ar m īlu, ilgstošāki p a r patiesību, u n tā viņš
bez jebkāda izbrīna pieradinājās pie apkaunojošās iedo
m as v ald īt bez varas, tik t cildinātam bez slavas tin
paklausītam bez cieņas, jo sava rudens dzeltenajā lap 
kritī bija sap ratis, ka nekad nebūs sav as v ara s notei
cējs pilnā m ērā, ka viņam lem ts dzīvi iepazīt no ač g ār
n ās puses, lem ts atārd īt tikai šuves, dzīves īstenības
'gobelēnu metos pielīdzināt tikai' m ezglus un atm udžināt
audu skrudzes, p a t m ūža beigās, kauču a r nokavēšanos,
neatjēgdam s, ka vienīgā dzīvošanas vērtā dzīve bija
patiesīgā, m ūsu acīm redzam ā, bet kurai nebija neka
kopīga a r jūsējo, m anu ģenerāl, mazo ļaužu dzīve, p āri
kurai kā dzeltenas lapkriša ša ltis nobira neskaitām ie
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m ūsu nedienu g adi un m ūsu netveram ie laim es alku
m irkļi, kur m īlu ja u p ašā pirm sākum ā sagandēja nāves
aizm etņi, bet kura tom ēr bija īsta un patiesa mīla; ka
mēr jūs, m anu ģenerāl, nebijāt nekas cits kā skumju
acu neskaidrs redzējum s pa vilciena apputējušiem lo^
giem, tikko sam anām as klusējošo lūpu trīsas, gaistošas
atvadas, ko a r atlasa cimdu rokā m āja nevienam nepa
zīstam s večuks, kura liktenis m um s bija svešs un par
kuru m ēs nezinājām ne to, kas viņš bija, nedz ari,
kāds viņš bija, un p a r kuru noteikti nevarēja pasacīt,
vai viņš vispār m az eksistēja vai a rī patiesībā bija tikai
iedomu tēls, ākstveida rēgs, bez patiesas atskārsm es,
kur m eklējam a visu m ūsu alkaini m īlētās dzīves īstā
un kur ačgārnā puse, bet jūs, m anu ģenerāl, p at ne*
iedrošinājāties to skatīt iztēlē, jo baidījāties uzzināt to
pašu, kas m um s ja u izsenis bija zinām s, un proti, ka
tā ir skarba un gaistoša, bet citas, m anu ģenerālv nav,
jo m ēs apzinājām ies, kas esam m ēs paši, bet viņš ar
savu m iruša vecūkšņa pautu trūces smalko pīkstoņu
nem ūžam to neapjēgs, jo nāve viņu bija notriekusi vienā
zvēlienā, un tag ad viņJS lidinās sava rudens pēdējo ledaino lapu k rēslainajā čaukstoņā pretim aizm irstības
tēvzemes tum sai, izbīlī pieķēries nāves noskrandušajam
apm etnim , nedzirdēdam s brāzm aino līksmi, ar kādu
tau ta, uzzinājusi priecīgo vēsti p ar viņa nāvi, neval
dām ā sajūsm ā izplūst ielās, dziedādam a gaviļu dzies
m as, un tā p a t viņš nem ūžam neuzzinās, kādā aizrautībā
g randēja atbrīvēs m ūzika, sprakšķēja svētku raķetes un
dim dēja zvani, pavēstīdam i pasaulei līksm es vēsti, ka
m ūžības neskaitām ajiem laikagrieŽiem pienācis gals'.
1968—1975
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P a tria rh a ru d en s / No sp āņ u vai. tulk. V. Meļinovskis, V. Zemkova priekšv. / R.: Liesma,
1992. — 253 lpp.
ISBN 5—410—01005— 1
Izcilais kolumbiešu rakstnieks, Nobela prēmijas lau
reāts (dz. 1928. g.), izmantodams fantastikas elementus,
globālā skatījum ā ataino līdzšinējo cilvēces vēstures
posmu, kad gandrīz visās valstīs biļa nodibinājusies dik
ta tū ra — vienpersoniska, autoritāra vara. Attēlodams kāda
latīņamerikāņu diktatora varas norietu, autors atspoguļo
to gigantisko un radikālo lūzumu, kurš norisinās mūs
dienu pasaules sabiedriskajā apziņā, atsakoties no neap
valdīta egoisma kā pasaūlsiekārtas pamata.
P lašam lasītāju lokām.
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