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JAUNA TIKŠANĀS

Grāmatas nosaukums «Pasaules bērni» daudziem jaunajiem  
lasītājiem droši vien būs pazīstams. Pagājušā gadā ar šādu 
virsrakstu iznāca ārzemju rakstnieku stāstu krājums, kurā 
bija daiļdarbi no visiem pieciem kontinentiem. Ievērojot inte
resi, kādu tas izraisīja, turpmāk šāds krājums iznāks katru 
gadu.

Un tagad mūsu rokās «Pasaules bērnu» otrā grāmata, šoreiz 
vēl bagātāk ilustrēta. Ko labu tā sola saviem lasītājiem? 
Jaunā ārzemju rakstnieku stāstu krājuma raksturīgākā iezīme 
ir lielā dažādība. Te sastopamies ar tādiem atšķirīgiem dar
biem kā skarbi reālistiskais islandiešu rakstnieka Jonasa Aur- 
dnasona stāsts «Skrīne», maigi liriskais indiešu rakstnieka 
Džainendra Kumara tēlojums «Rotaļa» vai arī vjetnamiešu 
rakstnieka Thaņ Tina spokainais džungļu stāsts «Ar burvju 
amuletu pēc smaržīgā čama».

Šogad krājumu bagātina vairāki fantastiskie stāsti. Tāpat 
kā pie mums, arī ārzemēs fantastika ir vesels literatūras no
vads, kurā strādā daudzi talantīgi autori, turklāt popularitātes 
ziņā ar to grūti sacensties jebkuram citam literatūras žanram. 
Daudzos darbos sasniegta augsta mākslinieciskā meistarība. 
Tā, piemēram, izcilā amerikāņu rakstnieka Reja Bredberija 
stāsts «Visa vasara vienā dienā», kura darbība notiek uz Ve
nēras, ir ne vien saistošs ar savu neparasto izdomu, bet arī 
uzrakstīts ar lielu emocionālu spēku un novelistisku spožumu. 
Ar smalku psiholoģisku zīmējumu raksturojas otra amerikāņu 
fantasta Aizeka Azimova stāsts «Robijs».

Starp krājumā pārstāvētajiem autoriem atrodami tādi pa
zīstami vārdi kā ievērojamais itāliešu rakstnieks Alberts Mo- 
ravia, zviedru literatūras klasiķe Zelma Lagerlefa, «Nilsa 
Holgersona brīnišķīgā ceļojuma» autore, kā arī poļu humo
rists Edmunds Ņizjurskis, kura «Grāmata par resgaļiem» 
likusi smieties arī mums. Dzejas cienītāji šai stāstu krājumā



atradīs dažus Iranču bērnu dzejas paraugus. Arī tie vairo 
krājuma dažādību.

Cerams, ka «Pasaules bērnu» raibās lappuses, izvadājot 
lasītājus pa dažādām zemēm un uzticot tiem dažādus likteņ
stāstus, sagādās visiem patiesu prieku, ierosinās labas domas 
un dāvās jaunas atziņas.

Sastaditajs



POLS FORS

DRAUDZĪBAS LOKS

Ja  meitenes visā pasaulē sadotos roku rokā, tās varētu 
ieskaut jūru līksmā rotaļu lokā.

Ja  visas pasaules zēni par brašiem jūrniekiem kļūtu, no 
viņu kuģiem pār jūrām tilti uzcelti būtu.

Ja  visas pasaules ļaudis sadotos roku rokā, tie ieskautu 
zemeslodi ciešā draudzības lokā.



DZAINENDRA KUMARS, 

indiešu rakstnieks

ROTAĻA

Kluss, dzidrs vakars. Visapkārt izlijusi glāsaina, maiga 
gaisma. Tukšajā, smilšainajā Gangas krastmalā, aizmirsuši 
visu pasauli, aizrautīgi rotaļājas zēns un meitene, un tikai 
mēmā daba uzmanīgi vēro šo nevainīgo būtņu rotaļu. Nez 
kur sadabūjis garu nūju, zēns ar to kuļ ūdeni, ka plīkšķ vien. 
Strūklām šaujas augšup mirdzošas šļakatas. Ūdens puto un 
glaužas bērnam gar kājām, it kā raudzīdams viņam pielabi
nāties.

Meitene, ierakuši kāju smiltīs, rūpīgi veido virs tās mazu 
mājiņu.

—  Pielūko tu man! Ja  neizdosies glīta, es tevi no
jaukšu! — viņa piedraud mājiņai.



Un, m īlīgi plakšķinādam a ar delnu pa slap jo smilti, m ei
tene pielabo savu celtni. «Sai m ājiņā iem ūrēšu krāsni,» viņa 
domā, «un m ājiņa būs pavisam, pavisam  mana. Bet M ano- 
hars? . . . Nu nē, viņš nedzīvos manā m ājiņā, viņš paliks šeit 
un nesīs lapas pavardam. Un, kad viņš būs ļoti piekusis un 
mani labi palūgs, tad es viņu ielaidīšu savā m ājā  . . . »

M anohars pa to laiku aizvien vēl ro ta ļā jās ūdens malā, 
nemaz nenojauzdam s, kāds liktenis viņu gaida.

«M anohars ir ļoti labs zēns,» m eitene domā, «tikai viņš ir 
liels kauslis, visu laiku neliek  man m iera. J a  viņš arī tagad 
slikti uzvedīsies, neparko nelaidīšu viņu savā m ājiņā. Lai 
vispirm s palūdzas un apsolās nekad vairs nekauties.»

M eitenes vārds ir Surbala. V iņai rit septītais gadiņš. M a
nohars par diviem  gadiem vecāks.

«Plīts manai krāsnij būs ļoti karsta,» Surbala šķetina tā 
lāk savu domu. «Kā gan M anohars te dzīvos? Es jau  v a 
rēšu, bet viņš uzreiz sadegs. Labāk es viņam  teikšu: «N e
nāc šurp, sadegsi —  plīts, raugi, c ik  karsta.» Bet ja  nu 
viņš neklausīs un tom ēr nāks? «A pstājies,»  es viņam  teikšu, 
«es tūliņ iešu no m ājiņas laukā.» Bet, ja  nu viņš iesp ītējas, 
ko tad? . . . Nu, protams, iespītēsies. V iņ š taču ir ļoti spī
tīgs . . . Nē, es tik un tā nelaidīšu viņu iekšā —  sadegs, na- 
badziņš —  un beigas. Bet, ja  ļoti lūgsies, —  atgrūdīšu un 
teikšu: «Tu šeit sadegsi.»»

V iņ ai ļoti patīk to visu pārdomāt. Taču neviļus pār viņas 
se ju  pārskrien  melns skum ju m ākonītis. V iņa skaidri iztē
lo jas bēdīgu ainu: viņa no visa spēka grūž M anoharu, tas 
krīt, un m ājiņa zem viņa sagrūst.

Darbs tuvojas beigām . V ēl dažas riekšavas smilšu, un 
m ājiņa gatava. A r v islie lāko piesardzību, it kā cenzdamās 
neuzmodināt aizmigušu bērnu, Surbala no m ājiņas apakšas 
lēnītēm  velk  ārā k ā ju  un pēdējo reizi pārglauž ar rokām 
pār savu darinājum u. Pārliecinājusies, ka viss kārtībā, v iņa 
pat palecas gaisā aiz prieka. Surbala nolem j pasaukt šurp 
M anoharu, kurš nekā nenojauš: lai paskatās uz ēku, kas 
celta ar tik neparastu m eistarību. Taču muļķa puika aizvien 
vēl p lunčājas pa ūdeni, pat neatskatās uz viņu. Bet viņam 
taču diez vai kādreiz ir gad ījies redzēt tādu m ājiņu.

«Nē, pagaidām nesaukšu vis,» Surbala pārliek. «Vispirm s 
galīgi pabeigšu m ājiņu.» Iegrābusi sau jā sm iltis, viņa uzma
nīgi papildina savu m eistardarbu.



Beidzot viss ir gatavs. V ēlreiz  p ārcilā ju si atm iņā, kādai 
jā b ū t īstai m ājai, m eitene sasit rokas. Pa kurieni tad nāks 
ārā dūmi? M azliet padom ājusi, viņa nolauž sprungulīti un 
iesprauž to sm iltīs. Tagad nu viņas m ājiņa ir gatava, v isskais
tākā m ā ja  pasaulē.

Taču, iekām  viņa sauc M anoharu papriecāties par viņas 
izcilo māku, Surbala vēlreiz vērīg i nopētī savu darbu. M ute 
v iņai pusviru, acis kvēlo. P riecīgs izbrīns n eatstā j m eiteni. 
J a  v iņai patlaban jau tātu : «Kur dzīvo dievs?» —  viņa ne
šaubīdam ās atbildētu: «Šeit, manā m ājiņā.»

Pēdīgi M anohars atceras par Suro. V iņš aizsviež nū ju  labi 
tālu  no krasta un, atiedam s no ūdens, ierauga m eiteni, kas 
nogrim usi sava lieliskā tem pļa vērošanā.

Izsekojis, kam  pievērsts Surbalas skatiens, M anohars 
strau ji pieskrien, un viens k ā ja s  spēriens sagāž ar tādu m ī
lestību darināto m āju.

Lepns par savu rīcību, it kā nupat būtu ieņēm is nepie
e jam u  ienaidnieka cietoksni, cietsirdīgais M anohars pat uz
kliedz:

—  Ei, tu, karaliene Suro!
Bet karaliene Suro aizvien vēl mēmi sēž tai pašā vietā. 

T īrā prieka atblāzm a nav vēl paguvusi apdzist viņas sejā, 
v iņa vēl lidinās brīnišķīgu sapņu pasaulē. Nupat v iņa b ija  
gribējusi ie iet šai pasaulē kopā ar savu biedru un parādīt 
tam visu tās skaistumu un burvīgumu. Bet —  ak vai! —  šis 
puika ar vienu spērienu b ija  sagrāvis visus viņas sapņus. 
Surbala dziļi cieš.

Iespējam s, ka atradīsies cilvēki, kas viņu uzskatīs par pār
m ērīgi naivu un muļķi. «Kas tur ko ciest?» viņi teiks. «Pa
saule pastāv tikai īsu brīdi. Tanī nav v ietas ne bēdām, ne 
laim ei. K atra lieta atgriežas turp, no kurienes nākusi, neat
nesdama ne prieka, ne bēdu. Zeme radusies no lielas ugunī
gas lodes un beigu beigās kādreiz atkal pārvērtīsies par 
uguni. Tas ir nenovēršam i. C ilvēks, kurš to nesaprot, pelnī
jis  tikai dziļu nožēlu. M uļķe m eitene, padomā par to!»

Taču, nabaga Surbalai par nelaim i, neviens m ācīts c il
v ēk s tobrīd nepagadījās tuksnesīgajā  Gangas krastm alā, lai 
dotu m eitenei šāda veida vērtīgu  padomu. Jā sa k a  gan, es 
v ispār ļoti šaubos, ka m ācītu ļaužu au gsta jās gudrībās ne
ieņēm usies Surbala būtu k lausījusi šādam padomam. V iņai 
blakus n eb ija  neviena cita kā vien ļaunais un nesapratīgais



M anohars, kuram, protams, n eb ija  ne m azākās n o jēg as par iz
sm alcināto filozofiju. Grūti pateikt, kas norisinājās viņa dvē
selē. Kaut kas laikam  tom ēr b ija  aizkustinājis viņam  sirdi.

—  Suro! —  viņš iesaucās, raudzīdams izlīdzināt savu pār
kāpumu. —  Kas tev  ir? Tu dusm ojies?

Surbala jop ro jām  klusēja.
—  Nu, Suro! Kāpēc tu dusm ojies?
M eitene pat nepakustējās.
—  Tagad ja u  nekā vairs nevar darīt, —  M anohars klusu 

noteica. Balss viņam  pēkšņi ied rebējās.
Surbala klusēdam a novērsās. Iespējam s, ka viņa nelikās 

manām trīsas zēna balsī.
—  S u r o . . .  Tas esmu es, M anohars! . . .  Kāpēc tu man ne

sit? —  viņš a tk ārto ja , pūlēdam ies runāt stingrā balsī.
—  Es ar tev i nerunāju, —  tas b ija  viss, ko Surbala sp ē ja  

atbildēt.
V iss, ko viņa ar tādu m īlestību b ija  cēlusi, b ija  izgaisis 

uz visiem  laikiem , aiznesdams sev līdzi zeltainos sapņus. 
M anohara drebošā balss dziļi griezās viņai sirdī.

—  Suro, redzi, es esmu šeit, pie tevis, —  M anohars lū
dzās. —  Es esmu nelabs, ļauns. Nu labi, nerunā ar mani, bet 
kaut iesvied man ar sm iltīm vai iesit. Iesit man, un es ne
kad vairs nedarīšu tev  pāri.

—  Klusē! —  Surbala nikni uzsauqa.
—  Es klusēju , tu tikai paskaties uz mani.
—  N eskatīšos.
—  Nu labi, neskaties. N eskaties. Es nekad nerādīšos tev 

acīs. Nekad.
—  Es taču tev  teicu : klusē! Es ar tevi nerunāju.
Surbalas bēdas un dusmas pamazām aprima. V iņ as dvē

selē modās jau nas jū tas, kas atgād ināja  draisko koķetību, 
kura raksturīga tikai sievietēm .

—  Paklau, Suro, —  M anohars atkal ierunājās, —  es ne
teikšu ne vārda, apsēdīšos te un sēdēšu līdz pašai nāvei. K a
m ēr tu man nebūsi piedevusi, es necelšos un nerunāšu ne 
vārda.

Brītiņu abi k lusēja .
—  K āpēc tu n o jau ci manu m āju? —  Surbala beidzot pie

kāpās. —  Nu, uzcel man to no jauna!
—  Lūdzu, tūliņ uzcelšu.
—  Tikai tādu pašu, kā b ija .

u



—  Pat labāku.
—  Augšā b ija  arī sprungulītis dūmiem.
—  Visu, visu izdarīšu. Tu pateiksi, kā, un es izdarīšu.
—  Nē, nesacīšu. Tu sagāzi, pats arī uzcel.
—  Labi, bet tu tikai skaties, kā es to darīšu.
—  N eskatīšos. V ispirm s uzcel.
M anohars veik li uzcēla m ājiņu.
—  Nu tā, gatava.
—  Gatava? —  Surbala p ārvaicā ja .
—  Jā .
—  Sprungulīti iespraudi?
—  Pasaki, kur tas jāiesprauž.
—  Nē, papriekšu izdari visu, un tad es pateikšu.
M anohars iesprauda sprungulīti un, uzlicis vēl virsū la

piņu, iesaucās:
—  Nu ir viss gatavs!
—  Tā, tagad paskatīsim ies, —  Surbala pagriezās pret viņu.

—  Sprungulītis iesprausts nepareizi, lapu noliec, rau, te, —  
viņa kom andēja. —  Un tagad atnes ūdeni un to aplaisti.

M anohars atnesa ūdeni.
Taču viņš nepaguva ar ūdeni nostiprināt savu darinājum u, 

kad Surbala uzkāpa tam ar k ā ju  un, priecīgi smiedamās, 
vienā m irklī nolīdzināja m ājiņu  ar zemi.

M anohars to neņēma ļaunā. V iņš skaļi un jau tri sm ējās 
līdzi. Pa tukšo Gangas krastm alu pārgalvīgi aizv iļņoja tālē 
dzidrie bērnu sm iekli. Saule bērnišķīgi un maigi sm aidīja 
gaišiem  stariem , un Ganga, it kā priecādam ās kopā ar bēr
niem, vēla pret krastu  glāsainus viļņus. Un tikai m ilzīgie, 
kuplie koki, gluži kā viedie panditi ', kas sirds dziļumos n i
cina tukšus sm ieklus, iecietīg i noraudzījās bērnos, kas b ija  
aizm irsušies nevaldām ā līksmē.

1 Pandits — zinību vīrs, filozofs, bieži: mācīts teologs.



ALBERTO M ORAVIA, 

itāliešu  rakstn ieks

SAKOSTĀ  ROKA

V ai esat kādreiz dzīvojuši graustā? Nē? Nu, tad jū s  itin 
nekā nezināt par šīm pašdarinātajām  būdelēm, tāpat kā tas 
sen jo rs no M ontē M ario, par kuru jum s patlaban gribu pa
stāstīt. Dzīvot graustā —  tas nozīmē lietus laikā, no rīta ce
ļoties, neaizm irst paraudzīties, kur likt kāju , jo  zemes klons 
pārvērties v ienā vien īgā dubļu skrīnī. Tas nozīmē ēdienu 
gatavot uz ielas v ecā  benzīna kannā un ēst, sēžot uz gul
tas. Tas nozīmē iztikt ar p etro le jas lampu vai sveci. Tas 
nozīm ē kārt apģērbu uz naglām  vai uz auklas, tā ka vēlāk, 
kad tu velc to mugurā, tas ir saburzījies un netīrs kā rīka 
lupata. Tas nozīmē sildīt citam  citu kā dzīvniekiem  ar sava 
ķerm eņa siltumu un cauru ziemu cīn īties ar drēgnumu un 
v ēju , kas velk pa šķirbām . Turklāt tādā graustā mūždien 
viss kas pazūd. Tu m eklē dakšiņu, m eklē ziep ju  gabalu, 
m eklē pannu un m eklējam ā v ietā  atrodi to, ko tev  nepavi
sam nevajag , —  zābaku vai cepuri, vai pat melnu, spalvainu 
žurku kaķa lielum ā. Jā , jā , tieš i žurku, jo  žurka tikpat ne
iztrūkstoši pieder pie grausta kā tārps pie aveņogas. Reiz 
naktī es izdzirdēju negantu pīkstoņu zem gultas kastē, kurā 
man g labā jās visādas panckas, ie lū ko jos tanī —  un ko es 
tur ieraudzīju? Lupatās guļ astoņi sārti žurkulēni —  nu uz 
mata kā sīki mazi sivēntiņi. Es, protams, tos nogalināju , bet 
sakiet, lūdzami, kādā ziņā tad tie b ija  vainīgi? Graustos 
taču jād zīvo žurkām un nevis cilvēkiem .

Nu labi. Līdz oktobrim , kad notika tas, par ko gribu jum s 
pastāstīt, es parasti ņēmu savu akordeonu, savu vienīgo 
mantu, piem iņu no tā jau k ā laiciņa, kad vēl spekulēju  m el
n a jā  tirgū, un kopa ar Džovannu un Klem entīnu devos uz 
kādu no Romas v eca jiem  kvartāliem , kur vēl gadās sastapt 
vienu otru labsirdīgu siev ieti, kas, kopdama m ājas soli, lab
prāt paklausās dziesmu. Džovanna ir zem niece ar ļoti bālu 
se ju , zaķa lūpu un gaišiem , čirkainiem , asiem  m atiem , tik 
lem pīga, ka grūti pat iedom āties, nekam  nederīga un pavi
sam neskolota, —  viņa, tāpat kā akordeons, b ija  mans



pēckara gadu guvums. V iņa b ija  man liptin pielipusi, un e -  
reizēm dom āju viņu apprecēt, tad atkal ta isījo s dzīt projām . 
K lem entine turpretim  ir gadu divpadsmit veca m eitene, v ē 
jiņ a  tumšmate ar apaļu purniņu un muti līdz ausīm. Par viņu

es nezināju  itin ne
kā, nezināju  pat 
to, kur un pie ka 
viņa dzīvo, un arī 
pati viņa nekad 
par ito neru nāja ; 
es viņu ieraudzīju  
pie vecpilsētas 
mūra, rotaļā jam ies 
bērnu barā, un iz
v ē lē jo s  tāpēc, ka 
reiz dzirdēju viņu 
dziedam un viņas 
dziedāšana man 
iepatikās. Un tā 
nu mēs tr ija tā  gā
jām  kaut kur uz 
P jac i N avona vai 
Kampo M arcio  ra
jonu ; es nostājos 
ietves m alā un, no
laidis vienu k ā ju  
uz ielas k lā ja , gal
vu atm etis, spēlēju  
akordeonu. Džo- 
vanna d alīja  ga
rām g ājē jiem  dru
kātas lapiņas ar 
likteņa p areģo ju 
miem, un K lem en
tine dziedāja. Jū s  
varbūt dom ājat, ka 
Klem entīnei b ija  
diez kāda patīka
ma un m aiga bal- 
stiņa? Nepavisam . 
V a ja d z ē ja  tikai v i



ņai atdarīt savu lielo muti, kurā, šķiet, b ija  pabiruši sīki 
un reti zobi, kad no tās uzreiz gāzās ārā visspalgākās un 
nepareizākās skaņas, kādas man jeb k ad  gad ījies dzirdēt. No 
viņas balss šerm uli sk rē ja  pār muguru, taču  skanēt tā skan ēja  
droši, nekautrīgi un izaicinoši. T ieši te arī slēpās viņas panā
kumu, es g ribēju  teikt, mūsu panākumu cēlonis. Tāpēc ka ar 
savu gaužām nem elodisko balsi K lem entīne izteica visu to, kas 
p ild īja  arī mani, un īstenībā viņai tas izdevās labāk nekā 
man ar akordeonu. Šai balsī jau tās viss —  gan dzīve graustā, 
gan nabadzība, gan m elnais tirgus, gan līksm e, gan skum jas, 
gan nepieciešam ība guļot saspiesties cieši kopā, lai sasildī
tos, gan pannas m eklēšana, gan žurka, kas nejau ši izlec un 
klūp tev  virsū. Līdzko iesk an ējās šī balss, kas lidoja aizvien 
augstāk un augstāk saules cauraustajā gaisā, —  spalga, asa 
un izaicinoša, —  sasniegdam a pašus augstākos stāvus, ļau
dis izliecās pa logiem , k lau sījās un tad svieda zemē naudu.

Reiz man ieg rib ē jās m ainīt rajonu, un es devos augšup 
pa V ia  Flam inia virzienā uz Parioli. B ija  agra svētdienas 
pēcpusdiena. E jo t gar stadionu, ieraudzīju  tur, kā parasti, 
pu lcējam ies sporta līd zjutēju s un nolēmu šo apstākli izman
tot. A p stā jos m azliet nom aļus un sāku spēlēt akordeonu, bet 
K lem entīne pilnā rīk lē  rāva vaļā kādu dziesmu; Džovanna 
sta igā ja  apkārt, raudzīdama gandrīz vai ar varu iespiest līdz
ju tē jiem  rokās savas lapiņas. A k vai, veltas pūles: salasī
ju šies pulciņos, ļaudis dzīvi apspriedās un laikam  gan mūs 
pat nepam anīja: sports, kā zināms, ir m ākslas ienaidnieks. 
Bet tad, gluži negaidot, mums blakus ap stā jas m ašīna un 
pēc tās v ēl otra. Pie stūres sēž gadus sešdesmit vecs v īrs ar 
tādu se ju , kas šķiet salikta no divām daļām: augšdaļa ir 
sārta un svaiga, ar m elniem  matiem , gludu pieri, ņiprām 
acīm , bet apakšējā  daļa dzeltena kā mironim, ar greizi sa
šķiebtu  muti un zilganām lūpām, ar treknu, it kā uztūkušu, 
dziļām, ļenganām  krunkām  apņem tu pazodi, kas atgādina 
m aisiņu zem pelikāna knābja . Šis v īrs sk atījās uz mums 
un, kā likās, k lau sījās un, kad b iju  beidzis, ar rokas m ājienu 
p aaicin ā ja  mani tuvāk.

Es piegāju , un viņš sacīja , ka ļoti vēlētos paklausīties da
žas labas dziesmas m ājās, savā v illā : tā neesot tālu no še
jien es, mēs varot sēsties mašīnā, un pēc tam viņš likšot at
vest mūs atpakaļ uz pilsētu. Es nodom āju, sak, bagātiem  
ļaudīm allaž piem īt daudz dīvainību, varbūt mums izdosies



kādu nieku nopelnīt, un b iju  ar m ieru. M ēs visi trīs iek ā
pām m ašīnā, un tā sāka braukt; nelielā atstatum ā tai seko ja  
otra.

M ēs pārbraucām  pār M ilvio tiltu, nogriezām ies uz V ia  
K asia un sākām  riņķot pa Kam illuči. M ēs visi trīs sēdējām  
p ak aļē jā  sēdeklī, bet priekšā —  v ecais vīrs, kas mūs b ija  
uzaicinājis, un viņa paziņa —  jau nāk s par viņu, resns plik
galvis, kas redzami centās viņam  pieglaim oties. V ecais pret 
šo paziņu izturējās taisni rupji un reiz pat asi to pārtrauca; 
«N eāksties!» —  bet tas par atbildi tikai pasm aidīja, it kā 
būtu dzirdējis komplimentu. Tad v ecais vīrs, jop ro jām  v a
dīdams mašīnu, neatskatīdam ies ja u tā ja  man:

—  Kur tu dzīvo?
—  Graustā pie Feličes akvedukta, —  es atbildēju .
—  Graustā? — Balss viņam  b ija  ārkārtīg i nepatīkam a, ar 

tādu kā m etālisku pieskaņu. —  Un tas skuķēns ir tava māsa?
—  Nē, nav māsa, mēs esam sveši, viņa tikai dzied ar mani 

kopā.
—  Nu, un tā otra, vai tā arī tev sveša?
—  Tā ir mana līgava.
—  A k līgava . . .  Un kāpēc tu nestrādā?
—  Es strādāju , b iju  k r ā s o tā js . . .  Patlaban esmu bez 

darba.
Pa tam mašīna piebrauca pie vārtiem , kas b ija  ierīkoti 

mūrī, ne visai augsta paugura p ak ā jē ; uz paugura ku p lo ja  
plašs dārzs. V ārti gluži kā uz burv ja  m ājienu uzreiz atvē
rās, un v ecais v īrs iegrieza m ašīnu cipresēm  apstādītā ale jā , 
kas veda uz paugura virsotni, kur s lē jās  liela v illa. Kam ēr 
mēs braucām  augšup, es v ēro ju  abpus a le ja i terasveidīgi iz
vietotas strūklakas, kuru ūdens plūda no tvertnes tvertnē, 
veidodam s nelielas kaskādes, v ēro ju  solus, lapenes, m ar
mora statu jas; tad m ašīna ap stā jās uz grantēta laukumiņa 
tieši villas priekšā. Pa durvīm, jau  aizlaikus klanīdam ies, 
izsteidzās baltos svārkos ģērbies sulainis. V eca is  v īrs un viņa 
paziņa izkāpa no m ašīnas; no otra autom obiļa, kas b ija  
mums sekojis, izkāpa vēl trīs v īri gadu četrdesm it piecdesm it 
vecum ā. A rī tie visi lu ncinājās ap v eco  vīru, kas pret tiem  
iztu rējās ar v islielāko nevērību. Es nodom āju, ka tie droši 
vien ir viņa kalp otā ji un padotie. V ecais v īrs pirm ais ieg ā ja  
lie la jā  viesistabā m ājas ap akšējā  stāvā, iesviedis sulainim  
se jā  savu gaišzilo bereti, ko tas uztvēra ja u  sviedienā. Locī-



dāmās kā zutis, pretim  iznāca jau na un kupla gaišm ate šau
rās, sarkanās biksēs. V iņa apkampa veco, teikdam a: «Sveiks, 
papu!» —  kaut gan pa gabalu b ija  redzams, ka tā nepavi
sam nav viņa m eita, un tad papus devās tālāk istabā, sauk
dams:

—  Un tagad, draugi, drīzāk pie darba!
Darbs, kā izrādījās, b ija  pokera spēle. V isi pieci novieto

jā s  pie maza galdiņa un, velti nezaudēdami laiku, ņēm ās da
līt spēju m arkas un jau k t kārtis; gaišm ate p ierip ināja  viņiem  
ar pudelēm un pokāliem  apkrautu galdiņu uz ritentiņiem  un, 
nem itīgi koķetēdam a, ie lē ja  visiem  liķ ieri. M ēs turpretim, 
nokļuvuši šai milzīgi p lašajā v iesistabā ar skaistām  m ēbe
lēm, ar m arm ora grīdu, kas sp īd ēja  kā spogulis, ju tām ies 
neērti savās skrandās —  tās it kā sa istīja  mūsu kustības, un 
mēs tā arī palikām  stāvot pie durvīm. V ecais, ie lū k o jies sa
vās kārtīs, piepeši pagriezās pret mums:

—  Nu, drošāk je l  —  sp ēlē jiet, dziediet, citādi —  kāda 
velna pēc tad jū s esat atbraukuši?

Es izgāju priekšā un sāku spēlēt savu akordeonu, bet 
K lem entīne atpleta platu muti, ievilka elpu un uzņēma 
dziesmu. A kordeona skaņas dobji izklīda pa zemo telpu, 
bet Klem entīnes balss, vēl spalgāka un griezīgāka nekā pa
rasti, taisni sirdi plēsa pušu. Taču nam atēvs un v iesi šķita 
tā aizrāvušies ar kārtīm , ka, likās, nepavisam  mūs nedzir
dēja. Beidzis pirmo dziesmu, nospēlēju  otru, tad trešo, taču 
rezultāts b ija  v iens un tas pats. Džovanna tuvojās spēlētā jiem  
un sniedza katram  pa lapiņai. T ikai v iens no viņiem  uz
m eta acis savai lapiņai un klusu noteica:

—  Ceram s, ka tā atnesīs man laimi.
Uzsāku ceturtās dziesmas m elodiju, pēc tās arī piektās; 

laiku pa laikam  apstājos, un tad vecais, neatraudam s ska
tienu no kārtīm , man uzbrēca:

—  Kas ir, vai ja u  beidzi? Turpini, turpini!
Blondā skaistulīte tagad stāv ē ja  aiz viņa krēsla un pie

liekusies lūkojās viņa kārtīs, bet viņš tikai nīgri a tvairījās , 
it kā gaiņādams uzbāzīgu mušu. Beidzot man tas viss apnika, 
es gausi sabīdīju  akordeona plēšas, kas izdvesa stieptu, rau
došu skaņu, p iegāju  pie kāršu spēlm aņiem  un teicu:

—  Nu, mēs tā kā būtu b e ig u š i. . .
V ecais b ija  aizņem ts ar to, ka vienu pēc otras a tk lā ja  kār

tis, un palaida manus vārdus gar ausīm. Tad viņš izgrūda
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priecīgu  saucienu: «Četri dūži!» —  un nosvieda kārtis uz 
galda. V iņa četri partneri likās manāmi sarūgtināti, jo , acīm  
redzot, b ija  zaudējuši krietnu summu. N am atēvs savāca spēļu 
m arkas, piecēlās no galda un uzrunāja gaišm ati:

—  Turpini tu manā vietā, es m azliet paelpošu svaigu 
gaisu.

V iņš devās uz durvīm, kas veda dārzā, pam ājis mums, lai 
sekojam . M ēs izgājām  uz laukumiņa nama priekšā.

—  Tātad tu dzīvo graustā? —  viņš p ārvaicā ja , iedams 
mums pa priekšu a le jā .

Es raudzīju viņu iežēlināt:
—  J ā  gan, kur dzīvot man nav, bet graustā ir tik  drēgns, 

sevišķi tad, ja  l ī s t . . .
—  V isp arastāka jā  graustā ar mitru zemes klonu, sarūsē

jušu  skārda jum tu un dēļu sienām?
—  J ā  gan, sen jor, v isīstāk a jā  graustā.
V iņ š brītiņu k lu sē ja  un tad gausi te ica :
—  Redzi, es būtu atdevis šo villu  ar dārzu un visu, kas 

tanī iekšā, par tavu graustu un par to, lai es varētu  staigāt 
pa ielām  ar akordeonu un būt bezdarbnieks.

Es pasm īnēju  un ierosināju :
—  Nu, ja  jū s tik ļoti gribat, mēs varam  m ainīties.
Labāk gan nebūtu to teicis! V iņš klupa man virsū kā sa

niknots tīģeris un sagrāba mani pie krūtīm , gandrīz pārplēs
dams svīteri:

—  A k tā —  m ainīties! . . . Labi, tikai ar noteikum u, ka, a t
skaitot villu, tu, nelieti, ņemsi arī manus sešdesm it gadus 
un piedevām  vēl tūkumu pakaklē un visus pārējos jau k u 
mus . . .  Ak, nelietis tāds! . . .

—  Izsakieties uzmanīgāk . . .
—  Tu man atdosi savus divdesm it gadus un savu v ese

lību, un visas savas cerības un pretim saņemsi villu  ar visu, 
kas tur iekšā . . .  Nu, kas ir, nelieti, vai gribi vēl m ainīties? 
Saki, vai gribi m ainīties?

V iņ š k ra tīja  mani kā nepilnīgs, līdz pats sāka aizelsties, 
tūkums viņa pakaklē rau stījās un ļum ēja gluži kā pelikāna 
guzna, kad tas n orijis dzīvu zivtiņu.

Es izbailēs iekliedzos:
—  Ei, p ievāciet rokas!
—  Jā , jā , protams . . . Nu e j, e j, —  viņš pateica, spēji 

nom ierinājies, un skarbi atgrūda mani.



Aiz p iek lā jības es p ied āvājos:
—  V a i vēlaties, lai jum s v ēl kaut ko uzspēlēju?
—  Nē, pietiks, —  viņš atb ild ēja , ērcīg i atgainīdam s m ani.

—  P jetro , aizvediet viņus visus trīs tur, kur mēs viņus sa
stapām . . .  Še, ņem, —  viņš sa c īja  K lem entīnei, —  tas jum s 
visiem , vēlāk  sadalīsiet, —  un iegrūda viņai rokās kaut ko, 
likās, tās b ija  četrkārt salocītas naudas zīmes, katra desmit- 
tūkstoš liru vērtībā.

Bez liekiem  vārdiem  mēs sēdām ies m ašīnā. Šoferis pa
ja u tā ja :

—  Uz kurieni vest?
B ija  jau  vēls, tāpēc atbildēju :
—  Uz V ia le  K astrense aiz Porta Madžore.
V isu  ceļu  braucām  klusēdami. Protams, mēs visi dom ājām  

par tām  desm ittūkstoš liru zīmēm, ko v ecais vīrs b ija  iedevis 
K lem entīnei. Teicu  sev, ka tās drīzāk v a jag  sadalīt, taču šo
fera klātbūtnē b ija  neērti to darīt. Kad nokļuvām  līdz Porta 
M adžore, b ija  ja u  pavisam  satumsis. Palūdzu šoferi, lai ap
tur, un mēs izkāpām no mašīnas. Tūliņ turpat uz ceļa es 
stingri p ieprasīju  K lem entīnei:

—  Nu, tagad sadalīsim  naudu. Dod šurp!
Bet viņa man nekaunīgi atcirta:
—  Naudu viņš deva man.
—  J ā  gan, bet viņš taču  teica : «Sadaliet to savā starpā.»
—  N ekā tāda es neesm u dzirdējusi.
Es grasījos viņu satvert, bet viņa pēkšņi p ieliecās un 

stipri iekoda —  šķita, ar visiem  zobiem iecirtās man rokā. Es 
iekliedzos aiz svelošām  sāpēm. K lem entīne pa kaklu pa 
galvu m etās skriet un pazuda tumsā.

īsi sakot, es atgriezos savā graustā nikns, piekusis un ļoti 
nelabā omā. Roka sāp ēja  —  K lem entīne to b ija  pārkodusi 
līdz kaulam . A izvēru durvis un iededzināju  sveci, un tad 
pilnīgā bezspēkā atkritu  gultā, pat nenoņēm is no pleca akor
deonu. Pam anīju  Džovannu stāvam  grausta p retē jā  kaktā. 
Kādu brīdi viņa klusēdam a manī nolūkojās, tad ierun ājās:

—  C ik  tur v a rē ja  būt? Es dom āju, vismaz trīsdesm it tūk
stošu liru.

M an gandrīz vai sm iekli sanāca: b ijis  nu tik v ien  kā šie 
trīsdesm it tūkstoši liru! Šis kungs taču  b ija  mani pazudinā
jis : viņa naudas dēļ K lem entīne zaudējusi galvu, tagad nu 
viņa man vairs nerādīsies ne acīs, un man būs jā lie k  dziedāt



Džovannai, kuras balss ir gan m aiga un m elodiska, taču 
neizteiksm īga un sirdi neaizkustina. Turpretim  K lem entīne 
ar savu balsi, kas skan ēja  spalgi un nepareizi, prata izteikt 
daudz ko, un šis bagātnieks b ija  viņai iedevis lielu naudu 
tāpēc, ka m eitenes dziedāšana b ija  iekvēlin ā ju si viņā v ēlē
šanos kļūt atkal jaunam  un veselam , kaut arī mūždien izsal
kušam bezpajum tes klaidonim.



AIZEKS AZIMOVS, 

am erikāņu  rakstn ieks

ROBIJS

—  Deviņdesm it astoņi . . . deviņdesm it d e v iņ i. .  . simts!
G lorija  atņēma no se ja s  tuklo roķeli, ar kuru b ija  aizse

gusi acis, un stāv ē ja  dažus m irkļus, saraukusi degunu un 
saules gaismā acis m irkšķinādam a. Pūlēdamās raudzīties uz
reiz gan uz vienu, gan uz otru pusi, v iņa lēnītēm  panācās 
dažus soļus nost no koka.

Kaklu pastiepusi, G lorija  vērīg i lū ko jās krūm ājos pa labi, 
pēc tam paspēra vēl dažus soļus prom no koka un acīg i ska
tījā s  b iezuklājā.

L ie la jā  klusumā nepārtraukti sīca un dūca daudzie kukaiņi 
un laiku pa laikam  iečiep stē jās kāds nerim tīgs putns, kas n e
baid ījās pat pusdienlaika svelmes.

G lorija  uzmeta lūpu.
—  Nu jā , skaidrs, viņš ir iesk rē jis  m ājā, lai gan m iljo 

niem  reižu esmu sacījusi, ka tas nav godīgi.
C ieši sakniebusi lūpas un dusmīgi savilkusi pieri, viņa 

stingriem  soļiem  devās uz divstāvu m ājiņu viņpus a le jas.
Kad G lorija  sadzirdēja aiz muguras zāli iečaukstam ies un 

tūlīt arī m etāla k ā ju  vienm ērīgo dipoņu, b ija  jau  par vēlu. 
Pagriezusies atpakaļ, m eitene redzēja, ka R obijs iznācis no- 
savas paslēptuves un cik  ātri v ien  spēdams skrien  uz koku.

G lorija  gluži izmisusi iesaucās:
—  R obij, pagaidi! Tas nav godīgi! Tu ap so lījies neskriet, 

iekām  es tevi neatradīšu!
V iņas kā je les, protams, n ev arē ja  tikt līdzi R ob ija  m ilzīga

jiem  soļiem . Taču kādus trīs m etrus no koka R obijs uzreiz 
sāka skriet lēnāk, G lorija  gluži bez elpas aizdrāzās viņam  
garām  un pirmā piesita ar plaukstu pa koka stumbru.

G lorija  līksm i pagriezās pret savu uzticamo Robiju  un, ar 
rupju nepateicību atm aksādam a par viņa uzupurēšanos, n e
saudzīgi sāka zoboties, ka viņš neprotot skriet.

—  R ob ijs nem āk skriet, R ob ijs nem āk skriet! —  viņa k la i
g ā ja  tik stipri, cik  stipri v ien  var klaigāt astoņus gadus veca 
m eitene. —  Es tevi vienm ēr panākšu! V ienm ēr tikšu garām!



A r lielu baudu G lorija  skandēja šos vārdus.
R obijs, protams, neko neatbildēja. V iņš atkal izlikās, it 

kā skrietu  projām , un G lorija  joza viņam  pakaļ. R ob ijs a t
kāpdam ies veik li izv airījās no m eitenes rokas pieskāriena, 
viņa velti šaudījās gan pa labi, gan pa kreisi, tv a rstīja  savu 
rotaļu biedru un, skaļi smiedamās, aizelsusies sauca:

—  R obij! A pstājies!
Bet viņš pēkšņi pagriezās, sakam pa m eiteni, pacēla un 

grieza sev  apkārt virpuļu virpuļiem . G lorija i šķita, ka uz 
m irkli pazūd visa pasaule, iebrūk zilgā bezdibenī, kurā rē
g o jās tikai zaļās koku galotnes. Pēc m irkļa G lorija  ja u  sē
d ē ja  m auriņā. V iņa b ija  p iekļāvusies pie R o b ija  k ā ja s  un 
cieši satvērusi m etāla pirkstu.

G lorija  pamazām atguva elpu. V iņ a  nesekm īgi pū lējās sa
kārtot atrisušās matu cirtas, neapzināti atdarinādam a m ātes 
roku kustības, un paliecās atpakaļ, lai redzētu, vai k leita 
nav pārplīsusi. Bet tūlīt uzsita ar delnu pa R obija  rumpi.

—  N ejaukais! Es tev  sadošu!
R ob ijs sarāvās, aizsedza ar rokām  se ju , un m eitene tūlīt 

piebilda:
—  N ebaidies, R obij, nebaidies, nesitīšu! Bet tagad paslēp

šos es, jo  tev  k ā ja s  garākas nekā man un tu ap so lījies ne
skriet pie koka, iekām  es tev i neatradīšu.

R ob ijs pam āja ar «galvu» —  ar nelielu  paralēlepipēdu bez 
asiem  stūriem . Galva b ija  piestiprināta ar īsu, lokanu skrie
meli pie tāda paša apveida, tikai daudz lielāka rum pja. R obijs 
paklausīgi pagriezās pret koka stumbru. Plāna m etāla plāk
snīte aizsedza k v ēlo jošās acis, un no rum pja iekšienes skan ēja  
vienm ērīga, d ob ja  tikšķēšana.

—  N elūri un izskaiti līdz galam! —  G lorija  v ēl nobrīdi
n ā ja  un sk rē ja  pro jām  paslēpties.

Sekundes tika noskaitītas precīzi, kā ja u  allaž. Sim tajam  
tikšķim  atskanot, R ob ija  plakstiņi pacēlās, acīs atkal iede
gās sārta gaisma, un tās pārlaida skatienu pagalmam. R o
b ij a acis m irkli uzkavējās pie košas katūna k leitas maliņas, 
kas rēg o jās aiz liela akmens. V iņš pagāja  dažus soļus un tie 
šām pārliecinā jās, ka aiz akm ens notupusies G lorija . R obijs 
lēnām  tu vo jās G lorijas paslēptuvei, taču visu laiku atrazda
m ies starp m eiteni un koku. Beidzot, kad G lorija  ja u  b ija  
pavisam  skaidri saskatām a un n ev arē ja  pat izlikties, ka Ro-



b ijs  viņu neredz, tas pasniedza uz G lorijas pusi vienu roku, 
bet ar otru skanīgi iesita sev pa kā ju . G lorija  saviebusies 
p iecēlās.

—  Tu esi lū rējis! —  viņa iesaucās, pati labi apzinādamās, 
ka rīk o jas netaisni. —  Turklāt man apnicis paslēpes spēlēt. 
Es gribu, lai tu mani panēsā kukuragos.

Taču  R ob ijs ju tās aizskarts, ka viņu tik netaisni apvaino. 
V iņš lēni apsēdās zemē un pašūpoja smago galvu. G lorijas 
izturēšanās tūlīt k juva citāda, un viņa m ēģinaja  R obiju  mīļi 
pierunāt.

—  Robij labiņais! Es jau  tāpat v ien  paniekojos, teikdam a, 
ka tu lū rēji! Panēsā mani!

Taču R obijs n eb ija  tik v iegli pierunājam s. V iņš tiepīgi 
raudzījās augšup un v ēl izteiksm īgāk papurināja galvu.

—  Lūdzu, ļoti lūdzu, R obij, panēsā mani kukuragos!
M azā stingri aptvēra R obija  kaklu  ar savām sārta jām  ro-

ķelēm . Bet tūlīt viņas oma kļuva citāda un m eitene pagājās 
sāņus.

—  Raudāšu, ja  mani neklausīsi!
Ja u  iepriekš G lorija  savieba se ju , it kā briesm īgi taisītos 

raudāt.
Tom ēr cietsirdīgais R obijs nelikās ne zinis par šiem  šaus

m īgajiem  draudiem. V iņš trešo reizi noraidoši pagrozīja 
galvu. G lorija  nolēma, ka jāizspēlē galvenais trumpis.

—  J a  mani nepanēsāsi, —  viņa iesaucās, —  nekad vairs 
tev  nestāstīšu pasakas, to  tu iegaum ē. Nekad.

Šis ultim āts tūliņ ie tek m ēja  R obiju . V iņ š pam āja ar galvu 
tik  enerģiski, ka m etāla kakls iečīk stē jās . Pēc tam ļoti p ie
sardzīgi uzcēla m eiteni uz saviem  liela jiem , p lata jiem  ka
m iešiem.

Raudāšanas draudi izzuda kā nebijuši, un G lorija  pat 
iekliedzās aiz sajūsm as. R obija  m etāliskai «ādai», kurā ter- 
m oelem enti uzturēja nem ainīgu divdesmit vienu grādu lielu 
siltumu, b ija  patīkam i pieskarties, un, ar papēžiem bungojot 
pa R o b ija  krūtīm , G lorija  v a rē ja  izvilināt apbrīnojam i ska
ļas skaņas.

—  R obij, bet tagad tu esi lidmašīna. Liela, sudrabota lid
m ašīna. Rokas gan pastiep sāņus, ja  tu esi lidmašīna.

Loģika b ija  nevainojam a. R o b ija  rokas kļuva par spār
niem  un viņš pats —  par sudrabotu lidmašīnu. G lorija  krasi 
pagrieza viņa galvu un noliecās pa labi. V iņš strau ji «sa



svērās uz spārna», G lorija  ja u  b ija  p iefantazējusi lidmašīnai 
motoru, tas dārdēja «br-r-r-r», pēc tam arī lielgabalus, tie 
šāva «pu-pu-pu-pu». V iņ iem  pakaļ dzinās pirāti, un ložu 
šaltis tos pļāva kā izkapts zāli.

—  Pagalam  vēl v iens . . . V ēl divi! . . .  —  m eitene kliedza.
Pēc tam G lorija  ļoti nopietni skubināja:
—  Drīzāk, puiši! Mums beidzas m unīcija!
V iņ a bezbailīgi tēm ēja atpakaļ pār plecu. Tagad R obijs 

b ija  pārvērties par kosm osa kuģi ar strupu priekšgalu, kurš, 
arvien lielāku paātrinājum u iegūdams, šķēla tukšumu.

R obijs lēk šo ja  pāri pagalm am  uz garu zāli aizaugušo pre
tē jo  malu. Tur viņš ap stā jās tik pēkšņi, ka sasarkusī jā t 
n iece bailēs iekliedzās, un R obijs velšus novēla viņu no p le
ciem  m īkstā, zaļā zāles paklājā.

G lorija  gluži aizelsusies jūsm īgi ču k stē ja :
—  C ik lieliski! . . .
R ob ijs ļāva m eitenei atvilkt elpu un viegli paraustīja a t

risušu matu sprogu.
—  Ko tu gribi? —  G lorija  v a icā ja , liekuļotā izbrīnā iep le

tusi acis. V iņas v ientiesīgā v iltība nebūt neapm ulsināja m il
zīgo «aukli». R obijs atkal p araustīja  to pašu sprogu, šoreiz 
m azliet stiprāk.

—  Ahā, zinu gan. Tu gribi dzirdēt pasaku.
R obijs vairākkārt ātri pam āja ar galvu.
—  Kuru pasaku?
R obijs apvilka ar pirkstu gaisā apli.
M eitene iebilda:
—  A tkal? Par Pelnrušķīti taču esmu tev  stāstījusi m iljo 

niem reižu. Kā tev  neapnīk tā pasaka? Tā taču domāta gluži 
maziem bērniem !

Dzelzs pirksts atkal apvilka apli.
—  Labi, stāstīšu.
G lorija  apsēdās ērtāk, atsauca atm iņā sīki jo  sīki visas 

šīs pasakas norises (kopā ar saviem  piefantazējum iem ) un 
teica:

—  Nu tad klausies. Reiz sensenos laikos dzīvoja skaista 
m eitene, vārdā Ella. V iņai b ija  šausmīgi cietsirdīga pamāte 
un divas ļoti neglītas un ļoti ļoti nežēlīgas māsas . . .

G lorija  b ija  sasniegusi visinteresantāko stāstījum a vietu  — 
pulkstenis ja u  nosita pusnakti, un viss atkal pārvērtās par 
gružu kaudzi, —  bet R ob ijs ārkārtīg i uzmanīgi ar kvēlošām



acīm  arvien  vēl k lausījās m eitenē, taču  tobrīd viņus iztrau
c ē ja  kāda balss.

—  G lorija!
Tā b ija  īgna siev ietes balss, kura v airākkārt ja u  b ija  sau

kusi G loriju  un kuras nepacietība, spriežot pēc balss dusmī
gās pieskaņas, ja u  sāka izvērsties par bažām.

—  M āte sauc, —  G lorija  teica ne visai priecīgi. —  R obij, 
labāk aiznes mani m ājās.

R obijs tūlīt tā arī darīja . V iņš nojauta, ka v isprātīgāk pa
klausīt misis V estonei bez jebkād as kavēšanās. G lorijas 
tēvs dienā reti kad b ija  m ājās, izņemot svētdienas (šī b ija  
tieši svētdiena), bet tiklīdz viņš pārnāca, tūlīt kļuva re
dzams, ka tēvs ir labsirdīgs un līdzjūtīgs. Turpretim  G lorijas 
m āte vienm ēr rad īja  R obijā  tādas kā bailes, un viņš allaž 
tīri neapzināti tīk o ja  aizlavīties tālāk projām  no viņas.

Tiklīdz viņi zālājā piecēlās k ā jās, misis V estone abus 
ieraudzīja un atgriezās m ājās, lai pazudušos tur sagaidītu.

—  G lorija , tevi saukdama, gandrīz aizsmaku, —  māte 
dzedri sacīja . — Kur tu b iji?

—  B iju  kopā ar Robiju, —  G lorija  a tb ild ēja  trīcošā balsī.
—  Stāstīju  viņam  par Pelnrušķīti, un pusdienošana pavi
sam aizmirsās.

—  2ēl, ka pusdienošana aizm irsusies arī Robijam . —  It kā 
a tcerē ju sies, ka tepat stāv arī robots, m isis V estone vērsās 
pie v iņa: —  R obij, tu vari iet. G lorija i pašlaik tu neesi v a
jadzīgs. N enāc, kam ēr neesi pasaukts, —  misis rupji p ie
bilda.

R ob ijs pagriezās uz durvju  pusi, bet šaubās apstājās, dzir
dēdams, ka G lorija  viņu aizstāv:

—  M ām iņ, atļau j, lai viņš paliek šeit! V ē l neesm u beigusi 
pasaku par Pelnrušķīti. A psolīju  viņam  izstāstīt un nepa
spēju.

—  G lorija!
—  No sirds, no visas sirds tev  apsolu, ka viņš sēdēs klu

sām klusītiņām  kā pelīte. R ob ijs var sēdēt kaktā uz krēsla  
un pat nepakustēties . . .  tas ir, neko nedarīt. R obij, tu taču 
esi ar mieru?

Atbildēdam s R obijs pam āja ar sm agnējo galvu.
—  G lorija , ja  tu tūlīt neklusēsi, neredzēsi R obiju  veselu 

nedēļu!
M eitene bēdīgi nodūra galvu.



—  Klausīšu. Bet pasaka par Pelnrušķīti patīk viņam  v isla
bāk, un es šo pasaku vēl neesm u paspējusi izstāstīt. Viņam  
tā loti ļoti patīk . . .

Noskum ušais robots izgāja  ārā, un G lorija n o rija  kaklā 
saskrēju šo  asaru kamolu.

Džordžs V estons ju tās lieliski. V iņam  b ija  paradums svēt
dienu pievakarēs ju sties lieliski. Garšīgs, bagātīgi pasniegts 
m ājas ēdiens; ērts, m īksts, vecs dīvāns, uz kura tik patīkam i 
zvilnēt; jau n s «Tim es» numurs; k ā jā s  rīta  kurpes; mugurā 
pidžama un nevis cietināts v irskrekls —  kā gan cilvēks šā
dos apstākļos var n eju sties laimīgs!

V iņš saīga, tiklīdz istabā ienāca sieva. Džordžs vēl pēc 
desmit gadu ilgas kopdzīves sievu m īlēja  un, protams, v ien 
m ēr p riecā jās par viņu, taču savu svētdienas p ievakares at
pūtu uzskatīja par neaizskaram u, un viņa priekšstatos par 
īstu kom fortu ietilpa divas vai trīs pilnīgā vientulībā pava
dītas svētdienas stundas. Tāpēc Džordžs uzmanīgi turpināja 
lasīt p ēdējās vēstis par Lefebra un Jošid as eksped īciju  uz 
M arsu (šoreiz viņi b ija  startēju ši no M ēness stacijas un v a 
rē ja  aizlidot līdz M arsam) un izlikās, ka nav pam anījis ienā
kam  Greisu.

M isis V estone pacietīgi gaid īja  labu brīdi, pēc tam ne
pacietīg i v ēl tikpat garu brīdi un beidzot vairs nesp ēja  sa
valdīties:

—  Džordž!
—  Nu, ko tu teiksi?
—  Paklausies, Džordž! V arbūt tu noliksi sāņus to avīzi un 

paraudzīsies uz mani?
A vīze čabēdam a nokrita uz grīdas, un V estons pavērsa 

uz sievu gauži nogurušo se ju :
—  M īļā, kas noticis?
—  Džordž, arī tu  to zini. Gribu runāt par G loriju  un to 

drausm īgo mašīnu . . .
—  Par kādu drausm īgo mašīnu?
—  Lūdzu, neizliecies, it kā tu nesaprastu, par ko es runāju. 

Es tev  stāstu par robotu, kuru G lorija  iesaukusi par Robiju. 
V iņ š m eiteni neatstāj ne m irkli vienu.

—  K āpēc robots lai G loriju  atstātu vienu? Tāpēc jau  viņš 
ir iegādāts. Un tas nu gan nav tiesa, ka viņš būtu «bries



m īga mašīna». Tas ir pilnīgākais robots, kāds vien  to laik  b ija  
nopērkam s. Es ellišķīgi labi atceros, ka izdevu par viņu v e
selu pusgada algu. Taču robots ir to vērts —  viņš daudz 
gudrāks nekā puse manu kalpotāju.

Džordžs pastiepa roku pēc avīzes, bet sieva b ija  veiklāka 
un pirmā paķēra to.

—  Neesmu vēl beigusi, Džordž! N egribu uzticēt savu 
bērnu m ašīnai, un man vienalga, vai šī mašīna gudra vai 
dum ja. M ašīnai taču nav dvēseles, un neviens nezina, ko 
šis robots īsti domā. N edrīkst pieļaut, ka bērnu uzrauga šāds 
m etāla ķēms!

V estons sadrūma.
—  Kad tu to visu esi izdom ājusi? Robots ja u  divus gadus 

p avadījis kopā ar G loriju  un līdz šim, nudien, neesm u m a
n ījis , ka tu uztrauktos.

—  Sākum ā viss b ija  citādi. Kā nekā —  izcils jaunum s, 
rūpju  man kļuva mazāk, un turklāt tas b ija  tik sm alki: pa
šiem  savs robots . . .  Bet tagad esmu sākusi šaubīties. V isi 
k a im iņ i. . .

—  Kāds tam sakars ar kaim iņiem ? Paklausies! Robotam 
var daudz vairāk uzticēties nekā p arasta jai auklei. R obijs 
taču  konstruēts ar vienu vienīgu nolūku —  lai uzraudzītu 
mazu bērnu. V isa v iņa «domāšana» aprēķināta speciāli šim 
m ērķim . R ob ijs ja u  tā uzbūvēts, ka viņš vienm ēr ir uzti
cams, labsirdīgs, gādīgs. Tāds nu viņš ir. Par kuru katru c il
vēku to nevar sacīt.

—  Bet m ašīnā kaut kas var sabojāties. Nu, kāda d e 
ta ļa  . . .  —  M isis V estona ap ju ka: viņai b ija  diezgan neskaidrs 
priekšstats par robotu uzbūvi. —  Teiksim , var salūzt kāds 
ritentiņš, un šis dzelzs m ilzenis uzreiz sāks trakot un . .  .

V iņai pietrūka dūšas pabeigt diezgan skaidri nojaušam o 
domu.

—  Blēņas, —  iebilda V estons, lai gan arī pats neviļus s a 
rāvās. —  Patiešām  jāsm ejas. Kad taisījām ies pirkt Robiju, 
ilgi runājām  par Robotu tehnikas pirmo likumu. Tu taču zini, 
ka robots nevar izdarīt cilvēkam  nekādu kaitējum u. Tiklīdz 
radīsies vism azākā iesp ē ja  pārkāpt Pirmo likumu, robots tū
līt vairs nedarbosies. Citādi nemaz nevar būt, tas viss b a l
stās uz m atem ātiskiem  aprēķiniem . Turklāt pie mums divi 
reizes gadā ierodas «U. S. Robots» ak ciju  sabiedrības m ehā
niķis —  viņš taču  pārbauda visu aparatūru. A r R obiju  nekas



nevar notikt. Drīzāk ja u  tad mēs abi sajuksim  prātā. Bez tam 
pasaki —  kā tu viņu gribi atņem t G lorijai?

V estons atkal pasniedzās pēc avīzes, bet veltīg i: sieva 
niknās dusmās izsvieda to pa vaļējām  durvīm blakus istabā.

—  Džordž, tā ja u  ir tā lielākā nelaim e, ka G lorija  ne ar 
vienu citu  vairs negrib rotaļāties! Kaim iņos desm itiem  zēnu 
un m eiteņu, ar kuriem  G lorija i vajadzētu  draudzēties, bet 
viņa to nevēlas. G lorija  negrib pat pieiet pie viņiem , iekām  
es neuzstāju. M eiteni m ēs tā nedrīkstam  audzināt. Tu taču 
vēlies, lai viņa izaugtu par normālu jau nieti? Tu taču vēlies, 
lai G loriju  sabiedrībā cienītu?

—  Greisa, tu cīnies pret pašas safantazētiem  rēgiem . Nu 
iedom ājies, ka R ob ijs būtu, teiksim , suns. Sim tiem  bērnu la
bāk vēlas pavadīt laiku kopā ar suni nekā ar saviem  v e 
cākiem .

—  Suns ir pavisam  kas cits. Džordž, mums jā tie k  vaļā no 
šī dzelzs briesm oņa. Tu to vari atdot atpakaļ ak ciju  sabiedrī
bai. Es ja u  uzzināju, ka tas ir iespējam s.

—  Uzzināji? Greisa, nu tad klausies! Neizlemsim šo jau tā
jum u pārsteidzīgi. Lai robots paliek pie mums, kam ēr G lorija  
paaugsies lielāka. A r to šo sarunu uzskatu par izbeigtu.

To pateicis, viņš īgnuma pilns izgāja  no istabas.
Pēc paris dienām m isis V estona atkal sāka runāt par to 

pašu.
—  Džordž, tu mani uzklausīsi! C iem atā citi iedzīvotāji ir 

neapm ierināti.
—  K āpēc neapm ierināti? —  V estons ja u tā ja . V iņš ieg ā ja  

vannas istabā, un tur ūdens sāka šļākt tik spēcīgi, ka šis 
troksnis nom āktu jebkuru  atbildi.

M isis V estone nogaidīja, kam ēr ūdens šļākšana m itējās, 
un sa c īja :

—  Citi iedzīvotāji neapm ierināti R ob ija  dēļ.
V estons iznāca gaitenī, rokā viņam  b ija  dvielis. Piesarkusī 

se ja  izskatījās dusmīga.
—  Par ko tu runā?
—  Tas sākās jau  sen. C entos nelikties par to ne zinis, bet 

tagad vairs negribu to darīt. Gandrīz visi kaim iņi domā, ka 
R ob ijs esot bīstams. V akaros pat bērnus ne tuvu nelaiž pie 
mūsu m ājas.

—  Bet mēs taču Robijam  uzticam savu bērnu!
—  To šie ļautiņi neapsver.



—  Lai viņi iet pie velna!
—  Tas nav nekāds atrisinājum s. M an ar viņiem  ik  dienas 

jāsasto p as veikalos. Turklāt pilsētās tagad izdoti v ēl stin
grāki noteikum i par robotiem . Ņ ujorkā nupat pieņem ts lē 
mums, ar kuru robotiem  aizliegts iziet uz ielas no saules 
rieta  līdz saules lēktam .

—  Un tom ēr kaim iņi nevar aizliegt mums savās m ājās 
turēt robotu. Greisa, redzu, ka tu atkal gribi mani ietekm ēt. 
Bet tas ir veltīgi. M ana atbilde arvien vēl tāda pati —  nē! 
R ob ijs paliks pie mums!

Taču Džordžs savu sievu m īlēja , un, pats ļaunākais, viņa to 
zināja. Galu galā Džordžs V estons b ija  tikai nabaga vīrietis. 
Bet viņa sieva laida darbā itin  visus niķus un stiķus, no ku
riem  pilnīgi pam atoti, kaut arī veltīgi, baid ījās mazāk viltīgā 
un sm alkjūtīgākā dzimuma pārstāvis.

N ākam ajā nedēļā V estons kādas desmit reizes iesaucās: 
«R obijs paliks, un ne vārda v airāk!»  —  taču ik reizi viņa 
balss kļuva mazāk pārliecinoša un ta jā  aizvien skaidrāk 
ieskan ējās izmisums.

Beidzot pienāca diena, kad V estons, vainīgs juzdam ies, 
p ieg ā ja  pie m eitas un u zaicināja aiziet kopā uz ciem atu pa
skatīties izdaudzināto vizivoksu.

G lorija  priecīgi sāka plaukšķināt.
—  V ai R ob ijs arī var nākt?
—  Nē, mīļā, —  tēvs atbildēja, un viņam derdzās pašam 

savas balss skaņa. —  Robotus vizivoksā neielaiž. Bet tu, m ā
jā s  pārnākusi, varēsi visu izstāstīt Robijam .

Šos vārdus nom urm inājis, Džordžs V estons novērsās.
G lorija  atgriezās m ājās, sajūsm ināta līdz sirds dzi

ļumiem, —  vizivokss tiešām  b ija  neparasta atrak cija .
V iņa tikko sp ē ja  sagaidīt, kam ēr tēvs n ovieto ja  pazemes 

garāžā reaktīvo auto.
—  Tēti, tagad visu pastāstīšu Robijam . Viņam  vizivokss va- 

ren būtu paticis! It īpaši, kad Frensiss Frens tik lē-ē-ēnītēm  
kāpās atpakaļ un iekļuva tieši cilvēka-leoparda ķetnās. Tad 
nu gan Frensiss muka! —  V iņa atkal sāka sm ieties. —  Tēti, 
vai uz M ēness tiešām  ir cilvēki-leopardi?

—  Laikam  gan nav, —  V estons izklaidīgi atbildēja. —  Tā 
ir  tukša fantāzija.

Ilgāk noņem ties ar autom obili vairs n eb ija  iespējam s.
V a ja d z ē ja  raudzīties faktiem  tieši acīs.



Glorija skrēja pāri pagalmam.
—  Robij! Robij!
Viņa pēkšņi apstājās, ieraudzījusi skaistu retas sugas ku

cēnu. Asti kuldams, tas ar nopietnām, brūnām acīm lūkojās 
no lieveņa uz Gloriju.

— Ai, cik jauks suņuks! — Glorija uzkāpa pa kāpnēm, 
uzmanīgi piegāja pie kucēna un sāka to glaudīt. —  Tēti, vai 
to tu uzdāvini man?

Pie viņiem pienāca arī māte.
— Jā, Glorij, tev! Paskaties, cik glīts, ar mīkstu, kuplu 

spalvu. Ļoti mīlīgs. Šim kucēnam patīk mazas meitenes.
— Vai suņuks rotaļāsies ar mani?
—  Protams. Viņš prot taisīt visādus trikus. Vai gribi pa

skatīties?
—  Gribu. Un gribu, lai kucēnu redz arī Robijs! Robij! —  

Glorija sauca un samulsusi apklusa. —  Droši vien Robijs sēž 
istabā un pukojas uz mani, ka nepaņēmu viņu līdzi paskatī
ties vizivoksu. Tēti, tu viņam izskaidro, kā tas iznāca. Man 
viņš var neticēt, bet, ja sacīsi tu, Robijs zinās, ka viss tiešām 
tā ir bijis.



V estons saknieba lūpas. V iņ š paraudzījās uz sievu, bet tā 
izvairījās no šī skatiena.

G lorija  apsviedās apkārt uz vienas k ā ja s  un sk rē ja  augšup 
pa kāpnēm , saukdam a:

—  R obij! N āc palūkojies, ko man atveduši tētis un mā
miņa! V iņ i atveduši suņuku!

Pēc īsa brīža m eitene atgriezās tīri nobijusies.
—  M ām iņ, R obija  istabā nav. Kur viņš palicis?
N eviens neko neatbildēja. Džordžs V estons iek āsē jās un

pēkšņi ļoti vērīg i sāka lūkoties uz m ākoņiem , kas slīd ēja  gar 
debesu velvi. G lorijas balss ied rebējās. Kuru katru m irkli 
viņa v a rē ja  sākt raudāt.

—  M āmiņ, kur ir Robijs?
M isis V eston e apsēdās un m aigi pievilka sev klāt m eiteni.
—  G lorija , nebēdājies. M anuprāt, R ob ijs ir aizgājis.
—  A izgājis? Kurp? M āmiņ, kurp viņš aizgājis?
—  M īļā, neviens to nezina. Sadom ājis un aizgājis. M ēs 

viņu m eklējām , m eklējām  un n evarējām  atrast.
—  Tātad R obijs vairs neatgriezīsies? —  M azās acis šaus

mās kļuva gluži apaļas.
—  V arbūt mēs viņu drīz atradīsim . M ēs viņu meklēsim. 

Bet pa to laiku paro ta ļā jies ar savu jau no  sunīti. Paskaties! 
Kucēnu sauc par Zibeni, un viņš p r o t . .  .

Taču  G lorijas acis b ija  asaru pilnas.
—  Es negribu šo pretīgo suni, es gribu Robiju! Gribu, lai 

jū s atrastu  R obiju  . .  .
M eitenes sirdssāpes b ija  pārāk lielas, lai tās varētu  izteikt 

vārdos, un viņa izmisumā sāka skaļi raudāt. M isis V estone 
nevarīgi palūkojās uz vīru, bet viņš tikai drūmi stāv ē ja  un 
neatlaidīgi raudzījās kaut kur tālu tālu. Tad m āte pati m ēģi
n ā ja  nom ierināt meitu.

—  G lorija , kāpēc tu raudi? R obijs taču b ija  tikai mašīna, 
veca, nolietota mašīna. V iņš ja u  nav dzīva būtne.

—  Nē, nē, R obija  nav mašīna! —  G lorija  izmisumā iesau
cās, aizmirsdama pat, ka R obiju  līdz šim izrunājusi kā vīriešu 
dzimtes vārdu. —  V iņš ir tāds pats cilvēks kā jū s  un es un 
turklāt mans draugs. Es gribu, lai R ob ijs atgriežas! Māmiņ, 
es gribu, lai viņš atgriežas!

M āte nopūtās, atzīdama, ka G loriju  pievilt nav izdevies, un 
a tstā ja  m eiteni, lai viņa pabēdājas v iena pati.



—  Lai ja u  izraudas, —  viņa sa c īja  vīram . —  Bērnu bēdām 
īss mūžs. Pēc dažām dienām viņa ja u  būs aizmirsusi, ka šis 
briesm īgais robots vispār ir b ijis  mūsu m ājās.

Taču  laika gaitā p ierādījās, ka misis V estones apgalvojum s 
b ijis  pārāk optim istisks. Protams, G lorija  vairs neraudāja, bet 
viņa vairs arī nesm aidīja. Dienu no dienas viņa kļuva arvien 
nerunīgāka un drūmāka. Pamazām m eitenes skum jas ie te k 
m ēja  ari m isis V estoni. Taču galīgi padoties viņai neļāva ap
ziņa, ka tad būtu jāatzīstas vīram  —  esmu cietusi neveiksm i.

Reiz vakarā, nespēdama vairs valdīt dusmas, viņa ieste i
dzās v iesistabā un apsēdās, salikusi rokas uz krūtīm . V iņas 
vīrs, izbrīnā pastiepis kaklu, pāri avīzei raudzījās uz viņu.

—  Greisa, kas nu atkal noticis?
—  Šodien b iju  spiesta atdot projām  suni. G lorija  teica, ka 

nevarot kucēnu ciest. Nudien sajukšu prātā!
V estons nolaida avīzi, un viņa acīs iek v ē lo jās cerību ugun

tiņa.
—  V a r b ū t . . .  V arbūt mums atkal vajadzētu atvest šurp 

R obiju? Zini, tas ir pilnīgi iespējam s. Es piezvanīšu . . .
—  Nē! —  m isis V estone salti atb ild ēja . —  N egribu par to  

ne dzirdēt. Tik v iegli mēs nepadosim ies. M anu bērnu neau
dzinās robots, kaut arī būtu jāp a ie t gadiem, lai G lorija  spētu 
aizmirst Robiju.

V estons v īlies pacēla avīzi.
—  V ēl viens gads —  un es pāragri nosirmošu.
—  M az gan tu man palīdzi, Džordž, —  se k o ja  dzestra 

atbilde. —  G lorija i kādu laiku jāpadzīvo citādos apstākļos. 
Protams, šeit viņa nespēj aizm irst R obiju . Šeit par R obiju  at
gādina katrs koks, katrs akm ens. V ispār mēs esam nokļuvuši 
v ism uļķīgākajā stāvoklī, par kādu vien  esmu dzirdējusi. 
Ied om ājies —  bērns skumst un nīkst aiz ilgām pēc robota!

—  Labi, labi, runā skaidrāk! Kādus citādus apstākļus tu 
■esi sagudrojusi?

—  Aizvedīsim  G loriju  uz Ņ ujorku.
—  Uz pilsētu! Augustā! Paklausies, vai tu zini, kāda ir Ņu

jo rk a  augustā? Augustā tur nav iespējam s dzīvot!
—  Bet tur taču dzīvo m iljoniem  cilvēku.
—  T ikai tāpēc, ka viņiem  nav kurp aizbraukt. Citādi viņi 

tur nepaliktu.



—  Bet tagad arī mums vajadzēs tur padzīvot. Brauksim  tū
līt, tiklīdz sakravāsim ies. G lorija i pilsētā būs pietiekam i 
daudz izklaidēšanās un pietiekam i daudz draugu. Tas viņu 
uzmundrinās un liks aizm irst robotu.

—  A k dievs, —  iesaucās Džordžs, —  šīs nokaitušās 
ielas! . .  .

—  Mums tas jādara, —• G reisa ļoti noteikti atbildēja.
—  G lorija  v ienā m ēnesī izkritusies par veselām  piecām  m ār
ciņām. M anas m eitas veselība man svarīgāka nekā tavas ēr
tības.

—  2ē l, ka nepadom āji par savas m eitas veselību  toreiz, 
kad atņēm i viņai m īļo draugu robotu, —  Džordžs nom urmi
n ā ja  . . .  taču tikai domās.

Tiklīdz G lorija  uzzināja, ka būs jāp ārce ļas uz pilsētu, viņa 
tūlīt ju tās daudz labāk. G lorija  maz ru nāja  par šo notikumu, 
bet v ienm ēr ar priecīgām  gaidām. V iņ a atkal sāka smaidīt, 
un ēstgriba kļuva gandrīz tikpat laba kā senāk.

M isis V estone nezināja aiz prieka, ko darīt. V iņ a nepa
laida garām nevienu, kaut arī vism azāko izdevību, lai p ie
veiktu  savu jo p ro jām  vēl skeptiski noskaņoto laulāto draugu.

—  Redzi nu, Džordž, viņa palīdz mums kravāties kā viens 
eņģelītis un čiv ina tā, it kā viņai nebūtu vairs nekādu 
rupju. Es taču  sacīju  —  G lorija  jā ie in teresē  ar kaut ko citu.

—  Kad dzīvosim, tad redzēsim, —  skanēja  skeptiska a t
bilde. —  Cerēsim  uz visu labāko.

Pošanās beidzās drīz. Pilsētas dzīvoklis b ija  sagatavots 
uz ģimenes ierašanos, ciem atā salīgti divi v ie tē jie  iedzīvo
tā ji, kas saim nieku prombūtnes laikā uzraudzīs m āju. Kad 
beidzot pienāca aizbraukšanas diena, G lorija  izskatījās tik 
pat spirgta kā senāk un ne reizi nepiem inēja Robiju. V isa 
ģim ene lieliskā omā sakāpa gaisa taksom etrā, kas viņus no
gādāja lidlaukā. V estonam  gan labāk patiktu lidot ar savu he
likopteru, bet tas b ija  divvietīgs un bez bagāžas nodalījum a. 
T ālāk viņi ce ļo ja  ar lidmašīnu.

—  N āc šurp, G lorija , ■*— a icin ā ja  m isis V estone. —  A iz
ņēmu vietu  pie loga, lai tu visu varētu  labāk redzēt.

G lorija  priecīgi piesēdās pie loga, piespieda pie biezās 
rūts degunu, kura gals sap lacinājās par baltu aplīti, un kā
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apburta lū ko jās uz ap k ārtē jo  ainavu. Sāka dunēt motori. 
G lorija  b ija  v ēl pārāk maza, lai nobītos, kad Zeme gāzās 
le jup  kā caur lūku un viņa pati kļuva otrtik  sm aga nekā 
parasti. Taču  viņa b ija  pietiekam i liela, lai visa šī norise 
radītu sevišķu interesi. T ikai tad, kad Zeme ja u  kļuva lī
dzīga mazai lupatu segai, m eitene novērsās no loga un 
uzrunāja m āti:

—  M āmiņ, vai drīz būsim pilsētā? —  mazā ja u tā ja , berz
dama nosalušo degunu un ar ziņkāri lūkodamās, kā tvaika 
plankumiņš, kas uz stikla b ija  izsvīdis no viņas elpas, lē
nām saruka un beidzot izzuda pavisam.

—  Pēc pusstundas, mīļā, —  m āte atbildēja, un viņas balsī 
v a icā jo t b ija  jū tam a satraukum a pieskaņa:

—  Tu p riecā jies , ka mēs braucam? Pilsētā tev ļoti pa
tiks —  visi šie  m ilzīgie nami, daudzie cilvēki un dažādas 
interesantas l ie ta s . . .  Katru dienu iesim uz vizivoksu, uz 
cirku, uz liedagu . . .

—  Jā , māmiņ, —  G lorija  a tb ild ēja  bez sevišķas sajūsm as. 
Tobrīd lidm ašīna slīd ēja  v irs m ākoņa un G lorijas uzmanību 
p iesaistīja  neparasta ainava —  sastinguši tvaiku mutuļi tālu 
apakšā. Pēc brīža debess visapkārt atkal kļuva dzidra, m ei
tene pagriezās uz m ātes pusi, un mazās se jā  pavīdēja tāda 
izteiksm e, it kā viņa zinātu kādu noslēpumu.

—  Es gan zinu, kādēļ braucam  uz pilsētu!
—  Tu zini? —  misis V estone brīn ījās. —  Ko tad tu zini?
—  Jū s  man neteicāt, jo  gribējāt, lai tas būtu pārstei

gums, bet es tom ēr zinu. —  G lorija  brītiņu klusēja, jū sm o
dama pati par savu gudro prātu, un pēc tam sāka jau tri 
sm ieties. —  M ēs taču braucam  uz Ņ ujorku, lai sam eklētu 
Robiju! A r slepenpolicistu palīdzību!

Džordžs V estons dzirdēja šos vārdus tieši tobrīd, kad viņš 
dzēra no glāzes ūdeni. Sekas b ija  nejaukas. Sauciens, ko 
nomāca rīstīšanās, vesela šalts ūdens un kram pjaina klepus 
lēkme. Kad tas viss beidzās, Džordžs V estons b ija  piesarcis, 
nosvidis un gauži sadusm ojies.

M isis V estone savaldījās, bet, kad G lorija  otrreiz atk ār
to ja  savu jau tājum u, turklāt m azliet norūpējusies, neiz
tu rē ja  arī m ātes nervi.

—  V arbūt, —  viņa skarbi atteica. —  V ai tiešām  tu ne
spēj nosēdēt m ierīgi un kaut m irkli klusēt?



Ņ ujorka vienm ēr ir b ijusi «apsolītā zeme» tūristiem  un 
visiem , kas tīko izklaidēties, bet 1998. gadā Ņ ujorka b ija  
šāda pilsēta vairāk nekā jebkad . G lorijas v ecāk i to zināja  
un izm antoja šo apstākli c ik  v ien  spēdami.

Paklausot sievas nepārprotam ajam  vēlējum am , Džordžs 
V estons pam eta savas darīšanas uz veselu  mēnesi, lai pa
vadītu šo laiku, kā viņš pats izteicās —  «izklaidējot G loriju , 
c ik  v ien  iespējam s». Tāpat kā viss, ko darīja  V estons, tas 
tika veikts efektīvi, lietišķi un Joti pam atīgi. N ebija  vēl 
a izritē jis  ne m ēnesis, kad b ija  redzēts un dzirdēts viss, ko 
vien cilvēks vispār spēj redzēt un dzirdēt.

G lorija  b ija  uzbraukusi Ruzvelta debesskrāpja sm ailē un 
no pusjūdzes liela augstuma, sird ij drebot, raudzījusies uz 
robaino jum tu panorāmu, kas sniedzās tālu jo  tālu līdz pat 
Longailendas laukiem  un Ņ udžersijas līdzenumiem. V iņi ap
sk a tīja  zooloģiskos dārzus, kur, sirdij aiz bailēm  un sv ētla i
mes stingstot, apbrīnojusi «īstu dzīvu lauvu» (G lorija ju tās 
m azliet vilusies, redzēdama, ka lauvu ēdina ar jē liem  bif
štekiem  un nevis ar cilvēkiem , kā viņa b ija  gaidījusi) un 
uzstājusi, lai viņai parādot valzivi.

Daždažādie m uzeji, parki, pludmales un ak v ā riji rād īja  
viņiem  visu apburošo, kas v ien  ta jo s  b ija .

G lorija  brauca augšup pa Hudzonu ar tvaikoni, kas b ija  
iekārtots, atdarinot līksm o divdesm ito gadu stilu. V iņa li
d o ja  ekskursijā  stratosfērā, kur debess izskatījās purpur- 
violeta, ta jā  iedegās zvaigznes, un m iglainā Zeme tālu apakšā 
kļuva līdzīga m ilzīgai bļodai. G lorija  nolaidās zemūdens kuģī 
ar stikla sienām  Longailendas līča dzīlēs un v ē ro ja  zaļo, 
rēgaino pasauli, kur ērm īgi jūras dzīvnieki paraudzījās m ei
tenē cauri stiklam  un tūlīt atkal aizpeldēja garām. N ere
dzētas, pasakainas ainavas, kaut arī daudz prozaiskākas, pa
vērās G lorija i veikalos, pa kuriem  viņu izvadāja misis 
V estone.

Kopsummā, kad m ēnesis b ija  pagājis, V estoni no sirds t i
cē ja , ka darījuši visu iespējam o, lai piespiestu G loriju  uz 
visiem  laikiem  aizm irst pazudušo R obiju . Taču viņi n eb ija  
pārliecināti, ka tas viņiem  izdevies.

V ienalga, kur G lorija  nokļuva, v iņa ļoti in teresē jās par 
visiem  robotiem , kas v ien  gadījās tuvumā. Lai cik  aizrau
jo ša  būtu izrāde, kuru viņa noskatījās, lai cik  jauna un ne
redzēta tā būtu, m eitene tūlīt visu aizmirsa, tiklīdz kaut



vai ar acs kaktiņu sask atīja  kādu kustīgu m etāla mehānismu. 
Tāpēc, p astaigājoties kopā ar G loriju , m isis V eston e meta 
lielu  līkum u ap visiem  robotiem .

Beidzot atrisinājum s radās Zinātnes un rūpniecības mu
z e jā . Tur bērniem  b ija  iekārtota  speciāla izstāde, kurā de
m onstrēja daždažādus bērnu prātam  piem ērotus zinātnes tr i
kus un brīnumus. Protams, V eston i šo izstādi b ija  ietilp inā
ju š i savā ob ligāta jā  programmā.

Tobrīd, kad V estoni stāv ē ja  un pilnīgi b ija  iegrim uši va- 
ren spēcīga elektrom agnēta vērošanā, misis V estone pēk
šņi ieraudzīja, ka viņiem  blakus vairs nav G lorijas. Pirmo 
panikas lēkm i drīz aizstāja aukstasinīga apņēm ība, un V e s
toni kopā ar trijiem  m uzeja darbiniekiem  sāka rūpīgi m ek
lēt pazudušo meiteni.

Taču  G lorija i ne prātā nenāca veltīg i klaiņāt pa m uzeju. 
Kaut arī tikai astoņus gadus veca, bet v iņa b ija  neparasti 
noteikta un m ērķtiecīga m eitene un šinī ziņā pilnīgi līdzi
n ā jās mātei. G lorija  m uzeja treša jā  stāvā b ija  pam anījusi 
milzīgu uzrakstu: «N āciet pie Runājošā Robota!» Izlasījusi 
teikum u pa zilbēm  un pam anījusi, ka v ecāki nemaz nevē
las iet šinī virzienā, mazā pieņēm a ļoti vienkāršu  lēmumu. 
N ogaidījusi izdevīgu brīdi, kad tēvs un m āte v ē ro ja  ko citu, 
G lorija  bez steigas aizgāja  no viņiem  un devās turp, kur 
a ic in ā ja  uzraksts.

R unājošais Robots izskatījās gauži neparasts. Tā b ija  pa
visam  nepraktiska ierīce , noderīga tikai reklam ēšanai. Katru 
stundu pie robota pielaida cilvēku grupu ekskursijas vadī
tā ju  uzraudzībā. Klusi čukstēdam i, ļaudis izteica savus ja u 
tājum us dežurējošajam  inženierim . Tos jautājum us, kurus 
inženieris atzina par piem ērotiem , viņš savukārt p asacīja  
robotam.

A ina b ija  diezgan garlaicīga. Protams, ir ja u  labi, ja  var 
uzzināt, ka 14 kvadrātā ir 196, ka šobrīd gaisa tem peratūra 
ir 22,2° un gaisa spiediens 762,508 m/m un ka n ātr ija  atom- 
svars ir 23. Taču  tāpēc ja u  nav vajadzīgs robots. Un it īpaši 
nav vajadzīga tik  sm agnēja, nepārvadājam a vadu un spoļu 
sistēm a, kas aizņēm a vairāk  nekā divdesmit piecus kvadrāt
m etrus lielu  telpu.

Reti kāds nāca pie šā robota otru reizi. V ien īg i kāda ga



dus piecpadsm it v eca  m eitene klusi sēdēja  uz sola, gaidī
dama trešo seansu, kad telpā ienāca G lorija.

G lorija  pat nep askatījās uz šo m eiteni. Tobrīd cilvēki G lo
r iju  gandrīz nemaz nein teresē ja . V isa  viņas uzmanība b ija  
p ievērsta m ilzīgajam  uz ritentiņiem  uzm ontētajam  m ehānis
mam. īsu brīdi G lorija  v ilc in ā jās —  R unājošais Robots n e
pavisam  n eb ija  līdzīgs līdz šim redzētajiem  robotiem . P iesar
dzīgi, ar šaubu pieskaņu sm alkajā balstiņā, v iņa teica :

—  M ister Robot, lūdzu, a tvain o jie t, vai jū s  esat R u n ājo
šais Robots?

Tiesa, G lorija  n eb ija  pārliecināta, bet katrā ziņā viņai 
šķita, ka robots, kas prot atbildēt, ir jāuzrunā sevišķi sm alki.

Uz sola sēdošās m eitenes kalsen ajā , n eg līta jā  se jā  pa
v īd ēja  spriegas pārdomas. V iņa izņēm a no somiņas mazu 
bloknotu un steidzīgi, neskaidrā rokrakstā kaut ko atzīm ēja.

Eļļaini iedūcās zobrati, un m ehāniska balss bez jebkād as 
in ton ācijas nodārdināja:

—  Es esmu . . . robots . . . kas . . .  runā.
G lorija  v īlusies p ask atijās uz robotu. Patiešām  viņš runāja, 

bet balss plūda kaut kur no m ehānism a dzīlēm. Robotam  
n eb ija  se jas, uz kuru v a icā jo t varētu lūkoties.

G lorija  sa c īja :
—  M ister Robot, vai nevarat man palīdzēt?
R unājošais Robots b ija  konstruēts, lai atbildētu uz ja u tā 

jum iem . Līdz šim viņam  b ija  uzdoti tikai tādi jau tā ju m i, uz 
kuriem  viņš prata atbildēt. Tāpēc viņš b ija  ļoti pašpārlie
cināts.

—  Es . . .  v a ru . . .  p a līd zēt. . .  jums.
—  Liels paldies, m ister Robot. V ai nezināt, kur atrodas 

Robijs?
—  Kas . . .  tas ir . . .  Robijs?
—  M ister Robot, tas ir robots. —  G lorija  p aslē jās uz 

pirkstgaliem . —  R ob ijs ir apmēram tik te  garš, m ister R o
bot, v ēl m azlietiņ garāks, un viņš ir ļoti labsirdīgs. Un vai 
zināt, viņam ir arī galva. Jum s, m ister Robot, galvas nav, 
bet viņam  ir.

R unājošais Robots n esp ēja  sekot mazās m eitenes domu 
gājienam .

—  Robots?
—  Jā , m ister Robot. Tāpat robots kā jūs, m ister Robot.



tikai viņš, protams, nem āk runāt un ir ļoti līdzīgs īslam  
cilvēkam .

—  Robots . . .  tāpat kā . . .  es?
—  Jā , m ister Robot.
Runājošais Robots spēja atbildēt vienīgi ar nesaprotamu 

šņākšanu, kurā reižu reizēm iespraucās ērm īgas skaņas. 
Drosm īgais vispārinājum s, ko no viņa p rasīja , —  priekšstats 
par sevi nevis kā par individuālu ob jektu , bet kā par lie 
lākas grupas sastāvdaļu —  šāds vispārinājum s viņam  n ebija  
pa spēkam . Pūlēdam ies izpildīt savu uzdevumu, robots to 
m ēr centās aptvert šo jēdzienu, līdz pārdega kāds pusducis 
spoļu. Sāka dūkt av ārijas signāli.

Tobrīd svešā m eitene p iecēlās no sola un izgāja laukā. 
V iņ ai ja u  b ija  sak rā jies pietiekam i daudz m ateriāla referātam  
«Roboti no praktiska viedokļa». Tas b ija  v iens no pirm ajiem  
Sjūzenas K elvinas daudzajiem  pētījum iem  par šo tēmu.

G lorija , nepacietību slēpdama, gaidīja robota atbildi. Pēk
šņi viņa sadzirdēja, ka aiz muguras skan kliedziens: «Tur 
viņa ir!» —  un pazina m ātes balsi.

—  N ejaukā skuķe, ko tu te dari! —  kliedza m isis V es- 
tone, kuras satraukum s jau  b ija  izvērties lielās dusmās.
—  V ai zini, ka tavs tēvs un m āte p ārbijušies gandrīz līdz 
nāvei? Kāpēc tu aizmuki?

Telpā ie sk rē ja  dežurējošais inženieris. Sakam pis galvu, 
viņš uzstāja, lai pasakot, kurš no visa šī pūļa esot sab o jā jis  
mašīnu.

—  V a i tad jū s  pat lasīt neprotat? —  viņš vaim anāja.
—  Seit aizliegts ienākt bez ekskursijas vad ītā ja !

G lorija  runāja cik v ien  skaļi spēdama, lai kāds viņu sa
dzirdētu:

—  Es, māmiņ, tikai gribēju  paskatīties uz Runājošo Ro
botu. B iju  iedom ājusies, ka viņš zinās, kur atrodas R obijs, 
viņi taču abi ir roboti.

A tkal atcerēdam ās Robiju, G lorija  sāka gauži raudāt.
— Es atradīšu Robiju! M āmiņ, gribu tikties ar Robiju!
M isis V estone, tikko spēdama apvaldīt asaras, teica:
—  A k dievs! Džordž, iesim! Es to vairs nespēju  izturēt!
V ak arā  Džordžs V estons uz dažām stundām kaut kur

aizgāja. N ākam ajā rītā viņš uzrunāja sievu tik pašapzinīgi, 
ka viņa tūlīt kaut ko nojauta.

—  Greisa, man ir kāda ideja.



—  Kāda? —  atskan ēja  drūms, vienaldzīgs jau tājum s.
—  A ttiecībā uz G loriju .
—  V ai tik tu negribi vēlreiz nopirkt to robotu?
—  Nē, nē, negribu.
—  Nu tad es klausos. V arbūt tu būsi radis kādu izeju. 

V iss, ko esmu darījusi es, ir b ijis  veltīgi.
—  Man iešāvās prātā šāda ideja. Pats galvenais, ka Glo

r ija  domā par R obiju  nevis kā par mašīnu, bet kā par c il
vēku. Pilnīgi dabiski, ka G lorija  nespēj viņu aizmirst. J a  
mums izdotos m eitenei pierādīt, ka R obijs ir tikai dzelzs 
gabalu, vara vadu kaudze, kurai dzīvību iedveš elektrība, 
tad G lorija  vairs neskum tu pēc R obija . Tā ir psiholoģiska 
p ieeja . V ai saproti?

—  Kā tu domā rīkoties?
—  Ļoti vienkārši. V ai zini, kur b iju  vakar vakarā? Pie

runāju  «U. S. Robots and M echanical M en Corporation» di
rektoru Robertsonu, lai viņš atļau j rītdien parādīt mums 
visu savu valstību. Iesim visi trīs, un tu redzēsi, kad rūp
nīcu būsim apskatījuši, G lorija  pārliecināsies, ka robots nav 
dzīva būtne.

M isis V estones acis plati iepletās, un ta jās  pam irdzēja 
kaut kas līdzīgs sajūsm ai.

—  Paklau, Džordž, tā nav slikta ideja!
Džordžs V estons lepni izslē jās vēl staltāks.
—  Sliktu ideju  man nemaz nav! — ! viņš piebilda.

M isters Strazerss b ija  centīgs pārvaldnieks un pēc dabas 
loti valodīgs cilvēks. Šīs īpašību kom binācijas dēļ ekskur
sija  ik uz soļa b ija  saistīta ar ļoti sīkiem , patiesību sakot, 
pārāk sīkiem  skaidrojum iem . Tom ēr m isis Vesitone k lau 
sījā s  uzmanīgi. V iņa pat vairākkārt pārtrauca misteru Stra- 
zersu un lūdza dažus skaidrojum us izteikt, c ik  v ien  iespē
jam s, vienkārši, lai tos saprastu arī G lorija . Tik atzinīgs stās
tītā ja  sp ē ju  novērtējum s radīja  m isteram  Strazersam  varen 
labu omu un padarīja  viņu vēl runīgāku, ja  vien tas vispār 
b ija  iespējam s. Turpretim  V estons kļuva ik brīdi n ep acie
tīgāks.

—  Strazers, lūdzu, piedodiet, —  viņš pārtrauca lek ciju  
par fotoelem entiem  pašā nozīm īgākajā vietā. —  V ai rūp
nīcā ir kāds cehs, kur strādā tikai roboti?



—  Ko jū s  teicāt? A k tā! Protams, ir! —  Strazerss sm ai
dīdams uzlūkoja m isis V estoni. —  Savā ziņā apburts loks: 
tur roboti taisa jaunus robotus. Protams, vairum ā mēs to 
nepraktizējam . Pirm kārt, mums to neatļautu arodbiedrības. 
Taču ļoti nelielu daudzumu robotu gatavo paši roboti —  
tas ir tikai zinātnisks eksperim ents. Redzat, —  viņš noņēm a 
pensneju  un uzsita ar to pa plaukstu, —  arodbiedrības ne
saprot v ienu apstākli —  es šoreiz runāju  kā cilvēks, kas 
allaž ļoti sim patizējis arodbierību kustībai, —  arodbiedrības 
nesaprot, ka robotu parādīšanās, kas sākumā saistīta ar 
zināmiem pārpratum iem , vēlāk  katrā  ziņā . . .

—  J ā ,  Strazers, —  atkal iebilda V estons, —  bet kā ir ar 
to cehu, par kuru runājām ? V ai mēs varētu  ta jā  iesk atī
ties? Tas būtu visai interesanti.

—  Jā , jā , protams. —  M isters Strazerss ar ašu kustību uz
meta pensneju  uz deguna un apmulsis iekāsējās. —  Lūdzu, 
nāciet šeit!

Pavadīdam s V estonus pa garu gaiteni un dodam ies le jā  
pa kāpnēm , m isters Strazerss b ija  sam ērā nerunīgs. Bet, 
tiklīdz viņi ie g ā ja  labi apgaism otā telpā, kurā visas skaņas 
b ija  tikai m etāliskas, runāšanas slūžas paspruka vaļā un 
skaidrojum i plūda ar jau nu  spēku.

—  Redzat! —  viņš lepni sacīja . —  V ien īg i roboti! P ieci 
cilvēki robotus tikai uzrauga, un šie p ieci pat neuzturas 
šinī cehā. Piecu gadu laikā, kam ēr sākām  šo eksperim entu, 
nav b ijis  nevienas kļūmes. Protams, šeit montē sam ērā v ien 
kāršus robotus, bet tom ēr . .  .

G lorija i pārvaldnieka balss jau  sen skan ēja  kā iem idzi
noša sīkšana. V isa ekskursija  viņai šķita garlaicīga un n e
vajadzīga. Lai gan visapkārt b ija  daudz robotu, neviens no 
viņiem  nepavisam  n eizskatījās pēc R obija , un m eitene rau
dzījās uz viņiem  ar k la ju  nicināšanu.

V iņa ie v ē ro ja , ka ša jā  cehā nav neviena cilvēka. Pēc tam 
saskatīja , ka telpas vidū pie apaļa galda kaut ko dara seši 
vai septiņi roboti. N egaidot G lorijas acis izbrīnā un šaubās 
izpletās platas jo  platas. Cebs b ija  pārāk liels, un viņa ne
b ija  īsti pārliecināta, taču viens no tiem  robotiem  b ija  lī
dzīgs . . .  b ija  līdzīgs . . . jā , tas taču b ija  viņš!

—  R obij!
' M eitenes kliedziens nom āca visus m etāliskos trokšņus. Pie 

galda viens no robotiem  nod rebēja  un izmeta no rokām



darba rīku. G lo
r ija  aiz prieka 
vairs nezināja, ko 
darīt. Izsprauku
sies cauri nožogo
jum am , iekām  v e
cāki pasp ēja vinu 
apturēt, vina v ieg 
li nolēca uz ceha 
grīdas, kuras līm e
nis b ija  dažas pē
das zem āks nekā 
gaitenī, un, rokas 
vicinādam a, stei
dzās pie sava Ro- 
b ija . Trīs lielie  c il
v ēki apstulba aiz 
šausmām. V iņi 
ieraudzīja to, ko 
n eb ija  pam anījusi 
satrauktā m eitene.
M ilzīgs autom ā
tisks traktors, sma- 
īgi dārdēdams, v ir
zījās virsū G lorijai.

V estons atguvās 
pēc m irkļa. Taču 
šis m irklis b ija  iz
šķirošais. G loriju  
vairs n ev arē ja  pa
nākt. V estons v ie 
nā lēcien ā b ija  
pāri m argām , taču 
tas b ija  acīm  re
dzami veltīgs skrē
jien s. M isters Stra-
zerss izmisumā m āja  ar rokām, likdam s strādniekiem  trak
toru apturēt. Taču arī strādnieki b ija  tikai cilvēki un viņiem  
v a jad zē ja  laika, lai izpildītu pavēli.

V ien īg i R obijs r īk o jās bez vilcināšanās un precīzi. 
Sperdam s milzīgus soļus ar m etāla kājām , viņš drāzās pretim



savai m azajai saim niecei. V iss tālākais notika gandrīz v ien
laicīgi. A r vienu rokas vēzienu, ne m irkli nesamazinādams 
savu ātrumu, R obijs pacēla G loriju  tik strau ji, ka viņai aiz
rāvās elpa. V estons, lāgā nesaprazdams notiekošo, nevis r e 
d zēja , bet drīzāk ju ta , ka R obijs aizdrāžas viņam  garām. 
Tēvs sam ulsis apstājās. T raktors pārbrauca pāli tai vietai, 
kur nule vēl stāv ē ja  G lorija , pussekundi pēc tam, kad R obijs 
m eiteni izglāba, noripoja vēl kādus tiīs  m etrus un, bremzēm 
žļerkstot, apstājās.

A telsusies un atraisīju sies no vecāku skāvieniem , G lorija  
prieka pilna pavērsās pret Robiju. V iņas dzīvē b ija  no
ticis pats svarīgākais —  viņa b ija  atradusi savu draugu.

Taču  m isis V estones se jā  atvieglo jum u aizstā ja  aizdomas. 
V iņa pagriezās uz vīra pusi. Par spīti uztraukumam un iz
spūrušajiem  matiem, viņa izskatījās aukstasinīga.

—  V a i tu to noorganizēji?
Džordžs V estons noslaucīja  sviedriem  klāto pieri. V iņa 

roka stipri d rebēja  un lūpas sp ē ja  savilkties tikai trīcošā, 
visai nožēlojam ā smaida. M isis V estone turp ināja:

—  R obijs n eb ija  konstruēts strādāšanai rūpnīcā. Tu tīšu
prāt esi p ierunājis direktoru, lai R obiju  nodarbina šeit un 
lai G lorija  viņu atrod. To visu tu esi noorganizējis!

—  Jā , esmu, —  V estons sa c īja . —  Bet, Greisa, kā es v a
rē ju  zināt, ka sastapšanās būs tik jūsm īga? Turklāt R obijs 
izglāba G lorija i dzīvību —  tas jāatzīst arī tev. Tu nevarēsi 
vēlreiz  aizsūtīt R obiju  projām .

G reisa V estone iegrim a domās. V iņa izklaidīgi p alūkojās uz 
G loriju  un R obiju . M eitene tik cieši b ija  apkampusi robota 
kaklu, ka tad, ja  viņa v ietā  atrastos dzīvs radījum s, tas 
sen jau  būtu nosm acis. Laimē mulsdama, m eitene steigšus 
ču k stē ja  robotam  ausi visvisādas blēņas. R ob ija  rokas, kas 
b ija  lietas no hrom ēta tērauda un sp ē ja  sasiet cilpā divas co l
las resnu tērauda stieni, m aigi skāva m eitenes augumiņu, un 
viņa acīs spīdēja tum šsarkana gaisma.

—  Labi, —  m isis V eston e beidzot sacīja , — lai R obijs pa
liek pie mums, kam ēr viņš galīgi sarūsēs.



ZOLTA.N'S RADVAN1, 
ungāru rakstn ieks

IELU LATERNU SARGI

Posmvedis Pišta M adarass nāca uz m ājām  pa vakara 
krēslas pielijušām  Būdas ielām . Šķērsieliņa, kur Pišta dzī
vo ja , šodien viņam  likās neparasti tumša un tukša, taču 
viņš dom āja pavisam  par ko citu un pat nepam anīja, ka deg 
tikai v iena laterna —  uz stūra. J a  nebūtu apgaism oto logu, 
ieliņā valdītu pilnīga tumsa.

Pišta nepaguva nonākt līdz šai v ien īg a ja i laternai, kad 
atsk an ēja  svilpšana, stiklu šķinda un laterna nodzisa. Pišta 
ap stā jās un piepeši a tcerē jās , ka ja u  vairākus m ēnešus no 
vietas kāds huligāns dauza viņu ie lā  elektriskās spuldzītes. 
N esen par to runāja ielu kom ite jas sanāksm ē. Pišta pats 
dzirdēja: viņa tēvs ir kom ite jas loceklis, un sanāksm e nolika 
viņu dzīvoklī.

Pišta ie lū ko jās tumsā. Kāda ēna kļāvās pie nama sienas 
ie las viņā pusē iepretim  sadauzītajai laternai. «Puišelis . . .» 
Pišta nodom āja un ar skaļu saucienu: «Pagaidi, nu tu man 
dabūsi! . . .» — m etās uz priekšu. Zeņķis laida ļekas vaļā, viņa 
kurpes skali klaudzēja uz asfalta. Aiz stūra pie pārtikas v ei
kala dipoņa pēkšņi aprāvās —  nepazīstam ais zeņķis b ija  
tikpat kā zemē ielīdis. Pišta gausināja soli, raudzīdamies uz 
visām  pusēm, tad piepeši paklupa pār kādu veikli priekšā 
pašautu kā ju . Krizdams viņš izdzirdēja skaļus sm ieklus un 
skrejošu  k ā ju  dipoņu —  zeņķis šķina atpakaļ pa šķērsielu. 
Pišta aši pietrūkās k ā jās un, saukdam s: «Šoreiz ja u  nu es tevi 
noķeršu!» —  laidās pakaļ.

Zeņķis paguva aizskriet labu gabalu, taču Pišta jau  b ija  
apradis ar tumsu un saskatīja , ka bēglis nogriežas ap stūri. 
«Nu tu man neizm uksi!» Pišta uzvaras priekā nodom āja: viņš 
zināja, ka šis pagrieziens noved strupceļā un puikam vairs 
nebūs kur sprukt.

—  Ei, tu, padodies! —  viņš sauca, panācis puiku, un satvēra 
to aiz apkakles.

Zeņķis sp ē ji apcirtās un ar tādu sparu iebelza Pištam pa 
krūtīm , ka tam elpa aizrāvās. Pišta tom ēr neapmulsa, viņš



satvēra pretinieku aiz 
rokas un veikli sa
grieza tam roku aiz 
muguras, tā ka tas 
■ievaidējās.

—  Stāvi! Citādi sa
lauzīšu roku! —  Pišta 
nikni uzkliedza.

—  Laid vajā! . . . 
S āp !. . .

—  Nu tu man zi
nāsi, kā laternas dau
zīt!

Zeņķis mēģināja 
laist kājas darbā, taču 
Pišta turēja viņu cie
ši: viņš jau bija pa
guvis novērtēt preti
nieka spēkus un veik
lību —  mazs, bet 
dūša liela. Pretējā na
ma logā iedegās gais
ma, un Pišta saskatīja 
zēna seju. Gūstekņa 
melnajās acīs plaik
snījās izmisums un 
bailes.

—  Laid vaļā, sāp ...
«Pēc huligāna ne

izskatās,» Pišta nodo
māja, bet skaļi teica:

—  Labi! . .. Tikai 
pielūko, nemūc, citā
d i . . .

Zeņķis vērīg i rau
dzījās Pištā, un tas, 
pašam negribot, vairs 
nedraudēja, bet rāmi 
piebilda:



—  Es gribu ar tev i aprunaties!
M elnās acis izbrīnā iepletās gluži apa]as.
—  Ko?!
Pišta palaida va ja  zena roku.
—  A prunāties g r ib u . . .  —  viņš atkārto ja .
Pišta arī pats vēl īsti skaidri nezināja, ko runās ar zēnu. 

M azais, dūšīgais puišelis viņam  nez kāpēc patika, un doma 
ar to aprunāties radās tīri negaidot.

—  Paiesim ies kādu gabaliņu!
—  Uz kurieni? V arbūt uz m iliciju  vedīsi? —  zēns neuz

ticīg i iev a icā jās.
—  Derētu gan . . .  Bet tu nebaidies, nevedīšu . . .
—  A ģitēsi? Pats zinu, ka laternas nav d au zīšan ai. . .  T ikai 

tā nav tava d a rīša n a . . .  Ko lien, kur nevajag? Kā gribu, tā 
uzjautrinos!

—  Kā tev i sauc?
—  Nosūdzēt iesi?
—  Nē. Bet kā tad sauc?
Pištas balsī v a rē ja  saklausīt draudzīgu pieskaņu, un zēns 

atm aiga:
—  Ferencs Gombošs.
—  Un mani —  Ištvans M adarass. Kurā klasē tu mācies?
—  Sep tīta jā .
—  Un kurā skolā?
—  M ēs nesen šurp pārcēlām ies, es vēl e ju  v e ca jā  skolā . . .  

Tas ir tālu . .  .
Piesardzīgā atbilde Pištu sasm īdināja.
—  Tu esi pionieris?
—  N ē . . .
—  V a i tu b iji tas, kas izsita logu desm itajā dzīvoklī?
Feri k lu sē ja .
—  Tu?
—  N av tava darīšana!
—  Labs šāvējs , neko teikt! . . .
—  Jāv in g rin ās ir! —  Feri apm ierināts atb ild ēja ; uzslava 

viņam  b ija  pa prātam.
—  Bet vai ar loku šaut proti?
Feri acis iedzirkstījās, un viņš lepni atb ild ēja :
—  Protu! Kad mēs dzīvojām  kalnā, es bieži šāvu. M an ir 

tāds loks! . . . Pats iztaisīju  no oša koka. Tikai šeit nav kur 
š a u t . . . Šeit. parocīgāk ar kaķeni.



Pišta n o p riecā jās: nu viņam  b ija  skaidrs, kā iegūt zēna 
uzticību. V ispirm s jāap ru n ā jas ar sava posma pionieriem , jā 
paskaidro tiem  . . . V iņš ap jau tā jās:

—  Un uz ko tu šāvi ar loku?
—  M an b ija  m ērķis . . .  no salmiem. To man vēl tēvs uz

ta isīja  . . .
Feri sastom ījās, saskuma.
Pišta to pam anīja.
—  Kāpēc tu saki: «vēl»? . . .
—  V iņ š nomira. Pērn . . .  —  gluži klusu, gandrīz čukstus 

atb ild ēja  Feri.
Pištam sažņaudzās sirds. Tagad viss skaidrs: Feri, redzams, 

ir gluži viens, māte, jādom ā, strādā, vienm ēr nevaļīga . . . 
Un viņš taču nemaz nav slikts, šis puišelis.

—  Paklau, Feri! M an ir draugi (Pišta tīšām  neteica 
«posms»), mums patīk šaut ar lo k u . . . V ai gribi piebiedro
ties? . . .

Feri izbrīn ījies pavērās Pištā.
—  Gribu . . . protams . . .
—  Paklau, Feri, —  aizvien v airāk  iejūsm inādam ies, Pišta 

turpināja. —  Tu varbūt pam ācīsi mūs šaut ar kaķeni? T ikai 
ne ja u  pa lukturiem  un logos . . . A rī uz putniem ne . . .  T ā 
pat v ien m ērķī!

—  To var, t ik a i . . .
—  K o —  tikai? Saki, nebaidies!
—  Tu viņiem  neteiksi par laternām ? Un par logu? . . . V ai 

tas b ija  jū su  logs?
—  Zini ko? Labāk par to vispār vairs nerunāsim ! Būsi ar 

mums draugos, un vairāk nekā. Un laternas vairs nedauzīsi.
Fori jo p ro jām  lūkojās uz Pištu, taču tagad viņam  acīs sta

ro ja  prieks.
* * *

Ar to mūsu stāstu varētu  arī beigt: jū s ja u  paši uzminē
siet, ka Ištvana M adarasa pionieru posms sadraudzējās ar 
vientuļo «laupītāju» Feri, un tas aizbrauca viņiem  līdzi uz 
vasaras nom etni un sacensībās izcīn īja  pirmo prēm iju  šau
šanā ar loku. Taču stāsts par ielu laternām  ar to nebeidzās.

V asaru, kam ēr bērni b ija  nomotnē, kāds atkal b ija  pasā
cis šaut ar kaķeni pa laternām  tai pašā ielā. To uzzinājis, 
Pišta nolēma aprunāties ar Feri.



—  K am ēr mēs b ijām  nom etnē, kāds atkal sācis dauzīt la 
ternas. Kauns visai ielai! Ko darīsim?

Feri sadrūma, bet tūliņ viņa acis iem irdzējās.
—  Es zinu, ko darīt! Uzņemsimies šefību par laternām : pa 

vakariem  apsargāsim  tās. Sadalīsim ies pa pāriem  vai pa 
trim un pēc kārtas dežurēsim.

Kopš tās dienas elek tro stacijas av āriju  mašīna šķērsieliņā 
tika redzēta vienu reizi: elektrom ontieri atbrauca apm ainīt 
laternā izdegušo spuldzīti.



SADOTS FADIU A, 

m eksikāņ u  rakstn ieks

LIČA u n  a k l a is

M ehiko pilsētā, V io letas ielā, ir milzīgs, fantastisks nams, 
kas atgādina ļaunu murgu. G alvaspilsētas nom alēs ir daudz 
tādu namu. T a jo s m itinās am atnieki, strādnieki, «kom ersan
ti» no tiem , kuri pārdod atkritum u izgāztuvēs salasītas k a
tūna un parķa lupatas, bo jātus augļus, kukurūzas plācenī- 
šus —  kārumus, ko šā nama bērni dabū nogaršot vienu reizi 
nedēļā.

Sis nams, šaurs un garš kā dzelzceļa tunelis, a tstā j dīvainu 
iespaidu. Tas šķ iet kaut kā spokaina un reāla, ikdienišķa 
un fantastiska sajaukum s. N av saprotams, kāds brīnum s liek 
visiem  šiem kaktiem , sienām  un jum tiem  turēties ja u  veselu 
gadsimta ceturksni.

Sai m ilzīgajā cilvēku bišu stropā nereti gadās redzēt, kā 
v ā jin a  siev iete  saplēstā k leitā  un izspūrušiem m atiem  bailēs 
izskrien no savas istabiņas un viņai paka], paceltās dūres 
kratīdam s, dzenas vīrietis. S iev iete  spalgi kliedz, un viņas 
kliedzieni pilda jum s sirdi ar smeldzošām skum jām .

—  Ai, nesit, zvēru pie dieva, ka neesm u vainīga . . .
V iņa nepagūst paskriet ne desm it soļu, kad v īrietis ir jau  

viņu panācis un, ne vārda nesacīdams, nevērodam s viņas 
asaras, bez žēlastības triec  dūres viņai pa galvu. Un siev iete 
vairs nelūdz saudzību, nevaid: varbūt viņa ja u  zaudējusi 
samaņu . . .

Rau, loga ietvarā redzams jaunas siev ietes stāvs. Uz ro
kām  viņai bērns. V iņa saudzīgi spiež to pie krūtīm  un maigi 
a ijā . V ar dzirdēt, kā viņa klusu dungo:

A ijā , dēliņ, a ija i jā ,
Dusi saldi, bērniņ mans . . .

Iepretim  šim logam dzīvojas trīs puišeļi: v iens no tiem  
plīkšķinās ar plaukstiņām  pa netīra, sastāvējuša ūdens peļķi; 
•otrs veido no pliena m ājiņu un laiku pa laikam  zagšus iem et 
pa piciņai m utē; trešais, mazs kroplītis, izģindis, kails, ar



uzpūstu vēderiņu atgādina kaut kādu drausmīgu tārpu. V iņš 
nekustīgi gu] zemē, un grūti izšķirt, vai viņš aizmidzis vai 
m iris . . .

Jā , tads ir viens no daudziem dzīvojam iem  nam iem  gal
vaspilsētas strādnieku kvartālā.

V isam  kvartālam  šķiet uzspiests ne ar ko nesalīdzinām ais 
darbaļaužu zīmogs: nami ir zemi, veci; sen tiem  nobružājies 
krāsojum s, un tagad tie visi ir v ienā un tai pašā drūmā, 
pelēkā vecum a un nabadzības krāsā. Šeit taču dzīvo tikai 
strādnieki!

Nams, par kuru būs runa šai stāstā, it nemaz neatšķiras 
no daudziem citiem : tas ir tikpat nabadzīgs un nolaists. Un 
tom ēr tas mani neatvairām i valdzina. Iespējam s, ka pie tā 
vainīga A lisija , jo  pret viņu, man jum s jāsak a, es jā tu  v is
dziļāko cieņu.

Es labi pazīstu šā nama kārtību: man, piem ēram , ir zi
nāms, ka visas izlietnes un a te jas  tanī ir kop ējas. Un, tā kā 
to ir ļoti maz, bieži vien gadās redzēt pie tām gleznainas rin
das. Es zinu arī, ka namā līdz ar cilvēkiem  dzīvo simtiem 
žurku, kas ir tik milzīgi lielas, ka tās m ierīgi var noturēt par 
kaķiem . Taču tas nevienu neuztrauc.

Tas tom ēr vēl nav viss. M an ir zināms arī, ka trīsdesm i
ta jā  istabā dzīvo akls sirm galvis, kurš bieži spēlē v ijo li. 
V iņu  vadā izģindis, bezzobains suns, kas aiz vecum a ar mo
kām  v elk  k ā jas. Stāsta, ka aklais Arm ando —  tā sauc veco 
vīru  —  p ēc profesijas esot mūziķis. Redzams, tā tas arī ir: 
augu dienu viņš ieslēdzies sēž savā istabiņā, bet vakarā 
kopā ar savu četrk ā ja in o  pavadoni dodas uz bāriem  un k ro 
giem, kur izklaidē apm eklētājus.

Četrdesm it o tra jā  istabā m itinās divi jauni puiši, kas šeit 
ieradušies no provinces. V iņ i sapņo par iestāšanos politeh
n isk a jā  institūtā. T ie  ir ļoti uzcītīgi puiši: abi caurām  nak
tīm sēž pie grāmatām. Un tai pašā istabiņā, dievs v ien  zina 
kā un no kā, viņi v ienreiz dienā gatavo ēdienu.

Piecdesm it treša jā  istabā —  tumšā un sm acīgā ūķī —  dzīvo 
A lisija  ar savu lielo ģimeni.

M ēs, viņas draugi, saucam A lisiju  m īlīgi —  Liča. Liča iz
skatās kā maigs, nule uzplaucis ziediņš. V iņai ir m elnīg
sn ē ja  se ja , melni, spīdīgi mati, tik gari, ka sniedzas līdz jo s 
tas vietai, brūnas, staro jošas acis. Augumā viņa nav gara, 
toties ļoti slaida un gracioza.
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Liča dzīvo kopā ar saviem  n ev arīga jiem  vecākiem  un 
trim  m azākiem  brālīšiem , kuri ir draiskulīgi kā velnēni. Lai 
uzturētu visu šo ģimeni, Liča strādāja par brošētā ju  tipo
grāfijā . V iņas m aiņa sākās pusdeviņos no rīta un beidzās 
pusčetros pēcpusdienā. Par šo ilgo un grūto darbu uzņēm ējs 
m aksāja viņai pavisam  tikai sešus peso. Beigusi maiņu ti
pogrāfijā , Liča sk rē ja  uz konditorejas preču fabriku, kur 
peln īja  vēl mazāk —  četrarpus peso. Tātad desmit ar pusi 
peso dienā par trīspadsm it darba stundām, neskaitot sv ēt
dienas, kad cilvēki nestrādā, taču nekā arī nesaņem .

V ecā  doņa Teresita, Ličas māte, katru rītu, pavadīdama 
m eitu uz darbu, iznes viņai papīra turziņu ar diviem  kuku
rūzas plācenīšiem . Pa reizei —  gan ļoti reti —  tur klāt ir 
arī augļi. Toties noteikti diendienā A lis ija  saņem  vieglu 
skūpstu uz vaiga.

Papīra turziņā ir Ličas pārtikas deva visai dienai līdz v ien 
padsm itiem  vakarā, kad salauzta un nogurusi m eitene pār
nāk m ājās. M āte steidz viņu paēdināt; uz galda parādās 
pupiņas, kukurūzas plācenīši, tē ja  bez cukura.

Tas ir tikai astoņpadsm itais pavasaris, ko Liča šogad sa
gaida. Dzīvo viņa pilnīgā neziņā par to, kas notiek pasaulē 
un pat viņas dzimtenē. A rī par pilsētas dzīvi viņa nekā ne
zina. Un kā gan lai viņa varētu  visu to zināt? Laikrakstus 
Liča nelasa, uz kino neiet, un pat d ejas viņai nav p iee ja 
mas. Svētdien viņa augu dienu mazgā veļu, šu j, gludina . . .

Lai jū s  saprastu, kāpēc es Liču tā cienu, pateikšu, kas 
mani ar viņu saista. Tās ir ciešanas. Kas gan vēl var tā 
tuvināt cilvēku  sirdis, ja  ne kopīgas ciešanas!

Taču paklausieties, kaš ar Liču nesen notika.
P ag ā ju ša jā  m ēnesī viņu atlaida no tipogrāfijas. N abaga 

m eitenei likās, ka zeme atveras viņai zem kājām . Taču  stās
tīšu visu pēc kārtas. Ličas darba v ietas —  tip ogrāfijas īpaš
nieks ir m ilzīga auguma spalvains spānietis ar niknu bul
doga se ju . Reiz, kad Liča krāva papīru risēs, tas p iegāja  
viņai k lāt un, saņēm is ar savu rupjo roku viņu aiz zoda, 
teica :

—  Paskat vien, cik  šī m eitene kļuvusi skaista!
Liča sp ē ji atrāvās un, apvaldījusi sašutumu, samulsusi 

steidzīgi turp ināja darbu.
—  Ko tu tēlo svētuli? —  saim nieks uzbrēca. —  J a  būsi ar 

mani laba, es tev  m aksāšu vairāk.



—  N eģēlis! —  sašutusi m eitene iesaucās.
—  Šeit es esmu saim nieks, un tie, kas nedara man pa prā

tam, var vākties projām .
Pēc īsa brīža Liča ja u  b ija  uz ielas. Kad viņa apjēdza, ka 

zaudējusi darbu, viņu pārņēm a izmisums. Kā viņa tagad sa
v ilks galus kopā? N evar taču  dzīvot ar četrarpus peso, ko 
dod vakara darbs? Taisni tobrīd viņai ari sāka likties, ka 
zeme zūd zem kājām . Un tagad es ļoti bieži redzu Liču —  
nabadzīgi ģērbušos, izmisuma pilnām  acīm . V iņ a ie t no ielas 
ielā, no nama namā, klauvēdam a pie fabriku, kantoru, v e i
kalu, sīku darbnīcu durvīm. V iņa m eklē darbu. Es zinu, viņa 
nemaz nedomā par to, ka šie bezgalīgie m eklējum i viņu pil
nīgi sabeigs. V iena v ien īga vēlēšanās dzen viņu uz priekšu: 
sadabūt naudu, lai kaut vai kā varētu  pārtikt tie, kas gaida 
viņu m ājās.

Un tagad, kad jū s zināt visu, kas noticis ar lič u , man jum s 
jāp astāsta  par saviem  sirdsapziņas pārm etum iem . Ikreiz,



kad sastopu Liču un redzu, kāds nāvīgs gurdums iezīm ējies 
viņas se jā , es dedzīgi vēlos uzmundrināt viņu, palīdzēt v i
ņai kaut vai ar saviem  vien kārša jiem  vārdiem . Man gribētos 
te ik t v iņai apm ēram  t ā :

«Liča, ir m iljoniem  cilvēku, kuri uzskatītu tevi par ba
gātnieci, jo  tu taču tom ēr saņem  savus četrarpus peso. Tava 
drausmīgā m āja ir pils salīdzinājum ā ar kloakām  citos pil
sētas rajonos. Liča mana dārgā, ja  tu zinātu, ka M eksikā ir 
septiņpadsm it m iljoni zem nieku, kuru lielum  lielais vairum s 
pārtiek  no zāles un augu saknēm  kā atgrem otāji dzīv
nieki . . .  A i Liča! M eksika tikko vēl sāk sevi apzināties. 
Daudzās mūsu dzimtās zemes vietās cilvēki pat nenojauš, 
ka pasaulē ir elektrība, nezina, kas ir maize. Taču neuzņem 
visu šo kā parastu m ierinājum u. Tam visam  v ajag  tevi, ko 
nabadzība un netaisnība novedusi līdz izmisumam, piepil
dīt ar niknumu, modināt tev ī drosmi, pamudināt tevi uz 
cīņu.

Labāki laiki pienāks, nešaubies par to, m eitenīt. A tnāks 
laiks, kad tevi cien īs pats pēdīgais dīkdienis, kad tiesības 
uz darbu un prieku būs tikpat parastas kā saule un 
gaiss.»

V isu  to es gribētu pateikt mūsu Ličai. Gribētu un tom ēr 
nevaru! Ikreiz, kad mēs sastopam ies, es, .sev  pašam par lie 
lām šausmām, apm ierinos ar parastu sveicienu  un nenozīm ī
giem, apnicīgiem  jautājum iem . Tiesa, pēc katras šādas sa
stapšanās m ana cieņa pret viņu aizvien pieaug, un tas, šķiet, 
galu galā mani nobendēs. A tvad ījies no viņas, es atkal un 
atkal ja u tā ju  sev: kas gan ir manas sīkstās klusēšanas cē lo 
nis, kāpēc vārdi, kurus gribu viņai sacīt, v ism uļķīgākajā 
kārtā iestrēgst man kaklā? Pirms dienām  piecām  es ieg rie 
zos viņu apraudzīt un, nesastapis A lisiju  m ājās, ap jau tā jos 
viņas m ātei, kurp viņa būtu v arē ju si iet.

—  Liča teicās iet pie aklā Arm ando . . .  Bet viņa nez k ā
pēc aizkavējusies, —  doņa T eresita  atbildēja.

Devos uz v ijo ln iek a  istabu. Durvis b ija  līdz k ā ja i vaļā, 
un es apstā jos uz sliekšņa. Ne Liča, ne sirm galvis mani ne
pam anīja, un es v arē ju  m ierīgi skatīties un klausīties. A k
la jam  pie k ājām  gu lēja  suns. Liča sēdēja  uz grīdas, nolikusi 
galvu sirm galv ja  rokās. V iņa raudāja. Es dzirdēju viņas ap
rautos, žēlos šņukstus. Sirm galvis raudzījās augšup ar savām 
izdzisušajām  acīm . V iņa se ja  b ija  tik nekustīga, kā var būt



vienīgi aklajam. Tik
ko manāmi kustinā
dams lūpas, sirmgal
vis runāja:

—  . . .  Tā savu 
vecāku nabadzības 
dēj es zaudēju acu 
gaismu. Kopš tā lai
ka, kopš astoņu gadu 
vecuma, klaiņoju pa 
pasauli, lūgdams dā
vanas un čīgādams 
v i jo l i . . .  Taču ne
kad —  vai dzirdi? — 
nekad neesmu no 
dzīves baidījies . . .  
Es zinu, ja cilvēks 
ir garā stiprs . . .

—  Bet es to vairs 
nevaru izturēt, —  
galvu nepacēlusi, 
Liča viņu pārtrauca. 
—  Visi ir pret ma
n i...  Es nekādi ne
spēju panākt, lai ma
nējie neciestu badu.

—  Nē, meitiņ, ne
runā tā. Tu esi stipra, 
jauna, — sirmgalvis 
iebilda. —  Tava dzī
ve  nule sākas. Vai 
tu domā, ka man ne
bija grūti pierast pie 
akluma? Pagāja ilgs 
laiks, kamēr apradu

ar mūžigo tumsu . .. Tikai pamazām iemācījos pazīt sava mā
jokļa sienas un priekšmetus . . .  Taču mans gars pieņēmās 
spēkā, norūdījās. Tā arī tev, meit, jāiemācās būt stip
rai, ļoti stiprai. . . Dienu no dienas tev jākļūst stiprākai, 
līdz tiksi pāri visiem visgrūtākajiem šķēršļiem, kas traucē 
dzīvi godīgiem cilvēkiem.



Cenzdamies netrokšņot, es pagriezos un uz pirkstgaliem 
zaigos laukā. Pagalmā atkritumos un dubļos, kā parasti, spē
lējās b ē rn i. .  . Protams, vecāki b ija  sūtījuši viņus «izklai
dēties», lai piemānītu izsalkumu. Es pagāju garām istabi
ņai, no kuras dzirdēju skanam leijerkasti, kas neatlaidīgi un 
aplam spēlēja vienu un to pašu melodiju. Jau  pie pašām ār
durvīm sastapos ar diviem strādniekiem. Dzirdēju, kā viens 
teica otram:

— Rīt sākam streiku. Nav vairs iespējams paciest mūsu 
saimnieku.

—  Pareizi darāt, — otrs viņam atbildēja. — Skaties, kā 
mēs savējam  piežmiedzām asti.

Izgājis uz ielas, es jau  kuro reizi vēroju šo strādnieku kvar
tālu: atkal ieraudzīju zemās, laika zoba saēstās mājas, visas 
vienādā pelēkā vecuma krāsā. Un piepeši jutu, kāda milzum 
liela sirds pukst aiz šīm sienām, ko ar savām rokām cēluši 
strādnieki, kas pratuši uzveikt pašu laiku. Laiku, kas galu 
galā rada dzīvību, daiļumu un laimi, uzvar ciešanas, naba
dzību un netaisnību.



KONRADS FI ALKOV SKIS, 
polu rakstnieks

NEMIRSTĪGAIS NO VEGAS

Bremzēšana bija tik vienmērīga, ka Tompijs to pat nejuta. 
Pēc brītiņa nodārdēja slūžu aizvari.

— Sveiks, Tompij! — durvis ar troksni atvērās, un 
Fukss iebāza pa teroplāna lūku rudo galvu.

Tompijs izkāpa no kabīnes, un viņi soļoja pa mākslīgā pa
vadoņa ārējās galerijas plato gaiteni.

— Tie s ign āli. .  . vai tie arvien vēl pienāk? — Tompijs 
vaicāja.

—  Jā . Mēs visu laiku tos nemitīgi uztveram.
— Vai ir izdevies noteikt raidītāju atrašanās vietu?
— Jā , konstatējām  jau vakar vakarā. Signāli tiek raidīti 

kaut kur no Liras zvaigznāja.
— Viss it kā saskan . . .
—  It kā . . .  Bet redzi . . .  — Fukss mirkli klusēja. —  Viņš 

raida vēl kādu signālu, papildus signālu, es gribētu te ik t . . .
— Varbūt viņam sabojājušies automāti? Pagājuši taču tik 

daudzi gadi . . .
—  Iespējams, lai gan maz ticams. Tolaik, kad viņš izli

doja, neironikas attīstības līmenis jau bija diezgan augsts.
— Vai pārbaudīji, ka tas ir tiešām viņš? . . .
— Kas cits tas varētu būt? . . .
—  Nezinu . . . Vajadzētu pārliecināties hronikās.
— Jau  pārliecinājos. Pēc hronikām jāsecina, ka tie ir tieši 

viņa signāli.
— Hronikās viņa kosmosa kuģis ierakstīts kā pazudis.
— Gadās, ka atgriežas arī pazuduši kosmosa kuģi.
— Jā , bet ne pēc tik ilgiem gadiem . . . Kad viņam va ja 

dzēja atgriezties?
— Lāgā neatceros. Parēķini pats, Tompij. Viņš atstājis 

Saules sistēmu divdesmit gadus pirms tevis.
— Tas ir svarīgi, jo  viņš lidojis tikai līdz Vegai.
— Tu runā tā, it kā Vega atrastos tepat aiz Plutona or

bītas. Līdz Vegai taču tomēr divdesmit seši gaismas gadi.



— Es lidoju daudz tālāk. Viņam vajadzēja atgriezties vai
rākus gadu desmitus pirms manis.

— V ajadzēja atgriezties, bet neatgriezās, — Fukss pa
raustīja plecus.

— Tieši šinī faktā nekā pārsteidzoša nav. Kosmosa kuģi 
dažreiz iet b o jā . . .  sadeg kosmosa putekļu mākoņos vai 
ielido nezināmu planētu atmosfērā un nekad vairs nespēj 
izkļūt no tās. Bet viņš atgriežas — un tas ir absolūti nesa
protami. V arē ja  gadīties, ka viņš atgriežas piecus, desmit, 
pat piecpadsmit gadus vēlāk — tā mēdz b ū t . . . Bet pēc 
simt gadiem?

— Ja  nu viņš aizkavējies, pētīdams Vegas zvaigžņu sis
tēmu? — Fukss nedroši ieminējās.

— Absurds! Iedomājies: veseli simt gadi! Simt gadi ak
tīvas dzīves un nevis anabiozes! Viņš jau  sen būtu miris.

— Bet varbūt viņš tur visu laiku gulējis anabiozes miegā?
— Anabiozes miegā? Nē, tas nav iespējams. Jau  tādēļ 

vien, lai paveiktu tik vienkāršu uzdevumu — pagrieztu kos
mosa kuģi atpakaļ uz Zemes pusi, — jāpamostas no anabio
zes miega. Daudzas stundas jādzīvo normālā dzīve. Tu var
būt iebildīsi, ka viņš varēja atgūt dzīvību vēlāk, pēc dažiem 
gadiem, jau būdams uz Vegas. Taču arī tas nav iespējams. 
Viņam jau  bija vitalizācijas automāts, tāds pats kā man, 
kad es lidoju uz Regulu. Bet, ja šāds automāts vienu reizi 
nav darbojies un nav atdzīvinājis viņu tūlīt pēc Vegas 
sasniegšanas, tad automāts to vairs nespēj izdarīt ne pēc 
desmit un ne pēc simt gadiem. Mēs taču nedzīvojam kos
mosa pasaku valstībā, un mūsu automāti nav nekādas ap
burtās princeses.

— Protams, tev taisnība, — Fukss piekrita. — Stāvoklis 
pavisam nesaprotams. Taču nekrāpsim paši sevi. Mēs galu 
galā nezinām, kas varēja notikt. Es to atkārtoju gandrīz vai 
piecpadsmit reizes dienā visiem šiem videotronijas kores
pondentiem, bet viņi negrib man ticēt. Viņu prātiņš nespēj 
saprast, ka mēs un mūsu automāti varam kaut ko nezināt. 
Korespondenti paši izvirza hipotēzes citu par citu dumjā
kas, bet man viņi netic.

— Neko darīt, tagad to visu atkārtosim viņiem sešpadsmito 
reizi, un šoreiz mēs abi . . Bet ne jau tāpēc tu mani ataicināji 
no Zemes.

— Nē, ne jau  tāpēc. Iemesls pavisam cits. Tompij, kā lai



to pasaku . . .  Tagad tu esi vienīgais viņa paziņa, kas vēl 
palicis dzīvs . . .

—  Vai tiešām?
— Jā. Uzzināju, ka tu esot vairākus semestrus klausījies 

kosmogonijas kursu jau Marsa institūtā.
—  Laikam gan, bet kāpēc tu to piemini? —  Tompijs jau

tājoši palūkojās uz Fuksu.
—  Iemesls ir vienkāršs: kad viņš atgriezīsies, labāk būs, 

ja tu atradīsies šeit.
—  Vai šobrīd viņš ir tālu?
—  Viņa kosmosa kuģis jau ielido Saules sistēmā un tagad 

atrodas apmēram pusmiljona kilometru no Zemes.
—  Tātad drīz mēs nodibināsim vizuālus sakarus?
—  Jā. Viņa kuģi varēs redzēt uz ekrāna, tiklīdz viņš būs 

iepretim Mēnesim.
—  Bet ātrums?
—  Noregulēts saskaņā ar lidojuma programmu.



Tompijs piegāja gandrīz tieši klāt pie kosmoemitora ek
rāna un klusu vaicāja:

— Vārds? . . . Kāds ir viņa vārds?
— V ai tad tu neatceries? —  Fukss paraudzījās uz jau tā

tāju  un mirkli novērsās no ekrāna. — Viņa vārds ir Bans.
— Bans? . . .  Jā , tagad atminos. Mēs vēl saukājām viņu par 

Banānu. — Tompijs neviļus pasmaidīja.
— Banāns? Kas tas tāds?
— Kāds auglis. Banānu tu vari redzēt botānikas muzejā. 

Jā , mūsu laikos, pirms diviem gadsimtiem, dažreiz ēdām ne 
vien mākslīgos produktus, bet arī īstus banānus . . .

— Vai viņš bija  līdzīgs tam . . .  nu tam . . . Banānam?
—  Nē, to nevar apgalvot. Padomā tikai! Vecais Banāns 

tuvojas Zemei tagad, kad viņa skolnieku uzvārdus aizmir
suši pat šo skolnieiku mazbērni!

— Nemirstība ir kosmonautu privilēģija.
— Nemirstība? Nē viņi nebūt nav nem irstīgi. . . V iņi ti

kai guļ miegā, ieslēgti šaurajās kosmosa kuģu kastēs, kaut 
arī ik sekundi attālinās desmitiem tūkstošu kilometru no 
zvaigznes, kura kādreiz bijusi viņu saule. Jā , guļ anabiozes 
m ieg ā . . .

Bana kosmosa kuģim Zemei tuvojoties, sakari uzlabojās 
tiktāl, ka automāti atzina par iespējamu uzsākt sazināšanos, 
izmantojot videoaparatūru. Tompijs un Fukss stāvēja pie vi- 
deotrona ekrāna, kad tanī iemirdzējās blāva gaisma un kļuva 
redzama kosmosa kuģa kabīne. Tur zem krustām šķērsām 
savilktiem vadiem caurspīdīgā, hermētiskā konteinerā gu
lē ja  Bans. Automāti jau  bija  sākuši viņu modināt no ana
biozes miega. Galvenais koordinators bija  tik ļoti pārslo
gots, ka raidīja tikai skaitļus, kas nepieciešami kosmosa 
kuģa trases precizēšanā.

—  Viss rit normāli. Automāti nav konstatējuši nekādas 
avārijas pazīmes . . .  — Fukss to visu teica savā nodabā.

— Nu tad dod šurp kopsavilkumu! Varbūt, to noklausī
jušies, korespondenti beidzot rimsies un lidos atpakaļ uz 
Zemi.

— Vajadzēs nogaidīt, kamēr Bans sāks runāt. Jāpiebilst, 
ka korespondenti tomēr neaizlidos, iekām Bans nepaskaid
ros, kāpēc viņš aizkavējies kosmosā veselu gadsimtu.

— In teresanti. . .  — brīdi klusējis, atkal ierunājās



Fukss. — Kā tu domā, kāpēc visi kuģa nodalījumi, kuros va
jadzētu būt paraugiem, ir tukši?

— V ai tu pārbaudīji?
— Jā , jau  tad, kad vēl nebijām  pārgājuši uz videosaka- 

riem.
— Varbūt Bans novietojis šos paraugus kur citur?
—  Kur tad? Kosmosa kuģis nav labirints ar tūkstošiem 

slepenu kaktu.
— Ja  nu viņš vispār nav ņēmis nekādus paraugus? — 

Tom pijs uzdrošinājās šaubīties.
—  Ko tad viņš darījis visus šos simt gadus?
—  Pagaidi vēl kādu brīdi, un visu tev pastāstīs pats 

Bans. Spriežot pēc viņa izskata, Bans ir dzīvojis lidojumā ak
tīvu dzīvi ne vairāk kā desmit gadus. Visu pārējo laiku 
viņš droši vien gulējis anabiozes miegā. Vērīgāk palūko
jies  uz viņu! Bans taču izskatās krietni jaunāks par m an i. . .

— Tu viņu redzi uz ekrāna. Neaizmirsti, ka videotrona 
attēlā cilvēks šķiet daudz jaunāks.

Pa to laiku automāti bija iesēdinājuši Banu krēslā. Auto- 
vitalizators pievirzījās pie viņa un pārklāja Bana galvu ar 
vairākiem desmitiem elektrodu. Gandrīz tanī pašā brīdī 
autoemitors sāka paaugstināt Bana miesas temperatūru. Tas 
turpinājās kādas piecpadsmit minūtes. Beidzot automāti at
gāja nost.

— Sveicinu tevi uz Zemes! — Fukss izteica tradicionālo 
frāzi, ar kādu sagaida ikvienu kosmonautu, kas atgriežas 
mājup.

— Kur . . . kur es esmu? — Laikam Bans nebija sadzirdē
jis  apsveikumu un apmulsis vēroja mākslīgā pavadoņa ka
bīni, kura bija  redzama uz viņa ekrāna.

— Tu virzies pa slēgtu orbītu apkārt Zemei, — Fukss pa
teica Banam.

— Bet Vega?
— Ko tu gribi sacīt par Veģu?
Bans brīdi klusēja, pēc tam šaubīdamies teica:
— Man taču vajadzēja lidot uz Veģu. Kāpēc atsaucāt mani 

atpakaļ uz Zemi?
— Tu saki «atsaucāt»? — Fukss brīnījās.
— Protams, esat atsaukuši, jo  tu pats taču teici, ka es at

rodoties Saules sistēmā.
— Kas tur ko brīnīties? Tu lido atpakaļ . .  .



— No kurienes lidoju?
— Protams, no Vegas.
Šoreiz Bans ilgi nebilda ne vārda. Beidzot viņš sacīja:
— Es uz Vegas neesmu bijis.
— Kā tad tā?
— Neesmu bijis. Vegas zvaigžņu sistēmu neesmu 

redzējis . .  .
— No kurienes tad tu lido?
— N eņirgājieties par mani. Jū s taču to zināt labāk nekā 

es, — Bana vaigi mazliet pietvīka.
— Neko mēs nezinām. Kopš tavas aizlidošanas pagājuši 

vairāk nekā divsimt gadi. Divsimt gadi! Vai dzirdi? Kā lai zi
nām, kas ar tevi noticis?

Fukss gandrīz kliedza.
— Nevar b ū t . . . Divi simti gadu. . .  Vai tiešām?
Tompijs juta, ka Bans viņiem netic.
—  Tas ir taisnība. Parunā ar kādu automātu un tūliņ pats 

pārliecināsies, —  viņš steidzās piebilst. — Kas ar tevi va
rētu būt noticis pa visu šo laiku? . . .

— Es neko neatceros. Ne reizi neesmu vitalizējies un droši 
vien Veģu neesmu redzējis.

— Bet kas tad pagriezis tavu kosmosa kuģi atpakaļ uz 
Zemi, ja  ne mirkli neesi pamodies no anabiozes miega? — 
Fukss savukārt jautāja.

— Nezinu. Tiešām nezinu. Jūs, jūs man paskaidrosiet visu, 
jūs, kuri iekārtojāt šinī kosmosa kuģī automātus . . .

— Šādi paskaidrojumi drīzāk būtu jāprasa no mūsu priekš
tečiem. Viņi taču pirms divsimt gadiem būvējuši šo kosmosa 
kuģi, —  Fukss drūmi sacīja.

— Ja  kosmosa kuģis būtu atgriezies pats ar saviem spē
kiem, tomēr jāvaicā, kas ar kuģi nolicis veselus simt gadus?

Tompijs nemaz necerēja, ka Bans atbildēs uz viņa jau 
tājumu. Bans sēdēja vitalizācijas krēslā, raudzīdamies kaut 
kur tālu tālu. Fukss ļoti nopietni domāja, pieri saraucis.

— Ban! — Tompijs klusi uzsauca. — Ban! — viņš atkār
toja skaļāk.

Bans pacēla galvu un skatījās Tompijā no ekrāna.
— Es, Ban, kādreiz klausījos tavas lekcijas.
— Tu klausījies manas lekcijas? Bet tu taču esi vecāks 

nekā es.
— Es īsāku laiku esmu gulējis anabiozes miegā . .  .



—  Ja , protams . . .  Vienm ēr aizmirstas, ka vecums ir re
latīvs jēdziens.

— Vairākus semestrus klausījos tavas lekcijas, — Tom
pijs atkārtoja.

—  V ai iegaumēji arī kaut ko?
— Iegaumēju. Taču šobrīd tas viss ir gandrīz tikai vēs

ture. Tu nemaz nevari iedomāties, cik ļoti attīstījusies kos
mogonija. Un ne tikai kosmogonija. Citas zinātnes a r ī . . .

— Es noskārstu . . . Bet mēs . . .  vai arī mēs lagad esam 
tikai vēsture?

— Gandrīz. Šeit tagad darbojas tādi automāti . . .
— Kādi?
—  Zini, man dažkart šķiet, ka tie ir gudrāki nekā mes. 

Tie spēj lasīt domas.
— Tas laikam ir nepatīkami.
— Visi jau pie tā pieraduši un neliekas ne zinis.
— Bet tu?
Fukss neļāva Tompijam atbildēt.
— Ban, neņem to pārāk pie sirds. Tompijs pagaidām vēl 

tikai pierod pie mūsu dzīves. Kosmosā aizlidojot, jau iepriekš 
jārēķinas ar to, ka prombūtnes laikā pasaule būs mazliet 
pavirzījusies uz priekšu savā attīstībā. Tas ir upuris, kas 
jānes tam, kurš piedalās ekspedīcijā, kurš atklāj jaunas 
zvaigznes.

— Es gan neko neesmu atklājis, — Bans teica šos vārdus, 
ārēji būdams pavisam mierīgs.

— Jā , tev nav paveicies. Droši vien notikusi kāda avā
rija, lai gan tūlīt visu uzzināsim. Pārbaudīsim automātu at
miņas ierīču ierakstus . . . Kas notika? . . . Kas tad tas? 
Ban! . . . B a n !. . .

Fukss un Tompijs, acis iepletuši, raudzījās tukšajā, pe
lēkajā ekrānā, no kura nupat pirms mirkļa uz viņiem lūko
jās  Bans. Attēls izplēnēja kā aizdedzināta papīra lapa un 
pazuda.

— Radaru! M eklē viņu ar radaru! —  Tompijs sauca.
— Viss kārtībā, viņš ir šeit! —  Fukss pacēla pirkstu no 

radara taustiņa.
— Jā , es esmu šeit. Kas tad noticis?
Viņi abi uzreiz pagriezās. No ekrāna uz viņiem skatījās 

Bans.
— Sakaru traucējums, — Fukss atbildēja.



—  Izsauc automātu un, drošs paliek drošs, pajauta, kas 
noticis, —  Tompijs sacīja.

Fukss atbildēdams pamāja ar galvu un nospieda izsaukša
nas pogu. Uz pults iemirdzējās kontrolspuldze.

— Lidojuma vadīšanas koordinators pie aparāta, —  ska
nēja metāliska balss, kā jau  visiem automātiem, kuriem reti 
gadās sarunāties ar cilvēkiem.

—  Ziņojiet, kādēļ radās sakaru traucējums.
Pēc Fuksa jautājum a iestājās klusums, un tikai sarkanās 

spuldzītes mirguļošana liecināja, ka koordinators tūlīt at
bildēs.

—  . . .  Nezināma selenoplāna atomdzinēja gāzu mākonītis, 
apmēram tikpat blīvs kā Zemes jonosfēra . . . kosmosa ku
ģim tajā ielidojot, sākās anihilācija . . . izstarojums pilnīgā 
frekvenču spektrā . . .  cēlonis nezināms.

— V ai tu ko saprati? — Tompijs jautāja.
— Jā . V iņš sniedz informāciju paātrinātā tempā un ne

ievēro gramatikas noteikumus. Taču man nav skaidra pati 
jēga . . . Šķiet, tiek runāts par kaut ko līdzīgu kodolreak- 
c i ja i . . .

— Kur tā notiek? Vai reaktorā?
— Nē, kosmosa kuģa bruņās. Un tas ir pats dīvainākais.
—  N esaprotu. . .  bruņās? —  Bans jautāja.
— Nesaprotu arī es pats . . . Pagaidi! . . .  —  Fukss nospieda 

izsaukšanas pogu.
— Koncepciotronu! — viņš teica mikrofonā.
— Zemes koncepciotrons. Es jūs klausos, —  gandrīz tanī 

pašā mirklī bija dzirdama atbilde.
— Izpētiet kosmosa kuģa bruņu kodolreakcijas hipotētis

kos cēloņus. Pamatdatus ņemiet, no mūsu pavadoņa mnemo- 
troniem. Steidzami! —  Fiļkss uzsvēra.

— Uzdevums skaidrs, — koncepciotrons atbildēja. — Pēc 
rezultātu iegūšanas tūlīt tos noraidīšu.

— Tūdaļ uzzināsim cēloni, —  Fukss pamundrinoši uz
smaidīja Banam. —  Koncepciotrons ir dižens mūsu laikmeta 
sasniegums. Koncepciotrons veic darbu, kas senāk bija pa 
spēkam tikai izciliem zinātniekiem.

— Tātad tagad vairs nav vajadzīgi pat izcili zinātnieki? — 
Bans vaicā ja  no ekrāna.

— Gluži tā nevarētu sacīt. Kādam taču jākonstruē koncep- 
ciotroni un jāpalīdz tiem autokonservācijā.



— V ai kosmosa kuģiem ari ir savi koncepciotroni?
—  Ir.
— Manam kosmosa kuģim gan nav.
— Pilnīgi pareizi: pirms divsimt gadiem neviens par tiem 

pat nesapņoja. Tavs kosmosa kuģis tagad der tikai novie
tošanai tehnikas vēstures muzejā.

Bans neko neatbildēja. Tompijs tobrīd lieliski saprata viņa 
noskaņojumu.

—  Ban, tā taču tam jābūt. Tehnika visu laiku iet uz 
priekšu. . . .  — Tompijs kaut mazliet mēģināja nomierināt 
Banu.

— Bet kā tad es? . . .  Arī es tagad deru tikai muzejam? — 
Bans jautāja.

— Nerunā niekus! Tu taču esi cilvēks.
— Tu drīz visu apgūsi, —  Tompijs piebilda.
No pultīm skanēja zumera dūkšana. Likās, it kā maijvabole 

pirms lidošanas izmēģinātu spārnus. Fukss steigšus sacīja:
—  Ban, atvaino! Uz brītiņu būšu spiests pārtraukt saka

rus. Tagad jāgādā, lai tu bez kļūmēm nolaistos. Bet tu pa to 
laiku sagatavojies, lai varētu atvadīties no sava kuģa.

Ekrāns aptumsa. Tanī pašā mirklī Fukss pielēca no krēsla 
un skrēja gar zaļo ekrānu rindu uz vadības pulti. Tur viņš 
nospieda kādu pogu.

— Darīts, — Fukss sacīja  mikrofonā.
— Kas ir padarīts? — Tompi js nenocietās. Ar izbrīnu viņš 

vēroja, cik nervozi rīkojas Fukss.
— Netraucē! Te notiek kaut kas ļoti svarīgs. Koncepcio- 

trons nav uzdrošinājies noraidīt nešifrētu ziņojumu.
— V ai tas bieži gadās?
Koncepciolrons pēkšņi sāka runāt ar automātiskā atšif- 

rētāja starpniecību.
— Spriežot pēc gāzes blīvuma un izdalītās enerģijas dau

dzuma, uz kosmosa kuģa bruņām norisinājies gāzes anihilā- 
cijas process.

— Un tātad . . .  — Fukss strauji paliecās uz priekšu un sa
stinga šādā pašā pozā.

— V ai nu raķetes izplūdes gāzes, vai kosmosa kuģa bru
ņas sastāv no antimatērijas. Otrās iespējas ticamība ir vai
rākas simttūkstoš reizes lielāka. Es beidzu.

— Antim atērija . . .  — Fukss čukstēja.



— Kā var būt antimatērija? Raķetes korpusu pārklāt ar an- 
tim atērijas bruņām nav iespējams. Jebkurā gadījumā, kad 
m atērija saskaras ar antimatēriju, abu m atēriju vienlīdzīgās 
da]as pārvēršas enerģijā saskaņā ar Einšteina likumiem . .  .

—  Protams . . .
— Tātad koncepciotrons ir maldījies.
—  Ar antim atērijas bruņām nevar pārklāt parastu kosmosa 

kuģi, bet ar tām var pārklāt antim atērijas k u ģ i. . .
— Bet kā tad ir ar Banu? Viņš taču nekādi nevar atrasties 

antim atērijas kosmosa kuģī.
Fukss dīvaini paraudzījās uz Tompiju.
— Tikai tad, ja  viņš pats nesastāv no antimatērijas.
Brīdi abi klusēja.
— V ai tu tiešām uzskati to par iespējamu? — beidžot 

ie jautājās Tompijs.
— Uzskatu nevis es, bet koncepciotrons.
— To viņš neteica. Es visu dzirdēju.
— Neteica tāpēc, ka tas viņam nebija jautāts. Tas izriet no 

sacītā.
— Bet tas taču ir absurds!
— Vai esi lasījis lielo darbu «Starpzvaigžņu lidojumi»?
— Protams. To publicēja pirms manas aizlidošanas.
—  Tur ir frāze: «Dažām zvaigznēm piemīt īpašības, par ku

rām mūsu automātiem nav ne jausmas.»
— Es atceros. Tolaik pat teica, ka senatnē kāds jau  esot 

sacījis kaut ko līdzīgu.
—  Diez vai. Senatnē automātu nav bijis.
— Piekrītu, bet neiebilsti arī tu, ka hipotēze par Banu ir 

pilnīgs absurds.
— Absurds nebūtu īstais apzīmējums. Cilvēces vēsturē tas 

ir kaut kas nepiedzīvots.
— Tieši tāpēc jau  es domāju, ka koncepciotrons kļūdās . . .
— Koncepciotrons nekļūdās.
—  Tu pārāk tici koncepciotrona nemaldīgumam.
— Viņam var uzticēties. Koncepciotronā kondensētas 

daudzu paaudžu zināšanas. Sī aparatūra darbojas tikpat ne
maldīgi, cik nemaldīgi Zeme virzās pa savu orbītu ap Sauli. 
Tompij, tu neesi dzimis mūsu laikos, un tikai tāpēc tu šau
bies . . .

Tompijs paraustīja plecus.
— Labi. Lai jau tavam koncepciotronam būtu taisnība. Lai



jau  kosmosa kuģis, kā ari Bans sastāv no antimatērijas. Bet 
kas notiks tālāk? . . .  Ar to taču nekas nav izskaidrots . . .

—  Jebkurā gadījumā tas dod argumentus interesantu hi
potēžu izvirzīšanai.

— Kādu hipotēžu?
—  A r to nodarbosies koncepciotrons un zinātnieki.
— Bet Bans taču neko nezina un neko nevarēs viņiem pa

stāstīt.
—  Toties zinām mēs. Zinām, ka pirms divsimt gadiem Bana 

kosmosa kuģis izlidojis no Saules sistēmas un devies uz Veģu. 
Bans atgriežas ar simt gadu nokavēšanos un sastāv no anti
matērijas. Mēs varam domāt, ka kosmosam Vegas apkārtnē 
piemīt spējas m atēriju pārvērst par antimatēriju un rodas it 
kā spogulī skatāms attēls. Nezinu, ciktāl šāds pieņēmums ir 
pretrunā ar fizikas pamatprincipiem, bet pat tad, ja  šāds pie
ņēmums nav pretrunā ar tiem, tūlīt izvirzās šaubas p a r . . .

— Šaubas par viņa atgriešanos?
— Jā , tieši tā. Iespējamība, ka kosmosa kuģis nokļuvis 

Saules sistēmā, praktiski līdzīga nullei, jo  Bans taču savu kuģi 
nevirzīja uz Sauli.

— Kā tad tu visu to izskaidrosi?
— A r X  faktoru.
—  Nesaprotu.
— Nesaproti? Vai tiešām tu nopietni domā, ka līdzīga 

transmutācija varēja notikt nejauši? Es domāju, ka šajā no
risē piedalās X  faktors — kāda nezināma civilizācija, lai gan 
man vienalga, kā šo faktoru nosauc. Bet šāda «civilizācija» 
ir, un tā . .  . un tā grib mūs izn īcināt. . .  — Fukss klusu pie
bilda.

— Iznīcināt? Kāpēc?
— Nezinu, kāpēc. Taču spried pats: ja  nebūtu tā gāzu mā- 

kulīša, tad Bana kosmosa kuģis jau  pēc pusstundas ielidotu 
Zemes atmosfērā. Notiktu sprādziens, kas iznīcinātu pusi no 
mūsu planētas!

— Tu pārspīlē . . .
— V ai tu tā domā? Bana kosmosa kuģis sastāv no dau

dziem tūkstošiem tonnu antivielas. Bet ar piecdesmit kilogra
miem antivielas pietiek, lai sakarsētu līdz vārīšanās tempe
ratūrai ūdens lodi, kuras diametrs ir divi kilometri. Parēķini 
p a ts . .  .

5 — P a s a u le s  bērni



— Tad jau  Bans nedrīkst nolaisties ne uz vienas planētas 
mūsu Saules sistēmā. Varbūt tikai uz Jupitera vai Saturna?

— Jā , nedrīkst. Taču viņš pats to nemaz nezina . . .  — Fukss 
pavisam izmisis skatījās gan uz vienu, gan uz otru ekrānu.

— Bet viņš nezina ari to, kas noticis tur, uz Vegas. Nezina 
par manis minēto «X faktoru», nezina, ka viņi pa atomiem 
sadalījuši Bana kosmosa kuģi un pēc tam arī viņa paša ķer
meni. V iņi ievietojuši Bana atomu vietā pilnīgi identiskus 
atomus un tikai to kodolos protonus aizstājuši ar antiproto- 
niem un ap kodoliem elektronus aizstājuši ar pozitroniem. 
Salīdzinājumā ar viņu tehnisko līmeni mūsu civilizācija ir 
paleolita laikmeta civilizācija . . .  Šausm īgi. . .  — Tompijs ap
klusa.

— Tikpat šausmīgi kā tas, ka Bans tagad ir anticilvēks, — 
piebilda Fukss. — Bans nezina, ka viņa ķermenis mums bīs
tamāks nekā senlaikos atombumba . . . Psiholoģiski viņš ir tas 
pats cilvēks, kas atstājis Zemi pirms divsimt gadiem. Viņa 
domāšana nav pārveidota un pilnīgi atbilst viņa personībai. 
Banam ir tādas pašas paražas, tieksmes, atmiņas, tikai šie 
«ieraksti» tagad fiksēti uz antimatērijas. Tāpēc . . .  tāpēc viņš 
nedrīkst atgriezties uz Zemes.

— Tu viņam gribi to pateikt?
— Laikam būs jāpasaka . . .
— Bet viņš taču ir . . . Bans . . .
Fukss nevarīgi paraustīja plecus . . .
— Paskatīsimies! —  Tūlīt viņš ieslēdza videotronu.
Bans arvien vēl sēdēja vitalizācijas krēslā. Viņš sēdēja

gluži tāpat kā pirmīt. Arī kabīnē nekas nebija pārvērties . . . 
Bet tā taču bija antimatērija.

— Viss kārtībā, —  Bans sacīja, ieraudzījis Fuksu un Tom- 
piju.

— Ban, tu nedrīksti nolaisties uz Zemes! — Fukss izkliedza 
vienā elpas vilcienā.

— Kāpēc nedrīkstu?
—  Tu sastāvi no antimatērijas.
— Es sastāvu no antimatērijas? Tu joko.
— Nē, runāju pavisam nopietni.
— Fuks, man tavi jok i nepatīk! Patiesību sakot, man visu 

laiku nav laba oma.
— Tu sastāvi no antimatērijas, — Fukss neatlaidīgi at

kārtoja.



— Tu maldies, es esmu normāls ciivēks. Normāls! Vai 
dzirdi?

— Tas nav mans uzskats. A utom āti. . .
— Velns parāvis visus jūsu automātus! Tie jūs krāpj, uz 

tiem nevar paļauties, bet jūs tiem ticat kā dievekļiem.
—  Šoreiz automāti nav maldījušies.
— Ir maldījušies, neapšaubāmi ir maldījušies!
— Nē, nav.
— Pārbaudīsim.
— Ko tu domā darīt?
— Ielidošu atmosfēras augšējos slāņos. Ja  jūsu uzskats būs 

pareizs . . .
— Ielidot nedrīkst. Vai tu vari iedomāties, cik spēcīgs bus 

sprādziens?
— Ļoti labi spēju iedomāties, bet tā nav antimatērija. Es 

sastāvot no antimatērijas? . . .  Blēņas . . .
— V ai tu domā, ka tev pašam tas būtu jāsajūt?
Bans galīgi apjuka, dzirdēdams šādu jautājumu.
— Nē . .  . Laikam gan ne . . .  —  viņš teica, brīdi padomājis.
— Tātad tu saproti, ka mēs nedrīkstam tik ļoti riskēt. Zeme 

nav nekāds izmēģinājumu poligons.
— Bet ko tad lai daru?
— Dodies slēgtā orbītā apkārt Zemei, un automāti pa to 

laiku pieņems lēmumu.
— Nē! Jūsu automātiem es neticu! — Bans piecēlās no 

krēsla, bet Fukss pasteidzās pirmais. Viņš pieskrēja pie emi- 
tora un pagrieza kloķi.

— Tavu kuģi tagad vadām mēs.
—  To es nepieļaušu!
— Pieļausi gan. Mums šādai piespiedu vadīšanai ir spe

ciāla ierīce. Dažreiz piloti atgriežas no kosmosa ar psihiskās 
darbības traucējumiem, un tad mums jāaizstāv Zemes intere
ses, — Fukss skaidroja un skumji pasmaidīja.

Bans mirkli stāvēja, nespēdams izlemt, kā rīkoties, un tad 
lēni atslīga atpakaļ krēslā.

— Dariet, kā gribat, — viņš teica un aizvēra acis.
— Ban . . . Ban . . .  — Tompijs pārtrauca nomācošo klu

sumu. — Vai tiešām tu neko neatceries no visa tā laika, ka
mēr b iji uz Vegas?

— Neko neatceros, —  Bans atbildēja gandrīz čukstēdams.
— Varbūt viņi pavēlējuši tev mūs izn īcināt. . . Pastāv taču



tāda smadzeņu transformācijā, kad viena zinama rīcība kļūst 
par nepieciešamību, —  Tompijs ātri piebilda.

—  Nē, nē! Jūtos tāds pats parasts cilvēks kā tu.
—  Un tomēr viņi ir gribējuši mūs iznīcināt. . .  — Fukss 

teica.
— Kāpēc tu tā domā?
—  Tāpēc ka kuģis raidīts šurp no antim atērijas. . .
—  V ai tev nešķiet, ka viņiem daudz vienkāršāk būtu rai

dīt šurp antiprotonu izstarotāju?
—  Iespējams, ka viņi tīkojuši mūs pēikšņi pārsteigt. Mēs 

ļautu nolaisties uz Zemes tavam kosmosa kuģim, kas atgriežas 
no Vegas, un šis kuģis iznīcinātu mūsu planētu.

—  Fuks, es tev nepiekrītu, — iebilda Tompijs. — Tu pie
dēvē viņiem savu domu norisi. Bet viņiem — ja  «viņi» vispār 
pastāv —  domu ritējums ir pavisam citāds. Pēkšņi pār
steigt? . . .  Tikpat ticams ir pieņēmums, ka viņi vēlējušies 
mums kaut ko p avēstīt. . .  Iespējams, ka kosmosa kuģa ma
tērijas šāda pārveidošana izdarīta tieši tādēļ, lai mums kaut 
ko signalizētu . . . Varbūt viņiem tā ir gluži parasta parādība. 
Varbūt viņiem ne prātā neiešaujas doma, ka mēs nespējam 
regulēt antim atērijas ied a rb īb u .. .

—  N erunājiet par signalizēšanu! Jū s taču domājat, ka viņi 
grib iznīcināt Zemi, bet pretinieku neviens nekad nebrīdina 
par iecerēto uzbrukumu.

—  Ban! Kā man tas agrāk neiešāvās prātā! — Fukss iesau
cās. — Šķiet, tu man iedvesi domu, kādā veidā varu pārbau
dīt viņu nolūkus. Pilnīgi biju aizmirsis par signālu. Varbūt 
tas ir pats galvenais. V iņi taču signālu raidīja. Papildu sig
nālu, par kuru tev, Tompij, stāstīju, tiklīdz tu b iji atlidojis 
šurp . . .  J a  signālā nav nekādas inform ācijas . . .

— Tad tas liecinās, ka viņi tiešām gribējuši mūs iznīci
nāt . . .  — Tompijs beidza savu domu.

— Koordinatoru!
— Koordinators klausās, — automāts atbildēja.
—  Nododiet koncepciotronam papildu signālu, ko mēs sa

ņēmām. Steidzami jāpārbauda, vai ta jā  nav kādas informā
cijas.

—  Uzdevumu saprotu.
— Par rezultātiem ziņojiet nekavējoties, — Fukss piebilda.
— Redzi nu, Ban, pēc īsa brīža viss kļūs skaidrs . . . — Tom-



pijs to pateica un uzreiz apklusa. Ekrāns b ija  tukšs. — Ban! 
Ban! Viņš pazudis! Drīzāk ieslēdziet radaru!

A izritēja mirklis, kamēr Fukss ieslēdza videosakaru apa
ratūru, taču ekrāns joprojām  bija  tukšs, un tikai Mēness trasē 
mirguļoja sīki kravas raķešu punktiņi.

— Pagalam . . .  —  Fukss teica. —  Laikam sadūries ar me
teorītu. Kaut ar vismazāko, bet ar m atērijas meteorītu —  no
tikusi anihilācija, un kosmosa kuģis iztvaikojis . . .

— Ja  tomēr pameklētu ar radaru, —  Tompijs nedroši iemi
nējās.

—  Veltīgi pūliņi!
Tobrīd atskanēja automāta balss.
— Saņemta informācija, —  automāts skaidri, bez steigas 

ziņoja. —  Pētīšana ir pilnīgi līdzīga jaunradei. Izvēles alter
natīva. Ja  «jā» —  tad ir beigas. Ja  «nē» — otrreizēja repro
ducēšana ar pārvietošanos laikā. Galīgais mērķis — pozitīvas 
atbildes iegūšana.

—  Tātad viņi tomēr gribējuši mums kaut ko p av ēstīt. . .  — 
Fukss gandrīz jau  kliedza.

— Bet ko tad? Es neko nesaprotu.
—  Tūlīt uzzināsim. Nepieciešami komentāri! — viņš pa

vēlēja  aparātam.
Atbildi viņi saņēma tanī pašā mirklī.
— O bjekta izpēte saistīta ar objekta iznīcināšanu. Pēc tam 

objektu rada no jauna no m atērijas vai antimatērijas.
— Droši vien atkarīgi no tā, kurp objektu raida, —  Tom

pijs klusu piebilda.
— Kosmosa kuģis radīts no jauna un raidīts Zemes vir

zienā. J a  kuģis radīts no pieļaujamā m atērijas tipa, lai tas pa
liek uz Zemes. Pretējā gadījumā jāsūta signāls uz Veģu. Tad 
kuģi radīs no jauna no m atērijas ar pretēju zīmi un pēc kāda 
laika vēlreiz atsūtīs šurp. Komentārus beidzam.

— Laikam viņi sadala atomos visu, ko izpēta, —  Fukss do
mīgi lūkojās uz ekrānu. — Pēc tam sintezē no jauna, bet tas 
ir jau daudz sarežģītāk.

— Protams, —  Tompijs piekrita. — Lai gan, ja  šis process 
viņiem ilgst veselus simt gadus . . .  tad tas arī Vegas būtnēm 
nav nekāds vieglais darbs . . .

— Simt gadi vēl neko nepierāda. Iespējams, ka Vegas būt
nēm salīdzinājumā ar mūsējām ir ļoti ilgs mūžs un simt gadi 
ir tikai niecīga viņu dzīves daļiņa. Taču arī tas nav svarīgā



kais. Pats galvenais —  ka viņi nav gribējuši mūs iznicināt!
—  Un tomēr Bans ir gājis bojā. Saules sistēmā es tagad 

esmu visvecākais cilvēks vai, pareizāk sakot, cilvēks, kas 
dzimis agrāk nekā visi citi.

— Tas nav gluži pareizi. Neaizmirsti, ka Bans pēc divsimt 
gadiem atgriezīsies no Vegas.

— Atgriezīsies?
—  Bez šaubām. To jau  viņi apsola ar savu signālu. Bans ir 

tas «Nemirstīgais no Vegas». Bans ir nemirstīgs Vegas būtņu 
lielo tehnisko sasniegumu dēļ, jo  viņi pierakstījuši Bana ķer
meņa, Bana smadzeņu struktūru un spēj radīt Banu no jauna 
jebkurā mirklī. Tiklīdz signāls sasniegs Vegas iemītniekus, 
viņi no jauna radīs Banu, viņa kosmosa kuģi un pēc divsimt 
gadiem mūsu pēcteči otro reizi sastaps Banu ceļā uz Sauli.



E D M O N D S  ROSERS

MANS KUĢIS

Sev kuģi cēlu. Gatavs ir,
Nu peld tas, viļņos laists.
Tas peld, kurp vēlas mana sirds,
Un apvāršņos tas gaist.
Tas jūras tālēs varens trauc,
Pret zvaigznēm slejas masts.
To nezināmas zemes sauc,
To gaida tālīns krasts.

Jūra lai šalc, 
ūdeņus veļ.
Mans kuģis stalts 
Tālumus šķeļ.
V ē ji lai kauc!

O, hei!
Mans kuģis caur vētru trauc.

Tas visās tālās ostās stās,
No jauna ceļu sāks.
Tas zemeslodi apbraukās 
Un lepni mājup nāks.
Jau visās vētrās šūpojies 
Ir staltais kuģis mans,
Bet atkal juras tālēs ies,
Lai karogs vējā pland.

Jūra lai šalc,
Ūdeņus veļ.
Mans kuģis stalts 
Tālumus šķeļ.
V ē ji lai kauc!

O, hei!
Mans kuģis caur vētru trauc.



SEMBENS USMANS, 
sencgaliešu rakstnieks

TAS NOTIKA PIE VOLTAS

Vakaros mēs parasti sapulcējāmies pie Manes un, lēni 
sūkdami mauritāņu tēju, pārspriedām pasaules lietas . . .

Reiz nopietnais un mierīgais Saers pajautāja:
— No kurienes mums radusies paraža pārklāt ķermeni ar 

rētām?
Šis jautājum s izraisīja tik daudzas hipotēzes, ka nevarēju 

vien nobrīnīties. Taču Saers nepielūdzami noraidīja visus 
izskaidrojumus, kādus mēs izvirzījām viņa vērtējumam.

Daži apgalvoja, ka rētas esot «dižciltības» pazīme. Citi tur
pretim turējās pie gluži pretēja ieskata: «Rētas ir verdzības 
pazīme.» V ēl citi paziņoja: «Tie taču ir rotājumi! Dažās cil
tis jūs neatradīsiet nevienu vīrieti vai sievieti bez rētām uz 
ķermeņa.»

Galu galā radās šāds iebildums: «Ja  rētas ir «dižciltības» 
vai —  gluži otrādi — kādas zemākas kastas pazīme, tad 
kāpēc to nav Amerikas nēģeriem?»

— Beidzot mēs tuvojam ies patiesībai, —  Saers ieminējās.
— Izskaidro taču reiz, mums apnicis lauzīt galvu! —  mēs 

iesaucāmies.
—  Labi! — Saers atbildēja un apklusa uz brīdi.
M ājastēvs pasniedza tases ar karstu tēju.
Istabā izplatījās patīkams piparmētru aromāts.
— Jū s visi, protams, saprotat, ka vergu tirgotājus intere

sēja spēcīgi, muskuļoti cilvēki. Tai laikā gan pašā Āfrikā, 
gan arī Amerikā vergus rūpīgi apskatīja un svēra gluži kā 
dzīvniekus. Pircējiem  bija vajadzīga ideāla prece —  bez 
mazākā miesas bojājum a. Iededzināta zīme uz verga ķer
meņa — tas b ija  vienīgais bojājum s, kas tika p ie ļa u ts ... 
Pirms pārdošanas verga ādu spodrināja, līdz tā spīdēja un 
laistījās — «nopucēja», kā toreiz mēdza teikt. Tas viss pa
augstināja verga cenu tirgū. Bet kā tad īsti radās rētas?

Un, raug, ko Saers pastāstīja tālāk.
Burenieks «Afrikānietis» jau  vairākas dienas stāvēja no

enkurojies pie krasta. Kapteinis gaidīja, kad viņam piegādās



pēdējo dzīvās preces partiju un viņš varēs uzņemt kursu ur 
Jauno Angliju. Tiesa, uz kuģa ja u  atradās vairāk nekā piec
desmit atlasītu vergu vīriešu un trīsdesmit meiteņu, taču 
gūstītāji aizvien vēl klaiņoja apkārt, meklēdami spēcīgus 
vīriešus un sievietes. Kapteinis, kuģa ārsts un daži matroži 
b ija  palikuši uz burenieka.

Amo noliecās vēl zemāk un atskatījās uz ļaudīm, kas 
viņam sekoja. Tas bija  spēcīgs vīrs, pieradis pie jebkura 
darba. V ienā rokā viņš b ija  sažņaudzis cirv ja kātu, ar otru 
aptaustīja dunča asmeni, pēc tam piesardzīgi līda uz priekšu. 
Pie kreisā borta uz k lāja veikli nolēca bruņoti vīri. Pie labā 
borta bandas vadonis Momutu — platmali galvā, kamzolī ar 
sarkaniem atlokiem, melniem zābakiem kājās, lielu revolveri 
rokā — pavēlēja ielenkt virtuvi.

Uz k lā ja  iedegās sīvs cīniņš. Kapteinis un divi palikušie 
matroži paslēpās ārsta kajītē. Momutu pavēlēja ielenkt ka
jīti. Bet no krasta ieradās aizvien jauni ļaudis, laivas pie
brauca pie «Afrikānieša» un atīrās prom, piekrautas ar sa
laupītajām mantām.

Momutu pasauca savus palīgus —  četrus līdz zobiem ap
bruņotus tēvaiņus.

—  Izvediet visus laukā no kravas telpām.
—  Bet kā būs ar viņu? —  noprasīja viens no Momutu 

vīriem.
— A r viņu, vai? — atsaucās barvedis, norādīdams uz Amo, 

kas stāvēja pie lūkas. —  Gan vēlāk redzēsim. Viņš meklē 
savu meitiņu. Negories, ver vaļā lūku! Un nesadomā izsniegt 
gūstekņiem ieročus!

Gaisā oda pēc pulvera dūmiem un sakarsušām miesām. 
Amo ārprāta niknumā m ēģināja atvērt lūku. Viņš dauzīja ar 
cirvi lūkas vāku.

Smirdīgā kravas telpā gulēja važās sakalti, pie kopējas 
ķēdes pieslēgti cilvēki. Izdzirduši šāvienus, viņi sāka 
kliegt —  cits aiz prieka, cits aiz bailēm. Šai apdullinošajā 
troksnī Amo saklausīja savas meitas balsi un atkal no visa 
spēka sāka dragāt lūkas vāku.

Viņa acis dega nepacietībā.
Beidzot lūkas vāks aizlidoja sāņus. Momutu ļaudis sāka 

vilkt laukā no kravas telpām gūstekņus. Viņus visus sadzina 
barā uz k lā ja  blakus dažnedažādu pārdošanai domātu mantu 
kaudzei: degvīna muciņām, kastēm ar nažiem, stikla krellēm,



zīdu, saulessargiem, lupatām ..  . Momutu ļaudis nostādija 
izglābtos rindā. Amo ar savu meitu Jom i stāvēja sāņus 
no pārējiem. Amo skaidri zināja, ka Momutu, kurš bija ievi
linājis kuģi šai līcī, no jauna pārdos visus vīriešus un sie
vietes.

— Tagad jūs pārvedīs uz cietzemi. Brīdinu, jus esat mani 
gūstekņi. Tam, kura kaimiņš mēģinās aizbēgt vai izdarīt sev 
galu, labi neklāsies. Arī viņu es sakapāšu gabalos! — Mo
mutu paziņoja.

Kad no kuģa bija pārvesti visi gūstekņi un visa krava, 
Momutu pielaida uguni degauklai, kas bija savienota ar 
divām pulvera mucām. Iestājās klusums. Nedzirdēdams vairs 
kliedzienus, kapteinis uzdrošinājās iznākt laukā no kajītes 
un tai pašā mirklī dabūja lodi krūtīs. No kuģa atīrās pēdējās 
laivas. Kad tās jau  bija pie krasta, gaisu satricināja sprā
dziens . . .

Krastā gūstekņus sadzina kādā liela būdā un nolika pie tās 
sargus. Važas vergiem nenoņēma. Augu nakti b ija  dzirdami 
čuksti, vaidi un pletnes šmiukstieni.

Momutu un viņa rokaspuiši beidza skaitīt iegūlās trofejas. 
Laupījums bija bagātīgs. Margojošu zvaigžņu gaismā viņi 
tempa degvīnu, līksmodami par brango ķērienu.

Momutu pavēlēja pasaukt Amo.
— Vai neiedzersi ar mums kādu lāsīti? — viņš noprasīja, 

kad Amo pienāca ar aizmigušo meitenīti uz rokam.
— Man laiks doties ceļā. Man tālu jāiet, bez tam piekrastē 

uz katra soļa uzglūn briesmas, — Amo atbildēja.
— Vai tiesa, ka tu nogalināji savu sievu, lai viņa nekristu 

gūstā? — viņam noprasīja jauns puisis, no kura pa gabala 
oda pēc degvīna.

— Jā  ‘
— Un tu riskēji ar dzīvību dēļ meitēna?
— Tā ir mana meita! Visu manu ģimeni pārdeva verdzībā 

un aizveda nezin kur. Es augu pastāvīgās bailēs . . . Kopā ar 
savu cilti k le jo ju  no vienas vietas uz otru, lai nekļūtu par 
vergu. Manā ciltī nav vergu. Mēs visi esam vienlīdzīgi.

— Paliec pie manis, — atkal ierunājās Momutu. —  Darbiņš 
mums nav peļams. Mēs sirojam pa savannām un džungļiem 
un tvarstām cilvēkus, lai pēc tam pārdotu tos baltajiem.



Daudzi kuģu kapteiņi mani pazīst. Citus es ievilinu līcī, un 
mani ļaudis palīdz man novākt tos no kuģa. Mēs izlaupām 
kuģus un paņemam gūstekņus . . .  Vārdu sakot, darbiņš nav 
nekāds grūtais. Es atdevu tev tavu meitu. Bet par viņu va
rētu dabūt ne mazums dzelzs stienīšu.

—  Es neslaktēju cilvēkus, lai varētu kādu pārdot. . .  Tas 
ir tavs amats. Es gribu atgriezties savā ciematā.

—  Nudien, jāsmejas! Viņam prātā tikai ciemats, sieva un 
meita!

Amo noskārta, ka šie ļaudis gatavi viņu sagūstīt un kopā 
ar meitu pārdot pirmajam vergu tirgotāju kuģim. Viņš at
kārtoja:

—  Es gribētu aiziet jau šovakar . . .
—  Nē! —  Momutu atteica. —  Mums priekšā vēl viena 

kauja. Mani puiši kopā ar dzīvajos palikušajiem baltajiem 
dosies vergu medībās. Pēc tam tu būsi brivs. Jā, būsi brīvs.

—  Iešu nolikšu gulēt meitu. Viņa tik ļoti izvārgusi, —  
Amo atbildēja, iedams prom.



Un viņi nozuda nakts tumsā. Un tūdaļ viņiem nopakaļ 
aizslīdēja kāda ēna: viņus uzmanīja.

—  Dūšīgs dēlietis. Vismaz četru degvīna muciņu vērts, —  
noteica kāds no Momutu apsardzes.

—  Ja  ne vairāk, —  atsaucās cits.
— Rīt pēc kaujas saņemsim ciet viņu pašu un viņa meitu. 

Meitēns arī maksā naudu. Ka tikai viņš neaizlaistos.
Amo saspringti domāja . . .
Ja u  trīsreiz bija norietējis mēness kopš tā laika, kad vergu 

mednieki izlaupīja viņa ciematu un aizveda sev līdz visus 
jaunos vīriešus un sievietes. Viņš nekrita gūstītāju nagos 
vienīgi tāpēc, ka todien b ija  aizgājis uz mežu. Kad Amo at
griezās, sievasmāte, kura slimoja ar elefantiāzi un tāpēc ne
bija aizvesta prom, viņam visu izstāstīja . . .

Amo vienā rokā sildīja Jom es trauslo plaukstiņu, bet 
otrajā rokā turēja sažņaugtu c i r v i . . .  Sirds viņam mežonīgi 
dauzījās. Jom e, deviņus desmit gadus veca meitene, gauži 
raudāja. Amo viņu m ierināja:

— Mēs atgriezīsimies ciematā. Nevajag raudāt.
—  Jā , tēt.
—  Pietiek raudāt. Viss laimīgi beidzies. Es taču esmu tev 

blakus.
Pamazām Jom e nom ierinājās un aizmiga ciešā miegā, no

likusi galvu tēvam uz kājām . Amo ar riebumu paskatījās uz 
cirvi, bet nolika to zemē turpat līdzās. Atspiedis muguru 
pret koka stumbru, viņš vērīgi ieklausījās nakts klusumā un, 
sadzirdējis niecīgāko troksnīti, sniedzās pēc cirvja.

Tiklīdz austrumu pamalē parādījās pirmā bālgana gaismas 
svīda, Momutu cēla augšā savus ļaudis: daļai no viņiem va
jadzēja aizgādāt drošā vietā gūstekņus un salaupītās man
tas. Amo un Jom e stāvēja turpat tuvumā. M eitene piespiedās 
pie tēva un baiļpilnām acīm lūkojās uz saviem bijušajiem  
nelaimes brāļiem. Iespējams, ka viņa nezināja, kas viņus sa
gaida nākotnē, taču saprata, ka tagad viņiem nav v ie g li. . .

—  Viņi pagaidīs mūs kaut kur tuvumā. Jāuzmanās, lai 
balto izlūki mūs nepārsteigtu, —  Momutu noteica, pienāk
dams pie Amo. — Kāpēc tu turi meiteni pie sevis? Varētu



pagaidām atdot viņu kādam no maniem cilvēkiem, — viņš 
turpināja.

— Labāk lai paliek pie manis. Viņa ir ļoti bailīga, — Amo 
atteica.

— Skaista meitene!
— J ā  . . .
—  Vai ari māte bija  tāda pati?
—  Vēl skaistāka . . .
Momutu novērsās un vēlreiz pārlaida skatienu savai ban

dai, kurā bija  cilvēku trīsdesmit. Gūstekņu kolona devās 
ceļā.

Viņi gāja visu rīta cēlienu. Amo ar meitu noslēdza gā
jienu. Kad Jom e nogura, tēvs paņēma viņu uz rokām.

Viņi šķērsoja savannu, pēc tam izgāja cauri nelielam me- 
žiņam, kur koku galotnēs tupēja maitu lijas. Visi klusēja. 
Bija dzirdama vienīgi putnu čivināšana, reizumis kaut kur 
tālumā atbalsojās pūces brēcieni. Beidzot gājiens nonāca pie 
naidīga, noslēpumaina biezokņa, kas dvesa pretim mūžsenu 
miklumu. *

Momutu pavēlēja apstāties un izkārtoja savus ļaudis ķēdē. 
Momutu karakalps, kas uzraudzīja Amo, iejautājās:

— Vai noguri, brāl? Bet viņa?
Jom e pacēla plakstus ar biezām skropstām, paskatījās uz 

sargu, pēc tam uz tēvu.
—  Mazlietiņ, — atbildēja Amo, meklēdams ar skatienu 

piemērotu vietu, kur varētu piemesties.
Viņš ieraudzīja kādu nogāzušos koka stumbru un aizveda 

turp savu meitu. Sargs apmetās pāris soļu tālāk.
Momutu pavēlēja izsniegt gūstekņiem mazliet ēdamo 

sakņu, bet pats, sātīgi paēdis, pienāca pie Amo.
—  Nu, kā jūtas meita?
— Atpūšas, — atbildēja Amo, griezdams ar nazi koka lelli 

Jom ei.
— Viņa tev izturīgs meitēns, — noteica Momutu, apsēzda

mies līdzās.
Noņēmis platmali, viņš turpināja:
—  Šeit mēs pārsteigsim baltos. V iņi noteikti nāks pa šo 

ceļu.
Amo tikai pamāja ar galvu. Viņa skatiens neatrāvās no 

Jom es, bet nazis tikmēr atdzīvināja koka sprunguli.



— Drīz tu būsi brīvs! Bet saki atklāti — vai tiešām tu gribi 
atgriezties ciematā?

— Protams.
— Tev taču tur neviena nav, — iebilda Momutu un, neno

gaidījis Amo atbildi, ierunājās atkal: — Kādreiz arī man bija  
dzimtais ciemats . . . Pašā meža malā. Tur dzīvoja mana māte, 
tēvs, radi, visa mūsu cilts. Mēs ēdām toreiz daudz gaļas, 
daudz zivju . . . Mums bija labi iekopti la u k i. . . Bet nu jau 
sen šīs vietas ir tukšas un pamestas. Mūsu ciematā bieži 
iebruka vergu mednieki. Bērnībā es dzirdēju vienīgi vaidus 
un vaimanas, redzēju vienīgi bai|u pārņemtus cilvēkus, kas 
bēga uz savannu, uz mežu. Ja  cilvēks aizgāja uz džungļiem, 
viņš tur nomira. Ja  palika ciematā, kļuva par vergu. Ko es 
varēju darīt? Un es izšķīros: sākumā kļuvu par vervētāju pie 
baltajiem , pēc tam par tulku, nu un tagad . . . Jā , labāk būt 
medniekam nekā trenkātam zvēram.

Amo nesaprata savu sarunu biedru. Arī viņš zināja —  tāda 
ir dzīve: nekad tu nevari justies drošs, nekad tu nevari būt 
pārliecināts, ka ieraudzīsi jaunu saullēktu. Taču viņš neva
rēja saprast, kam un kādam nolūkam bija  vajadzīgi šie vī
rieši un sievietes, uz kurieni viņus veda. Stāstīja, ka baltie 
šujot no viņu ādas zābakus . . .

Momutu dižojās ar saviem laupītāja varoņdarbiem, plātījās 
ar nakts dzīrēm. Viņš atgādināja mazu valdnieciņu. Un šis 
valdnieciņš uzskatīja, ka galvenais ir spēks un vardarbība. 
Ne velti vergu tirgotājiem  Momutu vārds bija labi pazīstams.

Bet laiks gāja. Izlūki brīdinā ja Momutu, ka tuvojas baltie, 
un viņš deva rīkojumu: nonāvēt visus, kas kritīs gūstā, izņe
mot melnos vergus . . . Vienā mirklī iestājās klusums.

Balto karāvāna iegāja mežā. Priekšgalā soļoja četri eiro
pieši. Katram aiz jostas pāris revolveru un rokā karabīne. Aiz 
viņiem garā rindā vilkās gūstekņi, saslēgti kopā ar kakla 
siekstām. Gājienu noslēdza trīs citi baltie, bet ceturto, droši 
vien slimu, nesa nestuvēs vergi . . .

Te pēkšņi no biezokņa atskanēja pirmā zalve, un viss mežs 
norībēja tūkstoš atbalsīs. Gaisu piestrēdza šausmu kliedzieni, 
sirdi plosoši vaidi. Bet pēc tam — tu v c īņ a ...  Izmantodams 
vispārējo burzmu, Amo paķēra Jom i uz rokām un nozuda 
meža b iezoknī. . .



Viņi gāja pa vientuļām takām, vairīdamies ar kādu satik
ties, aizvien dziļāk un dziļāk džungļos, pārpeldēja upes, brida 
pāri strautiem. Nekad vēl cirvis un duncis nebija tik ļoti no
derējuši Amo kā tieši šais dienās. Viņi gāja tikai naktī, va
kara krēslā un agrā rītausmā. Dienā viņi kaut kur slēpās . . .

Beidzot pēc trim nedēļām viņi sasniedza savu ciematu — 
četrdesmit džungļu ieskautas būdas un nelielu strautiņu. C ie
mats bija  kā izmiris. Visapkārt nevienas dzīvas dvēseles. Kad 
Amo ar meitu iegāja sievasmātes būdā, slimā večiņa skaļi 
iekliedzās. Nez no kurienes saradās vāji, izvārguši cilvēki. 
Ieraudzījuši Amo un Jom i, viņi sastinga kā zemē ieauguši. 
Atskanēja izbrīna saucieni, skaļas vaimanas. Amo apbēra ar 
jautājumiem. Jom i savā ziņā paņēma sievas un raudzījās viņā 
kā neredzētā brīnumā. Meitene atbildēja asaru pilnām acīm.

Sirm galvji ielūdza Amo pie sevis, un viņš ilgi stāstīja tiem 
par savām likstām.

— Kopš manas dzimšanas un pat vēl agrāk, kopš tiem lai
kiem, kad piedzima mans tēvs un mana tēva tēvs, mūsu tauta 
dzīvo pastāvīgās bailēs; tūlīt, tūlīt iebruks baltie un aizvedīs 
visus verdzībā. Baltie ir mežoņi, — secināja kāds vecumvecs 
sirmgalvis.

— Kad reiz tam visam pienāks gals? — ierunājās kāds cits 
večuks. — Visus manus bērnus padarīja par vergiem. Es 
vairs lāgā neatminu, cik reižu mums nācās mainīt dzīves 
vietu. Doties vēl dziļāk mežā ned rīkst. . .  Tur mudž z v ē ri. . .

— Labāk zvēri nekā vergu tirgotāji, — iebilda trešais.
— Vairākus mēnešus mūs šeit lika mierā, bet tagad mēs vairs 
nevaram būt droši. Nupat aizdzina verdzībā ļaudis 110 kai
miņu ciema. Bet no turienes mūsu ciemats vai ar roku aiz
sniedzams.

Uz Amo raudzījās krunkainas, rūpju sagrauztas sejas . . .  
Jā , jā ie t prom. Bet kurp? Daļa b ija  par to, ka jā e jo t dziļāk 
mežā. Citi turpretim brīdināja, ka dzīvot džungļos, kur nav 
dzeramā ūdens, esot bīstami. Turklāt ciematā tikpat kā vairs 
nav atrodami spēcīgi vīrieši un neesot arī labi pamest savu 
senču kapus. Beidzot vārdu ņēma ciemata vecākais.

Viņš ieteica pārlaist lietavas šepat un pagaidām izsūtīt 
tikai vietraudžus, kas sameklētu jaunajam  ciematam piemē
rotu vietu. «Būtu neprāts iet prom, iepriekš neizraugoties 
jaunu dzīves vietu. Bez tam jāsarīko svinīga upurēšana die
viem,» viņš sacīja. Tā arī izlēma. Lai vietraudži iet meklēt



jaunu dzīves vietu, bet pārējie tikmēr krietni pastrādās, ap
vienos lopus kopējā ganāmpulkā un sadzīs aplokā.

Amo un Jom es atgriešanos ciematā uzņēma kā «augšām
celšanos no miroņiem», un ļaudīm tas deva jaunus spēkus. 
Visi ar degsmi ķērās pie darba: ravēja laukus, laboja aploku. 
Kopā gāja uz darbu, kopā atgriezās mājās. Sievietes gata
voja ēdienus, sargāja ciematu. Viņu pienākums bija brīdināt 
pārējos, ja  parādītos akerati — vietē jie  vergu uzpircēji, 
kurus varēja viegli pazīt pēc apģērba. Vergu mednieki va
rēja  ierasties kuru katru brīdi. Sievietes ar bažām raudzījās 
uz ieleju.

Amo dzīvoja būdā kopā ar Jom i. Arī miegā viņš nešķīrās 
no ieroča. Sākumā pat niecīgākā vēja  pūsma lika meitenei 
nodrebēt nāves bailēs. Visi ciema iedzīvotāji centās Jom ei 
palīdzēt atlabt no pārciestajām  šausmām. Pamazām viņa at
guva dzīvesprieku: viņas melnie vaigi sāka spīdēt, kakls 
vairs nebija tik tieviņš, rokas un kājas kļuva apaļākas. . .

Dienas un nedējas ritēja klusi un mierīgi. Mazie zemes 
gabaliņi, kas ar tādām grūtībām bija atkaroti džungļiem, 
solīja bagātīgu ražu. Uzziedēja manioks. Ļaudis sāka ievākt 
palmu eļļu, pupas, medu. Beidzot viss bija sagatavots. At
griezās vietraudži, kas bija devušies meklēt jaunu patvē
rumu. Viņi atraduši to pie pašas kalnu grēdas, uz kāda pa
kalna savannas vidū. Turpat tuvumā bijis lielisks dzeramais 
ūdens. Zeme tur auglīga, ganības labu labās.

Vīrieši un sievietes priecājās. Ciemata vecākais nolika 
iziešanas dienu — un tūdaļ izgaisa bailes, dodot vietu sap
ņiem par jaunu, mierīgu dzīvi. Tagad naktīs ciematā dega 
ugunskuri. Visur skanēja smiekli. Bērni kļuva drošāki, izlīda 
lauka no būdām, un neviens viņus nedzina atpakaļ. Vecāku 
prātus nodarbināja viena doma — priekšā stāvošais ceļo
jums. Aizbēgt, aizbēgt pēc ie9pējas tālāk no šīm nolādē
tajām  vietām . . .

Beidzot pienāca sengaidītā diena. Tā bija tāda pati kā 
citas. Spoži spīdēja saule, koku lapas drebēja vēja  pūsmā, 
pie debesīm slīdēja viegli mākoņi, jautri lidinājās kolibriji, 
draiskuļojās mērkaķi. Ciemats ieelpoja sevī dzīvinošo gaisu, 
kurš uz ilgiem gadiem saistīja pie šīm vietām nejaušu ceļa- 
gājēju. Jā , viss bija kā vienmēr, un tomēr tā bija neparasta 
diena. Aizbraukšanas diena!

Te pēkšņi parādījās akerati. Pamanījuši tos, pat zvēri in-



stinktivi iebēga meža biezokni. Vīrieši, sievietes un bērni 
iebļāvās nelabā balsi. Gaisu satricināja kanonādei līdzīga 
dunoņa. Ļaudis domāja tikai par to, kā ātrāk nozust, aizbēgt 
no vergu gūstītājiem.

A r cirvi rokā Amo skrēja aiz Jom es un sievasmātes, bīdī
dams viņas no mugurpuses. Slimā sirmgalve tik tikko vilka 
kajas. Viņi paskrēja garām būdām, izlavījās starp aplokiem 
un nokļuva meža pļaviņā. Ciemata nomalē viņi uzdūrās Mo- 
mutu palīgam. Neļaudams ienaidniekam attapties, Amo 
iezvēla viņam ar c ir v i. . .

Amo skrēja aizvien dziļāk mežā, koku zari viņam traucēja. 
Amo iedomāja savu s ie v u . . . Nedrīkstēja atstāt šeit viņas 
māti, šo veco sievieti. Tā būtu bijusi nodevība, necieņa pret 
mirušās sievas piemiņu. Un viņi skrēja visi trīs aizelsušies, 
galīgi pārguruši. Bet, jo  ilgāk viņi skrēja, jo  biežāk apstājās 
vecā sieviete. Viņas stīvās kājas kļuva kā svina pielietas. 
Amo ļāva viņai atvilkt elpu, un tad viņi atkal s k rē ja . . .  
Jom e, nebilzdama ne vārda, līdzjūtīgi raudzījās uz vecmā
miņu un neatgāja ne soli no tēva; viņa bija  kā pielipusi pie 
tē v a . . .

Bet kas gan pēkšņi iešāvies prātā Amo? Viņš saudzīgi sa
ņem Jom es zodu savā plaukstā un vērīgi ielūkojas bērna 
acīs. Un Amo nespēj apvaldīt asaras:

—  Māt, tā mēs nekur tālu netiksim. Džungļos mūs visus 
gaida bojā e ja ; ciematā — verdzība Jom ei un man, bet tev 
n ā v e . . .

— Es vairs nevaru paiet, — sirmgalve atbildēja, piekļau- 
dama sev klāt meiteni.

— Māt, Jom e vēl var paglābties . . .  Jom e un t u . . .  Tu 
taču esi veca, un baltie nevar pašūt zābakus no tavas 
ād as. . .

— Jom e? Viena pati? Tā viņai būtu droša nāve. Bet tu?
— Es . .  . Jū s būsiet brīvas!
—  Un tu mūs nenogalināsi? — sirmgalve iesaucas.
—  Nē, māt. Es zinu, kas jādara, lai Jom e paliktu brīva. 

Jārīk o jas  ātri. V iņi jau  tuvu. Es dzirdu viņus . . .
Amo bija  tāda sajūta, it kā viņa smadzenēs būtu noticis 

sprādziens . .  . Zeme sazvārojās viņam zem kājām  . . . Viņš 
sažņaudza dunča rokturi, paspēra pāris soļu līdz bantamara 
krūmiem, norāva dažas dziedinošās lapas, tad atgriezās pie
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sievietēm, kas klusēdamas viņu uzlūkoja. Amo acīs sakāpa 
asaras:

—  Nevajag baidīties, Jom e . .  .
—  Tu nonāvēsi meitu, tapat kā nonāvēji viņas māti? — 

sirmgalve atkal iesaucās.
— Nē . . . Jom e, tev būs sāpīgi, bet tevi vairs nekad ne

pārdos verdzībā.
M eitene klusēja, viņas skatiens nespēja atrauties no 

dunča asmeņa. Viņa atcerējās kuģi, asinīm aptašķīto c ir v i. . .
Amo iespieda meiteni starp savām muskuļotajam kājām  

un sāka graizīt viņas ķerm en i. . .  No meža dziļumiem līdz 
vajātājiem  aizskanēja bērna kliedzieni. Tiklīdz Amo bija  
beidzis savu briesmīgo darbu un uzlicis uz svaigajām brūcēm 
bantamara lapas, vergu mednieki uzklupa viņam virsū un 
sasaistīja viņu, nelikdamies ne zinis par savainoto meiteni 
un veco sievieti.

Kopā ar citiem gūstekņiem Amo aizveda uz okeāna 
krastu . . .

Jom e ar vecomāti atgriezās pustukšajā ciematā.
Sirmgalve pazina dziedinošās zāles un ātri sadziedēja J o 

mes brūces, taču uz meitenes ķermeņa palika rētas.
Pēc dažiem mēnešiem ciematā atkal iebruka vergu med

nieki. Jom i gan sagūstīja, bet tūdaļ palaida vaļā. Viņa neko 
nemaksāja, jo  viņas ada tagad bija sabojāta.

Vēsts par to izplatījās pa visu piekrasti. Pie sirmgalves 
nāca cilvēki no visattālākajiem  ciematiem. Viņi gribēja ap
runāties ar veco sievieti. Un kopš tā laika uz mūsu senču 
ķermeņiem sāka parādīties rētas —  viņi negribēja būt vergi. 
Un tā tas bija ilgus gadus.

— Tā, manuprāt, radās paraža pārklāt ķermeni ar rētām, — 
savu stāstu nobeidza Saers.



NORA BURKE, 
angļu rakstniece

BRĀLI, MANS BRĀLI

Sēra Singha mazais brālis gulēja būdā; viņam sāpēja vē
ders, un sāpes aizvien pieņēmās. Sēram Singham divpadsmit 
gadu, viņam ir brūns ķermenis, jautrs raksturs —  viņš ir īsts 
džungļu bērns. Brāļuks dažus gadus par viņu jaunāks. Kād
reiz ģimenē bija vēl citi bērni, taču tie nomira no holeras, 
gripas un citām slimībām vai ari krita par upuri nelaimes ga
dījumam džungļos. Palikuši b ija  tikai Sērs Singhs un viņa 
mazais brālītis Kunvars.

—  Es samērcēšu lupatas karstā ūdenī un uzlikšu viņam uz 
vēdera, —  sacīja māte. Viņa nekad nesmaidīja. Viņa nekad 
neraudāja: viņai bija nācies pieredzēt daudz bēdu.

— Ko man darīt? —  jau tā ja  Sērs Singhs, kuram sāpēja 
sirds bralīša dēļ. —  Iešu salasīšu žagarus un uzkuršu uguni. 
Un aiziešu pēc ūdens. Iedod man lupatas.

Viņi sadedzināja daudz kurināmā, lai labi ātri uzsildītu 
ūdeni. Lika karstas lupatas bērnam uz vēderiņa, bet pēc brīža 
Sēra Singha māte sacīja:

—  Vajadzēs aiznest viņu uz slimnīcd Kalagatā.
Tad Sērs Singhs saprata, ka viņa brālis mirst. Viņš saprata 

to, kad māte izteica vārdu «slimnīca», jo  cilvēki, kas dzīvo 
džungļos, zina, ka slimnīca ir nāvei nolemto patvērums. Kakls 
viņam aizžņaudzās.

— Skriešu pēc tēva, —  viņš teica.
—  Paies vairākas dienas, iekām tu viņu sameklēsi.
Sēra Singha tēvu sauca par Bhagaduru —  Drosmīgo; viņš 

bija slavens mednieks — šikari — un par visiem saviem va
ronīgajiem darbiem dabūjis nevis medaļu, bet Bhagadura 
vārdu.

Viņš dzīvoja šeit, Laldvani ciemā, ganīja savus lopus, ap
strādāja zemes gabaliņu. Bet, ja  kaut kur lasījās kopā ekspe
dīcija, lai dotos džungļos medīt kādu lielu zvēru, nogalināt 
to, nofotografēt vai saņemt dzīvu, sūtīja pakaļ šim drosmī
gajam  vīram — Sēram Singham Bhagaduram.



Viņš atrada tīģeri tur, kur tīģeri, kā likās, nemaz nedzī
voja. Viņš vēroja sauso zāli un varēja pastāstīt visu, kas no
ticis šai vietā. Viņš ieklausījās šakāļu gaudošanā un teica: 
«Nupat vienu no tiem saplosīja panteris; tie aizvien vēl redz 
laupītāju ar laupījumu.»

Pār Bhagadura pakausi, plecu un muguru stiepās milzīgi 
liela rēta: tīģera nagi bija līdz kaulam pārplēsuši viņa miesu, 
kad viņš rāva ārā savu biedru plēsoņam no rīkles. Uz kājas 
viņam bija  čūskas kodiena rēta: viņš b ija  ar nazi pārgriezis 
brūci un piededzinājis. Rokai trūka divu pirkstu. Reiz viņš 
bija  nogājis piecas jūdzes pa džungļiem, apsējis ar galvas 
autu zvēra nagu saplosīto vēderu. Sērs Singhs Bhagadurs!

Šoreiz viņš bija  devies džungļos ar ekspedīciju, lai fotogra
fētu dzīvniekus. Visi ciema vīrieši pavadīja viņu kā dzinēji.

Bet no māliem un zāles samestajā būdā mira Kunvars. Viņš 
gulēja un klusēja, ar skatienu ieurbies vienā punktā, tikai no 
dūmiem laiku pa laikam ieklepodamies.

Sērs Singhs, sava tēva dēls, skatījās uz jaunāko brāli un re
dzēja viņa acīs nāvi.

— Visi vīrieši ir no ciema projām, — viņš sacīja. —  Es aiz
nesīšu viņu pats.

M ātei jāpaliek mājās, lai pieskatītu lopus un apkoptu ze
mes gabaliņu, citādi viņi visi nomirs badā.

M āte b ija  agrāk dzīvojusi kalnos, viņa saprata, ko nozīmē 
nest smagas nastas. M āja, kurā viņa bija  dzimusi un uzau
gusi, atradās augstu kalnos, kuri cieši ieskāva Laldvani 
ciemu. Viņa prata uzsiet nastu, nostiprinot to ar drānas sleju, 
ko aptina ap galvu un nolaida pār muguru tā, lai spēcīgie 
kakla muskuļi palīdzētu nest kravu augu dienu bez atpūtas.

M āte ņēma vienu no saviem diviem sari1 un sasēja platu 
cilpu, ko Sērs Singhs aptina ap galvu. Tad viņa pacēla Kun- 
varu, kas rāvās čokurā aiz sāpēm, un ielika viņu šai cilpā.

Sērs Singhs tūliņ sajuta karstumu, kas dvesa no slimā 
bērna. Viņš uzreiz manīja, cik tas smags, un domāja par to, 
vai viņam izdosies tikt galā ar šo nastu.

—  Viņš ir pārāk smags taviem spēkiem, — māte sacīja. 
Aiz izmisuma viņa runāja čukstus. — Tu nekad tur nenokļūsi.

Sērs Singhs nekā neatbildēja. Viņš devās ceļā. Bija vakars.

1 Sari —  indiešu siev ietes apģērbs; tas ir vairākus m etrus garš drānas 
gabals.



Pār Laldvani ciema būdām lija  spilgta, oranžsārta gaisma. Aiz 
ciema pletās iestrādātas zemes gabaliņi un ganības, kurās ga
nīja  lopus. Stiepās gari, no dzeloņplūmju zariem pīti žogi, 
līdzās aploks, kurā meža sargi mēdza sadzīt lopus, kas bija  
ieklīduši saudzējamā joslā, Tad nāca plašas pļavas ar izde
gušu zāli. Tās parasti izdedzināja, lai glābtu ciemu, kad 
džungļos plosījās ugunsgrēks.

Vispirms nāca krūmājs, sausa kūla, reti, dzelkšņaini koki, 
tad parādījās jau  varenāki koki, no kuriem darināja gulšņus 
Kalagatas dzelzceļam. Līdz turienei b ija  veselas piecdesmit 
jūdzes1, taču Sērs Singhs domāja — ja  vien viņam izdosies 
iziet cauri džungļiem un tikt pāri divām upēm, kas bija viņa 
ceļā, tad tālāk gan viņu pavedīs kāds vēršu pajūgs vai sagra
bējusi kravas mašīna.

Bet. tas vēlāk. Patlaban viņš bija  viens pats uz putekļainā 
ceļa, kas aizstiepās tālē, naktī.

Izrādījās, ka viņš tomēr nav gluži viens: kaut kāda ne
skaidra sajūta lika viņam gausināt soli —  virs taciņas zibe
nīgi paslēja galvu kobra, kas bija sildījusies pēdējos rietošās 
saules staros. Sērs Singhs stāvēja kā sastindzis. Tad ļoti pie
sardzīgi sāka kāpties atpakaļ.

Lēni šūpodamās, kobra vēroja zēnu. Tad nolaida galvu, un 
viņas skaistais ķermenis ar spožām, gluži kā metāla zvīņām 
pazuda biezajā, garajā zālē.

Sērs Singhs atviegloti uzelpoja. Sajūta, kas viņu bija  pār
ņēmusi, ieraugot čūsku, it kā viņam kājas būtu sakaltas, — šī 
sajūta pārgāja, un viņš atguva spēju kustēties.

Kunvars, kas vaidēja viņam uz muguras, kļuva aizvien 
smagāks. Ak, ja  varētu atpūsties kaut īsu brīdi, atslābināt 
muskuļus! Taču atpūsties vēl b ija  agri, un viņš gāja tālāk.

Visapkārt pletās džungļi. Viss dzīvais te cīnījās par dzī
vību. Spēcīgais bambuss raisīja jaunos dzinumus, necaur
ejam i dzeloņplūmju džūkšļi atkaroja sev dzīves telpu, aug
šup lauzās koki, zāle un jaunais briksnājs. Sais džungļos bija 
daudz dzīvnieku: pērtiķi, putni, tīģeri un panteri, lāči un zi
loņi. Kopš tā laika, kad, mednieku un sērgu pieveikti, gan
drīz pilnīgi b ija  izzuduši brieži, plēsīgie zvēri sāka uzbrukt 
mājlopiem. Reizēm arī cilvēkiem.

Nāca virsū nakts. Debesis pielija ar purpura kvēli. Tad
1 A ngļu jūdze līdzinās 1852 m etriem .



kļuva melnas. Iedegās zvaigznes. Sēram Singham bija  gaišas 
acis, viņš aizvien vēl saskatīja ceļu, un drīz ari uzlēca mē
ness.

Ceļa putekļos samanāmās lāča pēdas lika viņam palūkoties 
apkārt. Reiz viņš bija  redzējis lāča sakropļotu cilvēku, un ik
reiz, to atceroties, viņam kaklā sakāpa nelabums.

Sērs Singhs pielika soli. Aizkļuvis līdz klinšainam upes 
krastam, viņš saprata, ka nespēs iet tālāk, iekām nebūs at
pūties. Sviedri aumaļām plūda pār viņa drebošajām mie
sām.

A tbalstījis savu nastu pret koku, viņš atbīdīja apsēju no 
pieres un tad saudzīgi nolaida Kunvaru zemē.

— Va-a-i! — Kunvars nokunkstējās.
—  Kā lai es tev palīdzu? —  Sērs Singhs, asaras rīdams, 

jautāja, bet bērns murgoja un neatbildēja.
Pēkšņi Sēram Singham iedzēla skaudra sāpe: asinis sa

plūda pierē, ko nupat vēl b ija  žņaudzis apsējs. Viņš nogūlās 
zem koka un aizvēra acis, lai atgūtos.

Un tad viņš izdzirdēja dimdoņu un ziloņu kliedzienus.
Ziloņiem reti rodas vajadzība nedzirdami zagties cauri 

džungļiem; šis bars, acīm redzot, devas uz jaunām ganībām. 
Sērs Singhs bija  priecīgs, ka ziloņi gāja pa leju.

Upe mēnesnīcā vizēja kā sudrabs. Dzelkšņainu krūmu 
ieskauta, baltu oļu strēle pletās abpus seklās upes, kas bija 
pilna ar forelēm. Līdztekus gultnei stiepās garas smilšu jo s
las, un pa tam stampāja ziloņi, atstādami neskaitāmas dziļas 
pēdas.

Plakšķēja ausis, šūpojās astes, melnas ēnas slīdēja pa tum
šajām  smiltīm. Ziloņi bija tik tuvu, ka Sērs Singhs saoda 
viņu smaku, dzirdēja, ka smiltis gurkst viņiem zem kājām, 
kā šņirkst rupjā āda, kad viņi sagrūžas kopā un trinas cits 
citam gar sāniem. Zēns redzēja, kā ejot viņiem cilājas lielās 
galvas un vēcinās snuķi.

Zilonis ar lieliem ilkņiem paslēja snuķi, lai noskaidrotu 
vēja  virzienu. Piepeši viņš gausināja soli un pagrieza snuķi 
uz to pusi, kur bija  piemetušies zēni. Sērs Singhs aiz bailēm 
sastinga. Viņš nevar paskriet ar Kunvaru uz rokām. Un, ja  
viņš kliegs, tad ar to tikai pievilinās nelaimi. No viņa lūpām 
kā izbiedēti putni lidoja lūgšanas vārdi.

Zilonis nosprauslājās, ietaurējās, pakratīja galvu. Tad uz



reiz cirtās augšup pa upes gultni, un viss bars līgoja tam 
līdzi. Drīz j i e  nozuda.

Šērs Singhs taisijas turpināt ceļu. Viņš apsēdas ar muguru 
pret Kunvaru un atkal uzmauca uz pieres apsēju.

Taču piecelties viņš nejaudāja. Izpūlējās no visa spēka, 
tomēr nekas neiznāca. Pēkšņi viņš izdzirdēja notālēm ziloņa 
kliedzienu un tai pašā mirklī bija kājās ar nastu uz muguras. 
Klupdams viņš nokāpa pie upes. Viņš bieži bija šeit bijis 
dienā un zināja, ka šai gada laikā, kamēr vēl kalnos nav 
sācis kust sniegs un ūdens negāžas lejup kā verdošs piens, 
viņš viegli pārbridīs upi. Upe bija plata, bet sekla. V arēja 
dzirdēt, ka tās ūdeņi čalodami brāžas pa oļiem. Izlēca forele, 
zvīņas spoži ka spogulis nomirgoja mēness gaismā.

Zēns iebrida upē.
Ūdens bija  auksts, gandrīz ledains, un upes vidū dziļāks 

nekā agrāk. Akmeņi apgļotojuši, lai nepakristu, vajadzēja 
kustēties ļoti lēni. Pirms spēra soli, Šērs Singhs ikreiz ar kāju 
pataustīja upes dibenu. Ūdens sniedzās viņam gandrīz līdz 
jostas vietai.

«Labi, ka pār otru upīti pārmests tilts,» zēns nodomāja. 
«Lai ari nekāds izturīgais, bet tomēr tilts.» Akmeņainajā 
upes dibenā sadzīti bambusa mieti, sasaistīti kopā, apbērti 
akmeņiem, bet virsū sasviests bambuss un nosegts ar biezu 
kārtu zāles un upes oļiem.

Kad Šērs Singhs izkļuva krastā, viņa pēdās satecēja ūdens 
un uz vietas iesūcās smiltīs. No upes veda vēl kādas pēdas, 
tās b ija  tīģera pēdas. Arī tās spīdēja un izžuva viņa acu 
priekšā.

Viņš neatlaidīgi turpināja ceļu. Iešana kļuva aizvien grū
tāka, kaut arī tagad viņš bija  iem anījies veikli pacelt savu 
nesamo. Atpūsties vajadzēja ik pēc stundas. Visas vietas 
vir,iam smeldza, zēns raudāja, pats to nemanīdams.

Ap pusnakti viņš izdzirdēja upi krācam. Iztālēm atplūda 
vienmuļa straumes rūkoņa. Tā bija  otra upe. Šērs Singhs 
ieraudzīja to, piegājis tuvāk.

Jādomā, vakar kalnos bija izkususi milzum liela sniega 
cepure, un patlaban upe vārījās krastos. Zēns sāka ar acīm 
meklēt tiltu. Tilta nebija. Tikai nikni mutuļojošs ūdens vāls 
appludušā tilta vietā un ūdens sarijusies kaza, ko straume 
piespiedusi pie kāda mieta. Mieti rēgojās ārā no sabangotā 
ūdens, un viļņi, pret tiem šķeldamies, sašķīda sīkās šļakatas.



Pa dibenu vēlās akmeņi. Sērs Singhs dzirdēja, kā upe nikni 
griež zobus.

Šai brīdī satrakotaja straumē uzradās vesels koks, tas brā
zās arvien ātrāk un ātrāk, traukdamies uz applūdušo tiltu. 
A tskanēja skaļš brīkšķis, tilts noraustījās kā briesmīgs ne
zvērs, nokrakstēja un sagāzās, kā vēdekli izpletis savas bam
busa ribas. Jauna ūdens plūsma pārvēlās tam pāri.

Kā tagad lai tiek pāri uz viņu krastu? Pārpeldēt nevar. 
Tā būtu droša bojā eja. Bet varbūt var pāriet pa tilta atlūž- 
ņiem?

Sērs Singhs apsēdināja Kunvaru zemē un riekšavās atnesa 
viņam no upes ūdeni.

— Manu b rā līt . . .  — bērns nočukstēja, tverdams ar lūpam 
ūdeni.

Sērs Singhs saplūca zāli un novija no tas auklu. Asie stub
lā ji sagraizīja viņam pirkstus. Viņš cieši piesēja brāli sev 
klāt. Tad iebrida ūdenī tai vietā, kur bija  atradies tilts. 
Straume viņu sagrāba un svieda pret tilta atlūzām. Sakumā 
Sērs Singhs nevarēja pakustēties, tad pamazām mēģināja 
taustīties ūdenī uz priekšu, tverdamies pie visa, kas gadījās 
pa rokai, un vairīdamies no saplēstajiem bambusa stuburu 
galiem, kas bija  tik asi, ka varētu cilvēku nāvīgi ievainot.

Straumes duna viņu apdullināja, salauzītie stuburi dauzīja 
viņa ķermeni, viņš ar mokām turējās kājās. Pār viņu gāzās 
ledainas šļakatas, viņam aiztrūka elpa. Viņš nezināja, vai 
brālis vēl dzīvs, taču pielūkoja, lai bērna galva paliktu virs 
ūdens. Tā viņš taustījās uz priekšu, solīti pa solītim, apdul
lis, apžilbis, stingdams no aukstuma. Tam nebija gala.

Viņš turējās kā varēdams un stenēja, cīnīdamies par dzī
vību. Beidzot viss palika aiz muguras. Upei vairs nebija pār 
viņu varas. Viņš bija to pārbridis. Taču viņš bija tik izmircis 
un pārsalis, ka nespēja pat izgriezt savu gurnu apsēju. Drāna 
lipa pie miesām, viņš trīsēja no aukstuma. Klupdams viņš 
kūlās tālāk. Aizvien uz priekšu, uz priekšu. Ceļgali ļodzījās 
un drebēja. Kājas vairs neklausīja. Viņš līda četrrāpus. Bei
dzot parādījās ceļš.

Nez no kurienes iztālēm, no citas pasaules, atskanēja suņu 
rejas, kas vēstīja ciema tuvumu.

Tikai vēlāk viņš atcerējās, ka atradies pajūgā, ko vilka 
vērši, pēc tam kravas mašīnā.

— No kurienes nākdams, puis?



— No Laldvani.
—  Un tu viņu nesi viens pats? Pāri upei?
Un tad jau  viņi ir slimnīcā.
Sērs Singhs ikreiz apmulsa, nokļuvis īstā mājā. Viņš ne

gāja iekšā. Kad pienāca rīts, viņš devās uz dzelzceļa nolik
tavu, lai tur salīgtu darbā pie ogļu iekraušanas. Viņš strādāja 
augu dienu un nopelnīja dažas monētas, par kurām nopirka 
šķipsniņu miltu, lāsīti sinepju eļļas un pāris sarkanā pipara 
pākstiņu, un izvārīja sev virumu. Līdz šim viņš bija  strādājis, 
cik jaudas, un piekusums bija  notrulinājis viņa nemieru par 
brāli, bet nu viņam atkal uzmācās bažas.

Beidzot viņu izsauca ārsts. Viņš nesūtīja zēnam pakaļ sani
tāru, viņš iznāca pats.

—  Šēr Singh Bhagadur, vai tu esi šeit?
—  Mana tēva te nav, — zēns atbildēja. Viņam bija  kauns, 

jo  viņš stipri drebēja un uz viņa vaigiem, ko klāja ogļu pu
tekļi, varēja redzēt asaru pēdas. —  Tēva šeit nav, bet Sērs 
Singhs esmu es.

—  V ai tu atnesi bērnu no Laldvani?
— Jā .
—  Sēr Singh Bhagadur! — ārsts stingra balsī atkārtoja.

— Tavs brālis dzīvos.



ZELMA LAGERLEFA, 
zviedru rakstniece

BALONS

Kādā lietainā oktobra vakarā vilcienā, kas iet uz Stok
holmu, trešās klases kupejā sēž tēvs un divi puisēni. Tēvs 
sēž uz sola viens pats. Puisēni, cieši piespiedušies viens pie 
otra, sēž viņam iepretim un lasa Zila Verna romānu «Sešas 
nedēļas balonā». Grāmata ir ļoti nobružāta. Puisēni tās saturu 
zina gandrīz vai no galvas un daudzus vakarus plaši un gari 
par to jau  spriedelējuši, taču grāmatu joprojām  lasa ar lielu 
patiku. Pašlaik viņi aizmirsuši visu un līdz ar drosmīgajiem 
gaisa buriniekiem lido pāri Āfrikai un tikai retumis paceļ 
acis no grāmatas, lai pamestu skatienu uz zviedru ciematiem, 
kuriem vilciens joņo garām.

Puisēni ir ļoti līdzīgi. Viņi vienāda auguma, abiem galvā 
zilas skolēnu cepures un mugurā pelēki mētelīši; abiem lie
las, sapņainas acis un uzrauti degunteļi. Viņi vienmēr ir labi 
draugi, vienmēr turas kopā, neinteresējas par citiem bērniem 
un allaž runā par izgudrojumiem un tāliem ceļojumiem. Taču 
viņu spējas ir dažādas. Trīspadsmit gadu vecajam  Lenartam 
skolā ar mācībām iet pagrūti, bet viņš tomēr tiek ar tām galā. 
Toties viņš citādi ir visai rosīgs un uzņēmīgs. Lenarts būs iz
gudrotājs, tāpēc pastāvīgi nodarbojas, konstruēdams lidma
šīnu. Hugo ir gadu jaunāks par Lenartu, mācās viegli un sēž 
vienā klasē ar brāli. Nevar sacīt, ka arī viņu sevišķi valdzi
nātu mācības, bet viņš ir labs sportists: slēpo, brauc ar velo
sipēdu un slido. Viņš nolēmis būt atklājējs. Tiklīdz Lenarts 
izaugs liels un viņa lidmašīna būs gatava, Hugo ar to dosies 
pasaulē, lai atklātu to, kas vēl nav atklāts.

Tēvs ir slaida auguma vīrs iekritušām krūtīm, kalsnu seju 
un šaurām, skaistām rokām. Viņš ģērbies nolaidīgi. Krekla 
krūteža saburzīta, no svārkiem mugurpusē izlīdusi pakari- 
nāmā cilpiņa, veste aizpogāta nepareizi un zeķes sagriezušās. 
Mati pakausī tik gari, ka sedz svārku apkakli, taču te izpau
žas viņa gaume un paradums, nevis nolaidība.

Tēvs ir cēlies no senas spēlmaņu dzimtas tālā lauku nostūrī 
un kā īpašu mantojumu dzīves ceļā paņēmis līdz divas spēcī



gas dziņas. V iena no tām ir izcilas muzikālas dāvanas, un šī 
dziņa izpaudās vispirms. Viņš beidza Stokholmas mūzikas 
akadēmiju, pāris gadu studēja ārzemēs un tur guva spožus 
panākumus. Gan tēvs pats, gan viņa skolotāji gaidīja, ka viņš 
kļūs slavens vijolnieks. Ar savu talantu viņš šo mērķi būtu 
sasniedzis, bet viņam trūka spēka un izturības. Ārzemēs viņš 
neiekaroja sev stāvokli un, pārbraucis dzimtenē, sāka strā
dāt par ērģelnieku kādā provinces pilsētā. Sākumā viņš kau
nējās, ka nav attaisnojis cilvēku cerības, taču tai pašā laikā 
jutās labi, ka viņa dienišķā maize nodrošināta un viņš vairs 
nav atkarīgs no cilu žēlastības.

Drīz pēc tam viņš apprecējās un vairākus gadus b ija  pavi
sam apmierināts ar savu likteni. Viņam bija  jauka, neliela 
māja, līksma un laimīga dzīves biedre un divi dēli. Viņš bija 
pilsētas mīlulis, visu cildināts un labi ieredzēts. Bet tad pie
nāca laiks, kad tāds stāvoklis viņu vairs neapmierināja. Viņš 
ilgojās doties plašajā pasaulē un vēlreiz izmēģināt laimi, to
mēr jutās saistīts, jo  mājās paliktu sieva ar diviem bērniem.

Tieši sieva pierunāja viņu atteikties no šā brauciena. Viņa 
neticēja, ka vīrs šoreiz gūs labākus panākumus. Pēc viņas 
domām, viņi bija laimīgi un vīram nevajadzētu tiekties pēc 
kaut kā vairāk. Viņa, bez šaubām, kļūdījās un dabūja to 
rūgti nožēlot, jo  kopš tā laika vīrā sāka mosties otra iedzimtā 
dziņa. Nevarēdams īstenot savas alkafe pēc goda un panāku
miem, viņš m eklēja mierinājumu alkoholā.

Ar viņu notika tas pats, kas ar citiem viņam radnieciskiem 
cilvēkiem. Viņš dzēra bez mēra un drīz vien gandrīz pavisam 
pagrima. Pamazām viņš kļuva pavisam cits cilvēks, nebija 
vairs laipns un pievilcīgs, bet gan ļauns un vulgārs. Taču lie
lākā nelaime bija  tā, ka viņš briesmīgi ienīda savu sievu un 
visādi viņu tirdīja, gan būdams skaidrā prātā, gan skurbumā.

Puisēniem m āja b ija  nepatīkama, un viņu bērnība būtu 
gaužām nelaimīga, ja  viņi paši sev neradītu mazu pasauli, ko 
piepildīja lidmašīnu modeļi, tālu ceļojumu plāni un dēku grā
matas. Vienīgi mātei b ija  dažreiz atjauts ielūkoties šajā pa
saulē. Tēvam par to nebija ne jausmas, viņš neprata runāt ar 
dēliem par to, kas viņus interesēja. Pašlaik viņš puisēnus ti
kai traucē, lāgu lāgiem pavaicādams, vai viņi nepriecājas, ka 
redzēs Stokholmu, vai nav jauki ceļot un kaut ko tamlīdzīgu. 
Puisēni atbild strupi un atkal nodziļinās grāmatā. Tēvs tomēr



joprojām  viņus iztaujā. Viņš ir pārliecināts, ka dēlēni sajūs
mināti par viņa laipnību un tikai aiz bikluma to neizrāda.

«Pār viņiem pārāk ilgi valdījuši brunči,» viņš domā. «Pui
sēni ir bailīgi un neveikli. Tagad, kad par viņiem rūpēšos es, 
viss būs citādi.»

Tēvs tomēr alojas. Ja  puisēni atbild tik strupi, tas neno
zīmē, ka viņi ir bikli, bet gan labi audzināti un negrib tēvu 
aizskart. Citādi viņi atbildētu pavisam savādāk.

«Kādēļ gan lai mēs domātu, ka ir jauki ceļot kopā ar tevi? 
Tu gan iedomājies, ka esi kas sevišķs, bet mēs taču redzam, 
cik tu esi pagrimis un nožēlojams. Mēs arī saprotam, ka ne 
jau mūsu dēļ esi paņēmis mūs līdzi, bet gan lai sāpinātu 
māti,» tā domā puisēni.

Būtu tiešām labāk, ja  tēvs netraucētu viņiem lasīt. Puisēni 
jūtas apbēdināti un izbijušies, un viņus kaitina, ka tēvs ir 
labā omā.

— Viņš šodien ir tik priecīgs tikai tāpēc, ka zina — mājās 
sēž māte un raud, — puisēni viens otram pačukst.

Tēvs ar saviem jautājum iem  puisēnus tā traucē, ka viņi 
vairs nelasa, lai gan joprojām  sēž noslīguši pār grāmatu. Sa
rūgtināti viņi prāto par to, ko izcietuši tēva dēļ.

Viņi atceras, kā reiz agrīnā priekšpusdienā tēvs streipu
ļoja pa ielu un zobodamies viņu pavadīja bariņš skolēnu. 
Puisēni atminas, kā citi zēni viņus ķircināja un uzrunāja ar 
iesaukām, tāpēc ka viņu tēvs bija dzērājs. Puisēniem bija 
jākaunas tēva dēļ. Viņi dzīvoja pastāvīgās bailēs, un, tiklīdz 
kaut ko jauku izgudroja, tā pārnāca tēvs un visu izjauca. 
Tēva grēku saraksts ir diezgan prāvs. Puisēni ir ļoti lēnīgi 
un pacietīgi un tomēr jū t sevī briestam niknumu pret tēvu.

Pērnajā pavasari puisēnu māte izlēma šķirties no vīra. Jau  
vairākus gadus vīrs bija viņu kā vien prazdams sāpinājis, 
tomēr viņa negribēja to pamest, lai vīrs galīgi nepagrimtu. 
Taču beidzot viņa nolēma to darīt puisēnu labad. Māte bija 
novērojusi, ka bērni tēva dēļ jūtas nelaimīgi, un tāpēc gri
bēja viņus izraut no šā posta un radīt viņiem mierīgu un lai
mīgu dzīvi.

Pavasarī, kad beidzās skola, viņa dēlus aizsūtīja uz lau
kiem pie saviem vecākiem, bet pati aizbrauca uz ārzemēm, 
lai tādējādi vieglāk panāktu laulības šķiršanu. Viņa nebija 
paredzējusi, ka tādā gadījumā laulību šķirs viņas vainas dēļ. 
Taču notika ļaunāk — tiesa piesprieda dēlus tēvam tāpēc,



ka māti uzskatīja par vieglprātīgu sievieti, kas aizbēgusi no 
vīra. Viņa tomēr sevi klusībā mierināja, ka tēvs negribēs 
bērnus paturēt, taču īsti pārliecināta nebija.

Tiklīdz laulība bija  izšķirta, māte atgriezās un noīrēja dzī
vokli, kurā bija nodomājusi apmesties kopā ar dēliem. Pēc 
dienām divām viss b ija  kārtībā un puisēni varēja pārnākt 
pie mātes.

Puisēniem tā bija vislaimīgākā diena. Dzīvoklis sastāvēja 
no plašas istabas un lielas virtuves. Viss bija  jauns un glīts, 
un māmiņa visu bija  izkārtojusi ļoti jauki. Dienā viņi istabu 
lietos kopīgi, bet naktīs puisēni gulēs vieni paši. Virtuve 
b ija  gaiša un ļoti mājīga. Ta jā  viņi ieturēs maltītes, un ma
zajā ūķītī aiz virtuves māte bija  nolikusi savu gultu.

Māte bija bērniem aizrādījusi, ka viņi būšot ļoti nabagi. 
Viņa dabūjusi dziedāšanas skolotājas vietu kādā meiteņu 
skolā, un ar viņas algu vajadzēšot iztikt visiem trim. M ājkal
potāju viņi nevarot algot un pašiem būšot jā tiek  ar darbiem 
galā. Puisēni jūsm oja par visu, it īpaši par to, ka varēs mātei 
palīdzēt. Viņi piedāvājās nest ūdeni un malku. Viņi paši 
spodrinās kurpes un uzklās gultas. Domāt par to visu bija 
jauki.

Garderobes istabā Lenartam atļāva turēt viņa mašīnas. 
Viņš dabūs atslēgas, un šī telpa piederēs viņam un Hugo.

Taču puisēni pavadīja pie mātes tikai vienu vienīgu lai
mīgu dienu. Tēvs sagandēja viņu prieku, kā tas vienmēr 
bija  noticis, cik vien viņi atceras. M āte bērniem bija  pastās
tījusi, ka tēvs mantojis dažus tūkstošus kronu, uzteicis darbu 
un došoties uz Stokholmu. Ir māte, ir puisēni priecājās, ka 
tēvs aizbrauks no šīs pilsētas un viņiem nevajadzēs to sa
stapt. Bet tad pie mātes ieradās tēva draugs un paziņoja, ka 
tēvs vēloties dēlus ņemt sev līdzi uz Stokholmu.

Māte sāka raudāt un lūgties, lai puisēnus atstāj viņai, bet 
tēva sūtnis atbildēja, ka tēvs esot noteikti izlēmis rūpēties 
pats par dēliem. Ja  viņi nenākšot labprātīgi, viņus aizvedīšot 
policija. Viņš aizrādīja, lai māte izlasot laulības šķiršanas 
spriedumu. T ajā taču skaidri teikts, ka dēliem jāpaliek pie 
tēva. Un tur nekā nevarot darīt.

Tēva draugs teica daudz skaistu vārdu: tēvs mīlot savus 
dēlus un tāpēc gribot dzīvot kopā ar viņiem. Taču puisēni 
zināja, ka tēvs vēlas viņus dabūt pie sevis vienīgi tāpēc, lai 
sāpinātu māti. Viņš to izdomājis, lai mātei pēc šķiršanās ne



būtu neviena laimīga brīža. Lai viņa dzīvotu mūžīgā uztrau
kumā par puisēniem. Tas viss b ija  tikai aiz atriebības un 
ļaunuma.

Tēvs bija panācis savu, un nu viņi brauc uz Stokholmu. 
Puisēniem pretim sēž tēvs un priecājas, ka padarijis māti 
nelaimīgu. Ar katru aizritējušo brīdi puisēnus pārņem arvien 
lielāks nemiers, domājot par to, ka viņiem būs jādzīvo pie 
tēva. Vai tiešām viņi pilnīgi būs tēva varā? V ai tiešām vi
ņiem nav nekādu izredžu?

Tēvs zviln sola stūrī un pēc britiņa iesnaužas. Puisēni sāk 
dedzīgi sačukstēties. Viņiem viegli izlemt. Visu dienu viņi 
katrs savā nodabā prātojuši par bēgšanu. Viņi vienojas, ka 
izlavīsies uz platformu un izlēks no vilciena, kad tas trauk
sies caur lielu mežu. Pēc tam viņi nomaļā vietā uzcels bū
diņu, dzīvos vientuļi un vairīsies no cilvēkiem.

Kamēr puisēni kaļ savus plānus, vilciens apstājas pie 
kādas stacijas, un viņu kupejā ienāk zemniece ar mazu 
bērnu pie rokas. Sieva ģērbusies melnās drānas, galva viņai 
apsieta ar lakatiņu, un viņa izskatās vēlīga un laipna. Viņa 
novelk bērnam slapjo mētcliti un ietin mazo lakata. Tad no
aun kurpes, nosusina bērna saltās kājiņas, izņem no sainīša 
sausas zeķītes un kurpītes un apaun mazā kājiņās. Beidzot 
iedod bērnam konfekti, apgulda viņu uz sola un ieliek gal
viņu savā klēpī, lai mazais aizmigtu.

Abi puisēni laiku pa laikam paraugās uz zemnieci, kas ap
rūpē savu bērnu. Šie skatieni kļūst aizvien biežāki, un pēkšņi 
abu puisēnu acis sariešas asaras. Nu viņi vairs neskatās uz 
sievu, bet visu laiku sēž, acis nodūruši.

Ta vien liekas, ka kupejā līdz ar zemnieci ienācis vēl kāds, 
kuru redz tikai puisēni. Un tā ir māte. Viņiem liekas, ka māte 
apsēdusies viņu vidū, saņēmusi viņu rokas, kā to bija darī
jusi vakar vakara, un teic tos pašus vārdus, ko vakar.

— Apsoliet, ka manis dēļ nedusmosieties uz tēvu. Tēvs 
nevar man piedot, ka es neļāvu viņam aizbraukt. Pēc viņa 
domām, vienīgi es esmu vainīga, ka no viņa nav iznācis 
mākslinieks un ka viņš dzer. Viņš nespēj vien izdomāt man 
diezgan bargu sodu. Bet tāpēc neesat pret viņu ļauni. Tagad, 
kad jums būs jādzīvo kopā ar tēvu, apsoliet, ka būsit pret 
viņu labi. Nekaitiniet viņu, bet, cik vien varat, palīdziet 
viņam. Apsoliet to man, citādi nemaz nezinu, kā lai ļauju, 
jum s aizbraukt.



Un puisēni apsolīja.
—  Jū s  nedrīkstat aizbēgt no tēva. Apsoliet man to! — 

māte viņus tincināja.
Un ari šo solījumu viņi bija devuši.
Puisēni ir krietni un tiklīdz atceras mātei doto solījumu, tā 

par bēgšanu vairs nedomā. Tēvs joprojām  guj, bet puisēni 
pacietīgi sēž savā vietā. V ēl jo  dedzīgāk viņi nododas grā
matai, un labais Zils Verns aizved viņus uz laimīgo un brī
nišķīgo Āfriku prom no daudzajām smagajām bēdām.

Stokholmas dienvidos kādas sētas m ājas apakšējā stāvā 
tēvs bija  noīrējis divas istabas un virtuvi. Logi atradās šaurā 
pagalma pusē. Dzīvoklis b ija  ļoti nolaists, daudzus gadus tas 
b ija  gājis no rokas rokā. Tapetes atlupušas un netīras, griesti 
nokvēpuši, dažas logu rūtis saplīsušas, un virtuves grīda no
dilusi un plaisaina.

Pāris eksprešu atveda no stacijas viņu mantas, ienesa 
iekšā un sasvieda juku jukām. Tēvs un puisēni sāka mantas 
izsaiņot. Tēvs, paņēmis cirvi, pacēla to gaisā un grasījās at
taisīt kādu lādi. Puisēni no citas lādes ņēma glāzes un sari- 
dāja tās sienas skapī. V iņi ir veikli un strādā cītīgi, bet tēvs 
visu laiku brīdina, lai viņi uzmanās uu ņem tikai pa vienai 
glāzītei vai šķīvim. Taču viņam pašam ar darbiem neveicas. 
Viņa rokas ir neveiklas un nevarīgas, viņš pūlas vaiga 
sviedros, bet lādi nevar attaisīt. Viens no puisēniem paķer 
cirvi un sāk rīkoties, taču tēvs viņu atgrūž prom. Šī lāde 
esot pārāk cieši aiznaglota. Vai tad Lenarts domājot, ka 
varēšot to attaisīt, ja  to nespējot tēvs? Lādi varēšot attaisīt 
tikai strādnieki, un tēvs uzvelk mēteli, uzliek galvā cepuri 
un aiziet pēc palīga.

Tikko viņš iznāk ārā, tā saprot, kāpēc viņa rokas tik neva
rīgas. Ir agrīna priekšpusdiena, un viņš nav baudījis itin 
nekā, kas iekvēlinātu asinis. Ja  viņš ieietu kafejnīcā iedzert 
glāzi konjaka, tad spēki atjaunotos un viņš iztiktu bez palīga.

Un tēvs dodas uzmeklēt kafejnīcu. Kad viņš atgriežas ma
zajā dzīvoklī, pulkstenis jau  ir astoņi vakarā.

Jaunībā, kad tēvs m ācījās akadēmijā, viņš dzīvoja pilsētas 
dienvidos. Toreiz viņš spēlēja kādā dubultkvartetā, tajā pie
dalījās galvenokārt kantoristi un sīktirgoņi. Viņi mēdza sa
pulcēties kādā vīna pagrabā Moses kalna tuvumā. Tēvs



gribēja paraudzīties, vai šis pagrabiņš vēl joprojām  darbojas. 
Tiešām, pagrabs bija  atvērts, un tēvam laim ējās satikt pāris 
agrāko draugu, kas te ieturēja brokastis. Viņi tēvu priecīgi 
apsveica, ielūdza brokastis un visai jauki nosvinēja tā at
griešanos Stokholmā, Pēc brokastīm tēvs dzīrās doties uz 
mājām, lai izsaiņotu mantas, bet draugi to pierunāja palikt 
uz pusdienām. Pusdienas tā ieilga, ka tēvs tikai vakarā 
devās uz mājām. Viņam vajadzēja krietni saņemies, lai tik 
agrā stundā pamestu līksmos draugus.

Kad tēvs pārnāk mājās, puisēni sēž tumsā, jo  viņiem nav 
neviena sērkociņa. Tēva kabatā ir sērkociņu kastīte, un viņš 
aizdedzina mazu sveces galiņu, ko atradis starp mantām. 
Tagad viņš redz, ka puisēni ir sakarsuši un noputējuši, tomēr 
moži un līksmi, acīm redzot, ļoti apmierināti ar savu darbu. 
Istabā gar sienām jauki sakārtotas mēbeles. Kastes izsviestas 
arā, papīri un salmi pievākti. Dibenistabā nolikta tēva gulta 
un tik rūpīgi apklāta, ka labāk nemaz nevar vēlēties.

Pēkšņi ar tēvu notiek dīvaina pārmaiņa. Ceļā uz mājām 
viņš jutās ar sevi ļoti neapmierināts, jo  b ija  pametis darbus 
un atstājis dēlus bez ēdiena, bet tagad, redzot, ka puisēni ir 
līksmi, it kā viņiem nekā netrūktu, viņš nožēlo, ka viņu dēļ 
pametis draugus. Nu viņš kļūst īdzīgs un kašķīgs.

Viņš skaidri redz, ka dēlēni ar savu darbu lepojas un 
gaida, lai tēvs tos uzslavē, bet tas viņam nenāk ne prātā. 
Viņš vaicā, kas puisēniem palīdzējis, un atgādina, ka Stok
holmā bez naudas nedabū nenieka, ka arī naktssargam jā 
maksā par jebkuru palīdzību. Dēlēni atbild, ka visu pavei
kuši paši, bet tēvs nemitas šķendēties. Puisēni rīkojušies 
nepareizi, attaisīdami lielo lādi. Tagad dēliem jāklausa 
tēvam. Viņš par tiem atbild.

Tēvs paņem sveci, ieiet virtuvē un apgaismo skapi, N e
daudzās glāzes un porcelāna trauki jauki saridāti plauktos. 
Tēvs visu rūpīgi pārbauda, meklēdams iemeslu rāties.

Piepeši viņš pamana vakariņu paliekas un sāk bārties, jo  
zēni ēduši cāli. Kur viņi to dabūjuši? Vai viņi domājot dzīvot 
kā prinči? Vai cāli viņi esot pirkuši par tēva naudu?

Tad viņš atceras, ka naudu puisēniem nav atstājis. Viņš sāk 
prātot, vai tikai zēni cāli nav nozaguši, un ļoti uztraucas.

Tēvs runā un prasa atbildi, baras un saceļ traci, bet tagad 
puisēni vairs neatbild. V iņi nemaz nepūlas paskaidrot, no



kurienes radies cālis, bet ļauj tēvam ārdīties. Un viņš runā 
ilgi ilgi, sprediķo līdz pagurumam, beidzot sak lūgties.

— Lūdzu, sakiet man taisnību. Es visu piedošu, ja  vien jūs 
teiksiet taisnību.

Puisēni vairs nespēj valdīties. Tēvs dzird apspiestas ska
ņas. Viņi nomet segu un pietraucas gultā sēdus. Tēvs redz, 
ka viņu sejas pietvīkušas no aizturētiem smiekliem. Neval
dāmi smiedamies, Lenarts pagūst izteikt:

— Cāli māte ielika ceļa somā, kad aizbraucām no mājas.
Tēvs saslejas, paraugās uz puisēniem, grib kaut ko sacīt,

bet neatrod piemērotus vārdus. Viņš saslejas vēl cēlāk, uz
met dēlēniem nicinošu skatienu un, nebildis ne vārda, ieiet 
savā istabā.

Tēvs ir pamanījis puisēnu veiklību un to izmanto, lai ne
vajadzētu algot kalpotajus. Rītos viņš izraida Lenartu virtuvē 
van t kafiju, bet Hugo pavēl apklāt galdu un atnest no vei
kala maizi. Ieturējis brokastis, viņš apsēžas un vēro, kā pui
sēni uzklāj gultas, izslauka istabu un iekurina krāsnis. Nemi
tīgi viņš dod pavēles, izdomā dažādus darbus tikai tāpēc, lai 
parādītu savu varu. Kad dzīvoklis uzposts, viņš aiziet un 
paliek projām visu priekšpusdienu. Pusdienas puisēni atnes 
no tuvākās mājturības skolas. Pēc tam tēvs puisēnus liek 
mierā līdz vakaram un vienīgi prasa, lai, viņam pārnākot 
mājās, būtu uzklāta gulta. Tātad puisēni paliek vieni gandrīz 
visu dienu un var nodarboties, ar ko viņiem tīk.

Pats svarīgākais viņu darbs ir rakstīt mātei vēstules. No 
mātes viņi saņem vēstuli ik dienas, un māte viņiem atsūta 
papīru un markas, lai dēli varētu atbildēt.

M āte savās vēstulēs galvenokārt skubina dēlus būt labiem 
pret tēvu. Pastāvīgi viņa atgādina, cik jauks tēvs bijis toreiz, 
kad viņi iepazinušies, stāsta par viņa centību pirmajos laulī
bas gados. Viņiem jāizturas pret tēvu maigi un iejūtīgi. Viņi 
nedrīkst aizmirst, cik nelaimīgs ir tēvs.

« Ja  jūs būsiet īsti labi pret tēvu, varbūt viņš jūs iežēlos un 
atļaus atgriezties pie manis,» viņa raksta.

Mate raksta, ka bijusi pie prāvesta un pilsētas galvas no
skaidrot, vai nav iespējams dēlus dabūt pie sevis, bet abi at
bildējuši, ka ne. Puisēniem jāpaliekot pie tēva. Māte domā
jusi pārvākties uz Stokholmu, lai vismaz reizēm satiktu
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puisēnus, bet visi viņai ieteicot paciesties un nogaidīt. Pēc 
viņu domām, tēvam dēlēni drīz apnikšot un viņš tos aizsūtī
šot uz mājām. M āte lāgā nezinot, ko iesākt. Viņai gan lieko
ties briesmīgi, ka dēli dzīvojot Stokholmā un neviens viņus 
neaprūpējot, bet, ja  viņa pametīšot savu dzīvokli un darbu, 
tad nevarēšot par viņiem gādāt, ja  tēvs viņus atstumšot. 
Ziemassvētkos viņa aizbraukšot uz Stokholmu, lai satiktu 
savus puisēnus.

Puisēni viņai raksta un stāsta, ar ko augu dienu nodarbo
joties. Viņi pastāsta, ka nesot mājās ēdienu un uzklājot tēvam 
gultu. M āte saprot, ka dēlēni mēģina izturēties labi pret tēvu, 
taču noģied, ka iem īlējuši viņi to nav.

Viņas mazie puisēni, šķiet, allaž ir vieni. Viņi gan dzīvo 
lielā pilsētā, pārpilnā ar cilvēkiem, bet neviens par viņiem 
neinteresējas, neviens viņus neievēro. Varbūt tā ir labāk. 
Diezin kas ar viņiem var atgadīties, ja  viņi iepazīstas ar sve
šiem cilvēkiem.

Puisēni vienmēr lūdz, lai māte par viņiem neraizējas. Gan 
jau  viņi ar visu tiikšot .gala. Viņi raksta, ka paši lāpot zeķes 
un piešujot pogas. Viņi arī liek saprast, ka Lenarts ticis tālu 
ar savu izgudrojumu un, tiklidz to paveiks, tā viss bus labi.

Bet māte mokās pastāvīgās bailēs. Dienu un nakti viņa 
domā par puisēniem. Dienu un nakti viņa lūdz dievu, lai viņš 
pasargā viņas bērnus, kas dzīvo vieni paši lielā pilsētā, un 
nav neviena, kas novērstu viņus no ļauniem kārdinājumiem 
un būtu nomodā, lai viņu jaunajās sirdīs neieperinās ļau
nums.

Tēvs un puisēni kādā priekšpusdienā sēž operā. Tēva agrā
kais draugs, kas spēlē galma kapelā, ielūdzis tēvu uz simfo
niskā koncerta mēģinājumu, un tēvs paņēmis līdzi dēlēnus. 
Kad orķestris sāk noskaņot instrumentus un telpa pieplūst ar 
skaņam, tēvu pārņem tāds uztraukums, ka viņš sāk raudāt. 
Viņš šņukst un brīžiem ievaidas, ļauj vaļu savām jūtām un 
kļūst, tik skaļš, ka traucē muziķus. Pie viņa pienāk apkalpo- 
ta js  un lūdz atstāt telpu. Tēvs paņem puisēnus pie rokas un 
labprātīgi aiziet. Visu ceļu līdz pašām mājām viņš nebeidz 
raudāt.

Tēvs satvēris dēlēnu rokas un soļo, blakus viņam iet abi 
puisēni. Pēkšņi arī viņi sāk raudāt. Pirmo reizi puisēni saprot,



cik ļoti tēvs m īlējis savu mākslu. Cik šausmīgi, ka viņš pa
grimis un nodzēries tagad klausās, kā spēlē citi. Cik žēl, ka 
viņa vēlmes nav piepildījušās. Ar tēvu notiek tas, kas no
tiktu ar Lenartu, ja  viņa lidmašīna nekļūtu gatava, un ar 
Hugo, ja  viņš nevarētu doties ekspedīcijās uz tālām zemēm.

Ja  vien padomā, ka viņi kādreiz būs veci un nevarīgi un 
redzēs, kā pāri viņu galvām aiztraucas lieliskas lidmašīnas, 
ko viņi nav izgudrojuši un arī nevada.

Kādā priekšpusdienā abi puisēni sēž pie galda. Tēvs, pasi
tis padusē portfeli, aizgāja. Viņš bija  nomurminājis, ka iešot 
uz mūzikas stundām, tomēr puisēni neļāvās piemānīties un 
neticēja, ka tēvs runa patiesību.

Tēvs soļo pa ietvi un ir ļoti saīdzis. Viņš bija uztvēris ska
tienus, ar kādiem puisēni apmainījās, kad viņš teica, ka iešot 
uz mūzikas stundām. «Viņi grib būt tēva tiesneši,» viņš domā. 
«Izturos pret viņiem pārāk iecietīgi, vajadzēja katram iecirst 
,pa pļaukai. Droši .vien viņus pret mani noskaņo māte.»

Viņš pagriežas, piesardzīgi pāriet pāri pagalmam, atver 
durvis un tik klusi ienāk istabā, ka puisēni to pat nepamana. 
Patiešām! Viņi pietrūkstas kājās gluži piesarkuši. Lenarts 
pievelk sev klāt papīru žūksni un iesviež to atvilktnē.

Pabijuši dažas dienas Stokholmā, puisēni vaicāja tēvam, 
kāda skolā viņi mācīsies, bet tēvs b ija  atbildējis, ka tagad 
mācības jāizbeidz. Viņš pamēģināšot iekārtot dēlus pie kada 
meistara. Taču to viņš nebija  izdarījis, un puisēni vairāk arī 
par to nejautāja. Taču pēc nepilnas nedēļas pie viņu istabas 
sienas bija  piesprausts skolas nodarbību plāns. Viņi b ija  uz
m eklējuši mācību grāmatas un katru priekšpusdienu apsēdas 
pie galda un skaļā balsī m ācījās. Skaidrs, ka māte viņiem bija 
rakstījusi un skubinājusi mācīties pašiem uz savu roku, lai 
pavisam neaizmirstu to, ko jau  bija  iem ācījušies.

Pēkšņi ienācis istabā, tēvs vispirms pieiet pie skolas nodar
bību plāna un to pētī. Tad izņem no kabatas pulksteni un 
paskatās tajā. Otrdien no pulksten 10 līdz 11 ģeogrāfija. Nu 
viņš pienāk pie galda.

— V ai jums nav ģeogrāfijas stunda? —  viņš vaicā.
— Jā , — puisēni atbild, vēl vairāk pietvīkuši.
— Bet kur tad ģeogrāfijas grāmata un karte?



Puisēni pamet skatienu uz grāmatu plauktu un briesmīgi 
samulst.

—  M ēs vēl nebijām  sākuši, —  Lenarts skaidro.
—  Ak tā, jums laikam gan bija  prātā kas cits, — tēvs bilst.
Viņš apmierināts saslejas. Tagad viņš dabūjis virsroku un

grib to paturēt, kamēr dēlēnus būs krietni sapurinājis.
Abi puisēni klusē. Kopš tās dienas, kad viņi kopā ar tēvu 

b ija  operā, viņos modās pret tēvu līdzjūtība un viņiem vairs 
nevajadzēja pārāk piespiesties, lai būtu pret to laipni. Tomēr 
viņiem neienāca prātā atklāt tēvam savu noslēpumu. Tēvs 
viņu acīs nav ieguvis lielāku cieņu, lai gan viņi to nožēlo.

— V ai jūs rakstījāt vēstuli, —  tēvs aplam stingrā balsī 
vaicā.

—  Nē, —  abi puisēni kā vienā mutē atbild.
— Ko tad jū s darījāt?
—  Tāpat vien runājāmies!
—  Tas nav tiesa! Es redzēju, ka Lenarts kaut ko paslēpa 

rakstāmgaldā.
Tagad puisēni klusē.
— Parādiet to man! — tēvs uzstāj, dusmās pietvīcis. Viņš ir 

pārliecināts, ka dēli rakstījuši mātei un tāpēc negrib vēstuli 
rādīt. Droši vien tajā par viņu rakstīts kas ļauns. Puisēni ne
kustas, un tēvs paceļ roku, gribēdams iesist Lenartam, kas 
sēž pie galda atvilktnes.

— Neaiztiec viņu! — Hugo sauc. —  Mēs apspriedām 
kādu Lenarta izgudrojumu.

Hugo pavirza Lenartu sāņus, atrauj atvilktni un izņem 
no tās papīru, kas piezīmēts ar daudziem visdīvainākiem 
baloniem.

—  Lenarts nakti izdomājis jaunu buru savam gaisa ba
lonam. Tieši par to mēs runājām.

Tēvs netic dēlam. Viņš noliecas, izvanda atvilktni, to
mēr neatrod nekā cita kā vienīgi papīrus, pilnus ar zīmē
jumiem. Tie attēlo gaisa balonus, izpletņus, mašīnas un 
daudz ko citu, kas piederas burāšanai gaisā.

Puisēniem par izbrīnu, tēvs papīrus neaizsviež, arī ne
smejas par viņu izdomu, bet aplūko lapu pēc lapas. Īste
nībā arī tēvam ir mazliet mehāniķa dotības, un viņš par 
šo nozari bija pat interesējies, kad viņa smadzenes vēl 
kaut kam derēja. Viņš sāk Lenartu izjautāt gan par vienu, 
gan par otru zīmējumu, un, tā kā viņa vārdi pauž ir in



teresi, ir izpratni, puisēni apvalda samulsumu un atbild, 
sākumā vilcinādamies, bet tad aizvien brīvāk.

Drīz tēvs un dēli iegrimuši pārrunās par gaisa kuģi un 
tā lidošanu. Iesiluši puisēni skaļi un aizrautīgi izklāsta sa
vus plānus un lielos sapņus. Un, kaut arī tēvs saprot, ka 
ar balonu, ko viņi izgudrojuši, nevarēs lidot, viņu tomēr 
valdzina puisēnu izdoma. Puisēni runā par alumīnija mo
toriem, aeroplāniem un līdzsvara likumu kā par visvien- 
kāršākām lietām pasaulē. Viņš bija  domājis, ka zēni ir 
īstie stulbeņi, jo  skolā viņiem visai neveicās. Tagad viņš 
uzreiz atzīst, ka viņi ir mazi zinātnieki.

Viņu pārdrošās cerības un sapņus tēvs saprot labāk nekā 
jebkurš cits. Šādi sapņi viņam tik pazīstami, arī viņš pats 
kādreiz tā sapņojis, un viņš nedomā par dēlēniem 
smieties.

Šo priekšpusdienu tēvs paliek mājās. Sēž un runājas ar 
puisēniem, līdz pienāk laiks iet pēc pusdienām un klāt 
galdu. Šoreiz, kā par brīnumu, viņi saprotas un ir labi 
draugi.

Pulkstenis ir vienpadsmit vakarā. Pa ielu streipuļo tēvs. 
Puisēni iet tam katrs savā pusē. Viņi b ija  uzmeklējuši 
tēvu kādā no krodziņiem un klusi stāvējuši pie durvīm. Tēvs 
sēdēja viens pats pie galda, un viņam priekšā b ija  liela 
glāze, pilna ar tumšu dzērienu. Viņš klausījās tālāk novie
totā orķestra spēli. Pēc brītiņa negribīgi piecēlās un piegāja 
pie dēliem.

— Ko tas nozīmē? Kādēļ jūs esat te? — viņš vaicāja.
— Jums, tēt, jānāk mājās. Šodien ir piektais decem

bris, un jūs apsolījāt, —  zēni saka.
Tagad tēvs atceras, ka šodien ir Hugo dzimšanas diena 

un viņš solījis laikus būt mājās. Bet to galīgi aizmirsis. 
Hugo laikam gaida no viņa dzimšanas dienas dāvanu, bet 
viņš nav nekā iegādājies.

Tomēr viņš kopā ar puisēniem iet uz mājām, neapmieri
nāts ar viņiem un pats ar sevi. M ājās viņus gaida uzklā
tais dzimšanas dienas galds. Puisēni pūlējušies sarīkot kaut 
ko līdzīgu svētku mielastam. Lenarts izcepis pankūkas, kas 
tagad nostāvējušas vairākas stundas un izskatās pēc ādas 
lupatām. M āte viņiem bija atsūtījusi kādu nieku naudas, un



viņi nopirkuši riekstus, mandeles un vienu pudeli limonādes. 
Visus šos gardumus viņi negribēja baudīt vieni paši, bet sē
dēja un gaidīja tēvu. Tagad viņi kļuvuši draugos ar tēvu. 
Savas lielās godības viņi taču nevar svinēt bez tēva. Tēvs 
to saprot. Glaimots, ka dēli viņu gaidījuši, viņš grib apsēs
ties pie galda. Tomēr viņš krietni apreibis, sagrīļojas, sa
tver galdautu, krīt un norauj visu uz grīdas. Piecēlies viņš 
redz, ka pa grīdu pludo limonāde, ka starp porcelāna un 
stikla lauskām m ētājas pankūkas.

Viņš paskatās uz puisēnu nelaimīgajām sejām, murminā
dams lāstus, metas ārā pa durvīm un pārnāk mājās tikai 
uz rīta pusi.

Kādā februāra priekšpusdienā puisēni soļo pa ielu, pār
likuši pār pleciem slidas. Viņi ļoti pārvērtušies. N ovājē
juši, bālām sejām  un izskatās nekopti un nevīžīgi ģērbu
šies. Mati puisēniem izauguši gari, rokas un sejas 
nemazgātas, zeķes un kurpes saplīsušas. Sarunā viņi iepin 
vienu otru ielas zēnu izteicienu un no viņu lūpām izlec 
pa lamu vārdam.

Ar puisēniem noticis liels lūzums un tieši ta jā  vakarā, 
kad tēvs bija aizmirsis, ka svinama Hugo dzimšanas diena. 
Līdz tam laikam viņi bija cerējuši, ka viņu dzīvē notiks 
kāds pagrieziens. Sākumā viņi domāja, ka tēvs pagurs un sū
tīs viņus atpakaļ pie mātes. Vēlāk iedomājās, ka tēvs viņus 
iemīļos un viņu dēļ atmetīs dzeršanu. Jā , puisēni pat cerēja, 
ka tēvs ar māti salabs un viņi visi būs laimīgi. Taču ta jā  va
karā puisēni saprata, ka velti cerēt. Tēvs spēj mīlēt vienīgi 
degvīnu. Ja  arī izrādīja pret dēliem zināmu interesi, tad tikai 
uz īsu laiciņu.

Puisēnus pārņēma dziļa necerība. Nekas nemainīsies. Viņi 
nekad netiks prom no tēva. Viņi jutās kā uz visu mūžu 
tumšā cietumā iesprostoti.

Pat viņu lielie nākotnes plāni vairs nespēja viņus mie
rināt. Ieslēgti šajā sprostā, viņi tos nekad nespēs īstenot. 
Viņi taču nekā nemācījās! Puisēni diezgan labi zināja iz
cilo cilvēku dzīvi un saprata, ka bez zināšanām nekā ne
var sasniegt.

Smagākais trieciens b ija  tas, ka Ziemsvētkos viņus neva
rēja  apciemot māte. Decembra sākumā viņa bija kritusi un



salauzusi kāju, un aizvesta uz slimnīcu. Brauciens uz Stok
holmu izjuka. Tagad māte gan vesela, bet Ziemsvētku brīv
dienas beigušās, un viņai skolā sācies darbs. Turklāt viņai 
vairs nebija ceļanaudas, jo  pa slimibas laiku visi ietaupī
jum i bija iztērēti.

Puisēni jutās gaužām atstumti. Skaidrs, ka labāk viņiem 
neklāsies, lai kā arī viņi censtos. Labāk nodoties tam, kas vi- 
viņus izklaidē.

Dažkārt viņi pat vairākas dienas neuzklāja gultas un ne
izslaucīja istabu. Vai nav vienalga? Viņus taču neviens 
neapciem oja un nepainteresējās, kā viņiem klājas.

Tēvs grima aizvien dziļāk. Lāgiem viņš gan mēģināja sa
ņemties un sauca arī dēlus pie kārtības, bet tā b ija  tikai ne
varīga izrunāšanās. Savus norādījumus viņš ātri aizmirsa.

Puisēni sāka vairīties no priekšpusdienas stundām. Ne
viens viņus nepārbaudīja, kāda nozīme tad mācīties. Paš
reiz vairākas dienas pieturējās labs laiks slidošanai, un 
tāpēc viņi labprāt palika ārā, kamēr satumsa. Slidotavā 
vienmēr bija  daudz zēnu, un viņi b ija  iepazinušies ar tā
diem, kam labāk patīk skriet ar slidām nekā mācīties.

Šodien laiks ir brīnum jauks, un nav iespējams nosēdēt 
istabā. Sals tikai pāris grādu, gaiss dzidrs, un diena sau
laina. Laiks tik skaists, ka pat skolas atlaidušas bērnus uz 
slidotavu. Iela pilna ar skolēniem, tie aizskrējuši uz mājām 
pēc slidām un tagad traucas uz slidotavu.

Puisēni iet kopā ar citiem bērniem, bet izskatās nopietni 
un nomākti. Viņu sejiņās neatplaukst smaids. Nelaime ir 
tik smaga, ka viņi ne mirkli nespēj to aizmirst.

Kad viņi nokļūst slidotavā, tur mudžēt mudž slidotāji. 
Gar krastmalu tie slido pa apli, bet tālāk rosās kā skudras, 
kurām izjaukts pūznis. V ēl tālāk saskatāmi mazi, tumši un 
žigli slīdoši punktiņi.

Puisēni pieliek slidas un iejaucas barā. Viņi slido ļoti 
veikli, un pēc brītiņa viņu vaigi sārtojas un acis sāk mir
dzēt, tomēr ne mirkli viņi nav tik līksmi un bezrūpīgi kā citi 
bērni.

Piepeši, pagriezušies pret krastu, viņi ierauga kaut ko ļoti 
skaistu. No Stokholmas puses uz Saltšjē lido liels balons. 
Tas ir ar sarkanām un dzeltenām svītrām un saules mirdzā 
kvēlo kā ugunīga bumba. Gondola greznota ar izrakstītiem



karodziņiem, un, tā 
kā balons lido ļoti 
zemu, tad jauko krā
su zaigu var labi sa
redzēt.

Ieraudzīdami balo
nu, puisēni skaļi un 
līksmi iekliedzas. Pir
mo reizi viņi redz, kā 
gaisā lido balons. Tas 
ir daudz skaistāks, 
nekā viņi to bija  iztē
lojušies. Redzot ba
lonu, viņos no jauna 
mostas sapņi un plā
ni, kas smagajās die
nās bija viņu. vienī
gais prieks un m ieri
nājums. Puisēni ap
stājas, lai pavērotu, 
kā sasaistītas virves 
un auklas, un pama
na arī enkuru un 
gondolas malās smil
šu maisus.

Balons strauji trau
cas pāri aizsalušajam 
līcim. Visi slidotāji, 
tiklīdz pamana balo
nu, joņo cits citam 
garām, lai tam seko
tu. Garā, līksmā ver- 
zē, gluži kā tauva vi
ņi seko balonam. Gai
sa burātāji uzjautri
nās, mezdami lejup 
krāsainus papīrīšus, 
kas lido le jā  no zil
gmes.



Garās verzes priekšgalā balonam iepakaļ joņo abi pui
sēni. Viņi šaujas uz priekšu, atliekuši galvas un skatienu 
pavērsuši augšup. Viņu acis staro aiz laimes, ko sniedz šī 
diena, pēc tam kad viņi aizgājuši no mājām. Puisēni, sa
jūsmā apreibuši, grib sekot balonam, cik tālu vien iespējams.

Taču balons aši slīd uz priekšu un tikai ļoti labi slidotāji 
spēj tam sekot. Verze pamazām saplok, tomēr tās priekš
galā, kas vēl joprojām  seko balonam, turas abi mazie pui
sēni. Viņi slido tik aizrautīgi, ka pievērš sev uzmanību. Cil
vēki vēlāk stāstīja, ka puisēni bijuši kaut kā dīvaini aiz
grābti. Viņi nedz smējušies, nedz klaigājuši, bet augšup 
pavērstās sejas jūsmīgi starojušas, it kā viņi redzētu kādu 
vīzij u.

Puisēni balonu tiešām jūt kā debesu ceļvedi, kas viņus 
izvedīs uz īstā ceļa un mācīs drosmīgi doties pa to. Rau
goties uz balonu, puisēnu ilgas iekvēlo no jauna pievērsties 
lielajam  izgudrojumam. Viņi atkal tic, ka viņiem laimēsies. 
Ja  vien viņi būs neatlaidīgi, tad gūs uzvaru. Pienāks diena, 
kad viņi iekāps savā gaisakuģī un aizslīdēs izplatījumā. 
Pienāks diena, kad viņi lidināsies augstu gaisā pār cilvēku 
galvām. Un viņu gaisakuģis būs pilnīgāks par to, ko viņi 
skata tagad. To varēs vadīt un grozīt, virzīt zemāk un aug
stāk, pret vēju  un pat bez vēja. Tas viņus vizinās dienām 
un naktīm ilgi pretim lolotam mērķim. Viņi lidos pāri aug
stākām kalnu virsotnēm, pāri baismīgiem tuksnešiem, izpētīs 
grūti pieejamus novadus. Viņi redzēs visas pasaules 
krāšņumu.

— Zini, Hugo, mēs nedrīkstam padoties. Viss būs lieliski, 
mums tikai jāiztur, — saka Lenarts.

Viņi vairs nedomā par tēva postu. Ja  cilvēkam jāsasniedz 
tik cildens mērķis, viņu no tā nedrīkst novērst tāds nožēlo
jams apstāklis.

Jo  tālāk balons traucas, jo ašāka kļūst tā gaita.
Slidotāji tam vairs neseko. Palikuši vēl tikai abi puisēni. 

Viņi joņo uz priekšu tik aši un viegli, it kā viņiem būtu 
spārni.

Piepeši cilvēki, kas stāv krastā un tālu var pārredzēt aiz
salušo līci, šausmās iekliedzas. Viņi saskata, ka balons, ku
ram joprojām  seko abi puisēni, lido pār vaļēju ūdeni.

— V aļē js  ūdens! Tur tālāk ir vaļējs ūdens! —  viņi sauc.
Slidotāji izdzird šo saucienu un paveras uz līča vaļējo



ūdens strēli. Tālumā viņi saskata, ka ūdens saulē vizmo. 
Viņi ari redz, ka puisēni dodas tieši pretim šai strēlei, bet 
nemana to, jo  viņu skatieni visu laiku pievērsti balonam.

Cilvēki kliedz, cik jaudas, sit ar kājām  pa ledu, veik
lākie mēģina panākt puisēnus, lai tos aizkavētu. Bet tie 
nemana itin nekā, tikai joņo aiz balona. Viņi nezina, ka 
palikuši vieni. Nedzird cilvēku saucienus. Nemana atklātā 
ūdens mutuļošanu. Viņi redz tikai balonu, kas it kā vada 
viņus. Lenartam šķiet, ka viņš sēdētu savā gaisakuģī, bet 
Hugo lidinās pār Ziemeļpola noslēpumainajiem novadiem. 
Cilvēki uz ledus un krastmalā redz, cik ātri puisēni tu
vojas vaļējam  ūdenim. Uz mirkli viņus pārņem tāds satrau
kums, ka viņi nespēj ne kliegt, ne pakustēties. Abi bērni 
šķiet kā apburti un savā nevaldāmā aizrautībā, sekodami 
mirdzošajam redzējumam, traucas pretim liktenim.

Gaisa burātāji arī pamanījuši puisēnus. Redz, ka tiem 
draud briesmas, un brīdinādami māj ar rokām, bet puisēni 
viņus nesaprot. Ieraudzīdami lidotāju mājienus, tie domā, ka 
lidotāji vēlas tos uzņemt savā gondolā. Puisēni vicina ro
kas, laimīgi, ka varēs pacelties augšup starojošā izplatījumā.

T ajā mirklī viņi nonākuši pie vaļējās ūdens strēles un aug
šup pavērstām, priekā starojošām sejām  un paceltām rokām 
pat neiekliegušies ieslīd ūdenī. Slidotāji, kas pūlējušies vi
ņus panākt, tagad stāv pie ūdens strēles, bet straume puisē
nus jau aiznesusi zem ledus, un neviens viņus vairs nevar 
glābt.



JONASS AURDNASON'S, 

islandiešu rakstnieks

SKRĪNE

Jel, m īļais draudziņ, nebrīnies, 
ka nav ko ēst mums šovakar. 
U z skrīni zvejnieks aizbraucis 
un m ājās nav vē l atgriezies.

Viņi brauca jūrā katru dienu, taču veiksme no viņiem 
stūrgalvīgi novērsās. Labākā gadījumā viņiem laimējās pie
pildīt laivas vidu, bet arī no tās tikai kādu ceturto daļu, un 
dažreiz loms bija tik niecīgs, ka zivis tik tikko sedza lai
vas dibenu. Tiesa, viņi zvejoja vienīgi sēkļos. Sirmgalvis 
baiļojās doties selgā.

Jauneklis jau sen vairs nepieminēja Skrīni. Agrāk viņš 
nemitīgi bija uzmācies vectēvam, lai tas stāsta par šo sla
veno Skrīni, un tirdīja sirmgalvi, kāpēc viņš nebrauc uz tu
rieni, bet vectēvs allaž mēdza atbildēt: laiks tagad neesot 
piemērots un jūra tajās vietās esot aplam untumaina. Paš
laik jauneklis it kā vairs nedomāja par Skrīni. Pēdējās die
nās vectēvs aizvien biežāk un biežāk pamanīja, ka maz
dēls, raudzīdamies uz traleriem, kas vago līci, lāgiem aiz
mirst visu pasauli. Tādos brīžos jauneklis, šķiet, zaudēja 
savaldību, neganti raustīja makšķeres auklu un nikni 
spļaudījās.

— Neuztraucies. Gan redzēsi, viss nokārtosies, —  vec
tēvs sacīja.

Jauneklis klusēja.
—  Jā, jā, viss nokārtosies. Pieredzēsi vēl daudz jauku 

dieniņu.
Taču jauneklis joprojām klusēja.
— Vai atceries, kādu varenu mencu reiz izvilki? Pašu 

pirmo reizīti.
—  Nemaz jau tik varena nebija.
—  Nu vai zini, bija turpat vai tavā augumā. Atceries, kā 

mēs smējāmies, kad tu viņu nespēji saturēt un novēlies 
zemē?



—  Nē. Es itin nekā neatceros.
—  Bet vai atceries, ka citreiz mēs trijās stundās visu 

laivu piegāzām ar mencām? Braucot mājup tu dziedāji. Vai 
atminies, ko tu dziedāji?

—  Kā lai es to atminētos?
—  Es nu gan atminos. Neba tu tiešām esi aizmirsis?
—  Skaidrs, ka esmu aizmirsis . . . Kur tas laiks . . .
—  Aizritējuši četri gadi. Toreiz mēs sākām zvejot kopā.
— Un kopš tā laika nozvejojam aizvien mazāk un mazāk.
— Nesaki vis! Tik ļauni nemaz nav.
—  Ir gan. Mums visu rudeni neveicas.
—  Gan jau atkal veiksies. Tikai maķenīt pacieties.
—  Ne velna neveiksies, ja tupēsim te. Mums jābrauc 

no šejienes prom.
—  Putni jau aizlidojuši. Nu jau drīz atpeldēs rudens zivju 

bari.
—  Putni sen jau aizlidojuši. Zivju bari ne acu te nerā

dīs. Te pārlieku sekls.
—  Kā nu to ņem.
—  Liecies labāk mierā. Viss uz mata tāpat kā pērngad. 

Toreiz mēs arī nogulējām izdevīgu bridi.
— Lāgiem jau mums tīri laba nozveja.
— Kā tad —  laba! Sīkas zivteles! Labu zivju te nemaz nav!
—  Būs, gan tu redzēsi, tikai nevajag zaudēt dūšu.
—  Ne velna nebūs, kamēr mēs kvernēsim šite! Mums 

jābrauc.
— Uz kurieni?
— Tu pats zini, uz kurieni.
—  Skrīnē jūra ir aplam untumaina.
— Toties tur rītausmā labi ķeras, tu taču pats stāstīji.
— Līdz Skrīnei no šejienes tālu.
—  Mēs taču esam divi!
— A lga viena. Diviem tas nav pa spēkam. Pat vairā

kiem ne.
—  Tu taču ik rudeni tur zvejoji, kad es vēl biju mazs.
—  Toreiz laika apstākļi bija labāki. . .
— Labāki kā pašreiz tie tik un tā nebūs. Katru dienu 

pilnīgs bezvējš, velns parāvis.
—  Lūdzu, nelamā bezvēju.
— Tā mana darīšana. Ko gribu, to lamāju!
— Neba lamājoties kļūs vieglāk. Jābūt pacietīgam.



—  Un bez kādas jēgas tūļāties šajā piesmakušajā peļķē?
—  Neņem mutē tādus vārdus par jūru! Neuzdrošinies! 

Edz, kāds varonis!
—  Pēc tavām domām labāk sēdēt te, zvejot sīkas zivte

les un līksmot?
—  Neba tu domā, ka esmu gļēvulis?
Jauneklis pietvīka.
—  Nekad neesmu teicis, ka tu esi gļēvulis, b e t . ..
—  . . .  bet esmu aplam vecs, —  sirmgalvis nobeidza.
—  Vectētiņ, nerunāsim vairs par to, —  jauneklis lūdzās.
—  Jā, diezgan. Jābūt pacietīgākam. Gan viss būs labi.
Sirmgalvis vienmēr to cerēja. Taču nekāda labuma ne

bija. Tieši otrādi, kļuva aizvien ļaunāk un ļaunāk. Mazdēls 
sen vairs neuzsmaidīja vectēvam. Un šodien pirmoreiz sa
runāja rupjības.

Viņi joprojām makšķerēja. Visapkārt valdīja klusums, ti
kai makšķeres aukla viegli švirkstēja. Jauneklis, pavadī
dams ar skatienu traleri, kas aizpeldēja atklātā jūrā, it kā 
nomierinājās. No tralera cēlās augšup milzīgas, melnas, dū
rēm līdzīgas dūmu grīstes. Traleris strauji pabrauca ga
rām, un viļņi viegli sašūpoja laivu. Jauneklis pārstāja mak
šķerēt un, pagriezis vectēvam muguru, ar skatienu pavadīja 
traleri.

—  Uz traleriem ir nejauki. Mitri un pretīgi, —  vectēvs 
ierunājās.

—  Tie ir ļoti lieli, —  mazdēls atbildēja, nepievērsies vec
tēvam. —  Tur ir viss, kas nepieciešams zivju apstrādāšanai.

— Tiesa gan, taču viņi zvejo  to, kas atrodas visur. Zini, 
dažkārt viņi izvelk tikai jūras asarus.

—  Jūras asari tāpat ir zivis.
—  Ēsmai tie labi diezgan, to neviens nenoliedz. Dažs labs 

pat mēdz sūkāt to taukus, bet, ja nu brauc jūrā, tad tikai 
pēc mencām, kā tu domā?

—  Viņ i zvejo arī mencas.
—  Zvejot jau zvejo, bet gadās, ka dabū tikai durstīgos 

jūras asarus. —  Un sirmgalvis pastāstīja, kā reiz vienam zvej
niekam kājas lielajā pirkstā iedūrusies asara spura. Tā no
lūzusi brūcē, un kājas pirkstu vajadzējis noņemt.

—  Jauki gan šie traleri. Un cik ātri tie brauc, —  jauneklis 
jūsmoja.



—  Tiesa kas tiesa, taču runā, ka tie viegli apgāžoties. 
Un vispār tur ir mitri un pretīgi.

Iestājās klusums. Sirmgalvis joprojām makšķerēja, bei 
jauneklis nedarīja nekā, tikai nenolaida acu no garās putu 
strēles, kas skalojās aiz tralera.

—  Vai brauksim rītu selgā?
—  Izlem pats, —  jauneklis, acu nepaceldams, atbildēja.
—  Labi, rītu brauksim, —  sirmgalvis noteica.
Gaisma vēl nebija ataususi, kad viņi iznāca krastā. De

besis bija dzidras, un jūra rāma un mierīga. Virs Blauni- 
kūra kalna mirdzēja jaunā mēness sirpis. Katram gadījumam 
laiku viņi bija izvēlējušies pareizi. Katram gadījumam . . .

Vectēvs un mazdēls viegli sakustināja laivu, izbiedēdami 
zem tās paslēpušos žubīti. Laiva bija sena Fareru tipa laiva 
ar ārēju apšuvi, izliektu priekšgalu un stiprām malām, 
strauju un vieglu gaitu. A r vienu rāvienu viņi laivu uz
vilka uz slapjajām smiltīm. Piepeši sirmgalvis sagrīļojās, 
un laiva apgāzās uz sāniem. Kaut kas tāds nebija atgadī
jies daudzus gadus. Sirmgalvis piecēlās un paraudzījās uz 
Blaunikūru. Blaunikūrs bija viņa sens draugs un vienmēr 
brīdināja par negaisu. Ja virs tā kores blīvējās mākoņi, 
tad droši varēja gaidīt ziemeli. Ziemeļvēji šajās vietās bija 
visbiežākie un paši spēcīgākie. Rietumvēji vispār nav tik 
bīstami, kaut arī dažreiz spēcīgāki par jebkuru ziemeli. 
Rietumvēji nāk no okeāna, un tāpēc iepriekš par tiem nekā 
nevar zināt. Sirmgalvis vēl ilgi vēroja kalna virsotni, bet 
nekā aizdomīga nemanīja. Viņa nāsīs iesitās tā jaukā, dī
vainā un tikko noģiedamā smarža, kāda jau vairākas die
nas vēsmoja no jūras. Būs jau labi, katram gadījumam . . . 
Sirmgalvis atslēja laivu pareizi, un divatā viņi to iestūma 
ūdenī.

Apsēdušies plecu pie pleca uz sēdekļa, viņi sāka saderīgi 
airēt. Aizīrušies no krasta, abi noņēma cepures, un sirmgal
vis klusi noskaitīja lūgsnu: parasto zvejnieku lūgsnu par 
bagātu lomu un laimīgu atgriešanos. Paisums tikko sākās, 
un blāvajā mēness gaismā ūdenī vietumis zaigoja ar aļ
ģēm apaugušie akmens izciļņi. Pabeiguši lūgsnu, vectēvs 
un mazdēls uzlika galvā cepuri un no jauna ķērās pie ai
riem. Viņi strauji izīrās cauri šaurajai caurtecei, sauktai 
«Starp divām ugunīm», bet, pabraukuši garām Viltīgai klin
tij, ātrumu samazināja. Abi airēja klusēdami.



Krasts, kas melnoja rītausmas dūmakā, pamazām attāli
nājās. Austrumos pār tumšajām kalnu virsotnēm ausa 
diena, un pelēcīgā rīta gaisma slīga pār jūru. Gaiss kļuva 
aizvien blāvāks, un nelielie, melnie viļņi, kas skalojās pret 
laivu, vērtās svina pelēki.

Kad aizu nogāzēs sāka rotāties pirmie saules stari, airē
tāji brauca garām Tuvajai pārejai.

Paceldamās augstāk debesu klajā, saule kļuva spilgtāka 
un spilgtāka, dāsni dāvādama savu siltumu zemei un jū
rai, un drīz, raugoties uz jūras līmeni, iesāpējās acis — 
ūdens tās žilbināja kā izkausēts zelts. Laivas labajā pusē, 
viegli šūpodamies ūdenī, atainojās Blaunikūrs. Kalna v ir
sotnē nebija neviena mākonīša.

Laiva aizslīdēja garām Tālajai pārejai.
Te airētāji atpūtās un novilka cimdus. Abiem rokas bija 

krietni sasvīdušas. Sirmgalvis kārtīgi nolika savu airi laivā; 
jaunekļa airis slējās pret malu, un vectēvs brīdi vēroja, kā 
airis spoguļojās ūdenī gluži kā milzu tārps. Tad sirmgalvis 
sajuta uz pakauša nez kādu skatienu un pagriezās. Izbāzis 
no ūdens galvu, uz viņu raudzījās liels ronis. Dzīvnieks, 
acīm redzot, nespēja valdīt ziņkāri un, kamēr laiva stāvēja 
uz vietas, piepeldēja tai klāt. Sirmgalvis pacēla airi, un ro
nis ienira ūdenī. Viņi no jauna īrās. Pēc brītiņa ronis atkal 
parādījās netālu no laivas. Tā viņš ipavadīja zvejniekus, 
te slēpdamies, te no jauna iznirdams; vienreiz viņš iznira 
pavisam tuvu, un jauneklis redzēja, kā trīs dzīvnieka spī
dīgās ūsas. Beidzot, augsti izliecis muguru, ronis ienira ūdenī 
un vairs nerādījās. Virs ūdens pacēlās šļakatu strūkla.

Tagad aiz viņiem palika Melnais zemes rags.
Cieši gar laivas priekšalu aizšāvās trīs delfīni. Sirmgalvis 

izdzirda raksturīgo šņākoņu un pagriezās, lai palūkotos uz 
dzīvniekiem. A rī jauneklis uz brīdi pārstāja airēt. Cits pēc 
cita delfīni šķērsoja laivas ceļu. Draiskodamies viņi ik 
mirkli izšāvās no ūdens, un viņu glumās, melnās muguras 
laistīt laistījās saules staros. Jauneklis vērīg i paraudzījās 
uz vectēvu. Tas viņam kādreiz bija stāstījis: «Ja delfīni rāmā 
laikā sāk rotaļu, tad jāsteidzas satīt auklas.» Tomēr valdīja 
tāds klusums, ka ikreiz, delfīniem iznirstot no ūdens, jau
neklis dzirdēja to tusnīšanu. Beidzot delfīniem apnika drais
koties, viņi apsviedās sāņus un aizpeldēja projām. Drīz 
viņi vairs nebija redzami. Sirmgalvis pievērsa skatienu



Blaunikūram, pēc tam pavēroja līci. Līcis bija tik rāms kā 
ezers klajotnē. Vectēvs un mazdēls no jauna tvēra airus. 
Katrā gadījumā pašreiz īstais laiks zvejot Skrīnē mencas. No 
okeāna atlidojusi plēsīgā kaija klusi riņķoja virs laivas, pēc 
tam aizlaidās uz krasta pusi. Katram gadījumam . . .

V iņi pabrauca garām Akmens nobirumam.
Te sākās Skrīne. Zvejnieki nolika airus laivas dibenā. Jau

neklis pētīja savas makšķeres auklu, bet sirmgalvis piecē
lās un pavērās apkārt. Atritinājis auklu, jauneklis to piesar
dzīgi pārmeta pār laivas malu. Aukla nemierīgi švīkstēja, 
it kā arī tai gribētos ātrāk just loma smagumu.

Sirmgalvis vēlreiz palūkojās uz Blaunikūru. Tā virsotne 
bija pilnīgi skaidra. Debesis zilgmot zilgmoja. Sirmgalvis lē
nām nodūra galvu. Jūra vēl nekad viņam nebija šķitusi tik 
laipna un rāma. Līcis bija gluds kā spogulis, un tikai v ie 
tumis uz tā virsmas noņirbēja sīki vilnīši — elfu kuģu pē
das. Tuvumā nebija manāma neviena zvejnieka laiva.

Sirmgalvis iemeta ūdenī savu makšķeres auklu. Viņam li
kās, ka atsvariņš pieskārās pie jūras dzelmē guļošās zivs.

—  Gremo, —  viņš ieteicās. —  Jānogaida.
Viņš zināja, ka te, Skrīnē, kur barības pārpilnām, zivis 

pārēdas un pēc tam gurdi guļ jūras dibenā —  tādā brīdī tās 
neparko nepieķersies ēsmai. No ilggadīgas pieredzes vectēvs 
daudz ko atcerējās par šo dīvaino vietu un te mītošo mencu 
paražām. Daži zvejnieki domāja, ka no Skrīnes uz okeānu 
aizvijas pazemes gaiteņi, it kā slepenas ejas, kurās ceļu 
atrod tikai pašas sirmākās zivis, kas atgriezušās no klejoju
miem pa plašo okeānu, lai atpūstos Skrīnē un krātu spē
kus savu vienaudžu sabiedrībā. Pēc dažām ziņām Skrīnes 
vidū bija tik dziļš, ka neviena makšķere tur nevarēja aiz
sniegt dibenu —  tur tad arī krustojoties visas slepenās 
ejas.

Bija paisuma laiks, un ūdens cēlās diezgan strauji. Ik 
pēc brītiņa vajadzēja izmērīt dziļumu, lai neriskētu, ka 
āķi var iestrēgt smiltīs, tomēr makšķeres aukla bija no
laižama līdz pašam dibenam.

— Edz, visādi notiek, —  vectēvs stāstīja. —  Tu, cilvēks, 
domā, ka viņa tev rokā, bet šī tikai asti noskurina. Galve
nais, nevajag tik aši raut auklu. Citādi aizspruks —  un pro
jām būs.

Laiks aizritēja, bet zivis vēl aizvien neķērās. Tomēr zve j



nieki pacietīgi gaidīja: viņiem likās, ka zivis paslēpušās 
tieši zem atsvariņiem.

Ap laivu sāka pulcēties kaijas. Enerģiski vēdinādami 
spēcīgos spārnus, putni pielaidās pie pašas laivas, brītiņu 
laidelējās virs jūras līmeņa, tad ar pāris spārnu vēdām no 
jauna pacēlās gaisā un pēc tam kā akmens krita lejup. Taču 
tie bija polārie putni, gaiši pelēki, ar tumšiem spārnu ga
liem. Sirmgalvis to vidū nepamanīja nevienu melnspārnu 
kaiju ar melnīgsnēju muguru un melniem lāsumiem uz spār
niem.

Kad dziļums zem laivas bija sasniedzis četrdesmit asu, 
kā vectēvam, tā mazdēlam pieķērās zivis. Rāviens bija tik 
spēcīgs, ka jauneklis neviļus atspērās ar kājām prel. ,malu. 
Viņš nepaguva izvilkt auklu, kad arī uz blakus āķa uzķērās 
zivs.

Šķiet, puisis vēl nekad nebija turējis tādu smagumu. Sa
kumā zivis tā pretojās, ka aukla griezās jauneklim delnā, 
pēc tam parāvās uz augšu, un viņš sasprindzināja visus spē
kus, baiļodamies atlaist savilkumu, taču aukla pēc brītiņa 
110 jauna rāva lejup. Tomēr, tuvodamās ūdens līmenim, zi
vis pamazām zaudēja spēku un beidzot pavisam nomieri
nājās, tāpēc jauneklis tās varēja izvilkt diezgan viegli. Tās 
nu gan bija lieliskas zivis, varenas kā baļķi, ar apaļu, uz
pūstu vēderu, līdzīgu futbola bumbai; aste bija vīra dilba 
resnumā. Sirmgalvis arī izvilka ļoti lielas zivis. Abi viņi 
meta lomu zem kājām, un laivā uzreiz it kā kļuva šaurāk.

—  Edz, varena Skrīne, —  sirmgalvis smaidīdams sacīja.
—  Šitā laiva drīz vien būs pilna.

—  Tas būtu labi! —  jauneklis atsaucās.
Pie zvejniekiem salaidās aizvien vairāk kaiju, tās nepa

cietīgi gaidīja, lai mestos uz laupījumu. Atplestiem knāb
jiem, izstieptiem kakliem putni centās cits citam ieknābt 
un lāgiem satricināja gaisu ar piktām, aizsmakušām klai
gām. Kaiju vidū sirmgalvis ieraudzīja vienu, kas nebija 
līdzīga citām. Tā bija vienmērīgā, zilganpelēkā krāsā un 
spilgti atšķīrās no citām — gaiši pelēkām, ar tumšiem spār
niem. Turklāt tā turējās mazliet attālāk no kaiju bara, rāmi 
lidodama šurpu turpu, kā nevēlēdamās iejaukties putnu ķī
viņā. Vectēvam likās, ka putns visu laiku raugās uz viņu. 
Agrāk viņam reizēm bija gadījies sastapt šādus putnus, 
bet tas bija noticis pirms daudziem gadiem. Kad taču īsti?



Vilkdams auklu, vectēvs nenolaida acis no tumšās kai
jas, un viņam tā vien likās, ka putns viņu novēro. Tu
vumā joprojām nebija nevienas melnspārnu kaijas. Kas 
par to, pagaidām viņiem taču veicas. Katram gadījumam . . .

—  Jā, —  sirmgalvis beidzot ierunājās. — Labi kaut reizi 
dabūt pilnu laivu.

Ūdens strauji cēlās, un paisuma straume nesa laivu pāri 
Skrīnei uz rietumiem. Zivis ķērās lieliski. Stundas laikā 
zivju kaudze jau sniedzās gandrīz līdz laivas malām. Vec
tēvam un mazdēlam kļuva karsti.

—  Tagad sāksim ķidāt, —  vectēvs sacīja, izņemdams 
nazi. Viņš nolika airi pāri laivai un, ar vienu roku pie
spiedis zivi pie aira, ar otru roku veikli nogrieza tai galvu. 
A rī mazdēls ķērās pie darba. Viņš izņēma zivs aknas, 
iesvieda tās nelielā mučelē, bet ķidas meta jūrā. Aplam 
tīkami beidzot turēt rokās tik lieliskas zivis un klausīties, 
kā prāvās, treknās aknas smagi nokrīt mučeles dibenā. 
Jūrā iesviestās ķidas tūlīt saķēra kaijas. Cīnīdamās par 
gardo kumosu un neganti brēkdamas, kaijas uz mirkli sa
plūda vienā kamolā, bet, saplēsušas laupījumu, no jauna 
aizlaidās uz visām pusēm, lai pēc kāda brīža vēl negan
tāk mestos uz jaunu lomu. Sirmgalvis pamanīja, ka tumšā 
kaija vēl joprojām turas nomaļus. Varbūt tā ir slima? 
Lai gan pēc izskata to nevarētu sacīt. Vectēvam likās, ka 
putns nenolaiž no viņa acu. Kad taču viņš pēdējo reizi re
dzēja tādu pašu zilganpelēku kaiju? Mučele, kurā maz
dēls svieda aknas, jau bija pilna līdz malām, un jauneklis 
to piesardzīgi pavilka laivas priekšgalā. Vairāk viņiem nekā 
parocīga nebija līdzi, jo  zivis viņi parasti mēdza apstrādāt 
krastā, tāpēc citas aknas bija jāsviež jūrā. Kaijas kļuva 
pavisam mežonīgas, jo  barība, ko tām meta tagad, bija 
daudz gardāka un taukāka par iepriekšējo. Viņu klaigas 
pievilināja vēl desmitiem jaunu putnu. Taču to vidū ne
bija nevienas melnspārnu kaijas.

Sirmgalvis nolika nazi sāņus un paņēma ēdiena grozu. 
Kur gan palikušas melnspārnu kaijas? Izmirušas, vai? Viņš 
palūkojās uz debesīm, pārlaida skatienu līcim, pūlēdamies 
saskatīt, kas notiek pie apvāršņa. Nē, viņš nemanīja ne
kādas negaisa pazīmes. Taču no ūdens virsmas bija nozu
dusi ņirboņa —  elfu kuģi aizbraukuši uz mājām. Vectēvs



izņēma no groza rudzu maizes riecienu ar žāvētu jūras zaķi 
un apsēdās ērtāk. Mazdēls joprojām makšķerēja.

— Vai ta tu negribi iekost? —  vectēvs vaicāja.
—  Nē, paldies. Negribas.
—  Ja dūšīgi strādā, tad arī krietni jāēd.
— Nekas. Es labāk vēlāk.
Vectēvam nepatika ķidāt jūrā, jo ķidas, ko nepaguva sa

kampt kaijas, varēja atbaidīt zivis. Par laimi spēcīgā pai
suma straume zivju iekšas aiznesa tālu projām. Nenolaiz
dams acu no mazdēla auklas, vectēvs cēla maizi pie mu
tes. Apetītlīgā žāvētā jūras zaķa smarža sajaucās ar zivju 
ķidu smaku. Vectēvs sāka skaļi kumšļāt. Tepat tuvumā uz 
jūras līmeņa kļuva redzamas haizivs ogļu melnuma spuras —  
dzīvnieks, acīm redzot, bija nodomājis saulītē nosnaus
ties. Mazdēla aukla notrīsēja, un vectēvs tīksminājās par 
jaunekļa straujajām un precīzajām kustībām. Bija patī
kami noskatīties, kā puisis, vienmērīgi sasprindzinājis mus
kuļus, noteikti un veikli vilka auklu. Sirmgalvim arī 
patika vērot, kā jauneklis, pieliecies pie ūdens, it kā klau
sās zivju klusajā kustībā. Tādos brīžos mazdēla acīs pa
vīdēja tā raksturīgā izteiksme, kādu vectēvam bija gadījies 
novērot tikai pašu veiksmīgāko zvejnieku acīs.

No okeāna puses izpeldēja liels, smagi piekrauts trale
ris. Motora ritmiskie puksti skanēja vāri un apslāpēti, kā 
nākdami no jūras dzelmes. Atskalotais vilnis pārslīdēja pāri 
haizivs mugurai un dzīvnieku gandrīz vai apgāza, bet hai
zivs tam nepievērsa ne mazāko uzmanību un joprojām gu
lēja. Nokļuvis līdz zvejniekiem, vilnis spēji sašūpoja laivu 
un traucās tālāk, saplakdams aizvien mazāks, lai beidzot 
tālē saplūstu ar bezrūpīgi rāmo jūras līmeni. Traleris aiz
brauca uz līci. Jauneklis tik tikko uz to paskatījās.

Sirmgalvis nolika ēdiena grozu sānus un no jauna sāka 
makšķerēt. Diena joprojām bija brīnum jauk§. Paēdušās 
un apmierinātās kaijas tagad klusi šūpojās ūdenī. Ieskatī
jies vectēvs to vidū vairs neredzēja zilganpelēko puinu. 
Kad gan viņš pēdējo reizi bija redzējis tādu putnu? Tad 
viņš uz ūdens virsmas pamanīja sīku ņirboņu. Pēkšņi viņš 
ievēroja, ka mazdēls turpat vai līdz ceļgaliem stāv zivīs 
un laiva stipri pārslogota.

Nupat sazvejoto mencu sudrabainās zvīņas valgi vizēja. 
Izķidātās zivis jau bija paguvušas sažūt un sakrunkoties



kā sastrādātas večuka plaukstas. V ē l tikai maķenīt, un 
zivju kaudze laivas vidū jau sniegsies līdz malām. Bet kad 
je l viņš pēdējo reizi redzēja tumšo kaiju? Ūdens ņirboņa 
kļuva manāmāka. Jaunekļa aukla saspringa un sastinga. 
Puisis domāja, ka āķis būs ieķēries smiltis, un viegli pa
raustīja auklu, pūlēdamies to izvilkt. Aukla mazliet pa
devās, bet pēc mirkļa ieņēma agrāko stāvokli.

—  Laikam būs varena menca, —  jauneklis ierunājās.
—  Tikai nesteidzies. Lai viņa pagurst, —  vectēvs pa

mācīja.
Viņš piecēlās kājās, rūpīgi vērodams līci. Putni cits pēc 

cita uzšāvās gaisā, pamezdami ūdenī nelielus, kustīgus ap
ļus. Velns ar ārā, kāpēc neredz nevienu melnspārnu kaiju? 
Sirmgalvis paraudzījās debesīs.

Aukla gluži kā dzīva rāvās ārā no jaunekļa rokām.
—  Dzi, paraugies, vai redzi kaut vienu putnu? —  vectēvs 

viņam uzsauca.
Mazdēls pacēla galvu. Aukla griezās rokā, radīdama 

briesmīgas sāpes.
—  Redzu. Tikai ļoti augstu, —  viņš atbildēja.
Tai pašā mirklī pie apvāršņa iezīmējās viegli mākoņi.
•— Griez pušu auklu! —  vectēvs aši izsaucās.
—  Kā tā?
—  Griez pušu, kad es tev saku! —  vectēvs pavēlēja. 

Pirmo reizi viņš pret mazdēlu pacēla balsi, un tas pat ne
pakustējies pārsteigts paraudzījās uz vectēvu. Taču vec
tēvs vairs negaidīja, paķēra nazi, ar kuru bija ķidājis zi
vis, un pats pārgrieza auklu. Mazdēls vēl joprojām, nekā 
nesaprazdams, samulsis skatījās uz auklas galu.

—  Tagad izvelc manu! —  vectēvs aši pavēlēja, dodams 
mazdēlam savu auklu. Jauneklis to satvēra un sāka vilkt. 
Vectēvs žigli paķēra airus. Viņa labais ceļgals atspiedās 
pret zivju kaudzi, un vectēvs to ar kāju pastūma sāņus.

—  Ašāk, ašāk! —  viņš skubināja mazdēlu, pats enerģiski 
rīkodamies ar airiem. Pie katra vēziena duļļi nejauki čīk
stēja. Jauneklis beidzot izvilka auklu, saritināja to un 
nosvieda laivas pūpē.

—  Vai man arī jāairē?
—  Nē, atbrīvo laivu!
—  Atbrīvot laivu? — jauneklis atkārtoja, nenovērsdams



acu no lieliskajām, varenajām un taukajām zivīm. Bet kā
dēļ tad . . .

—  Es taču skaidri un gaiši teicu —  atbrīvo laivu un sāc 
no priekšgala, vai saprati? Jeb, kazi, tev apnicis dzīvot? —  
vectēvs izsaucās.

Jauneklis pavērās apkārt. Nē, viņš nekā nesaprata. Taču 
vectēvs pie apvāršņa bija saskatījis mākoņus.

—  Svied zivis ārā! —  viņš no jauna kliedza. No neprā
tīgās airēšanas viņam aizlūza balss un aizrāvās elpa.
—  Svied zivis ārā, dēliņ!

—  Jauneklis paliecās uz priekšu. Vectēvs nekad vēl ne
bija uz viņu kliedzis. Laiva ar troksni šķēla ūdeni, un tas 
bangaini putoja gar laivas malām, ar sīkām lāsēm apšļāk- 
dams apmales. Jauneklis paņēma divas zivis, kas gulēja 
kaudzes augšpusē, un iesvieda tās jūrā; zivis kā akmeņi no
gāja dibenā.

—  Ātrāk, ātrāk, dēliņ!
Jauneklis noliecās pēc divām citām zivīm un tad vēl 

un v ē l . . .  Zivis bija lielas un smagas, krizdamas ūdenī, tās 
sacēla veselas ūdens šļakatas. Jauneklim sāka smelgt ro
kas un pleci, taču viņš ne mirkli neapstājās un vairs nekā 
nejautāja.

Bet sirmgalvis nenovērsa acis no mākoņiem, kas blīvējās 
apvārsnī. Sākumā tie izskatījās balti kā sniegs un mierīgi 
mierīgi, bet pamazām kļuva aizvien tumšāki un tumšāki, līdz 
tālē visas debesis aizklājās ar tumšpelēku plīvuru. Laiva slī
dēja vieglāk, un, kad jauneklis bija izsviedis visas zivis, 
kas atradās laivas priekšgalā, vectēvs sacīja:

—  Tagad ņem no vidus!
Laivas vidū gulēja neizķidātās zivis. Tās negrima ūdenī, 

bet šūpojās jūrā ar augšup pagrieztiem vēderiem, un kāda 
vientuļa kaija tūlīt apmetās pie pirmā zivju pāra. Bet no rie
tumiem pūta salts vējš, un debesis pie apvāršņa kļuva tum
šas, gluži kā milzu alas iegruvums. Jauneklis ar straujām, 
spējām kustībām svieda jūrā zivis. Viņš bija aizmirsis no
gurumu, kaut gan šīs zivis bija daudz smagākas par izķi- 
dātajām laivas priekšgalā. Kad viņš atkal pacēla galvu, 
pie ieejas līcī, metot putu šļakatas, jau vēlās augstas ban
gas. Zivis laivā bija samazinājušās uz pusi, kad saule 
galīgi paslēpās aiz mākoņiem. Jauneklis atkal paskatījās 
uz okeānu un tālē ieraudzīja ūdens stabu vērpetes.



Uzšaudamās gan vienā, gan otrā vietā, tās virzījās tieši uz 
laivas pusi.

—  Žiglāk, žiglāk, mazais! —  vectēvs sauca. —  Svied ārā 
visas, kamēr mūs nav panākušas vērpetes. Citādi esam beigti.

Laivas dibenā bija palicis pavisam maz zivju, kad jau
neklis izdzirda aiz muguras vētras aurus. Tie pieauga ar 
katru mirkli un neatvairāmi tuvojās, pāriedami briesmīgā 
šņākoņā, un tad bangu baltās putas negantā niknumā gā
zās pār laivu.

—  Ņem smeļamo kausu, aši! —  sirmgalvja balss skanēja 
cauri velnišķīgajam troksnim. Jauneklis cieši ar abām ro
kām satvēra laivas priekšgalā guļošo kausu. Viņš redzēja, 
kā pie katra airu vēziena saspringa dzīslas uz vectēva kakla 
un viņa pirkstu kauliņi kļuva balti. Pagaidām laiva viņam 
vēl klausīja. Tad pienāca bridis, kad jauneklis piepeši juta, 
it kā zem viņa kājām izzustu dibens. Laiva šūpojās aizvien 
spēcīgāk un brīžiem ar priekšgalu, brīžiem ar pūpi iera- 
kās ūdenī. Turklāt to no visām pusēm apšļāca bangas. A r 
kreiso roku pieķēries pie laivas malas, jauneklis smēla un 
lēja ārā ūdeni. Lai kā laiva zvalstījās, viņš tomēr noturē
jās kājās. Pēkšņi pūpei gāzās virsū tik spēcīga banga, ka 
laivas priekšgals augstu izslējās gaisā. Mučele ar zivju ak
nām izslīdēja no laivas un, apgāzusies ar dibenu uz augšu, 
iekrita ūdenī. īsu mirkli to vēlreiz pacēla vilnis, pēc tam 
tā pazuda putu vērpetēs.

Nometies ceļos, jauneklis, cik spēja, rīkojās ar smeļamo 
kausu. Ūdenī, kas bija piegāzis laivu, peldēja pēdējās zi
vis, un jauneklis ar labo roku pūlējās izviest tās jūrā. Taču 
bangas slējās augstākas un augstākas, tagad tās kā varena 
zvēra smagās ķetnas ar milzu spēku triecās pret iaivu, rē
cošās putas neatlaidīgi apšļakstīja cilvēkus. Laiva bezcerīgi 
sāka grimt.

Tad sirmgalvis sāka kliegt. Nē, tas bija vēl kas drausmī
gāks, viņš sāka rēkt, rēca uz jūru, par kuru allaž bija ru
nājis tik vēlīgi un ar tādu cieņu. A rī jūra rēca, rēca viņam 
pretim. Jauneklis, nometies ceļos, tikai smēla un smēla, bet 
viņam aiz muguras šķīda bangas, tomēr viņš nejuta ne auk
stumu, ne nogurumu, tikai smēla ūdeni, un ausīs viņam ska
nēja vecteva baismīgie kliedzieni un jūras rēkoņa, bet viņš 
neuzdrīkstējās pacelt acis.

Piepeši viņš zaudēja spēkus un nolaida lejup smeļamo



kausu. Tai pašā mirklī vilnis ar tādu spēku triecās pret 
laivas dibenu, ka uzsvieda puisi augšup un meta tieši pret 
vectēvu. Labajā rokā jauneklis vēl turēja smeļamo kausu, 
bet kreisajā nāves baismās satvēra vectēva kājas. Puiša 
galva atdūrās pret vectēva slapjajiem, saltajiem ceļgaliem. 
Pavicinājis ar airi, vectēvs saguma uz priekšu, un mazdēls 
sajuta uz sava vaiga viņa bardu un izdzirda kliedzienu: «Smel, 
smel!» Jauneklis pacēla acis un ieraudzīja sev blakām vec
tēva seju —  slapju, sarkanu un bargu. Piepeši seja nez kur 
aizpeldēja un gandrīz izzuda putu vērpetēs, pēc tam pa
rādījās atkal neganta, kliedzoša, milzīga, neticami liela: 
«Smel, smel!» —  un no jauna pazuda un atgriezās, augtin 
auga: «Smel, smel!» Tad atkal a izpeldēja ... Jauneklis gan
drīz zaudēja samaņu.

Pēkšņi viņš juta sānos spēcīgu triecienu. Vectēvs viņu 
ar kāju aizspēra prom.



—  Celies kājas, mazais! Celies un kliedz! Skaties tieši uz 
viņu. NERĀDI, K A  TU NO  V IŅ AS  BAIDIES! Un kliedz uz 
viņu!

Jauneklis pastiepās un ar krūtīm uzmetās uz sēdekļa. Rokā 
viņš joprojām turēja smeļamo kausu. Viņa galva nevarīgi 
mētājās uz visām pusēm, un šļakatas visu laiku šļāca sejā.

— CELIES AUGŠA UN KLIEDZ!
Jauneklis pacēla galvu un redzēja, ka šurp virzījās mil

zīga banga. No tās kores gāzās putas, tāpat kā no kalnu 
virsotnes gāžas sniegs, un tad šī banga pacēlās pār cilvē
kiem —  rēcoša un neganta kā satracināts vērsis. Likās, pēc 
mirkļa tā apraks laivu. Tad jauneklis augstu izslēja galvu 
un sāka kliegt. Satrakotā banga sašķīda, skardama tikai lai
vas malu. Jauneklis kliedza vēl stiprāk, un banga saruka, 
slīdēja atpakaļ un sašķīda jaunas bangas skavās. Jaunekli 
pārņēma mežonīgs prieks un, kad cita banga grasījās ap- 
šļākt laivu, viņš no jauna izmisīgi kliedza, un arī šī banga 
viņus neaiztika, bet atkāpās kā piekauts suns, dodama vietu 
citai.

Jauneklis no jauna sāka smelt un liet ārā ūdeni, bet ta
gad viņš bija pagriezies ar seju pret pūpi, un ikreiz, kad ban
ga slējās pār laivu, viņš kliedza. A rī vectēvs kliedza. Jaunek
lis vairs nepazina ne vectēvu, ne pats savu balsi, bet v i
ņam likās, ka plaušas ieguvušas nedzirdētu spēku. Dievs 
vien to zina, cik ilgi tas vilkās. Jauneklis pazaudēja laika 
izjūtu. Nedomāja itin nekā, tikai smēla ūdeni un kliedza. 
Vectēvs airēja un kliedza, bet jūra viņus svaidīja un rēca.

Beidzot uz laivu traucās neredzēti liela banga. Viņi abi 
jau bija aizsmakuši. Sirmgalvis it kā izlēmis, ka airēt ta
gad ir veltīgi, nometa airus, pastiepa uz priekšu dūres un 
skaļi šņāca. Banga sašķīda pret laivas pūpi, piegāza laivu 
ar ūdeni, bet tomēr nespēja viņus noslīcināt.

Sirmgalvis no jauna ķērās pie airiem. Ūdens laivā jau 
sniedzās jauneklim līdz viducim, un viņš to smēla ar tik ne
gantu niknumu, ka, likās, itin nekas nespēs viņu piespiest 
izlaist kausu no rokām. Tagad laivā peldēja tikai divas 
zivis.

— Nekas, nesteidzies! —  viņam skaļi un draudzīgi uz
sauca vectēvs.

Jauneklis palūkojās uz vectēvu un redzēja, ka tas smaida. 
Pavicinājis ar airiem, vectēvs sakumpa, un aiz tā muguras



mazdēls ieraudzīja caurteci «Starp divām ugunīm». Pie V il
tīgās klints viņus panāca vēl viena banga, bet jauneklis jau 
dzirdēja oļu čirkstoņu šērās. Tur šērās viņi būs drošībā.

—  Mēs viņu pieveicām. Abi divi —  tu un es, —  vectēvs 
teica un pasmaidīja.

Jauneklis neatbildēja. Viņš noliecās un no jauna sāka 
smelt ūdeni un liet to ārā.



REJS BREDDERIJS, 

amerikāņu rakstnieks

VISA VASARA VIENA DIENĀ

—  Vai jau?
—  Tūlīt.
—  Kad tad?
—  Drīz.
—  Bet zinātnieki taču var pateikt precīzi? Vai tiešām tas 

notiks šodien?
—  Gan jau pati redzēsi!
Bērni kļāvās cits pie cita kā ziedi, kā zāles stiebri, cēlās 

uz pirkstgaliem, snaikstījās, ikviens gribēja pirmais ierau
dzīt mākoņu aizsegto sauli.

Lija lietus.
Lietus lija jau veselus septiņus gadus: tūkstošiem dienu 

lija lietus no rīta līdz vakaram, no vakara līdz rītam; lie
tus gāzes šalkoja, dunēja, krusas graudi brāzās lejup kā lie
las lāses ūdenskritumā, plosījās negaisa vētras gluži kā 
cunami, kuri dienvidos applūdina salas. Lietus bija iznīci
nājis, aizskalojis milzīgus mežus, tūkstošiem reižu tie at
kal bija uzauguši, lai no jauna ietu bojā ilgajās lietavās. 
Uz Venēras vienmēr tā ir bijis, un tikai tādu šo planētu 
bija redzējuši klasē sanākušie skolnieki, kosmonautu bērni, 
kuru tēvi un mātes atlidojuši uz šo lietus pilno pasauli, lai 
to apgūtu un šeit nodzīvotu visu savu mūžu.

— Beidzas, beidzas!
—  Tiešām!
Margo stāvēja nostāk, nomaļus no citiem bērniem, kuri 

nebija redzējuši savā mūžā nevienu mirkli bez šī nemitīgā 
lietus .. .

Viņi bija deviņus gadus veci, un, ja pirms septiņiem 
gadiem arī gadījās diena, kad saule atspīdēja uz vienu 
stundu un parādīja savu vaigu pārsteigtajiem jaunās pa
saules apdzīvotājiem, viņi šo stundu neatcerējās. Dažreiz 
naktīs Margo dzirdēja, kā citi bērni miegā nemierīgi grozās, 
rēgu iztraucēti. Margo zināja, ka viņi redz sapņos vai nu 
zeltu, vai dzeltenu zīmuli, vai milzīgu monētu, par kuru va



rētu nopirkt visu pasauli. Viņa zināja —  bērni ilgojas pēc 
siltuma, tiem mirkļiem šķita —  karsts vilnis pēkšņi uzplūst 
sejai, izstrāvo pa visu augumu, rokām, kājām. Taču pamo
dušies viņi ik reizi dzirdēja tikai vienmuļi grabam neskai
tāmas dzidras lietus lāses, kas krita uz jumta, ritēja mežos 
un dārzos, pa koku lapām, slacināja takas. Un sapņi izgaisa 
kā nebijuši.

Vakar visu dienu klasē bērni skandēja par sauli. Cik tās 
krasa līdzīga citrona krāsai, cik tā karsta! Bērni sacerēja par 
sauli mazus stāstiņus un dzejolīšus.

Es zinu, ka saule ir zieds,
Kas atplaukst uz stundu . . .

Šādas rindas uzrakstīja Margo. Klusa balss tas izlasīja 
pierimušajā klasē, bet ārā lija lietus.

—  To neesi sacerējusi tu! —  iesaucās kāds no zēniem.
—  Esmu, — Margo apgalvoja, — es pati!
—  Viljam, rimsties! —  skolotāja aprāja zēnu.
Bet tas notika vakar. Šodien lietus bija kļuvis lēnāks un 

bērni drūzmējās pie milzīgajiem logiem.
— Kur ir skolotājā?
—  Tūlīt atgriezīsies klasē.
—  Kur viņa ir? Mēs nokavēsim!
Bērni lēkaja, virpuļoja kā spieķi strauji ripojošā riteni.
Margo stavēja viena pati. Šķita, ka trausla, slimīgā meitene 

vairakus gadus butu pavadījusi lietus gāzēs un tas aizskalo
jušas viņas acu zilgmi, viņas lūpu sārtumu un matu dzelteno 
krāsu. Meitene notālēm izskatījās'pēc vecas, izbālējušas foto
grāfijas, kas izņemta no putekļiem klāta albuma, un, kad 
viņa runāja —  lai gan tas gadījās reti, —  šķita, ka runā kāda 
parādība. Šobrīd, nomaļus stavēdama, viņa neatlaidīgi lū
kojās uz lietus straumēm, uz šalcošo, slapjo pasauli aiz bie
zajām logu rūtīm.

—  Ko tu tur esi ieraudzījusi? —  Viljams jautāja.
Margo klusēja.
—  Atbildi, ja tev prasa!
Zēns pagrūda Margo. Taču viņa joprojām stavēja ka sa

stingusi, it ka nebūtu sajutusi šo grudienu.
Bērni vairījās no Margo, negribēja viņai ne acis uzmest. 

Meitene juta, ka citi bērni raugās uz viņu kā uz svešinieci. 
Un tikai tāpēc, ka viņa nekad nepiedalījās rotaļās, kas



notika pazemes pilsētas skanīgajos tuneļos. Kāds iesita viņai 
ar plaukstu pa muguru un diedza projām, bet. Margo stāvēja 
kā sasalusi, mirkšķināja acis. Kad visa klase dziedāja par 
prieku, par dzīvi, par līksmām rotaļām, Margo lūpas tik tikko 
kustējās. Vienīgi tad, kad sākās dziesmas par sauli un va
saru, Margo dungoja līdzi, raudzīdamās, ka lietus straumes 
plūst aiz logu stikla.

Taču Margo vislielākā vaina, protams, bija tā, ka viņa 
atlidojusi no Zemes uz Venēru tikai pirms piecām vasarām, 
kad viņa bija četri gadi veca, un atcerējās sauli, tās zeltai
nos starus un dzidri zilās Ohaijo debesis. Citi bērni visu savu 
mužu bija pavadījuši uz Venēras, iepriekšējo reizi, kad at
spīdēja saule, viņi bija tikai divi gadi veci un jau sen sen 
aizmirsuši, kāda izskatās saule, aizmirsuši tās krāsu, tās 
vaigu, tās siltos starus. Bet Margo tos atcerējās.

— Saule izskatās pēc zelta naudas ripas, —  viņa reiz teica, 
aizvērusi acis.

—  Tas nav tiesa! —  citi bērni kliedza.
— Saule līdzinās uguns liesmām, — Margo turpināja.
—  Tu melo, tu melo, neko tu neatceries! —  bērni sauca.
Taču Margo atcerējās un, klusītēm pagājusi sāņus, rau

dzījās cauri lietus strūklu nošvīkātajiem logiem.
Reiz, pirms kāda mēneša, viņa atteicās mazgāties skolas 

dušas telpā. Aizspiedusi ar rokām ausis, apkampusi galvu, 
Margo kliedza aiz bailēm, ka ūdens šļāks uz kakla. Kopš tas 
dienas Margo neskaidri noskārta, ka viņa nav tāda kā citi 
bērni, un arī tie nojauta šo atšķirību.

Klīda baumas, ka nākamajā gadā tēvs un māte vedīšot 
Margo atpakaļ uz Zemi. Tā bija vienīgā iespēja kā glābt 
meiteni, kaut arī ģimenei līdz ar to radās daudzus tūkstošus 
dolāru liels zaudējums. Visu šo iemeslu dēļ, gan svarigu, 
gan nesvarīgu iemeslu dēļ, bērni Šķibi raudzījās uz Margo. 
Viņiem nepatika tās sniegbaltā seja, tās atturīgā klusēšana, 
tās trauslais augums un tas, ka viņa atgriezīsies uz Zemes.

—  Ej prom! —  zēns atkal pagrūda Margo. —  Ko tu vēl te 
gaidi?

Tikai tagad Margo pagriezās un paskatījās uz puiku. Pēc 
Margo acīm bija noprotams, no kā viņa baidās.

—  Vai kurla esi, ko tu te kverni! —  zēns nikni kliedza.
—  Neko tu neredzēsi!

Margo lūpas nodrebēja.



—  Neko tu neredzēsi! —  viņš sauca. —  Tas viss ir blēņas, 
vai ne? —  zēns pavērsās pret pārējiem bērniem. —  Šodien 
nekas nenotiks! Nenotiks taču?

—  Kā tad tā? — Margo čukstēja, pavisam apmulsusi lūko
damās uz saviem klases biedriem. —  Šodien taču. . .  zināt
nieki ir pareģojuši... apga lvo juši... viņi z in a ... ka 
saule. . .

—  Tīrās blēņas! —  puika atteica un iegrūda meitenei mu
gurā dunku. — Ieslēgsim viņu pieliekamajā! Tūliņ, kamēr 
nav atnākusi skolotāja!

—  Nedariet tā, —  Margo čukstēja un noslīga uz grīdas.
Bērni uzklupa no visām pusēm, satvēra Margo un stiepa

viņu projām. Meitene ķepurojās pretim, lūdzās, raudāja, bet 
viņi aizvilka Margo pa apakšzemes gaiteni uz kādu plašu 
telpu, atvēra pieliekamo, iegrūda tajā meiteni un durvis 
aizslēdza. A iz tām skanēja dobji kliedzieni, durvis trīcēja 
no mazo dūrīšu sitieniem. Bērni smiedamies skrēja atpakaļ 
uz gaiteni un atgriezās klasē reizē ar skolotāju.

—  Nu, vai esat saposušies? —  Skolotāja paskatījās uz 
pulksteni.

—  Esam, esam! —  skanēja saucieni.
— Vai visi esat šeit?
—  Visi!
Lietus bija gandrīz pārstājis.
Skolnieku pūlītis spraucās laukā pa lielajām durvīm.
Lietus vairs nelija.
Likās, it kā nupat būtu rādīta aizraujoša filma par lavīnām, 

taifūniem, viesuļvētrām, vulkānu izvirdumiem, bet kino- 
mehaniķa aparatūrā kaut kas pēkšņi sabojājies. Vispirms 
pārsteidzošs, pilnīgs klusums, nebija dzirdama vairs ne vēju 
aurošana, ne pērkona dārdi. Pēc tam kads it kā izrāva no 
aparāta kinolentu un aizstāja to ar mierīgas tropu ainavas 
attēlu. Pasaule sastinga. Klusums bija tik nomācošs un neti
cams, ka likās —  vai nu ausis aizkritušas, vai pavisam zau
dēta dzirde. Bērni paurbinaja ausis. Nē, viss kartībā. Durvis 
klusu aizvērās, un viņi sajuta gaidās sastingušas planētas 
dvesmu.

Tad atspīdēja saule . . .
Tā bija ļoti liela, ugunīga, liesmojoša. No apvāršņa līdz 

apvārsnim žilbinoša debess zilgme. Mežs kvēlot kvēloja sau
les staros. Vēl viens mirklis — un bērni, atbrīvojušies no



pēkšņās burvestības, gavilēdami, klaigādami steidzās pretim 
Venēras pavasarim.

— Neaizskrejiet pārāk tālu! —  skolotāja sauca viņiem 
pakaļ. —  Neaizmirstiet, ka jūsu rīcībā tikai divas stundas. 
Atkal sāks 1it, un izmirksiet līdz ādai!

Bet bērni tikai skrēja un skrēja, pavērsuši seju augšup, 
un juta, ka vaigus skar karsti saules glāsti. Viņi nometa 
jaciņas, svārciņus un kailās rokas stiepa pretim saules sta
riem.

—  Tas taču daudz jaukāk nekā mākslīgās saules spuldzes 
gaismā sildīties?

—  Simtkārt jaukāk!
Mazie apstajās meža biezoknī, kas viscaur klāja Venēru, 

apbrīnojama mežāi kurš nevaldāmi, trakā skubā auga tieši 
viņu acu priekšā. īsā, straujā pavasara dzītie resnie, sulīgie 
koku zari stiepās augšup, ziedpumpuri ieriesās, brieda, pēc 
brīža atplauka, krūmu stublāji augdami locījās kā astoņkāju



taustekļi. Mežs, ko daudzus gadus nebija skāruši saules 
stari, bija gumijas un pelnu krāsā, akmens un siera krāsā, 
tintes un Mēness krāsā.

Bērni smiedamies viļājās pa tvirto, dzīvo augu paklāju, 
klausījās, kā tas čerkst un žļakst zem viņu augumiem. Mazie 
mežā skraidelēja, slīdēja, klupa, krita, cits citam virsū vel
damies, spēlēja paslēpes, sunīšus. Taču vairums ilgi, kamēr 
acis sāka asarot, raudzījās uz sauli, sniedza plaukstas pretim 
apbrīnojamai debess zilgmei, zeltainajām gaismas šaltīm, 
pilnu krūti elpoja tik sen nejusto svaigo gaisu un alkatīgi 
uzsūca sevī klusumu, ļaudamies liegā miera un aprimušo 
trokšņu okeāna strāvām. Bērni steidzās visu saskatīt, visu 
apjaust. Pēc mirkļa viņi atkal drāzās tālāk, skrēja klaigā
dami apļu apļiem, it kā no alas izsprukuši dzīvnieciņi. Tā 
viņi skraidīja veselu stundu un nebija apvaldāmi.

Bet pēkšņi. . .
Vislielākajā līksmes brīdī kāda meitene spalgi iekliedzās.
Visi sastinga.
Viņa stāvēja klajumiņā, roku izstiepusi.
—  Skatieties!. . .  —  meitene tikko spēja pateikt.
Bērni nedroši viņai tuvojās un paraudzījās mazajā, atvēr

tajā plauktā.
Plaukstas bedrītē bija liela, spoža lietus lāse.
Meitene sāka raudāt.
Bērni palūkojās augšup.
—  A i! A i ! . . .
Retas, saltas lāses krita viņiem uz deguna, uz vaigiem, pa

vērtajās mutēs. V iegls mākonis aizsedza sauli. Uzpūta 
dzestrs vējš.

Viņi devās atpakaļ uz savu apakšzemes mītni. Rokas bija 
kā bez spēka, smaids apdzisis . . .

Nogranda pērkons. Vēl viens mirklis —  un mazie kā vētras 
triektas lapas, cits citam virsu uzgrūzdamies, cits citu ap
steigdami, joza uz mājām. Uzliesmoja zibšņi, arvien tuvāk, 
tuvāk: vairs tikai desmit kilometri, pieci kilometri, viens 
kilometrs, puskilometra. . .  Pēkšņi viss satumsa ka dziļā 
naktī.

Durvīs bērni īsu īsu brītiņu apstājās. Taču strūgām sāka 
gāzt lietus, viņi iegāja iekšā, aizvēra durvis. Arā skanēja 
smagā ūdens lavīnas dunoņa, no kuras nevarēja glābties un 
kura nemitēsies ilgi ilgi.



—  Tagad jāgaida septiņi gadi?
—  Jā, septiņi gadi.
Kāds iekliedzās:
—  Kur ir Margo?
—  Ko tu teici?
—  Viņa ir vēl tur, pieliekamajā!
—  Margo . . .
Bērni stāvēja, it kā pienagloti pie grīdas. Viņi pārmija 

pa skatienam un tūlīt nodūra acis. Pavērās caur logu, kur 
atkal neatlaidīgi, bez apstājas šļāca lietus. Mazie vairs neuz
drošinājās paraudzīties cits citam acīs. Sejas kļuva bālas un 
nopietnas. Viņi lūkojās lejup, uz savām rokām, uz savām 
kājām.

—  Margo . . .
—  Nu? —  nedroši ieminējās kāda meitene.
Neviens nepaspēra ne soli.
—  Iesim, —  viņa čukstēja.
Bērni lēni devās cauri priekšnamam. Auksto lietus lāšu 

grabēšana, vēja gaudošana, pērkona dārdi, zilgano zibens 
šautru baismīgā atblāzma neatvairāmi sekoja viņiem pa 
pēdām.

Mazie lēnām iegāja istabā un apstājās pie pieliekamā 
durvīm.

A iz  tām viss bija klusu.
V ē l lēnāk bērni atvēra durvis un izlaida ārā Margo.



ENR1KE MATEUČI,
brazīliešu rakstnieks

VIENS NO  DAUDZIEM

Čību pāris, salāpīts sporta krekls un grandiozi plāni —  tā 
visa manta. Bet viņš ir talantīgs, jauns un cerību pilns. Viņš 
atbrauca no Amazones štata, un Sanpaulo viņam šķita Meka, 
bezgalīgu iespēju zelta pilsēta. Šeit uz katra soja mētājās ve 
selas bagātības, kas to vien gaidīja, lai kāds tās paceļ. Kāp
dams ārā no vilciena, viņš laimīgi smaidīja, pārliecināts par 
sevi, un sirds viņam strauji pukstēja. A r sajūsmu viņš aplū
koja milzīgās ēkas, kas slējās pret debesīm aiz vecā stacijas 
laukuma. Viņš piesardzīgi gāja pa melno asfaltu un, sieviešu 
elegances apžilbināts, nespēja atraut no tām skatienu. Viņš 
redzēja visu, izņemot savu likteni, kas gaidīja izdevīgu brīdi, 
lai apraktu dzejnieka sapņus.

Viņš soļoja gausi, bez noteikta mērķa, un viņa laimē staro
jošās acis izraisīja laipnu smaidu pretimnācēju sejās. Lūk, 
daiļa m eitene. . .  Viņa maigi un noslēpumaini pasmaidīja. 
Aerolino Furnjē no Manaosas apstājās ielas vidū kā sastin
dzis, ar skatienu pavadīdams valdzinošo būtni, kas pamazām 
attālinājās. Furnjē bija bikls. Viņš tikai raudzījās uz šo parā
dību, līdz tā izzuda tālumā. Jauneklis turpināja ceļu, laiku pa 
laikam apstādamies, lai labāk apskatītu gaismas reklāmas vai 
papriecātos par milzīgi plašo laukumu. Straujā kustība uz 
ielām viņu baidīja. Viņš nekad vēl nebija redzējis tik skaistas 
sievietes un tik dinamisku pilsētu.

«Sī ir visskaistākā pilsēta pasaulē!» viņš domāja. «Es to 
iekarošu, man jāuzvar!»

Aerolino jau šur tur bija paspējis iegriezties. Guaparā viņš 
bija strādājis par reportieri, Matagrosā tirgojies, Parā bijis 
avīzes līdzstrādnieks. Viņa lepnums bija vizītkartīte. A r kādu 
baudu viņš atkal un atkal pārlasīja: «Aerolino Furnjē Afonso, 
žurnālists.»

Viņš tīri labi rakstīja, viņam netrūka ideju, un viņš lepojās 
ar savu cilvēka psiholoģijas pazīšanu. Viņam bija divi senlo- 
loti sapni. Vispirms kļūt par slavenu žurnālistu, kuru visur 
uzņem ar cieņu un sajūsmu, un tad iet rakstnieka ceļu. Taču



tas ir nākotnes jautājums. Patlaban viņu interesē laikraksti. 
Viņš jau sevi redzēja kā lielas avīzes reportieri fotogrāfa pa
vadībā. Viņš ir slavens, viņu visur daudzina. Viņš atmasko 
starptautiska mēroga intrigu. Viņš pat kala plānus par savas 
paša avīzes izdošanu. Un kāpēc gan ne? Vai tad viņš nav 
ieradies Sanpaulo — bezgalīgu iespēju pilsētā? Viņš taču tik 
daudz par to bija sapņojis nomaļajā Amazones kaktā! . . .

Furnjē apmetās labā pansijā un nākamajā dienā apstaigāja 
laikrakstu redakcijas. Vispirms lielo, tad niecīgāko. Viņu 
pārsteidza grūtības, ar kurām viņš nebija rēķinājies. Dažas 
redakcijas prasīja piedalīšanos konkursā, citas bez aplinkiem 
atteica, nedodamas nekādas cerības. Viņš tomēr nezaudēja 
dūšu: amazonietis tik viegli nepadodas. Viņš sameklēja darbu 
kādā veikalā un pārvācās uz lētāku pansiju. Istabas biedri — 
visi vienkārši darba cilvēki — raudzījās viņā ar neuzticību, 
uzskatīdami, ka viņš nav pie pilna prāta. «Tāds kā nenormāls, 
cauru nakti līdz pat rīta gaismai raksta.» Tie viņu nesaprata, 
taču bija iecietīgi. Furnjē tiem lasīja priekšā savus rakstus, 
pat necerēdams, ka tie sapratīs viņa domas, bet, pamanījis 
izbrīnu un sajūsmu viņu sejās, jutās laimīgs. Kādu nakti visi 
sapulcējās istabā, un viņš sāka lasīt par meiteni, kas bija tik 
viegla kā pūciņa, meiteni ar noslēpumaino Džokondas 
smaidu.

Kad viņš beidza lasīšanu, visi joprojām klusēja. Bet viņš 
aizvēra acis, lai skaidrāk saredzētu burvīgo meiteni, kas ar 
smaidu apsveica viņa ierašanos pilsētā, kuru viņš taisījās 
iekarot.

Reiz uz īsu mirkli viņam uzsmaidīja laime. Kādu vakaru 
avīzē bija izsludināts konkurss uz brīvo reportiera vietu. 
Viņš ierakstīja savu vārdu dalībnieku sarakstā un, nodevis 
redakcijā savu pirmo reportāžu, pieprasīja, lai sekretārs ne
kavējoties izlasa tās četras lappusītes, kurās viņš bija ielicis 
visu savu talantu. Taču sekretāram nebija vaļas.

—  Saprotiet jel, mans draugs, tas nav iespējams. Jūsu taču 
ir daudz, iedomājieties tikai, ja man vajadzētu visus rakstus 
izlasīt tūliņ autoru klātbūtnē. Sekojiet, senjor, avīzei, pēc da
žām dienām mēs publicēsim konkursa rezultātus.

Dienas pagāja mokpilnās gaidās, Furnjē uztraucās, skaitī
dams minūtes, lādēja gausi ritošo laiku līdz kārtējā avīzes 
numura iznākšanai. Nopircis ilgi gaidīto numuru, viņš turpat 
pie kioska atri pārskatīja to no pirmās līdz pēdējai lappusei.



Trešajā dienā viņš satracināts nosvieda avīzi un nevaldāmās 
dusmās sāka to mīdīt kājām, garāmgājējiem par izbrīnu. To
ties nākamajā dienā, vēl nepaņēmis avīzi rokā, viņš juta, ka 
sirds viņam sāk stipri dauzīties. Te tā ir, pirmajā lappusē, 
viņa reportāža . . .  četras slejas . . .

Vai viņš būtu uzvarējis? Nepacietīgi Furnjē gaidīja kon
kursa rezultātus. Cauru nakti viņš ne acu neaizvēra, klaiņoja 
pa ielām.

Rītā, nespēdams vairs ilgāk nociesties, viņš steidzās uz re
dakciju, lai tur sagaidītu avīzes iznākšanu. Viņš nopirka gan
drīz vai pašu pirmo eksemplāru, kas iznāca no tipogrāfijas. 
Bet kas tad tas? Vakara avīzei vajadzēja trīs reportieru, bet 
viņš bija nokļuvis ceturtajā vietā un atzīmēts ar «goda zīmi». 
Furnjē bija izmisis. Viņam gribējās uzkāpt redakcijā, izde
molēt to, nolādēt visu pasauli. Viņš izlasīja reportāžas, kas 
bija saņēmušas prēmiju, un atrada, ka tās ir nemākulīgas: no 
mušas bija iztaisījuši ziloni. Taču viņš bija bezspēcīgs. Viss 
bija pagalam. Nelaimīgais izgāja uz ielas, apsēdās turpat 
ietves malā un, seju rokām aizsedzis, ilgi un rūgti raudāja.

Pēc dažiem mēnešiem Furnjē pārcēlās uz pašu panlkušāko 
pansiju. Mitinājās drēgnā puspagrabā, ēda trūcīgi.

Sanpaulo, zelta pilsēta, bezgalīgo iespēju galvaspilsēta, v i
ņam jau kļuva par nastu. Viss, kas agrāk bija licies brīnum
skaists un grandiozs, tagad viņu nomāca. Tikai vienas atmi
ņas nomierināja viņa sirdi un uzturēja viņā cerību: smaids, 
noslēpumainais meitenes sm aids... Viņš cerēja vēlreiz to 
ieraudzīt. Tagad viņa pastāvīgais pavadonis bija izmisums. 
Viņš vairs nesapņoja, ļāvās gurdumam, dzīvoja kā pēdīgais 
pārijs.

Reiz Furnjē nejauši nokļuva Pakajembā, turp viņu aizveda 
draugs, akmeņkalis. Un te atkal atdzīvojās visas viņa cerības. 
Bija profesionāla boksa vakars, un Furnjē sajūsminājās par 
milzīga auguma nēģeri, kas nepilnās trijās minūtēs nokautēja 
savu pretinieku —  ārzemnieku. Vēlāk viņš dabūja zināt, ka 
nēģeris iebāzis kabatā piecdesmit tūkstošus kruzeiro'.

Lūk, šeit viņš iekaros slavu! Viņš kļūs par profesionālu 
bokseri. Te viņš ar nokautiem pelnīs milzu naudu, tāpat kā 
šis stiprinieks nēģeris, im pāris gados kļūs bagāts. Un tad jau 
slavenam un bagātam viņam nebūs grūti dabūt darbu laik
rakstā. Visticamāk gan, ka tad viņam ne no viena nekas

1 Kruzeiro —  mūsdienu naudas v ien ība Brazīlijā.



nebūs jālūdz —  viņam taču būs pašam sava avīze, un viņš 
varēs rakstīt, cik vien sirds kāros, lai pierādītu visai pasau
lei, ka viņš dzimis šai profesijai un ar savu talantu var izvili
nāt ļaudīm smieklus un asaras, kā pats vēlas . . .

Sacīkstei ar pretinieku Furnjē netrenējās. Viņam nebija 
pat jausmas, ka tas nepieciešams. Pierakstījies uz piedalīša
nos debitantu čempionātā, viņš izturēja medicīnisko pār
baudi. Vai tad viņš nav dzejnieks? Bet dzejniekam —  sapņo
tājam un fantazētājam sirds nevar būt vāja. Viņam patika šis 
joks, un viņš pirmoreiz pēc daudziem mēnešiem pasmaidīja.

Nakti Furnjē kavējās nomoda sapņos. Viņš jau redzēja 
sevi ringā, apkārt aplaudē publika, un viņam pie kājām guļ 
notriektais pretinieks. Laikraksti ievietos viņa ģīmetni, un 
meitene, tik viegla kā pūciņa, pazīs un atradīs viņu.

Taču sacīkstes priekšvakarā viņam pāatrinājās pulss. Viņu 
pārņēma neizprotamas bailes: «Bet ja nu es zaudēšu?» Viņš 
noteikti atvairīja šo domu.

«Kā tad es varu zaudēt? No tā atkarīga mana laime.»
Izgājis ringā, Aerolino jutās mierīgs. Palūkojies uz skatī

tājiem, kas viņam aplaudēja, tad uz pretinieku ringa otrā 
galā, viņš nolēma, ka uzvara būs viegla.

Noskanēja gongs, un viņš lepni izgāja ringa vidū, paspieda 
pretiniekam roku un . . .  vairāk nekā neredzēja un ne
juta. Viņš izdarīja divus neveiksmīgus sitienus, un tūliņ pre
tinieks viņam atbildēja ar graujošu triecienu pa žokli. Kriz
dams viņš atsitās ar galvu pret paaugstinājuma malu. Kad 
tiesnesis noskaitīja nokauta desmit sekundes, viņš pat nepa
kustējās. Atģidies Furnjē ieraudzīja, ka sēž savā stūrī un 
viņu apskata ārsts. Neizturami sāpēja galva. Viņš lūkoja pie
celties, bet tas viņam neizdevās. Draugs akmeņkalis palīdzēja 
aizkļūt līdz ģērbtuvei. Juzdamies mazliet labāk, viņš palūdza:

—  Viss jau pārgāja. Atstāj m ani. . .
Taču piecēlies, lai ietu zem dušas, viņš paklupa un krita, 

stipri atsizdamies ar pakausi pret cementa grīdu, un atkal 
zaudēja samaņu. Viņu aizveda uz hospitāli, tur viņš četras 
dienas nogulēja murgodams. Piektajā, pēc asins izplūduma 
smadzenēs, viņš nomira . . .

Zelta un nepiepildāmu cerību pilsēta bija nežēlīgi izrēķi
nājusies ar jauno sapņotāju. Viņš aizgāja no dzīves, tā arī 
nedzīvojis. To rakstu vietā, kurus viņš bija sapņojis rakstīt, 
parādījās īss nekrologs par viņu pašu . . .



G U S T A V O  ALFREDO HAKOM E, 

ekvadorlešu rakstnieks

PIRKTS PAR PIECDESMIT SUKRE1

«*** pilsētā tūkstoš deviņi simti trīsdesmit piektā gada des
mitajā septembrī pie manis, Sanluisas draudzes vecākā ties
neša Rikardo Mora, ieradās šai pašai draudzei piederīgajā 
Punjaro ciemā dzīvojošie idiāņi —  laulāts pāris Hosē Kači- 
muels un Marija Rosa Tambako, abi pilngadīgi, ar tiesībām 
slēgt šo līgumu, —  un paziņoja, ka viņi no laba prāta un sa
skaņā ar pastāvošā policijas Kodeksa 91. pantu nodomājuši 
atdot savu likumīgo septiņus gadus veco dēlu Huanu Hosē 
Kačimuelu par dēlu senjoram Nikanoram Egasam, kuram tad 
kā saimniekam jādod zēnam pajumte, apģērbs un viņa stā
voklim atbilstoša izglītība, un vienlaikus viņam tiek piešķir
tas tiesības izmantot Huanu Hosē Kačimuelu kā apkalpotāju 
uz laiku, kādu nosaka iepriekš minētā Kodeksa 93. pants. . . »

Klepus lēkme lika tiesnesim pārtraukt dokumenta lasīšanu. 
Viņš sakārtoja brilles uz gaļīgā deguna, uz kura pastāvīgā al
kohola lietošana bija atstājusi zilas dzīsliņas, un tad atkal 
aizsmakušā balsī, ko tādu bija padarījis ilgu gadu pieradums 
pie smēķa, stostīdamies atsāka lasīšanu. Tiesneša pirksti un 
sirmās ūsas bija sadzeltējušas no nikotīna.

Kad senjors draudzes tiesnesis klepoja, aiz solidaritātes 
klepoja ari liecinieki. Kad visi trīs bija atklepojušies, gaisā 
plāvoja sīva alkohola dvinga.

Indiānis Hosē Kačimuels un viņa sieva, tāpat arī viņu dēls 
Huans Hosē sekoja lasīšanai ar trulu sejas izteiksmi, kāda 
mēdz būt tiem, kas klausās un nekā nesaprot. Sieviete bija 
apsēdusies uz grīdas un pēc paraduma savilkusi kājas sev 
apakšā, un viņas skatienā vīdēja skumja padevība.

Sais stundās, kas hipnotizēja ar klusumu un sauli, tiesneša 
balss kā dundura dūkšana uzdzina lieciniekiem smagu, skur- 
binošu miegu.

«Par šādu soli viņi izšķīrušies, būdami gaužām ierobežoti 
ar eksistences līdzekļiem, kādēļ viņiem laupīta iespēja dot

1 Sukre —  naudas v ien ība Ekvadorā.



dēlam izglītību, kas tam vajadzīga. Vadoties no iepriekš mi
nētā, viņi nodod tēva tiesības uzrādītajam senjoram Nikano- 
ram Egasam un atsakās no visām tiesībām uz dēlu. Klāteso
šais senjors Nikanors Egass, ar dzīves vietu šai draudzē, piln
gadīgs, iepazinies ar visiem noteikumiem, ar kādiem laulātais 
pāris —  indiāņi Hosē Kačimuels un Marija Rosa Tambako 
atdod viņam savu septiņus gadus veco likumīgo dēlu, kura 
vārds ir Huans Hosē Kačimuels, pieņem visus noteikumus, 
apsolīdamies tos stingri pildīt. Sis akts sastādīts, klāt esot lie
ciniekiem, kuri to ar saviem parakstiem apstiprinājuši; kon- 
signatori parakstīties nevar, jo  neprot rakstīt; dokumentu 
parakstīja Draudzes Tiesnesis, kurš arī sastādīja šo aktu.»

—  A li čari? —  tiesnesis jautāja un pārtulkoja spāņu va
lodā. —  Vai pareizi? Vai esat ar mieru?

Hosē Kačimuels un viņa sieva paskatījās viens uz otru, sa
mulsuši par to, ko nupat izdarījuši, atbildēja apstiprinoši, 
kaut arī nesaprata neviena vārda:

—  Ari, tajtamitu. A li mi. (Jā, saimniek, viss pareizi.)
Tad Hosē Kačimuels palūdza lieciniekus:
—  Parakstiet vēlreiz, saimniek, dieva dēj.
Profesionālie liecinieki, kas parakstīja jebkurus papīrus, ko

sastādīja tiesā, pamodās no patīkamas snaudas, lai dotu savus 
parakstus, tad saņēma no dona Nikanora Egasa rokām viņiem 
pienākošos honorāru.

Kad visi atstāja putekļaino telpu, kas bija caur un cauri 
piesūkusies ar sastāvējušos papīru un izsmēķētu cigarešu 
smaku, vecākais tiesnesis un abi liecinieki klupšus slāja uz 
tuvāko bāru.

Dažas dienas pirms šeit aprakstītā gadījuma notika kaulē
šanās, kas ievadīja noslēdzamo kontraktu par Huana Hosē 
«likumīgu atdošanu». Šī pirkšana un pārdošana norisinājās tā.

—  Saimniek, puika ir ļoti saprātīgs.
—  Tāpēc ar četrdesmit sukre pilnīgi pietiek. Par kalpu 

zeņķis vē l neder.
Taču indiānis Hosē Kačimuels pazemīgi kaulējās, lielīdams 

«preces» labās īpašības.
—  Puika aug. Dodiet par viņu sešdesmit sukre.
—  Lai notiek, es tev došu piecdesmit. Ko tev vēl vajag!



—  Dieva dēj, saimniek, sešdesmit sukre, —  indiānis lūgda
mies izstiepa roku.

—  Nē, nē. Mēs palikām pie piecdesmit. Un ne sentavo1 
vairāk. Kinsa čunga, —  viņš paskaidroja Marijai Rosai Tam- 
bako, kura nesaprata ne vārda spāniski, bet, apsēdusies uz 
grīdas, mēmi ar drebošu sirdi vēroja tirgošanos, glāstīdama 
mazu zldainīti. Negaidot dons Nikanors Egass pēkšņā augst
sirdības uzplūdā piesvieda:

—  Es likšu, lai jums piedevām ieber mēru miežu un meru 
kukurūzas.

Bet pats pa tam vēl un vēlreiz sīki nopētīja Huanu Hose, 
kas, mātei aiz muguras slēpdamies, raudzījās pircējā ar sa
sprindzinātu uzmanību melnajās ačelēs.

—  Ko tad puišelim vēl vajag? Viņš brauks uz Kito pie 
mana dēla Fernando. Tur viņu labi ēdinās un apģērbs.

Šos vārdus dons Nikanors teica, kad beidzot bija nopētījis 
puisēna nožēlojamo augumiņu: puikas melnīgsnējā miesa v ī
dēja caur netīrajām skrandām; izspūrušie mati nokarājās pār 
seju un līda ārā pa noplīsušās cepures caurumiem; viņa izsal
kušās acis izvalbījušās no pastāvīgas badošanās un iedzim
tām bailēm, kaut gan parazītu pilnais, uzpūstais vēders varēja 
dot maldīgu priekšstatu par mazā cilvēciņa barojumu.

Galu galā vienojās par cenu —  piecdesmit sukre un pa 
mēram kukurūzas un miežu.

Kad Hosē Kačimuels bija saņēmis naudu un labību, viņa 
prāts iegremdējās aprēķinos, cik vajag, lai kaut uz laiku pie
pildītu bērnu tukšos vēderus, un cik vajag, lai apsegtu viņu 
kailos, kaulainos augumiņus. Viņš domāja par to, ka viņam 
nevajadzēs cirst niedres biezokņa smirdīgajā sutoņā, riskē
jot krist par upuri indīgām čūskām vai saslimt ar dzelteno 
drudzi.

Bet tā taču tas bija. Lai kaut mazliet atvieglotu ģimenes 
bēdīgo stāvokli, indiānis bija salīdzis pie kāda muižnieka. 
Tas bija piespiests līgums. Viņš saņēma divi sukre dienā ar 
saimnieka uzturu. Pēc dažām nedējām viņš pārnāca galīgi no
mocījies. Pārnāca, lai atkal saņemtu uzrauga pātagas cirtie
nus, lai atkal redzētu savus piecus izsalkušos bērnus, lai dzir
dētu sievas skalās raudas. Izsalkušie bērni klaiņoja apkārt pa

1 Sentavo —  naudas v ien ība daudzās Latīņam erikas zemēs. V ien ā  peso 
ir simt sentavo.



kalniem, meklēdami zāli, ar ko piepildīja tukšos vēderus. Reiz 
pats jaunākais bija saēdies indīgo šanši stādu. Trīs dienas 
viņš bija tuvu nāvei. Murgos puisītis čāpstināja sažuvušās 
lūpas, veltīgi lūgdams:

—  Tanda . . .  Tandaguta . . .  (Maizi, maizīti.)
Šis nebeidzamais lūgums kā bezgalīga mocība arī bija tas, 

kas lika viņiem izšķirties. Viņi piekāpās saimnieka gribai un 
nolēma pārdot savu bērnu. Citas izejas nebija.

Un tā kādu nakti, kad bērni jau gulēja uz lāviņas aizmi
guši, tēvs un māte ņēmās izraudzīties «upuri».

—  Kuru tad lai atdodam?
— Rafaelu?
—  Nē, viņš ir pats vecākais. Viņš jau palīdz saimniecībā.
—  Varbūt Miči?
—  Nē, viņa jau ir gandrīz sieviete. Turklāt viņa auklē 

bērnus.
—  Tad Huanu Hosē?
—  Nē, tēv, —  māte lūdzās, izstiepusi rokas pret vīru.

—  Viņš taču ir vissaprātīgākais.
—  Varbūt Mariju Huanu?
— Nu nē, kuram tad vajadzīga meitene! Turklāt viņa ir 

vēl pavisam maza.
Tiesa gan, meitene tikko sāka iet kājām. Nu, bet par Pedro 

nebija pat ko runāt, tas vēl zīda krūti.
—  Velns parāvis, kuru tad?
Viens bērns viņiem bija jāpārdod, noteikti jāpārdod! Tur 

nekā nevarēja darīt. Pretējā gadījumā visi nomirs badā. Bet 
kuru no visiem? Un atkal viņi ņēmās apspriesties par katru 
bērnu, un atkal māte aizstāvēja ikvienu. Galu galā viņi v ie 
nojās par Huanu Hosē, pašu «saprātīgāko». Par to saimnieks 
maksās visvairāk.

Kad lēmums bija pieņemts, indiāniete sāka garas un gaudas 
vaimanas, gluži kā bērēs:

—  Manu dēliņ! Bērniņ manu! . . .

Šķiršanās notika pēc dažām dienām. Uz to laiku Huanu 
Hosē nomazgāja un pārģērba. Kāds no saimnieka kalpotājiem 
viņu aizveda uz galvaspilsētu. Tas notika agrā rītā. Smidzi
nāja lietus.



Huana Hosē izmisīgie kliedzieni šķēla trīsošo gaisu, apslā
pēdami lokomotīves elsas:

—  Māmulī-ī-īt! Tētucī-I-īt! Mā-mī-īt! . . .
Kad vilciens nozuda skatienam un tikai kā grūtsirdīgs klie

dziens no tāluma atskanēja lokomotīves svilpiens, māte vairs 
nespēja apvaldīt skaļas raudas:

— Manu dēliņ! Bērniņ manu! . . .
Indiānis Hosē Kačimuels savas sirdsapziņas ēdas apslacīja 

ar kārtīgu guarapo1 devu.
* * *

Vakarā vilciens pienāca galvaspilsētas stacijā. Huans Hosē 
nokļuva dīvainā, neparastā, juceklīgā pasaulē: trokšņu, klie
dzienu un svilpienu jūklī, nebeidzamā dunā, kurai cauri trau
cās strauji automobiļi. Sie sātana pajūgi, kādus viņam šad tad 
bija gadījies redzēt uz šosejas un no kuriem, kā mācīja ve 
cāki un skolotāji, vajadzēja bēgt. Zem nokareniem namu mil
zeņiem lieliem bariem veikli kustējās ļaudis, kas runāja 
nesaprotamā valodā. Tie viņam atgādināja skudras, ko viņš 
reizumis uzgāja vecu koku dobumos vai arī zem lieliem ak
meņiem. Viņam patika apgriezt akmeņus otrādi un priecāties 
par iztraucēto kukaiņu apjukumu. Bet tagad pie šā cilvēku 
skudru pūžņa apmulsis stāvēja viņš pats, indiānis Huans 
Hosē.

Iedams pa ielu, kur viņu pārsteidza koki, kas šeit auga kār
tīgās rindās, Huans Hosē, nebeidzamo daudzkrāsaino reklāmu 
uguņu apžilbināts, sava ceļveža pavadībā nonāca Fernando 
Egasa namā. Bija jau krēslas stunda, un Fernando Egass at
griezās no darba bankā, no kurienes viņš parasti pārnāca ne
labā omā.

—  A k  tad tas ir tas zeņķis! —  viņš sacīja un palūkojās uz 
Huanu Hosē ar pētījošu skatienu, ar kādu cilvēks tirgū vērtē
dams aplūko dzīvnieku.

Zēnam likās, it kā viņam pār visu miesu būtu pārrāpojis 
trekns kāpurs. Zēnu apstāja saimnieks Fernando, viņa sieva 
A ideje un viņu bērni —  meitene un zēns astoņu un sešu gadu 
vecumā. Visiem viņiem acis dega ziņkārē, gluži kā aplūkojot 
retu zvēriņu. Huans Hosē juta, kā viņam sāk dauzīties sirds, 
kā lipīgi sviedri klāj visu miesu, un viņu pārņēma drebuļi.

1 G uarapo —  cukurniedru sula. Tāpat sauc no šās sulas gatavotu a lko
holisku dzērienu.



Viņš raudzījās uz šiem cilvēkiem caur asaru miglu, kas pret 
paša gribu aizplīvuroja viņam acis.

—  Kā tevi sauc? —  saimnieks Fernando jautāja.
Jautājums, ko Huans Hosē nesaprata, lika plūst pāri viņa

sāpju mēram. Krūtis sažņaudza elsas, un viņš iebrēcās:
—  Māmi-i-iņ!
—  Nabaga indiānis! —  vēsā līdzjūtībā noteica Aideje.
—  Nekas, gan pieradīs, —  piebilda saimnieks Fernando.
Bet Marselo, pārsteigts par viņam nesaprotamo Huana

Hosē raudāšanu, ar pirkstu rādīdams, novaicāja:
—  Vai tas ir mūsu?
— Jā gan, mūsu. Un viņš dzīvos pie mums, — māte atbil

dēja.
Tad zēns, pārliecinājies, ka indiānis pieder viņam, sāka to 

mierināt ar tiem pašiem paņēmieniem, kā mēdz mierināt no
klīdušu šuneli:

—  Klusu! Klusē jel, Huan Hosē!
Viņa māšele Lupe sekoja brāļa paraugam . . .
Kopš tā laika Huana Hosē dienas un naktis bija pilnas 

bēdu, šķilšanās sāpju un smeldzošu ilgu pēc vecākiem un pēc 
nožēlojamās, nabadzīgās, taču mīļās būdiņas.

—  Māmulīt manu . . .
Tās bija dienas bez putnu dziesmām rītausmā (pilsētā put

nus sprostoja būrītī), bez zaļo pupiņu smaržas un bez pieras
tās brīvības, kad Huans Hosē varēja klaiņot pa kalniem un 
aizām, saulē un vējā, staigājot pakaļ ganāmpulkam.

—  Māmulīt manu . ..
Tās bija naktis bez varžu kurkstēšanas, kas atgādināja 

kastaņetu skaņas, bez tumsā spīdošiem jāņtārpiņiem, bez 
mirgojošām zvaigznēm, kuru burvīgajā gaismā fleitas dūgoja 
savas vienkāršās un monotonās melodijas.

— Māmulīt manu . . .
Huans Hosē uzzināja, ka pilsētas diena elektrības gaismā 

ieilgst līdz vēlai naktij. Rītausma atnāca pēkšņi, reizē ar 
zvanu, kas modināja Huanu Hosē.

Nākamajā dienā pēc atbraukšanas A ideje mācīja bērnus:
—  Tas ir Huans Hosē. Viņš ir mūsu indiānis.
Huanam Hosē viņa teica:



—  Tas ir Marselito un šī —  Lupita. Tev viņi vienmēr un 
visur jāklausa. Vai saproti?

Pamazām Huans Hosē sāka apjēgt savus pienākumus. V i
ņam bija jāveic visnetīrākie darbi. No sākta gala viņam nā
cās pierast pie aklas un pazemojošas paklausības, čakli pildīt 
saimnieku pavēles un mājkalpotāju lūgumus. Viņš iemā
cījās apmierināt bērnu untumus, kad tie pēc pirmo dienu ziņ
kāres sāka pastāvīgi un cietsirdīgi tramdīt noraudājušos un 
iebiedēto mazo indiāni.

Viņš pierada automātiski reaģēt uz Aidejes pavēlošajiem 
uzkliedzieniem, uzveicis savu vienaldzību, ko bija radījušas 
ilgas pēc mājām. Viņš pierada arī sarauties čokurā kā iekaus
tīts šunelis, kad saimnieks Fernando viņam bargi uzbrēca.

Bērnība Huanam Hosē izbeidzās ar septiņiem gadiem. No 
viņa sejas nozuda bērnišķīgais smaids, viņš nepiedalījās 
bērnu rotaļās. Reizēm saimnieku bērni iesaistīja viņu rotaļā, 
kurā viņam bija jātēlo vērsis vai kāds nastu nesējs dzīvnieks. 
Viņam nācās ar ēzeļa padevību stiept uz saviem pleciem 
kundzēnus.

Viņš bija indiānis. Tāpēc viņam bija jāsaņem no saimnie
kiem sods, apspiežot sevī kunkstus, bez kurnēšanas jāpacieš 
kundzēnu dunkas un kniebieni. Un tas viss viņam bija jāpa
nes klusējot, neizrādot sašutumu, jo no sākta gala viņā tika 
nomākta cilvēka cieņas apziņa .. . Viņam atlika tikai klusībā 
liet gaužas asaras.

—  Māmulīt manu . . .
Spāņu valodas nezināšana bieži lika viņam kļūdīties. Tad 

pār Huanu Hosē gāzās sitieni un draudi.
—  Neaptēstais indiānis!
— Netīrais kustonis!
— Nelietīgais slaists!
—  Samaksāt par tādu maitu piecdesmit sukre!
Huanam Hosē netika piedots nekas: viņu taču vajadzēja

«labi audzināt», iztaisīt no viņa «godīgu cilvēku».
Reiz viņu pieķēra nelielā krāpšanā.
—  M ēle viņam jāizdedzina, šim melīgajam indiānim.
Un nelaimīgajam puisēnam ar baiļu izvalbītajām acīm 

grūda sejā aizdedzinātu nūju.
Huanam Hosē kļuva skaidrs, par ko tiek uzlikti dažādi sodi. 

Ja dažkārt šķita, ka viņš vilcinās izpildīt pavēli, kaut arī viņš 
augām dienām skraidīja kā apsvilies, viņu gaidīja Aidejes



dunka, ko vēl pastiprināja kniebiens; ja viņš kādreiz aizmirsa 
izpildīt pavēli, tad, lai viņš nākamreiz labāk ieklausītos, viņu 
vilka aiz ausīm tā, ka Huanam Hosē nācās stiepties uz pirkst
galiem.

Reiz viņa kabatā nejauši atrada naudas gabalu. Tas jau 
bija noziegums.

—  Kur ņēmi naudu?
— Atbildi, nolādētais zaglēn!
—  Tātad, izrādās, tu zodz!
—  Paskatieties tikai uz šo liekulīgo indiāni!
—  Viņš turklāt ir ari blēdis!
—  Es tevi nositīšu, draņķi!
Un, tā kā Huans Hosē, pie visām miesām drebēdams, cieta 

klusu, tie nolēma, ka viņš tiešām zadzis. Sods nebija ilgi jā
gaida. Smagā pātaga sāka plītēt Huana Hosē muguru.

—  Se tev, saņem, bandīt! Saņem un kļūsti par godīgu cil
vēku! Še tev! Še tev!



Tas nolika svētdienas rītā. Bērni gāja savā vaļā, viņu ska
ļās balsis atgādināja putnu čivināšanu. Saules apspīdētajā pa- 
galmiņā saimnieku bērni rotaļājās ar kaimiņu bērniem, kas 
bija atnākuši viesos. Huans Hosē, kā parasti, noderēja viņiem 
par rotaļlietu. Pēkšņi atskanēja kliedziens, kas pārtrauca 
bērnu sacelto kņadu.

Māte, pazinusi sava dēla balsi, izliecās pa logu. Viņa ierau
dzīja, ka ciema bērni izklīda uz visām pusēm, gluži kā šāvi
ņam sprāgstot aizlido šķembas, bet no zemes ar asinīs sadau
zītu degunu slējās augšā Marselo un rādija ar pirkstu uz 
bailēs nobālušo Huanu Hosē.

Kalpone zibenīgi noskrēja pa kāpnēm un, pacēlusi kun
dzēnu no zemes, uznesa to augšā. Pēc acumirkļa kā pērkona 
grāviens nodārdēja Aidejes balss, kuras skaņa vien lika šaus
mās aizmiegt acis.

—  Fernando ir jau piecēlies! Tagad viņš tev nocirtīs roku, 
tu indiāņu izdzimteni!

Taisnoties būtu veltīgi. Neviens viņam neticētu. Huanam 
Hosē pat neļautu pateikt neviena vārda, kaut arī viņš nebija 
vainīgs pie «izlietajām asinīm». Viņu tik un tā nolamātu par 
nelieti un atzītu par vainīgu.

Tāpēc Huans Hosē izmantoja vispārējo apjukumu un izslī
dēja pa vārtiem uz ielas. Aizdiedzis līdz stūrim, viņš uzreiz 
nogriezās un joza tālāk tik ilgi, līdz aizcirtās dvaša sažuvu
šajā kaklā. Tad viņš nozuda pūlī. Viņam trūka elpas pilsētas 
troksnī. Ielu labirintā apreiba galva.

Kāpēc šīs spuldzītes drīz iedegas, drīz dziest? Kas tie par 
milzu logiem, kas sākas no pašas zemes? Un šī nepazīstamā 
mūzika? Kas tie par puikām, kuri nez ko klaigā? Kāpēc tik 
daudz cilvēku? Un kurp viņi tā steidzas? Un šie milzu pajūgi?

Kad uznāca vakars, Huans Hosē, noguris, izsalcis, atradās 
pie apgaismota maiznīcas skatloga.

Viņš ilgi raudzījās logā, līdz pamanīja, ka mūziku, ko rai
dīja pa radio, pēkšņi aprāva sirēnas kauciens un atskanēja 
kāda balss:

«Uzmanību! Šorīt no senjora Fernando Egasa mājas pazu
dis indiānis —  septiņus gadus vecs zēns, vārdā Huans Hosē 
Kačimuels. Viņš ģērbies baltā kreklā un baltās bikšelēs. V i
ņam ir gari mati, kas pakausī sapīti bizītē. Lūdzam paziņot 
viņa atrašanās vietu pa tālruni 8-58-42.»

Un atkal iekaucās sirēna.



Izdzirdējis savu vārdu, Huans Hosē noprata, ka viņu 
meklē. Viņu pārņēma šausmas, kad kaut kur no augšas at
skanēja šī nesaprotamā balss. Huans Hosē no jauna metās 
skriet. Viņš apstājās uz kāda tumša laukuma. Mazliet nomie
rinājies, Huans Hosē atkal devās uz labu laimi klaiņot pa pil
sētu.

Viņš piegāja pie durvīm, pa kurām plūda gaisma un ska
nēja mūzika. Un atkal iekaucās sirēna un sazin no kurienes 
atskanēja balss:

«Uzmanību! Šorīt no senjora Fernando Egasa mājas pazu
dis indiānis — septiņus gadus vēcs zēns, vārdā Huans Hosē 
Kačimuels. . . »

Tālāk viņš neklausījās. Zēns atkal laidās ceļā. Pēkšņi viņu 
apžilbināja auto lukturu gaisma un nakts klusumu pāršķēla 
bremžu čirkstoņa. Kāds nolamājās:

—  Stulbais indiānis! . . .
Huans Hosē skrēja un skrēja. Kurp?
Uz mirkli viņš apstājās, lai palūkotos apkārt. Un tad viņš



pilsētas troksni skaidri saklausī|a neatkārtojam, 
tamā mūzikas instrumenta skaņas. Vai tas ie' 

Mūzika viņu vilināja, kā tauriņu pievelk 
kas nāca no vienkāršā instrumenta, atmodir 
par dzimto pusi. Lēnām viņš tuvojās kater’ 
akls spēlmanis čīgāja skumju melodiju. H’

Un atkal negaidot atskanēja sirēnas k 
Huans Hosē meklēja tumšu kaktiņu, ' 

skrēja pa ielas vidu.
Pēdīgi viņš, šķiet, bija paslēpies k̂ ; 

jutās nedaudz atvieglots. Tad uzre 
pāršķēla pazīstamā, baismā kauV 

Bezprātīgās bailēs zēns pip' 
jāja Huanu Hosē:

«Uzmanību! . . .  No 
indiānis —  septiņu
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jU skanēja vienmērīgi čuksti, 
tacās: 

izdarījis?



Atkal čukstēšana.
—  Es tam nespēju ticēt. Vai tu tiešām redzēji, ka viņš?. . .  

Velns parāvis!
Ronijs klusītēm aizvēra savas guļamistabas durvis. 
«Māmiņ, kāpēc tu viņam to pasacīji? Kāpēc tu pasacīji?»
—  Ronij! — tēvs sauca.
Ronijs aizturēja elpu. Kājas kļuva nevarīgas kā nokaltušu 

koku stumbri.
—  Ronij! Nāc šurp!

Ronijs gluži kā automāts iznāca no guļamistabas. Priekš
telpā viņš uzkāpa uz liela, sudrabota diska. Automātiskās 
kāpnes sāka darboties viņa svara ietekmē un klusi sīca.

Pa kreisi uz sienas cita aiz citas pavīdēja mātes senlaicīgās 
gleznas — viduslaiku meistaru Rembranta, Van Goga, Sezāna, 
Dali gleznu kopijas. Zēnam šķita, ka šīs sejas smīn par viņu. 
Ronijs jutās tā, kā jūtas ievainots putniņš, kas krīt no debesu 
augstienes.

Puisēns ieraudzīja tēvu un māti: tie viņu gaidīja.
Māmiņas apaļajās acīs bija ieriesusies asaru migliņa un sā

pes. Šoreiz viņa nebija sakārtojusi savus īsos, tumšbrūnos 
matus, lai gan vienmēr to darīja pirms tēva pārnākšanas.

Tētis vienmēr likās puisēnam skaists savā naktsmelnajā, 
cieši pieguļošajā Pentagona formas tērpā, taču šoreiz šķita 
naidīgs svešinieks. Viņa acis bija piemiegtas, un tajās zaigoja 
tumša liesma.

—  Ronij, vai tas taisnība? —  tēvs vaicāja. —  Vai tiešām . . .  
tiešām tu esi lasījis grāmatu?

Ronijs norija kaklā iestrēgušo kamolu un pamāja ar galvu.
—  A k  dievs! —  tēvs čukstēja. Viņš dziļi ievilka elpu, pie- 

tupās, satvēra Roniju aiz rokām un ieskatījās zēnam acīs. Uz 
mirkli viņš atkal kļuva labais, visu saprotošais tētis, kāds Ro- 
nijam viņš vienmēr bija šķitis. — Dēliņ, pastāsti man par to! 
Kur tu dabūji grāmatu? Kas tevi iemācīja lasīt?

Ronijs centās apvaldīt trīcošos ceļgalus.
—  Es. . .  Tēti, tu taču neko man nedarīsi, patiešām neda

rīsi?
—  Puisīt, es to nevienam neizpaudīšu! Neviens cits mums 

nav vajadzīgs.
—  Es tev pateikšu, tas bija Kenijs Deviss. Viņš . . .
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Tēvs vēl ciešāk sažņaudza savās rokās Ronija pirkstus.
—  Kenijs Deviss! —  tēvs ar riebumu teica. —  Nekrietnais 

puika! Devisa tēvam visu mūžu nav bijis darba. Neviens ne
kad viņam darbu nav pat piedāvājis. Visa mūsu pilsēta zina, 
ka viņš ir Lasītājs!

Māte panācās soli uz priekšu.
—  Deivid, jūs man apsolījāt, ka rīkosieties saprātīgi. Jūs 

solījāties nedusmoties.
Tēvs īgni sacīja:
—  Nedusmošos, dēliņ! Turpini.
—  Reiz, kad nācām kopā no skolas, Kenijs teica, ka viņš 

man kaut ko parādīšot. Viņš aizveda mani pie sevis . . .
—  Tu biji viņu midzenī? Vai tu tiešām . ..
— Mīļais, —  māte atgādināja, — jūs solījāties.
Iestājās īss klusuma brīdis.
Pēc tam Ronijs turpināja:
—  Viņš aizveda mani uz savu mājiņu. Iepazinos ar Kenija 

tēvu. Misters Deviss ir ļoti interesants cilvēks. Viņš audzē 
garu bārdu, viņš glezno ainavas un savācis gandrīz vai piec
simt grāmatu. . .

Zēna balss aprāvās.
—  Turpini! —  tēvs skarbi pavēlēja.
—  Un e s . . .  un misters Deviss teica, ka iemācīšot mani 

lasīt, ja es apsolīšoties nevienam to nestāstīt. Misters Deviss 
mani mācīja ik dienas pēc skolas stundām. Tēti, grāmatas la
sīt ir tik interesanti! Tajās stāstīts par tādiem notikumiem, 
kādus neredz ne videofonā, ne arī dzird' no magnetofona len
tēm.

—  Vai sen tas sākās?
—  Pirms . . . pirms diviem gadiem.
Tēvs piecēlās, dūres sažņaudzis, raudzīdamies kaut kur tālu 

tālu vienā punktā.
—  Pirms diviem gadiem . . .  —  viņš nosēcās. —  Visu laiku 

domāju, ka man ir krietns dēls, bet jau divus gadus... — 
Tēvs šaubīdamies pagrozīja galvu. —  Varbūt es pats esmu 
vainīgs. Varbūt nevajadzēja braukt uz šo pilsētiņu. Vajadzēja 
palikt Vašingtonā . . .

—  Deivid, —  māte teica ļoti nopietni, it kā lūgsnu skaitī
dama, —  viņam taču nevajadzēs izskalot atmiņu.



Tēvs sadrūma, paraudzījās uz māti. Pēc tam paskatījās uz 
Roniju. Tēvs runāja lēni, bet viņa balss skanēja tik draudīgi, 
ka atgādināja tālē dunoša pērkona grāvienus.

—  Edīt, es vēl nezinu. Nezinu.

Tēvs piegāja pie sava atzveltnes krēsla iepretim kamīnam. 
Viņš ieslīga mīkstajā, porainajā plastmasas sēdeklī un nopū
tās. Iečukstēja kaut ko mazā mikrofonā blakus krēslam. Tū
līt pasniedzās metāla «roka» un pielika pie viņa lūpām aiz
dedzinātu papirosu.

—  Dēliņ, nāc šurp!
Ronijs piegāja un apsēdās uz soliņa pie tēva kājām.
—  Varbūt neesmu tev visu saprotami izskaidrojis, Ronij. 

N e jau vienmēr tu būsi zēns. Pienāks laiks, un tev pašam va
jadzēs sākt sev pelnīt maizi. Tev būs tikai divas iespējas: vai 
nu strādāt valdības dienestā, vai kādas akciju sabiedrības 
dienestā.

Ronijs samirkšķināja acis.
—  Bet misters Deviss taču nestrādā ne valdības, ne akciju 

sabiedrības dienestā.
—  Misters Deviss ir nenormāls, —  tēvs atcirta kā ar cirvi.

—  Viņš ir vientuļnieks. Neviena cienījama ģimene nelaidīs 
Devisu pār savas mājas slieksni. Viņš pats audzē visu, kas 
nepieciešams viņa uzturam, un reizēm apkopj arī citu dārzus. 
Es vēlētos, lai tu savā dzīvē sasniegtu kaut ko vairāk. Es 
gribu, lai tev būtu pašam sava māja un lai ļaudis tevi cienītu.

Tēvs lielās dusmās ievilka dziļi dūmu.
—  Taču tu neko nesasniegsi, ja citi cilvēki uzzinās, ka esi 

bijis Lasītājs. To neviens neaizmirsīs. Lai cik neatlaidīgi tu 
censtos, patiesība vienmēr nāks dienas gaismā. —  Tēvs nokā
sējās. —  Kad tu iestāsies darbā, visi dokumenti, kas nokļūs 
tavās rokās, būs apzīmogoti. Būs dokumenti ar ierobežotas 
lietošanas apjomu, būs pa pusei slepeni dokumenti, būs arī 
slepeni, ļoti slepeni dokumenti. Un visi šie dokumenti būs 
rakstveidā, nevis ieskaņoti. Vienalga, kur tu strādātu, kād
reiz tavās rokās nonāks šādi dokumenti.

—  B e t... kāpēc tiem jābūt slepeniem? —  Ronijs jautāja.
—  Tāpēc, ka visām akciju sabiedrībām ir konkurenti un 

mūsu valstij ir naidīgas valstis. Dokumentos, kas nonāks tavā



rīcībā, var būt aprakstīti slepeni ieroči vai kāds jauns tehno
loģisks process vai izklāstīti nākamā gada reklāmas plāni, 
varbūt pat attēlota sāncenša . . .  kā to lai pasaka . . .  sāncenša 
likvidēšanas shēma. Ja tas kļūs vispārzināms, var sākties kri
tizēšana, pretdarbība, dažu grupu opozīcija. Jo cilvēki mazāk 
zina, jo  labāk tas ir uzņēmējiem un valdībai. Tāpēc mums 
viscaur jāievēro slepenība.

Ronijs sadrūma.
—  Bet, ja tas ir dokumentos ierakstīts, kādam taču tas jā

prot izlasīt?
—  Protams, puisīt! Akciju sabiedrība vai tās nodaļa var 

izraudzīt no kādiem desmittūkstoš ierēdņiem vienu un iemā
cīt tam lasīt. Bet vispirms jebkuram kandidātam jāpierāda 
savas spējas un lojalitāte. Kad tev apritēs trīsdesmit pieci vai 
četrdesmit gadi, tavi priekšnieki var tev likt, lai tu iemācies 
lasīt. Taču jauniešiem un bērniem, skaidrā valodā runājot, 
tas ir aizliegts. Pat prezidentam ļāva mācīties lasīt un rakstīt, 
kad viņš jau bija kādus piecdesmit gadus vecs! —  Tēvs iz- 
rieza platāk plecus. —  Paskaties uz mani. Man ir tikai trīs
desmit gadu, bet es jau esmu Slepeno dokumentu pārzinis. 
Pēc dažiem gadiem, ja negadīsies nekādas kļūmes, mani pār
cels uz Ļoti slepeno dokumentu nodaļu. Un —  kas var zi
nāt? — varbūt apmēram piecdesmit gadu vecumā es doku
mentus ne tikai pārzināšu, bet arī sastādīšu. Tad es iemācīšos 
lasīt un rakstīt. Tāds ir pareizais dzīves ceļš.

Ronijs sarosījās uz soliņa.
—  Vai tad Lasītājs nevar dabūt kādu mazāk svarīgu darbu? 

Piemēram, strādāt par frizieri, ūdensvadu licēju v a i . . .
—  Vai tiešām tu nesaproti? Akciju sabiedrības, kas ražo 

frizieru vai montieru darba rīkus, pašas atver arī darbnīcas 
un pašas pieņem personālu. Vai tu domā, ka akciju sabied
rības pieņems darbā kādu Lasītāju? Viņu uzskatīs par spiegu, 
kaitnieku vai gluži vienkārši par vāj prāti kā veco Devisu.

—  Misters Deviss nav vājprātis. Viņš nav arī nekāds vecis. 
Apmēram tikpat jauns kā tu un . . .

—  Ronij!
Tēva balss bija asa kā nazis un salta kā decembris. Ronijs 

noslīdēja no soliņa, it kā šī niknā balss būtu viņam iesitusi. 
Zēns sarāvās uz grīdas kamoliņā, un viņa smalkajā sejā atkal 
atspoguļojās bailes.

—  Puikiņ, velns parāvis, kā tu esi sagudrojis tādas blēņas



un k]uvis par Lasītāju? Tev ir triju dimensiju videofons, 
kurā redzami nesamazināti attēli, mēs likām tam speciāli 
piemontēt tavām vajadzībām siltuma, taustes un smaržas pa- 
pildierīces. Skolā tu vari atskaņot jebkuru lentu, kādu vien 
vēlies. Ronij, vai tiešām tu nesaproti, ka mani atlaidīs no 
darba, ja ļaudis uzzinās, ka mans dēls ir Lasītājs?

—  Bet, tē t i. . .
Tēvs pielēca kājās.
—  Edīt, nepatīkami runāt par to, bet puika būs vien jāsūta 

uz Reformatoriju! Varbūt pamatīga smadzeņu izskalošana 
atbrīvos viņu no šīm muļķībām.

* * *

Ronijs savaldījās, lai nesāktu skaļi raudāt.
—  Tēti, lūdzu, neļauj ņemt viņiem manas smadzenes! Ļoti 

lūdzu!. . .
Tēvs stāvēja, viņš bija visai garš, gluži kā sasalis un pat 

nepaskatījās uz zēnu.
—  Visas smadzenes viņi tev nepaņems, bet tikai atmiņas 

par pēdējiem diviem gadiem.
Mātes lūpu kaktiņi sāka raustīties.
—  Deivid, es to nevēlos. Varbūt pietiks, ja Ronijs privāti 

ārstēsies pie kāda psihiatra. Ārsti tagad darot brīnumus; 
permihipnoze, mākslīga psihiskā blokāde. Atmiņas izskalo
šanai būs sekas: Ronija garīgā attīstība aizkavēsies par ve
seliem diviem gadiem. Viņam atkal būs jāsāk mācīties pir
majā klasē.

Tēvs iesēdās atpakaļ krēslā. Trīcošām plaukstām viņš aiz
sedza sev seju, dusmu vietā stājās izmisums.

— A k  dievs, es nezinu, ko tagad darīt!
Bet tūlīt viņš spēji paraudzījās visapkārt gluži kā cilvēks, 

ko pēkšņi pārsteigusi baismīga doma.
—  Divu gadu atmiņas izskalošanu nav iespējams noslēpt. 

Visu laiku man tas nebija ienācis prātā. A r to vien jau pie
tiks, lai mana dienesta karjera sabruktu!

Atkal iestājās klusums, nu bija dzirdama vienīgi senlaicīgā 
pulksteņa tikšķēšana. Klusums bija tik liels, it kā istaba 
atrastos visdziļākajā aukstas jūras dzelmē.

—  Deivid! — māte beidzot sacīja.
—  Es klausos.



—  Lēmums var būt tikai viens. Mums nav nozīmes iznī
cināt Ronija divu pēdējo gadu atmiņu, jūs pats to sacījāt. 
Tāpēc aizvedīsim viņu pie laba psihiatra vai psihoneirologa. 
Uz vairākiem seansiem . . .

Tēvs viņu pārtrauca:
—  Bet puika tomēr atcerēsies lasīšanas prasmi, atcerēsies 

kaut vai neapzināti! Pat permanenta hipnoze, arī tā ar laiku 
izzūd. Nevar taču puiku visu mūžu vadāt pie psihiatriem! — 
Tēvs bija sakrampējis pirkstus un kaut ko svarīgu domāja.
—  Edīt, kādu grāmatu viņš lasīja?

Māte notrīcēja no galvas līdz kājām.
—  Uz puisēna gultas bija trīs grāmatas. Skaidri nezinu, 

kuru viņš lasījis.
Tēvs ievaidējās.
—  Trīs grāmatas! Jūs tās sadedzinājāt?
—  Nē, mīļais, vēl ne.
—  Kāpēc?
—  Nezinu. Ronijam tik ļoti patīk šīs grāmatas! Gribēju 

sadedzināt varbūt šovakar, pēc tam kad jūs būsiet aprunājies 
ar zēnu . . .

—  Tūlīt atnesiet grāmatas! Sadedzināsim šis neķītrības.
Māte piegāja ēdamistaba pie sarkankoka skapja, izņēma

trīs izbalējušas gramatas. Viņa tās nolika uz soliņa pie tēva 
kājām.

Tēvs nicinoši pašķīra vienu gramatu. Lūpas riebumā sa
viebās, it kā roka būtu pieskārusies pie trūdoša līķa.

—  Vecas, —  tēvs nopurpināja. —  Tik vecas! Likteņa iro
nija. Mūsu dzīvi sagrauj lietas, kuras vajadzēja iznīcināt un 
aizmirst jau pirms simt gadiem.

Tēva drūmā seja satumsa vēl vairāk.
Tik-ki-tak, tik-ki-tak —  neapnicis skaitīja senlaicīgais 

pulkstenis. . .
—  Pirms simt gadiem, —  tēvs atkārtoja. Viņa lūpas sa- 

kniebas tik cieši, ka pārvērtās par tievu, īgnuma pilnu svīt
riņu. —  Edīt, tā ir jūsu vaina. Jums vienmēr ir patikusi pa
gājība. Šis ir jusu vecvecmāmiņas pulkstenis. Pie sienām 
senlaiku gleznas. Pastmarku kolekcija, kuru sākāt vākt sa
vam Ronijam un kurā pirmā marka datēta ar 1940. gadu.

Māte nobālēja.
—  Es nesaprotu . . .
—  Jūs modinājāt Ronijā interesi par veclaiku mantām.



Bērnam pieklājīgā ģimenē rakstura veidošanās laikā apkār
tējās lietas nozīmē mieru un drošību. Ronijs kopš dzimšanas 
ir pieradināts pie vecām mantām. Gluži dabiski, ka viņš inte
resējies arī par grāmatām. Bet mēs bijām pārāk dumji, lai to 
nojaustu.

Māte tikko dzirdami čukstēja:
—  Deivid, es to nožēloju . . .
Tēva acīs iezaigojās spīvas dusmas.
—  A r nožēlošanu vien nepietiek! Vai jūs nesaprotat, kā

das tam sekas? Ronijam visa dzīve būs jāsāk no jauna.
—  Nē, Deivid, nē!
—  Bet man ar manu sabiedrisko stāvokli nedrīkst būt 

astoņus gadus vecs dēls ar zīdaiņa prātu. Mums viņš jāpa- 
met, citas izejas nav! Zēnam jāsāk dzīve no jauna Reforma- 
torijā pēc tam, kad pilnīgi būs izskalota atmiņa. Viņš nekad 
neko neuzzinās par mūsu eksistenci un nekad vairs mūs ne
traucēs.

—  Nē, Deivid! Es to nepieļaušu. . .
Viņš spēcīgi iesita sievai pa seju ar plaukstas virspusi. 

Sitiens bija tik stiprs, ka šķita —  kāds izšāvis no revolvera.
Tagad tēvs stāvēja kā no melna ledus bluķa veidots milzis. 

Labā roka atvēzēta, lai vēlreiz varētu iesist.
Bet tad roka noslīga. Domas it kā pievērsās citai problē

mai, citam jautājumam.
Viņš paķēra no soliņa vienu grāmatu.
—  Edīt, —  Deivids skarbi sacīja, —  ko īsti lasījis Ronijs? 

Kas šī par grāmatu?
—  «Tom a. . .  Toma Sojera piedzīvojumi», —  māte atbil

dēja, skaļi raudādama.
Tēvs pakampa otru grāmatu, vērās tajā ar meklējošu ska

tienu.
— Bet šī?
—  «Tarzāns pie pērtiķiem», — māte tik tikko izdvesa.
—  Autors?
— Edgars Raiss Berouss.
—  Un šī?
—  «Ožas zemes burvis».
— Kas to sarakstījis?
—  Frenks Baums.
Tēvs nosvieda grāmatas uz grīdas. Viņš pagājās sāņus. Seja



izskatījās pēc maskas, kurā skumjas mijās ar nicināšanu un 
trakām dusmām.

—  Edīt! —  Deivids izspļāva šo vārdu, it kā tas kveldinātu 
viņa mēli. — Edīt, tātad jūs protat lasīt!

Māte apvaldīja raudu elsas. Vaigi bija bāli kā krīts, un 
tajos vēl redzamas asaru pēdas.

—  Piedodiet, Deivid! Nekad nevienam neesmu to sacījusi, 
pat Ronijam neesmu sacījusi. Neesmu lasījusi nevienu grā
matu, pat paskatījusies neesmu ne uz vienu, grāmatu, kopš 
mēs apprecējāmies. Centos būt jums laba sieva . . .

— Laba sieva! —  tēvs ņirdza. Viņa ģīmis izskatījās tik 
baismīgs, ka Ronijs novērsās.

Māte turpināja:
—  E s ...  es iemācījos lasīt jau bērnībā. Biju vēl maza, 

apmēram tāda kā Ronijs. Jūs zināt, kādi mēdz būt bērni —  
vieglprātīgi, kāri uz visu, kas aizliegts.

—  Jūs man esat melojusi? —  tēvs salti sacīja. —  Desmit 
gadus jūs man esat melojusi! Edīt, kādēļ jūs vēlējāties iemā
cīties lasīt? Kādēļ?

Māte brīdi klusēja. Viņa smagi elpoja, bet vairs neraudāja, 
sāka jau nomierināties, un Ronijs pirmoreiz visā šajā vakarā 
pamanīja, ka viņas acīs vairs nav baiļu.

—  Man gribējās mācēt lasīt, —  viņa mierīgi un lepni sa
cīja, —  jo, kā jau Ronijs teica, tas ir interesanti. Videofona 
ainavas ar visam savām dejotājām, ar saviem mīlniekiem, ar 
indiāņiem un starpplanētu lidotājiem ir glītas, bet dažreiz 
cilvēks grib kaut ko vairāk. Dažreiz gribas zināt, ko citi ju
tuši, ko domājuši. Ir glīti vārdi un glītas domas, tāpat kā ir 
glītas ainavas. Dzirdēt, redzēt un pēc tam aizmirst, tas ir par 
maz. Dažkārt cilvēks vēlas saglabāt vārdus, domas, turēt tās 
savā plauktā, jo  tad šķiet, it kā tās būtu Lasītāja paša domas.

Viņas vārdi atbalsojās telpā, līdz tos nomāca pulksteņa 
nerimtīgā tikšķēšana. Māte stāvēja stalti, nekaunēdamās no 
saviem uzskatiem. Tēvs lēnītēm atkal un atkal raudzījās gan 
uz Roniju, gan uz māti, gan uz pulksteni.

Pēc tam viņš sacīja:
— Ejiet prom!
Māte paskatījās tēvā, neko vēl nesaprazdama.
— Ejiet prom! Abi! Pēc savām mantām atsūtiet vēlāk.



Negribu vairs redzēt jūs ne mirkli.
—  Deivid . . .
—  Es teicu —  ejiet prom!
Ronijs un māte atstāja šo māju. Nakts bija tumša, cēlā& 

vējš. Māte drebēja savā vieglajā kleitiņā.
—  Ronij, uz kurieni lai mēs ejam? Uz kurieni, uz ku

rieni? . . .
—  Māmiņ, es zinu, uz kurieni mēs iesim. Domāju, ka va

rēsim tur pagaidām palikt.
—  Pagaidām? — māte atkārtoja. Aukstajā vējā viņas do

mas bija it kā sastingušas.
Ronijs veda māti pa saltām, vēja pilnām ielām. Pilsētas 

uguņi palika aiz muguras. Bija jābrien pa dubļainu, gram
bainu laukceļu. Viņi piegāja pie mazas, ļoti vienkārši būvētas 
mājiņas, kas čurnēja eikaliptu birzltes ēnā. Mājiņas logi iz
skatījās līdzīgi draudzīgām, siltas, zeltainas gaismas pārpilnām 
acīm.

Pēc īsa brīža durvis atvērās un pretim izskrēja mazs zēns.
—  Hallo, Kenij!
—  H a llo !. . .  Kas tev atnācis līdzi? Vai tava māte?
—  Jā, mana māte. Vai misters Deviss mājās?
—  Protams.
Uz sliekšņa panācās smaidošs, jauns cilvēks ar labsirdīgu, 

bārdainu seju.
Ronijs un viņa māte iegāja mājiņā.
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Man ir četras gumijas kājas,
Ceļa biedri man vēji silti.
Esmu Franciju apbraukājis,
Akmeņus vezdams vai smilti.

Lai vairotu spēku savu,
Dūšīgs eļļu un benzīnu dzeru.
Reiz ar zaļu kāpostu kravu 
Visu Eiropu apbraukāt ceru.

Man ir apaļi apavi kājās,
Koka miesa un dzelžainas ribas.
Ceļu tālumos jūtos kā mājās.
Visu pasauli apbraukāt gribu.



E. KELDERARU, 

rņmāņu rakstnieka

NARA

Turēdams roka trauslo vijoli, viņš gandrīz skriešus lauzās 
cauri biezajiem meldrāju brikšņiem, tālāk, tikai tālāk pie 
burvju ezera. Viņš visādā ziņā gribēja dzirdēt kādas noslēpu
mainas melodijas slēpjas tur, klusumā, ko pāršķeļ tikai spal
gie lauču kliedzieni.

Tas būs viņa pirmais koncerts. Putni, vītoli, ezeri un sali
ņas, klausieties: šodien jums spēlēs pirmo koncertu nākamais 
izcilais komponists un vijolnieks Miluce Černejs.

— Milu-u-ce-e!
Kas tur kliedz? Varbūt viņš pārklausījies? Te klaiņā tikai 

vējš, aušīgais ezera vējš, slepus slīdēdams pa zemo zāli.
—  Milu-u-ce-e!
Balss ir smalka, trīsoša un plūst it kā no ezera dzelmes. 

Ak nē, ne jau no dzelmes. Tālumā, kur ūdeni sārto saules 
ardievas, iznākusi nāra žāvēt biezās matu pīnes.

—  Miluce, dzi, Miluce, vai tu esi kurls?
Ai, cik nāras valoda ir vulgāra!
— Paklau, vai tu vēl joprojām uz mani dusmojies? Beidz 

un nāc peldēties! Ūdens ir brīnišķīgs! Tralalā!
Tai pašā mirklī virs ezera lidoja vienīgi skanīgā atbalss, 

bet bizes bija pazudušas zem ūdens.
Miluce pārsteigts soļoja uz krastu un atjēdzas tikai kaze

nāju krūmājos, paklupis pret sandalēm. Kur viņš redzējis 
šīs sandales? Un sarkano, blīgznas zaros pakarināto kleitu? 
A, tā ir viņa, atkal viņa! Pat te viņa neliek to mierā . . .  Bet 
viņš, muļķis, domāja, ka tā ir nāra. Ko tu neteiksi, Raluke 
Pope un . . .  nāra.

—  Kas ir, Miluce, vai nāksi?
Tagad meitenes balss skanēja pavisam tuvu.
— Jeb varbūt nākt man? Labi, eju. Jau sen gribēju ar 

tevi nopietni parunāt. Kāda laime —  satikt tevi šeit! . ..
Miluce nez ko nesaprotamu nomurmināja, berzēdams sa

sisto ceļgalu, atkāpās no krasta, pasita padusē vijoles futrāli 
un, pagriezis meitenei muguru, lēnām devās atpakaļ.



Raluka paraustīja plecus, taču pēkšņi viņas seja dusmās 
pietvīka, un meitene sauca:

—  Nejaucenis! Čīgā vien, čīgā savu kārbu. Iedomājies sa
censties ar vardēm un sarīkot koncertu te, purvā? Gan tev 
šī migla izkūpēs no galvas, kad mēs pulciņā apspriedīsim tavu 
uzvedību. CeJ degunu gaisā, dara visu, kas ienāk prātā, un 
vēl čīkst, ka šo «nesaprot»! Laikam iedomājies, ka . . .

Bet Miluce neklausījās. Viņš aizgāja, ne reizi nepagriezies 
atpakaļ, pat neuzmezdams meitenei skatienu.

Lai lamājas, viņš prātoja . . .  Ko Raluka te meklē, viņa val
stībā? Jā, tas ir viņa stūrītis. Viņš pirmais to atklāja, izjuta 
tā skaistumu un to apdziedāja. Ralukai nav nekādu tiesību 
traucēt viņa burvju pasaules mieru. Viņa Miluci nevar sa
prast. Ralukai nepieciešams tikai sports, un šis ezers noder 
viņai peldēšanas treniņam! Nevajadzēja aiziet. Vajadzēja šo 
meiteni nostrostēt par visu, kas noticis pēdējā laikā, arī par 
šodienu . . .  Galu galā kas tad viņa tāda ir —  šī Raluka Pope, 
kura pastāvīgi nostājas viņam ceļā? Pirms dažiem mēnešiem 
ievācās jaunajā mājā viņu ielas stūrī un ieradās viņu klasē. 
Arī atzīmes viņai nav augstākas par septiņi astoņi, tikai fiz
kultūrā vienmēr desmitnieks1. Tāpēc jau pulciņā viņai uzti
cēja atbildību par sporta nodarbībām. Bet vispār skuķis, kā 
jau visi skuķi. Pirms mēneša, kad uzņēmās noorganizēt rokas
bumbas komandu, ik dienas raudāja; ja nespēja kādu pārlie
cināt ierakstīties komandā, tūlīt pinkšķēja. Bet Miluci pie
krāpt viņai neizdevās. . .  Ne raksts sienas avīzē, ne pārrunas 
sanāksmēs nekā nepanāca.

Apvainoties? Viņš i nedomā . . .  Vai tad uz skuķi var no
pietni dusmoties? Liels aizvainojums, tapat kā liela draudzība, 
var būt vienīgi starp vīriešiem . . .  Viņš tikai ar Raluku vairs 
nerunā. Un ko lai viņai saka? Ka māksliniekam nepiestāv 
lēkāt apkārt īsās bikšelēs, joņot pa visu stadionu pakaļ bum
bai, ka sports ir tikai blēņas? . . .  Un galu galā kāda viņai 
daļa, ja Miluce staigā, pacēlis gaisā degunu! Ko tad viņa 
saprot no mūzikas? Un tomēr, tieši Ralukai ir kāds, kas viņai 
varētu palīdzēt izprast mākslu. Viņas tēvs ir mūzikas skolo
tājs, un stāsta, ka jaunībā viņš bijis lielisks vijolnieks un 
uzstājies Lielajā konservatorijas zālē Bukarestē.

Kara dēļ viņam vajadzējis pamest skatuvi, un viņš uz tās

1 Rum ānijas skolās zināšanas novērtē pēc desmit ba llu  sistēmas.



vairs neatgriezīsies. Bet arī tagad, kad viņu dzīvokļa logi 
bija atvērti, varēja dzirdēt viņa spēli. Cik reižu šādos brīžos 
Miluce bija paslēpies ceriņu krūmos pie viņu mājas sienas.

Tādos vakaros Miluce apskauda šo skuķi. Viņa bija tur, 
varēja brīvi klausīties.. . Tikai viņai mūzika nekā nenozī
mēja. Kamēr tēvs spēlēja, viņas domas laikam gan klīda kaut 
kur volejbola laukumā, vai — vēl ļaunāk —  viņa domāja 
par jaunu kleitu. Miluce kādreiz bija redzējis, kā viņa grozās 
spoguļa priekšā. Piķis parāvis, būtu mūzikas skolotajam dēls, 
nevis meita, Miluce klausītos skolotāja spēli viņa mājā, bet 
ne ceriņu krūmos . . .

Pārsteigts puisēns pacēla acis, kad bija pamanījis, ka ap
stājies tieši pie vārtiem. Viņš tā bija nogrimis domās, ka pat 
nenoģida, ka atnācis mājās.

Pēkšņi puisēna sirds sāka neganti pukstēt: viņš ieraudzīja, 
ka pari ielai nāk Ralukas tēvs —  mūzikas skolotājs. Miluce 
satvēra aizšaujamo, steigdamies pagalmā. Zēnam šķita, ka 
viņa domas var nolasīt no sejas. Piepeši viņš izdzirda:

— Dārgais! Pagaidi maķenīt!
Miluce pameta apkārt skatienu. Tuvumā, izņemot viņus 

abus, neviena nebija.
—  Jā, jā, jaunais cilvēk, es runāju ar tevi. Vai tad tu ne

mācies kopā ar Raluku? Esmu viņas tēvs. Iepazīsimies. — 
Viņš pienāca klāt un pasniedza roku. — Mūzikas skolotājs 
Teodors Pops.

—  Skolnieks Miluce Cernejs.
—  Vari piebilst: komponists un vijolnieks.
— Ko? Jūs te icā t... Es? —  Miluce aiz pārsteiguma ne

spēja parunāt.
—  Nu būs jau labi, es taču visu zinu! Tu esi lielisks puisis.
—  Varbūt jūs alojaties . . .  zināt. . .  es . . .
—  Vai tad tu neesi Ralukas biedrs, kas dzīvo šajā mājā 

un ļoti emocionāli spēlē vijoli? Zini, ko tev gribu sacīt: es 
dzirdēju tavu kompozīciju. Vakar te, pie vārtiem. Gāju ne
jauši garām un . ..

—  . . .  un?. . .
— Raluka, kā parasti, pievērsa manu uzmanību tavai 

spēlei.
—  Kas? Viņa? . ..
—  Zini, dārgais, melodija, kuru tu spēlēji, man bija nepa

zīstama. Tā mani ieinteresēja. Tad Raluka pastāstīja, ka tu



nodarbojoties ar komponēšanu. Noklausījos tavu sacerējumu 
ar lielu interesi, man tas patika, tādēļ es tevi uzrunāju.

—  Biedri skolotāj, man liels prieks . . .
—  Prieki, Miluce, lai paliek nākotnei. Ja gribi, lai no tevis 

iznāktu īsts mūziķis, tev jāstrādā, jāstrādā ar aizrautību, ar 
neatlaidību. Un tev vēl daudz jāmācās. Šajā ziņā es tev droši 
vien varētu palīdzēt.

—  Esmu jums ļoti pateicīgs, tikai jūs laikam gan nezināt, 
ka es un Raluka . . .  Jeb varbūt viņa jums stāstīja .. .

—  Nezinu un nekā negribu zināt! Mani interesē: vai ķer
simies pie darba? Jā vai nē?

—  Jā, biedri skolotāj!
—  Iedod man partitūru. Divās dienas es to izskatīšu, bet 

tu parīt vakarā atnāc pie manis, tad parunāsim.
Pēc divām dienām, pievakarē, Miluce nedroši tuvojās jau

najai mājai ielas stūrī. Viņu satrauca tūkstošiem nemierīgu 
domu. Ja Raluka būs pateikusi skolotājam, ka . . . Tad visam 
beigas.

Nekad taču nav zināms, ko no viņas var sagaidīt. Piemē
ram, kas lai saprot, kādēļ viņa visu laiku bija pievērsusi sko
lotāja uzmanību Milucem, bet pati tai laikā izgudroja dažā
dus iemeslus, lai izteiktu viņam savu nicināšanu. Ja viņa 
nāks atvērt durvis, ļoti iespējams, ka tūlīt tās aizcirtis viņa 
deguna priekšā. Nu nē, neuzdrīkstēsies. Viņu taču uzaici
nāja skolotājs . . . Bet pēkšņi varbūt ari skolotājs. . .

Puisēns apstājās pie viņu mājas, bet galvā joprojām ju
ceklīgi šaudījās domas. Brītiņu viņš pastāvēja, tad devās uz 
ieeju. Augšā kāds atvēra logu, un Miluce metās atpakaļ pie 
plūškoka ceriem. Ielu pāršalca skaņu plūsma. Puisēns sa
stinga. Kas tas? Pa logu plūda Miluces sacerētā melodija . .. 
Tik dzidri šī mūzika skanēja pirmo reizi, un viņš it kā pirmo 
reizi to klausījās.

Miluce ar joni uzbrāzās augšā pa kāpnēm, vaļēju žaketi, 
izspūrušiem matiem. īss zvans, un durvis klusi atvērās. Tum
šajā priekšnamā iezīmējās skolotāja siluets.

Pielicis pirkstu pie lūpām, skolotājs čukstēja:
—  Vai dzirdi? Spēlē tavu sacerējumu. Nāc!
—  Spēlē? Kas?!
—  Kā tā —  kas?
—  Tas neesat jūs?!



— Es! . . .  Es jau  sen nespēlēju, dārgais. Kopš kara, kopš 
tā  laika . . .

Puisēna skatiens pārslīdēja pār skolotāja kreiso roku un 
apstājās pie cimda. Tikai tagad puisēns atcerējās, ka nekad 
nebija redzējis skolotāju  bez cimda.

— P ied o d ie t. . .
— T s t . . .  Sēdies un klausies.
M iluce sastinga blakām  skolotājam . Plūda skaņas, un  gar 

viņa acīm it kā viļņojās ezers. Šalca krūm āji, savijās sēru 
v ītolu zari, tālum ā brēca lauči, dzelmē nira zelta z iv tiņ a s . .  . 
Viss b ija  kā pasakā.

M iluce nebija pat pārsteigts, kad atģidies viņš pa p ievēr
tajām  blakus istabas stikla durvīm  ieraudzīja . . . nāru. Tieši 
tādu, kādu to reiz bija redzējis aizmigušā ezera dzelmē pār 
baltajām  lilijām. Tikai tagad nāra b ija  sapinusi m atus di
vās resnās pīnēs un spēlēja, spēlēja vijoli.



FAHRI ERD1NČS, 

turku rakstnieks

RUSTEMS

Es gāju  uz tirgu. Pretim  m an pagadījās gadus septiņus 
astoņus vecs puišelis, bāls, bass, noskrandis. Pār m uguru 
viņam  karā jās milzīgs grozs, lielāks par viņu pašu. Viņš 
lūdzās, lai līgstot viņu aiznest m anus iepirkum us. Taču es ne
taisījos neko daudz pirkt. Pareizāk sakot, man bija kauns 
uzkraut savu nesamo bērnam. Viņš tomēr plijās virsū:

— Tēvocīt, es dārgi neņemšu. Piecus kurušus 1 iedosiet — 
un pieliks. N eviens šodien negrib mani līgt, visi saka — es 
esot pārāk mazs.

M an kļuva viņa žēl. Izņēmis no kabatas piecus kurušus, 
sniedzu viņam.

— Ņem!
Zēns nošņaukāja degunu un izbrīnījies pavērās mani:
— Kad būšu aiznesis jūsu mantas, tad arī samaksāsiet.
— Ņem, ņem, es tev tāpat dodu.
Viņš skatījās man taisni acīs un piepeši, sabozies kā pu t

nēns, negaidot atteica:
— Neesm u ubags! Kam man jūsu  nauda, ja  neesm u ne

sis jūsu  mantas?
Es nezināju, ko darīt: šis knēvelis gluži vienkārši bija mani 

apkaunojis.
— Līdz manām  m ājām  ir tālu, bet iepirkum u m an nebūs 

visai daudz. Pats aiznesīšu, — tas bija viss, ko v a rē ju  pa
teikt.

— Lai ir tālu. Aiznesīšu visu, ko nopirksiet.
A tlika tikai piekrist.
— Labi, ejam , — es sacīju.
M an gribējās ar viņu parunāties. Tirgū mēs ilgi neuzka

vējām ies. Salikuši pirkum us grozā, kas netika ne pusē, de
vām ies uz manām mājām.

Puišelis, galvu taisni turēdam s — nešjava nebija smaga, —
1 Kurušs — sīka naudas vienība, simtā daļa no turku liras.



soļoja m an pa labi. V iņš ar interesi vēro ja  lielos namus, aug
stos kokus, tālos kalnus, ko klāja sniegs.

M azliet nogaidijis, es pajau tāju :
— Kā tevi sauc?
Elpu neatņēmis, viņš izšāva:
— Rustems. No Kizildžahamamas apkaim es ciema. Devi

ņus gadus vecs. M āte nom ira pirms viena gada. Ciemā dzīvo 
mans tēvocis, bet tas man nepalīdz. Tā nu es atnācu uz An- 
kāru  . . .

— Paga, paga, — es v iņu pārtraucu, — vai tad es tev 
visu to jautāju?

— Zinu jau, — viņš atbildēja. — tik  un tā vēlāk  jau tā 
siet. Labāk pateik t uzreiz, lai tiek vaļā.

Runāties ar viņu nebija viegli: katrā  v iņa vārdā bija jū 
tam a liela — viņa gados neparasta pieredze.

Pamanījis, ka apklustu, viņš turpināja:
— Visi iztaujā, visiem  stāstu, bet jēgas ne no viena . . .  

Kaut gan, ko tur, m an te jāizcieš pavisam  tikai gadi pieci 
seši.

— Un ko darīsi pēc tam?
Viņš vērīgi palūkojās man sejā un stingri novaicāja:
— Vai tu neesi spiegs?
— Nē . . .  Tātad ko tu darīsi?
— Aizdedzināšu cietumu!
— Kādēļ?
— Tur sēž mans tevs, es viņu atbrīvošu!
Es tikko noturējos neiesm ējies. Kādu brīdi mēs gājām  klu

sēdami.
— Par ko tavu  tēvu  iesēdināja? — es atsāku sarunu.
— Viņš neklausīja žandarmiem. Un vienu taisni mūsu 

ciema vidū noknieba. Viņš taču man ir labs m ednieks — 
taisni žandarm am  pierē trāpīja. Astoņpadsm it gadus p ie
s p r ie d a . . .  Vēl ne divi gadi nav pagājuši, kam ēr viņš cie
tumā.

— Labi. Bet kāpēc tavs tēvs žandarm iem  pretojās?
— Nodokļu dēļ. Tēvs sacīja, ka naudas viņam  nav, bet 

šie sāka lauzties durvīs. Prasīja, lai mēs atdodot visas sa
vas mantas: segu, katlu, zirga segu. Bet tēvs saka: še jums 
sega — un izlaida pirmo lodi, še jum s katls — un vēlreiz 
nospieda gaili, še jum s zirga sega — un izšāva trešo reizi.



Viens žandarm s kā sāka kliegt: «Vai, beigas!» — tā  nogā
zās ceļa vidū.

Mēs jau  tuvojām ies mājām. Es cieši raudzījos Rustemā, 
.gaidiju, ko viņš vēl par sevi pastāstīs. Acīm redzot, viņš visu 
laiku ju ta  m anu vērīgo skatienu.

— N eskaties tā, tēvocīt. Mēs esam nabaga |audis, mums 
tumšas sejas . . .

Te mēs nogriezām ies ap stūri. Sirdī man pēkšņi radās vē
lēšanās apskaut zēnu ar visu viņa grozu. Taču es neuzdrīk
stējos. Saņēmis v iņu aiz zoda, ar ilgu skatienu ielūkojos v i
ņam acīs.

— Rustem, dēliņ, — es teicu, — tava seja nav tumša. An- 
kārā, visā Turcijā ir tūkstošiem  tādu  zēnu kā tu. Jum s v i
siem ir tīras pieres un gaišas sejas. A tjauj, es tevi no
skūpstīšu.

Rustems viegli pavīpsnāja:
— Lai paliek, efendi! M an ir m alārija, aplipsi vēl!
— M alārija nav lipīga.
— Lipīga, lipīga! M an pielipa no mātes. Un m an ir ne

jauka m alārija. Kad sāk kratīt, tad klabinu zobus kā stār
ķis k n ā b i . . .

Rustems pasm aidīja, it kā būtu pastāstījis kaut ko jau tru . 
Sās laipnības iedrošināts, es atkal vaicāju:

— Rustem, vai tu  tēvu apciemo?
— K atru nedēju, — viņš atbildēja. — Aiznesu viņam  ci

garetes. Cik kurušu sakrāju, par tik arī nopērku. ViņnedēJ 
labi veicās ar darbiem  — divas paciņas aiznesu.

Runādam ies mēs iegājām  m ājā. No mūsu virtuves plūda 
ēdiena smarža. M ana sieva k lāja  galdu. M ēs noņēmām Rus- 
temam viņa nastu, iztukšojām  grozu. Es pasniedzu viņam  
desmit kurušu monētiņu.

— Ko nest nebija  tālu, un ari m antu nebija daudz, — 
viņš teica, izdodams piecus kurušus atpakaļ.

Es paņēm u naudu, baidīdamies, ka viņš atkal apvainosies.
«Neesmu ubags!» Viņš tūliņ dzīrās iet projām.
Saņēmis v iņu aiz pleciem, es palūdzu:
— Paliec, Rustem, paēdīsim  kopā pusdienas!
— Nevar. Šodien svētdiena. Jāizdara vēl divi trīs gā

gāji eni.
A rī mana sieva raudzīja p ierunāt zēnu, lai paliek, taču



pati to nožēloja. Uz visiem  viņas lūgumiem Rustems a t
bildēja:

— Tik tīrs, balts galdauts nav dom āts man. Un es nemaz 
neprotu sēdēt pie galda un ēst ar dakšiņu.

Uz atvadām  es viņam  sacīju:
— Rustem, tu esi labs zēns. Tikai tas, ko tu esi nodomā

jas, man lāgā nepatīk.
— Kas tad?
— Atceries, tu  teici, ka nodedzināšot cietumu . . .
Rustems atkal pasm aidīja:
— Ei nu, tēvocīt, un tu noticēji? Es taču to  tāpat vien 

izdomāju, lai uzm undrinātu tēvu. Reiz pat viņam  to izstās
tīju, un viņš aiz restēm  gan smējās, gan raudāja.

Arī m an acīs sariesās asaras. Izņēmis no skapja divas pa
ciņas cigarešu, sniedzu tās Rustemam:

— Tās es nedodu tev, bet tavam  tēvam . Šonedēļ aizej pie 
viņa un aiznes no manis sveicienus.

Rustems paņēm a cigaretes, noglabāja tās uz kailām  k rū 
tīm un vientiesīgi pajau tāja:

— Tēvocīt, bet kas tu  esi?
— Kam tev jāzina?
— Tēvam taču sveiciens jānodod no tevis?
— Pasaki, no kāda tēvoča, bet, no kā, — nevajag. Un saki 

viņam, lai nezaudē cerību. N āks diena, kad visi šie cietumi 
paši nodegs.



Rustems, pārāk saprātīgs saviem  gadiem, diez vai noticēja, 
ka cietumi nodegs paši no sevis. Taču es zināju, ka m anus 
vārdus viņš pateiks tēvam  . . .

Jau  durvīs viņš sacīja:
— Tēvocīt, tu esi labs cilvēks! — un grasījās noskūpstīt 

m an roku.
Taču es pats noskūpstīju  viņam  pieri. Aiziedams viņš ap

solījās, ka atnāks pie mums, ja  būs ļoti izsalcis . . .



Bil A RA T IJA,  
indiešu rakstnieks

MUNMUNS

— M unmun, M unmun, Munmun! — sauca gadus četrus 
vecs puišelis kaili noskūtu galvu, dzīdamies pakaļ melnam 
kazlēnam  ar strupi apgrieztām  ausīm.

Kazlēns, kājas augstu svaidīdams, kā bulta šāvās projām  
no sava vajātāja , tad apstājās, uzmeta tam nebēdnīgu ska
tienu un pat paspēra dažus sīkus solīšus. Tad atkal, uz augšu 
palēkdam ies, sāka trakulīgi joņot apkārt. Zēns pastiepa 
roku a r saldu cepumu, mīlīgi labināja kazlēnu, lūkodam s to 
pievilināt tuvāk. Viņam  tik  ļoti gribējās notvert četrkājaino  
draiskuli un apskaut tā vājiņo, pūkaino kakliņu! Taču kaz
lēns negribēja aicinājum am  klausīt.

Kamēr plikgalvis puika dzinās pakaļ kazlēnam, ar vienu 
roku pieturēdam s spilgto, oranžsarkano dhoti \  kas ik pa 
brīdim  slīdēja zemē, saskrēja citi puikas — viņa draugi un 
vienaudži.

A pstājuši savu rotaļu biedru, tie  noskatījās uz viņu ar 
neslēptu cieņu un skaudību. Kāds gluži kails, apputējis knē
velis iejautājās:

— Un ko tev šodien iedāvināja, Madho?
Uz to šis atbildēja cienīgi un bez steigas:
— Kad man izdarīja m undanu2, man uzdāvināja šo jauno 

dhoti un daudz saldumu. Kādreiz arī tu visu to dabūsi.
Knēvelis neteica vairs ne vārda. V iņš ju ta  rūgtu žēlumu, 

ka laiks, kad viņam  izdarīs m undanu, nav vēl pienācis. Kāds 
cits, taisni otrādi, nožēloja, ka šis laiks jau  garām.

— Kamēr tev nebija pārdūruši ausi, tu droši vien pat ne
zināji, ka pasaulē ir dhoti un saldumi, — viņš zobgalīgi no
teica, pam ājis uz auskariņu plikgalvja zēna ausī.

Sablīvuši ciešā bariņā, puišeļi ņēm ās aplūkot M adho ausis. 
Ausu ļipiņas bija pārdurtas un caurum iņos ievērti mazi vara 
auskariņi. Ausu caurduršanas cerem onija b ija  notikusi

1 Dhoti —  vīriešu nacionālais apģērbs — gurnu apsējs.
2 Mundans —  matu skūšanas cerem onija zēniem.



pavisam  nesen, tāpēc ausis vēl bija pietūkušas un uz auskaru 
lociņiem  redzami sažuvuši asins pilieniņi. Kāds ņiprs pui
šelis, acīm neuzticēdamies, nolēma aptaustīt M adho ausi. 
Šis aiz sāpēm  kram pjaini ierāva dvašu un spēji atkāpās, 
acīs viņam  saskrēja lielas asaras. Puišelis nobijies aši a t
rāva roku. A rī citi puikas satrūkušies pieklusa. Nabaga ļaužu 
bērni, viņi baidījās sagādāt nepatikšanas bagātas m ājas m an
tiniekam . Bet Madho, viebdam ies aiz sāpēm, neviļus iedo
mājās, ko izcietis viņa mīlulis kazlēns, kad tam apgrieza 
ausis.

«Man ausis tikai m azm azdrusciņ pārdūra, un arī tad sāp, 
bet viņam, nabadziņam, gandrīz pusausi nošņapa.» Viņam  sa
m etās ļoti žēl kazlēna, gribējās to  tūliņ noķert, samīļot, pa
glaudīt . . .

Kazlēns, grūzdam ies a r  purniņu m ātes tesmeni un kulstī
dams strupo astīti, noņēmies zīda. Kaza m ierīgi grem oja un 
tikai lāgu lāgiem, galvu pagriezusi, aplūkoja savu bērnu.

«Pašlaik to var viegli notvert,» M adho apsvēra un pa
stāstīja biedriem  savu plānu.

Bariņš nekavējoties izvērsās ķēdē, kazu un kazlēnu ielenca 
un saņēm a gūstā. N otvēruši kazlēnu aiz kājām , bērni ievilka 
to pagalm a dibenā sakrautajā  salmu gubā un, sasēdušies ap
kārt, sāka ar kazlēnu spēlēties.

Kaza, baidīdam ās iet tuvāk, žēli m ekšķināja, it kā gribē
dama sacīt bērniem : «Pielūkojiet, bērni, nedariet pāri Mun- 
m unam , neraustiet to aiz astes un ausīm.»

Mazas rociņas mīlīgi glaudīja kazlēnu, un tas, acis p ievē
ris, šķita snaužam. Bērnu glāsti tam gan patika, gan to arī 
apgrūtināja. Lāgiem tas lūkoja izrauties no viņu apkam pie
niem, trūkās kājās, spārdījās, bet tad atkal nevarīgi pierima 
un aizvēra acis. Nolēmuši kazlēnu pabarot, bērni pūlējās a t
plest tam muti, taču tas cieši sakoda zobus. Viņi labināja to 
mīlīgiem vārdiem  — tas likās viņus nedzirdam. Viņi glaudīja 
tam  m uguriņu — kazlēns īdzīgi bozās. Redzams, kaut kas 
kazlēna īsajā mūžā bija tam  iem ācījis baidīties no 
cilvēka.

Uzticēšanās rodas no nezināšanas, reizē ar dzīves p iere
dzi nāk piesardzība. Kazlēns necik ilgi vēl nebija dzīvojis 
pasaulē, bet jau  saprata, ka nekad nevajag pret dzeloni spār
dīt. Kad bērni viņam  uzmācās, viņš neturējās pretim . Viņš 
iecietīgi panesa bērnu m uļķību un vieglprātību un pat juta



p re t tiem  kaut ko līdzīgu žēlumam. Sis mazais dzivnieks jau  
spēja novērtē t cilvēku labās un ļaunās puses.

Kazlēns bija sīki izpētījis ikvienu no bērniem. V iņš uz
ticīgi gāja  klāt tiem, kuri izturējās pret viņu laipni, neda
rīja  viņam  pāri, un vairījās no tiem, kuri kaut reizi bija 
nodarījuši viņam  sāpes. Visā šai palaidņu barā viņš uz
reiz pam anīja savu saim nieku M adho, skrēja pie tā bez sauk
šanas un visu laiku grozījās tuvum ā, pat tad, kad zēns viņu 
neievēro ja  vai arī centās no viņa atkratīties.

. . .  A r gadiem  M adho un M unm uns bija tik stipri p ieķē
rušies viens otram, ka šo pieķeršanos varētu  dēvēt par mī
lestību. Katrā ziņā v ienm ēr šķita, ka M unmuns ļoti labi 
saprot, ko jū t viņa mazais saim nieks, vai arī noteikti cen
šas saprast un jū t tam  līdzi ar visu savu niecīgo būtni. 
Kad tēvs vai m āte rā ja  M adho un zēns apvainojies nolīda 
kaut ku r kaktiņā ar savām  grām atām , M unmuns, piegājis 
viņam klāt, ņēmās ar sāniem  trīties zēnam gar m uguru, pū
lēdam ies draugu uzjau trināt un pie tās pašas reizes notvert 
izdevīgu brīdi un pazelēt kādas grām atas stūri. Kad M adho 
ņēm a nost grām atu, M unm uns uzlūkoja viņu tik izteiksmīgi, 
it kā gribētu sacīt: «Ļauj jel man mazliet to pazelēt, tā taču 
nekam  citam neder. Bilžu tanī nav, tikai nez kādi melni ķe
buri uz balta papīra. Nedrīkst? . . .  N u labi! . . .  Tad dosimies 
kau t kur no šejienes tālāk, kur mēs būsim divatā vien. Sē
dies jāšus m an m ugurā, un es, laiļ tevi iepriecinātu, lē
kāšu un cilpošu. Ēdini mani ar zaļu zāliti. Iebāzis galvu tev  
padusē, es svētlaim īgi snaudīšu, un pēc tam tu noliksi galvu 
m an uz m uguras un m ierīgi atdusēsies.» Liekas, svešam  šī 
acu  valoda laikam  gan nebija saprotam a, taču M adho un M un
m uns ar tās palīdzību izskaidrojās lieliski. Piemirsis par ve
cākiem, M adho kopā ar M unm unu aizjoza no mājām, un abi 
draugi augu dienu klaiņoja pa dārziem  un laukiem. J a  sagri
bējās ēst, M unmuns ņēmās plūkāt zaļo zālīti, bet M adho tā 
arī k laiņāja  izsalcis, iztikdams tikai a r sava melnā drauga 
sabiedrību.

Laiks gāja . . .  Āzim jau skaitījās trīs gadi. Zēnam M adho 
apritēja  septiņi. M unm uns jau  bija stiprāks, veiklāks un pat 
sapratīgāks par savu mazo saimnieku. Un, ja  dažkārt gadī
jās, ka Munmuns, pie valga vedams, negribēja iet, M adho 
viņam  nekā vairs nevarēja  padarīt: āzis vilka puiku sev 
līdzi. Taču to  visu viņš darīja  tāpat vien prieka pēc vai



arī tāpēc, lai pam ērotos spēkiem . Kaitināt M unmuns savu 
draugu nekad nekaitināja, nekā nedarīja  viņam par spīti. 
Pamanījis, ka M adho ar kaut ko nem ierā, viņš uzreiz k |uva  
padevīgs un paklausīgs.

Puikas, M adho vienaudži, allaž ska)i pauda savu ap
brīnu. «Kas par ragiem,» viņi jūsm oja, «tīri kā a r  eļļu 
ieziesti! Un cik mīksts kažoks. Taisni kā dūnas! Un kā tavs 
M uņmuns izaudzis, Madho!» Arī viņiem  pārlieku gribējās 
ar āzi parotaļāties. M adho labprāt noklausījās uzslavas sa
vam spalvainajam  draugam , tom ēr nespēja vienaldzīgi no
skatīties, ka biedri ro taļājas ar M unmunu. Viņš uz vietas 
klupa M unmunam klāt un skūpstīja to un glaudīja.

Beigu beigās M unm uns k ļuva par visa ciema bērnu mī
luli.

Patiesību sakot, arī pieaugušie nevarēja  atturēties, laipni 
neuzlūkojuši M unmunu, kad tas gāja garām. Taču M un
m uns ne par vienu nelikās ne zinis. Viņam klājās labi un 
nebija nekādas daļas gar svešiem cilvēkm. Kopā ar M adho 
viņš ne no kā un ne no viena nebaidījās.

Pēc M unmuna dzimšanas viņa m āte droši v ien  bija a t
nesusi vēl savu duci kazlēnu. Viņa ar sirdi un dvēseli kal
poja saviem  saimniekiem, vairodam a viņu ganām pulku un 
apgādādam a ģimeni ar pienu. Taču no visa sava lielā pēc
nācēju  pulka kaza sevišķi mīlēja M unmunu, it kā citus kaz
lēnus neuzskatītu par saviem  īstiem bērniem.

Turpretim  M unmuns neju ta  īpašu pieķeršanos savai m ā
tei. To viņš bija izjutis tikai savos pirm ajos dzīves m ēne
šos, kam ēr m āte viņu zīdīja. Taču kaza arī patlaban vēl lo
loja pret viņu m aigas jūtas. Pamanījusi, ka M unmuns un 
M adho rotaļājas vai arī, izlaidušies uz zemas koka gultiņas, 
sildās saulgozī, kaza noraudzījās uz viņiem  ar laipnu, vērīgu 
skatienu.

Reizēm M unmuns piegāja pie m ātes siles un, pastūm is 
kazu pie malas, notiesāja klijas un pelavas, kas nepavisam  
nebija dom ātas viņam, bet māte, paklausīgi pavirzījusies no
stāk, m ierīgi grem oja. Lai kaza nepaliktu badā, M adho nācās 
apsargāt to no šādiem M unmuna uzbrukumiem. M adho gri
bējās, lai M unmuns, tāpat kā agrāk, zīstu m ātes pienu. Sa
tvēris āzi aiz ragiem, viņš to vilka pie kazas un lika tā 
purnu pie pupiem. Taču M unmuns grieza galvu projām, 
sprauslāja un ar spēku rāvās ārā no zēna rokām. M adho to



nekādi nevarē ja  saprast un bargi sodīja M unm unu par tā 
stūrgalvību. V iņš pauksnija tam pa m uguru vai arī dunkāja 
ar dūrīti sānos. M unm uns padevīgi saņēm a sodu, noskurinā
jās  ar visu ķerm eni, gluži kā izpurinādam s putekļus no sava 
kažoka, un, it kā nekas nebūtu  noticis, kopā ar M adho de
vās klaiņot pa ciematu.

Pagāja vēl gads. M adho apritēja  astoņi, bet M unmuns nu 
jau  bija pārvērties par četrus gadus vecu skaistuli.

V ērodam s Madho, tēvs priecīgi smaidīja, un m āte vispār 
uzskatīja sevi par vislaim īgāko m āti pasaulē. Viņi cerēja, 
ka dēla nākotne būs līksma un gaiša.

Bet M unm una m āte b ija  stipri novecojusi. Kazlēni viņai 
vairs neradās, un pienu viņa nedeva. Un, ja dzīvniekiem  ir 
kaut kādas tiesības uz saviem  bērniem, tad, jādom ā, tikai 
tiesības skatīties uz tiem. Viņa šīs tiesības izm antoja — ska
tījās uz M unmunu un bija apm ierināta. Gulēdama uz sal
miem, vecā kaza laiski grem oja un pateicās v isaugstākajam  
par laimi, ko tas viņai piešķīris M unm una personā. Kādu 
viņa iedom ājās savu kazu dievu — cilvēka vai arī kāda 
dzīvnieka izskatā, — grūti pateik t. Pati taču viņa uz to a t
bildēt nevarēja.

M adho sen gribēja iejūgt M unm unu ratiņos un pavizi
nāties pa ciemu. Viņš iztēlojās, kādām  acīm uz viņu lūko
sies viņa vienaudži, un jau  aizlaikus priecājās un lepojās.

Kavēja tikai tas, ka nebija ratiņu, un M adho lūdza tēvu 
tos uztaisīt. Taču tēvs nebija ar m ieru un turklāt tik nikni 
paraudzījās uz M unmunu, it kā tas būtu galvenais vaini
nieks dēla ērm ībās un untumos.

M unmuns necentās m ācīties cilvēku valodu un iedziļinā
ties visā, ko ap viņu runāja. Viņš arī neprata uzminēt cil
vēku slepenos nodomus un jūtas. Un tom ēr viņš m anīja, ka 
dažu pēdējo dienu laikā viņam tiek veltīta daudz lielāka uz
manība. Ieraudzīdami viņu, ļaudis sāka nez par ko apspries
ties un uzlūkoja viņu tā, it kā pēc acum ēra aprēķinātu  viņa 
treknum u un svaru.

Saimnieka m ājā notika tāda kā gatavošanās, un kaut kas 
bija m ainījies pierastajos apstākļos.

Redzēdams, kas notiek, M unm uns kā pa miglu atcerējās 
kaut ko ļoti nepatīkam u, smagu, ko viņam bija gadījies re
dzēt bērnībā, un šis atm iņas darīja  viņam  sāpes, radīja



bažas. M adho nevarēja  pat viņam  līdzi just, jo  pats nekā ne
saprata un nekā nenojauta. Todien, kad M adho pirm o reizi 
tika pakļauts galvas skūšanas cerem onijai, M unm unu ap 
vija ar ziedu vītnēm  un ar sarkanu pulveri iekrāso ja tam 
pierē zīmi. Un tagad M adho priecājās, domādams, ka drīz 
M unm unu atkal izgreznos ar košiem  ziediem  un izrādīs tam 
cieņu. Rīt vajadzēja  notikt o lrreizējai galvas skūšanai, un 
šoreiz M adho pats appušķos savu āzi, radīs M unm unu sa
viem  draugiem , lielīsies ar viņu.

Bet nākam ajā rītā  pēc krāšņas ziedošanas cerem onijas, 
kad dziedāja apsveikum a dziesmu par godu Madho, zēns 
kā nepilnīgs skraidīja pa pagalm u, ielūkodam ies katrā  kak 
tiņā, m eklēdam s M unmunu. V iņa drauga nekur nebija.

Pagalm ā rosījās kalpi, gatavodam i visam  ciemam svētku 
mielastu. Pieredzējuši pavāri dižojās cits p ret citu  ar savu 
m eistarību. Uz paaugstinājum a sēdēja m unši1 un, sūkdams 
pīpi, ik pa brīdim  uzmeta skatienu katlam , kurā vārījās 
ēdiens. Te gandrīz neviens neielūkojās. Pagāja garām  arī 
M adho. V ai gan viņš varē ja  iedom āties, ka M unmuns m ek
lējam s šeit, ka šai katlā  vārās M unmuna gaļa, a r ko cienās 
viesus, kas sabraukuši uz ģimenes svinībām!

Ikviens darīja  savu darām o. Tikai svinību vaininieks 
M adho nekur nevarē ja  rimties. Kur gan palicis viņa draugs? 
Kur ir M unmuns? Bet vai nu viņam  to teiks m ājinieki un 
viesi? Tie viņam  samelos, izskaidros M unm una pazušanu 
kaut kā citādi.

Savās bēdās M adho devās pie M unm una mātes. V arbūt 
vecā kaza zina, ku r palicis viņas dēls? Piegājis pie kazas, 
kas b ija  piesieta v istā lākajā  dārza stūrī, M adho apķērās 
viņai ap kaklu un, iespiedis seju  garajā, asajā vilnā, sāka 
rūgti raudāt. N eviens no m ājiniekiem  viņu nedzirdēja, un, 
ja  kāds arī būtu dzirdējis, tad nez vai tas būtu sapratis zēna 
sirdssāpes.

Kaza, kā parasti, gausi un smagi grem oja, un tikai reizu
mis, galvu pagriezusi, vērīgi paraudzījās zēnā. M adho, sa
stapis viņas skatienu, ju ta  zināmu atvieglojum u. Zēnam 
šķita, ka  arī viņa sēro par M unmunu. Visā m ājā vald īja  ro 
sība, skanēja dziesmas un himnas. Gaisu pildīja pavasara 
smaržas. Rituāla sārtā dedzināmo eļļu un zāļu arom āts jau 

1 Munši —  šeit: kantorists, pārvaldnieks.



cās ar ēdienu smaržām no m ielasta gaidei, kur cienājās viesi. 
Tikai vecajai kazai un M adho nebija  ne gar ko daļas: kaza 
klusu gulēja, nicīgi vērodam a cietsirdīgo cilvēku sabiedrību, 
bet zēns gauži raudāja, raustīdam ies nāves skumjās, kā droši 
vien bija raustījies arī Munmuns, kad viņu vilka uz ziedokli.



E D M U N D S  Ņ1 ZJ URS KI S ,  

po/u rakstnieks

PIELĪDEJS

Tai m ākoņainajā m arta dienā, kad mūsu klases audzinā
tā js  pans Zvačeks atveda jaunu skolnieku, mēs bijām  bez
gala pāi steigti. Sādā laikā jauns skolnieks? Tā bija īsta sen
sācija. Protams, septem brī un reizēm pat oktobrī pie mums 
pārnāca audzēkņi no citām skolām. Taču mācību gada sā
kum ā tas neatstāja  gandrīz nekādu iespaidu: skola dūca kā 
bišu spiets, un viss vēl bija mainigs, nenoturīgs. Jauna 
audzēkņa parādīšanās saistīja klases uzman-hu ne vairāk  kā 
v ienu dienu: kāds aizliek viņam  kā ju  priekšā, starpbrīdī uz
grūžas virsū, pasmejas, pazobojas un atstaj mierā. Un ko 
gan lai iesāk ar šādu jaunatnācēju? Viss taču par viņu jau  
zināms: no kurienes atbraucis, kur dzīvo, kas ir viņa tēvs. 
Viņam tiek dota iesauka, pielīm ēta gatava etiķete: «mem- 
mes dēliņš» vai «pašu puika», «pinkšķis» vai «kārtīgs zēns». 
Taisnīgi vai netaisnīgi — kurš gan ies iedziļināties sīku
mos? Nabags nav paguvis vēl ne attapties, kad viņš jau  ap
runāts, nokrustīts un kvalificēts. Pēc tam viņš tiek ierau ts 
skolas dzīves virpulī un kļūst par vienu no «četrdesm it lau
pītājiem», kā pans Zvačeks mēdza dēvēt mūsu klasi.

Vienīgi reizumis kāds no skolotājiem , uzdūries žurnālā 
nepazīstam am  uzvārdam, uz brīdi apstājas un pārlaiž kla
sei skatienu:

— Kurš tas ir?
Jaunais skolnieks pieceļas apjucis un samulsis: skaidrs — 

nevienam  nav patīkami, ka viņš ir «jauniņais».
— A, tas esi tu! — skolotājs vīlies noteiks — ģēnija vielā 

viņš ieraudzījis vēl vienu visparastāko radījumu! — un, 
smagi nopūties, stāsies pie kārtē jās stundas.

Turpretim  ar Rūdolfu Ceinu viss notika savādāk. Kopš 
viņa ierašanās pirmā brīža mēs uzreiz sajutām , ka tas nav  
parasts jaunatnācējs.

Todien mēs gaidījām  Zvačeku (viņš m ācīja poļu valodu). 
Zvans jau  bija noskanējis pirms piecpadsm it minūtēm, bet 
viņa vēl aizvien nebija. Te pēkšņi durvis atsprāga vaļā, un



mēs ieraudzījām  milzīgu burtn īcu  kaudzi, virs kuras ugunīgi 
kvēlo ja  rūsgans m atu ērkulis. Klasē ienāca izstīdzējis zeņ
ķis zilā kombinezonā un lielos gum ijas zābakos, bet aiz viņa 
pans Zvačeks ar noslēpum ainu smaidu uz lūpām. Klasē uz
vēdīja  kūpinātu zivju smarža. N eviens nešaubījās, ka šī 
smarža nāca no savadnieka, kurš bija atnesis burtnīcas ar 
m ūsu kontroldarbiem . Troksnis klasē pierima. Mēs ostījām  
gaisu un neizpratnē skatījām ies uz «jaunatklāto brīnumu». 
Bet «brīnums» tikm ēr vienā mierā nolika burtnīcas uz galda, 
nostājās, plati ieplētis kājas, un, izrādidam s acīm reazamu 
nevērtību, bez mazākā mulsuma vērās klasē. Sis nekauņa ne
maz neatgādināja biklu jaunatnācēju . Šķita, ka mūsu priekšā 
stāv labi trenēts sportists un augstprātīgi skatās uz nepazīs
tam u publiku. V ajadzētu vēl tikai viņam  pacelt rokas un, 
vēlīgi smaidot, sasveicināties ar mums. Tas viss kaitināja un 
pat aizvainoja: kā var tik nekautrīgi skatīties, ja  viņš nav 
nekas vairāk  kā jaunatnācējs, ja viņam  ir vasaras raibu
miem klāta seja un pie tam viņš jau  pa gabalu ož pēc žā
vētas voblas?

Skolnieku skatieni pievērsās panam  Zvačekam, it kā p ra
sīdami no viņa sikākus paskaidrojum us. Tom ēr Zvačeks ne
apm ierināja mūsu ziņkārību:

— Te būs jum s vēl viens ģēnijs. V iņu sauc Rūdolfs Ceina.
Un vairāk  — ne vārda. Pēc tam viņš pavērās apkārt, kur

nosēdināt jauniņo. V iņa skatiens apstājās pie pirm ā sola. 
Kopš janvāra  tur bija nosēdināts Kurta par priekšā teik
šanu un citiem  smagiem noziegum iem  pret skolā pastāvošo 
kārtību.

— Kurta, dodies atpakaļ uz savu vietu, — Žvačeks sa
cīja, — bet tu, Ceina, sēdies Kurtas vietā.

Visu stundu mēs pētījām  jauniņo. Itin viss mums viņā šķita 
dīvains. Ja u  pats vārds skanēja neparasti m ūsu klasē, kurā 
lielākoties bija Jurkas, Andžeji, Staši. Un tad vēl šis ska
tiens, šie gum ijas zābaki, apģērbs un smaka. No kurienes 
viņš un kāpēc ieradies pie mums ar tādu  novēlošanos — 
mācību gada o tra jā  pusē?

Starpbrīdī mēs ielencām  viņu ciešā lokā un pātagojām  ar 
zobgalīgiem skatieniem . Pirmais uzbrukum ā devās K urta un 
noprasīja viņam ar ņirdzīgu smīnu:

— Piedošanu! Vai kolēģa gadījum ā nenāk no kūpinātavas?



— Ja, tur es dabūju  šo spectērpu.
— Tātad kolēģa kūpināja zivis?
— Kūpināju! — Ceina atk lāti atbildēja.
— Pie pašas jūras?
— Pie pašas jūras.
— Savādi, ka kolēģa ieradies pie mums.
— Kāpēc savādi?
— Nu kas tad nāk uz skolu m ācību gada beigās?
— Gadās arī tā.
— Tēvs, kā redzams saņēmis paaugstinājum u un pārcē

lies uz Varšavu?
— M an nav tēva.
Kurta m azliet aprāvās.
— Bet kur kolēģa dzīvo?
— Vēl nezinu, ku r es dzīvošu . . .
Tā arī bija visa saruna ar Ceinu. Mums neizdevās viņu 

pārsteigt, apmulsināt, izsist no sliedēm. Viņš nedeva mums 
vielu  arī zobgalībām — saruna uzreiz ievirzījās nopietnā gul
tnē, kļuva garlaicīga un parasta.

Visi bija vienis prātis, ka šis jauniņais ir ļoti noslēgts. To
m ēr nākam ā stunda ienesa zinām u skaidrību par Ceinu. Bija 
m atem ātika. Mēs tai laikā m ācījām ies procentus. Tēvocis, 
kā mēs bijām  iesaukuši skolotāju, lepojās ar to, ka viņš tu 
vina zinātni dzīvei un katru  jau tā  jumu pielāgo ikviena sko
lēna individuālajām  īpatnībām . Izsauc pie tāfeles, piemēram, 
resnīti Krapuļeviču, nelabojam u sliņķi un kārum nieku, un 
uzdod viņam  šādu jautājum u:

— Krapuļevič! Tavā dzimšanas dienā nopirka torti un sa
dalīja to sešpadsm it daļās. Ko tu, puis, labāk apēstu — asto
ņus procentus tortes vai sešpadsm ito daļu?

Kā zināms, K rapuļevičs nevarē ja  lepoties ar spējām  visu 
ā tri apjēgt. Viņš ilgi gudro, bola acis, kasa pakausi un klusē.

— Tātad kādu porciju  tu labāk ēstu, puis?
— Lielāko, pan profesor! — Krapuļevičs beidzot atbild.
Klase smejas.
Tēvocis brauka savu plāno bārdiņu un viltīgi smīkņā:
— To mes zinām. Bet tu, puis, parēķini — kāda porcija 

būs lielāka: astoņi procenti vai sešpadsm itā daļa?
Bet Krapuļevičs baidās no procentiem . Viņš mēģina kom 

binēt, zīmē uz tāfeles kaut kādus kvadrātiņus, kustina lūpas



un atkal iegrim st domās. Kas tad dala torti procentos? La
bāk tais pašos gabalos. Un, pieņēm is lēmumu, atbild:

— Sešpadsmito daļu.
Tēvocis noplāta rokas un sm ejas no visas sirds:
— Un tu vēl gribēji panašķoties ar torti. Marš, savā vietā! 

Bez m atem ātikas tu  vienm ēr iesēdīsies peļķē! . . .
Todien, kā parasti, izlicis savas m antiņas uz galda un uz

karinājis savu nem irstīgo lietussargu kā karogu uz tāfeles 
malas, Tēvocis ilgi izraudzījās nākam o upuri. Diezgan iz- 
čāpstinājis bezzobaino muti, viņš beidzot norādīja uz mani:

— Šodien mēs palūgsim  pie tāfeles m ūsu bokseri.
Visus, kas nodarbojās ar vingrošanu, Tēvocis sauca par

bokseriem, bet boksu ne acu galā neieraudzīja  un tāpēc bieži 
vien mēdza paņirgāties par šo sporta veidu.

Kad es aizgāju pie tāfeles, viņš nodiktēja m an vienu no sa
viem  dīvainajiem  uzdevumiem:

— Pieraksti, puis: trīsdesm it pieci procenti bokseru paliek 
par kropļiem  uz visu mūžu. M ūsu skolā no četri simti div
desmit skolēniem  simt astoņdesm it nodarbojas ar boksu. 
Kāds procents no mūsu skolas audzēkņiem  kļūs par 
kropļiem?

īpaši neiedziļinādam ies saturā, es p ierakstīju  uzdevuma 
noteikumus. Tāpat kā Krapuļevičs, es nebiju  draugos ar 
procentiem . Taču klasē darbojās labi nostādīta priekšā teik
šanas sistēma, un es paļāvos uz biedru palīdzību, it īpaši uz 
tādu m eistaru, kāds šai nozarē bija Kurta.

Pagriezies ar seju  pret klasi, es ar šausmām ieraudzīju, 
ka Kurtas v ietā  pirm ajā solā sēž šis jauniņais, kā v iņu tur 
sauca — Ceina, vai? Samulsis un apjucis es sāku raidīt bied
riem izmisīgas zīmes. Kaut vai pateik tu  priekšā pirm o dar
bību, bet pēc tam  gan jau  kaut kā izķepurošos: neesm u jau  
galīgais stulbenis . . .  Tom ēr palīdzība nenāca. Es dzirdēju ne
skaidru m urm ināšanu, bet saklausīt nevarē ju  ne vārda. V ie
nīgā cerība tagad bija jauniņais. Es nemanot atvirzījos no 
tāfeles un daudznozīmīgi piem iedzu viņam  ar aci. Viņš sa
prata un nez kāpēc nosarka. Es saspicēju ausis un gaidīju 
ar nepacietību. Taču veltīgi. V iņš nodūra acis un klusēja. 
V ienīgi viņa sārtās rokas kram pjaini sažņaudzās.

— Nu, kas ir, puis? — es sadzirdēju Tēvoča mīlīgo balsi. 
Tas nozīmēja, ka viņa pacietības m ērs ir pilns. Tūdaļ viņš



sāks ņirgāties un ņem t uz zoba, bet, kad viņam  tas apniks, 
ieliks divnieku un nosēdinās savā vietā. V iņš vienm ēr tā rī
ko jas ar sliņķiem.

N oskaities uz Ceinu, es sajutu, ka m anā galvā valda ne
iedom ājam s haoss. Mani pārņēm a garīgs aptumsums. Es bi
ju  pārliecināts: ja  šajā brīdī Tēvocis man pajautātu , cik ir 
divreiz divi, es nevarētu  atbildēt.

Es stāvēju  bezpalīdzīgs un pazemots, bet šis nelietis Ceina 
joprojām  klusēja. Viņš sēdēja, tāpat kā agrāk, nodurtu 
galvu, un izlikās, ka neko neredz un neko nesaprot.

Beidzot notika visbriesm īgākais. Es sadzirdēju Tēvoča ne
pacietīgo čāpstināšanu, bet pēc tam viņa astm atiķa balsi:

— Bet varbūt tu pateiksi man, cik procentu  ir simt astoņ
desmit no četri simti divdesmit?

Es zināju, ka tas ir viegls jautājum s. Tātad Tēvocim šodien 
bija ļoti m ierm īlīgs noskaņojum s, un tāpēc viņš nenosēdi- 
nāja mani uzreiz savā vietā, bet m ēģina vēl izdabūt no ma
nis kaut kādas zināšanas. Bet es diemžēl vairs nebiju spē
jīgs domāt. Es stāvēju  ar m uļķīgu izteiksmi sejā un klusēju. 
Tas pārsteidza pat Tēvoci. Viņš pietrūkās no krēsla, ko pa
rasti stundās nekad nedarīja, noņēma lietussargu, a tvēra  to 
vajā, atkal aizvēra ciet un draudoši pavicināja gaisā.

— Bokss noved pie fiziskas kroplības, — viņš iesaucās 
aizsmakušā balsī, — bet tu, puis, tu rk lāt vēl esi intelek
tuāls kroplis! — Un, strau ji pagriezies pret klasi, traģiski p ie
bilda: — Kas v a r būt vēl briesm īgāks par garīgu diskvali
fikāciju! M atem ātika ir garīgs sports. Bokseris Hrustovičs 
nezina m atemātiku. Bokseris Hrustovičs tiek  diskvalificēts!

Tēvoča valodā tas nozīm ēja, ka es esmu dabūjis v ieni
nieku. Klase pamira, pārsteigta par šādu sagrāvi. Bet Tēvo
cis tikm ēr jau  m eklēja jaunu upuri. V iņa skatiens pēkšņi 
apstājās pie Ceinas ugunssarkanā ērkuļa. Kādu brīdi viņš 
skatījās uz Ceinu ar neizpratni, it kā brīnīdamies, kur šeit 
radies tāds eksotisks eksem plārs, bet pēc tam, norādīdam s 
uz viņu ar lietussargu, noprasīja:

— V arbūt tu man atbildēsi, puis?
Ceina nodrebēja un piecēlās kājās. Viņš uzmeta m an īsu 

mirkli, samulsa un nodūra galvu.
Tēvocis bargi piedauzīja ar lietussargu pa grīdu.
— Kas ir, puis? Vai tevi arī diskvalificēt? Pēc izskata tu



ļoti atgādini bokseri. Vai gadījum ā tu  neesi tas pats jaunais 
ģēnijs, par kuru  stāstīja  pans Zvačeks?

Ceina sakoda zobus. V iņa sejas m uskuli nervozi savilkās. 
V iņš iznāca no sola, p iegāja pie tāfeles, paņēma rokā krītu  
un, neteikdam s ne vārda, neparasti ātri sāka risināt uzde
vumu. Pabeidzis viņš nostājās m alā un klusēdam s gaidīja no
durtu galvu.

Tēvocis aizkleim uroja pie tāfeles, paskatījās un sastinga, 
kā triekas ķerts. Pēc tam  pačāpstināja lūpas un ilgi ar ziņ
kāri raudzījās uz Ceinu.

— Kā tevi sauc, kolēģa? — viņš beidzot noprasīja.
— Rūdolfs Ceina.
Tēvocis p iegāja pie viņa, uzlika roku viņam  uz pleca un, 

pagriezies p ret klasi, svinīgi paziņoja:
— Skatieties, četrkājainie! Lūk, pirm ais homo sapiens  starp 

zinātnes giboniem. Rūdolfs Ceina! — Viņš piekjāva puisēnu 
pie savas novalkātās jakas. — Tu izglābi klases godu un 
vecā skolotāja ticību m ūsdienu jaunatnei. Slava tev  par to!

Un visai klasei par lielu brīnum u viņš noskūpstīja zēnu. 
A k dievs! Tik tiešām tas bija aizkustinošs skats, bet mēs, 
četrdesm it rūdīti laupītāji, noraudzījām ies ta jā  bez mazākā 
aizkustinājum a. Mūsu četrkājaino bars nebija spējīgs no
vērtē t šā brīža nozīmīgumu. Vienīgais, ko mēs sajutām , tas 
bija bezgalīgs naids pret Ceinu. Kā viņš drīkstēja  tā rīko
ties! V iņš pastrādāja drausm īgu noziegum u pret m ūsu k la
ses kodeksu: zināja un nepateica priekšā. Vai nu viņš ir 
gļēvulis, vai arī — vēl sliktāk — zemisks nelietis, kurš, izman
todams biedra nelaimi, gribēja nopelnīt sev labāku atzīmi.

Nabaga Tēvocis, ja  viņš būtu zinājis, kādu lāča pakalpo
jum u viņš izdarīja savam mīlulim, slavēdams viņu klases 
priekšā!

Pēc stundas pie manis pienāca Kurta:
— Redzēji? Ir gan gnīda!
Es klusēju: mani sm acēja dusmas.
— Labs ir, nenokar degunu, — viņš noteica. — M ēs vēl 

norēķināsim ies ar pielīdēju!
Tā pirmo reizi izskanēja šī iesauka, kas vēlāk  pielipa Cei- 

nam uz ilgu laiku.
N ākam ās dienas mūs pārliecināja, ka šī iesauka dota pēc 

nopelniem. Viss norādīja uz to, ka Ceina ir karjerists, 
iztapoņa un pielīdējs. Uz stundām  viņš ieradās allaž labi



sagatavojies. Pat starpbrīžos viņu varēja  redzēt sēžam kaut 
kur nostūrī a r grām atu rokās. Stundās viņš sēdēja klusi, k lau
sījās uzmanīgi, zinātkāri vērdam ies skolotājā. Ja  kāds no 
zēniem atbildot kļūdījās, skolotājs griezās pie Ceinas, it kā 
gribēdam s mūs nokaunināt:

— Nu, bet tu, Ceina?
Un Ceina atbildēja. V iņš v ienm ēr visu zināja.
Starpbrīžos Zvačeks ne vienreiz vien paņēm a Ceinu zem 

rokas un pastaigājās ar viņu pa gaiteni. A rī citi skolotāji 
m inēja viņu mums par paraugu. Uzsmaidīja viņam, aprunā
jās ar viņu. Viņš bija skolotāju elks. V iņu sūtīja pēc krīta, 
pēc uzskates līdzekļiem. Viņš nesa kartes un burtnīcas ar 
kontroldarbiem , nedzina jokus, nesarunājās stundās, neplū
cās un nepiedalījās zēnu nedarbos. Ikviens kautiņš vai strīds 
iedvesa viņam  bailes. Šādos brīžos viņš uztraucās, piesarka 
un runāja  drebošā balsī:

— N evajag . . .  nedariet to . . .  var 
iznākt nepatikšanas . .  .

— A k tu, pielidējs! — mēs atbildē
jām  un dzinām viņu prom. — Lasies 
prom, citādi vēl uzrausies.

Tādās reizēs viņš saknieba lūpas un 
acis viņam ļauni iedzirkstījās. Mums 
pār m uguru pārskrēja tirpas; mēs ne
varējām  pārvarēt satraukum u un ne
m ieru, mums šķita, ka viņa vārdos 
slēpjas draudi.

Kādu dienu pirm s stundām  klasē 
iedrāzās Kurta aizelsies un satraukts.

— Man ir jaunum i par P ielīdēju ,— 
viņš klusi čukstēja, slaucīdam s ar pie
durkni nosvīdušo seju.

Mēs saspicējām  ausis.
— Pielīdējs dzīvo pie Zvačeka!
— Melo! — mēs iesaucām ies vienā 

balsī.
— Lai m ani pērkons sasper! —

Kurta apzvērēja un piem etināja:
— Es satiku Kicki no astotās klases.
Viņš dzīvo tai pašā mājā, kur Zva
čeks. Viņš man visu izstāstīja.



Šīs ziņas mums šķita ļoti svarīgas, un mēs sākām Ceinu 
izsekot. Kickis nebija melojis: Pielīdējs dzīvoja pie 2va- 
čeka. Un tas vien daudz ko nozīmēja. Vajadzēja vienmēr būt 
modriem un piesardzīgiem.

Veselu nedēļu mēs izturējāmies kā paipuisīši un neatļā
vāmies nekādas nerātnības. Šāds pielīdējs varēja kuru katru 
brīdi mūs nodot. Pārmaiņas mūsu uzvedībā bija tik kra
sas, ka to pamanīja pat skolotāji.

Kādā stundā Zvačeks ieminējās:
—  Redzu, ka sākat pieņemties prātā. Tas ir labi: ar pa

laidnībām nekur tālu netiksiet. —  To teikdams, viņš uz
smaidīja Ceinam.

Kādu citu reizi pirms sacerējuma Zvačeks kaut kā no
slēpumaini nosmīnēja sevī un nobrīdināja:

—  Strādājiet patstāvīgi! Nelūriet kaimiņa burtnīcā un ne
norakstiet. Tagad jums tas neizdosies. Esmu jūs atšifrējis.

Nē, ilgāk tā turpināties nedrīkstēja. Tas ir šausmīgi — 
dzīvot nemitīgās bailēs kaut kāda nelieša dēļ!

Zēni no astotās klases par mums smējās.
Reiz garajā starpbrīdī pie mums pienāca Kickis un, smai

dīdams pār visu seju, norādīja uz Ceinu.
—  Kā tad ir, vai Pielīdējs jūs beidzot iebāza maisā? Esat 

kļuvuši rāmi? Varu apsveikt: šodien Zvačeks jūs lielīja un 
minēja mums par paraugu.



M ēs klusējām , aizskarti vārīgā vietā.
— A k jūs kucēni! — viņš nevērīgi piebilda. — Vai nezi

nāt, kā  to dara? Reiz mums viens tāds bija. M ēs ar viņu ātri 
tikām  galā.

Jā , Kickim taisnība. Pielīdējs ilgāk vairs nav ciešams. Tam 
reiz jādara  gals.

Kickis mums neliedza dažus prātīgus padomus, un mēs 
sastādījām  rīcības plānu.

Sākām piesardzīgi. Vispirms Ceinam pazuda kurpes. M ek
lēdams tās, viņš izvandīja visu garderobi. Tad noskanēja 
zvans, un viņš aizslāja uz klasi savos gum ijas zābakos.

Pirmā stunda bija ģeogrāfija. Šo priekšm etu mums m ācīja 
skolas direktors. Viņš uzreiz ievēroja, ka Ceina nav pārāvis 
kājas.

— Ceina, ku r tavas kurpes? — viņš bargi noprasīja.
— Pazudušas, pan direktor! — Ceina nom urm ināja un pie

sarka.
— Ej pameklē!
Ceina aizgāja un, kā jau  tas bija gaidāms, atgriezās tuk 

šām rokām.
N ākam ajā stundā bija kontroldarbs poļu valodā. M ēs pa- 

slepus novērojām  Ceinu. Redzējām, kā viņš iem ērca spalvu 
tintnīcā un uzmeta burtnīcā milzīgu traipu.

Pēc stundas Pielīdējs, kā parasti, palīdzēja panam  Zvače- 
kam aiznest uz skolotāju istabu burtnīcas. Taču nebija vēl 
paspēris ne soli uz durvju  pusi, kad viņam  paslīdēja kāja  
un viņš nostiepās uz grīdas a r  visu burtnīcu kaudzi.

Zvačeks paskatījās uz v iņu ar pārm etum u un pašūpoja 
galvu.

V ēstures stundā pans A hilejs — tā mēs bijām  iesaukuši 
■mūsu vēsturnieku — izsauca Ceinu pie tāfeles. Ceina gri
bēja piecelties, bet nevarēja: brīnum ainā kārtā  viņš bija 
pielipis pie sola.

Pēc stundām  Ceina devās uz darbnīcu, kas atradās skolas 
pagalmā. Veselu mēnesi viņš strādāja instruktora vadībā pie 
lieliska lidm ašīnas modeļa. Bet todien v iņu gaidīja jaunas 
nepatikšanas: gandrīz pabeigtais modelis bija salauzts. Kurš 
to izdarījis — neviens nezināja. Ceina sastinga, kā zemē 
ieaudzis, un smagi elpoja. Man pār kauliem  pārskrēja nepa
tīkam as tirpas. Domāju, ka viņš metīsies mums virsū ar dū



rēm. Bet viņš tikai sakoda zobus un izskrēja laukā no darb 
nīcas.

Pirmie soļi bija sperti. Tomēr īstā izrēķināšanās ar Pielī- 
dēju  sākās nākam ajā dienā.

No rīta mums bija paredzēts gājiens uz teātri. Mēs izgā
jām  pagalm ā un sastājām ies kolonā. A r Ceinu neviens ne
gribēja stāties pārī. Viņš pagājās sāņus un drūmi vērās kaut 
kur tālumā.

— Ceina, kāpēc tu nestājies ierindā? — noprasīja pār
steigtais pans Zvačeks.

Ceina apmulsis klusēja.
Zvačeks vērīgāk paskatījās uz zēniem un, acīm redzot, 

kau t ko saprata.
— Kāpēc Ceinam nav pāra? — viņš griezās pie visiem.
N eviens neatbildēja.
— Es jau tā ju  — kāpēc jūs negribat iet kopā ar Ceinu?
Par laimi, Zvačeku pasauca direktors, un klase devās cejā.
Teātra durvīs mēs sadrūzm ējām ies un piespiedām  Pielī-

dēju  pie sienas. Ceina kļuva bāls un noturēja spiedienu ar 
lielu piepūli. Atsteidzās direktors.

— Kas noticis? — viņš uzsauca.
— Ceina grūstās, pan direktor! — kāds no zēniem pa

sūdzējās.
— N evienu es negrūstu! — Pielīdējs atbildēja dobjā balsī.
Taču noskaidrot, kam taisnība, nebijā  laika. D irektors k a t

ram gadījum am  padraudēja ar pirkstu Ceinam, un ar to viss 
beidzās.

A tceļā uz skolu notika jauns skandals. Sētnieka sieva pane 
V eicehovska pūzdama un elsdama šaudījās kā apsvilusi pa 
pagalmu. V iņa ielūkojās visos kaktos un kaut ko pikti m ur
m ināja sev zem deguna. Beidzot viņa pieskrēja pie Tēvoča 
un sāka sūdzēties, ka zēni viņai nočiepuši pīli.

Tēvocis aiz pārsteigum a acis vien iepleta.
— Vai tad tā var, pan profesor? — V eicehovska satraukti 

stāstīja. — A tstāju  savu pīlīti būrītī pie sarga būdas. Putnam 
arī der ieelpot svaigu gaisu, pan profesor, bet jūsu  palaidņi 
n o z a g a . . .

Tēvocis bezpalīdzīgi noplātīja rokas.
— Ejiet pie direktora, pane Veicehovska, viņš noskaid

ros. — Un Tēvocis aizsteidzās pie mums uz stundu.



Bet, tiklīdz viņš bija sācis mums diktēt uzdevumu, pirm ajā 
solā atskanēja žēlabaina pēkšķināšana. Tēvocis pārtrauca 
diktēšanu un aizdomīgi paskatījās uz klasi. Visi sēdēja m ie
rīgi. Taču nebija  viņš vēl paguvis atvērt muti, kad pēkšķinā
šana atskanēja no jauna. Ceina sēdēja ar m uļķīgu sejas 
izteiksmi, sasarcis līdz ausu  galiem.

— Kas tu r pēkšķina? — Tēvocis noprasīja.
N eviens neatbildēja.
— Vai tu, Ceina?
Ceina piecēlās un grasījās atbildēt, kad pēkšņi zem sola 

kāds sāka skrabināties un visi skaidri saklausīja: «Pēk, 
pēk!»

— Kas tev  tur ir? — Tēvocis kļuva tramīgs.
Ceina izvilka somu un atvēra to trīcošām  rokām. No so

mas izspurdza pārbiedēta pīle un, uzmācīgi pēkšķinādam a, 
cienīgi tipināja pāri visai klasei aiz pārsteigum a apstulbušā 
Tēvoča acu priekšā.

— Ķeriet oiet! — viņš iekliedzās, vicinādam s lietussargu.
Mēs uzšāvām ies kājās un m etāmies gūstīt bēgošo putnu.

Tom ēr noķert to nebija nemaz tik viegli. Pīle uzlaidās uz 
galda, uz palodzēm, palīda zem soliem, pārskrēja no vienas 
rindas uz otru. Sākās īstas m e d īb a s ...  Daži rāpoja uz čet
rām, citi skraidelēja starp soliem. Tēvocis m īņājās klases 
vidū, šņāca kā patvāris un draudēja pīlei a r lietussargu.

Izdzirduši troksni, atsteidzās arī direktors un Zvačeks. Aiz 
viņiem  tip ināja  nelaim īgā pane Veicehovska.

— Kas šeit p a r  tirgu?
— Ķeram pīli! — paskaidroja samulsušais Tēvocis.
— Pīli? — pārjau tā ja  d irek tors un neizpratnē paskatījās 

uz Tēvoci.
Tieši šajā  brīdī p īle  atgādināja par sevi ar sirdīgu pēkšķi- 

nāšanu.
— M anu pīlīt! — priecīgi iesaucās V eicehovska un dzi

rās jau  ķert putnu oiet, bet direktors satvēra Veicehovsku 
pie rokas un  sacīja:

— M ieru! Visi savās vietās! Kur šeit gadījusies pīle?
Visi klusēja.
— Vai tā  ir jūsu  pīle? — direktors pievērsās Vei- 

cehovskai.
— M ana, pan direktors, mana. Izčiepa, rakari . . .  no bū-



riša izčiepa, resgali! — viņa ātri ierunājās, it kā baidīda
mās, ka viņai pili var neatdot.

— Bet kāpēc pane tu r pīles skolā? Šeit nav nedz šķū
nis, ned? vistu  kūts!

V eicehovska novērsa skatienu sāņus un, acīm redzot, ap
vainojusies m urm ināja kaut ko neskaidru sev zem deguna.

D irektors tikm ēr nopratināja klasi:
— Kas paņēm a pīli no panes Veicehovskas?
N eviens — ne vārda. Visi klusēja, kā ūdeni m utē ieņē

muši.
— Pie kā atrada šo pīli?
— Ceinam tā bija somā! — iesaucās kāds no pēdējā sola.
D irektors izbrīnījies paskatījās uz Zvačeku. Zvačeks sa

mulsa.
— Ceina . . . vai taisnība? — viņš noprasīja un, it kā a t

bildēdams pats sev, klusi piebilda: — Tas nav iespējams.
— Bija man somā . . .  b e t . . .  — Ceina sam instinājās.
— Diezgan! Viss skaidrs! — direktors viņu pārtrauca.

— Ienāksi pie manis pēc stundām.
— B e t . . .
— Taisnoties varēsi pēc tam! — Un, pagriezies pret Tē

voci, d irektors jau  gluži m ierīgi noteica: — Palūgšu, jūs, pan 
kolēģa, tu rp ināt stundu.

Tikmēr no sola apakšas iznāca jau  nom ierinājusies pīle 
un cienīgi aizlīgoja uz vaļējām  durvīm . V eicehovska metās 
tai pakaļ. D irektors gribēja vēl kaut ko sacīt, taču  vienīgi 
noklepojās un izgāja no klases kopā ar Zvačeku. Mēs re
dzējām, kā viņš ar mokām apvaldīja  smieklus.

Kad mēs bijām  palikuši vieni paši, Tēvocis smagi atslīga 
uz krēsla.

— Rūdolf Ceina! — viņš teica. — M an ar nožēlu jākon
statē, ka mūsu savienība sāk šķobīties tāpat kā grieķu un 
turku  draudzība. Kā tu, puis, varē ji atnākt uz m anu stundu 
ar šo putnu?

— Tas nebiju es . . . nezinu, kā m anā somā gadījās p ī le . . . 
goda vārds . . . nezinu, — Ceina mulsi m urm ināja.

Bet Tēvocis tikai nogrozīja galvu. Viņa m atem ātiski p re
cīzais prāts nespēja ap tvert klases dzīvi visā tās sarežģītībā. 
Un pavisam  neticam a viņam  likās varbūtība, ka pīli Ceinas 
somā būtu varējis ielikt kāds cits.



Pēc zvana Pielīdējs ar sažņaugtām  dūrēm  pieskrēja pie 
Kurtas.

— Ko jūs no manis gribat? — viņš teica, tik  tikko apval
dīdams niknum u. — Ko jums no manis vajag?

Taču Kurta, aizsedzies ar žurnāla «Apkārt pasaulei» pēdējo 
num uru, izlikās, ka neko nav dzirdējis.

— Ko klusē? Domā, ka es nezinu? — Ceina pārlaida vi
siem naidpilnu skatienu. — Tā ir sazvērestība. Jū s  esat no
lēmuši izrēķināties ar mani?

— T u . . .  ko viņš tur muld? — tēlodam s izbrīnu, izmeta 
Pendzeļkevičs.

— Es zinu! — drebēdam s aiz dusmām, iesaucās Ceina.
— Jūs ienīstat mani tāpēc, ka es nesaku jums priekšā, ne
piedalos jūsu  palaidnībās! Es zinu, ka . .  .

— J a  jau  zini, tad nav ko jautāt! — noburkšķēja Alibaba.
— Bet jum s nav  tiesību . . .  s a p ro tie t . . .  jum s nav tiesību 

tā  izturēties pret m a n i. . .  Jū s  nekā n e z in ā t. . . kādi man ir 
a p s tā k ļi. . .  Es, e s . . .  — Viņš pēkšņi nosarka un vēl stip
rāk sažņaudza dūres. — Es nevaru  savādāk, saprotiet, ne
varu  . . .  M an tā ir jādara  . . .  Un, ja  jūs neliksiet mani m ierā, 
tad es . . .  es . . .  — Viņa seja tumši piesarka un sašķobījās 
aiz dusmām. — Tad notiks visbriesm īgākais . . .

Mēs sajutām  tādu kā nedrošību un paskatījām ies uz Kurtu. 
Bet Kurta nenobijās no Pielīdēja.

— Dzeniet prom šo m īkstpēdiņu! — viņš izgrUda caur zo
biem, neatraudam ies no žurnāla. — Sāks vēl šeit pinkšķēt!

Mēs svārstījām ies.
— Nobijāties, vai? — Kurta dzēlīgi nosm īknēja. — Vai ne

zināt, kā ar tādiem  apietas?
M ēs paskatījām ies uz Alibabu, kurš bija visspēcīgākais 

zēns mūsu klasē.
— Taisies, ka pazūdi, Pielīdēj, — Alibaba iešņācās, — ci

tādi kā kraušu!
Ceina, kā vienm ēr tādos gadījumos, saknieba lūpas un 

viņa acīs iezalgojās ļaunas dzirkstis.
M ēs domājām, ka sāksies kautiņš. Taču, nom ērījis mūs ar 

ledainu skatienu, Pielīdējs nogāja malā.
M ēs trium fējām . Tā bija uzvara. Un kāda vēl: Ceina pirmo 

reizi nobijās! Tātad viņš turk lāt vēl ir gļēvulis!
Tagad mēs varējām  viņu ne vien ienīst, bet arī nicināt.
V isas nākam ās dienas mēs vajājām  viņu ar divkāršu



enerģ iju  un darījām  visu iespējam o, lai sagandētu viņam  
dzīvi. A rī citas klases mums labprāt palīdzēja. Pat sīkie no 
trešās klases, tiklīdz ieraudzīja viņu gaitenī, skandēja v i
ņam nopakaļ:

— Redz, kur Pie-lī-dējs! Redz, kur sar-kan-m a-tai-nais 
Pie-lī-dējs!!!

Citādi v iņu vairs neviens nesauca. Mēs izrunājām  šo vārdu, 
ļauni tīksm inādamies, v ienm ēr skaļi, lai nodarītu  viņam  sā
pes: «Pielīdējs teica! Pielīdējs izdarīja to un to! Pajautā 
Pielīdējam!»

Ceina izlikās, it kā neko nedzirdētu un nemanītu, tikai ļauni 
un nicīgi smīnēja. Tas satracināja mūs vēl vairāk. Taču mēs 
redzējām, ka viņš smagi cieš.

It īpaši Ceinu nom āca tas, ka mēs atstūm ām  viņu no v i
sām izpriecām. Mēs zinājām, ka viņam  ļoti patīk volejbols. 
Viņš allaž ieradās uz treniņiem  un nelūgts iesaistījās spēlē. 
Mūs pārsteidza viņa spējas sportā, kādas reti kad piem īt ti
piskiem pielīdējiem . Viņa piespēles bija veiklas un precī
zas, bet grem des kā lielgabala šāviņi. Tomēr mēs dzinām 
viņu prom  un neļāvām  pat skatīties. Tiklīdz viņš parādījās, 
mēs pārtraucām  spēli, bet Kurta p iegāja viņam  klāt un ņ ir
dzīgi teica:

— A k ieradies gan, Pielīdēj! Lasies labāk prom, citādi da
būsi pa degunu!

Kad viņš gāja prom, mēs pavadījām  viņu ar svilpieniem, 
sm ējām ies un zobojāmies.

Ceina m ēģināja spēlēt a r astotās klases zēniem. Sākumā 
viņu pat pieņēm a kom andā, jo  viņš labi pārvald īja  spēles 
tehniku. Bet, kad uzzināja, kas viņš tāds ir, padzina.

— Tu taču esi pielīdējs! Nenāc vairs pie mums.
Un viņš palika viens pats. Nezināja, ko lai sadara. Ne

viens ar viņu nedraudzējās, neviens nepateica viņam  labu 
vārdu, visi vairījās no viņa, dzina prom.

Starpbrīžos viņš nolīda kādā kaktā vai stāvēja pie loga 
un drūm i raudzījās sētā. Kā redzams, draņķis bija sapratis, 
ka iztapoņas pie mums nekur tālu netiek, un nožēloja noti
kušo. Taču bija par vēlu. Mēs nolēmām izrēķināties ar Pie- 
līdēju  līdz galam.

Viņš novājēja, vaigi viņam  iekrita  un nobālēja, viņš vairs 
ne ar ko neatgādināja to vīzdegunīgo zeņķi, kurš, pirm oreiz 
ienācis mūsu klasē, skatījās uz mums nekaunīgi un



izaicicnoši. Saglabājies bija vienīgi viņa nicīgais smīns, kurā 
bi ja iezadzies kaut kas skumīgs. Viņš sāka nolaidīgāk gata
vot stundas. Gadījās, ka skolotājs viņam  ko pajautā, bet viņš 
pieceļas un skatas tru lu  skatienu, neredzēdam s un neapzi
nādamies, kas ap viņu notiek. Zēni piebikstīja cits citam un, 
norādīdam i uz viņu, čukstēja:

— Pielīdējs, liekas, sāk liekties!
,— Liekties? — Kurta nosirdījās. — Nē, mūsu m etode viņu 

salauž.
A rī skolotāji ievēroja, ka ar Ceinu notiek kaut kas ne

lāgs, skatījās uz v iņu ar aizdomām un vairs neuzsm aidīja 
viņam  kā agrāk.

Kad reiz viņš nebija izpildījis uzdevumu poļu valodā, 
2.vačeks viņam  noprasīja:

— Kas ar tevi notiek, Ceina?
Ceina stāvēja un drūm i klusēja.
■— Ja  tas vēlreiz atkārtosies, — Zvačeks noteica ar viņam 

neparastu  piktum u, — tad mums būs jāatvadās!
S tarpbrīdī nokāpu garderobē. Domāju, ka tur neviena nav. 

Te pēkšņi izdzirdēju apslāpētus šņukstus. Ceina sēdēja kaktā 
uz soliņa un raudāja. Raudošs Pielīdējs! Vai varē ja  būt kaut 
kas vēl satriecošāks? Es apstulbu. Tātad viss cauri: Ceinas 
dziesma nodziedāta . . .

Tuvojās mācību gada beigas. Mēs dom ājām: vasaras b rīv
laikā Ceinas vajāšanas azarts visiem  izkūpēs no galvas, un 
viss atkal ies savu gaitu. Taču notika pavisam  citādi.

Tēvocis paziņoja, ka mums būs jāraksta kontroldarbs a l
gebrā. Un kāds kontroldarbs! Par visu gada kursu. Klasē sa
kās neiedom ājam a jezga. Kur tas dzirdēts — katrs saņems 
atsevišķu uzdevumu! Par norakstīšanu nevarēja  būt ne ru 
nas. Mēs bijām  tuvu izmisumam. Ko darīt? Pēkšņi Kurtam 
iešāvās prātā ģeniāla doma. G arajā starpbrīd ī viņš sapulci
nāja tukšajā garderobē visus barvežus — lielākos dauzo
ņas, sliņķus un trakāko dēku organizētājus: Pendzeļkeviču, 
A libabu un mani.

— Ir kāda izeja, viņš teica viegli drebošā balsī, — bet 
tas ir ļoti bīstami. Es labāk atļautu  izraut sev zobus . . .

Mēs paskatījām ies uz viņu a r ziņkāri, un mūsu sirdīs ielija 
cerības. Kurta saknieba lūpas un uzmeta mums no saraukto 
uzacu apakšas tram īgu skatienu.



— Nē. Labāk to nedarīt! — viņš nopūtās. — Es neteikšu! 
Ejam  a tp a k a ļ. . .

Kā? Un to  sacīja Kurta? Uzņēmīgais un drosm īgais Kurta? 
M ūsu ziņkāre auga augumā.

— Kas tu r ko baidīties? Klāj tik vaļā, Andžejka! — m u
dināja  Pendzeļkevičs.

— Vai neuzticies mums? — es jutos aizskarts.
— Nevis tāpēc, — Kurta iešņācās. — T ik a i. . .  tas ir traki 

briesm īgs n u m u rs . . .  Tāds laikam nekad nav izstrādāts visā 
mūsu skolas vēsturē . . .

— Jo  labāk, mēs būsim novatori! — Pendzeļkevičs pa
jokoja.

Bet Kurta pat nepasm aidīja.
— Lai izšķirtos par šādu soli, — viņš novērsa skatienu 

sāņus, — vajadzīga . . .  drosme un spēks . . .
A libaba atro tīja  piedurkni un, atņirdzis zobus, norādīja uz 

saviem  muskuļiem.
— Nejēga! — Kurta ironiski izmeta. — Es nerunāju  par 

šo spēku. S e i t . . .  šeit vajadzīgs . . . liels gribas spēks.
— Neibaidies, mums pietiks arī gribas spēks! — mēs ap

liecinājām .
— Un būsiet gatavi uz visu?
— Uz visu!
— Un nenodosiet?
— Nē!
— Apzvēriet!
— Zvēram! — mēs atbildējām  visi reizē.
Tad K urta ieveda mūs vistum šākajā garderobes kaktā. 

Acis viņam  kvēloja kā velnēnam.
— K ontroldarbu mēs nekādā gadījum ā nerakstīsim!
Mēs paraustījām  plecus. Kāda m uļķīga doma ienākusi v i

ņam  prātā.
— Un tas ir viss? — Pendzeļkevičs nosm īknēja. — Blē

ņas! Tēvocis ieliks mums gadā vieniniekus, un mēs paliksim 
ar garu degunu.

Kurta paskatījās uz viņu ar neslēptu pārākum u.
— N oklausieties līdz galam, tarkšķi tādi! Runa nav par 

mums vien. Visa klase nerakstīs. Sai nolūkā mums jādabū 
Tēvocis prom.

— Jādabū  Tēvocis prom? Bet kā tad? — es apjucis nom ur
m ināju, vēl lāgā neapjēgdam s, kas īsti Kurtam padomā.



— Tad klausieties: Tēvocim Terispolē dzīvo māte. Mēs 
nosūtīsim viņam  telegram m u: «M āte uz nāves gultas. N e
kavējoties brauc.» Tas m aksās tikai četrus zlotus un piecdes
mit grošus, — viņš piebilda ar viņam  raksturīgo praktiskum u.

Mēs nodrebējām . Tā taču ir nelietība!
— Nu, ko jūs par to teiksiet? — Kurta noprasīja.
— Nē . . .  nevajag . . .  nedariet to . . .  — es izdabūju ar 

mokām.
— Baidies?
Mēs visi klusējām .
— Ko jūs tā skatāties? — Kurta savilka lūpas ]aunā 

smīnā. — Es jau  zināju, ka tā būs, un tāpēc negribēju 
teikt. Tagad kožu mēlē. Bet nu, skrieniet žigli pie Tēvoča 
un nosūdziet. Ceļš ir brīvs. Labu veiksmi, memmīši! V ariet 
samesties kopā ar Ceinu!

Viņš grasījās iet prom. M ēs gājām  viņam  līdzi.
— Pagaidi, nestreb karstu!
Kurta apstājās un atviegloti nopūtās.
— Es zināju, ka jū s  esat kārtīgi puikas. Ko baidāties, lau

vas? Mēs taču nenogalināsim  Tēvoci. M azliet izvēdināsies — 
un cauri. Tas viņam  nāks tikai par labu.

Pēkšņi Kurta apklusa un uzmanīgi ieklausījās.
Aiz drēbju  pakaram ā kāds sakustējās. Mēs piezagām ies 

klāt uz pirkstgaliem  un negaidīti sadūrām ies ar Ceinu. Mums 
likās, ka viņš nosmīn ļaunā priekā.

— Kā tu domā, vai viņš dzirdēja? — man pie auss nopra
sīja satrauktais Pendzeļkevičs.

— Vilks viņu zina! — es noburkšķēju.
Mēs saskatījām ies.
— Noklausījies, Pielīdēj?! — Kurta viņam  nikni uzklie

dza.
Ceina neatbildēja.
— Pielūko tu man, — Kurta piedraudēja. — Ja  nodosi — 

labu galu neņemsi!
Pēc nākam ās stundas mēs atkal sanācām kopā. Ilgi dom ā

jām  un beidzot nospriedām, ka citas izejas nav. Kas būs, 
būs! Un nosūtījām  telegram mu.

Tēvocis aizbrauca uz Terispoli, bet mums kontroldarbs pa
gāja garām.

Taču nākam ajā dienā, kā jau  tas bija gaidāms, izcēlās bries
mīgs skandāls. Tēvocis atgriezās noraizējies, sūdzēdamies



ka nez kādi nelieši nosūtījuši v iltotu telegram m u. Rūpīgi ap 
skatījuši telegram m u, skolotāji konstatēja, ka tā izsūtīta no 
V aršavas, kam Tēvocis pirm ajā satraukum ā nebija  pievērsis 
uzmanību.

Tad radās jautājum s: kas izdarījis šo nelietību? Aizdomas 
krita uz skolu.

— 1s iecit, cui prodest ,1 — direktors paziņoja.
Bet kam  gan varē ja  atlēkt kāds labums no Tēvoča negai

dītās aizbraukšanas? Protams, četrkājainajiem !
Un pie mums ieradās izmeklēšanas kom isija d irektora un 

pana Zvačeka personā.
— Vai jūs maz apzināties, ko esat izdarījuši? — direktors 

pārlaida mums skum jpilnu skatienu. — Vai tiešām jum s nav 
priekšstata par cilvēka jūtām , par cilvēka sāpēm? Es zinu, 
ka daži no jum s pret mācībām izturas nevērīgi un neciena sko
lo tāja  grūto darbu! Es zinu, ka daudzi no jum s spējīgi uz ne
rātnībām  un palaidnībām , kas pelna nosodījum u. Tom ēr pa
saulē pastāv kādas svētas jūtas, kuras nav svešas arī 
jums, — tā ir m īlestība p ret māti. Bet jūs esat atļāvušies 
ņ irgāties par šīm jūtām . Es nevaru  tu rēt savā skolā šādus 
briesmoņus. V ar piedot draiskulību, bet nevar piedot ne
lietību! . ..

Klasē iestājās nāves klusums. Mums bija kauns paskatī
ties cits citam acīs. Mēs gaidījām , ka direktors tūdaļ grie
zīsies pie visas klases un noprasīs, kurš to izdarījis, un 
nezinājām , kā rīkoties. Taču notika citādi. D irektors sāka 
nosaukt vārdus:

— Kurta, Pendzeļkevič, Bobinski un Hrustovič, pie
celieties!

Klase pamira. V arēja  vienīgi dzirdēt, kā monotoni un 
skum ji logu rūtīs sitas lietus lāses.

Pagalam pārsteigti mēs iznācām no soliem. Ko tas varēja 
nozīmēt? Nodevība? Mūs sagrāba bailes.

— Kurta, Pendzeļkevič, Bobinski un Hrustovič, vai a t
zīstat. savu vainu?

Mēs klusējām. Es ju tu , kā saļogās m ani ceļgali: šī negai
dītā apsūdzība mani satrieca. Vēl brīdis saspringta klusuma, 
un es vairs ilgāk nebūtu izturējis un atzītos visā. Bet šai 
mirklī es izdzirdu Kurtas balsi:

1 Izdarījis tas, kam tas izdevīgi. (Latiņu.)



— Tie nebijām  mēs . . .  mēs nekā nezinām, pan direktor.
— Bobinski, varbūt tu  zini? — direktors noprasīja.
Bobinskis pavērās klasē mulsu skatienu.
— Es nezinu . . . pan direktor, — viņš nom urm ināja stī

vām lūpām.
— Un tu, Pendzejkevič, vai arī neko nezini? — direk tors 

tu rp ināja  nopratināšanu.
— Nezinu, — Pendzeļkevičs nočukstēja, nervozi burzī

dams blūzes stūri.
— Bet tu, Hrustovič?
— Nezinu . . .  neko nezinu! — es nom urm ināju, nepacel

dams galvu.
Direktors un pans Zvačeks daudznozīmīgi saskatījās. M ēs 

sapratām : viņiem  viss zināms. Pār augum u man pārskrēja 
karsts vilnis. Es jutu, ka šoreiz mēs netiksim  sveikā cauri.

— Pirms pieņem am  lēmumu — kā sodīt vainīgos, mums 
gribētos, lai viņi m īkstinātu savu vainu ar vaļsirdīgu atzīša
nos. Ceram, ka klase viņiem  šai ziņā palīdzēs. Citādi kauna 
traips gulsies uz visu klasi. Dodam jums desmit m inūtes 
pārdomām. — Un direktors kopā ar panu Zvačeku, paskatī
jušies pulkstenī, izgāja no klases.

Tiklīdz durvis aiz viņiem  bija  aizvērušās, mūsu skatieni 
pievērsās Ceinam. Es b iju  pārliecināts, ka tas ir viņa roku 
darbs. Pielīdējs atriebās. A triebās visneģēlīgākā veidā. Kā 
es viņu ienīdu šai brīdī! Bet viņš stāvēja pie loga un m ie
rīgi vēro ja  lietu, it kā tas viss uz viņu neattiektos.

Es aizsvilos dusmās. Un m itējos pat dom āt par sodu, kas 
m ani gaidīja. A tstās uz o tru  gadu vai padzīs no skolas — 
vienalga! M anu prātu aptum šoja akls naids! Es p iegāju  pie 
Kurtas. M ūsu skatieni sastapās. Viņš, acīm redzot, dom āja par 
to pašu.

— Ceina mūs nodevis! — viņš nikni noteica.
— Jā, nodevis! — es atkārtoju.
— Ejam! — Kurta parāva mani aiz piedurknes.
Mēs piegājām  pie Ceinas.
— Vai tu  mūs nodevi, pretīgais pienesēj?
Ceina m ierīgi pagriezās pret mums un paskatījās ar skum ju 

smaidu:
— Eh, jūs, m u ļķ īš i. . .  pienapuikas!
Kurta tumši piesarka. Viņš savīstīja dūres un m etās Cei

nam virsū.



Tai pašā m irklī notika kas tāds, ko neviens nebija gaidījis. 
Es redzēju, ka Kurtas kājas bezpalīdzīgi notirinājās gaisā un 
viņš ar troksni nogāzās uz grīdas.

A tsviests ar neizprotam i veiklu un spēcīgu sitienu, Kurta 
gulēja zemē trīs soju attālum ā no Ceinas un locījās aiz 
sāpēm.

Klase aiz brīnum iem  zaudēja valodu. Pēc tam atskanēja 
griezīgi svilpieni un kliedzieni:

— Nodevējs!
— Pielīdējs!
— Okšķeris!
— Pienesējs!
— Zvačeka aģents!
Bet Ceina, pār kura  galvu bira apvainojum u krusa, uz

grieza mums m uguru un, smagi elpodams, skatījās laukā pa 
logu. Viņš izlikās, ka ir mierīgs.

Taču šai m irklī atvērās durvis, un klasē ienāca direktors 
ar panu Zvačeku. M ēs m etāmies savās v ietās un apklusām. 
Ceina pēdējais aizvilkās uz savu solu.



— Ko tad jūs izlēmāt? — direktors noprasīja.
Labu brīdi valdīja  kapa klusums. Skolotāji skatījās uz 

mums drūm i un noraizējušies. Pēkšņi šai nospiedošajā k lu
sumā iečīkstējās sols. Mēs iepletām  acis. Ceina bija piecēlies 
kājās. Mums likās, ka viņš pastiepies garāks un k)uvis v īriš
ķīgāks.

— To izdarīju es! — viņš pateica stingri un mierīgi.
Direktors atviegloti nopūtās, kā cilvēks, no kura  pleciem

noņem ts milzu smagums, un pārm etoši paraudzījās uz 
Zvačeku.

Zvačeks sāka blisināt acis. V iņa sejā atspoguļojās dīvains 
apjukum s.

— Ceina, savāc savas grāmatas! — viņš strupi pavēlēja, 
lai gan viņa balsī jau tās sāpes.

Ceina izņēma no sola kārtīgi avīzē ietītas burtnīcas un grā
matas, a r gausu kustību ielika tās savā audekla somā un de
vās uz durvīm . Viņam sekoja d irektors un pans Zvačeks.

Mēs sēdējām  nekustīgi, kā sastinguši.
Es apjucis paskatījos uz Kurtu. M an pēkšņi gribējās mes

ties viņiem pakal un pilnā balsī kliegt, ka Ceina nav vainīgs, 
ka noticis kas briesmīgs, netaisnīgs un cietsirdīgs. Taču no 
m anas aizžņaugtās rīkles neizlauzās ne skaņa, kad durvis jau  
bija aizkritušas ciet. Es pielēcu kājās un tūdaļ saju tu  uz sava 
pleca kādu smagu roku. Man blakus stāvēja Kurta ar milzīgu 
zilumu zem acs.

— Ko tu gribi darīt, stulbeni?! — viņš iesaucās trakās dus
mās un ar spēku iegrūda mani atpakaļ solā.

Es atguvos un tūdaļ sajutu, ka mani pārņem  gļēvas bailes. 
Es ieraudzīju  tēva dusmās saraukto seju, skolotāju bargās se
jas, Tēvoci, kurš pārm ezdam s teica: «Kā tad tu  tā, Hrusto- 
vič?» Nē, nē, to es nedrīkstēju  pieļaut. Pārāk dārgi m an būtu 
jāsam aksā par savu varonību. Es nebiju  tik drosmīgs un v ī
rišķīgs kā Ceina — Pielīdējs! Es rūgti sm aidīju un sēdēju 
asaru  pilnām  acīm, kā sastindzis aiz kauna un bailēm.

Un pat vēl tagad, kad dom āju par šo kaunpilno dienu, es 
izjūtu dziļu nicinājum u pret sevi. Jā, es izturējos kā pēdīgais 
gļēvulis! . . .

N ākam ajā dienā baidījos iet uz skolu. Kā es paskatīšos 
Ceinam acīs? Taču manas bažas izrādījās veltīgas. Ceina vairs 
nerādījās. Nedz tai dienā, nedz nākam ajā. Viņš bija nozudis 
tikpat negaidīti un noslēpum aini, kā reiz bija ieradies.



Neviens klasē par viņu nerunāja, bet es redzēju, ka visu 
zēnu domas kavējās pie nesenā notikuma. Un, jo  vairāk  mēs 
domājām, jo  skaidrāk apzinājām ies, ka šeit ir kāds noslēpums, 
kuru mēs nevaram  izdibināt. Kāpēc, piem ēram , direktors ar 
tādu atvieglojum u uzņēma Ceinas atzīšanos? Kāpēc viņš un 
pans Zvačeks uzreiz noticēja viņa vārdiem , ja  tu rē ja  aizdo
mās nevis viņu, bet mūs? Kāpēc jau tājum s par viņu tika tik 
ā tri izšķirts? Un kas tad, velns parāvis, patiesībā b ija  šis 
Ceina?

Skolotāji, acīm redzot, zināja par v iņu vairāk  nekā mēs, 
bet kurš gan uzdrošinātos pajau tāt viņiem  par to, ja  jau  Cei
nas vārds vien izskanēja kā pārm etum s mūsu sirdsapziņai un 
lika mums izjust kaunu un pazemojumu?

Tā mēs m ocījām ies visu nedēju līdz kādai pana Zvačeka 
stundai, kas iespiedusies mums dziļi atmiņā.

Tai dienā viņš ienāca pie mums možā noskaņojum ā un ne
vērīgi piem etās uz pirm ā sola, kurā bija sēdējis Ceina un 
kurš pēc viņa nozušanas stāvēja tukšs. Pans Zvačeks uzsmai
d īja  mums un sacīja:

— Es jau  sen gribēju parunāt ar jums, zēni, par m ūsu klases 
lietām, taču  aizvien atliku. Pēdējā laika notikum i jūs stipri 
satraukuši. A rī mani. M an bija smagi un baismi ap sirdi, kad 
es dom āju, ka jūs varētu  izdarīt ko tam līdzīgu. Bet, par laimi, 
viss noskaidrojās. Es zinu, ka jūs esdt četrkājaiņu  bars, kā 
saka pans Eidzjatovičs, taču savā būtībā jū s  neesat slikti 
puiši. Bet tas ir galvenais. Tā v a rē ja  rīkoties tikai tāds galīgi 
sam aitāts un nelabojam s nelietis un zaglis kā Ceina . . .

Mēs apstulbām. Mums likās, ka Zvačeks dzen jokus. Ceina 
galīgi samaitāts? Ceina nelabojam s nelietis un  zaglis? . .  .

Bet Zvačeks, nepam anījis m ūsu samulsumu, turpināja:
— Lai viņa dzīves stāsts noder jums kā brīdinājum s. Viņš 

nekļuva tāds uzreiz. V iņš bija spējīgs un krietns zēns. Deviņu 
gadu vecum ā viņš pazaudēja tēvu. V iņa tēvs, zvejnieks, no
slīka Baltijas jūrā. M āte, kurai uz rokām  palika pieci bērni, 
b ija spiesta iet strādāt. Ceina auga savā vaļā starp  tādiem  
pašiem  nelaim īgajiem , kuriem  m āju, ģimeni, draugus un tuv i
niekus aizstāja iela. V iņš bija veikls un drosmīgs. Skolā pui
kas par viņu jūsm oja. Kad viņam  palika divpadsm it gadi, viņš 
kļuva par «korsāru» bandas vadoni. Tā viņš dēvēja sevi un 
citus tādus pašus dauzoņas. Ko viņi darīja? Izklaidējās. Kā?



Dažādi. A tkarībā no garastāvokļa un iespējām . Spēlēja vo lej
bolu tikpat labi kā kārtis. Reizēm arī iedzēra un sm ēķēja. Kur 
viņi ņēma naudu? Izm angoja no iereibušiem  jūrniekiem , bet 
dažkārt ari zaga. Un mācības? Viņus vairāk  in teresēja  riskan
tas dēkas un palaidnības nekā mācības. Viņi tu rēja  savā varā 
visu klasi. A r tiem, kas nepakļāvās, viņi nežēlīgi izrēķinājās. 
Viņu valodā tas nozīm ēja «iznīdēt pielīdējus». V iņiem  likās, 
ka viņi varēs izlauzt sev dzīvē ceļu ar dūres spēku.

Reiz viņi nozaga kādu jah tu  un devās jū ras ceļojumā. Sāka 
plosīties vētra, un viņus tikko dzīvus a trada atk lātā jū rā  trīs
desm it jūdzes no krasta.

Tad notika gadījums, kurš izm ainīja visu Ceinas dzīvi. Reiz 
viņi sastapās ar pionieri, kurš viņiem  nepakļāvās. V iņi ievili
nā ja  to kādā Gdanskas kvartāla  drupās un uzsāka kautiņu. 
Pionieris varonīgi aizstāvējās, bet viņi iesita tam  ar m ietu pa 
galvu, un zēns zaudēja samaņu. Viņi dom āja, ka nosituši to, 
un m etās bēgt. Ceina uzlavījās ostā uz tirdzniecības kuģa un 
paslēpās tilpnē. Viņš gribēja aizbēgt uz ārzemēm, taču robež
sargu patruļa viņu notvēra. Viss atklājās. Ceina stājās maz
gadīgo tiesas priekšā par biedra piekaušanu. V iņu nosūtīja 
uz diviem  gadiem  labošanas darbu nometnē. Tas viņu tik  ļoti 
satrieca, ka viņš pirmo reizi sāka nopietni dom āt par savu 
dzīvi. Par laimi, viņš nokļuva labu audzinātāju  rokās. Un 
šķita, ka viņš sapratis savas kļūdas un atteicies no tā  bries
m īgā ceļa, pa kuru  bija sācis iet. Viņš izturējās nevainojam i. 
S trādāja zivju kūpinātavā un m ācījās. Par labām  sekmēm un 
uzcītīgu darbu viņš tika nosacīti atbrīvots. V iņa kurators, 
m ans draugs no skolas laikiem, iepazīstināja mani ar viņa 
lielu  un izstāstīja m an viņa dzīves stāstu. Es gribēju  palīdzēt 
Ceinam. Es dom āju, ka būs labāk, ja  jaunu  dzīvi viņš uzsāks 
gluži citā vidē. Es pieņēm u v iņu pie sevis un iev ie to ju  mūsu 
klasē. Pans d irektors mazliet šaubījās, iebilda, līdz beidzot 
p iekrita  pieņem t Ccinu skolā uz izm ēģinājum a laiku. Diem
žēl taisnība izrādījās viņam, bet nevis man. Ceina pievīla m a
nas cerības. Tiesa, sākumā viņš prata sevi pārvarēt. Bija pat 
grūti ticēt, ka tas ir tas pats pārgalvīgais dauzoņa. V iņš stājās 
pie m ācībām ar nerem dinām u kaism i un m ācījās kā apmāts. 
Skolotāji ne vienreiz vien apsveica mani par mana aizbildi
nāmā sekmēm. Viņš nedarīja  palaidnības, neielaidās nekādās 
avantūrās, bija p ieklājīgs p ret visiem  un alkatīgi tiecās pēc 
zināšanām. Kā redzams, tas viņam  nenācās viegli. Es zināju,



ka cinīties ar sevi ir grūti. Bet man likās, ka pārbaudījum u 
viņš izturēs: viņam bija milzīgs gribas spēks un izturība. Bet 
pēc tam iestājās neizprotam a krīze. V iņā it kā aizlūza kaut 
kas. Viņš sadrūma, ierāvās sevī, sāka paviršāk sagatavot 
stundas. V airākkārt m ēģināju ar viņu atklāti izrunāties, bet 
viņš vairījās no manis, klusēja. Es zināju, ka viņš vientuļš 
klīst pa ielām un viņu moka kaut kādas apslēptas sāpes. Un, 
rau, kā redzat, kārdinājum s bija spēcīgāks, un viņš izšķīrās 
par šo nelietīgo soli.

Pans Zvačeks uz brīdi iegrim a domās.
— Jā, — viņš beidzot noteica, it kā runādam s pats ar sevi.

— Kā redzams, pagātne cilvēku tik viegli nelaiž vaļā un v i
ņam grūti nogriezties no ceļa, pa kuru viņš jau  reiz g ā jis . . .

— Bet kas ar viņu notika pēc tam? — klusi iejau tājās 
Kurta.

— Mēs nosūtījām  viņu atpakaļ uz labošanas darbu no
metni. Tagad viņš vairs neizies no turienes ātrāk  kā pēc d i
viem gadiem.

Mēs bijām  satriekti. 2vačeks uzlūkoja mūs ar izbrīnu.
— Es redzu, ka šis skum jais stāsts jūs dziļi saviļņojis.
Mēs nedūrām  galvas. Tad, lūk, kāds ir šis Ceina! Lūk, k ā 

pēc viņš tā izturējās!
M an kļuva baigi. Ko mēs esam izdarījuši? Tas ii vēl slik

tāk nekā nogalināt cilvēku. It kā slīcējam, kurš ķēries pie 
m ūsu laivas, mēs būtu iezvēluši ar airi pa rokām un viņš no
gājis dibenā.

Es paskatījos uz Kurtu. Viņš sēdēja bāls kā krīts. Es vēl 
nekad nebiju viņu tādu redzējis. Uz pieres viņam izspiedās 
lielas sviedru lāses. Viņš elpoja smagi kā karsoni.

— Kurta, cik, tu slikti izskaties! Vai neesi slims? — pans 
Zvačeks norūpējies jau tāja .

Kurta piecēlās un pārvilka ar plaukstu pār seju.
— Pan profesor! — viņš teica aiz satraukum a drebošā balsī.
Sai brīdī iečīkstējās vēl trīs soli. Tur piecēlām ies mēs: Pen-

dzeļkevičs, A libaba un es.
— Pan j)rofesor! — Kurta atkārtoja. — Noticis kas bries

mīgs . .  . Viņš aizsūtīts turp nevainīgs. Pan profesor! Viņš 
nesūtija šo telegram m u un . . . vispār . . .  nekad neko sliktu 
viņš nav darījis . .  . Klase var apliecināt!



Pans 2.vačeks pietrūkās no sola kā dzelts un skatījās uz 
Kurtu kā apstulbots:

— Ko!? Ko tu  teici?! V iņš taču pats atzinās!
— Jā, atzinās. Bet tā nav patiesība! M ēs v iņu vajājām  . . . 

saucām par p ie līd ē ju . . .  un . . .  un .. . vēl sliktāk, vispār mēs 
izturējām ies pret viņu zemiski un . . .

— Salauzām viņu! — es pabeidzu Kurtas domu.
2.vačeks smagi a tkrita  krēslā.
— Tātad telegram mu? ..  .
— N osūtīju  es, — Kurta sacīja.
— To izdarījām  mēs! — kā atbalss atskanēja vēl trīs balsis: 

mana, Pendzejkeviča un Alibabas.
Pans 2vačeks aizklāja seju  a r  rokām.
— Tas ir šausm īgi!. . .  Tas ir šausm īgi!. . .  — viņš čukstēja. 
Bet mēs atviegloti nopūtām ies, it kā novēluši no pleciem

milzīgu smagumu, ar kuru  dzīvot vairs nebija iespējams.
— Ko lai es tagad ar jum s iesāku? — mēs saklausījām  pana 

Zvačeka aizsm akušo balsi.
— Bet vispirm s mums jāpadom ā par viņu, — Kurta atbil

dēja. — Viņš jādabū  laukā no turienes. V iņam  jāa tg riežas!. . .
Zvačeks pavērsa pret mums savu izmocīto seju.
— Jā, jā  . . . jum s taisnība . . . Vispirm s par viņu . . .  Viņam 

jāa tg rie ža s . . .



THAŅ TINS, 
vjetnamiešu rakstnieks

AR BURVJU AMULETU PEC SMARŽĪGA CAMA

Mēs devām ies uz Kim vanas mežu Čuoi kalna pakājē, lai 
izm ērītu dažus džungļiem  atkarotus zemes gabalus. Ceļš bija 
grūts un bīstams. Ne vienreiz vien mums nācās brist pāri 
strautiem , kuros ūdens bija pacēlies un sniedzās gandrīz līdz 
jostas vietai.

Mēs gājām  cits aiz cita, izstiepušies garā virtenē, un droši 
vien no m alas izskatījām ies visai iespaidīgi. S tarp citu, taka 
bija tik šaura, ka  tik un tā iet varē ja  tikai pa vienam . Priekšā 
soļojošais nesa kārbu ar m ērinstrum entiem , nākam ais stiepa 
bambusa trauku  ar vārītiem  rīsiem  un citām  ēdamlietām. Es 
gāju  tieši pa vidu, aiz manis soļoja vēl divi, kuri nesa teodo- 
līta sta tīvu  un stigm ietus. Es tu rē ju  rokās apvidus karti un 
visu laiku vēro ju  apkārtni, lai nenom aldītos no ceļa.

Tuvojās jau  dienas vidus, kad mes sasniedzām Thaņmi cie
m ata laukus.

Lai gan bija jau  vasara, laiks, par laimi, vēl nebija ļoti 
karsts. Karstumu, iespējam s, m azināja ar biezu sūnu apau
gušās kalnu nogāzes, no kurām  kāpa augšup vēsi garaini, bot 
starp klintīm  lodāja no ielejas pacēlusies migla, un tāpēc, par 
spīti karstajiem  saules stariem, elpot šeit b ija  pavisam  viegli.

Pagājuši garām  ar priedēm  apaugušai kalnu grēdai un 
kalnu valdnieka Šon Thaņa pagodai, mēs pienācām  pie m a
jestātiskā un nepieejam ā Cuoi kalna, kas slējās augšup kā 
gigantisks cietoksnis, ko uzcēluši noslēpum aini gari. Kalna 
nogāzes palsām  sloksnēm slīdēja lejup un pēc tam nolaideni 
aizstiepās uz visām  pusēm, it kā  no debesīm  būtu nogāzies 
milzu klintsbluķis un sašķīdis uz zemes, pēc tam  uzvilcis sev 
virsū tās m īksto augu segu un pārvērties par lēzeniem pakal
niem.

Mēs sākām lūkoties pēc piem ērotas vietas, ku r varētu  a t
pūsties un paēst pusdienas. Mums laim ējās: mēs uzdūrām ies 
kādai vecai, pam estai m ājai, ko laika zobs tikpat kā nebija 
skāris.

V isapkārt m ājai slējās zemē ierakti sliežu gabali. Pa kreisi



no m ājas starp  diviem koku stum briem  vairākās rindās b ija  
izvilkta resna tērauda stieple. Bimbima1 stīgas lodāja uz v i
sām pusēm un, savijušās a r  stiepli, izveidoja necaurejam u 
žogu. Zili brīnumi! Dzelzs aizsargžogs ap mazu mala biīdeli! 
Nudien, tas pārspēja jebkuru  iztēli. V arbūt šeit kādreiz noti
kušas k a u ja s? . . .

Es burtiski degu aiz nepacietības uzzināt, kā radies šis 
dīvainais dzelzs žogs, kad pēkšņi, pam anījusi mūsu ap
metni, pie mums pienāca sakumpusi večiņa un padeva 
labdienu. M ēs sākam  viņu iztaujāt, un, rau, ko viņa mums 
pastāstīja.

Biņli sādžiņā, netālu no Thaņmi ciema, tai laikā neesot bijis 
neko vairāk  par desmit mājām. Sādžinieki cirtuši mežā ko
kus, lasījuši žagarus vai arī gājuši medībās. Dzīve šādā nO- 
majā sādžiņā bija ļoti vienkārša. Kalni un džungļi deva gan
drīz visu nepieciešamo. Ja  draudēja  izbeigties risa krājum i, 
ļaudis uzplēsa jaunu  līdumu, iedēstīja rīsu un ievāca ražu. 
Tom ēr galvenais pārtikas avots bija antilopu un briežu gaļa 
gan sālītā, gan kaltētā veidā. Laiku pa laikam sādžinieki no
kāpa ielejā, pārdeva m alku un nopirka to, kas viņiem  bija 
vajadzīgs, — galvenokārt audumus, sāli un sērkociņus. Tā 
viņi dzīvoja, tālu no pilsētas, un, ja  ari viņiem  būtu daudz 
naudas, viņi tik un tā  nezinātu, ko ar to iesākt. So cilvēku va 
jadzības aprobežojās ar nepieciešam ību paēst divreiz dienā. 
Visas viņu vēlm es bija tik pieticīgas un ikdienišķas, ka ap 
m ierināt tās nebija  nemaz tik grūti.

Šai sādžiņā dzīvoja kāds vīrs un sieva — tēvocis Zijems un 
krustm āte Zijema. Viņi bija nabadzīgi, bet tika daudzināti kā 
krietn i ļaudis, jo  dzīvoja ar visiem  m ierā un saticībā. Krust
māte Zijema bija atnākusi šurp no Kuangči2. Pēc kādiem  se
šiem gadiem, kopš viņi bija precējušies, viņiem  piedzima divi 
bērni — puisēns un meitenīte. Tagad ģimenē bija divas mutes 
vairak. Un tēvocis Zijems, lai sieva un bērni neciestu trū 
kumu, nolēma doties pēc smaržīgā čama, jo  par to allaž 
varēja  dabūt brangu naudu. Bet atrast čamu nav nemaz tik 
vienkārši, un dažās dienās to, protams, nevar izdarīt. Reizēm 
tas prasa nedēļas un pat mēnešus. Bet gadās arī tā: m eklē cik 
ilgi m eklēdam s — viss veltīgi, nemaz jau  nerunājo t par to,

1 Bimbims — ložņaugs ar šikām lapiņām.
s Kuangči — Centrālās Vjetnam as province.



ka nākas rāpties kalnu virsotnēs un izstaigāt necaurejam us 
mūžamežus, kur cilvēkam uzglūn tik daudz briesmu.

Taču visiem  zināms, ka smaržīgā čama m eklētājiem , lai iz
vairītos 110 briesmām, jā tu r m utē burv ju  am ulets — ngaji. 
L ietpratēji zina stāstīt, ka ngaji ir auga sakne, un vislabākos 
talism anus no tās gatavojot burvji no moji cilts, kas dzīvo 
Ciongšonas kalnos. Tas, protams, ir loti sarežģīti, un kuram  
katram  tas nemaz nav pa spēkam. V ispirm s ngaji sakni ieliek 
uz mēnesi bišu medu, pēc tam to tur tekošā strauta ūdenī tieši 
simts dienas. Pēc tam šai saknei jānokļūst rokās pieciem  mi
roņiem  un jākarājas kādu laiku uz krūtīm  piecām večām, kas 
visu mūžu saglabājušas šķīstību. Un tas vēl nav viss. Beigās 
ngaji jānoslēpj meža cūkas šķiņķī un jānom et šis šķiņķis už 
tīģeru  takas, lai tīģeris to aprītu. Ja  laimēsies, ngaji nokļūs 
tīģera vēderā. Un visbeidzot šis tīģeris jānoķer slazdos, tūlīt 
jānogalina un jāizņem  ngaji.

Tikai tad ngaji kļūst par amuletu, kam piemīt burv ju  spēks. 
Cilvēks, kas paņems to m utē un dosies džungļos, nenomirs 
pat tad, ja  viņam  nebūs ko ēst un dzert. Un plēsīgi zvēri ies 
pavisam  tuvu garām, pat pieskarsies viņam, bet nevarēs viņu 
pamanīt. Toties pēc trim  mēnešiem un desmit dienām  noteikti 
jāatgriežas m ājās un uzmanīgi jāizspļauj ngaji. J a  to  neiz
dara, cilvēks pārk lājas ar spalvu, viņam  izaug kaķa ūsas un 
gari, asi ilkņi, un viņš pārvēršas par tīģeri.

Un vispār brīnumi, kas notiek ar tiem, kuri dodas ar am u
letu pēc smaržīgā čama, ļaudīm, kas dzīvo Cungbo kalnos, nav 
nekas neparasts. Neticīgie smīni, ar kādu dažs labs noklausās 
stāstus par ngaji brīnum ainajām  spējām, padara viņus pik
tus, un viņi nemaz neslēpj savu sašutum u un, šķiet, pat zi
nāmu žēlumu pret m azticīgajiem , kuri šaubās par acīm re
dzamām patiesībām. Šie nejēgas vienkārši nevar izprast 
brīnum aino spēku, ko sevī slēpj dzimtā novada z em e . . .

A pritēja  turpat trīs mēneši, kopš tēvocis Zijems bija devies 
džungļos. No agra rīta līdz vēlam  vakaram  viņa sieva raudzī
jās uz Cuoi kalna pusi un ga-idija. Vēl nekad tēvocis Zijems 
nebija palicis džungļos tik ilgi. Līdz šim viņš allaž bija pār
nācis pēc m ēneša vai ilgākais — diviem. Krustm āte Zijema ne 
dienu, ne nakti nevarēja  rast m ieru, tik ļoti viņa bija norai
zējusies par vīru. Bet ko gan viņa varēja  darīt? V iņa gāja 
pēc padom a pie kaimiņiem. Daži viņu m ierināja, teikdami, ka 
tēvocis Zijems esot gudrs un pieredzējis vīrs, un, lai notiktu



kas notikdams, viņš neaizmirsīšot laikus atgriezties mājās. 
Citi tikai pazobojās, apgalvodami, ka tēvocis Zijems aizgājis 
uz Bindiņu vai Kuiņonu un apņēmis tur jaunu  sievu.

Bet krustm āte 
Zijema aizvien n e 
beidza gaidīt vīru. 
N aktīs viņa izgāja 
laukā no m ājas un 
raudzījās uz Cion- 
gšonas kalniem, 
kas stiepās no v ie
nas apvāršņa m a
las līdz otrai. Taču 
kalni klusēja, m a
jestātisk i un noslē
pum aini, un viņu 
izskats nedeva 
m ierinājum a bēdu 
sagrauztajai dvē
selei.

Trīs m ēneši un 
desmit dienas jau  
sen kā bija ap ritē
juši. Krustm āte Zi
jema uztraucās 
aizvien vairāk. Jo 
projām  katru  nak
ti viņa stāvēja  uz 
sliekšņa un vērās 
uz tālum ā m elnē
jošām  kalnu ko
rēm. Tikai pēc 
pusnakts viņa a t
griezās m ājās, ap 
sēdās un rūgti rau 
dāja.

Gāja diena pēc 
dienas, mēnesis 
pēc mēneša, un 
katra  diena uz-



krava jaunu  smagumu gaidās izvārgušajai sirdij. Te kādā 
tumšā, bezmēness nakti krustm āte Zijema saklausīja tādu kā 
gaudošanu, kas brīžam pieklusa, brīžam atkal grūtsirdīgi 
ieskanējās nakts tumsā. V iņa uztrūkās kājās un izskrēja 
laukā. Sirds viņai skaļi dauzījās, rokas un kājas trīsēja.

Tālumā uz pakalna aiz spurainu priežu rindām rēgojās ne
kustīgs cilvēka stāvs, kas klusēdam s raudzījās uz nakts m ierā 
iegrim ušo Biņli. sādžiņu. Un, lai gan sazīmēt stāvētāju  nebija 
iespējam s, sirds krustm ātei Zijemai juta, ka tas ir viņas vīrs. 
Neko daudz nedomādama, viņa skrēja pie tā, apskurbusi aiz 
laimes. Taču jau  pēc dažiem soļiem viņa apstājās un sastinga 
aiz šausmām. Viņai pretim  no pakalna, ku r rēgojās noslēpu
m ainais stāvs, atplūda šaušalīga gaudoņa, kas jauca prātus. 
Bija tāds iespaids, it kā kāds būtu zaudējis valodu un tagad 
gārgtu, nespēdam s izrunāt nevienu cilvēcisku vārdu.

Bailes stindzināja krustm ātes Zijemas sirdi, tomēr mīlestība 
pret v īru  bija spēcīgāka. Pārvarējusi sevi, sieviete m etās uz 
kalna pakāji.

Tumšais stāvs valstīdam ies lēnām  nāca pretim. Tagad jau 
varē ja  saskatīt gar sāniem  nošļukušās rokas, uz krūtīm  no
durto  galvu un dīvaini izliekto muguru. Pa m ākoņu spraugu 
pavērās mēness un apbēra ar zeltainiem  putekļiem  melno 
m atu pinkas. Krustm āte Zijema nodrebēja un atkal apstājās. 
Un te pēkšņi viņa ieraudzīja pazīstamo brūno kreklu, parei
zāk sakot, pāri .palikušās skrandas, kas kūļājās ap kaklu tam, 
kas nāca pie viņas . . .  Žēlīgais dievs! Viņas vīrs jau  bija gan
drīz pārvērties par tīģeri! V iņa nodrebēja aiz šausmām, taču 
joprojām  stāvēja uz vietas un gaidīja. Uz krustm āti Zijemu 
raudzījās pazīstam as acis, tikai tagad tās bija izvalbītas un 
tajās dega savādas dzirkstis. Uz cilvēka zoda spurojās gari, 
cieti s a r i . . .

Sieviete izbailēs atkāpās atpakaļ, skaļi iekliedzās un nogā
zās gar zemi.

N ākam ajā rītā, atguvusi sam aņu un atvērusi acis, k ru st
m āte Zijema ieraudzīja, ka viņa guļ m ājās savā gultā. A tnāca 
kaim iņi viņu apraudzīt un pastāstīja, kā pagājušā naktī visā 
sādžā bijusi dzirdama šaušalīga gaudošana, bet, kad ļaudis 
aizskrējuši līdz pakalniem, lai uzzinātu, kas tur notiek, viņi



uzgājuši krustm āti Zijemu guļam  nesam aņā uz sausu žagaru 
kaudzes. Kaimiņi aiznesuši viņu mājās. Bet daži drosm inieki 
a r  pātagām  un kārtīm  aizdzinuši prom to vilkati. Pie šiem 
vārdiem  krustm āte Zijema ieplēta acis un izbijusies nopra
sīja:

— V ai ļaudis viņu sita?
Kāds sirm galvis atbildēja:
— Nē, tāpat v ien  pabiedēja. Kam gan būtu bijusi drosm e 

iet tādam  tuvumā.
Krustm āte Zijema nočukstēja tikko dzirdami, it kā sacī

dama to pati sev:
— Tas bija mans vīrs! . . .
V iņa smagi nopūtās un sāka ra u d ā t. .  .
K rustm āte Zijema atkal un atkal gāja naktīs laukā no mā

jas un raudzījās uz kalnu virsotnēm , taču vairs neviens ne
bija redzams. Tad viņa atgriezās m ājās, apgūlās un vēl ilgi 
ieklausījās, vai atkal nakts melnumā neatskanēs baismā gau
došana . . .

Reiz jūn ija  beigās, kad krustm āte Zijem a bija aizgājusi uz 
Cuoi tirgu  pēc rīsiem, viņas vīrs nem anīts ielavījās mājā. V iņš 
atnesa lielu ķekaru  savvaļas banānu un pāris meža apelsīnu. 
Ieraudzījuši viņu, mazuļi sāka skaļi raudāt. Tēvocis Zijems 
nobijās un, nezinādams, ko darīt, sniedza viņiem apelsīnus un 
banānus. Pamazām bērni nom ierinājās: svešinieks taču neda
rīja  neko sliktu, bet — gluži otrādi — cienāja  viņus.

Tēvocim Zijemam gribējās bērnus apmīļot, un viņš sāka 
tos glāstīt. Bet tur, kur pieskārās viņa roka, drānas saplīsa lē
veros: viņa pirkstiem  bija izauguši zvēra nagi, asi un cieti kā 
dze lzs. .  .

Tēvocim Zijemam gribējās kaut kā izteikt savu m īlestību 
pret dēlu, jo  vipam  vēl bija cilvēka dvēsele, bet izturēšanās 
gluži kā meža zvēram. Un, kad puisēns aizgriezās, lai paskatī
tos pagalmā, tēvocis maigi nolaizīja viņam galviņu. Taču viņa 
mēle bija asāka par nazi, un dažas m atu cirtas nokrita zemē, 
it kā nogrieztas ar bārdas nazi.

Bērni briesmīgi pārbijās un izskrēja laukā no m ājas, k lieg 
dami aiz bailēm. Tieši šai brīdī krustm āte Zijema atgriezās 
no tirgus. Ieraudzījusi ar dzeltenīgu spalvu apaugušo vīru, 
kam rokas nokarājās līdz pašai zemei, bet laukā no m utes rē
gojās ilkņi, viņa pārbīlī iekliedzās, cik bija spēka.

Izdzirduši kliedzienus, saskrēja kaimiņi. Viņi tik sparīgi



m etās virsū vilkatim , ka puszvērs puscilvēks tik tikko pa
guva aizm ukt ar veselu ādu.

Krustm ātei Zijem ai vajadzēja  kaut kā palīdzēt. Un sādži
nieki nokāpa ielejā, sadabūja no Čuoi stacijas dzelzceļa 
strādniekiem  kādas desmit sliedes un dažus rituļus stieples 
un uzcēla šo žogu ap krustm ātes Zijemas m āju. Kopš tā laika 
tēvocis Zijems vairs neuzdrošinājās rādīties m ājas tuvum ā . . .

Taču nākam ajā pavasarī kādu nakti, kad m ēness bija iebri
dis mākoņos, krustm āte Zijema izdzirda sirdi plosošas gaudas, 
kas atplūda no vientuļajiem , priedēm  apaugušajiem  pakal
niem. V iņa izskrēja laukā no m ājas. N espodrajā mēness 
gaismā, kas tik  tikko izlauzās cauri dūm akai, viņa ieraudzīja 
cilvēka stāvu . . .  Nē! Tagad viņas priekšā vairs nebija cil
vēks, bet drīzāk zvērs. V iņš stāvēja  uz četrām  kājām  un, pa
cēlis galvu, skatījās uz viņas pusi. Jā , tās bija beigas! Tēvo
cis Zijems bija pārvērties par tīģeri! . . . S ieviete aizklāja seju 
a r  rokām  un sāka šņukstēt. A rī tīģeris, it kā atbildēdam s sie
vai, iegaudojās gari un stiepti. Šais gaudās jau tās skum jas un 
izmisums . . .

Pēc tam zvērs pagriezās un aizvilkās uz mežu Cuoi kalna 
pakājē. V iņa siluets kļuva aizvien m azāks un mazāks, līdz 
beidzot izgaisa m ēnesnīcas zilgmajos staros . . .

Kopš tā laika Cuoi kalna klintis paceļas kā varens mūris, 
iezīmēdams nepārvaram u šķērsli starp  cilvēka sirds mūžīgo 
mīlu un brīnum ainajiem  spēkiem, kuri slēpjas domīgo kalnu 
dzīlēs un m īklainajos džungļu biezokņos.



OGO RONFANI, 
itāliešu rakstniek .s

PIRMĀ SAKAVE

Viņš gulēja nem ierīgi, visu nakti viņu m ocīja murgi. No 
dabūtā sitiena vēl tagad neiztur ami sāpēja deguns. Visu laiku 
viņam  likās, ka ir neērti apgulies, iespiedis seju  spilvenā. 
Pakausis smeldza tik  stipri, ka viņu pārņēm a bailes — un ja 
nu viņam  paralizēts m ugurkauls? Roku un kāju  muskuļus ne
mitīgi durstīja  it kā simtiem adatiņu. Pusmiegā viņš atkal un 
atkal m ēģināja sažņaugt dūres, bet pat tik daudz viņam  ne
bija spēka.

Vēl un vēlreiz viņš skatīja un pārdzīvoja notikušo. Tepat 
viņam  priekšā rēgojās pretin ieka acis, pelēkas un caurspīdī
gas kā stikls, viņa ķerm enis joprojām  raustījās no sitieniem, 
ar kuriem  tas aizvien vēl apbēra viņa seju, krūtis, sānus . . .

No ielas plūda apslāpēta garām  traucošo kravas mašīnu 
dārdoņa, un viņam  visu laiku šķita, ka tā  ir pū[a dūkoņa un 
klaigas. Ausīs viņam  skanēja tiesneša komanda, kā tas pavē
lēja  cīkstoņiem  gan attālināties, gan turpināt cīņu, gan celi 
augstāk galvu . . .

Bet vai tad viņš varē ja  visu to izpildīt, ja  viņa priekšā bija 
pretinieks ar sasprindzinātu kaķa skatienu un garām  rokām, 
trīs veršokus garāks un sešus kilogram us smagāks par viņu. 
Sekundants žestikulēdam s uzm undrināja viņu ar kliedzie
niem, pūlēdam ies atgādināt, ka jāsit dupletā, vairāk  jārīko jas 
a r  labo roku. Bet viņš uztraucās aizvien vairāk  un pamazām 
zaudēja drosmi. Kad gonga sitiens beidzot vēstīja  raunda bei
gas, viņš stāvēja, atslējies pret virvi, asinis plūda viņam  pār 
acīm, viss ķerm enis šķita atm iekšķējies, kļuvis nevarīgs, ro
kas boksa cimdos ļengani nokarājās gar sāniem. No aukstā 
ūdens, ko ar sūkli izspieda viņam  uz lūpām, viņu pārņēm a 
drebuļi. Tikai tum šā taburete ringa stūrī šķita viņam  v ien ī
gais draudzīgais atbalsts starp  naidīgajiem  ļaudīm  un priekš
metiem, vienīgais drošais patvērum s: tā viņam  bija tikpat 
nepieciešam a kā m irējam  slimnīcas gultiņa. Taču atkal no
skanēja gongs, neļaudam s viņam  atelpas. V iņam  bija no 
jauna jāiziet ringa vidū, no jauna jāsastop šo pelēko, tēraud-



salto acu skatiens un uz viņu vērstie prožektora stari. Dažas 
sekundes viņš bezcerīgi m ēģināja pretoties, bet tad no jauna 
sajuta, ka pretinieks v iņu samiedz kā knaiblēs. Kājas viņam 
it kā  pielipa pie ringa, cimdi likās pieauguši pie krūtīm , viņš 
tikai veltīgi pūlējās atvairīt sitienus.

Un tad jau  viņš ir pakritis uz ceļiem, un pretinieks, nesa
ņēmis nevienu nopietnu sitienu, pilnīgi spirgts un nenogurdi
nāts stāv pāri viņam  gluži kā tāds milzis. V iņa sekundants 
sprāgst vai no ādas ārā, pūlēdam ies ar žestiem uzm undrināt 
viņu celties kājās un turp ināt cīņu . . .

Cauru nakti sapņos šī baism īgā cīņa vajā  viņu kā murgs. 
Pārplūzdams aukstiem  sviedriem , viņš paslējās gultā sēdus. 
Viņš aizvien vēl redzēja ap sevi žēlum a un līdzjūtības pilnās 
skatītā ju  acis un ironisko, pat m azliet nicīgo skatienu, ar 
kādu viņu pavadīja pirm ajā rindā sēdošā meitene, kad viņš 
gāja nost no ringa. Viņš bija šo m eiteni pam anījis pūlī jau 
pirms pirmā raunda, tā viņam  bija iepatikusies, un viņš ap
ņēmās, ka tās dēļ pacentīsies izcīnīt uzvaru.

Ausa gaisma. V irs galvas dipēja soļi — kaim iņi jau  bija 
piecēlušies un posās uz darbu. Šīs parastās skaņas šodien 
viņu kaitināja. Pa logu ieskanēja ielu tirgones klaigas — viņa 
piedāvāja vardes1. Viņš pieskārās sejai un juta, ka tā viscaur 
uztūkusi, pārvērtusies bezveidīgā maskā. Māte, acīm redzot, 
jau  bija piecēlusies: blakus istabā švīkstēja viņas tupelītes, 
šķindēja naži un dakšiņas, ko viņa ridāja  bufetē, plīkšķēdams 
tecēja ūdens.

V iņu k ra tīja  drebuļi — droši vien viņam  bija drudzis. V i
ņam  ļoti gribējās paskatīties spogulī, taču tas karājās tālu, un 
viņam  nebija spēka līdz tam aizkļūt. Tāpēc viņš gulēja un 
lūkoja iedom āties savu izķēmoto seju. Turklāt viņam  neat
vairāmi mācās virsū domas, ka viņš nekad vairs nevarēs iziet 
ringā, uzvilkt cimdus, nodarboties ar boksu. Tā bija viņa 
pirmā cīņa — lai tā paliek ari pēdējā. Un tomēr, kad viņš vēl 
m ācījās sporta skolā, viss taču bija veicies pavisam  citādi. 
Tolaik treniņos viņš paguva m ierīgi atcerēties visus paņēm ie
nus un sitienus (duplets, atlēciens, straujo  sitienu sērija . . .),

1 Dažās Ziemejitālijas pilsētās, tāpat kā Francijā, vardes lieto uzturam.



līdzko radās iespēja, dot precīzu sitienu ar labo; uztvert 
mirkli, kad uzbrucējs atsedzas, un sviest to pret virvēm.

— Nu vēl, atkārto, — teica treneris sporta zālē, ja viņam 
neizdevās dubultsitiens.

Un visa cīņa ritēja pēc izstrādāta plāna.
—  Ak vai, kas tev gan ir par drausmīgu purnu! — puiši 

dažkārt mēļoja. — Kad paskatās vien, taisni šermuļi iet pār 
kauliem. Toties no tevis noteikti iznāks īsts boksa meistars!

Tā runāja biedri, ar kuriem kopā viņš trenējās. Un viņš 
pat priecājās, ka ir tik neglīts, ar šķību degunu, par daudz uz 
priekšu izvirzītu zodu, pats drukns un līkām kājām. Viņam 
tas likās taisnīgi: ja jau viņš ir padevies tāds neglītenis, tad 
viņam katrā ziņā jākļūst par labu bokseri. Un arī biedri viņu 
vērtēja kā spējīgu bokseri, pieņēma savā kompānijā pat tais 
reizēs, kad viņam nebija naudas, bet meičas šai kvartālā no
raudzījās uz viņu reizē ar cieņu un bailēm.

Ko tur liegties, viņš patiešām gribēja kļūt par slavenu 
bokseri — tādu, kas apber pretiniekus ar bargu sitienu krusu 
un, ja iegribas, dod tiem nokautu, gribēja kļūt tāds taisni 
tāpēc, ka ir tik neglīts un nabags, tāpēc ka nekādi nevar at-



rast darbu, bet, ja  nav darba, tad nav ari naudas, a r ko palī
dzēt m ātei un pašam kaut retum is aiziet uz kino.

Taču pēc šās sakāves, kad viņu izsvilpa, viņš nolēm a atmest 
boksu.

Patlaban viņš par to domāja, gulēdam s gultā un stingi 
blenzdams griestos. Sirdi viņam  žņaudza vientulība un tāda 
kā tukšum a sajūta. V iņam  šķita, ka istabas kaktā  stāv  m ei
tene, kas bija sēdējusi p irm ajā rindā, un raugās uz viņu, jo 
projām  zobgalīgi vīpsnādam a.

Durvis klusu pavērās. Pat neskatīdam ies (arī galvu pagriezt 
b ija  sāpīgi) viņš zināja, ka ienākusi māte. Viņš noņēm ies lū
ko jās griestos. M āte čukstus pavaicāja:

— Vai esi nomodā?
Viņš neatbildēja. M āte jau tā ja  vēlreiz:
— Nu, kā tad vakarvakarā  izgāja?
Viņš aizvien vēl klusēja. M āte pienāca klāt. Rokās viņai 

bija bļoda ar ūdeni un balta lupata. A r slapju lupatu viņa ap
slaucīja  dēlam  pieri un, redzēdama, ka tas aiz sāpēm savie
bās, iztrūkusies aprāvās.

— Tev viss krekls vienās asinīs, — m āte sacīja.
— Viņš bija daudz lielāks un smagāks par mani, — viņš 

beidzot izdabūja, it kā pats sev taisnodamies.
M ātei noraustījās lūpas un seja nobāla krīta  baltumā. Viņa 

te ica :
— Tagad taču tu to pametīsi, vai ne?*
Un gluži kā bērnībā, kad viņš no kaut kā bija baidījies, 

viņam  uznāca vēlēšanās paslēpt galvu m ātei klēpī. Taču viņš 
tikai pasm īnēja:

— Sā vai tā arī tas ir darbs.
M āte raudzījās viņā, un acīs ta i stinga bailes. V iņš norā

d īja  uz biksēm un ar žestu palūdza sam eklēt kabatas portfeli. 
M āte viņam  to pasniedza, un viņš, pie katras kustības v iebda
mies aiz sāpēm, atvēra to un izņēma trīs naudas zīmes, katru  
par tūkstoš lirām.

— Ņem, te ir tikpat, cik visa tava pensija, — viņš sacīja.
— Ņelabs darbs tas ir. Un kā  gan cilvēki v a r . . .  — m āte 

nom urm ināja.
Viņš sniedza m ātei naudu, cenzdam ies nerādīt tai savu 

sāp ju  izķēmoto seju.
— Bezdarbniekam  arī tāda peļņa noder, — viņš atbildēja.
M āte nopūzdamās paņēm a naudu, noglabāja to priekšauta



kabatā un, aizvien vēl pukstēdam a, maza un sakumpusi iz
gāja no istabas. A tkal iestājās klusums. M āte devās strādāt 
sakņu dārzā — viņi dzīvoja pašā pilsētas nomalē.

Tomēr drīz vien viņš klusum ā atkal šķita sadzirdam sekun
danta balsi: «Dubultsitienu . . .  A tlēcienu . . . »  Sekundants 
vilka viņu aiz m atiem  un sauca: «Laba sagatavošanās, m ans 
mīļais, tas ir pats galvenais!» Puiši, kas sēdēja v isapkārt uz 
soliem, smējās tik  skaļi, ka sporta zālei sienas līgojās. «Un 
vēl tik  neglīts kā īsts bokseris!» viņi auroja.

Tad, aplaizījis sakaltušās lūpas, viņš sāka runāt. Kaut arī 
istabā, izņemot viņu pašu, neviena nebija, viņš runāja  — 
droši vien stiprā drudzī — skaļā un skaidrā balsī:

— Tas viss notika tāpēc, ka viņš bija ļoti garš un arī stiprs 
kā vērsis. Tāpēc, lūk, tā iznāca. Dodiet man piem ērotu p reti
nieku, un es jum s parādīšu, kā protu  kauties!

Viņš pagriezās uz sāniem  un ar pūlēm  izrāpās no gultas. 
Viņam katrā  ziņā vajadzēja pieiet pie sekundanta un kopa 
ar to iztirzāt notikušo cīņu. Sekundantam  noteikti vajadzēs 
panākt viņam  vēl vienu tikšanos šai sezonā, viņam  taču jāpie-. 
rāda visiem, ka viņš ir īsts vīrietis. Tad, stāvēdam s istabas 
vidū, viņš nogrim a kaut kādos sarežģītos aprēķinos, pūlēda
mies pie tam stingri turēties kājās un nelīgoties. Trīs tūkstoš 
liru, viņš galvā sarēķināja, vajadzētu pietikt, ko pirk t maizi 
un pienu veselu mēnesi.
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