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OSKARS V A ILDS, 

angļu rakstnieks

LAIMĪGAIS p r in c is

Pāri pilsētai uz augstas kolonnas pacēlās Laimīgā prinča statuja. 
No galvas līdz kājām viņu k lāja zelts, acu vietā bija safiri, bet 
zobena rokturī mirdzēja liels rubīns.

Visi jūsm oja par princi.
— Viņš ir skaists kā vēja  rādītājs! — izsacījās pilsētas padom

nieks, kurš vēlējās, lai viņu uzskata par labu mākslas pazinēju.
— Protams, vēja  rādītājs ir daudz derīgāks, — viņš tūliņ gan pie
bilda, baidīdamies, ka viņam pārmetīs nepraktiskumu; lai nu kas, 
bet šāds trūkums viņam nepiemita.

— Esi tāds kā Laimīgais princis! — prātīga māte aizrādīja savam 
puisēnam, kurš raudāja, lai viņam dodot mēnesi. — Laimīgais prin
cis nekad neniķojas!

— Man prieks, ka pasaulē ir vismaz viens laimīgais! —  nomur
mināja likteņa vajāts grūtdienis, lūkodamies uz skaisto statuju.

— Ak, viņš izskatās pēc eņģeļa! — jūsm oja patversmes bērni, 
barā iznākdami no katedrāles koši sarkanos apmetnīšos un snieg
baltos priekšautiņos.

— Kā jūs to zināt? — iebilda matemātikas skolotājs. — Jū s taču 
nekad neesat eņģeļus redzējuši.

— Ak, mēs viņus redzam sapņos! — patversmes bērni atbildēja, 
un matemātikas skolotājs sarauca pieri un bargi noskatījās uz 
viņiem; skolotājam nepalika tas, ka bērni redz sapņus.

Kādu nakti pāri pilsētai lidoja bezdelīga. Viņas biedrenes jau 
kopš septiņām nedēļām bija aizlidojušas uz Ēģipti, bet viņa noka
vējās, jo  bija iemīlējusies skaistā, slaidā meldrā. Jau  agrā pava
sarī viņa bija to ieraudzījusi, tvarstīdama lielu dzeltenu tauriņu, 
un pārsteigta apstājusies lidojuiiiā, meldra smuidruma aizgrābta.

— Vai gribi, lai es tevi mīlu? — bezdelīga tūliņ jautāja, jo  bija 
pieradusi pie vaļsirdības, un meldrs palocījās par atbildi.

Tad bezdelīga sāka mest lokus viņam pāri, šad tad skardama 
ūdeni ar spārnu galiem un ievilkdama tanī sudrabaini vizmojošas 
švīkas. Tā viņa izpauda mīlestību, un tā aizritēja visa vasara.

— Kāda muļķīga aizraušanās! — vidžināja pārējās bezdelīgas.
— Meldram taču nav ne graša pie dvēseles, tikai vesels bars radi
nieku!



Patiešām, visa uplle bija biezi pieaugusi ar meldriem. Tad pie
nāca rudens un bezdelīgas aizlidoja.

Kad visas biedrenes bija  projām, mūsu bezdelīga jutās kā bārene, 
un pieķeršanās meldram sāka viņu apgrūtināt.

— Viņš taču ir kā mēms, ne vārdiņa neesmu no viņa dzirdē
jusi, — bezdelīga runāja, — turklāt man šķiet, ka viņš ir ļoti nepa
stāvīgs un gaisīgs, jo  cenšas iztapt katrai vēsmiņai.

Patiešām, pie vismazākās vēja  pūsmas meldrs liecās un locījās 
vai līdz zemei.

— Bez tam viņš ļoti pieķēries mājām, bet es jūsm oju par ceļo
jumiem, un nebūtu par ļaunu, ja  manam vīram arī prāts nestos 
uz ceļošanu. Nu, vai lidosi man līdzi? — viņa beidzot noprasīja, 
bet meldrs tikai papurināja galvu: viņš tā m īlēja savas mājas!

— Ak, tu esi tikai joko jies ar manu mīlestību! — bezdelīga iz
saucās. —  Ardievu, es lidoju pie piramīdām!

Un viņa aizlidoja.
Viņa lidoja visu dienu un nakti sasniedza pilsētu.
— Kur es varētu apmesties? —  viņa prātoja. — Ceru, ka pilsēta 

jau  parūpējusies par to, lai mani godam uzņemtu.
Tad viņa ieraudzīja statuju uz augstās kolonnas.
— Lieliski! Te es apmetīšos: skaista vieta un daudz svaiga gaisa.
Un viņa nometās pie Laimīgā prinča kājām.
— Man ir zelta guļamistaba! — viņa apmierināta noteica, palū

kodamās visapkārt. Viņa jau  laidās miegā, pabāzusi galviņu zem 
spārna, — te viņai uzkrita virsū smaga lāse.

— Cik dīvaini! — viņa nobrīnījās. — Pie debesīm ne mākonīša, 
zvaigznes laistās dzidras un spodras — kur te gadījies lietus? 
Eiropas ziemeļos patiešām briesmīgs klimats. Manam meldram arī 
patiķa lietus, bet viņš jau  ir šausmīgs pašmīlis.

Te nokrita otra lāse.
Kas par labumu no tādas statujas, ja  tā nespēj pat tik daudz 

kā aizsargāt no lietus! Pameklēšu naktsmājas uz jumta pie kāda 
skursteņa. Un bezdelīga nolēma laisties projām.

Taču viņa nepaguva izplest spārnus, kad nokrita trešā lāse.
Bezdelīga palūkojās augšup — un ko viņa ieraudzīja!
Laimīgā prinča acis b ija  pilnas asaru. Asaras ritēja pa zeltīta

jiem  vaigiem, un viņa seja bija tik skaista mēnesnīcā, ka bezde
līgai sametās viņa žēl.

— Kas tu tāds esi? — viņa jautāja.
— Laimīgais princis.
— Kāpēc tad tu raudi? Tu mani sam ērcēji slapju.
—  Kad es biju dzīvs un man bija cilvēka sirds, es nezināju, kas 

ir asaras, statuja atbildēja. Es mitu Bezrūpības pilī, kur sāpēm





iee ja  aizliegta. Dienu es kavēju  laiku dārzā ar draugiem, bet nakli 
dejoju  lielajā zālē. Ap dārzu bija  augsts mūris, un man ne reizi 
neienāca prātā apjautāties, kas atrodas aiz tā. Ap mani viss bija 
tik skaists! Galminieki godāja mani par Laimīgo princi, un es patie
šām biju  laimīgs, ja  laime meklējama baudās. Tā es dzīvoju un tā 
nomiru. Bet tagad, kad neesmu vairs dzīvs, mani nolikuši šeit tik 
augstu, ka es redzu visas ciešanas un trūkumu, kas valda manā 
galvaspilsētā. Un, lai gan man ir alvas sirds, es tomēr nevaru no
valdīt asaras.

«Tātad viņš viss nav no zelta!» bezdelīga nodomāja, bet skaļi 
neko nesacīja, jo  b ija  pieklājīga.

— Tur tālu šaurā ieliņā es redzu nabadzīgu namu, — statuja tur
pināja klusā, melodiskā balsī, — viens lodziņš atvērts, un pie galda 
sēž sieviete. Seja viņai izdilusi, rokas raupjas, sarkanas un sabadī
tas ar adatu, jo  viņa ir šuvēja. Viņa izšuj ziedus uz zīda tērpa, kuru 
apvilks nākam ajā galma ballē visskaistākā no karalienes galma 
dāmām. Bet gultiņā istabas kaktā guļ šuvējas slimais bērns. Zēnu 
moca drudzis, un viņš lūdz apelsīnu, bet mātei ir tikai upes ūdens, 
un nabaga zēns raud. Bezdelīga, bezdelīga, mazā bezdelīga! Vai tu 
neaiznestu viņai rubīnu no mana zobena? Man kājas piekaltas pie 
pjedestāla, un es nevaru pakustēties.

— Mani gaidīt gaida Ēģiptē, — bezdelīga atbildēja. — Manas 
biedrenes met lokus virs Nīlas un sarunājas ar krāšņajiem  lotosu 
ziediem. Drīz viņas lidos uz Lielā valdnieka mauzoleju, lai pava
dītu tur nakti. Tur viņš guļ savā greznajā zārķā. Viņu ietinuši dzel
tenos audeklos un balzamējuši ar smaržīgām zālēm. Ap viņa kaklu 
ir zaļgana nefrīta ķēde, bet viņa rokas ir kā rudenīgas lapas.

— Bezdelīga, bezdelīga, mazā bezdelīga! Paliec šeit tikai vienu 
nakti un esi mana sūtne. Zēnam tā gribas dzert, un viņa māte ir 
tik bēdīga.

— Man zēni diezin kā nepatīk. Pērnvasar, kad dzīvoju pie upes. 
dzirnavnieka bērni, ļauni puikas, vienmēr meta man ar akmeņiem. 
Protams, trāpīt viņi netrāpīja. Mēs, bezdelīgas, esam pārāk šau
dīgas. Turklāt mani senči b ija  sevišķi izveicīgi, bet — lai nu kā — 
mētāšanās ar akmeņiem ir necieņas izrādīšana.

Taču Laimīgais princis bija tik noskumis, ka bezdelīgai kļuva 
viņa žēl.

—  Te ir ļoti auksti, — viņa sacīja, —  taču es palikšu šo nakti 
pie tevis un izpildīšu tavu uzdevumu.

— Paldies tev, mazā bezdelīga, —  noteica Laimīgais princis.
Tad bezdelīga izknāba lielo rubīnu no Laimīgā prinča zobena

roktura un lidoja pāri pilsētas jumtiem. Viņa lidoja pāri katedrā
les zvanu tornim, kuru rotāja no balta marmora izveidoti eņģeļu
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tēli. Viņa lidoja pāri karaļa pilij un dzirdēja mūzikas skaņas. Uz 
balkona iznāca skaista meitene ar savu mīļoto.

— Kāds brīnums ir šīs zvaigznes, — sacīja meitenes mīļais,
— un cik brīnišķīga ir mīlas vara!

—  Ceru, ka mans tērps būs uzšūts līdz galma ballei, — viņa at
bildēja. — Es liku izšūt uz tā ziedus, taču šuvējas ir tik slinkas.

Bezdelīga lidoja pāri upei un redzēja ugunis kuģu mastos. Viņa 
lidoja pāri ebreju kvartālam un redzēja vecus ebrejus, kuri slēdza 
visādus darījumus un svēra naudu uz vara svariem. Beidzot viņa 
pielidoja pie nabadzīgā nama un ieskatījās pa lodziņu. Zēns mētā
jās pa gultu drudzī, bet māte bija  cieši iemigusi — viņa bija tik 
nogurusi. Bezdelīga ielaidās istabiņā un nolika rubīnu uz galda 
blakus šuvējas uzpirkstenim. Tad viņa kiusu laidelējās pāri zēnam, 
uzvēdīdama viņam vēsumu.

— Cik man tagad labi! — zēns noteica. — Nu es drīz kļūšu ve
sels. —  Un viņš iegrima patīkamā snaudā.

Bet bezdelīga atgriezās pie Laimīgā prinča un izstāstīja viņam 
visu.

— Cik dīvaini, — viņa nobeidza stāstu, — kaut gan ir tik auksts, 
bet man nemaz vairs nesalst.

—  Tas tāpēc, ka tu izdarīji labu darbu, — Laimīgais princis 
paskaidroja.

Bezdelīga gribēja padomāt par to, bet tūliņ iemiga. Līdzko viņa 
sāka domāt, tā miegs bija  klāt.

Rītausmā viņa aizlidoja uz upi mazgāties.
— Savāda, neizskaidrojama parādība, — sacīja  ornitoloģijas 

profesors, kas tobrīd gāja pa tiltu. — Bezdelīga ziemas laikā!
Un viņš uzrakstīja par to plašu rakstu vietējai avīzei. V isi citēja 

šo rakstu, jo  tanī b ija  daudz tādu vārdu, kurus neviens nesaprata.
«Šonakt: izlidošu uz Ēģipti!» bezdelīga nodomāja, un viņai kļuva 

jautri ap sirdi.
Viņa apskatīja visus pilsētas pieminekļus un ilgi sēdēja katedrā

les zvanu torņa smailē. Lai kur viņa parādījās, zvirbuļi tūliņ sāka 
čivināt: — Sveša persona! Sveša persona! — un dēvēja viņu par 
dižciltīgu ārzemnieci, kas viņai ļoti glaimoja.

Kad uzlēca mēness, bezdelīga atgriezās pie Laimīgā prinča.
—  Vai tev nav kādi uzdevumi, ko varu izpildīt Ēģiptē? — viņa 

apjautājās. — Es tūliņ došos projām.
— Bezdelīga, bezdelīga, mazā bezdelīga! — lūdzās Laimīgais 

princis. — Paliec pie manis vēl šo nakti.
— Mani gaida Ēģiptē, — bezdelīga atbildēja. — Rīt manas bied

renes lidos uz otrām Nīlas krācēm. Tur niedrēs gul hipopotami un 
uz liela granīta troņa sēž pats dievs Memnons. Visu nakti viņš



lūkojas zvaigznēs, bet, kad blāzma sāk sārtoties, viņš apsveic lo 
ar līksmu saucienu. Dienvidū dzelteni lauvas nāk pie upes dzert. 
Viņu acis ir kā zaļi berili, bet rēcieni skaļāki par ūdenskrituma 
dārdiem.

-  Bezdelīga, bezdelīga, mazā bezdelīga! — teica Laimīgais prin
cis. — Tur tālu priekšpilsētā es redzu bēniņu istabiņā jaunekli. 
Viņš noliecies pār papīriem uz galda. Viņam līdzās glāzē novītušu 
vijolīšu pušķītis. Viņa lūpas ir sārtas kā granātkoka augli, brūnie 
mati vijas, bet acis ir lielas un sapņainas. Viņš steidz pabeigt lugu, 
ko solījis teātra direktoram, bet viņš dreb aiz sala, uguns kamīnā 
sen izdzisusi, un aiz izsalkuma viņš teju  pat zaudēs samaņu.

Labi, es palikšu pie tevis līdz rītam! bezdelīga sacīja, jo  
viņai bija ļoti laba sirds. - Kur ir otrs rubīns?

Ak vai, rubīnu man vairs nav, — Laimīgais princis atbildēja.
Vienīgais dārgums, kas man atlicis, ir manas acis. Tās darinātas 

no reti sastopamiem safīriem, kas pirms tūkstoš gadiem atvesti no 
Indijas. Izknāb vienu un aiznes šim jauneklim. Viņš pārdos to 
juvelierim , nopirks pārtiku un malku un pabeigs savu lugu.

Mīļais princi, to es nevaru izdarīt! —  Un bezdelīga sāka 
raudāt.

—  Bezdelīga, bezdelīga, mazā bezdelīga! Izpildi manu lūgumu!
Un bezdelīga izknāba Laimīgajam princim aci un aizlidoja uz 

jaunekļa mājokli. Jum ts bija  caurs, un viņa viegli ietika istabiņā. 
Jauneklis b ija  aizsedzis seju  ar rokām un nedzirdēja spārnu švīk
stoņu. Tikai pēc tam viņš pamanīja safīru novītušajās vijolītēs.

Mani tomēr sāk atzīt! viņš priecīgi iesaucās. — To man 
sūla kāds dižciltīgs cienītājs. Nu es varēšu pabeigt lugu. — Un 
viņa seja staroja laimē.

No rīta bezdelīga devās uz ostu. Viņa apsēdās uz liela kuģa 
masta un vēroja, kā matroži velk ar virvēm ārā no tilpnes kaut 
kādas kastes.

Reizē! Reizē! - viņi sauca, kad kaste cēlās augšup.
Es lidoju uz Ēģipli! — bezdelīga viņiem paziņoja, taču ne

viens viņai nepievērsa uzmanību.
Tikai vakarā, kad uzlēca mēness, bezdelīga atgriezās pie prinča.

Es nāku atvadīties no tevis! — viņa jau  iztālēm sauca.
Bezdelīga, bezdelīga, mazā bezdelīga! — lūdzās Laimīgais 

princis. Vai tu nepaliktu vēl līdz rītam?
Tagad ir ziema, - bezdelīga atbildēja, — un drīz kritīs salts 

sniegs. Bet Ēģiptē saule silda palmu zaļās lapas un krokodili izlai
dušies dūņās un laiski virina acis. Manas biedrenes jau taisa lig
zdas Bāalbeka templī, bet baltas un sārtas dūjas noraugās viņās un 
dūc. Mīļais princi, es nevaru palikt, bet es tevi nekad neaizmirsīšu,



un, kad pienāks pavasaris, es tev atnesīšu no Ēģiptes divus dārg
akmeņus to vietā, kurus tu atdevi. Sarkanāks par sarkanu rozi 
kvēlos rubīns, bet safīrs laistīsies zilāks par jūras vilni.

— Lejā uz tirgus laukuma, — sacīja  Laimīgais princis, — ir maza- 
meitenīte, kura tirgojas ar sērkociņiem. Viņai kārbiņa iekritusi 
notekā, sērkociņi sabojājušies, un tēvs viņu sitīs, ja  viņa pārnāks 
bez naudas. Viņa raud. Viņai nav ne kurpju, ne zeķu, un g a lv r i 

kaila. Izknāb manu otru aci un atdod meitenei, tad tēvs viņu ne
sitīs.

— Es varētu palikt vēl vienu nakti, — bezdelīga teica, — bet es 
nevaru izknābt tev otru aci. Tad taču tu būsi pavisam akls.

—  Bezdelīga, bezdelīga, mazā bezdelīga, neatlaidās Laimīgais 
princis, — izpildi manu lūgumu!

Un viņa izknāba princim otru aci, aizlidoja pie meitenes un 
iemeta tai saujā brīnišķīgo safīru.

— Kāds skaists stikliņš! — meitene iesaucās un priecīgi aizskrēja 
uz mājām.

Bezdelīga atgriezās pie prinča.
—  Tagad, kad tu esi akls, es palikšu pie tevis vienmēr.
—  Nē, mana mīļā bezdelīga, tev jādodas uz Ēģipti.
— Es palikšu pie tevis uz visiem laikiem, — bezdelīga atbildēja 

un iemiga pie viņa kājām.
Nākamo dienu viņa pavadīja, sēdēdama uz prinča pleca, un stās

tīja, ko redzējusi tālās zemēs. Stāstīja pār rožainajiem ibisiem, kuri 
garā virtenē stāv Nīlas sēkļos un ķer zelta zivtiņas; par sfinksu, 
kas ir vecs kā pasaule, dzīvo tuksnesī un zina visu; par tirgoņiem, 
kuri gausi soļo blakus saviem kamieļiem un vārsta dzintara rožu
kroņus; par Mēness kalnu valdnieku, kas ir melns kā melnkoks un 
pielūdz lielu kristāla gabalu; par milzu Zaļo pūķi, kurš guļ palmā 
un kuru divdesmit priesteri baro ar medus raušiem; par pigme
jiem , kuri braukā pa ezeru uz plakanām lielām lapām un pastāvīgi 
karo ar tauriņiem.

— Mīlā bezdelīga, — teica Laimīgais princis, —  tas, par ko tu 
stāsti, ir brīnumains un mīklains. Taču vismīklainākais pasaulē ir 
cilvēku ciešanas. Kur var rast tām atrisinājumu? Aplido manu pil
sētu, mīļā bezdelīga, un pastāsti man visu, ko redzēsi.

Un bezdelīga lidoja pāri visai milzīgajai pilsētai un redzēja, kā 
lepnās pilīs līksmo bagātie, bet nabagie sēž pie viņu sliekšņiem. 
Tumšās šķērsielās viņa redzēja badā novārgušo bērnu bālās sejas 
bēdīgi veramies bruģa akmeņos. Zem tilla divi mazi puikas gulēja 
apskāvušies, lai sasildītu viens otru.

— Mums gribas ēst.! — viņi daudzināja.



— Te nedrīkst vajāties! —  uzsauca policists, un viņi atkal iz
gāja lietū.

Bezdelīga atgriezās pie prinča un pastāstīja visu, ko redzējusi.
— Es esmu apklāts ar zelta zvīņām, — princis sacīja. — Noņem 

zeltu pa zvīņai un izdali trūkumcietējiem. Viņi domā, ka zeltā ir 
laime.

Zvīņu pēc zvīņas noņēma bezdelīga, un Laimīgais princis kļuva 
blāvs un pelēks. Zvīņu pēc zvīņas viņa izdalīja trūkumcietējiem, 
un bērnu vaigi sāka sārtoties, bērni smējās un draiskojās ielās.

— Mums ir maize! — viņi sauca.
Tad uzkrita sniegs, un sniegam sekoja sals. Ielas kļuva sudra

botas un dzirkstīja; no pažobelēm karājās lāstekas kā kristāla kin
žali; visi tinās kažokos, bet zēni sarkanās cepurītēs slidoja pa ledu.

Nabaga bezdelīga trīcēja un sala, bet negribēja pamest princi, 
jo  ļoti m īlēja viņu. Viņa paslepeni uzlasīja maizes drusciņas pie 
maiznīcas durvīm un plīkšķināja spārnus, lai sasildītos. Beidzot 
viņa saprata, ka pienācis laiks mirt. Viņai vēl pietika spēka, lai 
atsēstos princim uz pleca.

— Ardievu, mīļais princi, —  viņa nočukstēja. — V ai tu atļauj, 
ka noskūpstu tavu roku?

— Es priecājos, ka tu beidzot lidosi uz Ēģipti, — sacīja Laimīgais 
princis. — Tu pārāk ilgi paliki šeit. Noskūpsti mani uz lūpām, jo  es 
tevi ļoti mīlu.

—  Uz Ēģipti es nelidošu, — bezdelīga atbildēja, — es lidošu uz 
nāves valstību. V ai tad nāve un miegs nav tuva rada?

Viņa noskūpstīja Laimīgā prinča lūpas un nokrita nedzīva pie 
viņa kājām.

Tai pašā mirklī statujas iekšienē atskanēja dīvains troksnis, it kā 
tur kaut kas sprāgtu. Tur pārsprāga prinča alvas sirds. Patiešām 
bija nežēlīgs sals.

Agri no rīta pa bulvāri pastaigājās pilsētas galva un viņa padom
nieki. Ejot gar kolonnu, pilsētas galva palūkojās augšup.

— Ak dievs, pēc kāda skrandaiņa tagad izskatās Laimīgais prin
cis! — viņš izsaucās.

Nudien, pēc skrandaiņa! — piekrita padomnieki, kuri allaž 
bija vienis prātis ar pilsētas galvu.

Un viņi tuvojās statujai, lai apskatītu to.
— Rubīna zobenā vairs nav, acis izkritušas, apzeltījums noplu

cis, — pilsētas galva turpināja. — Viņš izskatās sliktāks par je b 
kuru ubagu!

— Nudien, sliktāks par ubagu! —  apstiprināja padomnieki.
— Un pie viņa kājām  guļ kāds beigts putns. Mums jāizdod no

likums, ka putniem aizliegts šeit mirt.



Un pilsētas padomes sekretārs tūliņ ierakstīja šo priekšlikumu 
grāmatā.

Un Laimīgā prinča statuju nogāza zemē.
—  Viņš nav vairs skaists, tātad no viņa nav nekāda labuma, — 

teica universitātē estētikas profesors.
Statuju izkausēja, un pilsētas galva sasauca padomi, lai izlemtu, 

ko darīt ar metālu.
—  Izliesim jaunu statuju! — ierosināja pilsētas galva. Un 

lai tā attēlo mani!
— Nē, mani! — sauca katrs padomnieks, un visi sāka strīdeties. 

Nesen dzirdēju, ka viņi strīdoties joprojām .
— Apbrīnojami! —  noteica galvenais kausētājs. — Šī pārsprā

gusī alvas sirds negrib kust krāsnī. Vajadzēs mest to ārā.
Un to izmeta atkritumu kaudzē, kur gulēja arī beigtā bezdelīga.
Tad dievs lika savam eņģelim:
— Atnes man pašu vērtīgāko, ko atrodi šai pilsētā.
Un eņģelis atnesa viņam alvas sirdi un mirušo putnu.
— Tu esi pareizi izraudzījies, —  dievs sacīja. — Jo  manos para

dīzes dārzos šis putniņš dziedās mūžīgi un manā mirdzošajā pili 
Laimīgais princis teiks manu vārdu.



DŽEIMSS KR1SS. 

vācu rakstnieks

STĀSTS PAR KARUSEĻA DZIMŠANAS DIENU

Ja  kāds no jums reiz nodzīvos līdz simt gadiem — tai dienā va
rēs vēlēties, ko vien grib, un visi viņa vēlējumi piepildīsies. Stāsta, 
ka Āfrikas džungļos audzis koks, kas savā simtgades dienā vēlējies 
kļūt par ziloni. Un iedomājieties, ka šis koks tiešām pārvērties 
zilonī un palicis par ziloni līdz pat nākamajai pusnaktij — veselas 
divdesmit četras stundas! Taču mēs jums gribam pastāstīt nevis 
par koku, bet par karuseli, par mazu raibu karuselīti un par to, 
kā tas nosvinēja savu simto dzimšanas dienu.

Šis jautrais karuselis piedzima tieši pirms simt gadiem firmas 
«Rumelpots un dēli» galdnieku darbnīcā. Un pēc tam šo karuseli 
nopirka vecs arābs, vārdā Ali Mohamets Omārs ben ībns, un ap
braukāja ar to visu pasauli. Viņš bija  apmeklējis ziemeļus un dien
vidus, rietumus un austrumus, un, kur vien ieradās, visās zemēs 
bērni viņu jūsmīgi sagaidīja. Viņi klausījās brīnišķīgo mūziku un 
līksmi virpuļoja, sēdēdami mugurā sarkaniem, zaļiem, ziliem un 
dzelteniem zirgiem, tīģeriem, zebrām un ziloņiem. Grenlandē ar 
karuseli vizinājās eskimosu bērni, Amerikā — mazie indiāņi, Ā f
rikā nēģerēni, bet Eiropā — angļu, vācu, krievu, itāliešu, franču. 
ungāru un spāniešu bērni.

Taču pienāca diena, kad vecais Ali Mohamets Omārs ben ībns 
nomira. Tas notika V ācijā , M aijenbauzenes pilsētā. Visā apkaimē 
neatradās cilvēks, kas būtu varējis karuseli apkalpot, un tas pa
lika viens pats, pamests un aizmirsts pļaviņā pilsētas nomalē. M a
zajam karuselim bija ļoti garlaicīgi, bet, par laimi, tam garām 
brauca čigānu tabors. Čigāni nopriecājās par šādu atradumu un 
aizveda karuseli sev līdzi. Un atkal sāka skanēt brīnišķīgā mūzika, 
atkal sāka virpuļot krāsainie ziloņi, tīģeri un zirgi. Un tiem mugurā 
sēdēja jautri, sm ejoši bērni.

Divdesmit gadu čigāni braukāja ar karuseli pa Eiropu, un tas 
pamazām nolietojās un novecoja. Tā mūzika bija kļuvusi piesma
kuši un čerkstīga, ritentiņi, uz kuriem tas griezās, nodila, un reiz 
tas pavisam apstājās. Čigāni mēģināja karuseli izlabot un atsauca 
pat mehāniķi. Bet nekas nelīdzēja — karuselis vairs negriezās.

Tas notika tai pašā Maijenhauzenes pilsētā, kur bija nomiris 
vecais arābs Ali Mohamets Omārs ben ībns. Un čigāni nolēma 
karuseli atstāt tai pašā pļaviņā, kur kādreiz to bija  atraduši. Tā



MAZAIis, raibais karuselis atkal palika gluži viens zem kla jas de
bess. Pavasarī un rudenī karuseli slacināja lietus, bet ziemu aiz
putināja sniegs, tāpēc visas karuseļa metāla daļas sarūsēja, un 
līkai zirgi, tīģeri, zebras un ziloņi joprojām  mirdzēja dažādās krā- 
sas. Beidzot birģermeistars pavēlēja karuseli pārvietot pilsētas lau
kumā, kur tad tas arī stāvēja ilgus gadus nožēlojams un pamests 
līdz pat savai sim tajai dzimšanas dienai.

Un tad pienāca diena, kad karuselis kļuva simt gadu vecs, diena, 
kad bija jāpiepildās visam, ko tas vēlējās. Vecais karuselis to 
zināja un pirmām kārtām vēlējās atkal kļūt jauns un skaists kā 
pirms daudziem gadiem. Pēc tam tas iekāroja pārcelties uz pazīs
tamo pļaviņu pilsētas nomalē. Viens acumirklis — un tas jau atra
dās tur. No jauna sāka spēlēt brīnišķīga mūzika — un karuselis 
sāka griezties.

Bija jauks svētdienas rīts. Daudzi Maijenhauzenes iedzīvotāji 
pastaigājās ar saviem bērniem pa pļaviņu un bija  ļoti izbrīnījušies, 
kad viņu priekšā pēkšņi parādījās karuselis. Bet viņus gaidīja vēl 
lielāks pārsteigums: karuselis atcerējās savu pirmo saimnieku — 
veco arābu Ali Mohametu Omāru ben Ibnu, vēlējās to ieraudzīt, 
un tas tūdaļ kļuva dzīvs, nostājās tam blakus savā garajā, baltajā 
apģērbā un arābu valodā sauca, ka šodien visi var vizināties par 
brīvu.

Neviens, protams, viņu nesaprata, bet daži bērni pieskrēja pie 
karuseļa, un arābs sāka tos sēdināt mugurā sarkaniem, dzelteniem, 
zaļiem un ziliem ziloņiem, zirgiem, zebrām un tīģeriem. Vecāki sā
kumā iztrūkās, taču, ieraudzījuši bērnu sejās laimīgus smaidus, 
uzreiz nomierinājās un sāka palīdzēt Ali Mohametam Omāram ben 
ībnam.

Bet drīz viņus sagaidīja jauns pārsteigums: pēc karuseļa vēlē
šanās pļaviņā saradās bērni no visām pasaules malām. Mazi nēģe- 
rēni īsās, sarkanās biksītēs, zvērādās tērpušies eskimosi, ķīnieši 
dzeltenās zīda drēbēs un tāpat arī bērni no Itālijas, Francijas, An
glijas, Krievijas, Zviedrijas, Dānijas un Holandes. Un visi viņi 
jautri, draudzīgi cits ar citu rotaļājās.

Taču karuselim arī ar to vēl nepietika. Pēc neilga brīža tālumā 
parādījās čigānu tabors, tas pats tabors, ar kuru karuselis b ija  brau
kājis kopā divdesmit gadu. No ratiem izlēca slaidas, melnīgsnējas 
sievietes un vīrieši un sāka dalīt bērniem konfektes, šokolādi, riek
stus un halvu. Tik lielus svētkus Maijenhauzenes pilsētā nekad 
agrāk nebija pieredzējusi, un mazais vecais karuselis nekad nebija 
skatījis tik daudz laimīgu seju, nebija dzirdējis tik līksmus 
smieklus.

Pievakarē visa M aijenhauzene bija  sacelta kājās. Tās iedzīvotāji



steidzās uz pļaviņu apskatīt brīnumaino notikumu. Skolotājs Le- 
fels, kas allaž ļoti kārtīgi ģērbās, tagad steigā bija samainījis kakla
saiti ar šalli. Un, kad saule jau  tuvojās rietam, ieradās birģermeis
tars un reizē ar viņu daudz svarīgu ierēdņu.

— Paklau tu, vecais šeih! — priekšnieks uzsauca arābam.
—  Saki —  kas te notiek?

Ali Mohamets Omārs ben ībns viņu nesaprata un tālab nekā ne
atbildēja. Viņš tikai jautri smaidīja un uzaicināja visu pilsētas 
rāti pavizināties ar karuseli. Taču ierēdņu kungi, pieklājīgi tenci
nādami, atteicās — viņi b ija  pārāk resni, lai vizinātos.

Tieši pulksten deviņos vakarā, kad vecāki velti pūlējās aizvest 
bērnus mājās un nolikt gulēt, mūzika pēkšņi apklusa: karuseļa 
simtā dzimšanas diena bija beigusies. Viens —  un nozuda pats 
karuselis. Divi — nozuda Ali Mohamets Omārs ben ībns. Trīs — 
un laukumā vairs nebija bērnu no dažādām pasaules malām un 
nebija čigānu tabora. Vecāki brīnījās, bet bērni raudāja. Birģer
meistars un rātskungi grozīja galvu. Un skolotājs Lefels tikai tagad 
ievēroja, ka bija apsējis šalli par kaklasaiti, bet kaklasaiti uzme
tis uz svārku apkakles. Ļaudis lielā nesaprašanā izklīda pa mājām 
un visu nakti prātoja par dīvaino notikumu.

Bet no rīta pilsētas laukumā blakus mēslu kaudzei atkal stāvēja 
vecais karuselis. Un Maijenhauzenes pilsētas iedzīvotāji cits citam 
apgalvoja, ka iepriekšējā naktī redzējuši tikai sapni. Vienīgi bir
ģermeistars bija  citādās domās, viņš sacīja, ka viņi visi redzējuši 
nevis sapni, bet mirāžu. Un par pierādījumu tam esot vecais arābs. 
Jo  arābu dzimtenē, tuksnešos, līdzīgas parādības atgadoties bieži.

Toties bērni b ija  gaužām noskumuši par to, ka pļaviņā vairs 
nebija karuseļa. Diendienā viņi par to gaudās saviem vecākiem 
un tik ļoti tiem apnika, ka tie aizgāja pie birģermeistara un lūdza 
viņu salabot sarūsējušo karuseli.

Birģermeistars b ija  spiests lūgumu izpildīt — viņš taču n ev arē ji 
viens pats nostāties pret visu pilsētu, — un vecais karuselis no 
jauna atstāja pilsētas laukumu. Meistari pielika karuselim jaunas 
skrūves un jaunas ērģeles, un kāds vecs pensionārs no kaimiņu 
pilsētas kļuva par arāba Ali Mohameta Omāra ben ībna pēcnieku. 
Kopš tā laika raibais karuselis atkal griežas katru svētdienu Mai- 
jenhauzenes pilsētas nomales pļaviņā un sarkanie, zaļie, dzeltenie 
un zilie zirgi, zebras, ziloņi un tīģeri joņo pa apli, tāpat kā tie 
jo ņ o ja  pirms simt gadiem.



EDITE PARDŽITERE 

angļu rakstniece

BRĪVĪBAS UN SERU KRASA

Viņš pussnaudā soļoja turp un atpakaļ, turp un atpakaļ garām 
vārtiem un pēkšņi sadzirdēja, ka meitenes balss klusiņām sauca: 
«Kis-kis-kis! . . . »

Ar pūlēm sargs aizdzina miegu. Sasprindzinājis uzmanību, viņš 
lūkojās naktī. Viņam pēkšņi likās, ka tumsa vēl vairāk sabiezējusi, 
bet sienas kļuvušas augstākas.

Nodipēja viegli, steidzīgi soļi, un sargs ieraudzīja, kā sīks augu
miņš metās pie vārtiem un sastinga, ieķēries ar rokām režģu 
dzelzs stieņos. Meitene nevarēja būt vecāka par piecpadsmit ga
diem. Ļoti tieviņa. Mugurā viņai b ija  tumša, acīm redzot, melna 
kleita — viņas visas šeit nēsāja tādas. Meitenes seja  bija pievērsta 
sargkareivim. Viņš redzēja bālo sejas ovālu, melnās, degošās acis, 
izjukušās cirtas, kas bija vēl melnākas par nakti.

— Kas tur ir? Šeit nedrīkst! —  sargs norūca. — Tev jau  sen • 
laiks būt mājās. Vai neko neesi dzirdējusi par komandanta stundu?

— Es jau  biju mājās. Es tikai pēc sava kaķa iznācu. Viņš izbēga. 
Viņš vēl maziņš. Viņam nevar iestāstīt, kas ir komandanta 
stunda . . .

— No rīta pārnāks! Kaķi tā mēdz darīt. Esi nu prātīga, ej mājās 
un neskraidi vairs apkārt pa naktīm. Var vēl nodomāt, ka tev kas 
slikts padomā.

— Jā , bet viņš var nepārnākt! Viņš nekad agrāk naktī nemuka 
prom. Es viņu tūlīt noķertu, ja  jūs mani ielaistu. Viņš ieskrēja, 
lūk, tur . . . pagalmā . . .  Varbūt jūs palīdzētu man viņu noķert? 
Nu, lūdzu!

Kareivis juta, cik lūdzoši mazā, aukstā roka pieskaras viņa elko
nim. Pavisam vēl bērns. Augumā viņam tikko līdz plecam. Turklāt 
meitene vēl sāka aizdomīgi šņaukāties.

—  Nedrīkstu! Ja  uzzinās, vai zini, kā man sados!
— Kas gan uzzinās? Jū s visu laiku būsiet tepat tuvumā. Jū s va

rat sekot katram manam solim. Pie tam jums ir ierocis . . . No kā 
jūs baidāties? Lūdzu, lūdzu, palīdziet man viņu noķert.

Sargs nepavisam tā negribēja, taču kaut kā iznāca, ka viņš at
vēra vārtus.

— Tikai — pielūko, netrokšņo! Vēl kāds izdzirdēs . . .  Nu, ātril 
Noķer viņu un ej prom!



Meitene nedzirdami, līdzīgi ēnai, ieslīdēja vārtos un devās uz 
pašu tumšāko pagalma stūri —  tur, kur blīvējās saimniecības 

' ēkas. Sargs pagriezās ar muguru pret vārtiem, tukšo, neapgaismoto 
sānielu un sekoja meitenei. Aizmugurē, aizsegdams zvaigznes, slē
jās milzīgais rātsnams. V ējš, kas augšā nekad nenorima, tik tikko 
čīkstināja karoga kārts virves.

- Lūk, kur viņš ir! — meitene uzvaroši nočukstēja un metās uz 
priekšu necaurredzamajā tumsā pie sienas.

Patiešām, kaķis bija  pagalmā. Sargs redzēja izkāmējušu tīģeru 
sugas zvērēnu, kas brīžam parādījās, brīžam nozuda tumsā. Kaķis 
ilgi nedevās viņiem rokās un pēdējā mirklī izvairījās ar graciozu, 
nesteidzīgu nekaunību, kas tik raksturīga visas pasaules kaķiem. 
Viņiem vajadzēja desmit minūtes, lai beidzot to notvertu pie ieejas 
pagrabā. M eitene satvēra kaķēnu rokās, kaut arī tas centās izķe
puroties un aizbēgt, un, satraukti smaidīdama, skatījās uz sargu no 
sajaukto melno cirtu apakšas.

— Paldies! Tagad es iešu mājās. Liels paldies, ka ielaidāt!
Viņa nekustējās no vietas un turpināja stāvēt, skatīdamās uz

viņu ar savām lielajām , vērīgajām  acīm. Un no viņas skatiena 
kareivis saprata, ka viņš ir nelūgts svešzemnieks. Pat pateicības 
vārdi, kurus bija teikusi meitene, neļāva viņam aizmirst šīs tautas 
ilgo, kluso naidu. Un šajā brīdī abi skaidri sadzirdēja, it kā kāds 
būtu nolēcis zemē no augstās sienas.

Sargs spēji pagriezās un paguva ieraudzīt, kā, atbrīvojies no pār
grieztajām karoga kārts virvēm, kāds zēns, galvu pieliecis, aizdrā
zās uz vārtiem.

Skrējienā noraudams no pleca ieroci ar šķidras krāsas lādiņu, 
sargs metās pakaļ. Meitene skrēja viņiem pa pēdām un, ievērojusi, 
ka sargs uz mirkli aizkavējās, lai notēmētu, izlēca priekšā un 
iesvieda kaķi tam sejā.

A tskanēja šāviens. Krāsa apšļāca meitenes vaigu un izstieptās 
rokas, taču daži jardi, kas bija vajadzīgi viņas biedram, bija  iegūti. 
Mazo ieliņu klusums un tumsa paslēpa bēgļus.

Sargkareivis uzmodināja majoru un ziņoja viņam par notikušo, 
cenzdamies neizlaist nevienu vainu mīkstinošu sīkumu.

—  Meitene gadu p iecp ad sm it... Es nekad nebūtu iedomājies, 
ka viņai kas padomā, ser . . .  Viņa m eklēja savu kaķi.

M ajors šai zemē bija nodienējis jau  vairākus gadus. Viņš b ija  
pieradis pie vietējiem  karošanas veidiem un derdzīgajiem pienāku
miem, kurus šis karš uzlika viņam. Viņš stāvēja un labsirdīgi ska
tījās uz jauniņo kareivi.

— Tie vienmēr ir jaunieši ap piecpadsmit gadiem. Laiks to zināti
— Jā , bet kaķis patiešām bija, ser! . . .  To viņa nemeloja.



—  Šis strīpainais kaķēns pieder šveicaram, — majors gurdi sa
cīja . — Visticamāk, meitenei vienkārši laimējies. Iespējams, ka 
viņa ieraudzīja kaķi iepriekš un turpat uz vietas sacerēja savu 
stāstu . . .  Ko lai dara! Bet tu gandrīz stundas ceturksni ar viņu lak
stojies. Tad jau  pazīt viņu, protams, varēsi?

Varbūt aiz bailēm, varbūt kāda cita iemesla dēļ — kareivis ne
juta naidu pret meiteni un sacīja:

—  Nē, ser! Es šaubos. Tur pie sienas bija  pārāk tumšs. Tādi 
meitēni šeit skraida, cik u z ie t.. . Visas viņas vienādas — izkāmē
jušas kā makaki.

—  Cik uziet meiteņu ar krāsu aplietām sejām  un rokām? Labi 
vismaz, ka attapies izšaut. Kaut kādas īpašas pazīmes viņai tagad 
ir . . .  Kā tu domā?

— Diemžēl, ser, tieši ta jā  brīdī viņa arī meta kaķi. Es nepaspēju 
notēm ēt. . .  — viņš sameloja. —  Es domāju, ka esmu aizšāvis 
garām . . .

—  Tad kāpēc gan no viņas pilēja krāsa gandrīz līdz pašiem vār
tiem? — majors vaicāja. — Ja  lādiņš būtu bijis mazliet lielāks, mēs 
viņu būtu varējuši izsekot līdz pašai mājai. Vai zēnu tu arī ievē
roji?

—  Bet viņi taču nav izdarījuši neko sliktu, ser! Tas ir tikai ka
rogs . . .

M ajors pasmaidīja, —  tikai karogs!
—  Lai kā arī būtu, mazākais, desmit pēdu augstumā karoga kārts 

notīta ar dzeloņstiepli. Tu, protams, b iji gaužām aizrāvies ar kaķa 
ķeršanu. Bet, tiklīdz mēs atradīsim meiteni, atradīsies arī zēns. 
Sāksim ar vidusskolu. Ja  viņu skolā neatradīsim, pārbaudīsim visas 
skolnieces, kas nav skolā. Mums ilgi meklēt nevajadzēs.

. .  . Šķūnī aiz tēvoča Pablito darbnīcas pie ūdensbļodas uz ceļiem 
tupēja Maripoza un ar smiltīm berza rokas. Zuanito viņai rādīja 
gaismu ar kabatas lukturīti. Viņš stāvēja ar muguru pret aizklāto 
logu, aizsegdams lukturīša gaismu. Teo tupēja, pieliecies Maripozai 
tik tuvu, ka meitenes cirtas skāra viņa vaigu. Kad Maripoza bija  
noskalojusi bļodā rokas, ūdens joprojām  palika tīrs un dzidrs, bet 
rokas purpursarkanas.

— Nekas nesanāk, —  viņa teica, nolaidusi rokas uz mitrajiem 
svārkiem, un ar savām lielajām , melnajām acīm paskatījās uz Teo.

Tumšsārtie bezveida plankumi b ija  izplūduši pa viņas vaigu. Iz
skatījās, ka puse sejas ir ēnas klāta.

Nerunīgi un uztraukti jaunie patrioti smagi nopūtās.
— Neiet nost! — Maripoza atkārtoja ar mierīgu izmisumu.

— Tagad viņiem tikai mazliet jāpameklē. Mani taču nevar noslēpt!



— J a  viņi tevi atradis . . .  — Teo sacīja, saņemdams Maripozas 
nokrāsotās rokas savējās, — ja  viņi atradīs tevi, viņi atradis arī 
mani.

—  Tas ir muļķīgi! Tu esi nepieciešams šeit. Pie tam tevi viņi 
sitīs, bet mani tikai ieliks cietumā. Nudien, ļoti labi, ka notriepa 
ar krāsu nevis tevi, bet mani. Tev jāpateicas liktenim. Tāda laime 
vienmēr nesmaida.

Teo juta, ka viņa plaukstās dreb Maripozas mazās, mitrās ro
ciņas.

—  Es nepieļaušu, ka tu viena par visu atbildētu! Mēs abi šai pa
sākumā piedalījāmies. Kad mēs ar tevi izvilkām lozes, mēs zinā
jām, ka mums kritis ne tikai gods to darīt, bet arī risks.

— Viņi dosies tieši uz skolu, —  Zuanito sacīja. — J a  tu paliktu 
m ājās un pacenstos nerādīties acīs . . .

—  Cik gan ilgi var sēdēt mājās? — Teo viņu pārtrauca. — Traipi 
noies tikai pamazām! Vai tu patiešām domā, ka viņu varēs slēpt 
mēnešiem ilgi?

— Bet varbūt viņi pēc pāris nedēļām meklēšanu izbeigs. Mums 
taču nevajag slēpties no savējiem? Tikai no viņiem . .  .

— J a  manis nebūs skolā, viņi pieprasīs sarakstus un noskaidros, 
kas nav ieradies. Ja  jau  tā, lai mani labāk arestē skolā. Kauns būs 
viņiem, ne man! — Maripoza drosmīgi sacīja.

Neraugoties uz to, viņa visa drebēja. Viņa baidījās, ļoti baidījās.
— Bet ja  nu mēs pamēģinātu līdzekli, ar kuru balina linu au

dumu? — Lucs kautrīgi izteica savu priekšlikumu. — Varbūt traipi 
noies?

Esperanca pašūpoja galvu.
— Tā ir veca augu krāsa. To nevar ne ar kādiem līdzekļiem no

mazgāt. Tāpēc arī visi krāsotāji līdz šim laikam to lieto. Mans tēvs 
ir krāsotājs. Es taču zinu!

Teo lēnām piecēlās kājās, neizlaizdams no plaukstām tievās, dre
bošās, ar purpursārto krāsu notrieptās rociņas.

Visu acis, saspringtas un izbiedētas, b ija  kā kaltin piekaltas vi
ņam, un pēkšņi Teo seja noskaidrojās un kļuva mierīga. Viņš 
paskatījās uz Maripozu un pasmaidīja.

— Es izdomāju! Klausieties visi! Nebaidies, viņi tevi neatra
dis! — viņš sacīja  un pavilka Maripozu aiz rokas, pieceldams kā
jās. — Līdz ausmai vēl tālu. Laika pietiks.

. . . Tikko sāka aust gaisma, majors paskatījās pa logu. Viņš 
ieraudzīja dzeloņstieples sidraboto spirāli, kura kā sargātāja čūska 
apvija karogkātu, un lepni plīvojošo karogu — ienaidnieku, kuru



nevar ne nošaut, ne izsūtīt, ne iemest cietumā, kuram nevar pavē
lēt klusēt. Drīz, protams, karogu nolaidīs. Pienaglot to karogkātam 
zēns nevarēja —  viņam nebija tik daudz laika, un, galvenais, ne
drīkstēja trokšņot. Jā , drīz karogu nolaidīs! Bet negals, ka tas no
teikti uzvīsies atkal kādā citā vietā. Tā bijis vienmēr.

Ja u  gadu majors pārm eklēja mājas Kipras pilsētiņās, pūlēdamies 
atrast dinamītu un ieročus, nelegālo literatūru, bēguļojošos ļau
dis, — un ar katru reizi tas viņam kļuva aizvien nepatīkamāk un 
pazemojošāk. Tagad viņam vajadzēja notvert meiteni ar purpur
sārtu krāsu notraipītu seju, kam izdevies apmuļķot jaunu, no ģi
menes atrautu zēnu — kareivi. M ajors gribēja ātrāk tikt galā ar 
šo lietu.

. . . Mācības vidusskolā sākās kā vienmēr — astoņos. Pusdeviņos 
majors tur ieradās seržanta un divu zaldātu pavadībā. Viņš devās 
tieši pie direktora.

— Diezin vai man būtu jāpaskaidro jums savas ierašanās cē
loņi, — viņš teica. — Jūs, bez šaubām, jau  esat redzējis karogu virs 
rātsnama. Šoreiz mēs gribam sodīt vainīgos par biedinājumu pārē
jiem . Ja  jūs laižat bērnus priekšējās pozīcijās, jums jāsaprot, ka 
paši nolemjat viņus sodam. Mēs, bez šaubām, labāk nodarbotos 
ar jums.

— Jā . Tas, bez šaubām, būtu labāk, — direktors piekrita. Brilles 
uz viņa klasiskā ērgļa deguna bija sagriezušās. — Jū s darāt to, ko 
uzskatāt par savu pienākumu. Taču to pašu var teikt arī par bēr
niem. V ai jūs vēlaties sākt ar mazajiem? Domāju, ka notvertais 
pretinieks nedarīs jums lielu godu . . .

M ajoram gribējās atbildēt jo  dzēlīgi, taču pašreizējā situācijā 
bij a grūti rast ironisku atbildi.

— Es m eklēju gadus piecpadsmit vecu meiteni. Iespējams, jūs 
to nezināt. Kādu laiku mēs lietojam  speciālus ieročus, kas pielādēti 
ar v ietējo  augu krāsu. Uz meitenes sejas un rokām jābūt purpur
sārtiem plankumiem. Varu jums apsolīt, ka kolektīvs sods nebūs.

— Purpurs! Cildena krāsa —  brīvības un sēru krāsa, — direktors 
domīgi sacīja. — Brīnišķīga izvēle.

—  Sajā lietā iejaukts arī zēns. Viņu būs grūtāk sazīmēt. Domāju, 
ka tas nav tik svarīgi. Tikko mēs dabūsim rokā meiteni, viņš, do
mājams, pieteiksies pats.

— Izrādās, jūs esat paspējis iepazīt dažas mūsu tautas rakstura 
īpašības, — direktors laipni sacīja. — Labi. Tātad jūs gribat apska
tīt mūsu vecākās klases? Es jau  sapulcināju tās zālē. Lūdzu!

M ajors izgāja cauri spodrajam vestibilam. Seržants un zaldāti,



ejo t kopsoli, sekoja viņiem. Direktors plaši atvēra zāles durvis un 
atkāpās, palaizdams pa priekšu apmeklētājus.

M ajors pārkāpa pāri slieksnim. Piecdesmit trīs jauno galvu pa
griezās pret viņu. Piecdesmit trīs pāri lielu, tumšu, bizantisku acu 
dūra viņā kā asmeņi, un viņš, viegli sagrīļojies, sastinga, it kā būtu 
ar goda zīmēm rotātajām  krūtīm uzskrējis virsū tērauda žogam.

Viņš atnāca šeit meklēt nožēlojamu, iezīmētu vienpatni, bet viņa 
priekšā stāvēja Pirra karaspēks, kas mirst, bet nepadodas. Piec
desmit gleznu olīvkrāsas seju —  visas kā viena — bija  notraipītas 
no pieres līdz zodam ar krāšņo purpuru — brīvības un sēru krāsu.



SLAV KO JANEVSKIS, 

dienvidslāvu rakstnieks

KARAMBA BARAMBA

Man bija  tikai pieci gadi, un es dzīvoju m ājā ar tīri izbalsinātām 
sienām. Vectēvs bieži mēdza kaut kur iziet un atstāja mani vienu 
pašu ar suni Rosko un kanārijputniņu Sokrātu.

Logi istabā bija  ļoti augsti, bet es uzliku uz galda savu krēsliņu 
un, ta jā  uzkāpis, skatījos ārā. Taču nekur nevarēja saredzēt ne 
mežu, ne upi, ne zālāja laukumiņu. Visapkārt tikai pelēki jumti, 
pelēki dūmeņi un pelēka debess, uz ko man nepavisam negri
bējās skatīties. Sokrāts lepni dziedāja savā bezdurvju būrī, it kā 
gribēdams mani uzjautrināt. Viņš b ija  ļoti skaists — dzeltens ka 
maza saulīte.

Bet reiz Sokrāts izlaidās pa logu un vairs neatgriezās. Droši vien 
viņš apmetās uz dzīvi kādā mežā kopā ar citiem putniem.

Mēs ar Rosko palikām vieni, un mums bija  ļoti garlaicīgi bez 
Sokrātā un viņa dziesmām. Vairākas dienas no vietas es uzrāpos 
uz palodzes un pilnā rīklē kliedzu:

—  Sokrāt! Atgriezies, es tev uzzīmēšu skaistāku mežu nekā 
tavējais. Un vēl putniņus ar lieliem spārniem.

Taču mazais Sokrāts mani nedzirdēja. Mežs b ija  tālu, bet apkārt 
pa pelēkajiem  jumtiem un pelēkajiem  dūmeņiem klaiņoja vienīgi 
kaķi un gaidīja nakti, lai tvarstītu zvaigznes un biedētu mēnesi.

Un es nezīmēju mežu. Toties uzzīmēju uz baltās sienas cilvēku, 
notušēju viņu ar ogli, un viņš izskatījās pēc jautra nēģera ar lie
lām ausīm un tievām kājām.

Man bija  vecs albums ar dažādu dzīvnieku bildītēm: ar kalnu 
kazām, lapsām, caunām, meža kaķiem un briežiem, — un man ļoti 
patika tos apskatīt. Un, kad apnika zīmēt vai šķirstīt albumu, es 
apsēdos uz krēsliņa un stāstīju Rosko interesantus stāstus, kurus 
pats izdomāju, bet Rosko gulēja man pie kājām, asti luncinādams, 
un šķita, ka viņš pat smaida.

Reiz, kad atkal biju  palicis viens, es sacīju Rosko:
—  Tūlīt uzzīmēšu uz sienas zaķi. J a  tu metīsies tam pakaļ, tas 

nozīmēs, ka esi īsts medību suns, bet, ja  ne, tas nozīmēs, ka esi 
gluži parasts krancis.

Rosko paluncināja ar astīti, nolika purnu uz ķepām un paskatījās, 
manī ar vienu aci, it kā saprazdams katru manu vārdu.



Es paņēmu ogli un ķēros pie darba. Drīz uz sienas parādījās īsts 
zaķis — ar ausīm, kājām , ļipu un lielu platmali galvā.

Tad es pagriezos pret Rosko, lai redzētu, vai viņš skries pakaļ 
zaķim ar platmali galvā un vai mans zaķis no viņa muks.

Bet Rosko joprojām  gulēja tai pašā stāvoklī. Tāpēc arī mans za
ķis nekustēja no vietas. Viņš tupēja uz augšu saslietām ausīm un 
mazliet smaidīja.

Tad es sacīju  Rosko:
— Varbūt tev zaķu ir žēl un tāpēc tu viņus negribi ķert? Labi, 

es tev uzzīmēšu kādu briesmīgāku zvēru. Ziloni vai tīģeri.
Bet es nepratu zīmēt ne ziloņus, ne tīģerus. Tāpēc atšķīru savu 

albumu un nozīmēju no tā briedi.
Tas bija īsts, liels briedis, tikai ragi iznāca mazliet par platiem, 

un vienu kāju viņam greznoja jauns zābaks.
Paskatījos uz Rosko un dikti noskaitos, jo , kamēr es zīmēju, viņš 

bija aizmidzis, kaut arī vēl pa sapņiem luncināja asti. Jā , Sokrāts 
jau nu gan nebūtu gulējis. Nemūžam! Viņš būtu sācis dziedāt aiz 
prieka. Es piecirtu kāju  un teicu:

— Nē, tu neesi medību suns. Lai tevi pievāc, kas grib, es pēc 
tevis neraudāšu.

— Nu tad atdod viņu man, — izdzirdēju aiz muguras kādu balsi 
un pagriezos atpakaļ.

Durvīs stāvēja kalsns liela auguma sirmgalvis, galvā viņam bija 
cepure, no kuras spraucās ārā gari, sirmi mati. Uz sarkanā deguna 
viņam bija uzliktas brilles, bet padusē viņš bija  iežmiedzis lietus
sargu. Viņš smaidīdams lūkojās manī, pēc tam paraudzījās uz ma
niem zīmējumiem un aiz prieka pat palēcās.

— Zaķis ar platmali! Briedis ar zābaku kājā!
Es jutos gaužām lepns, ka viņam mans darbs iepaticies, taču nekā 

neteicu. Bet, ieraudzījis nēģeri, sirmgalvis sāka sist plaukstas.
—  Re, kur viņš ir! Tas taču ir Karamba Baramba! Pats Karamba 

Baramba atbraucis šurp no Āfrikas!
To pateicis, sirmgalvis pagriezās pret mani un sacīja:
—  Tu labi zīmē . . .  Bet nu atdod man suni. Tu taču solīji.
Man bija kauns neturēt vārdu un ļoti žēl Rosko. Un es teicu 

briļļainajam  sirmgalvim ar veco lietussargu padusē:
—  J a  atdošu tev Rosko, es palikšu viens pats, Bet, kad esmu 

viens, man ir ļoti skumji.
Sirmgalvis sāka smieties.
— Tev taču paliks Karamba Baramba. Paliks zaķis un briedis, 

bet man nav nekā. Pat ne kaķēna . . .
— Vai tev arī ir skumji, kad tu esi viens? — es jautāju.



— Protams, — sirmgalvis nopūtās. — Atdod man suni, un es 
tev uzdāvināšu skaistu mantiņu.

Viņš jautri pamirkšķināja man ar aci un izņēma no kabatas mazu 
krāsainu bumbiņu.

—  Kas tas tāds? — es ziņkārīgi pavaicāju.
— Globuss, — sirmgalvis pasmaidīja. — Visa zemeslode. Te, 

lūk, ir Āzija, bet te —  Āfrika un Eiropa. Uz šā globusa tu atradīsi 
visas jūras, visas upes, visas pilsētas. Griez tikai apkārt šo zemes
lodi un uzmanīgi skaties. Tad tu apceļosi visu pasauli: aizbrauksi 
uz ziemeļiem pie eskimosiem, uz Ameriku pie indiāņiem, uz Āfriku 
pie nēģeriem — un varbūt tieši pie Karambas Barambas.

Man bija žēl šķirties no Rosko, žēl arī vientuļā briļļainā sirm
galvja m elnajā cepurē, ar lietussargu padusē. Turklāt man ļoti gri
bējās dabūt brīnišķīgo bumbu —  zemeslodi.

— Bet vai tu suni man atpakaļ atdosi? — es jautāju, jau  pastiep
dams roku pēc globusa.

Sirm galvja acis aiz briļļu stikliem priecīgi iezibējās. Viņš pie
klājīgi noņēma cepuri, it kā mani sveicinādams, un no jauna pa
m irkšķināja ar aci.

— Atdošu, —  viņš sacīja. —  Katrā ziņā atdošu. Parotaļāšos ar 
viņu mazliet uz ielas un atdošu. Bet, ja  tu man netici, tad uzzīmē 
mani uz sienas un vēlāk iespied šo zīmējumu laikrakstos. Tad mani 
uzreiz atradīs.

Es sirmgalvim noticēju, bet man gribējās viņam parādīt, cik labi 
protu zīmēt. Tā kā biju pavisam maziņš un man bija  grūti uzzīmēt 
sirmgalvi visā augumā, es viņu uzzīmēju pa daļām, neaizmirsdams 
arī bikšu ielāpu.

Tagad sienu rotāja nēģeris, zaķis, briedis un sirmgalvis. Vesela 
neliela galerija. Taču, kad es ļoti apmierināts pagriezos pret sirm
galvi, viņa istabā vairs nebija, un reizē ar viņu bija nozudis arī 
Rosko. Tikai uz galda stāvēja krāsainā bumba ar visas pasaules 
zemēm un jūrām.

«Nekas,» es nodomāju, kaut gan man nāca raudiens, «nekas, 
onkulis paspēlēsies ar sunīti un atdos man to atpakaļ, un varbūt arī 
Sokrāts atgriezīsies.»

Tā es pats sevi mierināju, bet acīs man bija  asaras. Tad paņēmu 
zemeslodi un sāku to griezt jsavu acu priekšā: tā ir Āzija, šī — 
Amerika, bet šī — Eiropa un Āfrika . . .

Es griezu zemeslodi, pūlēdamies nemirkšķināt acis, kaut gan tās 
man lipa ciet un sāka uzmākties miegs. Un te nu zemeslode pēkšņi 
sāka augt, tā kļuva aizvien lielāka un drīz aizsedza visu balto 
sien u . . .

. .  . Tagad man priekšā bija nevis agrākā maza krasainā bumbiņa,



bet mūsu Zeme. Es pārlidoju pāri kaut kādai jūrai, iztramdīju pa 
ceļam vairākas kaijas un vienu vali un nokritu karstās smiltis. Un 
pār mani spīdēja karstā, bezgalplašā tuksneša saule . ..

Es neprotu zīmēt tuksnesi un nekad, nekad neesmu redzējis, ka 
to kāds zīmētu, bet tomēr pastāstīšu, kāds tas izskatās. Tā ir smilšu 
jū ra ar daudziem jo  daudziem sastingušiem smilšu viļņiem, kuros 
redzamas kamieļu un citu dzīvnieku pēdas. Un nekur nevienas mā
jas, neviena cilvēka, nevienas zālītes, pat neviena kukaiņa. Un 
par lauvām un lapsām nav nemaz ko runāt. V irs galvas man svel
maini dega saule — milzīgs zelta spogulis ar daudziem, daudziem 
stariem. Ceļa priekšā nebija, bet es sāku soļot, grimdams līdz ceļ
galiem smiltīs. Un gāju tikai tālāk un tālāk, kaut gan man bries
mīgi gribējās dzert.

Saprotiet, tās nebija vienkāršas slāpes. Es būtu varējis izdzert 
krūku ūdens, divus spaiņus limonādes un mucu aveņu sulas un 
saldējumā būtu varējis ierakties līdz pat kaklam.

Taču es nemitīgi gāju aizvērtām acīm, jo  tuksnesī nebija pret 
ko paklupt; bet, kad acis atvēru, pēkšņi ieraudzīju, ka netālu no 
manis smiltīs stāv liela bļoda un no tās dzer lapsa, lācis, gailis un 
zilonis.

Es nemaz nenobijos, gluži otrādi, skrēju tiem klāt, bet pēkšņi gan 
bļoda, gan dzīvnieki nezin kur pazuda, tikpat kā gaisā izkūpēja. 
Tagad es jau  zinu, ka tā bija mirāža. Tuksnesī tā mēdz bieži at
gadīties.

Biju  pārāk piekusis, lai ietu tālāk, un mani m ocīja slāpes, bet, 
kad grasījos apsēsties, pēkšņi ievēroju, ka iztālēm pie manis skrien 
kamielis un viņam uz muguras sēž zēns, daudz lielāks par manis 
uzzīmēto zaķi, bet mazāks par mani.

«Varbūt tas man atkal tikai rādās?» es nodomāju. Tad aizvēru 
acis, noskaitīju līdz desmit un atkal acis atvēru. Man priekšā stā
v ē ja  liels kamielis, un no viņa muguras rāpās zemē mazs puisītis.

—  Neidbal, — viņš sacīja.
A tcerējies, ka tuksneša valodā «neidbal» nozīmē «labdien», es 

pasmaidīju un atbildēju:
—  Neidbal.
Puisēns stāvēja man līdzās un droši vien gaidīja, ka sākšu runāt 

pirmais. Un es tiešām ierunājos pirmais. ,
— Man gribas dzert. Ļoti gribas dzert, — es teicu.
Bet ne zēns, ne kamielis mani nesaprata.
Tāpēc es atkal sacīju:
—  Man slāpst; vai tev nav ūdens?
Zēns arī šoreiz mani nesaprata. Viņš stāvēja kamieļa ēnā, lūko

jās  uz mani un jautri smaidīja.



— Kad gribas dzert, tas nav nemaz smieklīgi! —  es noskaitos.
— V ai tad tu ūdeni nedzer?

— Neidbal, —  zēns sacīja  un apsēdās smiltīs.
—  Neidbal, —  es atbildēju un atcerējos, ka protu zīmēt. Tiesa, 

tuksnesī man nebija ne baltas sienas, ne ogles, toties bija smilts. 
Es noliecos un ar rādītājpirkstu uzvilku smiltīs kuģi, jo  nezināju, 
kā lai uzzīmēju ūdeni. —  Man gribas dzert to, pa ko peld kuģi, — 
es teicu.

Zēns paskatījās uz kuģi un iesmējās.
Tad, gribēdams zēnam atgādināt, kas ir ūdens, es uzzīmēju zivi 

ar glāzi mutē.
—  Es gribu dzert to, kur peld zivis, — es sacīju.
Bet viss bija velti. Zēns smējās vēl skaļāk, un es noliecos un, vi

ņam par prieku, turpināju zīmēšanu. Tagad smiltīs b ija  redzams 
k'uģis,_zivs ar glāzi mutē, spainis ar kājiņām un izslāpusi mute.

—  Ūdeni, — es izdvesu. —  Man gribas dzert. Saproti?
— Neidbal! —  Zēns smējās.
Es jau  sāku cerēt, ka mēs kaut kā sapratīsimies, bet pēkšņi uz

pūta v ē jš  un izdzēsa manus zīmējumus. Nepalika pāri ne zīmes.
Es gandrīz sāku raudāt. Šķita, ka arī zēns ir ļoti apbēdināts. Viņš 

sāka kliegt, vicināt ar rokām un lēkāt.
— Neidbal, — es sacīju, jo  neviena cita vārda viņa valoda ne

zināju.
Bet zēns tik skaļi kliedza, ka pat kamielis nobijās.
— Nekliedz tik stipri, —  es teicu, — tagad uzzīmēšu tev visus, 

kas dzer ūdeni: cālēnu, spāri, govi un meiteni. Un tad vēl es tev 
uzzīmēšu ūdensvada krānu . ..

Taču zēns manī vairs neklausījās. Viņš kaut ko pateica kamie
lim, un tas nolaidās uz ceļiem. Zēns man lika sēsties kamielim mu
gurā, pēc tam uzsēdās arī pats un atkal sāka kliegt.

V ē jš  pūta aizvien stiprāk un stiprāk un sacēla veselus smilšu 
mākoņus, bet mūsu kamielis joņ o ja  gandrīz tikpat strauji kā vējš, 
un es sapratu: ja  mēs neizmuksim, mūs apraks smiltis.

Un tad ap mums viss satumsa. Varbūt b ija  iestājusies nakts, bet 
varbūt smiltis b ija  aizklājušas sauli —  zelta spoguli ar daudziem 
jo  daudziem stariem.

Te nu man uznāca miegs, un es aizmigu, aizmirsis zēnam pateik
ties par to, ka viņš mani izglāba. Tiesa, es nepratu viņa valodu, bet 
varēju  viņam pateikt «neidbal», kas, lasot šo vārdu no otra gala, 
nozīmē «labdien».

V ē jš  svilpa ausīs un apbēra mani ar smiltīm, bet es gulēju. Biju 
pat aizmirsis, ka man slāpst.

Mani atrada vistālākajā džungļu nostūrī, un, lai visi saprastu, kā



es tur biju nokļuvis, uzzīmēju uz zemes kamieli un kamielim mu
gurā divus zēnus —  melnu un baltu. Baltais zēns biju  es. V ēju  uz
zīmēt es nepratu, tāpēc uzzīmēju lauvu, kas joņ oja  mums pakaļ, un 
ari izbijušos sauli.

Zīmējums iznāca ļoti skaists un ļoti briesmīgs.
Un tagad pastāstīšu, kas mani atrada. Tie bija septiņi jautri nē- 

ģerēni ar sprogainiem matiem un baltiem zobiem, ausīs viņiem 
karājās zelta riņķi, bet rokās viņi turēja garus šķēpus.

Nēģerēni nosprieda, ka esmu balta lelle, kas pie viņiem ieradu
sies no kādas pasakas. Viņi jautri lēkāja ap mani un smējās; un, 
kad viņi ieraudzīja, ka es no viņiem nebaidos, paņēma mani sev 
līdzi. Dzert man vairs negribējās. Droši vien viņi mani pa sapņiem 
bija padzirdījuši vai arī es pats biju  padzēries pie kāda avota.

Es gāju starp viņiem, un viņi uzmanīgi skatījās apkārt, lai no 
krūmiem neizlīstu čūska vai neizlēktu drausmīgs lauva. Bet ne 
čūsku, ne lauvu mēs nesastapām. Toties redzējām antilopju ganām
pulku, vairākas zebras un vienu degunradzi. Un katrā kokā tupēja 
pērtiķi un klaigāja papagaiļi. Man viņi ļoti iepatikās, bet es viņus 
neuzzīmēju, jo  tas man bija par grūtu.

Ciemā mūs sagaidīja ar bungu rībieniem un banāniem, taču visus 
pieaugušos nēģerus kaut kas satrauca, un viņi šad un tad nosku
rinājās aiz bailēm. No viņu zīmējumiem es sapratu, ka viņi baidās 
no milzīgā krokodila, kas mēdz ierasties viņu ciemā un aprij cil
vēkus un dzīvniekus . .  .

Septiņi sprogainie, baltzobainie nēģerēni uzzīmēja krokodilu. 
Bet, taisnību sakot, tas atgādināja kaut ko līdzīgu vai nu zābakam, 
vai airim, vai celmam, tikai ne krokodilam.

Naktī, guļot būdā un klausoties hiēnas smieklos, es prātoju, kā 
uzveikt krokodilu. Nevarēju izšķirties, kas būtu labāks. Vai nu 
uzzīmēt šauteni, vai lielu lielgabalu un ar to briesmoni nošaut, vai 
uzzīmēt ap viņu augstu mūri, kuram viņš nekad nevarētu tikt 
p ā ri. . .

Beidzot izdomāju, kas jādara, un aizmigu.
No rīta nēģeriem sacīju:
— Es zinu, kā uzveikt krokodilu.
Un es tiešām to zināju.
—  Ktad?
Viņu valodā tas nozīmēja «kā tad». Tad es uzzīmēju krokodilu, 

kas bija  ļoti līdzīgs īstam krokodilam. Tikai viņš nevarēja aizvērt 
muti, jo  starp žokļiem viņam bija iesprausta koka nūja,

— Lūk, tā mēs pieveiksim krokodilu, — es lepni sacīju.
Nēģeri mani saprata un sāka aiz prieka dejot, un kopā ar viņiem

d ejo ja arī viņu virsaitis, resns vīrs ar cilindru galvā. Ausīs viņam



žvadzēja atslēgas no valsts kases, kurā viņš glabāja krāsainus stik
liņus, spoguļa lauskas, raibas konservu bundžas un vienu nolauztu 
zīmuli.

Virsaitis lēca par visiem augstāk, un zem viņa kājām  drebēja 
zeme. Uz krūtīm viņam karājās liels modinātājpulkstenis ar cipa
riem no viena līdz divpadsmit.

Man nebija laika līksmot kopā ar viņiem. Es palūdzu, lai man 
izsniedz no valsts kases zīmuli. Virsaitis pārtrauca deju, izņēma no 
ausīm atslēgas un aizsteidzās uz savu būdu. Pēc dažam minūtēm 
viņš man atnesa zīmuli.

Es uzgāju resnu zaru un uzrakstīju uz tā: «Labākais krokodilu 
ēdiens.» Pēc tam zīmuli atdevu atpakaļ virsaitim un devos izlūk
gājienā.

Dienas vidū vai apmēram ap to laiku es uzgāju krokodilu. Viņš 
gulēja upmalā un kaut ko sapņoja. Nekustīgs, aizvērtām acīm — 
viņš atgādināja milzīgu gumijas rotaļlietu. Uz galvas viņam stā
v ēja  kaut kāds man nepazīstams putns ar lielu knābi.

Es gāju piesardzīgi, bet putns mani tomēr pamanīja un sāka 
ķērkt. Krokodils atvēra acis un nesteigdamies pagriezās pret mani.

Godīgi sakot, man gribējās aizmukt vai uzzīmēt sev priekšā aug 
stu mūri, taču es neizdarīju ne vienu, ne otru, bet pieklājīgi sacīju:

— Paklau, krokeān-seklokeān, es tev atnesu pusdienas — «la
bāko krokodilu ēdienu».

Tad es piegāju klāt lielzobainajam briesmonim un, pastiepis v i
ņam zaru, teicu:

— Atver nu m u ti. .  .
Krokodils atvēra muti, un es žigli iespraudu viņam zaru starp 

žokJiem tieši tā, kā tas b ija  manā zīmējumā. Tagad krokodils ne
varēja aizvērt muti. Viņš varēja tikai liet krokodila asaras un rīt 
gaisu, vēju  un saules starus.

— Sveiks, krokeān! — es jautri uzsaucu. — Kā tev klājas?
Bet krokodils nevarēja atbildēt, kā viņš jūtas, — viņam traucēja 

starp žokJiem iespraustā nūja. Un tas bija  labi, jo  es stāvēju ļoti 
tuvu un skaitīju viņa zobus.

Tikai tagad ievēroju, ka man aiz muguras stāv visi ciema iedzī
votāji. Viņi bija atnākuši paskatīties, kā es pieveicu krokodilu. Es 
pamāju viņiem ar roku, un viņi tūdaļ pieskrēja klāt. V ieni glaudīja 
krokodilu, citi kliedza:

— Ovarb, ovarb! . . .
Es jau  zināju, ka, lasot no otra gala, tas nozīmē «bravo».
Nākamajā rītā es un septiņi sprogainie, baltzobainie nēģerēni 

saņēmām dāvanas — jaunus krokodilādas zābakus. Virsaitis pat



grasījās man uzdāvināt tukšo konservu bundžu, bet tai brīdī no 
džungļiem atskrēja nēģerēns un pavēstīja:

—  Lauva apēda Karambas Barambas ēnu!
Visi atvēra mutes un sastinga aiz šausmām, un viens nēģeris pat 

paģība. Tad virsaitis uzvilka modinātājpulksteni, lai tas ar savu 
zvanu aizdzītu bailes, un sauca:

— Mēs nosūtīsim pie lauvas šo balto zēnu. Viņš tam atņems 
Karambas Barambas ēnu.

Es biju lepns, ka mani uzskata par tik visuvarenu. Un, tā kā maz
liet jau  sapratu viņu valodu, es pajautāju:

—  Kā lauva var apēst ēnu?
— Pie mums viss var notikt, — virsaitis man atbildēja. — Ej un 

izglāb Karambas Barambas ēnu.
— Bet lauvas taču ēnas neēd.
— Viņi ēd visu. Reiz viņi apēda pat kazādas cepuri.
—  Bet, — es iebildu, — es pazinu tikai vienu Karambu Barambu. 

Tas bija  uzzīmēts uz sienas, un zīmējumiem ēnas nav.
Nēģerēns, kas bija atskrējis no džungļiem un vēl nebija paguvis 

atvilkt elpu, neatlaidās:
—  Šis Karamba Baramba nav uzzīmēts, tas ir īsts. Un viņam 

bija  ēna.
—  Un lauva ēnu apēda?
—  Jā , apēda . . .
Visi manī lūdzoši raudzījās, arī septiņi sprogainie, baltzobainie 

nēģerēni. Kaut kas bija  jādara. Es uzzīmēju strausu un uzsēdos 
tam mugurā.

—  Igīmial! — es iesaucos un aizjoņoju džungļos, turp, kur dzī
voja Karamba Baramba —  nēģeris, kas bija palicis bez ēnas.

Septiņi nēģerēni uzzīmēja mani sev par piemiņu. Bet es uzzīmēju 
sevi jāšus uz strausa muguras, lai man paliktu kaut kas piemiņai 
no šā atgadījuma. Es pat pagatavoju ietvaru savam zīmējumam;



FRITJOFS NILSONS PIRATENS.

zviedru rakstnieks

GOVS UN IESVĒTAMIE ZĒNI

Mūs iesvētīja Vasarsvētku sestdienā, un nākošajā dienā bija 
dievkalpojums ar dievgaldu. Nupat tas viss bija cauri, ērģeles dūca 
pavadījumu, un draudze plūda ārā no baznīcas. Priekšgalā gājām 
mēs, iesvētāmie, meitenes bija  baltās kleitās un zēni melnos uzval
kos. Pirmoreiz garajās biksēs jutām ies pat tā kā neērti, it kā bikšu 
gali žņaugtu potītes. Krēslainajā priekškambarī apņēma aukstums, 
bet tūlīt jau  arī bijām  ārā žilbinošajā saulē; m aija beidzamajās 
dienās vasara jau  bija  pilnā plaukumā.

Gar pazemu buksusa dzīvžogu, garām nogrābtiem smilšu lauku
miņiem un uzkoptām kapu kopiņām soļojām uz vārtiņiem. Tum
šajos kapakmeņos atspīdēja lilijas un lauztāssirdis skārda un stikla 
trauciņos, bet zem kāda sēru vītola vēl ziedēja vēlie ķeizarkroņi. 
V ienā pusē vārtiņiem uz akmens žoga bija  pamesta zaļa lejkanna, 
un pa kaļķoto žoga malu vēl sūcās lejup izšļakstīta ūdens strūk
liņas.

A lejā, kas veda projām uz lielceļu, iesvētāmo rinda sadrūzmē- 
jās  un pamazām sajuka, tāpēc ka katrs gribēja piestāties pie savē
jiem . Pamanīju tuvojamies tēvu un māļti un aiz viņiem —  tirgus 
mucinieku ar sievu. Mēs mēdzām sacīt nevis mucinieks, bet mu- 
cenieks, jo  tā bija te pierasts jau  kopš dāņu laikiem. Ar mucenieka 
Alfrēdu šodien turējāmies kopā tāpat kā visu iesvētīšanas mācību 
laiku. Mums abiem bija pilni četrpadsmit gadi un jau  labi iekšā 
piecpadsmitajā, bijām  viena vecuma turpat vai uz dienām. Visu 
laiku, kopš bijām atgājuši no altārmalas, Alfrēds nepārtraukti tu
rēja roku kreisajā bikšu kabatā. Nodomāju, ka viņš tā nes dziesmu- 
grāmatu, es savējo turēju rokā. Katram bija  uzdāvināta tāda 
grāmata ar m ācītāja autogrāfu un norādījumu uz kādu lūgšanu, 
no kuras bija citēts pirmais pants.

Barā ar pārējiem mēs abi izgājām uz lielceļa, bet ar nodomu 
pamazām atpalikām un apstājāmies pie tilta, kur zemesceļš aizlo
cījās pa kreisi gar upi un nozuda le jā  krastmalā. Neviens pat ne
paskatījās atpakaļ uz mums. Rāmi un it kā vienaldzīgi virzījāmies 
lejup pa krauju un nozudām alkšņu un ievu pudura aizsegā. Redzē
jām  tam cauri, bet mūs vairs nevarēja pamanīt. Brītiņu apstājāmies 
un vērīgi ieklausījām ies — apakšā zem tilta burbuļoja ūdens, pāri 
tiltam aizbrauca m ācītājs ar kundzi, aiz riteņiem sacēlās putekļu 
mākonītis, un lēns rietumvējš aizpūta to prom no ceļa.



— Ko la tu ēdi brokaslīs? — es taujāju.
Un izrādījās, ka Alfrēds, tāpat kā es, bija dabūjis piena putru 

ar maizi bez sviesta un kāda aizdara. Abi bijām gatavoti dievgal
dam, un nu mums vajadzēja būt izsalkušiem, bet bijām par daudz 
pārpilni jaunas, reibinošas apziņas —  tagad esam pieskaitīti pie
augušo pulkam kā luterāņi uz goda — un tāpēc nemaz nejutāmies 
izsalkuši. Bijām saņēmuši apliecības par apmierinošām zināšanām 
svēto rakstu pamatos; no šī brīža mums atcelti daudzi aizliegumi, 
tagad mēs visu acu priekšā drīkstam izdzert alus kausu —  un nebūs 
jādzird nekādi aizrādījumi; cilpodami mājup, mēs varam mēļot kā 
īsti vīri, un —  pats svarīgākais — iet baznīcā vairs nav nekādas 
vajadzības.

Debesis b ija  bez mākoņiem, saule cepināja, un vējš šalkoja aug
stu pāri ieplakai, kurā bijām apstājušies. Alfrēds noņēma cepuri 
un noslaucīja sviedrus no pieres. Viņa gaišais matu cekuls uz 
vienu pusi meta cirtu pāri deniņiem, un to sauca par āzīti. Kreiso 
roku Alfrēds vēl arvien turēja kabatā.

— Paklau, kas tev ir ķešā? — es vaicāju.
— Ak, nav jau  gandrīz itin nekas, — viņš atteica.
Sākām soļot gar upi un bijām jau garām pirmajām upmalas mā

jām , kad Alfrēds pēkšņi aizķērās aiz kādas saknes un paklupa. Viņš 
atbalstījās pret zemi tikai ar labo roku, kreisā palika kabatā kā pie
sieta. Bet tad Alfrēds, pagriezies pret mani ar muguru, beidzot iz
vilka roku ārā no bikšu kabatas. Viņš bija  izņēmis kabatas pulk
steni, dzirdēju, kā atveroties noklikšķ pulksteņa vāciņš. Alfrēdam 
uz iesvētībām bija uzdāvināts pulkstenis ar raga vāciņu, tieši šī 
vāciņa dēļ es viņu gaužām apskaudu. Viņš laikam kaut ko paslēpa 
zem vāciņa, pie aizvēršanas atkal saklausīju klikšķi, un, kad viņš 
beidzot pagriezās pret mani, abas rokas bija brīvas. Gribēju izdi
bināt, kas ir paslēpts pulkstenī, bet viņš neko negribēja stāstīt.

— Uzmini! — viņš atteica.
Es minēju, pēc kārtas nosaukdams naudas ripiņu, pastmarku un 

nepieklājīgu zīmējumu. Bet Alfrēds tikai noslēpumaini purināja 
galvu. Viņa noslēpumainība mani kaitināja, tāpēc centos nesagā
dāt viņam pārāk lielu prieku ar savu ziņkārību. Turpinājām savu 
ceļu. Alfrēds svilpoja pazīstamu melodiju. Tā bija sena rekrūšu 
dziesma. Burtiski pirmais pants skanēja tā:

Pie vārtiņiem piestāj —  balons liels,
Pagalmā ienāk —  balons liels.
Jā, balons liels parādē, parādē iet.

Dziesmas pārējo daļu nav nozīmes minēt.
Ceļš no upes ielejas atkāpās klajumā, un tur pūta vēsāks vējš.

*



Upes līčos lazdulāji jaucās ar saplaukušām ievām, un laukmalās 
baltoja vilkābeles. Bet viņā pusē dzelzceļam sākās liesāka zeme, 
tur pletās dzeloņplūmēm un kadiķiem aizaugušas ganības, akme
ņaini pauguri un slīkšņainas lejas. Izbiedētas ķīvītes sekoja mums 
līdz pat tai vietai, kur aiz ganībām iesākās dižskābaržu mežs. Diž
skābarži b ija  kupli salapojuši, un mežs grima vēsā, zaļganā krēslā, 
augstu virs mūsu galvām šalkoja vasaras vējš, un krēslu laiku pa 
laikam pāršķēla gaismas paltis, kas virmoja un lēkāja pa pelēcīga
jiem  stumbriem kā saules zaķēni. Sniegpulkstenīšu laiks bija  ga
rām, pāri palikušas tikai zemei pieplakušas lapas, kur soļi iegrima 
kā mīkstā paklājā. No meža atkal iznācām nosusējušā upmalas 
pļavā lejpus aizsprosta, kurš vizēja ūdens šļakatās. Zināms, ka tur 
paēnā spēlējās līdakas, bet iesvētību uzvalkiem nepiederējās zvejas 
rīki. Devāmies pāri aizsprostam un gājām tālāk pretī straumei. Pie
sargājot jaunos uzvalkus, cik nu var, uzrāpāmies dzelkšņainā mež
rozītēm un dzeloņplūmēm apaugušā degakmens kraujā. Augšā 
paugurā b ija  eglājs, un aiz eglāja sākās ķestera zeme —  tā bija 
smilšaina pļava, ko sadalīja krasta nogāzes graviņā aizsācies izsu
sē jis  strauts. Šeit upei pāri veda ne viens vien akmeņbrasls, un 
augšpus brasla bija  mūsu ceļamērķis —  peldvieta.

Sauļošanos var uzskatīt par tīro izpriecu, varbūt pat par ne
darbu, bet dievgalda diena jāpavada mājās un pie sevis klusi jāap
cer ticībā un cerībā. Tāds bija  vispārpieņemtais uzskats, bet ne jau  
nu mūsējais.

Dažus soļus augstāk pļavā bija  divi zemē ieauguši lēzeni akmeņi, 
tur mēs izģērbāmies, un tas nemaz negāja vienā rāvienā, jo  mums 
bija  jārūpējas par savu melnbalto izskatu. Rūpīgi sakārtojām ap
ģērbu katrs uz sava akmens: apakšā salocījām  bikses, virsū svār
kus un vesti ar spīdīgā niķelētā ķēdē piestiprinātu pulksteni, pēc 
tam kreklu un tā piederumus —  noraisāmu cietinātu krekla priek
šiņu kopā ar apkaklīti un noņemamas aproces, un ziedu no baltas 
zīda lentes. Zeķes ievietojām  zābakos un zeķturus cepurē.

Tad drāzāmies lejā, no akmeņiem ielēcām dzelmājā un, izbāzuši 
galvas ārā no ūdens, sprauslājām pēc dziļā ieniriena. Man mati 
nokarājās pāri ausīm.

—  Piesargi savu āzīti! — es uzsaucu Alfrēdam.
Viņš parādīja man mēli, cekuls viņam krita pāri pierei.
Mēs peldējām uz muguras un uz sāniem, sacentāmies ātrumā, 

nopeldējām apli un astotnieku, makšķerējām ārā no upes akmen
tiņus un visvisādi izrādījām savu izveicību virs ūdens un dziļumā. 
Tikai tad, kad spēki bija pavisam izsīkuši, uzķepurojāmies uz tilta. 
Tills patiesībā bija pavisam parasta prāva akmeņu virkne, caur 
kuru pāri braslam burzguļoja ūdens. Rindas vidū zvilnēja mazliet



nelīdzens milzenis, ar pāris pirkstu platu zeltaini mirdzošu āderi 
pa vidu, kura bija  neskaitāmi puišeļu kabatas nazīšu skrāpējumi; 
šis bluķis bija iesaukts par lēcēju  akmeni, un te, izstiepušies gar
šļaukus, mēs cepinājāmies saulē. Sen, sen, vēl pavisam mazi bū
dami, mēs abi ar Alfrēdu ari bijām izmēģinājuši savu laimi pie 
zelta āderes. Tagad mums nāca smiekli par tādu bērnišķību, tālab 
pūlējāmies iegalvot viens otram, ka mēs jau nu gan itin nekad ne
esam ticējuši blēņām par zelta āderi un ka esam tikai tāpat vien 
niekojušies.

Aizliku roku priekšā saulei un laiski lūkojos ūdenī: mailītes ar 
ieplestām spurām uz vietas šūpojās straumē, un uz zeltaini brūnās 
grants upes dibenā zibēja neredzamu zivju ēnas; ūdensblusa kā 
negudra veltīgi cīnījās pretī straumei, tika ierauta ūdens virpulī 
un nozuda. Garām peldēja plakana, ieapaļa skārda kārbiņa, Alfrē
dam tik tikko izdevās to satvert. Uz vāciņa pāri galvai ar varenu 
melnu bārdu bija  rakstīts: Brāma Bārdas Audzēšanas Pomāde.

— Tas nu gan ir graujoši —  Brāma! —  teica Alfrēds.
—  V ai ta tu neredzi, ka tur ir rakstīts NPU, — es aizrādīju.
Galvai apakšā bija  burti NPU.
Vāciņš bija krietni sarūsējis. Alfrēds vilka kārbu pret akmeni, 

jo  tā bija jādabū vaļā; Brāma Bārdas Audzēšanas Pomāde un tur
klāt vēl burti NPU — varbūt tas bija  kaut kas iedarbīgāks nekā tā 
marka, ko bijām jau izmēģinājuši un atmetuši kā nederīgu. Vāciņš 
atvērās, kārbiņa bija tukša. Alfrēds aizlidināja atradumu pāri ple
cam, un tas piestāja meldrājā aiz brasla.

Bijām izdzīvojušies pa ūdeni jau  tre ji lāgi un tagcid no jauna 
žāvējāmies uz lēcēju  akmens. Saule lieliski cepināja, čaloja 
straume, un alkšņus kustināja vējš. Biju iesnaudies un uztrūkos, 
kad dzelmājā izlēca līdaka; pacēlis galvu, kā caur blāvu stiklu sa
manīju, ka pa ūdensspoguli virmo nemierīgi apļi; Alfrēds paslējās 
uz elkoņa un uzreiz b ija  augšā sēdus.

— Ku te gadījusies govs? — viņš vaicāja. — V a ta ķesterim būtu?
Miegs man ar joni bija projām. Melnraiba govs pļavā savādi

staipīja kaklu.
—  Ķesterim ir sarkanbrūnas raibaļas, —  es atteicu. Un pēkšņi 

salēcos.
— Paraug, šai tak aproce uz raga!
Govs stāvēja apmēram tai vietā, kur bijām sakārtojuši ap

ģērbu, — nupat vairs nebija labi. 2ig li pielēkuši kājās, bijām  augšā 
pļavā.

Pietika ar pirmo acu uzmetienu, lai saprastu, ka negadījums nav
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gājis secen. Mana drēbju kaudze nebija aizskarta, bet vecais kaulu 
kambaris, šis stīvais ragulops ar šļaugano ādu un nostaipīto tes
meni, liekas, bija pamatīgi apstrādājis Alfrēda apģērba gabalus.

Govs palēnām gremoja un ar lielām, neizteiksmīgām acīm rāmi 
blenza uz mums. Kreisā priekškāja mīdīja Alfrēda svārkus. Alfrēds 
vispirms paglāba un apskatīja aproci, tai nekas sevišķs nebija no
ticis.

- Tu vācies prom, — iespēris govij ar kāju, viņš kliedza, — ai, 
Ka tevi!



Alfrēds palēcās uz vienas kājas un braucīja pēdu; spēriens ar 
basu kāju pašam bija gaužām sāpīgs. Es stumdīju govi no visa 
spēka, sagrābis aiz ragiem. Lops negribīgi paspēra soli atpakaļ, un 
es dabūju svārkus augšā no zemes; tie b ija  savārtīti, bet caurumu 
nemanīja, kauču uz vienas piedurknes bija  govs pēdas nospiedumi. 
Noraisāmā krekla priekšiņa m ētājās notraipīta ar zāli un slienām, 
taču citādi lietojama, turpretī zieds bija  iemīdīts mēslos un paga
lam. Necik pamatīgi neapskatījis posta darbus, Alfrēds kaut ko 
m eklēja, pieklibodams uz sāpošās kājas.

— Bet veste, kur ir veste! —  viņš vaimanāja.
— Un krekls, —  es piebildu.
Bet Alfrēds to nedzirdēja. Viņš m eklēja vienīgi vesti. Viņš pa

cēla savas bikses, kas nebija aiztiktas, izpurināja un apgrozīja tās 
no labās un no kreisās puses, it kā mēģinādams par katru cenu no 
tām kaut ko izkratīt laukā. Pēc tam viņš pārm eklēja manu drēbju 
kaudzi — veltīgi, protams.

—  V ai dieniņ, vai dieniņ, ku mana veste?
Viņš b ija  tuvu raudām, un es sapratu: vestes kabatā, pogcau

rumā pieķēdēts, glabājās jaunais pulkstenis. Ja  veste bija prom, 
pagalam bija  arī jaunais pulkstenis ar visu ķēdi.

Un veste b ija  nozudusi, lai meklējām kā meklēdami. Drūmi pie
vērsāmies govij, jo  bija palicis viens vienīgs izskaidrojums, un 
mūsu ļaunās aizdomas tūlīt pat apstiprinājās. Govs sāka staipīt 
kaklu un rīstīdamās šķobīja muti — mēle bija  melna, vienos plu
čos, un kādā krokā bija  pielipusi balta skrandiņa. Lops bija  apēdis 
kā kreklu, tā vesti.

Piespiedu ausi pie govs vēdera, un man šķita, ka dzirdu klusus 
tikšķus.

—  Pulkstenis nav apstājies, — kā mierinādams pavēstīju.
— Ko ta tā laicīgā manta — pulkstenis, —  Alfrēds stenēja.

— Bet dievmaizīte!
Viņš apklusa un bezpalīdzīgi vērās manī, taču es savukārt pētoši 

skatījos uz viņu.
Tikai pēc laba laiciņa aptvēru to, kam bija gaužām grūti noticēt.
— Ko? Ko? — es taujāju. — Tu? Tu neapēdi dievmaizīti? Un 

to tu vazāji līdzi ķešā?
Viņš krampjaini pamāja — tā bija. Un palēnām pār viņa lūpām 

nāca izsmeļošāka atzīšanās. Dievmaizīte pielipusi pie lūpas, neko 
nedomādams, viņš to paņēmis pirkstos, tad iebīdījis saujā un b e i
gās piesardzīgi noglabājis pulkstenī aiz raga vāciņa. Viņš visu 
laiku cerējis noēst dievmaizīti, tiklīdz būs viens pats, un, ja  viss 
būtu noritējis tā, kā nodomāts, nekas ļauns jau  nebūtu noticis.

Biju tā apstulbis, ka man vajadzēja nosēsties zemē, lai apkopotu



domas un pareizi novērtētu notikušo, neatkāpjoties no nupat aiz
sāktā ticīgo ceļa.

Mūsu m ācītājs bija vecā ranga sludinātājs, kas ticību iedzina ar 
iebiedēšanas metodi. Viņa svētrunas vairāk nekā debesu valstību 
skāra neceļus, atmaksu viņš pieminēja biežāk nekā žēlastību un 
piedošanu, un visizsmeļošāk mēs dabūjām zināt par mūžīgajām 
mokām. Elle mūsu acu priekšā tēlojās kā dzīva patiesība, un sa
traukuma brīžos mēs matījām dzeļošu dūmu smaku un liesmu mē
les virs jūras, kas kvēlo ja sēra ugunīs.

Izņēmu cauri desmit baušļos pieminētos grēkus, kas izpērkami 
ar nožēlu un lūgšanām pēc piedošanas. Bet baušļi nebija piemēroti; 
prātoju tālāk, domās pārcilādams svētos rakstus un sprediķus. Un 
tad pēkšņi satriecošā patiesība bija  noskaidrota, īstie vārdi skanēja 
man ausīs: «Tam, kas ar netīru sirdsapziņu izvairās no dievgalda, 
tam . . . »  Tā bija apgrēkošanās pret svēto garu, nepiedodams visu 
grēku grēks. Alfrēds tā bija  izdarījis.

— Tu esi apgrēkojies pret svēto garu, — es sacīju nomāktā, 
neskanīgā balsī.

Viņš zināja, ka tas nozīmē: atmet visas cerības. Viņš nebilda ne 
vārda, lai sevi attaisnotu, un stāvēja nolaistām rokām.

— Tu pat nevarēsi nākt līdzi ar lāpām, — es piemetināju.
Viņš stāvēja nekustīgi kā pārakmeņojies.
Manā acu priekšā b ija  uz visiem laikiem pazudināts cilvēks un 

turklāt draugs, un es kā apmāts blenzu uz viņu, nejuzdams līdzi. 
Līdzjūtība būtu parādījusies pie parastas nelaimes, bet, saduroties 
ar tik nedzirdētu, tik pārdabisku grēka darbu, visas cilas izjūtas 
manī pārspēja svētsvinīgas šausmas. Alfrēds b ija  pilnīgi pārvērties 
pēc izskata: seja balta, un pelēkās acis melnas un lielas, matu cirta 
uz pieres izslējusies gaisā kā rags; āda bija  sarāvusies, nelīdzena, 
ribas spiedās uz āru, un viņš šķita izģindis līdzīgi Dorē lāsta nesē
jiem  vara gravīrā, ko mūsmājās redzēju ik dienas. J a  vēl būtu 
bijusi krēsla, ja  debesis būtu tumšas — bet tādā spožā saulē viņa 
izskats bija  gauži skumjš.

Govs iemāvās, un man ausīs iesitās tā kā pastarās tiesas bazūņu 
skaņas. Ļodzīgiem ceļiem piecēlos kājās.

Arī pazudinātais atdzīvojās, viņš atsāka runāt, un balss skanēja 
pagalam cilvēciski. Kamēr es savā prātā biju  uzskatījis viņu par 
pilnīgi sagrautu, drosme un izmanība tomēr nebija viņu pametusi, 
un viņš bija  m eklējis izeju no nejaukā stāvokļa.

Alfrēdam tā runājot, manas šausmas sāka pierimt, modās cerība, 
un beigās jau  aši biju iejuties viņa glābšanās plānā. Dievmaizītei 
pulkstenī aiz vāciņa nekās nevarēja notikt, un tā b ija  jādabū rokā. 
Pēc tam slepenībā viņš dievmaizīti apēstu, un, kad tas būs pada



rīts, viss būs kārtībā un viņam vairs nodraudēs itin nekas. Taču 
dievmaizīte, kā zināms, b ija  pulkstenī govs vēderā.

— Tagad govij beigas, — viņš teica, nomērodams dzīvnieku ar 
iznīcinošu skatienu.

— Bet mums nav naža, —  es iebildu.
— Tak nē jau, nē. Tas ir ķestera smiltājs —  un tad jau  ar būs 

ķestera lops. Aiziesim pie saimnieka uz mājām un sarunāsim at
pirkt govi nokaušanai. Jau  viņziem es dabūju mantojumā no mā
tesmāsas vīra simt trīsdesmit rīksdālerus vienā gabalā, un par tiem 
ķesteris varēs man izrakstīt parādzīmi, dodot tiesības norēķināties, 
tiklīdz būšu pilngadīgs.

— V ēl tak seši gadi.
— Rēķini nerit lēnāk par laiku, — viņš pārgudri atteica.
Mēs spriedelējām par veco ķesteri. Viņam bija pāri par astoņ

desmit, un viņš vairs nekalpoja baznīcā, bet b ija  palicis turpat uz 
baznīcas zemes kā rentnieks, jo  viņa pēctecim zemkopība b ija  liku
sies par garlaicīgu.

Alfrēds vēl aizvien bija  kā apmāts. Un izklaidīgs arī; kad es biju 
saposies jau  pilnīgi gatavs, viņam bija apģērbtas vienīgi zeķes un 
šņorzābaki. Tad gan viņš tūlīt pat uzrāva bikses un uzmauca kailos 
plecos apkaklīti, lai es to sapogāju mugurpusē. Kad savārtītajai 
noraisāmajai krekla priekšiņai pāri b ija  sapogāti svārki, viņš iz
skatījās tīri labi.

Ķesteris b ija  ārā augļu dārzā, viņš sēdēja pītā krēslā mājas dien
vidu pusē un sildījās saulē. Noriņā aiz apcirpto ligustu dzīvžoga 
rindā bija salikti seši salmu stropi. Bites rosījās un sanēja skrejās, 
ložņāja pa borago ceriem ceļmalā un džinkstēja vienā džinkstē
šanā.

Par spīti karstumam, ķesteris bija satinis ap kaklu vilnas lakatu. 
Viņam bija sakumpusi mugura, pliks pakausis, garš, zilgans deguns 
un blāvas, apsarkušas acis ar smalkām, baltām skropstiņām. Viņš 
kūpināja garu pīpi, kas ar gumijas iemuti gaužām labi turējās viņa 
bezzobainajā mutē, kaut gan galva ķesterim stipri drebēja.

Mēs sveicinājām , vēlēdami priecīgus Vasarsvētkus, un pēc tam 
es sacīju  ievadvārdus par svētku laiku un pavaicāju par kaulu 
sāpēm. Biju jau  paredzējis, ka ķesteris par kaulu sāpēm negribēs 
neko teikt, tāpēc varēju  sākt sīki un smalki izklāstīt Alfrēda nega
dījumu. Pamazām ķesteris kļuva tik uzmanīgs, ka, piemirsis pīpi, 
ļāva tai apdzist, bet es ar nepatiku manīju, ka pie «soda dienas» un 
«grēkiem» viņš smaida je b  vīpsnā. Tomēr turpināju vien tālāk, it kā 
nebūtu nekā redzējis, un nobeidzu ar mūsu priekšlikumu par govs 
atpirkšanu, lūgdams ķesteri nosaukt cenu un piedāvādamies gal
vot par Alfrēdu.



Ķesteris sameklēja sērkociņus un, uzrāvis uguni pret kastītes 
malu, aizkūpināja pīpi. Pēc tam viņš iegrima domās un ilgi klusēja, 
tīksmīgi pūzdams dūmu gredzenus. Mēs gandrīz neelpojām, baidī
damies viņu iztraucēt.

Beigu beigās viņš pievērsās Alfrēdam un, nepārtraukti badīdams 
tam krūtīs ar pīpi, teica:

—  Man rādās, tu vienkārši neesi vēl pa īstam bijis pie diev
galda un tāpēc vien jau  tu neesi neko nogrēkojies. Are, pie diev
galda dod maizīti un tāpatās vīnu, bet tev tika vīns vien. Tūliņ pat 
nākamreiz tev jā tiek  galā ar dievmaizīti, stāv rakstīts, ka dievgalds 
atkal būšot pa kādām trīsām nedēļām. Pēc tam tu būsi tikpat svē
tīts kā pārējie un viss būs, kā klājas. Un nu ar skubu — marš uz 
mājām, bet par ciemošanos tencinu!

Tā bija  mana pirmā tikšanās ar tiesību zinībām, un man bija  jā 
apbrīno vecā vīra apķērība un prāts. Viņš reizē izglāba govi un at
taisnoja Alfrēdu.

Viegliem  soļiem un priecīgu prātu mēs gājām  uz māju pusi. Pie 
Čilles strauta tilta nositām ūdensžurku.

— Ka vien tu nedabū galu pirms tā dievgalda, — es nejauši 
ieminējos.

Bez apdoma izteiktie vārdi iesēja nemieru Alfrēda dvēselē. Pēc 
tam vairākas nedēļas viņš drebēja par savu dzīvību, cik vien var, 
dzīvodams pa māju un izvairīdamies no peldēšanās un tamlīdzīgām 
briesmām; palaikam nonācis stacijā, viņš pat ievēroja uzrakstus 
pie dzelzceļa pārejas: «Aiztaisi aizvirtņus! Nešķērso sliežu ceļu, ja  
ir parādījies vilciens vai ir dzirdama vilciena tuvošanās.» Tā pie
nāca gaidītā svētdiena pirms Jāņiem , un viņš par jaunu gāja pie 
dievgalda, un m ācītājs pa visu baznīcu nosauca viņu par paraug- 
zēnu. Alfrēda vecākiem tas sagādāja prieku, un visi baznīcēni prie
cājās līdzi.

Kādu laiciņu mucenieka Alfrēdu cildināja viss ticīgo un dievbi
jīgo  pulks.



VACLAVS ČTVRTEKS, 

čehu rakstnieka

KA MAN UN FRANTISEKAM ATNĀCA PAVASARIS

Skolotājs sacīja:
— Rīt mēs rakstīsim sacerējumu par tematu «Atnācis pavasa

ris». Uzmanīgi novērojiet visu, kas notiek ap jums.
Un es sāku savus novērojumus.
Pa dienu abi ar Franlišeku izvilkām no šķūņa savus velosipēdus. 

Tas bija  pirmo reizi pēc garās ziemas.
—  Laipni lūdzu, — Františeks nomurkšķēja, — tie ir vienos 

tīklos!
Zirnekļi tiešām bija  cītīgi strādājuši. Savilkuši starp riteņu spie

ķiem biezus tīklus, un tajos ķepurojās pirmās pavasara mušas. Sa
m eklēju šķūņa kaktā vecu slotu un jau  grasījos noraust nost zir
nekļa tīklus, kad Františeks aizrādīja:

— Neaiztiec.
Es paskatījos uz viņu. Pavasara saule atspoguļojās hromētajos 

rokturos un spīdēja man tieši acīs, tā ka es neredzēju nekā cita kā 
vienīgi kaut kādu sarkanbrūnu plankumu.

—  Kāpēc?
Františeks izrāva man no rokām slotu un iemeta to atpakaļ 

kaktā.
—  Tu vari salauzt viņiem kājas!
— Kam?
—  Zirnekļiem.
— Nu, un tad?
— Lai viņi ar mums pavizinās, — Františeks atteica.
Un viņš sāka piepumpēt kameras. Es sekoju viņa priekšzīmei. 

Darbu beidzis, Františeks pasmaidīja.
— Tagad mūsu kameras ir pilnas pavasara gaisa!
Izbraucām no pagalma uz ielas.
— Nesteidzies, — Františeks mani apturēja. — Citādi vējš pār

raus šo varavīksni uz spieķiem.
Zirnekļa tīklā atspoguļojās saule, un tā laistījās visās varavīk

snes krāsās. Šķila, ka zem mums griežas ugunīgi apļi. Pēkšņi Fran
tišeks iesaucās:

— Sveiki!
Es atskatījos, lai redzētu, ar ko viņš sasveicinājās, bet nevienu 

neredzēju. Mums blakus gar ceļu burzguļoja līkumains strauts, bet



krastā, ūdenī peldēdama, pacēlās puķe. Straume to šūpoja, un tā 
klanījās uz visām četrām pusēm.

Františeks pagriezās pret mani.
— Puķe sveicināja mani, un es tai atbildēju.
Tas b ija  tik smieklīgi, ka es neizturēju.
— František, — sacīju, — tu esi traks!
Tai mirklī es ieraudzīju viņa labo ausi. Tā b ija  krietni sārtāka 

par kreiso. Ausi viņam bija  sakodis Sultāns, mūsu kaimiņu Korin- 
toviču suns. īsts velns! Pērnajā rudenī mēs gājām uz Korintoviču 
dārzu čiept bumbierus, bet Sultāns tur stāvēja sardzē. Viņš tūdaļ 
atskrēja un metās virsū Františekam. V iņi cīnījās ilgi. Ir Františeks, 
ir suns darīja visu, kas b ija  viņu spēkos. Pēc tam Františeks piecē
lās un, aizspiedis ar delnu saplēsto ausi, noteica:

«Un tomēr tas bija lieliski.»
Es viņam noticēju: Františeks ir liels kauslis.
Tagad Františeks brauca man pa priekšu uz divriteņa un, netu

rēdamies aiz stūres, atrotīja krekla piedurknes. Virs labās rokas 
elkoņa es ievēroju rētu. Šī rēta viņam bija  kopš tās dienas, kad 
mūsu kinoteātrī izrādīja «Musketierus».

«Es būšu d’Artanjans,» viņš pavēstīja, kolīdz bijām iznākuši no 
kino.

Un mēs tūdaļ pagatavojām zobenus no lazdas zariem.
«Tās jau  ir bērnu rotaļlietas,» Františeks rūca. «Zobeniem jābūt 

asiem.»
Tad mēs uzasinājām klūgu galus ar nazi. Un cīnījām ies visi kopā 

pret vienu pašu Františeku. Nezinu, kurš viņam iecirta šo rētu 
virs elkoņa. Bet atceros, kā viņš aizmeta prom zobenu un bez 
ieroča rokā dzina mūs līdz pat akmeņlauztuvei. Tur viņš sacīja:

«Izņemiet mutautus!»
Un, izraudzījies vistīrāko, mierīgi pārsēja roku . . .
Es nekad neuzdrošinājos darīt viņam pāri. Bet tagad, kad mēs 

pirmo reizi pēc garās ziemas bijām izbraukuši laukā, Františeks 
man likās esam milzīgs savādnieks. Viņa lielās rūpes par zirnek
ļiem es vēl kaut kā pacietu, bet, kad viņš sāka muldēt par pava
sara gaisu divriteņu kamerās, es vairs tikko valdījos. Un nu šī 
puķe . ..

Nē, viņš gluži vienkārši ir jucis. Un es teicu:
— Tu esi traks.
Viņš pagrieza pret mani savu stūraino seju ar acīm, kas kvēloja 

kā degošas ogles: šķita, ka šīs acis nemitīgi meklē mērķi dūrei. Pēc 
tam viņš tik pēkšņi nobremzēja, ka es viņu aizķēru ar priekšējo 
riteni.

— Piedod! — es iebrēcos.



To saka visi puikas, kad Františekam iegailējas acis.
Tagad viņš nokāps no velosipēda un uzvilks ar papēdi pļaviņā 

ringu. Un tad! . . .
Františeks apstājās un atspiedās ar vienu kāju  uz zemes.
Dažreiz viņš mēdz pat apjautāties, kur pretinieks vēlas gulēt, 

uzvelk tai vietā krustu un noliek savu pretinieku tieši tam virsū.
—  Tev tā puķe tuvāk, — viņš sacīja.
Katrā ziņā viņam padomā bija kaut kas nelabs. Droši vien tūlīt 

nogāzīs mani puķei pie kājām.
— Noplūc puķi un iedod man! —  Františeks turpināja.
Es noliecos un noplūcu puķi, un, ar kreiso roku aizsargādams 

vēderu, uzmanīgi pastiepu ziedu Františekam. Viņam ir paradums 
pirms sišanas papriekšu aplaizīt pirkstu locītavas.

Viņš aplaizīja locītavas, pastiepa vienu roku pēc puķes, bet otru 
iebāza kabatā un izņēma smalku stieplīti. Tagad es varēju atvilkt 
elpu, ko biju  aizturējis, gaidot sitienu.

Františeks piestiprināja ar stieplīti puķi pie stūres.
Un mēs devāmies lēnām uz priekšu, lai zirnekļiem, kas tupēja 

savos tīklos, kuri laistījās visās varavīksnes krāsās, nesāktu reibt 
galva.

Pie Františeka velosipēda stūres ziedēja pirmā pavasara puķe. 
Visā apkaimē otras tādas puķes nebija.

Man gribējās kaut ko pasacīt. No apziņas vien, ka Františeks 
mani nebija piekāvis, es jutos apdullis, it kā būtu saņēmis nokautu.

—  V ai smaržo? — es iejautājos, pats nezinādams, kāpēc.
—  Nesmaržo, vēl ir pārāk jauna, —  Františeks atbildēja.
Mēs piebraucām pie nokalnes. Un sākām ripot lejup, aizmirs

dami par zirnekļiem, kas tupēja savā tīklā, kurš laistījās visās va
ravīksnes krāsās. Droši vien sākumā viņi ta jā  pūlējās ieķerties ar 
savām astoņām kājām, bet vēlāk sabira ceļmalas krūmos, kur at
rada jaunu apmešanās vietu.

Mēs braukājām augu dienu, sacenzdamies ar vēju.
Pievakarē atgriezāmies mājās.
Pagalmā mūs sagaidīja Ira.
Mēs apstājāmies.
Ira sacīja:
—  Vai, František, cik skaista puķe! — Un piebilda: — Uzdāvini 

to man!
Františeks atknibināja puķi un uzdāvināja to Irai. Viņa to paoda 

un teica:
— Cik jauki smaržo!
— Kā nu tā var smaržot? Tā taču ir pārāk jauna, — es iebildu.



Un tad Františeks nolēca no velosipēda, iecirta man pliķi un kā 
skaldīt noskaldīja:

— J a  viņa saka — smaržo, tad — smaržo!
Tā es dabūju pļauku, kas man sabojāja garastāvokli uz visu 

vakaru.
Un tas notika, kā es ievēroju kalendārā, pirmajā martā.
Nākamajā dienā mēs rakstījām domrakstu par tematu «Atnācis 

pavasaris», bet es ta jā  neminēju ne par Františeku, ne par puķi, ne 
par Iru, ne par zirnekļiem, ne par saņemto pļauku. Par tādām lie
tām skolas domrakstos nemēdz rakstīt.

Un es uzrakstīju tikai:
«Ir atnācis pavasaris. Saule silda aizvien stiprāk un stiprāk. Mos

tas d a b a . . . »
Un tā tālāk.



HF.RARDS VALSHAPS,. 

beļģu rakstnieks

LAPSENS

Cilvēks var nodzīvot līdz cienījamam vecumam, bet tā arī pa
likt neziņā, kas ir mīlestība. Mani  jau krietni pusmūžā — ar 
to iepazīstināja maza meitenīte un lapsēns. V ēl līdz šim brīdim 
nespēju saprast, kā mums gadījās lapsēnu nopirkt.

Mūsu svētdienas pastaigas uz putnu tirgu bija  trejādas: klaiņot 
un raudzīties visapkārt, bez nodoma kaut ko pirkt; staigāt un no
lūkot, ko varētu pirkt, ja  rastos pēc tā vajadzība; atnākt ar suņu 
saitīti, grozu vai maisu un aši atgriezties mājās ar izdevīgu pir
kumu.

Tai rītā, kad saslapām lapsēnu, mēs negrasījāmies neko pirkt. 
Mums m ājā jau  dzīvoja mēms zaļš papagailis, ko mums uzdāvināja 
kāds večuks, kam putns bija apnicis, un pelēki svītrots kaķis Mino, 
ko mana mazā meitene bija pacēlusi uz ielas. Kaķa īpašnieku mēs 
nemeklējām, neviens arī nenāca pie mums pēc tā apvaicāties. Ar 
diviem dzīvniekiem pilnīgi pietiek, ja  nav pārāk daudz laika tos 
aprūpēt. Mums nebija nekādas vajadzibas pēc trešā.

Vispatīkamāk klaiņot pa tirgu tad, ja  nav nekas jāpērk. Tādā 
gadījumā nav jālauza galva un jāpieņem  izšķirošs lēmums. Ļoti 
grūti dot kādam priekšroku, ja  labi apzinies, ka ikviens zvēriņš ir 
tā vēris, lai tiktu nopirkts. Taču tad, ja  pirkt nav vajadzības, ar 
lielu patiku var izvēlēties to, ko vajadzības brīdī varētu iegādāties. 
Izvēlēties ir nesalīdzināmi vieglāk nekā pirkt. Patīk viss pēc kār
tas, un pat tad, ja  izvēle krīt uz pusi no visa, vēl atliek laiks pār
domāt.

Un tā mēs m inētajā svētdienā klaiņojām  pa tirgu, vērīgi aplūko
dami visu dzīvo radību: zīlītes, žubītes, kanārijputniņus, mazus 
papagailēnus, ap trīsdesmit dažādu sugu baložu, vistas, pīles, zosis, 
tīlarus, trusīšus, retas sugas kaķus un dažāda lieluma suņus — sā
kot ar gluži maziņiem un beidzot ar milzum lieliem. Pēkšņi pie pa
šas izejas mēs pamanījām vīrieti ar rudu sunīti. Nevarēja lāgā sa
prast, vai sunītis tiek pārdots vai atnācis uz tirgu līdzi savam saim
niekam, tāpat kā man atnācis līdzi mazais meitēns. Prātodami, vai 
neapvainosim vīrieti, ja  uzskatīsim viņu par sunīša pārdevēju, mēs 
pēkšņi sapratām, ka īstenībā tas nemaz nav sunītis. Dzīvniekam 
bija  liela, kupla asie, ķepas, kas ne tuvu neizskatījās pēc suņa



ķepām, un smails purniņš, kāds arī nemēdz būt suņiem. Bet tos mēs, 
šķiet, esam labi iepazinuši.

— V ai pārdodat zvēriņu, saimniek? — es pajautāju, tāpat ziņ
kārības mudināts, jo  negrasījos neko pirkt.

—  Jā , cienītais, — viņš atbildēja.
— Vai tas ir kucēns? — es prašņāju.
— Nē, tā ir lapsiņa.
Meitēns ieķērās man rokā un sāka vilkt prom. Jāatzīstas, ka arī 

man radās vēlēšanās tikt ašāk no šejienes projām. Mums nelikās 
diezin cik droši stāvēt līdzās zvēriņam, kas atzīst vienīgi džungļu 
likumus. Pat «Kultūras attīstības vēsturē» rakstīts, ka lapsa ir meža 
zvērs, kas nepakļaujas pieradināšanai. Grūti attēlot jūtas, kas mūs 
sagrāba savā varā. Bailes dzina prom, draudošās briesmas mudināja 
atskatīties un neizlaist to no acīm, nevaldāma ziņkārība grieza so
ļus atpakaļ, un neizprotamas simpātijas izraisīja vēl siltākas jūtas 
pret mazo zvēriņu.

— Paglaudi lapsēnu, — es sacīju meitenei.
Mazā notrīsēja, saka kāpties atpakaļ un no jauna aizvilka mani 

sev līdzi. Taču satraukto jūtu vilnis — bailes, briesmas, ziņkārība 
un simpātija — tagad skubināja, un mēs no jauna atradāmies 
līdzās.

— Dzīvnieciņš laikam pieradināts? — es apjautājos, ja  jau  bi
jām  atkal klāt.

—  Tāds pats kā suns vai kaķis, — i atbildēja īpašnieks un no
vērsās.

Iespējams, ka viņš jau  sen te stāvēja, slavēja preci un bija pār
liecinājies, ka lapsa nav nevienam vajadzīga. Bet var arī būt, ka 
viņš mani uzskatīja par to, kas es īstenībā arī biju: nevis pircējs, 
bet tēvs, kas rāda savam bērnam dzīvu lapsu. Viņš nebija runātīgs, 
un man nebija nekāda pamata izaicināt viņu uz sarunu, jo  es ne
grasījos neko pirkt.

— Es neesmu pircējs, — es teicu. — Taču lapsēns ir burvīgs! 
V ai viņš ja u  sen pie jums?

— Jau  gads.
—  Cik tad šis vecs?
—  Piecpadsmit mēnešu.
— — V ai vēl paaugsies?
—  Diez vai.
— Vai lapsas ilgi dzīvo?
—  Jā , kā suņi.
Mazais meitēns mēdza mani paraustīt aiz rokas un čukstus pa

teikt priekšā, kas būtu jautājam s. Šoreiz jau tā ja  pati:
— V ai viņa kož?



— Nekad, — atteica vīrietis.
—  Un ko tā ēd?
—  Visu, kas jums pašiem garšo. It īpaši nadzīga uz olām un 

gaļu. Ēdiens no tās jāslēp j, citādi velk laukā. Tāda kārumniece! 
Slīpētāka un veiklāka par kaķi.

Mazā meitene aši noliecās, noglāstīja lapsēnu un atkal nostājās 
taisni. Lapsēns sākumā paraudzījās uz meiteni, labpatikā samiedza 
acis, kad tika paglāstīts, bet, kad meitene izslējās, vienaldzīgi pa
vērsās uz tirgus pusi.

— Jū s laikam esat pie tās pieradis? — es jau tāju  vīrietim.
— Neticami, cienītais, kā esmu pieķēries zvēriņam. Pārāk jau  

amizants.
Mazā satvēra mani aiz rokas.
—  Kas tiesa, tas tiesa, — es sacīju  un, lai piešķirtu sarunai citu 

virzienu, piebildu: — Taču viņš zog.
— Jā , šis netikums piemīt gan, —  īpašnieks apstiprināja. — Un 

te nekas nav līdzams. Cilvēkam nav iespējams šo lapsēnu pārspēt 
viltībā. M ājās to nevar noturēt ne aiz slēģiem, ne atslēgām. Tikpat 
aizmuks.

— Uz kurieni? — es jautāju.
—  Pie kaimiņiem —  zagt, —  viņš atbildēja. — Jū s nevarat ne 

iedomāties, kas tas par zagli. Tāpēc jau  arī pārdodu, citādi ne par 
kādu naudu nešķirtos no tā. Viens kaimiņš mani pagalam nomo
cījis  ar sūdzībām, neko negrib saprast. Man jau  līdz kaklam. Dau
dzi žēlo, ka jāpārdod.

Es dedzīgi piekritu, it īpaši uzsvērdams nepatikšanas ar kaimi
ņiem, jo  mana Mazā jau  bija  notupusies līdzās lapsēnam, ar kreiso 
roku to glāstīja, bet ar labās rokas rādītāju draudēja, iegalvodama, 
ka zagšana ir pretīga un nekur nederīga nodarbošanās. Viņa piecē
lās un jau tā ja  man pie auss, vai drīkstot paglāstīt lapsai asti. 
Es atļāvu, cerēdams, ka zvēriņam tas nepatiks un tas ierūksies.

Mazā pārvilka ar delnu pār lapsas asti, ar patiku pataustīja 
kuplo spalvu un tad ar astes galiņu pieskārās savam vaigam.

Lapsēns pat nepakustējās, nepagrieza purniņu, nepakustināja ne 
ķepu. Ar visu savu izskatu tas izrādīja pilnīgu vienaldzību pret 
mums un izcilu ieinteresētību par notikumiem tirgū.

Es nolēmu, ka pazīšanās jau  aizgājusi par tālu. Lai mazinātu lap- 
sēna ietekmi, sacīju, ka man ļoti nepatīk tās asie nagi. Aplams gā
jiens. Vīrietis ņēmās dedzīgi pierādīt, ka skaistuma ziņā lapsēna 
ķepas nav nemaz salīdzināmas ar suņa neveiklajām  pleznām un ir 
daudz gleznākas par kaķa ķepiņām. Lapsas īpašnieks vairs nebija 
apturams, viņš lam āja kaķus un suņus un nerimās slavēt lapsu. 
Kaķi tik vien zinot kā skrāpēties un visu plēst, tiem nepatīkot ādas



un vilnas smaka, tie jaucot visu māju otrādi. Taču viņa lapsēns 
esot klusāks par klusu. Suņi — tie esot rupji nekauņas, lapsa — 
rāma kā avs. Kaķi esot viltīgi, lapsēns uzticīgāks par suni. Un kur 
gudrs, gudrāks par gudru!

Nu bija laiks iejaukties. Mana Mazā bija  notupusies līdzās lapsi
ņai, un visas pūles aizvest viņu prom bija  veltīgas.

—  Tā jau  nu tas ir, —  es apņēmīgi pārtraucu. — Katram dzīv
niekam ir savi trūkumi, taču lapsēnam —  visnetīkamākais. Zagšana 
ir liels netikums, bet ērcēšanās ar kaimiņiem bojā dzīvi.

Vai nu lapsēna īpašnieks nebija sapratis, ka teiktais domāts ma
zajai meitenītei, vai arī aizmirsis, ka es neesmu pircējs, vai arī 
sajutis, ka manas pozīcijas nav īsti drošas, bet viņš sāka dedzīgi 
pārliecināt, ka brīdinājis par šo rakstura trūkumu tikai aiz mīles
tības pret zvēriņu. Neesot gribējis, lai jaunais īpašnieks piedzīvotu 
vilšanos un aiznestu lapsēnu uz dzīvnieku aizsardzības biedrību 
nogalināt. Viņš atdotu zvēriņu par lētu naudu. Galvenais, lai lap
sēns tiktu labās rokās. Viņš cerot atrast kārtīgu pircēju.

Man nekas cits neatlika kā tikai atbalstīt viņa cerību un vest 
mazo meiteni prom. Notikušais b ija  mūs dziļi skāris, gājām klu
sēdami, nogrimuši domās. Nezinu, kā tas gadījās, bet mēs no jauna 
bijām iekļuvuši tirgū. Ja u  iztālēm ieraudzījām vīrieti ar lapsēnu 
stāvam pa gabalu no pūļa, kas bija ielencis suņus. Laiku pa laikam 
viens otrs apstājās palūkoties uz lapsu. Ja  jau atkal nejauši bijām 
atgriezušies tirgū, tad piegājām arī piq saviem paziņām.

—  Es negrasos viņu pirkt, saimniek, — es uzsāku. — Bet cik tad 
tomēr prasāt par viņu?

— Divsimt piecdesmit, cienītais.
— Diezgan dārgi, — es sacīju.
—  Nemaz nav dārgi. E jiet paprasiet, cik maksā parasts krancis!
—  Ko nu es prasīšu. Droši vien dabūsiet tādu naudu, bet es ne

dotu tik daudz.
Un mēs pagājām nost.
Mana mazā meita iet man līdzās — kā vienmēr mīļa, bet domīga 

un klusa. Es turu viņas roku un it kā dzirdu, cik dedzīgi viņa mani 
lūdzas un cenšas pārliecināt. Uz visiem iedomātiem argumentiem 
man ir nešaubīga atbilde:

— Pirmkārt, lapsiņa nav ne simt franku vērta. Otrkārt, mums 
jau  ir Mino un Koko. Un, treškārt, es nevēlos ķildoties ar kai
miņiem.

Mazā neiebilda neviena vārdiņa, tikai viņas rociņa vēl maigāk 
iegūla m anējā. Un man šķita, ka viņa vēl dedzīgāk un aizrautīgāk 
sāka lūgties un pārliecināt. Kad bijām jau šķērsojuši trīs četras 
ielas, viņa izdzirda manu atbildi:

4?



— Ceturtkārt, es baidos no moža zvēriem. Redzot to nagus, man 
neviļus jādomā par klijāniem , caunām un seskiem, kas ar rāvienu 
metas virsū zaķiem un trušiem un pārkož tiem kaklus. Lapsas 
kampj vistas un zosis. Nepaies ne nedēļa, ka Mino un Koko gulēs 
beigti.

Mazā arī šoreiz neteica nekā, bet man atkal šķita, ka viņa maigi, 
aizgūtnēm lūdzas un cenšas mani pārliecināt. Vairāk iebildumu 
pret lapsām tā kā nebūtu. N ebija man ietekmīgu un izšķirošu 
atbilžu. Un, tā kā mēs, bezmērķīgi klaiņodami pa ielām, atkal ne
jauši atradāmies tirgus tuvumā, es nolēmu nedaudz piekāpties.

— Paklausies, — es teicu. — Nākamsvētdien lapsēna te vairs 
nebūs. V īrietis no viņa negribēs šķirties. Iesim pametīsim uz to 
vēlreiz acis un tad dosimies mājās.

Mazā noskūpstīja man roku un pieglauda pie tās vaigu.
Līksmi palēkdamās, viņa skrēja uz tirgu un, kad mēs jau bijām 

gandrīz klāt, pēkšņi apjautājās, kas man vislabāk paticis — lapsi
ņas acis vai aste.

— Acis, —  es sacīju.
— Man arī, — viņa piekrita.
Mēs iegājām  tirgū, ķad to patlaban grasījās vērt ciet. Arī vīrie

tis ar lapsēnu, kā redzams, dzīrās iet mājās. Patlaban kāds vīrs ar 
sievu, noklausījušies viņa stāstījumā par lapsēnu, izbrīnā šūpodami 
galvas, gāja prom. Vīrietis laikam vairs nemaz necerēja pārdot 
zvēriņu.

— Atgriezos meitas dēj, — es viņam paskaidroju. — Vai lapsa 
nekaujas ar suņiem un kaķiem?

— Paraugieties, cienītais, — viņš atbildēja. — Visapkārt suņu 
un. kaķu vai cik, bet viņa neliekas gar tiem ne zinis.

Vairāk jautājum u nebija. Mazā palaida vaļā manu roku un no 
jauna pieliecās pie lapsiņas. Es centos atcerēties, ko Brēms savā 
slavenajā grāmatā par zvēru dzīvi raksta par lapsām. Par katru 
dzīvnieku es zināju kaut ko raksturīgu, ko biju izlasījis Brēma vai 
Viljam a Longa grāmatās. Tiesa, šīs zināšanas bija pieticīgas, bet 
par lapsām man nebija nekāda priekšstata. Tā es, piemēram, nezi
nāju, kādas skaņas lapsas raida. Biju iedomājies, ka tās rej kā suņi. 
Taču vīrietis paskaidroja, ka varot jau  būt, ka mežonīgās lapsas 
rejot, taču viņa lapsiņa nekad to nedarot. Pat maigie murrātāji 
kaķi pavasaros sarīkojot neciešamus nakts koncertus. Lapsēns visa 
gada laikā neesot nevienu skaņu izdvesis.

Nevaru saprast, kā tas notika. Jādomā, ka mani bija apmājis 
Brēms. pēkšņi biju aizmirsis visus savus iebildumus pret lapsēnu 
un, pats sevi pārsteigdams, teicu:

— Simt piecdesmit franku un neviena centa vairāk.



— Lai iet, — viņš tūda} b ija  ar mieru. — Galvenais jau  nav 
nauda. Es redzu, ka meitenei tas ļoti patīk. Izlemts, kungs. Nav 
mums ko tirgoties. Ņemiet ciet. Esmu pārliecināts, ka pie jums tam 
būs laba dzīve. Te, saimniecīt, būs arī saitīte. Lapsiņa ir jūsu.

J a  viņš būtu teicis, ka mazāk par simt sešdesmit frankiem ne
ņems, es atvainotos un ietu prom. Būtu atteicies no pirkuma des
mit franku dēļ. Bet tagad pat simt piecdesmit frankiem nebija ma
nās acīs nekādas vērtības. Lapsēns ir mūsu. Es biju priecīgs, bet 
mana mazā vēl jo  vairāk.

Viņa līksmi lēkāja ar saitīti rokā un nemaz nejustos pārsteigta, 
ja  visas mājas tirgus laukumā sāktu dancot. Acīs meitenei sariesāa 
asariņas, viņa satraukti iesmējās, tad spēji apskāva mani.

Ir taisnība filozofiem, kas apgalvo, ka cilvēkā jūtas spēcīgākas 
par saprātu. Simt piecdesmit franku kā nebijis, visi pārliecinošie 
argumenti noraidīti, bet cilvēks jūtas laimīgs. Visu atsver mazas 
meitenītes prieks par pirmo reizi iegūto kāroto pirkumu. Viņa jū 
tas laimīgāka un bagātāka par visiem pasaules valdniekiem un, kā 
spārnu nesta, lidot lido mājā.

Un te jau  arī mājas. Mūs sagaidīja lielā meitenīte, kas nebija 
zaudējusi veselo saprātu. Viņas skaidrā domāšana vienā mirklī 
mūs atgrieza zemes virsū, un mēs visai muļķīgām sejām  stāvējām 
un nespējām neko pateikt sevis attaisnošanai.

Nav jau  tik viegli ieskaidrot, kāpēc reizēm putnu tirgū cilvēks 
nopērk kaut ko negaidītu, nedomātu. It īpaši grūti to iestāstīt tam, 
kas tur nav bijis. Jo  pārliecinošāk centies pierādīt, jo  skaidrāk 
redzi pats, ka esi rīkojies muļķīgi un pārsteidzīgi. Tāpēc mēs klu
sējām. Un, kad mums jautāja, kāpēc neesam apsvēruši visus ap
stākļus, mēs, juzdamies vainīgi, ar izmisuma un padevības izteik
smi noplātīdami rokas, atbildējām: «Tā nu gadījās.»

Tai draudīgajā brīdī es pat baidījos palūkoties uz savu mazo 
meitiņu, lai, neviļus pasmaidot, neizpaustu mūsu prieku. Jo , par 
spīti visam, lapsēns taču ir pie mums.

Lai izpirktu savu grēku, mēs centāmies būt pieklājīgāki un uz
manīgāki nekā parasti. Izpildījām savus pienākumus daudz rūpī- 
g.ik nekā ikdienā. Un tikai vakaros, palicis vienatnē, es uzdrīkstē
jos pārlapot Brēmu, lai vajadzības gadījumā prastu aizstāvēt lap
seņu. Par laimi, mums nevajadzēja barot lapsēnu, visiem redzot, 
ciUldi mēs neprastu apslēpt mūsu pārmērīgo pieķeršanos tam. Rei
zēm, lai dabūtu zināt, kas tam vislabāk garšo, mums palaimējās 
pagrūst tam kādu gardāku kumosu. Lielā meitene parasti, grasīda- 
mān to barot, skaļi bārās. Viņa bēdājās, ka zvēriņš (ak tu naba
dzi^!) sēžot izsalcis, un pārmeta, ka mums pieticis prāta ne no šā, 
ne no tā nopirkt lapsu, bet nepietiekot prāta to laikā pabarot. Mēs
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padevīgi noklausījāmies pārmetumos un tad uz pirkstgaliem zagā- 
mies pa kāpnēm tuvāk virtuvei, lai noklausītos, kas tur notiek ar 
mūsu lapsiņu. Lielā meitene sarunājās ar to kā ar mazu bērnu, 
sauča to par «skaistulīti», par «jauko saulīti», bet lapsēns ar lab
patiku šmakšķinādams ēda, kamēr bļodiņa bija  tukša, un sāka to 
šļūkāt pa grīdu. Tikai šādā veidā iespējam s pāraudzināt tos, kas 
naidīgi noskaņoti pret zvēriņiem.

— Un kā viņu sauc? — reiz noprasīja lielā meitene.
Mums nebija ienācis prātā to pajautāt bijušajam  īpašniekam, 

tāpēc sākām nesakarīgi stāstīt, ka esam vārdu aizmirsuši, ka tas 
mums tūlīt nav paticis un licies pārāk novazāts. Tad ar vispārēju 
balsošanu izvēlējāmies vārdu Reineke. Reineke mazliet iecirtās, jo  
kāds ar šādu vārdu jau  sēž tautas pārstāvju palātā, taču Reineke 
no Madokas Villema viduslaiku eposa skan lieliski.

Mūsu Lielajai mēs, protams, sīki aprakstījām lapsu savdabīgo 
skaistumu un gudrību, neminēdami ne vārda par rakstura vājībām. 
Citiem nemanot, mēs rūpīgāk vērām ciet skapju durvis un pagraba 
vāku. Bet, labi apzinādamies, ka lapsu nav iespējams noturēt mājā, 
mēs pametām reiz durvis uz dārzu vaļā. Ja  jau  mūsu lapsiņa citādi 
nevar, lai tad sāk ar kaimiņiem. Taču, par spīti visiem šiem piesar
dzības soļiem, mūsu Lielā, vēl nekā nenojauzdama, sāka ievērot, 
ka virtuvē zūd pārtika. Un. arvien vairāk. Te olu skaits nesakrita, 
te pēkšņi no šķīvja uz plauktiņa nozuda gaļa. Viņai radās aizdo
mas gan uz veco, uzticamo kalponi, gan uz gāzes un elektrības sa
biedrības kontrolieriem. Mēs bez mazākiem sirdsapziņas pārmetu
miem piena un gaļas zādzībā vainojām godīgo Mino, bet mūsu 
Lielajai jaucām  galvu, apšaubīdami olu zudumu un jautādami, vai 
tikai viņu neviļ atmiņa. Mazā gluži labi zināja, ka olu čaumalas guļ 
dārzā zem augstās hortenzijas. V iņa jau  pati tās arī apraka, lai 
neviens neredz. Lai slavētas debesis, kaimiņi pagaidām klusēja.

Bet, lai vai kā, mums vajadzēja atrisināt smagu problēmu. Zā
dzība — tas ir briesmīgs ļaunums, vienalga, kas zog: lapsa, kaķis 
vai cilvēks. Zaglim jālabojas, citādi viņu izolē no sabiedrības. Cil
vēku sēdina cietumā, lapsu nogalina.

Lapsēnu ir patīkami mīlēt, jūsmot par viņa gudrību, labsirdīgi 
smaidīt par viņa veiklību un zādzībām. Tomēr, lai vai kā, zagt ir 
aizliegts un jāpieliek visas pūles, lai zagli pāraudzinātu, it īpaši, 
ja  tas tev ir mīļš. Taču lapsēns nav cilvēks. Tam nevar pateikt: 
«Pirms dažām dienām tu nozagi gaļu, nedari tā vairs nekad!» Viņu, 
tāpat kā jebkuru dzīvnieku, jānotver nozieguma brīdī un nekavē
jo ties jāpārmāca. Vēlākam sodam nav nekādas nozīmes, tas tikai 
ievieš neizpratni un samulsina. Lapsēns var vēl iedomāties, ka tam 
liedz gulēt uz paklāja vai sēdēt klēpī.



Taču notvert mūsu Reineki nozieguma vietā bija pilnīgi neiespē
jami. Viņam allaž bija tik rāms izskats, ka grēks būtu viņu turēt 
aizdomās. Pati nevainība un tikumība. Draiskojās, kad ar to rota
ļājās, sēdēja mierīgi, kad nelikās gar to zinis, skrēja klāt tūlīt, kad 
to pasauca, bija bezgala laipns, it īpaši ar abām meitenēm un ar 
mazāko jau  bez sava gala. Mana balss viņu biedēja, to mēs iz
skaidrojām ar īpašnieka bardzību, kurš bija meža zvēriņu pieradi
nājis. Lapsēna attieksmē pret Mino un Koko mēs nemanījām nekā 
nosodāma. Pret kaķi Mino, kas sākumā no viņa bailīgi vairījās.



viņš izturējās gluži vienaldzīgi. Taču, kad kaķis vēlāk pats tuvojās, 
lapsēns neizrādīja ne rupjību, ne mīlīgumu, bet uzvedās tā, ka 
Mino drīz vien tam pieķērās. Turpretī Koko no paša sākuma sais
tīja  lapsēna uzmanību. Reineke stundām ilgi nenolaida no Koko 
acis, staigāja apkārt būrim vai gulēja tam lidzās. Sākumā tas mūs 
satrauca, bet ar laiku k]uva skaidrs, ka lapsēnam nebija ļaunu no
lūku. īsi sakot, viņš prata savaldzināt visus.

Kā tad lai mēs būtu atradinājuši Reineki no zagšanas, ja  nere
dzējām viņā nekā ļauna? Mums pat metās viņa žēl, kad viņš baidī
jās no manas balss. Mēs domājām par sitieniem, kurus saņemot 
meža zvērs samaksājis par tiesībām dzīvot kulturālā sabiedrībā, 
un uzskatījām, ka tagad viņš var baudīt civilizācijas augļus.

Un tomēr Mazā laiku pa laikam slepus nesa lapsēnu pie augstās 
hortenzijas, kur palika zagtā laupījuma pēdas. Viņa apraka olu 
čaumalas, kaulus vai spalvas (baismīgi b ija  domāt, kur tās cēlušās) 
un lasīja lapsēnam morāli. V ai lapsēns noģida tās jēgu, mums pa
lika nezināms. Ja  es būtu lapsēns, mani arī mazās meitenes pamā
cības pārāk nebiedētu.

Drīz vien arī lielā meitene dabūja zināt patiesību. Bet, kad viņa 
atklāja noslēpumu, tad jau  pati bija iem īlējusies Reinekē ar krāšņo 
asti. Tobrīd mēs arī atzināmies, ka esam lasījuši Brēmā par šo lapsu 
netikumu. Viņa bija vientiesīgāka, nekā parasti sievietes mēdz būt, 
un tāpēc nolēma brīdināt kaimiņus un pie reizes palepoties ar savu 
mīļo, gudro Reineki. Vispirms viņa aprunājās ar mūsu labo kaimi
ņieni Deshampsa kundzi, ar kuru viņai bija draudzīgas attiecības. 
Deshampsa kundze mazliet paklusēja, bet tad piesardzīgi deva mā
jienu, ka mūsu kaimiņi grasās sūtīt pie mums uz pārrunām viņas 
vīru.

Patlaban mums visapkārt ir godprātīgi kaimiņi, bet sakiet — vai 
ir tādi kaimiņi, kas varētu būt īsti godprātīgi?

Virs garāžas, kas pieder bagātam namīpašniekam, dzīvo šoferis, 
kurš izskatās ļoti līdzīgs laupītajam. Viņš audzē baložus un draudot 
nošaut ar sava saimnieka bisi «pretīgo lapsu», ja  viņam pazudīšot 
vēl kaut viens balodis. Četras mājas tālāk dzīvokli īrē kāds godprā
tīgs ierēdnis ar savu sievu —  īstu raganu. Veikalā viņa bija kūdī
jusi kaimiņus pret mūsu «pretīgo, viltīgo lapsu», kuru grasās no
indēt. Septiņas mājas tālāk dzīvo simpātisks vīrietis, kāda pilnva
rotais, eksperts un padomdevējs visos jautājumos, un tas apšau
bot mūsu tiesības turēt lapsu un laist to laukā uz ielas. Pastāvot 
īpašas atļaujas turēt pilsētā mājdzīvniekus: vistas, kazas, cūkas. 
Kā varot pieļaut, lai meža zvērs pastaigājas, kur tik iedomājas! 
Iespējams, ka instrukcijās arī neesot nekas teikts par lapsām, — 
neesot taču iespējams paredzēt visus izņēmuma gadījumus. Tomēr



par to vajadzētu padomāt. Nevienam, piemēram, nevarot ienākt 
prātā dot atjauju svešzemniekam, kurš izkāpis krastā ar tā saucamo 
pieradināto tīģeri (laikrakstos reizēm parādās šādas fotogrāfijas), 
apmesties pilsētas dzīvoklī vai laist savu tīģeri pastaigāties brīvi 
pa pilsētas parku. Ja  instrukcijās par dzīvnieku turēšanu esot kā
das nepilnības, tad vajagot pēc paskaidrojuma iet tieši pie ties
neša. Šādu apsvērumu dēļ padomnieks arī ieteicis sūtīt pie mums 
uz pārrunām Deshampsa kungu, mūsu draugu, lai nokārtotu visu 
miera ceļā. Ja  tas neizdošoties, viņš ieteicis griezties tiesā. Taču 
šoferis protestējis. «Ko, niekus,» viņš teicis, «tiesa mums maksās 
baltu naudiņu. Labāk es nošaušu lapsu tieši no saviem bēniņiem.»

Mums sirds krūtīs vai plīsa aiz bēdām. Mana Mazā dedzīgi ienīda 
šoferi, ierēdņa sievu, padomnieku un visus pārējos lapsēna ienaid
niekus. Pirmo reizi mūžā saskārusies ar cilvēku zemiskumu, viņa 
nespēja ticēt, ka netīksme pret Reineki varētu būt tik liela. «Nu ko 
viņš tiem nodarījis?!» liedama karstas asaras, viņa vaimanāja. 
«Neko nav nodarījis, bet viņi dusmojas. Es pati nošaušu šoferi, tad 
viņš zinās!»

Mūsu Lielā šādus jautājumus neuzdeva. Vina apdomīgi klusēja 
un, izdomājusi kādu ieganstu, gāja no istabas laukā., lai pārsteidzīgi 
neizteiktu savu attieksmi pret kaimiņu pasākumu un iespējamo iz
aicinājumu uz tiesu. Taisnību sakot, kaimiņiem bija  pietiekams 
pamats dusmoties. Lielā meitene atkal nosliecās pie sava sākot
nējā redzes viedokļa: «Kas jums b ija  prātā, kad pirkāt lapsu?!» 
Viņa attaisnoja kaimiņus, apgalvodama, ka viņu vietā būtu tāpat 
rīkojusies. Mēs dziļi apzinājāmies savu vainu un sapratām, cik 
mūsu argumenti, kas attaisnotu pirkumu, ir nepārliecinoši.

Par laimi, mūsu mocības drīz beidzās. Mana Lielā, it kā nolasījusi 
mūsu domas, ieteica turēt Reineki ieslēgtu, nelaist laukā — un tad 
kaimiņu satraukums pamazām rimšoties. Tā kā es mūsu ģimenē 
biju saprātīga un vēsa apsvēruma cilvēka paraugs, tad augstu no
vērtēju šo aizsardzības metodi. Jo  ilgāk mēs neizlaidīsim no mājām 
Reineki, jo  ilgāk Deshampsa kungs nespers savu «draudzīgo soli», 
jo  drīzāk visi lapsēna noziegumi nonāks noilguma likuma aizsar
dzībā. Vajadzības gadījumā mēs varētu apjautāties: «Kad tad tas 
bija? Kopš tā laika viņš taču nav nekā ļauna pastrādājis.» Ļaunākā 
gadījumā mums vēl palika rezervē tāds jautājum s: «Un kur ir pie
rādījumi?» Ja  mēs paši nespējām to notvert nozieguma vietā, tad 
jau  kaimiņi ne tik ne. Piekrītam, ka pazudušas pāris olas. Bet tas 
jau  vēl nenozīmē, ka tās nozadzis lapsēns. Tās tikpat labi varēja 
apēst kalpone. Mēs nenoliegsim neapstrīdamus faktus, taču neļau
sim arī apvainot Reineki visās zādzībās, kādas notiek apkārtnē.



— Kā tad, — dedzīgi piekrita Mazā. — Es zinu, ka daudzas vir- 
tuvenes zog.

— Lūdzu, pierādi! — iebilda Lielā. — Nosauc k.aul vienu, kas 
zog.

Nosaukt viņa, protams, nevareja, un tas velreiz apstiprinaja 
mana argumenta pareizību: nedrīkst bez pierādījumiem apvainot 
ne kalpotājus, ne lapsu. Lai Deshampsa kungs nāk, bet, jo  vēlāk, 
jo  labāk.

N ebija nekas sarežģīts turēt Reineki ieslēgtu. Ja  ir runa par 
dzīvības glābšanu mīļam radījumam, tad iespējams ļoti daudz 
izdarīt.

Taču pēc nedēļas dzīvoklī atskanēja zvans. Uz sliekšņa parādījās 
opozīcijas partijas galēji kreisā spārna pārstāvis —  šoferis tero
rists, milzīga auguma tēvainis ar laupītāja izskatu un melnām ūsām. 
No tāda var izbīties kura katra maza meitene. Tieši viņa atvēra 
tam durvis un tā arī pameta stāvam pie durvīm, aizdrāzdamās glābt 
savu Reineki.

— Kungs, — šoferis devās uzbrukumā. — Es daru jums zināmu, 
ka man atkal pazudis balodis.

— Kad? —  es mierīgi apvaicājos.
— Kā — kad? Laikam izgājšnakt.
—  Un precīzāk? Vai jums arī senāk ir zuduši baloži, ja  jūs sakāt 

«atkal»?
— Šis ir jau  desmitais.
— Kopš kura laika?
— Tieši nevaru pateikt, bet kopš tā laika, kad pie jums uzradās 

lapsa.
— Labi. Un kad tā uzradās?
— Jums tas ir labāk zināms nekā man.
—  Nu lūk. Daudz labāk neka jums. Ju s nezināt, bet, lai pierādītu, 

ka baložus zog mana lapsa, vajag noteikti zināt.
Ja  nejauši atklāsies, ka kaut viens no jūsu baložiem pazudis 

pirms tam, kad es iegādājos lapsu, varēs uzskatīt, ka arī pārējie 
deviņi pazuduši tādā pašā veidā.

— Nu labi. J a  neticat man, pajautājiet kaimiņiem.
— Man nav jāpētī pie kaimiņiem, kas zog jūsu baložus. Dariet 

to pats.
— Es to arī daru.
— V ai tad viņi ir redzējuši lapsēnu?
— Jā .
— Kurš tad īsti?
— Visi.



— Visi?! Viņi visi redzējuši, kā pagājuša naktī lapsēns nozadzis 
balodi?

— Cienītais, mēs esam pārliecināti, ka zog lapsa, Mēs esam re
dzējuši. Tā ir jūsu lapsa.

— Piedodiet. Tā nav mana lapsa. Mana lapsa pagājušā naktī 
gailēja manas meitas istabā, un mana lapsa visu nedēļu, es atkār
toju, visu nedēļu — septiņas dienas pēc kārtas nav viena pati 
gājusi laukā. To veda pie saitītes meita. Es tūlīt viņu pasaukšu.

Bet meitene bija  kā ūdenī iekritusi. Es saucu, skraidīju pa visu 
māju, taču no bērna ne.miņas, nemaz nerunājot par lapsēnu.

— M eita diemžēl ir izgājusi, —  es sacīju. —  Bet, ja  lapsa zagtu 
jūsu baložus, kāpēc tad tā ne ar ķepu nepieskaras manam papa
gailim?

— Nezinu, cienītais, — viņš atbildēja. — Bet, ja  tā vēlreiz parā
dīsies uz jumta, es to nošaušu.

— Labi, — es aLtraucu. — Tikai ņemiet vērā, ka jūs par to sa
maksāsiet.

Viņš sāka nekautrīgi smieties.
—  Jum s nav atļaujas turēt lapsu.
—  Nemelsiet niekus, —  es apsaucu. — Lapsa turpat divus gadus 

veca. Pirms manis tai b ija  cits īpašnieks. Viņš pārdeva lapsēnu, 
visiem redzot. V ai tas būtu iespējams bez atļaujas? Kāpēc es ne
varētu turēt lapsu? Cik pilsētā nav suņu, kas daudzkārt bīstamāki. 
Lapsa nav nevienam iekodusi. Katrs otrs kaķis ķer baložus. Jum s 
nav neviena kaut cik pārliecinoša pierādījuma. Man nav vajadzī
bas gādāt atļauju tās turēšanai, un jums nav jēgas šaut uz to no 
bēniņiem. Es saukšu jūs pie atbildības par reta un dārga sugas 
zvēra noslepkavošanu ar iepriekšēju nodomu.

Tagad bija viņa reize runāt.
— Cienītais, — viņš sacīja pieļāvīgāk. —  Es negribu skandāla. 

Taču saprotiet pats, ir velnišķīgi aizvainojoši kāda pusotra mēneša 
laikā zaudēt desmit baložus.

—  Esmu vienis prālis, —  es jūtu līdzi. — Dariet kaut ko. Ja  
jums būs pierādījumi, ka vainīga mana lapsa, esmu gatavs uz
ņemties atbildību.

Šai reizē tas bija nokārtots. Viņš nenoņemsies ar šaušanu, bet 
sāks vākt lietiskus pierādījumus un, atstāstot mūsu sarunas saturu, 
iedarbosies atvēsinoši uz kaimiņu sakarsušajiem prātiem.

Es devos meklēt mūsu Mazo, lai pastāstītu patīkamo vēsti. Biju 
pārliecināts, ka viņa nav gājusi no m ājas laukā, kaut arī biju  to 
divas reizes pārmeklējis. Beidzot attapos uzsaukt, ka šoferis sen 
aizgājis, un tikai tad izdzirdu smalku balstiņu: «Es sēžu skapī!» 
Skapis bija ciet. Viņa b ija  nodomājusi, ka šoferis ar revolveri vai



nazi kabatā atnācis nogalināt mūsu acu priekšā Reineki. Izdzirdusi 
mani nākam, viņa uztraukumā paslēpusies drēbēs, bet, tām krītot 
no pakaramiem, vēl vairāk izbijusies un izbiedējusi Reineki, kurš 
jau  tā tumšajā un smacīgajā skapī nejutās īsti lāgā. Tā viņa tur 
tupēja uz sagumzītajām drēbēm, neuzdrīkstēdamās pakustēties, lai 
tās galīgi nesabojātu. Jocīgs un, atzīstos, aizkustinošs skats: mazas 
meitenītes un lapsēna purniņš uz zilu, sarkanu un dzeltenu mēteļu, 
kleitu un citu kankaru fona.

Mēs jutām ies droši. Pirmā kauja par lapsēnu vainagojās ar 
uzvaru. Pagaidām viņam nedraud briesmas likt nošautam. Tiesa, 
ierēdņa sieva dzīrās viņu noindēt. Taču diezin vai indētāja uz
drīkstēsies tā kaut ko, ja  dabūs zināt no šofera, cik maksā pieradi
nāta lapsa, par kuru vajadzēs atbildēt tiesā. Turklāt viņai nera
dīsies izdevība noindēt Reineki, jo  mēs to nelaidīsim no mājas 
laukā.

Un te nu lapsēns izdarīja nepiedodamu aplamību. Ar visu savu 
gudrību tas izrīkojās kā pēdējais nejēga.

Mūsu Mazā iegāja mazgāties vannas istabā un ieslēdza lapsēnu 
uz pusstundu vienu pašu istabā ar Koko. Reineke piezagās pie 
būra un atvēra durtiņas. Koko tik vien paguva kā pāris reižu 
iecirst tam ar knābi degunā. Reineke pārkoda papagailim pakausi, 
uzšķērda putnu un pameta. Kā redzams, vecs, garu mūžu nodzī
vo jis papagailis tam nebija pa zobam. Kāpēc lapsēns pēkšņi bija 
kļuvis tik mežonīgs?! Varbūt tāpēc, ka bija spiests sēdēt ieslēgts, 
vai ari aiz nepiepildītās vēlēšanās zagt pa naktīm? Varbūt tas bija 
greizsirdīgs mazās meitenes dēļ uz Koko, kuru viņa arī tāpat mī
lēja? Lapsēnu varēja sakaitināt arī tas, ka Mazā nebija paņēmusī 
viņu līdzi un atstūmusi ar kāju  no durvīm. Ne jau  aiz bada viņš 
bija  izdarījis šo vardarbību. Nogalinājis pašas nogalināšanas dēļ, 
zemiski, nekrietni, nelietīgi, pat nepūlēdamies noslēpt nozieguma 
pēdas, bet it kā teikdams: «Es izdarīju to tīšuprāt.»

Mēs nekad nespēsim izprast Reineki. Ja  cilvēks ir mīkla, tad 
zvērs ir tikpat liela mīkla. Nav iespējams izteikt vārdos mazās 
meitenes bēdas. Viņas dusmas bija  neaprakstāmas. Trīsēdama aiz 
sašutuma un asarās mirkdama, viņa kliedza — ja  lapsēnam būtu 
iemīļots papagailis, viņa izlaistu to laukā. Izmisumā viņa uzskrēja 
augšā un, atgriezusies ar koka lineālu, aizvēra durvis un ņēmās 
pārmācīt noziedznieku. Sist pa savainoto purniņu viņa sargājās, 
bet sita, kur pagadījās, un nepalaida garām gadījumu ieķerties 
tam astē. Ar niknumā pārvērstu seju viņa dzinās lapsēnam pakaļ 
un raudāja aiz aizvainojuma, kad tas izvairījās no sitieniem.

Izdzirdis kliegšanu un troksni, es nokāpu lejā. Tēva un audzi
nātāja pieredze man tūdaļ pačukstēja, ka sodīšanas procedūra ir



aplama. Lapsēns vairs nebaidījās no Mazās, jutās aizvainots, un 
viss tā izskats liecināja, ka nedomā paciest viņas ņirgāšanos.

— Rimsties, — es mierīgi sacīju. — Tagad tas ir notverts nozie
guma vietā un mums vajag to pārmācīt tā, lai tas saprastu, ko 
nodarījis.

Es paskatījos uz lapsēnu biedinoši un tad feldfēbeļa tonī saucu, 
lai tas nāk šurp.

Taču lapsēns lika pagaidīt. Tas paslēpās zem skapja, prātodams, 
ka ir jau  sapratis savu vainu un nav sodu pelnījis.

Nav nemaz tik patīkami atkārtot pavēli dumpīgam zvēriņam, 
kas agrāk pakjāvās jau  skatienam vien. Aukstasinība, ko es cienīju 
augstāk par visu, b ija  mani pametusi. Saērcināts es sāku gramstīt 
zem skapja. Mazā satraucās un metās lapsu aizstāvēt, sacīdama, 
ka tas, nabadziņš, ir pavisam pārbijies. Tagad jau  būtu īsti nepe
dagoģiski mēģināt pārliecināt lapsu, kas neklausa pavēli, ka tā 
slikti dara, nelikdamās ne zinis par sacīto. Es satvēru krāsns kruķi 
un ar baismīgu troksni izdzinu lapsu no skapja apakšas lauka. 
Lapsēns paspruka zem krēsla. Es satrūkos. Tur tupēja mežonīgs 
zvērs ar atņirgtiem ilkņiem. Mēs metāmies tam abi klāt, bet tas, 
desmitkārt pārspēdams izveicībā kaķi, nemitīgi izspruka mums. 
Mums vajadzēja par varēm to notvert, cik vien ātri var, lai tas 
nenoprastu, ka, tiklīdz iegribas, var aizbēgt.

Nu mēs bijām pilnīgi zaudējuši apdomu. Istabā valdīja haoss. 
Krēsli uz galda, saritinātais paklājs zem skapja — bet mēs dzena
mies pakaj lapsēnam. Mēs iedzinām viņu tukšā kaktā, bet viņš, sa
ņēmis pāris belzienu, izspruka arī no turienes. Mēs no jauna iedzi 
nām viņu kaktā. Un pēkšņi tas šņākdams metās man virsū. Mūsu 
soda ekspedīcija cieta neveiksmi. Lapsēns, nospriedis, ka mēs gri
bam laupīt tam dzīvību, izmisīgi aizstāvējās. Taču atkāpties vairs, 
nevarējām. Pārmācīt viņu bija  mums goda jautājum s un pedago
ģisks pienākums. Un tā — mēs neesam vairs istabā, bet džungļos,, 
vienatnē ar saniknotu plēsoņu, kas nāves bailēs nezina, kur glāb
ties. Viņš glāba savu dzīvību, mēs — savu. Es nolēmu, lai tas 
maksā ķo maksādams, tikt ar viņu galā un no jauna saķēru krāsns 
kruķi. Mazā, pārbijusies, ka es nositīšu Reineki, sāka raudāt. Lie
kas, es biju ar mieru drīzāk to nosist nekā piekāpties.

Cik daudz dzīvē mēdz būt nejēdzīgu nejaušību!
Lai es zaudēju savu labo roku, ja  esmu gribējis lapsēnu noga

lināt. Taču mana Mazā bija  tieši tā nodomājusi un metās pie lap- 
sēna, lai to nosegtu ar pašas augumu. Prātu zaudējušais lapsēns, 
nolēmis, ka meitene grasās tam ko nodarīt, iekoda viņai rokā un 
kājā. Un viņa tā m īlēja lapsēnu! Mazā sāka rūgti raudāt. Es pa
cēlu kruķi sitienam, bet iesist nevarēju, jo  Mazā bija zvērēnu



nosegusi, atvairīdama manu sitienu. Tobrīd pār mani nāca apgais
mība. Redz, kas ir mīlestība! Neskaitāmas reizes biju lasījis slavenu 
filozofu spriedumus par mīlestību un tikai tagad sastapos ar to aci 
pret aci, tikai tagad sapratu, kas tā ir. M īlestība —  tās ir rūpes 
un uztraukumi, ko meitenei b ija  sagādājis lapsēns. Mīlestība — 
tās ir fiziskas sāpes, lapsas zobu pēdas, sāpes, kuras meitene, par 
spīti bailēm, pacieta bez kurnēšanas. M īlestība — tā ir gatavība 
saņemt sitienus, kas domāti citam. Cik ilgs laiks vajadzīgs, lai šos 
vārdus uzrakstītu, un cik aši pazibēja apskaidrotajās domās. 
Dusmu uzliesmojums šoreiz bija  glābējs. Es biju  atguvis mieru un, 
atklāti sakot, jutos pat laimīgs šādā situācijā. Grūti iedomāties, bet 
lapsēns arī nomierinājās. Iespējams, ka arī viņam kaut kas atklā
jās. Viņš laikam saprata, ka mazā meitene vēl nav pats lielākais 
ļaunums. Lai vai kā, bet viņš bailīgi paslēpās viņas drēbēs, node
vis savu likteni augstsirdīgā upura rokās. Tad es viņu satvēru aiz 
apkakles, atrāvu nost no aizstāves un pienesu klāt pie Koko mir
stīgajām  atliekām. Kādu brīdi bakstīju viņa savainoto deguntiņu 
asiņainajās spaļvās, iepēru mazāk, nekā viņš to bija  pelnījis, un, 
uzsaukdams: «Ārā no šejienes!» — izgrūdu pa durvīm.

Un lapsēns pazuda mūsu acīm. Mēs izmazgājām M azajai ievai
nojumus. Redzēdams, cik tie ir dziļi, es nožēloju, ka nav te 
Reinekes, citādi būtu viņa degunu piegrūdis arī pie tiem. Taču 
viņš bija aizskrējis, un neviens nevarēja bez mūsu palīdzības 
viņam izskaidrot, kas noliek ar lapsu, kura nonievā civilizācijas 
prasības un no jauna sāk darboties saskaņā ar džungļu likumiem. 
Taču mani bija sagrābušas citas domas, tagad jau  sieviešu psiho
loģijas novadā.

Mana Mazā, kas parasti nespēja paciest ne adatas dūriena un, 
ieraudzīdama asins pilīti, gandrīz vai ģība, ļāva tagad mazgāt 
ievainojumus, neizdvesdama ne skaņas. Tikai acīs sariesās asariņas. 
Gandrīz vai likās, it kā viņa justos apmierināta, kad es koduma 
vietas ieziedu. Es saprotu puikas. J a  viņiem sit, viņi sitēju iekausta, 
un ar to gadījums likvidēts. Bet mazu meitēnu ar bizītēm, kura ar 
neslēptu patiku noskatās uz saviem ievainojumiem, es nespēju 
saprast. Ja  viņa teiktu: «Paskaties, viņš man iekoda,» — tad šajos 
vārdos būtu saklausāms viss, tikai ne sašutums vai pārmetums. 
Es redzēju, ka lapsēna vaina un Mazās piedošana bija  abus vēl 
ciešāk sasaistījusi, padarījusi nešķiramus. Kaut ko vairāk neesmu 
spējīgs izprast.

— Viņš ir dārzā, — ieminējās Mazā. — Sēž un baidās nākt 
mājās.

— Lai sēž, — es attraucu. — Te viņam nav ko meklēt.
Tomēr mēs sagatavojām lapsiņai garšīgas, sātīgas vakariņas, lai



tā  nesagudrotu zagt šofera baložus vai citiem kaimiņiem olas un 
gaļu. Bļodiņu nolikām pie virtuves durvīm, bet tā palika neaiz
skarta līdz vēlai tumsai. Tad Mazā iznesa vakariņas dārzā. Lapsēns 
aizmuka un uzlēca uz šķūnīša jumta. V eltīgi viņa lūdzās, lai tas 
nokāpj zemē, un kā vien prazdama slavēja edionu.

Iestājās nakts un it kā aprija lapsēnu. Ko tikai mēs nedarījām! 
Pārmeklējām visu dārzu, saucām, vilinājām  ar lapsēna iemīļotiem 
gardumiem, apjautājām ies pie kaimiņiem, zvanījām uz dzīvnieku 
aizsardzības biedrību, nedēļām ilgi klaiņojām  pa pilsētu, m eklē
dami bēgli, sludinājām laikrakstā. Ak vai! Līdz šim apraudam to, 
kaut arī zinām, ka tas nav gājis bo jā no šofera lodes, šoferis zvē
rēja, ka nav to darījis. Un nemūžam mēs neticēsim, ka dzīvnieciņu 
varēja noindēt. Viņš ir dzīvs un klīst kaut kur, savu rūgto atmiņu 
nomākts.

Reiz pie manis kabinetā ienāca Mazā un klusēdama apstājās pie 
rakstāmgalda. Es nepārtraucu darbu, bet viņa sāka, domās nogri
musi, pārcilāt grāmatas, nevērdama tās vaļā. Tad es jautājoši pa
lūkojos viņā.

— Varbūt viņš atgriezīsies, ja  es viņam uzrakstīšu vēstuli, — 
viņa sacīja.

Mēs ļoti labi zinājām, ka lapsām nemēdz rakstīt vēstules, un to
mēr uzrakstījām sekojošu vēstījumu:

«Mīļais Reineke,
Tava bēgšana mūs ļoti apbēdinājusi. Mēs bijām spiesti Tevi so

dīt Tevis paša labā. Padomā pats — kā mēs varējām  Tev piedot 
Koko nāvi? Tad pēc nedēļas Tu nogalinātu Mino un kļūtu pavisam 
mežonīgs. Tevi nošautu šoferis vai nozāļotu Seleslagsas kundze. Tu 
nevari nemaz iedomāties, cik ļoti visi ķaimiņi b ija  noskaņoti pret 
Tevi — pat tādu pakļāvīgu. Un cik grūti mums nācās Tevi aizstā
vēt! Pastāvīgi vajadzēja kaut kā izlocīties, lai glābtu Tev dzīvību. 
Un par to šāda pateicība! Tu aizbēgi tikai tāpēc, ka Tevi vienu v ie
nīgu reizi mazliet sodīja Tevis paša labā. Tu esi pelnījis bargāku 
sodu. Mēs ļoti labi zinājām, kas zaga olas, diezgan dzirdējām ne
valodas no kaimiņiem arī par baložiem, bet raudzījāmies uz Ta
viem nedarbiem caur pirkstiem, jo  mīlējām Tevi. Mēs nekad ag
rāk Tevi nesodījām, jo  Tu tikpat nebūtu sapratis, par ko Tevi 
strostē. Atklāti atzīsties, Reineke, ka sods nebija pārāk bargs. Nu, 
saki pats —  ko Tev bija  nodarījis labais Koko? Gluži neko! Un 
ne jau  bads Tevi pamudināja uz vardarbību. Tu pastrādāji nelie
tīgu, nejēdzīgu slepkavību. Un kāpēc Tev vajadzēja kost mazajai 
meitenei? Vai viņa bija to pelnījusi?

Kur Tu tagad esi, Reineke? Ja  negribi atgriezties, tad uzklausi



kaul labu padomu. Dienu slēpies, bel nakti ej tieši uz austrumiem. 
Tu nonāksi Polijā vai Krievijā, kur vēl daudz lielu mežu. Paliec 
tur. Bet, ja  Tu grasies dzīvot tāpat kā senāk, bēgdams no soda un 
nevēlēdamies laboties, Tu ilgi nenodzīvosi un nekur civilizētajā 
pasaulē sev laimi neatradīsi. Tikai tāpēc vien, ka Tu neatsakies no 
zagšanas (citādi Tu esi tiešām godīgs), maksa par Tevi ir tikai simt 
piecdesmit franku, bet ļaudīm Tu neesi arī par velti vajadzīgs, viņi 
labāk Tevi nogalinātu.

Apdomā labi, Reineke! Mēs to visu sakām tāpēc, ka mīlam Tevi. 
Un, ja  Tu apsvērsi labi (tam Tev prāta pietiek) un gribēsi dzīvot 
draugu vidū, tad nemeklē sev citu māju, kur Tevi saņems kā 
svešinieku, tikai aiz līdzcietības, bet atgriezies taisnā ceļā pie ma
zās meitenes, kas Tevi mīl, zina, kas Tev vajadzīgs, zina, ar ko 
vislabāk pabarot lapsēnu.

Viņa ir visu aizmirsusi un piedevusi. Abi Tavi grozi stāv agrā
kajās vietās. Viņa Tevi mīlēs vēl stiprāk nekā senāk. Bet, ja  Tu ne
gribēsi atgriezties un aiziesi uz Poliju vai arī paliksi mūsu zemē, 
tad zini, Reineke, —  lai kur Tu arī būtu, mēs uz visiem laikiem 
paliekam Tavi draugi un vēlēsim Tev visu labu.»

Šī vienkāršā stāsta lasītāji, kas nepazīst mūsu Reineki, droši vien 
pasmiesies par vēstuli. Bet, ja  viņi paši ļoti mīl dzīvniekus, tad sa
pratīs mūs. Iespējams, ka dažiem jau  gadījies pašiem piedzīvot, 
ko jū t cilvēks, ja  no mājām, no pelnīta un saudzīga soda aizbēg 
iemīļots zvēriņš.

Lai nu vai kā, bet mūsu vēstule guļ, kur gulējusi — mana rak
stāmgalda vidējā atvilktnē. Laiku pa laikam mēs slepus to pārla
sām un atkal noliekam vietā. Ja  vienam no mums pēkšņi šķiet, ka 
vēstule uzrakstīta pārāk bargi un lūgums atgriezties nav pietie
kami pārliecinošs vai pārāk uzbāzīgs, tad mēs to kopīgi pārlasām 
un pēc garākas apspriedes izdarām labojumus: vai nu ieviešam 
maigākus izteicienus, vai arī stingrākus. Mēs domājam par Rei
neki. Kur lapsiņa ir tagad? Varbūt ceļā uz Poliju? Mēs ceram, ka 
tai būs prāvs mazu lapsēnu metiens — jau no dzimšanas pa pusei 
pieradinātu. Var gadīties, ka tos atradīs kāds labsirdīgs polis, pa
ņems no alas un aiznesīs uz savu māju. Mūsu Mazā domā, ka tā 
kaut kas atgadās pa tūkstoš gadiem reizi. Bet kurš gan var galvot, 
ka putnu tirgū nevarētu uzrasties viens no Reinekes mazuļiem? Un, 
ja  mums nejauši gadītos to ieraudzīt, mēs katrā ziņā nopirksim.



ASTRĪDA LINDGRENA, 

zviedra rakstniece

SMOLANDES STIPRINIEKS

Tas būs stāsts par lielo bulli Ādamu Engelbrektu, kurš sensenis 
vienu Lieldienu rītu paspruka vaļā. Bullis varbūt pat vēl šobaltdien 
skrjiidītu apkārt, ja  vien — jā , tad nu klausieties.

Ādams Engelbrekts bija  īsts milzenis un mitinājās brangu govju 
un mazu jauku telēnu pulkā kādā laidarā Smolandē. Patiesībā 
Ādams Engelbrekts b ija  padevīgs un labsirdīgs dzīvnieks, un tik
pat padevīgs un labsirdīgs bija arī ganu vecītis, kas bulli uzrau
dzīja. Ganu sauca par Svensonu, un viņš bija  tik gaužām padevīgs, 
ka reiz, kad Ādams Engelbrekts nejauši b ija  uzkāpis viņam tieši 
uz kājas, viņš nejaudājapagrūst bulli projām. Svensons rāmi stā
vēja  un gaidīja, kamēr Ādams Engelbrekts pats iedomāsies pavir
zīties sāņus.

Kādēļ tāds bullis pēkšņi sadusmojās? Kādēļ Ādams Engelbrekts 
ta jā  Lieldienu rītā sensenis taisīja tādus pavisam nelāgus jokus? 
To jau  mēs nekad neizdibināsim. Varbūt kāds no telēniem savā va
lodā bija  izteicis kādu nepieklājīgu vārdu, varbūt govis bija  bulli 
nokaitinājušas. Svensons vismaz nekādi nevarēja saprast, kāpēc 
Ādams Engelbrekts tādā jaukā svētku rītā pēkšņi bija norāvies no 
saites un kā negaisa mākonis gāzās ārā no laidara, un tik nikni bo
līja  acis, ka Svensons pat neuzdrīkstējās pavaicāt, vai Ādams En
gelbrekts ir ar kaut ko neapmierināts. Svensons, ko kājas nes, 
skrēja ārā no laidara. Un Ādams Engelbrekts mežonīgā niknumā 
drāzās pakaļ.

Laidara priekšā bija nožogots ārlaidars. Svensons tik tikko pa
guva izmesties cauri ārlaidara vārtiņiem un aizgrūst tos atkal ciet 
tieši pie paša deguna saniknotajam bullim, kurš tagad laikam gan 
labprāt pavērstu ragus pret savu veco draugu.

Kā jau  pieminēts, b ija  svētku rīts, un istabā sēdēja saimnieks ar 
saimi un mierā un pacilātībā m ielojās ar Lieldienu olām. Pēc tam 
bija nodomāts posties uz baznīcu. B ija neizsakāmi jauks laiks, un 
mazākie bērni ļoti priecājās, liekas —  ne jau  tik daudz par pašu 
iešanu baznīcā, bet gan par to, ka būs iespēja apaut jaunas san
dales, ka staroja saule un pēcpusdienā pļaviņā, kur zied vijolītes 
un tek palu strautiņš, varēs būvēt ūdensdzirnavas. Bet no tā visa 
itin nekas neiznāca. Un vainīgs bija  Ādams Engelbrekts.

Tur lejāk  tas tagad, neganti baurodams, drāzās šurpu un turpu



pa ārlaidaru. V ēl aizvien trīcēdams no izbailēm, Svensons stāvēja 
ārpusē pie vārtiņiem un bezpalīdzīgi raudzījās uz Ādamu Engel- 
brektu. Drīz vien pie laidara jau  bija  sastājies itin liels pūlis: saim
nieks ar saimnieci un bērneļiem, saime, meitas un puiši — visi gri
bēja palūkoties uz saniknoto nezvēru. «Vinesa bullis ticis vaļā no 
saites un kā rūcošs lauva joņo pa ārlaidaru!» — tāda vēsts ātri 
izplatījās pa visu apkārtni. Mazajās iebūviešu m ājelēs un istabās 
vērās durvis pēc durvīm, un ļaudis pulcējās kopā noskatīties ievē
rības cienīgo traci. Tāds satraucošs starpgadījums vienmuļajā Liel
dienu ritumā visus bija  it kā maķenīt uzmundrinājis.

Bektorpeta iebūviešu Kalle steidzās līdz ar pirmajiem skatītā
jiem , viņš skrēja žigli jo  žigli, cik vien jaudāja tāda septiņgadīga 
puikas kājeles. Iebūviešu Kalle bija  ļoti līdzīgs simtiem citu Smo- 
landes puišeļu — ar tādām pašām zilām acīm, linu baltiem matiem 
un pilienu degungalā.

Bija jau  pagājušas divas stundas no brīža, kad Ādams Engel- 
brekts paspruka vaļā, un vēl joprojām  nebija zināms, kā to nomie
rināt un vest pie prāta. Saimniekam bija jām ēģina piekļūt pie ne
gantnieka. Viņš iegāja tieši pa vārtiņiem un spēra dažus nedrošus 
soļus uz buļļa pusi. Bet —  ak vai — to nu gan viņam nevajadzēja 
darīt. Jo  Ādams Engelbrekts bija nodomājis ša jā  svētdienā niķo
ties un pie tā arī palika. Ar pieliektu galvu Ādams Engelbrekts 
joņoja saimnieka virzienā, un, ja  vien saimnieks nebūtu pratis tik 
naski skriet, kas zina, kā vēl tas beigtos. Bet nu vienīgi jaunajā 
svētdienas uzvalkā bija radies liels caurums, iekams saimnieks ar 
žiglu lēcienu atkal izspruka pa vārtiņiem. Skatītāji mirkšķināja 
viens otram un klusi smīkņāja.

Patiešām, kaut kas traks! Laidarā sāka maut govis. Tām šķita, 
ka ir pienācis pusdienas slaukšanas laiks. Bet kurš tagad lai uz
drīkstas šķērsot ārlaidaru? It neviens!

— Padomājiet, ja  nu Ādams Engelbrekts tur niknosies un nik
nosies bez gala visu mūžu, — spriedelēja bērneļi. — Tas nu gan 
būtu bēdīgi. V ai tad vairs ziemas vakaros kāds laidarā varēs spē
lēt paslēpes?

Diena ritē ja  uz priekšu, spīdēja saule, Ādams Engelbrekts bija  
nikns. Ārpus žoga apspriedās noraizējušies zemnieki. Varbūt va
rētu mēģināt pietuvoties bullim ar garu kārti rokās un iekabināt 
to gredzenā starp nāsīm. Bet, kas zina, varbūt tāds satrakojies dzīv
nieks būs jānošauj? Kaut kas jādara. Laidarā pierietējušiem  tes
meņiem māva govis.

Spīdēja saule, debesis b ija  zilas, bērzu zaros burzguļainas raisī
jās pirmās lapiņas, un viss gaiss bija rosmes pilns, kā jau  tam





jābūt Lieldienās Smolandē. Taču Ādams Engelbrekts vēl arvien 
niknojās.

Mazais smolandietis ar slapjo degungalu, tikai septiņus gadus 
vecais iebūviešu puišelis Kalle, tupēja, uzrāpies uz ārlaidara žoga.

— Panāc šurp, Ādam Engelbrekt, es tev pakasīšu starp ragiem!
Jāsaka, ka patiesībā gan Kalle sacīja apmēram tā:
— Ādam Engelbekt, panācu, es tev pakasīs ragstapā . . .
Puišelis jau  m ācēja runāt tikai kā smolandietis, un tas arī bija

vienīgais runas veids, ko Ādams Engelbrekts varēja  saprast. Bet, 
ja  nu Ādams Engelbrekts ari saprata, tas negribēja klausīties. Tas 
neparko negribēja sākt klausīties. Ādams Engelbrekts tikai gribēja 
būt nikns. Taču sīkā bērna balstiņa nenostājās:

— Panācu, es tev pakasīs ragstapā! •»
_ Liekas, nepārtraukti būt dusmīgam nemaz nebija tik patīkami, 
Ādams Engelbrekts bija piekusis. Tas sāka svārstīties. Un svārstī
damies Ādams Engelbrekts palēnām tuvojās žogam, uz kura tupēja 
Kalle. Un Kalle ar saviem sīkajiem, nošmulētajiem pirksteļiem pa
kasīja  tam starp ragiem. Viņš neapstādamies dudināja laipnus 
vārdiņus.

Ādams Engelbrekts laikam bija  mazliet apjucis un tālab stāvēja 
rāms un atļāva kasīt sev pieri. Ādams Engelbrekts bija rāms. Tad 
Kalle, cieši satvēris gredzenu buļļa nāsīs, norāpās zemē žoga iekš
pusē.

— Puika, vai tu esi bez prāta! — kāds kliedza.
Tur nu Kalle soļoja, lēni un cienīgi vezdams Ādamu Engelbrektu 

tieši uz laidara durvīm. Ādams Engelbrekts bija  liels jo  liels bullis 
un Kalle mazītiņš iebūviešu puišelis — pavisam aizkustinošs pāris, 
kā viņi abi tur soļoja šķērsām pāri ārlaidaram. Neaizmirstams 
skats.

Nezin vis, vai kāds spāniešu toreadors vēršu cīņās ir kādreiz sa
gaidījis tādus sajūsmas saucienus, kādus saņēma Kalle, nākot no 
laidara, kur Ādams Engelbrekts tagad bija iesprostots steliņģī. 
Balva mazajam stipriniekam bija  no tiesas skaļas gaviles, divas 
kronas tieši rokā un turziņa ar diviem desmitiem olu.

— Es ir pierads pie buļļim, — skaidroja Kalle. — Ar buļļim 
tik jārunājs mīļāk.

Pēc tam Kalle uz papēdīša pagriezās apkārt un ar divām kronām 
kabatā un olu turziņu rokā devās Bektorpeta virzienā. Ar tādām 
Lieldienām viņš varēja būt mierā.

Garām maigi zaļajiem  bērziem soļoja Smolandes stiprinieks.



JA .NS EDVARDS KU H A R SKIS, 

po ju  rakstn ieks

AUGĻU DĀRZS

Kad Janeks Zadrožnijs gāja ziemu garām Jam broza tēva mājai, 
sirmgalvja bārda sāka aiz dusmām trīcēt: sirmgalvis nevarēja aiz
mirst viņam nodarīto zaudējumu. Taisnību sakot, šis zaudējums 
nebija nemaz tik liels, bet tas saistījās ar augļu dārzu. Un ar visu 
to, kam bija sakars ar dārzu —  ar Jam broza lielāko vājību, nebija 
nekādi jaki.

Sirm galvja dārzā auga ap piecdesmit augļu koku — ābeles un 
bumbieres, un viņš tās sargāja kā savu acuraugu. No pašām pir
majām ^ asaras dienām līdz vēlam rudenim sirmgalvis negulēja 
mājās, pel visu laiku pavadīja pie saviem lolojumiem.

ViņcJāboli bija labākie visā ciemā un, protams, sevišķi kārdināja 
ciema {zeņķus. Sirmgalvim ne vienreiz vien iznāca gardēžus dzīt 
prom ar nūju, kaut gan diez vai viņš uz tiem tā pa īstam dusmojās. 
Bet tai, ko pastrādāja Janeks Zadrožnijs, sirmgalvi tiešām izveda 
no pacietības.

Reiz pēcpusdienā, kad sirmgalvis mierīgi snauda savā brezenta 
atpūtas krēslā, viņš pēkšņi izdzirdēja troksni un, atvēris acis, ievē
roja, ka viena no viņa labākajām ābelēm Jīgojas kā no stipra vēja. 
Ābelē sēdēja kāds puika un to tik spēcīgi purināja, ka gatavie 
āboli būkšķēdami krita zemē.

— Ak tu palaidnis tāds! —  sirmgalvis pietrūkās kājās un, pa
ķēris nūju, metās pie ābeles.

Janeks steigšus rāpās le jā  no koka. Rāpdamies viņš nolauza lielu 
zaru ar daudziem, daudziem āboliem un, izbijies par notikušo, tūlīt 
aizmuka.

Diemžēl sirmgalvis viņu tomēr b ija  pazinis. V ecītis aizgāja sū
dzēties uz skolu un pēc tam arī pie Janeka vecākiem, bet kokam 
tas, protams, nelīdzēja.

Drīz pēc mūsu aprakstītā gadījuma skolā tika nodibināta harceru 
organizācija, un Zadrožnijs viens no pirmajiem iesniedza iestāša
nās lūgumu. Viņu ilgi neuzņēma, atgādinot aplauzto koku, un 
tikai pēc tam, kad Janeks solīja laboties, viņam atļāva piedalīties 
sanāksmēs.

Pienāca pavasaris, un ciemā sākās lauku darbi. Vienīgi Jambroza 
tēva dārzs izskatījās pamests. Runāja, ka sirmgalvis esot smagi 
slims.



Reiz skolas gaitenī sapulcējās grupiņa harceru. Harceru vadītājs 
Juzeks Bulanda, paraudzījies apkārt, vai kāds viņus nenoklausās, 
čukstus pavēstīja:

— Biedri, kopš šās dienas mēs uzsāksim pasākumu «neredzamās 
rokas». Tikai pielūkojiet — nevienam ne vārda!
• HčAčeri Aihdzījās Juzekā plaši ieplestām acīm un beidzās vai 

nost aiz ziņkārības.
— Ko tas nozīmē? Kādas «rokas»? Ko tu esi izgudrojis, Juzek? — 

birtin bira jautājum i.
Juzeks pielika pie lūpām pirkstu un, tāpat čukstēdams, izklāstīja 

zēniem savu nodomu.
— Sapratāt?
— Kas te ko nesaprast? Tas nav grūti. Izdarīsim, — «tlaži zēni 

atbildēja, bet pārējie klusēja un jautājoši lūkojās savā vadītājā.
— Mums jāizdara kaut kas labs, bet tā, lai par to neviens nezi

nātu, — viņš atkārtoja.
— Kāpēc tā? —  izbrīnījās Kaziks Cižs, kas jebkurā gadījumā 

mēdza uzdot vismaz divus jautājumus.
Juzeks viņu stingri noskatīja.
— V ai tad tu neesi harcers? Vai tu zini harceru likumu?
Kaziks piekrītoši pamāja.
Juzeks parlaida skatienu pār visiem harceriem un nopietni teica:
— Labie darbi nav jāreklam ē, vai ne?
Zēni vienprātīgi pamāja ar galvu: viņu vadītājam, kā allaž, b ija  

taisnība.
— Un ko tad mēs darīsim? — no jauna ievaicājās Kaziks.
— Par to jāpadomā.
Viņi ilgi stāvēja un lauzīja galvas — nav nemaz tik vienkārši 

izdarīt kaut ko labu un derīgu. Beidzot Vaceks, kas dzīvoja up
malā, ierosināja:

— Ņemsim un salabosim tiltu. Viņnedēļ Rokitska teļš iesprūda 
caurumā un pārlauza kāju.

— Mēs jau  viņu tik un tā gribējām nokaut! — priekšlikumu 
noraidīja Stahs Rokitskis.

Taču visi atzina, ka tas tiešām būšot labs un derīgs darbs.
— Tikai tā, lai neviens neredzētu, — vadītājs atgādināja.
— Un ko vēl?
Bet citu darbu pagaidām nevarēja sagudrot, un zēni norunāja, 

ka katrs par to vēl padomās mājās.
Kad harceri jau  sāka izklīst, Janeks Zadrožnijs piegāja pie Ju - 

zeka, paveda viņu sānis, un viņi vēl ilgi sačukstējās.
Sākumā viņi nolēma izdarīL to pa dienu, bet Jambroza tēvs bija  

jau  sācis staigāt un tagad stundām ilgi mēdza sēdēt savā atpūtas



krēslā mājas priekšā un sildīties saulē. Brīžiem viņš skum ji raudzī
jās  uz savu dārzu un, domās iegrimis, rauca uzacis. Viņš vēl jopro
jām  bija ļoti vārgs un nevarēja strādāt.

Sagatavošanās prasīja divi dienas. Uzdevuma izpildi harceru 
štābs uzticēja savam vadītājam Staham, Vacekam  un Janekam  
Zadrožnijam.

Un tā kādu nakti, kad viss ciems gulēja cietā miegā, no Zadrož- 
n ija  mājas izlavījās četras ēnas — divas no tam ar spaiņiem ro
kās —  un zagšus devās uz Jam broza tēva dārzu.

Bija spoža mēnesnīca, un četri zēni centās turēties žogu ēnā. 
Beidzot viņi sasniedza dārzu un ķērās pie darba. Nakts klusumā 
varēja saķlausīt tikai kaļķu javas burbuļošanu un sareņu švirkstē
šanu pa koku mizu.

Nākamajā dienā skolas pagalma nostūrī sapulcējās bariņš har
ceru.

— Ziņo, Janek! Tā bija  tava ideja, — sacīja Juzeks.
—  Mēs gājām  pa nakti, —  Janeks stāstīja. —  Par laimi, bija 

spoža mēnesnīca, un b ija  tik gaišs kā dienu. Mēs ātri nobalsmājām 
visus kokus. Tiesa, mums pietrūka kaļķu un bija vēlreiz pēc tiem 
jāaizskrien uz mājām, bet mūs neviens neredzēja. Viss ciems gu
lēja, un pat suņi nerēja . . .

— Bet vai tu vectēvu no rīta redzēji? —  Vaceks vaicāja.
—  Redzēju, protams. Mazā gaismiņā es aizslēpos aiz klēts un 

gaidīju, kad Jam broza tēvs nāks ārā. Skatos — viņš iet uz šķūni, 
pēc tam nāk atpakaļ ar malkas klēpi, skatās uz savu dārzu un 
pēkšņi — blākš! Visas pagales nokritušas zemē, bet sirmgalvis stāv, 
muti iepletis, un skatās. Kaļķi jau  nožuvuši, un visi koki mirdzēt 
mirdz. Vectēvs izberzēja acis, paraustīja plecus, tad piegāja pie 
tuvējā koka, aptaustīja to un pat ar mēli aplaizīja . . . Goda vārds! 
N evarēja un nevarēja ticēt, ka tie ir k a ļķ i. . .

Un Janeks sāka tik gardi smieties, ka visi zēni viņam pievie
nojās. Ja , tie nu reiz ir īsti jok i! Savu mūžu viņi vēl nevienu nebija 
tā  izjokojuši.

Beidzot Juzeks noslaucīja asaras un jau tā ja  Cižam:
— Nu, Kazik, vai tagad tu saproti, kāpēc «neredzamajām ro

kām» viss jādara slepus?
Kaziks tikai iespurdzās. Bet, tā kā šodien viņš vēl nebija paveicis 

savu parasto normu — divus jautājum us jebkurā sakarā, viņš 
steigšus apvaicājās:

— Un ko mēs tagad darīsim? Kam ir kāda ideja?



BENNO PLVDRA, 

vācu rakstnieks

LUTS MATENS UN BALTĀ GLIEMEŽNĪCA

Mēness pacēlās augstāk. Tā platā, sārtā seja bija  kļuvusi bālāka 
un mazāka, pārvērzdamās spožā sudraba dālderī. Tas spīguļo pašā 
laivas priekšā, un Luts Matens stūrē tam tieši virsū.

Ugunis krastā drīz iemirdzas, drīz apdziest, drīz iedegas no 
jauna. Uz tām nepavisam nevar paļauties, un, nebijis mēness, Luts 
Matens jau  sen būtu nomaldījies. Tieši mēness bija  iezīmējis viņa 
priekšā uz ūdens teiksmainu, dzirkstošu celiņu, un viņš tic, ka kaut 
kur dzelmē mēness staros drīz iemirdzēsies baltā gliemežnīca.

Un tad piepildīsies viņa sapnis!
Luts Matens brauc tālāk. V ē jš  piepūtis viņa buru. Stūre spiež 

delnu. Brīze Bodenes ezerā kļūst arvien spēcīgāka. Tā svilpo trī
cēs, zem tās spiediena lokās masts.

Lutam Matenam nav bail. Kluss un apņēmības pilns viņš sēž 
laivā, un viņa nosalušās rokas ir kā pieaugušas pie stūres. Luta 
sirds alktin alkst piedzīvojumu. Kuru katru brīdi dzelmē iezaigo- 
sies baltā gliemežnīca!

«Bet ja  nu tas tā nebūs? J a  baltās gliemežnīcas vispār nav?>*
«Ir gan! Man par to stāstīja pieaugušie!»
«Varbūt viņi tikai pajokoja, Lut Maten?»
«Bet kā tad manā murdā bija  radušās raudas?»
«Kāds varēja tās iemest tavā murdā, Lut Maten . ..»
«Var jau  būt. Bet par balto gliemežnīcu man stāstīja Kauls Bram- 

mings un mans tēvs.»
Luts Matens netic viltus iestāstīšanai. Viņš atradīs balto glie

mežnīcu. Viņš tic vienīgi tai un nekam citam.
V ē jš  ātri dzen laivu uz priekšu. Zem tās dibena dobji guldz 

ūdens. Luts Matens vērīgi skatās uz visām pusēm. Viņa galva 
strādā lieliski, bet asais skatiens urbjas cauri nakts tumsai.

Pie apvāršņa iedegas zaļas un sarkanas ugunis. Tie ir kuteru 
lukturīši. Pa debesīm aizdrāžas krītoša zvaigzne, atstādama aiz 
sevis garu, sidrabainu asti, kas uzreiz izbālē un apdziest. No tum
sas bez trokšņa izpeld kaijas. Tās pārslīd pāri mēness celiņam un 
tāpat bez trokšņa no jauna nozūd.

Luta Matena acis pievērstas ūdenim. Viņš cenšas saskatīt pašu 
ezera dibenu.

Kur tu esi, baltā gliemežnīca?



Bet apkārt virmo tikai baltgana migla, un ūdens dzelme ir melna 
un viltīga.

Un ne mazākā atspulga, itin nekā, kas norādītu uz balto glie
mežnīcu!

Pēkšņi Luts Matens nodreb. Viņa sirds sāpīgi sažņaudzas aiz 
šausmām.

Viņa priekšā miglā izaug murds. No ūdens rēgojas ārā gari, gari 
mieti, starp kuriem nokarājas tīkls. Mieti tuvojas ātri un draudīgi.

Luts Matens it kā sastingst. Viņa domas darbojas juceklīgi, rokas 
vairs neklausa. Un laiva strauji peld tieši uz murdu. Ja u  atsperīgi 
šūpojas virves, atskan viegls krakšķis, un iestājas klusums. Laiva 
vairs nekustas. Tā stingri iestrēgusi tīklā.

Luts Matens nekustīgi sēž ar cieši sažmiegtām saujām. Viņš bai
dās pakustēties. Kā tas varēja notikt? Un ko lai viņš tagad iesāk?

Tāltālu iedegas un apdziest krastmalas ugunis.
Tāltālu pa ūdeni slīd sarkani un zaļi kuteru lukturīši.
Bet augstu debesīs gaiši spīd mēness, svešs un salts.
Kur tu esi ievilinājis Lutu Matenu?
Tvirtās tīkla virves stingri tur laivu. Lutam Matenam trūkst 

spēka to atbrīvot. Viņš velk un velk, bet virves nekļūst vaļīgākas. 
Tagad viņam var līdzēt tikai kāds no pieaugušajiem. Bet kur lai 
te rastos pieaudzis cilvēks?

Un kur ir baltā gliemežnīca?
V ai tad tā neredz, ka Luts Matens iekļņvis nelaimē?
Varbūt tā viņam dos kādu zīmi?
Luts Matens gaida. Taču viņš gaida veltīgi. Ūdens joprojām  pa

liek tikpat melns. Vienīgi viļņi aiz laivas malām klusi skalojas, 
līgodami murdā iekļuvušās ūdenszāles.

Un ne zīmes no baltās gliemežnīcas. Tā pametusi Lutu Matenu 
vienu pašu ezera vidū.

Mastā pland bura. Lutam Matenam salst. Viņš nolaiž buru un, 
ta jā  ietinies, noguļas laivas dibenā. Viņa acis ar ilgām raugās uz 
tālajām  ugunīm. Bura ir mitra, bet Luts Matens pamazām sasildās. 
Līdz ar siltumu viņu pārņem miera sajūta.

Luts Matens ir noguris. Un ļoti nelaimīgs. Viņš ir visnelaimīgā
kais cilvēks pasaulē, bet labākās zāles visās bēdās ir miegs. Luts 
Matens aizmieg, un asaras, kas nupat mirdzēja viņam acīs, ātri 
nožūst.

Tad pēkšņi — varbūt sapnī, bet varbūt īstenībā — Luts Matens 
ierauga kaiju. Tā uzmetas uz laivas malas un stāv viņa priekšā 
uz savām stingrajām, nelokāmajām kājām.

«Reto viesi,» kaija vaicā, «ko tu dari šeit naktī ša jā  murdā?»



Un, uzmanīgi pavērusies apkart, turpina: «Vai tavs tevs zina, kur 
tu esi? Viņš taču tevi meklēs! . . . »

Luts Matens guļ, satinies savā burā. Viņš ir tik noguris un tik 
cieši aizmidzis, ka nav spējīgs kaijai atbildēt pat miegā.

Bet tā tīra un pieglauž savas spalvas. Tad pēkšņi pagriežas pret 
viņu un saka:

«Baltās gliemežnīcas, kuru tu gribi atrast, nemaz nav! Tās nav, 
nav, nav!»

K aija apklust. Tā parauj vienu kāju uz augšu un, šai pozā sa
stingusi, klusēdama lūkojas kaut kur izplatījumā. Luts Matens ir 
ļoti apmierināts. Tagad vairs neviens netraucē viņa miegu.

Pēkšņi atskan pērkona spēriens. Koks krakšķēdams atsitas pret 
koku, un viņa laiva gandrīz apgāžas. Kaija aizlaižas. Luts Matens 
iztrūcies paceļ galvu un redz, ka laivā iekāpj viņa tēvs. Cieši bla
kus viņa laivai stāv Kepena Maua laiviņa. Virs tās kā spārns pli
vinās bura.

— Ei, paklau, lielais admirāli! — uzsauc Kepens Maus.
Toties tēvs ir ļoti nikns.
— Pasaki mums — ko tu pa nakti šai murdā dari? Vai tu ju cis 

esi, vai?
Tēva balsī dzirdamas dusmas. Uz burā ietinušos mazo Lutu viņš 

skatās tādām acīm, ka zēnam gribas kļūt vēl trīskārt mazākam.
Tēvs uzspiežas ar rokām uz mieta, pie kura turas murds. Kepens 

Maus viņam palīdz ar ķeksi. Viņš izstiepj tīkla virves, un atbrīvo
jusies laiva lēnām izpeld no murda.

Luts Matens izraušas no buras. Viņam ļoti salst. Viņš raujas čo
kurā un no visa spēka spiež pie krūtīm sakrustotās rokas. Bet tas 
neko nelīdz. Viņš sasildās tikai zem siltajiem  tēva svārkiem.

Un nu jau  viņi sēž laivā divatā — zvejnieks Matens un viņa 
mazais dēls Luts Matens — un brauc mājup. Laiva slīd ātri. Tās 
piepūstā bura atgādina labi paēduša milzu dzīvnieka vēderu. 
Priekšā uz bugsprita deg lukturis.

Kepens Maus brauc viņiem aiz muguras. Viņa laivas priekšgals 
šķeļ dzirkstošos viļņus, lukturis uz vadņa apgaismo visu buru no 
apakšas līdz pašai augšai.

Bet Luts Matens nekā neredz. Viņš ar visu galvu ir ietinies tēva 
svārkos un jau  gluži sasilis. Salst tikai deguna gals, kas rēgojas 
ārā. Luts jūtas tikpat kā mājās un, acu nenovērsdams, raugās de
besīs uz kādu zvaigzni, kas ir spožāka par citām. Šī nakts ir tik 
klusa un mierīga.

— V ai tu guli? — tēvs iejautājas.
Luts Matens noraidoši papurina galvu.
— Nu, tad pasaki man — ko tu m eklēji naktī murda tuvumā?



—  Nekā, tāpat vien, — Luts Matens atbild.
— Šitādu vieglprātību! Vai tad tu nesaproti, ka ar tevi varēja 

notikt nelaime? Tādiem knīpām kā tev pa nakti nav ko meklēr 
ezerā!

Luts Matens nekā neatbild un tikai skaļi šņāc. Un nav jau  arī 
nozīmes atbildēt, jo  tēvs tūdaļ turpina:

—  Tu slepus aizmuki — bez prasīšanās un līdz nāvei pārbiedēji 
savu māti. Tā bija  gaužām slikta rīcība, Lut! Saprati? Un lai tas 
vairs neatkārtotos!



Un, tā kā Luts Matens neatlaidīgi klusē, tēvs vaicā jau  asā balsī:
—  Vai tu mani dzirdi?
—  Dzirdu, —  atbild Luts Matens.
Paiet tikai mazs brītiņš, un tēvs no jauna pārtrauc klusumu:
—  Un tomēr — ko tu tai ezerā darīji? Ievilināji zušus savā 

murdā?
Luts Matens neatbild. Viņš brauc mājup. Viņam ir silti, un viņš 

jūtas pilnīgā drošībā. Tēva jautājum s sāpīgi atbalsojas viņa sirdī.
Viņa dēkas beigušās, un balto gliemežnīcu viņš tā arī neatrada. 

Ar to vēl nepietiek: viņš iebrauca murdā, un tas ir visai nepatī
kami. Un rīt būs vēl ļaunāk. Par viņu sāks zoboties, un visskaļāk 
smiesies Kauls Brammings.

Luts Matens drūmu seju ievīstās ciešāk tēva svārkos. Bet tāla
jās debesīs spoži mirdz zvaigzne, un zēns nenolaiž no tās acu.

Tēvs, droši vien nodomājis, ka Luts Matens aizmidzis, stin
grāk ietin viņu svārkos. Taču Luts neguļ. Pēkšņi viņš klusi, 
klusi jautā:

—  Saki, tēt, — vai manā murdā zivis var iekļūt?
Tēvs uzliek viņam uz galvas roku, un Luts Matens pazemīgi pie

ņem šo glāstu.
—  Guli, Lut! Par tavu murdu parunāsim rīt. Tai vietā, kur tu to 

izliki, ta jā  nekad zivis neieies.
— Nekad?
— Nekad, — tēvs apstiprina. —  Un tagad guli!
Taču Luts Matens neguļ.
Viņš domā ilgi, ļoti ilgi un klusē, un tad atkal vaicā:
—  Bet vai baltā gliemežnīca vispār ir?
Par atbildi atskan apspiesti smiekli. Tēvs allaž tā mēdz smieties, 

ja  par kaut ko brīnās.
—  Kas tev ienācis prātā, Lut?
—  Saki, — Luts Matens neatlaižas, —  vai ir tāda baltā glie

mežnīca?
— Šeit, ezerā, baltā gliemežnīca? Nē, Lut, šeit ezerā tās nav.
—  Bet kāpēc tad cilvēki par to runā?
— Kāpēc runā? — Tēvs parausta plecus. — Runā tāpēc, lai kaut 

ko runātu. . .  Bet nu guli beidzot!
Taču Luts Matens vēl ilgi nevar aizmigt. Viņš domā par balto 

gliemežnīcu, viņš domā par savu murdu. Viņa murdā, tēvs sacīja, 
zivis nekad neieiešot. Un baltās gliemežnīcas vispār neesot. Vai 
tad pēc tam Luts Matens spēj gulēt? Viņš ziņkārīgi skatās uz zvaig
zni, kas mirdz augstu debesīs. Un laiva līgo uz viļņiem un peld 
mājup.



Ostā deg laternas. Daudzos logos redzama gaisma, ko izstaro 
mazas lampiņas.

Te dzīvo zvejnieki. Viņi piecēlušies nakts vidū, lai dotos meklēt 
Lutu Matenu.

Un nu beidzot tēvs viņu pārved mājās savā laivā.
Visi ap viņiem ir ļoti priecīgi, visi aiz sajūsmas gavilē.
Taču Luts Matens nekā nedzird un nevienu neredz.
Beidzot viņš aizmieg.
Nākamajā rītā gan uz ezera, gan ciematā valda tāds sevišķs 

klusums.
Kluss un nerunīgs ir ari pats Luts Matens.
Sakritušu un bālu seju viņš sēž pie virtuves galda un strebj zupu, 

lielisku piena viru ar mannas kulteni. Šķīv ja vidū peld maza cu
kura saliņa. Luts Matens domīgi to stumda ar karoti, vispirms no 
labās puses uz kreiso, pēc tam no ifreisās puses uz labo. Viņam ir 
par ko domāt.

Māte vērīgi viņā lūkojas.
— Tu man šodien nepatīc, Lut Maten, — viņa saka. — Un kāpēc 

tev bija jāskrien  uz to ezeru, turklāt tik tumšā naktī? Mēs tik ļoti 
par tevi baiļojām ies . .  .

— Spīdēja taču mēness, — Luts Matens iebilst.
—  Ciet jau  nu labāk klusu! — māte skaišas. —  J a  tēvs tevi ne

būtu atradis, kas zina, kā tas viss beigtos. Pastāsti vismaz —  ko tu 
īsti uz ezera darīji?

Nē! Luts Matens to nestāstīs! Nekad un nevienam!
Un klusuciezdams viņš sāk strēbt viru.
M āte joprojām  runā. Viņa pasaka visu, kas nomāc viņas sirdi, 

bet Luts Matens viņā neklausās.
— Manuprāt, tu pat jūties par kaut ko apvainots? — māte vi

ņam saka pārmetoši.
— Kā tā? — Luts brīnās.
— Redzu pēc tavas sejas.
Luts Matens nodur galvu. Lai māte neredz viņa seju. Viņam jā 

izdomā, kā drīzāk varētu aizlavīties uz ezeru.
Karote skrāpē šķīv ja dibenu — šķīvis tukšs. Luts Matens pa

stumj to sānis un, brītiņu pasēdējis, pieceļas.
— Es aizeju, — viņš saka.
—  Uz kurieni tad? —  māte jautā. —  Varbūt atkal uz ezeru?
— V ai tad nedrīkst? — Luts Matens paliek stāvam.
Māte klusēdama viņā paveras. Droši vien domā: «Kad tu reiz 

kļūsi prātīgāks, Lut Maten?»
Pēc tam viņa novāc no galda šķīvjus un vaicā:



— Un ko tu domā darīt ar savām raudām? Tur viņas ir —  
uz sola.

Ak vai, raudas viņš b ija  galīgi aizmirsis. Luts Matens pamet 
žiglu skatienu uz solu, kur stāv viņa toverītis. Raudas viņš negrib 
ne redzēt. Šī nakts ir visu pārvērtusi un apgriezusi otrādi. Viņa 
sapņi iziruši. Baltās gliemežnīcas nemaz nav, un viņa murdā nekad 
neienāks zivis. Tāda šorīt izskatās visa pasaule.

— Raudas es ielaidīšu atpaka) ezerā, — zēns atbild,
Luts Matens paņem toverīti. Ta jā  šaudās skaistas, sudrabaini 

baltas raudas. Bet Luts tām neskatās virsū.
— Sveiki, —  viņš saka un aiziet no mājām.
Iznācis ārā, Luts Matens metas skriet. Kaut je l drīzāk liktu laukā 

no ciemata! Kamēr viņu vēl neviens nav ieraudzījis!
Viņa ceļš šodien nepavisam neatgādina triumfālu uzvarētāja gā

jienu. Luts Matens skrien. Viņš baidās no zvejnieku izprašņāju- 
miem, baidās no bērnu izsmiekla.

Luts Matens joņo, ko vien kājas nes. Priekšā izstieptajā rokā 
viņš tur toverīti, it kā ta jā  un vienīgi tajā slēptos viņa kauna cē
lonis.

Taču uz ielas nav nevienas dzīvas dvēseles, neviena, kas varētu 
par viņu pazoboties.

Vienīgi aitas, kas ganās laukā, redz Lutu Matenu. Viņas paceļ 
galvas un klusēdamas noskatās — kas tas tāds ir un kurp tā 
steidzas.

Ūdens toverītī skalojas un šļakst uz visām pusēm. Sudrabainās 
raudas bailēs šaudās šurpu turpu. Bet Luts Matens tikai skrien un 
skrien, it kā no tā būtu atkarīga viņa dzīvība.

Viņam izdodas sasniegt krastu, nevienu nesatiekot.
Un nu viņa priekšā ir ezers, kluss un rāms. Tas izpleties tālu jo 

tālu. Luts Matens uz to raugās, un viņam aizraujas elpa.
Karstā saule nolaiza rīta miglas pēdējās atliekas, un ūdenī at

spīd skaidra, zila debess.
Luts Matens stāv pie pašas ūdens malas uz neliela akmens, un 

ap viņu klusi skalojas viļņi. Viņš apskata savu murdu. Tievās, līkās 
nūjas to tikko spēj noturēt ezera dibenā, arī tīkls nav nekam de
rīgs. Un vispār viss murds ir tāds izļodzīts un nožēlojams.

Jo  ilgāk Luts Matens uz to lūkojas, jo  smagāk viņam kļūst ap 
sirdi. Jo  šis nožēlojamais un izļodzītais murds ir viņa paša roku 
darbs. Cik ilgi un cītīgi viņš ap to darbojās, kādas cerības viņš uz 
to bija  licis!

Taču viņa murdā zivis neķērās. Lutu Matenu tas pievīla un sa
gādāja viņam tikai draugu izsmieklu un zobgalības. Vienīgi va
kar — pirmo reizi pa ilgo laiku — la jā  bija iegājušas raudas. Vai



tiešām iegājušas? Luts Matens tam vairs netic. Lai tās peld atpakaļ 
ezerā.

Luts Matens iebrien ūdenī, cik vien tālu varēdams, un apstājas, 
lai nolaistu savu toverīti pašā dibenā. Virpulī griezdamies, toverī 
gāžas ūdens. Raudas vēl vairāk izbīstas, bet drīz ūdens piesmeļas 
līdz malām — un zivtiņas atrodas brīvībā. Tās aizpeld prom.

Luts Matens iznes toveri krastā. Pirmais darbs paveikts. Tagad 
kārta otrajam : viņa murds ir jāiznīcina.

Viņš no jauna ieiet ūdenī un brišus brien uz murdu.
Triju  soļu atstatumā no tā Luts Matens apstājas. Viņa sirdī mos

tas cerība, pēdējā cerība, pavisam bikla un klusa, kā čukstus 
izteikti vārdi.

— Bet ja  nu, Lut Maten, tavā murdā tagad būtu ienācis zutis? 
Viens vienīgs zutis. Kaut arī ne simt, ne desmit, bet tikai viens!

Nē, Luts Matens tam netic. Viņš vairs nekam netic, kaut arī ļauj 
savām cerībām muldēt visu, kas iešaujas prātā. Tās no jauna iemi
nas pat par balto gliemežnīcu. Pēdējo reizi. Tūdaļ viņš atkal pie
dzīvos vilšanos. Taču arī tas būs pēdējo reizi.

Zuša murdā nav! Linums tukšs! Vecs, caurs, satrunējis linums! 
Luts Matens to tur rokās, un no tā pilēdams tek ūdens. Viņa sapņi 
iziruši uz visiem laikiem. Murdam jāpazūd!

Luts Matens izrauj mietus —  pirmo, otro, trešo, ceturto, piekto. 
Pēc tam viņš saritina tīklu un velk smago, slapjo baķi kaut kur 
tālāk niedrājā. Tepat viņš nomet ari irtietus. Cauri!

Viņa tīklu šeit neviens neatradīs, neviens to neliks darbā. Murda 
vairs nav. Nelaimīgais admirālis to iznīcinājis pats ar savām ro
kām, bet ap sirdi viņam ir vēl smagāk, nekā bija  agrāk.

Krastā stāv divi bērni plaši atplestām mutēm — M arikena un 
Kauls Brammings. Marikenas mati atgādina putna pērkli, bet Kau
lam Brammingam ir gari, gari kāju pirksti.

— Ko tu tur dari, Lut Maten? — M arikena uzsauc.
Luts Matens satrūkstas. Viņš skatās uz abiem, un acīs viņam 

iedegas dusmas. Viņu tik vēl te trūka!
— Nekā es nedaru! —  viņš rēkdams atbild. —  Ko jūs uz mani 

blenžat? It kā es būtu pērtiķis no zooloģiskā dārza!
— Pērtiķi jau  ir labāki par tevi! — Kauls Brammings iebilst.
Luts Matens nožēlo, ka nav atstājis vismaz vienu mietu, ar ku

riem bija  nostiprināts murds. Viņš tik labprāt būtu metis ar to 
Kaulam Brammingam. Nikns un drūms viņš uziet krastā.

— Ko tu izdarīji ar savu murdu? —  jautā Marikena.
Un Kauls Brammings piemetina:
— V ai taisnība, ka tu šonakt esot bijis uz ezera?
Luts Matens neatbild. Viņš grib, lai viņu liek mierā.



— Cik tu šodien smieklīgs! — saka Marikcna. — Un kāpēc tu 
aizvāci prom savu murdu?

— Cik žēl, ka es nezināju, kurp tu posies, — gaužas Kauls Bram- 
mings. — Labprāt būtu braucis tev līdzi!

«Tiesa kas tiesa,» domā Luts Matens. «Tu labprāt būtu braucis. 
Taču mans murds tev bija  tīrais nieks. Tu par to vienmēr tikai smē- 
j  ies kā muļķis.»

Un viņš joprojām  klusē.
Dienas vidus. Ezers laistās saules staros. No murdu puses, mo

toriem rūcot, uz krastu steidz kuteri. Nupat krastam tuvojas 
«Lakss». Tūlīt tas iebrauks ostā, bet Luts Matens neies to sagaidīt. 
Viņš negrib rādīties zvejniekiem acīs. Vismaz tik ilgi, cik tas būs 
iespējams.

—  V ai tu mēli esi norijis, vai? — viņam jautā Marikena.
— Tas viņam pēc tās nakts uz ezera, — dzēlīgi izmet Kauls 

Brammings.
Luts Matens klusē. Viņš apsēžas uz sava tovera un, acu nenolai

dis, skatās uz to vietu, kur stāvēja viņa murds.
«Lakss» nozūd aiz garās noliktavas ēkas, kas paceļas krastā. Viņa 

motora rūkoņa apklususi.
Kuteris piebraucis krastā. Luts Matens to zina. Cik labprāt viņš 

tagad būtu skrējis uz ostu! Bet viņš baidās riskēt.
— Es tevi vairs nemaz nepazīstu, Lut Maten, —  brīnās M ari

kena. — Saki — kā klājas tavām raudām? V ai tās jau  nav no
sprāgušas?

—  Viņš tās izcepa, — ņirdz Kauls Brammings.
Tomēr piedabūt, lai Luts Matens runātu, viņam neizdodas. Tas 

joprojām  klusē.
—  Kādu spēli mēs varētu saspēlēt? —  M arikena jautā.
— «Šraps pazaudējis cepuri», — atbild Kauls Brammings.

— Luts Matens būs Šraps.
— Un tu — pūce! — izmet Luts Matens.
Tā šodien ir viņa pirmā atbilde, un tā arī būs pēdējā.
Netālu paceļas sausu kāršu grēda murdu nostiprināšanai. M ari

kena rāpjas tai virsū un, noraustīdama kleitu, piemiedz acis saulē.
Kauls Brammings sagrābj no krasta oļus ar savas kājas garajiem 

pirkstiem un met tos ūdenī. Oļi aizlido varen tālu, gandrīz līdz 
vecajam  tiltam. Te Kauls ir īsts meistars. Toties murdi viņu nemaz 
neinteresē.

Luts Matens rūgti nopūšas. Murda vairs nav. Un, kad viņš tc 
taisīja, neviens viņam nepalīdzēja, neviens uz viņa murdu nopietni 
neskatījās. Vienīgi Marikena vienmēr bijusi viņa pusē.

Luts Matens pagriež galvu, lai paskatītos uz meiteni, bet tās



vietā ierauga savu tēvu. Tas iznāk no kāršu grēdas aizmugures, 
kur lup Marikena. Svārki viņam atpogāti, žokejcepure pastumta uz 
paša pakauša. Šodien viņam ir pārāk karsti.

—  Ko jūs te darāt? —  viņš jautā. — Atnācu apskatīt tavu murdu, 
Lut Maten.

— Murda vairs nav, — saka Kauls Brammings.
Marikena nolec zemē no kāršu grēdas.
— Luts Matens to iznīcināja!
— Tik ātri? To es nebiju domājis! . . .
Tēvs kasa pakausi. Luts Matens joprojām  sēž uz sava tovera. 

Tēvs grib apskatīt viņa murdu. Pārāk vēlu viņš grasās to darīt! 
Kur tad viņš bijis agrāk?

— Redzi, —  tēvs saka, — nelaime ir tā, ka tu to ieliki pārāk 
seklā vietā. Šeit zivis nevar tikt iekšā. Te nelīdzētu pat vislabākais 
murds. Un tavējais nebija nekāds labais.

Luts Matens skumji raugās tālē. Tātad tēvs to jau  sen zināja. 
Un neteica viņam ne vārda. Tēvs uzskatījis, ka viņa murds ir bērna 
rotaja. Un tagad murda vairs nav. Kāpēc tad to pieminēt?

Tēvs ievēro Luta Matena drūmo seju. Viņš smaida un uzliek tam 
uz pleca roku.

— Neskumsti, Lut. Gan būs labi!
Luts Matens jautājoši viņu uzlūko. Iestājas klusums. Tēvs kaut 

ko pārdomā, tad pēc kārtas noskata Lutu Matenu, Marikenu un 
Kaulu Brammingu un saka:

—  Ja  jums ir vēlēšanās un jūs apsolāt, ka izturēsit līdz galam, 
mēs varam kopīgi uztaisīt murdu.

Bērni plati ieplestām acīm skatās uz zvejnieku Matenu. Māri- 
kenas sārtā mutīte ir plati atvērta, bet Kaula Bramminga sejā lasā
mas šaubas: ja  nu Matens tikai joko?

Toties Luta Matena se ja  starot staro, it kā viņam šodien būtu 
dzimšanas diena.

— īstu murdu? — viņš jautā. — Dziļā ūdenī?
Tēvs apstiprinoši pamāj ar galvu.
—  Tieši tā, kā jūs dzirdējāt!
— Un ar tādiem pašiem mietiem kā jums?
Tēvs atkal pamāj ar galvu.
-— Protams. Ja  jau taisa, tad jātaisa, kā pienākas! Tikai visiem 

kopā. Un ne pārāk lielu, jo  jūs paši arī vēl esat mazi.
Kauls Brammings izriež krūtis un tāpēc kļūst mazliet garāks. 

Marikena paceļ snīpi.
Vienīgi Luts Matens nekā nedara, lai izskatītos lielāks. Lai viņš 

ir vēl mazs — viņam tas vienalga. Viņi pagatavos murdu un



novietos to ezerā visdziļākajā vietā. Un viņi būvēs kopā ar viņa 
tēvu. Lūk, kas patlaban Lutam Matenam ir pats svarīgākais.

Viņš lēkā aiz prieka, lēkā un kliedz:
— Es zinu vietu, ļoti labu vietu viņā pusē, aiz zaļās strēles!
—  Jā , jā , tikai nevajag tik skaļi kliegt, — tēvs aizrāda. — V is

pirms palūkosimies šķūnī un apskatīsim visi kopā, kas mums būs 
vajadzīgs.

Mēdz būt stāsti ar pabeigtu darbību.
Pielicis punktu —  un cauri!
Bet, beidzis savu stāstu, es paredzu jautājumus:
Un kas vēlāk notika ar Lutu Matenu?
Un ar Marikenu? Un ar Kaulu Brammingu? Un ar Luta Matena 

tēvu?
Es jums varu atstāstīt tikai divu nākamo dienu notikumus!
Pirmās dienas vakarā bija nostiprināts jaunais murds.
Otrās dienas rītā viņi visi iebrauca ezerā un pārveda divdesmit 

trīs zušus.
Vai mans stāsts jau ir galā?
Domāju, ka nav.
Jo  murds vēl arvien ir ezerā un murdā iet iekšā zivis.



20R Z S GOVI, 

tranču rakstnieks

EZELIS

Hoakins raudzījās nekustīgi tukšumā. Kreisā acs bija  pusē pie
vērta, bet labā, izvalbīta, ciešu un saspringtu skatienu, likās — 
nupat, nupat izlēks no acs dobuma.

Karloss, savācis izkaltušajā mutē siekalu paliekas, cienīgi no
spļāvās.

—  Man gribētos, kaut es arī būtu ūdensvedējs, tāpat kā tu, — 
viņš sacīja.

— Hm . . .  — norūca Hoakins.
Pāris soļu tālāk stāvēja viņa ēzelis Blanko, skaists dzīvnieks ar 

zīdainu spalvu. Karloss piegāja tuvāk un pārvilka ar roku pār trī
sošo augumu.

—  Neaiztiec Blanko. Liec mierā manu ēzeli! — sacīja vecais 
Hoakins.

Zēna sirdī kā ar asu adatu iedūrās naida dzirksts. Viņš ieplāja 
sev pa krūtīm un, savilcis draudīgu seju, tuvojās Hoakinam.

— Tavs ēzelis! Ko tu neteiksi! Tavs ēzelis!
Hoakins sēdēja uz saritināta maisa būdas durvju priekšā. Viņš 

paplaukšķināja pa savu koka kāju.
— Kādreiz ēzelis būs tavs. Esmu taču apsolījis.
— Pēc tavas nāves, — Karloss ar rūgtumu noteica.
Hoakins apstiprināja:
—  Pēc manas nāves.
Saule kā milzīgs, saniknots gailis uzplivinājās debesu velves 

pašā vidū, un, tās liesmojošā starojuma apsvilināta, Andaluzijas 
zeme bailīgi ierāvās sevī.

Karloss pārlaida mēli pār sausajām lūpām. Uzrāva augstāk bik
ses, kas bruka le jā  uz auklu kurpēm.

— Kad tad tu gatavojies mirt?
—  Nezinu, — Hoakins izvairīgi atbildēja. — Pēc kādiem diviem, 

varbūt trim gadiem.
Karloss paraustīja plecus.
—  Neticu. Jū s, vecie, nekad nevarat sataisīties un laikā pazust. 

Nevis tā kā mēs, bērni. Mēs neaizkavējamies. Bet paskaties uz 
Matiasu, to aklo no Sandiego ieliņas. Tam vajadzēja jau  ziemā no
mirt! Neviens par to nešaubījās —  ne viņa sieva, ne ārsts, ne



svētais tēvs Bonifasijs, kurš pieņēma no viņa grēksūdzi. Un Ma- 
tiass vēl joprojām  dzīvs.

—  Taisnība, — piekrita Hoakins. — Viņš ir vēl dzīvs. Pat vairs 
neklepo. Un sejas krāsa tagad stipri labāka. Vaigi kā gatavi to
māti.

Karloss nepagodināja Hoakinu ar atbildi, bet runāja savu:
— Vecais Antonio, mazā Pepito vectēvs, arī b ija  vairākus mē

nešus uz nāvi slims. Katram, kurš redzēja viņa līki savilkto muguru 
un vaska dzelteno seju, bija skaidrs, ka tas nav dzīvotājs. Dēls 
pasūtīja viņam pat zārku. Nu, un kas? V ai Antonio nomira? Nekā 
nebij! Viņš bija ar mieru iegulties zārkā, bet tikai lai pamēģinātu, 
vai tas arī kam der.

Hoakins pasmīnēja.
— Redzi, pats galvenais jau  ir tas, ka mēs, veči, esam piesar

dzīgi. Nevaram un nevaram apņemties un doties tik tālā ceļā . . .  
Ir labi zināms, ko še pamet, bet, ko jaunā vietā atradīs, ir miglā 
tīts.

Smīns nozuda no lūpām, un viņš piebilda:
— Tāpēc jāpārliek vēl un vēlreiz. Tā tas ir, Karloss.
— Beidz par mani ņirgt! —  Karloss īgni attrauca. — Apnicis 

man tirgoties ar mandelēm kafejnīcā. Zodzies kā zaglis starp gal
diņiem, un visi viesmīļi tevi dzen prom. Man jābūt ūdensvedējam! 
Tu esi jau vecs. Tev grūti pagrozīties ar koka kāju. Un tu maz no
pelni. Dod man Blanko tagad, kamēr esi dzīvs! Es dalīšos ar tevi 
uz pusēm dienas izpeļņā.

Hoakins, kā likās, iegrima domās. Viņš izrāva sev no auss divus 
sirmus matiņus un sāka tos uzmanīgi pētīt.

— Nē, — viņš beidzot izmeta, — kamēr esmu dzīvs, nedošu. Da
būsi Blanko pēc manas nāves. Es jau  teicu. — Viņš samiedza pil
nīgi kreiso aci un sacīja: — Vispār — tev nemaz nav vajadzīgs 
ēzelis, lai būtu ūdensvedējs. Manā laikā . .  .

— Tavā laikā! — nevaldāmās dusmās iebrēcās Karloss. — Kāda 
jēga, kas bija  tavā laikā! Tagad taču vairs neceļo ar pajūgiem. Ir 
vilcieni, mašīnas, lidmašīnas. Un ūdensvedēji nestiepj vairs uz 
muguras māla krūkas. Tam nolūkam ir ēzeļi.

Niknuma lēkmē viņš nemaz vairs nevaldīja pār sevi.
— Cik tu pats činkstēji, kamēr dabūji ēzeli! Un nezināji no 

prieka kur likties, kad municipalitāte, lai tikai tiktu no tevis vaļā, 
iedeva Blanko — kā sunim pamet kaulu!

—  Kā sunim? — tagad ierēcās ari Hoakins. — Man nebija v a ja 
dzības činkstēt, nekrietneli! Viņi paši piedāvāja man Blanko. Un 
vēl turklāt ar kādām runām! Esmu taču cīnījies par Spāniju.



— Jā , — sacīja Karloss, —• tas ir tiesa. Tu cīnījies. Un zaudēji 
kāju. Bet tomēr . . .

Hoakins veikli atsēja no stumbeņa koka kāju  un sparīgi to pa
kratīja.

— Vai, pēc tavām domām, vesela k āja  no miesas un kauliem 
nav muļķīga ēzeļa vērts? Runā!

— Nezinu, — drūmi atbildēja Karloss. — Nekad neesmu staigā
jis  ar koka kāju. —  Vairīdamies no Hoakina skatiena, viņš tur
pināja: —  Nu labi. Tu b iji karā. Bet paliki dzīvs. Un turklāt vēl 
dabūji ēzeli. Bet, redz, c i t i . . .

— Kādi citi? — īgni pārjautāja Hoakins.
— Citi, — ietiepīgi atkārtoja Karloss.
Hoakins brīdi palika kluss.
— Citi, kā, piemēram, tavi radinieki, karoja pret Spāniju. Tāpēc 

jūs tagad arī ciešat trūkumu.
Hoakins no jauna piestiprināja koka kāju  un piesardzīgi izstiepa 

uz priekšu. Tad pēkšņi uzkliedza:
— Vācies! Apnicis! Kā teicu, Lā būs: dabūsi ēzeli. Bet tikai pēc 

manas nāves.
Karloss klusēdams pagriezās un aizgāja.
Saules riets s ijā ja  zelta lietu pār slieksni pie alas klintī, kur 

dzīvoja Lopesu ģimene. Karloss palika stāvam, m eklējot ar acīm 
savu brāli Luisu. Tas rotaļājās zem vīģes koka ar kucēnu. Viņš 
sniedza sunītim pirkstu un, kad tas pirkstu satvēra ar zobiem, vieg
lītēm cēla kucēnu gaisā.

Viss Luisa apģērbs bija vienīgi audekla bikses. K ājas basas. Kar
loss pasvilpa. Pametis kucēnu, Luiss skriešus metās brālim pretī.

— Vai tu runāji ar veco? — viņš jautāja.
—  Runāju. Negrib atdot Blanko, kamēr pats dzīvos. — Karloss 

apklusa un tad drūmi piebilda: — Un nedomā mirt ātrāk kā pēc 
diviem trim gadiem.

Luiss nokāra galvu.
—  Tātad arī man vajadzēs strādāt kopā ar te v i . . .
— Tā iznāk, -— Karloss apstiprināja.
Viņš centās neskatīties uz brāli.
Tālumā zem kvēlojošā debess juma lepni pletās Granāda, kā 

dižodamās ar saviem dārziem, mošejām līdzīgajām baznīcām, cip
rešu ielenktām baltām terasēm un Alhambras roboto mūri. Gra
nāda pleta varenās rokas un uzpūtīgi izrieza savas akmens krūtis. 
Tā vien šķila, ka pilsēla izsmej Karlosu, met viņam acīs izaicinā
jumu. Zēns smagi nopūtās.

Dzimis nabadzīgā, neizsakāmi neglītā Aragonijas ciematā, viņš 
sapņoja kādreiz pakļaut sev šo augstprātīgo pilsētu un cerēja pie



reizes atriebt tai par visiem pazemojumiem. Viņš iztēlojās, kā, brī
nišķīgā veidā ticis pie bagātības, viņš sēž pie stūres greznā auto
mašīnā. Joņo  ar vislielāko ātrumu pa Granādas ielām un skaļi jo 
skaļi signalizē . . . Vai arī stāv uz Alhambras pils balkona un met 
pūlī papīra naudu desmit un pat simt pesetu vērtībā.

Luiss turpretī tiecās pēc miera. Jebkura spēka izpausme bija 
viņam pretīga. Viņam patika iedomāties, ka atrodas klosterī, laista 
puķes vai, slidinādams caur pirkstiem krelles un skaitīdams lūgša
nas, pastaigājas klostera velvju  ēnā. Klosteris zēnam likās no visas 
pasaules atšķirts mājoklis —  tādu to viņam bija  aprakstījis svētais 
tēvs Bonifasijs. Šis garīdznieks gavēja vairākas dienas pēc kārtas 
un pēc tam — novājējis, ar drudžaini degošām acīm —  caurām 
naktīm tupēja, ceļos nometies, uz baznīcas akmens grīdas, kas 
Luisa māti, senjoru Lopesu, kura uzraudzīja viņa saimniecību, 
dzina pilnīgā izmisumā.

— Gribu būt mūks, —  sacīja Luiss.
— Svētais tēvs Bonifasijs tev sagrozījis galvu, — atteica Karloss 

un nokomandēja: — Iesim labāk paskatīties, kā ir mātei.
Senjora Lopesa gulēja dibenkambarītī pie sienas. Viņas seja slē

pās pustumsā, virs melnās jakas apkakles bija  redzams tikai garais, 
kalsnais kakls. Svārki, arī melni, sniedzās līdz potītēm. Senjoras 
Lopesas kājas bija tik ļoti satūkušas, ka izskatījās bezveidīgas.

Karloss, novērsis acis no mātes, pameta mirkli uz madonnas at
tēlu, kas karājās pie sienas. Skaistā, greznā dievmāte dzīvoja viņu 
alā kā svešiniece, augstprātīga un vienaldzīga. Viņa izraisīja Kar- 
losā tiklab sajūsmu, kā arī izmisumu. «Nekad ne pirkstu nepakus
tinās, lai mums palīdzētu!» viņš nodomāja.

Zēns piegāja pie mātes.
— Māt, — viņš sacīja, — šovakar es paņemšu līdzi Luisu.
— Nē, —  atteica senjora Lopesa, kas gulēja nekustīgi. —  Ne

vajag. Viņš vēl ir bērns.
— Viņam jau  palika septiņi gadi.
— Tāpēc jau  es saku, tik vien kā septiņi. Viņš vēl ir bērns, — 

senjora Lopesa atkārtoja.
Karloss neatlaidās.
— Es septiņu gadu vecumā sāku tirgoties ar mandelēm.
— Tu nekad arī neesi īsti bijis bērns.
— Kājas tev satūkušas, ka bail, — Karloss skarbi pārtrauca.

— Tu nedrīksti vairs strādāt un kalpot. Kopā ar Luisu es nopelnīšu 
divtik. Tu aiziesi no svētā tēva Bonifasija prom, atpūtīsies. Varbūt 
tiksi vesela.

Zēns strauji pagriezās savās noskrandušās auklu tupelēs un,





pamājis Luisam, izgāja lauka. Luiss, brīdi vilcinājies, izskrēja brā
lim nopakaļ.

Senjora Lopesa pataustīja savas satūkušās kājas un, pievērusi 
acis, pagriezās pret sienu. Apdzisa pēdējie saules stari, kas virmoja 
ap alas ieeju. Tad no mūra atdalījās biezas ēnas, taustīdamās aiz
līgoja pa zemaino grīdu pie slimās sievietes ar satūkušajām kājām  
un pārsedza tai savu svētīgo tumšo autu.

Puišeļi slāja viens otram līdzās pa ceļu. Viņiem nopakaļ vilkās 
noplucis kaķis. Ubags Pedro pa paradumam pastiepa roku, bet, pa
zinis zēnus, nolamājās. Pa logu b ija  dzirdama ģitāras elsošana.

Viņi palika stāvam pie nelielas bodītes. Karloss nopirka maizi un 
arbūzu. Bet, tikko brāļi apsēdās uz sola, viņus ielenca kāds pusdu
cis skrandainu puiku. Baskāji nenovērsa acis no arbūza.

— Ko jūs blenžat? —  pikti jau tā ja  Karloss.
Viņš piecēlās un pasauca Luisu:
— Iesim. Apēdīsim tur, lejā. Tālāk no šiem diedelniekiem.
Nakts, nolidinājusies no Sakromonles, apskāva Granādu —

smaga, smacīga augusta nakts. Granāda notrīsēja, pamazām zaudē
dama skaidrās aprises, un gluži kā fantastisks milzu augs, kas ne
gaisa laikā savelk čokurā savus dīvainos līčloču zarus, sāka uzsūkt 
sevī šaurās, tumstošās ielas.

Tikuši le jā  no pakalna, zēni nonāca Marianas Pinedi laukumā 
pie kafejnīcas. Tur viņi prātīgi apstājās pie malējiem galdiņiem. 
Uz estrādes dejotājs Periko, aši rībinādams ar papēžiem, vilināja 
pie sevis dejotāju, bet viņa griezdamās, plandīdama kuplos brun
čus, manīgi attālinājās. Periko veltīgi viņu lūdzās. Jaunā dejotāja 
kā uzvilkta lelle griezās uz vietas. Tad, saraucis uzacis un draudoši 
sakniebis lūpas, Periko sāka pamazām viņai tuvoties.

Karloss atskatījās, meklēdams brāli. Tas, nogūlies putekļos zem 
galda, bija jau  aizmidzis.

— Celies, — sauca Karloss.
Viņš vieglītēm pabikstīja brāli ar kāju.
— Neesi atnācis šurp, lai gulētu.
Žāvādamies un berzēdams acis, Luiss piecēlās.
— Skaties, kas jādara, —  sacīja  Karloss.
— Es skatos, — Luiss atbildēja.
Karloss, pavēries visapkārt un pārliecinājies, ka galvenais ofi

ciants iegājis telpās, pēc iespējas brīvā un nepiespiestā solī pie
gāja pie tuvākā aizņemtā galdiņa. Nolicis uz tā vienu mandeli, viņš 
pasmaidīja, tad gāja pie citiem apmeklētājiem, kuriem tāpat at
stā ja  pa mandelei, un tā apstaigāja visus galdiņus. Izdāļājis sauju 
mandeļu, Karloss atgriezās pie brāļa.



— Tagad, —  viņš sacīja, — pagaidīsim. Galu galā viņi katrā 
ziņā apēdīs mandeles.

— Kāpēc nevar uzreiz piedāvāt, lai pērk mandeles? — jautāja 
Luiss.

Karloss pasmaidīja:
—  Kāpēc? Tāpēc, ka gadījumā, ja  pietiktu tikai vienkārši pie

dāvāt mandeles, ar tām tirgotos visi Granādas zēni.
Viņš pamāja jaunajam  apavu spodrinātājam, kuprītim.
—  Kā sviežas?
—  Slikti, — tas drūmi atbildēja. — Tās nejēgas ārzemnieces 

valkā tikai basainītes. Nav ko spodrināt. Skaties, ka drīz nesāk 
skraidīt basām kājām , lai tikai ietaupītu kādu pesetu!

Viņš nometa savu lielo, melno kasti zemē un sāka gramstīt ka
batās pēc tabakas paliekām. Zem viņa nosmulētās jakas ļodzījās 
kupris.

— Dāma pie piektā galdiņa apēda mandeli, — pēkšņi paziņoja 
Luiss.

Karloss satvēra savu grozu un, atbīdījis kuprīti, kurš stāvēja 
priekšā, devās pie Luisa norādītā galdiņa.

— Senjora, —  viņš goddevīgi sacīja, — jūs nogaršojāt manu 
mandeli. Vai tā jums patika?

— Ļoti, — sieviete atbildēja. — Paldies, puisīt.
Karloss juta, ka iekļuvis sprukās. Parasti tas, kurš nogaršoja uz 

galda atstāto mandeli, pirka veselu turziņu. Tā tas bija  pieņemts. 
Bet šī dāma izlikās, it kā domātu, ka Karloss ir viņu pacienājis. 
«Laikam uzskatījusi to kā apbrīnas pierādījumu,» viņš ar rūgtumu 
nosprieda. «Vajadzēs viņai pateikt, lai nopērk vismaz turziņu, 
kas maksā vienu pesetu.»

Taču viņš neteica nekā. Tieksme uz cildenu žestu ir katra spā
nieša asinīs, —  zēns paņēma no groza pašu lielāko Lurziņu trīs pe
setu vērtībā un, svinīgi nolicis uz galda starp dāmas vēdekli un 
cimdiem, pagāja nost.

— Ei, — viņam pēkšņi uzsauca vīrietis, kas sēdēja dāmai līdzās.
— Kas ir, vai tu pārdod mandeles vai izdāļā par velti?

Karloss pagriezās atpakaļ. Vīrietim  bija  saulē iedegusi seja. 
Kaklasaiti rotāja pērle. Pie lūpām pielipis resns cigārs. «Dienvidu 
Amerika,» nodomāja Karloss.

—  Pārdodu, — viņš atteica. — Bet, ja  ienāk prātā, dodu tāpat. 
Par velti.

—  Nekaunīgais puika! — iesaucās sieviete. — ^Nav vajadzīgas 
man tavas pretīgās mandeles!

Viņas seja saraucās atbaidoši neglīta. Viņa pakampa mandeļu 
turziņu un iesvieda atpakaļ groziņā.



Amerikānis kaut ko pateica svešā valodā, Sieviete apklusa, bet 
skaistāka tāpēc nekļuva. Viņas acis nikni dzirkstīja.

Vīrietis vērsās pie Karlosa:
— Neapvainojies. Zini —  šī dāma ir slavena aktrise. — Un, 

pieliecies zēnam pie auss, piebilda: —  Bet slavenām aktrisēm bieži 
vien nav diez cik slavējams prāts. Es samaksāšu par mandelēm.

Taču to viņš aizmirsa izdarīt. Viņa smagā roka uzgūla Karlosam 
uz pleca.

— Es taisu kinofilmas. Tu saproti, kas tas ir?
— Protams, —  zēns atbildēja. —  Jādomā, ka tas ir labs amats.
— Vai tu gribētu tēlot filma?
■— Kā lai saka . . .
V īrietis nogrima domās.
— Esmu jau  pieņēmis vienu zēnu, bet viņam ir tāds pamuļķīgs 

izskats. Viņš neparko nespēj pierast pie jupiteru gaismas.
— Es pieradīšu ātri.
— Nu tad jau  labi, —  sacīja amerikānis. — Atnāc rīt. Uzņem

šana notiek Grasia laukumā. V ai zini, kur tas ir? Atnāc rīt, pulksten 
astoņos, iztaisīsim mēģinājumu. Un atved līdzi ēzeli.

— Ēzeli? —  Karloss nodrebēja. — Bet man nav ēzeļa. Ja  man 
būtu ēzelis, es netirgotos ar mandelēm.

— Tad jau  ir sarežģītāk, —  sacīja vīrietis. — Redzi, tam zēnam 
ir ēzelis . . .  Paklausies, vai tad tu nevari sameklēt kaut vai uz pusi 
dienas ēzeli? Es iedošu tev tik daudz naudas, ka tu nepaliksi zau
dētājos.

Un, nelikdamies vairs zinis par Karlosu, viņš paņēma dāmas vē
dekli un sāka to rokās grozīt.

Karloss atgriezās pie brāļa.
— V ecā dāma pie ceturtā galdiņa pa kreisi apēda mandeli, — 

paziņoja Luiss. — Un franči pie pēdējā galdiņa arī.
— Nu tad labi, — nomurmināja Karloss.
Viņš nocēla grozu un uzkāra brālim kaklā.
— E j, — viņš pavēlēja, — un pacenties viņiem iegrūst lielo tur

ziņu par trim pesetām.
Luiss mirkli pamīņājās uz vielas, tad skriešus — kā no saites 

palaists kucēns metās prom.
Marianas Pinedi laukumu nakts apdvesa ar savu svilinošo elpu. 

Karloss noslaucīja sviedrus, kas lija  pār zodu. «Sameklēt 
ē z e li. . . »  — šī doma no viņa neatkāpās. «Jāpanāk, lai Hoakins man 
uz laiku aizdod Blanko. Bet kur vecais patlaban varētu būt?»

Hoakins tobrīd bija laukuma otrā malā. Atbalstījis muguru pret



koku, viņš raudzījās debesīs, kur neskaitāmas zvaigznes bija izau
dušas sarežģītus rakstus. Viņam līdzās stāvēja māla krūkas. Turpat 
netālu Blanko klusiņām kārpīja ar pakavu zemi. Laiku pa laikam 
tas nepacietīgi purināja skaisto balto galvu, it kā atvairītu netīka
mas atmiņas vai pārdomātu savu ēzeļa likteni.

Karloss piegāja pie Hoakina.
—  Tu gan maz rūpējies par saviem klientiem, — viņš sacīja, lai 

kaut kā uzsāktu sarunu.
— Ne vairāk un ne mazāk kā viņi par mani, — atbildēja 

Hoakins.
— Tad tu man nedosi ēzeli? —  jau tā ja  Karloss.
—  Kamēr esmu dzīvs — nē.
—  Tad, Hoakin, aizdod man to. 1 ikai uz rītdienu.
— Ko ta tu pagūsi pa vienu dienu? —  jau tā ja  Hoakins ar lieku

ļotu labvēlību.
Karloss, nomākdams netīksmi, sīki visu izstāstīja vecajam . Hoa

kins ilgi apsvēra, apjautājās, cik zēns domā dabūt no amerikāņa, 
tad atkārtoja kā parasti:

— Nē, nedošu.
Paņēmis no saliekamā krēsliņa koka kāju, kuru b ija  atsējis, lai 

atpūstos, Hoakins nolika to līdzās savai īstajai kājai.
—  Esmu pārliecināts, ka Blanko tas nepatiktu, —  vecais pie

bilda.
Karlosam sirds sažņaudzās. Savilcis rokas dūrēs, viņš pagāja 

nost no Hoakina. Tas no jauna pievērsās debesīm.
Atgriezies Karloss ieraudzīja, ka Luiss no jauna palīdis zem 

brīva galdiņa un saldi aizmidzis. Ar vienu roku tas bija aizklājis 
acis, sargādams no neona reklāmas spilgtās gaismas, otrā turēja 
sažņaugtas pāris monētas.

Karloss vēlreiz apstaigāja galdiņus, bet viņa domas bija  tālu 
prom. Acu priekšā visu laiku stāvēja Blanko. Reizēm ēzeļa mīļā 
purniņa vietā zēns redzēja Hoakinu, veča pretīgo galvu, koka kāju. 
K āja izslējusies, plivinādama siksniņas, liekas, izsmēja Karlosu.

Viņš saņēmās, padzina šos rēgus un izklaidīgi paraudzījās visap
kārt. Viesmīļu uzraugs svinīgi veda pie brīva galdiņa divus bēr
nus —  zēnu un meiteni. Meitenes kleitiņa, izšūta angļu spodrdūrie- 
niem, pletās kā zvans, jo  mežģīņotie apakšsvārki b ija  cieti sastīvi- 
nāti. Zēnam bija  mugurā samta uzvalciņš. Kaklā viņam karājās 
važiņa ar svēto attēliem uz medaljoniņiem. Mazulis izturējās ļoti 
cienīgi un, liekas, b ija  gaužām apmierināts ar sevi. Bērniem no
pakaļ cēli soļoja guvernante un aukle, izskatā līdzīgas lepnām 
zosīm.

Zēns apstājies pamāja Karlosam.



— Iedod man turziņu ar mandelēm, — viņš mākslotā balsī 
novilka.

—  Aši! Neliec senjorito gaidīt! — duetā iekliedzās abas zosis.
Arī meitene apstājās, pētīdama Karlosu, it kā viņš būtu nere

dzēts kukainis, kas ielīdis līdz papēžiem garās vadmalas biksēs 
un nodriskātās kurpēs bez saitēm. Sastapiis viņas vēso skatienu, 
Karloss nokāra galvu. Tad pēkšņi iztaisnojies — par pārsteigumu 
visiem kafejnīcas apmeklētājiem — iesaucās:

—  Mēslu vabole tas jūsu kundziņš! Mēsls visa Granāda!
Viņš norāva no kakla grozu ar mandelēm un nometa zemē. Tad 

pamodināja brāli, kas vēl joprojām  mierīgi gulēja zem galdiņa.
—  Celies, —  viņš teica. — Iesim mājās.

Eļļas kvēpeklis skopi apgaismoja alu. Luiss, tikko aizkļuvis līdz 
guļvietai, aizmiga kā nosists. Taču Karlosam, kas apgūlās brālim 
līdzās, miegs nebija ne prātā. Gaismai austot, zēnam pēkšņi likās, 
it kā svētā jaunava, izkāpusi no ietvara, tuvotos viņam. Sirdij vai 
stājoties, viņš atvēra acis un piesardzīgi paraudzījās uz sienu. 
Svētā dievmāte bija, kur bijusi, tikai cieši raudzījās uz Karlosu. 
Neatlaidīgais, saltais skatiens atsauca atmiņā meitenes acis Ma- 
rianas Pinedi laukumā. Pēkšņi zēns jutās vārgs, n eaizsargāts...

—  Ak, svētā dievmāte! — viņš čukstēja. — Palīdzi! Man taču ir 
tikai desmit gadu. Desmit gadu un septiņi mēneši. Un es esmu tik 
vājš! Pagājšgad man bija masalas, tu taču atceries, vai ne? Man 
ir tik karsti vadmalas biksēs! Un manas tupeles — tīrais izsmiekls. 
Saitītes vienmēr notrūkst. . .

Karloss apklusa un slepus pameta aci uz dievmāti. Taču viņas, 
skaistā seja  bija neizdibināma. Zēns vilcinājās, nezinādams, kā lai 
veiklāk izsaka savu lūgumu.

— Tu, kas izdali visus zemes labumus, — viņš uzsāka, neapzi
nīgi atdarinādams svēto tēvu Bonifasiju, kurš dievkalpojuma laikā 
skaļā balsī lasīja lūgsnas, —  vadi mani ar savu visvareno roku . . .

Kādu brīdi pārlicis, viņš turpināja:
—  Ar savu skaisto, balto roku . . .
Vēlēdamies panākt dievmātes labvēlību, viņš nolēma pielabinā

ties ar komplimentu:
— Balto un maigo kā puķes ziedlapiņas.
Tad pēkšņi zēns iztrūkās — ka tikai svētā dievmāte nenodomā, 

ka viņš lūdz, lai viņa dēļ pastrādā kādu īstu brīnumu?
— Ai, es nelūdzu daudz, — zēns steigšus piebilda. — Dod man 

vienīgi ēzeli. Dod man vecā Hoakina ēzeli!
Nokārtu galvu, elpu aizturējis, viņš gaidīja alas klusumā svētās



dievmātes atbildi. Gausi kā vasaras lietutiņš, kavēdamies ritēja 
laiks. Un beidzot viņam šķita, ka dzird noteiktu un reizē maigu 
balsi:

—  Lai notiek, Kārlos. Dodu tev ēzeli. Dodu tev vecā Hoakina 
Blanko. Ej un paņem.

—  Paldies! — čukstēja zēns. — Paldies! Kad es tikšu pie bagā
tības, tad uzcelšu tev baznīciņu. Pašu skaistāko baznīciņu visā 
Spānijā.

Karloss uzbungāja brāli. Luiss berzēja acis, miedzās un mēģināja 
no jauna aizmigt.

— Mosties! — sacīja Karloss. — Svētā dievmāte iedeva man 
Blanko. Iesim tam paka].

Luiss satraucās.
— Iedeva Blanko? — viņš neticīgi pārjautāja. — Tātad es va

rēšu būt mūks?
Blāvajās debesīs cita pēc citas dzisa zvaigznes. Aizpeldēja trīs 

mazi, necili mākonīši. Samtainās mākoņpūkas pamazām pagaisa 
driskās. Saule vēl nebija  uzlēkusi, tā slēpās aiz kalna.

Zēni palika stāvam pie vecā Hoakina mājokļa. Durvis bija  plaši 
atvērtas. Vecais vīrs gulēja uz salmu maisa būdas dibenā uz grīdas, 
bet Blanko — pie ieejas uz zāļu kaudzes.

Luisam gar kājām  aizdipināja nezin kur gadījies trusītis. Zēns 
pakāpās atpakaļ, nobrikšķēja sauss zars. Karloss ieklausījās vecā 
Hoakina elpošanā, tad piesardzīgi tuvojās ēzelim. Blanko gulēja 
uz sāniem, atbalstījies ar galvu prel mūri. Viņš izbrīnā paplēLa acis 
un saskurināja ausis.

Karloss vieglītēm paglaudīja ēzelītim muguru.
—  Paņem koka kāju, lai vecais nevar iznākt un saukt palīgā 

kaimiņus, — sacīja zēns brālītim pie auss.
Luiss noraidoši pakratīja galvu.
— Stulbeni! — sadusmojās Karloss.
Pametis Blanko, viņš sāka taustīties tumšajā būcenī. Koka kāja 

karājās uz āķa virs Hoakina cisu maisa.
Karloss brīdi vēroja veco. Tas bija cieši aizmidzis un trokšņaini 

vilka elpu caur bezzobu muti. Zēns nocēla no sienas koka kāju. 
Tā bija  smaga un pavirši ieziesta. Viņš pasniedza to brālim.

—  Turi, — viņš čukstēja.
Tad, piegājis pie ēzeļa, centās to piecelt kājās. Taču Blanko ne

kustējās no vietas. Karloss pavilka to aiz astes. Ēzelis iebrēcās.
— Kas tur ir? — atskanēja Hoakina samiegojusies balss.
— Mūc! — pačukstēja Karloss brālim.
Luiss, samiedzis padusē koka kāju, izskrēja no būdas.



—  Kas tur ir? — Hoakins uzsauca vēlreiz, tagad pamodies 
pilnīgi.

Viņš laikam m eklēja savu koka kāju.
— Zagļi! —  iebļāvās vecais, jau  atklājis, kas paņemts.
— Celies! — Karloss pavēlēja ēzelim, kas domīgi viņā vērās, un 

iesita tam ar zaru.
Beidzot Blanko piecēlās un sekoja Karlosam.
Tumšā būceņa dibenā Hoakins, zaudējis cerību sameklēt koka 

kāju, lēca uz vienīgās kājas.
—  Zagļi! —  viņš kliedza.
Pēkšņi vecais paklupa un izstiepās visā garumā uz grīdas.
—  Turiet zagli! — viņš ieelsās pēdējo reizi un apklusa.
Saule jau  bija pilnām uzvarējusi nakti un lepni pakāpusies kalna 

korē. Tagad tā sāka ar labpatiku asināt savas ugunīgās bultas, ga
tavodamās apbērt ar tām Granādu.

Nogriezušies no lielā ceļa, zēni devās tieši uz pilsētu. Karloss 
soļoja pa priekšu. Aiz viņa nokārtu galvu, skurinādams ausis, pa
klausīgi sekoja Blanko. Luiss, apkrāvies ar Hoakina koka kāju, 
vilkās nopakaļ.

Lauku žurka, izlīdusi no alas, pacēlās pakaļkājās un, kustinā
dama ūsas, ostīja gaisu. Luisam likās, ka tā iepletusi acis. Laikam 
žurka brīnījās, kam zēnam ievājadzējusies vecā Hoakina koka 
kāja. Luiss sajuta sirdsapziņas pārmetumus.

— Kārlos, — viņš sacīja, —  varbūt atdot viņam kāju? Es ā t r i . . .
Karloss paraustīja plecus.
—  Lai viņš dzītos mums pakaļ? Nē. Dod man, ja  negribi 

pats nest.
Paņēmis kāju, viņš kaut kā uzsēja to ēzelītim mugurā.
— Tā. Tagad iesim ātrāk. Amerikānis var paņemt citu puiku, ja  

mēs nebūsim pulksten astoņos.
—  Kā tev liekas, — Luiss iejautājās, — vai amerikānis dos tev 

dcsmittūkstoš pesetas?
— Protams, — atbildēja Karloss. — Viņi taču tur, Amerikā, ne

zin, kur naudu grūst. Nevis tā kā mēs, spāņi.
Pēkšņi Blanko apstājās un ņēmās ar pakaviem kārpīt kaudzīti 

sakaltušu zirgu mēslu. Jādomā, ēzelītis b ija  izsalcis, tomēr vilci
nājās vilkt laukā salmus, sajauktus ar mēsliem.

—  Ej nu! —  uzsauca Karloss.
— Mēs taču steidzamies, — piebilda Luiss.
Beidzot Blanko izšķīrās. Viebdamies aiz pretīguma, tas izvilka 

vairākus salmu stiebriņus un sāka tos gausi gremot.



Karloss iebelza ēzelim pa sāniem. Luiss pastūma no mugurpuses. 
Blanko, pabeidzis gremot pēdējo salmiņu, no jauna devās ceļā. 
Viņš gāja gausi, bieži ceļā apstājās un brēca.

— Viņš tīšām, —  sprieda Luiss. — Tā mēs nekad netiksim galā. 
Tobrīd no tuvējās šķērsielas uzradās divi žandarmi. Luiss, bai

dīdamies nokavēt, pieskrēja pie viņiem.
—  Pasakiet, lūdzu, — cik pulkstenis?
—  Septiņi.



— Tieši septiņi?
—  Jā .
Zēni dzirās iet tālāk, bet vecākais no žandarmiem viņus aiz

turēja.
— Kāpēc tā koka kāja ēzelim uz muguras?
— Tāpat vien, —  atbildēja Karloss, nostādamies starp žandarmu 

un ēzeli un vienaldzīgu seju plikšķinādams pa Hoakina koka kāju.
—  Tā atpūšas, — pasteidzās paskaidrot Luiss.
—  Tas mani neinteresē, —  attrauca vecākais žandarms. — Es 

gribu zināt, no kurienes jums šī k ā ja  un kurp jūs to vedat?
Karloss sirds dziļumos nolādēja gan Hoakinu, gan viņa koka 

kāju.
— Tā ir vectētiņa kāja, — viņš sacīja sadrūmis. — Mēs vedam 

to pie seglinieka izlabot siksnas.
— Jā , siksnas tiešām nodilušas, — apstiprināja vecākais žan

darms.
Viņš jau  pagriezās, lai ietu prom, bet te pie Karlosa piegāja 

jaunais žandarms.
— Un ēzelis, — viņš jautāja, — arī vectētiņa?
— Arī, — Karloss atbildēja.
— Kā sauc tavu vectētiņu?
Jaunais žandarms pretīgi samiedza savas mazās ačeles. Viņam 

bija smails zods un piere pusē noaugusi ar sprogainiem matiem.
Noņēmis no pleciem šauteni, viņš apņēmīgi uz tās atbalstījās, kā 

rodzams, nodomājis turpināt vecākā žandarma uzsākto pratināšanu.
Karloss vilcinājās tikai mirkli.
— Rodrigess, — viņš sacīja. Un atkārtoja: — Rodrigess Huans.
«Tad nu gan stulbenis!» nodomāja Luiss. «Žandarms taču uzzi

nās, ka vectētiņš sen miris.»
Un, vēlēdamies izlabot brāļa neapdomību, steigšus paskaidroja:
— Mūsu vectētiņu sauc Hoakins.
«Lai vai kā, Hoakins ir dzīvs,» viņš nodomāja.
Jaunais žandarms, atviezis savus bojātos zobus, smīkņāja.
— Un kāpēc ne Anastasio vai Arturo, vai Visenle? Jū s esat no

zaguši ēzeli! Nāciet man līdzi!
— Pagaidi, — iebilda gados vecākais žandarms. Viņš uzmanīgi 

apskatīja Blanko, kas drūmi kustināja ausis. — Ēzelis netīrs kā 
cūka. Kam mums noņemties ar to?

Jaunais žandarms paraustīja plecus. Viņa kaulainā seja tumši 
piesarka, lielās rokas aiz dusmām trīsēja.

— Man nepatīk, ja  par mani smejas, — viņš paziņoja.
Pārmetis vecās šautenes siksnu pār plecu, viņš satvēra ar vienu

roku Karlosu, ar otru — Luisu un vilka sev līdzi.



Žandarmērijas šaurais pagalms bija  tukšs; nekur ne mazākās 
ēnas — saule cepināt cepināja. Līdzās akai auga panīkusi zāle. 
Karloss, noskumis, cieši sakniebtām lūpām, apsēdās uz akas malas. 
Pamazām viņš sāka apzināties, cik veltīgas visas pūles, ja  jau  lik
tenis ir kaut ko izlēmis. «Ko lai daira, liktenis,» viņš pilnīgi izmisis 
nodomāja. Bet Luiss — parasti kluss un rāms — dega nepacietībā. 
Sevī viņš lamāja žandarmus, apveltīja tos ar visrupjākajiem  lās
tiem, kādus vien bija dzirdējis no pieaugušajiem. Viņš staipīja 
kaklu, lai labāk saredzētu, cik pulkstenis torni virs žandarmērijas 
nodaļas ēkas, un nenolaida acu no pulksteņa rādītājiem. Ik pa brī
dim viņš skrēja pie Karlosa, ziņodams:

— Patlaban tikai desmit minūtes uz astoņiem . . . Ceturksnis uz 
astoņiem. V ēl paspēsim.

— Vai beigsi reiz grozīties, plikadīda! —- uzsauca viņam vecā
kais žandarms. — Galva griežas riņķī skatoties.

Viņš nolika šauteni zemē un apsēdās līdzās akai.
Jaunais žandarms palika stāvam. Viņš nemitējās smīkņāt par 

zēniem, izsmieklā atklādams bojātos zobus.
— Vajadzēs izsaukt šurp jūsu izdomāto vectētiņu, —  viņš sa

cīja . — Viņam aizsūtīs pakaļ, tiklīdz atnāks leitnants.
Beidzot ieradās leitnants Peress. Viņam bija nelāga oma — 

iepriekšējā dienā viņš b ija  paspēlējis simt pesetu, bet no rīta sku
jo ties  ievainojis zodu.

Paraudzījies uz bērniem un uz Blanko viņš jau tā ja :
—  Ko tas nozīmē?
Vecākais žandarms pielēca kājās un nostājās taisni. Jaunais 

ziņoja.
— īsāk, — aizrādīja leitnants.
Jaunais žandarms sāka steigties:
— Es uzskatīju par nepieciešamu viņus atgādāt šurp.
— Ak tā, tu uzskatīji par nepieciešamu atgādāt šurp? Divus mur- 

miķus un ēzeli? Pārāk centies, Pedro. Sen esmu to ievērojis.
— Viņi droši vien ēzeli nozaguši, leitnanta kungs.
— Nozaguši? —  pārjautāja leitnants Peress.
Viņš atāķēja formas tērpa apkaklīti un pārvilka ar pirkstu pār 

zodu, kas bija  savainots ar bārdas nazi.
— Stulbeni! —  viņš pēkšņi uzbrēca. — Kāpēc nozaguši? Ātrāk 

jiekā  citām reizem — lai pagalmā ne smakas nepaliktu no abiem 
murmiķiem, ēzeļa un viņa mēsliem! Laukā pa vārtiem!

— Patlaban tieši septiņi un četrdesmit minūtes, — nočukstēja 
Luiss. — Ja  pasteigsimies, vēl tiksim laikā.



Kaut ari vēl bija agrs rīts, tram vaji, ļaužu pārpilni, dārdēdami 
un trinkšķēdami traucās pa pilsētu.

Visi aklie tirgotāji ar loterijas biļetēm jau  bija  izklīduši pa 
ielām. Viņi vicināja biļešu paciņas gājējiem  pie paša deguna. Zā
baku spodrinātāji ar savām rīku kastēm, kas izskatījās līdzīgas 
bērnu zārciņiem, šaudījās pa trotuāriem. «Spodrinām! Spodrinām!» 
viņi gaudulīgi sauca. Vecs čigāns grieza leijerkastes kloķi. Viņa 
pērtiķis nikni koda sev astē, cenzdamies noķert blusu. Sieviete ar 
zīdaini uz rokas stūma ratiņus ar kaktusa augļiem —  čumbo.

— Viena peseta ducī!
Sāka zvanīt Sanhuanas de Diosas baznīcas zvani. Sieviete palika 

stāvam un pārmeta krustu.
— Uz priekšu, Blanko! —  mudināja Karloss, gandrīz uzskrie

dams ratiņiem virsū.
— Uz priekšu, Blanko! — atkārtoja Luiss.
Ēzelis, atmetis galvu, slīdēdams ar pakaviem pa bruģi, sāka 

skriet ašiem rikšiem.
Pēkšņi Hoakina koka kāja atraisījās un sāka dauzīt ēzelītim pa 

sāniem. Blanko apstājās. Un to pašu brīdi kā milzīgs, akls zvērs 
no šķērsielas trakā ātrumā iznesās melna automašīna, sāka svaidī
ties no vienas puses uz otru un beidzot uzdrāzās virsū Blanko — 
nabaga Blanko, kurš joprojām  stāvēja uz vietas, acīm redzot, pār
domādams, kā lai tiek vaļā no koka kājas.

—  Atpakaļ! — šausmās iekliedzās Luiss. — Atpakaļ, Blanko!
Viņš saķēra ēzeli aiz astes un pūlējās uzvilkt uz ietves.
Luisa kliedziens sāpīgi atbalsojās Karlosa ausīs. A tskatījies viņš 

ieraudzīja, ka Blanko guļ uz muguras, krampjaini izstiepis kājas 
un iebāzis purnu putekļos. Ēzelis smagi vilka elpu.

— Beigas ir jūsu ēzelim, — noteica kāds zemnieks, noliecies pār 
Blanko un taustīdams viņa vēderu. — Beigas gan . . .  —  viņš at
kārtoja, kā likās, pat ar gandarījumu. — Bet jauks dzīvnieks bijis.

Arī Karloss noliecās pār Blanko un pataustīja viņa vēderu.
—  Neaiztiec! — iekliedzās Luiss. — Viņam sāp!
Viņš sāka raudāt. Pa vaigiem un zodu ritē ja  lielas asaras.
Karloss iebelza sev ar dūri krūtīs.
—  Un par mani tu nedomā, Luis? V ai tad man nesāp?
— Ļauj viņam mierīgi nomirt, —  sacīja Luiss klusinātā balsī. 

Viņš nokāra galvu un piebilda: — Tu esi pārskatījies. Svētā diev
māte nav tev devusi Blanko. Ja  tas tā būtu, tad ar viņu nekas ne
būtu noticis.

Pēkšņi, it kā noliedzot zēna teikto, Blanko notrīsēja, parāvās uz 
priekšu, gausi piecēlās kājās un paspēra kādu soli.



— Re, ka iedeva! — trium fēja Karloss. — Nekas Blanko nav 
noticis, vai redzi?

Viņš nometa tupeles, kas krita no kājām  nost, un lēkšiem vien 
basām kājām  steidzās līdzās ēzelītim.

Taču Blanko, paspēris dažus soļus, apstājās, sagrīļojās, un pār 
muguru viņam pārskrēja trīsas.

—• Uz priekšu, Blanko, nu, vēl mazdrusciņ! — lūdzās Karloss.
— Mēs jau  esam gandrīz pie Grasia laukuma.

Blanko skumji paraudzījās uz zēnu. Viņa ceļgali saļodzījās, viņš 
nogāzās uz sāniem, atsitās ar galvu pret ietves malu un aizvēra 
acis. Ezelīša pelēkās nāsis paplētās, augšējā lūpa mazliet atsedza 
zobus. Viņš vairs nekustējās.

— Tagad viņš ir patiešām miris, — sacīja Luiss.
— Jā , miris . . .  — drūmi apliecināja Karloss. —  Bet amerikānis 

sacīja, lai bez ēzeļa nenākot.
Zēni klusēja. Luiss pacēla Hoakina koka kāju  un noslaucīja no 

tās putekļus.
—  K ājai nekas nav noticis. Jāaiznes Hoakinam. Bet kā lai atdod 

viņam Blanko?
Karloss neatbildēja. Viņš apsēdās ietves malā un, galvu nokāris, 

ilgi vilka ar baso kāju  putekļos svītras.
— Nekas nelīdz, vajadzēs tirgoties ar mandelēm! —  viņš beidzot 

noteica.



JORDANS RAD1ČKOVS, 

bulgāru rakstnieks

PRIEKA PILNA CEPURE

— Sasodītā cūk. Jonko lādējās. — Kaut tevi vilks aprītu!
Sapulcējušies ze >jumes, zēni mulsi raudzījās uz savu rotaļu

biedru, kas viebda. i braucīja sadauzīto celi. Turpat līdzās zemē 
vārtījās viņa netīrā salmene ar cauro dibenu. Pirmais draugam pa
līgā nāca Nikola je b  vienkārši Niks. Viņš palīdzēja Jonko pie
celties.

— V ai tev dikti sāp? — viņš apjautājās.
—  Riebīgā cūka! — Jonko gandrīz vai raudāja aiz dusmām.

—  Paskaties, ko viņa izdarījusi ar manu cepuri!
Vēlēdamies izrādīl savu līdzjūtību, Niks sparīgi pamāja ar galvu.
—  Riebīgā cūka! — viņš apstiprināja. — Labi vēl, ka nesaplēsa 

aparātu.
— Lai tik būtu pamēģinājusi! — Jonko bargi sarauca pieri.

— Tad es gan parādītu . . .
Daži zēni tūdaļ izteica apņēmību dabūt rokā «riebīgo cūku» un 

«parādīt». Droši vien tā kaut kur tepat tuvumā vārtās kādā 
peļķē . . .

Un diena taču bija iesākusies tik skaisti. Jonko bija  uzdāvināts 
fotoaparāts, un viņš līdz pusdienlaikam bija vadājis sev līdzi zēnus 
no visas ielas. Viņš jau bija  izdarījis vairākus uzņēmumus un pēc 
tam aizgājis uz mājām pabarot cūku. Jonko māte strādāja putnu 
fermā, bet tēvs bija par šoferi kooperatīvajā saimniecībā — veda 
uz pilsētu dārzeņus, tāpēc visas rūpes par mājlopiem gūlās uz zēna 
pleciem. Cūka Jonko saņēma ar skaļu urkšķēšanu un, ēdienu gai
dīdama, izbāza šņukuru pa aploka spraugu starp dēļiem. Jonko 
tai parādīja savu fotoaparātu un smaidīdams jautāja:

— Tev arī laikam tādu gribētos, vai ne?
Cūka ieurkšķējās, apostīja tukšo sili un no jauna izbāza ārā 

šņukuru. Tā gaidīja ēdienu.
— Laikam grib nofotografēties, — ieteicās kāds no zēniem. V i

ņam bija satrūkušas bikšu lences, un viņš pieturēja bikses ar 
rokām.

— Un kāpēc gan ne! — Jonko pārlaida pār cūku skatienu. — Pa
pildinās mūsu kolekciju.

Idejii par kolekciju  bija ierosinājis Niks. Viņš ieteica nofoto
grafēt visus dzīvniekus un fotogrāfijas salīmēt speciālā albumā.



Niks devās uz aploku, bet Jonko atpogāja aparāta futrāli un sa
gatavojās fotografēšanai. Taču, kolīdz Niks atvēra vārtiņus, cūka 
kā bulta izdrāzās ārā, it kā tai kāds no muguras būtu uzšāvis ar 
stibu. Pa ceļam tā notrieca gar zemi Jonko, samina viņa salmeni 
un tūdaļ kaut kur aizskrēja. Gadījies tas kādu tu reizi, visi būtu 
tikai pasmējusies, bet tagad cūkas rīcība Jo ’ .■ un pārējos zēnus 
saniknoja.

Turklāt tā bija kaut kur nozudusi un to evarēja ieraudzīt.
Droši vien devusies pameklēt kādu dīl, izpeldētos dubļu
vannā.

— Varbūt tā ir pie akas, —  kāds ieteicām
Zēni devās uz aku, bet cūkas tur nebija. Niks, kas gatavojās kļūt 

par pēddzini, apskatīja visas ceļā pagadījušās peļķes un katego
riski pavēstīja, ka cūka tajās neesot vārtījusies —  ap tām nebija 
nekādu pēdu.

Pie akas zēni apstājās, nezinādami, kurp tālāk doties. Diena bija 
karsta. Blīvais, tveicīgais gaiss bija it kā visu pārplūdinājis: akas 
vindu, mājas, kokus, jumtus un dūmeņus.

— Met mieru tai cūkai, — Niks ierosināja. — Labāk ņemsim un 
nofotografēsim kopsaimniecības vērsi. Re, kur tas guļ!

Un tiešām — laukumiņa viņā galā, netālu no akas, gulēja kop
saimniecības vērsis, kas garā ķēdē bija piesiets pie kāda koka. 
Zēni skriešus metās pie vērša, bet piesardzīgi apstājās mazliet 
tālāk no koka: neviens no viņiem skaidā nezināja ķēdes garumu. 
Arī Jonko apstājās un pagrieza aparātu pret vērsi. Taču attālums 
bija  par lielu. Un, kad viņš ielūkojās vizierī, vērsis viņam neizska
tījās lielāks par kukaini.

—  Labak uzņemšu tuvplānā, — Jonko nolēma, pieiedams tuvāk.
—  Slikti tikai, ka vērsis guļ ēnā. Būtu jāizvilina saulītē.

Un Jonko skaļi uzsauca vērsim.
Kādu laiku vērsis palika vienaldzīgs pret viņa saucieniem, bet, 

kad a iī pārējie zēni draudzīgi pievienojās Jonko, vērsis tomēr 
piecēlās kājās un, smieklīgi uzšāvis gaisā asti, pavirzījās uz sau
les pusi.

Jonko no jauna pieplaka ar aci pie viziera. Un viņam šķita, ka 
viņš raugās maza televizora ekrāniņā. Tas bija ļoti interesanti: sī
ciņš, rotaļlietai līdzīgs vērsēns nāca viņam tieši virsū, galvu kra
tīdams un ar kājām  zemi kārpīdams. Aiz muguras tam vilkās ķēde, 
tik tieva kā zirnekļu tīmeklis. Elpu aizturējis, Jonko gatavojās 
nospiest slēdzi, kad pēkšņi izdzirdēja turpat līdzās skaļu šņākšanu. 
Zēns pacēla galvu un divu soļu atstatuma no sevis ieraudzīja vērša 
negantos ragus un asinīm pieplūdušās acis.

Aiz pārsteiguma Jonko apsēdās zālē un tai pašā mirklī nospieda



slēdzi. Zēni iekliedzās aiz šausmām, bet vērsis jau  bija apstājies. 
Viņu aizturēja ķēde, kas bija iegriezusies kaklā. To ievērojis, 
Jonko acumirkli pietrūkās kājās un ar mākslotu aukstasinību sāīka 
purināt gružus no biksēm.

—  No kā jūs nobijāties? —  viņš lepni jautāja. — Vai tad jūs 
neredzējāt, ka es gluži vienkārši gaidīju piemērotu momentu? Ta
gad iznāks lieliska fotogrāfija.

—  Pareizi, — Niks apstiprināja. — Neviens pat neticēs, ka mums 
izdevies vērsi uzņemt tik tuvu . . .

— Nieki! Nākamreiz es uzņemšu vēl pamatīgāk, — Jonko iz
saucās.

Zēni bija sajūsmā, it īpaši pēc tam, kad Jonko bija atļāvis kat
ram paskatīties vizierī. Viņiem šķita, ka raugās teleskopā uz kādu 
citu pasauli, uz liliputu valstību, kur viss ir tik apbrīnojami mazs: 
gan mājas, gan koki, gan vērsis, gan pati debess ar apaļajiem mā
konīšiem, kas aiz karstuma kļuvuši gluži nevarīgi.

—  Filmas atlicis vēl vienam uzņēmumam, — Jonko sacīja. — Ko 
mēs vēl varētu nofotografēt?

Zēni atgriezās pie akas, un tieši tai brīdī tur piebrauca piena ve
dējs Radule. Viņam blakus sēdēja agronoms —  visā apkaimē pa
zīstams fotoamatieris. Aiz ratiem, cenzdamies turēties ratu ēnā, 
teciņus skrēja raibs suns.

Kamēr viņi dzēra ūdeni, agronoms ievēroja fotoaparātu, kas ka
rājās Jonko pār plecu.

— Oho, man radies konkurents!
— Jā , —  Jonko atbildēja. —  Tētis man to vakar pārveda no 

pilsētas.
Agronoms apskatīja aparātu, uzslavēja to un jau tā ja :
— V ai tu jau esi ko uzņēmis?
—  Protams, —  Jonko atbildēja. — Filmas atlicis vairs tikai vie

nam uzņēmumam.
— Cik braši! — iesaucās agronoms. — Nu, tad pamēģini uzņemt 

mani ar Raduli un iedod man filmiņu, es to attīstīšu. Interesanti, 
kas tev būs iznācis.

— Mēs gatavojam albumu, —  Niks sacīja, — mājas dzīvnieku 
albumu.

— Ļoti jauki, — agronoms uzteica.
Viņš palūdza Raduli sēsties ratos un pasauca suni.
— Stāvi šeit, Diāna, — agronoms pavēlēja, — un, lūdzu, nekus

ties! Tu taču arī esi mājas dzīvnieks, un tev jāiekļūst albumā.
Agronoms paņēma aparātu, uzgrieza ekspozīciju un atdeva apa

rātu atkal Jonko. Pēc tam arī pats iekāpa ratos un uzsauca zēnam, 
ka viss kārtībā.



Tagad vizierī bija suns un rati ar diviem vīriem. Aiz uztraukuma 
Jonko pat izšāva ārā mēli.

—  Tā, lieliski! — Agronoms izņēma no aparāta kaseti un lika 
zēnam vakarā atnākt pie viņa. Viņš attīstīšot filmiņu un nokopēšot 
fotogrāfijas.

Niks visu dienu draugu m ierināja:
— Gan redzēsi, uzņēmumi būs lieliski izdevušies. Sevišķi labs 

būs vērsis.
nko ļoti uztraucās, kad viņi vakarā aizgāja pie agronoma. Tas 
zģērbies līdz viduklim kails, pašlaik mazgājās pie 

ūdens k rā n a  u n  zēnus ieraudzījis, labsirdīgi pasmaidīja.
— Labi, draugs , labi. Viens uzņēmums izdevies godam. Un sā

kumam arī tas ir labi. Tu esi tikai slikti regulējis ekspozīciju, viss 
pārējais būtu kārtībā.

Un viņš pasniedza Jonko papīrā ietītu filmiņu un vienu fotouz
ņēmumu. Jonko ta jā  ieraudzīja Diānu, ratus un divus vīrus. Pār 
viņu galvām peldēja mākoņi.

Agronoms iztina filmu un parādīja to Zēniem. Viss bija  pelēks. 
Tikai vienā vietā varēja redzēt baltu kvad ratu ar melnu aplīti vidū.

— Tu fotografēji debesis, —- agrongms sa c īji, — bet tam v a ja 
dzīga liela pieredze.

Jonko viņā izbrīnījies paskatījās, 
—  Debesis es nemaz neesmu fotografējis, — Jo rk s  iebilda.

—  Mēs uzņēmām mana drauga Nika zosis, telēnu un citu's dzīvnie
kus, bet debesis netikām uzņēmuši. .

— Bet tās ir debesis, — agronoms centās viņu pārliecn āt.
— Priekšpēdējais uzņēmums. Ko tu uzņēmi pirms mums? i

—  Kopsaimniecības vērsi, —  Jonko atbildēja. — Viņš man met
ās virsū, un es viņu uzņēmu. b

— Bet varbūt tu mazliet nobijies? — agronoms pasmaidīja.
— N obijies un uzņēmi nevis vērsi, bet debesis.

Tad viņš pavadīja zēnus līdz vārtiņiem un šķiroties uzaicināja 
Jonko apciemot viņu biežāk. Viņš to iemācīšot fotografēt un palī
dzēšot pat iekārtot mazu laboratoriju.

Kad zēni devās mājup, saule jau bija  norietējusi un milzīgs zel
tains vēdeklis stiepās no apvāršņa līdz debesu vidum. Jonko no
ņēma savu salmu platmali, ko cūka bija samīdījusi, un ielika tajā 
filmiņu un fotouzņēmumu. Un, kaut gan no visiem uzņēmumiem 
tikai viens bija izdevies, ap sirdi viņam tomēr b ija  priecīgi. Lai 
nu šā, vai tā, platmalē viņam bija vesels zirgs, suns un divi vīri — 
gabaliņš dzīves, gabaliņš no apkārtējās pasaules. Un šim gabaliņam 
pasaules tajā bija pārpārēm telpas, kaut gan platmale, protams, 
bija  pamatīgi cietusi no nejaukās cūkas kājām.



MARKESS REBELO, 

brazīliešu rakstnieks

РОЕМА PAR TRUSĪŠIEM

Izabella, Beatrise ar vara krāsas acīm, Lolo un Silvino, sadevu
šies rokās un izveidojuši apli, d e jo ja  kopā ar Dodo un diviem 
trusīšiem.

Jā , jā , diviem trusīšiem. V iņi b ija  atbraukuši g- ar vāku 
kādā pelēkā novembra svētdienas rītā, kad manas krustmātes Bi- 
zukas dārzā brieda pirmie sapoti augļi.

— Tīra suga, — teica kaimiņu dārza īpašnieks tēvocis Manuels, 
lielīdams savu dāvanu.

Angoras, nevis šādi tādi — viņš rādīja trušus, pacēlis tos aiz au
sīm, un, kad es sašutu par tād i barbarismu, paskaidroja, ka tas ir 
pareizs un likumīgs, veids kā turēt šos zvērēnus.

V ai nu angoras vai arī ne, taču pasaulē nebija otru tik bezgala 
mīļu un, manuprāt, tik skaistu trušu: balti, mīksti, actiņas sarkanas, 
ausis rožainas — gluži kā pasakā!

Līdz t ammana dzīve pagāja vienās rotaļās — vistiņas, sunīši, 
draiskuļošanās tēvoča Manuela dārzā, kas bija pakāpies augstu 
ka ln ā trokšņaina skraidelēšana pa pagrabstāva tukšajām telpām, 
e s nevarēju pat iedomāties, ka bērniem varētu būt vēl kāda cita 
nodarbošanās. Un tieši viņi — šie sniegbaltie pūpolīši — atvēra 
 mаn acis, ka blakus bezrūpīgajai rotaļu pasaulei ir vēl kāda cita — 
iela un plaša, kuru vecākie bērni iepazīst skolā, — pasaule, kurā 

pastāv pienākums pret citiem cilvēkiem. Skola mani īpaši neap
grūtināja. Brīvdienas sagatavošanas skolā bija  garas, stundu maz, 
un vispār — uz skolu es varēju iet, kad pats gribēju. Mūsu skolo
tā ja , gudrā donna Džudita, izturējās pret mums tik iecietīgi, ka 
pat vismūsdienīgākās mācību metodes zaudēja savu bardzību. Tur
klāt bija ņemts vērā arī manas krustmātes mutiskais norādījums, 
lai mani pārlieku nemokot. Tāpēc tieši viņi, atkārtoju, mani gar
auši, pirmo reizi dzīvē lika man apzināties manus pienākumus, 
turklāt es ne vien nepretojos, bet, gluži otrādi, izrādīju priecīgu 
gatavību ..  . «Laiks ieliet trusīšiem ūdeni,» — un nekāda zemes
trīce nebūtu varējusi mani aizkavēt. Es viņus sukāju, meklēju vilnā 
blusas, vedu pastaigāties dārzā, kur ziedēja rozes, vienīgi rozes, 
vismīļākie ziedi no krustmātes puķu valstības. Es atteicos no svēt
dienas izbraukumiem ar Tom injo viņa tēva mašīnā, es paliku ar

L.



viņiem, ar maniem maigajiem un draiskulīgajiem lutekļiem. Nu
dien, es kļuvu par vergu, par mazo, nevainīgo tirānu vergu.

Un viņi jau arī nebija tikai tirāni vien, bet, uzdrošinos sacīt, arī 
lieli prātnieki (pamēģiniet uzminēt, kādi slepeni nodomi perinās 
zem pūkainā baltuma), jo  šai jaunajā pienākumu pasaulē viņi izrai
sīja  manī veselu gūzmu jaunu domu, uzvedināja mani uz atklāju
miem, kuri darīja manu mīlestību vēl stiprāku.

Es viņus m īlēju kaislīgi. Es apbēru viņus ar skūpstiem. Manas 
negausīgās skavas izraisīja krustmātes protestu: « Ja  tu tā spaidīsi 
šos nelaimīgos zvēriņus, kādā jaukā dienā tu viņus nožņaugsi!» 
Es neva-ēju  vien beigt viņus skūpstīt, es sēdēju viņiem blakus ilgas 
stundas, aizmirsdams laika ritumu, nolīdis kādas tukšas istabas 
kaktā, risināju ar viņiem nebeidzamas sarunas, atbildēju viņiem, 
it kā viņi man patiesi ko jautātu. Es zaudēju realitātes izjūtu, es 
vairs neatšķīru viņus vienu no otra, iztēlē apvienodams viņus 
vienā būtnē, vienā milzīgā trusī, kurš bija  lielāks par visiem tru
šiem, kādi jebkad dzīvojuši pasaulē, gandrīz vienā augumā ai 
mani, kurš bija  tik līdzīgs cilvēkam: sarunājās, smējās, valkāja 
matroža blūzi — tāpat kā es.

M īlestība atveda līdz savu svītu — sāpes. Cik daudz rūgtu brīžu 
manā bērnībā bija  saistīti ar jums, dievinātie trusīši! Es pārlieku 
viņus mīlēju, lai mana mīlestība man nesagādātu ciešanas. Manā 
sirdī iezagās svilinoša greizsirdība. Un tā nebija tukša greizsir
dība: man bija sāncensis. Ja  jūs zinātu, cik spēcīgs un bīstams 
sāncensis! Silvino, par mani divus gadus vecāks zēns, kuru krust
māte Bizuka bija pieņēmusi audzināšanā, kad viņam nebija ēl ne 
trīs dienas, jo  viņa māte nēģeriete b ija  uzticīgi nokalpojusi krust
mātes mājās visus jaunības gadus.

Mana priekšrocība bija radniecība ar mājas saimnieci, turpretī 
viņa priekšrocība —  šeit nodzīvotais laiks, un šo priekšrocību viņš 
prasmīgi izmantoja, it īpaši kalpotāju vidū. «Tas notika toreiz, kad 
jūs vēl nebijāt šurp atbraucis,» man mēdza sacīt par vienu vai otru 
pagātnes notikumu. «Silvino zina, kā viss bija.» Un viņš tiešām 
zināja un, šķielēdams uz mani, ar tikko samanāmu smīnu stāstīja 
kādu atgadījumu ar visiem sīkumiem, pat nevajadzīgiem sīku
miem, jo  saprata, ka tā mani vairāk pazemos. Viņš bija vecs mā
jas  iedzīvotājs — to neviens nevarēja noliegt, un viņš izmantoja 
šo apstākli. Pret pieklīdeni aizstāvējās labais un gudrais Silvino, 
bet pieklīdenis biju es.

Bīstams sāncensis, viltnieks, kādu pasaulē nav daudz, sāncensis, 
kas nevairās ne no kādiem līdzekļiem, —  tāds viņš palicis manā 
atmiņā, bet acis šķelmīgas, seja mīlīga un apaļa, īsie matiņi vienās 
sprogās, veselīgi, balti zobi un apbrīnojama grācija katrā kustībā.



Tēvoča Manuela dāvana patiesībā mani samulsināja. Vai esmu 
to pelnījis? Itin nemaz. Turpretī Silvino to tiešām nopelnījis —  viņš 
rušinājās dārzā, veda ar ķerru mēslus, slaucīja begoniju siltumnī
cas, nesa no veikala produktus, laistija puķes, apcirpa smalklapai- 
nos gumijkokus, kas ar zaļu mūri norobežoja tēvoča Manuela 
dārzu no kaimiņu alkatīgajiem  skatieniem. Būtu bijis taisnīgi, ka 
dāvanu saņemtu Silvino. Bet saņēmu es. Blēdīgais Manuels, glu
mais pielidējs, ne velti man viņš tik ļoti nepatīk! Tāpēc ka esmu 
saimnieces krustdēls . . .  Tikai tāpēc uzdāvināja . . .  Bet kas par to, 
ka Silvino nav dabūjis trusīšus likumīgi? Viņš pratīs iekarot viņu 
simpātijas un atstumt mani sāņus . . .  Un atstūma arī. Es, piemēram, 
devu trusīšiem salātus, viņš turpretī tūdaļ aizskrēja un apmainīja 
tos pret citiem — dārzā viņam nebija nekādu noslēpumu, vienīgi 
viņš prata sameklēt dobēs īpaši trauslas lapas un īpaši maigus 
dzinumus.

Atklātā cīņā pārspēks bija manā pusē: trusīši taču ir mani, vai 
nav tiesa? Tā tev vajag, melnais zvirbuli, —  un es augu dienu nē
sāju savus mīluļus uz rokām, neļaudams viņam pat pirkstu piedurt. 
«Pietiks viņam ar to, ka ļauju skatīties!» Un es žņaudzīju trusīšus 
naidnieka acu priekšā un kaitinādams bubināju: «Mani eņģelīši!» 
Bet viņš cieta, ļoti cieta, lai gan to neizrādīja un visu laiku smai
dīja man. «Pagaidi, gan pienāks arī mana reize,» viņš droši vien 
domāja.

Viņa pacietība tika atalgota, un viņa reize pienāca — melnā 
diena, kad man vajadzēja iet uz skolu —  nevis uz tādu kā līdzši
nējā, bet uz īstu skolu, nopietnu, stingru, ar stundām, no kurām 
vairs nevarēja bēgt prom, jo , kā sacīja krustmāte Bizuka, tagad 
es biju pieaudzis. Tātad tagad truli un nopietni jām ācās, lai kļūtu 
par cilvēku. Dievam vien zināms, cik ļoti es cietu. Senjors Silva, 
kurš m ācīja mums visu, vienīgi vingrošanu ne, garlaicīgi skaidroja 
katrā stundā, ko mēs mācīsimies nākam ajā . . .  Gramatika, ģeogrā
fija  . . .  Kas man daļas par darbības un lietas vārdiem, un kā gan 
mani varēja interesēt tas, ka zeme ir apaļa un kas notiek pasaulē, 
kad visa mana pasaule bija mani trusīši?! Senjors Silva runāja 
skaļi, bet es viņu nedzirdēju, visus manus prātus nodarbināja viens 
vienīgs uzmācīgs jautājum s: ko dara Silvino ar maniem trusīšiem? 
Es vai apriju ar skatienu pulksteņa ciparnīcu gaitenī — bezgalīgā, 
skanīgā gaitenī ar desmit logiem, kas bija galvenā spiegošanas 
artērija mūsu uzraugiem, kuri negaidīti paradījās klases durvīs, 
pārsteigdami nabaga sliņķus. Pulksteņa rādītāji n e k u stē jā s ... Es 
maldijos visdrūmāko minējumu labirintā. Viņš tos glāsta, sukā, 
ved pastaigāties d ārzā. . .  Apcerēt un atrisināt šīs problēmas trau
cē ja  senjors Silva, tirdīdams mani ar netaktisku jautājum u:



—  Par ko es nupat stāstīju, Francisko?
Es nezināju. Mani sodīja.
Tikko pārskrējis mājas un nometis skolas somu, ātrumā noskūp

stīju  krustmāti un steidzos apraudzīt trusīšus.
Viņu baltie kažociņi neatklāja nekādus noslēpumus. Sarkanās 

actiņas raudzījās rāmi un mierīgi. Es saku bļaut uz viņiem aiz greiz
sirdības. Viņi izbijās, grasījās bēgt prom, nolaida ausis, — es ap
skāvu viņus, gandrīz vai raudādams aiz nožēlas.

Vakarā ēdamistabā, kad krustmāte adīja, bet es kvernēju pie 
m ājas uzdevumiem, viņš, šis negantnieks Silvino, tīšām uzsāka sa
runu par trusīšiem, lai mani pazemotu.

—  Es šodien . . .  vai zini, Francisko, aizgāju ar taviem trusīšiem 
līdz pašam maizes veikalam.

Es iekodu lūpā.
— Ko?
Silvino redzēja, ka vaļēja  reta asiņo, un turpinaja uzbrukumu, 

tīksminādamies par manu agoniju.
—  Labi, tagad es iešu. Paskatīšos, ko viņi dara, —  un leni gaja 

laukā no istabas, rokas kabatas sabāzis, ar zobgalīgu smīnu lūpu 
kaktiņos — īsts atriebības iemiesojums.

Mans izmisums sasniedza kulmināciju. Spalva nervozi drebošā 
roka vilka tūkstošreiz kroplīgākus burtus nekā parasti; es izlaidu 
vairākus vārdus parrakslamaja stasta Iragmentā; trisdesmil deviņi 
mīnus piecpadsmit uzdevumā par apelsīniem nez kāpēc bija div
padsmit.

* * *

Maigais, mīlīgais maijs, kad siltajā m ijkrēslī melodiski skan 
patversmes kapelas zvani, — m aijs atnesa manas krustmātes mājās 
ne vien jaunas spalvas kanārijputniņiem un dažus agros mandarī
nus, bet arī ko baigu — navi: Silvino pakļuva zem kravas auto
mašīnas, nesdams uz pastu vēstuli.

Viņš nenomira uzreiz. Sāpīgi vaidošu viņu pārnesa mājās sveši, 
nepazīstami ļaudis un vietēja veikala pārdevējs, kas lauza ceļu un 
žestikulēdams skaidroja notikušo garāmgājējiem.

Naktī Silvino murgoja, neviļus atzīdamies daudzos sīkos grēci- 
ņos un nerātnībās: ka pagrabā izēdis želejas šķīvi, ka paņēmis no 
krustmātes rokdarbu groziņa diegu spolīti, ka apracis pagalmā di
vas sudraba karotītes. Un vēl viņš atklāja neizdibināmo rožu 
krūmu noslēpumu.

Ja u  daudzus mēnešus pēc kārtas dārzs ik rītus pamodās bērtin 
piebērts rožlapiņam, lai gan vēja  naktī nebija. Un, tā ka dārzu



ietvēra augsts mūris, krustmāte nevarēja tikt gudra par šo brī
numu un bija jau  ar mieru piekrist kaimiņienes donnas Marokas 
Silveiras izteiktajām domām, ka to pastrādājis kāds draiskulīgs un 
viltīgs gars. Bet nu izrādījās, ka krustmātes rožu tirāns bijis Sil- 
vino. Pamodies reizē ar gaiļiem, kaut kādas neizprotamas varas 
dzīts, viņš gājis rītausmas klusumā slepeni plūkt un izmētāt rožla- 
piņas, un neviens viņu šai nodarbībā nav pieķēris.

Krustmāte pat klusi iesmējās, izdzirdējusi šo negaidīto atklā
jumu.

— Tātad tas b iji tu, palaidniek? Pielūko, delveri, kad izveseļo
sies, saplūkšu tevi aiz ausīm, — viņa mīlīgi piedraudēja.

Viņa nezināja . . .  Uzzināja tikai nākamajā dienā, kad rentgens 
apstiprināja drūmā ārsta Goveja diagnozi. Galvu šūpodams, ārsts 
b ija  teicis:

— Neko, dārgā senjora, itin neko vairs nevar darīt. Viss iespē
jam ais izdarīts . . . Vienīgi brīnums var viņu g lā b t. . .  Bļodas kaula 
lūzums, nopietni bojāts mugurkauls . . .  Vienīgi brīnums . . .  — viņš 
atkārtoja bezjūtīgā materiālista balsī.

— B e t . . .  dakter . . .
Viņš pārtrauca krustmāti:
— Es iedošu viņam morfiju, lai viņš mazāk ciestu.
Krustmāte kopš šī brīža nodevās vienīgi slimnieka kopšanai. Bez

atpūtas, pārgurusi, iedama šurpu turpu — gan tas vajadzīgs, gan 
atkal kas cits — , četras dienas un četras naktis, neaizdarīdama 
acis, viņa neatgāja no gultas.

Piektajā naktī ap pulksten vienpadsmitiem zem spuldzes, kas 
bija aptīta ar tumšu papīru, lai gaisma nebūtu tik spoža, Silvino 
atguvās no smagas nemaņas, ko bija  izraisījis pēdējais iešļirci
nājums.

—  Krustm āt. . .  —  viņš klusi pasauca.
— Ko, mīļais? Es esmu šeit. — Un krustmāte ātri iznāca no 

tumsas, kur sagumusi sēdēja uz krēsla.
Viņa iedeva puisēnam roku, un viņš ar grūtībām pielika to pie 

lūpām. Asaras tecēja viņam no acīm, kas agrāk bija  tik apaļas, 
gudras un šķelmīgas, bet tagad šķita izvalbītas un nespodras.

—  Svētiet mani!
Krustmāte atsaucās nemiera pilnā balsī:
— Ko tu, dēliņ, — guli!
—  Dēliņ? — Silvino ar skatienu uzmeklēja lūpas, kas bija  no

saukušas viņu par dēlu, un atkārtoja:
— Dodiet svētību! Es nevaru ilgāk tik ļoti ciest, krustmāt.
Viņš saspieda viņas roku ar negaidītu spēku, saspieda — un

tūdaļ atlaida vaļā. Galva atkrita uz spilvena ar seju pret sienu.



— Francisko! Aleksandrina! Žēlīgais dievs! Sveci!
Saskrēja visi mājinieki. Krustmāte jau  bija noslīgusi ceļos. Arī 

mēs nometāmies uz ceļiem un lūdzām dievu. Sveces liesma iedegās 
spožāk — balta, ļoti balta, trīsuļojoša un mirdzoša — mazā miroņa 
melnajā rokā. Krustmāte nevaldāmi raudāja.

*  *  *

Krustmāte Bizuka, novājējusi, ar sarkanām, iekritušām acīm, 
nomākta, garā melnā kleita, nežēloja bērēm naudu. «Nabaga Sil- 
vino!» viņa raudāja. Līdzcietīgās kaimiņienes viņu mierināja un 
apskāva pēc kārtas. M āja bija ļaužu pilna, jo  jautrais un atsauci' 
gais draiskulis b ija  visa kvartāla mīlulis.

Es pavadīju viņu līdz Injaumai pirmajā taksometrā, kas brauca 
aiz katafalka, paslepen ar ziņkāri vērodams rosības pilnās ielas, 
kurās garām gājēji, sastapušies ar mūsu procesiju, noņēma cepures. 
Tur es pametu viņu uz visiem laikiem — siltā, zilganā, smaidošā 
krēslā, tur es atstāju viņu pārklātu rozēm, kuras krustmātes krāš
ņais dārzs šai dienā bija  tik devīgi viņam dāvinājis, ar baltām 
rozēm, kuru māsām viņš bija  aprāvis ziedlapiņas.

M ājās, kas bija  tik klusas bez viņa brāzmainajiem un glāsaina- 
jiem  smiekliem — hi-hi-hi! — , es tagad jutos savu trusīšu vienīgais 
īpašnieks. Un arī vientulīgs. Starp citu, vienīgā īpašnieka prieks 
nebija ilgs. Vai nu konkurences trūkums atvēsināja manu degsmi, 
vai arī futbols, ar kuru toreiz sāku kaislīgi aizrauties, — pats īsti 
nezinu, taču manas pirmās kaislības sniegbaltie objekti pamazām 
tika atstāti novārtā. Un viņi vairs nebija tik sniegbalti kā agrāk. 
Netīri, neapkopti viņi klīda pa dārzu, atstāti savā vaļā, vārtījās kā 
cūkas netīrumos un putekļos, ogļu kastē pie vistu kūts.

Es neuzmanīju viņus, es gandrīz nemaz nerādījos pagalmā. Ma- 
nuels, sastapis mani virtuvē, vienmēr sacīja vienu un to pašu:

— Francisko tagad ir pieaudzis vīrietis. Trusīši viņu vairs nein
teresē, — un piemiedza aci zem kuplās, sirmās uzacs.

—  Nu jā, nu j ā . . .  —  es apmulsis atbildēju un, aizlavījies pa 
gaiteni, centos netrāpīties viņam acīs.

*  *  *

Viņi nomira kādu dienu, kļuvuši akli. Acis, kas bija  mirdzējušas 
kā dārgakmeņi, zaudēja krāsu, pārvilkās ar nespodru plēvi. Viņi 
nomira kādu dienu, un vinu pavēderes bija  pārklātas ar augonī-



šiem, kuri ļoti nobiedēja krustmāti: «Vai nav tikai mēris, žēlīgais 
dievs!» Nē, tas bija vecums, paskaidroja Manuels, kurš, liekas, 
zināja itin visu par šiem dzīvnieciņiem. Nomira. Noskumusī krust
māte gaidīja, ka es arī bēdāšos. Es nejutu īpaša žēluma, taču pa
steidzos noslēpt savu vienaldzību.

— lab āk  tā, krustmāt. Nabadziņi tik ļoti mocījās.
Krustmāte atgāja nost.
—  Tev taisnība, dēliņ. Tā ir labāk.
Sirds dziļumos es jutu pilnīgu brīvību. Visas manas domas tagad 

saistīja vienīgi futbols. Es spēlēju aizsardzībā, spēlēju slikti, bēr
nišķīgi, tomēr spēlēju.



ANA MARIJA MATUTE

spāniešu rakstniece

LABIE BĒRNI

Manai m āsai  M ari ja i  Pi larci ,  
nezinu,  vai  labai  meitenei

i

Reizēm es iedomājos, ka labprāt paklaiņotu pa noslēpumaino pa
sauli, kas slēpjas bērna galviņā. J a  neesmu aizmirsusi savu bēr
nību, tad šīs pasaules karte ir līdzīga pratu zaudējuša cilvēka pa
letei: brāzmainu, satraucošu krāsu haosā, līniju mudžeklī starojo
šas saliņas, lagūnu sārti uzblāzmojumi, cilvēku profilam līdzīgas 
krastu aprises, drūmas klintis, pret kurām brāžas jūras bangas, 
rosina atmiņu un nekad nenonāk pretrunā ar iztēli. Protams, tas 
vēl nav viss — pievienosim vēl reizesrēķina ātrrunu, krīta čirk- 
stoņu, rakstot uz tāfeles, jauno kurpīšu čīkstoņu, nedējas atzīmes, 
katoļu m ācītāja pensneju bez ietvara, tēva cigāra pelnus . . .  Pa 
šiem smilšainajiem krastiem klīst blāvi zilgani stāvi, iespējams, ka 
tie paši, kas rādās nelabos sapņos, un kustas raiba kukaiņu virtene, 
uz kuru tikpat dīvaini un baismīgi raudzīties kā uz jaunpiedzimušu 
brālīLi vai māsiņu. Un pārsteidzošas zvanu skaņas, kas atlidojušas 
nezin no kurienes, un, lai arī cik neprātīgi, šo zvanu dunoņu ceri 
ieraudzīt iezīmētu debesīs. Galu galā visu nav iespējams aprakstīt. 
Pat ne atcerēties.

Bet kā tur neapšaubāmi nav — to es nezinu. Šai pasaulē nav 
ne miņas no atšķirības starp ļaunu un labu. Mums piebāza galvas 
pilnas ar pamācošām grāmatām, kur mazajam Huanito vajadzēja 
rūgti nožēlot savus melus, bet labos ganiņus apbalvoja ar aicinā
jumu kristāla pilī; taču labā un ļaunā atzīšanas koks nepieņēmās 
bērnu dvēselēs — šajā tveicīgaja un miklajā, siltajā kā pavasara 
zeme, pakļāvīgajā augsnē, ko, liekas, sasildījusi mūžīgā saule. Nav 
labu un ļaunu bērnu; ir vienīgi bērni — un tas ir viss.

Un Lomēr septiņu gadu vecumā es iekļuvu ļauno bērnu skaitā. 
Par to nešaubījās neviens, un beidzot arī es pati ar to apradu, kā 
mēdz aprast ar piena zobu zudumu vai nekārtniem darbības 
vārdiem.

Jāsaka, tobrīd, kad es ierados pasaulē, mājās jau  bija  trīs lieli 
zēni. Ln, kā par nelaimi, es sāku viņus atdarināt, staigaju nemitīgi 
nopakaļ, pazemīgā apbrīnā centos kaut cik būt tiem līdzīga. Gulēt



ejot, dedzīgi lūdzu dievu — kaut es pēkšņi pamostos un būtu zēns, 
klaiņotu kā viņi, rokas sabāzuši kabatās.

Taču brā|i par mani nelikās ne zinis, un maniem pazemojumiem 
nebija gala, it īpaši es jutos nomākta, kad tie, grasīdamies runāt 
par aizliegtām tēmām, grūda mani ārā pa durvīm, pamācīdami: 
«Paaugsies —  uzzināsi.»

Veltīgi es turējos pretī, veltīgi tvēros pie viņiem, lūdzos. Viss 
veltīgi. Vienā mierā viņi mani izdzina no istabas, aizslēdza durvis, 
bet es dauzīju pa durvīm ar kājām, rokām un beidzot ar pieri.

Par nelaimi, man vēl uzdāvināja lieliskas skrituļkurpes, un es bez 
atelpas augām dienām skraidīju pa gaiteni. īsi sakot, ap mani sa
vilkās draudoši mākoņi. Lai mērs būtu pilns, atgadījās kāds noti
kums, kas, pēc manām domām, bija  gluži nevainīgs, bet, pēc ve
cāku domām, — ne gluži tā.

Es m ācījos skolā jau gandrīz gadu. Man līdzās sēdēja tukla mei
tenīte ar tik stingriem, valdzinošiem vaidziņiem, ka mani nemitīgi 
urdīja vēlēšanās iemērkt labi smailu spalvu vism elnākajā tintē un 
kaut. ko uzrakstīt uz šiem vaidziņiem. Es nevarēju un nevarēju tikt 
vaļā no uzmācīgās domas. Mana sola kaimiņiene bija īsta memmes- 
meitiņa, viņa nekad nedarīja nekādas palaidnības, vienīgi zīmēja 
uz mācību grāmatu malām jocīgus cilvēciņus — ar svītriņām un 
aplīšiem. Man- viņa nepievērsa ne mazāko uzmanību, varētu pat 
teikt, ka neredzēja mani, un mūsu solā valdīja miers. Bet reiz viņa, 
ieurbusies manī ar savām porcelāna actiņām, izmeta, ka es izska
toties pēc čigānēna. Es neapvainojos — es nezināju, kas tas ir — 
čigānēns. Taču radās sajūta, ka šie vārdi dod man kādas tiesības. 
Es iemērcu spalvu tintē, un viņa nepaguva ne izvairīties, ne aiz
klāt seju, kad biju  jau  ar baudu uzvilkusi uz viņas vaigiem savus 
iniciāļus.

Ja u  pēc maza brīža viņa raudāja kā aizkauta, bet mani spēcīga 
roka vilka pie priekšnieces.

Priekšniece — liela, tukla un labsirdīga — runāja saldā, iemi
dzinošā balstiņā. Viņas istabā (kuru nezin kāpēc sauca par «kan
tori») logiem priekšā bija  allaž pusē aizvilkti zili aizkari, un šī 
rāmā krēsla uzvedināja mani uz gauži skumjām pārdomām. Mani 
sūtīja pie viņas vairākkārt, un vienmēr blāvā gaisma, kas spraucās 
cauri biezajam audumam, radīja manī skumjas.

Priekšnieces deguna galiņu rotāja brīnum skaista kārpa; tā mani 
apbūra, un labās pamācības man aizslīdēja gar ausīm. Arī man 
gribējās tādu kārpu. «Kā mani apskaustu brāļi, cik pārsteigti 
būtu!» es domāju. «Droši vien tad ievērotu mani, ja  es pēkšņi pa
mostos ar tik lielu un skaistu kārpu uz deguna!»

Taču arī šādi apskaužami prieka brīži nav man lemti. Nav man



ne spalvainas kārpas, ne zelta zoba, pat ne šo burvīgo rudo plan
kumiņu uz ādas. Nav un nebūs. Tā vien vajadzēs savas dienas no
dzīvot kā muļķa neglītenim bez jebkādas saistošas iezīmes. 
Brāļi — mani dievekļi —  vienmēr dzīs mani prom kā uzbāzīgu 
mušu. Visu mūžu palikšu viņu acīs mazā, jaunākā, kuru var padzīt 
kā nieku, — kur nu šai klausīties «notikumus pieaugušajiem». Jā , 
ir tāda — man nepieejama valoda, tāpat kā vesels lērums man ne
aizsniedzamā, bet tieši tas, neatjautais, ir visinteresantākais.

Šādas drūmas domas māca manu galvu, kad priekšniece sacīja:
— Redzu, ka tu vismaz nožēlo savu nodarījumu.
— Kādu nodarījumu? — es vaicāju, rīdama asaras.
—  Un tā kā tu raudi. . .
Tad es nokāru galvu un sāku brēkt, cik spēka. Priekšniece ap

klusa, pievilka mani sev klāt un mēģināja nomierināt.
— Nu labi, labi, — viņa maigi runāja.
Es nemēdzu bieži raudāt, bet, ja  jau  raudāju, tad tā, ka istabas 

sienas drebēja. Turklāt vēl kārpa bija tik tuvu, liesmaina, spoža,— 
kā lai cilvēks nezaudē savaldību?

—  Kaut man tāda . . .  —  es iešņukstējos. — Man būtu tāda . . .
— Vai tu kaut ko gribētu? — viņa vēlīgi pasmaidīja, un manā 

sirdī iezagās neprātīga cerība. Iebraukusi ar visiem pieciem matos, 
es raudzījos, kā asaras, gluži kā stikla krellītes, birst uz sastīvinā- 
tās apkaklītes.

—  Pasaki, — viņa neatlaidās, — neslēp. Par ko tu sapņo?
— Par tādu kārpu kā jums, madame, — es izgrūdu.
Un es pati savā vientiesībā nesu mājās vēstuli, kur priekšniece 

ziņoja vecākiem, ka skola nevar atbildēt par tik nelāga, ietiepīgas 
un nekaunīgas meitenes audzināšanu.

Vēstule sacēla vētru. Tad arī vecāki ķērās pie bargākajiem  
līdzekļiem — nolēma mani sūtīt pie vectēva.

Iespējams, ka citiem bērniem tas sagādātu prieku. īstenībā nav 
nemaz tik ļauni padzīvot kalnos. Taču, kā par nelaimi, es nebiju 
par vectēvu nekā iepriecinoša dzirdējusi. Par viņu runāja kā par 
biedēkli, stingrības kalngalu, un katrreiz, kad bijām kaut ko no
grēkojušies, pieaugušie mums teica:

—  Tev nu gan vajadzētu padzīvot pie vectēva uz laukiem . . .
Tātad priecāties es nepriecājos. Neskaidrais priekšstats par vec

tēvu un viņa nemīlīgo māju mani biedēja. Es lūdzos, draudēju, so
līju  (kaut arī, jāsaka, nezināju, ko no manis prasa). Viss veltīgi.

Un tā pienāca diena, kad es pirmo reizi pārkāpu pār vectēva mā
jas  slieksni. Mēs bijām ilgi braukuši, es biju noguiusi. B ija apmā
cies rīts.

Ieraudzīju vectēvu. Viņš sēdēja pie kamīna — pavards lielajā



istabā tika kurināts līdz pašai vasarai — , un man atausa atmiņā 
grēcinieku dvēseles, kuras biju redzējusi baznīcā.

— Te nu ir tā veselīgā atvase, — noteica vectēvs, norādīdams 
uz mani. Pēc tam viņš ilgi noraudzījās manī. Tā noraugās uz 
nokritušu ligzdu.

II

Vectēvs neticēja dievam, bet vienā laidā zaimoja. Viņš bija ļoti 
liela auguma, sarkanām rokām, zilām acīm. Mati viņam bija vēl 
melni, tie vijās simt sprodziņās, cirtojās uz deniņiem. Kopš tā 
laika, kad viņš bija  zaudējis pēdējo zobu, vectēvs vairs nesmai
dīja. Tikai reizēm iesm ējās piesmakušiem, aprautiem smiekliem.

Visvairāk viņš vēlējās, lai ļaudis no viņa bītos, bet suņi — mī
lētu. Eet drīz vien es nopratu, ka viņš nav panācis ne vienu, ne 
otru, kaut arī suņu rejas neaprima ne uz mirkli, bet viss ciems bija 
vectēvam parādā. Bērns aši ievēro pieaugušo vājās puses, kaut ari 
neizprot iemeslus. Es laikam nekad netikšu pie skaidrības, kāpēc 
no sākta gala nebaidījos vectēva.

Nebaidījās arī parādnieki. Tie zināja, ka viņš varētu tos izpostīt 
ar vienu spalvas vilcienu — taču zobojās par viņu un ķēmodamies 
atdarināja. Ciemā apgalvoja, ka vectēvs esot nodomājis uzlabot 
lauku tikumus un nogalināt mācītāju.

Viņš rēca tik bargi, ka viņa balsi varēja noturēt par pērkonu, un 
nikni plātījās ar rokām pat tad, ja  darīja zināmu, ka drīzumā gai
dāms lietus. Suņi, viņu pamanot, atņirdza zobus un sekodami teci
nāja slienas viņam uz papēžiem. Bet viņš apgalvoja un dievojās, 
ka lieliski saprotot suņu valodu.

Bērni bieži viņam rakstīja, aicināja uz pilsētu. Taču vectēvs kā 
bija, tā palika uz savas zemes, klimzdams pa drūmajām istabām ar 
smago gadu nastu mugurā, raudzījās uz gājputniem, gaidīja vasaru.

M āja bija milzum liela, durvis sadurstītas ar sarūsējušām nag
lām, fasāde — izgreznota ar zaļgani apsūbējušu akmens ģerboni. 
Istabās allaž valdīja saltums, un mūžam nelietotie soli pastāvīgā 
mitrumā pārklājās ar sūnām. Un dīvaini: uz balkoniem auga zāle. 
Ko tur lai saka, tīrie brīnumi! Patiesībā gan tur viss bija brīnums, 
es dzīvoju kā savdabīgā pasakā. Iekrampējusies balkona kaltajos 
režģos, raudzījos no augšas uz dzīvo zelta ūdeni, kas, likās, mel
dros raudāja. Vectēvam kalpoņu nebija — viņam nepalika tērgā- 
šana, kas tik parasta lauku dzīvē; visus darbus apdarīja divi zirg



kopēji un vecs apkalpotājs, meistars visās lietās; labos laikos viņš. 
gājis vectēvam līdzi medībās, bet tagad gatavoja ēdienu. Viņš bija 
iesaukts par «Vilku». Svētdienās viņš cepa maizi un rūpīgi kā 
kuģa puika berza akmens grīdu. Tas bija viltīgs vecis, īsts blēdis, 
viņš bija pratis paņemt savā ziņā pagraba atslēgas un m ācēja ar 
nostāstiem par Noasu sasmīdināt vectēvu, kurš smējās reti. Viņš 
vienīgais izlikās, it kā baidītos no saimnieka, bet es tūlīt nopratu, 
ka mājā noteicējs ir viņš. Un biju par viņu sajūsmā.

Es nemelošu un neteikšu, ka man šai mājā starp šiem ļaudīm 
būtu slikta dzīve. Vectēvs tolaik sen nebija ticies ar bērniem, es 
viņam biju tāla atvase, un viņa maigums līdz manim nesniedzās. 
Taisnības labad jāteic, ka viņš mani neaiztika, ja  es neaiztiku viņa 
lietas un nedauzīju traukus. Man stāstīja, ka viņš ir bargs un necieš 
bērnu nedarbus, laikam tā jau  arī bija. Taču savā bardzībā un 
stingrībā viņš nekad neaizgāja tālāk par negantu bāršanos. Drau
dēja baismīgi — bet nekad savus draudus neizpildīja. Es biju dau
dzas reizes dzirdējusi tēvu stāstām, ka vectēvs mēdzot sist pa pirk
stiem ar niedres spieķi, taču arī šo sen izslavēto sodu viņš manis 
pamācīšanā nelietoja.

Vispār es varēju pēc patikas, cik vien vēlos, skraidīt pa dārzu, 
sviest akmeņus akā, ķert rokā ķirzakas un pat glaudīt skaustu 
vecajiem , nekam nederīgajiem kleperiem, kurus vectēvs turēja 
stallī. Es varēju arī rāpties kalnā — līdz pašai melnajai mežmalai, 
tālāk mani nelaida māņticīgas bailes. Jīs drīkstēju peldēties upītē, 
kāpt koku zemākajos zaros un rakt grāvīšus smaržīgajā, miklajā 
zemē.

Bet, kā par nelaimi, es neiemīlēju ne šo pusi, ne vectēvu, ne 
māju. V ēl nebiju ne lāgā atbraukusi, kad jau tiecos ātrāk tikt prom 
un aiz nepacietības nezināju, kur likties. Mani bija atsūtījuši pie 
vectēva ar varu — tāpēc es ilgojos pēc brīvības. Jo  maigāka metās 
zāle, jo  spilgtāks iedegās rudens lapotnes ugunskurs, jo  savdabī
gāki un neredzētāki uzpeldēja mākoņi, jo  vairāk mani pārņēma 
vēlēšanās izrauties, aizbēgt.

Vectēvam  nebija par mani liela bēda, viņam pietika ar atmiņām. 
Pārāk liela gadu starpība mūs šķīra. Laiks bija uzplēsis klusuma 
grāvi, un mums nebija par ko runāt. Pie galda viņš reizēm nolū
kojās uz mani ar ziņkāri, bet reiz pasūkstījās:

— Redz, kas vēl bija jāpiedzīvo . . .
Gadījās, ka reiz es sevišķi skaidri sapratu, cik maz vectēvu ļau

dis ciena. Nezin kādi puiši bija nošāvuši stirnu, atnesa to uz kārts 
zem mūsu balkona un sāka bļaustīties. Viņi bija piedzērušies un 
dziedāja rupju dziesmu par vecu mednieku, kurš allaž pūdelēja, 
bet pēc tam lielījās ar saviem medību sasniegumiem. Es gaidīju,



ka viņi kuru katru brīdi sauks vectēvu vārdā. Lietus lija  viņiem 
virsū, tecēja aiz apkaklēm, bet viņi tik dziedāja, līgojās un ņirdza. 
Vectēvs nejutās lāgā — šādi m ājieni viņu sāpīgi aizskāra. Atceros, 
griestiem kādā vietā lietus tecēja  cauri un pilieni plīkšķēja — 
tuk, tuk — pa koka galdu, bet kamīnā sprakšķēja pagales. Vectēvs 
izlikās, it kā nekā nedzirdētu, tikai kā mazs bērns raustīja plecus. 
Man sametās ļoti skumji, kaut gan es visu nesapratu, un es gāju 
laukā.

Aiz durvīm stāvēja Vilks. Viņš aiz smiekliem spurdza un ar 
plaukstu spieda ciet muti.

— Tu arī viņu neciet, — es sacīju, sāku smieties un paraustīju 
Vilku aiz svārku stūra. — Tu arī viņu n e c ie t. . .

Viņš padraudēja man ar roku, it kā grasītos piespiest pie ze
mes, un aizsteidzās lejup pa kāpnēm. Bet es lieku reizi pārliecinā
jos, ka vectēvs ir smieklīgs un ērmots un vajag, lai tur vai kas, 
turēties no viņa tālāk. Dziedāšana aprima. Dzērāji nogura un aiz
gāja, bet lejā dubļos palika viņu pēdas un sārtas paltis. Es uzpūtu 
elpu uz stikla un uzrakstīju: «Vectēvs muļķis, vecs, traks,» — un 
steigšus aizskrēju, sprauslādama tāpat kā Vilks.

Vakaros, kad galdi un krēsli jau  pieņēma pavisam baismīgu 
izskatu, Vilks mēdza piedzerties un, iekārtojies zem kāpnēm, vilka 
skumju dziesmu. Es aizdedzu sveci un, iedama savā istabā, pārdo
māju, kā varētu no šejienes aizlaisties. Lai arī cik savādi, es ne
skumu pēc mājām, pat nedomāju par brāļiem. Un vecā liekuļa 
dziesma neuzdvesa man skumjas, gluži otrādi — man bija  patī
kami, pakausī kaut kā kņudēja.

Tāpēc es teicu, ka ar patiku paklaiņotu pa neskaitāmām pasau
lēm, kas izvietojušās bērna smadzenēs. īstenībā taču es būtu varē
jusi ļoti labi dzīvot šai m ājā pie šiem cilvēkiem.

III

Pēc kāda laika, kad zeme metās dzestrāka un tumšāka, vietējā 
skolā sākās mācības. Tieši tad atnāca gara vēstule no mājām; ve
cāki lika saprast, ka nebūtu par ļaunu man pamacīties ciemā: «Tad 
viņa pati sapratīs, cik stipri atšķiras skola, kurā mēs viņu sūtījām, 
no skolas, kur mācās bērni, kam nav tādas laimes . . . »  Beigās viņi 
sprieda, ka tik sliktai un neaudzinātai meitenei tas nāks par labu. 
Ko tur lai saka, no pedagoģiskā viedokļa tā nemaz nav peļama 
doma, tā ir pat lieliska dom a. . .  Vectēvs lēni izlasīja vēstuli skaļā 
balsī. Tad iemeta to ugunī, izkratīja pelnus no pīpes un nogrima 
domās.



— Vai man būs jā ie t skolā?
— E j, — viņš sacīja, — tikai ievēro: ja  par tevi sūdzēsies —• 

nodīrāšu ādu un uztaisīšu siksnas.
Skola atradās četrstūra ēkā, un tās baltās, samērā tīrās sienas 

atšķīrās no tumšajām lauku mājām. Visapkārt pletās tuksnesis — 
iespējams, ka senāk tur b ija  prātojuši iestādīt dārzu, bet tā ari 
neizprātojuši, un tagad vējš virpināja pa zemi tikai netīrus, sa
gumzītus papīrīšus. Vairāki skumji, nosaluši putneji bija piemetu
šies uz palodzēm — cerē ja  dabūt maizes druskas.

Cauri apsarkušiem, lietus izmērcētiem jumta salmiem bija  redza
mas sijas. Atceros, ka pašā malā karājās izkaltusi, pamesta ligzda.

Pie durvīm skolotājs b ija  piestiprinājis daiļrunīgu sludinājumu:
L a b p r ā t  d o d u  p r i v ā t s t u n d a s  
ik  dienas no pl. 6 līdz 8.

V a r a rī svētdienās.

Pēdējā rindiņa bija pa pusei izdzēsta, droši vien pēc mācītāja no
rādījuma.

Pirmo reizi es gāju uz skolu pa miklu zāli, un stāvās taciņas 
košais varš līdz sāpēm žilbīgi atšķīrās no pelēcīgā gaisa. Sarka
nīgi zaigoja mālā pamestās pēdas; violetiem stariem dzalkstīja 
klētīs ierāvušos mājas garu acis; ciema bērni apcirptiem matiem 
svieda man ar akmeņiem, viss zibēja un jaucās juku jukām, it kā 
man acu priekšā vērtos brīnumains kāršu vēdeklis.

Pienākot pie skolas, es tūlīt pat ieraudzīju skolotāju — un ne
kad, kamēr vien dzīvošu, nespēšu viņu aizmirst. Tas bija  tievs 
gara auguma cilvēks ar stāvu pieri un tik izspūris, ka mati slējās 
kā vainags ap galvu jukušam. Nodriskātā uzvalkā, tumšiem ielā
piem uz ceļgaliem un elkoņiem — viņš stāvēja skolas durvīs un 
centās savaldīt puikas, kas svieda ar akmeņiem uz sludinājumu. 
Viņa acis drudžaini spīdēja, aiz dusmām tumši piesarcis, viņš 
spiedza: «Izbeigt! Izbeigt!» Uz kreisās rokas viņam tupēja pavisam 
mazs puišelis; iabajā kā zobenu viņš turēja garu lazdas vicu. Pui
šelis — netīrs, basām kājiņām  — sūkāja četrus pirkstiņus un laiku 
pa laikam pārvilka ar nosiekaloto rociņu pār tēva seju.

V ēlāk man gadījās redzēt, ka skolotājs augu dienu staigā ar dēlu 
uz rokas. Tā viņš soļoja pa ielām, un zemnieki rāvās sānis, kad viņš 
negaidīti dusmu pilnā balsī piesauca debesis, prasīdams pēc taisnī
bas. Sludinājumam nebija nekādu panākumu — neviens nevēlējās 
papildināt zināšanas, pat par tik niecīgu summu kā viens duro par 
stundu.

Nekad klase nemēdz saņemt jaunos pārāk laipni. Sie sagaidīja 
mani nikni un naidīgi. It īpaši viņus uzjautrināja mana kleita. Viņi



apmētāja to dubļiem, spļāva, raustīja mani aiz matiem. Tikai kad 
skolotājs piedraudēja pasaukt mācītāju, mežoņi aprima. No mācī
tā ja  šeit bijās.

Beigu beigās vairāk vai mazāk mierīgi mēs iegājām  skolā, tikai 
neglīts melns sunītis palika smilkstam pie loga.

Skolā bija viena vienīga istaba, kurā varēja novietoties cilvēku 
piecdesmit. Nekrāsoti koka soli, nažu izroboti, stāvēja rindās pretī 
skolotāja katedrai. Tintnīcas bija  dzijas kā mazas akas: vajag tikai 
uzpūst —  un tieši se jā  lido violeti putekļi. Kāds pacēla stūri vienai 
no hromolitogrāfijām, kas bija  piekārtas pie sienas, tai no apakšas, 
skaļi dūkdamas, nesteigdamās izlidoja melnas, treknas mušas, bet 
bērni rēca: «Sadzērušās, sadzērušās!»

Katedrai līdzās stāvēja grozs, skolotājs iesēdināja tanī bērnu. 
Pēc tam pārvilka ar piedurkni pār putekļainajām grāmatām un pa- 
klaudzināja ar nūju pa tāfeli, lai piesaistītu sev uzmanību.

Viss bija  tik jauns —  tik apbrīnojami, mokoši jauns man, ka 
es sēdēju, rāmi salikusi rokas uz ceļgaliem. Šī vienkāršā pasaule 
bija tik spilgta, tik zaļa, ka es līdz šim neesmu aizmirsusi, cik alka
tīgi uzsūcu sevī krāsas, skaņas, tēlus. Pie griestiem karājās rindā 
trīs spuldzītes. Miklums bija  izraibinājis sienas, un es nodevos 
klaiņošanai pa šim dīvainajām kartēm. No jauna sāka līt lietus. Cik 
valdzinoši un melodiski lietus lāses bungāja pa reni! Cik mājīgi 
un slinki tās urdza aiz loga pelēkajā rīta gaisā! Pa pļavu skrēja 
zēns, augstu virs galvas kā pulka karogu pacēlis koku.

Kaktā aiz stikla bija salikti daudzskaldņi, kurus skolotājs pats 
pacietīgi bija no kartona salīm ējis un izkrāsojis literatūras stundās. 
Turpat gulēja arī «Dons Kihots» —  divi eksemplāri, viens «lieto
šanai bērniem», otrs «tikai pedagogiem». Hromolitogrāfijās, kas 
neiedvesa mušām pienācīgo cieņu, bija attēloti pamācoši skati no 
bībeles.

Skolotājs atvēra žurnālu un sāka izsaukt uzvārdus. Viņa garenās, 
baltās, gandrīz sievišķīgās rokas atšķīrās, pat mirdzēja uz katedras 
melnā koka. Laiku pa laikam viņš apklusa un pielika pie lūpām 
mutautiņu. Krūtis iegrima, viņš kratījās, skatīdamies uz mums ar 
vajāta zvēra acīm, bet ar brīvo roku cēla gaisā koku, lai sodītu 
katru, kurš smietos.

Es sēdēju uz viena no pirmajiem soliem. Drīz viņš pamāja man 
ar pirkstu.

— Kā tevi sauc?
Es pateicu, un viņš ierakstīja žurnālā. Grūti aizmirst viņa dzel

teno, spožo acu drudžaino skatienu. Pēc tam viņš pieliecās pie ma
nis un klusiņām apjautājās, kāpēc esmu nākusi uz šo skolu.

— Tāpēc, ka esmu slikta.



—  Kur tu esi dzimusi?
Protams, ka viņš to zināja pats. Vēl nebiju paguvusi atbildēt, kad 

viņš jau dedzīgi, ar aizrautību runāja par manu dzimto pilsētu. V is
pacilātākā runas veidā viņš apgalvoja, ka visā Spānijā nav krāš
ņāka apvidus, bet es viņu lāgā nesapratu. Beidzot viņš apklusa, 
pavērās manī apdzisušu skatienu un jautāja, cik man gadu.

— Astotais gads.
— Kad tev būs astoņi?
—  Nākošajā gadā.
— Tātad tev ir tikai septiņi, —  viņš teica un no jauna noliecās 

pie manis. — Vai tu saproti, par ko es runāju? Par ko es tev stāstu?
— Jū s teicāt, ka mīlat jūru . . .
— Un ko vēl? Vēl ko?
Es nezināju, ko lai viņam atbildu. Viņš noglāstīja man plecu un 

no jauna sāka uzdot savādus jautājum us: kādi izskatās mani ve
cāki, kādā ielā es dzīvoju, kāda ir mūsu māja, kādas gleznas rotā 
mūsu sienas, kādi mums aizkari. Beidzot viņš atkal aizklāja muti 
ar kabatas lakatiņu un norādīja ar roku, ka es varot iet.

Apmēram pēc divām stundām viņam atnesa māla bļodiņu un 
koka karoti. Viņš pacēla vāku, un viņa seja gandrīz pazuda garaiņu 
mākonī. Pēc tam viņš sāka ēst — ļoti gausi, pastiepis uz priekšu 
apakšējo lūpu. Tikmēr mēs, kādi desmit bērni, stāvēdami viņam 
apkārt, lasījām skaļā balsī. Nav šaubu, ka skolniekus uzjautrināja 
šis skats, viņi ik pa brīdim apklusa, sprauslāja — taču skolotājs 
nekā nemanīja, viņš pat izmantoja klusuma brīžus, lai pažēlotos 
par likteni. Viņš runāja apmēram tā:

— Kauns un negods! Kauns un negods! Tās esot pusdienas? No 
šīm samazgām jāpārtiek tam, kam jāuztur sava māte, sieva un 
trīs mazuļi? Vai tad cilvēkbērnu vidū nekad nevaldīs taisnība? 
Augstā debes! Kur, kur ir taisnība? Kāpēc vieniem — viss. un 
citiem —  nekas? Sasodīts, kā dedzina! Atkal sabēruši piparus bez 
jēgas. Par ko, par ko man jāiet bojā šai stallī? Kas mani lūdza no
ņemties ar grāmatām un ar varu dzīt zināšanas šo ļaunuma apsēsto 
stulbeņu galvās? Būtu mājās tirgojies ar makšķerēm un dzīvotu 
kā sultāns . . .

Beidzot viņš saņēma bļodu ar abām rokām, izdzēra šķidrumu un 
noslaucīja lūpas ar to pašu netīro mutautu, kurā b ija  klepojis.

Kad beidzās stundas, viņš atkal mani pieaicināja klāt un sīki 
pastāstīja, ka esot dzimis zvejnieku ciemā, pie pašas piestātnes.

— Mums bija bodīte, kur pārdevām makšķerēšanas piederu
mus, —  viņš beigās teica. Un lūdza brīdi pagaidīt, kamēr uzrakstī
šot vectēvam.



Es gaidīju, bet viņš rakstīja un plēsa lapiņas. Beidzot viņš pa
sniedza man rūpīgi salocītu zīmīti.

— Atbildi gaidu šodien, — viņš teica. —  Neaizmirsti — šodien.
Izgājusi uz taciņas, es atlocīju vēstuli un izlasīju:
«Meitenei nepiedien tikties ar šiem tumšajiem, samaitātajiem 

rādījumiem. Turklāt mitrums var ļauni atsaukties, uz viņas vese
lību. Es, sev par nelaimi, ļoti labi zinu, ka skolā ir mitrs, bet ne
viens neklausās manās sūdzībās. Neviens nepūlas izlabot jumtu 
vai nomainīt salmus ar dakstiņiem. Ja  būtu runa par cūkkūts jaunu 
jumtu, tad, protams, tas būtu kaut kas cits, vai ne? Sakarā ar visu 
to es piedāvāju mācīt meiteni mājā. Es varētu nākt ik dienas 
laikā, kuru jūs norādītu. Nav šaubu, senjor, ka Jū s zināt, cik sva
rīga ir meitenei izglītība. Tādēļ lai mūs neatbaida upuri.

Esmu pārliecināts, ka manu priekšlikumu pieņemsiet. Patiesi 
Jūsu

Leons Izraels, 
vietējās skolas štata skolotājs.

P. S. Jūsu mazmeita — laba meitene.»

Es paliku neizpratnē stāvam. Iedomājos, cik neciešami garlaicīgi 
mācīties noslēgti vectēva mājā. Gluži kas cits šī brīnum jaukā 
skola, tanī — skaties kur skatīdamies — domās pārcelies uz nezi
nāmām tālēm!

Pirmo reizi es izpratu ļaunumu tieši tad, kad mani nosauca par 
labu. Es saplēsu zīmīti sīkās driskās, un tās kā balts spiets aizli- 
dinājās vējā. Kopš tā laika man uz visu mūžu palikusi pārliecība, 
ka tur, uz netīrās taciņas, es pazaudēju bērnību.

Pie galda, sēdēdama iepretī vectēvam, es sacīju:
— Skolotājs grib nākt šurp katru dienu.
— Ko tas trakais te pazaudējis?
— Viņš lūdza tev p ateik t. .  .
—  Tu labāk pasaki viņam — zini ko? Ko viņš izdarījis ar la

bību, ko es viņam aizdevu? Ko izdarījis ar naudu, a?
— Viņš teica — ja  tu gribi, viņš mani apmācīšot privātstun

dās . . .
— Uz parāda rēķina, vai? Nav trāpījis uz īstā! Ar mani šādi 

jociņi neies cauri. Vai tev skolā neveicas?
— Nē, nē. Es inācos labi.
— Ko tad tu gribi? Gribi te mācīties?
— Es neko negribu, vectētiņ, goda vārds. Viņš . . .
— Es nesaprotu. Ja  tu tur mācies visu, kas vajadzīgs . .  . Bet 

tavs skolotājs ir blēdis un krāpnieks. Palicis man parādā vairāk 
nekā tūkstoš reālu.



— Viņš lūdza, lai tu drīz atbildot. Viņš vienmēr steidzas.
—  Steigtos parādus nomaksāt! Lūgt mēs visi esam gudri.
—  Man viņam jāaiznes atbilde . . .  no tevis.
—  Būs viņam atbilde.
Sirds man krūtīs dauzījās aiz prieka. Tomēr es zināju, ka uz

vedos slikti, — ja  nebūtu saplēsusi vēstuli, viss varētu izvērsties 
citādi.

Tad es pateicu, ka skolā smejas par manu kleitu.
—  Ko tad tu gribi vilkt mugurā? Kad tu beidzot liksi mani 

mierā?
— Es gribu zābakus un velveta bikses.
—  Labi. Pasaki Vilkam, viņš tev sameklēs.
Nākošajā dienā apģērba ziņā es biju līdzīga puišelim, kas tīrīja 

par piecdesmit sentimo staļļus un staigāja pa ielām ar slotu pār 
plecu. No viņa mēs nopirkām bikses un kreklu.

Skolotājs nebrīnījās — viņš pārāk nepacietīgi bija mani gaidījis. 
Es piegāju pie katedras un pasniedzu salocītu zīmīti, uz kuras 
vectēvs bija uzrakstījis tikai: «Nē!»

Skolotājs nogrima pārdomās, paturēdams zīmīti rokā. Tad sa
burzīja to un nometa uz grīdas. Viņš nebilda ne vārda, tikai visu 
rītu trīsošu roku krāsoja kartona piramīdas. Reizēm viņš skatījās 
uz mani. Puikas zobojās par viņu vienā laidā, bet viņš to, liekas, 
nemanīja. Tieši tad man iedeva iesauku «Ģenerālis Stulbenis».

Kad mēs gājām laukā no skolas, skolotājs pienāca pie manis 
un saņēma aiz rokas. Bērns gulēja, atbalstījis galviņu uz tēva 
pleca. Es vilkos nopakaļ un jutos nelāgi.

Mēs nonācām līdz lielajam  ceļam, kas šķērsoja vectēva īpašumu. 
Aiz melnu govju ganāmpulka gāja vairāki gani, viņu skarbie uz
saucieni kā aprauti pātagu plīkšķi šķēla rīta gaisu.

— Tas viss pieder viņam, — sacīja skolotājs. — Tas un gandrīz 
viss ciems. Bet vecais skopulis ģērbj tevi skrandās kā pēdējo 
lupatlasi. Kādu grēku pēc tev jāpanes šo lauķu stulbo atvašu 
nelāgā sabiedrība un jācieš no mitruma, kas dzen postā mūs visus? 
Kāpēc viņš nevēlas tev dot pienācīgu izglītība?

— Viņš negrib, negrib, — es steidzos apgalvot, žņaudzīdama 
dūres. —  Jum s nav vērts pie viņa iet. Viņš sadusmosies, spļaus 
uguni un zēveli, kā saka Vilks.

— Redz, kā? Spļaus uguni?
—  Jā , jā, viņš lādas un zaimo.
—  Augstais dievs, kāds paraugs! Kāds paraugs bērnam!
—  Goda vārds, viņš negrib, lai jūs mani mācītu mājā. (Bet es 

zināju neteikt: «Un es arī negribu.»)



— Vecais skopulis, pašmīlis, bezdievis! —  Skolotājs grieza zo
bus un nospļāvās. — Kur taisnība? Kur taisnība?

Viņu bija sagrābis tas neprātīgais satraukums, kad seja tumši 
piesarka un acis mežonīgi dzirkstīja. Bērns pamodās, satrūkās, sāka 
raudāt un dauzīt ar rociņām tēvam pa galvu. Taču tas, nekā ne
manīdams, soļoja gar taciņas malu.
. — Debesu tēvs, kam vajadzīgi šādi cilvēki? Kāpēc esmu zie

dojis savu jaunību, kāpēc degu, cerēju, sapņoju? Mēs ciešam 
badu, dievs, mēs ciešam badu! V ai tad tu nedzirdi ik brīdi, ik 
mirkli, ka mēs ciešam badu? Es zinu, es zinu, arī mājās mani 
uzskata par vainīgo, visu gāž man virsū! Bet ko es varu? Ko es 
varu? Pasaki man kaut tu, kungs, — ko es varu?

Jautājum s «Kur taisnība? Kur taisnība?» nemitīgi skanēja viņa 
runās, kustībās, pat klepošanā.

— Bet vecais nejēga un bezdievis pūst savā zeltā!
Tas mani pārsteidza. Kur tad vectēvam zelts? Un nezin kāpēc 

ienāca prātā klēts, pilna ar saulē apsarkušām kukurūzas vālītēm.
— Kam viņam nauda? Kam viņš glabā savu nolādēto zemi? Ai, 

kaut nosaltu visa viņa labība, sagrūtu m āja un nobeigtos visi 
viņa suņi!

Lai nu ko, bet suņus gan vectēvs pažēlotu.
—  Un nu — šis nabaga, nevainīgais radījums. Ko viņa redz tanī 

mājā? Kā viņa tur uzaugs, nabaga mazā?
Aiz nelāga prieka pārpilnas sirds «nabaga mazā» sāka dipināt 

ar kājām pa mīksto zemi. Kaut kas bija manī pamodies un pačuk
stējis, ka te ir — mans sabiedrotais. Es jutu, ka drīz man izdosies 
no šejienes aizbēgt.

— Nāc man līdzi, manu dārgumiņ, — aicināja skolotājs.
Un veda mani sev līdzi. Viņš īrēja  divas istabas virs ciema vei

kala. Veikalā tirgoja ar krāsām, svecēm, cilpām (lai varētu medīt 
tai laikā, kad medības aizliegtas) un riepu gabaliem, no kuriem 
te meistaroja apavus. Un tad vēl nezin no kādiem laikiem te stā
vēja muciņa ar olīvām.

Bodnieks bija  ar uzrautu degunu, jau  pa gabalu no viņa dvesa 
degvīna dvaka. Veikalam līdzas turpat aiz sienas bija  viens no 
vietējiem  krodziņiem; bodnieks bija  sienā izcirtis lodziņu, pa to 
viņš mēdza pabāzt galvu un vienā mierā pieprasīt:

— V ēl vienu.
Krodzinieks sniedza glāzīti pēc glāzītes, un bodnieks taupīja 

enerģiju.
Tai dienā viņš, uzvilcis cepuri uz acīm, sēdēja uz grīdas ar 

runci klēpī. Skolotājs viņu sapurināja, pamodināja un, norādīdams 
uz mani, ievaim anājās:



Redzi, paskaties! Kas to būtu varējis iedomāties? Tā ir viņa 
mazmeita! Skrandās, bez uzraudzības! . . .  Bet viņš varētu visus 
apbērt ar platīnu! Jā , tieši ar platīnu! Man sāp sirds, raugoties uz 
šo nevainīgo mazulīti! Es viņu mācīšu par velti! Ko tu teiksi par 
tādiem cilvēkiem kā viņas vectēvs? Ko tu domā par šo veci? . . .

Bodnieks pastūma uz augšu cepures nagu — pirksti lāgā ne
klausīja — un paskatījās uz mani.

— Atpalicība! — Viņš nožāvājās.
Skolotājs vēl paklaigāja par mana vectēva ļaundarībām, par 

viņa skopumu, bezdievību, par to, cik viņš esot smieklīgs. Jāsaka 
gan, ka neviens īpašu vērību šai klaigāšanai nepievērsa. Toties 
visi, kas tur b ija  — gan bodniece un divas trīs apmeklētājas — , 
raudzījās uz mani ar ziņkāri un tādu kā līdzjūtību.

Beidzot mēs kāpām augšā. Istabās ieplūda smakas no lejas. Man
tas b ija  sakrautas cita citai virsū —  liekas, tās tika pirktas, rēķi
noties ar plašām telpām, — tāpēc jo  nožēlojamākas šķita visas 
šīs grāmatas, šķīvji, kastroļi, apģērbi, apavi. Turpat vai visu istabu 
piepildīja divas gultas, vienā gulēja skolotāja māte — paralizēta 
un ne gluži savā prātā, viņas acis zem lakatiņa raudzījās cieši uz 
priekšu; vedekla viņu baroja, bet jaunpiedzimušais mazdēls bija 
piesiets mātei uz muguras. Pa gaužām mazo lodziņu no pelēkās 
ieliņas istabā spraucās skopa gaisma.

Skolotājam  bija  vēl viens dēls, vecākais. Es tūdaļ sapratu, ka 
viņš neredz, — tā viņš pacēla acis, izdzirdis tēva balsi. Viņam 
varēja būt gadi četri.

Skolotāja sieva bija jauna, ar lielām, melnām acīm; melno matu 
garās šķipsnas vijās apkārt kaklam. Vīrs norādīja viņai, cik es 
esmu slikti apģērbta, viņa pameta vienaldzīgi uz mani acis, neko 
neteica un no jauna iebāza vecenei mutē karoti. Skolotājs sadus
mojās. Viņš staigāja šurp un turp pa mazo, brīvo grīdas laukumiņu 
un sacīja:

—  Kā tev liekas, ko atbildēja tas nelietis? Viņš rupji atbildēja: 
«Nē.» Redz, ko viņš izdarīja! Redz, kā apgājās ar mani! Ar mani, 
kurš varētu desmit gadus no vietas mācīt viņu un mācīt! Kāpēc 
tu klusē? Vai tu domā, ka es nezinu, kas tev prātā? Domā, ka es 
neredzu, ko tu prāto? Cik tev ar mani grūti — redz, ko tu domā! 
Nu, nu, runā tik! Es nespēju vairs paciest šo upuri, šo klusēšanu! 
Es ļoti labi zinu, ka esmu tev apnicis. Tu esi jauna, e j, es neturu! 
Pamet šinī kapsētā mani un bērnus! E j! Ko tu vēl gaidi? Es tevi 
neturu. Ej taču, e j !

Sieva klusēja. V iņa pabaroja vīramāti, piecēlās un iegāja otrā 
istabā.

— Sēdies, — norādīja man skolotājs, smagi vilkdams elpu. Es



apsēdos, viņš atvēra grāmatu. Viņš lasīja skaļā balsī atsevišķas 
vietas no svētajiem  rakstiem. Aklais zēns apsēdās viņam pie kājām 
un pacēla augšup acis, it kā varētu redzēt skolotāja balsi.

Mani nomāca garlaicība, bet aiziet es neuzdrīkstējos. Beidzot 
durvīs parādījās sieva un, atbalstījusi galvu pret stenderi, sāka uz 
mums skatīties vēl asaru miklām acīm. Skolotājs ievēroja, ka viņa 
raudājusi, un aizcirta grāmatu ciet.

— Ej nu, — viņš man sacīja. — Ej un pasaki vectēvam, ka esmu 
tevi m ācījis privātā stundā. Naudu es negaidu. Man nekā nevajag. 
Vai dzirdi?

Es aizskrēju. Vectēvam neteicu neko. Ne tanī dienā, ne arī 
vēlāk. Kaut arī skolotājs atšķīra mani no «lauķu stulbajām atva
sēm», veda pie sevis m ājā un lasīja man evaņģēliju vai «Spānijas 
vēsturi».

Bet ļaudis, noraudzīdamies uz mums, tērgāja:
«Vai tad viņam sirds nav krūtis? Ak tu, vecais augļotājs! . . . 

Jā , trūcīgie tomēr ir labsirdīgāki par bagātajiem. Vai redzējāt, kā 
nabadzīte apģērbta? Un nabaga dons Leons māca mazo par velti!»

Taču vectēvs nezināja neko.
Dažas dienas vēlāk, kad skolotājs bija beidzis notiesāt savu rīta 

maltīti, viņš lika man aiznest bļodiņu. Sis uzdevums klasē bija po
pulārs — pa ceļam bija iespējams aizskriet līdz upei; tieši šai laikā 
vardes piemīlīgi tupēja uz akmeņiem.

Pati nezinu, kāpēc, bet man iegribējās uz ielas nogaršot sarka
nīgo suslu, kas vēl bija bļodiņas dibenā, un pārliecināties, vai 
tiešām tā ir pārāk sapiparota. Pie šīs nodarbības mani notvēra 
bodnieks.

— Ko tu, nabadzīte dari?
Es nosarku un dzīros paslēpt seju, bet viņš klaigāja:
— Tātad izsalkusi? Var būt, ka galu galā viņš tevi arī badā 

mērdē?
Es neatbildēju. Sievietes, kas tobrīd upē skaloja veļu, izdzirda 

viņa sacīto un pārmeta krustu.
Tiklīdz tas nonāca skolotājam  ausīs, viņš nekavējās izbazūnēt 

pa visu ciemu —  ka vectēvs «ne vien aiz skopuma bērnu neap
ģērbj, bet mērdē arī badā». Es stāvēju nokārtu galvu un nebildu 
ne vārda. Ļaunums bija man vairs tikai tukša skaņa.

Tikmēr nabaga vectētiņš bārās kā senāk, draudēja visai pasaulei, 
izdāļāja ar plēsonīgu izskatu uz parāda gan naudu, gan zemes 
gabalus, nekad nesaņēma aizdoto atpakaļ, pamazām putēja laukā 
un pieglaimojās suņiem. Jāatzīstas, ka manu sirdi urdīja šaubas 
un mani m ocīja sirdsapziņa. Es zināju, ka daru slikti, un naktīs 
vilku pāri galvai palagu, tāpēc ka tolaik sāku bīties no elles.



Reiz uz ciemu ar vecu, sagrabējušu smago mašīnu atbrauca 
divi puiši. V iņi apstājās uz ceļa tieši tobrīd, kad mēs nācām no 
skolas. Abi bija  jauni, plecīgi, līdzīgi kā brāļi, zilos virsvalkos, 
saglaustiem matiem, benzīna smakas piesūcināti.

— Labie ļaudis, paklausieties! — viņi auroja, nostājušies gal
venā laukuma vidū.

Dzīdami jokus un tērgādami, viņi ar ārkārtīgu piesardzību izcēla 
no kastēm divas brīnišķīgas mašīnas: vienu — kino rādīšanai, 
otru — makaronu izgatavošanai.

Šarlatāni savu amatu prata. V iņi apmetās iebraucamā vietā, 
kur bija tīrs stallis, un ķērās pie sabiedriskās domas apstrādāšanas. 
Drīz vien tur savērpās vesels spiets sieviešu, tās nesa miltus un 
saņēma lielus maigas un baltas lentas rituļus. Ai, kas tā bija  par 
mašīnu, kāds skaistums! Es nekad vēl nebiju tādu redzējusi. Savu 
mūžu ne. Tā bija pat vērtīgāka par tiem dārgumiem, ko iepriekšējā 
dienā biju atradusi vecajā  kapsētā. Man svētlaimē aizrāvās elpa, 
kad viens no puišiem teica:

— Panāc šurp! Vai negribi pagriezt?
Laikam es piesarku aiz laimes. Mašīna spoži mirdzēja, kloķis 

griezās, griezās. Man norasoja piere. Bet sloksnītes līda laukā un 
lejasgalā skaisti izlocījās. Reizēm kloķis iesprūda, tad man v a ja 
dzēja to mazliet paraustīt. Nu, kusties!

Puiši skatījās uz mani un smējās. Liekas, viņiem bija  jautri. Un 
ari veikals zēla.

—  Nu, pietiks, —  sacīja viens no viņiem.
— Ai, nē! V ēl mazliet, lūdzu! Mazmazlietiņ, senjor! Tikai 

mirklīti.
Viņi smējās atkal. Viens gatavoja mīklu, otrs m īcīja. Es griezu 

kloķi. Laikam biju labi griezusi, jo  sāka sāpēt roka, tā kļuva tik 
smaga kā svins. V ajadzēja pārtraukt.

Es tik ļoti satraucos, ka puiši sacīja:
— Tu esi malacis. Vari nākt par brīvu skatīties kino.
— Vai jūs mani pazīsiet? Atcerēsities?
Viņi smējās locīdamies, un abi apgalvoja, ka pazītu manu seju. 

lai ietu vai līdz pasaules galam. Un tā es aizgāju uz kino.
Tai pašā tumšajā stallī sapulcējās jaunieši, aizslēdza durvis, iz

klāja maisus un novietojās uz tiem gandrīz vai garšļaukus. Puiši 
rādīja uz balsinātās sienas saplīsušu mēmu filmu. Aizbildinādamies 
ar to, te b ija  sapulcējušies jaunieši, lai apkamptos, un tagad tumsā 
apslāpēti smējās.

Es apsēdos pie paša aparāta. Puiši sačukstējās un kratījās no 
smiekliem. Katrreiz, iekams aizdedza uguni, viņi trīs reizes no- 
šķindināja zvaniņu.



Es garlaikojos un nesapratu neko. Turklāt b ija  ļoti karsts.
Beidzot es nolēmu iet prom, kad pēkšņi turpat līdzās pamanīju 

makaronu mašīnu. Blāvajā gaismā, kas atstaroja no ekrāna, mans 
dārgums vilinoši zilgani vizēja. Un es nodomāju: «Ņemšu un aiz
nesīšu Paslēpšu zem gultas, un tā būs mana, tas ir viss.» Tad va
rēšu taču griezt kloķi pēc sirds patikas un neviens nespēs man 
nekā padarīt! Augu dienu — gan skolā, gan baznīcā, gan dārzā — 
es dzirdēšu klusu balsi: «Un tev ir mašīna, tā stāv zem gultas, ne
viens to negriež, vienīgi tu, vienīgi tu.» Nekad vēl nebiju neko 
tik ļoti vēlējusies. Taisnību sakot, man rotaļlietas nepatika. Taču 
šī mašīna, liekas, b ija  tikai man vienai taisīta.

Līdzās gulēja tukšs maiss —  no tiem, kurus klāja uz grīdas. 
Kamēr puiši nodevās savam darbam, es ļoti piesardzīgi noslēpu 
mašīnu maisā un aizvilku sev līdzi. Klusiņām izzagos laukā un 
uzkāpu pa kāpnēm, cerēdama iziet cauri dzīvojamām istabām, no
kāpt dārzā un tikt laukā pa vārtiņiem. Kad sāku kāpt lejā, mani 
ievēroja viena no saimnieka vedeklām.

— Ei, paklau! —  viņa uzsauca, satverdama mani aiz rokas.
— No kurienes tu nāc?

— No turienes, apakšā . . .  no kino.
— Kā no apakšas? No tā zaņķa? Ko tu tur darīji, a?
Te pa durvīm pabāzās skolotāja galva, viņš bija spēlējis kārtis 

ar saimnieka dēlu.
— Ko es dzirdu? — viņš iebļāvās. — Ko es dzirdu?
— Viņa bijusi tur lejā, tanī zaņķī, —  skaidroja vedekla. —  Nav 

ko teikt, īstā vieta bērnam! Uzrauga gan vecais mazmeitu, uz
rauga! Es esmu trūcīga sieviete, strādāju vai uz deguna krizdama, 
bet mani bērni tur kāju  nespers! Lai nu viens cilvēks saka!

—  Vai tavs vectēvs zina, ka tu gāji uz kino? —  jau tā ja  sko
lotājs.

— Jā  . . .  jā , zina . . .  — es bailēs sameloju.
— Kāds kauns!
Skolotājs pielēca kājās, iegrūda bērnu sievietei un saķēra mani 

aiz rokas.
— Paturiet manu acuraugu, — viņš nozīmīgi sacīja. —  Bet tu, 

maziņā, nāc man līdzi. Un kas tad tas? Kas tev tur maisā? Ko tu nes 
tai maisā?

Viņš noliecās, atraisīja maisu, un acīm atklājās mašīna.
Visi palika vaļā mutēm.
— Kāpēc . . .  kāpēc tu to nes? — beidzot jau tā ja  skolotājs.
— Es to nozagu! — es, rūgti raudādama, atzinos.
— Nevar būt, — teica skolotājs. — Meitenei nevarētu tas ienākt 

prātā.



Viņš aizvilka mani pie m ācītāja, kurš dzīvoja otrpus tilta. A t
ceros, ka bija jau satumsis un upē spīguļoja mēness.

Skolotājs sāka dauzīt pie durvīm, m ācītājs izskrēja laukā. Viņa 
sutana bija apjozta — viņš nupat kā bija  atgriezies uz velosipēda 
no astoņu kilometru attālā kaimiņu ciema, kas arī atradās viņa 
uzraudzībā. Viņam bija melnas, biezas uzacis, un šķita, ka viņš 
pastāvīgi dusmotos. Es tik ļoti baidījos viņa, ka, tikko pamanījusi, 
sāku drebēt. Tieši viņš bija  tas, kurš svētdienās mums stāstīja par 
elles liesmām un grēku, un viņa vārdi kā viesulis apvērsa visu 
manā sirdī.

Kā vienmēr drūms un īgns, viņš aicināja mūs istabā un, saņēmis 
virs vēdera rokas, sarauktu pieri klausījās skolotāja stāstījumā.

— Viņa bija tur, tai vietā, tai nešķīstajā vietā! Jā , jā ! Ar viņa 
ziņu. Viņam viss vienalga. Kā tas bērns aug? Kādās rokās tā no
kļuvusi? Cik ilgi mēs to pacietīsim? Mums ir savi bērni, savas rū
pes, bet tieši mums vajag uzmanīt nelaimīgo mazuli! Kur tas der? 
Un nu kalngals visam, viņš grūž mazo uz noziegumu! Kam bērnam 
mašīna makaronu gatavošanai? Kāds ir viņu uzkūdījis to darīt!

—  Labi, labi, —  m ācītājs pārtrauca, jādomā, viņu bija skolotāja 
vārdu plūdi nogurdinājuši. — Tātad viņa bija  tai vietā ar vectēva 
atļauju?

—  Kā tad, jūs jau dzirdat.
M ācītājs paskatījās uz mani.
— Meitenes, — viņš gausi vilka vārdus, —  neiet uz tādām 

vietām. V ai tu mani saprati?
—  Jā  . . .
—  Un nevalkā bikses . . .  Tu esi jau  sapratīga būtne. Nekautrība 

ir liels grēks.
—  J ā . . .
— Kas lika tev zagt? Vectēvs?
Es noriju siekalas, un viņš atkārtoja:
—  Vectēvs?
—  Jā  . . .  — es vārgā balsī meloju. Es zināju, ka tieši patlaban 

smagi grēkoju.
—  «Jā, jā» . . . Vai tu nekā cita neproti pateikt?
— Protu . . .
—  Tam jādara gals! —  no jauna iespiedzās skolotājs. — Jāg lab j 

nabaga cālītis!
—  Nu, nu, — iebilda m ācītājs, — nezaudēsim pašsavaldību. 

Kāpēc kliegt? Es uzrakstīšu viņas vecākiem, lai paņem no šejienes 
projām. Acīm redzot, vecais ir bērna prātā. Un pietiks par to. 
Atdodiet mašīnu īpašniekiem, un necelsim brēku.

Tā arī nolēma.



IV

Es nedabūju zināt, kas bija rakstīts tai vēstulē. Bet vectēvs lai
kam vispār par to nekad nedabūja zināt.

Pēc trim dienām atbrauca tēvs. Viņš pacēla mani uz rokām, es 
piebāzu seju viņam pie kakla, un man sametās ļoti, ļoti kauns.

Izdzirdis automašīnas troksni, vectēvs nokāpa lejā. Man šķita, 
ka pēkšņais tēva apciemojums bija viņu satraucis, — nekad nebiju 
viņu redzējusi tādu — gandrīz vai izbijušos.

Viņš pat aizmirsa par zobiem un mēģināja pasmaidīt.
Toties tēvs nervozēja un steidzās. Viņš noskūpstīja vectēvam 

roku un jautāja, kā viņam ar veselību. Un tūlīt pat pateica, ka mēs 
steidzamies un nekavējoties braucam.

— Jū s braucat? — brīnījās vectēvs.
— Jā , — sacīja tēvs. — Viņa ir pietiekami sodīta.
Vectēvs nekustējās ne no vietas. Suņi bija sastājušies viņam 

apkārt un rēja  uz manu tēvu.
— Kāpēc? — sacīja vectēvs.
Tēvs izlikās, ka nav dzirdējis.
— Paliec vēl vienu dieniņu, — vectēvs neatkāpās.
— Nē, nē. Tici man, tēvs, man ļoti žēl. Bet es nevaru. Var būt, 

,ka es vēl pirms ziemas iebraukšu . . .
Mani aizsūtīja ātrāk apģērbties. Es nezinu, par ko viņi runāja, 

kad palika vieni. Es apģērbos un grasījos iet lejā, bet Vilks, pa 
galvu pa kaklu kravādams manas mantas, teica:

— Tad nu gan tu esi slīpēts skuķis! — pamirkšķināja man un 
iespurdzās.

Es jutu, ka man aiz kauna svilst vaigi.
Mēs nepalikām pat uz pusdienām, vectēvs stāvēja pie kāpnēm, 

suņi skaļi rē ja  un siekalojās. Tēvs atkal noskūpstīja vectēvam 
roku. Bet es neuzdrīkstējos atvadīties.

Tobrīd es sapratu, kāds mājā valda tukšums un cik vectēvam 
skum ja dzīve. Sapratu, cik viņš ir vientuļš starp suņiem, kas viņu 
nemīl, un cilvēkiem, kas viņu nepazīst un nesaprot. Domāju, kas 
es būtu varējusi viņam būt, un atcerējos svešos, kas dziedāja zem 
balkona un ņirdza par viņa vecumu. Un atcerējos ari skolotāju, 
kurš vaimanāja: «Kur taisnība? Kur taisnība?»

Vectēva roka neveikli palika karājam ies gaisā, un viņš lūdzās:
—  Ko tad nu, paliec k a u t. . .
Tad viņš nolaida roku uz galvas kādam sunim, it kā būtu tikai 

gribējis to paglāstīt, vairāk neko. Suns ierūcās.
Es vairs vectēvu neesmu redzējusi. Un cik savādi —  kopš tā 

laika visi kā viens atzīst, ka es esot laba meitene. Visi, tikai ne es.



MUHAMADS MAULUTS (MAMS), 

ku rdu  rakstn ieks

PIECDESMIT FELSU

T ajā rītā mēs abi, es un mans draugs, nekādi nevarējām  piecel
ties. Gribējās tikai gulēt un gulēt savā nožēlojamā, bet siltā guļ
vietā. Tas tāpēc, ka mums nebija ko ēst. Vakar mēs līdz pašam 
vakaram nogaidījāmies mašīnu, bet veltīgi, mums no mājām tā 
arī nekā neatsūtīja —  ne ēdienu, ne naudu . . .  Parasti mēs katru 
nedēļu saņēmām no ciemata maišeli ar maizi, sīrupa bundžu un 
kaltētas vīnogas. Dažreiz bija arī rieksti, kas man ļoti garšoja. Bet 
pagājušajā nedēļā man atsūtīja arī vēl ceturtdaļu dināra. Tie tik 
b ija  prieki!

Taču tagad mēs nezinājām, ko lai domājam. Kas noticis? Kāpēc 
mūs aizmirsuši? Varbūt viņiem tur ciematā arī pašiem nav ko ēst? 
Viņiem laikam būs izbeigušies milti, un arī paši sēž izsalkuši. Sī 
doma, ka mana nabaga māte, tēvs, māsiņa un brālītis, sūtīdami 
mani uz pilsētu mācīties, atrāvuši sev pēdējo maizes kumosu, dzina 
mani izmisumā. «Kā smags slogs uz viņu pleciem uzgūlusies mana 
mācīšanās,» es domāju, un mani m ocīja sirdsapziņas pārmetumi.

Klusēdams nekustīgi gulēju, iegrimis šajās skum jajās domās. 
Mans pieklusušais draugs laikam domāja to pašu. Tad viņš tikko 
dzirdami ierunājās:

— Celies, brālīt, laiks iet uz skolu. Šodien mums būs grūta diena. 
Vai mēs izturēsim ar tukšajiem vēderiem . . .

Iztraucēts no pārdomām, es atbildēju:
—  Zini, man tā vēderā rūc, ka nekā nedzirdu. Ko tu tur teici, 

runā skaļāk, —  un, ciešāk pārvilcis sev pāri segu, es aizgriezos 
pret sienu. V ēl tikai brītiņu, tikai brītiņu pagulēt! Taču tad pie 
pašas auss man bargi atskan: «Celies, ir laiks!» — un es lēnām 
ceļos, sajuzdams pakrūtē smeldzošu tukšumu un visā ķermenī 
smagumu. . .

Mēs nemazgājāmies, lai nebūtu jāskrien pēc ūdens uz šķērs
ielas otru galu. Ciešāk savilkuši jostas, mēs izgājām no mājas un 
lēnām slājām  uz skolu. Pa ceļam sajutām olu kulteņa, siera, ceptas 
gaļas smaržas . .  . Tās izplūda no dzīvokļiem . .. Cenzdamies ievilkt 
degunā visas šīs smaržas, lai kaut nedaudz nomierinātu neizturamo 
izsalkumu, mēs elpojām iespējami dziļāk.

Mans draugs bija kalsnējs un garām kājām, bet es — sev par 
lieliem sirdēstiem — maza auguma un apaļīgs. Ik pa brīdim es



atpaliku no viņa, un man mazā auguma dēļ bieži b ija  jādzird ne 
mazums dzēlību. Bet šodien viņš bija izdomājis kaut ko citu kā 
izsmiet mani, un tas mani viesa nevaldāmu niknumu — viņš mani 
nosauca par kamollti. «Nekas,» es domāju, tikko valdīdams aiz
vainojumu, «sacelsies stiprs vējš, sagrābs tevi, tādu kārnu, un 
aizmetis tālu prom uz kādām svešām zemēm. Bet es, ja  jau esmu 
kamolītis, mierīgi velšos savu ceļu.» Lai cik savadi arī būtu, šī 
nejaukā doma mani mazliet nomierināja.

Mēs jau  tuvojāmies skolai, stigdami dubļos, kas k lāja ielas pēc 
vakarējās lietus gāzes, kad tieši man priekšā paspīdēja piecdesmit 
felsu liels naudas gabals. Zibenīgi metos pie tā, it kā tas varētu 
aizbēgt, un pacēlu to, notašķītu ar dubļiem. Pirms iebāzu naudas 
gabalu kabatā, paskatījos uz savu draugu — vai viņš redzēja? 
Protams, viņš bija visu redzējis. Zaudējis vai prātu, viņš sagrāba 
mani aiz rokas un drebošā balsī jau tā ja :

—  Vai tu naudu atradi? Cik? Piecdesmit felsu?
Es klusēju. No laimes biju zaudējis valodu. Es jutos tā, it kā 

manās rokās pēkšņi atrastos visi pasaules dārgumi. Man gar acīm 
pazibēja visdažādākie ēdieni. Man sāka tecēt siekalas, es nevarēju 
izrunāt ne vārda. Šķita, ka tagad man būs visi tie gardumi, par 
kuriem biju tikai dzirdējis. Tā aizdomājies, pavisam piemirsu savu 
draugu. Paskatījies uz viņu, es pabrīnījos — tagad viņš soļoja itin 
sparīgi un ātri.

Taču vēl apbrīnojamāk bija tas, ka arī es no viņa gandrīz neat
paliku!

Ar nepacietību gaidīdams stundu sākumu, es kabatā cieši žņau
dzu dūri ar naudas gabalu un klusi čukstēju: «Drīz mēs būsim 
paēduši!»

Ieskanējās zvans, un es traucos uz savu vietu.
Taču visu prieku aptumšoja mans draugs. Stundā viņš ik pēc 

brīža, pieliecies pie manis, atkārtoja vienu un to pašu: «Pielūko, 
ka nepazaudē!»

Kā nu es varēju pazaudēt! Es pat ne reizes netiku izvilcis no 
kabatas roku, kurā biju sažņaudzis dārgo monētu. Visu laiku es 
domāju tikai par atrasto naudas gabalu, kas manī viesa tik daudz 
cerību un vēlēšanos. Un ar katru reizi, kad draugs pieliecās pie 
manis, es sāku viņu vairāk neieredzēt un atbildēju, ar grūtībām 
valdīdams niknumu:

— Nebaidies, nepazaudēšu!
Taču viņš nelikās mierā. Starpbrīdī viņš mina man uz papēžiem. 

Viņa seja pārvērtās, ja  neviļus tuvojos skolas ēdnīcai. Viņš mani 
noveda tik tālu, ka biju gatavs atteikties no saviem sapņiem un



aizsviest monētu projām, lai tikai tiktu vaļā no drauga pētošajiem 
skatieniem un nepārtrauktās uzmanīšanas.

Tad zvans vēstīja otras stundas sākumu. Skolotājs sāka stāstīt 
kaut ko par pasauli, par debesīm, par zemi. Es viņā neklausījos. 
N evarēju domāt ne par ko citu kā tikai par ēšanu. Tā laikam notiek 
ar visiem ļoti izsalkušiem cilvēkiem. Domās dedzīgi pārliecināju 
skolotāju, ka viss — gan zeme, gan saule, gan viss pārējais — nav 
nekas salīdzinājumā ar mazo spīdīgo monētu. Tā man šobrīd likās 
pārāka par kuru katru debess spīdekli, pat par sauli.

Nākošā bija matemātikas stunda. Kaut arī pret šo zinātni iztu
rējos ar visdziļāko cieņu, galvā man tik un tā nekas nelīda. Es 
biju aizņemts ar filozofiskām pārdomām, kuras nobeidzu ar seci
nājumu, ka visam pamatā ir nauda, tie piecdesmit felsi, kurus es 
cieši žņaudzu saujā.

Pēkšņi skolotājs, laikam pamanījis mana drauga neparasto iztu
rēšanos, izsauca viņu pie tāfeles. Uzdeva viņam jautājum u un 
gaidīja atbildi. Bet viņš klusēja. Likās, ka viņš nebija dzirdējis 
jautājumu un nekā nesaprata, kas šeit notiek. Tad viņš neparasti 
skaļi iesaucās:

— Piecdesmit felsu, skolotāj!
Klasē sacēlās neiedomājams troksnis un smieklu vētra. Sanikno

tais skolotājs iebelza manam draugam pa pakausi. Viņš sarāvās, 
it kā atjēdzies izklaidīgi paskatījās uz manu pusi un, uzmetis kū
kumu, lēnām slāja atpakaļ uz savu vietu.

Jāatzīstas, smējos arī es, bet tikai ne par savu draugu. Es smējos 
no prieka, kas pildīja manu dvēseli. Pēc kaut kādām tur trīsdesmit 
minūtēm mēs beidzot būsim ēdnīcā un tad ēdīsim, ēdīsim un ēdīsim 
dažnedažādus ēdienus, kuri vēl aizvien zibēja man gar acīm. Kad 
paskatījos uz savu draugu un ieraudzīju viņa bēdīgo seju, viņa 
asaru aizmiglotās acis, mani rožainie sapņi izgaisa kā nebijuši. 
Sajutis neizsakāmu žēlumu, es viņam pačukstēju:

— Neraudi, brālīt, neraudi!
Bet asaras aizvien vēl ritēja pār viņa bālajiem  vaigiem, pār 

zodu un pilēja uz sola. Šņukstēdams un smagi elpodams, viņš 
pēkšņi nospiestā balsī jau tāja:

— V ai neesi pazaudējis?
Es vairs neizturēju un, atvēris plaukstu ar monētu, klusām teicu:
—  Še, ņem . . .
Viņa seja negaidot atplauka. Viņš pasmaidīja. Ieraudzījis viņa 

laimīgo seju, es sajutu atvieglojumu, it kā no manis būtu novēlies 
milzīgs smagums.



TOM1KO IN U l  

japāņu rakstniece

STRAZDI

Kadzuko ar troksni atbīdīja durvis uz priekšnamu un uzreiz 
saoda cepeša smaržu. V ai tiešām viesi? Viņa žigli nomazgāja rokas 
un skrēja uz ēdamistabu, kur bija sapulcējusies visa ģimene.

— Kāpēc tik vēlu, meitiņ? Pie mums atbraucis vectētis no lau
kiem . . .

Zema galdiņa priekšā, vietā, kuru parasti ieņēma tētis, sakrusto
jis  kājas, sēdēja saulē iededzis vecītis, ģērbies lauku drēbēs. Viņš 
izskatījās noguris.

— Kur tu tik ilgi b iji pazudusi? — nepacietīgi viņai jau tā ja  ja u 
nākais brālītis Dzjuns.

Kadzuko palocījās vectētiņa priekšā, kuru redzēja pirmo reizi.
— Biju aizņemta ar darbu, — Kadzuko atbildēja brālim. — Ne

domā, ka apkārt skraidīju. Un uzzināju šo to interesantu . . .
Pārējo Kadzuko gribēja pastāstīt māmiņai. Māmiņa ielika Ka

dzuko bļodiņā rīsus.
—  Ko interesantu? —  Dzjuns nerimās.
— Es dzirdēju putnu balsis. īstas putnu balsis. Tās bija ierak

stītas magnetofona lentē kalnos.
Pie vakariņu galda Kadzuko vienmēr mēdza stāstīt, ko viņa pa 

dienu pieredzējusi. Tā nu viņu mājās bija iegājies.
—  V ai zini, māmiņ, šodien mēs bijām putnu mīļotāju pulciņā. 

Mūs bija ielūdzis students Ono. Nu, tas, kurš dzīvo Itiro mājā. 
Vispār tas pulciņš gan ir domāts pieaugušajiem .. . Taču mums ari 
ļāva paklausīties putnu balsis un parādīja dažādus izbāzeņus. Vai 
tu, māmiņ, strazdus esi redzējusi? Izrādās, tos vienmēr ir ķēruši 
ar tīkliem — gan pirms kara, gan agrāk — un gandrīz visus iznī
cinājuši. Bet nu jau  būs pieci gadi, kopš pastāv likums par strazdu 
aizsardzību. Un to atkal ir kļuvis vairāk.

— Jā , es par to kaut kur esmu dzirdējusi, — māmiņa noteica.
— Un zini, māmiņ, pēdējā laikā ir radušies .cilvēki, kas pieprasa 

šo labo likumu atcelt. Viņi saka — strazdi kaitējot sējumiem.
— Bet mēs skolā mācījāmies, ka strazdi ir derīgi putni. Tie apēd 

kaitīgos kukaiņus, — sarunā iejaucās Dzjuns.
— Taču vai jūs zināt, ka strazdu ķeršana ir vienīgā nodarbo

šanās dažiem cilvēkiem kalnos? — sarunā iejaucās vecaistēvs.
— Viņi no tā vien pārtiek.



—  Bet skolā mums teica . . .  — Kadzuko gribēja iebilst, taču 
vecaistēvs viņu pārtrauca.

—  Kopš seniem laikiem kalnos mēdza izlikt tīklus putnu ķer
šanai. Zemes jau  tur ir maz. No kā lai dzīvo? Pēc kara šo pasā
kumu aizliedza. Taču daži slepus ķer strazdus un pārdod pilsētā. 
Un man šķiet, ka Tokijā daudzi būtu neapmierināti, ja  viņi neva
rētu nopirkt strazdus. Tie taču ir gaužām gardi.

«Strazdi gardi? . . .  Ko viņš runā, pat klausīties baismīgi,» Ka
dzuko nodomāja.

— Tiem, kas dzer sakē, strazdi ir visgaršīgākais uzkožamais, — 
vectēvu atbalstīja māmiņa.

Kadzuko acīs saariesās asaras: kā viņas māmiņa varēja tā runāt!
Istabas kaktā stāvēja vecs māmiņas skapis. Tikai tagad Kadzuko 

ievēroja, ka tas atgādina skapjus ar izbāztajiem putniem, kurus 
viņa šodien redzējusi putnu mīļotāju pulciņā. Gar sienām tur 
stāvēja brūni skapji ar eksponātiem. Vecais apkalpotājs dažus no 
tiem viņiem atvēra. Tajos tikpat kā dzīvi atradās dažādi putni.

Un, kad bērni ieraudzīja vitrīnu ar Dienvidamerikas kolibrijiem, 
viņiem gluži vai elpa aizrāvās aiz brīnumiem. Cik šie putniņi bija 
krāšņi! Zeltaini, ar gaišzilu lāsmojumu, sarkanzaļi, kas atgādināja 
varavīksnes krāsās zalgojošos lapgraužus, ar kronim līdzīgu violetu 
cekuliņu uz galvas — tie mirdzēja kā īsti dārgakmeņi.

Putnu dziedāšanu viņi b ija  klausījušies pirmā stāva liela jā  istabā. 
V arēja  aizvērt acis un klausīties, kā dzied putni kaut kur kalnos, 
kur čalo kalnu strauts.

«Vai jūs dzirdat, tā ir sarkanrīklīte,» priecīgi visiem paskaidroja 
vīrs, kas dziesmu bija  ierakstījis magnetofona lentē. «Un tagad 
dzied čunčiņš.»

«Bet tā ir žubīte.»
«Ejiet nu, ejiet, tā gan nav žūbīte!» pieaugušie strīdējās gluži 

kā bērni.
Pēc tam bija  piecēlies kāds vīrs un klusā balsī sācis stāstīt par 

strazdiem.
«Daži cilvēki,» viņš teica, «apgalvo, ka strazdi nodarot ļaunu 

sējumiem un ka tāpēc vajagot atcelt likumu, kas tos aizliedz medīt. 
Taču putnu pazinējiem ir skaidrs, ka runas par strazdu kaitīgumu 
ir nieki. Ja  likumu atcels, daudzi atkal sāks ķert strazdus ar tīk
liem. Ņemsim, piemēram, dzērvi. Kādreiz taču Japāna ir bijusi šo 
putnu zeme. Edo valdīšanas laikā dzērvju bija  ļoti daudz. Toreiz 
tās bija aizliegts medīt. Kopš pagājušā gadsimta beigām dzērvju 
kļūst aizvien mazāk un mazāk, un tagad tās var redzēt tikai Jasiro  
ciemā Jam aguti provincē un vēl kādās divi trīs vietās. Kad dzēr
ves, atlaidušās pāri Japāņu jūrai, nogurušas nolaidās krastā,
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cilvēki turpat uz vielas grāba viņas ciet. Tādēļ arī tagad dzērves ir 
liels retums. Tapat būs ar strazdiem. Tie sāks iidot uz Japānu 
arvien mazāk un mazāk, un tad varēsi rūpēties par viņiem un 
saudzēt tos, cik vien gribi, taču būs jau  par vēlu. Daži apgalvo, 
ka strazdi izperinot bērnus saltajā Sibīrijā un nevis Japānā, tāpēc 
mūsu zemē tos varot medīt. Taču, jo  mazāk strazdu aizlido uz 
Sibīriju, jo  mazāk arī .atgriežas atpakaļ.»

Kad bērni nāca mājup no pulciņa nodarbībām, Itiro ierosināja:
«Ņemsim un nosūtīsim vēstuli zemkopības ministram. Palūgsim 

viņu neatcelt likumu par strazdu aizsardzību.»
«Nosūtīsim,» Mitiko tūdaļ piekrita. «Rīt pat pastāstīsim par to 

klases sanāksmē.»
«Un es to pastāstīšu savās mājās un lūgšu visus protestēt pret 

likuma atcelšanu,» noteikti b ija  paziņojusi Kadzuko.
Bet tagad . . . Lūk, ko vectētis saka, un māmiņa, kas allaž bijusi 

tik laba un atsaucīga, šoreiz nostājusies tirgotāju pusē, kuri pārdod 
ceptus strazdus!

Kaut kā tikusi ar rīsu bļodiņu galā, Kadzuko pateicās par cie
nastu un steigšus izgāja no istabas.

Nākamajā dienā lielā starpbrīža laikā Mitiko sporta laukumā 
apjautājās Kadzuko:

—  Ko pie jums mājās teica par strazdiem?
— Pie mums? Tētis pārbrauca vēlu, bet māmiņa mūs neatbal

stīja  . . .
— Ko tas nozīmē — neatbalstīja?
— Neatbalstīja, un viss. Un vispār — es gandrīz nemaz nezinu, 

ko ie sā k t. . .
—  Kāpēc? Tiesa, arī mans tēvs stipri noskaitās, kad es viņam 

visu izstāstīju. «Tā nav bērnu darīšana,» viņš teica, «bāzt savu 
degunu politikā vai likumos.»

—  Tātad jūs nevēlaties pastāstīt bērniem par strazdiem? — Itiro 
neapmierināts jautāja.

— Kāpēc tu tā domā? — M itiko atbildēja.
Itiro joprojām  nerimās:
—  Vai jūs runāsit sapulcē vai ne?
«Ko tad es varu pateikt?» Kadzuko nodomāja. Viņu māca šaubas. 

V akar vakarā viņa nejauši b ija  noklausījusies tēva un vectēva 
sarunu. Izrādījās, ka vectētis b ija  atbraucis pie tēva aizņemties 
mazliet naudas. Zemnieki, kuriem bija  ļoti maz zemes, b ija  nolē
muši kopīgi nopirkt govis un organizēt piena pārdošanas koopera
tīvu. Taču viņi bija izdevuši naudu par saldētavas iekārtošanu un



citām ierīcēm, viņš stāstīja, iekrituši parādos, bet valdība nemaz 
nedomājot pildīt solījumu par aizdevumu.

Kadzuko, protams, negribēja, lai tiktu grozīts likums, kas aiz
liedz medīt strazdus. Jo  tad strazdus galīgi iznīcinās un tie vairs 
nelidos uz Japānu pārlaist ziemu. Taču tagad viņa zināja, cik grūta 
dzīve ir zemniekiem. Viņa nevarēja nedomāt par vectēva vārdiem, 
ka daudzi cilvēki ir spiesti ķert un pārdot strazdus, lai pašiem ne
būtu jām irst badā . . .

— Vai tu mēma esi kļuvusi, vai? To nu gan nebiju domājis, ka 
tu esi tāda zaķapastala, — sacīja Itiro. Un, izdarījis apgriezienu uz 
stieņa, nikni nolēca zemē, tā ka stienis sāka drebēt.

—  Nav tiesa, es neesmu zaķapastala . . .
— Tu esi kā vēja  rādītājs uz jumta. Vakar vairāk par visiem 

sašūti, bet šodien . . .  — Itiro nicīgi izmeta.
«Tu taču itin nekā nezini! Tev nav ne jēgas par to, kā dzīvo 

zemnieki,» Kadzuko nodomāja.
Noskaitusies uz Itiro, viņa nolēma nolēkt zemē otrpus stieņa 

un, apmetusi kūleni, gribēja ar abām rokām pieķerties pie šķēršļa, 
bet nenoturējās un smagi nokrita smiltīs. Viņai sametās tumšs gar 
acīm im sāka reibt galva.

Pēc maza brīža viņu jau  nesa pāri trokšņainajam skolas 
pagalmam uz ārsta kabinetu. Tur viņai iedeva sarkanus, salde
nus graudiņus un noguldīja uz kušetes. Kadzuko visiem spē
kiem pūlējās savaldīt asaras, taču laiku pa laikam skaļi iešņuk
stējās. Pašai nemanot, viņa bija iemigusi.

Un, kad atmodās, saule jau bija  gabalā.
Pagalmā skanēja jautras bērnu klaigas.
«Klases sapulce droši vien jau  beigusies,» Kadzuko izklai

dīgi nodomāja. «Interesanti, ko tad bērni galu galā nolēmuši?»
Sai brīdī klusi pavērās durvis un uz sliekšņa parādījās Mitiko.
Galīgi atmodusies, Kadzuko piecēlās no kušetes. Nekas vairs ne

sāpēja, tikai galva mazliet reiba.
— V ai tev ir labāk?
—  Jā , viss jau  pāri.
Kad viņas abas gāja pa gaiteni, Kadzuko apjautājās Mitiko, ko 

bērni nolēmuši: aizstāvēt strazdus vai neaizstāvēt?
—  Mēs ar Itiro visiem bērniem pastāstījām, bet viņiem vēl viss 

nav skaidrs no mūsu paskaidrojumiem. Tāpēc nolēmām — un arī 
skolotājs mūs atbalstīja — sadalīties grupās un savākt ziņas par 
strazdiem. Itiro un Resaku dosies uz laikraksta redakciju, bet mēs 
abas kopā ar Kumiko varētu iegriezties lauksaimniecības ministrijā, 
Aiziesim arī pie tā vīra, kurš mums stāstīja par strazdiem.

Pagāja vairākas dienas.



Bērni sapulcējās mazās mājiņas priekšā, mājas pagalma stūrī, 
kur dzīvoja Itiro.

— So mājiņu uzbūvēja mans brālis, — lepni viņiem paskaidroja 
mazā Kikuko, Itiro māšele. —  Dēļus viņam iedeva dažādi cilvēki..

«Māja» bija mazliet lielāka par suņu būdu. Tā bija  apbrīnojama 
māja, sasista no dažādiem dēlīšiem, no vienas vietas izraibināta 
ar ielāpiem.

Visi ar sajūsmu apskatīja mājiņu, bet neviens nedomāja līst tajā 
iekšā. Tad Itiro, būdams saimnieks, uzaicināja:

— Ejiet visi iekšā. Tā ir visērtākā apspriedes vieta. Es iešu 
pēdējais un aizslēgšu durvis.

Iestūķējis visus mājiņā, Itiro ar pūlēm aizvēra durvis un aiz
šāva bultu. Pa greizo lodziņu un sienu spraugām iekšā iespiedās 
dienas gaisma. Bērni saskatījās.

Ieraudzījis, ka sanākušo vidū nav Kadzuko, Itiro manāmi sa
drūma. Kopš tā laika, kad Kadzuko bija nokritusi no stieņa, Itiro 
vairs nebija skolā redzējis nedz viņu, nedz Dzjunu, un Miliko, kas 
bija  aizgājusi uz viņu mājām, lai uzzinātu, kas īsti noticis, pastās
tīja, ka Dzjuns guļ slims, bet Kadzuko tēvs aizvedis pie radiem 
uz laukiem.

Itiro noskatīja visus sapulcējušos un, notupies uz grīdas, uzai
cināja:

—  Nu, tad pastāstiet, ko kurš uzzinājis!
—  Mēs aizgājām uz lauksaimniecības ministrijas mežkopības 

departamentu, — iesāka Mitiko. — Tur mēs jautājām , ko strazdi 
ēd. Sākumā ar mums nemaz negribēja runāt, bet vēlāk viens 
ierēdnis visu ļoti laipni paskaidroja. Viņam bija  vesela tabule, 
kurā uzskaitīts viss, ko strazds apēd. Izrādās, ka strazda vēderā 
konstatēti tikai četri procenti graudu, toties trīsdesmit trīs pro
centus viņa uzturā ieņēma dažādi kukaiņi, kuri kaitē rīsa sējumiem. 
Sis tēvocis mums teica, ka strazdi nepavisam nav kaitīgi, bet gan 
derīgi pu tni. ..

— Viņi atlaižas novembrī, bet aizlaižas pavasarī, un pa šo laiku 
katrs apēd sešdesmit tūkstošus kaitīgo kukaiņu, — klusi piebilda 
kautrā Kumiko.

—  Labi, to visu mēs ierakstīsim tabulē un parādīsim visai klasei.
— Un ko tu, Resaku, uzzināji?
— Mēs bijām laikraksta redakcijā, — Resaku pastāstīja. — Tur 

mēs uzzinājām, ka šo likumu — tas sauksies «Daži grozījumi me
dību likumā» — parlamentā iesniegušas personas, kuras grib iekļūt 
parlamentā arī nākamajās vēlēšanās. Strazdu tirgotāji sola viņiem 
palīdzēt ietikt parlamentā, ja  viņi panāks likuma atcelšanu. Paš
reizējais likums stipri neizdevīgs strazdu tirgotājiem, tālab viņi



izgudrojuši, ka strazdi ir kaitīgi putni. Tāpat arī viņi saka, ka 
daudziem cilvēkiem neesot no kā dzīvot, jo  aizliegts medīt straz
dus.

— Un vai daudziem cilvēkiem tika atņemta peļņa tāpēc, ka aiz
liedza ķert strazdus? — Itiro jautāja.

—  Stāsta, ka ne vairāk kā diviem tūkstošiem cilvēku pa visu 
Japānu, — atbildēja Resaku, ielūkodamies piezīmju grāmatiņā.

— Tātad ari redakcijā ir pret to, lai atceltu tagadējo likumu! — 
priecīgi iesaucās Mitiko.

— Pret atcelšanu viņi gan ir, bet atvadoties tomēr noteica: 
«Lai nu kā, bet strazdi ir gaužām garšīgi!» Man taisni dūša aptē

rē jā s .
Ieraudzījuši Resaku apmulsušo seju, bērni sāka smieties.
Sai mirklī viņi izdzirdēja soļus un pie durvīm kāds pieklauvēja.
— Vai tu tā esi, Kikuko? —  ItLro uzreiz jautāja.
Aiz durvīm bija klusums.
— Hei, kas tur ir? Atbildi, Kikuko, —  vai tu tā esi?
Taču atkal neviens neatbildēja, tikai sāka klauvēt vēl skaļāk. 

Visiem kļuva mazliet neomulīgi.
Pēkšņi Itiro iesmējās. Viņš atšāva vaļā bultu un atvēra durvis. 

M ājiņā uzreiz kļuva gaišs no rudens pēcpusdienas saules siltajiem  
stariem. Uz sliekšņa smaidīdams stāvēja students Ono, kas dzīvoja 
Itiro mājas mansardā.

—  Ak nobijāties?! Kas tad jums te par sapulci?
— Es tūdaļ uzminēju, ka tas esat jūs. Saodu tabakas dūmus. 

Kāpēc jūs atnācāt pie mums? — Itiro mazliet dusmīgi vaicāja.
— Ne jau  tāpēc, lai jūs traucētu. Gluži vienkārši nodomāju: reiz 

jau  esat nolēmuši noturēt sēdi, vai tad nebūtu labāk iet manā 
istabā? Turklāt saimniece ir pagatavojusi šo to garšīgu. Bet Kikuko 
saka —  viņa neļaušot jums šurp nekā nest, jūs esot atņēmuši 
viņas mājiņu . . . Tāpēc es jūsu vietā šīs telpas atstātu.

Bērniem arī pašiem bija  apnicis sēdēt šaurajā skabūzī, un viņi 
ar prieku to pameta.

Studenta Ono vienkāršajā mansardā, kuru greznoja vienīgi 
plaukts ar grāmatām, bērni pastāstīja viņam visu, ko bija uzzi
nājuši.

—  Braši! — students viņus uzteica. —  Jū s esat savākuši tik 
daudz nepieciešamo ziņu, ka tagad klasē visi sapratīs, kā tas īste
nībā ir. Es pat nevarēju iedomāties, ka Jam akavas kunga stāsts 
jūs tik ļoti ietekmēs.

Starp citu, es viņu šodien sastapu. Atceraties, tāds garš? . . .  Viņš 
man pastāstīja interesantu gadījumu. Netālu no Mijakedzimas sa
las Idzu arhipelāgā ir kāda maza saliņa. Turienes iedzīvotāji to



sauc par Sambondakē salu. Tur dzīvo brīnišķīgi putniņi ar ceku
lainām galvām. Tie ir jūras zvirbuli. Kā retus putnus tos aizsarga 
likums. Bet kopš kāda laika amerikāņi tur ierīkojuši poligonu 
šaušanai ar lielgabaliem. Katru dienu rībēja lielgabali: bum, bum! 
Nabaga putni aiz bailēm pārstāja dēt olas. Un tā ir vienīgā sala, 
kur šie putni mitinās. To uzzināja kāds amerikāņu karavīrs, putnu 
mīļotājs, kas dienēja amerikāņu kara bāzē Tatikavā. Kopā ar ja 
pāņu putnu mīļotājiem viņš organizēja kustību par poligona pār
celšanu citā vietā, jo  citādi brīnišķīgajiem  jūras zvirbuļiem būtu 
jāiznīkst. Šis karavīrs, vārdā M oijers, uzrakstīja pat vēstuli Ame
rikas putnu mīļotāju biedrībai, lūgdams no tās palīdzību. Poligonu 
no Sambondakē saliņas pārcēla uz citu vietu. Taču tas vēl nav 
viss. Tagad šis poligons novietojies uz salas, kas atrodas daudz 
vairāk uz dienvidiem nekā Sambondakē. Bet tā ir dienvidu robeža 
novadam, kur mitinās kacuodori — putni, kas ļoti atgādina lielās 
kaijas. Zemāk par šo līniju tās vairs neapmetas. «Tagad,» Jam a- 
kavas kungs teica, «mēs no jauna gatavojamies iesniegt piepra
sījumu, lai no turienes aizvāc amerikāņu poligonu. Tādējādi iznāk, 
ka Japānā vispār nav vietas, kur amerikāņi varētu ierīkot kara 
poligonus.» — «Protams,» toreiz es pa jokam  atbalstīju Jam aka- 
vas kungu, «turklāt Japānas salas biezi apdzīvo tādi cilvēki kā 
ja p ā ņ i. .  .»

Klausīdamies studenta Ono stāstu, bērni locīja  iekšā garšīgos 
cepumus, ko viņiem bija  atnesusi Itiro māte.

Pēc tam visi izklīda pa mājām, lai sagatavotu tabules klases sa
pulcei.

Vectēvs bija  uzlūdzis Kadzuko tēti atbraukt uz laukiem. Koope
ratīva zemniekiem vajadzēja ar viņu šo to pārspriest. Un tētis 
nolēma paņemt līdzi arī Kadzuko.

Viņa pirmo reizi b ija  tik nomaļā kalnu ciemā, un vectēva m ājā 
viņai viss šķita tik neparasts. Vectētis izskatījās vēl vairāk saguris 
un vājāks nekā Tokijā.

Tētis tūdaļ pat uzsāka spraigu sarunu ar mājās sanākušajiem 
zemniekiem; Kadzuko neviens nepievērsa uzmanību, viņai kļuva 
garlaicīgi, un viņa devās meklēt savu brālēnu Siheju. Ielūkojusies 
tumšajā virtuvē, viņa ieraudzīja savu krustmāti, kas pavardā kūra 
uguni.

—  Vai cik žēl, — krustmāte bēdājās, — jūs atbraucāt, bet To- 
k ijē  un Sihejs vēl joprojām  ir uz lauka.

Zēni pārnāca mājās tikai vakarā, kad bija  jau  satumsis, un tūdaļ





ņēmās skaldīt malku un sanest govij ūdeni. Viņiem bija  tik daudz 
darāmā, ka viņi nemaz nepaguva ar māsīcu parunāt.

—  Tēti, kādēļ bērni kalnos tik daudz strādā? — iedama gulēt, 
Kadzuko vaicā ja  tēvam.

—  Redzi, Siheja tēvs kara laikā gāja bojā. Tālab saimniecība 
uzgūla uz zēnu pleciem. Un tad nu ir jāstrādā. Uz laukiem bērni 
vispār palīdz saimniecības darbos. Ari es bērnībā p alīd zē ju .. .  — 
tētis sacīja.

V aļējām  acīm Kadzuko klusēdama gulēja uz cietā matrača, ap
segusies ar plānu segu.

Kaut kur tālu kalnos vaidēja pūce. «Māmiņa un Dzjuns droši 
vien Tokijā  sen jau  guļ,» Kadzuko nodomāja.

— Tev, meitiņ, šeit laikam garlaicīgi, — ierunājās tētis, aizsmē
ķēdams gultā cigareti. — Aiziesim rīt ar vecotēvu un Siheju pa- 
sēņot un tad brauksim mājās.

Nākamajā dienā izgadījās jauks laiks. B ija skaidra rudens diena. 
Koki bija izrotājušies dzeltensarkanām lapām, vēl ziedēja savvaļas 
hrizantēmas, debess bija  kristāldzidra. Pa priekšu gāja vectētLs ar 
Siheju, nesdami uz muguras milzīgus grozus, aiz viņiem — Ka
dzuko ar savu tēvu. Viņi kāpa tai pašā kalnā, kas bija redzams no 
vectēva mājas verandas.

Kad viņi gāja pa ozolu birzi, pēkšņi no kājapakšas izspurdza 
mazs putniņš un iečivinājies aizlaidās.

— M elnais strazds! — Kadzuko iesaucās.
— Nekā, tā b ija  žubīte, — Sihejs pārlaboja.
«Fjut, fjut!» atskanēja dzidrajā, caurspīdīgajā gaisā tai vietā, 

kur liesmaini kvēloja kļavu lapas.
Brīdi visi klusēja.
— Kadzuko jau  arī mīl putnus, — vectēvs atcerējās. — Es te 

Sihejam  pateicu, ko Kadzuko Tokijā stāstīja par strazdiem, un 
viņš arī man uzklupa un sabāra strazdu dēļ. «Tā strazdu ķeršana,» 
viņš saka, «jāizbeidz. Tādi jauki putni! Ja  viņus iznīdēs, kas notiks 
ar laukiem? Kas tad iznīcinās kaitīgos kukaiņus?» Lūk, ko teica 
mūsu Sihejs.

Sihejs nedzirdēja, ko par viņu stāstīja. Viņš gāja kādus div
desmit soļus pa priekšu. Viņš Čīšām bija aizskrējis uz priekšu, ko
līdz sāka par viņu runāt.

— Tēvs, vai tu atceries, kā es bērnībā palīdzēju tēvocim Sē? 
Viņš ķēra ar tīklu strazdus, un man viņam bija  jāpalīdz apgriezt 
tiem sprandu, — tētis sacīja. — Atceros, ka es gandrīz rau d āju . . .

— Mūsu Sihejs ir lāga zēns, — vectēvs turpināja. — Karina 
kokos strazdu būrus, pievāc putnu mazuļus, kas no ligzdas izkri
tuši, rūpējas par tiem, b a ro . . .  Jā , Kadzuko, vai jūs jau  nosūtījāt



vēstuli lauksaimniecības ministram? Bērni no tās skolas, kurā mā
cās Sihejs, jau  pirms kāda mēneša esot nosūtījuši ministram vēs
tuli. Visa klase parakstījusies.

Beidzot viņi b ija  sasnieguši plašo kalnu plato. Zem lapegles, 
nolicis zemē grozu, stāvēja Sihejs. Viņš darīja kaut ko savādu: 
pielicis plaukstas pie mutes, atdarināja skaņas, kas izklausījās pēc 
flautas dziesmas.

—  Tjū-tjū-tjū , — viņš dziedāja.
«Tjupin-tjupin-tjupin,» tālumā atskanēja atbilde. Uz lapegli sāka 

laisties skaisti putniņi zvirbuļu lielumā. Salaidās kādi divdesmit 
gabali. Putni lēkāja pa zaru zariem un skaļi čivināja. Viņu čivi
nāšana kā lietus lija  pār četriem cilvēkiem, kas stāvēja zem lap
egles.

Kadzuko un viņas tēvs kā apburti raudzījās uz Siheja rokām. 
Bet viņš tikai dziedāja un dziedāja kalnu saules zeltītajos staros, 
un putniņi, nebaidīdamies no cilvēkiem, mīlīgi vīteroja zaros, 
vicinādāmi ar astīlēm. «Šis zēns un putni sadzīvo kā labi draugi,» 
Kadzuko nodomāja.

V akarā Kadzuko ar tēvu aizbrauca uz pilsētu, vezdami līdzi 
grozu, kas bija pilns ar sēnēm un kastaņiem.

Visa ģimene bija sapulcējusies pie galda. Tētis todien bija pār
nācis mājās agri, un vakariņas ēda visi reizē. Pēkšņi viņu uzma
nību piesaistīja radiokomentētāja balss:

««Medību likuma dažu grozījumu projektā», ko parlamentam 
izskatīšanai iesniedza deputāts Hirano, bija paredzēta atļauja medīt 
melnos strazdus, dziedātāj strazdus un plukšķus. Bet pirms projekta 
apspriešanas parlamentā sāka pienākt tūkstošiem vēstuļu no da
žādām kultūras organizācijām, no bērniem, skolotājiem un citiem 
pilsoņiem. Visi bija pret likuma atcelšanu. Apspriešanu noņēma 
no darba kārtības, projekts tika noraidīts . . . »

Māmiņa un tētis tūdaļ sāka smaidīt.
— Kadzuko, vai tu dzirdi, viss beidzies veiksmīgi, viss ir 

labi! — abi reizē iesaucās.
Un tēvs pastāstīja, ka pret šo likumprojektu iebilduši gan zināt

nieki, gan garīdznieki, gan žurnālisti, gan visi Japānas bērni, tādēļ 
deputāti, kas to atbalstījuši, apspriedi novirzījuši uz citu pusi, pa
ziņodami, ka «viņiem nav vairs atlicis laika».

—  Urā! — Kadzuko palēcās gaisā. Viņa zināja, ka starp vēstu
lēm, ko bija nosūtījuši pamatskolu un vidusskolu audzēkņi, b iju 
šas ari viņas klases biedru vēstules un vēstule no lauku skolas, 
kurā mācās Sihejs.



Pārbraukusi no laukiem, Kadzuko tūdaļ aizskrēja pie Itiro iz
taujāt, kā viņu pasākums veicas.

Itiro pastāstīja, ka Mitiko un Resaku visu pienācīgi noskaidrojuši 
un visu klasi pārliecinājuši, ka jāiesaistās strazdu aizstāvēšanā. 
Kad Itiro no Kadzuko uzzināja par vectēvu un par viņas sarunu 
ar to, zēns atzina, ka meiteni netaisni nosaucis par vēja  rādītāju.

Viņu klases skolēni b ija  toreiz uzrakstījuši divdesmit septiņas 
vēstules un oktobra beigās tās nosūtījuši lauksaimniecības mi
nistram. Nepagāja ne divi mēneši, kad projekta apspriešanu at
cēla. Strazdi tagad var mierīgi dzīvot likuma aizsardzībā. Un par 
to visu jāpateicas to cilvēku pūliņiem, kuri izvērsa plašu protesta 
kustību. Kadzuko priecājās. Arī viņa taču bija  palīdzējusi glābt 
putnus.

— Lielības maiss, lielības maiss! — Dzjuns iesaucās. — Lielības 
maiss, vīzdegune!

— Pag, es tev rādīšu! — Kadzuko grasījās brāli pārmācīt, bet 
pēkšņi atvērās durvis: uz sliekšņa laimīgi un starojoši stāvēja 
viņas draugi Mitiko un Itiro. Noklausījušies radiopārraidi, viņi 
b ija  atskrējuši paziņot priecīgo vēsti.



R ABI DR AN ATS TAGORE.

bengāļu rakstn ieks

BOLAJS

Uzskata, ka cilvēks uz zemes ir visas dzīvās radības bezgala 
ilgās attīstības kronis. Arī tas ir vispār atzīls, ka savstarpējās at
tiecībās cilvēki bieži saduras ar dzīvniecisko instinktu slēptām 
izpausmēm. Būtnē, kuru saucam par cilvēku, patiesībā ir apvie
notas daudzu dzīvnieku iezīmes, mūsos dzīvo it kā vienā aplokā 
tīģeris un govs, it kā vienā sprostā snauž čūska un mangusts.

M elodija pēc savas būtības nav nekas cits kā dažādu muzikālās 
gammas nošu sakopojums. Taču kaut kāda viena noteikta skaņa 
dominē pāri citām skaņām. Dažreiz tā ir vidējā nots «mi», daž
reiz — maigā «fa», dažreiz — tās kaimiņiene «sol».

Mana brāļadēla Bolaja raksturā dominēja meža minorie toņi. 
Kopš bērnības Bolajam bija tieksme nodoties klusai pašapcerei, 
viņš nem īlēja daudz kustēties. Kad lietus periodā debesis austru- 
mos aizklāja nekustīgi, tumši mākoņi, viņa dvēselē it kā šalca 
vējš, kas piesātināts ar meža valgo aromātu. Lietus gāze pieņēmās 
spēkā, un puisēns viss kā uzvilkta stīga dzīvoja tai līdzi. Saul
rieta stundas Bolajs pavadīja uz mūsu mājas jumta, tīksminādamies 
pēdējos saules staros, likās — viņš gribēja saplūst ar neaptveramo 
debesu maliņu M agha1 mēneša beigās, kad ienākas mango augļi, 
viņa dvēseli pildīja neapslāpējamas gaviles un satrauca viss tikko 
jaušamais. Līdz ar pavasara atnākšanu viņa dvēsele atdzīvojās kā 
plaukstošs lapu koku mežs, atguva dzīves prieku un tajā m ājoja 
pašas košākās krāsas. Lai sev izskaidrotu visu dienā dzirdēto, viņš 
m eklēja vientulību, tāpat kā pasakā abi vecie putni — bagama un 
bēgami, kuri mitinājās veca koka dobumā.

Šis bērns, kurš pasaulē skatījās plaši atplestām, milzīgām acīm, 
b ija  mazrunīgs. Viņam daudz ko vēl vajadzēja izzināt un apdomāt.

Kādreiz paņēmu Bolaju līdzi kalnos. Skaistā kalna nogāze, kura 
no virsotnes līdz pašai pakājei bija noaugusi ar biezu, zaļu zāli, 
viņu sajūsmināja. Košais zaļums viņam atgādināja dzīvu, drebošu 
būtni, kura sava prieka pēc traucās no kalna lejā. Puisēns arī pats 
labprāt būtu vēlies no kalna lejā, cieši piespiezdamies zālei, un 
priecīgi smietos, kad zāles stiebriņi viņam kutinātu kaklu.

Ja u  pirmajā rītā pēc lietiem Bolajs, nevienam ne vārda neteicis,
1 M a g h  —  indiešu kalendāra desm itais mēnesis, atbilst jan vārim -feb ru ārim .



aizskrēja uz tuvējo ciedru mežu, kuru caurauda gaišie, zeltainie 
saules stari, un kluss, vientuļš, satraukts sastinga koku nekustī
gajā enā. Šie milzu ciedri viņam likās esam aizgājušo dienu senie 
liecinieki, kas glabā klusumu, kaut arī zina visu, kas notiek pa
saulē. Par tiem stāstīts pasakās, kas sākas ar vārdiem: «Reiz dzīvoja 
kāds ķēniņš . . . »

Es bieži ievēroju, ka puisēna domīgo skatienu saistīja ne tikai 
debesis, bet arī dzīve uz zemes. Bolajs bieži klaiņāja pa mūsu 
dārzu, un viņa acis vienmēr kaut ko meklēja. Viņa priekam nebija 
gala, kad viņš pamanīja, kā pretī saulei tiecas jaunie dzinumi. 
Katru dienu viņš tos apskatīja, noliecies, it kā tos nepacietīgi iz
taujātu, aizrāvies ar mūžīgās, bezgalīgās dzīves pasaku: «Bet kas 
pēc tam? Kas būs pēc tam?» Bet maigās lapiņas, auglenīcas? Vai 
tad tās varēja palikt vienaldzīgas pret mazo cilvēku? Tās arī lai
kam nepacietīgi gribēja jautāt. Varbūt tās arī jau tā ja : «Kā tevi 
sauc? Kur tava māmiņa?» Bet Bolajs atbildēja: «Man nav māmi
ņas.»

Puisēnam bija  ļoti sāpīgi, ja  kokam norāva ziediņu. Taču viņš 
apzinājās, ka neviens viņu nesapratīs, un centās savas sāpes ne
izrādīt. Bola ja  vienaudži nodauzīja ar akmeņiem mirbolana kokam 
augļus, bet viņš, nedrīkstēdams nekā iebilst, novērsās un gāja 
projām. Tad bērni, lai viņu kaitinātu, skraidīja pa dārza alejām 
un ar kokiem dauzīja pa stumbriem, aplauza bokula kokam zarus. 
Bolajs tikko valdīja asaras, baidīdamies, ka viņu nesāk saukāt par 
muļķīti.

Pati drūmākā diena Bolaja dzīvē bija tā, kad atbrauca vīri 
uzart pļavu. Katru dienu taču zālē parādījās jauns asns: gan nie
cīgs vītenītis, gan savvaļas vijolīte, gan kaktenes cers — tā violetā 
ziediņa vidū spīguļoja zeltaina lāsīte — , gan tieši pie žoga uz augšu 
tiecās kalomeghas vai onontomulas stiebriņš. No zemē nokritušo 
nima koka augļu kauliņiem izauga mazi kociņi — cik brīnišķīgas 
bija to lapas! Tagad tos nežēlīgais arkls izplēsa ar visām saknēm. 
T ie bija parasti dārza augi, un neviens tos nedomāja saudzēt.

Kādu dienu, sēdēdams krustmāmiņai uz ceļiem, Bolajs viņu ap
kampa un palūdza:

—  Lūdzu, pasaki, lai pļavā neaiztiek manas puķītes.
—  Neesi nu tiepša, Bolaj, —  krustmāte atbildēja. —  Džungļi 

mācas virsū, krūmi ir jāiznīcina.
Bolajs saprata, ka viņš ir un paliek viens ar savām domām.
Sā bērna dvēsele laikam bija  dzimusi pirms miljoniem gadu reizē 

ar pirmajām mežu šalkām — to mežu, kuri sāka iespiesties saus
zemē, kas bija atbrīvojusies no okeāna skavām. Tad nebija vēl ne 
zvēru, ne putnu, tad valdīja pilnīgs klusums un visu k lāja akmens,



dūņas un ūdens. Dzīves ceļā vispirms uzradās koks. Izstiepis savas 
rokas pret sauli, viņš it kā pavēstīja: «Es būšu, es augu! Es, mūžī
gais ceļinieks, pārvarēšu nāvi un došos svētceļojum ā pie visu 
svēto svētā, pie dzīves pirmavota, kas nebeidz attīstīties, es iešu 
gan saulē, gan lietū, gan naktī, gan dienā.» Un šodien par to šalc 
visi koki mežos, kalnos un līdzenumos. Zemes dvēsele atkārto: «Es 
būšu! Es būšu!» Bet koks — kluss dzīves bērnu saņēmējs uz ze
mes —  gadsimtiem ilgi ir uzsūcis no debesīm dzīvinošās sulas, 
spēku un skaistumu. Dienām un naktīm viņš ir vēstījis debesīm 
satraucošo dzīvības vārdu: «Es būšu!»

Bola ja  asinīs pulsēja šis zvērests. Bet mēs par viņu pasmējāmies.
Kādu rītu es sēdēju un lasīju, kad atskrēja Bolajs un, pabīdījis 

sānis avīzi, vilka mani dārzā.
— Kas tas ir, tēvocīt? — viņš jautāja, rādīdams sīku, sīku asniņu.
Tas bija zīdkociņš, izlīdis no zemes tieši uz dārza celiņa. Bolajs.

diemžēl bija izdarījis nelabojamu kļūdu, aicinādams mani tajā rītā 
dārzā. Puisēns bija pamanījis asnu, kad tas tikko bija izlauzies die
nas gaismā kā jaunpiedzimušā pirmais brēciens. Kopš šā brīža 
Bolajs to sāka laistīt rītos un vakaros, ar satraukumu pārbaudīja, 
cik liels tas pastiepies. Kociņš garumā stiepās ātri, taču ne tik ātri, 
kā puisēns to vēlējās. Kad tas bija pastiepies divu olekšu garumā 
un tam parādījās pirmās lapiņas, Bolajs nolēma, ka tas ir kāds rets 
augs. Kā mīloša māte, pamanījusi savam mazulim saprāta dzirksti, 
sāk to uzskatīt par neparastu bērnu, tā arī Bolajs b ija  cerējis mani 
pārsteigt ar savu loloj umu.

— Jāpasaka dārzniekam, lai viņš to nocērt, —  es teicu.
Puisēns sarāvās kā pliķi dabūjis.
— Nē, tēvocīt! —  viņš sāka lūgties. — Es tevi ļoti lūdzu, to 

nedari!
—  Neesi nu tiepša! —  es atcirtu. — Tas ir izdīdzis tieši uz ce

liņa un visus traucēs, kad izaugs liels.
Nevarēdams mani pārliecināt, Bolajs metās pie krustmātes. Uz

rāpies krustmātei uz ceļiem un apskāvis ar rociņām tās kaklu, viņš, 
skumji šņukstēdams, lūdza:

—  Krustmāmiņ, palūdz tēvocim, lai viņš neliek nocirst kociņu!
—  Klausies, liec to viņa koku mierā! —  sieva man teica. Bolajs 

bija gājis pareizo ceļu. Es apsolījos. Atzīstos — ja  Bolajs nebūtu 
parādījis, iespējams, ka es kociņu nemaz nepamanītu, taču tagad 
tas man bija tikpat kā dadzis acīs. Gada laikā viņš stipri sakuploja, 
bez kautrēšanās stiepās pret debesīm un, galvenais, auga gluži ne
vietā. Bet Bolajs no tā neatkāpās ne soļa, viņš, jocīgais, to radīja 
visiem. Neviens nesaprata, kāpēc koks aug uz celiņa. Ne vienu 
reizi vien es gatavojos darīt tam galu, bet, zinādams, cik kociņš ir



dārgs Bolajam, nolēmu vispirms nopirkt dažus brīnišķīgus rožu 
stādus.

— Ko tu esi atradis šajā kociņā? — es jau tā ju  brāļadēlam.
— Iestādīšu labāk tev pie žoga dažas rozes. Tad gan būs skaisti!

Taču vajadzēja tikai iebilsties, ka būtu jānocērt nelaimīgais 
koks, kad Bolajs krita izmisumā. Krustmāte tādās reizēs teica:

— Vai tiešām tas koks tevi tā traucē?
Bolaja māte, mana vecākā brāļa sieva, nomira, kad puisēns vēl 

bija zīdainis. Brālis laikam no bēdām aizbrauca uz Angliju. Viņš 
gribēja izmācīties par inženieri. Bolaju uzaudzināja mana sieva, 
mums pašiem bērnu nebija. Pēc kādiem desmit gadiem brālis at
griezās un nolēma Bolaju aizvest uz Angliju, lai tur viņš izglītotos, 
taču vispirms ar viņu aizbrauca uz Simlu.

Bolajs raudādams atvadījās no mīļotās krustmāmiņas. Mūsu 
m āja palika tukša . . .

Pagāja pāris gadu. Mana sieva joprojām  skuma pēc Bolaja. Viņa 
paslepus raudāja un bieži gāja puisēna istabā, pārcilāja viņa noval
kātos zābaciņus, saplaisājušo gumijas bumbu, bilžu grāmatu par 
dzīvniekiem. Viņa domāja par to, ka puisēns ir jau  izaudzis liels 
un visas šīs mantiņas zaudējušas savu agrāko nozīmi.

Nelaimīgais zīdkoks vēl aizvien kuploja uz celiņa un jo  dienas 
auga garāks un garāks. N ebija nekādas vajadzības to tur turpmāk 
paciest. Beidzot es pavēlēju to nocirst.

Tieši šajā laikā Bolajs no Simlas bija  atrakstījis vēstuli. «Krust- 
māmiņ, atsūti man mana zīdkoka fotogrāfiju,» viņš lūdza.

Bolajs nepaguva atbraukt pie mums pirms došanās uz Angliju, 
kā bijām šķiroties norunājuši, un gribēja aizvest sev līdzi sava lolo
juma attēlu.

— Būs jāpasauc fotogrāfs, —  teica man sieva.
— Kāpēc?
Viņa pasniedza man lapiņu — Bolaja vēstuli, kas bija  uzrakstīta 

bērnišķīgā rokrakstā.
—  Koks ir nocirsts, — es teicu.
Divas dienas sieva nepieskārās ēdienam un pēc tam ilgi negri

bē ja  ar mani runāt. Bolaja tēvs bija  izrāvis puisēnu no viņas ro
kām — viņai tas nozīmēja to pašu, ko pārgriezt rokām vēnas. Ta
gad, kad es biju iznīcinājis brāļadēla iemīļoto koku, pārtrūka pē
dējā stīga, kas viņu būtu saistījusi ar Bolaju. Tas viņai b ija  sitiens 
pašā sirdī — šis koks taču bija  daļiņa no Bolaja, tas b ija  viņa dvē
seles draugs!



HODZA a h m a d s  a b a s s ,  

indiešu rakstn ieks

MELNAIS KALNS

Pār džungļiem gluži kā caurspīdīga miglas dūmaka gulēja miers. 
V akara ēnas, pārslīdējušas pār šauro ezera krasta laukumiņu, klusi 
nogrima tumšajos ūdeņos. Vakara debesu fonā, kurā plaiksnījās 
maigās saulrieta krāsas, skaidri iezīmējās Ziloņu kalna melnais 
siluets. Viegls vējiņš it kā negribīgi k le jo ja  koku lapās, bet tikko 
dzirdamie ūdens šļaksti pret sūnaino krastu skanēja kā paša klu
suma atbalss. Tas bija brīdis, kad diena nemanāmi pāriet naktī.

Šo laiku vecais zilonis, džungļu miera sargātājs, uzskatīja par 
vispiemērotāko pārdomām un pašapcerei. Melnais Kalns, gremo
dams sulīgo zāli, lēnām pārcilāja savas domas. Viņš varēja dzert 
ezera dzidro ūdeni, cik vien līkas, ieelpot meža biezokņa svai
gumu un tīksmināties par džungļu burvīgo daili. Taču šodien 
Melnā Kalna sirdī nebija miera. Smagas domas urdija viņa masīvo 
galvu. Viņš apātiski plūca ar snuķi zāles kušķus un bija tiktāl 
nogrimis domās, ka aizmirsa sulīgos zaļumus iebāzt mutē. Šodien 
viņam nebija apetītes, un drīz pie viņa kājām  izauga liela zāles 
kaudze.

Pat ļoti gudru ziloņu dzīvē ir tādi mirkļi, kad viņi nav spējīgi 
skaidrām acīm raudzīties uz lietām. Melnā Kalna dzīvē bija  pie- 
nācis tieši tāds brīdis: viņš nespēja pieņemt lēmumu. Apziņa, ka 
ne tikai viņa bara ziloņi, bet visi džungļu iemītnieki noraugās uz 
viņu ar cerībām, visu vēl vairāk sarežģīja. Viņš apzinājās savu 
atbildību, jo  saprata, ka no šā lēmuma atkarīga ne tikai viņa 
dzimtā bara drošība, bet arī miers džungļos. Likās neticami, ka 
viens bezprātis var pakļaut briesmām tik daudzu dzīvnieku dzīvī
bas un brīvību. Diemžēl tā tas bija. Un, pēc nepielūdzamajiem 
džungļu likumiem, Negaisa Mākonim bija  jāmirst, pirms viņa 
ārprāts iegrūdīs visus nenovēršamā nelaimē. B e t . . .  Šajā «bet» 
tad arī slēpās iemesls, kas lika klusēt vecā, gudrā ziloņa vese
lajam  saprātam . . . Negaisa Mākonis b ija  viņa dēls, viņa vie
nīgais dēls!

Netālu no Melnā Kalna stāvēja viņa sieva — Lielās Ausis. Viņš 
ievēroja, ka viņa, tāpat kā citi bara ziloņi, nekā neēd; viņa pat 
necentās izlikties, ka gremo zāli, kā to darīja viņas vīrs. Briesmīgās 
nelaimes priekšnojauta bija pārņēmusi viņas sirdi — viņa nojauta 
vīra domas.



Kamēr Melnais Kalns raudzījās uz sievu, viņa mazās, spīdīgās 
ačteles apmiglojās, kas liecināja par iekšējo saviļņojumu, un dau
dzas visdažādākās un vismaigākās atmiņas apņēma viņu.

. . .  Tas notika pirms daudziem, daudziem gadiem, bet M elnajam 
Kalnam šķita, ka viņš ieraudzījis viņu pirmoreiz tikai vakar. Kus
tīga, jauna būtne ar graciozi izliektu snuķi, mazu, simpātisku astīti 
un milzīgām ausīm, ar kurām viņa draiskulīgi m āja tajās reizēs, kad 
manīja, ka viņš skatās uz viņu ar sajūsmas un pielūgsmes pilnu 
skatienu!

— Melnais Kaln! Melnais Kaln! — viņa parasti taurēja pilnā 
balsī, pazobodamās par viņa milzīgo augumu.

Viņas draiskulības mazliet sarūgtināja, taču arī apbūra viņu, un 
viņš mīlinoši nosauca viņu — Lielās Ausis — vārdā, kuru viņa 
saglabāja līdz šim laikam.

—  Melnais Kaln! Melnais Kaln! — viņa reiz ietaurējās nedaudz 
izsmējīgi un aicinoši un metās džungļos, vēcinādama savu graciozo 
snuķi. Šajā brīdī viņš saprata, ka viņa mīl viņu, un sekoja viņai 
biezoknī, iemīdams zemē krūmus un izraudams kokus ar visām 
saknēm, kas aizsprostoja ceļu viņa milzīgajam — kalnam līdzī
gajam augumam.

Pēc kāda laika pasaulē nāca mazs, melns zilonēns, kura ķer
menis likās ievīstīts nesamērīgi lielajās ausīs, kas bija mantotas 
no mātes. Un Melnais Kalns ietaurējās aiz prieka tā, ka noskanēja 
visi džungļi. Kad mazulis paaugās, viņš negaidīti izrādījās stiprāks 
par saviem gadiem, labi attīstīts zilonēns ar resnām, īsām, taču ļoti 
žiglām kājelēm. Bet, kad viņš taurēja, viņa balss atgādināja pēr
kona dārdus. Vecāki viņu tā arī nosauca —  Negaisa Mākonis. Un 
nebija pasaulē tēva, kurš būtu lepnāks par savu dēlu nekā M el
nais Kalns, un mīlošākas mātes nekā Lielās Ausis.

Vecāki tvīka aiz laimes, sajūsminādamies par dēla nerātnībām, 
kad viņš gāza jaunos kociņus, dzinās pakaļ briežiem vai atgaiņā
jās no bitēm, kas dzēla viņam, kad viņš grūda snuķi dobumā, lai 
panašķotos ar medu. Viņi neievēroja, kā Negaisa Mākonis izauga 
un pārvērtās par pieaugušu ziloni, kurš pievērsa sev daudzu jauno 
zilonieņu uzmanību. Taču pats viņš interesējās tikai par Džu-Džu, 
tēva vecā drauga Resnā Vēdera izskatīgo meitu.

Melnais Kalns domāja par savu skaistuli dēlu un brīnījās, kā 
slimība varēja iekļūt tik veselīgās miesās. Bet tā bija smadzeņu 
slimība, un vecais zilonis maldījās minējumos, nespēdams atrast 
iemeslu, kas izraisījis slimību. Viņš atcerējās pagājušā gada sau
sumu, kad ezers gandrīz izsusa, bet kokiem nobira lapas. Pat zāle 
tad izkalta saulē, un nebija gandrīz ko ēst. V ai tam bija  kāds 
sakars ar viņa dēla slimību?



Ziloņi slikti pacieš lielu karstumu; viņu nervi neiztur. Tieši tad 
arī Negaisa Mākonis saslima. Viņš kļuva ātri uzbudināms un sa
traucams. Viņam radās uzmācīga iedoma: visi džungļi ir pret viņu, 
visi, pat tēvs grib viņu nogalināt. Bet pēc tam viņš uzzināja, ka 
Džu-Džu, kura viņu tik ilgi turēja cienīgā attālumā no sevis, katru 
dienu dodas uz džungļiem ar mazo Pelēko Kalnu, jaunu ziloni no 
kaimiņu bara. Tas bija pēdējais piliens, kas piepildīja līdz malām 
Negaisa Mākoņa pazemojumu kausu. Viņš sāka vairīties no bara, 
kavēties attālākos džungļu nostūros. Uzmācīgā ideja cieši nostip
rinājās viņa slimajās smadzenēs. Bet drīz bailes pārauga naidā 
un trakā niknumā.

Melnais Kalns saprata, kāda nelaime uzbrukusi dēlam, kad viņam 
pastāstīja, ka Negaisa Mākonis izrāvis ar saknēm vairākus kokus 
un nogalinājis nevainīgu briedi, caururbdams to ar asajiem 
ilkņiem.

Neviens labāk par Melno Kalnu nezināja, ka dēls nopietni pār
kāpis džungļu likumu, kas aizliedz dzīvniekiem nogalināt citam 
citu. Izņēmums bija  tikai rijīg ie tīģeri, bet pat tie pakļāvās vispā
rējam  likumam un pārkāpa to tikai tad, kad bija  gaužām izsalkuši. 
Ziloņi kopš seniem laikiem bija miermīlības paraugs.

Tiesa, laiku pa laikam kāds no liem, neizturējis karstumu un 
badu, zaudēja prātu. Un tam vienmēr sekoja nelaimes. Sākās naids 
džungļu iemītnieku vidū; radās sadursmes ar cilvēku, kas dzīvoja 
tur, kur beidzās džungļi: pēc tam kad prātu zaudējušais zilonis 
ielauzās ciemā, cilvēks noteikti ieradās džungļos un sāka šaut, 
nešķirodams, kas ir vainīgs, kas ne.

Melnajam Kalnam tikko bija  ziņots, ka Negaisa Mākonis 
sava ārprātā niknumā dodas uz dienvidiem, tas ir, turp, kur atro
das cilvēka mītnes. Kā bara vadonis un kā vecākais un pieredzē- 
jušākais miera sargātājs džungļos Melnais Kalns saprata, ka zilo
nim vajag tikai aiziet līdz ciemam, lai tūlīt atvērtos elles vārti. 
Cilvēks ieradīsies džungļos, lai iedibinātu savu spēka likumu. 
Tāpēc vecais zilonis arī mocījās, pienākuma jūtu un tēva karstās 
mīlestības plosīts.

Ilgajos dzīves gados Melnais Kalns ne vienreiz vien bija pār
liecinājies par to, ka jebkura ārprāta izpausme līdzīga meža uguns
grēkam. Uzliesmojis vienā vietā, tas izplatās aizvien tālāk un tālāk. 
Tīģeri uzbrūk ziloņiem, bet ziloņi ne tikai atbild tīģeriem, bet iz
gāž savu niknumu pret bifeļiem un pat pret kokiem; bifeļi sa
vukārt uzbrūk briežu bariem. Vecie džungļu iemītnieki dēvē to 
par «cilvēka neprātu», jo  ir zināms, ka tikai cilvēks nogalina bez 
iemesla. Miers džungļos atgriežas tikai pēc tam, kad simtiem ne
vainīgu dzīvnieku samaksājuši par to ar savām dzīvībām.
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Ja u  no domas vien par draudošo nelaimi drebuļi pārskrēja pār 
Melnā Kalna gigantisko augumu. Nē, viņam nav tiesību pakļaut 
briesmām džungļu mieru. Negaisa Mākonis jāapstādina, pirms viņš 
sasniedz cilvēka mītnes. Bet, ja  viņš savā neprātā izrādīs pretoša
nos, viņš ir jāiznīcina. Tā teikts likumā, un Melnā Kalna pienā
kums rīkoties tā, kā pavēl likums.

Bet Negaisa Mākonis ir viņa vienīgais dēls, kurā iemiesota viņa 
mīlestība pret sievu Lielās Ausis, daļiņa no viņa paša! Nogalināt 
Negaisa Mākoni nozīmē nogalināt sevi pašu un savu mīlestību!

Nē! Nē! Nē! Viņam nav spēka to izdarīt. Melnais Kalns pacēla 
snuķi un ietaurējās, pauzdams debesīm savu protestu.

Lielās Ausis zināja, kādas šausmīgas mokas grauž vīra dvēseli. 
Viņa lēnām devās uz to vietu, kur viņš stāvēja — pie paša ūdens. 
Aiz lielā iekšējā satraukuma ziloņmāte gluži neapzināti kustināja 
savas arvien vēl brīnišķīgās ausis. Liekas, viņa nojauta Melnā 
Kalna mazdūšību un baismīgās sekas, kas no tām izrietēja. Pēc 
mirkļa viņa jau  klusi stāvēja vīra tuvumā. Melnā Kalna sirds pie- 
lija  ar priecīgu drauga tuvības sajūtu, un viņš sarauca smaidā 
snuķa galu. Pēc; tam Lielās Ausis nedaudz paslēja snuķi un no
rādīja zilonim uz viņa atspulgu ūdenī. Izbijusies zivtiņa aizšāvās 
projām, pāršķeldama ezera gludo virsmu, un nozuda dziļumā. Bet 
pēc mirkļa, kad ūdens atkal bija mierīgs, Melnais Kalns ieraudzīja 
ezerā savu kāju atspulgu; viņš saprata, ko sieva bija gribējusi 
viņam sacīt. Ša jā  brīdī asi un skaidri, it kā pēkšņa zibens uzliesmo
jumā viņš saprata, ka viņam jāizpilda savs pienākums.

Lielās Ausis gribēja parādīt vīram ūdenī dziļo rētu atspulgus 
uz viņa kājām, kas bija palikušas no ķēdēm, kurās cilvēks kādreiz 
bija  viņu iekalis. Ziloņa sirds sažņaudzās, kad viņš iedomājās 
par rūgtajiem pazemojumiem un apvainojumiem, kurus viņam va
jadzēja izciest mēnešiem ilgajā gūstā. Viņš atcerējās, kā ķēdes 
iegriezās viņa izmocītajās kājās, kā viņš cieta no bada un kar
stuma smacīgajā cilvēka mītnē tālu no dzimto džungļu svaigā 
gaisa un vēsajiem  ezera ūdeņiem. Atcerējās, kā mazais, vārgais 
cilvēks lika viņam pakļauties savām pavēlēm, sizdams pa galvu 
ar asu nūju. Un šie verdziskie pazemojumi un nepieciešamība pa
doties cilvēka gribai sagādāja viņam daudz lielākas mokas nekā 
fiziskās ciešanas.

Taču tam, kas bija  jāpārdzīvo gūstā M elnajam Kalnam, kā arī 
pašam gūstam par iemeslu bija  trakulības, kuras bija  pastrādājis 
kāds neprātis, uzbrukdams cilvēka mītnēm. Tieši pēc tam cilvēks 
bija  ieradies džungļos un sācis bez izņēmuma šaut tīģerus, bifeļus, 
ziloņus un briežus. Un tad «cilvēka neprāts» bija  aptvēris visus 
džungļus un pat Melnais Kalns bija  tam pakļāvies. Lai gan sieva





ar asarām acīs lūdzās un pierunāja vīru, viņš lomēr bija  meties 
mežā, sagraudams visu savā ceļā, izraudams kokus ar visām sak
nēm, sabradādams nevainīgas kazas un briežus, un beidzot uzsā
cis cīņu ar tīģerieni. Milzīgais kaķis uzlēca viņam virsū un ar 
saviem šausmīgajiem nagiem gandrīz izplēsa labo aci. Melno Kalnu 
pārņēma trakums: viņš caurdūra tīģerieni ar ilkņiem un, kad viņa, 
noplūzdama asinīm, pusdzīva atkāpās uz džungļiem, metās to vajāt, 
jo  viņu bija pārņēmusi nepārvarama tieksme nogalināt. Ta jā  brīdī 
viņš bija kritis gūstā. Zilonis pēkšņi sajuta, ka zeme kaut kur at
kāpjas un viņš lido ar galvu le jā  pretī kaut kam nezināmam, kā 
viņam likās atņirgtos nāves zobos. Tās bija lamatas, ko cilvēks 
bija ierīkojis ar viņam vien piemītošo ellišķīgo viltību: no aug
šas bedre bija noklāta kārtīm un koku zariem, lai lētticīgie un ne
uzmanīgie ziloņi to nepamanītu. Nākamajā acumirklī Melnais 
Kalns jau  bija zaudējis brīvību un k]uvis cilvēka vergs.

Lai atkal atkarotu brīvību, viņam bija jāsakopo visi savi gūstā 
izsīkstošie spēki, visa viltība, kas bija izstrādājusies līdz pilnībai 
cilvēka sagādāto pazemojumu un pārdzīvojumu dēļ.

Pēc vairākiem mēnešiem, kad Melnais Kalns jau  bija kritis gūstā, 
dzinējs nolēma, ka zilonis ir jau  pietiekami pieradināts, un noņēma 
viņam ķēdes. Kopā ar ciliem pieradinātajiem ziloņiem viņu dzina 
uz darbu džungļos. Dzīvnieki tīrīja  mežu un pārnēsāja milzīgus 
stumbrus uz ieleju.

Džungļu ainava, to smaržas, maigā zaru pieskaršanās mugurai 
pamodināja M elnajā Kalnā baismīgas skumjas pēc mājām, pēc 
sievas — Lielās Ausis, pēc brīvības . . .

Nākamajā rītā vēl ilgi pirms saules lēkta zilonis atstāja nometni. 
Dzinējs va jā ja  viņu, Melnais Kalns dzirdēja aiz muguras viņa iz
misīgos kliedzienus, taču neapstājās pat tad, kad atskanēja šāviens 
un lode ieurbās pakaļkājā. Asas sāpes dedzināja ķermeni, no rētas 
tecēja asins, bet zilonis gāja aizvien uz priekšu. Melnais Kalns 
kļuva klibs uz visu mūžu, tomēr klibums bija  niecīga maksa par 
ilgoto brīvību.

Sī nelaime M elnajam Kalnam atgadījās pirms daudziem gadiem. 
Taču, ja  drausmīgā nelaime notika vienreiz, skaidrs, ka tā varēja 
atkal atkārtoties. Toreiz b ija  noķerts Melnais Kalns, tagad gūstā 
varēja  krist viņa draugs Resnais Vēders vai Garais Snuķis, Džu- 
Džu vai pati Lielās Ausis. Neviens nezina, kas notiks šoreiz, cik 
drīz «cilvēka neprāts» atkal pārņems džungļus. Iespējams, visi 
džungļu ziloņi tiks sagūstīti. Tomēr jautājum s ir daudz nopietnāks, 
runa ir ne tikai par Negaisa Mākoni un mīlestību, ko pret viņu 
izjūt vecāki, runa ir par džungļu likuma pārkāpšanu, par to, ka 
pašlaik ne tikai meža miers, bet arī pati dzīvnieku brīvība ir ap



draudēta. Pats par sevi saprotams, ka Negaisa Mākonis jāaptur, 
pirms viņš sasniedz cilvēka mītnes. Viņš jāaptur, lai ko tas arī 
maksātu, pat tad, ja  pašam Melnajam Kalnam būtu viņš jāno
galina.

Vienā mirklī visa mazdūšība atstāja Melno Kalnu, gluži kā 
čūsku vecā āda. Viņš izslēja snuķi un notaurēja satricinošu aici
nājumu, un ielejas atbalss atkārtoja šo bargo saucienu, kas vēl pēc 
mirkļa atsaucās Ziloņu kalna klintīs.

Visi bara ziloņi steidzās uz sava vadoņa saucienu, lauzdamies 
cauri džungļiem uz laukumiņu, kurā stāvēja Negaisa Mākonis — 
drūma, neveikla figūra — , cieši raudzīdamies ar neprātīgām acīm 
uz cilvēka mītņu apgaismotajiem logiem. Viņa sakaisušajās sma
dzenēs b ija  nobriedusi apņemšanās uzbrukt ciemam un noslaucīt 
no zemes virsas cilvēka mājas. Šī gaisma, kas mirguļoja kā zvaig
zne, kura nokritusi no debesīm, satracināja ziloni. Negaisa M āko
nis baidījās un ienīda to un, niknas vēlēšanās pārņemts, gribēja 
nodzēst šo blāzmu un ietīt pasauli tādā pašā tumsā, kādā bija viņa 
aptumšotais prāts.

Bet, kad zilonis spēra pirmo soli cilvēka mītņu virzienā, viņš 
ieraudzīja, ka viņam ceļā stāv kaut kas milzīgs un melns, melnāks 
par pašu tumsu. Tas bija  Melnais Kalns, viņa tēvs, taču Negaisa 
Mākonis to nesaprata. Viņš nevienu nepazina, tāpēc ka bija zau
dējis atmiņu, un tikai naids vadīja viņu. Viņš āiprātā metās uz 
nepazīstamo, kas aizsprostoja viņam ceļu, jo  b ija  pārliecināts .— 
ja  viņš neuzbruks pirmais, uzbruks viņam pašam.

Negaidītais uzbrukums pārsteidza Melno Kalnu nesagatavotu, 
un asie, jaunie dēla ilkņi viņu smagi ievainoja. Lai arī viņš bija 
vecs un klibs, viņā vēl bija daudz neparasta spēka. Jaunā ziloņa 
trakajam  niknumam viņš pretstatīja ne tikai sava ķermeņa gigan
tisko varenību, bet arī skaidro spriešanas spēju un nesatricināmo 
gribasspēku. Un, pirms bara ziloņi sapulcējās vietā, kur tēvs un 
dēls satikās izšķīrējā cīņā, viss b ija  beidzies. Melnā Kalna ilkņus 
krāsoja dēla asinis.

Negaisa Mākonis gulēja uz muguras ar dziļu, nāvējošu retu 
pierē. Īsi pirms nāves Negaisa Mākonis uz dažiem mirkļiem at
guva samaņu. No viņa aizmiglotā saprāta nokrita it kā plīvurs, un 
viņš ieraudzīja tēvu, kas bija pārliecies pār viņu. Bet viņš nekad 
neuzzināja, ka viņu bija nogalinājis miesīgs tēvs, tāpēc ka Melnā 
Kalna acis nebija ne naida, ne nicinājuma, tikai mīlestība un bez
galīgs žēlums.

Miers džungļos bija  nosargāts. Aiz cieņas pret savu vadoni zi
loņi pamazām izklīda, un Melnā Kalna tuvumā palika tikai Lielas 
Ausis.



Tēvs un māte vēl ilgi stāvēja pie sava dēla nedzīvā ķermeņa, 
it kā apburti raudzīdamies uz viņu un domādami par to, kas bija 
nomiris kopā ar viņu.

Lielās Ausis redzēja, kā viņas vīrs ar snuķa galu maigi glāstīja 
mirušā dēla galvu. Pēc tam viņš izslēja snuķi un aizsmacis ietau- 
rējās, vērsdamies pie zvaigznēm:

— Piedod man, mīļais dēls! Ne jau  tevi es gribēju nogalināt, 
bet cilvēka neprātu, kas bija  iem ājojis tevī.



LU1SS DŽONSONS, 

jaunzēlandiešu rakstn ieks

JAUN A ĀBELE

Jaunā ābele auga pie paša dvīņu istabas loga, un katru rītu, 
likko pamodušies, Bobijs un Betija pavēra aizskarus, lai paskatītos 
uz ābeli. Mazais kociņš lepni stāvēja pļaviņas malā, tieši uz kai
miņu zemes gabala robežas.

Pēc pavasara lietiem ābeles zaros bija  sabrieduši zaļi pumpuri, 
un, kad saule sāka sildīt karstāk, starp zaļajām lapām parādījās 
rožaini ziedi. Mazā ābelīte ātri auga.

— Manuprāt, tai jau  šogad būs pirmie āboli, — tēvs sacīja.
Reiz, kad dvīņi b ija  pārnākuši no skolas, viņi ieraudzīja kai

miņu daļā lielu kravas automašīnu. Netālu, gluži kā no zemes iz
līdis, pacēlās šķūnis, bet tam līdzās stāvēja betona maisītājs. Trīs 
vīri krāva ārā no mašīnas dēļus un lika tos zemē.

— Te laikam būvēs māju, — ieteicās Betija.
Tā arī bija. Tagad, pārnākuši no skolas, dvīņi steidzās apskatīt 

būvi. Bet pārāk tuvu viņi negāja: baidījās strādniekus traucēt.
Visā apkaimē bija  dzirdami āmuru klaudzieni un betona maisī

tā ja  rīboņa. Vispirms strādnieki izraka bedres un pielēja tās ar 
šķidru betonu.

— Ko viņi taisa? — Betija brīnījās.
— Fundamentu, —  Bobijs paskaidroja, kas par to jau  bija  dzir

d ējis no tēva. — M āja ir ļoti smaga, un ziemu, kad līst lieti un 
zeme izmirkst, tā var nosēsties.

Un Betija nodomāja, cik gan Bobijs ir gudrs.
Dažreiz sestdienās dvīņi strādniekiem palīdzēja. Viņi sagrāba 

čupās būvgružus un ēveļskaidas vai arī padeva strādniekiem 
naglas un darba rīkus. Priekšpusdienā ar savu automašīnu mēdza 
ierasties inženieris. Viņš pasniedza katram celtniekam aploksni ar 
naudu, bet pēc tam piesauca sev klāt Bobiju un Betiju.

— Arī jūs palīdzat būvēt māju, —  inženieris sacīja, — tādēļ arī 
jums pienākas maksa. — Un viņš tiem pasniedza pa mazai aplok- 
snītei tāpat kā pieaugušajiem strādniekiem. Aploksnē katram bija 
ielikti trīs peniji.

Jaunceļam ā m āja bija  ļoti liela, daudz lielāka par māju, kurā 
dzīvoja dvīņi. Bobijs un Betija uzzināja, ka to būvē kaut kādam 
Krampa kungam.



— Ā belītei vajadzēs ātrāk augt, ja  tā grib pacelties augstāk 
par jauno māju, — Bobijs sacīja.

Mazais kociņš patiešām centās neatpalikt — pa pavasari manāmi 
paaugās. Tāpēc arī izrādījās, ka tēvam bijusi taisnība: ābeles zaros 
varēja redzēt mazus gaišzaļus ābolīšus.

Taču m āja auga vēl ātrāk, un ap vasaras brīvdienu sākumu 
strādnieki pateica, ka būvi pabeigs pēc dažām nedējām.

Tikai tad dvīņi ieraudzīja Krampa kungu. Tas bija tukls, saulē 
iededzis vīrs ar gluži kailu pakausi, ko ietvēra garas sirmu matu 
šķipsnas. Šķiet, viņam nekas neliedza būt labam un priecīgam, 
bet viņam nezin kāpēc labāk patika viebties un tā šķobīt muti, it 
kā viņš nupat būtu nogaršojis vienu no mazās ābelītes zaļajiem 
ābolīšiem.

Kad Krampis ieraudzīja dvīņus, viņš vēl vairāk sašķobīja muti 
un sacīja:

— Ejiet prom un spēlējieties citā vietā! Man bērni nepatīk: viņi 
vienmēr pārāk trokšņo.

—  Man liekas, viņš ir ļoti ļauns, —  noteica Betija un kopā ar 
brāli steigšus aizskrēja savā dārzā.

Un vēl pēc dažām dienām notika nelaime.
No rīta pie Krampa mājas ar automašīnu piebrauca kaut kādi 

vīri ar savādiem aparātiem. Tie bija  mērnieki, viņi b ija  atbraukuši 
izmērīt zemi, jo  Krampa kungs bija nodomājis uzcelt žogu starp 
savu māju un māju, kurā dzīvoja dvīņi. Viņš negribēja, lai kāds 
staigātu pa viņa zemes gabalu.

Bobijs skatījās, kā mērnieki strādā, un dzirdēja, ka viens no tiem 
teica:

— Žogs ies pāri tieši tai vietā, kur aug jaunā ābelīte. Tā būs 
janocērt.

— Nē! —  Bobijs lūdzās. — Nevajag. Labāk pabīdiet mazliet 
tālāk žogu. Tā taču ir mūsu ābele.

— Baidos, dēliņ, ka no tā nekas nesanāks, — mērnieks atbildēja.
—  Parunā par to ar inženieri, jo  žog\i cels viņš.

Bobijs aizskrēja pie inženiera.
— Mēs nevaram žogu aizbīdīt nostāk, -  tas atbildēja. — Tādā 

gadījumā Krampa kungs zaudēs daļu savas zemes. Var tikai atstāt 
žogā spraugu tai vietā, kur aug ābele, bet tad Krampa kungs da
līsies ar jums ābolos. Pajautā Krampa kungam. Ja  viņš atļaus, 
mēs tā arī izdarīsim.

Bobijam ļoti negribējās runāt ar Krampa kungu, taču viņš bija 
ar mieru darīt itin .visu, lai tikai glābtu jauno abeliti.

Taču izrādījās, ka Krampa kunga nav mājās. Viņš šeit nebija



rādījies jau  vairākas dienas. Pa to laiku strādnieki sāka mūrēt 
žogam lielos stabus.

Nākamajā rītā pie mājas piebrauca liela kravas mašīna ar mē
belēm, un pēc tam piebrauca ari Krampa kungs.

Bobijs devās pie viņa. Krampa kungs bija dārzā un grāba ar 
grābekli sakaltušo zāli un lapas. Bobijs piegāja viņam klāt un ļoti 
pieklājīgi sacīja:

— Piedodiet, Krampa kungs, lūdzu, necērtiet nost mūsu jauno 
ābelīti.

— Ko? — nemaz nepagriezdamies atpakaļ, norūca Krampa 
kungs.

— Jūsu žogs iet pāli tai vietai, kur aug mūsu ābelīte, un to 
grib nocirst.

— Un kas par to? Es taču neiešu pārbīdīt žogu kaut kādas aba- 
les dēļ, — noburkšķēja Krampa kungs.

—  Žogā var atstāt spraugu, —  Bobijs iebilda. — Tad arī jūs 
varētu uzlasīt ābolus.

— Jūsu āboli man nav vajadzīgi! — Krampa kungs aizsvilās.
— Kādu spraugu! Es zinu, ko tas nozīmē. Jū s katru dienu līdīsit 
manā dārzā. Ej prom! Man nav laika!

Bobijs aizgāja, ar pūlēm valdīdams asaras. Un, kad viņš visu 
pastāstīja Betijai, tā sāka skaļi šņukstēt.

— Kas tas par niknu veci! — Bobijs sašuta. — Tagad es viņu tā 
vien saukšu — niknais Krampis!

Ar katru dienu žogs auga aizvien garāks un garāks. Drīz tas 
jau  bija pienācis tuvu klāt ābelītei, un sestdien Bobijs izdzirdēja, 
kā viens strādnieks sacīja otram strādniekam: «Pirmdien būs jāno- 
cērt ābelīte.»

Visu dienas atlikušo daļu Bobijs un Betija gudroja, kā varētu 
glābt kociņu. Viņi pat neaizbrauca tēvam un mātei līdzi pavizinā
ties ar automašīnu un, stāvēdami pie mājas, nenolaida acu no 
ābelītes. Pār Krampa kunga dārzu pacēlās dūmi: viņš dedzināja 
sausās lapas un zāli.

— Kaut viņš ugunī iekristu! —- Bobijs ierunājās.
Un Betija viņam pat nepārmeta rupjību.
Krampa kungs ugunī neiekrita. Drīz vien viņš ugunskuru ap

dzēsa, iegāja savā jaunajā mājā, bet pēc neilga brīža atkal iznāca 
ārā un aizgāja pa ielu ar kādu vīstokli rokās.

Dvīņi stāvēja dārzā pie savas ābelītes. Pēkšņi Bobijs iesaucas:
— Skaties, kādi dūmi!
Virs jaunās mājas pacēlās melni dūmu mutuļi, un, kad bērni 

pieskrēja klāt, viņi ieraudzīja, ka liesmas apņēmušas jau  visu 
pagalmu.



— 2iglāk nes šurp spaini! — Betija uzsauca.
Taču Bobijs zināja, ka spainis te nelīdzēs. Viņš aizskrēja uz tēva 

šķūni un izstiepa no turienes garo melno šļūteni, ar kuru viņi 
mēdza laistīt dārzu.

Abi kopā dvīņi aiznesa šļūteni pie ūdens pumpja un pieskrūvēja 
pie krāna, pēc tam Bobijs sāka šļūteni stiept uz Krampa kunga 
mājas pusi.

—  Es nevaru atgriezt krānu! —  Betija kliedza.
Bobijs paķēra akmeni un, pieskrējis pie pumpja, vairākas rei

zes uzsita ar to pa krānu. Ūdens sāka tecēt. Bobijs nostājās mājas 
priekšā un šļāca tai virsū ūdeni. Ap šo laiku uguns mājai bija 
pienākusi klāt tik tuvu, ka krāsa uz sienām kļuva melna un sāka 
lobīties nost.

Pēkšņi tālumā atskanēja ugunsgrēka sirēna. A tskrēja ugunsdzē
sēji ar šļūtenēm un sūkņiem. Viens no viņiem izņēma Bobijam 
no rokām šļūteni, bet kāds cits satvēra zēnu un aiznesa sānis, jo  
viņš gandrīz jau  bija noslāpis no dūmiem. Izbijies un noraizējies 
atskrēja arī Krampa kungs. Bobijs vēl dzirdēja, kā ugunsdzēsēju 
priekšnieks bāra Krampu par to, ka viņš bija dedzinājis sausu zāli 
blakus m ājai, bet tad Bobiju aiznesa uz mājām un Betija aizskrēja 
pakaļ brālim.

Drīz pārbrauca Bobija tēvs un māte un noguldīja zēnu gultā. 
Viņam sūrstēja rīkle no dūmiem un reiba galva. Atsauca ārstu, 
un tas pateica, ka līdz rītam viss būšot labi.

— Jū s esat drošsirdīgi bērni, — tēvs viņus uzlavēja, kad viņi 
dzēra tēju. — Starp citu, Krampa kungs lūdza jums pateikt, ka 
viņš atstāšot žogā spraugu un ābelīti nenocirtīšot.

Dvīņi jutās gaužām laimīgi, it īpaši tādēļ, ka Krampa kungs savu 
vārdu turēja. Pirmdien, kad ieradās strādnieki, viņš tiem lika atstāt 
žogā spraugu. «

— Un lai tā būtu tik plata, ka dvīņi varētu pie manis ienākt, — 
viņš pieteica inženierim. — Viņi būs mani galvenie palīgi dārzā 
un saņems no manis ik nedēļu trīs penijus katrs.

Pēc šā atgadījuma Krampa kungs vairs nerauca pieri un vienmēr 
bija ļoti jautrs. Ar dvīņiem viņš cieši sadraudzējās. Un katru gadu 
viņi visi kopā noņēma no jaunās ābeles daudz ābolu.



KILLIJS TENNANS, 

austrāliešu rakstn ieks
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Tūliņ varēja pateikt, ka divi zēni, kas soļoja pa dubļaino ielu 
viens otram blakus, ir brāļi. Abiem zem stāvajām uzacīm vienādi 
zilas acis, abiem vienādi uzrauti deguni un gaiši mati, abiem va
saras raibumi. Bet tā arī b ija  visa viņu līdzība.

Piecpadsmit gadus vecais Džims jau  bija pilns tās nelokāmās 
apņēmības, kas turpmāk tā arī palika par viņa rakstura galveno 
īpašību, turpretī deviņus gadus vecais Tedijs izskatījās bikls un 
kautrīgs.

— Vai tev neliekas dīvaini, — ierunājās Tedijs, — ka viņa 
mums iedeva naudu, lai aizejam uz kino?

Viņš paskatījās uz vecāko brāli, bet tas neko neatbildēja. Džims 
tikai ierāva galvu plecos un sacēla svārku apkakli, lai paglābtos 
no sīkā lietutiņa, kas laternas gaismā sijā jās kā sidrabaini pelnu 
putekļi.

Ja u  mācās virsū drēgnā ziemas vakara krēsla, kaut gan pulkste
nis rādīja tikai pieci. Zēni nogriezās uz Rožu ielu — šauru šķērs
ielu, kuras vienā pusē stiepās mēbeļu noliktavas ciešā siena, bet 
otrā slējās nožēlojami nameļi. Rožu ielai bija slikta slava. Pat 
izbīdītie otrā stāva balkoniņi izskatījās kā sarauktas uzacis.

Septiņpadsmitā nama durvis bija  aizvērtas, un tām priekšā ka
rājās atslēga. Iekšā bija tumšs. Zēni pameklēja slēdzeni, bet pa
rastajā vietā — virs durvīm — tās nebija.

—  Laikam būs kaut kur aizgājuši, —  skaļi sacīja Džims, pie 
sevis nodomādams, ka atkal tēvs un tā sieviete, kura dēvējas par 
viņu māti, droši vien pārnāks, pietempušies līdz nemaņai. — V ar
būt viņi atslēgu atstājuši pie misis Harisas?

Misis Harisa, kas dzīvoja turpat blakus, dzirdēja, kā zeni klau
dzinājās. Kad Džims ierunājās, viņa mazlietiņ pavēra durvis un 
pielika pie spraugas aci, lai pārliecinātos, vai klauvētāji nav po
licisti vai nodokļu piedzinēji.

Misis Harisa bija  gara auguma sieviete ar skaļu, patīkamu balsi, 
kas ļoti labi atbilda viņas labsirdīgajai ārienei. Ieraudzījusi zēnus, 
viņa plaši atvēra durvis.

— Ei, Džim, ko jūs tur darāt? — viņa jautāja.
—  Misis Harisa, vai nezināt, kur mūsu tēvs un māte? Vai būlu 

kur aizgājuši?



Sievietes sejā parādījās apjukums un rūpes.
— Viņi taču aizbrauca projām, — viņa lēnā balsī sacīja, — jau  

dienā. Vai jūs to nezinājāt?
Vecākais zēns papurināja galvu.
— Viņi mums neko neteica, Misis Harisa. Uz kurieni viņi aiz

brauca?
— Nudien nezinu! Tā jau  man rādījās, ka viņiem kas slikts pa

domā. Un aizbrauca, jums, nabaga bērni, ne vārda neteikuši! Kāda 
nelietība! Ei, misis Džordža, — viņa uzsauca kaimiņienei, kas gāja 
garām. — Šeku, Adamsi aizlaidušies prom un pametuši bērnus. 
Vai nezināt, uz kurieni šie aizbrauca?

Sāk pulcēties līdzjūtīgi ļaudis. Rožu ielā bija parasts, ka pirms 
īres maksas dienas dažs labs īrnieks nozuda, taču tāds gadījums, 
ka vecāki pamestu savus bērnus likteņa ziņā, bija kas negaidīts.

— Viņi droši vien jums piemirsa pateikt, Džim. Tā tas būs. 
Nevarēja jau viņi tā — ne no šā, ne no tā jūs pamest.

— Nē, viņi labi zināja, ko dara, — Dzims apvaldīti un skarbi 
teica. — Mēs viņiem gluži vienkārši bijām apnikuši, tas ir skaidrs. 
V iņi to paši nemaz neslēpa.

— Jā , neko ļaunāku par tādu nelietību ij domādams neizdo
māsi, i— ar sašutumu piebilda kāda no kaimiņienēm. — Aizmukt 
un pamest bez kāda atbalsta divus nelaimīgus bērnus! To pat vilku 
māte nedara.

— Ko nu lai nabadziņi iesāk?
—  Tie riebekļi, kazi, aprēķināja, ka bērnus pievāks «Bērnu aiz

gādniecībā», ja  viņi aizies uz policiju.
— Uz policiju! —  nicīgi norūca kaimiņš. — Nevajag viņiem ne 

policijas, ne «Bērnu aizgādniecības». Tad jau  labāk nomirt nekā 
nokļūt patversmē.

— Džim, — mazākais zēns skaļi iešņukstējās. — tu taču nepie
ļausi, ka mūs aizved uz patversmi, vai ne? Džim, tu taču nepa
metīsi mani?

Tedijs ieķērās brāļa piedurknē, raudzīdamies viņā ar lūdzošu 
skatienu, ko Džims tik labi pazina. Mazais vienmēr m eklēja vecākā 
brāļa aizstāvību. Ja  tēvs pārnāca mājās piedzēries un pacēla roku 
pret Tediju, sitienu parasti saņēma Džims. Ja  pamāte iedeva mai
zes riecienu ar ievārījumu, Džims to vienmēr sadalīja tā, ka Te
dijs dabūja lielāko tiesu.

— Uz patversmi tu neiesi, — viņš apsolīja. — Es par tevi pa
rūpēšos, mazais. Gan redzēsi.

— Nu labi, nāciet pie manis, — misis Harisa aicināja. —  Gana 
mirkt lietū. Mans balkons ir brīvs. Varat tur pārlaist naktis. Kaut 
gan tēvs un māte no jums aizbēga, es jūs tomēr nepametīšu.



— Pareizi, — atsaucās Rožu ielas iedzīvotāji. — Mēs jūs ne
viens nepametīsim.

Un pastiepās draudzīgas rokas, lai zēniem paplikšķinātu pa 
plecu, bet rupjās balsis klusām teica mierinājuma vārdus.

Misis Harisas trīsistabu nama mazo balkoniņu no garām gājēju 
skatieniem aizklāja maisu drēbes strēmele, kas bija piestiprināta 
pie režģa. «īsts dzīvoklis,» lepni izteicās misis Harisa. Tajā bija 
atsevišķi trauki, gāzes plītiņa un divguļama gulta ar misiņa galiem 
un nodriskātiem aizkariem.

— Misis Harisa, ja  jūs atļausiet mums te palikt, es jums par 
istabu maksāšu iri, tiklīdz sadabūšu darbu, — Džims dedzīgi ap
solīja.

Zēns turēja vārdu. Viņš iekārtojās Torrensa štancēšanas rūp
nīcā un sāka pelnīt sešpadsmit šiliņus un sešus pensus nedēļā, 
štancēdams benzīna kannām vākus un montēdams kopā smidzi
nātājus.

Tedijs gāja skolā un gatavoja azaidu. Viņi m aksāja misis Ha- 
risai trīs šiliņus nedēļā un paši pirka sev produktus. Rožu ielas 
ļaudis bija labi cilvēki — viņi palīdzēja zēniem ar pārtiku un 
kādu apģērba gabalu. Svētdienās brāļi gāja pastaigāties, peldējās 
Bondi pludmalē, braukāja par zaķi tramvajā, jo  biļetei nesanāca 
naudas.

Viņu vecāki bija nozuduši bez pēdām. Un Džims ar stingru ap
ņēmību turēja savu solījumu — rūpējās par Tediju.

Šāda neparasta dzīve ilga divus gadus, un brāļi jutās laimīgi. 
Pa šo laiku Džimam jau  bija  apritējiiši pilni septiņpadsmit gadi. 
Tas nozīmēja, ka viņam nu būtu jāsaņem  sešpadsmit šiliņu un sešu 
pensu vielā divdesmit četri šiliņi un trīs pensi. Tāpēc Džimam Lika 
paziņots, ka Torrensa rūpnīca tagad varot iztikt bez viņa pakal
pojumiem. Lai neizbiedētu Tediju, Džims mēģināja jokot. Apsēdies 
ietves malā zem laternas, viņš komiski attēloja, kā desmitnieks 
Kraučers viņam paziņojis par atlaišanu.

Sešas ģimenes sarunāja «samest» ik nedēļu pa šiliņam, lai at
balstītu brāļus, kamēr Džims iekārtosies darbā. Daudzas garas ne
dēļas Rožu iela kā uzticams draugs viņiem palīdzēja. >

Tomēr veltīgi Džims, netaupot kājas, skraidīja apķārt, mekle- 
dams darbu: viņš bija par lielu. Neviens negribēja pieņemt darbā 
septiņpadsmit gadus vecu zēnu, ja  četrpadsmitgadīgie izmaksa ja 
daudz lētāk.

Reiz kādā sutīgā vasaras naktī, kad zēnu kompānija, kā parasts, 
bija sapulcējusies uz Rožu ielas stūra zem laternas, viens no pui
kām ieminējās, ka vecais Torrenss esot vairāk nekā pelnījis, lai 
viņa štancēšanas rūpnīcu kāds aplaupītu. Un, pēc viņu domām,



Džimam esot pilnīgas tiesības no turienes paņemt visu, ko vien 
iespējams paņemt.

Džimam šī doma diez kā nepatika, bet, kad pārējie teicās iet 
palīgos, viņš ļāvās pierunāties.

Vienotā solī zēni devās uz štancēšanas rūpnīcu, šķita — no- 
skrandušu dumpinieku bars grasās ieņemt tirāna cietoksni.

Laupīšanā piedalījās astoņi jaunieši. Trīs tika saņemti ciet, un 
to vidū izrādījās, b ija  arī Džims. Iespējams, ka viņu iegāza paša 
neprasme, — pārējiem šādās lietās jau  bija diezgan liela pieredze.



Kad policisti Džimu veda prom, viņš plosījās kā tīģeris, tāpēc 
tika ievietots uz nenoteiktu laiku labošanas iestādē. Tur viņš ļoti 
raizējās par jaunākā brāļa likteni, tomēr centās noklusēt viņa 
esamību.

Rožu ielā allaž skraidelēja daudz bērnu, un policijai nebija ne
kādu aizdomu, ka viens no tiem agrāk atradies Džima apgādībā. 
Turpretī Džims pa šīm garajām nedēļām, ko pavadīja labošanas 
namā, ne mirkli nespēja aizmirst mazo brāli: viņš iztēlojās, ka 
Tedijs palicis bez pajumtes un klimst viens pats pa pilsētas ielām. 
No šīm grūtsirdīgajām domām un satraukuma zēns gandrīz vai 
zaudēja sajēgu, tomēr viņam ne prātā nenāca pastāstīt kādam par 
Tediju. Rožu ielas iemītnieki gan policiju, gan «Bērnu aizgādnie
cību», gan citas iestādes, kas uzturēja kārtību un likumību, uzska
tīja par saviem ienaidniekiem.

J a  Džims zinātu, cik ilgi viņu turēs labošanas namā, viņš tik 
briesmīgi nemocītos, bet šis «uz nenoteiktu laiku» viņu darīja 
nemierīgu. Viņam paskaidroja, ka viss atkarīgs no viņa uzvedības; 
un viņš jau  bija gatavs tagad atzīt, ka uzbrukums štancēšanas rūp
nīcai bijis muļķīgs, pat vēl vairāk —  nekrietns solis.

J a  tikai zinātu, cik ilgi viņu šeit turēs nebrīvē!
Džims šo neziņu nespēja izturēt. Viņš aizbēga. Policija viņu 

atrada un nogādāja atpakaļ.
Viņš atkal aizbēga un devās taisnā ceļā uz Rožu ielu. .
Viņš kā neprātīgs nemitīgi bēga prom, un viņu aizvien notvēra 

Rožu ielā.
Labošanas nama uzraugs, labsirdīgs vīrs, mēģināja viņu pār

liecināt:
—  Džim, tu pats sev dari tikai sliktu. Tik un tā tevi agri vai 

vēlu notver. Nu kāpēc tu bēdz?
Džims cieši saknieba lūpas. Viņš nebilda ne vārda.
Uzraugs nopūtās: viņš saprata, ko tas nozīmē. Viņš bieži bija 

redzējis arī citus puikas, kas, vei, tāpat bija kniebuši lūpas.
«Nākošais noziedznieks,» viņš pie sevis nosprieda.
Nākamo reizi Džims bēga kopā ar drauģeli, kam piemita niķis 

pavizināties ar svešiem automobiļiem. Tiesā viņš centās pieradīt, 
ka mašīnu gribējis izmantot tikai aizbēgšanai un domājis to kadas 
divdesmit jūdzes aiz pilsētas ceļmalā atstāt — un tā īpašnieks to 
būtu dabūjis atpakaļ.

Džimam jau  b ija  gandrīz pilni astoņpadsmit gadi, tāpēc viņu 
kopā ar drauģeli aizveda nevis atpakaļ uz labošanas namu, bet 
jau  kā īstu noziedznieku uz Longa Beja cietumu, un, kad viņš pēc 
dažiem mēnešiem no turienes iznāca, viņa lūpas bija sakniebtas 
vēl ciešāk, ja  tas vispār ir iespējams.



Pavadot augas dienas un naktis labošanas nama un cietuma 
skumīgajā atmosfērā, viņš nebeidza domāt par Tediju.

Viņam neizgāja no prāta, ka viņš ir atbildīgs par Tediju. Misis 
Harisa Tediju pieskata, tomēr viņai vajadzēs par to kaut kādā 
veidā atlīdzināt.

Tedijam ir jāsaņem  laba izglītība. Viņš ies pareizu ceļu, viņam 
būs vairāk iespēju dzīvē nekā viņam, Džimam. Dzims par to parū
pēsies.

Tiesa, pēc cietuma viņam būs grūti atrast darbu. Bez tam viņš 
jau  ir pārāk liels. Viņam jau  astoņpadsmit. Vai varēs atrast darbu, 
vai nebūs jāsagādā nauda noziedzīgā ceļā? Dzims bija gatavs uz 
visu. Un vēl viņš parūpēsies, lai Tedijs nepaliktu dzīves padibenēs 
uz visiem laikiem.

— Pasaule, — braucot tramvajā, viņš skaidroja pusducim tādu 
pašu cietuma putniņu kā pats, ar kuriem bija iznācis kopā no 
Longa Beja, — pasaule man ir ne mazumu parādā. Par to visu 
es jau  esmu samaksājis avansā.

Pārējie dzīves atstumtie viņam no sirds piekrita.
Atstājot cietumu, katrs bija saņēmis sešus pensus tramvajam, 

un tas arī bija viss viņu kapitāls.
Varas iestādes uzskatīja, ka ar šo naudu pietiek, lai bijušie 

noziedznieki vairs nenoklīstu no pareizā ceļa, atrastu darbu, mi
tekli, pieklājīgu sabiedrību, — un tas viss jāizdara, pirms iestājas 
nakts. Pretējā gadījumā jebkuram policistam ir tiesības viņus ap
cietināt kā klaidoņus, kam nav līdzekļu iztikai.

Viens no vīriešiem, kurš no cietuma brauca kopā ar Dzimu, 
bija iem ācījis viņam paņēmienus, kā apzagt autostāvvietās vieglās 
automašīnas. Vēlāk Dzims šos paņēmienus pilnveidoja ar dažā
diem jaunizgudrojumiem. Viņš prata mierīgi un aukstasinīgi pie
vākt no automašīnu sēdekļiem sainīšus vai pledus. Ģērbās viņš 
labi, pat izmeklēti un diezgan krietni iedzīvojās uz šoferu aizmār
šības rēķina.

Misis Harisas un Rožu ielas draugu atbalstīts, Džims juta, ka 
tagad pa īstam varēs parūpēties par Tediju. Taču policija — Rožu 
ielas iedzīvotāji par to nemitīgi sūdzējās — tapa aizvien ļaunāka 
un viltīgāka. Policisti vairs nepastaigājās, tērpušies formās, šurpu 
turpu cienīgā gaitā pa ielu, tā brīdinot par savu esamību, bet sāka 
ģērbties privātās drēbēs; viņi kopā ar naktssargiem sēdēja pie 
namu durvīm; viņi dzēra alu bāros, lamājās, m eklēja draudzību ar 
kabatzagļiem, kuriem nebija nekādu aizdomu; apsējuši ādas priekš
autus, viņi pat sēdās blakus kravas automobiļu šoferiem, rādīdami 
trulu un stulbu ģīmi. Bet, tiklīdz kāds izčiepa no mašīnas saini, 
šie mirklī atdzīvojās. Tūliņ atskanēja: «Policist, arestējiet šo cil



vēku! Es esmu policijas darbinieks.» Un jau  pēc brītiņa tie atkai 
sēdēja turpat mašīnā, un neviens, izņemot pārsteigto zaglēnu, ne
paguva aptvert, kas īsti noticis.

Šāds pārģērbies policists bija izsekojis arī Dzimu, un, kad tas 
ieradās Dzimu apcietināt, mājās trāpījās arī jaunākais brālis. Tā 
Tedijs nokļuva lai pašā patversmē, no kuras savu karjeru bija  sācis 
Džims. Tediju tur ievieto ja kā «bez uzraudzības atstātu» bērnu, 
kas pie tam vēl «saistīts ar pazīstamu recidīvistu».

Viens no «Bērnu aizgādniecības» iestādes ierēdņiem bija no
skaidrojis, ka «pazīstamais recidīvists» ir Tedija vecākais un mī
ļotais brālis. Pa kripatiņai viņš no puisēna izdibināja visu, ko tas 
zināja par savu brāli: kā Džims vairākkārt bēdzis no labošanas 
nama, lai tiktu mājās un «pieskatītu» Todiju, kā viņš mēģinājis 
nopelnīt naudu godīgā ceļā, kā sācis apzagt automašīnas, lai iegūtu 
līdzekļus uzturam un varētu laist skolā jaunāko brāli.

Šis ierēdnis tik ļoti ieinteresējās par Tedija likteni, ka panāca 
zēna atbrīvošanu uz zināmu pārbaudes laiku un pastāstīja pat 
viņu kādam labsirdīgam mācītājam, kam mazais zēns iepatikās 
M ācītājs nopirka Tedijam jaunu uzvalku, paēdināja viņu un sa
m eklēja kādu patīkamu laulātu pāri, kas dzīvoja formā dažus 
simtus jūdžu no pilsētas. Šis pāris bija ar mieru pieņemt zēnu 
audzināšanā un rūpēties par viņu kā par īsto dēlu.

Tedijs visumā bija patīkams, dzīves prieka pilns zeņķis, kaut 
arī mazliet kautrīgs un nervozs; par viņu neko sliktu nevarēja 
teikt, ja  nu vienīgi to, ka viņa brālis sācis staigāt sliktus ceļus. 
Labais fermeris un viņa sieva gādāja, lai zēnam nekā netrūktu. 
Par darbu viņi tam maksāja, un tā drīz vien Tedijam bankā bija 
noguldīta nauda un nopirkts pašam savs motocikls.

Audžu vecāki viņam izvirzīja tikai vienu noteikumu: lai viņš 
sarautu visas saites ar Rožu ielu un brāli. To nu Tedijam vajadzēja 
aizmirst uz visiem laikiem.

Džims, iznācis no cietuma, uzzināja par Tedija likteni un panāca 
satikšanos ar mācītāju. Viņš vispirms nolēma sadabūt mazā brāļa 
adresi.

Runādams viņš neskatījās svētajam tēvam acīs. Sēdēja un, cieši 
lūkodamies grīdā, ņurcīja rokās cepuri.

«Vairās acīs skatīties,» svētais tēvs nodomāja. «Tātad — nela
bojams noziedznieks.»

Tomēr ar Džimu viņš runāja mīlīgā balsī, cenzdamies jaunekli 
pārliecināt, ka Tedijs atrodas labu cilvēku aizgādībā.

—  Zēns tur jūtas ļoti laimīgs. Jū s taču negribēsit viņam laupīt 
šo dzīves laimi, vai ne? Pamēģiniet viņu aizmirst.



— Viņš ir mans brālis, — Džims drūmi nomurmināja, aizvien 
vēl cītīgi aplūkodams grīdsegas rakslu.

M ācītājs piecēlās, likdams saprast, ka saruna izbeigta. Viņš tē
višķīgi uzlika roku uz Dzima pleca.

— Man ir zināms jūsu liktenis, — viņš centās runāt pēc iespē
jas maigākā un pārliecinošākā balsī. — Un man šķiet, Džim, es 
varu teikt, ka jūsu sirdī slēpjas daudz labu jūtu. Kāpēc gan jūs 
nevarētu sākt godīgi dzīvot? Kļūstiet reiz prātīgs.

Turēdams roku uz Džima pleca, viņš to aizvadīja līdz durvīm.
— Es, protams, nevaru jums piedāvāt naudu vai darbu, bet, ja  

jums ievajagas padoma, drauga padoma, — atcerieties, ka jūs 
allaž varat griezties pie manis.

Kad m ācītājs atvēra ārdurvis, viņš pamanīja, ka laukā līst — 
laternas gaismā sijā jās  sīks lietutiņš kā sidrabaini pelnu putekļi.

«Pamēģināšu pēdējo reizi,» m ācītājs nolēma.
— Džim, — viņš noslēpumaini sacīja, — vai jums nekad nav 

ienācis prātā, ka lietus varbūt ir asaras? Ka ir kādas būtnes, kas 
raud par jums? Ka arī eņģeļi, kas noraugās uz zemi, dažkārt var 
raudāt? — Viņš sajuta patīkamu dvēseles satraukumu. — Padomā
jie t par to, Džim, — viņš teica un, paspiedis jaunekļa roku, stei
dzīgi iegāja atpakaļ namā, lai paglābtos no mitruma.

Tai pašā vakarā Džims atkal tika apcietināts automobiļu stāv
vietā, kur no vieglās automašīnas bija  mēģinājis izzagt saini.



KARLOSS BULOSANS, 

f ilip īn ie šu  rakstn ieks

KAMĒR VIEN ZALE ZAĻOS UZ ZEMES

Bija pagājuši tikai trīs mēneši, kopš ierados Amerikā — man 
pavisam svešā zemē — un tūlīt nonācu nelielā piejūras fermeru 
ciemā, kurā jau  strādāja mani tautieši, kas bija aizbraukuši no 
Filipīnām pirms kāda gada. Šai ciemā nokļuvu zirņu novākšanas 
laikā — un tagad jau  piecas nedēļas rāvos uz viena lauka kopā 
ar Filipīnu imigrantiem. Vakaros, notrausis netīrumus, nomazgā
jies  un ieturējis azaidu, es, tāpat kā visi citi, ietērpos izejamā uz
valkā un devos uz ciema biljarda zāli izklaidēties. Vecākie 
biedri sagāja dibenistabiņā un gandrīz visu nakti spēlēja kārtis. 
Otrā rītā, vēl samiegojušies, stājās pie darba un visu dienu tērgāja 
par saviem zaudējumiem un laimestiem. Šie cilvēki, man likās, bija 
apmierināti ar likteni, dzīvoja tikai vienai dienai un par nākotni 
nedomāja.

Reiz, kad lasīju  zirņus kalna nogāzē, manu uzmanību saistīja 
bērni, kuri ar skolotāju rotaļājās pie skolas, kas atradās tā paša 
kalna pakājē. Šo sievieti es redzēju pirņio reizi, tā b ija  apmēram 
divdesmit piecus gadus veca tumšmate, ģērbusies baita K l e i t ā  ar 
gaiši ziliem punktiņiem. Manas acis b ija  pieradušas pie spilgtajam 
kalna krāsām — pie dzeltējošajām  zirņu lapām, smaragdzaļās zāles, 
majestātiskajām, baltajām  ēdelveisu mantijām un pelēkajām kalnu 
virsotnēm tālumā, tāpēc tagad balti zilgais skolotājas stāvs gandrīz 
saplūda ar gaiši zilajām debesīm un zilo jūru.

Bērni atsauca atmiņā manu pagājušo bērnību. Laiku pa laikam, 
pārtraucis darbu, vēroju viņu rotaļas. Manu uzmanību saistīja kā
dus astoņus gadus vecs tumšmatains zēns — viņš bija ļoti līdzīgs 
manam bērnības draugam, kurš bezjēdzīgi aizgāja bojā, kad viņam 
vel nebija desmit gadu. Reiz dienas vidū pūta spēcīga, vasarīga 
brīze un mēs abi ar draugu aizskrējām pļavā aiz upes laist gaisā 
pūķus. Izpriecu karstumā nemanījām, ka no saites ir norāvies ka- 
rabao un satracināts metas mums virsū. Viņš uzklupa manam 
biedram un pacēla to uz ragiem . . . Kad vakarā devos apciemot 
cietušo, viņš jau  bija miris. Es izdrāzos no viņa mājas un nobēgu 
dārzā, kur paliku viens starp mēmajām, sudrabotas mēness gais
mas apņemtajām guavām . . .  Šņukstēdams stāvēju zem guavas un 
ieelpoju saldeno papaijas ziedu smaržu. Pēc brītiņa klusumu pār



trauca brīnum jauka mainu1 dziedāšana. Es m itējos raudāt un sāku 
klausīties. Drīz vien, pats nemaz nemanīdams, biju norimis un sa
m ierinājies ar to, ka mana drauga vairs nav starp dzīvajiem. Sala
sījis papaijas ziedus, devos atpakaļ uz drauga māju un noliku tos 
uz zārka. Tad atkal iegāju dārzā un, nostājies zem guavas, klausī
jos, kā dzied maiņas . ..

Un tagad, pēc tik daudziem gadiem, šis tumšmatainais zēns, kas 
rotaļājās kalna pakājē, modināja manī līdz šim nezināmu ziņkā
rību . . .  Es devos no kalna le jā  un apstājos pie skolas žoga. Bērni 
pieskrēja pie manis kā pie veca paziņas. Pašlaik nevaru skaidri 
atcerēties, ko jutu tai mirklī, kad viņi stiepa pretī man savas ro
ciņas, zinu tikai, ka pēkšņi metos uz nogāzi un sāku plūkt viņiem 
sarkanās un dzeltenās magones. Tad uz skolas sliekšņa parādījās 
skolotāja un iesauca bērnus klasē.

Es atgriezos pie darba, tomēr visu laiku uzmanīju skolu. Drīz 
vien pēc pusdienas bērni aizgāja uz mājām un es ieraudzīju skolo
tāju kāpjam pa nogāzi augšā. Viņa ar acīm m eklēja mani.

— Vai tu esi tas puisis, kas no rīta bija pienācis pie skolas? — 
viņa vaicāja.

— Jā , kundze.
— Cik tev gadu?
Es pateicu. Viņa brīdi klusēja, aplūkodama manus biedrus, kuri 

bija pārtraukuši darbu un tagad klausījās.
— Tu esi pārāk jauns, lai strādātu, — viņa man sacīja. — Cik 

gadu esi nogājis skolā?
Man bija kauns atzīties, taču melot nevēlējos.
— Trīs gadus, kundze.
— Vai gribi vēl mācīties? Es tev pasniegšu stundas .. .

Es . . .  ar prieku, kundze, — es teicu, 'lūrēdams uz biedriem, jo  
baidījos, ka viņi smiesies, uzzinājuši par manu vēlēšanos. Kopš 
biju ieradies šeit barakā, es netiku redzējis nevienu grāmatu, ne 
laikrakstu — neko, tikai kinožurnālus ar puskailām sievietēm.
— Es ļoti gribu mācīties, kundze, — sacīju  vēlreiz. — Taču protu 
lasīt tikai pa zilbēm.

—  Labi, iemācīšu tevi lasīt, — viņa sacīja. — Cikos jūs beidzat 
darbu?

— Sešos, kundze.
— Es ieradīšos pie jums barakā astoņos. Vai pa divām stundām 

paspēsi nomazgāties un paēst? Pasaki saviem draugiem, ka viņi 
arī var mācīties, ja  grib.

1 M a i n a  —  tropu putns no strazdu dzimtas.



— Jā , kundze. Pateikšu. Taisnību sakot, daži no viņiem gāja 
vidusskolā salās, taču vairums nav beiguši pat pamatskolu.

— Es mācīšu visus, kas vēlēsies. Tātad tieši astoņos.
Ar skatieniem pavadīju skolotāju, kamēr viņa lēni devās pa no

gāzi le jā. Sasniegusi šoseju, kas stiepās gar kalna pakāji, viņa at
skatījās, un es pamāju viņai ar roku. Arī viņa pavēcināja man 
pretī, tad iesēdās mašīnā un aizbrauca. Es joprojām  lasīju zirņus, 
it kā nekas nebūtu noticis, taču mani ciltsbrāļi sāka zoboties par 
mani un viens otrs palaida pa divdomīgam jociņam. Es izslējos un 
noskatīju savus biedrus tā, ka viņi drīz vien pieklusa. Jo k i aprima, 
un es atkal ķēros pie darba, domādams par pirmajām grāmatām, ko 
lasīšu, kad būšu kā nākas iem ācījies ābeci.

Skolotāja ieradās noteiktajā laikā. Viņa bija uzvilkusi īsas vel
veta bikses un virs tām gaiši zilu kreklu. Es pirmo reizi redzēju 
sievieti, kas bija ģērbusies kā vīrietis, un, kad vien viņa aizgriezās, 
slepus apveltīju viņu skatieniem. Viņa bija atnesusi pasakas par 
senajiem  laikiem un lēni lasīja man priekšā. Taču es jutos sarūg
tināts, ka mani biedri nevēlējās mācīties kopā ar mani. Tiesa, es 
pamanīju, ka visi nebija aizgājuši uz biljarda zēli. Četri biedri bija 
palikuši mājās spēlēt kārtis un viens iekārtojies ar ģitāru virtuvē 
un trinkšķināja stīgas, laiku pa laikam ieklausīdamies skolotājas 
balsī. Apmēram desmitos vakarā viņa aizvēra grāmatu un gāja 
prom. Es pavadīju viņu līdz durvīm un paraudzījos ārā. Spoži spī
dēja mēness. Ar zāli apaugusī kalna nogāze grima mēness gaismā, 
tālumā laistījās spoguļgludā jūra, un pie apvāršņa kā pasakainas 
pilis slējās augstie kalni.

— V ai drīkstu jūs, kundze, pavadīt līdz šosejai? — es pajautāju.
— Nē, paldies, — viņa noraidot pašūpoja galvu. — Man patīk 

vienai pastaigāties mēnesnīcā.
Kad viņa jau bija  tikusi līdz vārtiem, es panācu viņu.
— Kā jūs, kundze, saiic?
— Helēna O’Reilija. Ar labu nakti!
Es pavadīju viņu skatieniem. Uz brīdi viņa apstājās, patīksmi- 

nājās par klusumu visapkārt, tad, aizdedzinājusi cigareti, iesēdās 
mašīnā.

Kopš tās dienas mis O’R eilija brauca uz šejieni katru vakaru. 
Viņa lasīja mums priekšā teiksmas par tālo pagātni un vēstures 
mācību grāmatu. Mani biedri cits pēc cita pievienojās mums, un 
pēc divām nedēļām tikai trīs no viņiem vakaros gāja prom no ba
rakas. V arēja  just, ka nodarbošanās ar mums skolotājai sagādā 
patiku. Laikam ritot, viņa mazpamazām pastāstīja mums par sevi, 
savu pilsētu, par radiem un tuviniekiem. Viņa bija  piedzimusi 
nelielā pilsētiņā Amerikas ziemeļaustrumos. Vecāki bija trūcīgi



ļaudis, un viņa pelnījusi iztiku dzīvei, strādādama par m ājskolo
tāju, un tai pašā laikā gatavojusies beigt universitāti. Par nelaimi, 
valstī sākusies depresija. Nesen viņai piedāvāta lauku skolotājas 
vieta kādā no Kalifornijas draudzēm, un viņa ar prieku pieņēmusi 
šo priekšlikumu cerībā sakrāt tik daudz naudas, lai iegūtu aug
stāko izglītību.

Mēs iemīļojām mis O 'Reiliju un vakaros apdāvinājām viņu ar 
zirņiem un ziediem, ko dienā salasījām pakalnā. Pēc tam mēs sa
domājām uzdāvināt viņai jaunu kleitu, taču kāds vecāks biedrs 
izteicās, ka tas būšot nepieklājīgi. Tad mēs sakrāto naudu ielikām 
aploksnē un pasniedzām to mis O’Reilijai tai pašā vakarē, pirms 
viņa devās mājās. Viņa gan negribēja to pieņemt, tomēr mēs viņu 
pierunājām. Nākamajā reizē skolotāja ieradās nodarbībās jaunā 
gabardīna kostīmā, ko bija  iegādājusi par šo naudu.

Mēs nopriecājāmies par to un pēc tam visu dienu prātojām, kā 
sarīkot vakaru skolotājai par godu. Nākamajā reizē viņa paziņoja, 
ka zināma organizācija pilsētā nosodoši izturoties pret to, ka viņa 
apmeklē mūsu baraku, un tāpēc lika mums pēc darba nākt uz 
skolu, kā īstiem skolēniem pieklājas.

Es nekādi nespēju saprast, kāda daļa šai organizācijai par to, ka 
mūsu skolotāja strādā tur, kur viņai patīk. Es biju  iebraucējs Ame
rikā, satikos sākumā tikai ar saviem tautiešiem un tāpēc arī uzreiz 
neaptvēru, ka mūsējiem šajā zemē visas durvis ir slēgtas. Vakaros 
mēs gājām uz skolu — un drīz vien jau  varējām  uz tāfeles uzrak
stīt nelielus teikumus. Reiz, stāvēdams pie tāfeles, paskatījos pa 
logu laukā. Ieraudzīju rāmo jūru un dzidro, gaiši zilo debess 
v e lv i . . ,  Pēkšņi mani pārņēma dīvaina sajūta, un es uzrakstīju 
uz tāfeles to, ko ieraudzīju. Iznāca kaut kas līdzīgs dzejolim ..  . 
Mis O’R eilija iesmējās, jo  rindiņas uz tāfeles bija  šķības, vārdi 
izkārtoti nepareizi un tajos bija  daudz kļūdu.

—  Kas tad tas! —  viņa iesaucās man aizmugurē. — Lai dzejotu, 
ir daudz jām ācās. Visam ir savs laiks!

Es apmulsumā nosarku.
— Kas tev pēkšņi notika? — viņa vaicāja.
Es nomurmināju kaut ko nesaprotamu.
— V ai tu jau  agrāk zināji kādus dzejoļus?
— Nē, mis O’Reilij! Man pat prātā neienāca, ka tas varētu but 

dzejolis.
Viņa neticīgi paskatījās manī. Pēc tam piegāja pie skolotāja 

galdiņa un sāka skaļi lasīt bībeli. Viņa lasīja Zālamana Augsto 
dziesm u. . . Mani pārsteidza tās gleznainā valoda un spilgtā tēlai
nība, sevišķi sirm galvja dziļā kaisle pret jauno meiteni.

— Tas ir pats labākais dzejojums pasaules lirikā, —  beigusi lasīt



šo nodaļu, sacīja mis O’Reilija. — Man patīk, ka tu izproti to . . . 
Kādreiz cilvēki m ācēja dziļi just un nebaidījās savu jūtu.

Dzeja mani satrauca. Es domāju par zirņiem, ko mēs vācām pa
kalnā, un par klusējošo zilo jūru le jā  . . .  un sacīju  sev: «Pienāks 
reiz brīdis, kad es uzrakstīšu poēmu par šo skolu, šo vakaru un 
par jums, mis O 'Reilij. Cik tas būs lieliski — es ierodos pie jums 
ar grāmatu, kurā aprakstīts tas, kas pašlaik notiek ar mums!»

Kad gāju prom, mis O’R eilija iebāza bībeli man kabatā. Es to 
lasīju  un atkal pārlasīju savā brīvajā laikā. Es m ācījos arī no sko
las grāmatām, kādas gadījās dabūt. Un reizēm pat prātoju, kā sa
krāt naudu un aizbraukt uz citu pilsētu, lai tur iestātos skolā. Tiesa 
gan, kad zirņi būs novākti, mums vajadzēs lasīt tomātus citā 
nogāze.

Bet tad mis O ’R eilija paziņoja mums aizbildņu padomes lēmumu, 
ar kuru tika aizliegts vakaros izmantot skolas telpas. Šis aizlie
gums, protams, skāra mūs. Mis O’R eilija mums to neteica, taču 
mani tautieši, kas bija  vairāk pieredzējuši, saprata visu, tā teikt, 
bez liekiem vārdiem. Kad skolotāja uzaicināja mūs mācīties pie 
sevis mājās, ieradās kādi divi trīs cilvēki.

— Nāciet pa vienam, kad satumsīs, — skolotāja ieteica. — Un 
centieties netrokšņot.

— Skaidrs, mis O ’Reilij, — es atbildēju visu vārdā.
Mēs sēdējām viņas istabiņā un lasījām  gandrīz čukstus, jo  bla

kus dzīvoja veca, slimīga sieviete. Reiz pie durvīm atskanēja klau
vējiens un kāds vīrietis palūdza skolotāju iznākt priekšnamā. Viņa 
drīz vien atgriezās, par kaut ko satraukta, pārlaida pār mums mā
tišķu skatienu un mēmā pārmetumā paraudzījās uz durvīm, aiz 
kurām nupat bija ar kādu sarunājusies. Mēs turpinājām lasīšanu, 
un, tikai kad grasījāmies iet projām, viņa sacīja, lai mēs notikuša
jam  nepievēršam nekādu uzmanību . .  .

Es aizgaju pie skolotājas arī nākamajā vakarā, taču viens pats. 
Pārējie biedri b ija  nobijušies. Pirms nodarbībām man likās, ka 
mis O ’Reilija grib kaut ko teikt, tomēr nevar izšķirties. Taču, kad 
sākām mācīties, es to aizmirsu. Pēc mācībām viņa pavadīja mani 
līdz durvīm, bet tad pēkšņi strauji pagriezās un ieskrēja savā 
istabā. Es iedomājos, ka skolotāja varbūt aizmirsusi iedot man kaut 
ko līdz, tomēr nē, gaisma viņas logā nodzisa, un es devos mājup.

Biju nogājis kādus divus kvartālus, kad tieši man blakus nostājās 
četri nepazīstami cilvēki. Divi no viņiem satvēra mani un iegrūda 
piebraukušajā automašīnā. Sasniegusi ciema nomali, mašīna no
brauca no ceļa un apstājās uz lauka pie augstas ūdens cisternas. 
Mani izvilka no mašīnas un sāka dauzīt.

Es centos aizstāvēties, taču pārspēks bija  pārāk liels. Tad man



palaimējās izrauties un es metos skriet. Svešinieki ielēca mašīnā 
un dzinās man pakaļ. Es pakritu. Un viņi sāka atkal mani dauzīt. 
Man vairs nebija spēka pretoties, es valstījos pa zemi, bet viņi 
mani spārdīja kājām  . . . Zaudējot samaņu, es vēl jutu pēdējo spē
rienu ar papēdi pakausī — un tad mani apņēma tumsa.

Kad atjēdzos, bija jau  pāri pusnaktij. Ar grūtībām pavēris uz
tūkušos plakstus, es ieraudzīju apaļu mēness ripu, kas vienaldzīgi 
spīdēja debesīs tieši virs manis, un dažas tālas, mirdzošas zvaigznī
tes — un uzreiz neaptvēru, kur atrodos. Mazpamazām apjautu, kas 
b ija  noticis, un asaras sāka ritēt pa vaigiem un lija  uz vēsajiem 
burkānu lakstiem man zem galvas.

Tas bija pēdējais brīdinājums. Kaut kā aizkļuvu līdz mūsu ba
rakai un atradu savus tautiešus virtuvē lasām pavirši uzrakstītu 
vēstulīti, kas bija iesviesta pa logu pirms manas pārnākšanas. To, 
protams, iemeta tie paši cilvēki, kas bija mani piekāvuši.

Viens no mūsējiem, kuram atmiņā vēl b ija  saglabājušies daudz 
sliktāki laiki, saņēma mani aiz rokas un izveda no barakas.

— Jau  sen gribēju tevi brīdināt, — viņš klusu sacīja, — taču 
man ļoti patika tava kvēlā vēlēšanās mācīties, tava vīrišķība un 
neatlaidība. Par to varu tev likai paspiest roku. Daži cilvēki ir labi, 
daži — slikti, tā tas mēdz būt, — viņš turpināja. — Taču nekad 
nav bijis tā, ka viss ļaunais mājotu tikai vienā rasē vai vienā tautā, 
bet viss krietnais — otrā. Katrā rasē, katrā tautā ir gan ļaunais, gan 
arī labais. Tomēr labā ir vairāk, un tas ir visu cilvēku, visas cilvē
ces īpašums.

Tagad es sapratu, kāpēc mis O ’Reilija nāca pie mums uz baraku 
un m ācīja mūs.

Es veselu nedēļu nerādījos ciemā — baidījos. Tomēr, kad zilumi 
un asinsizplūdumi bija pazuduši, es uzdrošinājos aiziet pie skolo
tājas. Taču mis O’Roilijas istaba bija slēgta un logs neapgaismots. 
Es nodomāju, ka skolotāja varbūt aizgājusi uz kino, un gaidīju viņu 
atgriežamies.

Tajā vakarā viņa nepārradās mājās. Arī nākamajā un aiznāka
m ajā ne. Laikam pārbraukusi uz citu dzīvokli, es nodomāju, jo 
dienā redzēju viņu lejā, skolas pagalmā; viņa man māja ar roku — 
un es viņai pretī. Tā tas turpinājās vairākas dienas, pēc tam viņa 
pazuda pavisam. Viņas vietā skolā parādījās cita skolotāja. V a
karos un brīvajās dienās mēs, sadalījušies pa grupiņām, klejo jām  
pa pilsētu, meklēdami skolotāju, taču nekur nevarējām atrast. 
Zirņi jau  bija  novākti, un mēs pārvācāmies otrpus pakalna, kur 
lasījām tomātus. Arī no šejienes mēs šad tad pametām acis uz 
skolu cerībā ieraudzīt mūsu skolotāju, taču viss bija  veltīgi. Die
nas sekoja cita citai, un jū n ijā  skolas durvis aizvērās pavisam, sko-



lēni izklīda pa mājām. Bija beidzies mācību gads, taču mana dzī
vošana Amerikā vēl nebija beigusies.

Reiz, kad tomātu ražas novākšana tuvojās beigām, parādījās mis 
O ’Reilija. Viņas seja  bija nedaudz sakritusies. Uz viņas kreisās 
rokas pie plaukstas es pamanīju rētu.

— Es gulēju slimnīcā, —  sasveicinājusies viņa sacīja. — Slimoju.
— Kāpēc jūs par to mums nepaziņojāt — es jautaju. — Mēs aiz

nestu jums ziedus no mūsu pakalna.
— Paldies! Tiešām laipni no jums, — viņa man teica. — Atnācu 

no jums atvadīties. Braucu uz pilsētu.
— Bet vai jūs, mis O ’Reilij, vēl kādreiz atgriezīsieties pie 

mums? — es vaicāju.
— Gribētu gan. Bet, ja  tu nonāksi pilsētā, noteikti mani uz

meklē.
— V ai jūs tur strādāsiet skolā?
—  V ēl nezinu. Protams, centīšos iekārtoties skolā. Lielā pilsēlā 

brīvu skolotāja vietu vairāk. — Viņa uzlika roku man uz galvas.
— Lai būtu kā būdams, es vienmēr palīdzēšu izzināt pasauli tādiem 
kā t u . . .  Vienmēr . . . kamēr vien zāle zaļos uz zemes.

Viņas vārdi izskanēja kā dziesma. Toreiz es nesapratu to patieso 
nozīmi, tomēr tie iespiedās atmiņā uz visu mūžu. Tovakar mēs sa
rīkojām atvadu vakariņas mis O ’Reilijai par godu. Izcepam sivēnu 
zem klajas debess. Atnesām mūzikas instrumentus, kādi nu kuram 
bija, un spēlējam viņai priekšā visu vakaru līdz vēlai naktij. 
Mēness spīdēja debesīs. Jūra, kā vienmēr, bija rāma. Tālumā slējās 
kalni. Un zvaigznes lē ja  gaismu pār pasauli. . .

Zemi jau  k lā ja  rīta rasa, kad mēs vadījām mis O’Reiliju uz auto
mašīnu.

Es tik tikko noturējos neieraudājies, bet mis O’R eilija atkal uz
lika roku man uz galvas, sacīdama:

— Neaizmirsti, tiklīdz būsi pilsētā, uzmeklē mani. Norunāts? 
Bet tagad paliec sveiks! . . .

Viņa aizbrauca. Un es vairs nekad netiku viņu redzējis.
Drīz vien arī es aizbraucu no ciema un pabiju daudzās lielās pil

sētās. Ik gadus, kad lapas krita no kokiem, es sakravāju ceļasomu 
un braucu uz citu vietu. Gadi ātri aizsteidzās.

Kādu rītu es pēkšņi iedomājos, ka pagājuši jau divdesmit gadi, 
kopš aizbraucu no savām mājām. Bet kur tad bija manas mājas? 
Ik pavasari es redzēju, kā zaļo lauki un pakalni, un man prātā 
ienāca pavisam vienkārša doma . . . Visos plašajos, zaļajos laukos 
un pakalnos mis O 'Reilija visus šos gadus ir bijusi kopā ar mani, 
tāpēc manas mājas arī bija tur, kur viņa b ija  kopa ar mani.



ER\’ESTS SETON-TOMPSONS, 

kanādiešu rakstnieks-

ZENS UN LŪSIS

Zēns

Torbernam nule bija apritējis piecpadsmitais gads. Viņš ļoti mī
lē ja  medības. No zilā ezera viņa krasta pastāvīgi laidās šurp meža 
baložu bari un virtenē sēdās uz nokaltušo koku zariem izcirtuma 
malā. Kā viņam gribējās nošaut kaut vienu balodi! Tomēr viņš vel
tīgi uzglūnēja tiem stundām ilgi. Šķita —  baloži pilnīgi noteikti 
aprēķinājuši, cik tālu sniedz viņa vecā medību bise, un ikreiz, 
spārniem plīkšķot, pacēlās gaisā, līdzko viņš grasījās pienākt tu
vāk. Beidzot neliels bariņš salaidās krūmos pie strautmalas, netālu 
no būdas, kur Torberns m ājoja. Slapstīdamies gar būdu, viņš zagās, 
uzmanīgi tiem klāt. Viņš izraudzījās no bara nošķīrušos balodi, 
rūpīgi notēm ēja un izšāva. Gandrīz reizē atskanēja otrs šāviens, 
un putns nokrita zemē.

Torberns steidzās pie sava medījuma, bet tai pašā mirklī no 
krūmiem iznāca slaids jauneklis un pacēla balodi.

— Pag, Kornij! Tu paņēmi manu putnu!
— Tavu? Tavējais, rau, kur aizlido! Es redzēju, kā viņi satupās 

zaros, un nolēmu kurt virsū ar šauteni.
Rūpīga pārbaude atklāja, ka balodi ķērusi ir šautenes lode, ir 

vecās medību bises skrotis. Šāvēji bija tēm ējuši abi uz vienu 
putnu. Viņi no sirds izsmējās par šo sagadīšanos, kau! gan tā bija 
ne vien smieklīga, bet arī bēdīga, jo  viņu meža m ājoklī vajadzēja 
taupīgi rīkoties tiklab ar pārtiku, kā ar skrotīm un lodēm.

Kornijs bija vecākais dēls lielā ģimenē. Viņš bija apmeties mežā, 
ilgodamies drīzāk tikt pats pie savas fermas. Abas pieaugušās mā
sas, prātīgā Mārgita un draiskule Lu, vadīja viņa saimniecību. 
Torberns Olders nupat kā bija  atlabis no visai nopietnas slimības 
un ieradies te paciemoties, jo  viņa vecāki cerēja, ka pirmatnējais 
dzīves veids mežā nāks viņam par labu un viņš kjūs cik necik 
līdzīgs savam veselīgajam  draugam. K om ija mītne bija  celta no 
neaptēstiem baļķiem ar kuļu grīdas vietā un velēnu jumtu, uz kura 
kuploja nezāles. Neskarto mežu vienmuļību pārtrauca tikai nesen 
ierīkotais ceļš uz tuvāko pilsētu un klinšainajos krastos ietvertais- 
dzirkstošais ezers, aiz kura bija  redzama tuvākā kaimiņa māja.

Viņu dienas bija visas vienādas. Kornijs cēlās, gaismiņai svīs



tot, iekūra uguni, modināja māsas un gāja barot zirgus, kamēr 
viņas gatavoja brokastis. Pulksten sešos brokastis b ija  paēstas un 
K om ijs devās pie darba. Pusdienas laikā, ko Mārgita noteica pēc 
ēnas, kuru meta koks pār strautu, Lu uzkāra baltu drēbes strēmeli 
kārts galā, un Kornijs, ieraudzījis signālu, nāca mājās no tīruma 
vai pļavas notriepies, iededzis un sakarsis. Tors dažkārt nerādījās 
mājās veselu dienu. Vakarā, kad visi sapulcējās ap galdu, viņš 
pārradās no ezera vai attālas kalnu kores un ēda vakariņas, kuras 
ne ar ko neatšķīrās no brokastīm vai pusdienām, jo  bija  tikpat 
vienmuļas kā viss dzīves veids: cūkgaļa, maize, kartupeļi un tēja, 
dažreiz olas, ko dēja kāds ducis vistu, kuras mitinājās mazajā, no 
baļķiem celtajā zirgu stallī. Kaut ko nomedīt gadījās reti, jo  Tors 
šāva slikti, bet Kornijs b ija  aizņemts fermā.

Lūsis

Mežā vadīja savas pēdējās dienas milzu vītols. Nāve bija iztu
rējusies pret viņu augstsirdīgi un sūtījusi trīs brīdinājumus: pirm
kārt, viņš augumā bija  pārspējis visus savus brāļus, otrkārt, viņa 
bērni sen jau  skaitījās pieauguši, un, treškārt, viss vītola vidus 
bija  izkurtējis un tukšs. Ziemas viesuļvētra bija  vītolu nolauzusi 
un atsegusi milzu dobumu tur, kur vajadzēja būt serdei. Tagad vī
tols gulēja saulainas noras malā kā gara koka ala un tanī b ija  
apmetusies lūšu māte, meklēdama drošu mājokli gaidāmajiem ma
zuļiem. Lūšu māte b ija  veca un izkāmējusi, jo  šis gads lūšiem 
b ija  padevies slikts. Rudeni sērga bija  iznīcinājusi viņu galveno 
uzturu —  trušus, sniegainā ziema ar pēkšņu kailsalu izskaudusi 
gandrīz visas irbes, ieilgušais lietainais pavasaris pārplūdinājis 
upes un dīķus, tā ka zivis un vardes izrādījās nepieejamas_ naga'i- 
najām ķetnām, un lūšu māte cieta ne mazāk par saviem pārējiem 
radiem.

Vārgie lūsēni bija smags slogs mātei, jo  aizņēma laiku, ko viņa 
būtu varējusi izlietot medībām.

Reiz viņa noķēra vāveri, kas nejauši b ija  ieskrējusi vītola do
bumā, otrreiz vienīgā pārtikas deva visai dienai b ija  smirdošais 
zalktis. Tad patrāpījās diena pilnīgi bez ēšanas un mazuļi žēli 
smilkstēja, jo  viņiem nepietika piena. Vēlāk lūšu māte ieraudzīja 
lielu melnu zvēru ar nepatīkamu, bet pazīstamu smaku. Aši un bez 
skaņas viņa uzklupa tam un paspēja iesist pa degunu. Taču dze
loņcūka pielieca galvu, pašāva asti augšup, un lūšu māti ķēra kā
dās desmit vietās dzeļošas šautras. Viņa izvilka tās ar zobiem, jo  
b ija  iepazinusies jau pirms daudziem gadiem ar dzeloņcūkas



paņemieniem, un likai galējais trūkums varēja viņu piespiest uz
brukt tai -^ tod ien  viņa nebija noķērusi pat ne vardi.

Nākamajā dienā pēc ilgas un grūtas meklēšanas lūšu māte iz
dzirdēja dīvainu aicinošu balsi, kas viņai bija sveša. Uzmanīgi 
tuvodamās balsij pret vēju, viņa uztvēra daudz jaunu smaržu un 
vairākas nepazīstamas skaņas. Skaļais, skanīgais sauciens atkārto
jās, kad lūšu māte iznāca plašā izcirtumā. Tā vidū atradās divi lieli 
nami, kas laikam piederēja bizamžurkām vai bebriem. Tik lieli ne
kad nebija redzēti. Tie bija sakrauti no baļķiem un uzcelti nevis 
dīķī, bet uz sauszemes. Ap šiem namiem pastaigājās vairākas irbes, 
tas ir, irbēm līdzīgi putni, tikai prāvāki un dažādās krāsās: rudi, 
dzelteni un balti.

Lūšu māte sāka trīcēt aiz satraukuma. Barība, barība, daudz ba
rības! Un vecā medniece pieplaka pie zemes. Šai visai slīpētās un 
izsmalcinātās pielavīšanās laikā viņas krūtis slīdēja pa zāli un e l
koņi pacēlās virs muguras. Viņa saprata, ka nepieciešams noķert 
vienu irbi, lai tas maksā ko maksādams. Šais medībās viņai nebija 
tiesību pieļaut kļūmes, neviens paņēmiens nedrīkstēja palikt neiz- 
mēģināts. Kaut tas prasītu stundas vai pat veselu dienu, bet va ja 
dzēja piekļūt tik tuvu, ka iespējams notvert putnu, pirms tas pa
gūst pacelties spārnos.

Starp mežu un šķietamo bebru m ājokli b ija  tikai dažu lēcienu 
atstatums, bet lūšu mātei pagāja vesela stunda, kamēr viņa pārlīda 
tam pāri. Viņa līda no celma pie krūma, no pamesta baļķa pie 
Zāles cera, spiezdamās pie zemes, un irbes viņu nemanīja. Tās jo 
projām  kārpījās pa zemi un kaut ko knābāja, un pati prāvākā laiku 
pa laikam atkārtoja to skanīgo saucienu, ko lūšu māte bija  dzirdē
jusi mežā. Bija mirklis, kad irbes it kā noģieda briesmas, taču ne
kas nenotika, un viņu bailes izgaisa. Nu viņas bija  gandrīz jau  pa 
tvērienam, un lūšu mate drebēja aiz izsalkuma un medību kaismes. 
Viņas skatiens ieurbās baltā putnā —  tas nebija pats tuvākais, bet 
nezin kāpēc pievilka ar savu krāsu.

Bebru nams atradās no celmiem iztīrītā vietā. Aiz tā sākās aug
stu vībotņu biežņa, kurā šur tur rēgojās pa celmam. Baltais putns 
ieklīda vībotnēs, skaņbalsīgais rudais uzlaidās uz bebru nama aug
šas un vēlreiz izkliedza savu dīvaino saukli. Rudā putna sauciens 
šķita kā biedu signāls. Bet nē, baltais joprojām  bija turpat — tā 
spalvas vizēja caur stiebriem.

Nu lūsienei priekšā bija  k laja vieta. Saplakusi kā tukša āda, 
medniece lēni un klusi aizlīda aiz baļķa, kurš nebija resnāks par 
viņas kaklu. Ja  izdosies sasniegt nākošo zāles ceru, viņa iekļūs 
vībotnēs un tur varēs lēkt. Līdz viņai atplūda putna smarža — silta



un spēcīga dzīvības, asiņu un miesas smarža. Saodusr'fo, viņa sa
springa, un viņas acis uzliesmoja.

Irbes joprojām  kārpīja zemi un knābājās. V ēl viena uzlaidās 
augšā, bet baltīte palika vecajā vietā. Pieci slīdoši soļi, un lūšu 
māte atradās vībotnēs, kurām cauri spīdēja baltās spalvas. Viņa 
apsvēra atstatumu, pataustīja zemi, atbīdīja ar pakaļkājām traucē
jošos žagarus un lēca. Baltīte pat nedabūja zināt, kādā nāvē mirst. 
Uzšāvās pelēka ēna, asi un nāvējoši nagi iecirtās miesā, pārējie 
putni nepaguva pamanīt ienaidnieku, kad lūsiene jau nozuda ar 
balto putnu, kas bezspēcīgi raustījās viņas žokļu dzelžainajā tvē
rienā.

Rēkdama medību kaislē un gavilēs, viņa lēcieniem drāzās mežā 
iekšā un joņoja taisni uz mājām. Upura pēdējās trīsas jau bija  mi
tējušās, kad lūsiene izdzirdēja smagus soļus. Viņa uzlēca uz no
lauzta koka stumbra. Laupījuma spārni aizsedza acis, tāpēc vina 
nolika vistu sev priekšā, stingri pieturēdama to ar ķepu. Skaņas 
tuvojās, krūmi pašķīrās, un parādījās zēns. Vecā lūsiene pazina 
cilvēkus un necieta tos. Viņa mēdza novērot un izsekot tos naktīs, 
bet vairījās no sastapšanās, jo  reiz tie b ija  viņu ievainojuši.

Kādu mirkli lūšu māte un zēns stāvēja aci pret aci. Medniece 
ierēcās, kas nozīmēja brīdinājumu un izaicinājumu, paķēra putnu, 
nolēca no stumbra un nozuda glābējos krūmos. Līdz midzenim vēl 
atlika ap divām jūdzēm, bet viņa neapstājās, kamēr sasniedza sau
laino noru ar lielo vītolu. Tad kluss '«prr, prr!» izsauca mazuļus 
no dobuma un sākās aizraujošas dzīres,

Lušu mītne

Pilsētā uzaugušais Tors sākumā neiedrīkstējās iet tālu biezoknī, 
kur vairs nedzirdēja klaudzam Kornija cirvi. Taču ar katru dienu 
viņš devās aizvien tālāk, orientēdamies nevis pēc mānīgajām sū
nām uz koku stumbriem, bet pēc saules un kompasa. Viņš negri
bēja iznīcināt meža dzīvniekus, bet pētīt tos, taču dabas pētnieks 
ir medniekam rada, tāpēc zēns parasti nešķīrās no bises.

Vienīgais viegli pamanāmais meža iemītnieks viņu izcirtumā 
bija murkšķis; tas mita alā zem celma, kādus simt soļus no būdas. 
Saulainos rītos viņam pal-ika pagozēties uz celma. Taču pastāvīga 
piesardzība nepieciešama katram, kas dzīvo mežā. Murkšķis bija 
allaž modrs, un Tors veltīgi pūlējās nošaut viņ\i vai vismaz noķert 
slazdos.

— Zini ko, — K om ijs kādu rītu sacīja, — mums būtu laiks 
iebaudīt svaigu gaļu.



Viņš paņēma šauteni ar šauru, veclaicīgu stobru, pielādēja to 
ar pieredzējuša mednieka rūpību, atvēra durvis un izšāva. Murk
šķis pakrita atmuguriski un vairs nekustējās. Tors aizskrēja pie 
murkšķa un atgriezās gavilējot ar dzīvnieciņu rokās:

— Uz simt divdesmit soliem —  un tieši galvā!
Kornijs apvaldīja pašapmierināto smaidu, bet lūpu kaktiņi raus

tījās un mirdzošās acis dzirkstīja. Tā nebija slepkavība slepkavības 
pēc: murkšķis postīja tīrumus. Garšīgās gaļas pietika divām pus
dienām, bez tam Kornijs ierādīja Toram, kā apstrādāt ādiņu. V is
pirms to uz diennakti ielika peinos, lai noiet spalva, pēc tam trīs 
dienas m ērcēja ziepainā ūdenī un tad braucīja ar rokam tik ilgi, 
kamēr āda kļuva balta un gluda.

Staigājot pa mežu, Tors bieži aizklīda ļoti tālu. Viņš m eklēja dē
kas, bet tās allaž pārsteidza viņu negaidot. Daudzas dienas bija 
pilnīgi bezkrāsainas, lai kā Tors pūlējās sadzīt pēdas kaut kam 
nebijušam, citas turpretim pārsteigumu pilnas, jo  tieši negaidītais 
ir tas, kas piešķir visam savdabību un jaukumu.

Reiz Tors aizklīda otrpus pakalniem un nokļuva norā, kur gulēja 
nolūzis milzu vītola stumbrs. Tā lielums zēnu pārsteidza. Viņš gāja 
tālāk uz ezera pusi un pēkšņi nodrebēja, ieraudzījis priedē prāvu 
melnu dzīvnieku pēdu trīsdesmit, no zemes. Lācis! Nu beidzot visu 
vasaru gaidītā vīrišķības un spēka pārbaude ir klāt! Nezin cik reižu 
pēdējos gados viņš bija iztēlojies, kā izturēsies, kad sastapsies ar 
lāci.

Tors palika uz vietas. Labā roka ieslīdēja kabatā. Izvilcis dažas 
prāvas skrotis, viņš uzbēra tās uz sīkajām, ar kurām bija  lādēta 
bise, un iedzina stobrā prapi, lai skrotis neizbirtu.

Lācis nekustējās. Zēns nevarēja redzēt viņa gaivu, bet rūpīgi 
aplūkoja augumu. Izrādījās, ka īstenībā lācis nemaz nav liels, kā 
pirmajā mirklī likās. Nē, tas ir mazs, pat ļoti mazs, tātad lācēns. 
Bet tad ja u  tuvumā jābūt lācenei. Tors pabailīgi meta acis uz visām 
pusēm, bet, neko bīstamu nemanījis, pacēla bisi un izšāva.

Viņam par brīnumu, dzīvnieks lūliņ novēlās zemē. Bet — ak 
vai! —  tas nepavisam nebija lācis, tā bija prāva dzeloņcūka. Zēns 
lūkojās uz to nožēlā, jo  viņam nebija nekādas vēlēšanās nogalināt 
tik nekaitīgu dzīvnieku. Uz dzeloņcūkas smieklīgā purniņa rēgojās 
vairākas garas šņīpas, kas liecināja, ka Tors nav bijis viņas vienī
gais ienaidnieks. Grasīdamies iet projām, Tors pamanīja asins 
plankumus uz drēbēm un tikai tad sajuta, ka stipri sadūris roku 
pret dzīvnieka dzeloņiem.

Lu, uzzinājusi, ka Tors pametis dzeloņcūku mežā, sabāra zēnu.
;Kāpēc nenoņēmis ādu, viņai tā vajadzīgs ādas apmetnis ziemai!

Otrreiz Tors devās uz mežu bez bises, nodomājis tikai savākt



izcirtuma tuvumā vienu otru interesantu augu, — vietu viņš bija 
iezīm ējis pēc nolūzušā skābarža. Pēkšņi viņš izdzirdēja dīvainu 
skaņu, un tad šķita, ka uz koka stumbra kaut kas kustas. Viņš pa
šķīra zarus un skaidri redzēja milzīga lūša galvu un asti. Lūsis 
pamanīja arī viņu un ierēcās, acīm zibsnījot. Zem lūša ķepas uz 
stumbra gulēja balts putns, un ieskatoties Tors pazina vienu no 
viņu pašu dārgajām vistām. Cik nežēlīgs un negants likās šis zvērs! 
Zēns nīda to no visas sirds. Viņš grieza zobus aiz dusmām, ka izgā
jis  no mājas bez bises taisni tādā reizē, kad patrāpījies līdz šim 
nesastapts medījums. Turklāt viņš bija stipri nobaidījies un stāvēja 
kā sasalis, nezinādams, ko iesākt. Lūsis ierēcās skaļāk. Viņa aste 
nikni noraustījās, tad viņš paķēra savu upuri un nozuda biezoknī.

Vasara bija  lietaina, un m itrajā zemē jaunais mednieks ne reti 
pamanīja pēdas, kādas sausā laikā neredzētu. Reiz viņam pagadījās 
ceļā šķeltu kāju  nospiedumi. Viņš bez pūlēm izsekoja pēdas, jo  
dzīvnieks bija  gājis nesen, pēc šārīta lietus gāzes. Nogājis kādu 
pusjūdzi, zēns nonāca pie gravas un otrpus tās saskatīja baltus 
plankumus. Zēna skadrās acis pamanīja stirnas un tas plankumainā 
mazuļa siluetus. Dzīvnieki ziņkāri vērās viņā. Lai gan zēns bija 
ieradies pa stirnas pēdām, atklājums viņu ļoti pārsteidza. Viņš pa
lika stāvam ar pusviru muti. Stirna pagriezās un, pacēlusi trauk
smes signālu — balto asti, aiztraucās viegliem lēcieniem kopā ar 
mazuli, pārlidojot pāri lauzmai bez kādām pūlēm un ar kaķa veik
lību izlokoties noslīgušajiem zariem pa apakšu.

Iespēja šaut uz tiem vairs neatkārtojās, lai gan pēdas Tors re
dzēja bieži. Zēns ne reizi nesastapa abus kopā, bet kādu dienu 
ieraudzīja stirnu vienu pašu. Viņa ostīja zemi, it kā ko meklēdama, 
šķita satraukta un noraizējusies. Tors atcerējās Kornija iemācītu 
triku. Viņš uzmanīgi pieliecās, noplūca platu zāli, ielika starp 
īkšķiem un iepūta šai paštaisītajā svilpē. Svilpiens atgādināja 
spalgo, aprauto blējienu, ar kādu stirnēns aicina pie sevis māti. 
Lai j>an stirna bija tālu, viņa sadzirdēja un lēkšiem skrēja šurp 
pie Tora. Zēns satvēra bisi, gribēdams šaut, bet stirna pamanīja 
kustību un apstājās. Spalva uz skausta viegli saslējās. Viņa no- 
sprauslojās un jautājoši lūkojās uz priekšu. Lielo, lēnīgo acu ska
tiens aizkustināja zēnu un apvaldīja viņa roku. Stirna piesardzīgi 
spēra soli tuvāk, dziļi ievilka gaisu nāsīs un, beidzot sapratusi, ka 
tuvumā ir tikai ienaidnieks, aizšāvās aiz koka stumbra un nozuda, 
pirms vēl zēns paguva uzveikt līdzcietību.

— Nabadzīte, laikam pazaudējusi savu mazuli, — Tors no
sprieda.

Todien zēns vēlreiz ieraudzīja lūsi. Kādu pusstundu pēc sastap
šanās ar nabaga stirnu viņš gāja pāri garai pakalnu virtenei



vairākas jūdzes uz ziemeļiem no viņu būdas. Viņš jau  bija pametis 
aiz muguras noru ar nolūzušo vītolu, kad pēkšņi viņa priekšā pa
rādījās prāvs kaķēns ar strupu asti un vientiesīgi vērās viņā. Bise 
mirķlī b ija  pie pleca, taču kaķēns tikai pašķieba galvu un jopro
jām  bezbailīgi pētīja Toru. Tikmēr pieskrēja otrs kaķēns, ko zēns 
nebija pamanījis, un sāka rotaļu ar pirmo, sizdams tam ar ķepu 
pa asti un aicinādams padraiskoties.

Vērodams viņu smieklīgo kūleņošanu, Tors pavisam piemirsa 
bisi. Taču drīz viņš attapās un atcerējās mūžseno naidu. Viņš jau 
grasījās pacelt ieroci, kad pēkšņi nodrebēja no skaļa rēciena un 
pēdas desmit atstatu ieraudzīja vecu lūsi, plecīgu un nešpetnu kā 
tīģeri. Šaut. tagad uz kādu no mazuļiem būtu neprāts. Zēns drebē
dams iebēra stobrā rupjākas skrotis, klausīdamies, kā niknie rē
cieni te pieaug spēkā, te pieklust. Bet, pirms viņš paguva notēmēt, 
lūsis paķēra kaut ko, kas gulēja tam pie kājām. Zēns paspēja sa
skatīt baltus plankumus uz tumšas ādas — tas bija  mazā stirnēna 
nedzīvais ķermenis. Tad lūsis nozuda biezoknī kopā ar lūsēniem. 
Šī Toram bija  pēdējā sastapšanās ar lūsi mežā, līdz pienāca laiks, 
kad b ija  jā liek  svaru kausos viena dzīvība pret otru.

Mežu briesmas

Pagāja pusotra mēneša. Kādu rītu Kornijs pārsteidza draugu un 
māsas ar neparastu neranību. V ira  skaistā seja bija  loti nopietna, 
un viņš nemaz nedziedāja, rosīdamies saimniecībā. Tors un Kor
nijs nakti gulēja abi vienā gultā uz maisa, kas bija  piebāzts ar 
svaigu sienu, un zēns vairākkārt pamodās, jo Kornijs vaidēja un 
grozījās miegā.

Otrā rītā Kornijs piecēlās kā vienmēr un gāia pabarot zirgus, 
bet ienācis apgūlās, kamēr māsas vārīja  brokastis. Vēlāk viņš sa
ņēmās un devās uz darbu, bet drīz vien atgriezās, drebēdams no 
galvas līdz kājām. Par spīti karstajai vasaras dienai, viņš nekādi 
nevarēja sasildīties. Pēc dažām stundām sacēlās augsta tempera
tūra. Nu visi saprata, ka Kornijs saslimis ar bīstamo meža drudzi. 
Mārgita saplūca sviedrēšanas zāles, savārīja tē ju  un deva brālim 
dzert, taču slimajam kļuva aizvien sliktāk. Viņš vairs nevarēja 
strādāt un turpmākajās desmit dienās gandrīz nemaz necēlās no 
gultas, un stipri novājēja. Kādā brīdī, kad viņam kļuva vieglāk, 
viņš sacīja:

— Māšeles, man nav vairs spēka. Labāk braukšu uz mājām. Do
māju, ka tik daudz varēšu kā vadīt zirgus vismaz pusi ceļa. Ja  kļūs 
sliktāk, izlaidīšos orē garšļaukus un zirgi paši mani aizvedīs. Māte



nedēļas laikā dabūs mani uz kājām. J a  jums pietrūkst pārtikas, 
aizbrauciet ar laivu līdz Elvertonam un aizņemieties no viņa.

Meitenes sajūdza zirgus, ielika orē sienu, un Kom ijs, bāls un 
vārgs, aizbrauca pa grambaino ceļu. Palicēji jutās kā pamesti vien
tuļā salā.

Nepagāja ne pāris dienu, kad visi trīs —  Mārgita, Lu un Tors — 
sabruka, vēl smagākas drudža lēkmes pieveikti. Kom ijam  «vieglie» 
brīži b ija  ik pārdienas, bet šie trīs tādus nemaz nepazina un ieslīga 
pilnīgā grūtsirdībā.

Pēc nedēļas Mārgita vairs nevarēja piecelties no gultas un Lu 
tikko pietika spēka iznākt no dibenistabiņas priekšistabā pie pa
varda. Lu bija  vīrišķīga, ar humora izjūtu apveltīta meitene, kura 
prata uzturēt citos mundru garu, taču tagad viņa tā izdēdēja un 
izkritās sejā, ka viņas jautrie jo k i iedvesa baismas. Tors, kaut arī 
slims un vārgs, b ija  spēcīgāks un ik dienas vārīja un pasniedza 
meitenēm trūcīgo ēdienu. Viņi ēda tikai reizi dienā, jo  ēstgribas 
nevienam nebija. Par to vajadzēja tikai priecāties, jo  pārtikas bija  
maz un Kom iju varēja gaidīt ne ātrāk par nedēļu. Drīz vien tikai 
Toram vēl pietika spēka, lai pieceltos no gultas.

Kādu rītu, ar pūlēm aizvilcies pēc parastā gaļas kumosa, viņš ar 
šausmām ieraudzīja, ka tik rūpīgi' taupītais speķis nozudis. Bez 
šaubām, kāds liels zvērs to izzadzis no kastes būdas ziemeļu pusē, 
kur tas glabājās, lai mušas netiktu klāt. Tagad būdā palika vienīgi 
tēja un milti. Toru sagrāba izmisums. Te viņš pamanīja vistas pie 
staļļa. Bet kāds labums no tām? Viņš tagad tik vārgs, ka noķert 
vistu tikpat grūti kā citreiz noķert briedi vai vanagu. Pēkšņi viņš 
atcerējās bisi — un pēc brīža jau  plūca nost spalvas taukai vistai. 
Viņš izvārīja to visu, un tas bija pirmais ēdiens, ko viņi ēda ar 
baudu.

Ar šo vistu viņi iztika trīs dienas, un, kad tā bija apēsta, Tors 
atkal ķērās pie bises; šoreiz tā šķita daudz smagāka. Viņš gan aiz
vilkās līdz stallim, bet tik stipri drebēja aiz vārguma, ka vairākkārt 
nošāva garām, kamēr izdevās vistai trāpīt. Skrošu atlika tikai trim 
šāvieniem. Tors bija  pārsteigts, ieraudzījis tikai četras vistas, lai 
gan to bija  vairāk par duci. Pēc trim dienām viņš atkārtoja uzbru
kumu un atrada vienu vienīgu vistu, kuru šaudams iztērēja visus 
savus skrošu krājumus.

Viņu dzīve izvērtās par nepārtrauktām un vienmuļām šausmām. 
No rīta, kad Tors jutās kaut cik ciešami, viņš pagatavoja brokastis 
un tad sagādāja visu nepieciešamo briesm īgajai naktij, nolikdams 
pie katras gultas pa spainim ūdens. Drudzis sākās ar baigu noteik
tību ap pulksten vieniem. Zēns drebēja no galvas līdz kājām, zobi 
klabēja, un griezīgs saltums stindzināja viņu no iekšienes un ārie-



nes. Nekas nespēja sasildīt, pat uguns šķita zaudējusi savu spēku. 
Salšanai pievienojās mokoša nelabuma sajūta. Nekas cits neatlika, 
vienīgi gulēt, trīcēt un ciest salšanas mokas. Tāds stāvoklis turpi
nājās sešas stundas. Septiņos vai astoņos vakarā iestājās pārmaiņa: 
sākās spēcīga kajstum a lēkme, un nekāds ledus tagad neliktos pie
tiekami auksts. Ūdeni, ūdeni — vairāk neko nevajadzēja, un zēns 
dzēra bez sava gala. Tikai uz rīta pusi viņš iemiga, pilnīgi salauzts 
un nevarīgs.

« Ja  pietrūks pārtikas, aizbrauciet pie Elvertona,» tā Kornijs bija 
sacījis. Bet kuram tagad bija  tik daudz spēka, lai airētu?

Viņus šķīra no bada nāves tikai puse vistas, bet Kornijs jopro
jām  neieradās. Trīs bezgalīgas nedējas vilkās šīs nepanesamās mo
kas. Ik dienas viens un tas pats, tikai ar katru dienu Jaunāk. Vēl 
dažas dienas, tad arī Tors nebūs spējīgs piecelties no gultas. Kas 
tad notiks?

Viņus pārņēma izmisums. Katrs ar šausmām domāja:
« Ja  nu Kornijs atgriežas par vēlu?»

Zena mītne

Toram pagāja viss rīts, kamēr viņš atnesa no avota trīs spaiņus 
ūdens. Drudzis sākās agrāk par parasto laiku un bija  stiprāks. Viņš 
dzēra bieži un daudz no spaiņa, ko bija  nolicis uz krēsla gultas 
galvgalim blakus. Vakarā spainis bija pilns līdz malām, bet tanī 
nekas liels neatlika, kad drudzis ap diviem naktī pārgāja un zēns 
iemiga.

Pelēkā rītausmā viņu pamodināja ērmīgas skaņas tepat tu
vumā — ūdens šļaksti. Pagriezis galvu, viņš ieraudzīja gandrīz pie 
savas sejas divas spīdošas acis: kāds liels zvērs laka ūdeni no 
spaiņa pie viņa gultas.

Tors pārbijies skatījās uz nezināmo zvēru, bet tad aizvēra acis, 
pārliecināts, ka redz sapnī Indiju un tīģerus. Tomēr šļaksti nerimās. 
Viņš pacēla galvu: jā , zvērs bija  tepat. Tors mēģināja kliegt, bet 
no rīkles izlauzās tikai vārgs guldziens. Lielā, pinkainā galva no
trīcēja, redzokļi iedzirkstījās, atskanēja sprauslošana, zvērs nolai
dās uz četrām kājām  un palīda pagaldē. Tors bija pilnīgi pamodies. 
Viņš ar pūlēm paslējās uz elkoņa un vārgā balsī uzsauca:
— Skic! — Ugunīgās acis izlīda no pagaldes, tām sekoja pelēks 
stāvs. Zvērs mierīgiem soļiem piegāja pie sienas, izspraucās ārā 
pa četrstūraino spraugu, pa kuru mēdza mest iekšā malkas šķilas 
vai bērt kartupeļus, un nozuda.

Kas tas varēja būt? Acīm redzot, kāds bīstams plēsoņa. Slimais





zēns zaudēja vīrišķību, viņš drebēja aiz bailēm, apzinādamies savu 
nespēku, un te iegrima bažu pilnā snaudā, te pēkšņi uztrūkās no 
miega, saspringti blenzdams krēslā, meklēdams zvērojošās acis un 
pelēko, zaglīgo stāvu. No rīta viņš bija gandrīz pārliecināts, ka 
nakti murgojis, tomēr vēlāk mēģināja aizkraut spraugu ar malkas 
šķilām.

Visiem trim bija slikta ēstgriba, bet to pašu vajadzēja ierobežot, 
jo  rītdienai atlika puse vistas, un Kornijs, bez šaubām, domā, ka 
viņi bijuši pie Elvertona un apgādājušies ar pārtiku.

Nākamajā naktī, kad drudža lēkmes novārdzinātais Tors iesnau
dās, viņu pamodināja troksnis, kas atgādināja kaulu brakšķēšanu. 
Ieskatījies viņš pamanīja lielu zvēru, kas sēdēja uz galda. Tors 
iekliedzās un mēģināja mest tam ar zābaku. Zvērs viegli nolēca no 
galda un izlīda pa spraugu, ko bija atkal attaisījis

Tagad Tors zināja, ka tas nav sapnis. Arī meitenes noticēja vi
ņam, jo  bija ne vien dzirdējušas, kā zvērs grauž kaulus, bet bija 
nozudusi arī atlikusī puse vistas — viņu vienīgais uzturs.

Nabaga Tors gandrīz visu dienu nespēja tikt ārā no gultas. Taču 
slimo meiteņu žēlabainā gaušanās piespieda viņu piecelties. Aiz
vilcies līdz strautam, viņš salasīja dažas saujas ogu un atnesa mā
jās. Tad viņš nodrošinājās pret drudzi kā parasti, bet šoreiz nolika 
blakus gultai skalus, sērkociņus un vecu žebērkli — vienīgo ieroci, 
kas bija  atlicis, jo  bise bez skrotīm bija nederīga. Viņš zināja, ka 
zvērs atgriezīsies, turklāt atgriezīsies izsalcis. Viņš neatradīs ba
rību — kas cits atliks kā ķerties pie dzīvā medījuma, kas bezspē
cīgs puļ vina priekšā. Un Tora acīm parādījās mazā stirnēna no
kārušās kājiņas, iežņaugtas zvēra nežēlīgajos žokļos.

Viņš atkal aizkrāva spraugu ar šķilām, cik labi prata, un šoreiz 
nakts pagāja mierīgi, bīstamais apmeklētājs neieradās. No rīta 
Tors vārīja miltu putru, tāpēc vajadzēja paņemt nost daļu no sa
krautās barikādes. Lu mēģināja jokot, ka esot kļuvusi tik viegla, 
ka varētu lidot, bet, kad gribēja piecelties no gultas, nespēja pa
kustēties.

Nakts tuvojās beigām, kad Toru pēkšņi pamodināja ūdens šļak
sti, un viņš atkal ieraudzīja palsā loga fonā degošās acis, lielo 
galvu un pelēko siluetu.

Tors sasprindzināja visus spēkus drosmīgam uzkliedzienam, bet 
atskanēja tikai vārgs vaids. Viņš lēni uzslējās gultā un sauca:

—  Lu, Mārgit! Lūsis —  lūsis atkal atnācis!
— Mēs tev neko nevaram līdzēt, — meitenes atsaucas no diben

istabas.
— Skic! Tors atkal mēģināja aizbiedēt zvēru.
Lūsis uzlēca uz galda loga priekšā un ierēcās, pamanījis bisi. Uz



mirkli zvērs pagriezās pret logu, un Tors jau  domaja, ka Uts 
izsitis rūti un izlēks ārā. Taču lūsis no jauna pagriezās pret zēnu 
un pievērsa viņam zvērojošās acis. Tors lēni piecēlās no gultas. 
Viņš saprata, ka pienācis laiks tikt nogalinātam vai nogalinat. Viņš 
uzrāva sērkociņu un aizdedzināja skalu. Kreisajā rokā viņš pacēla 
degošo skalu, bet labajā veco žebērkli, taču sajuta tādu nespēku, 
ka bija spiests atbalstīties uz žebērkļa kā uz kruķa. Lielais zvērs 
uz galda pietupās, gatavojoties lēcienam. Viņa acis sarkani spīdēja 
skaļa gaisma, īsā aste šaudījās no vienas puses uz otru, rēcieni 
kļuva aizvien skaļāki un spalgāki. Toram kājas grīļojās, bet viņš 
pacēla žebērkli un vārgi atvēzējās.

Tai pašā mirklī lūsis lēca, taču nevis uz zēnu, kā varēja gaidīt. 
Uguns un zēna drosme bija  zvēru iebiedējusi, viņš pārlēca zēnam 
pār galvu un attupās pie gultas.

Taču tā bija  tikai īslaicīga atelpa. Tors iesprauda skalu starp 
baļķiem un saņēma žebērkli abās rokās. Cīņa būs uz dzīvību un 
nāvi, to viņš zināja. M eitenes izbailēs vaimanāja. Tors redzēja 
tikai zvērojošās acis un dzirdēja, ka rēcieni pieņemas skaļumā. 
Saņēmis visus spēkus, Tors trieca žebērkli lejup, cik jaudāja.

Ierocis iedūrās mīkstā priekšmetā, atskanēja šaušalīgs kauciens. 
Zēns ar visu svaru uzgūlās uz žebērkļa kāta. Lūsis mēģināja sa
slieties un brukt Toram virsū, zēns dzirdēja viņa zobu un nagu 
čirkstoņu pret žebērkļa kātu un juta, ka, par spīti viņa pūlēm, 
lūsis virzās aizvien tuvāk. Varenās nagainās ķetnas jau  sniedzās 
pēc viņa. Zēns saprata, ka drīz zaudēs pēdējos spēkus, un no jauna 
uzgūlās uz žeberkļa kāta, cik spēja. Lūsis rāvās, atskanēja rēciens 
un brīkšķis. Žebērkļa satrunējušais kāts nolūza, zvērs aizlēca To
ram garām, viņam nepieskāries, iešmauca spraugā un nozuda uz 
visiem laikiem.

Tors atkrita gultā un zaudēja samaņu.
Viņš nezināja, cik ilgi bija tā gulējis, bet saule jau  spoži spīdēja, 

kad skaļa, jautra balss aiz loga pamodināja viņu:
—  Eheil V ai apmiruši visi, vai? Lu! Tor! Mārgit!
Tors nespēja atbildēt. Viņš dzirdēja pakavu klaboņu pagalmā 

un sparīgus soļus. Kornijs ar spēcīgu roku atgrūda durvis un no
stājās uz sliekšņa — spirgts un skaists.

— Miruši, vai? —  viņš sabijies prasīja. —  Kas miris? Kur jūs 
esat? Tor! — Tad atkal: — Kas miris? Lu? Mārgita?

— Kornij, Kornij, — atskanēja vārga balss no gultas, — viņas ir 
tur, dibenistabā. Viņām ļoti slikti. Mums nav ko ē s t . . .

—  Kas es par muļķi! — Kornijs izmisis izsaucās. — Es taču do
māju, ka jūs aizbrauksiet pie Elvertona un dabūsiet pārtiku!

— Mēs nevarējām, Kornij! Mēs visi trīs saslimām reizē, līdzko



tu aizbrauci. Un tad atnāca lūsis un aiznesa vistas un visu, kas. 
mums bija  no ēdamā.

— Nu, ar lūsi tu laikam esi izrēķinājies, — Kornijs noteica, vē
rodams asiņainās pēdas, kuras nozuda spraugā starp malkas šķilām.

. . . Veselīgā barība un zāles drīz vien visus piecēla no slimības 
gultas.

Pēc diviem mēnešiem, kad meilenēm ievajadzējās tovera, Tors 
sacīja:

— Es zinu izkurtējušu vītolu, resnu kā mucu.
Viņi ar Kom iju aizgāja uz noru un, kad nozāģēja vajadzīgo ga

balu, tad dobuma tālākajā kaktā ieraudzīja divu lūsēnu sakaltušos 
ķermeņus. Mazie gulēja blakus mirušajai mātei, kurai sānos rēgo
jās veca žebērkļa gals.
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