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O S K A R S  VAILDS,  

angļu rakstnieks

UZTICĪGAIS d r a u g s

Kādu ritu  vecā Ūdensžurka izbāza galvu ārā  no alas. Acis viņai 
b ija  kā spīdošas krellītes, ūsas pelēkas un cietas, bet m elnā aste 
atgād ināja  garu gum ijas auklu. Dīķī peldēja pīlēni, dzelteni kā 
kanārijputniņi, bet viņu māte, spodri balta, a r koši sarkanām  plez
nām, m ācīja viņus stāvēt ūdenī uz galvas.

— J a  jūs neiem ācīsieties stāvēt uz galvas, jūs nekad nepieņem s 
sm alkā sabiedrībā, — viņa daudzināja un laiku pa laikam  rādīja  
pīlēniem , kā viņiem  jārīkojas.

— Ir gan nepaklausīgi bērni! — Ūdensžurka izsaucās. — Nudien, 
v iņi pelnījuši, lai tos noslīcina.

— Tā jau  nu nav, — Pīle iebilda. — Sākums vienm ēr grūts, un 
vecākiem  jābū t pacietīgiem .

— V ecāku jū tas man svešas, — Ūdensžurka atbildēja, — man 
nav  ģimenes. P recējusies neesm u un arī nedom āju to darīt. Pro
tams, m īlestība jau  nav  gluži peļama, taču draudzība daudz cilde
nāka. Patiešām, pasaulē nav nekā skaistāka un cēlāka par uzticīgu 
draudzību.

— Un kādam, jūsuprāt, jābūt uzticīgam  draugam ? — ievaicājās 
zaļganais K aņepju putniņš, kas sēdēja tuv īna jā  vītolā un b ija  dzir
dējis šo sarunu.

— Jā, jā, kādam  īsti? M an arī gribas to zināt, — sacīja Pīle, aiz
peldēja  uz o tru  dīķa galu un nostājās uz galvas, lai rādītu labu 
paraugu bērniem .

— A pbrīnojam i m uļķīgs jautājum s! — Ūdensžurka iesaucās.
— Pirmais un galvenais: lai uzticīgais draugs ir m an uzticīgs.

— Un kā jūs v iņa uzticību atalgotu? — prasīja  putniņš, šūpo
dam ies sudrabaini pelēkajā  zarā un plivinādam s sīkos spārniņus.

— Es nesaprotu  jūsu  jautājum u, — Ūdensžurka atbildēja.
— A tļau jie t skaidrības labad pastāstīt jums kādu stāstu, — Ka

ņep ju  putniņš lūdza.
— Vai tas būs par m ani? — jau tā ja  Ūdensžurka. — J a  tā, tad es 

labprāt paklausīšos. Es ļoti mīlu daiļliteratūru.
— Tam ir sakars arī a r  jums, — atteica putniņš un, nospurdzis 

no zara, nolaidās krastm alā un sāka stāstīt par Uzticīgo draugu.
— Reiz šinī pusē dzīvoja lāga puisis, vārdā M azais Ansis.



— Vai viņš b ija  izcils cilvēks? — Ūdensžurka pārtrauca.
— Nē, — atb ildēja  K aņepju putniņš, — viņš ne ar ko sevišķu 

neizcēlās, varbūt vienīgi a r savu labo sirdi un jocīgo, apaļo, jau tro  
seju. Viņš dzīvoja viens pats mazā m ājiņā un augu dienu strādāja  
dārzā. Ne tuvu, ne tālu  — nekur nebija otra tik  jauka dārziņa. Tur 
auga neļķes un lefkojas, asteres un magones. Tur bija rozes — 
sarkanas un dzeltenas, mēļi zeltaini krokusi, zilas un baltas v ijo 
lītes. Pulkstenīši un lauztā sirds, m ajorāns un gurķu m ētra, īrisi 
un baltās pīpenes, narcises un sarkanās neļķes — viss plauka un 
ziedēja savā nolik tajā laikā. M ēneši sekoja cits citam, v ienus zie
dus nom ainīja otri, bet vienm ēr dārzs priecēja  skatienu un izdvesa 
saldas smaržas.

M azajam  Ansim bija  daudz draugu, bet pats uzticīgākais bija 
Dzirnavnieks Gijs. Jā, bagātais Dzirnavnieks b ija  tik  uzticīgs M a
zajam  Ansim, ka ikreiz, iedam s garām  viņa dārzam, pārliecās pār 
žogu un saplūca puķu pušķi vai smaržīgas zāles, bet augļu laikā 
piebāza pilnas kabatas ar plūmēm un bum bieriem .

— īstiem  draugiem  viss ir kopīgs, — mēdza teik t Dzirnavnieks, 
un M azais Ansis sm aidīja un locīja galvu: viņš lepojās, ka viņam  
ir draugs ar tik  cildeniem  uzskatiem.

Tiesa, kaim iņi dažreiz brīnījās, kāpēc bagātais Dzirnavnieks, 
kuram  pieder sešas slaucamas govis un vesels bars sm alkvilnas 
aitu, bet dzirnavās simt maisu a r miltiem, nekad nedalās savā bagā
tībā a r  Mazo Ansi. Taču M azais Ansis par tādiem  jautājum iem  
galvu nelauzīja. V iņam  nebija lielākas laimes kā klausīties Dzir
navnieka aizgrābjošajās runās par uzticīgas draudzības pašaizlie
dzību.

Tātad M azais Ansis strādāja  savā dārzā. Pavasari, vasaru  un 
rudeni viņš dzīvoja bez raizēm. Taču ziemu, kad viņam  nebija  ne 
ziedu, ne augļu, ko nest uz tirgu, viņš cieta gan salu, gan izsalkumu 
un bieži vien vakariņu  vietā iztika ar pāris kaltētiem  bum bieriem  
vai saujiņu riekstu. Turklāt ziemu viņš ju tās ļoti vientuļš, jo  šai 
gadalaikā Dzirnavnieks viņu neapm eklēja.

— Kamēr nav  nokusis sniegs, pie Mazā A nša nav ko iet, — 
D zirnavnieks sacīja savai sievai. — Kad cilvēkam  ciešāk jāsavelk  
josta, tad labāk likt viņu m ierā un neuzm ākties ar apciemojum iem. 
Tā vismaz es saprotu draudzību un esmu pārliecināts, ka m an ta is
nība. Pagaidīšu līdz pavasarim  un tad aizkāpšu līdz viņam. V iņš 
piepildīs man grozu ar prīmulām, un tas viņam  sagādās tādu 
prieku!

— Tu jau  vienm ēr domā par citiem, — atsaucās v iņa sieva, 
sēdēdam a m īkstā krēslā pie kamīna, kur liesm oja priežu sveķainās



šķilas, — tikai par citiem. Taisni prieks klausīties, kā tu  runā par 
draudzību! Pat m ācītājs nemāk tik  skaisti runāt, lai arī dzīvo trīs
stāvu  nam ā un nēsā uz mazā pirkstiņa zelta gredzenu.

— V ai mēs nevaram  ataicināt Mazo Ansi pie mums? — iejau tā 
jās D zirnavnieka mazais dēlēns. — Ja  nabaga Ansim nav ko ēst, 
es došu viņam  pusi savas biezputras un parādīšu savus baltos tru 
sīšus.

— Esi gan tu  muļķis! — Dzirnavnieks izsaucās. — Nudien, 
nezinu, vai vērts tevi sūtīt skolā. Tik un tā  nekas prātīgs tev galvā 
nepaliek. Ja  Ansis a tnāk tu  pie mums, ieraudzītu m ūsu garšīgās 
vakariņas un saldā sarkanvīna m uciņu, sajustu, cik silti mūsu 
istabā, tad viņš vēl varē tu  sākt mūs apskaust, bet pasaulē nav nekā 
ļaunāka par skaudību, tā v a r sam aitāt ka tru  cilvēku. Protams, es 
nedrīkstu  pieļaut, lai tāds netikum s iem ājotu Anša sirdī. Es esmu 
viņa draugs un vienm ēr rūpēšos, lai viņš nekrīt kārdināšanā. T ur
klāt, ja Ansis a tnāktu  pie mums, viņam  varbūt iekristu  prātā lūgt, 
lai aizdodu viņam  kādu drusku miltu, un to  es nekādi nevaru  darīt. 
M ilti ir un paliek milti, bet draudzība — pavisam  kas cits, un šīs 
lietas nav  jaucam as kopā. Tie ir divi dažādi vārdi, kurus arī raksta 
dažādi, un tiem katram  sava nozīme. Tas ikvienam  ir skaidrs.

— Cik jauk i tu  proti runāt! — noteica D zirnavnieka sieva, ielie
dam a sev lielu krūzi uzkarsēta alus. — Es gandrīz vai iemigu! Nu 
ta isn i kā baznīcā!

— Daudzi pro t labi rīkoties, — Dzirnavnieks atbildēja, — bet 
reti kāds prot labi runāt. Tas liecina, ka runāt ir g rū tāk  nekā darīt, 
un tāpēc labu runāšanu vajag  cienīt.

Un viņš bargi paraudzījās pāri galdam  uz mazo dēlēnu, kurš tā 
nokaunējās, ka nokāra galvu, pietvīka, un viņa asaras ieritē ja  tējas 
glāzē. Tom ēr nedom ājiet ļauni par v iņu — viņš jau  vēl b ija  mazs!

— V ai ar to  jūsu  stāsts beidzas? — Udensžurka jautāja.
— O nē! — K aņepju putniņš atbildēja. — Tas ir tikai sākums.
— Redzu, ka jūs esat atpalicis no laika, — U densžurka piezī

mēja. — M ūsu dienās ikviens kārtīgs stāstītājs sāk no beigām, tad 
pārie t uz sākum u un nobeidz ar vidu. Tas ir pats jaunākais paņē
miens. Tā sacīja kritiķis, kurš nesen pastaigājās gar m ūsu dīķi kopā 
a r  kādu jaunekli. V iņš ilgi runāja  par šo tēmu, un viņam  noteikti 
ir taisnība, jo  viņam  bija  pliks pauris un zilas brilles, un, līdzko 
jauneklis kaut ko iebilda, viņš tū liņ  sauca: «Blēņas!» Bet, lūdzu, 
stāstiet tālāk. M an ļoti patīk  Dzirnavnieks. M an nav svešas cilde
nas jūtas, tāpēc es v iņu labi saprotu.

— Līdzko ziema b ija  pagājusi, — K aņepju putniņš turpināja, 
lēkādam s no vienas kājas uz otru, — un prīm ulas atvēra gaišdzel



tenos zvārgulīšus, Dzirnavnieks paziņoja sievai, ka iešot apciem ot 
Mazo Ansi.

— Tev gan ir zelta sirds! — sieva izsaucās. — Tu vienm ēr domā 
par citiem. N eaizm irsti paņem t līdzi grozu, kur ielikt ziedus.

Dzirnavnieks piesēja vējdzirnavu spārnus ar smagu dzelzs ķēdi 
pie staba un devās lejup no kalna ar tukšu grozu rokā.

— Labdien, M azais Ansi, — viņš sacīja.
— Labdien, — M azais Ansis atņēm a sveicienu un sm aidīja platu 

smaidu, atspiedies uz lāpstas.
— Nu, kā pavadīji ziemu? — Dzirnavnieks apvaicājās.
— Cik laipni no jūsu puses, ka jūs apvaicājaties par to! — 

Mazais Ansis iesaucās. — Jāatzīstas, m an k lājās diezgan bēdīgi. Bet 
nu ir pienācis pavasaris, un es esmu tikpat priecīgs kā m anas 
puķes.

— Mēs tevi ziem u bieži vien piem inējām , Ansi, un dom ājām , 
kā tev  sviežas, — Dzirnavnieks sacīja.

— Jūs patiešām  esat Joti laipni ļaudis, — Ansis atbildēja. — Es 
gan baidījos, ka būsiet mani aizmirsuši.

— M an jābrīnās, ka  tu  tā vari domāt, — Dzirnavnieks pārm eta,
— draugus taču neaizmirst. Tāpēc jau  draudzība ir tik  skaista. To
m ēr tu  laikam  neesi spējīgs pareizi novērtē t dzīves daiļumu. Ta
vas prīm ulas gan ir brīnišķīgas!

— Kas ir, tas ir, — Ansis ar lepnum u atteica. — Tā m ana laime, 
ka ziedu tik  daudz. Aiznesīšu tos uz tirgu, pārdošu pilsētas galvas 
m eitai un par šo naudu izpirkšu savu riču.

— Izpirksi? Tu laikam  gribi teikt, ka  esi to ieķīlājis? Tā nu gan 
ir dum ja rīcība!

— Ko lai dara, — Ansis nopūtās, — trūkum s. Ziemu, kā jau 
teicu, man nebija viegli, gadījās tādas dienas, kad pat maizi neva
rēju  nopirkt. Tāpēc vispirm s ieķ īlāju  svētdienas kamzoļa sudraba 
pogas, pēc tam  sudraba pulksteņķēdi, lielo pīpi un, beidzot, riču. 
Nekas, tagad es visu to izpirkšu.

— Ansi, — Dzirnavnieks sacīja, — es tev  atdāvāšu savu riču. 
Tiesa, īsti labā kārtībā  tā  nav. V ienas m alas laikam  trūkst un rite 
ņiem arī šis tas labojams, bet es tom ēr to tev  dāvināšu. Es saprotu, ka 
tā  ir liela devība, un daudzi teiks, ka  rīkojos galīgi aplami, šķ ir
damies no ričas, bet es neesmu tāds kā citi. Es uzskatu, ka  devība 
ir draudzībai tuva rada, bez tam  es esmu nopircis sev jaunu  riču. 
Tātad tagad tev  par riču nav jābēdā. Tu saņemsi manējo.

— Jūs patiešām  esat Joti devīgs! — M azais Ansis izsaucās, un 
viņa jocīgā, apaļā seja starot staro ja  aiz prieka. — Es riču izlabošu, 
m an ir dēlis.



— Ko, tev  ir dēlis? — Dzirnavnieks nopriecājās. — Un es m eklēt 
m eklēju dēli, lai aizlāpītu klēts jum tu. Tur liels caurums, un, ja  
es to neaiztaisīšu, tad m an visi graudi savilgs. Labi, ka tu  a tcerē
jies par dēli! Taisni apbrīnojam i, kā v iens labs darbs rada otru. Es 
te v  uzdāvināju savu riču, un tu  uzdāvini man dēli. Tiesa, riča ir 
daudz dārgāka m anta, bet īsti draugi uz to neskatās. Nes šurp 
savu  dēli, un es šodien pat ķeršos pie darba.

— Tūliņ! — atsaucās Ansis, teciņiem  likās uz šķūni un atvilka 
dēli.

— Dēlis gan nav nekāds lielais, — Dzirnavnieks noteica, ap lūko
jis to. — Kad es salabošu jum tu, tad  ričas labošanai nekas pāri vis 
nepaliks, taču tā  nav m ana vaina. Un nu, tā  kā es tev  esmu iedāvi
nājis riču, tu droši v ien  gribēsi apdāvināt m ani ar veselu klēpi 
ziedu. Te ir grozs, pieliec to pilnu līdz pašai augšai.

— Līdz pašai augšai? — Ansis bēdīgi atkārto ja. Grozs b ija  ļoti 
liels, un viņš saprata, ka  nu neatliks vairs puķu, ko nest uz tirgu, un 
viņam  tik  ļoti gribējās izpirkt savas sudraba pogas.

— Nu, vai zini, — Dzirnavnieks sacīja, — es tev  esmu iedāvinā
jis riču un dom āju, ka varu  palūgt kādu pušķīti ziedu. Es spriedu, 
ka  īsta draudzība ir b rīva no aprēķina, bet redzu, ka esmu k ļūdī
jies.

— M ans dārgais draugs, mans labākais draugs! — iesaucās M a
zais Ansis. — Ņ em iet kaut visus ziedus, kas m anā dārzā! J a  jūs 
būsiet labās domās par mani, tad  tādas sudraba pogas m an bijušas 
nebijušas!

Un viņš aizskrēja un nogrieza visas brīnišķīgās prīm ulas un pie
p ild īja  D zirnavnieka grozu līdz malai.

— Uz redzēšanos, M azais Ansi! — Dzirnavnieks atvadījās un 
kāpa kalnā ar dēli pār plecu un lielo grozu rokā.

— Uz redzēšanos! — atbildēja M azais Ansis un jau tri ķērās pie 
rakšanas: viņš ļoti priecējās, ka dabūs riču.

O trā dienā, kad M azais Ansis p iestiprināja vīteņu atvases pie 
lievenīša, viņš izdzirdēja, ka Dzirnavnieks sauc viņu. Ansis nolēca 
no kāpnītēm , pieskrēja pie žoga un palūkojās ārā  uz ceļu. Tur 
s tāv ē ja  Dzirnavnieks ar m iltu m aisu uz muguras.

— M īļais Ansi, — viņš teica, — vai tu  neaiznestu šo maisu uz 
tirgu?

— M an ļoti žēl, — Ansis atbildēja, — bet šodien pārāk  daudz 
darba. Jāpaceļ augšup visi v ītenāji, jāaplej puķes un jānolīdzina 
zāliens.

—  Tā gan nav drauga valoda, — Dzirnavnieks aizrādīja. — Es



dziros iedāvināt tev riču, bet tu negribi ne pirksta pakustināt 
manā labā.

— Ak, nerunājiet tā! — Mazais Ansis lūdzās. — Es ne par kādu 
naudu pasaulē negribu izpelnīties jūsu pārmetumus.

Viņš aši paķēra cepuri un steberēja uz tirgu ar lielo maisu uz 
muguras.

Diena bija Joti tveicīga, ceļš vienos putekļos, un Ansis nebija 
vēl sasniedzis sesto akmeni, kas apzīmēja nostaigātās jūdzes, kad 
jau nometās ceļmalā atpūsties. Atvilcis elpu, viņš devās tālāk un



beidzot nonāca tirgū. Drīz v ien  viņam  laim ējās pārdot m iltus par 
labu cenu, un viņš naigi steidzās m ājup, jo  baidījās, ka, tumsai 
uznākot, viņam  var uzbrukt laupītāji.

— Tā nu gan b ija  grūta diena, — Ansis noteica, likdam ies 
gultā. — Es tom ēr esmu priecīgs, ka neatteicu Dzirnavniekam. 
V iņš taču ir mans labākais draugs un bez tam solījis man savu riču.

O trā dienā Dzirnavnieks jau  agri atnāca pēc naudas, bet Mazais 
Ansis ju tās tik  noguris, ka vēl atradās gultā.

— Tu nu gan esi slinks pāri par mēru, — Dzirnavnieks pārm eta.
— Es taču dziros a tdāvināt tev  savu riču, tāpēc, m anuprāt, tu  v a 
rēji gan čaklāk strādāt. Laiskums ir liels netikum s, un man negri
bētos, ka mans draugs ir dīkdienis un sliņķis. Neņem  Jaunā, ka 
runāju  tik vaļsirdīgi. M an prātā  nenāktu  tā  runāt, ja  es nebūtu 
tavs draugs. Kāds labums no draudzības, ja  nevar draugam  pateikt 
visu, ko domā? Izdabāt un glaimot var kurš katrs, vienīgi īsts 
draugs nevairās no nepatīkam iem  vārdiem  un nekad necentīsies 
noklusēt patiesību, lai cik tā rūgta. Ja  viņš apzinās, ka ar to dara 
tev  labu, tad  nebaidīsies tevi sāpināt.

— Nedusm ojieties, — sacīja M azais Ansis, berzēdam s acis un 
vilkdam s nost naktsm ici, — bet es vakar tā  piekusu, ka man iegri
bējās brītiņu  pakavēties gultā un paklausīties putnu dziesmās. N u
dien, m an darbs veicas daudz labāk, kad esmu paklausījies, kā 
putni vītero.

— Nu, ja  tā, tad es neko nesaku, — Dzirnavnieks teica, paplīk
šķinādam s Ansim pa plecu, — jo atnācu aicināt tev i uz dzirnavām , 
lai tu aizlāpi manai klētij jumtu.

N abaga Ansim ļoti gribējās pastrādāt dārzā, jo viņš jau  trešo 
d ienu nebija laistījis puķes, bet neērti b ija  atte ik t Dzirnavniekam , 
kurš b ija  viņam  tik  labs draugs.

— Ja  es teikšu, ka man nav vaļas, tad  tā  gan nebūs īsta drauga 
valoda? — viņš ievaicājās biklā balsī.

— Protams, nebūs, — Dzirnavnieks atbildēja. — M anuprāt, es 
neprasu  no tevis pārāk  daudz, it sevišķi, ja patur prātā, ka grasos 
tev  dāvināt savu riču. Taču, ja  tu  negribi nākt, es pats aizlāpīšu 
jum tu.

— Nē, nē, kā nu tā  var! — M azais Ansis iesaucās, m irklī izlēca 
no gultas, apģērbās un gāja labot jumtu.

Viņš nostrādāja  līdz saules rietam , tad ieradās Dzirnavnieks pa
lūkoties, kā M azajam  Ansim  veicies ar darbu.

— Kas ir, Ansi, vai jum ts kārtībā? — viņš jau tri uzsauca.
—  Kārtībā! — Ansis atsaucās un kāpa lejup.



— N eviens darbs nav patīkam āks par to, ko darām  citu labā, — 
Dzirnavnieks sacīja.

— Klausīties jūsu vārdos ir tīrā  bauda, — Ansis teica, apsēzda
mies un slaucīdam s pieri. — Liela bauda! Cik žēl, ka  man nekad 
nebūs tik  cildenu domu kā  jums.

— Gan jau  gadīsies, — Dzirnavnieks viņu m ierināja. — V ajag 
tikai pacensties. Līdz šim tu pazini draudzību tikai praksē, bet a r 
laiku apgūsi arī teoriju.

— Vai jūs patiešām  tā dom ājat? — M azais Ansis iepriecināts 
jau tāja .

— Protams, — Dzirnavnieks atbildēja. — Bet jum ts ir kārtībā, un 
tev  laiks doties m ājup. A tpūties labi pam atīgi, jo  rīt tev  vajadzēs 
aizdzīt manas aitas uz kalnu ganībām.

N abaga M azais Ansis neiedrīkstējās ne vārdiņa iebilst arī no  
rīta, kad Dzirnavnieks atdzina pie viņa m ājiņas savas aitas. Kamēr 
Ansis aizdzina tās kalnos un atdzina m ājās, diena b ija  pagalam  un 
viņš pats tik piekusis, ka aizmiga, apsēdies pie galda, un pamodās, 
kad saule jau spoži spīdēja aiz loga.

— N u šodien gan es pastrādāšu savā dārzā, kā pienākas! — viņš 
teica un tūliņ stājās pie darba.

Taču diezin kāpēc vienm ēr tā gadījās, ka  viņš nevarē ja  veltīt 
visu laiku savām  puķēm. V iņa uzticīgais draugs Dzirnavnieks sū
tīja  viņu vienā laidā dažādos uzdevum os vai lika kaut ko palīdzēt 
dzirnavās. Dažbrīd M azais Ansis k rita  vai izmisumā, jo puķes v a 
rēja  sākt domāt, ka viņš tās pavisam  piem irsis, bet viņš m ierināja 
sevi ar to, ka Dzirnavnieks ir viņa labākais draugs un draugam  
nedrīkst atteikt.

— Bez tam, — viņš mēdza piezīmēt, — Dzirnavnieks dziras dā
vināt man savu riču, un tā ir liela devība no viņa puses.

Un tā M azais Ansis s trādāja  Dzirnavnieka labā, bet Dzirnavnieks 
runāja  skaistus vārdus par draudzību, kurus Ansis p ierakstīja  un 
naktīs pārlasīja, jo  b ija  cītīgs māceklis.

Kādu vakaru, kad M azais Ansis sēdēja pie pavarda, pie durvīm  
kāds stipri pieklauvēja. N akts b ija  vētraina, vējš au ro ja  un gau
doja, un Ansis sākum ā dom āja, ka pārklausījies. Taču k lauvētājs 
nerimās.

— Laikam kāds nom aldījies ceļinieks, — Ansis nosprieda un 
gāja a tvērt durvis.

Aiz tām  stāvēja  Dzirnavnieks ar lukturi vienā un rungu o trā  
rokā.

— M īļais Ansi, — Dzirnavnieks viņu uzrunāja, — m an lielas 
bēdas. M ans dēlēns nokrita  no kāpnēm  un stipri sadauzījās. Es eju



pēc ārsta, bet tas dzīvo tik  tālu  un nakts tik  nejauka, ka m an ienāca 
prātā, vai tu  nevarētu  aiziet līdz ārstam  m anā vietā. Es taču dziros 
tev  dāvināt savu riču, un taisnība prasa, lai vienu pakalpojum u 
atlīdzina ar otru.

— Protams! — M azais Ansis izsaucās. — Es to uzskatu par p a 
godinājum u, ka esat nāeis taisnā ceļā p ie  manis. Es tū liņ  steigšos 
pēc ārsta. A izdodiet m an tikai lukturi. A rā ļoti tumšs, un es baidos, 
ka neiekrītu  kādā bedrē.

— Es jau  dotu ar prieku, — Dzirnavnieks teica, — bet lukturis 
pavisam  jauns, un ja  nu ar to  kas notiek?

— Nekas, iztikšu arī bez luktura! — izsaucās M azais Ansis. 
Viņš apvilka lielu kažoku, uzlika galvā siltu, sarkanu cepurīti, ap 
tina kaklu ar šalli un devās ceļā.

A rā plosījās neganta vētra. Bija tik  tumšs, ka Ansis gandrīz neko 
nevarē ja  saskatīt, un v ē ja  brāzm as tik stipras, ka  viņš tikko jau 
dā ja  noturēties kājās. Taču drosme v iņu nepam eta, un pēc kādām  
trim  stundām  viņš sasniedza ārsta  m āju un piek lauvēja  pie durvīm.

— Kas tu r klauvē? — jau tā ja  ārsts, izbāzis galvu pa guļam ista
bas logu.

— Es tas esmu — M azais Ansis!
— Kas tev  vajadzīgs no manis, M azais Ansi?
— D zirnavnieka dēlēns nokritis no kāpnēm  un sadauzījies. Dzir

navnieks lūdz jūs ierasties, cik ātri vien varat.
— Labi! — atb ildēja  ārsts, lika sajūgt zirgu, padot zābakus un 

lukturi un brauca pie Dzirnavnieka, bet Ansis vilkās nopakaļ.
V ējš aizvien pieņēm ās spēkā, lietus gāza straumēm . M azais Ansis 

netika zirgam  līdzi un brida uz labu laimi. V iņš nom aldījās no ceļa 
un ieklīda purvā. Tur viņš iekrita  dziļā, a r  ūdeni pilnā bedrē un 
noslīka. O trā rītā  gani v iņu a trada un aiznesa uz viņa mājām.

Visi apkārtē jie  ļaudis sanāca uz M azā Anša bērēm , jo  viņš bija 
ļoti iemīļots. Taču v isvairāk  sēroja Dzirnavnieks.

— Es b iju  viņa labākais draugs, — viņš sacīja, — tādēļ pēc tais
nības man jā ie t bēru  gājiena priekšgalā.

Un viņš soļoja tūliņ  aiz zārka, ģērbies garā, m elnā mētelī, un 
laiku pa laikam  slaucīja acis prāvā kabatas lakatā.

— M azā A nša nāve mums visiem  ir liels zaudējum s, — teica 
Kalējs, kad viņi pēc bērēm  bija  sapulcējušies om ulīgajā krodziņā 
un dzēra smaržīgu vīnu, piekozdami saldas maizītes.

— M an jau  nu it sevišķi, — atsaucās Dzirnavnieks. — Es, jāsaka, 
tikpat kā atdāv ināju  viņam  savu riču un tagad nezinu, ko ar to 
iesākt: m ājās tā  aizņem  vietu, bet pārdot arī nevaru, jo  par tādu 
grabažu neviens neko nemaksās. Turpm āk būšu apdomīgāks. Tagad



no manis neviens neko nedabūs. Par savu devību cilvēkam  v ien 
m ēr dārgi jām aksā.

— Nu un tālāk? — ieprasījās Udensžurka.
— Tas ir viss, — Kaņepju putniņš atteica.
— Un kas notika ar Dzirnavnieku?
— M an nav ne jausm as, — K aņepju putniņš atbildēja. — Tais

nību sakot, tas mani nemaz neinteresē.
— Tūliņ v a r redzēt, kāda jum s cieta sirds, — Udensžurka noteica.
— Baidos, ka  jum s nav skaidra šā stāsta m orāle, — K aņepju 

putniņš sacīja.
— Kas nav  skaidrs?
— M orāle.
— Tātad šinī stāstā b ija  morāle?
— Protams.
— Kāpēc jūs iepriekš mani nebrīdinājāt? — U densžurka sašutusi 

iebrēcās. — Tad es nemaz nebūtu klausījusies. Būtu uzsaukusi: 
«Blēņas!» — kā tas kritiķis, un pietiek. Nekas, ari tagad vēl nav 
par vēlu.

Un viņa ieaurojās visā kaklā: — Blēņas! — pasita asti augšup 
un iedrāzās alā.

— Interesanti, ko jūs dom ājat par šo Udensžurku? — ievaicājās 
Pīle, peldēdam a atpakaļ. — Protams, viņai daudz labu īpašību, bet 
m anī ir tik stipras m ātes jūtas, ka, līdzko ieraugu pārliecinātu  
vecm eitu, tā  m an acīs saskrien asaras.

— Viņa laikam  apvainojās, — K aņepju putniņš atbildēja. — Es 
viņai pastāstīju  stāstu ar morāli.

— Ai, to nekad nevajag  darīt, — Pīle noteica.
Un es viņai pilnīgi piekritu.



G U N Ā R S  GUN A RSO N S,  

islandiešu rakstnieks

DĒLS

N eliela zvejnieku ciem ata tuvum ā dzīvoja tēvs un dēls. Kā 
vienu, tā  otru  sauca — Snjolfurs. Ļaudis pievienoja šim vārdam  
k lāt vai nu «vecākais», vai «jaunākais», bet tēvs un dēls viens otru 
b ija  raduši saukt tikai vārdā. Tā viņi ju tās vēl tuvāki. V ecākajam  
Snjolfuram  bija pāri piecdesmitiem, jaunākajam  tik  tikko b ija  ap
ritē jis  divpadsm itais gads.

Jaunākais Snjolfurs, cik v ien  tālu  v iņa atm iņa sniedzās, nekad 
nešķīrās no tēva, ne soli neatkāpās no viņa, un viņi v ienm ēr dzī
vo ja  divi v ien  savā m azajā m ājelē.

Toties vecākais Snjolfurs skaidri atcerējās, ka pirms trīspadsm it 
gadiem  viņam  bija  piederējusi liela saim niecība, b ija  sieva un trīs 
veselīgi, jauki bērneļi.

N ecerot un negaidot ieradās nelaime. No m ēra nobeidzās visi 
Snjolfura lopi. Tad bērniem  piem etās garais klepus, un viņi visi trīs 
nomira. Viņi nom ira v ienā dienā cits pēc cita un tika apglabāti 
v ienā kapā. Lai varē tu  sam aksāt parādus, Snjolfuram  vajadzēja 
pārdot saim niecību. N etālu no zvejn ieku  ciem ata viņš nopirka ze
mes gabaliņu, kas iespiedās jū rā  līdzīgi zemes ragam . No akm e
ņiem un kūdras viņš pats savām rokām  uzm ūrēja m ājeli a r divām  
istabelēm  un p iebūvēja pie tās šķūni zivīm. A tlikušās naudas p ie
tika, ko nopirkt lieto tu  laivu. Snjolfuram  un viņa sievai sākās 
smaga, darba un nedienu pilna dzīve. A rī agrāk  viņi b ija  raduši 
strādāt, m uguras neatliekuši, tikai toreiz viņi nezināja, kas ir trū 
kums, un viņiem  nebija  jāraizējas par dienišķās maizes kumosu. 
Bet tagad viņiem  vajadzēja  rast iztiku jū ras dzīlēs, taču  izrādījās, 
ka  lielā jū ra  nebija  pārāk devīga gādniece. Ne jau  katru  dienu 
viņi likās gulēt paēduši, bet drēbēm  naudas vispār neatlika.

V asarā Snjolfura sieva salīga pie tirgo tā ja  kaltē t zivis. Taču ne 
jau  vienm ēr b ija  piem ēroti laika apstākļi, tāpēc arī ienākum i bija  
niecīgi, un ar tiem  iztikt ilgi nevarēja . Sieva atteicās no kum osa 
maizes, lai v īram  paliktu vairāk, bet Snjolfurs neko nenojauta. 
Sieva b ija  tik  ļoti novārgusi, ka v iņai jo  dienas jo  grū tāk  b ija  s trā 
dāt. Tad viņai piedzima dēls, un viņa vēlējās to  nosaukt par Snjol- 
furu. Dažas dienas pēc dzemdībām viņa nomira. Kopš tā  laika tēvs 
un dēls dzīvoja divi vien savā m ājelē uz zemes raga.



M azais Snjolfurs neskaidri a tcerējās laiku, kad augu dienu 
viens palika m ājās un raudāja  no bēdām  un izmisuma. N ebija ne
viena, kas viņu pieskatītu , taču ņem t jū rā  līdzi tādu  mazuli tēvs 
baidījās. V ecākais Snjolfurs piesēja dēlu pie gultas kājas un no
vāca visus priekšm etus, a r  kuriem  bērns varē tu  sevi ievainot. Ik 
rītu tēvs a ts tā ja  dēlu vienu, jo  viņam  vajadzēja  iegūt iztiku abiem.

Skaidrāk mazulis a tcerējās brīnišķīgās, saulainās dienas uz jūras. 
Viņš sēž laivas pakaļgalā, bet tēvs velk  no ūdens m irdzošas zivti
ņas. Laiva lēni šūpojas viļņos un viņu ieaijā.

Bet b ija  arī skumīgas, pelēkas dienas, kad debesis raudāja  un 
vecākais Snjolfurs jū rā  devās viens.

Zēns paaugās un brauca tēvam  līdzi jū rā  jebkuros laika apstāk
ļos; kopš tā  brīža viņi k ļuva nešķiram i. Viņi pat piecas m inūtes 
nespēja iztikt viens bez otra. Ja  viens no viņiem  naktī pamodās, 
tūdaļ lēca augšā arī otrs. J a  v iens m iegā svaidījās, nem ierīgi gulēja 
a rī otrs. V arētu  likties — viņi ir tik  nešķiram i tāpēc, ka  nekādi 
nespēj gana izrunāties. Taču tā  nepavisam  nebija. V iņi labi sapra
tās a rī bez vārdiem . Pietika ar skatienu, kustību vien  — un viss 
kļuva skaidrs. Dažkārt pa dienu tēvs un dēls apm ainījās tikai di
viem  trim  īsiem teikumiem. Viņi divatā ju tās labi.

V ienu gan vecākais Snjolfurs bez m itas a tkārto ja  jaunākajam , 
brīžam  pat bez jebkāda iemesla: godīgi jāpilda savi pienākum i, un 
nedrīkst nevienam  būt parādā, viss pārējais nāks pats par sevi. 
Tēvs un dēls uzskatīja  par labāku ciest badu nekā iet uz veikalu 
bez naudas un lūgt uz parāda. Viņi šuva drēbes no veciem  maisiem 
un valkāja  tik  ilgi, kam ēr tās izira, taču uz parāda nekā nepirka.

Visi viņu kaim iņi vairāk  vai mazāk bija veikalniekam  parādā. 
Protams, pamazām  tie  parādus nom aksāja, tom ēr daudzi tā arī ne
spēja līdz galam  norēķināties. Cik vien tālu  zēna atm iņa sniedzās, 
Snjolfuri pat ne ēri nevienam  nebija  parādā. Savā laikā vecākajam  
Snjolfuram  gan b ija  rēķins pie veikalnieka, taču dēls par to nekā 
nezināja.

Viņi centās ietaupīt vasarā, lai vairāk  paliktu ziemai, kad vētras 
un sala dēļ nevarēs iziet jūrā. V asarā v iņi ka ltē ja  zivis, nelielu 
daļu pardeva veikalniekam , lai dabūtu kaut m azliet naudas, par ko 
iegādāties pārtiku. Taču ziem a aprija  visu, dažreiz iek rā tā  pat ne
pietika. Reti b ija  tie pavasari, kad viņiem  nevajadzēja badoties. 
Skaidrajās dienās viņi devās jūrā , taču lielāko tiesu viņiem  nelai
mējās, un, kad viņi atgriezās no zvejas, tikai dažas zivteles lēkāja 
laivas dibenā. Tom ēr viņi nekad nekurnēja  un allaž b ija  nosvērtā 
garastāvoklī; neveiksm es un nelielos priekus gan vīrs, gan zēns 
uzņēma vienādā mierā. Galvenais — viņi taču nevienam  neko ne



bija parādā. Un, ja  ēdam ā nav  šodien, dievs kungs viņus neaizm ir
sis, atsūtīs pilnu podu biezputras r i t . . .  vai p a r i t . . .

Un tom ēr visgrūtākais laiks viņiem  bija  pavasaris. Pavasarī viņi 
kļuva bālāki, vājāki, m iegs — sm agaks un nem ierīgāks. Reizumis 
naktīs v iņi pat neaizdarīja  acis. Taču šoreiz pavasaris bija iegadī
jies jo  sevišķi auksts un lietains. K atru dienu pūta stiprs vējš, un 
nelaim e atkal uzbruka vecākajam  Snjolfuram.

Reiz rīta  agrum a sniega lavīna uzgāzās v iņu m ājelei. Tēvs un 
dēls b ija  aprakti zem sniega. Kādā brīnum ainā kārtā  jaunākajam  
Snjolfuram  laim ējās izlīst no kupenas. Zēns uzreiz saprata, ka v ie 
nam viņam  nav ko m ēģināt no sniega apakšas izvilkt tēvu. Viņš aiz
drāzās uz ciem atu pēc palīdzības. Palīdzība ieradās, bet daudz par 
vēlu. V ecākais Snjolfurs jau  bija noslāpis — viņš tika izvilkts miris.

Līķi nolika uz p lakana akmens augstas klints pakājē, lai pēc tam 
kam anās aizvestu uz pilsētu. Jaunākais Snjolfurs ilgi stāvēja pie 
tēva, g lāstīja viņa sirmos, salipušos m atus un tik  klusi kaut ko čuk
stēja , ka neviens neko nespēja sadzirdēt. V iņš nenobirdināja ne
v ienu  asariņu. Ļaudis brīnījās, ka tāds mazs zēns neraud, stāvēdam s 
p ie m irušā tēva. Nē, Snjolfurs, jaunākais, nav pelnījis līdzjūtību. 
V iņš ir tikai cietsirdīgs zēns. Un nav ko pievērst viņam  uzmanību.

Cilvēki aizgāja pēc kamanām, lai pie reizes arī pabrokastotu, 
un Snjolfurs palika viens uz zemes raga. Lavīna b ija  izkustinājusi 
veco m ājeli, un zem sniega smagum a tā  sagāzās pavisam . Šur tu r 
rēgojās ārā  sijas un vīdēja m ājas iedzīves paliekas. Jaunakais 
Snjolfurs norāpās lejā  piekrastē, lai uzmestu skatienu laivai, un 
ieraudzīja, ka tikai skaidas b ija  palikušas pāri. Zēns gan sabozās, 
tom ēr noturējās neraudājis.

Tad viņš apsēdās uz akm ens blakus m irušajam . «Slikti,» viņš no
dom āja. «Būtu laiva palikusi vesela, to varē tu  pārdot. Par bērēm  
taču  jām aksā.» To viņš labi zināja. V ecākais Snjolfurs bieži bija 
teicis: kauns, ja  cilvēku apbeda uz draudzes rēķina. Pat zemē jā 
gulda a r godu! Un vecākais Snjolfurs vēl b ija  sacījis, ka viņi abi 
v aro t m ierīgi nom irt: cilvēki pārdošot viņu m ājeli, zemi, zvejas 
rīkus un par iegūto naudu viņus apglabāšot. Taču tagad viss bija 
aizgājis bojā — viss, vienīgi zeme palikusi.

Kā lai viņš pārdod šo zemi, kā lai dabū kau t n ieku par to? 
M azajam  Snjolfuram  šķita, ka šai zemei nav nekādas vērtības .. . 
Jā , viņš gandrīz vai aizmirsa! Viņam  taču nav ko ēst, un droši vien 
viņš nom irs no bada. N orāpties lejā pie jū ras un m esties ūdenī — 
tā  būs vispareizākā izeja. Bet tad gan viņš, gan arī tēvs tiks apbedīti 
uz draudzes rēķina. Tagad taču viņš atbild par diviem. V ai tad  viņš 
d rīk st uzņem ties tādu atbildību: iegrūst abus kaunā? Tik lielas



rūpes Snjolfurs, jaunākais, līdz šim vēl neb ija  pazinis. No dom ā
šanas viņam  iesāpējās galva. Ko darīt? Zēns galīgi izsamisa.

Bet kur pārlaist nakti? A rā taču ir ļoti auksts. V ēl viens uzde
vums! Zēns savāca sijas un dēļus, izveidoja no tiem  kaut ko līdzīgu 
būdai — tā, lai tēva  m irstīgās atliekas atrastos zem pajum es, pāri 
pārvilka vecu buru  un, lai būtu siltāk, p ievēla pie sienas sniegu. 
Viņš cerēja, ka viņam  atļaus dažas dienas atstā t tēvu  šeit.

Beidzis darbu, zēns apsēdās blakus m irušajam . V iņš b ija  noguris, 
izsalcis, un viņam  sāka m ākties v irsū  miegs.

Bet kā tom ēr norēķināties par bērēm? N em ierīgās domas gainīja  
prom  miegu. Un pēkšņi viņam  kaut kas iešāvās p rātā  — nogurum s 
bija kā ar roku  noņemts. Zēns izmetās no būdas un aiznesās uz cie
matu. V iņš sk rēja  tieši uz veikalnieka m āju, nepievērsdam s uzm a
nību garām gājējiem . Tāpēc arī Snjolfurs nepam anīja, ka pretim nā
košie cilvēki ne visai laipni viņu uzlūko. «Bezsirdīgs bērns, neno- 
bird ināja pat nevienu asaru!» viņi sacīja. Pienācis pie veikalnieka 
mājas, Snjolfurs nešaubīdam ies iegāja veikalā un kā pieaudzis cil
vēks jau tāja , vai viņš drīksto t parunāt ar saim nieku. Pārdevējs 
izbrīnījies paskatījās zēnā, tom ēr p iek lauvēja pie kantora  durvīm . 
V eikalnieks iznāca, vērīgi paraudzījās m azajā Snjolfurā un uzai
cināja viņu ieiet.

Jaunākais Snjolfurs a tstā ja  cepuri uz letes un iegāja  kantorī.
— Ko tu, puisīt, no manis gribēji? — veikalnieks vaicāja.
Jaunākais Snjolfurs sākum ā apmulsa, bet tad, saņēm is drosm i,

nopietni atbildēja:
— Tu taču zini, ka  mūsu piestātne ir labāka par tavējo. — V ei

kalnieks neviļus pasm aidīja par lietišķo un m ierīgo zēna balsi.
— Cik tu  m an maksāsi, ja  tav i zvejnieki vasarā  izmantos mūsu pie
stātni?

— Bet vai nebūtu  labāk, ja  es visu zemes ragu no tevis no
pirktu? — jau tā ja  veikalnieks, cenzdamies apslēpt smaidu.

— Nē, — jaunākais Snjolfurs atteica, — tad  m an nebūs ku r pa
likt.

— Tu varē tu  palik t tu r p a t . . .  Es tev  atļautu.
— V asarā es uzcelšu m ājeli, bet pagaidām  esmu sam eistarojis 

sev būdu. Zini, m ans tēvs ir miris, un laiva sadauzīta. Šovasar es 
nem ācēšu zvejot, tāpēc esmu a r m ieru iznomāt piestātni, ja  tev  tā ir 
vajadzīga. Tu taču atceries, cik bieži pagājušajā  vasarā  taviem  
zvejniekiem  vajadzēja  palikt m ājās, bet mēs abi ar tēvu  devām ies 
jūrā. Tāpēc ka tava piestātne ir sliktāka par m ūsējo. Tā teica m ans 
tēvs.



— Cik daudz tu ņemsi par iznomašanu? — veikalnieks ieintere
sēts jautāja.

— Tik daudz, lai varētu nopirkt zārku un apglabāt tēvu bez 
draudzes atbalsta.

Veikalnieks piecēlās un sniedza zēnam roku.
— Labi. Norunāts. Es parūpēšos par zārku un visu pārējo. Esi 

mierīgs! — Veikalnieks devās pie durvīm, likdams jaunākajam 
Snjolfuram noprast, ka saruna beigusies.

Taču zēns aizvien vēl stāvēja, kaut arī šo mājienu saprata.
— Bet kad tev pienāks pavasara preces? — jautāja zēns tai pašā 

nopietnajā balsī.
— Domāju, ka varbūt parīt, bet tuvākajās dienās jau noteikti, — 

atbildēja veikalnieks, nesaprazdams, kas viņa apmeklētājam pa
domā. Viņš vērīgi ielūkojās divpadsmit gadu vecajā zēnā, pūlē
damies pēc tā sejas izteiksmes uzminēt, ko tas vēl grib.



— Vai tev  veikalā nebūs vajadzīgs zeņķis, tāpat kā pagājušajā 
vasarā? — mazais Snjolfurs vaicāja.

— Jā  gan, tikai vecāks par tevi, — sm aidu vairs neslēpdams, 
paziņoja veikalnieks.

— V ai tu  uz brīdi neiznāksi m an līdzi? — mazais Snjolfurs 
jau tāja .

Acīm redzot, zens b ija  gaidījis tadu atbildi. V eikalnieks neziņā 
pašūpoja galvu, tom ēr smaidīdams sekoja zēnam. Viņi izgāja no 
veikala un apstājās uzkalnā. Jaunākais Snjolfurs klusēdam s novilka 
dūraiņus, p iegāja pie liela akmens, noliecās, pacēla to un atkal 
nolika zemē. Pagriezies pret veikalnieku, viņš teica:

— Zēns, kas strādāja  pie tevis pagājušo gadu, nevarē ja  to iz
darīt. Es redzēju, ka viņš vairākas reizes m ēģināja, bet viņam  nekas 
nesanāca.

— Nu, ja  tu  esi tik  stiprs, — veikalnieks sm aidot sacīja, — būs 
v ien  tevi jāņem , kau t gan vēl neesi iesvētīts.

— Tātad tu  arī barosi mani? Un m aksāsi tikpat daudz, cik v i
ņam? — jaunākais Snjolfurs prašņāja.

— N u protams.
— Labi. Tātad es iztikšu bez draudzes palīdzības. — Jaunākais  

Snjolfurs atvieglots nopūtās. — J a  cilvēks spēj sagādāt sev  pārtiku  
un drēbes, viņam  nav  nekādas vajadzības griezties pie draudzes, — 
zēns paskaidroja. Viņš noņēm a cepuri un sniedza veikalniekam  
roku tā, kā to  darīja  vecākais Snjolfurs. — Paliec sveiks! — v iņš 
noteica. — Tātad parīt es ieradīšos.

— Ienāc uz brīdī iekšā, — veikalnieks sacīja.
Viņš p iegāja  pie v irtuves durvīm , palaida jaunāko Snjolfuru pa 

priekšu un jau tāja , vai nedrīkst pabaro t zēnu. Taču Snjolfurs ap 
ņēmīgi pakra tīja  galvu.

— Ko, vai tad  ēst tu  negribi? — veikalnieks vaicāja.
— Tā kā gribētu  gan. — Balss gandrīz vai nodeva zēnu: garšīgā 

ēdiena smarža b ija  desm itkāršojusi viņa izsalkumu, tom ēr v iņš 
turējās. — Redzi, negribu pieņem t žēlastības dāvanas.

V eikalnieks p iegāja  pie zēna, noglaudīja tam  galvu un ar m ā
jienu  norādīja, lai ēdiens tik tu  ienests istabā, ku rā  viņš iegāja 
kopā ar zēnu.

— Tu droši vien esi redzējis, kā tavs tēvs cienāja  ar kafiju  vai 
varbū t šņabi savus paziņas, kad tie  ieradās pie viņa?

— Jā, — Snjolfurs atteica.
— Redzi, viesus vajag  pacienāt. J a  viesi atsakās, a r tiem  va irs  

nesatiekas. A rī tev  jāpaēd pie manis. Mēs noslēdzām  svarīgu darī
jum u, kas var izjukt, ja  tu atteiksies bū t par m anu viesi.



— Tad jau  būs v ien  jāpaēd. — Snjolfurs nopūtās. V iņš b ija  no
pietns un domīgs. — V ienm ēr ir jāp ilda savs pienākum s, un nekad 
nedrīkst but nevienam  parādā. Viss pārējais nāks pats par sevi.

— Jā , tie ir zelta vārdi, — sacīja  veikalnieks un izņēma m ut
autu  — viņam  nāca smiekli. Gan jāsm ejas, gan jāraud  par šo 
zēnu. — Ak, šie nervi! — viņš pie sevis nom urm ināja un, noglāstī
jis mazā Snjolfura galvu, skaļi piebilda: — Lai d ievs tevi svētī, 
puisīt!

Jaunais Snjolfurs izbrīnījies vēro ja  savādo veikalnieka uzveša
nos. Brīdi klusējis, v iņš ierunājās:

— V ecākais Snjolfurs nekad neraudāja. — Un m azliet vēlāk  
piem etināja: — Es a rī ne — kopš bērnības . . .  Es tik  ļoti gribēju 
raudāt, kad nom ira tēvs, bet es baidījos, ka tas viņam  nepatiks. Un. 
es noturējos . . .

Un Snjolfurs, jaunākais, raudādam s piespiedās pie veikaln ieka 
krūtīm .



A N N E  K A T R IN E  VESTLI, 

norvēģu rakstniece

MODINĀTĀJS

Rudenī ir tik  grūti agri piecelties. Tā dom āja gan tētis, gan 
m ām iņa un arī gandrīz visi astoņi bērni. Bet kā dom āja kravas 
autom ašīna, es nezinu. A gri m odās vienīgi M azulis M ortens. V iņš 
uzreiz prata  sev atrast kādu in teresantu  nodarbību.

Reiz viņš izjauca skrūvīti pēc skrūvītes jaunu  m odinātāju, tāpēc 
tad  arī viņiem  tagad  nebija nekāda m odinātāja.

Kādu citu reizi M ortens izbēra kārb iņu  ar māmiņas šujam pie- 
derum iem . Un nesen b ija  izbārstījis pa grīdu veselu m aisu auzu 
putraim u.

M ortenam  patika rotaļāties no rīta  vienam  pašam, tālab, agrāk 
par visiem  uzmodies, viņš nevienu necēla augšā. Bet citiem  šie 
nedarbi nepatika. Un bez m odinātāja visu nogulēja un visur no
vēloja.

No rīta  tētis ieradās pie kravas m ašīnas vēl gluži miegains. 
V iņam  ļoti gribējās izdzert kaut m alku kafijas, bet nabaga kafijas 
kannai nav  tik  v ienkārši uzvārīties v ienā sekundē, un tētim  vis
biežāk iznāca doties darbā bez kafijas.

K atru dienu bērni sk rēja  uz skolu pēdējā minūtē.
Ilgāk tā  nedrīkstēja  turpināties.
V akarā, kad visa ģimene b ija  kopā, tētis palūdza visus apsēsties 

un teica:
— Kurš no jum s var dot labu padomu, kā no rīta  varētu  laikā 

uzmosties? Tas, kurš izgudros vislabāko paņēm ienu, saņems par 
balvu mazu kabatas bateriju .

Visi kļuva domīgi.
Visi, tikai ne M azulis M ortens, jo  viņš jau  sen gulēja.
M ām iņa norādīja  uz viņu un sacīja:
— M ortens ir visgudrākais. J a  mēs visi aizm igtu tik  agri kā 

viņš, mums būtu  viegli no rītiem  uzmosties.
— Bet nevar taču iet tik  agri gulēt, — tētis iebilda. — Vismaz 

vakarā  vajag  būt m azliet brīvam  laikam, citādi m an no m ašīnas 
būs jādodas tieši uz gultu.

— Bet varbū t nopirksim  jaunu m odinātāju tā vietā, kuru  M or
tens saplēsa? — ierosināja M artins.

— Nē, — m ām iņa atbildēja. — Mums nav  naudas. M an mazliet



bija, bet es par to nopirku vilnas dziju un nosūtīšu to vecm ām iņai: 
viņa solīja mums visiem  noadīt pa zeķu pārim.

— V ai man arī? — tētis vaicāja.
— Protams, — m ām iņa atbildēja.
— Tātad jauna m odinātāja mums nebūs, — tētis noteica.
— Bet mums taču ir dzīvs m odinātājs, — iem inējās Madss.

— Tikai šis m odinātājs tieši rītos nezvana.
— Par ko tu  īsti runā? — tēvs jau tāja .
— Par M ortenu, protam s. Viņš taču vienm ēr ļoti agri uzmostas. 

Ko visu viņš neizdarās, kam ēr mēs mostamies.
— Pareizi gan, — tētis iesmējās. — Bet kā lai mēs viņu p ie

spiežam  mūs modināt? M anuprāt, viņš ir ļoti priecīgs, ka mēs tik 
ilgi guļam.

— V ajag izgudrot’kau t ko tādu, lai viņam  bū tu  interesanti. Tēti, 
tev  kaut ku r bija vecs zvārgulītis, atceries, tu  mums to devi, kad  
mēs spēlējām ies kuģos.

— Patiešām, — tētis kļuva priecīgs. — Tagad tas mums noderēs.
— Izdarīsim tā: piekarināsim  to pie griestiem , bet aukliņu aiz

vilksim  tieši uz M ortena gultu. Esmu droši pārliecināts, ka viņu



pārņem s ziņkārība, viņš pavilks aiz aukliņas, tad  ieskanēsies zvār
gulītis un mēs pamodlsimies.

— Braši, — tētis noteica. — Kabatas ba terija  ir tava.
Tētis sam eklēja zvārgulīti, bet m ām iņa ienesa kāpnītes, kuras 

viņa lietoja, kad b ija  jāp iekarina aizkari. Tētis uzkāpa uz trepītēm  
un p iestiprināja zvārgulīti ar tādu  ziņu, ja  kāds kau t cik pieskarsies 
aukliņai, zvārgulītis sāks zvanīt.

Pēc tam visi aizgāja gulēt un gulēja ļoti m ierīgi. Tai nakti visi 
noteikti zināja, ka no rīta neaizgulēsies.

No rīta  M ortens pirm ais a tvēra  acis. Sākumā viņš gulēja un pa 
paradum am  atm iegojās, pēc tam  sāka skatīties apkārt. Kas tad  tas, 
kas karājas tieši viņa gultas priekšā? Jānoskaidro. M ortens pa
rāva aukliņu, un zvārgulītis sāka skaļi jo skaļi skanēt. Tas bija 
interesanti. M ortens parāva stingrāk, un zvaniņš sāka skanēt vēl 
skaļāk.

Tik skaļi zvaniņam  nebija  gadījies skanēt kopš tiem  laikiem , 
kad  tas b ija  karā jies  kaklā vecm ām iņas govij Dagrozei.

Pamazām visi sāka rosīties un žāvādam ies ģērbās, bet M ortens 
v isu  laiku zvanīja  un zvanīja.

N o v irtuves ienāca m ām iņa un tētis. Tētis staipījās, bet māmiņa 
steigšus sasprauda savas garās m atu pīnes.

— Tu gan esi gudrinieks, M orten, — sacīja  tētis. — Par to  tu 
dabūsi lielu ābolu.

M ortens paņēm a ābolu. V iņš nekādi nevarē ja  saprast, kāpēc ap 
v iņu  sacelta tāda jezga. Kad viņš dom āja, ka  nav  nodarījis nekā 
ļauna, v iņu nezin kāpēc rāja . Bet šorīt v iņš tik  agri b ija  zvanījis 
zvārgulīti un bija pārliecināts, ka par to viņu bārs, bet izrādās, viņš 
ir rīkojies pareizi.

Tai rītā  M ortens b ija  visus uzm odinājis pulksten sešos.
K aut jūs zinātu, cik daudz darbu viņi paguva padarīt tai rītā! 

Pirm kārt, katrs paguva m azliet palīdzēt māmiņai, un tādēļ m ām iņa 
agri paveica visus m ājas darbus un varē ja  aiziet ar m azajiem  b ēr
niem  uz parku. Visiem  tas ļoti iepatikās.

Un M ortens uzreiz saprata, ka  jārau j aiz aukliņas ka tru  rītu.
Bet viņš nesaprata starpību starp  svētku un darba dienām. Tāpēc 

•ari svētdienās viņš ņēmās raustīt aukliņu tikpat cītīgi kā parasti. 
Un tā arī svētdienās visiem  vajadzēja  mosties sešos 110 rīta.

— To mēs nebijām  paredzējuši, — tētis sacīja. — Bet, ja  nu reiz 
esam tik  agri pamodušies, tad celsimies vien augšā un brauksim  uz 
mežu. Paņemsim līdzi ēdamo un kafiju  un spēlēsimies, it kā mēs 
vienm ēr dzīvotu mežā un mežā mums būtu jāgatavo  sev ēdiens.

— Urā! — sauca astoņi bērni.



B EN N O  PLUDRA,  

vācu rakstnieks

BOCMANIS UZ LEDUS GABALA

Bocmanis ir melns, pūkains sunītis, vēl pavisam  mazs kucēniņš. 
Tas dzīvo ostā uz velkoņa — tāda neliela kuģīša, kas velk  okeāna 
milzeņus. īsts spēkavīrs! V elkoņa kapteinis ir Puts Brezings.

Puts Brezings ir arī Bocmaņa pats labākais draugs. V iņš nekad 
neaizm irst sunīti pabaro t un vienm ēr rūpējas, lai viņam  būtu m īk
sta guļvieta. Abi guļ kuģīša spēkavīra  vēderā. Abi uz lāvām. Puts 
Brezings uz lielās, bet Bocmanis uz mazās. Bocmaņa lāva ir parasta 
kartona zābaku kārba, bet tan ī vienm ēr iek lāta tīra  drāna, un 
Bocmanis tu r guļ kā dieva ausī.

Ir ziema.
Ilgi p ietu rējās sals, tad  sasniga sniegs un ostā uz slīdragiem  tūlīt 

uzmetās augstas, baltas cepures, bet p ietauvotos kuģus kāds, liekas, 
b ija  nokaisījis a r pūdercukuru. Tikko Bocmanis izlec uz klāja, tā 
tū līt iebrūk  sniegā līdz ausīm. Viņš uzlec uz lūkas: arī šeit sniega 
papilnam! Bocmanis lec vēl un vēl un katru  reizi iestieg sniegā 
līdz vēderam . Sunītim patīk  lēkāt pa sniegu, viņam  ir ļoti jau tri. 
Kucēns grūž deguntiņu m irgojošos kristāliņos, laiza un grauž tos. 
Bet sniegs nemaz nav  garšīgs. Tas ir  tikai auksts.

Bocmanis izbāž deguntiņu zem m argām  un skatās pār bortu. 
Šļakstinās ūdens. Tur šūpojas pelēki, robaini ledus gabali. Līdzās 
peld kaijas, un tām  nemaz nav auksti. Bocmanis uzrej kaijām . Bet 
putni neliekas par sunīti ne zinis. Tikai pašapzinīgi šūpojas viļņos.

Bocmanis dodas lēkšiem  tālāk  pa sniegu — gan jau  gadīsies 
kau t kas saistošs!

Kuģa pakaļgalā guļ saritināta trose, tāda apaļa un ļoti liela. 
Saritinājusies kā milzu čūska un guļ. K urinātājs Jans, kūpinot savu 
pīpīti līkkājīti, notrauš no čūskas sniegu.

Bocmanis m etas virsū kurinātājam  un ieķeras ar zobiem slotā. 
Viņš dusmīgi rūc un m ētā galvu, bet tas ir tikai pa jokam . Tā viņiem  
ar Jan u  ir tāda rotaļa. Jans — ar visu pīpi zobos — atgaiņājas: «Es 
tev  gan rādīšu! Es tev  gan rādīšu!» Bocmanis atlaiž slotu tikai tad, 
kad sadzird no piekrastes bērnu jau tro  klaigāšanu.

Pašam vecākajam  no bērniem  ir septiņi gadi, v idējam  — seši un 
jaunākajam  — pieci. V iņi dzīvo šeit pavisam  netālu  no ostas k rā 
sainos namiņos. Pa gabalu šīs m ājiņas izskatās kā piparkūku



nam iņi — sarkanas ķieģeļu sienas, m azmazītiņi mirdzoši lodziņi un 
augsti, stāvi, a r sniega pēļiem  pārk lāti jumti.

Bērni grib paspēlēties ar Bocmani.
Kā sniega pikas viņi pieveļas pie paša borta — Uve, Johens, 

Katrīnīte.
Uve ir pats vecākais. V iņam  ir šaura, iegarena sejiņa, tādēļ viņu 

a rī iesaukuši par Kumeliņu.
Pati m azākā ir Katrīnīte. V iņai ir apaļi vaidziņi un allaž slapjš 

deguntelis.
Johens ir īsts bokseris. Līdzko viņam  kas nepatīk, tū līt laiž darbā 

dūres.
Uve un Johens jau  ir pionieri.
Visi trīs nostājušies kā ierindā krastm alā, ku r pietauvojies 

kuģītis. Stāv un brīnās.
Uvem un Johenam  galvā zilas adītas cepurītes ar bum buļiem  

galā. K atrīnīte uzposta sarkanā kapucītē, tādā asā un cietā. A iz
m ugurē no kapuces izspraukusies gaiša zirgastīte.

Bērni kaitē jas ar Bocmani.
Bet mazais sunītis tā  rikšo pa klāju, ka  sniegs v ien  lido pa 

gaisu. Pazib baltie zobiņi, un acis spīd kā podziņas.
— Ei, Bocman! — sauc Johens. — Vai tu  smej par mums vai 

tikai smaidi?
— Bet varbū t tu  dusm ojies uz mums? — jau tā  K atrīnīte.
Taču Bocmanim nenāk ne prātā  dusmoties. V iņam  tikai ļoti gri

bas nolēkt krastā  un pdspēlēties ar bērniem . Bet traps nav nolaists! 
Tas guļ tepat uz klāja. Bocmanim nav iespējam s pa to noskriet uz 
krastu.

Cik labi būtu, ja  palīdzētu kurinātājs Jans!
Bērni lūdzas Janam :
— Palaidiet, lūdzu, Bocmani paspēlēties ar mums!
— Tas jum s jāprasa  Putam Brezingam, — atbild kurinātājs Jans 

un, kūpinādam s savu pīpīti līkkājīti, atkal vicina slotu. Tad pēkšņi 
viņš trīs reizes paklaudzina ar papēdi pa k lāju  — dod ziņu Putam 
Brezingam.

Kuģīša sānos redzam i apaļi lodziņi. Tos sauc par ilum inato
riem. V idējais atveras, un tan ī parādās Puts Brezings. V iņa seja  ir 
tikpat apaļa kā ilum inators un deguns tik  jokains kā kartupelis!

— Ko jum s vajag? — jau tā  Puts Brezings.
— Palaidiet Bocmani pie mums!
— Lai paskraida. Tikai ne pārāk  ilgi. M an būs jādodas jūrā. 

Kuģis drīz būs klāt. — Tad viņš saka kurinātājam  Janam : — Palaid 
suni krastā!



Jans noliek slotu pie m alas un nolaiž trapu.
Viens divi! — un Bocmanis jau  krastā. Rikšiem laiž apkārt bēr

niem. Tad pēkšņi atsperas a r  ķepām  sniegā, sastingst un sāk 
kvekšķēt. Pūkainā astīte  drebēt dreb.

Kokā sēž vārna. Sēž, galvu nokārusi. Laikam salst. Bocmanis, 
mēli izkāris, šaudās apkārt kokam. Kucēnam nupat šķiet, ka viņš 
ir briesm īgi liels un varens suns. V ārna neapm ierināti noplāta 
knābi — ko gan šim m elnajam  velnēnam  vajag? V ārna uzlec uz 
cita zara. Skaļi plivina savus vingros spārnus. Ieķērcās un apklust. 
Un atkal it kā skumdam a sēž, galvu nokārusi. Laikam viņai patiesi 
ir auksti.

Bērni skrien nopakaļ Bocmanim. V isiem  pa priekšu — maza, 
m elna bum biņa, aiz tās Uve, tad  Johens, pati pēdējā  tip ina Katrī- 
nlte savā sarkanajā  kapucītē.

N u jau  daudzkrāsainās m ājiņas palikušas aiz m uguras un bērni 
nonākuši pļavā. Pēkšņi K atrīnīte pakrīt un sāk raudāt. Uve a tg rie
žas, palīdz viņai piecelties un nopurina no m ētelīša sniegu. Bet 
Johens un Bocmanis pat neatskatās. Tur priekšā jau  redzams neliels 
līcis. Krasts šeit ir lēzens, un ta jā  aug kārkli. Tie sastājušies 
ierindā ar lielām, baltām  sniega cepurēm  galvā. Ir nu gan apaļas 
galvas!

Bet m eldri aug tieši no ledus! Brūnā m eldru jū ra  stāv  sastingusi 
kā aizsargsiena. Tikai reizēm noslēpum aini iesanas. Bocmanis savā 
skrējienā iebrāžas m eldru sienā. Johens viņam  pakaļ. Abi iem in 
taciņu. M eldri īgni žvakst. Liekas, tie  aprijuši gan Bocmani, gan 
Johenu  — viņi nav  nemaz vairs redzami. Uve neredz pat Johena 
zilās cepurītes bumbuli. Viņš tikai redz, kā  šūpojas m eldru stiebri. 
Kur tie viļņojas, tu r ir Bocmanis un Johens.

— Ei! — uzkliedz Uve. — Ko jūs tu r darāt?
— Mēs esam pirm atklājēji! — atskan no meldriem.
— Pagaidiet! — kliedz Uve. — K atrīnīte netiek  līdzi!
— N enāk ne prātā! M ēs esam tikuši uz pēdām! Uz vilku pēdām!
— Vilku? Ko vēl neizgudros! — pukojas Uve, bet tom ēr kopā ar 

K atrīnīti kum uro pakaļ p i r m a t k l ā j ē j i e m ,  kas pazuduši m el
dros.

Taka m eldros šaura, stum bri asi un sausi.
K atrīnīte drosm īgi ķepuro jas uz priekšu. Bet viņa ir ļoti 

maziņa — kā tāds sienāzītis. V iņa netiek  Uvem līdzi. A pstājas un 
sāk raudāt. Uve atskatās. V iņš nav apm ierināts a r  Katrīnīti.

— Ko tu  pinkšķi? — viņš jautā.
— Es nevaru  tik  ātri! — K atrīnīte žēlojas.
— Vilks vēl aizbēgs.



— Man bail!
Un K atrlnīte atkal sāk šņukstēt. Uve saņem  mazo pie rokas, bet 

v iņa  seja ir nikna. K atrīnīte traucē m edīt vilku. Bet kā lai viņu 
te pam et meldros! M aza vēl un tu rk lā t skuķēns . . .

Uve nolīdzina K atrīnītei taku, ar kājām  nom īdīdam s stiebrus. 
Ledus knikšķ, un kājas ielūst līdz potītēm . Taču ūdens zem 
ledus nav.

— Gribu uz mājām! — K atrīnīte činkst.
— N u tad  ej arī!
— Jā, bet vilks? — K atrīnīte saka. — J a  nu  viņš m ani pēkšņi 

ierauga?
— Kāds vilks?
— Nu tas, kuru  Johens redzējis.
— Johens to tikai izgudroja. Ej uz mājām, labi žigli! Skriešus!
K atrīnīte purina galvu. V iņa negrib iet viena.
— Nu, tad ejam  tālāk! — Uve beidzot saka un velk  K atrīnīti sev 

līdzi pa biezo m eldru audzi.
— Es pateikšu mammai!
Uve pēkšņi apstājies, samiedz acis, klausās. Nē, acīm  redzot, 

neko  nav  dzirdējis.
A rī K atrīnīte neko nedzird.
— Kas ir? — viņa jautā.
— Klusāk!
Uve atkal ieklausās.
Nē, viss ir kluss. Ne m azākās čaboņas, ne vēja  pūsmiņas. Bocma

nis un Johens kā zemē iekrituši.
Uve apmulsis skatās uz Katrīnīti. Tad iesaucas:

— Ei, ku r jūs esat?
— Un ja  nu tu r . . .  vilks? — K atrīnīte jautā.
— Beidz taču! — pukojas Uve.
V iņš piesardzīgi virzās tālāk. K atrīnīte bailīgi čāpo nopakaļ.

Pēc soļiem piecpadsm it brikšņi pēkšņi izbeidzas un bērni iznāk 
klajum ā. Ledus šeit laistās kā sudraba bļoda, kam  gar malām slejas 
brūnā m eldru siena. Šeit arī Bocmanis un Johens.

— Jū s nem ākat slēpties! — uzsauc viņiem  Uve. Bet pats ir 
priecīgs, ka Bocmanis un Johens beidzot atradušies.

— Un kur palicis vilks? — jau tā  Katrīnīte,
Johens parāda uz Bocmani.
— Viņš to aprijis.
— Tu visu tikai sagudro! — saka Katrīnīte.
Bocmanis sāk ostīt gaisu, meklēt, tad sastingst. A stītes galiņš 

trīc. Pēkšņi Bocmanis ieskrējies šaujas m eldru biezoknī.



Bērni viņam  pakaļ. A tkal viņi lauž sev taku. Bocmanis skraida un 
ložņā, kam ēr no jauna izkļūst brīvē.

Bērnu acīm  atk lājas mirdzošs ledus spogulis. Seit ir v ientulīgi 
kluss un slidens.

N ekad agrāk bērni tik  tālu nav  gājuši. V iņi stāv  klusēdam i. Tur, 
ku r beidzas ledus, redzams tumšs ūdens. Tā jau  ir jūra.

Zvejnieku kuteris atgriežas no zvejas. Tas ir p iekrauts pilns. 
Dobji rūc m otors: tā tad  sazvejojuši daudz zivju. Bērniem šķiet, ka 
kuteris slīd gar pašu ledus malu. Tas ir pavisam  tuvu. Tieši tur, kur 
sākas tumšais ūdens.

— V ai skriesim  turp? — ierosina Johens.
Uve un K atrīnīte klusē. K atrīnīte baidās, bet Uve netic pats sev, 

ka viņi atnākuši tik  tālu. Tūlīt pat jāgriežas atpakaļ!
Turpretī Bocmanis jau  brāžas pa ledu uz priekšu, un Johens 

sauc:
— Uz priekšu! M ēs esam pirm atklājēji! — un augstu palecas. 

Ledus, viņam  lecot, brakšķ un lēnām  cilājas. Bocmanis izbijies sāk 
ausīties.

Ieskrējies Johens slidinās pa ledu. Uve m etas viņam  pakaļ. Kat
rīn īte  pasper trīs solīšus, bet tālāk  netiek.

— Uve, Uve! — viņa sauc.
Taču Uve viņu vairs nedzird.
Uve un Johens ir pirm atklājēji. Viņi ir ļoti drosmīgi. Zēni tra u 

cas uz priekšu atk lāt vēl nezinām ās zemes.
Bet ko viņi atklās tur, pie paša ūdens?
— M ēs esam eskimosi! — sauc Johens. — Celsim sniega 

māju! — Viņš pieliecas un zogas uz priekšu gluži kā A rktikas m ed
nieks. Bet Bocmanis būs baltais lācis vai arī laika, kā  nu Johenam  
patiks.

Uve skrien  viņiem  pakaļ. V iņš uzmanīgi vēro  ledu. Tad pēkšņi 
iesaucas:

— Johen, atpakaļ!
Johens stāv  pie pašas ledus maliņas. V iņš jau  var sadzirdēt, kā 

čalo un gulgo ūdens. A tpakaļ Johenam  nemaz negribas. Viņš taču 
ir pats drosm īgākais pirm atklājējs, pats bezbailīgākais eskimoss. 
V iņš iekaros pašu lielāko ledus gabalu.

Pats lielākais ledus gabals ir m azāks par tenisa galdu. Kā stikla 
tiltiņš tas p ietvēries pie ledus malas. Pavisam nedrošs tiltiņš!

— Atpakaļ! — kliedz Uve. — Tūlīt pat atpakaļ!
Bet Johens ir nedom ā nāk t atpakaļ. V iņš uzmanīgi virzās uz 

priekšu. Iekams sper soli, ar kā ju  pārbauda ledu, vai izturēs.



«Esmu ļoti gudrs,» domā Johens. «Un ari ļoti drosmīgs. V isā ostā 
nav neviena drosm īgāka par mani!»

Bocmanis tom ēr Johenam  vairs neseko. Stāv, saspringti pacēlis 
priekšķepu. Bocmanis netic, ka  ledus izturēs. Johens uzsācis b īs
tam u rotaļu.

Uve kliedz, cik spēka:
— Velkonis jau  kūpina dūmus. Puts Brezings dodas jūrā. Bocma

nim laiks atgriezties uz klāja!
— Ņem un ved viņu atpakaļ! — sauc Johens. — Zaķpastala tu 

esi, va irāk  nekas!
— Redzēsi, ka vēl dabūsi! — .atbild Uve.
Johens sper vēl v ienu soli un, lūk, ir jau  uz ledus gabala.
— No kā es dabūšu? Saki! No kā? — viņš sauc un lēkā gluži kā 

raustām ā lellīte. Lēkā un dzied: «Esmu drosmīgs, nav  ko teikt, m ā
jās nedom āju steigt!»

Pēc tam Johens sāk vilināt Bocmani, nom eties tupus, ņaud un 
rej. Bocmanis to nespēj paciest, pēkšņi ņem un lec uz ledus ga
bala — viegliņš un līksms, kā gum ijas bumbiņa. N u jau  abi lēkā un 
dzenas viens otram  pakaļ.

Uve slāv  apjucis un nezina, ko iesākt.
— Atpakaļ, atpakaļ! Jū s  abi esat p rātā  jukuši! — viņš kliedz.
Bet -Johens lēkā vēl trakāk.
Un Bocmanis tik  jož un jož viņam  līdzi: kur viens, tu r arī otrs. 

Tā viņi lēkā, joņo, riņķo, griežas. Un pēkšņi ledus gabals atšķeļas 
no malas.

— Palīgā! — šausm u sagrābts, brēc Johens.
Straum e sagrābj ledus gabalu savā varā. Plaisa pamazām plešas 

platāka.
— Lec! — kliedz Uve.
Johens baidās lēkt.
Uve pieskrien pie pašas ledus malas. V iņš grasās glābt draugu 

un nedom ā par briesmām, kas draud pašam. Beidzot Johens, saņē
mis dūšu, lec. V iņš pakrīt, bet Uve pagūst viņu satvert. Johens ir 
glābts.

Bet Bocmanis?
Bocmanis palicis uz ledus gabala viens. Pārlēkt plaisai kucēns 

vairs nevar, bet, lai tik tu  pie bērniem , jām etas ūdeni. Taču Bocma
nis vairāk  par visu baidās no ledus aukstā ūdens. Viņš skraida pa 
ledus gabalu, smilkst un vaukšķ.

Ledus gabals slīd tālāk, arv ien  tālāk.
— Bocman! — sauc Johens. — Lec ūdenī! Peldi pie mums! Surp! 

Nāc šurp! Lec un peldi šurp! Nāc, Bocman! Nebaidies!



Taču Bocmanis nelec ūdenī. Bocmanis baidās. V iņš izstiepj priekš- 
ķepas, atsperas ar pakaļējām , bet ūdenī tom ēr neiedrošinās lēkt. 
Sunītis smilkst kā lūgdam ies: «Pārnesiet m ani pāri!»

Bet bērni nevar Bocmani pārnest. Starp viņiem  un ledus gabalu 
rēgojas melns bezdibenis. Pilns ar ūdeni. Ledus gabals slīd tālāk, 
arv ien  tālāk.

Johens raud. Drosmīgais «eskimoss» raud:
— Ko tagad darīt? Ko darīt?
K atrīnīte stāv  pa gabaliņu un noraugās uz viņiem.
Uve kliedz:
— Koku! V ajag dabūt koku!
Pašā m eldru audzes m alā viņi beidzot sameklē tievu, garu kārti, 

kāda  parasti ir zvejniekiem . Uve un Johens satver kārti aiz gala. 
Velk, cik spēka, taču nespēj ne izvilkt, ne atraut. Kārts iesalusi 
ledū.

Uve un Johens skrien tālāk.
K atrīnīte tipina nopakaļ.
Uz ledus gabala gaudo Bocmanis.
— Ko jūs darāt! — K atrīnīte kliedz. — Kāpēc pam etāt Bocmani?
Uve un Johens skrien  gar m eldru audzes malu. Viņi m eklē un

meklē. Beidzot a trod tievu, sausu zaru. To zaķi ir izsalkumā ap- 
skrubinājuši. Zars guļ tieši uz ledus. Piesalis tikai pats galiņš un 
tievie zariņi.

Uve un Johens atplēš zaru no ledus un metas, ko kājas nes, uz 
malu, turp, kur v istuvāk  va r piekļūt ledus gabalam.

Bocmanis ņemas rie t skaļā balsī. V iņš skraida, lēkā, priecājas.
Puisēni nom etas uz vēdera. Viņi raušas pie pašas ūdens malas, 

pastiepj zaru. Zara galiņš skar Bocmaņa ķepas. Kucēns palecas.
— Tūlīt mēs tev i izglābsim! — sauc Johens. — Lielā glābšanas 

ekspedīcija beidzas ar uzvaru!
Kas tev  deva! Johens pirm s laika svin uzvaru. Bocmanis nav 

virves dejotājs. V iņš nem āk balansēt.
— V ajag pievilk t ledus gabalu klāt, — domā Uve.
Zēni cenšas piedabūt ledus gabalu tuvāk. V iņi groza zaru gan šā, 

gan tā: te m ēģina iespiest zaru ledū, te  pūlas to aizķert no sāniem.
Tom ēr ledus gabals ir smags un straum e spēcīga. Zars slīd — nav 

aiz kā aizķert. Bērni jau  piekusuši. N ekas neiznāk. Ledus gabals 
peld arv ien  tālāk  un tālāk. Un tam  līdzi Bocmanis.

Puisēni guļ uz ledus. Abiem  nupat, nupat spruks vaļā raudiens. 
Viņi skatās uz prom  slīdošo ledus gabalu. Dzird, kā Bocmanis k lu 
siņām smilkst — klusiņām  un žēlabaini.



Johenu, drosm īgo Johenu sagrābj šausmas. Viņš pielec kājās un 
kliedz:

— Es neesm u vainīgs! Neesmu vainīgs! — un m etas bēgt. Jā , jā, 
Johens, slavenais bokseris Johens apkaunojoši laižas lapās un tik  
ātri, it kā viņam  dzītos pakaļ pats nelabais.

— Johen! — sauc Uve.
Taču Johens ne redz, ne dzird. Aiz viņa nošalko tikai meldri. 

Johens pam etis Uvi vienu.
Ledus gabalu ar Bocmani straum e nes gar malu.
Uve paveras visapkārt. Tuvum ā nav neviena. N eviena, kas v a 

rētu  palīdzēt.
V ienīgi Katrīnīte. Sārto viņas koši sarkanā kapucīte  un visapkārt 

tikai baltum  baltais sniegs. Uve nezina, ko iesākt. V iņš iet šurp un 
turp, m īņājas uz vietas. Balts ledus gabals peld m elnajā ūdenī kā 
ar baltu  galdautu klāts galds.

K atrīnīte vaicā:
— Vai Bocmanis aizpeldēja uz visiem laikiem?
Uve pat neatbild. V iņš domā, kā izglābt Bocmani.
— Puts Brezings gan mums sados! — spriež Katrīnīte.
Puts Brezings! Uvem pat bailes dom āt par to! Tur nu gan gai

dāms brāziens! «Ak jūs tādi! Diedelnieki! M azu sunīti v ienu pa
m etāt jūrā!»

Pag,pag! Puts Brezings taču ir jū ras velkonīša kapteinis. V iņš var 
izglābt Bocmani. Izies atk lātā jū rā  un nocels Bocmani no ledus 
gabala. Kas var būt vēl vienkāršāk? Tīrais sīkums! Kā tad! Puts 
Brezings izglābs mazo Bocmanīti.

Uve grasās drāzties prom. Ā trāk  pie Puta Brezinga. Taisni pa 
ledu, cauri m eldriem  — tālāk  uz ostu. Bet kas tikm ēr sekos ledus 
gabalam  ar sunīti? To var aiznest prom pavisam  tālu.

K atrīnītei būs jāuzm ana ledus gabals.
Nē, K atrīnīte ir pārāk  maziņa. V ar vēl iekrist ūdenī. V ai arī 

nobīsies, palikusi viena. V ai arī sāks ro taļāties un nepamanīs, kur 
aizpeld ledus gabals. Nē, v iņu nevar atstāt vienu.

Bet kādam  taču jā tiek  pie Puta Brezinga?
V arbūt aizsūtīt Katrīnīti?
Tā Uve arī nolēm a darīt. Vispirm s viņš paskaidroja Katrīnītei, 

ku r jāiet, un trīs reizes piekodināja: «Skrien, cik ā tri v ien  vari!»
Pam ājusi a r galvu, K atrīnīte dodas ceļā. M azajai tom ēr ir bailes. 

No sarkanās kapucītes apakšas viņas zirgastīte māj Uvem atvadas.
Uve uzmanīgi seko ledus gabalam. Viņš staigā gar ledus malu. 

Straum e lēnām  groza ledus gabalu.



Bocmanis ir piekusis. Paretam  tikai ievaukšas, it kā gribētu 
Uvem ko teikt, un pēc tam  labu bridi gaida atbildi.

Uve saprot — kam ēr viņš ir šeit, Bocmanis pārāk  neuztraucas. 
Jūt, ka Uve kaut ko izdomās, lai palīdzētu.

Pēc desmit, pats ilgākais, pēc divdesm it m inūtēm  Puts Brezings 
būs klāt. Uve jau  iztēlojas, kā tvaikonis pilnā gaitā — ar baltām  
ūsām  zem deguna — atsteigsies šurp un nocels Bocmani no ledus.

Taču šobrīd tvaikonis stāv  vēl pietauvojies piestātnē, bet Puts 
Brezings pat nenojauš neko. Viņš apstājies blakus dūmenim, līdzās 
kurinātājs Jans. Abi ar acīm  pārm eklē piekrasti un lielo laukum u 
aiz tās.

— Ir nu gan palaidņi! — saka Puts Brezings. — N ekad vairs ne
došu viņiem  suni. Es taču piekodināju, lai nepaliek ilgi! Mums drīz 
jādodas jūrā. Kuģis jau  tuvojas.

— Sākuši ro taļāties un aizmirsuši visu uz pasaules, — kurinā
tā js  Jans piebilst.

— Nē, šī ir pirm ā un pēdējā reize, kad es laižu viņiem  līdzi 
suni, — saka Puts Brezings.

Viņa platais deguns ir sarkans. A rī seja sarkana. Un dusmīga. 
Viņš stāv  uz velkoņa k lāja  plecīgs un stiprs — īsts vaļu  mednieks. 
Kājās viņam  silti zābaki un m ugurā kažokādas jaka.

— Un tā ka lai suni nekad vairs v ienu  nelaistu  krastā!
— Bet ko mēs tagad iesāksim? — jau tā  kurinātājs Jans.

— Laiks doties jūrā. Pēc stundas ceturkšņa kuģis jau  būs reidā. Mēs 
nedrīkstam  ilgāk gaidīt.

— Pagaidīsim  vēl trīs minūtes, — Puts Brezings atbild, skatīda
mies ostas torņa apzeltītajā pulkstenī.

Paiet minūte, un lielais rādītājs, m azlietiņ noraustījies, pavirzās 
uz priekšu.

Puts Brezings vēlreiz paskatās uz viļņlauzi.
Tur neviena nav.
N av mazā Bocmaņa.
N av arī Katrīnītes.
K atrīnīte veļ sniegavīru. Šķērsielā pie ostas viņa uzdūrās bērneļu 

pulciņam. Tie vēla sniega pikas milzu lielam  sniegavīram . Pēc tam  
sniegavīram  iespraudīs burkānu, tas būs deguns, un m elnmelnas 
acis būs ogles. Pēc tam  uzmauks galvā pagalam  cauru cepuri. Rau, 
vēders jau  gatavs. Tas ir baltum  balts kā sniegs.

K atrīnīte savāc ķieģeļu  šķembiņas un spiež sniegbaltajā vē
derā — tās būs pogas.



«Piestiprināšu vēl vienu podziņu un skriešu pie Puta Brezinga,» 
viņa domā. «Pēc tam mēs izglābsim Bocmani un kopā a r Uvi a t
skriesim  šurp parotaļāties. Re, kas mums par sniega vīru!»

K atrīnīte ļoti cenšas, lai podziņu rinda būtu taisna. V iņa pat 
a tkāp jas solīti atpakaļ un priecājas: cik skaistas pogas sniegavīram . 
N o sajūsm as viņa sasit plaukstiņas — bet tās nemaz nenoplaukšķ, 
jo K atrīnītei rokās sarkani dūrainīši.

— Tā, gatavs gan. Tagad skriešu pie Puta Brezinga. — Un viņa 
skrien, ko kājas nes, uz piestātni.

Bet kā lai Puts Brezings zinātu, ka K atrīnīte skrien  pie viņa? 
V iņš stāv  un nenolaiž acu no ostas torņa. Pagājusi jau  o tra un trešā 
m inūte, sākas ceturtā.

Bet piestātnē vēl arv ien  nav  neviena.
Tālumā snauž daudzkrāsainās m ājiņas. Kokā vēl arv ien  tup 

vārna, pavisam  klusa, galvu nokārusi, — tā  vien liekas, ka tai salst.
— Pilnu tvaiku! Ejam jūrā! — pavēl Puts Brezings.
K urinātājs Jans nozūd kurtuvē.
Puts Brezings a tie t no krasta.
Velkonis lēnām uzņem gaitu. N u jau  tas apiet apkārt viļņlauzim. 

Kaijas riņķo ap mastu.
Tikai tagad pie daudzkrāsainajām  m ājiņām  parādās Katrīnīte. 

V iņa redz, kā riņķo kaijas, redz tumšos dūmus virs dūmeņa. V iņa 
skrien, cik jaudas, un māj ar rociņu.

Kur nu ieraudzīsi no velkoņa mazo Katrīniti!
K urinātājs Jans strādā katlu  telpā, viņš m et ogles kurtuvē. Puts 

Brezings stāv  stūres m ājā pie stūres. Viņš nedrīkst novērsties, ne
drīkst skatīties sāņus. N evienam  nav laika skatīties uz piekrasti, 
un neviens nepam ana, ka  krastm alā stāv  K atrīnīte savā sarkanajā  
kapucītē . . .

K atrīnīte ir nokavējusi!
Bet līcī uz pašas ledus m aliņas gaida Uve.
Viņš to vien tikai dara kā lūkojas apkārt, skatās turp, kur osta, 

kur izslējušies m elnie elevatoru  torņi, kur celtņi pastiepuši savus 
garos kaklus, ku r gaudo ostas sirēnas un kauc vinčas.

Bet velkoni Uve neredz.
Straum e ledus gabalu jau  aiznesusi tālu. Un dzen to arv ien  tālāk.
Uve iet pa ledu. Tur, kur beidzas līcis, jū ra  nav aizsalusi. Seit 

krasts tikpat kā apaudzis sīkām  ledus plēksnītēm . Sals jū rai nespēj 
neko padarīt. Ūdens līmenis te ceļas, te krīt, un sals nekādi nespēj 
to aizvilkt a r  ledus garozu.

Uve brien  tālāk, iestieg dziļā sniegā. Zābaciņi un zeķes jau  sen 
izmirkuši. Bet Uvem tas nav  prātā. V iņam  ir karsti. Rokas svilst.



Zēns novelk cimdus un uzrāpjas uz liela akmens. No šejienes var 
redzēt tālāk.

Kā lai palīdz Bocmanim?
Jū ra  melnum melna. Pie debesim svina pelēki mākoņi. N ekāda 

palīdzība nav  sagaidāma!
N av ne velkoņa, ne kutera, ne zvejnieka, neviena nav. Tikai 

tālum ā a tk lā tā  jū rā  kūpina dūmus kāds kuģis. Tik liels kuģis jau  
nenāks palīgā glābt Bocmani. Tas kucēnu pat nepamanīs.

Uve skatās uz ledus gabalu.
Bocmanis tup uz pakaļkājām . Tup un nekustas. Izskatās līdzīgs 

plīša sunītim, kādus pārdod gada tirgū.
Uvem m etas skumji, ka nespēj palīdzēt Bocmanim. Kaut tikai 

Bocmanis to  nenojaustu. Uve izliekas, ka viņam  ir briesm īgi jautri. 
Viņš māj ar roku un sauc:

— Ei, Bocman! Laimīgu ceļa vēju!
Bocmanis klusiņām  atbild. Viņš ierejas, taču gaužām  žēli.
Ledus gabals šūpojas. Viļņi laiza tā  sānus. Gar malām gulgo un 

virpuļo ūdens. M azajam  Bocmanim ir baigi.
Uve uzraušas vēl augstāk kāpā. Zēns nenovērš acu no kuģa reidā. 

Ja  Puts Brezings neatsteigsies ar savu  velkoni, tad visas cerības 
tikai uz šo lielo kuģi. Taču cerības ir pavisam  niecīgas, jo  kuģis ir 
ļoti tālu. Simt reižu tālāk, nekā Uve spēj aizmest akmeni.

Uve iedom ājās Johenu. N obijās un aizbēga. Un Katrīnīte? Viņš 
taču aizsūtīja mazo pie Puta Brezinga.

Un Puts Brezings? Uve nekādi nevar saprast, kādēļ velkonis a r
vien  vēl kavējas.

Uve ir viens, pam ests pavisam  viens. Taisni pretīgi, ka nespēj 
neko izdomāt.

Un pēkšņi viņš ierauga laivu.
Soļus divdesm it no Uves kāds sastiepis akm eņus un aizsprostojis 

nelielu  līci. Bet šai līcī pie resna m ieta piesieta laiva.
Uve skriešus m etas pie laivas, lec pāri akmeņiem . Kaut a rī pa

visam aizelsies, viņš kliedz, cik spēka:
— Bocman, Bocman! Laiva!
Līcītim visapkārt sniegs nobradāts. Turpat m ētājas zvejas rīki: 

tīklu maiss, sarūsējis enkurs. Pēdas ved uz augstā krasta  pusi.
Uve sauc:
— Ei, vai te kāds ir?
Uzsauc vairākas reizes un ņemas aplūkot laivu. Tad ierāpjas 

tajā, parausta virvi, ar kuru tā piesieta.
V irvi Uve varētu  tū līt pat atraisīt un doties jūrā. Zem sola nolikti
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duļji. Laiva nokrāsota zaļā krāsā un nav visai liela. Droši v ien  tā 
viegli airējam a. Uve tik tu  a r  to galā.

Zēns a tkal raugās uz kāpu. Kur gan tas tēvocis palicis? Nu, tas 
laivas īpašnieks! Uve sauc no jauna:

— Ei, vai te kāds ir?
Uvem niezēt niez rokas paņem t laivu. Jū rā  uz ledus gabala taču 

sēž Bocmanis. Ledus gabalu nes arv ien  tālāk  un tālāk. Un laiks 
skrien  uz priekšu!

Kur gan tas īpašnieks iekritis?
Uve pēta pēdas, kas ved kāpās.
Sur tur no sniega rēgojas laukā nožēlojam i krūm iņi. Un laivas 

īpašniekam , acīm  redzot, ir ļoti lielas kājas.
Uve izrāpjas no laivas laukā. Iet pa pēdām. Tās ved augšā kāpā. 

Iespējam s, ka tur, aiz kāpas, atrodas laivinieka m ājiņa.
Uve, pieturēdam ies a r  rokām, veikli rāp jas augšā. A tskatīdam ies 

viņš redz tālu, tālu  baltu  lapu — ledus gabalu un vēl tālāk  — ro
taļu  kuģīti. Osta no šejienes nav  redzama. Uve kāpj lejā pa k rast
m alas nogāzi. A pkārtne šeit ir līdzenāka. Un sniegā iem īta taciņa.

Tālumā pie nogāzes pietvēries neliels ciemats. No strupajiem  
skursteņiem  ceļas augšup dūmi. Viss lauks līdz pašam  ciem atam  
pieputināts ar sniegu. Tēvocis laivinieks droši v ien  sēž tur, cie
m atā, un v ienā m ierā sūc kafiju. A tradis īsto laiku!

Uve ieklausās. Klusums. Šķiet, ka viņš būtu viens pats visā p la
šajā pasaulē.

Bet tu r lejā  taču ir mazais Bocmanis! Un viņu nes arv ien  talak 
prom. Uvem jāglābj Bocmanis.

Uve šļūc lejup pa nogāzi, šaujas arv ien  ātrāk , pakrīt un kūleņo 
lejā. Aiz apkakles un piedurknēm  sabiris sniegs a r  smiltīm. Mutē, 
ausīs — visur smiltis!

Uve neliekas gar to ne zinis. V iņam  nav laika. Ā trāk  jāglābj 
Bocmanis.

Pieskrējis pie laivas, Uve atraisa v irv i un to pašu brīdi sāk irties 
projām . Jū ras  ūdens šļakstinās gar bortu, laiva lēnām  peld laukā no 
savas mazās ostas.

Uve airē, cik  spēka. Te liecas uz priekšu, te  atgāžas atpakaļ. 
V iens divi! V iens divi! — koka duļļi skrakšķ. Uve ir stiprs, Uve ir 
drosmīgs. Uve izglābs Bocmani.

Laiva šūpojas kā ledus gabals. Ūdens šļakstās Uvem  sejā.
Bocmanis vairs nemaz neizskatās pēc plīša sunīša gada tirgus 

kioskā. Viņš nesēž vairs mierīgi. Redz Uvi laivā un jūt, ka glābiņš 
ir tuvu. V iņš joņo pa ledu, nenovērsdam s acu no Uves. Balstiņa 
tagad skan aizrautīgi un līksmi.



Uvem gribas irties ātrāk , a rv ien  ātrāk. Taču airi ir pārāk gari, 
un, kaut arī izgatavoti no sausa koka, zēnam tie liekas smagi.

Laiva neparko negrib  slīdēt ātrāk. Gluži otrādi, tā  pat samazina 
gaitu. Uvem jātaupa spēki. C itādi viņš netiks vairs atpakaļ. Tagad 
viņam  palīdz straum e, bet vēlāk? V ēlāk viņam  būs jāa irē  tai pretī. 
Straum e viņu nesīs arv ien  tālāk  jūrā , līdz pašam  apvārsnim  un vēl 
tālāk. Nē, Uve nepadosies. Viņš uzvarēs straumi.

Tagad Uve airē vienm ērīgi un apdomīgi. V iņš dziļi ieelpo un iz
elpo. Ik pa brīdim  paskatās pār plecu, vai stūrē pareizi un vai vēl 
tālu  līdz ledus gabalam. Un katru  reizi, kad Uve atskatās, ledus 
gabals ticis tuvāk. Uve priecājas. Laiva ir ātra. Zem laivas dibena 
skalojas un šļakstinās ūdens. «Vēl simts vēzienu, un ledus gabals 
būs panākts,» nodom ā Uve. Viņš sāk skaļi skaitīt, lai Bocmanis 
dzird:

— Viens, divi, trīs, č e t r i . . .
Saskaitījis līdz simtam, puisēns atskatās.
Tuvāk jau  ledus ir gan, taču vēl jāa irē  krietns gabals.
«Vēl piecdesm it vēzienu, un panākšu to,» domā Uve. «Satveršu 

Bocmani aiz čupra un iecelšu laivā.»
Vēl piecdesm it vēzienu!
Taču krasts ir tālu, straum e rauj a rv ien  spēcīgāk, un jūra, izple

tusies milzum liela, tā vien bangojas visapkārt laivai.
Laiva tagad nezin kādēļ sarukusi maza mazītiņa, trausia, neva

rīga jūras viļņu rotaļlietiņa!
Uve tā arī neatsāk skaitīšanu. Straum e sagrābj viņu savā varā. 

Puisēns atbalstās uz airiem  un domā. V iņa skatiens vērīgi seko 
ūdenim, viņš gudro, apsver. Uve ir dzimis ostā. Viņš pazīst jūru, 
zina, cik tā skaista un cik barga . . .

Bet patlaban Uve ir viens. N av neviena, kas viņam  varētu  palī
dzēt. Uvem visu vajag  labi apdomāt. V iņam  jāuzvar jūra. Tāpat 
v ien  dzīties pakaļ ledus gabalam  ar Bocmani ir bīstami. Jū ra  nav ar 
pliku roku ņemama.

Uve palūkojas uz krastu. Tas slejas no ūdens gluži balts. Krastā 
nav  ne cilvēku, ne dzīvnieku, nav neviena.

Uve palūkojas uz ostas pusi. Lēnām grozās celtņi. E levatori 
klusē. Kuģi atpūšas ostā. Bet tas ir ļoti tālu, Puts Brezings nenāks 
a r  savu velkoni šurp. Nē, Uvem nav ko gaidīt palīdzību ne no 
krasta, ne no ostas.

Bet paga, kur tad ir kuģis? Svešais kuģis, kurš nesen v īdēja tā 
lumā. Tagad tas pienācis tuvāk. Uve jau  var saskatīt ilum inatorus. 
Tvaikonim  milzum augsts dūmenis. Un kapteiņa tiltiņš nokrāsots



balta krasa. Ja, šim milzenim vismaz gadu piecdesmit. Kuģa aiz
mugurē plīvo sarkans karodziņš.

Un nu Uve ir izlēmis. Divi vēzieni — un viņš pagriež laivu, uz
ņem jaunu kursu un airē, cik spēka. Viens divi! Viens divi! Ātrāk, 
ātrāk!

Uve airē tā, lai šķērsotu kuģa ceļu, viņš mās, kliegs, sauks palīgā. 
Kaut tikai viņu izdzirdētu — tad viss būs labi. Bet, ja  nedzirdēs, 
tad viss pagalam . . .

Bocmanis uz sava ledus gabala sāk smilkstēt. Viņš nesaprot, kas 
Uvem padomā. Kāpēc laiva peld prom. Bocmanis pieskrien pie 
pašas ledus maliņas, šķiet, ka tas tūlīt, tūlīt metīsies ūdenī.

Bet ūdens tik melns un baigs. Bocmanis paliek kā sastindzis stā
vam pie pašas ledus maliņas un nenovērš acu no Uves. Paretam var 
sadzirdēt tādas kā žēlabas, kā vaimanas. Droši vien Bocmanim lie
kas, ka Uve nolēmis viņu pamest. Viņš atmet galvu atpakaļ un sāk 
gaudot tieši pret debesīm.

Bet debesīm nav nekādas daļas gar mazo sunīti.
Arī kuģis lēnām turpina savu ceļu. No dūmeņa veļas dūmu ka

moli. Dun kuģa dzinējs.



Uz kapteiņa tiltiņa trīs jūrnieki. V iens no viņiem  stāv  pie stūres, 
o trs skatās binoklī, un trešais staigā uz priekšu un atpakaļ.

Tas, kurš staigā uz priekšu un atpakaļ, ir Fjodors. Viņš ir kaptei
nis. V iņam  ir ūsas un cepure ar zelta apmali.

Kapteinis jau tā  jūrniekam , kurš skatās binoklī:
— Vai velkonis vēl nav  redzams?
— Tas gaida pie ieejas ostā.
— Ja u  gaida? — pārjau tā  kapteinis.
— Protams, gaida. Mēs taču kavējam ies.
Kapteinis neapm ierināti skrullē ūsu un atkal ņemas staigāt šurp 

un tu rp  pa kapteiņa tiltiņu. Pa labi no borta redzams krasts. K aptei
nis paliek stāvam  un lūkojas uz krastu.

Zem spurainajām  uzacīm m irguļo pelēkas acis.
Kapteinim  acis kā ērglim , tās redz katru  krūm iņu krastā. Redz 

arī ledus gabalu.
«Liels ledus gabals,» nodom ā kapteinis Fjodors un pam ana ledus 

m aliņā kaut ko melnu. «Varbūt kāds putns,» kapteinis Fjodors 
domā. «Droši v ien  vārna. Vai a rī ogles gabals, kas to lai zina.»

Uves laivu kapteinis Fjodors neredz.
Tad viņš atkal iet uz kreiso bortu. A tgriežas pie labā un vēlreiz 

nopēti k rastu  un ledus gabalu. Bet Uves laivu viņš tā  ari neredz.
Laivu paslēpuši viļņi, tu rk lāt tā  nokrāsota tumši zaļā krāsā, kas 

tagad izskatās tikpat m elna kā pati jūra.
Ja  kāds zinātu kaut ko par Uves laivu, tad arī to m eklētu. Bet 

kapteinis neko nezina un tādēļ ari nemeklē.
Bet kas tas tu r par plankumu?
Plankums ņirb un trīsuļo virs ūdens.
Kapteinis palūdz binokli. Kapteiņa seja ir m ierīga, bet skatiens 

vērīgs. Pēkšņi viņš skaļi iesaucas:
— Puišelis! Mazs puišelis! Un uz ledus gabala sunītis. A rī pav i

sam maziņš. Puisēns noģērbis jaciņu un māj ar to! Lūdz palī
dzību. — To pašu brīdi kapteinis dod pavēli: — A pturēt motoru! 
N olaist kuteri! Miša, Koļa!

Uz k lāja  troksnis un kņada. Visi, kas te  atrodas, skatās uz krastu.
Kur tad ir tas puišelis, kurš māj ar roku?
Kauc vinča. Kuteris karā jas trosēs. Tad tas pagriežas un viegli 

ieguļas ūdenī.
K utera pakaļgalā stāv  m atroži M iša un Koļa. Abiem m ugurā 

vatēti kamzoļi un galvā kažokādas ausaines. Abi smaida.
Kuteris ir ļoti skaists. V iscaur no metāla. Kuterim  priekšgalā ir 

neliela kabīne. M otors neganti rēc. Spēka tam  ir kā saviem  astoņ
desm it zirgiem kopā.



Kuteris kā bulta šaujas uz priekšu.
Uz kuģa no kambīzes pabāž galvu koks.
No m ašīntelpas lūkojas mehāniķis.
Uz klāja sapulcējusies gandrīz visa kom anda.
Visi gaida atgriežam ies kuteri. Kapteinis Fjodors ne m irkli neno

laiž binokli.
Kuteris traucas baltiem  putu spārniem  uz priekšu.
Uve vairs nemāj ar jaciņu. Nu vairs nav jābaidās, ka kuģis paies 

garām. Tas ir apstādinājis mašīnas, un kuteris brāžas taisnā ceļā 
šurp pie Uves. Ai, cik ātri!

Uve jau  saskata m atrožus — M išu un Koļu.
Viņš norauj savu adīto cepurīti un priecīgi māj.

M iša un Koļa māj pretī a r savām  ausainēm.
Visi priecājas.
Bet Uve vairāk  par visiem.
M otors apklust, un kuterim  tū līt nokrīt putu spārni. Viegli, bez 

mazākā troksnīša tas slīd blakus Uves laivai.
Miša paceļ Uvi un iesēdina kuterī. Koļa p iestiprina Uves laivu 

pie kutera. Un, lūk, kuteris a tkal lido uz saviem  baltajiem  putu 
spārniem.

Ledus gabals ar Bocmani aiznests tālu  prom. No šejienes neviens 
pat nevar ieraudzīt mazo sunīti. Tikai pats ledus gabals brīd i pa 
brīdim pam irdz tālumā. M atrozis Koļa liek skriet kuterim  ātrāk, 
m otors rēc, kuteris trīs, trīs arī Uve, Koļa un Miša.

Uve sm ejas — vaigi viņam  raustās un kņud.
Uve stāv starp  Koļu un M išu pie stūres. Koļa stūrē, bet Miša 

uzlicis roku Uvem uz pleca.
Koļa un M iša ir īsti milži. Bet, kad viņi paskatās lejup uz Uvi, 

tad pasm aida zēnam un pam irkšķina, it kā viņš būtu tāds pats 
kā viņi.

Uve sauc, cenšoties pārspēt m otora troksni:
— Jūs gan esat braši!
Miša atkliedz:
— Kārtibā!
Sis vārdiņš nozīmē, ka viss būs labi, neuztraucies, tavu  sunīti 

izglābsim.
Ledus gabals ātri tuvojas, aug augum ā tieši acu priekšā. Uve 

jau  redz Bocmani un sauc to. Bocmanis aiz prieka griežas kā v il
ciņš, lēkā uz pakaļkājām , trako. Pēc tam  nokrīt uz m uguras un rip i
nās pa ledu.

Kuteris ar vienu bortu  piestāj pie ledus, un Miša pavisam  viegli 
nolec uz ledus gabala.



Bocmanis brāžas M išām pretī.
Bocmanis ir glābts.
«Cik viss ir vienkārši!» nodomā Uve. «Ja v ien  ir tādi labi 

d r a u g i . . .»
Kapteinis uz kuģa, skatoties binokli, ziņo:
— Paņēma sunīti. Dodas šurp.
Nolaidis binokli, viņš pieaicina koku:
— Uzvāri labi karstu  tē ju  un sagatavo sviestm aizītes a r  desu. 

Labi daudz.
Tagad kapteinis un viņa kom anda gaida atgriežam ies kuteri. Bet, 

kad tas beidzot p ietauvojies pie kuģa, visi piecpadsm it cilvēki 
reizē pārliecas pār bortu. Viņi visi smaida. Atsizdam ās pret kuģa 
pakaļgalu, lejup nolaižas virves kāpnītes a r platu dēļu šķērslīšiem.

Uve rāp jas pa kāpnītēm  uz augšu.
Paķēris Bocmani, viņam  seko Miša.
Uz k lāja  Uve paņem  Bocmani rokās.
Visi aizkustināti lūkojas uz viņiem, bet cilvēks, kam  galvā ce

pure ar zelta apmali, saka:
— Ak jūs, jūrnieciņi! Kurš tad jūs vienus palaidis atk lātā jūrā?
— N eviens mūs nelaida! — atbild Uve, bužinādams Bocmanim 

aiz auss.
Uves deguntelis ir gluži balts. Tas no uztraukum a un aukstum a.
Bocmanis sāk ošņāt gaisu. N u jau  viņš jū tas drošībā. Ačteles kā 

podziņas līksmi vizuļo.
Kāds no matrožiem pastiepj Bocmanim pirkstu, un šunelis to žigli 

nolaiza.
Visi sāk smieties. Smej arī kapteinis Fjodors.
— Bet tagad visi aši uz kopkajīti! — viņš saka. — Tur ir siltāks.
Kapteinis ved savus viesus pa baltu, m irdzošu gaiteni. Grīdu klāj

daudzkrāsains celiņš. Pa labi un pa kreisi durvis. Tur dzīvo kuģa 
virsnieki un inženieri. Gaiteņa galā ir kajīte. Sienas no pulētiem  
dēlīšiem , vidū balti klāti galdi, bet ap tiem  mīksti krēsli un mīksti 
soliņi.

Uvem piedāvā apsēsties m ikstajā krēslā. Bocmani viņš tu r klēpī. 
Uve uztraucas, bet deguna galiņš jau  m etas sārts.

Uve stāsta. Gan par Johenu, gan par Katrīnlti, gan par ledus 
gabalu. V iņš izstāsta visu pēc kārtas.

Visi uzmanīgi klausās. Kapteinis Fjodors, m otoristi M iša un 
Koja, m ehāniķis A leksejs, kurinātājs Toļa un koks Ņikita. Visi 
lūkojas uz zēnu un sunīti, un visi klusē. Tikai kapteinis Fjodors 
ne. Viņš tulko. Kapteinis a tkārto  visiem  pārējiem  to, ko stāsta Uve.



Koks Ņ ikita atnes tē ju  un sviestmaizes. Teja krūzīte kup, un 
sviestm aizītes garšīgi smaržo!

Bocmanim iesm elta gaļas zupa. Kucēns laizās, norij siekalas un 
izstiepj kaklu. Tas nespēj novaldīties. Kucēns ir ļoti izsalcis. Uve 
pagriež viņa purniņu sāņus. Bocmanis rūc, viņa acīm uzrodas indīgi 
dzeltena krāsa.

Miša, Koļa un visi pārējie, redzot, kā Bocmanis dusmojas, sāk 
skaļi smieties.

— Lai jau  ēd, — saka kapteinis Fjodors. — Dod viņam  zupu. Bet 
pats ēd sviestm aizītes un uzdzer tēju. Tā ir karsta. Tu esi drosmīgs, 
puis, nav ko teikt.

— Nemaz nenobijās, — piebilst M iša un Koļa.
— Tik mazs, bet kāda dūša! — saka m ehāniķis A leksejs.
— Puisis uz goda! — atzīst arī kurinātājs Toļa.
— īsts pionieris, — spriež koks Ņikita.
Bet Bocmanis un Uve tikm ēr nezaudē laiku un vico iekšā, cik 

tikai lien.
Bocmanis šm aukstina un tusnī.
Uve piebāzis tik pilnu muti, ka  nevar pat parunāt.
— V ai garšo? — jau tā  kapteinis Fjodors. — Jum s ir laimējies, — 

viņš piebilst. — Pasakiet paldies vecajai krustm ātei «Helēnai».
Uve m itējas ēst.
Kas tā par krustm āti Helēnu? V ai tā  ir viņa, kas ieraudzīja  laivu 

un Bocmani?
Uve noslauka muti. N oliek maizi uz galda.
— Kur tad ir krustm āte Helēna? Jāpasaka  taču viņai paldies!
Te nu visiem  pasprūk lielie smiekli. Gluži kā  bērniem  skolā.

M iša pat pavelk  sevi aiz auss, bet kapteinim  no smiekliem  sāk raus
tīties ūsas.

— Krustm āte Helēna? — jau tā  kapteinis Fjodors. — V ai tad tu 
viņu vēl neesi redzējis? Tas jau  ir m ūsu kuģis. Kuģa priekšgalā 
un pakaļgalā uzrakstīts: «Helēna».

Uvem no brīnum iem  aizm irstas aizvērt muti.
— Tā mums ir īsta večiņa, — stāsta kapteinis. — Kad tā izgāja 

pirm ajā reisā, es b iju  tāds kā tu. N u jau  šai vecum s klāt. Sāp un 
dur visās malās, bet, ja  tiekam  līdz ostai, tad  kā likts a r  novēlo
šanos.

Kapteinis izvelk pulksteni.
— Sen jau  vajadzēja  būt ostā. Bet kas tad  jūs abus būtu  izvilcis 

no ūdens?
Kapteinis papliķē Uvem pa plecu:



— Tā, lūk, jūrnieciņi! V ecā «Helēna» vecum dienās izdarījusi 
labu darbu. Bet tagad ķepē iekšā, neprāto  gari.

Uve to jau  dara. Desa ir Joti garšīga. Tēja arī smaržīga! Uve šeit 
jū tas labi.

Beidzis mieloties, viņš saka kapteinim  Fjodoram, saka Mišām un 
Koļam, saka m ehāniķim  Aleksejam , kurinātājam  Toļam un kokam 
Ņikitam :

— M ēs ar Bocmani tagad vienm ēr nāksim pie jums ciemos. T ik
līdz jūs a tbrauksiet m ūsu ostā, mēs nāksim  pie jums. Atnesīsim  
dāvanas . . . Labi?

— Labs ir, — visu v ietā  atbild  kapteinis Fjodors. — Tikai ne
laim e tā, ka  šis ir vecm ām uļas «Helēnas» pēdējais reiss. M ēs visi 
iesim  jū rā  a r  citu kuģi.

— Ļoti žēl! — spriež Uve. — Bet kādēļ «Helēna» vairs nebrauks?
— Tā paliks tagad Ļeņingradā, — stāsta kapteinis Fjodors.

— Pietiekam i m ētājusies pa plašo pasauli. Lai tagad padzīvo mājās. 
Uz tās rotaļāsies bērni. Daudz, daudz bērnu, gan lieli, gan mazi, visi 
Ļeņingradas pionieri.

— Vai patiešām? — Uve domīgi jautā. Tad saka: — Tātad ari 
es varētu  paspēlēties uz «Helēnas»? — Tad viņš atkal prāto: — Zi
nāt, ko es izdomāju, — pēc brītiņa viņš saka. — Mēs ar Bocmani 
nofotografēsim ies. Un uzņēmumu aizsūtīsim  «Helēnai» uz Ļeņin- 
gradu. Tad, kad tā  jau  būs p ionieru kuģis. Kad bērni atnāks ro ta
ļāties uz «Helēnas», viņi ieraudzīs m ūsu uzņēmumu. Tas viņiem  
patiks, vai ne?

— Kā tad! — atbild kapteinis Fjodors. — Viņi arī tev  atsūtīs 
savu fotogrāfiju. A izm ugurē krustm āte «Helēna», bet priekšā simt 
bērneļu, pat vēl vairāk. Tu vari m an ticēt.

Gaitenī dzirdami steidzīgi soļi. Ienāk m atrozis un ziņo:
— Biedri kapteini, velkonis ir klāt. Tuvojam ies ostai.
— Kārtībā! — atbild kapteinis Fjodors.
Bocmanis paceļ galvu. Bļoda tik  tīra, ka spīd vien. Bocmanis to 

izlaizījis, kā nākas. Tagad viņu sāk interesēt, uz kurieni aizdipina 
visu soļi.

Uve grib atkal paņem t Bocmani klēpī. Bet Bocmanis nedodas 
rokās. V iņš palec sāņus un — žvirks! — pa durvīm  ārā. Pūkains kā 
dzijas kam oliņš — Bocmanis aizļeko gar Mišas un Koļas zābakiem.

Uve m etas Bocmanim pakaļ. Pa visu garo gaiteni, uz klāju, uz 
kuģa priekšgalu. Tur rosās trīs m atroži un viens virsnieks. Viņi 
velk  iekšā velkoņa trosi, tādu resnu, kā žņaudzējčūsku. Bocmanis 
tūdaļ pazīst savu trosi. V iņš to aposta un pinas m atrožiem  pa 
kājām



Priekšā kūpina dūmus velkonis. Trose viņam  uzmesta uz milzīga 
āķa. Bet netālu no āķa ir lūka. Pa to  raugās kurinātājs Jans. Viņš 
kūpina savu pīpīti līkkājīti. Pēkšņi pīpe viņam  izkrīt no mutes.

K urinātājs Jans skaļi sauc kapteini.
Kas tu r lēcies?
No stūres m ājas izbijies raugās Puts Brezings. V iņš skatās uz 

kurinātāju  Janu. Tad augstāk, turp, kur rāda ku rinātāja  roka. Ska
tās uz augšu, uz krustm āti «Helēnu».

Tur pašā kuģa priekšgalā stāv Bocmanis un Uve.
Bocmanis smilkst.
Uve māj ar abām  rokām.
Tad izceļas tāda kņada, it kā viņi nupat būtu  atk lājuši kādu 

nezinām u zemi un atgrieztos no svešuma, atgrieztos no tāla, aiz
raujoša ceļojuma.

— Velns parāvis! — burkšķ Puts Brezings. — Kā viņi tikuši uz 
vecās «Helēnas»?

Velkonis jau  apbraucis apkārt viļņlauzim  un atvilcis kuģi līdz 
ostai, kuģis pietauvojas netālu no daudzkrāsainajām  mājiņām , kas 
izskatās kā piparkūku namiņi.

Piestātnē savā sarkanajā  kapucītē stāv  K atrīnīte — mazmazītiņa, 
līdzās viņai Johens. Viņi skatās uz kuģi, tad  uz velkoni. V iņiem  ir 
ļoti skum ji un auksti.

Pēkšņi viņi pam ana Uvi un Bocmani.
K atrīnīte sit plaukstiņas. V iņa tā  priecājas, ka  sāk pat dejot.
A rī Johens labprāt ļautu  vaļu  priekam , palēkātu, bet viņš tikai 

mazliet paceļ roku. Viņam  ir kauns.
Uve sauc:
— Ei, jūs tu r uz zemes! — un augstu rokās paceļ Bocmani.
Bocmanis vaukšķ, rij auksto, tīro jūras gaisu . . .



H O RSTS NEIBERTS,  
RŪD1JS KUNCS,

vācu rakstnieki

DETEKTlVFILMA

Kad televizorā rāda kaut ko interesantu, pašā aizraujošākajā 
brīdī mani pastāvīgi trenc gulēt. Pat tad, ja  es mazgājos, «kā p ie 
nākas», patiesību sakot, cik iespējam s lēnāk, m an izdodas iegūt 
labi ja  m inūtes divpadsm it.

Tā arī pagājušās nedēļas p iektdienā. Pulksten 20.00 sākās de- 
tektīvfilm ā. Kolīdz tur viens tips ar revolveri rokās sāka zagties 
no stūra  klāt — bet tas šo vēl nepamana! — tēvs iesaucās:

— Vai tad  tev  izlases sacensības rīt nenotiks?
— Notiks.
— Tad jau  tev  jābū t formā. Ej gulēt!
Lai arī kā censtos, vēl ilgāk m azgāties nevarēju.
Taču par miegu nebija  ko domāt. Sāku Volfijam  atstāstīt filmu 

līdz tai vietai, ko paguvu redzēt, bet tālāk  izdom āju pats. Pēc tam 
mēs abi vēl nopukojām ies — ir nu gan, jāteic, kārtība! Tikko sākas 
pats in teresantākais, ka  vai elpa aizraujas, — «ej gulēt»!

Sāku laisties snaudā, kad Volfijs pēkšņi iebrēcās:
— M uļķi mēs abi esam, vairāk  nekas! V ajadzēja uzrāpties pie 

loga kokā.
M iegs kā ar roku atņem ts. Tā tikai ir ideja. A tvēru  logu un pa

skatījos laukā. M ūsu galda lampas gaisma apspīdēja koku, tajā  
uzkāpt tīrais nieks, lapotne bieza — kur vēl labāk noslēpsies! Bet 
kā lai tiek  pagalm ā? V ērt vaļā ārdurvis pā rāk  r isk a n ti . . .  V arbūt 
nolaisties ar v irv i pa logu?

Izzagos priekšnam ā un kastē sam eklēju m ām iņas veļas auklu. 
Volfijs to atritināja.

V ienu auklas galu p iesējām  pie gultas kājas cik iespējam s cieši, 
o tru  es izmetu pa logu ārā.

— Tu paliksi šeit, — nokom andēju Volfiju, — visu citu pateikšu 
pēc tam.

N epaguvu ne lāgā izrāpties pa logu un palikt karājam ies kos
mosā, kad pagalm ā ienāca mūsu kaim iņi — v īrs un sieva.

— Zaglis! — M illera kungs iesaucās. — Turi!
Un viņa sieva kā sāka brēkt!
Zibenīgi uzrāpos uz palodzes, nolēcu uz grīdas, pam etu auklu



pagultē un pats gultā iekšā. Tajā pašā acum irklī durvis atsprāga 
vaļā. Istabā iesteidzās tēvs, bet aiz viņa elsdams pūzdams mūsu 
kaimiņš. Nupat, nupat kāds līdis pie mums pa logu — viņš pats 
redzējis!

Mēs cītīgi berzējām  acis.
Es parādīju  uz logu, kuru  tik  tikko b iju  paguvis aizvērt.
— M ēs neko tādu neesam  m anījuši.
Turklāt es pam ēģināju vēl nožāvāties, kaut arī sirds dauzījās kā 

traka.
Beidzot pieaugušie aizgāja. M illera kundze rā ja  vīru:
— Tas tev  tikai tā licies! N obiedēji m ani līdz nāvei!
M ēs ar Volfiju atviegloti uzelpojām.
Kad viss pieklusa, mēs nolēmām pam ēģināt vēlreiz.
Laimīgi piezem ējos pagalm ā un tū līt pat uzrāpos kokā.
Kad pa logu ieraudzīju  mūsu televizoru, es gandrīz vai iekau

cos. Viss b ija  tik skaidri redzams, it kā es sēdētu krēslā pie paša 
ekrāna. Tikai rād īja  jau  pašas filmas beigas. «Beigas». Ekrānā



uzradās diktore un pieteica nez kādas tur dejas. Tādas blēņas mani 
neinteresē. Norausos lejā.

M ēs a r Volfiju, protam s, bijām  ļoti vīlušies. Nekas, noderēs nā
košreiz! Tagad jau  nu gan mēs nevienu detek tīvu  nelaidīsim  garām. 
Skaidrs kā diena.

Pam anījos arī auklu  nolikt atpakaļ vietā. Bet tad notika nelaime. 
N ejauši piegrūdos vāzei, un — dzinn! — tā sašķīda drumslu drum 
slās.

— Zagļi! — iekliedzās māte.
Tēvs m etās priekšnam ā un iebļāvās:
— Ko tu te meklē?!
Es neapm ulsu un iespruku tualetē.
— Tfu tu, — noburkšķēja tēvs, — citreiz iededz gaismu, nebiedē 

cilvēkus!
Labi vēl, ka par vāzi neko neteica.
No rīta atklājās, ka m an ir sapam pusi kāja. Laikam sagrūdu, kad 

lēcu no koka, un nem az to nem anīju. Tagad pat uzmīt nevaru, kā 
sāp. Tas vēl nebūtu  nekas, varētu  vēl pieciest, taču par skraidīšanu 
nav  ko domāt. Bet m an šodien jāspēlē par labo pussargu.

Lotars, m ūsu kapteinis, teica, ka es esot ēzelis: kau t kāda detek
tīva dēļ iegāzis visu kom andu. T ikpat tajos detektīvos beigās viss 
noskaidrojoties.

Aiz dusmām man pat iekņudējās degunā. Tā tikai vēl trūka, ka 
sāk tu  r a u d ā t . . .



ELA PEROCI,  

dienvidslāvu rakstniece

MANS SAULESSARGS VAR PĀRVĒRSTIES 
PAR GAISA BALONU

Pie upītes bija liela pļava, pļavā varē ja  redzēt mazu, sarkanu 
saulessargu. Tā b ija  Jo lkas telts. Ap telti lēkāja Jo lka  un spēlējās 
ar sarkanu gum ijas bumbu. Bumba bija  gluži jauna, un vectēvs, 
vecm ām iņa, tētis, māmiņa un krustm āte to uzskatīja par ļoti dārgu 
mantu.

— G labājiet bumbu! — viņi p ieteica Jolkai, kad tā devās ro ta
ļāties uz pļavu.

— La-la-la-la! — Jo lka dziedāja, mezdama bum bu augstu gaisā.
Bet bum ba pēkšņi izrāvās viņai no rokām. Tā iekrita  upē, un

upe to aiznesa prom.
Pa m ājas logu paraudzījās ārā  vectēvs, vecm ām iņa, māmiņa, 

tētis un krustm āte.
— Kur tava bumba, Jolka? — viņi jautāja.
— Iekrita ūdenī, — Jo lka  atb ildēja un paslēpās zem saulessarga.
Vectēvs, vecmāmiņa, tētis, māmiņa un krustm āte pak ra tīja  viņai

ar pirkstu.
— Tu esi slikta m eitene un nemaz neglabā mantiņas!
Jo lka aizlika priekšā saulessargu un piem iedza acis, lai nere

dzētu vectēva, vecmāmiņas, tētes, m ām iņas un krustm ātes dusmīgās 
sejas. Bet, aizvērusi acis, viņa sajū tas gluži v ien tu ļa un aiz bailēm 
ciešāk satvēra saulessarga ro k tu r i . . .

— M ans saulessargs var pārvērsties par gaisa balonu, — viņa 
čukstēja.

Un pēkšņi saulessargs sāka strau ji celties uz augšu, rau jo t sev 
līdzi Jolku. N eatvērdam a acis, viņa izdzirdēja lejā  izbrīna pilnas 
balsis:

— Uz kurieni tad nu?
V ectēvs, vecmāmiņa, tētis, māmiņa un krustm āte izskrēja ārā  

no m ājas un skatījās, kā sarkanais saulessargs aiznes Jo lku  m ā
koņos.

— Kā viņa drīkstēja  aiziet bez a tļau jas prasīšanas?
Kad Jo lka a tvēra acis, viņa b ija  jau  v irs pilsētas. Ļubļanas dižās 

ēkas no lielā augstum a izskatījās pavisam  mazas. S tarp m ājām  
varēja  saskatīt nelielus pagalm iņus. V ienā no tiem  bija  augsta m al



kas grēda. Un uz m alkas tupēja  kaķis un sildījās saulītē. Sur tu r 
ēku un ielu  vidū kā kvadrātiņ i rēgojās bērnu rotaļlaukum i. Tuvā
ka jā  laukum ā Jo lka ieraudzīja  koka zirdziņu un uz zirdziņa zēnu, 
kas jā ja  prom uz kādu pasaku zemi. Pa ielu kustēja  kārbiņas, droši 
v ien  tie bija tram vaji, un visās m alās kā m elnas skudras tekāja  
Ļubjanas iedzīvotāji. No jum ta uzspurdza balti baloži un sāka riņ 
ķot ap Jolku. V iņa uzsauca:

— Dūjiņas! Lidojiet man līdzi!
Taču baloži atgriezās atpakaļ, bet Jo lka  lidoja tālāk. V iņa pār

laidās pāri pilsētai un pam āja a r  roku bērniem , kas vizinājās ar 
kamaniņām . Bērni gaužām izbrīnījās, ieraudzījuši v iņu gaisā. V iņi 
pat uzkāpa uz sola un uzrāpās uz žoga, lai Jo lku  labāk redzētu. 
Tad bērni sāka viņu saukt, bet saulsargbalons b ija  jau  pagriezies 
uz debesskrāpja  pusi.

Tur cilvēki terasē dzēra kafiju  un, ieraudzījuši Jolku, pietrūkās 
kājās. Viņi bija sajūsm ā. Jo lka ar sarkanu saulessargu plivinās de
besīs! Tas b ija  brīnišķīgs skats. Un saules staru  gaism ā tas šķita 
vēl krāšņāks.

Jo lka  aizlaidās uz Tivoli un nolaidās tur puķu dobē. Bet īste
nībā v iņa  nemaz neb ija  nokļuvusi Tivoli, un dobē nebūt neauga 
puķes. Tā b ija  C epurijas valsts, un  dobē tu r auga cepures. Kas tās 
b ija  par brīnum ainām  cepurēm! Tās līgani šūpojās garajos kātos, 
un katra  no tām  bija  citāda.

Jo lka aizvēra savu saulessargu un devās apskatīt brīnišķīgo zemi. 
V iņa dom āja, ka nokļuvusi šeit viena pati, bet drīz ieraudzīja  daudz 
bērnu. Un visi b ija  no viņas ielas. V iņa kļuva gaužām  priecīga, 
vēl jo  va irāk  tāpēc, ka C epurijā viņi visi teicam i uzvedās.

M ājās viņa nedraudzējās ne ar Mišu, jo  tas b ija  kauslis, ne ar 
Cenku, jo  tā b ija  slim ojusi a r bakām, ne ar Točkicu, jo  tā klepoja. 
Bet V inko un Ju rica  nespēlējās ar lellēm.

— V ai tu  paliksi pie mums? — bērni vaicāja.
— Jā, jo  es jūs ļoti mīlu! — Jo lka  atbildēja.
Un viņi tai sāka izrādīt C epurijas valsti.
— Šīs ir bu rv ju  cepures, — paskaidroja Miša. — V ari noplūkt 

kuru katru  cepuri, un tu kļūsi, par ko vien vēlies. Paskaties!
Ikviens no bērniem  noplūca sev cepuri un uzlika to  galvā. Tad 

nu M iša ar sarkano cepuri pārvērtās par pasažieru tvaikoņa «Pīļtē
viņš» kapteini; C enka ar balto cepuri kļuva par balerīnu; Točkica 
a r  gaišzilo — par aktrisi; V inko a r raibo — par šoferi; Ju rica  ar 
zaļo cepuri — par lidotāju. Un arī visi pārējie  bērni pārvērtās 
katrs par to, par ko gribēja.

Bet viens no zēniem  uzlika galvā tādu cepuri, ka uzreiz kļuva



par vislabāko pēddzini. Tagad viņš varē ja  redzēt cauri krūm iem , 
cauri m ājām  un cauri kalniem. Tad nu Jo lka pēkšņi atcerējās savu 
bumbu.

— Lūdzu, puisīt, pam eklē m anu bumbu, — viņa palūdza.
Zēns paraudzījās apkārt un uzreiz a trada Jo lkas bumbu. Tā b ija  

iestrēgusi starp akm eņiem  upītē viņpus Cepurijas. Visi devās turp, 
un zēns, kas visu redzēja, uzro tīja  bikses, iebrida ūdenī un dabūja 
Jo lkas bumbu. Bērni sāka ar to  spēlēties, un katrs to lūkoja uzmest 
cik vien iespējam s augstāk.

Tad viņi Jo lkai sacīja:
— N oplūc arī tu sev  cepuri!
— M an nav  vajadzīga cepure, m an ir saulessargs. Bet es pa

ņemšu cepures vectēvam , vecmāmiņai, tētim , m ām iņai un krust
mātei, — Jo lka atb ildēja un noplūca vairākas cepures. Piesējusi tās 
pie saulessarga, viņa to atvēra. Un saulessargs nesa Jolku, bum bu 
un cepures uz mājām.

Pie v iņu m ājas vēl arv ien  ārā  stāvēja  un raudzījās uz debesīm  
vectēvs, vecm ām iņa, tētis, m ām iņa un krustm āte. V iņi gaidīja Jo l
kas atgriešanos. Un b ija  ļoti noskaitušies. Tētis jau  a tvēra  muti, 
lai viņu sabārtu  par neklausīšanu.

Jo lka nolaidās zemē tieši viņu vidū.
— N eskatieties nu uz m ani tik  dusmīgi, — viņa sacīja. — Te ir  

m ana bumba! — Un Jo lka  to ielika vecm ām iņai kabatā.
M āmiņa gribēja kaut ko teikt, bet tai brīd ī Jo lka  v iņai uzdāvi

nāja  visskaistāko cepuri. M āmiņa uzlika cepuri galvā un no sirds 
nopriecājās:

— Tagad es esmu visskaistākā mamma visā Ļubļanā!
Bet Jo lka visus pēc kārtas apstaigāja un katram  pasniedza cepuri. 

Uzlicis cepuri galvā, vectēvs piecēlās kājās, saslējās taisni un teica:
— Beidzot m ani iecēla par ģenerāli!
A rī vecm ām iņa uzlika galvā cepuri — papriekšu viņai bija jāno

sien lakatiņš — un  kļuva priecīga.
— Cik jauna  es esmu kļuvusi! —r viņa iesaucās.
Tēvs vispirms uzmanīgi apskatīja  cepuri, tad  uzlika galvā un 

sacīja:
— M anas raizes ir beigušās: esmu izturējis valsts eksām enus 

un tagad strādāju  par skolotāju.
Un krustm āte — tā pat sāka lēkāt aiz prieka, kad uzlika cepuri.
— Vai tiešām  tas nav sapnis?! — viņa iesaucās. — Esmu kļuvusi 

par kinoaktrisi. M ans fotouzņēmums tiks ievietots centrālā laik
raksta pirm ajā lappusē.

Jo lkai vēl b ija  palikusi tikai v iena — vism azākā cepurīte. Un





viņa to uzdāvināja savai m īļajai m āšelei Ankai, kas b ija  tik  maza, 
ka mēs līdz šim brīdim  v iņu nemaz neievērojām .

Anka uzlika galvā cepuri un teica:
— Tagad es esmu zelta zivtiņa.
V ārdu sakot, ikviens saņēm a dāvanu, un ikviens kļuva par to, 

par ko gribēja. Tad viņi jau tā ja  Jolkai:
— Bet vai tad tev  pašai cepures nav?
— M an tā nav  vajadzīga, — Jo lka  atbildēja, — jo man ir saules

sargs, kas var pārvērsties par gaisa balonu.



DESANKA MAKSI MOV ICA,. 

dienvidslāvu rakstniece

NOZAGTAIS RAUSIS

Miliča sēdēja solā un trīcēja aiz uztraukuma. Skolnieces pēc kār
tas lasīja mājas sacerējumu par tematu «Mūsu ģimene». Līdz viņai 
vēl bija palikušas tikai trīs meitenes, un tad —  viņas kārta. Te 
pēkšņi viņa ieraudzīja, ka Nataša sēž zem sola un steidzīgi notiesā 
lielu gabalu ķiršu rauša, ko bija atnesusi sev brokastīm Jovanka 
un jau paguvusi izrādīt visai klasei. Natašai priekšā sēdēja paprāvā 
Rada un ar savu lielo augumu viņu pilnīgi aizsedza no skolotājas 
acīm. Nataša salauza rausi vairākos gabalos un norija tos citu pēc 
cita, kaut gan tie nebija nekādi mazie! M iliča savu mūžu nebija 
redzējusi kādu ēdam ar tik lielu negausību. Pārējās meitenes uz
manīgi klausījās lasīšanā un nekā nemanīja, bet skolotāja domīgi 
raudzījās kaut kur tālumā. M iliča tikko spēja nosēdēt uz vietas. 
Varbūt labāk tūlīt pateikt skolotājai, ko viņa ieraudzījusi? Tas bija 
ļoti vilinoši, bet tad klasē uzreiz saceltos kņada un viņa nepagūtu 
nolasīt savu sacerējumu. Nē, viņa labāk pagaidīs stundas beigas. 
Un Miliča apbruņojās ar pacietību, kaut gan ļoti baidījās, ka Jo
vanka pirmā pamanīs zudumu un pateiks skolotājai.

Par laimi, sacerējumi bija īsi, un meitenes tos lasīja ātri. Pašlaik 
lasīja Zora, kas sēdēja pa kreisi no Jovankas. Viņa, acīm redzot, 
kaunējās no savas grēksūdzes un tā bēra, ka pat elpu neatvilka:

—  «Mēs dzīvojam tāpat kā visi citi. Man ir divi brāļi un divas 
māsas, kuri ir jaunāki par mani, un tad vēl tēvs un arī māte. Tētis 
strādā dzelzceļa stacijā, mamma — pie Stanas kundzes. Vakaros pie 
mums dažreiz ir ļoti jautri, kad vecāki pārnāk mājās. Tad mamma 
gatavo kaut ko vakariņām un stāsta par Stanas kundzi. Bet brīžiem 
mamma mēdz būt ļoti nogurusi un dusmīga. Tad viņa per manu 
jaunāko brāli vai arī baras ar tēti. To ir gaužām nepatīkami klau
sīties. Bet es mīlu dzīvi un savu ģimeni.»

Meitenes Zoru klausījās, taču varēja redzēt, ka viņas stāstījums, 
tās pārāk neinteresē. Daudzas dzīvoja gandrīz tāpat. Un Zora vēl 
nebija lāgā beigusi, kad visas jau bija aizmirsušas, ko viņa bija 
lasījusi. Daudzas pacēla roku cerībā, ka skolotāja neievēros rindu 
un izsauks viņas ārpus kārtas.

Bet skolotāja stingri pateica:
— Nolaidiet rokas. Jovanka, lasi!



Visa klase pagriezās pret sārto apaļvaidzi Jovanku, kuras seja 
laistījās aiz pašapmierinātības. Meitenes skatījās uz viņu tā, it kā 
viņa būtu no kādas citas skolas. Jo bagātnieki taču ir īpaši ļaudis, 
citādi nekā pārējie.

Jovanka piecēlās, izrieza krūtis un, tuklajās rokās augstu pacē
lusi burtnīcu, lielā labsajūtā iesāka:

—  «Mēs dzīvojam brīnišķīgi. Mans tētis ir visbagātākais cilvēks 
mūsu ielā. Viņam ir sava automašīna. Saviem vecākiem es esmu 
vienīgā meita, un viņi mani ļoti lutina. Tādēļ esmu priecīga, ka man 
nav ne brāļu, ne māsu. Citādi tētis un mamma mani tik stipri ne
mīlētu un nedāvinātu man tik daudz rotaļlietu un kleitu. Vai arī 
man būtu jādalās ar savu māsu vai brāli.

Mūsu istabās ir ļoti skaistas mēbeles un parketā var skatīties tik
pat kā spogulī. Tētim kabinetā ir tik mīksti atzveltnes krēsli, ka 
tajos var pilnīgi iegrimt. Bufetē mums ir sudraba servīze.

Mēs ģērbjamies labāk nekā citi cilvēki. Mamma staigā zīda 
kleitās, bet tētim ir daudz zīda kreklu. Mamma saka, nevajagot 
pirkt lētas lietas, jo  tās ātri bojājas. Tāpēc viņa visu pērk ļoti dārgu 
un skaistu. Un vienmēr rāda tētim, ko nopirkusi, un tētis viņu uz
slavē un sakat viņai esot laba gaume. Pie mums bieži nāk viesi, 
un visi slavē mammu, ka viņa protot skaisti servēt.

Mēs katru dienu ēdam raušus. Mamma saka, pavārienei vajagot 
attaisnot savu algu un tāpēc lai viņa katru dienu cepot raušus. 
Dažreiz es naktī uzmostos un ēdu saldo rausi vai konfektes. Pie
zvanu kalponei, un viņa man atnes.

Mēs visi esam labi audzināti, gudri un labsirdīgi cilvēki. Sevišķi 
labsirdīgs ir tētis. Viņš vienmēr pasniedz dāvanas nabagiem, ja tiem 
nav rokas vai kājas, bet gaužām skaišas, ka diedelē veseli un 
jauni cilvēki. Tādās reizēs tētis saka: «Kāpēc jūs nestrādājat? Kat
ram ir jāstrādā. Es, lūk, strādāju, tāpēc man arī nekā netrūkst!» 
Dažreiz kāds nabags sāk runāt pretī un taisnoties, ka viņš nevarot 
atrast darbu. Bet tētis saka, viņš melojot, ja kāds vēloties strādāt, 
tas vienmēr atradīšot darbu. Mēs taču arī visi strādājam. Mamma 
izgudro visādus ēdienus un skatās, kā kalpone uzpoš istabas, un pēc 
tam ved mani pastaigāties. Tētis iet uz savu veikalu, vēro, vai pār
devēji labi strādā, rēķina, cik mēs esam nopelnījuši, un apsver, kur 
un kādu preci pasūtīt. Bet es mācos skolā un mājās vēl ņemu 
klavierstundas un franču valodas stundas. Tētis saka, es katrā 
ziņā esot visuzcītīgākā meitene skolā.»

Pilnīgi apmierināta ar sevi Jovanka apsēdās, nenogaidījusi sko
lotājas atļauju. Meitenes seja laistījās laimē. Bet viņas klases bied
reņu sirdīs, līdzīgi ātrai infekcijai, iespiedās skaudība. Visām sa



gribējās ēst katru dienu raušus un sēdēt papiņa mīkstajos atzvel
tnes krēslos. Viņām sametās kauns no savas nabadzības un gribējās 
iztapt Jovankai, lai citu priekšā padižotos ar tādu bagātu draudzeni.

Skolotāja žigli noskatīja visu klasi, sarauca pieri un jautāja, 
vai Jovankas darbā ir kādas kļūdas.

Neviens nepacēla roku. Meitenes nemaz nebija domājušas par 
kļūdām sacerējumā. Tikai viena meitene nomurmināja:

—  Viņa lietojusi daudzus svešvārdus: servēt, parkets, kabi
nets . . .

Pienāca Natašas kārta. Nataša bija bāla, pat pārāk bāla meitenīte- 
baltiem matiem, baltām uzacīm un gandrīz bezkrāsainām acīm. 
Tā vien šķita, ka dabai pietrūcis krāsu. Miliča ievēroja viņai uz 
priekšauta rauša drupačas un tikko savaldījās neiesmējusies. Bet 
Nataša jau lasīja savu sacerējumu. Viņas balss skanēja vēl klusāk 
nekā parasti. Turklāt meitenes joprojām sačukstējās, pārdzīvoda
mas Jovankas stāstījumu. Taču jau pēc pirmajiem Natašas vārdiem 
viņu balsis apklusa.

—  «Agrāk, kad tētis vēl bija dzīvs un strādāja, mēs dzīvojām 
diezgan labi,» —  Nataša lasīja, —  «bet gadu pirms savas nāves 
viņš zaudēja darbu. Katru dienu viņš kaut kur gāja, meklēdams 
gadījuma peļņu, un, kad viņam laimējās pārnest mājās mazliet 
naudas, viņš bija ļoti labā garastāvoklī. Bet kādu vakaru, kad tētis 
domāja, ka es un brālis jau esam aizmiguši, viņš pateica māmiņai, 
ka tā vairs nevarot dzīvot, un sāka raudāt. Mums tēti bija ļoti žēl, 
jo  nekad agrāk netikām redzējuši viņu raudam. Mēs pabāzām gal
vas zem spilvena un arī sākām raudāt. Es ļoti baidījos, kaut tikai 
vecāki mūs nedzirdētu. Pēc mēneša tētis kaut kur nozuda, un vē 
lāk viņu atrada beigtu Savas krastā.

Tagad man ir vecmāmiņa, māmiņa, trīs māsas un divi brāļi. V is
vecākais brālis nomira gadu pēc tēva nāves. Viņš saslima ar gripu, 
pēc tam stipri kāsēja un nomira. Viņš mācījās ģimnāzijas septītajā 
klasē un bija ļoti labs skolnieks. Viņš pat pasniedza stundas citiem 
skolniekiem un pēc tēva nāves palīdzēja māmiņai. Viņš arī ļoti labi 
zīmēja. Mēs ar māmiņu bieži skatāmies viņa zīmējumus un raudam, 
un māmiņa saka: «Paldies dievam, ka tētis nomira: viņš tik un tā 
nepārdzīvotu tādas bēdas.» Māmiņa apgalvo, ka mans brālis esot 
pārāk daudz strādājis un tādēļ saslimis. Tāpēc viņa mūs ļoti saudzē 
un neļauj pārliecīgi strādāt. Bet tomēr man ir jāuzpoš istaba, jā 
mazgā trauki un jāvāra pusdiena. Tāpat arī es palīdzu vecmāmiņai, 
jo  viņa ir slima un nevar paiet. Turklāt svētdienās es pienesu kādai 
kundzei produktus no tirgus. To es daru ar prieku, jo  saņemu par 
darbu kaut cik naudas un tā varu palīdzēt māmiņai.



Māmiņa mums saka, viņai neesot grūti strādāt, viņai grūti tikai 
tad, kad nav naudas un viņai jāizdomā, kā pagatavot pusdienas. 
Dažreiz mēs lūdzam, lai viņa izcep saldu rausi vai izvāra ga|as 
zupu, bet viņai tādiem gardumiem trūkst naudas . . . »

Natašas balss kļuva aizvien vājāka, un meitenes viņā klausījās 
ar asaru pilnām acīm. Pēkšņi klasē atskanēja skaļi šņuksti. Kad 
Nataša ieminējās par saldo rausi, Jovanka gribēja izņemt no sola 
savas brokastis un, ieraudzījusi, ka tās nozudušas, sāka raudāt. Tik 
neparasti bija redzēt viņas sārto, apaļo seju mirkstam asarās. Šķita, 
ka raud kāda liela lelle —  pat viņas asaras it kā tecēja no kādiem 
mākslīgiem rezervuāriem, tās bija ļoti lielas un pilēja viņai no 
deguna, zoda un pirkstiem, ar kuriem viņa berzēja acis.

—  Man no sola izzagts rausis, — viņa iekliedzās, pārtraukdama 
Natašas lasījumu. —  Stundas sākumā tas bija solā, bet tagad 
vairs nav.

Meitenes parasti priecājās, ja stundā kaut kas atgadījās, bet ta
gad no visām pusēm atskanēja balsis:

—  Un kas par to?! Nav ko spiegt! Nepārtrauc Natašu!
Dīvaini, bet viņas jau bija aizmirsušas par Jovankas atzveltnes

krēsliem, parketu, sudraba servīzēm un viņas tēva zīda krekliem.
Bet Jovanka joprojām skaļi šņukstēja, un likās, viņa nekad ne

apklusīs. Tad, ar mokām valdīdama dusmas, skolotāja jautāja:
—  Kas paņēma Jovankas rausi? Tūdaļ lai paceļ roku!
M ilicai neprātīgi dauzījās sirds. Bija pienācis mirklis, kad viņa 

varēja visiem pateikt, ko bija redzējusi, bet tagad viņai vairs ne
bija ne mazākās vēlēšanās to darīt. Viņai gribējās atriebties Jovan- 
kai par to, ka tā pārtraukusi aizkustinošo Natašas stāstu un ka tā 
izjaukusi viņai pašai sava sacerējuma nolasīšanu. Taču viņas klu
sēšanas galvenais iemesls droši vien slēpās kur citur. Lai Miliča 
bija cik maza būdama, viņa sajuta tās bēdas, kas aptumšoja Nata
šas dzīvi, un, kaut arī tās rīcību atzina par nepareizu, tomēr to 
saprata.

—  Kas paņēma Jovankas rausi? — skolotāja atkārtoja, bet mei
tenēm šķita, ka viņa vairāk dusmojas uz Jovanku nekā uz to, kas 
nozadzis rausi.

Meitenes klusēja, raustīja plecus un skatījās zem soliem. Miliča 
palūkojās uz Natašu: viņas bālie, caurspīdīgie vaigi tagad bija klāti 
sarkaniem plankumiem. Viņa nekustēdamās stāvēja ar burtnīcu ro
kās, it kā nesaprazdama, kas īsti notiek, tad pēkšņi noslīga uz sola 
un sāka šņukstēt kā nopērts, izbadojies suņuks. Skolotāja satrū
kās un, nokāpusi lejā no katedras, paspēra dažus soļus uz meite



nes pusi. Jovanka pārstāja raudāt, klase pamira aiz bailēm, bet 
tieši tai bridi piecēlās kājās Miliča.

—  Skolotājas kundze, —  viņa mierīgi sacīja, —  es paņēmu Jo- 
vankas rausi. Man gluži vienkārši gribējās viņu izjokot. Lūdzu, pie
dodiet man.

To pateikusi, M iliča aizklāja seju ar rokām un apsēdās, bet 
tūdaļ sajuta, ka viņas galvai maigi pieskārās skolotājas roka.

Klasē uz mirkli sacēlās troksnis, bet tad uzreiz apklusa: meitenes 
bez vārda runas un n.o visas sirds iesaistījās sazvērestībā kopā ar 
skolotāju un Miliču.



M1RČA SINT1MBRJANU, 

rumāņu rakstnieks

SKOLAS SOLA KAIMIŅIENES PORTRETS

Skolēni saņēma uzdevumu rumāņu valodas stundai: pa brīvdienu 
laiku aprakstīt blakus sēdētāja ārējo izskatu un garīgās īpašības.

Viktorica un Dana —  divas sirdsdraudzenes un tai pašā laikā 
kaimiņienes gan skolā, gan mājās — ķērās pie darba. A r uzdevuma 
pirmo daļu, tas ir, ar «ārējo tēlu», viņas tika galā ātri. Un šķita, 
ka nekas viņām netraucēs paveikt darbu līdz galam.

Bet pēkšņi Viktorica pastiepa kaklu un ielūkojās draudzenes 
burtnīcā.

—  Lūdzu, izlasi, —  viņa palūdza, —  man briesmīgi gribas zināt, 
ko tu par mani uzrakstīj i.

— Labi, bet pēc tam arī tu man izlasīsi. Norunāts?
—  Izlasīšu, protams. Lasi!
— Tikai tu nedusmojies . . .
—  Kāpēc lai es dusmotos!
— Goda vārds?
—  Goda vārds!
Dana dziļi nopūtās, norausa no burtnīcas iedomātos putekļus 

un iesāka:
—  «Mana blakus sēdētāja skolas solā ir pavisam citāda nekā es.»

—  Tā arī ir! Lasi ātrāk: es vai beidzos nost aiz ziņkārības. Ļoti 
interesanti kaut reizi dzirdēt, ko par tevi domā.

Dana pamāja ar galvu un turpināja:
—  «Viņa ir padrukna . . . »
— Ko? —  aizvainotā Viktorica pēkšņi sarauca pieri un sāka 

taustīt savu vidukli. —  Vai tad es esmu drukna?
—  Un tu teiksi, ka ne? Visi tevi sauc par «tintes zivi».
—  To tu pati esi izgudrojusi, —  Viktorica aizsvilās. — Tūlīt pat 

izsvītro vārdu «padrukna»!
— Un ko tad lai es rakstu? Resnule?
— Nē. A r ī ne resnule.
— Nu tad —  dūšīga?
— Nē, arī ne dūšīga. Raksti... —  Aizvērusi acis, Viktorica mek

lēja piemērotu vārdu.
Draudzene mēģināja viņai palīdzēt:
— . . .  blīva? Trekna? Tici man, vislabāk tomēr būs «drukna».



—  Nē, raksti: «V iņa ir novājējusi par diviem kilogramiem un 
trīssimt gramiem . . . »

— Nevar manīt. Goda vārds, nevar manīt.
—  Var gan manīt! —  Viktorica atcirta. — Ja gribi, varu tev 

parādīt kleitu.
—  Kam man tava kleita? Es jau nerakstu par tavām kleitām.
Juzdamās pieveikta, Viktorica tā skābi pasmaidīja:
— Labi, lasi tālāk! Interesanti, ko tu vēl uzrakstīji.
—  Tālāk es uzrakstīju, —  Dana neapmulsdama turpināja.

—  «V iņai ir plata seja . . . »
—  Kā tā —  plata?
—  Kāda tad? Šaura, vai? Paskaties spogulī! «Viņai ir plata seja, 

knābim līdzīgs deguns un lielas ausis.» Un tas ir viss.
Viktorica, aiz dusmām bāla, košļāja lūpas. Beidzot viņa nošņāca:
—  Ak  tā? Nu labi, labi. Un tagad paklausies, ko es uzrakstīju: 

«Mana blakus sēdētāja skolas solā ir pavisam citāda nekā es . . .»
— Tā ari ir, — apmierināta apstiprināja Dana.
— «Viņa ir ļoti izstīdzējusi.. .»
— Kā, kā? — Dana kā applaucēta uztrūkās kājās.
—  Jā, es tā uzrakstīju un tagad piebilstu: «Un kaulaina, bet 

deguns viņai izskatās pēc ziloņa snuķa . . . »
—  Lieliski! Tātad tu salīdzini manu degunu ar snuķi. . .  — draud- 

pilnā balsī nomurmināja Dana. —  Un tu domā, ka vārdu «lielas 
ausis» vietā es nevaru uzrakstīt «ausis noļukušas kā dadža lapas, 
un .. . un . . . zods tik smails kā modernas kurpes purngals»? Kā 
tev patīk?

Viktoricas skatiens cieši urbās draudzenē.
—  Ļoti! Bet es rakstu: «Acis viņai izvalbītas un zobi tik reti, ka 

starp tiem var iebāzt pirkstu.»
Dana tik strauji pietrūkās kājās, ka apgāza krēslu. Uztraukumā 

viņa gan to nemaz neievēroja.
—  Iesim pie spoguļa! —  viņa kliedza. —  Vai palūko labāk iebāzt 

man mutē pirkstu. Tad tu redzēsi, vai man ir tik reti zo b i. . .
—  Bet vai tad manas ausis izskatās pēc dadža lapām? —  sašu

tumā sauca Viktorica, savukārt steigdamās pie spoguļa.
Kādu bridi draudzenes klusēja, pēc tam uzsāka miera sarunas:
—  Ceru, ka tu izsvītrosi vārdus «izstīdzējusi» un «kaulaina»?
—  Un tu —  «plata seja»?
—  Tu pirmā izsvītro.
— Nē, tu.
—  A ! Tātad tu negribi? —  Dana no jauna aizsvilās. —  Nu labi, 

tad es tūlīt ņemšu un aprakstīšu tavas garīgās īpašības . . .



Viņa pieskrēja pie galda un satvēra spalvu.
—  Ko tu gribi rakstīt? —  izbrīnījusies jautāja Viktorica.
—  Rakstīšu, ka tu . . .  ka tu . . .  esi skopa.
—  Bet es rakstīšu, ka rumāņu valodas stundā tu gatavo aritmē

tikas uzdevumus un noraksti no citiem kontroldarbus.
— Tad es pierakstīšu klāt, ka tu aizmuki 110 pēdējās klases sa

pulces.
—  Bet es —  ka tu izlikies par slimu, kad nebiji izmācījusies dze

joli mūsu sarīkojumam!
To izdzirdējusi, Dana uz mirkli sastinga ar spalvu rokā. Acīs 

viņai sariesās asaras, un viņa drebošā balsī sacīja:
—  Un tu to varētu uzrakstīt?
Viktorica nepadevās.
—  Protams, varētu. Ja tu uzrakstītu, ka es aizmuku no sapulces.
—  Es nerakstīšu. Bet tev arī nav jāraksta par kontroldarbu.
—  Lab i. . .
— Un arī to, ka es nebiju izmācījusies dzejoli klases sarīkoju

mam.
—  Tad tu izsvītro, ka man ir plata seja un knābim līdzīgs deguns.
—  Bet kāds tad tev ir deguns?
Viktorica mirkli padomāja, un tad pēkšņi viņas seja iemirdzējās 

priekā.
—  Es zinu: pareizs!
—  Un seja?
— A rī pareiza.
— Bet acis?
— Pareizas.
— Labi, uzrakstīšu, — Dana apsolīja, —  un tu to pašu uzraksti 

par m ani. . .
— Protams!
Kādu brīdi istabā bija dzirdama vienīgi spalvu čirkstēšana.
Drīz uzdevums bija paveikts un pārrakstīts tīrajā burtnīcā. Dana 

nolika pie malas spalvu un lasīja:
—  «Mana draudzene Viktorica, ar kuru es sēžu vienā skolas 

solā, ir pavisam citāda nekā es. Deguns, mute un acis —  viss viņai 
ir pareizs. Pēc savām garīgajām īpašībām viņa ir ļoti laba meitene.»

Savu darbu nolasīja arī Viktorica:
—  «Mana draudzene Dana, ar kuru es sēžu vienā skolas solā, 

ir pavisam citāda nekā es. Viņai ir pareizs deguns. Pareiza mute. 
Pareizi mati un acis. Pēc savām garīgajām īpašībām viņa ir ļoti 
laba meitene.»



«V a i tas ir iespējams?» jūs brīnīsieties. «Kādā ziņā tad šīs mei
tenes nav viena otrai līdzīgas?»

Lūk, kādā ziņā: ārēji Viktoricai ir par trim komatiem vairāk. 
Bet garīgajās īpašībās Dana izrādījusies bagātāka par diviem 
punktiem un vienu kleksi.



IBRAH1MS AL HATIBS, 

ēģiptiešu rakstnieks

MELĪGAIS KINO

Marzukam beidzot uzsmaidīja laime . . .
Pārkāpis pār kinoteātra slieksni kādā no veco kvartālu nomales 

ielām, viņš nonāca plašā foajē. Pulkstenis bija apmēram desmit no 
rīta. Puisēns nedrošiem soļiem tuvojās bufetei, kas aizņēma labajā 
pusē visu sienu. A iz  letes viņš pamanīja saimnieka tuklo, spīdošo 
seju —  saimnieks bija uzsēdies uz augstas taburetes un atspiedis 
muguru pret sienu.

Pacēlis roku sveicienam, Marzuks vaicāja:
—  Vai jums, saimniek, neatrastos kāds darbs?
— Tev?
—  Jā . . .
—  Ei, puika! Hilmi! . . .
Sienā pavērās nelielas durvis. Ienāca Hilmi. Šim «puikam» bija 

turpat gadu trīsdesmit.
—  Klausos, saimniek.
—  Atnes paplāti!
Hilmi pazuda aiz durvīm, tad parādījās no jauna ar lielu koka 

paplāti rokās. Saimnieks paņēma paplāti un strupi noteica:
—  Paņem duci pudeļu un ej augšā uz amfiteātri.
Marzuks pasmaidīja pirmo reizi pēdējo divu nedēļu laikā, 

un šis smaids nodzēsa viņa sejā pastāvīgo nomāktību.
—  Liels paldies, saimniek . . .  Bet vai jūs nepateiktu, cik es dienā 

nopelnīšu?
Saimnieks —  it kā nebūtu jautājumu dzirdējis:
— Kā tevi sauc?
—  Marzuks.
—  Lab i. . .  Tātad tu vaicā, cik nopelnīsi? Dienā? . . .  Man nav 

noteiktas dienas apmaksas. Viss būs atkarīgs no tevis. Pārdosi šo 
preci, dabūsi vēl. Vakarā saskaitīsim kopā, un tu dabūsi desmit 
procentus no visiem dienas ienākumiem. Esi ar mieru?

Marzuks pārdomādams nolieca galvu. Tad, paraudzījies saim
niekam sejā, noteica:

— Esmu ar mieru.
Saimnieks pasniedza viņam paplāti, uz kuras bija sarindotas 

pudeles ar limonādi. Marzuks ar paplāti rokās devās augšup pa



kāpnēm uz amfiteātri. Viņš izvēlējās vietu kaktā un tur nostājās, 
turēdams rokā paplāti ar pudelēm. Vifrš paraudzījās visapkārt un 
pamanīja, ka zāle ir tukša. Vienīgi pēdējā rindā sēdēja divi kungi 
un jauna patīkama izskata sieviete, tad vēl zāles vidū kāda večiņa 
koši dzeltenā kleitā. Smagi nopūties, Marzuks noteica:

— Ak dievs! Palīdzi man nopelnīt.
Tobrīd zālē ienāca vēl viens Marzuka vecuma puišelis. Viņš nesa 

saldumus. Pagriezies pret Marzuku, viņš pačukstēja:
— Nestāvi uz vietas . . .  Piedāvā preci skatītājiem.
Marzuks piegāja pie abiem kungiem ar dāmu. Viņš pārdeva tiem 

trīs pudeles. Tad zālē nodzisa gaisma.
Marzuks no sava kakta noskatījās kinožumālu, tad nelielu filmu 

par Mikipelīti, tad vēl vienu filmu . . . Zālē iedegās gaisma, un pēc 
mūzikas starpbrīža zālē gaisma atkal nodzisa. Sākās seanss.

Marzuks nolēma, ka nebūs nekā nosodāma, ja  viņš aizņems 
vienu vietu. Uzsmaidījis pats sev tumsā, viņš nomurmināja:

— Preci neesmu pārdevis, toties noskatīšos filmu.



Beidzas rīta seanss, un puisēns aiznesa pudeles saimniekam 
bufetē.

Saimnieks piecēlās, un pirmo reizi Marzuks ieraudzīja viņa 
strupo, tuklo augumu. Iedams prom no bufetes, viņš izmeta:

—  Nākamais seanss sākas trijos. Tagad ej un apkop telpas.
Marzuks domāja, ka jāuzkopj tikai bufetes telpas. Taču viņam 

kopā ar citiem puišeļiem vajadzēja uzkopt visu —  gan bufeti, gan 
amfiteātri, gan zāli. Viņi saslaucīja riekstu čaumalas, papīra dris
kās, tukšas papirosu kārbiņas un salaistīja grīdu ar ūdeni.

Marzuks varēja atpūsties tikai tad, kad atvēra biļešu kasi. Tad 
viņš no jauna devās pie saimnieka, kurš jau bija atgriezies bufetē 
un cēli sēdēja uz taburetes tajā pašā snaudulīgajā pozā.

Saņēmis paplāti ar pudelēm, Marzuks uzgāja amfiteātrī, noklau
sījās to pašu mūziku un noskatījās to pašu kinožumālu un Miki- 
pelīti. Viņam palaimējās pārdot vēl trīs pudeles. Tad viņš vēlreiz 
noskatījās to pašu filmu, kas tagad vairs nemaz nelikās saistoša. 
Skatītāju bija tikai kādi desmit. Tiklīdz viņi bija aizgājuši, no jauna 
sākās uzkopšana.

Pirms seansa pulksten sešos foajē piepildīja skatītāji. Marzuks 
nopriecājās. Viņam palaimējās pārdot vienpadsmit pudeles ar 
limonādi! Viņš noskatījās filmu trešo reizi. Tagad tā viņam likās 
muļķīga un garlaicīga.

Pirms nākamā seansa viņš pārdeva vēl divas pudeles, taču uz 
ekrānu vairs nespēja skatīties. Viņš sāka ienīst filmas autoru un 
juta pretīgumu pret aktieriem. Pat galvenās varones skaistums un 
pievilcība neglāba viņu no Marzuka naida.

Seansa laikā kāds, pēc apģērba spriežot, pilsētnieks, teica savam 
kaimiņam:

—  Melīgs kino!
Marzuks nenovaldījies skaļi attrauca:
—  Goda vārds, jums ir taisnība!
Vīrietis sāka smieties un nopirka pudeli limonādes. Seanss bei

dzās, skatītāji izklīda.
Marzuks, iedams uz bufeti, nemitīgi centās aprēķināt savu peļņu 

un nemaz nepamanīja, kā jau atradās pie letes. Puisēns pasniedza 
saimniekam paplāti, uz kuras no diviem dučiem pudeļu bija atliku
šas četras. Saimnieks vaicāja:

—  Cik pudeļu tu pārdevi?
Marzuks atbildēja:
— Divdesmit.
— Tev gan neveicas, Marzuk . . . Ņem divas pudeles.
Puisēns neizpratnē pārvaicāja:



— Divas pudeles? Kādas divas pudeles?
—  Savu daļu . .. Desmit procentus! —  saimnieks atbildēja un 

pastiepa roku pēc naudas.
Marzuks, atdodams naudu, noteica: 

jr— Paturiet pats savus desmit procentus .. .
Kad puisēns izgāja no kinoteātra, bija jau pusnakts. Ausīs viņam 

vēl skanēja tie divi vārdi, kurus viņš bija izdzirdējis seansa laikā: 
«M elīgs kino!»



KAUSS KAFTANS, 

kurdu rakstnieks

ZĒNS UN FUTBOLBUMBA

Es biju izmežģījis kāju un nevarēju staigāt. Augām dienām 
sēdēju pie loga, pa kuru bija redzams liels, plašs klajums, kur 
mēdza rotaļāties bērni. Seit, bērniem draiskujojoties, pastāvīgi 
valdīja negants troksnis. Tiklīdz skolā beidzās mācības, bērni joza, 
ko kājas nes, mājās, nometa pa roku galam somas ar grāmatām un 
skriešus metās uz laukumu dzenāt bumbu.

Šinīs piespiedu bezdarbības dienās es paguvu citādā skatījumā 
nekā līdz šim ieraudzīt cilvēkus, kurus labi pazinu, man atklājās 
daudz jauna, saistoša, kas agrāk bija paslīdējis garām nepamanīts.

Bieži redzēju gar savu logu ejam sievietes, kas bija aizsegušās ar 
čadru. Es redzēju, kā viena no tām ceļā uz valdības namu rau
dāja, — jādomā, ka ar kādu no viņas radiem vai tuviniekiem no
tikusi nelaime. Tur kāds mazs puišelis apstājies un negrib vairs 
ne soli spert uz priekšu, māte ņemas viņu skaļā balsī pierunāt, 
vairākas reizes mazo iedunkā, bet, jo  vairāk, viņa dusmojas, jo  
vairāk mazulis brēc un tiepjas. Tā tas vilkās tikmēr, kamēr viņa 
pacēla to uz rokām. Un reiz man gadījās redzēt pēc ārējā izskata 
cienījamu vecu vīru ar sirmiem matiem, kurš bija zaudējis prātu, — 
viņš lēkāja kā dzīvnieks, svieda uz bērniem ar akmeņiem, bet 
bērni aurodami un smiedamies rikšoja viņam nopakaļ, un, jo  va i
rāk tie smējās, jo  negantāk večuks plosījās . . .

Visas šīs ainiņas slīdēja man gar acīm kā pavasara mākoņi, kas 
izzūd no atmiņas bez kādām dziļākām pēdām. Un tikai viens gadī
jums iespiedies man sirdī dziļāk, iespējams, uz visiem laikiem.

Zem mana loga katru dienu vienā un tai pašā vietā mēdza ieras
ties gadus desmit vecs zēns. Apsēdies zemē, viņš nolika turpat 
vecu, netīru paplāti, uz kuras bija salikti dažādi saldumi. Kad jau
nie futbolisti, kas spēlēja laukumā, uz brīdi atvilka elpu, tie kā 
plēsti metās virsū saldumiem, un vienā mirklī paplāte bija tukša. 
Tad zēns gāja prom, bet pēc brīža no jauna uzradās turpat ar pilnu 
paplāti. Viņš sēdēja, bet viņa acis alkatīgi vēroja bērnus, kas bez
bēdīgi dzenāja futbola bumbu. Puisēns bija gaužām vājš, sejiņa 
iekritusi un bāla, kājas viņam bija basas. Viss augumiņš aiz netīrī
bas gluži brūns, mugurā viņam bija vienīgi garš, vaļīgs krekls, kas 
sniedzās līdz potītēm. Šis krekls, jādomā, nekad netika mazgāts, jo



tā krāsa nebija nosakāma, bet vienā otrā vietā tas bija izdilis un 
caurumains.

Tik noteikti kā sargkareivis savā posteni zēns ieradās šai vietā 
un palika katru miju dienu no pusdienas laika līdz saules rietam. 
Viņš gāja prom tikai tad, kad, spēli beidzot, visi izklīda. Nemitīgi 
vērojot svešo zēnu spēli, puišeļa nevaldāmā kāre pašam reiz pie
dalīties futbola spēlē pieauga arvien vairāk. Kad bumba, kāju spē
rienu dzīta, lidoja pa lauku vai pēkšņi uzšāvās gaisā, puišeļa sirds, 
liekas, lidoja tai līdzi. Viņš noņēmies sekoja kārām acīm katram 
sitienam pa bumbu un dzīvoja līdzi katrai spēlētāju kustībai. Kad 
tika iesisti vārti, puišeļa nosmulētā sejiņa izplūda apmierinātā 
smaidā, bet, kad bumbai gadījās lidot vārtiem garām, viss viņa 
augumiņš pauda neapmierinātību. Puišeļa aizraušanos pastāvīgi 
izmantoja mušas, kas biezā, melnā kārtā aplipa ap saldumiem uz 
paplātes.

Bija acīm redzams, ka visdedzīgākā puišeļa vēlēšanās ir kaut reizi 
mūžā likt futbolbumbai lidot pāri laukumam. Bet, liekas, jaunajiem 
futbolistiem bija nocietinātas sirdis —  tie ne reizes nepaaicināja 
mazo tirgotāju piedalīties spēlē. Un, kā par spīti, nevienam no šīs 
futbolkomandas negadījās nekāda kļūme, neviens nesavainoja sev 
kāju, nesaslima, jo  tādā reizē to varētu komandā nomainīt. V ie 
nīgais, ko viņš varēja, — klusiņām kā pelīte piezagties pie vār
tiem un tur paslepen vērot cerībā, ka laimēsies, bumba atlidos uz 
viņa pusi un beidzot gadīsies izdevība to aizspert labi tālu.

Bet arī tas negadījās ne reizes! Ja bumba izlidoja aiz laukuma 
līnijas, spēlētāji paši dzinās tai pakaļ. Liekas, viņi slepenībā bija 
noņēmušies nelaist mazo tirgotāju ne tuvumā pie bumbas.

Tad mazajam iešāvās prātā iespēja, kā varētu kaut vienu pašu 
reizi tikt pie bumbas. Piegājis pie viena no zēniem, viņš ieminējās:

— Paklau, es iedošu tev labzinu1, bet tu atļauj man vienu reizīti 
iesist pa bumbu, labi?

Zēns, kam viņš to teica, tobrīd stāvēja vārtos un uzmanījās, lai 
nepalaistu garām bumbu, tāpēc viņš strupi izmeta:

—  Kam man tavi saldumi? Ja vajadzēs, nopirkšu pats, cik vien 
gribu.

Zaudējis jebkuru cerību, aizvainots un noskumis zēns nokārtu 
galvu atgriezās savā parastajā vietā. Kādu laiku viņš sēdēja ne
kustīgi, bet tad pēkšņi viņam laikam no jauna kaut kas iešāvās 
prātā. Viņš spēji piecēlās un taisnā ceļā devās pie spēlētājiem. 
Viņa kārē svelošās acis neatlaidīgi sekoja bumbai. Bumba uzlidoja

1 N o  cukura, m iltiem  un riekstiem pagatavoti saldumi.



augstu gaisā, zēns saspringa, gaidīdams to nokrītam zemē, un, kad 
bumba atsitās turpat pie viņa kājām, puišelis no visa spēka sparīgi 
iesita pa to.

Smagi vilkdams elpu, viņš pārlaida visiem uzvaras pilnu ska
tienu, viņa acis, liekas, teica: «Nu, lūk! Iesitu gan! Vai redzējāt?!» 
Sasprindzinājumu viņa sejā nomainīja aplaimots, bērnišķīgs 
smaids.

Kādu brīdi futbolisti palika stāvam kā sastinguši. Bet tad pēkšņi 
viņu acis iegailējās dusmās un viņi sāka virzīties uz mazā puišeļa 
pusi. Puišelis, pametis visapkārt skatienu, it kā vērtēdams, uz kuru 
pusi skriet, likās prom, ko kājas nes. Viss puiku bars metās pakaļ. 
Tie panāca mazo, kad tas vāca kopā izbirušos saldumus. Izsituši 
viņam no rokām paplāti, kas tepat sašķīda druskās, tie ņēmās pui
šeli kaustīt tikmēr, kamēr tos padzina garāmgājēji. Tad tie atgrie
zās pie savas pārtrauktās nodarbības, bet mazais tirgotājs palika 
sēžam pie savas sasistās paplātes. Rokas, kājas, viss augums viņam 
bija sadauzīts zilumos, bet, liekas, visvairāk viņu nomāca doma 
par saplēsto paplāti.

Satumsa vakars. Puikas jau bija izklīduši kur kurais, bet mazais 
vē l joprojām sēdēja parastajā vietā.

Es viņu pieaicināju klāt un sacīju:
—  Dēliņ, te būs nauda, bāz kabatā un ej mājā.
Zēns pacēla uz mani saraudātās, apsarkušās acis.
—  Nē, tēvocīt, es nedrīkstu ņemt jūsu naudu. Ja tēvs dabūs zi

nāt, ka esmu paņēmis naudu no sveša cilvēka, viņš mani sitīs. ..
Satumsa, bet puišelis nekustējās ne no vietas, sēdēja, atbalstījis 

galvu rokās. Pēkšņi viņš satrūkās, izdzirdis bargu balsi.
—  Tūlīt uz mājām, palaidņa puika! Ko tu tik vēlā stundā te 

sēdi ceļa vidū!
Bargais runātājs bija zēna tēvs, kas nāca mājās no darba. Tas 

bija liela auguma cilvēks un, kā redzams, strādāja par krāvēju, jo  
uz muguras viņam karājās gopans1. Baidīdamies no sitieniem, zēns 
aizsedza seju ar rokām un, rīdams asaras, sāka juceklīgi stāstīt, kas 
te noticis:

—  Zēni saplēsa paplāti un izsvaidīja saldumus . . .  Un tad piekāva 
m ani. ..

Nogurušu, piktu skatienu tēvs pavērās visapkārt.
—  Kas sita?
Zēns norādīja ar pirkstu iepretī uz divstāvu mājām, kur dzīvoja 

viņa pretinieki. Tēvs tūlīt devās uz tuvāko māju, kas piederēja

1 Salmu spilvens, uz kura strādnieki nes kravu.



Hadži Saidam, un skaļi ar dūri piedauzīja pie durvīm. Pavērās 
durvis, un to spraugā parādījās Hadži Saida īgnā se ja ; viņš bija  
pārliecināts, ka traucētājs ir kāds ubags. Pievilcis aiz rokas dēlu 
tuvāk, tēvs sirdīgi sacīja:

— Tas tik vēl trūka! Nepietiek ar to, ka jūs izsvaidāt saldumus, 
jūs vēl piekaujat bērnu. Kāpēc jūs nemācāt saviem bērniem, kā 
vajag apieties ar nabaga ļaudīm? Tāpēc vien, ka trūcīgi, viņi taču 
nav jūsu vergi!

īsti nesaprazdams, ko no viņa grib, bet nevēlēdamies izraisīt tik 
vēlā stundā skandālu, Hadži Saids nolēma aši atbrīvoties no netī
kamiem ciemiņiem.

— Visa jūsu prece droši vien nav bijusi vairāk vērta par piec
desmit fiļsiem 1. Te jums būs simt fiļsu — un vācieties! Neuzbāzie
ties man.

Viņš sameklēja kabatā naudu un sniedza to zēna tēvam. Tas, aiz

1 Četru fiļsu vērtība atbilst vienai kapeikai.



sašutuma nobālis, pabīdīja ar savu tulznām klāto, sastrādāto roku 
viņa roku sānis.

—  Bāz atpakaļ kabatā, — viņš teica. —  Neesmu nācis tāpēc, lai 
izlūgtos naudu. Kamēr vien mani pleci spēs panest kravu, es ne
lūgšu žēlastības dāvanas tādiem kā tu. Bet liec aiz auss: visa tava 
bagātība nedod tev tiesības darīt pāri nabaga ļaudīm.

Piedraudējis ar pirkstu, viņš pacēla balsi un piebilda:
— Bet, ja jūs esat nodomājuši mēroties spēkiem, tad neaizmir

stiet, ka nabago bērnu ir daudz vairāk nekā jūsējo un tie vienmēr 
atbalstīs cits citu.

Hadži Saids neizpratnē palika ar vaļā pavērtu muti, bet krāvējs 
jau bija pagriezis viņam muguru un mierīgi devās uz mājām. A r 
vienu roku viņš stingri saturēja dēla roku, ar otru atbalstīja go- 
panu, kas slīdēja nost no pleca.

Pirmo reizi savā īsajā mūžā zēns gāja līdzās tēvam ar lepnumu 
sirdī. Viņš aplūkoja to no galvas, kas bija apklāta ar netīru un 
novalkātu čalmu, līdz kājām, apautām vecās, nodriskātās vīzēs, un 
viņu piepildīja cieņas un pateicības jūtas pret tēvu. Šajā brīdī 
puišelim šķita, ka viss ir viņa paša —  ne vien lukturu gaisma 
ielās, bet arī visa plašā pasaule.



SABAHATINS ALI, 

turku rakstnieks

AIRANS1

Sniegs nokusis, un ceļš, kas ved no ciema uz staciju, slīkst dubļos. 
Zemu stāvošās saules staros žilbinoši mirdz ar sniegu klātie lauki. 
Netīrās peļķes uz ceļa met duļķaini dzeltenīgus atspulgus.

Mazais Hasans milzīgos, ar naglām apkaltos zābakos, kas uzauti 
tieši uz basas kājas, nes labajā rokā milzīgu kannu un laiku pa lai
kam, lūkodams atpūsties, velk to pa zemi.

Brīžiem viņš apstājas, noliek zemē alumīnija krūzīti, ko tur 
kreisajā rokā, un cenšas ērtāk apņemt savu smago nesamo.

Kanna līdz pašai augšai pielieta ar airanu. Ik soli sperot, kanna 
sāpīgi sitas pret ceļgalu: kannas stīpa nemitīgi nošļūk pie rokas 
delma. Zābaku kapes ir tik ļoti nomītas, ka papēži viņam mirkst 
tieši dubļos.

Gājiens ilgst divas stundas, un mazais Hasans ik dienas to 
mēro —  gan ziemu, gan vasaru. Bet šodien ceļš viņam liekas se
višķi garš. Zemais, nokaltušais vītols, kas aug tieši pusceļā, vēl 
arvien ir tālu —  to tik tikko var saskatīt.

Mazais Hasans vienaldzīgi noskatās uz visu, kas ir ap viņu, to 
visu viņš jau sen pazīst. Četrus soļus platais strauts tek cauri ne
auglīgai ielejai. Tas slēpjas aiz sakaltušajiem meldriem, un jā
pieiet pavisam tuvu klāt, lai to ieraudzītu. Pār strautu pārmestais 
tiltiņš, kas salikts no trim baļķēniem, stipri grīļojas, un tā vien 
šķiet, ka tas nupat, nupat iebruks. Mazliet augstāk, atspiedušās pret 
pauguriņu un pagriezušās uz ielejas pusi, paceļas dzirnavas. Pat
laban dzirnavratu klaboņa nav dzirdama. Ziemu dzirnavas strādā 
ne vairāk kā trīs dienas nedēļā. A r trim kailiem vītoliem durvju 
priekšā tās izskatās galīgi pamestas.

Mazais Hasans velkas, nekā nedomādams. Nedomā ne par di
viem mazajiem brāļiem, kuri gaida viņu pārnākam mājās, ne par 
māti, kas strādā par kalponi pilsētā, kura atrodas četru stundu 
gājienā no viņu ciema. Viņam neliek mieru viena vienīga doma: 
vēlāk būs jānāk atpakaļ, atkal būs jāiet pa šo pašu ceļu . . .

Un viņš smagi nopūšas un noslauka degunu ar rokas virspusi,

1 Airans (turku vai.) —  dzēriens, pagatavots no skāba piena, kas atšķaidits 
ar ūdeni.



kurā tur krūzīti. Roka no aukstuma galīgi sasprēgājusi. Palūkojies 
uz priekšu, Hasans ierauga, ka beidzot tomēr tuvojas stacijai.

Drūmā ēka paceļas tieši ielejas vidū, kuru no divām pusēm 
iežņauguši kaili pauguri. Pie stacijas ēkas rēgojas dažas melnas 
akācijas, un tālab tā izskatās vēl drūmāka, pamesta kā nejauši 
nosviests akmens.

Šeit divreiz dienā apstājas vilciens, gan tikai uz dažām minūtēm, 
it kā brīnīdamies, kāpēc vajag šķiest laiku šai mežonīgajā vieta, 
no jauna dodas tālāk, jautri dunēdams un priecādamies, ka drāž 
prom.

Ticis līdz žogam, kas apjož stacijas teritoriju, mazais Hasans, 
mazliet atvilcis elpu, ieiet pa vārtiņiem.

* 3* *

Starp žogu un sliedēm ir neliels laukumiņš, kādus četrus piecus 
sojus plats. Tur uz saiņiem sēž divi zemnieki. Policists, iebāzis zodu 
šineļa apkaklē, stāv, atspiedies pret mūri. Neviena cita nav. Šī 
stacija neatgādina tās trokšņainās stacijas, kurās pirms vilciena 
pienākšanas sanāk bariem šašliku, limonādes un augļu pārdevēji. 
Vasaru no tuvējiem ciemiem dažreiz atnāk kādi divi trīs zemnieki ar 
vīnogām, melonēm un arbūziem, un tad stacija kļūst mazliet dzī
vāka. Bet ziemu te var redzēt tikai mazo Hasanu un veco, klibo 
zemnieku, kurš atnes pārdot kādu mazumiņu ziemas bumbieru.

Stacijas ierēdnis parādās tikai tad, kad stacijā pienāk vilciens. 
Viņš viebjas un ir saīdzis par to, ka iztraucējuši viņa mieru, un, 
kolidz vilciens sāk kustēt, tūdaļ pazūd savā istabā. Visas viņa die
nas aizņemtas ar vienu un to pašu: viņš neatlaidīgi noņemas, lai 
piespiestu ierunāties savu veco radioaparātu.

Šodien zemnieks ar ziemas bumbieriem nav atnācis. Mazais Ha
sans noliek kannu ar airanu zemē un domīgi raugās uz sliedēm. 
Ik dienas pa šīm bezgala garajām sliedēm vilciens nezin no kurie
nes atved un nezin uz kurieni aizved cilvēkus, atstādams uz gul
šņiem tikai melnus eļļas plankumus no lokomotīves.

Spalgais svilpiens liek Hasanam nodrebēt. Vilciens dod ziņu par 
savu tuvošanos stacijai. Lokomotīve pienāk tieši līdz eļļas planku
miem uz sliedēm un apstājas.

Mazais Hasans kā uzvilkts mehānisms paķer kannu un krūzīti 
un skrien pie vilciena, saukdams pie logiem:

— Airans! Airans! Svaigs, garšīgs airans!
Vasaru viņš mēdz saukt: «Auksts airans!» —  bet tagad, šai zie

mas dienā, jau pats vārds «airans» rada aukstuma sajūtu. Neviens



pat galvu nepagriež. Gandrīz visi logi aizvērti. Tikai viens vai divi 
ir va]ā, un tajos redzamas sievietes krāsotiem matiem, ģērbušās 
adītās jakās.

Zēns cieši raugās aizvērtajos logos, pūlēdamies sameklēt pasa
žieru vidū cilvēkus, kuri iedzertu airanu: zemniekus, amatniekus, 
zaldātus, kas brauc atvaļinājumā.

Hasans jau trešo reizi skrien gar vilcienu . . .  Asā kannas mala 
sitas viņam pie kājām, darot stipras sāpes, bet zēns tikai sarauc 
seju un joprojām sauc:

— Airans! Svaigs, garšīgs airans!
Viņa māte kalpo pilsēta un nāk mājās tikai reizi nedēļā un arī tad 

tikai uz dažām stundām. Viņa pārnes mazliet maizes, dažas sīpolu 
galviņas, bet dažreiz arī kripatiņu augļu marmelādes. Bet kas tad 
tas ir trim izsalkušiem vēderiem? Pat divi dienām nepietiek. Un 
tādēļ mazajam Hasanam jārūpējas par abu jaunāko brāļu ēdienu. 
Vienam no viņiem ir divi, otram — pieci gadi. Šiem abiem vārga
jiem knauķiem prātā tikai viena vienīga doma: kaut varētu apēst 
visu, kas nokļūst viņu istabā. Lai viņi neapēstu piena raugu, ma
zais Hasans to noslēpj aiz griestu sijām. Un vienmēr, stāvot ar 
airana kannu stacijā, viņš baiļojās, kaut tikai šie divi badaiņi



neiznīcinātu veco kazu, kas dzīvo ar viņiem zem viena jumta un 
kopā ar viņiem cieš badu. Ja Hasanam laimējas vakarā pārnest 
maizi, viņš to noliek sānis un dodas pie pavarda, lai paņemtu māla 
bļodu un izlietu tajā atlikušo airanu. Un ļoti bieži, nākdams ar bļodu 
atpakaļ, redz, ka smagā, mālam līdzīgā maize jau bez pēdām no
zudusi. Tādās reizēs Hasans izdzer krūzīti airana un, nelikdamies 
zinis gar sāpēm vēderā (viņš jau ir pieradis pie bada), apgulstas 
blakus brāļiem uz nodilušās kazādas, apsegdamies ar netīru, no
plīsušu segu.

Bet viņu nebaida tik daudz brāļu vēderi —  viņi visu aprij un ir 
līdzīgi bezdibenīgām akām, kuras nekad nevar piepildīt, —  cik 
viņu plaši atvērtās, slimīgi degošās, nemierīga naida pilnās acis. 
Šīs abu izvārgušo radījumu acis skatās uz viņu, kad viņš pārnāk 
mājās tukšām rokām. Kad viņš to iedomājas, aiz šausmām viņam 
mati ceļas stāvus. Un tāpēc tad arī viņš patlaban kliedz, cik vien 
spēka:

— Airans! . . .  Airans!
Atveras viens trešās klases vagona logs. Parādās galva ar žokej

cepuri, sirmas ūsas un garš kakls.
— Hallo, puišel, ielej man krūzīti!
Mazais Hasans drebošu roku pasniedz krūzi.
Vīrietis piever acis un sāk maziem malciņiem dzert. Airans pil 

no viņa ūsām uz baltā bezapkakles krekla. Pēc tam viņš pastiepj 
krūzīti,

—  Ielej vēl!
Izdzēris otru krūzīti, vīrs izņem no vestes kabatas desmit grašu 

monētu un pasniedz to zēnam.
—  Izdod piecus grašus!
—  Man nav, — mazais Hasans atbild un raugās apkārt.
Tuvumā neviena cita nav kā vienīgi ierēdnis, kurš strādā stacijā.

Patlaban sāk snigt, un, savilkdams ciešāk šineli, ierēdnis nepacie
tīgi gaida vilciena atiešanu.

Zēns noliek zemē kannu un skrien pie ierēdņa.
—  Onkulīt, samaini man desmit grašus! —  Un viņš pastiepj 

monētu.
Ierēdnis, nepagodinājis zēnu ar atbildi, uzgriež muguru un dodas 

uz signālzvana pusi. Pasažieris ar garo kaklu māj no vagona loga 
zēnam ar roku:

— Hei, panāc šurp!
Mazais Hasans pieskrien pie loga.
— Atdod manus desmit grašus!
Zēns paklausīgi atdod naudu . . .



Vilciens lēnām sāk ripot.
Pasažieris iebāž monētu vestes kabatā un ar vienaldzīgu seju 

nosaka:
—  Neko darīt, man nav sīknaudas!
Vagons lēnām attālinās no mazā Hasana. Vīrs izliecas ārā pa logu 

un sauc:
—  Hei, knauķi, redzi nu, paliki ar garu degunu.
Mazais Hasans stāv, kā zemē iemiets. Vilciens strauji attālinās. 

Riteņu klaudzoņā zēns it kā dzird:
«Paliki ar garu degunu», «paliki ar garu degunu» . . .
Zēns kaut ko purpina, pēc tam paņem kannu un piestājas pie 

mūra — tur mazāk pūš vējš.
Sāk arvien vairāk snigt. Bet Hasans nevar atgriezties mājās tuk

šām rokām, un viņš nolemj gaidīt vakara vilcienu.

* *

Vakara vilciens parasti pienāk puspiecos, un vasaru Hasans pa
gūst atgriezties ciemā līdz tumsai. .. Bet tagad jau pusstundu 
pirms vilciena pienākšanas pār staciju nolaižas krēsla. Iedomājies, 
ka būs pa aukstumu un tumsu jāiet mājās, zēns nodrebinās un gan
drīz jau nolemj doties atce]ā, bet pēkšņi no stacijas ēkas iznāk 
ierēdnis un saka, ka vilciens drīz pienākšot.

Vilciens pietur uz īsu, īsu brīdi.
—  Airans! Svaigs airans! —  sauc puisēns.
Uztraucies viņš skrien gar vilcienu, ar cerībām raugās uz ēnām, 

kuras iezīmējas aizvērto, nosvīdušo logu stiklos. Viņa lielie zābaki 
čirkst slapjajās smiltīs, un mutē sitas sniegs.

Kad gaišie logu kvadrāti sāk zibēt peļķēs un vilciens aiziet, ma
zais Hasans paņem kannu ar airanu un, atvēris ar kāju stacijas vār
tiņus, dodas atpakaļ uz ciemu.

* * *

Bet tai pašā laikā mājās, aiz dēļu būdas durvīm, brāļi gaida mazo 
Hasanu. V iņ i klausās gan vēja svilpšanā, gan vilku gaudošanā, kuri 
tuvojas ciemam, un, šausmu pārņemti, trīc un raud, cieši piespie
dušies viens pie otra.



R A M N A R A J A N S  SUKLA, 

indiešu rakstnieks

BET DĀRZA SMAIDĪJA PUĶES . . .

Tēvs jau bija aizgājis uz darbu, steigā ieēdis brokastis, kas vēl 
nebija gluži gatavas, bet māte vēl arvien ņēmās ap kastroļiem. 
Viņa jutās sarūgtināta, jo  dārzeņi vēl nebija izvārījušies mīksti, 
bet zirņi pat vēl nebija nolobīti, un vīrs tieši šodien tik ļoti steidzās, 
ka aizgāja uz darbu, pat lāgā nepaēdis.

Visu to pārdomādama, māte lobīja zirņus.
Atuls un Bina prasīja ēst. Māte centās viņus nomierināt: nevar 

taču bērniem dot pusgatavu ēdienu. Lai bērni paciešas, kamēr 
ēdiens būs izvārījies, kā nākas.

Atuls ir septiņus gadus vecs, Bina —  deviņus.
Beidzot māte iemeta kastrolī garšvielas.
Bērni tikmēr piegāja pie nelielās istabiņas loga, pa kuru varēja 

redzēt dārzu. A iz loga pletās liels puķu paklājs. Ja nostājas pie 
paša loga, tad jūt, ka reizē ar vēju istabā ieplūst ziedu smarža. 
Vienmēr, kad māte gatavoja ēdienu, nokopa traukus vai mazgāja 
veļu lejā pie ūdens krāna, bērni sēdēja pie šī loga un vēroja dārzu.

A rī šobrīd abi stāvēja, pieķērušies pie palodzes. Skat, pie loga 
pielidoja taurenītis. Un tūdaļ arī aizspurdza. Bet dārzā gar puķu 
dobēm darbojās dārznieks. Bērni, acis ieplētuši, lūkojās uz viņu.

— Ko viņš dara? —  Atuls vaicāja.
—  Pielīdzina dobes. Lai būtu skaistāk. Viņš ir dārznieks.
—  Bet vakar viņš lēnītēm staigāja pa zāliti. Rokā viņam bija tāda 

kā dzelzs mašīna. Tā cirpa zāli.
— Jā, tā ir sevišķa mašīna. Es tētim jau pagājušajā reizē vaicāju 

par to.
— Bet kāpēc zāle jācērp?
—  Garā zālē dzīvo skudras un . . .  un vaboles . . .  visādas. Un 

līdzena zālīte ir skaistāka.
Māsas paskaidrojumi Atulu pilnīgi apmierināja. Tagad viņi no

ņēmušies skatījās, kā lido taurenīši, un elpoja vieglo ziedu smaržu.
Tad pēkšņi abiem reizē iegribējās mesties dārzā, kas aicināt 

aicināja tepat lejā zem logiem paskraidīt pakaļ taurenīšiem. Taču 
skaļi izteikt savu vēlēšanos viņi neuzdrošinājās. Atuls tomēr neno
cietās.

—  Bina, kam pieder šis dārzs? —  viņš bikli ievaicājās.



— Dārzs? Tiem, kas dzīvo, rau, tur, tajā pusē, lielajā mūra māja. 
Vai tad tu neredzi, kādas skaistas puķes tur zied?

Atuls vairāk neko neprasīja, baidīdamies, ka māsa sāks par viņu 
zoboties. Un tomēr viņš jau no paša rīta grasījās . . .



—  Un ja nu mēs turp aizietu? . . .
—  Uz kurieni? —  Bina nesaprata.
—  Uz turieni, uz dārzu. Tur taču ir tik daudz taurenīšu! Un cik 

mīksta zāle! . . .  Puķes . . .  Mēs paskraidītu, paložņātu starp puķēm, 
padzenātu taurenīšus . . .

Bina pasmīkņāja, kā smīkņā pieaugušie, kad bērni viņiem lūdz 
pasniegt mēnesi.

—  Kā tad mēs varam tur tikt? Vai tu neredzi, cik tur augsts mū
ris? A rī dārznieks visu laiku strādā dārzā . . .  Tur var ieiet tikai pa 
vārtiem. Bet pie vārtiem augu dienu sēž ūsainais sargs, — meitene 
skaldīt noskaldīja.

Tobrīd pie loga atkal pielidoja košs taurenītis. Atuls pastiepa 
roku, grasīdamies to satvert, taču taurenītis pašāvās prom no loga.

—  Bet taurenīši, redz, lido . . .  Kāpēc sargs tiem neaizliedz? — 
Atuls neizpratnē skatījās uz Binu.

Māsa no jauna pasmaidīja.
—  Kurš gan var aizliegt taurenīšiem? Tiem ir spārniņi, ar kuriem 

var pārlidot pāri katram mūrim.
«Būtu man spārni!» Atuls nodomāja.
Māte aicināja abus brokastīs. Atulam ēst vairs negribējās, viņš 

domāja tikai par dārzu. Jau sen viņš bija sapņojis tur nokļūt, pa
gulēt mīkstajā zāles paklājā! Visvairāk viņam patika koši dzelte
nie puķu ziedi. Kad māte tirgū pirka puķes baznīcas svētkiem, Atuls 
zaga dievam šos dzeltenos ziedus un niekojās ar tiem, sviezdams 
gaisā gluži kā mazas bumbiņas. Šodien viņš jutās sevišķi apbēdi
nāts, jo  vēl arvien nebija atmetis cerību tikt dārzā un paskraidīt 
pakaļ taurenīšiem. Taču Bina bija tā pasmaidījusi.. .

Atuls paskatījās uz Binu. Māsa pašlaik ēda. Atulam ēst negribē
jās. Viņš visu laiku gudroja, kā iesprukt dārzā . ..

Atuls piecēlās un gāja pie ūdens krāna, lai nomazgātu rokas.
—  Vai tu nezini, kāpēc viņš šodien neko neēda? —  māte vaicāja 

Binai.
Bina neko neatbildēja, kaut arī varbūt nojauta, kāpēc brālim 

nebija ēstgribas.
Pēc brokastīm māte mazgāja traukus un bērni nostājās pie loga. 

Šoreiz Bina neskatījās vis uz puķēm, bet gan uz brāli. Viņa saprata, 
kāpēc Atuls ir noskumis, taču klusēja, jo  palīdzēt viņam nespēja.

Atuls ilgi nenovērsa acu no puķēm. Tad viņš palūkojās uz Binu 
un vaicāja:

—  Bet ja nu mēs tomēr aizietu turp? Tikai vienu vienīgu reizīti?
—  Pie vārtiem taču sēž sargs. Un vārti arī vienmēr ir aizvērti 

ciet.



—  Bet mēs sargu palūgsim.
—  Ko mēs viņam teiksim? Gaidi vien, ka viņš atvērs mums vār

tus. Pieaugušie nekad neklausa bērnus.
Atuls iegrima domās. Viņa skatiens atdūrās pret mātes sari, kas 

bija izžauts uz palodzes.
—  Zinu! — puisēns priecīgi iesaucās.
Bina par to nemaz nepriecājās. Gluži kā pieaudzis cilvēks viņa 

nodomāja, ka brālis, protams, pateiks kaut ko bērnišķīgi aplamu.
Taču Atuls palēkdamies izklāstīja savu plānu:
—  Nometīsim māmiņas sari dārzā. Tad iesim pie vārtiem. Sargs 

vaicās, ko mums vajag. Mēs teiksim, ka māmiņas sari nokrita 
dārzā, un palūgsim atļauju turp aiziet un paņemt sari. Tā viņš no
teikti mūs ielaidīs. Piecās minūtēs mēs izskraidīsim pa visu dārzu, 
visu apskatīsim . . .  un paņemsim sari.

Bina pasmaidīja. Šoreiz gan ne tāpēc, ka viņai brāļa plāns būtu 
licies bērnišķīgs, bet gan tāpēc, ka tas iepatikās viņai pašai. A rī 
viņa jau sen sapņoja nokļūt šajā aizliegtajā dārzā. Taču meitene 
saprata, ka tas nav iespējams. Bet nupat jau Binai šķita, ka viņi 
skraida pa dārzu . . .  Klusēdama viņa nometa sari.

Atuls aiz prieka iekliedzās. Bina ir ar mieru! Sari nolidoja 
lejā! . . .  Atulam likās, ka viņš jau joņo pakaļ taurenīšiem pa brī
nišķīgo dārzu . . .

Jā, bet mamma . . .  Gan jau viņi kaut ko pateiks.
Bērni nogāja lejā.
— Kurp jūs iesiet? — brīnījās māte.
—  Nekur! Tur atnācis gaisa balonu pārdevējs. Mēs paskatīsi

mies.
Māte turpināja iesākto darbu.
Laiks bija brīnum jauks, un bērni par to priecājās. Viņu sejas 

staroja.
Pie vārtiem bērni apstājās. Sargs sēdēja uz zema soliņa. Bērni 

sāka viņam skaidrot, kas noticis, taču sargs nevarēja un nevarēja 
saprast, ko mazie grib.

—  Kas tad jums ir lēcies?
Atuls paskatījās uz Binu, lai nu viņa atbild uz sarga jautājumu.
— Jūsu dārzā iekrita mūsu māmiņas sari. Tas žāvējās uz loga. 

Un nokrita. Tā tur ir mūsu māja . . .  Ja jūs atļautu, mēs sameklēsim 
sari un tūdaļ pat iesim prom, — stomīdamās izmocīja Bina, kaut 
arī visu ceļu bija savā nodabā mēģinājusi «runu».

Sargs domāja. Viņš zināja, ka šie bērni dzīvo mazajā mājā dārza 
viņā galā. Viņu mātes sari tik tiešām varēja nokrist, jo  šodien pūta



vējš. Taču viņš nekādi nevarēja izlemt, vai ielaist bērnus dārzā. 
Bet kā lai atsaka? Sari jāsameklē . . .

Tobrīd sargs pamanīja dārznieku.
—  Paklausies, — viņš uzrunāja dārznieku. — Tur dārzā nokritis 

sari. Pameklē, lūdzu. Bērni atnākuši tam pakal.
Drāznieks aizgāja. Bina un Atuls tikko valdīja asaras. Un tomēr 

kaut kur sirds dziļumos vēl slēpās cerība, ka dārznieks sari ne
atradīs.

. . .  Dārznieks pasniedza sari sargam. Tas uzmanīgi apskatīja 
vienkāršo sari un tad atdeva bērniem —  sari vēl nebija paguvis 
izžūt un bija notraipījies.

Bērni gāja prom no vārtiem.
—  Mēs tā centāmies! . . .  Un pat ne uz mirklīti mūs neielaida 

dārzā . . .  —  šņukstēja Atuls.
— Māmiņas sari arī notraipīts! . . .  Ko nu lai darām? — prātoja 

Bina, pavērdamās uz aizslēgtajiem vārtiem.
Bērnu sejas bija noskumušas. Bet dārzā smaidīja puķes.



M O H A N S  RAKESS, 

indiešu rakstnieks

LABDARI

Pirms saules rieta smilšainajā liedagā, kas plašā joslā stiepjas 
gar jūru, saplūst raibs pilsētnieku pūlis: bagātie nāk baudīt vakara 
vēsumu, vidēji turīgie ļaudis —  pamielot acis un iejukt svētdie- 
nlgi ģērbtās publikas burzmā, nabadzīgie —  nopelnīt dažas anas!, 
aiznesot kādam paklāju vai grozu ar pārtiku. Krastmalā šai laikā 
var sastapt gan indusus vienīgi ar dhoti2 ap vidu, pareizticīgos mu
sulmaņus sarkanās feskās, gan ari sutanā tērptos katoļu mācītājus. 
Krēslai metoties, pludmalē iedegas elektriskie lukturi, un visa krast
mala sāk zaigot un laistīties vienos uguņos, gluži kā dārgakmeņu 
kaklarota uz dienvidu nakts tumši zilā samta.

Šajā vakarā pūlī pie jūras klaiņoja gadus trīspadsmit vecs pui
sēns. Viņam bija dienvidnieka tumšā, melnīgsnējā sejas krāsa. 
Puisēnam bija basas kājas un kaila galva, vajo augumiņu sedza 
garš, novalkāts krekls un īsas, netīras bikšeles. Zem izspūrušo, cieto 
matu ērkuļa jautri un draiskulīgi zalgoja lielas, melnas acis. C ie
nīgā gaitā pienācis pie pusizjauktas šamijanas3, mazais skrandainis 
droši uzkāpa uz smiltīs izklātā, svītrainā audekla, nostājās oratora 
pozā, izstiepa roku un pusbalsī sāka kaut ko deklamēt. Kāds v īrie
tis uzkliedza nelūgtajam viesim un svieda viņam ar nūju. Puisēns 
parādīja mēli un, palēcis sānis, uzgrūdās ubagam, kurš žēlabainā 
balsī lūdzās dāvanas. Ubags nolamājās. Puisēns savaikstīja seju, 
uztvēra ar kāju nūju un aizmeta to tālu prom.

Tālumā pēdējos saules staros zeltaini zvīgoja Malabarskas pa
kalns. Kā čūska pa nogāzi vijās ceļš, un pa to virknē kā sīkas 
vabolītes mirguļodamas traucās vieglās automašīnas. Puisēns, tās 
vērodams, atsita kāju pret akmeni, kas gulēja smiltīs. Ievaidējies 
?ēns pietupās un apbēra nobrāzto vietu ar smalkām smiltīm, tad, 
nurminādams tādus kā burvju vārdus, nopūta smiltis no plaukstas.

Soļus trīsdesmit zemāk skalojās jūra. Cits pēc cita viļņi vēlās 
rastā un, klusu iešalkdamies, kāpās atpakaļ, pametot smiltīs baltas

1 A n a  —  sīka monēta, līdz 1957. gadam Indijas pamatnaudas vienības —  rūpijas 
Vi6 dala.

2 Dhoti —  indiešu nacionālais apģērbs, gurnu auta paveids.
3 Šamijana —  audekla telts.



putu mežģīnes. Tās no jauna apsteidza viļņi, un šķita, ka ikviens 
nākamais cenšas tikt tālāk par iepriekšējo.

Virs jūras pie paša horizonta pletās divi tumši mākoņi. T ie gan
drīz bija saplūduši vienā un izskatījās kā divi milzu krokodili, kas 
saķērušies cīniņā uz dzīvību un nāvi. Puisēns ilgi, acu nenovērsis, 
raudzījās viņu cīniņā. Kad viens no krokodiliem bija aprijis otru, 
zēns atmeta ar roku un, apsēdies smiltīs, sāka vākt jūras izmestos 
gliemežvākus. Viņam pie kājām ņudzēja mazi krabīši un vēl nezin 
kādas nepazīstamas radībiņas. Salauztos gliemežvākus puisēns meta 
prom, veselos noslaucīja krekla apakšmalā un, atlasījis skaistākos, 
sabāza kabatā.

Tikmēr krēsla sabiezēja, un arvien grūtāk bija sameklēt gliemež
nīcas. Puisēns pacēla no smiltīm lielu gliemežnīcu un ilgi to grozīja 
rokās. Jā, skaista, ļoti skaista, taču maliņa nolauzta. . .  Beidzot 
viņš nopūtās un saudzīgi nolika savu atradumu turpat atpakaļ. 
Zēns brīdi stāvēja nekustēdamies un raudzījās uz tumšajiem, viegli 
čalojošajiem viļņiem, pēc tam pagriezās uz šosejas pusi. Vienal
dzīgi mirguļoja luksofora acs, mainīdama krāsu no sarkanas uz 
dzeltenu un no dzeltenas uz zaļu. Pa asfaltu, dobji dūkdami, traucās 
lieli, sarkani autobusi un zemas, spoži lakotas vieglās automašīnas.

Puišelis sāka iet gar krastmalu ļaužu barā, ar interesi ieskatīda
mies ikvienam sejā, aplūkodams katru garāmgājēju. Viņš ierau
dzīja gaisa balonu pārdevēju, kurš savu preci bija piesējis pie la
ternas staba. Iedams garām, mazais klaidonis it kā nejauši aizķēra 
aukliņu, un viss daudzkrāsainais balonu ķekars sašūpojās un iemir- 
gojās laternas gaismā. Pārdevējs dusmīgi pavērās atpakaļ, taču 
resgalis jau lieliem lēcieniem bēga prom, pieturēdams ar gliemež
nīcām piestūķēto kabatu.

Drīz vien viņam prātā iešāvās jauna iedoma. Pametis visapkrāt 
šķelmīgu skatienu, viņš sakrampēja rokas aiz muguras, trīcēdams 
sāka kratīt galvu un kluburoja prom pa krastmalu, tik tikko vilk
dams taisni izstieptās kājas —  gluži kā paralizēts. Tā viņš aizklun- 
kuroja līdz nelielai akmens kolonnai, kuras tumšajā nišā varēja 
saskatīt kādas dievības skulptūru. Zēns divas reizes apgāja kolon
nai apkārt, tad pēkšņi, it kā brīnumainā kārtā izdziedināts, palēk
damies aizdrāzās turp, kur laternas spožajā gaismas aplī vairāki 
cilvēki, acīm redzot, kāda ģimene, spēlēja bumbu. Plūkādams ar 
pirkstiem savu sen nemazgāto matu ērkuli un ar labo pēdu kasī
dams kreisās kājas ikrus, puisēns sāka alkatīgi vērot spēli. Taču 
jau pēc brīža visu viņa uzmanību saistīja gadus sešpadsmit veca 
meitene, kuras šmaugais augumiņš bija apjozts ap vidu ar četrkārt 
salocītu gaiši zilu šalli. Ikreiz, kad bumba lidoja viņai pāri, meitene



ātri palēcās, cenzdamās to pārtvert. Puisēns tik aizrautīgi vēroja 
meiteni, ka nevilšus atdarināja viņas kustības.

— Puišeli . . .  Ei, puišeli —  aiz muguras atskanēja nepacietīga 
balss. Dažus soļus tālāk stāvēja kalsnējs parss1. Rokās viņš turēja sa
miegojušos bērnu, kas snauda, piespiedis degunteli vīrietim pie 
pleca. Puisēns tikai dusmīgi pavērās uz parsu un no jauna sekoja 
spēlei.

—  Ei, panāc šurp! — parss no jauna uzsauca. —  Aiznes bērnu 
līdz Sitalbagai, saņemsi vienu anu.

—  Es esmu aizņemts! —  attrauca puišelis, pat nepagriezies uz 
parsa pusi.

—  Vai redz, kas par nekauņu? Viņš esot aizņemts! — Parss bija 
patiesi izbrīnījies. — Nu labi, nāc šurp, dabūsi divas anas.

—  Es esmu aizņemts! —  ietiepīgi atkārtoja puisēns. Izvilcis no 
kabatas lielu gliemežnīcu, viņš to pameta augstu gaisā un tāpat 
gaisā atkal noķēra.

—  Kāds nekauņa! —  parss pagalam sašuta un pagriezās pret 
sievu.

Tā stāvēja aiz muguras, gurdi pieliekusi galvu, un nekā neatbil
dēja. Parss pameta uz puisēnu niknu skatienu, uzmanīgi pārlika 
bērnu uz otras rokas, paņēma sievu zem elkoņa un, kaut ko dusmīgi 
purpinādams, devās uz pilsētas pusi.

Tai brīdī meitenes mestā bumba, aprakstījusi gaisā slaidu loku, 
nokrita tālu aiz spēlētājiem un palēkdamās ripoja uz ūdens pusi. 
Meitene izbijusies iekliedzās. Puisēns ar rāvienu metās bumbai 
pakaļ. Iekams vēl nākošais vilnis paguVa uztvert gumijas bumbiņu, 
puisēns to satvēra un, mezdams augstu virs galvas, skrēja atpakaļ.

—  Malacis! — noducināja kungs ar resno kaklu, acīm redzot, 
ģimenes galva, kad bija satvēris puisēna pasviesto bumbu.

—  Kā gan viņam izdevās to noķert! —  dziedošā balsī noteica 
meitene. Viņai bija samtaini liega balss.

Puisēns palūkojās uz viņu un kautrīgi pasmaidīja.
—  Panāc šurp, puisēn, palīdzi savākt mantas, —  cenzdamās ru

nāt laipni, nočerkstēja kaulainā dāma —  meitenes māte. —  Nopel
nīsi divas anas, ja aiznesīsi uz māju. Tev taču, nabadziņam, vajag 
paēst vakariņas!

Puisēns klusēja.
—  Nu, vai esi ar mieru? — dusmīgi vaicāja vīrietis.
—  Esmu, — puisēns atbildēja līdzīgi viņam.

1 Parsi —  viena no Indijas reliģiozajām  grupām; ga lvenokārt nodarbojas ar 
tirdzniecību un augļošanu.



— Tad vāc kopā traukus un liec grozā. — Vīrietis pameta ar 
roku uz šķīvjiem un karotēm, kas bija izmētāti uz paklāja.

Puisēns ar pretīgumu noskatījās uz traukiem ar ēdiena paliekām, 
tad pameta mirkli uz meiteni un pietupies sāka vākt kopā šķīvjus 
un karotes.

— Pagaidi, —  viņu apturēja sieviete. —  Papriekšu aizej un no
mazgā visu to ūdenī.

Puisēns klusēdams sakrāva citu virs cita netīros šķīvjus un devās 
uz jūru. Viņš notupās piekrastē, kur ūdens neviļņojās, un ķērās pie 
darba. Katru šķīvi vispirms noskalojis ūdenī, viņš notīrīja ar smil
tīm un beidzot nosusināja sava krekla malā. Liels vilnis uztvēra un 
nesa prom vienu no šķīvjiem, taču zēns metās pakaļ un ar vienu 
lēcienu bēgli panāca. Kad visi trauki bija nomazgāti, puisēns, jautri 
svilpodams, atgriezās pie laternas. Ģimene nupat beidza vākt kopā 
pārējās mantas.

—  Kur tu tik ilgi ķēpājies? — namamāte uzsauca griezīgā balsī.
—  Tu laikam domā, ka mēs tevi gaidīsim līdz rītam? Kusties ve ic ī
gāk!

Zens klusēdams saka likt traukus grozā.
— Pagaidi, papriekš pārskaitīsim. Cik šķīvju? Seši?
Puisēns pārskaitīja šķīvjus un pamāja ar galvu.
—  Bet karotītes? —  Sieviete nelikās mierā, acīgi uzmanīdama 

katru viņa kustību. —  Cik karotīšu? Es redzu tikai piecas!
Pārskaitījis karotītes, puisēns noteica:
—  Pareizi, ir tikai piecas karotītes.
—  Piecas? —  Sieviete sasita plaukstas. —  Bet bija taču sešas! 

Vai tad tu vienu esi pazaudējis, vai?
—  Kāpēc pazaudējis! — iejaucās vīrietis. —  Nospēris, protams! 

Pameklē viņam kabatā!
Puisēna roka aizsedza izspīlēto kabatu ar vērtīgajām gliemež

nīcām.
—  Gādā tik rokā sesto karotīti! —  resnais vīrietis ierēcās, drau

doši grozīdams vareno kaklu. — Kas tev tur kabatā? Krāmē laukā!
Nenovērsdams acu no draudīgā vērša auguma, kas nāca arvien 

tuvāk, puisēns neviļus atkāpās pāris soļu.
—  Es neesmu ņēmis jūsu karotīti, —  viņš beidzot izdabūja pār 

trīsošajām lūpām. — Kā lai es zinu, kur tā palikusi!
—  Ak  nezini? Kas tad lai zina? —  Resnais sagrāba puisēnu aiz 

matiem un atvēzējies iesita viņam pa seju.
— Tūlīt pat atdod karotīti! —  kliedza sieviete.
—  Man taču nav! — asaras rīdams, cieti noteica puišelis. —  Un 

kabatā ir tikai manas paša lietas!



— Paša lietas?! —  ierēcas resnais. — Mes tūlīt paskatīsimies, kas 
tās par paša lietām!

Viņš vēlreiz parāva puisēnu aiz matiem, bet spalvainā ķetna 
atgrūda vājo rociņu, kas sargāja kabatu. Gribēdams paglābt savus 
dārgumus, puisēns ar visu augumu centās izrauties. Roka atbrīvoja 
viņa matus, taču tūlīt sagrāba kaklu kā knaiblēs.

—  Izmukt gribi, nelieti? . . .  Paskatīsimies . . .  kā tu . . .  iz
muksi! . . .  —  resnais, sēkdams no aizdusas, ņēmās izgriezt zēnam 
roku.

Puisēns iekaucās aiz sāpēm, bet spalvainā ķetna, saspiezdama 
gliemežnīcas, iebrauca kabatā.

—  Kur tu karotīti atradīsi! —  resnais noteica sievai. —  Maita . . .  
piestūķējis pilnu kabatu . . .  ar visādiem mēsliem!

—  Pieredzējis zaglis! —  tagad ierunājās arī meitene. Viņa bija 
pagājusi sānis, aizsegdama mazākos brāļus un māsas, gluži kā perē
tāja, glābdama savus pēcnācējus no vanaga.

Puisēns vairs nepretojās, un vīrietis meta smiltīs visu, ko atrada 
kabatā: gliemežvāku gabaliņus, aukliņu, jaunu vara paisu1 un bron
zas amuletu.

— Nav? — sieva nepacietīgi vaicāja.
— Nav! —  noburkšķēja resnais. —  Kur gan tas netīrais sušķis to 

ir noslēpis?
— Viņš taču nesa traukus uz jūru, — atgādināja meitene.

—  Droši vien ieracis kaut kur smiltīs.
— Kucēns tāds, bet, redz, kā prot visus zagļu stiķus, —  norūca 

vīrietis, neveiksmes saērcināts. —  Skat, kur tavas paša mantas! Vāc 
kopā, ja vēlies! —  Viņš sāka ar kājām izspārdīt puisēna bagātību.

Rāpodams uz ceļiem pa smiltīm, puisēns drudžaini meklēja savus 
dārgumus. Viņš uzdūrās ēdiena paliekām, saspiestām papīra krūzī
tēm un palmas lapu paplātēm, tukšiem kokosa riekstiem. Tumsā 
nospīdēja cigarešu kārbiņas ietinamais papīrs. Smiltis pazibēja 
kāds tumšs priekšmets, līdzīgs viņa amuletam, taču tā bija ķieģeļa 
lauska. Tad viņa roka uzgrūdās kaut kam lipīgam un glumam — 
pussapuvis kokosa rieksts . . .  Te viņš ievēroja, ka resnuļa ģimene 
aiziet no pludmales. Pārtraucis meklēšanu, puisēns metās tiem 
pakaļ.

— Atdodiet manu amuletu! —  Puisēna balsī jautās asaras.
— Lasies! — vīrietis viņu atgrūda.
Puisēns ieķērās viņam rokā.
—  Atdodiet! Nelaidīšu vaļā, kamēr neatdosiet!

1 Paisa —  pati sīkaka monēta Indijā.



— Vācies prom, kamēr vēl galva uz pleciem turas! —  Vīrietis 
ar visu augumu metās uz priekšu, cenzdamies atbrīvot savu roku.
—  Iedomājies mani šantažēt, staigules puika tāds!

—  Neuzdrošinieties lamāt manu māti! —  kliedza mazais.
—  Atšujies, es tev ar labu saku, ja ne . . .
Vīrietis belza puisēnam pa krūtīm, taču tas noturējās kājās un, 

pielēcis klāt savam ienaidniekam, ieķērās ar zobiem viņa gaļīgajā 
rokā. Resnais iekaucās, nogāza puišeli smiltīs un sāka nikni viņu 
spārdīt ar kājām. Sieva ar bērniem kliegdami metās pie satracinātā 
tēva. Troksni izdzirduši, saskrēja ļaudis.

—  Sit! Kaut vai nosit! —  izmisis kliedza puisēns. —  Tikpat ne
aiziešu no šejienes, kamēr neatdosi amuletu! Sit vien!

Beidzot vairāki vīrieši no pūļa atrāva saprātu zaudējušo resnuli 
no viņa upura.

Viņa sieva klaigādama pavērsās pret pūli.
—  V ēl slapjš aiz ausīm, bet jau zog! Gribējām viņam palīdzēt, 

piedāvājām aiznest mantas, bet šis ņem un nozog karoti. Saku 
viņam, lai atdod karoti, bet šis laižas mukt! Pie tam kost vē l sa
domā! Palīdzi nu vēl tādiem!

—  Es viņu tikai aiz pinkām paraustīju, bet tādi būtu jāšauj 
nost, —  savukārt taisnojās vīrs. —  Vai tad tas ir cilvēks? Sliktāks 
par suni! Būtu man teikšana, es šitos klaidoņus dzīvus zemē raktu! 
Nelietis! Pats zog un tad vēl kliedz —  atdod!

Divi vīrieši cieši turēja puisēnu, kurš, tiekdamies izrauties, ar 
visu augumu gandrīz vai gāzās smiltīs.

— Māte mirstot man iedeva amuletu! — zēns elsodams sauca.
—  Lai viņš atdod manu amuletu!

— Viņu vajag uz cietumu aizgādāt! —  iebļāvās resnais. —  Amu
letu droši vien kādam nozadzis!

— Lieciet viņu mierā, —  kāds no pūļa mēģināja pierunāt vīrieti,
— jūs taču esat godīgs cilvēks, kāpēc jums noņemties ar visādiem 
draņķiem? Tādi tik vien zin kā aptīrīt kabatas! Jums līdz ir sieva, 
bērni. Labāk būtu gājuši mierīgi uz māju . . .

Pūlis pieauga. Atskanēja balsis:
—  Kas tur notiek?
— Noķerts zaglis!
— To nolādēto dēļ vakaros nemaz nevar pludmalē rādīties!
— Tur viņiem ir zaļa dzīve!
— Jūs tikai paklausieties, kā tas zaglēns lamājas!
— Lai jau! Nav vērts tam piegriezt uzmanību!

Beidzot pierunāšana ietekmēja resnuli, ģimene bariņā devās 
prom uz pilsētu. Ab i vīrieši vēl joprojām turēja puisēnu, bet tas,



raudādams un tiekdamies atbrīvoties, lamāja savu mocītāju. Tikai 
tad, kad resnais vīrietis baltajā kreklā nebija vairs redzams, pui
sēnu beidzot palaida vaļā, uz šķiršanos vēl apveltot ar kārtīgu 
pliķi. Puisēns, paskrējis tālāk, nometās guļus vēsajās smiltīs. Elsas 
raustīja viņa kalsno augumu.

Virs jūras bija satumsis un uguņu virtene gar krastmalu tagad 
izskatījās vēl spožāka. Pūlis krastmalā kļuva arvien retāks, un drīz 
vien jūrmala bija pavisam tukša. Nodzisa lukturi. Soliņu silueti 
krastā iegrima tumsā. Viļņi, klusi guldzot, sitās pret krastu un 
šalkojot vēlās atpakaļ. Tālumā kā niecīgi jāņtārpiņi šur tur mirgu
ļoja zvejnieku laivu uguņi. Jūras rūkoņa arvien vairāk pieņēmās. 
Tagad tajā ieskanējās arī apslāpētas vēja gaudas. Vējš aizvien 
neatlaidīgāk pūta uz aizmigušās pilsētas pusi.

Smiltīs, pie paša ūdens, gandrīz saplūstot ar tumšajiem viļņiem, 
nekustīgi melnēja puisēna augums. Te viņš sakustējās, lēni piecēlās 
kājās un grīļodamies devās prom gar krastmalu. Paklupis pret kaut 
ko apaļu, puisēns izlamājās un pikti aizspēra kokosrieksta čaumalu. 
Gabaliņu paripojusi, tā nokrita smiltīs. Puisēns spēra vēlreiz. Čau
mala palēcās un iekrita tumšajā ūdenī, bet tūlīt iznira no jauna 
viļņa galotnē. Puisēns pieliecās un, pacēlis akmeni, ar visu spēku 
trieca to pret uzmācīgo čaumalu, it kā tā būtu viņa mocītāja tuk
lais vieplis.



ORASIO KIROGA, 

urugvajiešu rakstnieks

m il z īg a is  b r u ņ u r u p u c is

Reiz Buenosairesā dzīvoja kāds cilvēks. Viņš dzīvoja laimīgi, 
jo  bija vesels un strādīgs. Taču vienreiz viņš saslima, un ārsti teica, 
ka viņš varot atlabt vienīgi, dzīvojot svaigā gaisā, bet pilsētā palikt 
nekādi nedrīkstot. Tomēr braukt projām viņš negribēja: ja viņš 
aizbrauktu, jaunākie brāļi nomirtu no bada. Jo dienas jo  viņam 
kļuva ļaunāk, un tā pēdīgi kāds viņa draugs, zooloģiskā dārza 
direktors, sacija viņam:

— Jūs esat mans draugs, un es zinu, ka jūs esat godīgs un strā
dīgs cilvēks. Tāpēc es gribu, lai jūs aizbrauktu no pilsētas uz mežu. 
Tur jūs staigāsiet svaigā gaisā un ātri vien atspirgsiet. Un, tā kā 
jūs trāpīgi šaujat, pamediet pagaidām meža zvērus, bet, kad at
griezīsieties, atvediet man zvērādas, es samaksāšu naudu jau 
iepriekš, lai jūsu brāļuki bez jums nenomirtu badā.

Slimnieks bija ar mieru un aizbrauca dzīvot tālu jo  tālu no 
pilsētas, pat vēl tālāk nekā Misjonesa.

Tur bija ļoti silts, un slimnieks pamazām atveseļojās.
Mežā viņš dzīvoja gluži viens un gatavoja sev ēst pats. Viņš 

medīja putnus un meža zvērus, un tāpēc pusdienās viņam vienmēr 
bija gaļa. Bez tam viņš ēda augļus, kurus rāva no kokiem. Viņš 
pārgulēja zem koka, bet lietainās dienās no palmu lapām piecās 
minūtēs nopina sev pajumti un sēdēja zem tā, pīpi kūpinādams; bet 
lietus gāza, un mežs visapkārt no vētras dārdiem drebēja.

No nošauto zvēru ādām viņš bija pagatavojis saini un vienmēr 
nēsāja to uz pleca. Viņš bija noķēris daudz indīgo čūsku un ielicis 
tās izdobtā ķirbī; tajā zemē ķirbji izaug tik lieli kā petrolejas kan
nas.

Un veselība atkal bija atgriezusies mūsu medniekā, un viņš atkal 
kļuvis sārts un stiprs. Un tad kādā jaukā dienā, kad viņam ļoti 
gribējās ēst, jo  pēdējās divās dienās viņam medībās nebija veicies, 
viņš ieraudzīja ezera krastā milzīgu jaguāru, kas, turēdams ķepās 
bruņurupuci, grieza to uz sāniem, lai pabāztu ķepu zem bruņām 
un ar nagiem izdabūtu gaļu. Ieraudzījis cilvēku, jaguārs draudīgi 
ierēcās, palēcās un grasījās jau uzklupt medniekam, taču labais 
šāvējs ielaida lodi jaguāram starp acīm un sašķaidīja tam galvas



kausu. Pēc tam viņš nodīrāja ādu, kas bija tik liela, ka to varētu 
kā paklāju izklāt istabā pa visu grīdu.

— Bet tagad, —  mednieks sacīja, —  es ieēdīšu bruņurupuča 
gaļu, saka, tā esot ļoti garda.

Taču, piegājis pie bruņurupuča, viņš ieraudzīja, ka tas ir ievai
nots —  galva tam tik tikko turējās pie rumpja.

Kaut gan mednieks bija izsalcis, viņam tomēr nabaga bruņuru
puča sametās žēl. Apsējis auklu šķērsām tā ķermenim, viņš aizvilka 
to līdz nojumei un, saplēsis apsējiem savu vienīgo kreklu, jo  lupatu 
viņam nebija, apsaitēja bruņurupuča galvu. Viņam vajadzēja vilkt 
bruņurupuci aiz auklas, jo  tas bija milzīgs, augstāks par krēslu, un 
svēra tik, cik pieaudzis cilvēks.

Bruņurupucis tā arī palika kaktā zem nojumes un gulēja tur 
augām dienām, ne reizes pat nepakustēdamies.

Mednieks katru dienu ārstēja bruņurupuci, pārsiedams tam 
galvu, bet pēc tam viegli pliķēja ar roku tam pa muguru.

Pēdīgi bruņurupucis atlaba. Bet tad saslima mednieks pats. V i
ņam piemetās karsonis, sāpēja viss ķermenis. Viņš nolikās un vairs 
necēlās. Karsonis pieņēmās spēkā, mednieku mocīja slāpes, un rīkle 
izkalta. Viņš saprata, ka ir smagi saslimis, un tad ierunājās, kaut 
ari bija gluži viens un cilvēki viņu nevarēja dzirdēt.

— Es nomiršu, —  mednieks sacīja, —  es šeit esmu viens, man 
nav spēka piecelties, un nav cilvēku, kas man pasniegtu glāzi 
ūdens. Es nomiršu šeit no bada un slāpēm.

Pēc kāda laika karsonis kļuva vēl stiprāks un viņš zaudēja 
samaņu.

Taču bruņurupucis visu dzirdēja un saprata, ko bija gribējis 
teikt mednieks. Un dzīvnieks nodomāja:

«Sis cilvēks neapēda mani toreiz, kaut gan bija ļoti izsalcis. Viņš 
mani izārstēja. Tagad es ārstēšu viņu.»

Bruņurupucis devās pie ezera, sameklēja maza bruņurupuča bru
ņas un, kā nākas, notīrījis tās ar pelniem un smiltīm, ielēja ūdeni 
un iedeva padzerties cilvēkam, kas, zaudējis spēkus, gulēja uz sava 
pončo un mira no slāpēm. Tad bruņurupucis gāja meklēt garšīgas 
saknes un maigas zālītes un atnesis deva tās medniekam ēst. Med
nieks ēda un pat neievēroja, kas viņu baro, jo  visu laiku murgoja 
un nevienu nepazina.

Ik ritu bruņurupucis klaiņāja pa mežu un, uzgājis garšīgas sak
nes, nesa tās medniekam; ja bruņurupucis pratis kāpt kokos, tas 
būtu sadabūjis medniekam arī augļus.

Tā bruņurupucis ēdināja mednieku daudzas dienas no vietas, bet 
cilvēks pat nenojauta, kas viņam nes ēdamo. Kādā jaukā dienā viņš



nāca pie samaņas un, pametis skatienus uz visām pusēm, redzēja, 
ka zem pajumes mitinās vienīgi viņš un bruņurupucis, bet tas galu 
galā bija tikai dzīvnieks.

Un mednieks atkal ierunājās:
—  Es esmu gluži viens šai mežā, drudzis atkal uznāks, un es šeit 

nomiršu, bet zāles, ar kurām mani var izārstēt, ir tikai Buenosai- 
resā. Taču līdz turienei es nemūžam nespēšu aiziet, un man būs 
jānomirst tepat. . .

Kā viņš pateica, tā ari notika: tai pašā vakarā drudzis sākās ar 
jaunu spēku, un viņš atkal zaudēja samaņu.

Taču arī šoreiz bruņurupucis bija dzirdējis viņa vārdus un teica 
sev:

«Ja viņš paliks mežā, viņš noteikti nomirs, jo  zāļu šeit nav. Man 
jāaiznes viņš uz Buenosairesu.»

To pateicis, bruņurupucis nogrieza tievas, stipras, v irvei līdzī
gas liānas, prātīgi novietoja sev uz muguras mednieku un, kā nā
kas, piesēja, lai viņš nenoveltos. Labu brīdi bruņurupucim nekādi 
neizdevās kārtīgi pielāgot sev uz muguras šauteni, zvērādas un 
ķirbi ar čūskām, tomēr beidzot, visu sakārtojis, netraucējot slim
nieku, tas varēja doties ceļā.

Tā ar nastu uz muguras bruņurupucis tikai gāja, gāja un gāja, 
gāja dienu un gāja nakti. Tas gāja pa mežiem un laukiem, peldēja 
pār jūdzi platām upēm, līda pa neizbrienamiem purviem, kur ne
skaitāmas reizes bezmaz vai iestiga, bet dzīvniekam uz muguras 
gulēja mirstošais cilvēks. Pēc katrām septiņām astoņām stundām 
bruņurupucis apstājās kādā sausā vietā, atraisīja v irv i un uzmanīgi 
noguldīja slimo zaļajā zālītē. Pēc tam gāja pēc ūdens, sadabūja 
saldās saknes un visu to deva medniekam. Tad dzīvnieks ēda pats, 
lai gan jutās tik ļoti noguris, ka labāk būtu gulējis.

Dažreiz bruņurupucim vajadzēja iet zem kveldīgajiem saules 
stariem; bija tveicīga vasara, mednieku mocīja stiprs drudzis, un 
viņš skaļi murgoja, gandrīz vai mira no slāpēm. Viņš kliedza: 
«Dzert! Dzert!» Un bruņurupucim vajadzēja bieži dot viņam dzert.

Tā bruņurupucis gāja dienām un nedēļām ilgi. A r katru stundu 
viņi tuvojās Buenosairesai, taču ar katru stundu bruņurupucis kļuva 
aizvien vārgāks un vārgāks, aizvien vairāk pagura, kaut arī par 
savu likteni nesūrojās. Reizēm bruņurupucis pakrita un ilgi nogu
lēja nekustēdamies, bet mednieks nāca pie samaņas un sacīja:

— Es nomiršu, man kļūst aizvien sliktāk, mani izārstēt varētu 
tikai Buenosairesā. Bet es nomiršu viens šeit mežā.

Viņš domāja, ka joprojām atrodas zem nojumes, un neko nere



dzēja sev apkārt. Tad bruņurupucis cēlās augšā un atkal devās 
ceļā.

Taču reiz, kad jau krēsloja, nabaga bruņurupucis nokrita un 
vairs nespēja piecelties. Spēki to bija atstājuši. Dzīvnieks taču ve 
selu nedēļu nebija ēdis, lai ātrāk sasniegtu Buenosairesu.

Kad pilnīgi satumsa, bruņurupucis ieraudzīja tālu pamalē kaut 
kādu gaismu, kaut kādu mirdzumu, kas apstaroja visu debess velvi, 
taču dzīvnieks nezināja, kas tas ir. Viņš juta, ka kļūst aizvien vār
gāks, un aizvēra acis, lai nomirtu blakus medniekam, ar skumjām 
domādams par to, ka nespēja izglābt cilvēku, kas bija pret viņu tik 
labs.

Un tomēr bruņurupucis bija jau sasniedzis Buenosairesu, kaut 
arī nemaz to neapzinājās. Gaisma, ko tas redzēja debesīs, bija pilsē
tas uguņu atblāzma, un tas mira, atrazdamies pie sava varonīgā 
ceļojuma mērķa.

Tad kāds pelēns —  iespējams, tas bija pelēns Peress1 —  nejauši 
ieraudzīja mirstošos ceļiniekus.

— Tas tik ir bruņurupucis! —  pelēns iesaucās. —  Nekad vēl ne
biju redzējis tik lielu bruņurupuci. Bet kas tev ir uz muguras? Vai 
malka?

—  Nē, —  skumji noteica bruņurupucis. —  Cilvēks.
— Bet uz kurieni tu ar viņu ej? —  vaicāja ziņkārīgais pelēns.
— Es eju . . .  Es eju . . .  Es gribēju iet uz Buenosairesu, — nabaga 

bruņurupucis pateica tik klusu, ka to gandrīz nevarēja sadzirdēt.
—  Taču, acīm redzot, vajadzēs nomirt šeit pat, jo  es nemūžam ne
spēšu tur a iz iet. . .

— Ak, tu muļķi, muļķi, —  pelēns sacīja smiedamies. —  Nekad 
nebiju redzējis tādu muļķa bruņurupuci! Tu taču jau esi atnācis- 
Buenosairesā! Mirdzums, ko tu redzi tur tālāk, ir Buenosairesas 
ugunis.

To izdzirdējis, bruņurupucis sajuta sevi tādu spēku, kādu nekad 
nebija jutis, jo  viņā atkal atausa cerība izglābt mednieku. Un 
bruņurupucis devās ceļā.

Rītausmā, kad visi vēl gulēja, zooloģiskā dārza direktors ierau
dzīja pusdzīvu, dubļiem notašķītu bruņurupuci, uz kura muguras, 
cieši jo  cieši ar liānām piesiets, gulēja mirstošs cilvēks. Direktors 
pazina savu draugu un acumirklī sadabūja zāles, kuras ieņēmis 
mednieks uzreiz atspirga.

Kad mednieks dabūja zināt, ka bruņurupucis viņu izglābis, 
ka nogājis trīssimt jūdžu, lai to izārstētu, viņš vairs negribēja no

1 Pelēns Peress —  argentīniešu pasaku tēls.



dzīvnieka šķirties. Un, tā kā mednieks nevarēja turēt bruņurupuci 
savā mājā, jo tur bija ļoti maz vietas, viņa draugs ierosināja paņemt 
to pie sevis zooloģiskajā dārzā un apsolīja izturēties pret to kā pret 
paša bērnu.

Tā ari notika. Bruņurupucis, laimīgs par apkārtējo cilvēku uz
manību un laipno izturēšanos, pastaigājas pa visu dārzu. Tas, kurš 
katru dienu plūc zāli pie pērtiķu būra, ir jums jau pazīstamais 
bruņurupucis.

Vakaros mednieks ierodas pie bruņurupuča viesos, un tas jau no 
tālienes pazīst drauga soļus. Viņi kopā aizvada dažas stunas, un 
bruņurupucis nekad nelaiž viņu ātrāk vaļā, iekams atvadoties viņš 
nav maigi papliķējis tam pa muguru.



ILDA PERERA SOTO, 

kubiešu rakstniece

JŪRA

Apolo dzīvo, kā mēdz teikt, pāris soļu atstatumā no jūras. Bet 
jūru vēl nekad nav redzējis. Savādi, vai ne?

No skolotājas viņš daudzreiz dzirdējis vārdus: «Ziemeļos Kubu ap
skalo Meksikas jūras licis, dienvidos —  Antiļu jūra, austrumos . . . »  
Bet kas tad to visu var atcerēties! Ja pats varētu redzēt jūru!

Apolo ir ņiprs, jautrs nēģerēns; viņa melnajā, spīdīgajā sejā 
draiski mirdz balti zobi. Kad viņš smejas, šķiet, ka būtu iedegusies 
del Morro bāka.

Mājās, niedru būdā, kas paceļas cukura plantācijas malā, pret 
viņu izturas gandrīz kā pret pieaugušu cilvēku. Bet viņam ir tikai 
septiņi gadi. Māte ar viņu ir ļoti apmierināta, starp citu gan — 
tāpat kā ar saviem pārējiem bērniem, kuru tuvumā viņa augu 
dienu rosās tikpat kā cāļu māte. Māte Apolo uzskata par visprātī
gāko no visas ģimenes. Pat tēvs Apolonio klusībā jūt cieņu pret 
savu saprātīgo dēlu.

Apolo itin bieži uzdod tēvam tādus jautājumus, uz kuriem tam 
grūti atrast atbildi.

—  Kāpēc saule vienmēr lec vienā un tai pašā v ietā? . . .  Kā var 
izaugt tik liels stublājs, ja iestāda pavisam mazu sēkliņu?

Tēvs apmulsis kasa sprogaino galvu un, lūkodamies uz zemi, 
mēdz atbildēt:

—  Ej, Apolo, un pasaki mātei Pančai, lai tev iedod maizes ga
balu.

Bet ne jau pēc maizes kāro Apolo, un tēvs Apolonio to ļoti labi 
zina . . .

Jūra .. . Jūra? Bieži naktīs puisēns par to domā. Ziemeļos Kubu 
apskalo Meksikas jūras līcis, dienvidos — Antiļu jūra, austru
mos . . .

Reiz viņš pa galvu pa kaklu metās skriet uz ciematu.
Mācītājs! . . .  Tas gan viņam paskaidros, kas ir jūra. Mācītājs, 

kurš vienmēr Apolo pacienā ar konfekti, kad viņš atnāk uz baz
nīcu. Apolo atskrēja līdz baznīcai, iegāja iekšā, bet tad uzreiz v i
ņam uznāca bailes. Visapkārt klusums, tumsa un tukšums. Turklāt 
tāda neparasta smarža un šis nesaprotamās bildes pie sienām . . .  un 
mācītāja sutana. Mācītājs var vēl noskaisties, jo  Apolo svētdienās



iet uz baznīcu tikai tāpēc, lai dabūtu konfekti. Varbūt labāk mukt 
prom? Bet bija jau par vēlu.

— Ko tu šeit meklē, mans dēls?
—  Padre, kāda izskatās jūra?
Un padre Fransisko gluži tāpat kā tēvs mulsumā nodur acis. Nē, 

arī viņš nav spējīgs paskaidrot Apolo, kāda izskatās jūra.
—  Jūra, — saka mācītājs, —  ir kaut kas neaptverams . . .
«Kas tas ir —  neaptverams? Varbūt tā gluži vienkārši ir ļoti 

liela?» domā Apolo. «Bet liels ir arī tēvs, kalns un mūsu baznīca ar 
diviem tornīšiem, kuri tikpat kā rokas stiepjas pret debesīm . . . »

Mācītājs pieved Apolo pie statujas, kurai pakājē izplešas kaut 
kas ciets un gaiši zils.

—  Paskaties, Apolo, tā ir jūra. īstenībā jūra gan nav tāda, tā nav 
cieta kā šeit, bet šķidra kā ūdens, ko tu dzer. Tā, lūk, mans dēls. 
Vairāk, šķiet, es tev nekā nevaru pateikt.

Bet zēnam ar tādu paskaidrojumu nepietiek. Nodūris melno, kā 
zābaku smērs spīdīgo galvu, viņš iziet no baznīcas. Ielas bruģi iz
raibo gaismas kvadrāti — atspulgi no namu logiem. Apolo velkas 
uz mājām, uz savu nabadzīgo būdu, pamezdams aiz muguras val
dzinošo ciemata mājīgumu.

* *  *

Dažas dienas zēns jūru ir aizmirsis. Bet tad viņš dabū zināt, ka 
svētdienās ciemā allaž ierodoties kāds zvejnieks. Apolo nolemj 
ar viņu satikties.

Zēns ieraudzīja zvejnieku krodziņā. Viņš klusēdams sēdēja pie 
galdiņa, aptvēris ar roku vīna glāzi, un blenza uz galda stūri. Ap 
zvejnieka galvu mutuļoja tabakas dūmu virpuļi. Apolo gribēja 
pajautāt zvejniekam, kāda izskatās jūra, bet vārdi kā izbijušies 
sastingst viņam uz lūpām. Un nēģerēns nodomā, ka labāk ir aiziet 
un neuzsākt sarunu ar šo spēcīgo, jūras smaku piezīdušos, ierei
bušo zvejnieku.

Arā jau spīd mēness. Apolo paātrina gaitu. Pārskrējis mājās, viņš 
atrod māti Panču stipri uztraukušos. Šī jau ir otrā reize, kad viņš 
aizgājis no mājām, nepalūdzis atļauju. Tēvs lēnām ņem nost siksnu. 
Tikai tagad Apolo saprot, ka viņam nevajadzēja tā darīt. Jau gulē
dams gultā, zēns dziļi pārdzīvo to, ka viņš vēl aizvien ir tik maziņš. 
Tumšajā istabiņā klusām ienāk māte. Bet Apolo ir skumji ap sirdi, 
viņam negribas runāt, un viņš izliekas aizmidzis. Visi viņu tikai 
bar, un neviens nevar prātīgi paskaidrot, neviens viņam nevar pa



teikt, kāda tad īsti izskatās jūra. Ne skolotāja, ne mācītājs, ne zve j
nieks.

Un pēkšņi viņam ienāk prātā senjora Adele. Apolo šad tad iz
pilda dažādus viņas uzdevumus: gan aizskrien pēc avīzes, gan pēc 
kā cita, gan aplaista viņas dārzā puķes. A iz uztraukuma viņš gan
drīz pietrūkstas no gultas: lai nu kurš, bet viņa jau nu gan zinās! 
Bet tad viņš atceras siksnu. . .  Un nez kāpēc pēkšņi uznāk ari 
miegs. Un Apolo, ietinies ar galvu segā, cieši aizmieg.

* * *

Nākamajā dienā Apolo nedabūja atļauju iziet no mājām. Tēvs 
viņam lika novākt tomātus. Un pēc tam sāka līt.

Apolo pārģērbās un apsēdās uz būdas sliekšņa. Noplūcis smil
dziņu, viņš sāka to košļāt. Turklāt, kā parasti, iegrima domās. Par 
skolu, par ticības mācības stundām, kuras viņš galīgi nesaprata . . .

Vai! . . .  Re, kur lien vabole — skarabejs. Skarabejs ir tik liels, 
mežonīgs zvērs, viņam ir milzīgi ilkņi . . .

Iegrimis domās, Apolo skatās, kā vabole tekā šurpu turpu pa 
viņa basajām kājām, pēc tam viņš paņem to rokās; vabole, paķepu- 
rojusies ar īsajām kājiņām, atbrīvojas no gūsta un aizrāpo kuplajā 
zālē.

Debess, it kā iežēlodamās par nēģerēnu, noskaidrojas, un Apolo 
tīrās bikšelēs, bet ar netīriem zābakiem kājās dodas uz ciemu. Lie
tus visās malās pametis nelielas peļķītes. Pa tām brizdams, Apolo 
iztēlojas, ka viņam zem kājām katrā peļķītē atspoguļodamās trīsuļo 
debess strēlītes.

Beidzot viņš ir pienācis pie senjoras Adeles mājas, ap kuru pa
ceļas skaists režģu žogs. Dārzā aug daudz, daudz puķu. Apolo tām 
uzsmaida. Vārtiņi, jautri čīkstēdami, apsveic viņa ierašanos. Uz 
visām pusēm pavēries, Apolo no jauna iznāk uz ielas, pēc tam 
pārlec pāri režģu žogam.

Parasti Apolo šai mājā iet iekšā pa sētas durvīm, bet šodien bija 
atvērtas parādes durvis, un viņš izmantoja šo gadījumu. Viesistabā 
zēns uzskrēja virsū kaut kādam neredzētam melnam, spīdīgam 
priekšmetam. Nēģerēns piegāja tuvāk, pacēla vāku un ieraudzīja 
daudzus jo  daudzus rindā guļošus baltus zobus. Apolo piespieda 
vienu zobu, un tas iedziedājās! «Varbūt tas mani redz?» zēnam iešā
vās prātā. Apolo nolaida pirkstus uz šiem dīvainajiem zobiem, un 
mazā, omulīgā viesistaba pielija skaļām skaņām.

Durvīs, par viņu smiedamās, stāvēja senjora Adele. Viņu ierau-



dzijis, Apolo apmulsa un, neattapdamies atvainoties, apjucis rau
dzījās viņā plaši ieplestām acīm. Pēc tam, negaidīdams, kad senjora 
sāks viņu bārt, sacīja:

— Es atnācu aplaistīt dārzu . . .  un . . .  pēc tam uzzināt. . . varbūt 
jūs man varētu pateikt, kāda īsti izskatās jūra . . .

—  Vai tad tu, Apolo, nekad neesi redzējis jūru?
—  Nē, es vēl nekad neesmu bijis Havannā. Mans brālis gan bija 

aizbraucis. . .
—  Vai zini ko, Apolo? Rīt es turp braukšu iepirkties. Tu vari 

man braukt līdzi, palīdzēsi nest saiņus. Un pie reizes redzēsi jūru. 
Ej un palūdz no mātes atjauju.

Apolo mazliet aizkavējās dārzā. Ir taču tik patīkami turēt rokās 
š|ūteni un iet basām kājām pa vēso, valgo zemi.

Jjc *  *

Havannā viņi iebrauca no Luijano puses. Debess, kas bija ap
ņemta augstiem dūmeņiem, karājās virs galvas kā taisnstūris. 
Apolo jutās neveikli tik daudzu svešu cilvēku vidū; jaunie zābaki 
spieda kājas, turklāt viņš ļoti baidījās nomaldīties. Senjorai Adelei, 
šķiet, nebija nemaz prātā nopirkt viņam kādu gardumu un parādīt 
jūru.

—  Ir jau vēls, Apolo. Paņemsim tūlīt taksometru.
Un viņi brauca pa dažādām ielām, kamēr izbrauca kādā ļoti 

plata ielā. Tā saucās Belaskojanas iela.
—  Pieturiet šeit.
Apolo paraudzījās apkārt. Baltā kolonnā dižojās zirgs, kurš, likās, 

kuru katru brīdi aizauļos debesīs. Un tālāk . . . jūra! . . . Viņš vairs 
nedzirdēja, ko senjora viņam stāstīja par slaveno ģenerāli Maseo. 
Izlēcis no automašīnas, viņš joņoja uz krastmalu un, atplētis muti, 
sajūsmā sastinga pie margām. Vējš pluinīja viņa kreklu. Tur, tā
lumā, izpletās gaišzila, rama, gandrīz nekustīga jūra, it kā viegli 
apbārstīta ar zelta pulveri. Vairāki šoneri lēnām slīdēja uz apvār
šņa pusi. Bet lejā, viņam zem kājām, vēja dzītas, dunēja sirmo 
viļņu augstās galotnes. Apolo nespēja atrauties no šā skata.

Viļņi pamazām metās tēraudpelēki. Drīz ūdens kļuva pavisam 
melns, un tajā iedzirkstījās pilsētas ugunis. Priekšā sāka mirgot del 
Morro bāka. Mēness bruģēja sev celiņu pār jūru.

Apolo izbailēs pagriezās pret gaismas pārplūdināto pilsētu, kas 
par viņa bailēm it kā smējās. Pēkšņi viņš jutās nomākts un noguris: 
tik daudz iespaidu vienā reizē. Apolo sametās neizsakāmi skumji,



ka tādā brīdī viņam nestāvēja blakus maigā māte, bet šī svešā sen- 
jora.

Sēdot autobusā, viņš domīgi raudzījās garām zibošajos kokos, 
telegrāfa stabos un vienmuļajās, citcitai līdzīgajās mājās.

Senjora laiku pa laikam pameta acis uz Apolo, it kā gaidīdama, 
ka tas ar viņu dalīsies savos iespaidos. Bet zēns klusēja. Viņam 
bija tāda dīvaina sajūta: viss bija gluži citāds, nekā viņš domāja . . . 
Piemēra dēļ var paņemt kaut viņa brālīti Omobono. O-mo-bo-no! 
Cik garš vārds, bet īstenībā brālītis ir pavisam maziņš. Bet tas, ko 
viņš, Apolo, šodien redzēja, ir tik milzīgs un neaptverams, taču 
saucas īsā, īsā vārdā «jūra»! Kā tad tā?!

Zēnu pārņēma nepārvarams gurdums, viss viņa augums bija it kā 
kļuvis smagāks no pilsētas putekļiem. Visdārgākā pasaulē viņam 
pēkšņi likās nabadzīgā būda cukurniedru lauka malā, mazs gabaliņš 
mīlīgās uzartās zemes . . . Un, saritinājies uz sēdekļa kamolā, viņš 
cieti aizmiga.



DORA ALONSO, 

kubiešu rakstniece

BĪSTAMAIS PIEDZĪVOJUMS

Gilje un viņa jaunais paziņa soļoja cauri vēsās rīta miglas dūma
kai. Pār viņiem rāmajās debesīs stāvēja rīta zvaigzne un lēnam slī
dēja jauns mēness.

Garās zāles birdināja rasu uz basajām zvejnieka kājām, bet viņš, 
šķiet, nejuta nedz valgo aukstumu, nedz griezīgos oļus, kurus mina 
viņa sacietējušās kājapakšas.

Viņi pargāja pāri šosejai un tad, pagājuši gabaliņu pa taciņu, 
kas vijās starp kuplajām nezālēm, iznāca pie jūras.

Sākās krasts, ko veidoja asi rifi. Bet arī šeit zvejnieks turpināja 
savu stingro gaitu, it kā nemaz nemanīdams griezīgos akmeņus. 
Bet zēns vienā gabalā klupa un gandrīz krita no kājām. Ar spēcīgu 
roku viņu pieturēdams, zvejnieks sacīja:

— Vai tu domā, ka es jau kopš dzimšanas pratu staigāt basām 
kājām pa asiem akmeņiem? Kājas man ir tādas tāpēc, ka visu mūžu 
esmu dzīvojis nabadzībā un kopš agras bērnības strādājis. V ēl jau 
pavisam nesen zvejniekiem bija suņa dzīve.

— Vai jūs šeit esat dzimis, Huan?
—  Jā, šeit. Mans tēvs un vectēvs arī bija zvejnieki. V iņi lika uz 

spēles savu dzīvību, bet loms tika kuģa īpašniekam vai uzpircējam.
— Un kad jūs sākāt strādāt? Kad gājāt skolā?
Zvejniekam sanāca smiekli.
—  Skolā? Kādā skolā? Mūsu apvidū to neviens nav ne redzējis. 

Es nekad neesmu pazinis ne burtus, ne ciparus. Un tāpat visa mana 
ģimene.

Giljem zvejnieku sametās žēl, viņš skumji nodūra galvu. To ievē
rojis, zvejnieks sacīja:

—  Tikai nedomā, lūdzu, ka arī tagad esmu tāds pats tumsonis. 
Tagad es protu lasīt un rakstīt, jo  tad, kad te cīnījās pret lasīt un 
rakstīt neprašanu, pie mums atsūtīja puišeli, tādu pašu kā tu, un 
viņš tikmēr nedeva man miera, kamēr es pats varēju uzrakstīt 
vēstuli.

Gilje aiz prieka stargja.
Apstājies viņš paraudzījās zvejniekā un lepni nobēra:
—  Es arī cīnījos pret lasīt un rakstīt neprašanu! Kalnos! Iemā

cīju lasīt un rakstīt sešiem zemniekiem!



Zvejnieks smaidīdams pastiepa lielo roku un tikpat kā ar dzelzs 
cimdu cieši paspiedu zēna roku.

— Braši, draugs! Ne par velti tu man uzreiz tā iepatikies.
Drīz zvejnieks un puisēns pienāca pie vecās piestātnes, kas bija 

sanaglota no rupjiem dēliem. Piestātnes malā vienmērīgi līgojās 
liela motorlaiva. Viņi iesēdās laivā, un zvejnieks iedarbināja mo
toru. Vispirms viņi piebrauca pie zvejnieku kooperatīva valdes: 
Huanam bija jāpieteicas, ka izbrauc jūrā. Tas tika ātri nokārtots, 
un, nezaudēdami laiku, Huans un viņa jaunais palīgs attālinājās no 
krasta.

No viļņa uz vilni lēkādama, motorlaiva šāvās uz priekšu pa caur
spīdīgo ūdeni, kurš vienā gabalā mainīja krāsu: ja dibens bija smil
šains, ūdens izskatījās gaišzaļš; ja apakšā bija aļģes, jūra kļuva 
tumšzaļa, gandrīz melna; bet tur, kur dibens pagadījās stipri dziļš, 
ūdens ieguva tumšzilu nokrāsu.

Zvejnieks paskatījās uz savu līdzbraucēju.
—  Kā būtu, ja mēs pirms murda izcelšanas pamestu līkumu gar 

piekrastes sēkli? Ja nu mums pagadītos zobenzivs? Tādu zivi vērts 
pameklēt. Tad tu redzētu, kā simt kilogramu smags ērms lido pa 
gaisu kā putns.

Nav nemaz jāsaka: šāds priekšlikums Giljem bija pa prātam. 
Huans vadīja laivu atklātā jūrā.

—  Kad zobenzivs norij āķi, tā kļūst ]oti bīstama, un tad vairs 
nav nekāda tūļāšanās! —  sacīja zvejnieks.

Gandrīz stundu viņi brauca taisni uz priekšu. Ūdens jau sen bija 
kļuvis tumši zils.

— Tagad zem mums ir septiņdesmit pieci metri. No šāda līdz 
divsimt piecdesmit metru dziļumam tad arī dzīvo zobenzivis.

Zvejnieks runāja ar stingru pārliecību, it kā redzētu, kas notiek 
zem laivas.

—  Vai mēs izmetīsim enkuru? —  Gilje iejautājās.
—  Nē, te ir pārāk dziļš. Tikai izslēgsim motoru. Un pēc tam es 

sagatavošu zvejas rīkus un parādīšu tev, kas jādara, lai vēlāk ne
viens nevarētu sacīt, ka tu nezini, kā jāzvejo zobenzivis.

Zvejnieks paņēma divus tievus makšķerkātus un divas lielas 
šķeteres neilona makšķerauklu gaišzaļā, caurspīdīgā krāsā, kas 
ūdenī nav redzama. Katras šķeteres galā ar īpašu zvejnieku mezglu 
viņš piesēja lielu āķi un apaļu svina svariņu, kam vajadzēja noraut 
āķi dziļumā un neļaut uzpeldēt ūdens virsū, kur zivis citcitu ne
medī.



Maukdams uz āķiem ēsmu —  pikuā zivs astes un dažas sardī
nes — , viņš paskaidroja:

—  Esma kustas ūdeni un izskatās dzīva, tālab zobenzivis tai uz
klūp.

— Bet kā lai zina, ka zivs ēsmu ir norijusi?
Gan pats redzēsi: to mums tūdaļ paziņos makšķerkāts.

—  Bet vai zobenzivs pretosies?
—  Tā ir īsts velns! —  atbildēja zvejnieks. —  Uzkodusies uz āķa, 

zobenzivs nepadodas. Un tad nu turi acis vaļā. Lieta ir nopietna. 
Iedomājies pats, ja simtkilogramīga zivs grūž laivu vai lec ārā no 
ūdens un metas tev virsū ar savu knābi. Tas taču ir garš un ass 
kā zobens. Gluži vienkārši ņem un izduras cilvēkam cauri.

Zēnam pār muguru pārskrēja salti šermuļi. Bet viņš noslāpēja 
bailes un klusībā nosolījās neuztraukties.

Pa to laiku zvejnieks, nolicis pie malas makšķerkātus, neilona 
auklu šķeteres, ēsmu un svariņus, sagatavoja vēl smaga, izturīga 
koka gabalu —  tādu kā klabekli.

—  Katram gadījumam. Pievilksim zivi pie laivas malas un tad — 
blaukt! —  sacīja zvejnieks.

Piecēlies kājās, viņš iemeta jūrā abus āķus, tomēr neļaudams 
tiem iegrimt lielā dziļumā. Pēc tam piesēja abus makšķerkātus stā
vus pie laivas malas tā, lai to gali slietos gaisā.

—  Tagad, kad zobenzivs norīs ēsmu, tā sāks raustīt auklu, un 
makšķerkāts lieksies un nolaidīsies līdz pat ūdenim. Tikmēr mēs 
varam mierīgi parunāties. Gribi, es tev pastāstīšu par zivīm, kādas 
sastopamas mūsu jūrās?

Un zvejnieks nolasīja Giljem veselu lekciju, atklādams zēnam 
aizraujoši interesantas ziņas par jūru, kas viņam vēl bija pilnīgi 
sveša. Pastāstīja, ar ko atšķiras cita no citas dažādas zobenzivju 
sugas un ar kādiem paņēmieniem tās zvejo; pēc tam sāka stāstīt, 
kā tagad dzīvo Kubas zvejnieki, par pēcrevolūcijas laikā nodibi
nāto jūrskolu, par jaunajiem zvejniekiem, kuri tagad dodas zvejā 
tālu prom no dzimtās salas krastiem. Un tik labi bija šeit līgoties 
laivā baltām putu aitiņām izrakstītās zilās jūras vidū zem mirdzošas 
debess.

Aizrāvušies ar sarunu, zvejnieks un Gilje nebija uzreiz pamanī
juši, ka viens makšķerkāts stipri saliecies un ka tā gals pieskāries 
pie ūdens. Bet tagad zvejnieks bija to ieraudzījis, viņš pietrūkās 
kājās un sāka kliegt:

—  Celies augšā! Zobenzivs!
Giljem pēkšņi uznāca vēlēšanās atrasties kaut kur tālu projām, 

lai nebūtu jāredz, kā baismīgā zivs izlēks no jūras un trauksies pa



gaisu tikpat kā lielkalibra šāviņš, bet šīs jūtas tūdaj aizstāja citas: 
viņam jāpārvar savas bailes, jāpierāda, ka viņš ir cienīgs slavenā 
zvejnieka un drosminieka Huana Kinkontes draudzības. Sakodis 
zobus, lai apvaldītu lūpu trīcēšanu, Gilje metās pie zvejnieka. Un 
tikai īsā pavēle: «Nekusties!» —  apturēja viņu uz vietas.

Viņš paklausīgi sastinga, nenolaizdams acu no zvejnieka sa
springtās sejas: viņš saprata, ka tūlīt sāksies cīņa uz dzīvību un 
nāvi starp cilvēku un jūras nezvēru.

Zvejnieks ar apbrīnojamu ātrumu atkabināja auklu no makšķer
kāta un satvēra to abām rokām. Nostājies stingrāk uz kājām, viņš 
noliecās, nolaizdams rokas ar auklu līdz pašam laivas dibenam, 
un tad vienā rāvienā strauji pacēla tās virs galvas, lai āķis iecirstos 
zivs žaunas. Tad lēnām, bet nepārtraukti, metru pēc metra, viņš 
sāka vilkt ārā auklu, un aukla savilkās kā tērauda stieple. Z ve j
nieka tulznainās pēdas bija it kā ieaugušas laivas dibenā. Varenie 
muskuļi zem iedegušās ādas piepūtās, uz sejas un krūtīm izspiedās 
sviedru lāses. Saraustīti elpodams, viņš izmeta:

— Uzmanies! Tagad šis nezvērs sāks meklēt izeju uz augšu. Uz
mani auklu!

Gilje ieraudzīja: cieši savilktā aukla gandrīz līmeniski iegrimst 
tumšajā ūdenī. Zvejnieks satrauktu skatienu to vēro, cenzdamies 
uzminēt, kur šaudās jūras nezvērs, kas aiz sāpēm un niknuma 
kļuvis bezprātīgs. Minūtes šķita bezgalīgas. Pēkšņi kādu divdesmit 
metru atstatumā no laivas ūdens sāka mutuļot un parādījās zoben
zivs.

— Te tā ir! —  zvejnieks uzsauca. — Turies!
Zivs izlēca no ūdens un līdzīgi lielai bultai šāvās pa gaisu vairāku 

metru lidojumā. Tās rumpis, kas priekšā bija apbruņots ar garu 
zobenu, apvilcis gaisā loku, iecirtās ūdenī un pazuda dzīlē.

Giljem aizrāvās elpa. Viņš drebēja.
Zvejnieks ar ienaidnieci zivi cīnījās saprātīgi, apsvērdams ik

vienu savu kustību, gan pavilkdams uz augšu, gan palaizdams 
vaļā auklu. Nežēlīgā cīņa ar katru brīdi kļuva aizvien sīvāka un 
sīvāka. Tad saspringtajā klusumā no jauna atskanēja zvejnieka 
balss:

—  Uzmanīgi, Gilje!
Tagad zobenzivs no jauna izlēca no ūdens un parādījās pavisam 

tuvu. Tās tēraudpelēcīgie sāni spoži laistījās saulē. Otrs lēciens. 
V iss notika vienā mirklī: zivs drāzās virsū laivai, barga kā torpēda.

Gilje iekliedzās:
—  Sargies, Huan!
M ilzīgā zivs lidoja virsū zvejniekam kā lielgabala šāviņš.



Nekā neapsvērdams, gandrīz neapjēgdams, ko dara, Gilje metās 
uz priekšu, nokļūdams starp jūras nezvēru un zvejnieku.

Vini nemūžam neaizmirsīs, kā tas notika: īsu mirkli zēna augums 
sadūrās ar tumšo zivs masu, un viņš tika iemests jūrā. Bet šī sa
dursme ar neparedzēto šķērsli mainīja zivs lidojuma virzienu. Un 
tā ar savu aso zobenu neiedūrās vis Huanā Kinkontē, bet skāra 
resnā sānu dēļa augšmalu un smagi iekrita ūdenī.

Apjukušais zvejnieks acumirklī atjēdzās un uztraukts pārliecās 
pār laivas malu, meklēdams savu glābēju. Ūdens saputojās, Gilje 
iznira virspusē un, spēcīgiem vēzieniem peldēdams uz laivu, uz
sauca zvejniekam:

— Viss kārtībā! Es protu labi peldēt!
Zvejnieks palīdzēja zēnam iekāpt laivā un tūdaļ pateicībā pie

glauda viņu pie krūtīm.
—  Tu man izglābi dzīvību, mazais! Tu esi brašs zēns! Nebijis 

tevis, viņa man būtu izurbusies caur un cauri. Paskaties tikai, cik 
pamatīga!

Izdzirdējis zvejnieka vārdus, Gilje sajuta, ka no lepnuma un 
prieka viņam ap sirdi kļūst silti, silti. Nelikdamies zinis, ka no viņa 
straumēm tek ūdens, viņš satvēra klabekli un pasniedza to zvej
niekam, bet zvejnieks, piegājis pie zivs, kas raustījās aiz borta, ar 
dažiem belzieniem to nobeidza. Tad, saķēris laupījumu ar kāsi un 
saņēmis visus spēkus, ievilka laivā.

— Apskati labi pamatīgi, —  zvejnieks sacīja zēnam. — Mēs ar 
tevi esam godam pastrādājuši. Retais iedrošinās mesties priekšā 
zobenzivij, kad, norijusi āķi, tā izlec no ūdens. Ja tā būtu tevi aiz
skārusi nevis ar sāniem, bet ar muti, bail iedomāties, kas notiktu.

—  Es jūs gribēju glābt. Tāpēc tā izdarīju, —  zēns vienkārši 
noteica. — Draugiem taču vajag citcitam palīdzēt.

Raudzīdamies zēnam sejā, zvejnieks sacīja:
—  Tādēļ jau arī tas ir svarīgi, dēliņ. Lai izglābtos pats, cilvēks 

izdarīs visu ko; bet, kad jāglābj kāds cits, cilvēki bieži vien ne
vēlas riskēt ar savu dzīvību. — Un piebilda: —  No tādiem zēniem 
kā tu izaug labi cilvēki.



ORIZENESS LESA, 

brazīliešu rakstnieks

LAIMĪGĀ BIĻETE

Bepino, zemu salicis, kā jau radis kopš desmit gadu vecuma, 
spodrināja apavus kādam ievērojamam pastāvīgajam klientam, 
kuru centās dabūt visi spodrinātāji, jo  viņš deva lielāku dzeram
naudu nekā pārējie. Kad pērn Luidži, rīkodamies ar suku, bija 
nolicis viņam uz ceļgaliem ziemsvētku apsveikuma kartīti, viņš 
nobēra tik daudz sīknaudas, ka galva sagriezās riņķī. Lāga vecītis! 
N e jau velti visi spodrinātāji viņam bija piešķīruši titulu.

«Vai vēlaties smilškrāsas vai brūnu ziedi, senjor doktor?»
Kad visi krēsli salonā bija aizņemti un pēkšņi ienāca viņš, tāds 

švītīgs, kā no skatloga izkāpis, —  zīda kreklā un tik spožiem apa
viem kājās, ka pat spodrināt tur vairs nav ko, —  visi zeņķi dedzī
gāk sāka darboties ar sukām, lai ātrāk tiktu vaļā no klienta un 
dabūtu šo dūzi, kurā ne viens vien lēnprātīgs cilvēks saskatīja savu 
ideālu . . .

Todien Zīda Krekls krita Bepino. Un Bepino glāsaini pieskārās 
pie šiem apaviem, kas laistījās kā spogulis, vai prātu zaudēdams 
no vēlēšanās uzsākt sarunu ar cilvēku, kas bija ieradies gluži vai 
no citas pasaules.

—  Vai laimestu saraksts ir bijis? —  kāds jautāja.
—  Ir jau iespiests.
—  Un kādas biļetes laimējušas?
—  A r devīzi «Zirgs».
—  Ko? —  Bepino strauji atlieca muguru. — Bet kāds numurs 

laimējis?
Klients pa kreisi izņēma laikrakstu un iecietīgi nolasīja:
—  Tūkstoš četrdesmit četri.
—  Vai no pirmās sērijas, senjor? — kā zibens ķerts, iejautājās 

Bepino.
— No pirmās . . .
—  Vai tiešām? Nevar būt!
Un, aizmirsis ievērojamo klientu, acis iepletis, Bepino pieskrēja 

pie runātāja.
—  Ļaujiet palūkoties, senjor . . .
Izvilcis no netīrās jaciņas kabatas loterijas biļeti, Bepino pārbau

dīja numuru un pagriezās pret Zīda Kreklu.



— Es tūlīt atgriezīšos, senjor doktor!
Un, visiem klātesošajiem par pamatīgu izbīli, viņš pa kaklu pa 

galvu izmetās no salona, saimnieka kliedzienus nedzirdēdams:
— Mamma mia! Uz kurieni tu, pagāns tāds?
Aizelsies pa durvīm bankā iedrāzās Bepino. Kases vēl bija slēg

tas. Līdz operāciju sākumam bija palicis vairāk nekā stunda laika. 
Nervozēdams, zaudēdams pacietību, ik pēc piecām minūtēm salī
dzinādams savas biļetes numuru ar numuriem, kas bija uzrakstīti 
uz melna dēļa, viņš tomēr nekādi nespēja ticēt negaidītajai laimei. 
Četri tūkstoši.. . Viņš ātri apsvēra, apspriedās ar diviem trim v ī
riem, kas bija gadījušies blakām, un pārbijās — kaut tikai neuz
bruktu laupītāji.

— Nevienam ne vārdiņa!
Un katru mirkli viņš taustīja kabatu —  vai tikai tur vēl bija 

biļete? Tas nebija nekas vairāk kā saburzīts papīrītis, tomēr patī
kamāks nekā Zīda Krekla zābaks.

Grūti bija aprast ar šo domu. Pat neiespējami! Viņš taču nevar 
laimēt četrus tūkstošus! Tas ir tikpat daudz, cik simttūkstoš zēnu —  
apavu spodrinātāju saņem dzeramnaudās par vairāku gadu darbu. 
Viņš pastaigājās šurp un turp kā zvērs krātiņā, aizvien no jauna 
aplēsdams savu nepieredzēto bagātību.

— A k  vai! Es sev nopirkšu lakādas zābakus! . ..
Taču, domājot par zābakiem, viņš atcerējās salonu, kurā viņu 

gaidīja pats doktors Zīda Krekls. Vajadzētu iet atpakaļ. Laiks vēl 
ir . .. Bet ja nu viņš nokavēs? Ja nu saimnieks, šis niknais neapo- 
lietis, viņu vispār nepalaidīs? Ja nu viņš pēc laimesta būs aizgājis 
par vēlu un viņam vajadzēs gaidīt līdz nākamajai dienai? Bet līdz 
nākamajai dienai biļete var nozust vai arī saplīst. . . Tagad viņš 
pats ir bagāts, kāpēc steigties? . . .  Un viņš nolēma palikt.

—  Rauj viņu jods, lai pagaida . . .
Bet ja viņš pats atvērtu apavu spodrināšanas salonu? Tā tikai 

ir ideja! Bepino bija lolojis šo domu jau kopš tā brīža, kad sāka 
rīkoties ar sukām. Ja viņam pašam piederētu savs salons! Desmit 
spodrinātāju, liels spogulis pie sienas —  nebūtu nemaz sliktāk kā 
pie tā itālieša Piecpadsmitajā ielā. Lai citi svīst. Bet viņš tikai izrī
kos, aiz letes stāvēdams. Ellīgi nepatīkami, ka viņam ir tikai piec
padsmit gadu. Neviens viņu neklausīs. Neņems nopietni.

—  Es sev nopirkšu zīda kreklu, tā gan . . .
Tas ir ko vērts! Tikai lai paplātītos. Kad visi redzēs, ka Bepino 

staigā zīda kreklā, viņu droši vien arī apveltīs ar doktora titulu — 
titulu, kuru apavu spodrinātāji, frizieri, kā arī šoferi piešķir tiem, 
kas labi samaksā un dod lielu dzeramnaudu.



Bepino pieklauvēja pie kases lodziņa.
—  Vai tad vēl nav pienācis laiks?
—  Nemācies virsū, puis!
—  Saprotiet, man jāsaņem četri tūkstoši. . .  —  sacīja Bepino.
—  Ko? Ko tu saki?
Cilvēks viņpus barjeras sataisīja saldenu seju.
—  Goda vārds, nemeloju! Kādreiz taču vajag v inn ēt. . .  — Un 

zēns parādīja laimīgo biļeti.
—  Šis darījums jāapslaka . . .  —  sacīja cilvēks, kas sēdēja kasē, 

un acis viņam alkatībā iegailējās.
Bepino piesardzīgi klusēja. Tomēr viņš juta, ka viņa nozīme sa

biedrībā aug. Viņš saprata, ka nauda —  tas ir spēks un vara, un 
ticēja, ka pasaule ir viņa rokās. Un pēkšņi viņš ieraudzīja sevi 
tādu, kāds bija un kādu nekad agrāk nebija redzējis, —  novājējušu, 
izpērušu, līdz elkoņiem ar apavu krēmu noziestām rokām, saplēstu 
kreklu, notrieptām buru audekla darba biksēm, zem kurām uz
vilktās paša bikses nebija par matu labākas. Viņš nolēma to visu 
nomainīt, aizmest šīs skrandas prom un apģērbties kā švīts. Turpat 
uz vietas viņš novilka svītrainās buru audekla bikses, ko bija 
nopircis par sešiem milreisiem lietotu drēbju veikalā, un iemeta 
grāvī. Un tikai tagad pamanīja, ka bankai pretī arī ir apavu spodri
nāšanas salons. Viņam prātā ienāca jauna doma — notīrīt apavus. 
Savējos! Kabatā viņam bija palicis nedaudz sīknaudas —  pēdējās 
dienās saņemtā dzeramnauda. Viens krēsls salonā bija brīvs .. . 
Viņš svārstījās, viņu bija pārņēmis spējš prieks. Nekad savā mūžā 
viņš nebija uzstājies klienta lomā . . . Taču kvēlā vēlēšanās izbaudīt 
šo jauno viņa paša svarīguma sajūtu bija spēcīgāka. Viņš devās pie 
brīvā krēsla. Nēģerēns, viņa amata biedrs, pārsteigts paskatījās 
uz viņu.

—  Ei! Kas tev vajadzīgs?
Bepino sajuta gan pazemojumu, gan dusmas.
—  Kā —  kas?! Zābakus notīrīt!
Nēģerēns šaubīdamies pašūpoja galvu un noraudzījās vecajā, 

netīrajā, ielāpiem klātajā zābakā ar atplēstu zoli; tādi zābaki tika 
saukti par «krokodila rīkli».

— Kusties! Man nav laika! Ko bolies! Tīrīsi vai ne?
Nēģerēns — viņš ne vienu reizi vien bija redzējis šo miegaino

zeņķi ar biezajām lūpām —  paņēma suku un, izrādīdams visdziļāko 
nicinājumu, sāka spodrināt novalkāto zābaku. Bepino nožēloja: 
viņš bija izdarījis muļķību. Rīt vajadzēs atnākt uz šejieni dārgos 
zābakos, kādus viņš bija redzējis skatlogā Sanžuana prospektā, —  
pusmetru biezu zoli, tieši tādu kā Zīda Kreklam, lai tad šis nekau



nīgais nēģerēns redz, kas viņš ir. Viņš neko nepateica nēģerēnam. 
Pat nesabāra par sliktu darbu —  tā bija zemākā klase, viņš gan pa
zīst tehniku! Tomēr norēķinoties ar alkatīgu prieku iebēra izbie
dētā nēģerēna rokās visu sīknaudu, kas viņam bija palikusi, lai gan 
pats nekad tik daudz dzeramnaudas nebija saņēmis, ja neskaita to 
reizi pirms Jaungada.

* * *

Naudu Bepino pat negrasījās skaitīt. Sirds vai no krūtīm lēca 
ārā, cik ļoti viņam gribējās skriet un smieties. Vēlāk viņš atcerē
jās, ka bija palēcies, ar apavu krēmu notrieptās, melnās rokas 
kā spārnus izplētis gaisā. Liekas —  visi uz viņu skatījās. Viņš pat 
bija izbijies —  bet ja nu viņam uzbruks un naudu atņems? Viņš 
izskrēja uz ielas. Ieraudzīja, ka garāmgājēji kaut kur steidzas. 
Vesels kalns naudas bija viņam kabatā. Viņš gribēja ar saviem 
netīrajiem pirkstiem satvert kādu cilvēku aiz rokas, apstādināt un 
izkliegt, ka viņam ir četri tūkstoši! Ko darīt? Līdz pat šim brīdim 
viņš nebija domājis, ko lai dara tālāk. Pulkstenis bija kādi seši. 
Veikalus drīz slēgs. Vēl ātrāk nekā bulta viņš ietraucās tuvākajā 
veļas veikalā.

—  Ko tev vajag?
— Kaklasaites . .. Kreklus . . .
— Vai lētākus?
— Nē! Dārgākus! Vislabākos!
— Par divpadsmit, vai?
Pārdevējs parādīja viņam vienkāršus katūna kreklus.
Bepino norija šo apvainojumu un pārlaida pār leti klīstošu 

skatienu.
— To tur.
— Tas taču maksā simt divdesmit!
— Un tad?
Pārdevējs šaubījās.
—  B et. ..
— Es samaksāšu! Man ir nauda! — Bepino noteica dusmīgi un 

tomēr triumfējoši.
Un, iebāzis roku kabatā, izvilka paciņu banknošu. Un pēkšņi 

viņam iešāvās prātā: šis pārdevējs taču domā, ka viņš . . .
— Nē! Es neesmu zadzis, nē! Tā ir mana nauda!
Un klusu piebilda:
— Mana! Es laimēju loterijā . ..



Pārdevējs kā izsmieklā paraustīja plecus.
Jauns dusmu vilnis apņēma Bepino.
—  Es neesmu nekāds blēdis. . .  Es pats pelnu . . .  Es labi no

pelnu . .. Ātrāk, es steidzos.
Bepino pirka neskatīdamies, visu pēc kārtas. Zīda kreklus, dār

gas kaklasaites, apakšbikses, pidžamas.
Viņam likās, ka pidžama ir elegances kalngali. Milzīgajā, netī

rajā mājā, ko apdzīvoja trūcīgie, jumta istabiņā viņš glabāja kāda 
atvaļināta seržanta dāvātu vecu pidžamu ar noplēstu kabatu.

Laiks steidzās.
—  Žiglāk, man vēl daudz kas jānopērk! Vai gatavi apģērbi 

jums ir?
—  Nav.
—  Nu tad ietiniet, es steidzos.
—  Kur to nosūtīt?
Bepino jau grasījās teikt adresi. Bet tad nodomāja —  ja visas 

šīs mantas tiks nogādātās mājā, viņa noslēpums atklāsies, un māte 
pieprasīs naudu . . . Viņš nolēma:

— Es paņemšu līdzi. Tūlīt noīrēšu taksi.
Bepino izskrēja ārā, metās uz piestātni, sarunāja ar šoferi, atkal 

ieskrēja veikalā un paķēra paku.
—  Kur šeit tuvumā ir gatavi apģērbi? —  Bepino jautāja kā 

slīcējs, kas jūt, ka rit pēdējās mūža minūtes.
Pārdevējs parādīja. Bepino steiga samaksāja par pirkumu ar 

lielāku naudas zīmi un nelikās ne zinis par sīknaudu, ko pārbijusies 
kasiere viņam deva. Viņš aizdrāzās ap stūri uz otru veikalu. Uz
grūzdamies cilvēkiem, viņš izraisīja tādu pašu izbrīnu kā pirmajā 
veikalā, atkal uzveica pārdevēju neuzticēšanos un izvēlējās grez
nus apģērbus.

—  Kāda devīze šodien laimējusi? — pārdevējs smaidot 
jautāja.

— «Zirgs»! . . .  —  Bepino noteica, skaidri iztēlodamies šo nereālo 
zirgu, kas tagad bija ieguvis konkrētu apveidu un piederēja viņam 
vienīgajam uz visu mūžu.

Pielaikojis visus uzvalkus, viņš izvēlējās trīs.
Mazliet jāiešuj. Kad lai atsūta?

—  Man tie vajadzīgi tūlīt.
— Bet tie labi nepiegul. . .
—  Tas nav svarīgi . . .  —  Bepino atmeta ar roku, īgņodamies par 

jauniem kavēkļiem. Viņam agrāk nekad nebija ienācis prātā, ka 
uzvalkam vajag arī kaut kā «piegulēt».

Pārdevējs uzstāja. Pēdīgi Bepino bija ar mieru paņemt vienu



uzvalku tagad, bet pārējos divus atstāt līdz nakamajai dienai. Un 
turpat viņš uzvilka uz vecā, netīrā krekla uzkrītošu, rūtainu žaketi. 
Bepino izgāja no veikala, kad to jau slēdza, iesēdās taksometrā, 
bet, kurp braukt, viņš nezināja. Viņš nolēma mājās neatgriezties. 
Drēbes viņam tagad bija kā troņmantniekam. Laimētās naudas 
paketē trūka tūkstoš pieci s im ti. . .

— Uz hoteli! . ..
Automašīna aizjoņoja pa Sanžuana prospektu un apstājās pie 

grezna hoteļa durvīm. Bepino izkāpa un kā pamiris palika stāvam 
pie ieejas, neuzdrošinādamies iet iekšā. Tas pats atkārtojās vēl pie 
trim hoteļiem. Beidzot viņš nolēma apmesties kādā mazā, vien
kāršā viesnīcā Maua ielā. Ceļā viņam ienāca prātā, ka vajadzētu 
paziņot mātei, citādi viņa uztrauksies. Bepino lika šoferim braukt 
Bomretīro virzienā, pie stūra viņš atstāja automašīnu un uzrāpās 
savos bēniņos.

Donja Asunta uzpūta ogles krāsniņā, kas bija iztaisīta no petro
lejas kannas.

— Māt, es eju uz dejām. Negaidi mani.
Māte pat nepagriezās, pieradusi pie vecākā dēla neatkarīgā rak

stura un pie tā, kā viņš pats nopelna sev maizi.
— Tikai nenāc mājās vēlu . . .
— Es palikšu pa nakti pie Luidži.
Donja Asunta pacēla galvu, gribēdama piebilst vēl kādus novē

lējumus, un acis vien iepleta no brīnumiem. Bepino nodrebēja, 
atcerējies, ka uzvilcis jaunās drēbes.

— Ko tad tas nozīmē?!
— Es . . .  Es laimēju loterijā . . .
— Plikata tāds! Ko tu sev atļaujies?! Loterijā laimēt! Bet nauda?! 

Apriji, j ā ? . . .  Cik tu laimēji?
Bepino vilcinājās.
— Trīs . . . trīssim t. . .
— Un visu palaidi vējā?
— Nē . . . Tikai simtu . ..
Donja Asunta ievaimanājās. Viņa strādā, muguru neatliekusi, 

visu dzīvi atdevusi bērniem, bet dēls uzdzīvo un iet neceļus. Viņa» 
pieprasīja naudu. Bepino palaimējās izvilkt no kabatas sīkākas, 
naudas zīmes. Viņš pastiepa tās mātei.

— Se, divi simti.
— Tātad tu dodies uz dejām?
— Jā.

Paņem desmit milreisus, varbūt vajadzēs . . .



Drebēdams kā drudzi, Bepino atzina, ka numurs ir lepns (vies
nīca bija lēta un nožēlojama); viņš nomazgājās un uzvilka jauno 
veļu.

—  Vai vakariņas pasniegt, senjor?
—  Nē, es vakariņoju pilsētā.
Bepino atkal iesēdās taksometrā, kas gaidīja pie ieejas. Skaitī

tājs rādīja vairāk nekā piecdesmit. Šoferis bija pārbijies. Bepino 
nevērīgi iedeva viņam naudu un, starodams kā uzvarētājs, izkāpa 
Sanžuana prospektā. Pirmo reizi mūžā viņš juta, ka var iegūt visu 
un viss viņam ir pieejams. Garām pagāja kāds cienīga izskata 
kungs. Bepino gribēja viņam iecirst pliķi. Ja viņš uzsāks skandālu, 
viņam varēs aizbāzt muti ar lielāku naudas zīmi. Tagad viss ir 
iespējams! Nemanot Bepino bija nonācis pie greznā restorāna, kurā 
vienu vakaru redzēja ieejam Zīda Kreklu. Bepino arī gribēja ieiet, 
tomēr neuzdrošinājās. Galu galā viņš iegāja vienkāršā ēdnīcā —  
viņam ļoti gribējās ēst — , izvēlējās kaut ko un palūdza vīnu. Viņš 
gribēja pasūtīt visus ēdienus un vīnus, kādi vien bija ēdienu kartē, 
pieēsties, cik lien, piedzerties un uzdzīvot, tāpat kā tas resnvēde
rainais portugālietis, kurš vienmēr dod tik niecīgas dzeramnaudas, 
bet kuram, runā, esot tik daudz naudas, ka pat ministri no viņa 
aizņemoties. Tika pasniegts ēdiens, viņš apēda pāris kumosu un 
pastūma šķīvi sānis, žigli izdzēra vīnu un možs un jautrs izgāja uz 
ielas.

— Derētu izklaidēties!
Viņš nožēloja, ka ir viens. Garām gāja tikai nepazīstami cilvēki. 

Cik nepatīkami, ka veikali jau slēgti! Tik daudz kas vēl jānopērk! 
Viņu panāca divas meitenes. Laimē vai aizrīdamies ar dārgā cigāra 
dūmiem, viņš nokliedza meitenēm nopakaļ kādu nebēdnīgu joku 
balsī, kas skanēja ne vairs kā šuneļa vaukšķi aizbraucošajam auto
mobilim pakaļ, bet skaļi, droši un jautri. Tagad viņš bija bagāts, 
ievērojams cilvēks. Viņš pat gribēja vienai uzsaukt: «Ei, tu mīļā!»

* * *

Nākamajā rītā Bepino pamodās vēlu —  kādos desmitos. Izbrīnī
jies aplūkoja svešo istabu. Taču, pievērsies īstenībai un atcerējies 
savu jauno stāvokli, alkaina steigā izlēca no gultas kā cilvēks, kas 
baidās palaist garām kaut vienu savas dzīves mirkli. Bepino maz
gāja rokas, ilgi berza tās, cenzdamies noberzt apavu ziedes pēdas, 
paiūdza pat apkalpotājam mazliet spirta, tad izgāja no viesnīcas,



paņēma taksometru un lika braukt uz centru. Vispirms uz gatavu 
apģērbu veikalu — iedot jauno adresi, lai atsūta viņam pārtaisītos 
uzvalkus. Viņš gribēja ēst. Kaut kur jāpabrokasto. Taču vispirms 
viņš nolēma piebraukt pie apavu spodrināšanas salona, pie vaka
rējā nēģerēna. Bepino iemetās apavu veikalā, nopirka lepnus zāba
kus ar biezu zoli kā Zīda Kreklam. Juzdamies kā pasaules vald
nieks, viņš devās salonā. Gandrīz jau atrazdamies durvīs, viņš 
pēkšņi atgriezās atpakaļ un nopirka Bajas cigāru, — tagad preti
nieks būs nolikts uz abām lāpstiņām.

Kāda laime — tieši tobrīd nēģerēns bija brīvs .. , Bepino milzīgi 
apmierināts izdzirdēja uzreiz trīs balsis, kas viņu aicināja: «Vai 
vēlaties nospodrināt? . . .»  — un starp šīm balsīm ari nēģerēna, kurš 
pirmajā brīdī nepazina Bepino.

Viņš neaizgāja pie nēģerēna. Kāpēc? Viņš taču varēja sev at
ļauties prieku un izvēlēties cilu. Redz, kādi mēs esam! Viņš apsē
dās blakus krēslā un pastiepa smagā zābakā ieauto kāju smaidīgam, 
bezzobainam zēnam — spodrinātājam. Un izlikās, ka nesaprot, ar 
kādu nāvīgu naidu nēģerēns saka biedram:

— Vakar tika laimēts zirgs, vai ne? Bet šodien ēzelis .. . No
riskēšu arī es mazliet . . . Esmu nolēmis kļūt bagāts!

%  *  %

Visu dienu Bepino skraidīja pa veikaliem. Pulkstenis par trīs
simt. Ķedite atslēgām — smaga un spoža — par pieci. Spieķis. 
Dažādi sīkumi. Bepino bija apskrējis visu lepno pilsētas centru — 
Triangulo rajonu, ilgāku laiku pārdomās kavēdamies pie spilgta
jiem skatlogiem, lai atcerētos, kas vēl būtu jānopērk, un ar acīm 
meklēdams raibajā dažādu priekšmetu klāstā kaut ko tādu, par 
ko bija sapņojis agrākajos laikos. Tagad taču viņš varēja visu 
iegādāt.

— Pie joda! Gandrīz aizmirsu!
Bepino iegāja apavu veikalā un palūdza getras. Cimdus viņš 

nenopirka tikai tādēļ, ka uzskatīja tos par nevajadzīgu greznumu. 
Viņš gaja modernās kafejnīcās un pasūtīja vislabākos pīrādziņus 
un treknāko gaļu. Un, neprātā dzīdamies pēc «bagātās dzīves» prie
kiem, viņš uzsauca garāmbraucošajiem taksometriem un lika vizi
nāt viņu pa Paulista vai Brazīlijas prospektiem, lai varētu patīksmi- 
nāties par milzīgā Sanpaulo aristokrātiskajiem kvartāliem, elegan
tajiem namiem un debesskrāpjiem, vārdu sakot, tas viss piederēja 
viņam . . .



Reiz viņš noķēra brīvu taksometru Korreija laukumā . . .
—  Uz kurieni?
— Taisni . . .
. . . Šoferis iegrieza kādā ielā; tajā atradās salons, kurā Bepino 

agrāk bija strādājis par zābaku spodrinātāju. Viņu pārņēma kauna 
jūtas. Viņš sarāvās.

—  Ātrāk! . . .
Un, tikai pabraucis dažus kvartālus tālāk, Bepino atviegloti uz

elpoja. Viņu mocīja sirdēsti. Viņš juta, ka slikti izturējies pret 
saviem biedriem. Viņš nebija nosvinējis ar viņiem laimestu, nebija 
pacienājis ar alu, kā bija darījis, piemēram, Luidži, kad pagājušajā 
gadā tika laimēta «Govs» un viņam bija krituši daži graši. Bepino 
bija pievīlis savus biedrus . . . Bet tagad jau bija par vēlu. Vairs 
nedrīkstēja atgriezties. V iņi jau bija apvainojušies. Sagaidīs viņu 
ar izsmieklu un lamāšanos. Un vissāpīgāk — viņā brieda apziņa, ka 
atgriezties vajadzēs . . .

«Bet vai saimnieks viņu pieņems?»
Ja nu viņš atgrieztos un piedāvātos par kompanjonu? Automašīna 

tagad trauca pa gludo, asfaltēto ielu, kur atradās skaistie, zaļumos 
slīgstošie Amerikas Zardima kvartāla savrupnami. . . Vecais 
Mastručo gribēja ielikt salonā vēl divus krēslus un nolīgt spod
rinātājus. Varbūt Bepino paņemt šos divus krēslus un kļūt par līdz
īpašnieku? Tad viņš varēs dalīties ar saimnieku uz pusēm .. .

Bepino brauca pa Amerikas Zardima kvartālu. Automašīna slī
dēja pa gludo asfaltu vieglāk nekā vilnas lupata pa nospodrināto 
Zīda Krekla zābaku. Kā gan tas pretīgais tips iedzīvojies tādā bagā
tībā? Pirmo reizi mūžā Bepino juta naidu pret bijušo klientu. Agrāk 
viņš bija gandrīz vai iemīlējies tajā, tvēra katru tā vārdu. Toties 
tagad atmiņas par Zīda Krekla mierīgo balsi, augstprātīgi laipno 
smaidu un nosvērtajām kustībām viņu aizskāra. Zīda Krekla stabilā 
bagātība bija pretrunā ar nedrošo, pēkšņo Bepino iedzīvošanos 
mantā. Tagad viņš sēdēja, ieslīdzis greznā buika mīkstajā sēdeklī, 
bet drīz ies kājām. Nauda gāja uz beigām. Bija palikusi sīknauda. 
Par vienu taksometru iztērēts . . . Labāk neskaitīt. Taisnību sakot, 
vajadzēja ņemt taksometru uz laiku un biežāk laist vaļā . . . Viņš 
attapās tikai tad, kad ieraudzīja skaitītāju velns zina cik rādām. 
Bet Zīda Kreklam ir pašam sava automašīna bez kādiem skaitītā
jiem un uz visu mūžu. Bez tam ik gadus viņš maina to pret vis
jaunāko modeli. Un smēķē dārgus cigārus. Un grezni ģērbjas . . .  Tā 
tikai ir dzīve! . . .  Pēkšņi Bepino parņēma izmisums. Viņš spalgi 
iesaucās:

— Pieturiet!



Šoferis nobremzēja.
—  Cik?
—  Trīsdesmit pieci.
«Laikam krāpnieks,» Bepino nodomāja. Taču samaksāja bez gau

šanās. Taksometrs aizbrauca. Bepino palika stāvam uz ietves un 
apmulsis raudzījās uz skaistajām mājām svešajā ielā. Kur viņš 
atradās? Vai te bija Amerikas Zardims vai arī Pompeija Viļa? 
Viņam nebija ne mazākās nojausmas. Viņam bija tāda sajūta, it 
kā viņš atrastos okeāna dibenā. Pirmo reizi viņš pamanīja, ka ir 
viens. Gluži viens dzīvē. A r māti viņam nebija daudz kā kopīga. 
Brāļi un māsas vēl bija mazi. Viņa īstie draugi ir zēni no salona, 
spodrinātāji. Piemēram, Luidži. A ri Stefano, kaut arī viņš bija 
vecāks. Pat saimnieks Mastručo. Kas gan viņš bija par saimnieku? 
Tāds pats darba cilvēks, četrdesmit gadu spodrināja zābakus, ka
mēr nopirka mazo saloniņu, un visi viņa godkārīgie plāni aprobe
žojās ar to, ka viņš gribēja iegādāt vēl vienu krēslu un paņemt 
par mācekli mazdēlu . . .

, . . Bepino bezmērķīgi klaiņāja pa ielām, nesaprazdams, vai iet 
aizvien dziļāk centra rajonos vai arī tuvojas nomalēm. Pēkšņi viņa 
priekšā apstājās gara, mirdzoša smilšu krāsas automašīna. Pie 
stūres sēdēja meitene gaišā kostīmā.

Bepino šķita, ka viņš saņēmis pļauku. Viņš, vīrietis, iet kājām, 
bet viņa, skuķis, vada mašīnu! Būtu vismaz kārtīgs šoferis . . .  Jau 
kopš agras bērnības viņā izraisīja sašutumu šīs augstākās sabied
rības meitenes, elegantās dīkdienes, kas braukāja pa ielām lepnās 
automašīnās .. . Viņš paraudzījās apkārt —  vai nebrauks garām 
brīvs taksometrs? Bepino gribēja vienu apturēt. Aizņemts. Šoferis 
pat nepaskatījās uz viņa pusi. Netālu bija pietura. Viņš piegāja 
pie tās. Izvēlējās labāko mašīnu. Atvēra durtiņas. Apsēdās.

— Uz kurieni brauksim?
—  Vienalga. Uz laiku.
Šoferis paskatījās uz Bepino ar to pašu aizvainojošo izbrīnu, kura 

viņu vajāja kopš iepriekšējā vakara.
—  Brauciet. Es samaksāšu! Neuztraucieties!
— Pa šo kvartālu?
— Pa Amerikas Zardimu.
— Mēs šeit arī stāvam.

Es gribēju sacīt —  pa Pompeija Vīlu. Varat braukt lēni.
Viņi pabrauca pa Agvabrankas prospektu, nogriezās uz Pom

peija Viļas pusi, pēc tam saplūda ar mašīnu straumi uguņu pie
lietajā, vakarīgi rosīgajā, greznajā Brazīlijas prospektā.



Bepino piezvanīja uz veikalu tēvocim Zenuario, kas dzīvoja kai
miņos, un lūdza pateikt donjai Asuntai, lai viņa negaida, ka Bepino 
atkal nakšņo pie Luidži. Viņam ir jauka mašele. Donja Asunta zina, 
ka dēlam tā patīk, un tāpēc nebrīnīsies.

Bepino atkal bija nokļuvis Sanžuana prospektā. Neatlaidīgi 
mācās virsū vientulības sajūta. V ēl nekad viņš nebija juties tik 
vientuļš un dzīves pamests. Vīrieši steidzās garām, sievietes stei
dzās garām, automašīnas steidzas garām. Ugunis, balsis, taurēšana. 
Bet viņš —  viens. A i, kaut izdzirdētu pazīstamu balsi, satiktu 
draugu! Kādu cilvēku, ar kuru .varētu dalīties jūtās un pēdējās mo
nētās, kas vēl skanēja kabatā. Bepino pats lāgā nespēja saprast, pa 
kuru laiku bija paspējis iztērēt tik daudz naudas, palaist vējā veselu 
bagātību. A r palikušajiem grašiem vairs neko nevarēja izdarīt. Ne 
atvērt savu salonu, ne arī kļūt par vecā Mastručo līdzdalībnieku — 
neko. Visam pienākušas beigas. Ai, kaut varētu satikt biedru! 
Pēkšņi Bepino atcerējās, ka, kopš dabūjis naudu, nav ne ar vienu 
nedz runājis, nav ne ar vienu apmainījies domām, bet dzīvojis kā 
egoists, drudžaini priecādamies, pirkdams dažādas drēbes un baidī
damies, ka viņu varētu aplaupīt. Viņš saprata, ka ir kļūdījies, rīko
jies slikti. Pat mātei viņš bija iedevis tikai tādu mazumiņu un to 
pašu nelabprāt. Bet donja Asunta viņam atdeva mazliet atpakaļ — 
sīkiem izdevumiem un kārumiem. To atcerēdamies, viņš no kauna 
nosarka.

«Bandīts es esmu, jā gan!»
Bepino apstājās uz stūra, kur drūzmējās ļaudis. Kas tur notiek? 

Ak, ceļojošie muzikanti! Viens skandināja:
Pasaulē visjaukākais —
Uzdzīve,
Uzdzīve . . .

Uzdzīve . . . Piepeši Bepino kļuva līksms. Viņš atskārta, ka ir 
patstāvīgs vīrietis. Uzdzīve . . . Viņš iegāja kādā bārā. Palūdza augļ- 
ūdeni. A i nē, smieklīgi, labāk alu. Lai gan alus viņam nepatika —  
tas bija rūgts un šķebināja dūšu. Nekas, var uzdzert virsū kafiju. 
Viņš izdzēra —  un izgāja naksnīgajās ielās, atkal juzdamies bez
cerīgi vientuļš starp spilgtajām ugunīm, kas krita uz grezni ģērbto 
smaidošo vīriešu sejām. Ai, kaut satiktu biedru!

Un piepeši, kā par sp īti. . . Tur, pa ielas otru pusi, gāja Luidži. 
Pirmajā mirkli Bepino gribēja skriet pāri ielai braucošajām mašī
nām gar degunu un uzsaukt. . . Tomēr viņš noturējās. Vajadzēs 
taču visu paskaidrot, atbildēt uz jautājumiem. Noklausīties



pārmetumos. Un, vēl ļaunāk, ļauties izsmieklam. Viņš iztēlojās 
plato, smaidīgo Luidži muti ar izlauzto zobu. «Ak, mēs tagad esam 
aristokrāti!»

Kā gan pēkšņi varēja notikt, ka viņš tik ļoti attālinājies no 
saviem biedriem? Viņiem abiem ar Luidži vairs nebija nekā kopīga. 
Un tomēr šobrīd viņam bija tik ļoti vajadzīgs draugs, ar kuru 
varētu parunāt. Kur lai to atrod? Vai starp citas šķiras ļaudīm, 
apavu spodrināšanas salona klientiem? Bet vai tagad viņš bija pacē
lies augstāk par saviem biedriem —  spodrinātājiem? Liekas —  jā, 
taču īstenībā —  nē . . . Cik labi būtu satikt kādu no agrākajiem 
klientiem! Tas pastāstītu kaut ko interesantu, pavadātu pa nepa
zīstamam vietām, ieietu kādā kabarejā, kur viens viņš neiedroši
nājās iet. Viņš taču tagad izskatās, kā no skatloga izņemts, —  zīda 
krekls, zābaki ar biezu zoli, pulkstenis . . .  A r viņu nav kauns sa
ieties . . . Bepino apstājās pie bāra durvīm. Pie viena no pirmajiem 
galdiņiem sēdēja reklāmu biroja aģents —  viņu kantoris atradās 
blakus salonam. Bepino tūlīt uzsāks sarunu ar šo aģentu . . . Viņš 
iegāja it kā nejauši, apstājās jaunā cilvēka priekšā un paklanījās. 
Tas sākumā nepazina Bepino. Beidzot ielūkojies vienaldzīgi atmeta 
ar roku un ieinteresēts pievērsās avīžniekam, kas tobrīd ienāca 
veikalā. Asinis saskrēja Bepino sejā, sirdī ielija bezgalīgs rūgtums. 
Viņš apsēdās pie pirmā galdiņa, kas pagadījās. Oficiants pienāca, 
apstājās, ar mitru lupatu pārvilka pār marmora virsmu. Un kaut ko 
pateica.

—  Ko? — iejautājās Bepino, domās tālu aizklīdis.
— - Ko pasniegt?
— Vienalga ko.
—  Vai kafiju?
—• Labi, kafiju . . .
—  Kafiju otrajam centrā! — oficiants uzsauca bufetniekam.
Likās — šī balss nāca no tālienes un izzuda tālumā. Kāds pienāca

klat, nočīkstināja, atvelkot krēslu, aizgāja . . . Bepino dzēra kafiju, 
aizmirsis pasauli. Viss šķita tik tāls, tik svešs, tik bezjēdzīgs, tik 
nenozīmīgs. Donja Asunta, Luidži, salons, Zīda Krekls . .. Bepino 
piecēlās kā mēnessērdzīgs. Viņš gribēja iet. Iet, pats nezinādams, 
kurp. Bez jebkāda mērķa. Iet naktī. A izvien dziļāk naktī. Pa dzīvi. 
No dzīves prom. Viņš bija viens. Viens.

— Ei, tu, tip!
Oficianta pirksti bija ieķērušies Bepino piedurknē.
—  Vai gribēji aiziet nesamaksājis, blēdi tāds?!



ODETE MUTO, 

brazīliešu rakstniece

VISS MELI!

— Nu, kā tad ir, puisēn? —  jautāja sieviete, apdzēsdama krāsni 
uguni.

—  Neatradu, māmiņ . . .
Un apklusa. Sāka raudāt. Matilde skumji viņu uzlūkoja. «Laikam 

gan,» viņa nodomāja, «vien īgi šai barakā notiek tādas lietas . . .» 
Bet tad iztrūkās par tādām domām: grēks gausties par savu likteni. 
Katrs nes savu krustu.

—  Neraudi, muļķīt! Dabūsim citu, vēl skaistāku.
Zēns neatbildēja. Kad māte viņu sauca ēst, viņš vēl joprojām 

raudāja.
—  Man negribas . ..
Uzstāt bija velti. Zozē apgūlās uz mašas, kas viņam aizstāja gultu. 

Plati atvērtās acis, kas bija tikpat melnas kā viņa āda, raudzījās 
griestos neredzīgu skatienu.

— Bijis te Kims, viņš gan atrastu . ..
Sieviete neatbildēja. Tikai sarāvās, izdzirdējusi vecākā dēla 

vārdu. Nē, viņa to nav aizmirsusi. Katru mēnesi iet uz satikšanos, 
bet viņa vārdu gan nespēj dzirdēt nenodrebējusi. Un katru reizi tā: 
kolīdz kāds piemin viņa vārdu, šķiet, tūlīt arī apvainos zādzībā. 
Melnās drēbēs ģērbtais vīrs toreiz sacīja, Kims esot zaglis un vēl 
kaut kas, viņa nesaprata. Otrs, kas bija pelēkajās drēbēs, teica, ka 
Kimu pamudinājusi nabadzība. . .  Ka vajagot saprast. . . Viņa 
klausījās, ne vārda nebilzdama. Pēc tam tas, kuram bija acenes uz 
deguna, nolasīja no papīra lapas spriedumu: astoņi gadi. Matilde 
visu laiku klusēja, tikai bieži mirkšķināja acis no gaismas uzliesmo
jumiem, kad fotografēja. Klusībā lūdza dievu: «Svētā jaunava, 
dod, lai šie cilvēki iežēlojas par manu Zoakimu. Lai viņu vairāk 
nesit!»

Ir jau pagājis gads, Kims tagad kļuvis mierīgāks. Iemācījies lasīt, 
tas viņai likās kā tīrais brīnums.

«Zozē tu nesaki, ka es esmu šeit, labi, māmiņ?»
«Ej nu, ej, esi mierīgs! Es taču tīšām uz citu baraku pārcēlos, lai 

viņš nekā neuzzinātu. Pats saproti, ka kaimiņienēm patīk mēli pa
laist . . .  Es viņam pateicu, ka tu aizbrauci strādāt uz Santosu un 
tāpēc nenāc mājās. Viņš tevi tik ļoti ciena!»



Tā bija taisnība. Zozē dievināja vecāko brāli. Viņš pats nevarētu 
izskaidrot, kāpēc, bet dievināja. Velti visi domāja, ka viņš nezina, 
ka Zoakims sēž cietumā.

Viņš to zināja no paša sākuma, bet nolēma izlikties, ka noticējis 
mātei. Viņai kļuva vieglāk kopš tā brīža, kad zēns pārstāja iztaujāt 
par brāli.

Matilde parušināja pēdējās oglītes un paraudzījās uz dēlēnu.
—  Guli, mazais, rīt tev agri jāceļas . . .
—  Labi, māmiņ . ..
Viņa nopūta lampu.
«Svētā dievmāte, visu grūtsiržu aizstāve, dod, lai tas kucēns 

atrastos! Zinu, ka nav labi traucēt svētos tādu nieku dēļ, bet tu 
jau pati zini, kā bija ar pirmo. Kad viņam atņēma to nolādēto — ai, 
piedod, to pretīgo papagaili, es gribēju sacīt — , viņš vairs nekad 
nekļuva tāds, kāds bija agrāk. Kļuva rupjš, teica, ka viņam visu 
ņemot nost. . . »

Viņa aizmiga.
Zozē dzirdēja, kā māte šad tad iekrācas. Viņš klusītiņām piecē

lās un palūkojās aiz durvīm. Nekur neredz Vilku. Nav. Bēdīgs aiz
vilkās atpakaļ. Kur tas Vilciņš palicis? Kaut kur uz sliekšņa pie 
svešām durvīm droši vien nosalis. Un, kas zina, vai ir ko ēdis?

«Rīt dabūšu rokā, pat ja viņu aizveduši suņu ķērāji.»
Pilns apņēmības viņš apgūlās un aizmiga.
Nākamajā dienā Zozē izgāja no mājām mazliet agrāk, uzmetis 

plecos milzīgu izmazgātas veļas saini.
—  Uzmanīgi, dēliņ, nenomet zemē.
—  Nebaidies, māmiņ, es kārtīg i. . .
Un sāka žigli soļot, gandrīz skriešus skriet. Gribēja iegūt laiku, 

lai varētu iet un pameklēt Vilku. Ceļā satika Sirilo.
— Vai tu neredzēji manu Vilku?
—  Viņu vakar vakarā aizveda.
Zozē užreiz saprata.
—  Suņu ķērāji?
—  Nu jā. Viņš nedevās rokā, nabadziņš. Uzmeta cilpu.
Kaut gan Zozē ļoti valdījās, viņam uznāca raudiens . . .  Neatva

dījies no drauga, viņš metās skriet. Saimniece viņu saņēma ne
laipni. Bija agrs.

Zozē iznāca ārā nomāktā garastāvoklī. Kas notiks ar viņa suni? 
Viņš zināja, ka dzīvniekus, kurus noķer uz ielas, aizved kaut kur 
tālu prom, pāri upei. Tur viņš nekad nebija bijis.

Visu ceļu viņš skrēja. Kad nonāca galā, viņam aumaļām lija 
sviedri.



I

— Vakar saķēra manu kucēnu. Vai viņš ir pie jums?
Sargs bargi paraudzījās uz skrandaino nēģerēnu. Bet tomēr 

ielaida iekšā. Zozē ar mokām sameklēja savu delveri.
—  Tas tur. Baltais, kurš kasa ausi. Vai drīkst paņemt?
—  Samaksā simt trīsdesmit kruzeiro1 par aizvešanu.
Zēns nesaprata.
—  Es tikai pēc suņa . ..
Sargam sāka zust pacietība.

1 Kruzeiro —  naudas v ien ība  Brazīlijā. Simt trīsdesmit kruzeiro ir mazāk nekā 
desmit kapeikas.



—  Vācies prom, puis. Naudas nav, bet uzplijas. . .  —  Un pabī
dīja zēnu uz durvīm.

—  Bet vai tad jūs, onkulīt, man viņu nevarat atdot? Kad izaugšu 
liels, iešu strādāt un samaksāšu.

Bet sargs bija nepielūdzams.
—  Jums mājās droši vien pašiem nav ko ēst, ne nu vēl suni 

barot.
Žozē iznāca ārā, skaļi raudādams. Uz stūra uzskrēja virsū kādai 

vecai sievai. Pat neatvainojās, kā skolā bija mācīts. It kā belzienu 
būtu dabūjis.

Mājās māte sacīja:
— Kur tik ilgi, dēliņ?

Gāju meklēt Vilku.
— Atradi?
— Atradu. Suņu ķērāji aizveduši.
Matilde izlikās vienaldzīga. Bet sirds viņai iesmeldzās. Centās 

uzmundrināt dēlu:
—  Gan dabūsim citu . .. Vēl skaistāku, tas tavs Vilks nekāds 

skaistais nebija . . .
Viņa pati diez kā neticēja tam, ko runāja. Viņa nevarēja un 

nevarēja aizmirst vecākā dēla papagaili.
Zozē māti nedzirdēja. Viņa smadzenes nebija spējīgas saprast 

to, kas notiek. Viņš taču nekad nekā ļauna nebija darījis. Par ko tad 
viņš tiek sodīts? Viņš lūkoja uz ātru roku atcerēties visus savus 
noziegumus: dažreiz,bija lamājies, tas gan; reiz bija izmetis dubļos 
kaimiņienes veļu, ko mate ņēma mazgāt; bija rakstījis ar ogli uz 
sienām, patiesībā diezgan reti; peldējies upē, kaut gan māte nebija 
ļāvusi; nejauši norāvis priekškaru balagāniņā, kad cirks bija at
braucis . . .

Bet viņš nekad nebija ņēmis svešu mantu, nekā nebija nevienam 
atņēmis. Nevienam pašam. Pat tad, kad bija atradis uz ielas cimdus. 
Nevarēja sev paturēt: nav taču viņa, vai ne? Un ka šie cilvēki 
aizveda viņa suni un negrib atdot? Vienīgi ja viņš samaksāšot 
naudu, atdošot. Bet viņam nav naudas, šie cilvēki varbūt tāpēc 
tīšām to prasa, jo  zina, ka viņš nevar samaksāt? Tikai tāpēc, ka 
zina — viņš ir nabags? Bet viņš taču apsolīja, kad izaugs, samaksās, 
tomēr tas onkulis tik un tā atteicās atdot Vilku . . . Kāpēc tad viņš 
drīkst ņemt svešu mantu, bet citi nedrīkst? Vai tad zagt nav aiz
liegts visiem, vai tas nav grēks visiem? Varējis viņš kaut ko 
g ro z īt. . .

Bet viņš nekā nespēja izdarīt.
Nāca raudiens, vai, kā nāca raudiens . . .  Bet asaru nebija.



—  Nu, nomierinies, Zoze. Pielūko, nokavēsi.
—  Tūlīt.
Viņš pārģērbās. Paskatījas uz māti, kura pagalma bija nolieku

sies pār mazgājamo bļodu. Paņēma burtnīcas. Katrreiz, kad Zozē 
posās uz skolu, viņš pārbrauca Vilkam ar lineālu pa muguru. V ēl 
vakar viņš tā darīja. Tagad vairs nedarīs. Nekad. Durvīs parādījās 
māte, viņai no rokām krita zemē ziepju putas.

—  Ko tu tik ilgi vari knosīties, puis?
— Neko, māmiņ. Es jau eju.
—  Ej, dēliņ, ej.
Viņš lēnām izgāja ārā, nesdams lejup nolaistajā rokā lineālu, it 

kā arvien vēl cerēdams satikt Vilku.
Skola viņam šodien šķita it kā sveša, ne vairs tāda kā agrāk. 

Te viņu bija mācījuši nemocīt dzīvniekus; mācītājs bija bērniem 
stāstījis, ka trūkums nav nekāds kauns; ka laime neslēpjas naudā; 
ka zagt ir grēks . . .

Meli. Viss ir meli!



'ŽOZEFS ZOBELS, 

martinikāņu rakstnieks

ĀBECE

Kolīdz Aristīds ieraudzīja pirmās mājas, viss nogurums bija kā 
ar roku atņemts. Prieks ieplūda un virmoja viņa mazajā sirsniņā, 
kas bija pārāk trausla šādiem satraukumiem.

Jau kuro reizi Teodamiza sacīja:
—  Tūlīt būsim klāt, dēliņ.
Bet šoreiz Aristīds viņai noticēja: netālu no viņiem cilvēki maz

gāja upē kājas un pēc tam, atbalstījušies pret tilta margām, uzāva 
pilsētas kurpes. Vīrieši norotīja bikses un uzlika galvā platmali. Ja 
jau tā, varbūt taisnība vien būs, ka šeit jau ir pilsētas nomale.

Pie tilta Teodamiza apstājās. Viņa teica:
—  Labdien, msjē-dam1! — un nolika zemē grozu, kuru bija ne

susi uz galvas.
A rī Aristīds apsveicinājās un sāka raudzīties apkārt.
Viņš ieraudzīja nastu nesējus ēzeļus: vieni mierīgi ganījās līdzās 

tilta margām, citi stūrgalvīgi turpināja ceļu, neklausīdami savu 
saimnieku kliedzieniem.

Blakus pieaugušajiem bija daudz meiteņu un zēnu.
Un, protams, gan šur, gan tur rēgojās tirgotājas —  stāvēdamas 

tikpat kā sargi pie saviem smagajiem dārzeņu un augļu groziem.
Teodamiza nosēdās uz akmens pie paša ūdens. A r slapju delnu 

viņa apslaucīja savam dēlam vaigus, rokas un kājas. Pēc tam no
mazgājās pati.

Uzgāja krastā.
Teodamiza noklāja sava madrasa2 stērbeli zemē, nosēdināja uz 

tā Aristīdu un uzāva viņam kājās sandales. Pēc tam nostādīja dē
lēnu uz ceļa, sakārtoja viņa baltā krekla apkaklīti, palieca uz 
augšu salmenīcas malas un, saslapinājusi krekla apakšu, noberzēja 
dēlam ausis.

Aristīdam, tāpat kā mātei, bija blāvi melna sejiņa. Viņš vienmēr 
izskatījās tīri glīts. Bet tagad bija īsts skaistulis.

Tad Teodamiza atraisīja galvas lakatu un apsēja to smalkāk. 
Viņa nostiepa uz leju brunčus, lai izlīdzinātu krokas, apjoza gurnus

1 M sjē-dam  (saīsināts «m essieurs» un «m adam es», fr. va i.) —  dāmas un kungi, 
.daudzās zemēs parasta u/.runa apsveicinoties.

2 Madrass —  nacionals apģērbs.



ar otru lakatu, kas bija salocīts trijstūrī. Noskatīja sevi. Jā, kurpju 
viņai nav, bet tas nav tik briesmīgi. Jā, rožainā kleita ir izbalējusi, 
bet ir izgludināta un tīra.

Būdama mierā ar savu izskatu, Teodamiza pacēla grozu un sacīja
dēlam:

—  Ejam!
Smago vīriešu zābaku dipoņa, pakavu klaboņa un sieviešu balsis 

zēnu satrauca un nezin kādēļ sajūsmināja. Bet, kad iezvanīja d iev
kalpojumu, Aristīds nodomāja: «Droši vien tie ir pamatīgi zvani, 
ja tos tik tālu var dzirdēt.»

Teodamiza gribēja noklausīties visu dievkalpojumu, stāvēdama 
uz baznīcas lievenēm, bet sprediķa laikā Aristīds žāvājās un gro
zījās, nepacietīgi raustīja māti aiz svārkiem, viebās un ik brīdi 
jautāja:

— Kad tad tu iesi pirkt grāmatu?
A rī viņa pati steidzās, tomēr bija jānogaida dievkalpojuma bei

gas, lai saņemtu svētību. Tā nu viņa stāvēja, aprādama un nomie
rinādama zēnu, un tūlīt pēc dievkalpojuma beigām sameklēja 
maku, izspraucās uz priekšu un, mēmi kustinādama lūpas, iemeta 
bronzas monētu «grēcīgo dvēseļu krājkasītē». Beidzot, pārmetusi 
vairākas reizes krustu, viņa devās uz izeju.

—  Tagad pēc grāmatas, māmiņ, vai ne?
—  Jā, dēliņ.
Aristīdam sirds sāka tik strauji pukstēt, ka viņš neievēroja ne 

kreolu lepnās mašīnas, kas stāvēja pie baznīcas, ne pieminekli kri
tušajiem, ne augstos namus, ne betona dievmāti Mariju, ne dažādo 
krasu bumbas —  vienu rožainu, otru sarkanu —  pie ieejas aptiekā, 
ne bērnus ar lakkurpitēm kājās un matrožu uzvalciņiem mugurā, 
ne saldumu tirgotājus, kaut gan citā reizē tas neapšaubāmi būtu 
viņu sajūsminājis.

Pašlaik Aristīdam tas nemaz nebija prātā. Viņa acis meklēja 
vienīgi māju —  nē, ne māju, bet veikalu ar grāmatām: grāmatu 
veikalu. Bet Teodamiza, kautrēdamās izrādīt, ka nav šejieniete, 
negribēja jautāt, kur šis veikals atrodas. Viņa gribēja sameklēt 
pati, bet tas nebija nemaz tik vienkārši.

Tad viņa atcerējās, ka redzējusi grāmatas pārdodam tieši tirgū. 
Viņa ņēma un iegāja pirmajā veikalā, kas gadījās pa ceļam, un 
pieklājīgi vaicāja, vai viņiem neesot grāmatas maziem —  septiņ
gadīgiem bērniem.

—  Nē, kundze, —  jaunkundze atbildēja un laipni piebilda:
— Ejiet pa šo ielu līdz pirmajam stūrim, tur pagriezieties pa labi 
un pavaicājiet pēc Zovila kunga veikala. Tā ir māja ar nojumi.



Teodamiza pateicās par paskaidrojumu un izgāja ārā. Viņa 
ieraudzīja saulē mirdzošu nojumi. Aristlds pat mēģināja mātei iz
lasīt pa zilbēm izkārtni — baltus burtus uz gaišzilas emaljas.

Bet tagad Teodamiza nepievērsa viņam uzmanības: viņa vilka 
ārā aiz jostas aizbāzto maku. No maka izņēma mazu, plakanu metāla 
kārbiņu, uzmanīgi to atvēra un pārbaudīja tās saturu. Tur atradās 
papīra strēmelīte, uz kuras skolotājā viņai bija uzrakstījusi grāma
tas nosaukumu, autora vārdu un kādai klasei grāmata domāta —  
itin visu. Atlika tikai pasniegt papīriņu pārdevējam. Šo zīmīti viņa 
tika rādījusi Maka kundzes veikalā, apjautājusies par cenu, bet 
tur skolas grāmatas jau bija pārdotas.

Papīriņā bija ietīta nauda — divas piecfranku naudas zīmes. Tieši 
naudas trūkuma dēļ Teodamiza nebija varējusi nopirkt zēnam grā
matu, citādi viņa to jau sen būtu izdarījusi.

Ik nedēļu skolā arvien vairāk un vairāk pieauga to skolēnu 
skaits, kuriem bija jaunās grāmatas, bet Aristīds palika starp tiem, 
kam grāmatas nebija.

Viņš nevarēja vingrināties lasīšanā — viņa blakus sēdētājs, savu 
lasāmgrāmatu žēlodams, negribēja to atvērt tā, lai viņš varētu 
redzēt. Bet skolotāja viņam nelika un nelika mieru: «Pasaki mam
mai, lai katrā ziņā tev nopērk grāmatu . . .»

Pagājušajā nedēļā Aristīds aizbildinājās ar to, ka Maka kundzei 
visas skolas grāmatas izpirktas, bet citi skolnieki sāka kliegt:

—  Man tētis nopirka pilsētā!
—  Bet manu grāmatu nopirka pie Lamantēna!
Un Aristīds jutās pazemots un apkaunots.
V ienīgi Kristiāns, lāga dvēsele, iedeva Aristīdam apskatīt savu 

grāmatu brīvstunda. Bet arī ar brīdinājumiem —  viņš pats tik uz
manīgi turēja grāmatu un pāršķīra lapas, lai tā neatvērtos pārāk 
plaši. Un tomēr Aristīdam izdevās apskatīt krāsainās bildītes, ieel
pot svaigās krāsas smaržu un nopriecāties par blāvo papīra spī
dumu.

Kas tā būs par laimi: drīz, pavisam drīz tāds krāšņums piederēs 
viņam pašam!

Un nu ilgi gaidītā diena bija pienākusi. Iepriekšējā vakarā Teo
damiza, kas nebija spējusi nekā atlicināt no savas algas astoņiem 
frankiem, aiznesa kādai pazīstamai pilsētas dāmai savus auskarus 
ķīlai par desmit frankiem.

Tagad viņa izņēma abas asignācijas un iežmiedza tās delnā. 
Skolotājās zīmīti uzmanīgi saņēma ar divi pirkstiem un sadūšoju
sies iegāja veikalā.

Starp pircēju čalām un pušu rautās drānas švirkstoņu Aristīda



prieks noplaka. Pārdevējas rosījās un runāja nedabiski pieklājīgā
balsī:

— Pateicos, saņemiet, lūdzu, astoņpadsmit frankus . . . Ko jūs, 
kundze, vēlaties?

— Bērnu grāmatu, —  Teodamiza atbildēja.
Mazliet palocījusies, viņa pasniedza zīmīti.
Pārdevēja pamāja ar galvu.
—  Langluā ābece pirmajai klasei? Ir, kundze.
—  Vai jūs nebūtu tik laipna un man to neparādītu, jaunkundz, 

ja drīkst lūgt, —  cik vien laipni mācēdama, sacīja Teodamiza.
Pārdevēja devās uz skapi zāles dibenā.
Kolīdz viņa atgriezās ar zaļu grāmatiņu rokās, Aristīds palēcās 

un iesaucās:
—  Tā pati, māmiņ! Tā ir tā pati! Es pazīstu pēc vāka!
Teodamiza paņēma grāmatiņu un atšķīra to vaļā. Aristīds pa

stiepās pirkstgalos un parāva māti aiz piedurknes.
—  Tā ir, māmiņ! Kristiānam grāmatā tāds pats portrets.
Teodamiza atvēra delnu ar naudu un jautāja:
—  Cik man jāmaksā, jaunkundz?
—  Divpadsmit franku piecdesmit, kundze.
Viņa pielika roku pie frizūras, kurā bija iesprausts zīmulis.
Teodamizai pārskrēja auksts pār kauliem, taču saņēmusies viņa 

jautāja:
— Vai tā ir jūsu pēdējā cena, jaunkundz?
—  Jā, kundze, pēdējā.
— Atlaidiet, lūdzu, man mazliet, niums tik ļoti nelaimējās. Es 

ierados kopā ar zēnu no Petiburgas. Mēs izgājām pulksten četros 
no rīta . ..

—  Nevaru, kundze. Cena ir noteikta, tā ir norādīta uz vāka. 
Vai tad jūs neredzat?

Viņa parādīja uz iesējuma stūrīti ar cipariem.
Teodamiza klusēja, neatraudama acu no grāmatas, kuru viņa 

joprojām turēja rokās.
Aristīds, redzēdams, ka māte klusē, parāva viņu aiz svārkiem.
—  Tik un tā paņemsim to, māmiņ, vai ne?
—  Ko tad jūs, kundze, izdomājāt? — jautāja pārdevēja.
—  Es jūs lūdzu mazliet nolaist! Lūdzu, lūdzu, mīļo jaunkun

dzīt! — sieviete atkārtoja vājā, lūdzošā balsī. —  Vai jūs nevarat 
man to atdot par desmit frankiem? Tas būtu c ilvēcisk i.. .

Bet pārdevēja, kuru tai brīdī kāds pasauca, paņēma no viņas 
grāmatiņu un aizgāja, klaudzinādama ar asajiem papēdīšiem un 
eleganti šūpodamās.



Tad Aristlds tik skaļi iekliedzās, ka visi iztrūkās, un, ieķēries 
rokā mātei, kura devās ārā no veikala, šņukstēdams atkārtoja:

— Nopērc to, nopērc, nopērc! Tik un tā nopērc! Mā-ā-miņ! 
Nopērc!

Māte, pieliekusies zēnam pie auss, kaut ko čukstēja. Bet viņš 
negribēja nekā dzirdēt. Teodamiza jutās galīgi satriekta, kā mīk
stais maizes koka auglis, kas nokritis zemē.



Bērna šņukstēšana rāva viņai sirdi pušu un pazemoja citu cilvēku 
acīs.

—  Māmiņ, nopērc, nopērc tomēr!
Viņš nemitējās kliegt arī uz ielas.
Galīgi sarūgtināta, Teodamiza rāva dēlu prom no pilsētas un, kad 

lielie nami jau bija aiz muguras, nokrita ceļa malā un sāka skaļi 
raudāt.

Saule jau taisījās rietēt. Ieraudzījusi kaut kādus zemniekus, Teo
damiza steigšus noslaucīja asaras un sāka mierināt mazo zēnu.

—  Māmiņai pietrūka naudas, dēliņ. Vajadzīgs vairāk, nekā mā
miņai bija kārbiņā . . .  Māmiņa vēl pastrādās, un nākamsvētdien 
mēs no jauna atnāksim. Un māmiņa tev iedos divi sū ledenītēm.

Viņa lēnām piecēlās un paņēma puisēnu aiz rokas.
Viņi nebija ēduši pusdienas, un ūdens malks pie upītes viņus 

mazliet uzmundrināja. Aristīds noāva sandales. Viņi nogriezās no 
lielceļa un sāka soļot pa īsāko ceļu pāri kaučuka plantācijām.

Taču, tiklīdz viņi bija palikuši vieni, Teodamiza no jauna sāka 
raudāt. Viņu mocīja briesmīga doma: ja dēlam būs jāpamet skola, 
viņu gaida darbs cukura plantācijās, un tas viņam nav pa spēkam.

Vai tiešām būs jānodod dēls «mazgadīgo strādnieku» vienībās, 
tais pašās, kurās bija pārlaidusi savu bērnību viņa pati un visi 
viņas b rā ļi. . .

Sieviete bezcerīgi raudāja.
Bet Aristīds pamazām nomierinājās un apklusa. Varbūt viņš 

mātes asarās bija saklausījis ne vien izmisumu, bet arī protestu. 
Un, pilns apņēmības, savā skanīgajā balbtiņā noteica:

—  Nākamsvētdien mums katrā ziņā naudas pietiks!



ERNESTS SETONS TOMPSONS, 

kanādiešu rakstnieks

VINIPEGAS VILKS

I

Mana pirmā sastapšanās ar Vinipegas vilku notika 1882. gada 
lielā sniegputeņa laikā. Marta vidū es izbraucu no Senpolas, cerē
dams divdesmit četrās stundās tikt pāri prērijām un nokjūt Vini- 
pegā. Taču vēju valdnieks bija nolēmis citādi un uzsūtījis zemei 
bargu sniegputeni. Sniegs gāzās biezos vālos stundām ilgi —  ne
pārtraukti, neatlaidīgi, nešpetni. Nekad savā mūžā nebiju redzējis 
sniegu tā krītam. Visa pasaule šķita iegrimusi tanī —  sniegs, sniegs, 
visur sniegs: tas traucās lejup, virpuļoja, koda, dzēla. Un elsojošā, 
milzenīgā lokomotīve bija spiesta apstāties pēc šo gaisīgo, staraino, 
šķīsti spodro kristālu pavēles. Pie kupenām, kas bija aizsprostoju
šas mums ceļu, ķērās daudz stipru roku ar lāpstām, un pēc stundas 
mūsu lokomotīve sāka kustēties, lai iestrēgtu nākamajā kupenā. 
Tas nebija nekāds vieglais darbs: dienu pēc dienas, nakti pēc nakts 
mēs pa kārtai te iegrimām kupenās, te trausāmies no tām ārā, bet 
sniegs joprojām virmoja un virpuļoja gaisā.

—  Līdz Emersonai divdesmit divas stundas, — tā bija sacījis 
dzelzceļa kalpotajs, taču pagāja divas nedēļas, pirms mēs sasnie
dzam Emersonu ar tās papeļu birztalām, kuras vislabāk aizsargā 
sliežu ceļu no aizputinašanas. No šejienes vilciens devās tālāk 
straujā gaitā. Papeļu birztalas kļuva biezākas, pārgāja lielos, jū
dzēm garos mežos, kuros tikai šur tur pavīdēja pa laucītei.

Tuvodamies Vinipegas austrumu nomalei, mēs lēni braucām ga
rām nelielam, soļus piecdesmit platam izcirtumam, un tanī es 
ieraudzīju ainu, kas satricināja mani līdz sirds dziļumiem.

Klajumiņā atradās milzīgs bars suņu —  lielu un mazu, rudu, 
baltu un melnu. Suņi bija satraukti un bikluma pilni. Mazs, dzel
tens šunelis gulēja sniegā. Atstatāk plosījās un rēja milzīgs, melns 
suns, tomēr visu laiku turējās bara aizvēnī. Un vidū stāvēja liels, 
nīgrs vilks.

Vilks? Man likās, tas ir lauva. Viņš stāvēja pilnīgi viens —  ap
ņēmīgs, aukstasinīgs, ar saslējušos spalvu uz skausta, stingri atspē
ries, — un laida'skatienus visapkārt, gatavs pret uzbrukumu no 
jebkuras puses. Viņa lūpu izliekums pauda nicīgu smīnu, lai gan 
droši vien tā bija parastā zobu atviešana kautiņa laikā. Uzbrucēju



varzu vadīja vilkam līdzīgs suns, kuram gan vajadzēja kaunēties 
no šādas nodevības, un varza metās vilkam virsū varbūt jau div
desmito reizi. Taču raženais pelēkais zvērs tikai pašāvās te uz 
vienu, te otru pusi un noklabināja baismīgos žokļus: klap, klap, 
klap! Vilks nesmilkstēja, nekauca un nerēja, bet viņa pretinieku 
rindās atskanēja ne viens vien pirmsnāves kauciens, iekams tie 
atkal atsprāga atpakaļ, atstādami viņu joprojām nekustīgu, neuz
veiktu, neskartu un nievu pilnu.

Kā man tagad būtu gribējies, lai vilciens no jauna iestrēgst 
sniegā! Mana sirds traucās pie pelēkā vilka. Man gribējās mesties 
viņam palīgā. Taču sniegbaltais klajums paslīdēja garām, papeļu 
stumbri aizsedza to, un vilciens traucās tālāk.

Tas bija viss, ko es redzēju, un tas bija pārāk maz. Pēc dažām 
dienām dabūju zināt, ka man laimējies redzēt retu ainu — skatīt 
gaišā dienas laikā pašu brīnumaināko būtni —  Vinipegas vilku.

Viņa slava bija dīvaina: tas bija vilks, kurš deva priekšroku 
pilsētai, nevis mežiem, vilks, kurš vienaldzīgi uzgrieza muguru 
aitām un nogalināja suņus, vilks, kurš pastāvīgi devās medībās 
viens pats.

Stāstīdams par Vilkati, kā viņu daži dēvēja, es runāju par viņa 
mūža gaitām tā, it kā tās vietējiem iedzīvotājiem būtu labi pazīsta
mas, kaut gan nav nekādu šaubu, ka daudzi pilsētnieki pat nebija 
par viņu neko dzirdējuši. Piemēram, bagātajam veikalniekam gal
venajā ielā bija par vilku tikai neskaidra nojausma līdz tai dienai, 
kad norisinājās pēdējā aina pie pilsētas kautuvēm un lielais vilka 
ķermenis tika aizgādāts pie izbāzeņu taisītāja Haida. Tur no vilka 
iztaisīja izbāzeni un aizsūtīja uz Čikāgas izstādi.

II

Reiz vijolnieks Pols Derošs, skaists dīkdienis, slaists un mednieks, 
siroja ar bisi pa Sarkanās upes mežainajiem krastiem. Tas notika 
1880. gada jūnijā. Ieraudzījis piekrastē izlienam no bedres pelēku 
vilku, viņš uz labu laimi izšāva un nogalināja pelēci. Izsūtījis izlū
kos suni, lai būtu drošs, ka migā nav neviena liela vilka, Pols ielīda 
tur pats un, sev par lielu izbrīnu un prieku, atrada astoņus vilcē
nus. Deviņas prēmijas par desmit dolāriem katra! Cik naudas tur 
sanāks? Droši vien vesela bagātība. Pols laida darbā rungu un ar 
sava dzeltenā suņa palīdzību apsita visus mazuļus, atstādams dzīvu 
tikai vienu: ir tāds ticējums, ka pēdējo no metiena nedrīkst nosist, 
jo  tad gaidāma nelaime. Pols atgriezās pilsētā ar vilcenes un sep
tiņu vilcēnu skalpiem un dzīvu vilcēnu piedevām.



Traktiernieks, kura īpašumā drīz vien pārgāja visi nopelnītie 
dolāri, nopirka arī vilcēnu. Zvērēns auga pie ķēdes, tomēr ari tad 
iedzīvojās tādās krūtīs un žokļos, ka ar viņu nevarēja sacensties 
neviens no pilsētas suņiem. Vilcēnu turēja pagalmā apmeklētāju 
laika kavēklim, un tie galvenokārt kavēja laiku ar to, ka rīdīja 
gūstekni ar suņiem. Vilcēnu sakoda teju pat līdz nāvei, bet viņš ik 
reizi uzvarēja, un ar katru mēnesi samazinājās to suņu skaits, kuri 
vēlējās mēroties spēkiem ar viņu. Dzīve viņam bija ļoti grūta. 
Vienīgos gaišos brīžus sagādāja draudzība, kas bija nodibinājusies 
starp viņu un mazo Džimu, traktiernieka dēlu.

Džims bija untumains blēdnieks, liels šķelmis. Vilks iepatikās 
viņam ar to, ka reiz nonāvēja suni, kas bija zēnam iekodis. Kopš 
tā laika Džims sāka vilku ēdināt un apmīļot, un vilks ļāva viņam 
darīt ar sevi, ko grib, —  šādas tiesības viņš līdz šim nebija piešķī
ris nevienam.

Džima tēvs nepiederēja pie tiem vecākiem, kurus varētu ņemt 
par paraugu. Parasti viņš dēlu lutināja, bet, kad uznāca dusmas, 
tad nežēlīgi piekāva tiro nieku dēļ. Bērns jau agri saprata, ka viņu 
soda nepelnīti, tikai tāpēc, ka patrāpījies tēvam ceļā dusmu brīdi. 
Vajag prast laikus paslēpties drošā vietā, kamēr negaiss pāriet. 
Reiz, glābdamies no tēva, kas dzinās pakaļ, zēns iespruka vilka 
būdā. No miega negaidot uzmodinātais pelēkais draugs pagriezās 
pret būdas ieeju, atvieza divkāršo rindu sniegbaltu zobu un visai 
nepārprotami lika tēvam saprast:

—  Pamēģini tikai viņu aiztikt!
Daudz netrūka, un traktiernieks būtu vilku nošāvis, bet baidījās, 

ka netrāpa dēlam, un tāpēc lika abiem mieru. Pēc pusstundas viņš 
jau pats smējās par notikušo. Kopš šās reizes Džims skrēja pie 
vilka, līdzko draudēja vismazākās briesmas, un dažreiz pārējie tikai 
tad noprata, ka zēns pastrādājis kādu nedarbu, kad redzēja, ka 
viņš steidz paslēpties aiz bīstamā cietumnieka muguras.

Traktiernieks bija skops, tāpēc par kantoristu pieņēma ķīnieti. 
Tas bija nevarīgs, bikls cilvēciņš, pret kuru vijolnieks Pols izturē
jās bez kādām ceremonijām. Reiz, kad ķīnietis bija traktierī viens 
pats, iereibušais Pols gribēja sākt mieloties uz kredīta. Taču Tung- 
Lings, turēdamies pie saimnieka pavēles, atteicās dot dzērienu bez 
maksas. Pols metās pie letes, lai atriebtos par šādu baltā cilvēka 
apvainošanu. Ķīnietim būtu bēdīgi klājies, ja nepatrāpījies Džims, 
kurš veikli iegrūda vijolniekam starp kājām garu rungu. Pols nogā
zās uz grīdas, tad pielēca kājās, zvērēdams, ka par šādu bezkaunību 
zēns saņemšot pamatīgu mācību. Taču Džims izspruka pa durvīm 
un mirklī noslēpās vilka būdā.



Ieraudzījis, ka bērnam ir aizstāvis, Pols paķēra garu kārti un, no
stājies drošā atstatumā, sāka vilku sist. Pelēkais zvērs raustījās 
pie ķēdes, saņemdams neskaitāmus belzienus un tvarstīdams kārti 
ar zobiem. Viņam klājās grūti, bet te Pols pamanīja, ka Džims, kura 
mēle ne mirkli nemeta mieru, taustās gar vilka kakla siksnu un ka 
vilks kuru katru mirkli var tikt vaļā no ķēdes.

Drosminiekam Polam šermuļi pārskrēja pār kauliem, iedomā
joties, ka viņš būs pagalmā aci pret aci ar satrakoto nezvēru.

Pols dzirdēja Džima pieglaimīgo balstiņu:
—  Pacieties mazliet, vilciņ, vēl mazdrusciņ pacieties, tad tu va

rēsi noēst viņu pusdienās. Tu viņu dabūsi, manu gudro vilciņ!



A r to pietika: vijolnieks laidās lapas, neaizmirsdams jo  rūpīgi 
aizvērt visas durvis aiz muguras.

Draudzība starp Džimu un viņa mīluli nostiprinājās aizvien jo  
vairāk. Jo vecāks kļuva vilks, jo  fiegantāk viņš nīda suņus un 
cilvēkus, kuri oda pēc degvīna. Turpretī viņa mīlestība pret Džimu 
un visiem pārējiem bērniem pieauga ar katru dienu.

Tolaik, 1881. gada rudenī, fermeri bieži sūdzējās par to, ka vilki 
pārāk savairojušies un iznīcina ganāmpulkus. Inde un slazdi izrā
dījās bezspēcīgi, tāpēc saprotams, ka dižciltīgais vācu ceļotājs, kas, 
ieradies Vinipegas klubā, paziņoja, ka viņam ir suņi, kas var īsā 
laikā iztīrīt visu Kanādu no vilkiem, tika uzņemts ar vislielāko laip
nību. Lopkopji ir lieli medību cienītāji, un doma, ka apvidu var 
atbrīvot no vilkiem ar suņu palīdzību, iesvēla viņu ziņkāri un 
savaldzināja viņus.

Vācietis drīz vien atveda divus lieliskus dāņu dogus; viens bija 
balts, otrs dzeltens ar melniem lāsumiem. Katrs no šiem lielajiem 
suņiem svēra ap divsimt mārciņu. Muskuļi viņiem bija kā tīģeriem, 
un visi noticēja vācieša vārdiem, ka ar šo pāri pietiek, lai uz
veiktu jebkuru vilku. Vācietis tā aprakstīja suņu uzvešanos me
dībās:

—  Viņiem tikai jāparāda pēdas, un, kaut tās būtu jau dienu ve
cas, viņi tūdaļ dzīsies vilkam pakaļ. No pēdām viņus nekas neno
virzīs. Lai kur vilks būtu paslēpies, lai kādas cilpas mestu, suņi 
atradīs viņu viens un divi. Līdzko vilks metas bēgt, dzeltenais suns 
sakampj viņu aiz gurna un pasviež šitā, —  un vācietis pasvieda 
gaisā maizes kumosiņu, —  un viņš nav vēl nokritis zemē, kad bal
tais suns ieķeras viņam galvā, bet dzeltenais —  astē, un abi pārplēš 
vilku uz pusēm.

Tas viss skanēja ļoti daudzsološi, taču katram gribējās tūliņ pār
liecināties, vai suņi patiešām attaisno saimnieka cildinājumus. 
V ietē jie  iedzīvotāji apgalvoja, ka vilkus var sastapt tepat Asini- 
buanas mežos, un mednieki nekavējoties sarīkoja ekspedīciju uz 
turieni. V iņ i veltīgi nomeklēja vilkus veselas trīs dienas un jau 
grasījās atteikties no sava nodoma iepriekš pārbaudīt suņu iz
veicību, kad pēkšņi kāds atcerējās, ka traktierniekam ir vilks pie 
ķēdes, ka šo vilku var lēti nopirkt un, lai gan viņš ir tikai gadu 
vecs, tomēr pilnīgi noderīgs, lai pārbaudītu suņu spējas.

Vilka vērtība uzreiz pieauga, kad traktiernieks dabūja zināt, 
kādam nolūkam viņš medniekiem vajadzīgs. Bez tam «sirdsapziņa» 
viņam nejāva vilku pārdot. Tomēr šī «sirdsapziņa» tūliņ apklusa, 
kad mednieki piedāvāja labu cenu.



Nu vajadzēja vienīgi tikt vaļā no mazā Dzima. Viņu aizsūtīja pie 
vecmāmuļas. Tad vilku iedabūja kastē, kasti aizsita ar naglām, 
iecēla orē un izveda atklātā prērijā.

Suņus tik tikko varēja valdīt —  tā tie plosījās, saoduši vilku. Vai
rāki spēcīgi vīrieši turēja tos saitē, kamēr ori aizbrauca kādu pus- 
jūdzi tālāk.

Vilku tikai ar grūtībām izdabūja ārā no kastes. Sākumā viņš likās 
bikls un samulsis. Viņš negrasījās kost, tikai meklēja, kur varētu 
paslēpties. Kliedzienu un svilpienu satraukts un beidzot nopratis, 
ka atrodas brīvībā, viņš sāka tecēt zaglīgā riksī uz dienvidu pusi.

Tai pašā mirklī suņus palaida vaļā, un tie, nešpetni rejot, drāzās 
vilkam pakaļ.

Cilvēki ar līksmām klaigām sekoja suņiem. Jau pašā sākumā bija 
skaidrs, ka vilks izbēgt nevarēs. Dogi bija nesalīdzināmi naigāki 
par viņu. Baltais skrēja ne sliktāk par jebkuru kurtu. Vācietis skaļi 
gavilēja, redzēdams, ka viņa mīļotais suns ar katru mirkli aizvien 
vairāk tuvojas vilkam.

Daudzi piedāvājās derēt uz suņu uzvaru, taču tas jau likās tik 
skaidrs, ka neviens derības nepieņēma, —  vienīgi daži bija ar 
mieru derēt uz vienu suni pret otru. Jaunais vilks tagad skrēja, 
cik jaudāja, bet drīz vien baltais suns viņu panāca un rikšoja cieši 
blakus.

—  Tagad skatieties, —  vācietis sauca, —  tūliņ vilks uzskries 
gaisā!

Pēc mirkļa vilks un suns sakļāvās kopā, bet tūdaļ atsprāga viens 
no otra. Neviens neuzskrēja gaisā, tikai baltais suns nokrita zālē 
ar drausmīgu brūci plecā. Viņš bija izmests no ierindas un tikko 
dzīvs. Pēc desmit sekundēm, rīkli atpletis, pieauļoja otrais suns —  
dzeltenais. Sadursme bija tikpat acumirklīga un gandrīz tikpat ne
saprotama kā pirmā. Dzīvnieki tikko saskārās viens ar otru. Pelē
kais zvērs pasitās sānis. Dzeltenais suns sagrīļojās, parādīdams 
asiņojošo pavēderi.

Klātesošo uzskubināts, viņš atkal uzbruka vilkam, bet iedzīvojās 
otrā ievainojumā, kas viņam lika atjēgties.

Tikmēr piesteidzās sargs, kurš atveda vēl četrus lielus suņus. Tos 
uzrīdīja vilkam, un ļaudis jau steidzās tiem palīgā ar vālēm un 
laso, bet te viņiem pieauļoja klāt mazs zēns uz ponija. Viņš nolēca 
zemē un, izlauzies cauri ļaužu baram, kas bija ielencis vilku, ap
skāva dzīvnieka kaklu ar abām rokām. Viņš sauca savu draugu par 
«m īļo vilciņu», «zelta vilcēniņu», bet vilks laizīja viņam seju un 
vēdināja asti. Tad zēns pievērsa pūlim asarām pārplūdušo seju un 
teica .. . Nu, labāk neatkārtosim to, ko viņš teica. Viņam bija tikai



septiņi gadi, bet viņš bija ļoti rupjš, jo  audzis dzertuvē un sekmīgi 
apguvis visas tur dzirdētās neķītrās lamas.

Viņš lamāja visus no vienas vietas, netaupīdams arī savu tēvu.
A r katru pieaugušu cilvēku, kas atļautos tādus apvainojošus un 

piedauzīgus izteicienus, būtu nežēlīgi izrēķinājušies, bet ko lai 
dara ar bērnu? Un galu galā mednieki izšķīrās par pašu labāko 
izeju: viņi sāka skaļi smieties — ne jau par sevi, protams; smieties 
par sevi nevienam nepatīk, —  nē, viņi visi smējās par vācieti, kura 
izdaudzinātos suņus bija uzveicis vilks, teju pat vilcēns.

Tad Džims iebāza netīro, no asarām slapjo dūrīti kabatā un, 
parakņājies starp stikla bumbiņām un ledenēm, tabaku, sērkoci
ņiem, pistonām un citām kontrabandas «precēm», izmakšķerēja no 
turienes tievas auklas gabaliņu un piesēja vilkam pie kakla siksnas. 
Tad, vēl aizvien šņukstēdams, jāja mājup, vezdams vilku auklā, un 
atvadām uzsauca dižciltīgajam vācietim:

—  Es par diviem centiem uzrīdītu viņu jums, lai viņš jūs aprij!

III

Ziemas sākumā Džims saslima.
Vilks žēli gaudoja pagalmā, neredzēdams savu draugu, un bei

dzot pēc slimā lūguma tika ielaists viņa istabā. Un te šis lielais 
savvaļas suns —  jo  vilks ir tikai savvaļas suns —  uzticīgi vadīja 
naktis nomodā pie drauga gultas.

Slimība sākumā nelikās nopietna, un visi bija pārsteigti, kad pie
peši notika pavērsiens uz slikto pusi, un trīs dienas pirms ziemsvēt
kiem Džims nomira.

Vilks apraudāja viņu sirsnīgāk par visiem. Lielais, pelēkais zvērs 
atsaucās ar žēlām gaudām uz zvana skaņām, ziemsvētku vakarā 
vilkdamies nopakaļ bēru gājienam. Drīz pēc tam viņš atgriezās 
traktierī, bet, kad viņu atkal grasījās piesiet pie ķēdes, viņš pār
lēca pāri žogam un nozuda.

To pašu ziemu guļbaļķu būdā pie upes apmetās vecais slazdu 
licējs Reno ar savu meitiņu, glīto Nineti.

Reno neko nezināja par Džimu Gogenu un nevarēja vien nobrī
nīties, kad redzēja vilka pēdas abpus upes krastos pie pašas pil
sētiņas.

Vecais vīrs ar ziņkāri un šaubām klausījās Hudzonas kuģošanas 
sabiedrības kalpotāju nostāstos par tuvumā apmetušos vilku, kurš 
dažkārt ieklīst pašā pilsētā un sevišķi iecienījis mežu blakus svētā 
Bonifācija baznīcai.



Ziemsvētku vakarā, līdzko baznīcā sāka zvanīt, mežā atskanēja 
vientuļas, sāpīgas gaudas, kas pārliecināja Reno par nostāstu patie
sīgumu. Reno labi pazina visus vilku kaucienu veidus: saucienu pēc 
palīdzības, mīlas ilgas, vientuļa gaudas un skarbu izaicinājumu. 
Nebija šaubu, ka šoreiz gaudo vientulis vilks.

Vecais vīrs nogāja lejā pie upes un atbildēja ar tādām pašām 
gaudām. No tālīnā meža atšķīrās neskaidra ēna un tuvojās pa ledu 
tai vietai, kur uz baļķa sēdēja cilvēks, pats nekustīgs kā baļķis. Ēna 
pienāca klāt, apgāja viņam apkārt un ievilka gaisu nāsīs. Tad tās 
acis iegailējās, tā ierūcās kā nokaitināts suns un atslīdēja atpakaļ 
tumsā.

Tādā kārtā ne vien Reno, bet arī daudzi pilsētnieki dabūja zināt, 
ka pilsētas tuvumā un arī pa tās ielām klaiņo milzīgs, pelēks vilks, 
«reizes trīs lielāks par to, kas bija pieķēdēts Gogena dzertuves pa
galmā».

Viņš bija suņu baidēklis, nogalināja tos katrā izdevīgā gadījumā, 
un tika pat stāstīts, kaut arī tas netika pierādīts, ka viņš aprijis ne 
vienu vien suni, kas aizkavējies savās suņu darīšanās ārpus pil
sētas.

Lūk, kāds bija šis Vinipegas vilks, kas bija cīnījies aizputinātajā 
klajumā. Es toreiz gribēju doties viņam palīgā, domādams, ka viņš 
nonācis bezizejas stāvoklī. Taču vēlāk dzirdētais izgaisināja šo 
iespaidu. Nezinu, kā beidzās tā kauja, tomēr zinu, ka vilks pēc tam 
bija rādījies pilsētā ne vienreiz vien un dažs labs suns pazudis bez 
vēsts.

Neviens vilks līdz šim nebija dzīvojis tik dīvainu dzīvi. Viņam 
bija visas iespējas uzturēties mežos un prērijās, bet viņš deva 
priekšroku bīstamu nejaušību pilnajai dzīvei pilsētā, katru dienu 
veikdams neticamus varoņdarbus, katru dienu būdams par matiņu 
no nāves. Nīzdams cilvēkus un nicinādams suņus, viņš pastāvīgi 
izkliedēja to barus un nonāvēja tos suņus, kuri patrāpījās ceļā pa 
vienam. Viņš biedēja žūpas, vairījās no cilvēkiem ar bisēm, pazina 
slazdus, pazina indi —  kā viņš ar to visu bija iepazinies, nav zi
nāms, taču pazina neapšaubāmi, jo  neskaitāmas reizes ar nicinā
šanu pagāja garām saindētai ēsmai.

Vinipegā nebija nevienas ielas, kurā viņš nebūtu iegriezies; ne
bija policista, kurš palsajā rīta ausmā nebūtu pamanījis aši pavī
dam viņa neskaidro ēnu; nebija suņa, kurš nebūtu trīcējis šausmās, 
kad nodevīgais vējš atnesa vēsti, ka tuvumā atrodas vecais V il
katis. Viņš alka pēc karošanas, un viņa ienaidnieks bija visa pa
saule. Tomēr nebija tādas reizes, kad viņš būtu nodarījis pari 
bērnam.



IV

Ninete bija piedzimusi prērijā. Viņas māte bija indiāniete. No 
tēva — normandieša viņa bija mantojusi pelēkās acis un tagad 
bija burvīga sešpadsmitgadīga meitene, pirmā skaistule visā ap
kārtnē. Viņa būtu varējusi dabūt par vīru jebkuru no visiem šejie
nes turīgajiem un cienījamiem līgavaiņiem, bet par viņas izre
dzēto k}uva Pols Derošs. Būdams izskatīgs puisis, brašs dejotājs 
un gluži labs vijolnieks, Pols saņēma neskaitāmus uzaicinājumus 
uz visām godībām un bija nelabojams žūpa. Reno rīkojās pareizi, 
padzīdams Polu, kad viņš ieradās precībās, bet šādai rīcībai nebija 
panākumu.

Vienmēr tik padevīgā un paklausīgā Ninete negribēja atteikties 
no sava izredzētā. Otrā dienā pēc tam, kad tēvs bija precinieku 
padzinis, viņa aizsūtīja Polam ziņu, ka grib sastapties ar viņu mežā 
aiz upes. Brizdama pa dziļo sniegu uz norunāto vietu, Ninete pa
manīja, ka viņai seko liels, pelēks suns. Tas likās draudzīgi noska
ņots, un meitene (jo viņa patiešām bija vēl tikai meitene) nejuta 
ne mazāko baiļu. Kad viņa tuvojās norunātajai vietai, kur Pols 
jau gaidīja, suns paskrēja viņai garām un gāja pa priekšu, nikni 
ņurdēdams. Pols pameta acis uz dzīvnieku, pazina lielo vilku un 
metās bēgt kā pēdīgais zaķapastala. Vēlāk viņš stāstīja, ka skrējis 
pēc bises. Laikam gan viņš bija piemirsis, kur bise meklējama, jo  
uzrāpās pēc tās kokā. Tikmēr Ninete skrēja pa ledu uz mājām, lai 
pavēstītu, ka Pols ir briesmās, un sadabūtu palīgus. Neatradis kokā 
šaujamo rīku, drošsirdīgais bruņinieks sameistaroja pīķi, pie
siedams nazi pie nolauzta zara, un izmanījās sāpīgi ievainot 
vilku galvā. Zvērs draudīgi ierēcās un atkāpās dažus soļus, tomēr 
izrādīja stingru apņemšanos gaidīt, kamēr cilvēks kāps zemē. 
Taču ļaužu bara tuvošanās izjauca viņa nodomu, un viņš nozuda 
mežā.

Vijolniekam Polam bija vieglāk izskaidrot savu izturēšanos Ni- 
netei nekā pārējiem, jo meitene viņu mīlēja. Tomēr tēvs skatījās 
uz Polu ar tik neslēptu nicināšanu, ka abi jaunieši nolēma salaulā
ties slepeni, līdzko Pols atgriezīsies no Aleksandra forta, uz kurieni 
viņš šad tad ziemās veda kravu ar suņu pajūgu. Viņu uzskatīja par 
pieredzējušu un izveicīgu braucēju, jo viņš bija nesaudzīgs un su
ņus netaupīja.

Agri no rīta, iemetis ceļakāju, Pols mundri devās lejup pa upi. 
Pajūgs aši traucās pa ledu, — kamanās bija iejūgtas trīs laikas, 
augumā raženas kā teļi, stipras un zvērīgas kā laupītāji. Pajūgs 
aizauļoja garām Reno būdai piekrastē, un Pols, plīkšķinādams pā



tagu un skriedams aiz kamanām, pamāja sveicienu Ninetei, kura 
stāvēja uz būdas sliekšņa.

Drīz vien kamanas ar nešpetnajiem suņiem un iereibušo braucēju 
nozuda upes līkumā, un kopš tā laika neviens netika vairs redzējis 
vijolnieku Polu.

To pašu vakaru laikas vienas atgriezās Harija fortā. Viņu vilnā 
bija sarecējušu asiņu pikas, tās bija vairākās vietās ievainotas, bet, 
kā par brīnumu, nemaz nebija izsalkušas.

Izlūki devās pa pēdām, lai noskaidrotu, kas atgadījies. Viņi 
atrada uz ledus saiņus, kurus Pols bija vedis, krastmalā mētājās 
kamanu atliekas, netālu no saiņiem bija arī vijolnieka drēbju 
skrandas.

Slēdziens bija viens: suņi nokoduši braucēju un apēduši.
Suņu īpašnieku šis notikums Joti satrauca —  viņš varēja paspēlēt 

savus suņus. Viņš atteicās ticēt izlūkiem un nolēma pats visu pār
baudīt. Viņam deva pavadoņos Reno, un abi vēl bija trīs jūdzes 
no liktenīgās vietas, kad vecais vīrs norādīja uz ļoti lielām pēdām, 
kuras veda no austrumu krasta uz rietumu krastu un tad sekoja 
kamanām. Reno pagriezās pret suņu īpašnieku un teica lauzītā 
angļu valodā:

—  Liels vilks gājis nopakaļ kamanām.
A rī viņi pa pēdām pārgāja uz rietumu krastu. A iz Gildonenas 

meža vilks vairs nerikšoja, bet soļoja, it kā atmetis nodomu dzīties 
pakaļ kamanām, un, acīm redzot, grasījās nogriezties uz mežu. 
Taču Polam te kaut kas bija izkritis no kabatas, laikam kāds vīs
toklis. Apostījis šo priekšmetu, vilks saprata, ka braucējs ir žūpa 
Pols, kurš viņu nesen bija ievainojis galvā.

Jūdzi tālāk skrejošā vilka pēdas jau bija redzamas uz ledus aiz 
pašām kamanām. Cilvēka pēdu neredzēja, jo  viņš bija ielēcis 
kamanās un skubināja suņus. Lai atvieglotu kamanas, viņš bija 
izmetis kravu, tāpēc arī saiņus atrada izsvaidītus pa ledu.

Kā suņi auļo zem pātagas cirtieniem! Sniegā vāļājās Pola nazis. 
Tas viņam laikam bija izkritis no rokas, kad viņš mēģinājis aiz
stāvēties. Un šeit vilka pēdas nozūd, bet kamanas traucas tālāk kā 
bulta: vilks ir ielēcis tanīs. Suņi šausmās joņo, cik jaudas, jo  kama
nās aiz viņiem stāv vilks. Pēc mirkļa visam beigas. Cilvēks un vilks 
izveļas no kamanām. Vilka pēdas atkal parādās austrumu krastā 
un drīz vien iegriežas mežā. Kamanas traucas uz kreiso upes krastu, 
kur aizķeras aiz koka saknes un salūst.

Sniegs pavēstīja vecajam Reno arī par to, ka iejūgā sapinušies 
suņi sākuši kauties, kamēr sarāvuši siksnas, pēc tam —  kā viņi uz
gājuši sava bijušā spīdzinātāja līķi un sarīkojuši sev dzīres.



Nekas labs jau tas nebija, bet vismaz suņi tika atbrīvoti no ap
vainojuma slepkavībā. Atbildība par visu bija neapšaubāmi jāuz
ņemas vilkam, un Reno, kad pirmais izbīlis bija pārgājis, atviegloti 
nopūzdamies, sacīja:

—  Tas ir bijis Vinipegas vilks. Viņš paglāba manu meiteni no 
Pola. Viņš allaž bijis labs pret bērniem.

V

Pola bojā eja deva ieganstu sarīkot plašas noslēguma medības 
ziemsvētkos, taisni divus gadus pēc mazā Džima nāves. Šais medī
bās, liekas, sadzina suņus no visas Kanādas. Barā bija trīs laikas no 
Pola pajūga —  to ipašnieks uzskatīja, ka tām pilnīgas tiesības pie
dalīties, — bija gan dogi, gan pēdu dzinēji suņi un vesela varza 
sētas suņu bez kādiem radu rakstiem. Viss rīts pagāja nesekmīgā 
klaiņošanā pa mežiem, kas stiepās uz austrumiem no svētā Bonifā- 
cija baznīcas. Tad pa tālruni tika saņemta vēsts, ka lielais vilks ma
nīts Asinibuanas tuvumā, un pēc stundas mednieki jau auļoja pa 
karstām pēdām.

Skat, kā viņi traucas, —  suņu bars, jātnieku pulks, vesels pūlis 
kājnieku, vīriešu un zēnu. Vilks nebaidījās no suņiem, bet viņš 
zināja, ka cilvēkiem ir bīstami ieroči. Viņš metās uz Asinibuanas 
mežu tumšās svītras pusi, bet jātniekiem bija ērta izvēršanās kla
jumā, viņi aizsteidzās vilkam priekšā un piespieda viņu griezties 
atpakaļ. Viņš nu joņoja pa Kolena strauta izveidoto gravu un tā 
izvairījās no lodēm, kuras svilpoja viņam virs galvas. Tad viņš 
nogriezās uz dzeloņstiepļu žoga pusi, pārlēca tam pāri un uz kādu 
laiciņu bija paglābts no jātniekiem. Viņš joprojām turējās ieplakā, 
kas lodēm nebija pieejama. Suņi jau tuvojās. Droši vien vilks gaidīt 
gaidīja, kad paliks aci pret aci ar tiem, kaut to būtu četri vai pieci 
desmiti pret viņu vienu. Suņi ielenca viņu, tomēr neviens ne- 
iedrīkstējās nākt klāt. Tievs kurts, paļaudamies uz savu ņiprumu, 
pievirzījās mazliet tuvāk, bet vilks ar purnu notrieca to gar zemi. 
Jātniekiem vajadzēja apmest krietnu līkumu, toties tagad medības 
pievirzījās pie pašas pilsētas. No turienes izsteidzās bars ļaužu un 
suņu, lai piedalītos šai izpriecā.

Vilks nogriezās uz labi pazīstamu vietu —  pilsētas lopkautuvi, un 
šaušana bija pagaidām jāpārtrauc, jo  mednieki baidījās, ka netrāpa 
suņiem. Suņi patiešām bija tik cieši ielenkuši vilku, ka tas tālāk 
vairs netika. Viņš atskatījās, meklēdams drošu aizmuguri pēdējam 
cīniņam, un, pamanījis koka tiltiņu pār ielas noteku, paslēpās zem



tā. Tad cilvēki sadabūja lauzni un sadragāja tiltiņu. Vilks izlēca 
ārā, apzinādamies, ka pienācis laiks mirt. Viņš bija gatavs saņemt 
nāvi, bet gribēja vēl pēdējā kaujā godam aizstāvēt sevi. Un šeit 
pirmo reizi gaišā dienas laikā ļaudis varēja labi aplūkot viņu. Te 
viņš stāvēja, šis noslēpumainais suņu bende, bezmieslgā balss svētā 
Bonifācija mežos, apbrīnojamais Vinipegas vilks!

VI

Beidzot pēc trim ilgiem sīvu cīņu gadiem viņš stāvēja viens pret 
daudziem desmitiem suņu, kuriem palīdzēja ar bisēm bruņoti cil
vēki. Viņš tomēr stājās pretī ienaidniekiem tikpat drosmīgi kā 
todien, kad pirmo reizi ieraudzīju viņu piesnigušajos mežos. Lūpas 
šķobīja tas pats nicīgais vaibsts, iekritušie sāni v iegli cilājās, zaļ- 
gandzeltenās acis laistījās spoži kā agrāk. Suņi sakļāvās ap viņu. 
Tos nevadīja pluskainās nepieredzējušās laikas, bet nikns buldogs. 
Bija dzirdama daudzu kāju dipoņa. Ķilkstēšanu nomainīja dobja 
ņurdēšana. V ilka pelēksārtie žokļi atvērās. Suņi atsprāga uz visam 
pusēm, un atkal viņš palika viens. Viņš bija sagatavojies uzbru
kumam, šis nīgrais un spēcīgais bandīts. Suņi trīs reizes bruka v i
ņam virsū un trīs reizes tika atsisti. Drosmīgāko līķi jau vāļājās vis
apkārt. Buldogs gāja bojā kā pirmais. Pieredzes mācīti, iebiedētie 
suņi bikli kāpās atpakaļ, bet vilkam vēl nemanīja nekādas noguruma 
pazīmes. Mirkli nepacietīgi gaidījis, viņš paspēra dažus soļus uz 
priekšu un, ak vai, sagādāja šāvējiem ilgi gaidīto izdevīgo mirkli! 
Norībēja trīs šāvieni, un vilks beidzot iemantoja mieru, noslēgdams 
savas karotāja gaitas.

Kas var ielūkoties vilka dvēselē? Kas pateiks mums, par ko viņš 
domāja? Kāpēc viņš palika dzīvot tik tuvu pilsētai, kurā bija izbau
dījis tik daudz ciešanu? Visapkārt taču pletās biezi meži, un barības 
visur bija pietiekami. N av domājams, ka viņu bija pārņēmusi at
riebības kāre: neviens dzīvnieks neziedos visu mūžu atriebībai — 
šīs ļaunās jūtas piemīt vienīgi cilvēkiem. Dzīvnieki alkst miera.

Tātad paliek tikai vienas saites, kas varēja viņu tik cieši piesais
tīt pilsētai, un šīs saites ir vislielākā vara pasaulē, visvarenākais 
spēks zemes virsū — mīlestība.

Vilka vairs nav. Kopš tā laika pagājuši daudzi gadi, bet vēl 
šobaltdien svētā Bonifācija baznīcas sargs apgalvo, ka ziemsvētku 
vakarā, līdzko sāk skanēt zvani, par atbildi atplūst baismīgas un sā
pīgas vilka gaudas no tuvīnās meža kapsētas, kur apglabāts mazais 
Džimijs —  vienīgā būtne pasaulē, kas bija iemācījusi vilku mīlēt.



HERBERTS BEITSS, 
angju rakstnieks

INDĪGAS VECENES

Kad jums ir tikai četri, tad septiņi jau ir vesels simts, bet piecas 
collas —  īsta jūdze1.

Benam bija septiņi, bet man četri gadi, turklāt viņš bija piecas 
collas garāks par mani.

Bens valkāja velveta bikses ar lielu ādas ielāpu uz dibena, uz 
kājām viņam jau dīga tumši matiņi, un visam kā uzvija viņam bija 
nazis ar raga rokturi, divi asmeņiem, viļķ i un vēl ar kaut kādu asu 
daiktu, kuru viņš sauca par «duramo».

—  Tiklīdz izlīdīsim cauri žogam, —  sacīja Bens, —  tūlīt sāksies 
dzeloņplūmju krūmi, un pēc tam mēs nonāksim vietā, kur ir daudz, 
daudz indīgu ogu. Tikai pielūko un neēd tās, saprati? Citādi no
mirsi. Es reiz tās sarijos veselu sauju un pēc tam visu nakti gulēju 
beigts.

—  Tiešām?
— Tiešām. Visu nakti.
—  Kā tas ir —  būt beigtam? Ko tad sajūt?
—  Vispirms uznāk drausmīgas vēdergraizes, — Bens skaidroja,

—  un pēc tam galvā sāk dunēt: bom . . .  bom . . .  bom . . .  bom . . .  
bim-bam, bim-bam, bom, bez kādas apstājas.

—  Un ir nelaba dūša?
—  Jā, visu laiku, — Bens atbildēja, —  un uz guļamistabas gries

tiem rēgojas vecīši. V iņi dejo un zobojas par tevi. Tieši tādi kā 
mans vectēvs Persijs, kad viņš pietempies pārrodas mājās no «Juni- 
korna».

—  Man negribas būt beigtam, —  es sacīju, —  nē, man nepavisam 
negribas būt beigtam.

— Tad neēd indīgas ogas. Vai tu zini, kuras tās ir, zini?
—  Nē . . .
—  Nu, redzi, vienas ir sarkanas, —  Bens skaidroja, — citas —  

melnas. Bet no visām tām metas nelaba dūša, uznāk vēdergraizes 
un galvā dun: bom . . .  bom . . .  bim-bam . . .  bim-bam . . .  bom.

Jutu, ka man sastingst asinis un gribējās raudāt.
Es gulēju zem dzīvžoga, ko veidoja upeņu krūmi, ar seju pret

1 V ienā  collā ir ap 2,5 cm; jūdzē ir 1,6 km.



zemi, bet pār mani uz augusta debess fona, līdzīgi sargkareivju 
izbalojušiem ģindeņiem, stāvēja pastinaku stublāji.

—  Ko tad mēs vēl gaidām? — es vaicāju.
Bens sameklēja savu nazi un atvāza duramo.
— Vispirms gribu paskatīties, vai tur nav spiegu, —  Bens atbil

dēja. —  Tu guli tepat.
—  Vai ilgi?
—  Kamēr es atlīdīšu atpakaļ, —  Bens teica. —  Bet tu tik guli un 

nekusties, nekliedz un nebāz galvu ārā, un pielūko —  neēd indīgas 
ogas.

—  N ē . . .  nē . . .
Bens tā nozibināja nazi, ka duramais pāršķēla upenāja pustumsu.
—  Vai tu Osiju Teneru pazīsti? —  viņš iejautājās.
—  Kā nu ne! Pazīstu, protams!
Osijam bija zaķa lūpa, un viņš staigāja ar kruķiem, vilkdams 

vienu kāju pa zemi. Man vienmēr viņu bija ļoti žēl. Bens turpināja:
—  Bet vai tu zini, kāpēc Osijs tāds ir? Tāpēc, ka viņš te sāka 

iet uz leju un iepriekš nepaskatījās, vai nav spiegu . . .  Un viņi to 
saķēra un sakropļoja.

— Kas saķēra?
Bens sāka līst uz ceļiem, zibinādams saulē duramo un pamezdams 

mani vienu.
—  Indīgās vecenes, —  viņš sacīja, —  dzīvo tur, lejā, tajā mājā, — 

atceries, es tev tiku stāstījis. Nu, tās divas drausmīgās vecenes, 
kuras mēs tagad ejam apskatīt.

Bens aizrāpoja uz priekšu, brūnais ādas ielāps uz viņa biksēm 
pilnīgi nozuda no mana redzes loka. A izvēris acis, es viens pats 
gulēju uz nobirušajām lapām un pūlējos saklausīt cīruļus. Man 
vienmēr patika klausīties viņu dziedāšanā.

Bet pašlaik bija jau gandrīz septembris, un viss, ko es varēju 
saklausīt, bija vienīgi neganta sienāžu sisināšana izdegušās zāles 
vidū piesaulītē.

Pagāja tieši piecdesmit gadu, kad Bens atnāca atpakaļ. Es skaidri 
zinu, ka piecdesmit gadu, jo  visus tos saskaitīju.

—  Nekādu pēdu, — Bens sacīja.
—  Es neēdu indīgās ogas, es neēdu . . .
—  Pag, parādi man mēli, lai es paskatos.
Mana mēle izšāvās ārā kā izbijusies ķirzaka. Lielām, izvalbītām 

acīm Bens paskatījās man mutē un nikni noteica:
—  Labi. Ejam. Tss . . .  Neelpo.
—  Vai tas no šejienes tālu?



—  U-ū, tālu, tālu . . . vairākas jūdzes, — Bens atbildēja. — V is
pirms noiesim pa taciņu lejā, iziesim cauri Aki Dukam . . .

Es nezināju, kas tas par Aki Duku. «Droši vien kāds putns,» 
nodomāju.

—  Tas ir kaut kas līdzīgs tiltam, —- Bens teica. —  Zem tā ir 
tumšs . . .  Vārdu sakot, tas ir tur, kur augšā tek ūdens.

—  Un tur dzīvo indīgās vecenes?!
— Nē, viņas dzīvo mazliet tālāk, —  sacīja Bens. —  Mēs paslēp

simies zem Ak i Duka, un tu varēsi viņas slepus novērot mājas 
logos.

A iz šausmām man šķita, ka nupat, nupat pārplīsis sirds, kad es 
iznācu no upeņu krūmu puskrēslas, izlauzdamies tiem cauri uz 
taciņas, un devos garām dzeloņplūmei, kas no vienas vietas bija 
nosēta tumšziliem augļiem.

Reiz es pamēģināju saīsināt attālumu starp mani un Benu un so
ļot viņam blakus —  tāpat vien kompānijas dēļ, bet viņš tūdaļ 
pavērsa pret mani savu duramo un teica:

—  Tu ej aiz manis. Komandieris esmu es. Es zinu ceļu, saproti? 
Un man turp jāiet pirmajam, lai apskatītu, vai viss ir kārtībā vai 
nav. Tā, lūk. Citādi, redzi, viņi ar tevi var izdarīt to pašu, ko iz
darīja ar veco Osiju. Skaidrs?

—  Jā, Ben, jā . . .
Drīz mēs iznācām strauta malā, tai vietā, kur mēdza mazgāt aitas. 

Bens sacīja:
—  Paskaties uz ūdeni. Redzi, redzi, cik tas zeltains! Tas tādēļ, 

ka ūdens ir indīgs, un tu vari nomirt, pat tikai nomazgādams tajā 
rokas.

Strauta viņā krastā, krēslainā pavēnī, valgajā augsnē, kur auga 
lekna zāle, pacēlās gigantiski, zilonīgi suņstobru saulessargi, un 
Bens teica, ka arī tie esot indīgi.

—  Turies nopakaļus, —  viņš turpināja. —  Turies nopakaļus .. . 
Noliecies mazliet. Mēs tuvojamies Ak i Dukam!

Drīz vien saliekušies mēs stāvējām zem tilta nomelnējušo ķieģeļu 
ailēm. Uzreiz kļuva auksti. Pilēja ūdens, kas sūcās cauri ķieģeļiem. 
Bija redzamas papardes, kas pa spraugām bija izdzinušas zaļas 
atvases, un Bens sacīja, ka šeit mitinoties gliemeži, kuri ir lielāki 
par kāļiem un kuriem ir gari, gari radziņi —  tādi kā divriteņu 
pumpis.

—  Un čūskas. Un ķirzakas. Un žurkas. Un velna kariete ar v i
siem zirgiem . . .

—  Un tie arī ir indīgi?
— Kā citādi! Šeit viss ir indīgs!



Man gribējās ieķerties Bena svārku stērbelē — paspēlēties zir
dziņos, bet Bens pateica «nē»: viņam atkal jāejo t pa priekšu un jā- 
paskatoties, vai tu r neesot spiegu. Bet man viņš pavēlēja stāvēt 
un gaidīt klusītiņām slēpnī līdz tam laikam, kamēr viņš uzsvilps.

Un tā es arī stāvēju zem tumšajām ailēm gluži viens, kamēr Bens 
aizstaigāja uz Aki Duka tālīno galu, tur, kur spīd saule, paskatīties, 
vai nav spiegu. Taču nekādus gliemežus vai ķirzakas, ne arī čūskas 
vai velna karieti ar zirgiem es netiku redzējis.



Man līdzās puskrēslā, klusi pakšķēdams, kā bezgalīgs lietus 
pilēja ūdens.

Kad Bens beidzot uzsvilpa, es sarāvos no negaidītā trokšņa un 
metos skriet tieši pa melnajām peļķēm.

—  Nešļakstinies tik traki! Vai tu piedzēris esi, vai? —  Bens mani 
norāja. —  Viņas taču tevi izdzirdēs. Zini, viņām ir tik lielas ausis 
kā vecai cūkai, nokarājas līdz pat pleciem.

Es laikam stipri trīcēju, kad izskrēju saulītē, jo  Bens man jautāja:
— Tu taču nebaidies, vai ne?
—  Nē, —  es sacīju. — Nē. Es jau neesmu nekāds mazais.
—  Pielūko, ja baidies, —  Bens noteica, —  viņas uzreiz saož. Un 

tad mūs abus iemetīs vara katlā.
— Kāpēc? Kāpēc?
—  Lai izvārītu. Kā, vai tad tu nekā nesajēdz? — Bens teica.

—  Lai mūs izvārītu, saprati?
—  Bet tu taču agrāk stāstīji, ka viņas tevi saindējušas.
—  Nu un tad? Tā viņas arī dara: vispirms saindē un pēc tam 

izvāra.
Iekām es varēju vēl kaut ko izteikt, Bens jau izstiepa roku uz 

priekšu.
—  Tur . . .  tur viņas dzīvo .. .

Priekšā piecdesmit jardu1 attālumā no mums bija redzams sar
kans ķieģeļu nams ar diviem uz priekšu izvirzītiem erkeriem, 
gaišzilu šīfera jumtu un melnām uzmavām uz skursteņiem. Māja 
bija pussagruvusi: jumtam trūka turpat vai puses šīfera plākšņu, 
un logos lielākā daļa stiklu bija izsista.

Kad pienācām pie mājas mazliet tuvāk, varēju saskatīt, ka dārzā 
auga plūmju koki, kuru zarus stipri vilka uz leju saulē vizošas 
tumšzilas, ovālas ogas. Ievēroju tukšu vistu aploku, kas bija galīgi 
aizaudzis ar zāli, un lielu, sarkanu māla podu, no kura līdzīgi otrādi 
apgrieztam lietussargam rēgojās ārā rabarberu lapas. Pēc tuneļa 
šeit likās silti, un visās malās skanēja sienāžu sisināšana.

Kad ieteicos, ka mājā neviena nav, Bens sāka mest man ar ro
kām.

—  Ak šitā? Lūk, ko tu domā! Tās vecenes tieši grib, lai tu tā 
domātu. Ak vai!

—  Kam tas viņām vajadzīgs?
—  Kam vajadzīgs? . . .  Viņas taču grib, lai tu uzrāpies uz žoga 

un sāc raut plūmes, un tad, kolīdz tu tās sāksi raut, vecenes izskries 
ārā un nogrābs tevi aiz apkakles.



Kad mēs rāpojām gar žogu, sirds man bija saravusies salta ka
moliņā.

—  Noliecies! . . .  —  Bens visu laiku šņāca. —  Noliecies, lai viņas 
tevi nepamana! . . .

Beidzot mēs atradāmies tieši pret māju. Es varēju labi saskatīt 
logus ar izdauzītajiem stikliem, kailās jumta spāres un apkvēpušās 
uzmavas uz skursteņiem. Saule spīdēja no mūsu puses, un saul
stari rotaļājās uz asajām stiklu lauskām. No šejienes plūmes izska
tījās lielas un saldas, un ap kokiem baru bariem lidinājās lapsenes.

—  Visas plūmes tik un tā ir indīgas, —  sacīja Bens, —  pat ja 
vecenes tevi nenoķers aiz apkakles. Un, ja tu nenomirsi tepat no 
indes, tevi tikpat līdz nāvei sadzels lapsenes.

Visā mājā, sākot ar salauztajiem logu rāmjiem un beidzot ar 
melnajām uzmavām uz skursteņiem, nebija nekādu dzīvības zīmju.

Bet pēkšņi Bens satvēra mani ap pleciem un aiz satraukuma 
piesmakušā balsī, kaut kur uz augšu rādīdams, sāka čukstēt:

—  Tur viņas ir, tur. Pašlaik tikai viena no viņām. Uzmana . . .
—  Kur? Kur?
—  Augšā, tur tai logā. Kreisajā pusē!
Ne Bens, ne es nezinājām, kura roka ir kreisā, kura labā. Bet viņš 

rādīja ar roku, kurā turēja nazi, un es cieši blenzu uz augšstāva 
logu labajā pusē: tur neviena nebija.

—  Vai tu viņu neredzi? —  Bens vaicāja. — Viņai ir garas, baltas 
bizes. Var pat saskatīt viņas lielās ausis.

Citu pēc cita es izskatīju visus logus papriekšu pirmajā, pēc tam 
otrajā stāvā, bet neredzēju nekā vairāk kā vienīgi baismīgus cau
rumus stiklos.

—  Viņai nav neviena zoba —  tas ir viens, —  Bens sacīja. —  Un 
mute ir pilnīgi zaļa.

Es neuzdrošinājos Benam pateikt, ka nekā neredzu. Un viņš atkal 
ieķērās manā plecā.

— A rī otra ir tepat! . . .  —  viņš čukstēja. —  Pirmajā stāvā. 
Vai, viņai ir dzeltenas acis!

Man sirds gandrīz vai sastinga. Pa muguru sāka skraidīt šermuļi.
—  Vai dieviņ! Viņai ir lielas, dzeltenas acis, —  Bens turpināja,

—  lielas, dzeltenas acis . . .  Ū-ū . . .  tā kā pūcei. . .
Taču visi apakšstāva logi joprojām bija tukši, un vienīgais, kas 

no visa apkārt redzamā bija dzeltens, — tie bija spietojošu lap
seņu mākoņi.

—  Vai tiešām tu neredzi? —  Bens jautāja.
—  Nē, neredzu . ..



Viņš pagriezās pret mani, zobgalīgi mani noskatīja un teica:
—  Hā! . . .  Tā jau tu nekad neredzēsi! Izplētis platas acis! Pie

miedz tās, piemiedz. Sitā, vai redzi?
Bens samiedza acis tik cieši, ka tās izskatījās kā šauras, šauras 

spraudziņas.
—  Pūces var redzēt tumsā, —  viņš sacīja. —  Viņas pat var 

ie'raudzit to, ko mēs neredzam. Vai tu to zini, vai zini?
To es zināju, arī mans tēvs to man bija stāstījis. Tad nu es sa

miedzu acis mats matā tā kā Bens.
Un, kad es no jauna paskatījos uz māju, viss tur bija tā, kā Bens 

teica. A rī es ieraudzīju pūcēm līdzīgās, logos tupošās vecenes, 
vienu augšā, otru apakšā, —  divas indīgas vecenes: vienu ar dzel
tenām acīm, otru ar zaļu muti un garām, baltām bizēm, un abām 
bija drausmīgi lielas ausis.

—  Tagad es viņas redzu, Ben, —  es teicu. —  Tagad es redzu!
—  Piesargies! Viņas nāk šurp! —  Bens iekliedzās. —  Viņas 

dzenas mums pakal!
Un, apdzīdami lapsenes, mēs aiz šausmām sākām skriet cauri Ak i 

Dukam, garām suņstobriem, pāri zeltainajam, indīgajam ūdenim, 
garām laidaram, pa tumžzilām ejām dzeloņplūmju audzē.

Karstā elpa svilināja man krūtis un muti, bet mugura bija pilnīgi 
sasalusi, un mezgli ap manu sirdi aizvien ciešāk un ciešāk savilkās 
nāves bailēs.

Tā mēs neapstādamies skrējām tik ilgi, līdz bijām nonākuši lielā, 
klajā laukumā, pašā taciņas augšgalā. Tagad Bens sāka smieties, un 
arī es iesmējos.

—  Mēs viņas redzējām! —  Bens sauca. —  Mēs redzējām abas 
divas! Viņas tur bija!

—  Mēs viņas redzējām! —  sāku saukt arī es. —  Mēs viņas re
dzējām!

Bens sāka mest kūleņus zālē, un arī es mēģināju apmest kūleni. 
Mēs visu laiku smējāmies, vicinājām rokas un kliedzām:-

—  Es redzēju viņas dzeltenās acis!
—  Un baltās bizes!
—  Un lielās ausis!
Pēkšņi mums aiz muguras, pļavā, tur, kur auga suņstobri, draus

mīgi ieķērcās vārna. Bens sarāvās un atskatījās. A rī es sarāvos.
—  Paspēlēsimies zirdziņos, —  Bens ierosināja. —  Aiziet lēkšiem 

visu ceju līdz mājām!
—  Es būšu zirgs, —  es sacīju.
Un mirkli vēlāk jau stāvēju priekšā, košļādams apaušus. Bens



ieķērās manu svārku stērbelēs, un pēc brītiņa mēs jau drāzām uz 
priekšu kā vējš.

—  Mēs redzējām indīgās vecenes! —  Bens joprojām kliedza.
—  Mēs redzējām indīgās vecenes!

—  Viņas dzinās mums pakaļ! Viņas gandrīz mūs saķēra!
—  Viņas gandrīz mūs saķēra!
—  Saderam, ka viņas savus vecos nagus neapgriež miljoniem 

gadu!
—  Saderam, ka viņas savus vecos nagus neapgriež miljoniem 

gadu!
Ko kliedza Bens, to kliedzu arī es. Kad viņš smējās, es arī smē

jos. Kam ticēja viņš, tam ticēju arī es. Viņš nebaidījās, ari es ne
baidījos. Un kā viesulis drāzos uz mājām.

Kad jums ir tikai četri, tad septiņi jau ir vesels simts, bet piecas 
collas —  īsta jūdze.



DŽONS HEZERINGTONS, 

austrāliešu rakstnieks-

VARZU MEDĪBAS

Bija tveicīgs vasaras vakars. Mēs gājām lejup pa kalnainu pu
tekļiem klātu ceļu turp, kur izklaidu ugunīm mirdzēja ciemata 
galvenā iela.

—  Atceries: Skerrijs ir mūsu virsaitis, —  es pieteicu savam jau
najam draugam Timām Konnoram.

—  Labi, —  viņš atbildēja.
—  Skerrijs ir spēcīgs puisis, —  es viņam paskaidroju, —  viņš 

mūsu skolā var piekaut, kuru tik grib, un, ja viņš tevi neuzņems 
mūsu kompānijā, tas nozīmē, ka cauri ir.

—  Labi, —  Tims atkārtoja, —  viss skaidrs.
Es mazliet uztraucos, jo  biju paņēmis līdz draugu, neaprunājies 

iepriekš ar Skerriju. Tima Konnora tēvs un mans tēvs strādāja kopā 
kokzāģētavā. Konnoru ģimene bija apmetusies mums blakus mā
jiņā uz pakalna. Tims Konnors bija parasts puika ar ezītī apcirptiem 
salmu krāsas matiem uz galvas un ar vasaras raibumiem nosētu 
seju, —  vārdu sakot, nekā īpaša. Bet mēs abi mācījāmies vienā 
klasē, un mans tēvs lūdza nepamest Timu, kamēr tas nebūs apradis 
jaunajā vietā. Un man nekas cits neatlika kā vazāt viņu sev visur 
līdzi.

Mēs iegājām ciematā, iegriezāmies galvenajā ielā un devāmies 
Taljano augļu veikala virzienā, no kura logiem uz ceļa krita spoža 
gaisma. Ciematā šī bija vienīgā vieta, kur līdz vēlam vakaram val
dīja rosme. Vasaras vakaros šurp mēdza atnākt jaunas meičas un 
puiši. Viņi ilgi sēdēja pie mazajiem, zaļajiem galdiņiem, sūkdami 
augļu dzērienus un cits citu maigi uzlūkodami.

A rī mūsu kompānija parasti mēdza satikties pie Taljano veikala. 
Mēs spēlējām dažādas spēles un draiskojāmies, līdz ieradās Sker
rijs ar kādu priekšlikumu. Un tad mēs paklausīgi viņam sekojām, 
rāvām dārzā ābolus, atsējām vecā Džo Hogarta govi, apmētājām ar 
akmeņiem mājas skārda jumtu vai nelikām mieru kādam mīlas 
pārītim.

Skerrijs bija stiprs un rupjš. Un neviens neapstrīdēja viņa tiesī
bas; mūs komandēt. Mums bija aizdomas, ka pat skolotāji no viņa 
mazliet baidās.

Skerrija tēvs un brāļi bija mežcirtēji, bargi vīri, un neviens cil



vēks neuzdrīkstētos stāties viņiem ceļā. Skerrijs bija pilnīgi atsities 
viņos.

Kad mēs ar Timu pienācām pie Taljano veikala, tur jau bija 
atnākuši trīs mūsu puiši. Viņi jau bija redzējuši Timu skolā, bet 
bija tomēr gandrīz pilnīgi nepazīstami un tādēļ sasveicinājās ar 
viņu ar apslēptām aizdomām, kas šādos gadījumos puikām ir ļoti 
parasta parādība.

—  Ko mēs šodien darīsim? —  apjautājos Tipam Hemberijam.
— Nezinu, —  viņš atbildēja. —  Gan jau Skerrijs kaut ko iz

domās.
Tips Hemberijs iespēra ar kāju pa notekcauruli un, pametis ar 

galvu uz Tima pusi, jautāja:
—  Vai Skerrijs zina, ka viņš atnāks?
—  Nē.
Hemberijs kaut ko nesaprotamu nomurmināja.
Mēs sasēdāmies aplītī un sākām jautri tērzēt. Tims Konnors sē

dēja man blakus, un šķita, ka mūsu sarunas viņu nepavisam nein
teresē. Es jau nožēloju, ka biju paņēmis viņu līdz. Desmit minūšu 
laikā mums pievienojās vēl četri puiši. Mēs visi gaidījām Skerriju. 
Beidzot viņš atnāca. Skerrijs bija vienā vecumā ar mums, bet ga
rāks augumā. Kalsnējs, spēcīgi noaudzis, platiem, stipriem pleciem 
un lielām, cjetām dūrēm. Skerrija vājā, stūrgalvīgā seja atgādināja 
pieauguša cilvēka seju, kaut gan viņam bija tikai trīspadsmit gadu. 
Rokā Skerrijam šūpojās neaizdegts lukturis. Mēs visi, kas pirms 
Skerrija atnākšanas bijām sēdējuši kur kurais, piecēlāmies kājās.

—  Sveicināts, Skerrij!
Skerrijs mūs visus ātri nopētīja ar savām lielajām, tumšajām 

acīm. Pie Tima viņa skatiens apstājās, un viņš jautāja:
—  Kas tas tāds?
Un, kamēr es paskaidroju, kā Tims nokļuva mūsu kompānijā, 

Skerrijs, acu nemirkšķinādams, raudzījās manī. A iz uztraukuma 
man mēle gandrīz negribēja klausīt un vārdi iestrēdza kaklā. Sker
rijs saknieba lūpas, un es nodomāju: «Tūlīt viņš Timu aizdzīs 
prom.»

Mazliet vilcinādamies, Skerrijs noprasīja:
— Savs čalis?
—  Savs, —  es apliecināju.
—  Lai paliek, —  Skerrijs pamāja ar galvu.
Es uzsmaidīju Timām, bet viņš tam nepievērsa ne mazāko uzma

nību. Tims raudzījās uz Skerriju, it kā nesaprazdams, kāds gods 
viņam parādīts. Tas mani nokaitināja.

Drīz Skerrijs ieteicās:



—  Šodien iesim uz upi. Pēc vardēm.
Mēs devāmies prom pa ielu. Priekšgalā ar neaizdegtu lukturi 

soļoja Skerrijs. Pārējie zēni gāja viņam pa pēdām, cits citu grūs
tīdami un izmezdami pa jokam. Visi bija priecīgi satraukti, jau 
iepriekš izbaudīdami interesantus piedzīvojumus.

Pametuši ciematu aiz muguras, izgājām uz tiltu, kas bija pārmests 
pār upi. Ap  mums pletās tumša, tveicīga nakts.

Skerrijs uzlika lukturi uz tilta margām, izņēma no kabatas sēr
kociņus, pagrieza mazāku dakti un lukturi aizdedzināja. Vājā ugun
tiņa apgaismoja mūsu sejas un iezaigojās uz trīsuļojoša viļņa.

Vasara bija padevusies sausa, un upe bija stipri izsīkusi. Tā 
lēnām tecēja pa gludajiem oļiem, tikko tos pārklādama, un melo
diskā ūdens burbuļošana atgādināja iztālēm plūstošu smalku v ijo 
les skaņu.

—  Klusu! —  Skerrijs pavēlēja. —  Dzirdat?
Mēs apklusām. Klusumā varēja dzirdēt neskaitāmu varžu kurk

stēšanu, skumīgu un baigu.
—  Šķiet, būs labas medības, —  sacīja Skerrijs. —  Ņem, Dik, 

lukturi. Un jūs visi nāciet aiz mums.
Paklausīdams pavēli, Dīks Raiders paņēma lukturi un sāka lēnām 

virzīties uz upi. Apbruņojies ar resnu, sausu bozi, Skerrijs soļoja 
aiz Dika, bet mēs gājām lejā aiz viņiem. Mēs ar Timu Konnoru 
sekojām visiem nopakaļ.

—  Ko mēs darīsim? —  Tims čukstus man jautāja.
—  Gan viņš zinās, —  es pamāju uz Skerrija pusi.
Mēs bridām pa upi, cenzdamies pieturēties pie smilšainās malas, 

kur ūdens mums sniedzās līdz potītēm. Visiem pa priekšu gāja 
Diks. Viņš turēja augstu paceltu lukturi, un tā gaisma slīdēja pa 
ūdens virsu un stāvo krastu. Nebijām vēl nogājuši ne simt metru, 
kad Skerrijs pavēlēja Dikam apstāties.

Skerrijs noliecās un izkašāja ar bozi bedrīti starp akmeņiem. Bed
rīte ātri pieplūda pilna ar ūdeni.

—  Rādi gaismu šeit, Dik, —  Skerrijs pavēlēja.
Diks nolaida lukturi uz leju līdz pat ūdenim. Un pēkšņi Skerrijs 

aiz prieka iespiedzās. Uz bozes gala viņš bija uzķēris vardi un 
izmeta to no bedrītes. Varde neveikli nokrita sausajās smiltīs. Tā 
bija liela varde ar tumšzaļu muguru un baltu vēderiņu. Viņa it kā 
pilnīgi sastinga, un tikai viņas sāni gan uzpūtās, gan noplaka.

—  Te viņa ir! —  Skerrijs sāka kliegt. —  Sitiet nost!
Skerrijs un pēc viņa arī visi pārējie puiši piegrāba pilnas saujas 

ar akmeņiem.



—  Rādi gaismu, Dik! —  Skerrijs uzsauca un pirmais meta 
akmeni.

Neaizsniedzis vardi, akmens nokrita, saceldams gaisā veselu 
smilšu virpuli. Varde gribēja pakustēties, bet nevarēja un sāka 
tikai smagāk elpot. Skerrijs žigli laida divus akmeņus no vietas. 
Viens akmens sašķaidīja vardei kāju, otrs trāpīja tieši pa galvu. 
Varde smiltīs sāka raustīties.

—  Nekjūdīgs trāpījums! —  Skerrijs iesaucās. —  Puiši, man pa
kal! Tūlīt mēs vēl atradīsim vardes!

Luktura gaisma krita Skerrijam sejā, un viņa acis, kas allaž bija 
saltas, šoreiz aiz satraukuma kvēloja. Es ar nicināšanu raudzījos 
Skerrijā —  pašlaik es viņu ienīdu. Taču ļoti labi zināju, ka man 
nekad nebūs drosmes to skaļi pateikt, jo  citi puikas mani izsmietu 
un, nolamājuši par lupatu, sekotu pa pēdām savam vadonim Sker
rijam.

Pēkšņi kāds ierunājās:
— Un šitās tad ir varžu medības?
Sākumā es nesapratu, kas šos vārdus pateica. Tā bija sveša balss. 

Un pēkšņi es sapratu —  šo jautājumu bija uzdevis Tims Konnors, 
par kuru es biju galvojis un par kuru man bija jāatbild Skerrijam.



Kad Skerrijs saltā balsī jautāja: «Kurš to teica?» —  man pakrūtē 
■sāka smelgt.

Tims Konnors izgāja uz priekšu. Viņš bija krietni mazāka 
auguma nekā Skerrijs. Pat cauri vasaras raibumiem varēja redzēt, 
kā Tims bija nosarcis, taču nobijies viņš neizskatījās.

—  Es, —  Tims teica.
Skerrijs sažmiedza dūres un uzklupa Timām, bet tas veikli atvai

rīja pirmos belzienus. Sākās kautiņš. Tims bija lunkans un izvei
cīgs, bet Skerrijs kāvās kā zvērs. Ikviens viņa kalsnā, spēcīgā 
auguma muskulis tiecās uz vienu mērķi —  iznīcināt Timu. Pēc brīža 
Timām pa degunu tecēja asinis, bet zem acs bija radies asiņains 
jēlums. Vēl daži spēcīgi belzieni —  un Tims saļima ūdenī.

Mūs visus noskatījis, Skerrijs ar divi pirkstiem nošņaucās un 
sacīja:

—  Nu, vai ejam? Soļo uz priekšu, Dik.
Skerrijs izskatījās kā lielīgs uzvarētājs, kurš pratis uzveikt to, 

kas iedrošinājies apšaubīt viņa nesatricināmās vadoņa tiesības. 
Skerrija skatiens, šķiet, jautāja: «Nu, kurš vēl no jums grib dum
poties?»

Es vienmēr biju baidījies no Skerrija. Bet pēkšņi, sev pašam par 
brīnumu, izdzirdēju savu balsi:

—  Vai tad tā ir spēle?
Skerrijs devās uz manu pusi, viss viņa izskats nevēstīja nekā 

laba. Bet pēkšņi daži zēni panācās uz manu pusi un sastājās man 
apkārt. Skerrijs galīgi apjuka. Viņš stāvēja, mezdams acis no cita 
uz citu. Un no viņa bargā izskata nebija vairs ne vēsts. Skerrija 
sejā bija redzams vienīgi apjukums un satraukums.

Jā, viņš gan būtu varējis piekaut mūs katru pa vienam, bet 
uzveikt visus kopā nespēja. Un Skerrijs to zināja.

Tims Konnors piecēlās un, noslaucījis piedurknē asiņaino seju, 
nozuda tumsā. Skerrijs nemaz nemēģināja viņu aizturēt. Viņš 
pagriezās pret Diku un, it kā mezdams mums visiem izaicinājumu, 
sacīja:

—  Ejam, Dik, lai tie ņuņņas dara, ko grib.
Bet Dīks Raiders nolika lukturi smiltīs blakus nosistajai vardei.
—  Es eju mājās, —  viņš pateica un devās uz leju gar upi.
Mēs ar Timu Konnoru sekojām Dikam. Pārējie devās mums pa

kaļ. Zēni brida pa seklo ūdeni, un viņiem zem kājām čirkstēja upes 
oļi. Kad biju jau uz tilta, es atskatījos. Skerrijs joprojām stāvēja 
viens pats un noskatījās mums pakaļ. Tai brīdī viņš izskatījās pēc 
sakauta ģenerāļa, kuru zaldāti pametuši kaujas laukā.

— Vai tev vēl visu laiku tek asinis? —  pavaicāju Timām.



—  Jā, mazliet, —  Tims atbildēja.
Kā norunājuši mēs pasteidzinājām soli un pēc tam, cits citu ap

dzīdami, laidām skriešus uz ciemata pusi.
Es mazliet apsteidzu Timu un atskrēju pirmais pie Taljano ve i

kala apgaismotajiem logiem, kur pacēlās augstas apelsīnu, ābolu 
un banānu piramīdas. Šeit, aizelsušies no skrējiena, mēs apstājā
mies un abi sākām smieties. Un Tims ar asinīm notraipīto seju 
tagad man likās daudz stiprāks par Skerriju.



DZEIMSS OLDRIDZS, 

angju rakstnieks

ZĒNS NO MEŽAINĀ  KRASTA

Man bija divas kvēlas vēlēšanās: nošaut lapsu un noķert divdes
mit mārciņu smagu Mūrējas mencu. Galu galā viss sanāca tā, ka 
es ne par ko citu vairs nespēju domāt. Grūti pateikt, kāpēc tā bija; 
vaininieks pašā sākumā varbūt bija Toms Vudlijs. Toms Vudlijs 
dzīvoja pilsētā un bija bagāts, bet es dzīvoju mežā un biju nabags. 
A r to arī viss sākās, taču, kā jau bieži gadās, ar laiku svarīgs manā 
dzīvē kļuva gluži kas cits.

Es dzīvoju kopā ar tēvu, malkas cirtēju, Mūrējas krastā kādas 
trīssimt četrsimt jūdzes no Senthelenas Viktorijas štatā. Un, tais
nību sakot, es neko citu nezināju kā savu mežu, bet Tomam Vudli- 
jam viss bija tīrais nieks —  viņš gan labi mācījās, gan sportā bija 
viens no labākajiem, gan baznīcā gāja kārtīgi un vēl prata panākt, 
ka pilsētā visi viņu bija iemīļojuši, pat skolotāji un policisti. Toms 
visās vietās bija pirmais, es —  visās vietās pēdējais, vienīgi mūsu 
mežainajā krastā ne. Pilsētā jebkurš zeņķis bija spējīgs apvest mani 
ap stūri, toties, līdzko šie zeņķi nokļuva ārpus pilsētas, kaut kur 
mežā vai pie upes, tā neviens no viņiem nevarēja ar mani mēro
ties —  tā tas bija līdz brīdim, kad Toms Vudlijs kopā ar draugiem 
tēva fordā izbrauca piknikā pie Mūrējas un jau pirmajā stundā no
šāva lapsu ar divdesmit otrā kalibra šauteni un nomakšķerēja piec
padsmit mārciņu smagu mencu.

Lai gan es biju uzaudzis mežā, man tomēr vēl nekad nebija lai
mējies izdarīt ne vienu, ne otru. Zivju es biju izķēris kalnu kal
niem un vienreiz pat izvilku apmēram desmit mārciņas smagu 
mencu, taču nekas lielāks par to man nekad nebija gadījies. Kad 
bija patronas, es bieži šāvu trušus, varētu pat sacīt, ka es pārtiku, 
pārdodams trušādas; taču nošaut lapsu man vēl ne reizes nebija 
izdevies.

Es sapratu, ka Tomam Vudlijam bija tikai palaimējies, taču v ieg 
lāk no tā nekļuva; man tagad nebija nekā, ar ko citiem aizbāzt 
muti ciet. Es vairs negāju uz pilsētu, pat skolu pametu, sēdēju 
mājās vai klaiņāju pa krastu, cieši noņēmies nedot iemeslu zeņ
ķiem zābakos un pieaugušajiem —  tiem, kas stāv aiz letes, —  mani 
izsmiet un nerādīties pilsētā, kamēr nebūšu noķēris divdesmit mār
ciņu smagu mencu un nošāvis lapsu.



Sevišķi grūti bija nošaut lapsu, un tomēr pienāca diena, kad es, 
ieraudzīju lapsu tik tuvu sev priekšā, ka, bijis es vecāks un spē
cīgāks, būtu varējis nosist to, iegāzdams tai ar rungu pa galvu.

Tas bija gadījies nejauši. Todien es pat nemedīju un nemakšķe- 
rēju, bet lasīju sēnes. Ūdens līmenis upē toreiz bija diezgan augsts, 
un visas ieplakas Pentalailendā bija pārvērtušās par maziem eze
riņiem vai purviem, bet sausie pauguri starp tiem —  it kā par 
saliņām, kas vietumis aizaugušas ar krūmāju. Ticis pāri vienam 
tādam ezeriņam, es uzrāpos uzkalnā, kura virsotnē auga vientuļš, 
kupls krūms. Es sāku lasīt sēnes zem krūma un pēkšņi redzu: lapsa. 
Tā mani saoda, taču kur bēgt tai nebija. No ūdens tā baidījās vēl 
vairāk nekā no manis. Lapsa kāpās atpakaļ no manis, bet es kāpos 
atpakaļ no viņas. Saliņa, uz kuras mēs alai stāvējām, bija kādas 
simt pēdas liela, un attālums starp mani un lapsu bija kādi desmit 
jardi. Taču man nebija šautenes, un tā mēs abi stāvējām: es 
šeit, bet lapsa tur, aste tai gaisā, zobi atiezti, bet pati nepakust.

Es lēni atgāju atpakaļ ūdenī. Bez šautenes es neko nevarēju 
izdarīt, bet, lai tiktu līdz mājai, vajadzēja vismaz stundu laika: vis
pirms bija jāpārpeld pāri upei, bet pēc tam vesela jūdze jāiet pa 
brikšņiem. Taču es zināju, ka šī lapsa tik un tā nekur nepaliks. Es 
pazinu lapsas un zināju arī, ka šī lapsa baidās ūdens un drīzāk gan 
nobeigsies nekā ieies ūdenī. Tāpēc es noliku zemē cukura maisu, 
kurā biju metis sēnes, pārtiku pāri līcim un skriešus laidos uz 
māju.

Mājās man karājās divdesmit otrā kalibra šautene, taču es to 
nebiju paķēris līdzi gluži vienkārša iemesla dēļ —  man nebija 
patronu, un tagad skrienot es lauzīju galvu, kur dabūt patronu — 
tikai vienu patronu. Es atcerējos patronu, kuru pērnajā gadā netīšām 
biju nometis malkas grēdā. Bet vai tur varēs to atrast? Es jau 
kādas divdesmit reizes biju izmēģinājis, tomēr viss veltīgi. Nebija 
ari neviena, no kā varētu aizņemties, un mājās es jau sen tiku 
izvandījis visas atvilktnes —  kaut viena patrona būtu kur aizķēru
sies. Es sapratu, ka skrienu velti, un tomēr skrēju. Es norāpos no 
krasta, kas bija aizaudzis ar lielu zāli, lejā pie upes, ielēcu ūdenī, 
pārpeldēju pāri dziļākajai vietai, tad devos brišus, pēc tam, sprauk
damies cauri kārklājam, uzrāpos augstajā krastā un jozu uz māju.

Nonācis mājās, es tūlīt metos pie malkas grēdas un, smagi 
elsdams un pūzdams, ņēmos tajā meklēt, skaidas ārdīdams gan 
rokām, gan kājām. Es, protams, neatradu patronu pērno skaidu 
kaudzē un, visas cerības zaudējis, iegāju mājā. Ielūkojos šautenes 
stobrā —  tukšs. Es to ļoti labi zināju, tomēr cerēju. Bet tagad man 
atlika tikai viens. Tēva nebija mājās. Viņš mežā skaldīja malku.



Es iegāju viņa istabā un noņēmu no sienas skroteni. Tā bija tik 
smaga, ka es to tik tikko nenometu zemē, ņemot no sienas. Maga
zīnā atradās aptvere ar trim patronām. Bise bija iztīrīta, bet ar to 
jau daudzus gadus neviens nebija šāvis. Tēvs pats nelabprāt to 
lietoja un turēja pielādētu tāpat katram gadījumam. Es noņēmu 
bisi un izvilku pagalmā. Tas skaitījās smags pārkāpums. Man bija 
stingri jo  stingri aizliegts šai bisei pieskarties. Taču tagad man 
viss bija vienalga.

Uzvēlis smago skroteni gluži kā baļķi plecā, es skriešus metos 
atpakaļceļā. Es jau biju pamatīgi noguris, un drīz vien man vaja
dzēja pāriet uz ātru soļošanu. Tomēr laiku pa laikam es atkal pa
laidu rikšiem un tā, pārmaiņus soļojot un skrienot, nokļuvu līdz 
upei, kuru pārpeldot bezmaz vai noslīku, jo  visu laiku centos turēt 
bisi augstāk. Tik un tā man pietrūka spēka noturēt to virs ūdens, 
iun, izkūlies viņā krastā, es ieraudzīju, ka bise krietni vien izmir
kusi.

Līdz līcim es vilkos ilgi. Mani kratīja drebuļi, un es elpoju skaļi 
un smagi; taču pēdējos simt metrus es tomēr noskrēju. Raudzīda
mies uz saliņu, ko no manis šķīra kādus divdesmit piecus jardus 
plata ūdens josla, es ielaidu patronu stobrā un devos uz priekšu — 
nošaut savu lapsu.

Bet lapsa bija pazudusi. Es aplauzīju krūmam zarus, izmeklēju to 
no visām pusēm: varbūt kaut kur ir ala un lapsa tajā paslēpusies. 
Bet tur nebija nekā, itin nekā. Tikai mazliet mēslu un putna spalva. 
Lapsa bija pazudusi —  un cauri. Es labi sapratu, kā lapsa nokļu
vusi uz saliņas, tas bija pavisam vienkārši: kamēr tā gulēja uz
kalnā, ūdens, acīm redzot, ielauzās ieplakā un visu applūdināja; 
bet, kur tā palikusi tagad, to es nekādi nespēju saprast; lapsa taču 
no ūdens baidījās. Es izmeklējos arī blakus saliņās, izložņāju arī 
tās vietas, kur ūdens vispār nesniedza, —  viss veltīgi. Nekas cits 
neatlika kā ar sēnēm un tēva skroteni atgriezties mājās.

Par skroteni mani nopēra ar grožiem, jo  es nevarēju paskaidrot, 
kāpēc man tā bijusi vajadzīga. Es pat nemēģināju teikt patiesību — 
izdomāju kaut kādu garu stāstu par to, kā dzinos pakaļ mežacūkai. 
Tēvs sacīja, ka mežacūku pie mums vispār neesot, bet es to arī bez 
viņa zināju. Vispār sukas es dabūju krietnas.

Nākamajā dienā es aizgāju uz turieni un atkal meklēju to pašu 
lapsu. Aiznākamajā dienā — atkal. Es aizvien vēl meklēju, bet tad 
galu galā sāku domāt, kā lai vispār kādu lapsu atrodu, bet man tā 
vienmēr bija un palika redzētā lapsa. Patronu man nebija, tomēr es 
joprojām meklēju lapsu un dzinu tai pēdas. Tad es reiz naktī pa
raudāju kādu stundu spilvenā par to, ka viss ir tik grūts un ne



izprotams, bet otrā dienā ķēros pie makšķeres, lai izvilktu divdes
mit mārciņu smagu mencu.

Mazajā Murejā dažās vietās sevišķi labi ķeras mencas, un es- 
visas šis vietas zināju. Vislabākā bija pie vecā Roja Karmaikla 
mājas. Rojs bija uztaisījis sev māju no tvaika katla. Mājas priekšā 
upes pusē stāvēja vārtiņi, kurus viņš savā laikā bija aiznesis no 
kādas vecas baznīcas sētas, bet žoga viņam nebija. Vārtiņiem bija 
aizšaujamais ar uzrakstiem —  «M ājās» un «N av  mājās». Kad Rojs 
gāja prom vai pārradās, viņš vienmēr attiecīgi pagrieza aizšau
jamo. Viņš bija uztaisījis krastā kāpnītes līdz pašam ūdenim 
un allaž —  ziemā, kad ūdens cēlās, un vasarā, kad upe kļuva sek
lāka, —  ar dzelzs mietiņu atzīmēja uz tām ūdens līmeni. Pret šo 
mietiņu es biju atbalstījis makšķeri, un tieši tobrīd, kad es uz āķa 
liku gliemeni, vecais Rojs pats personiski bija nokāpis pie upes pēc 
ūdens.

—  Kāpēc tu neķer uz tārpa? —  viņš jautāja.
—  Laikam šai apkārtnē visus tārpus esmu iznīcinājis, —  es viņam 

atbildēju.
—  Būtu aizgājis uz pilsētas cūku kūti.
— Tur es nedrīkstu rādīties: es jau reiz tiku noķerts, kad urbi

nāju pagalmā starp bruģa akmeņiem.
Rojs bija vājš un vecs. Sirmās ūsas nokārās tieši uz mutes. Daž

reiz viņš ne no šā, ne no tā pēkšņi sāka smieties. A rī tagad viņš 
pēkšņi iesmējās.

— Ko labu dara tavs tētiņš, Edgar?
—  Aizbraucis uz pilsētu pārdot malku, —  es atteicu.
—  Tev droši vien lāgā nepatīk, ka pilsētā visi par viņu smejas?
Es nezināju, ko atbildēt, un tikai pavaicāju, kāpēc viņš dzīvo-

tvaika katlā.
—  Divdesmit gadu es nodzīvoju, līkņājot pār šo katlu, —  viņš 

paskaidroja, —  bet tagad, redz, dzīvoju tajā iekšā. Ne uz viena 
upju tvaikoņa labāku katlu neatradīsi. Tagad tādus vairs netaisa. 
Ja večiņa «Reng-Deng» nebūtu uzskrējusi uz Zemes strēles, tā vēl 
šobaltdien braukātu tepat ar šo katlu.

Tas viss jau man bija zināms. Večiņa «Reng-Deng» bija riteņa 
tvaikonis, ar kuru Rojs reiz bija lūkojis doties pa Mazo Mureju uz 
augšu. Pie zemes raga tā bija uzskrējusi uz sēkļa un pēc tam nogri
musi. Vecais Rojs bija šā tvaikoņa kapteinis. Viņš palika šai ap
vidū, cerēdams no upes izcelt tvaikoni, taču «Reng-Deng» sagāzās 
pavisam, tā ka Rojam izdevās paglābt tikai katlu. Tā viņš apmetās 
uz dzīvi katlā šeit, krastā. Tas viss bija noticis sen. Reiz es pajau
tāju Rojam, kāpēc viņš nav aizgājis par kapteini uz citu tvaikoni.



Bet atbildes vietā viņš paķēra no zemes sažuvušu saulespuķes galvu 
un ieblieza man ar to, tā ka es vairs viņam neko nejautāju. Mans 
tēvs —  Edgars Alans pastāstīja man, ka pēc tā gadījuma Rojs vairs 
nekur nav varējis iekārtoties. Nogrimušā tvaikoņa īpašnieki pazi
ņojuši, ka Rojs uzskrējis sēklī, jo  bijis piedzēris. Kopš tā laika Rojs 
vairs nedzēra, lai pierādītu, ka tajā dienā viņš nemaz nav bijis 
piedzēris.

—  Katls ir divcollīgs, —  Rojs pa tam palielījās.
—  Jā, sienas tam ir biezas, —  es piekritu.
—  Un ja būtu kur izdedzis! Nāc man līdzi. Es tev parādīšu.
Viņš jau man agrāk to bija rādījis, tomēr es nostiprināju mak

šķeres kātu ar akmeni un sekoju. Viņš iegāja pa vārtiņiem un pa
grieza aizšaujamo —  «Mājās». Pēc tam atvēra kurtuves smagās me
tāla durtiņas un saliecies ielīda iekšā. Katlā atradās milzums dažādu 
lietu, kas bija darinātas lielākoties no vecām skārda bundžām. 
Grīda bija izklāta ar dēļiem, bet visapkārt stāvēja daždažādi pulk
steņi skārda korpusos. Turpat atradās arī puķu podi, kas bija ielikti 
bundžās ar atliektām malām, skārda bundža ar izgrieztiem sāniem 
noderēja par krāsniņu, pat gulta bija sameistarota no petrolejas 
kannām. Viss bija nokrāsots sarkanā krāsā. Vienā no sienām bija 
izņemta vesela plāksne, tā ka iznāca durvis uz piebūvi, ko Rojs bija 
sanaglojis no veciem dēļiem. Tajās vietās, kur agrāk katla sienās 
bijušas caurules, tagad vīdēja robi.

Rojs iespieda man saujā veseri, sacīdams:
—  Nu, sit. Dauzi, kur gribi!
Es nemaz negribēju dauzīt. Jo, kad es situ pa katla sienu, visas 

lietas no plauktiem vēlās zemē. Taču viņš neatlaidās:
—  Dauzi, kur gribi!
Es izmeklēju brīvu vietu, stingrāk atspēros basajām kājām pret 

grīdu un, cik spēka, situ pa katlu ar veseri. Veseris atsprāga no 
dzelzs sienas, un visas lietas grabēdamas noripoja no plauktiem 
zemē.

—  Spēcīgāk! —  Rojs kliedza. —  Pamēģini cita vietā!
Es vēlreiz situ ar veseri pa to pašu vietu, tikai spēcīgāk.
—  Cik tev ir gadu? —  saniknojies noprasīja Rojs.
—  Vienpadsmit.
—  Vai tiešām tev nav spēka iesist stiprāk?
—  Nav kur atvēzēties.
—  Kā —  nav? Bet, ja tu sāksi bungāt katlu, lai pārbaudītu to, 

un sitīsi tik vārgi, ka nepamanīsi izdegušās vietas, vai zini, kas tad 
var notikt? Tvaika strūkla tā trieksies, ka viss sašķīdīs smalkas 
•druskās. Dod šurp veseri. Skaties!





Vecais Rojs atvēzējās un gāza veseri pret katla sienu. Viss no
drebēja. Ierībējās skārda bundžas. Viņš sita vēlreiz. Visas bundžas 
novēlās zemē un grabēdamas ripoja pa grīdu. Kājām pamezdams 
tās sānis, Rojs piegāja pie dibenssienas un iesita pa to. Viņš dauzīja 
to tik ilgi, kamēr pats pagura.

— Redzi nu, — viņš noteica. — Kā jauns!
Rojs viss trīcēja: viņš taču bija jau vecs.
— Ko tagad ar tām lai dara? — Es pamāju uz bundžām, kas mē

tājās pa grīdu.
— Tas viss ir krāms, — viņš sacīja. — Vienīgā vērtīgā lieta šeit 

ir katls.
Tad mēs izlīdām ārā un norāpāmies pa zemē izveidotajām kāpnī

tēm pie ūdens.
— Ko tad tu makšķerē? — viņš vaicāja.
— Lielu mencu, — es atbildēju. — Divdesmit mārciņu smagu.
— Agrāk tu makšķerēji brekšus.
— Tas bija agrāk. Bet tagad man vajadzīga liela menca.
Un es pastāstīju Rojam par Tomu Vudliju, par lapsu un mencu.
— Vai tev pēdējā laikā ir gadījusies kāda menca? — es jautāju.
— Nē. Tikai asari. Vairāk nekā šai upē nav. Vienīgi glodenes.
— Zivis savu vietu zina, — es noteicu.
— Bet kāpēc tu nevarētu pamēģināt Lielajā Murejā?
— Ūdens vēl nav krities, es nevarēšu pārpeldēt.
— Vai gribi, es pārcelšu tevi ar laivu?
— Nē, paldies! — es steigšus atbildēju.
Rojs jau reizi bija pārcēlis mani savā laivā un apsolījās atbraukt 

man pakaļ, kad es pakliegšu viņam no otra krasta. Es kliedzu, klie
dzu, bet viņš tā arī neatbrauca. Acīm redzot, bija mani aizmirsis. 
Ūdens līmenis toreiz bija augsts, straume spēcīga, un man vaja
dzēja pārlaist nakti Pentalailendā, bet otrā dienā mājās es dabūju 
pamatīgu kāvienu.

— Es arī braukšu tev līdzi, — Rojs paziņoja. — Apriebušies man 
šie asari.

— Labi, — es noteicu.
Rojs aizgāja pēc ūdas un airiem. Viņa laiva vienmēr bija pie

sieta tepat pie kāpieniem. Viņš pats to bija uztaisījis, un tā bija 
labākā platdibene šajā upē.

Atkal nokāpis lejā, viņš pameta skatienu uz manu makšķeri un 
sacīja:

— Kam tev vajadzīga makšķere? Mencu labāk ķert tieši ar 
auklu. Sīs zivis pašas nāk pie āķa.

— Bet man patīk makšķerēt, — es atteicu.



Man patiesi patika ķert zivis ar makšķeri. Un, ja man bija lemts 
izvilkt divdesmit mārciņu smagu mencu, es gribēju to noķert ar 
makšķeri.

— Atstāj makšķeri krastā, — Rojs sacīja.
— Ne prātā nenāk. Es to ņemšu līdzi.
Rojs uzbļāva:
— Ka tevi jupis! Tūdaļ atstāj makšķeri!
Es stāvēju nekustēdamies un laivā nekāpu.
— Nu, brauksi vai ne? — Rojs iesaucās. Seja viņam bija pie

tvīkusi.
— Tikai ar makšķeri!
— Kāp iekšā! Žigli! Ņem savu makšķeri, lūdzams! Kas tad man! 

Tu nemaz neesi labāks par citiem. Nospļauties man par tevi! Kāp 
iekšā! Vai dzirdi?

Viņš bļāva pilnā kaklā, un, kamēr mēs braucām upei pāri, viņš 
ari visu laiku bļāva un lamājās. Upes vidū mēs tikām ierauti 
straumē, un tā nesa mūs uz leju, taču Rojs precīzi zināja, kur viņš 
tiks aiznests. Pentalailendas krastā viņš arī bija iztaisījis pakāpie
nus, un mēs piebraucām tieši pie tiem.

Pentalailenda atrodas starp divās upēm: Lielo M ureju un Mazo 
M ureju. Mazā M ureja atzarojas no Lielās M ūrējas kādas divdesmit 
jūdzes augštecē, novirzās sānis, bet tad atkal savienojas ar galveno 
straumi mazliet zemāk par vietu, kur dzīvoja Rojs. Tur, kur abas 
upes saplūst, aug daži eikalipti; izkāpuši no laivas, mēs devāmies 
tieši turp.

Ceļā es pastāstīju Rojam par lapsu, ko biju redzējis pakalnā. Kā 
viņš domā — kur lapsa būtu varējusi palikt?

— Vai tu kādreiz esi redzējis, kā lapsas mūk no čūskām? — viņš 
jautāja.

— Nē.
— Tur jau ir tas āķis, Edgar. Tur jau ir tas āķis. Lapsa nobijās 

no čūskas un aizmuka.
— Ja  lapsa neaizmuka no manis, tā nebūtu mukusi arī no čūskas.
— Bet es tev saku — lapsa nobijās no čūskas! — Rojs atkal 

kļuva sirdīgs. — No čūskas lapsas baidās vairāk nekā no cilvēka.
Taču es viņam neticēju.
Mēs devāmies cauri audzei uz turieni, kur pār dziļo atvaru bija 

pārliecies eikalipts. Mencas vienmēr slēpjas atvaros.Brekši kožas 
smilšainos sēkļos, bet asari — stāvošā ūdenī. Asari jāķer ar plu
diņu, bet mencas un brekši kožas pašā dibenā; tur vajadzīgs svariņš 
ar diviem āķiem.

— Vari iekārtoties uz siekstas, — Rojs sacīja.



Tā bija vislabākā vieta. Es pateicos viņam, kaut arī zināju, ka 
nekādas jēgas no tā nebūs: lai arī no kādas vietas es makšķerētu, 
viņš tik un tā metīs savu auklu tuvāk manējai, bet pēc tam pienāks 
ari pats klāt un uzsāks runas. Viņš neticēja, ka troksnis var aizbai
dīt zivis.

«Vai tu kādreiz esi zivij redzējis ausis?» viņš mēdza jautāt.
Es parasti sacīju: «Nē,» — un viņš tad turpināja:
«Kā tad zivs var dzirdēt? Ja  zivis dzirdētu, tās runātu vai rietu. 

Vai tu kādreiz esi dzirdējis, kā zivs runā?»
«Nē,» es atbildēju, «taču, kā zivs rej, es esmu dzirdējis.»
«Tu melo, Edgar, — un cauri!» Vecais Rojs parasti atmeta ar 

roku. «Vai tad zivis var riet? Tām taču nav ausu.»
Es pagāju pa siekstu uz priekšu un apsēdos žāklē. Puse siekstas 

bija iegrimusi ūdenī. Es būtu varējis no turienes nolaist auklu tieši 
atvarā, bet man patika mest makšķeri. Es uzliku uz āķiem pa gaba
lam gliemenes, apmēram par jardu atlaidu auklu, piespiedu īkšķi 
pie koka spoles un atvēzēju makšķeri. Svariņš, aprakstījis gaisā 
loku, aizrāva līdzi auklu un iekrita ūdenī tieši tur, kur vajadzēja. 
Rojs atraisīja resnu auklu, kas bija aptīta ap līku kociņu, uzlika 
ēsmu un, pacēlis auklu virs galvas, aizmeta to. Bultskrūve, ko viņš 
lietoja par svariņu, noplunkšķēja ūdenī netālu no manis, pavisam 
netālu. Es pat salēcos — jo es taču zinu, ka troksnis var izbiedēt 
zivis.

Kādu brīdi mēs sēdējām klusēdami. Es atlaidu auklu un gaidīju, 
kad kodīsies. Tad Rojs pietrausās kājās, pienāca pie manas siekstas 
un pielīda man klāt.

— Kāpēc tu neej skolā? — viņš man jautāja.
— Pārāk tālu, — es atbildēju.
— Līdz skolai nekad nav pārāk tālu, — svarīgi noteica Rojs.

— Gan jau kaut kā būtu aizgājis.
— Diezgan ilgi jāiet, — es sacīju. — Divas stundas.
— Vai tu redzējies, kaut kādas divas stundas! Bet vai tu lasīt un 

rakstīt proti?
— Jā, — es atteicu.
Es pratu mazliet lasīt. Bet rakstīt nepratu gandrīz nemaz. Parasti, 

kad man tika uzstādīti tādi jautājumi, visi gaidīja, ka teikšu: 
«Nē,» — taču man nepatika teikt: «Nē.»

— Par maz, — Rojs Karmaikls paziņoja. — Vajag zināt ari rēķi
nus un vēl vēsturi.

— Skaidrs, — es nosaku. — Es arī pats gribētu to visu zināt.
— Jā, brāl. Tev vajadzētu iet skolā Kāsldoningtonā.
— Es jau tur mācījos. Bet misis Džilspaija mani padzina.



— Par ko tad? — Rojs pēkšņi kļuva nikns.
— Teica, ka es esmu ļoti netīrs. Turklāt grāmatas es līdzi ne

ņēmu. Bet kāda jēga tās līdzi ņemt? Es peldēju upei pāri, lai ietau
pītu laiku, un vienreiz netīšām iemetu grāmatas ūdenī, pie pašas 
Zemes strēles. Kad es izvilku, tās vairs nekur nederēja. Smieklīgi 
bija klausīties, ka es esmu netīrs: es taču katru dienu peldēju upei 
pāri.

— Kaut arī netīrs, kas tur liels? Nav jau nekāda nelaime. Netī
rībā nekā slikta nav. Vai zini, kas staigā tīri? Tikai galantērijas 
preču tirgotāji un miesnieki. Arī tie, kas sēž kantoros, un vēl zob
ārsti. Vai tu, Edgar, zini, kuri ir labākie skolēni taja skolā?

— Nē, — es atteicu un domāju par zivīm.
— Šo galantērijas preču tirgotāju un miesnieku dēliņi. Bet vai 

zini, kas viņi būs, kad izaugs lieli?
— Nē.
— Galantērijas preču tirgotāji un miesnieki. Esmu tādus redzējis. 

Skolas domātas tikai viņiem. Bet netireļi var iet pie visiem vel
niem. Tu vari iet pie visiem velniem. Arī es, ja būtu puika, tiktu 
aizsūtīts pie visiem velniem. Es esmu pasaulē vienīgais cilvēks, kas 
prot izvadīt tvaikoni augšup pa Mazo Mureju, tomēr es varu iet pie 
visiem velniem. Bet tie, kas tirgojas ar apakšbiksēm un staigā tīru 
kaklu, ir pavisam kas cits. Ja  man būtu tvaikonis, es tev iemācītu 
izvadīt to augšup pa Mazo Mureju. Es esmu pasaulē vienīgais cil
vēks, kas to prot. Ar ko tavs tēvs nodarbojas, Edgar?

Rojs zināja, ar ko mans tēvs nodarbojas, tomēr es viņam at
bildēju:

— Pārdod malku.
— Nu, vai par to var cilvēku pazemot?
Bet es vairs viņā neklausījos. Es jutu, ka noraustās makšķere — 

tātad man kodās. Es iztēlojos, kā zivs no sāniem ņem ēsmu, velk to, 
āķi vēl neskardama. Es vai pamiru gaidās. . .  Un tūlīt arī viss 
notika.

— Paskaties uz savu auklu, — es saku Rojam.
Viņš palūkojās uz krastu un ieraudzīja, ka kārklu klūga, pie 

kuras bija piesējis savu ūdu, izlīdusi no zemes un atrodas jau pie 
paša ūdens. Taču viņš vēl nebija paspējis no manis aiziet, kad es 
sajutu spēcīgu rāvienu — baismīgu rāvienu —, pavilku makšķeri 
uz augšu, lai piecirstu zivi, bet makšķere saliecās un tik tikko 
nepārlūza. Tad es sapratu,ka tā ir mana lielā menca.

— Tu esi aizķēries aiz manas auklas! — Rojs iekliedza man ausī.
— Palaidisi vēl manu zivi!

— Tā jau ir mana zivs, mana! — es viņam kliegdams atbildēju,



pieķēries, cik spēka, pie makšķeres, tik tikko neiekrizdams ūdenī, 
tomēr rokas vaļā neatlaizdams.

— Nē, tu esi aizķēries aiz manas auklas. Dod šurp makšķeri.
Sasarcis un izpūris viņš lēkāja pa siekstu.
— Tu sabeigsi manu auklu! Kur tu velc? Palaidīsi vēl zivi vaļā!
Man nebija laika skatīties uz Roja auklu. Es centos nepalaist zivi,

kas bija savilkusi manu auklu, un turējos tālāk no Roja, lai viņš 
nevarētu man atņemt makšķeri.

— Nudien, ko tu dari! — Rojs iesaucās un stingri satvēra manu 
makšķeri. — Tūlīt laid vaļā. Citādi es salauzīšu makšķeri pret tavu 
muguru.

Zivs vilka, makšķere izliecās. Mēs abi ar Roju stingri to tu 
rējām.

Tad Rojs atvēzējās un nogrūda mani no siekstas tieši ūdenī — tur 
bija sekls —, bet, kad es izrāpos ārā, viņš jau tina auklu ap spoli, 
lēni virzoties uz krastu un velkot aiz sevis zivi. Es pieskrēju klāt 
un gribēju viņam makšķeri atņemt, bet viņš mani atstūma un iz
vilka zivi krastā.

Patiešām, tā bija īsta M ūrējas menca, pamatīga, smagāka pat par 
divdesmit mārciņām. Rojs vilka zivi augstāk, tālāk no ūdens, bet tā 
sita ar asti un plātīja muti.

Es pieķēros pie auklas — tagad bija skaidrs, kurš no mums noķē
ris šo zivi.

— Tas ir mans āķis! Mana aukla! — es uzkbjedzu Rojam, gandrīz 
vai ieraudādamies. — Tu esi izvilcis manu zivi!

Viņa aukla bija aizķērusies aiz manējās un visu sabojājusi. Taču 
es kliedzu vienu un to pašu: «Tu esi izvilcis manu zivi!»

— Ko, vai tu jucis esi, vai? — Rojs attrauca, un es nospriedu, 
ka viņš tūdaļ man atkal iesitīs. — Kurš tad izvilka šo zivi? Es. Tev 
būtu pietrūcis spēka, tu būtu ievēlies atvarā un zivi palaidis vaļā.

— Tu izvilki manu zivi, — es atkārtoju. — To pašu, kuru es biju 
sapņojis noķert.

— Tu jau arī to noķēri, — Rojs sacīja un uzkāpa uz mencas, lai 
izvilktu no rīkles āķi.

— Nē. Tu jau  to noķēri!
— Tā taču bija uzķērusies uz tava āķa.
— Vienalga! Tu izvilki to. Tātad tu arī to noķēri. Tu man to at

ņēmi! Izvilki manu zivi!
— Ņem taču to, lūdzams!
— Tagad tā man vairs nav vajadzīga. Es pats gribēju to noķert.
— Tpū, velns! Tu taču to noķēri. Vari visiem stāstīt, ka tu to 

noķēri. Es neko neteikšu.



— Vienalga! — es kliedzu. — Toms Vudlijs pats noķēra to piec
padsmit mārciņu smago. Ai, kāpēc tu mani iztraucēji? — Es nerau
dāju, bet kliedzu uz Roju, jo izmakšķerēt vēl kādreiz tādu zivi 
nebija vairs ko cerēt.

Rojam piepeši sametās manis žēl, un viņš sacīja:
— Labi, Edgar, ko tur tik daudz.
Un tad es lamājos — ilgi un nesaprotami.
Rojs atkal kļuva nikns un iesvieda man ar māla piku.
— Tu nozagi manu zivi! — es sacīju, pabēdzis sānis. Es gribēju 

viņu apvainot.
— Pie joda, ņem savu zivi! — viņš iebļāvās.
— Negribu! — es attraucu un metos skriet.
Es gribēju nolaist ūdeni Roja laivu, lai pārceltos pāri uz viņu 

krastu, taču iestrēdzu uz sēkļa, bet Rojs mani panāca un, kamēr 
braucām upei pāri, visu laiku par mani smējās. Kad bijām piestā
juši krastā, viņš mani apskāva, un es sāku runāt, ka nekad vairs 
nenoķeršu tādu zivi un nekad nenošaušu lapsu. Nekad! Tagad es 
esmu beigts cilvēks, un Rojs to zina. Viņš aizvien vēl turēja mani 
apskautu un apsolīja izstāstīt visai pasaulei, ka šo zivi noķēru es, 
turklāt viņš palīdzēšot man nošaut lapsu. Viņam esot patronas un 
māneklis, un, ja es atnākšot pie viņa rīt, mēs abi iešot medīt lapsu, 
bet varbūt arī makšķerēt. Beidzot viņš palaida mani vaļā.

— Tu aizmirsi makšķeri! — viņš uzsauca man nopakaļ.
— Vari paturēt sev, — es atkliedzu un atkal izlamājos.
Viņš meta to man pakaļ, bet es skrēju prom. Es kliedzu un lamā

jos, bet krastā bija palikusi makšķere un lielā menca, kurai v a ja 
dzēja būt manai.

Tā arī bija mana, un es to zināju. Un tomēr tā nebija mana, man 
nebija laimējies to noķert, un šī doma nedeva miera. Kopš tā brīža 
es nemitīgi gudroju, un drīz vien šī zivs man bija kļuvusi nevis 
parasta, liela zivs, bet kaut kas tāds, kas man pieder un līdz ar 
to nekad nepiederēs, kaut kas, ko es esmu sasniedzis un līdz ar to 
nekad nesasniegšu. Šis notikums bija vēl noslēpumaināks un neiz
protamāks nekā gadījums ar pazudušo lapsu; toreiz es apjukumā 
tikai mazdrusciņ paraudāju, turpretim tagad mani vajāja murgi, 
kuros rādījās sensenis aizmirsti notikumi no manas dzīves. Katrs 
no tiem slēpa sevī kādu noslēpumu, un katrā no tiem atkārtojās 
vienas un tās pašas izjūtas: it kā es kaut ko ļoti kvēli vēlētos un 
tas jau gandrīz ir manās rokās, tomēr pašā pēdējā brīdī no manis 
aizslīd. Es biju izmocījies un pavisam zaudējis mieru. Un ar katru 
dienu kļuva skaidrāks, ka izprast to visu un tikt vaļā no smagajām 
domām nomodā un drausmīgajiem murgiem sapņos es varēšu, ja



to lapsu beidzot nošaušu. Lapsa kaut kā bija kļuvusi man par visu 
vēlmju piepildījumu, un es zināju, ka vai nu es savu panākšu, vai 
ari kļūšu nelaimīgs uz visu mūžu.

Gandrīz jau pašās vasaras beigās Rojs izpildīja savu solījumu. 
Mēs abi satikāmies Pentalailendā, un viņš, vispirms paplucinādams 
mani aiz ausīm, jo es aiz atriebības par agrāko gandrīz biiu nošāvis 
viņa foksterjeru, ņēmās mani izsmiet.

— Nu, vai tu aizvien vēl činksti par to zivi?
Es vēl nebiju piedevis viņam pārestību, kaut arī tas bija noticis 

sen. Tiesa, viņš bija stāstījis pilsētā, ka es zivi noķēru (kādas div
desmit astoņas mārciņas smagu mencu), un tā ne mazums palīdzējis 
man cīņā ar Tomu Vudliju un pilsētas zeņķiem; tomēr piedevis es 
viņam nebiju, jo es taču zināju, ka es zivi nenoķēru; bez tam nakts 
murgi aizvien vēl turpinājās, un es vainoju viņu arī šajā ziņā.

Es negribēju runāt ar viņu par šo zivi, bet viņš smējās, it kā 
nekas nebūtu bijis, un tad arī es, it kā nekas nebūtu bijis, pateicu 
viņam, ka rīt aiziešu pēc savas makšķeres.

— Bet kā ar lapsu, Edgar? Vai tu, tāpat kā agrāk, sapņo to no
šaut? — viņš jautāja.

— Jā, tikai es gribu nošaut to pats.
— Esi gan tu ieņēmis galvā! Ja  gribi, atnāc uz šejieni rīt pirms 

ausmas, un es tev parādīšu, kur var atrast lapsu.
— Kur tas ir? — es vaicāju. Es tagad Rojam neticēju.
— Atnāc šurp rit no rīta, tad redzēsi.
— Jā, tu parādīsi man lapsu, bet pēc tam pats nošausi.
— Esi gan tu draņķa puika! — viņš nolamājās, un seja viņam 

pietvīka. Acīm redzot, viņam tas viss ķērās pie sirds, tā ka man pat 
sametās viņa žēl. — Tikai nāc gan rīt pirms ausmas, es tevi aiz
vedīšu tur, kur vajag, un savu lapsu tu dabūsi! Vai dzirdi?

— Labi, — es piekritu. Viņš taču tik ļoti uzstāja.
Tonakt, liekas, es acis nemaz neaizvēru, jo zināju, ka Rojs patiesi 

parādīs man lapsu un tā droši vien būs šāviena attālumā. Tajā laikā 
doma par lapsas nomedīšanu bija kļuvusi man jau ikdienišķa, lai 
gan, tāpat kā agrāk, tas bija galvenais manā dzīvē — vienīgais 
atminējums, vienīgais atrisinājums tai sarežģītajai nejēdzībai, kura 
aizpildīja tagad man katru dienu un kura bija jaušama katrā parā
dībā. Es tajā laikā biju kā apmāts, un, jo vairāk domāju, jo vairāk 
tas viss likās saistīts ar to mencu, kuru man nebija laimējies noķert. 
Šķiet, ka vainīgs biju es pats, jo, lai arī par ko es domātu — pats 
par sevi, par tārpu, par mietiņu, par durvju viru, par kaut kādu



koka klucīti —, manas domas atkal un atkal nonāca tajā pašā 
bezcerīgajā strupceļā. Tiklīdz es paskatījos uz kaut ko un pajau
tāju sev, kas tas tāds ir, no kurienes radies, kā šeit gadījies un kur 
paliks, tūdaļ visi murgi sākās no jauna. Taču tonakt es skaidri 
sapratu, ka tam visam pienācis gals, jo no rīta es sadzīšu lapsai 
pēdas, nošaušu to, sasniegšu to, pēc kā biju centies, darīšu galu 
visai šai grūti atrisināmajai mīklai, un dzīve atkal ieies savās slie
dēs. Kaut ātrāk austu rīts!

Es ierados Roja miteklī vēl ilgi pirms ausmas, un man vajadzēja 
viņu modināt, piesitot, kā nākas, ar kāju pa katla durtiņām. Rojs 
uzkliedza, lai es vācoties pie joda un ļaujot viņam gulēt, taču es 
joprojām dauzīju ar kāju pa durtiņām, un beigu beigās viņš piecē
lās. Viņš iedeva man gabalu aukstas gaļas, mēs paēdām, iesēdāmies 
laivā un žigli pārcēlāmies uz Pentalailendu. Rojs pazina Pental- 
ailendu vēl labāk par mani, viņam salā bija izlikti slazdi, un ik 
dienas viņš tos apstaigaja. Arī tagad mēs abi, garām ejot, pārbau
dījām dažus slazdus un izņēmām pāris trušu, kurus stiept, protams, 
vajadzēja man.

— Netaisi tādu lērumu! — viņš sacīja, kad mēs rāpāmies nelie
lajā uzkalnā. Truši dauzīja man pa muguru, bet vēderā tiem kaut 
kas guldzēja un valstījās. — Met tos zemē un ej klusām! — viņš 
čukstus pavēlēja.

Rojs nelīda uz priekšu, kā būtu rīkojies es, ja medītu viens. Viņš 
gāja, izslējies visā augumā, taču ļoti lēni un klusi, laiku pa laikam 
uz brīdi vai sastingdams, bet tad atkal soļoja tālāk. Es sekoju 
viņam, atkārtodams katru viņa kustību, un turēju gatavībā savu 
pielādēto šauteni. Kad mēs uzrāpāmies jaukajā, ieapaļajā, kailajā 
uzkalna virsotnē, Rojs apgūlās un, piesardzīgi pabāzis galvu, ska
tījās lejā. Bija vēl pavisam tumšs, debesis tikko sāka blāvoties.

— Tur lejā, — Rojs čukstēja, mādams ar galvu uz savāda ap
veida krūmu, — ir lapsas ala. Vecā lapsa pašlaik tur guļ.

— Neredzu, — es sacīju.
— Tā tik vēl trūka, ka tu redzētu! — caur zobiem norūca Rojs.

— Uzlēks saule, un lapsa izlīdis no alas. Vai tu neaizšausi garām 
no šejienes?

Līdz krūmam bija kādas piecdesmit pēdas, un es zināju, ka trā
pīšu, ja  lapsa tūlīt nemetīsies skriet.

— Neuztraucies, neaizšaušu garām, — es sacīju, jo baidījos, ka 
viņš atkal nesagudro man palīdzēt: viņam arī bija līdzi šautene, 
un viņš turēja to gatavībā.

— Nu tad guli un nepļāpā, un nespārdies ar kājām, — Rojs



sacīja. — Guli un gaidi. Bet, kad ieraudzīsi, ka tā izlīdusi, uz vie
tas šau j.

Mēs sākām gaidīt, un tagad es jutu, ka viss būs labi. Es gulēju 
uzkalna virsotnē, un viss bija vienkāršs un saprotams. Uzlēks saule, 
lapsa izlīdīs no krūma apakšas, es izšaušu, un dzīve ieies savās slie
dēs. Vēl ne reizi mūžā es nebiju juties tik drošs un mierīgs. Es 
pametu skatienu uz Roju un jautri pasmīnēju — tagad es viņam 
par mencu biju piedevis.

— Uzmani krūmu! — dusmīgi nošņāca Rojs.
Es gulēju un vēroju krūmu un apvārsni. Debesis bija kļuvušas 

sārtas, migla izklīdusi, augstu pār mums lidoja vārnas, kaut kur 
smējās kukabarri; tad uzlēca saule, un pēc brīža izlīda lapsa.

Lapsa bija veca un ruda. Tai bija baltas ķepas, balts astes galiņš, 
bet ausis saspringti saslietas. Lapsa izlīda no alas pie paša krūma, 
žigli apskatījās uz visām pusēm un ar vēderu pieplaka pie zemes. 
Pēc tam tā paspēra dažus soļus, augstu celdama ķepas, it kā ietu pa 
nokaitētu zemi. Tad apgriezās un palūkojās augšā uz pakalnu, bet 
pēc tam, apsēdusies uz astes, ņēmās laizīt ķepu; es pacēlu šauteni.

Mana šautene bija veca, ar nošķiebtu graudu. Es sāku tēmēt vai
rāk pa kreisi un mazliet zemāk par lapsas galvu. Viss bija vienkāršs 
un drošs. Mērķis būs sasniegts, pasaule atkal kļūs saprotama un 
nesatricināma. Es ieraudzīju, kā lapsa aplaiza purniņu, un pieskāros 
sprūdam.

Taču es neizšāvu. Pats nezinu, kādēļ, nezinu arī, kas mani toreiz 
atturēja, bet es jutu, ka negribu šaut šo lapsu, negribu — un cauri! 
Es aizvien vēl tēmēju, ar vaigu skardams laidi un pirkstu neno
ņemdams no sprūda, un domāju — kolīdz nospiedīšu, lapsa būs 
beigta, bet es palikšu dzīvs.

— Šauj taču! — Rojs sacīja tik nikni, it kā grasītos mani nošaut 
par to, ka esmu tāds muļķis.

— Negribu, — es attraucu un nolaidu šauteni.
— Šauj! — viņš atkārtoja man pie pašas auss.
— Negribu! — To es pateicu skaļi, un lapsa izdzirdējusi pa kaklu 

pa galvu laidās lapās.
Rojs pielēca kājās, un dažus mirkļus es redzēju, kā viņa šautenes 

stobrs pavēršas pret lapsu. Tad viņš izšāva. Kaut gan es gulēju, 
tomēr redzēju, kā vecā, rudā lapsa skrienot apmet kūleni, taču 
tam nebija nozīmes — tajā pašā brīdī no alas izlēca vēl viena lapsa 
un sveika un vesela ātri aizmetās prom.

— Kāpēc tu nešāvi? — Rojs uzkliedza, šauteni no jauna pie
lādēdams.

— Nezinu, — es atbildēju. Un patiesi es nezināju.



— Tu slims esi, vai?
Es pakratīju galvu. Man pašlaik likās, it kā es būtu varējis uz šā 

pakalna tā nosēdēt visu mūžu.
Rojs vērīgi paskatījās manī, nez kāpēc iesmējās un, it kā būtu 

aizmirsis lapsu, apsēdās man blakus uz saulē sasilušās nogāzes.
— Cik tev, puis, gadu? — viņš vaicāja.
— Palika divpadsmit, — es atbildēju, sagatavojies jaunam viņa 

dusmu izvirdumam.
— Divpadsmit, — viņš lēni atkārtoja. — Bet vai tu zini, cik man 

bija, kad eš pazaudēju savu «Reng-Deng», pazaudēju savu kuģi, 
pazaudēju visu un tā arī nespēju neko vairs atgūt?

Es nezināju, un mani tas ari neinteresēja.
— Piecdesmit divi, — viņš sacīja. — Piecdesmit divi.
Man nebija nekādas nojausmas, par ko viņš runā, kas tas ir, ko 

viņš pazaudējis un nekad nav varējis atgūt. Bet es pats jutu tikai 
vienu — ka atkal esmu mierīgs un laimīgs, kaut arī nesapratu, 
kāpēc.

Tagad es zināju, ka biju kļūdījies, kad cerēju, nošaujot lapsu, 
izprast dzīves noslēpumu, kas man nedeva miera pēc notikuma ar 
mencu. Tāda ir dzīve, un, tāpēc ka lapsa bija pārāk dzīva, es ne
spēju viņu nošaut. Vaininieki te nebija ne zivs, ne lapsa, ne Toms 
Vudlijs, ne arī pilsētas puišeļi, un, kaut gan es biju pasaudzējis 
vienu dzīvību, lai apgūtu šo mācibu, tas tomēr netraucēja mani 
nošaut piecus vai sešus trušus ceļā uz mājām.

Jā, tāda ir dzīve, taču es pār to biju guvis virsroku.



V JE TS  L1ŅS,  

vjetnam iešu rakstnieks

K Ā  PARPELDET PARI OKEĀNAM

Tuats bija mums liela autoritāte. Ne jau tāpēc vien, ka viņš bija 
mūsu vidū pats vecākais. Vispirms viņš bija piektās klases skol
nieks un izlasījis tik lielu grāmatu kaudzi, ka tās, visas kopā salik
tas, nevarētu sabāzt pat divos milzīgos grozos.

Bet tas vēl nav viss. Tuata vecākais brālis bija sportists, gandrīz 
vai čempions peldēšanā. Droši vien tas bija pats brīnišķīgākais no 
visiem vecākajiem brāļiem, tāpēc ka viņš bija ne vien sportists, 
bet turklāt vēl kara jūrnieks. Spriežot pēc Tuata nostāstiem, viņš 
vispār no ūdens tikpat kā nelīda laukā. Par pierādījumu tika cilāti 
divi avīžu rakstu izgriezumi. Vienā bija redzams stalts augums 
peldbiksītēs, otrā — virs peldbaseina ūdens spoguļa spēcīgā vē
zienā pacelta roka. Pabakstījis ar pirkstu fotogrāfijas, Tuats 
paskaidroja, ka tas arī esot brālis treniņu laikā. Mēs pavaicājām 
Tuatam, kāpēc viņa brālis nekad nav atbraucis šurp, jo mums vēl 
nebija gadījies viņu redzēt. Tuats paskaidroja, ka brālis visu laiku 
esot aizņemts treniņos . . . Klusajā okeānā.

Un tad mēs dabūjām zināt, ka Tuata brīnišķīgais brālis gatavojas 
vasaras brīvdienas pavadīt mūsu ciemā.

Vientiesīgais Thi, pats lielākais Tuata apbrīnotājs, vaicāja:
— Bet kāpēc tu piekodināji, lai es nevienam nesaku, ka viņš 

ir Dosonā1?
— Nu un tad? Varbūt tu gribi teikt, ka Dosonai nav sakara 

ar Kluso okeānu? — Tuats sašuta. — Un vispār to es teicu tāpēc, 
ka nepieciešams saglabāt kara noslēpumu!

— Cik tas ir vareni, ja prot peldēt! — Thi aiz skaudības smagi 
nopūtās. — Nekad nevar noslīkt!

— Pats par sevi saprotams, — nevērīgi izmeta Tuats. Tā viņš 
runāja ik reizes, kad ju ta savu pārākumu. — Mans brālis var pel
dēt pat zem ūdens. Gluži kā zivs! Viņam laiva nav vajadzīga. 
Viņš tāpat var aizpeldēt, kur vien vēlas.

Bakstīdams ar pirkstu sev krūtīs, it kā viņš pats būtu šis brīnišķī
gais vecākais brālis, Tuats lepni paziņoja:

— Kas gan ir tāda upele cilvēkam, kurš peld pāri visam Klusa-

' Dosona — Tonkinas liča ziemeļaustrumu piekraste.



jam okeānam. Jā, tas ir vareni — prast labi peldēt. Kurp vēlies, 
turp arī peldi. Vēlies uz Filipīnām, peldi uz Filipīnām, vēlies uz 
Taizemi vai arī, piemēram, uz Indiju, lūdzu . . . Mans brālis pagā
jušajā gadā pārpeldēja pāri Atlantijas okeānam un iepeldēja 
M elnajā jūrā. No turienes, starp citu, viņš izkāpa pavisam melns, 
gluži kā sodrējos izvārtījies! Bet, kāpēc tā, jūs ne iedomāties 
nevarat!

Tuats pārlaida skatienu aiz skaudības un izbrīna apklusušajiem 
draugiem un pamācošā balsī turpināja:

— Melnā jūra ir melna ne tikai pēc izskata, bet arī smērējas . . . 
Tas ir, krāso . . .  — Tobrīd viņš nez kāpēc sastomījās un sāka runāt 
par kaut ko citu: — Un, kad viņš peldēja pāri Sarkanajai jūrai, tad 
tik bija šausmas! Viņš nokrāsojās sarkanāks par sarkanu — kā to
māts! Baigais joks! Vēl citu reizi viņš peldēja uz Japānu, piepel
dēja klāt un griezās a tp ak a ļ. . .

— Griezās atpakaļ? — neizpratnē vaicāja Thi.
— Viņš negribēja nodzeltēt — tur taču ir Dzeltenā jūra! Ko 

tu man visu laiku tadas muļķības vaicā? — Tuats sadusmojās.
Bija karsta vasara, tveicīgs, un mēs visi sapņojām iemācīties 

peldēt.
Tuata stāsti mūsu vēlēšanos uzkurināja vēl vairāk. Ar nepacie

tību gaidījām viņa brāli, mums ļoti gribējās savām acīm ātrāk 
ieraudzīt cilvēku, kurš spēj pārpeldēt okeānu.

Un, kad viņš beidzot atbrauca, mēs tūlīt visi barā devāmies uz 
Tuata māju.

Tomēr sākumā mums diezgan ilgi vajadzēja apmierināties ar 
Tuata sabiedrību vien. Viņš, it kā starp citu, izmeta, ka brālis aiz
gājis «iepazīties ar apkārtni», tas ir, dīķi, lai izpētītu, vai tas derot 
treniņiem.

Kamēr Tuats mums to stāstīja, Thi pārsteigts raudzījās uz tasīti 
ar buljonu uz gaida — viņam pašam buljons gaužām negaršoja.

To pamanījis, Tuats iesaucās:
— Ko tu brīnies? Neesi buljonu redzējis? Visi čempioni dzer 

buljonu. Tā . . .  Tā ir aksioma. Nekad neesi dzirdējis: ak-si-o-ma!
Beidzot atgriezās viņa brālis. Un nu mēs varējām  viņu apskatīt, 

kā nākas. Patiesi, viņš bija liela auguma, stiprs un iededzis.
Viņš mums uzsmaidīja jau pa gabalu. Taču mēs nez kāpēc ap

jukām un aizlikām prom kur nu katrs. Nolēmām, ka jāļauj brāļiem 
mierīgi paēst un pabūt divatā, viņi taču nebija tik ilgi redzējušies! 
Bet mēs pagūsim arī pēc pusdienām.

Pēc pusdienām mēs devāmies uz dīķi.



Tuata brālis jau iesildījās. Un, lūk, beidzot viņš ielēca ūdenī un 
sāka peldēt.

Peldēja viņš patiešām vareni. Izskatījās, it kā peldētu tvaikonis, 
ko bijām redzējuši kino, gluži tāpat lidoja šļakatas, un arī ātrums 
bija ievērojams.

Toties uz Tuatu bez smaida nevarēja skatīties, viņš, protams, arī 
bija tūlīt sekojis brālim dīķī. Tuats nevis peldēja, bet ķepurojās, 
sizdams ar rokām un kājām, kā pagadās, un šļakstinādams gaisā 
ūdeni. To sauca par peldēšanu «suniski». Taču mēs nepratām arī 
tā. Kaut arī Tuats vienā laidā pūlēdamies ķepurojās uz vietas, mēs 
viņu tikpat apskaudām. Apskaudām ari tad, kad Tuats, seklākā 
vietā nostājies uz kājām, nolēmis, ka mēs to neesam pamanījuši, 
veikli metās uz priekšu, vēzēdams ar rokām gluži kā īsts sportists.

Pēkšņi Tuatam iešāvās prātā apbrīnojama ideja, un, kad viņš 
bija to izklāstījis, mēs sajūsmā tūlīt pat metāmies šo ideju realizēt.

Sienāžiem todien gaužām neveicās: tiem bija jācieš idejas dēļ. 
Droši vien mēs izķērām visus sienāžus, kādi vien bija tuvākajā ap
kārtnē. Pie mums dzīvo dažādu sugu sienāži, un mēs ķērām visus, 
nežēlojot nevienu pašu. Beigās tomēr nolēmām izdarīt atlasi: patu
rējām tikai pašus lielākos, bet visus pārējos palaidām brīvībā.

Tad mēs izvēlējāmies vienu pašu, lielāko no lielākajiem. Nevis 
vienkāršu sienāzi, bet īstu milzeni. Uz to bija pat baismīgi skatī
ties — drausmīga galva ar acīm kā divām zaļām bumbām. Šī sienāžu 
suga atšķiras arī ar to, ka prot pamatīgi kost, un mums tā vien 
šķita, ka nupat, nupat tas sāks klabināt žokļus.

Mēs izturējāmies pret šo briesmoni saudzīgi un ar pienācīgo 
cieņu — mēs to ielikām ar marli aizsietā burkā.

Thi aiz bailēm trīcēja, skatīdamies uz šo milzeni. Taču viņš, tāpat 
kā visi pārējie, mierināja sevi ar domu, ka vakarā, kā bija solījis 
Tuats, būs iemācījies peldēt. Tad taču varēs pārpeldēt pāri Klusa
jam okeānam, varēs sasniegt, protams, peldus, Padomju Savienību, 
Ķīnu un pat Kubu un varēs iepazīties ar turienes bērniem. Tas tik 
būtu vareni! Klusais okeāns mums tagad bija īsti nepieciešams, jo 
vecais dīķis likās smieklīgi mazs.

Kā bijām norunājuši, bez piecpadsmit minūtēm divos mēs salasījā
mies pie Tuata mājas. Brīdi vēlāk durvis parādījās pats Tuats. Viņš 
izskatījās neparasti lepns un svarīgs. Bet šo dižošanos mēs neņē
mām ļaunā. Arī mēs apzinājāmies, ka viņam šodien ir tiesības 
tādam b ū t . . .

Lietišķi atrotījis piedurknes, viņš mūs uzrunāja:



— Vispirms jums jābūt vīrišķīgiem. Vīrišķība un vienīgi vīriš
ķība var jums līdzēt jusu pasākumā. Ņemiet vērā, ka arī sportistam, 
kurš pārpeld Kluso okeānu, ir nepieciešama vīrišķība. Jūs visi 
zināt, ka okeānā dzīvo haizivis, dažas no tām ir tik lielas kā vaļi, 
un ir arī krokodili1. — Pārlaidis mums bargu skatienu, viņš nez 
kāpēc sabozās un teica: — Sāksim. Vēl nav par vēlu atteikties, ja 
kādam ir bailes un domā činkstēt.

Kam ir bail, lai paiet malā!
Neviens no mums, kā liekas, ne baidījās, ne arī grasījās činkstēt.
Lai vai kā, prom neviens negāja. Tas, protams, nenozīmēja, ka 

mums būtu tieši tik daudz vīrišķības, cik to prasija Tuats, — mums 
visiem gluži vienkārši gribējās ātrāk iemācīties peldēt.

Satriecošā ideja, kuru mums toreiz izklāstīja Tuats, bija sens, 
aizmirsts ticējums, kurš vēstīja, ka tas, kuram iekož milzu sienāzis, 
var ātri un labi iemācīties peldēt.

Tāpēc jau arī mēs visu dienu ķērām sienāžus. Tagad mēs jeb, 
pareizāk, mūsu vēderi — tā noteica ticējums — tika pakļauti šai 
procedūrai.

Ko tikai visu nedarītu, lai varētu pārpeldēt Lielo vai Kluso 
okeānu!

Pirmizmēģinātāja gods tika Šanam, zēnam, kurš nesa burku ar 
sienāzi. Mēs viņu vienmēr uzskatījām par pašu drosmīgāko, jo 
viņš nebaidījās nakts laikā viens pats izskriet pagalmā!

Tuats uzrotīja piedurknes labi augstu, svinīgi izņēma no burkas 
mūsu milzeni un pielika Šanam pie neaizsargātā, kailā vēdera.

Mēs aizturējām elpu. Milzu sienāzis izskatījās ļoti kareivīgs, tas 
visu laiku nemitīgi grasījās Šanam iekost. Ne velti mēs Šanu uz
skatījām par drosminieku — viņš bez liekas runāšanas paļāva sie
nāzim savu kailo vēderu. Un pat neiepīkstējās, kaut gan mēs visi 
redzējām, ka viņam sāp. Cieši sakodis zobus, viņš brīdi pa brīdim 
smagi ievilka elpu. Dzirdot šīs nopūtas, mums pār muguru pār
skrēja d reb u ļi. ..

Šans tikmēr jau sāka izrādīt nepacietību.
— Kāpēc tik ilgi? Varbūt pietiks? — Beigu beigās viņš ņēmās 

lūgties.
Tuats aukstasinīgi noteica.
— Pagaidi, tas vēl nav viss. Vajag tā, lai sāk tecēt asinis.
Un mēs sākām gaidīt asinis . . .

1 Pie mums, V jetnam ā, tik  tiešam dzīvo krokodili, taču, protams, ne jau jūrā, 
bet gan M ekongas upē. (Autora piezīme.)



Nākamajam kārta bija Thi. Viņš apsēdās un, šausmu sagrābts, 
blenza uz sienāzi.

Šans, kuram mocības jau bija galā, uzmundrināja:
— Nav nekas sevišķs, kā adatas dūriens . . .
Sienāzis, jau iepriekš tiksminādamies par kārtējo baudu, sāka 

ausīties.
Thi saspringa, saņemdams vienkopus visu savu gribasspēku un 

vīrišķību.
Tuats pielika sienāzi un nočukstēja burvju vārdus:
— Palīdzi jaunajam  peldētājam, sienāzi, jaunajam  peldētājam 

palīdzi. . .
Pārcietis citu pēc cita vairākus briesmīgus kodienus un pama

nījis, ka sūcas asinis, Thi nolēma, ka ir pārcietis pietiekami, un 
priecīgs pielēca no sola kājās. Taču Tuats nosēdināja viņu atpaka].



— Pagaidi, vecīt, tas vēl nav viss. Ja  tu gribi ātrāk iemācīties, 
Jauj, lai kārtīgi iekož. Asiņu taču tikpat kā nemaz nav!

Nabaga Thi nobāla un pārklājās aukstiem sviedriem. Mums 
visiem bija viņa ļoti žēl, taču palīdzēt nekādi nevarējām.

Šķiet, ka tikai sienāzis viens pats bija vienaldzīgs pret Thi cie
šanām, košanas kāre viņam nebija mazinājusies.

Grūti pateikt, cik ilgi vēl Thi būtu mocījies, ja pēkšņi nepavērtos 
mājas durvis un neiznāktu laukā Tuata brālis — peldēšanas čem
pions un kara jūrnieks.

Viņš, protams, tūlīt visu saprata un bargi paskatījās uz Tuatu, 
mēs aiz šausmām aizturējām elpu, taču mums viņš smiedamies 
teica:

— Tā gan! Ek jūs, tumsoņas! Padomājiet taču paši — kāds visam 
tam var būt sakars ar peldēšanu?

Viņš ilgi smējās, kad mēs, cits citu pārtraukdami, bijām izstāstī
juši par savu nodomu aizpeldēt uz Padomju Savienību un Kubu.

— Labi, norunāts, atnāciet rīt uz dīķi. Būs vien jums jāiemāca 
peldēt!

Mēs atviegloti nopūtāmies. Nu mums vairs briesmīgie kodieni 
nedraudēja.

Laimīgi mēs visi izklīdām pa mājām. Sienāzi mēs, protams, tūlīt 
atbrīvojām.

Pagājušajā vasarā uz mūsu ciematu bija atbraucis lielisks spor
tists. Taču pats galvenais, ka viņš iemācīja mūs peldēt. Tagad mēs 
cītīgi trenējamies — vajag taču kaut reizi mūžā pārpeldēt..  . 
Kluso okeānu un iepazīties ar tiem bērniem, kas dzīvo brālīgajās 
zemēs.



SAOTOME KACUM OTO, 

japāņu rakstnieks

SĶERSIELA

Sjodzi aizvēra pēdējo detektīva «Dekoboko Kurobe» lappusi, 
saldi nožāvājās un tad pēkšņi izdzirda retu lietus lāšu bungāšanu 
pa skārda jumtu.

Debesis bija pelēkas jau tad, kad viņš atnāca no skolas, taču 
rietumu pamale aizvien vēl sārtojās maigā persiku krāsā. Vējš 
nerātni raustīja aiz astes papīra pūķi, kas bija ieķēries telegrāfa 
vados. Šis vējš droši vien arī atnesa pirmās retās lietus lāses.

Istaba bija tukša, un tajā valdīja krēsla. Nometis grāmatu, Sjodzi 
piecēlās no pīteņa, piegāja pie skapja istabas stūrī, atvēra durvis 
un palūkojās plauktā. Nelielā trauciņā vientulīgi dzeltēja trīs 
sažuvuši marinēti rutki. Nekā cita ēdama nebija.

Sjodzi sagrāba saujā rutkus, un vienā kampienā tie pazuda mutē.
Ja  istabā neviena nav, tad dīvaini skaļa liekas pat marinētu 

rutku skraukstoņa starp zobiem un sirds gribot negribot sažņau
dzas aiz skumjas vientulības.

Lietus sāka līt stiprāk. Aiz loga vēl joprojām bija gaišs.
Pie tumšajiem griestiem piekārtā elektriskā spuldzīte automā

tiski iedegas tikai sešos vakarā. Tad arī atgriežas no darba mamma 
un māsa Tosi.

Divas stundas . . . Veselas divas stundas.
Sjodzi nevilšus nodrebinājās.
Uzpūta viegls vējiņš un pagrabinājās pie dienvidus loga rūts.
Nebija nekā, ko darīt. Sjodzi nedaudz pabīdīja sānis logu1 un 

sāka vērot šķērsielu.
Pēkšņi Sjodzi kaut kas iešāvās prātā.
Saritinājis kā caurulīti zīmēšanas papīra lapu, viņš iebāza to 

spaugā starp logu un durvīm.
— Skat, cik vareni viss redzams!
Caur mazo, apaļo caurulīti bija skaidri saskatāma daļa no šķērs

ielas. Viss izskatījās apbrīnojami liels.
Sjodzi ziņkāri grozīja savu papīra binokli no labās uz kreiso pusi.
Pa notekgrāvja režģi drebinādamies un purinādamies gāja salijis 

kaķis. Kaķis dzīvoja zem mājas grīdas, un visi to uzskatīja par

1 Japāņu m ājās logi un durvis ir atbīdāmi.



vilkaci. Aiz kaķa čāpoja tantiņa no puķu veikala. Viņa saturēja ar 
roku priekšautu, kurā kaut kas bija ielikts.

Sjodzi nomērķēja binokli taisni uz tantiņas priekšautu. No 
priekšauta cēlās balti garaiņi. «Droši vien pīrādziņi vai cepti kar
tupeļi,» viņš nodomāja.

Sjodzi norija siekalas. Ļoti gribējās ēst.
Tajā brīdi no kāpņu puses atskanēja dīvains troksnis.
Sjodzi izbiedēts atskatījās. Vai Tosi būtu atnākusi? Pa spraugu 

ieplēstajā sienā1 viņš pavērās kāpņu telpā.
Tur neviena nebija. Tā tam arī jābūt. Šobrīd vēl neviens neva

rēja būt atgriezies no darba. Sjodzi nošņaukājās un pielieca galvu. 
Pēkšņi viņa acu un deguna augstumā atkal atskanēja tā pati dī
vainā skaņa: dzar-dzar-dzar . . .  — it kā birtu smiltis.

Elpu aizturējis, Sjodzi aizrāpoja līdz tai vietai, no kurienes atska
nēja troksnis; pastiepis roku, viņš sataustīja smiltis. Ha! Tā taču ir 
pele! Sjodzi paraudzījās augšup pa sienu, un aiz pārsteiguma viņam 
acis iepletās apaļas kā spoles.

Tieši acu augstumā rēgojās caurumiņš zīmuļa galviņas lielumā.
Pa caurumiņu bira smiltis. Ar katru mirkli tas kļuva lielāks un 

drīz vien bija tik liels, ka tajā varētu iebāzt mazo pirkstiņu. Nē. Tā 
nebija pele. Kāds, stāvēdams viņpus sienas, urba caurumu.

Pēkšņi sienas otrā pusē kāds klusu ieķiķinājās.
— Vai tas esi tu, Sjotjan?2 — viņš izdzirda apslāpētu meitenes 

balsi.
Sjodzi izbrīnījies palūkojās caurumiņā.
Tur kā vilciņš smaidīja un grozījās maza, melna actiņa.
Kā tad — kaimiņu meitene Momoko. Pretīgs skuķis!
— Es vairs ar tevi nedraudzēšos! Redz, ko tu dari!
— Nav arī vajadzīgs! Padomā tik! — noteica Momoko, un balss 

viņai pat neietrīsējās. — Atradis, par ko dusmoties! Caurumu taču 
var pēc tam aizlīmēt ar papīru, uzspļaut uz tā un izrīvēt. Neviens 
pat nepamanīs. A r galviņu vajag domāt! Paklau, Sjotjan! Man te 
kaut kas ir. Paskaties!

Sjodzi tā kā grasījās apvainoties un jau uzmeta lūpu, bet, kad 
to izdzirda, nevarēja atturēties nepaglūnējis pa caurumu. Tajā pusē 
taču valdīja pavisam cita pasaule!

— Es neko neredzu! Tumšs!
— Paej drusku nost. Tā kā pielipis pie cauruma!
— Tagad es redzu! Redzu!

1 M āju starpsienas japāņi izgatavo no blīva papīra.
2 Tjans — piedēklis, kurš vārdam piešķir mīlināmo izteiksmi.



— Un ko tu redzi?
— Brūnu aci, gluži kā Vienacainajam baznīcas kalpam1. Pretīgi.
— Pats tu esi Vienacainais kalps! Es esmu kārtīga meitene.
— Muļķe tāda!
— Skolotājs teica, ka muļķis ir tas, kas otru par muļķi no

sauc. — Momoko skaļi iesmējās.
Sjodzi jau dzīrās ar rādītāja pirkstu iegrūst Momoko tieši acī, bet 

pārlika. Kurš gan tādu vienacainu pēc tam precēs!
— Nāc pie mums spēlēties!
— Neiešu! — Sjodzi tūdaļ atcirta.
— Man ir kaut kas sevišķs.
— Kas tad vēl?
— Noslēpums!
— Vai tu man parādīsi, ja es aiziešu?
— Parādīšu! Es jau neesmu nekāda mele!
— Labi!
— Nāc ātrāk!
— Es iešu pāri balkonam.
Sjodzi ātri atbīdīja logu dienvidus pusē.
Lietus vairs nelija.
Sjodzi, pieķēries pie margām, pārlīda tām pāri, tad uzmanīgi 

uzkāpa uz dzegas starp abiem balkoniem un ierāpās Momoko 
istabas balkonā.

:ļ: *

Sjodzi un Momoko dzīvoja garas ēkas otrajā stāvā, māja izska
tījās kā izstiepta ermoņika un bija sadalīta vienādās istabās.

Apakšējais stāvs arī bija apdzīvots. Zem Sjodzi istabas dzīvoja 
večuks, kurš no rīta līdz vakaram grieza no stikla gabala aplīšus, 
no turienes nepārtraukti skanēja dimanta švirkstoņa: ti-patin, ti- 
p a tin . .. Bet zem Momoko istabas dzīvoja divi vecīši, vīrs un 
sieva, kuri diendienā līdz mirdzumam spodrināja briļļu ietvarus.

Visi šie ļaudis, saspiesti šauros būrīšos, mitinājās zem garās 
barakas kopējā jumta. Arī balkoni visiem bija vienādi, no tādiem 
pašiem veciem dēļiem un ar vienādām, satrunējušām margām.

Pārrāpies pāri margām, Sjodzi nolēca uz blakus balkona, ar kuru 
sākās Momoko miteklis. Stikla durvis bija atbīdītas līdz galam 
vaļā. Lai Momoko nedomātu, ka viņš baidās, Sjodzi ar vienu lē
cienu bija istabā.

1 V ienacainais baznīcas kalps — japāņu tautas pasaku personāžs.



Sl bija tikpat liela istaba kā viņiem, bet te vēdīja dīvainas smar
žas un viss likās saistošāks. Visur gulēja samesta tīra veļa, kas 
lietus dēļ bija steigšus noņemta no auklas.

Pašu Momoko nekur nemanīja. Kur gan viņa palikusi?
Pēkšņi vatētais kimono, kas karājās pie sienas, sakustējās, un 

Momoko izlēca turpat līdzās Sjodzi.
— R-rr-rr!
Sjodzi iztrūcies pat palēcās.
— Tfu, tu! Traka vai esi? — viņš pārskaitās.
Momoko bija maza, kalsna meitenīte un, tāpat kā Sjodzi, mācījās 

piektajā klasē. Tumši iedegušās rokas un kājas bija tievas kā nūji
ņas. No biezo matu apakšas raudzījās draiskas, apajas acis.

— Tu teici, ka tev esot kaut kas sevišķs! Parādi!
Piemiegusi aci, Momoko šķelmīgi pasmaidīja.
— Es? Vai tad es tā sacīju?
— Tu . . .  tu taču apsolīji p a rād īt. . .  — Sjodzi sadrūma.
— Nu ko tu dusmojies! Tikpat straujš kā mūsu tētis. Mēs viņu 

esam iesaukuši par «mājas pērkonu».
— Es neciešu meles. Apsolīji parādīt un p a t i . . .
— Es taču parādīšu. Pagaidi! Vai redz, cik nepacietīgs! . . .
Momoko, paraustījusi plecu, pieaugušas meičas gaitā devās pie

tējas galdiņa.
Uz tējas galdiņa lielā nekārtībā stāvēja daudzkrāsainas tējas 

burciņas un nosmulēta koka lelle ar norautu galvu.
Momoko kaut ko tur paķēra un pielika Sjodzi pie auss.
— Paklausies!
— Kas tas ir?
— Tikšķ, dzirdi?

— Bet ko tu dzirdi?
— Liekas: «kati-kati . ..»
Pagriezis galvu, Sjodzi ieraudzīja mazu modinātāju bez rādī

tājiem. Pulkstenis lēni skaitīja sekundes.
— Sjodzi, vai tu zini, ka japāņi dzird pulksteni skaitām: «kati- 

kati». Angļi — «tik-tak», amerikāņi — «tik-tik», bet ķīnieši — 
«tiko-tiko». Redz, cik dažādi cilvēki dzird pulksteni. Jocīgi, vai ne?!

— Aha! — Sjodzi jūsmīgi piekrita.
Kā gan Momoko to visu uzzina? Sjodzi pielika modinātāju vēl

reiz pie auss, lai pārliecinātos, vai Momoko runā taisnību. Klusē
dams brīdi paklausījās. Patiesi, pulkstenis tikšķēja tieši tā, kā Mo
moko teica. Sjodzi pēkšņi kļuva jautri.

— Bet man ir vēl kaut kas! Vēl interesantāks!



— Jā? Kur?
— Pārsteigums numurs divi! — paziņoja Momoko.
Sjodzi nepaguva ne attapties, kad meitene jau piegrūda viņam 

pie deguna brūnu kārbiņu.
Sjodzi atsprāga atpakaļ. Kur gan viņa dabūjusi tādu lielu kar

tona kārbu?
— Kas tur iekšā? — vaicāja Sjodzi.
— Tūlīt parādīšu! — Momoko melnās acis draiski iezibējās.
Sjodzi bailīgi pielika ausi pie kārbiņas.
— Tur kaut kas kustas!
— Uzmanību! Atveram burvju kārbu! Viens, divi, trīs! — Mo

moko pacēla kārbas vāku.
— Vai! — pārsteigts iesaucās Sjodzi.
Kārbas dibenā, saritinājies kamolā, gulēja mazs kucēns. Kucēns 

vēl bija tik maziņš, ka to varētu ieguldīt kopā saliktās plaukstās.
Mīkstajā, cirtainajā kažociņā vietu vietām lāsumoja brūngani 

plankumiņi. Acīm redzot, kucēns bija piedzimis pavisam nesen. Tas 
grīļodamies centās noturēties kājās un bezpalīdzīgi badīja ar pur
niņu kārbas dibenā.

— Kas tam sunītim kaiš?
— R edzi. . .  — Momoko sarauca pieri. — Man lika to iz

sviest laukā.
— Kāpēc? — Sjodzi brīnījās.
— Tāds jauks suņuks, bet staigāt nemāk. Est arī neprot. Viņš ir 

akls. Tēvs baras. Saka, kam turēt mājās tādu krāmu. Man viņu 
iedāvināja Fumiko-tjana . . .  — Momoko drebošajā balsī jautās 
asaras. Ar savu sasprēgājušo, raupjo roku viņa izņēma kucēnu no 
kārbas un vieglītēm piespieda sev pie krūtīm.

Sjodzi pieliecās un aplūkoja kucēna purniņu.
Kucēns bija tukls, ar gludu spalvu. Jauks šunelis. Taču ieskatī

jies zēns pamanīja, ka kucēnam acis ir bālgani duļķainas, gluži 
kā divi apaļi stikla gabaliņi. No acu kaktiņiem kā lietus lāsītes 
ritēja asariņas.

— Ņem viņu sev, Sjodzi, — Momoko pēkšņi piedāvāja.
— Es? Man nav vajadzīgs.
— Tad viņš jānes prom, kamēr vēl tēvs nav atgriezies no darba. 

Sjodzi, vai tu nāksi man līdz?
— Uz kurieni?
— Kaut vai uz pļaviņu aiz rūpnīcas. Varbūt kāds no strādnie

kiem kucēnu paņem.
— Man gan nepatīk uz turieni i e t . . .
— Ļoti lūdzu, iesim. Tu taču esi vīrietis!



Kā gan lai atsaka, ja tā lūdz!
— Labi, — vilcinādamies noteica Sjodzi un tūlit piebilda:

— Bet tikai šodien . . .
Momoko, piespiedusi pie krūtīm kucēnu, viegli pamāja ar galvu. 

Tad pasmaidīja. Viņai uz vaiga uzradās bedrīte.
Bērni iznāca no šķērsielas. Ceļš gāja līdzās notekgrāvim. Ejot 

koka tupelītes meta dubļus līdz pašai mugurai.
Pa lietus pārplūdušo notekgrāvi peldēja dārzeņu atkritumi un 

koka tupelīte ar norautām siksnām.
Kucēns, pacēlis purniņu, klusi iesmilkstējās.
— Kucēns droši vien pēc tam mani ienīdīs. Būtu labi, ja kāds 

viņu paņemtu . . .
— Un pametīs atkal, līdzko ieraudzīs, ka ir akls, — novilka 

Sjodzi. — Turklāt, ja  mēs viņu atstāsim pļaviņā, viņš sekos mums 
pa pēdām.

— Patiešām?
— Protams. Viņš taču neko nesaprot.
— Ko tad lai es daru?
Momoko palika stāvam un satraukti palūkojās uz Sjodzi.
— Atliek tikai viena izeja. Kucēns jāiemet dīķī. Viņš noteikti 

neizpeldēs. — Momoko lūpas pēkšņi noraustījās un viņa no- 
šņaukājās.

Viņi brida tālāk pa dubļiem .. .
Taču tagad viņi negāja vis uz pļavu aiz rūpnīcas, bet gar preču 

dzelzceļa sliedēm uz dīķi, ko visi sauca par Trijstūri.
Apdullinoši svilpdams un dārdēdams, garām aiztraucās melns 

preču vilciens. Aiz lokomotīves gluži kā kimono josta stiepās 
melnu dūmu grīste, bet aiz dūmu mākoņa vērās sarkanbrūna saule. 
Tālumā virs ugunsdzēsēju torņa, mezdams lielus lokus, lidinājās 
kāds putns.

Bērni piegāja pie Trijstūra dīķa malas. Sjodzi klusēdams izņēma 
Momoko no rokām kucēnu. Ko lai dara, vīriešiem pastāvīgi jāveic 
nepatīkamākie darbi.

Lai nebūtu jāredz baltais vilnas kamoliņš saujās, Sjodzi cieši 
samiedza acis un pacēla kucēnu virs ūdens.

«Viens, divi, trīs!» Sjodzi klusiņām skaitīja.
Pie skaitļa «trīs» viņš pavēra plaukstas. Mazā, siltā radībiņa krita 

lejup.
Plunkš! — noskanēja pār ūdeni.
Abi bērni paliecās uz priekšu. Acīm redzot, kucēns bija dziļi pa

gājis zem ūdens. Virspusē tas nebija redzams, tikai lieli apļi gausi 
slīdēja pār ūdeni.



— Noslīka . . .  — Momoko smagi nopūtās.
Sjodzi sarāvās — cik briesmīgi nogalināt suni.
— Iesim prom, citādi es sākšu rau d ā t. . . Iesim.
Viņš piecēlās un devās prom no klusējošā dīķa. Gribējās ātrāk 

aiziet. Taču viņš nebija paspēris ne pāris soļu, kad aiz muguras 
Momoko griezīgi iekliedzās. Sjodzi palika kā sastindzis stāvam.

— Vai, Sjotjan, kucēns . . .
Dīķī kaut kas, vieglītēm šļakstinādams ūdeni, kustējās.
Sirds puisēnam pamira. Sasprindzinājis visus spēkus, mazais 

kucēniņš, kuram nu jau vajadzēja būt beigtam, ātri peldēja pa 
dīķi. Smagi vilkdams elpu un šūpodams galvu, viņš peldēja taisni 
uz dīķa vidu.

— Sjotjan! Viņš neredz krastu! Viņš taču ir akls!
— Šurp, šurp, mazulīt!
— Turp ne! Peldi uz krastu! — bērni neviļus sauca, noliekušies 

pār ūdeni.
Taču kucēns joprojām peldēja prom, arvien vairāk attālināda

mies no krasta. V arēja manīt, ka viņam zūd spēki. Brīžiem viņš 
iegrima ūdenī līdz pat ausīm, bet tad, smagi purinādams galvu, 
uzpeldēja no jauna.

Nobijušies un satriekti bērni skrēja gar krastu.
Sjodzi seja pauda ciešanas. Momoko skaļā balsī raudāja.
— Sjotjan, glāb viņu! Ātrāk, ātrāk! — viņa kliedza, ieķērusies 

Sjodzi rokā. Asaras straumītēm plūda pār viņas vaigiem.
— Bet tur taču ir dziļš! Un tad . . . es ..  . man . . .
— Kamēr tu čammājies, viņš aizrīsies. Redzi, peld arvien tālāk. 

Ai! Pagalam . . .  Viņam nav vairs spēka.
— Bet es . . . — Sjodzi raudošā balsī daudzināja, mīņādamies uz 

vietas.
Viņam gribējās izglābt kucēnu. Taču dīķis bija tik dziļš! Un ja 

nu viņš pats noslīkst? Ko lai dara? Ko darīt?!
— Pietiek! Vairāk nelūgšos.
Pagriezusi Sjodzi muguru, Momoko, apņēmības pilna, skrēja 

uz dīķa malu.
Sjodzi nobālis metās viņai pakaļ.
Momoko skriešus uzskrēja uz atkritumu kaudzes, kas bija sabērta 

pašā dīķa malā, un ar visām koka tupelītēm kājās ielēca ūdenī.
Sjodzi aiz bailēm palika mute vaļā.
Vēcinādama rokām, Momoko brida pa sasmirkušo ūdeni pakaļ 

kucēnam.
— Ei, Momoko, noslīksi! — šausmās iesaucās Sjodzi. Viņam 

klabēja zobi.



Ūdens jau sniedzās Momoko pāri ceļgaliem, jau samirka 
svārki . . .  Vēl mirklis — un . . .

— Ķer viņu! — Sjodzi iekliedzās, izbailēs skatīdamies gan uz 
Momoko, gan uz kucēnu. — Ķer taču!

Beidzot meitenes kalsnā rociņa satvēra kucēnu. Galviņa tam bez
spēcīgi nokarājās. Sjodzi juta, ka viņam sāk ļodzīties kājas.

Dīķis nemaz nav tik dziļš! Kucēnu arī izglāba . .. Cik labi!
Sjodzi līksmi metās gar atkritumu kaudzi pie Momoko, kas jau 

bija paguvusi izrāpties krastā.
— Redzi nu, mazulīt, izglāba te v i . . .  — Sjodzi pastiepa roku, 

lai noglāstītu kucēnu.



— Neaiztiec! — Momoko skarbi uzsauca.
Sjodzi izbijies atrāva pastiepto roku un paglūnēja caur pieri uz 

Momoko.
Meitene stāvēja ar tādu kā akmenī sastingušu seju. No viņas 

svāikiem tecēja ūdens.
— Ek, tu! Tūļa! — viņa novilka caur zobiem. — Memmes dēliņš, 

zaķpastala. Neesi nekāds vīrietis. Tevi vajadzēja iemest dīķī, 
nevis kucēnu. Labāk tu būtu tur dabūjis galu.

Sjodzi nosarka un nolaida acis. Tā viņš stāvēja klusēdams un 
neko neiebilda. Sirds viņam skumji un vientuļi smeldza.

«Ja es būtu ielīdis ūdenī, saslaptu bikses. Bet citu man nav. Tosi 
un māte atkal bārtos. Es jau gribēju glābt kucēnu, taču nobijos. Es 
būtu dabūjis pamatīgu brāzienu ...»

Kad Sjodzi pacēla asaru pilnās acis, Momoko jau bija gabalā.
Saule rietēja. Dīķi apņēma mijkrēslis. Aiz pļavas iekaucās rūpnī

cas sirēna. Tās kaukšana bija ilgi dzirdama visā ciematā, vēstīdama 
to māju iedzīvotājiem, kuriem nebija pulksteņa, ka ir jau seši 
vakarā.



EDMUNDS ŅIZJURSKIS,  

poju rakstnieks

SKELETS

Milicijas poručiks Praksa atpogāja formas tērpa žaketi, iedzēra 
glāzi alus un atšķīra aktu vākus ar dokumentiem izmeklēšanas lie
tai A/M/55.

Tovakar viņš bija nolēmis pakavēties milicijas daļa ilgāk, lai 
atrisinātu kādu visai savādu notikumu, kas kopš trim dienām 
nedeva viņam miera. Taisnību sakot, atgadījums likās smieklu 
vērts, gandrīz vai muļķīgs, un poručiks Praksa nelauzītu galvu par 
to, taču notikums bija visai neskaidrs un neizprotams. Un poručiks 
Praksa vairāk par visu necieta neskaidrību. Ilgā darba pieredze 
bija pierādījusi, ka zem šķietami nenozīmīgiem notikumiem itin 
bieži slēpjas kaut kas ļoti nopietns, un šķietami mazsvarīgu miklu 
atrisinājums nereti bija palīdzējis tikt uz pēdām bīstamam nozie
gumam.

Šis atgadījums nudien bija vienlīdz nenozīmīgs un reizē dīvains. 
Proti: dzērājus, kuri vakaros atgriezās no iecienītā bāra «Pie balo
dīša», nu jau kopš trim dienām mēdza pārņemt dīvains dzēruma 
trakums, pareizāk sakot, vajāšanas mānija. Šī rajona parasti tik 
klusajā nostūri ap Vorcella skvēru, kur tikai reizumis ieskanējās 
kāda bezrūpīga dziesma vai ieskurbušo smiekli, kopš trim dienām 
bija dzirdami dzērāju pārbīļa kliedzieni. Bija novērots, ka viņi 
klupdami krizdami, zaudēdami ceļā cepures un galošas, mūk, it 
kā viņiem pakaļ dzītos kāds drausmīgs rēgs.

Sākumā poručiks Praksa bija spriedis, ka tas viss ir alkoholiķu 
dzēruma halucinācijas, taču vakardienas notikums liecināja, ka 
šiem atgadījumiem ir dziļākas saknes un ka tos nevar izskaidrot 
vienīgi ar pārmērīgi iedzertā alkohola daudzumu.

Vakar pievakarē divi plaši pazīstami huligāni Kacpereks un 
Pitka bija izsituši 17. tram vaja logu un piekāvuši konduktoru. 
Kad pilsonis Zvačeks, Lindes vārdā nosauktās vienpadsmitgadīgās 
skolas pasniedzējs, bija devies aizstāvēt konduktoru, satracinātie 
dauzoņas izgrūda viņu no vagona Vorcella skvēra tuvumā. Tram
vajs apstājās. Pasažieri centās aizturēt huligānus, taču tie metās 
bēgt. Starpgadījuma vietā atsteidzās milicis Tšinoga, kurš netālu 
bija stāvējis postenī. Tšinoga nebija īpaši enerģisks, tomēr, 
uzbudināto pasažieru mudināts, sāka dzīties pakaļ vainīgajiem.



Kopā ar skolotāju Zvačeku, kurš, par laimi, kritienā nebija cietis, 
huligāniem pa pēdām metās ari daļa pasažieru.

Šāda dzīšanās bija bezcerīga, ikviens to saprata, jo huligāni bija 
priekšā par apmēram trīsdesmit metriem un skriešanā viņi bija 
nudien īsti čempioni. Tostarp notika kaut kas pilnīgi negaidīts. 
Kolīdz bēdzēji bija tikuši līdz Vorcella skvēra pirmajiem apstādī
jumiem, viņus pārņēma neizskaidrojams prāta aptumsums. Viņi 
apstājās kā iemieti. Tad soli atkāpās. Tai pašā mirklī Tšinoga arī 
bija klāt. Huligāni pūlējos izrauties, taču milicim palīgā piesteidzās 
pasažieri. Kopīgiem speķiem nekrietneļus nogādāja līdz milicijas 
iecirknim.

Neparastie apstākļi, kādos tika notverti abi bīstamie huligāni, 
ieinteresēja poručiku Prakšu, un viņš personiski abus nopratināja. 
Poručiks veltīgi taujāja, kas viņus «sastindzinājis» pie Vorcella 
skvēra. Nokaunējušies un apskaitušies paši uz sevi, ka tik muļķīgā 
kārtā iekrituši milicijas rokās, viņi visādi vairījās teikt patiesību 
un mānīdamies stāstīja, ka jutušies paguruši, ka viņiem pietrūcis 
«kājās tvaika», kam, protams, nekādā gadījumā nevarēja ticēt.

Notikums ar krogabrāli Kužaku nākamajā vakarā visu šo dīvaino 
lietu darīja mazliet skaidrāku, taču viņa paskaidrojums bija tik 
aplams un neticams, ka loģiski domājošais Praksa šaubījās, vai 
vērts to protokolēt, lai nekļūtu par apsmieklu darba biedru un 
priekšnieku acīs.

Tik tiešām, paskaidrojums bija aplamāks par aplamu, tādu savā 
galvā varēja izperināt vienīgi tik nelabojams alkoholiķis, kāds 
arī bija minētais Alojzijs Kužaks.

Poručiks iedzēra malku vēsā alus un noliecās pār protokolu 
kaudzi.

«Padomāsim mierīgi, vēsu prātu,» viņš teica sev, «brīnumi taču 
nenotiek. Mierīgi analizējot faktus, mēs noteikti tiksim pie kāda 
pieturas punkta.»

Lūk, pilsoņa Torbieļas — Polijas Tautas bankas darbinieka un 
namu komitejas locekļa liecība.

«Mūsu nama iedzīvotāji gulēt dodas agri. Ap pulksten vien
padsmitiem pie mums parasti visi logi jau tumši. Es slimoju ar 
astmu un aizmiegu ar grūtībām, īpaši tik spiedīgā laikā, kāds bija 
tovakar. Atceros, ka pulkstenis nosita vienpadsmit. Es piecēlos un 
atvēru istabas vēdlodziņu. Pēkšņi izdzirdēju šausmu pārņemtu, 
aizsmakušu balsi saucam palīgā un steidzīgus, satrauktus soļus uz 
ietves. Kāds cilvēks ieskrēja mūsu nama vārtos. Izbijies es paska
tījos pa logu. Nekā aizdomīga tomēr nepamanīju. Tanī pašā mirklī 
kāds bļaudams sāka dauzīties pie mana dzīvokļa durvīm. Iesākumā



es baidījos vērt vaļā, taču troksnis nerimās, un es piesardzīgi tās 
pavēru.

Kāpņu telpā es ieraudzīju piedzērušos cilvēku: mati viņam bija 
izspūruši, seja vienos sviedros, acis kā prātā jukušam. Viņš bija 
beidzis dauzīties pie manām durvīm un tagad gāza ar dūrēm pa 
daktera Pasca durvīm — dakteris dzīvo taisni man pretī.

Nekad savā mūžā nebiju redzējis tik pārbiedētu cilvēku. Centos 
viņu nomierināt, taču viss veltīgi. Viņa kliedzieni drīz vien uzcēla 
kājās ari pārējos iedzīvotājus. Durvis parādījās nomiegojies dak
teris Pases pidžamā. Kopīgiem spēkiem gribējām dauzoņu izdabūt 
ārā no nama. Taču viņš izmisīgi turējās pretī, sadauzīja man



acenes, bet dakterim Pascam saplēsa pidžamas bikses. Pēdīgi viņš 
nometās guļus uz trepēm un paziņoja, ka nekur no šejienes nekus
tēšoties, jo viņpus vārtiem viņam uzglūnot «kaulainā». Mums nebija 
citas izejas, tāpēc piezvanījām uz milicijas iecirkni.»

Poručiks Praksa ar sarkanu zīmuli pasvītroja vārdu «kaulainā».
— Kaulainā, — viņš nomuimināja, — kaulainā, citiem vārdiem 

sakot, — nāve. Kādas blēņas!
Pēc tam poručiks ņēmās lasīt miliča Tšinagas ziņojumu, kurš 

iepriekš minētajā kritiskajā naktī, izsaukts pa telefonu, bija iera
dies Vorcella ielā 5.

Blīvi aprakstītais paskaidrojums jau zināmajā neienesa nekā 
jauna. Tanī bija teikts, ka kaprālis Tšinoga pazinis iedzērušajā 
pilsonī Alojziju Kužaku — arteļa «Matracis» mēbeļu apvilcēju, jau 
vairākkārt sodītu par dauzonību iereibušā stāvoklī, tāpat arī — ka 
jau  minētais Kužaks «aktīvi» pretojies, kad viņu gribējuši nogādāt 
milicijas iecirknī, centies izrauties un spārdījies, beidzot sācis rau
dāt un lūgt, lai viņu atstājot tepat, jo uz ielas viņu gaidot «kau
lainā».

Poručika Praksa uzmanību piesaistīja paskaidrojums, ko nāka
majā dienā bija sniedzis vaininieks. Jau pilnīgi skaidrā prātā bū
dams, Kužaks no sirds nožēloja savu ālēšanos iepriekšējā dienā, 
taču iecirtīgi pastāvēja pie sava, nepiekāpīgi apgalvodams, ka 
redzējis nāvi, visos sīkumos atstāstīdams piedzīvoto. Proti, ka 
viņš, izgājis no bāra «Pie balodīša», devies uz Vorcella skvēra 
pusi, un tur piepeši no apstādījumiem viņam pretī iznirusi, kā viņš 
teica, «kaulainā ar buteli rokā». Zvalstīdama litra trauku, «kau
lainā» esot aicinājusi viņu iedzert. Paniskās bailēs viņš meties 
bēgt, taču dzirdējis, ka «kaulainā» skrien pakaļ. Gluži traks aiz 
bailēm viņš iedrāzies pirmajos vārtos un sācis dauzīties pie visām 
durvīm pēc kārtas.

Paskaidrojuma tālākajā gaitā Kužaks apzvērēja, ka nekad agrāk 
viņu neesot piemeklējušas nekādas halucinācijas, ka — protams, 
kas ir, tas ir — reizēm viņš dzērumā gan ālējies, taču tas, kas 
noticis vakar, bijis pavisam kas cits.

Poručiks Praksa neizpratnē pašūpoja galvu un piezvanīja, lai 
tūdaļ atved pie viņa arestēto pilsoni Alojziju Kužaku.

Pēc piecām minūtēm poručika kabinetā ienāca kaprālis Tšinoga, 
vezdams līdzi vakarējo trača cēlāju.

Vaininieks izskatījās gaužām bēdīgs. Negaidīdams uzaicinājumu, 
viņš jau no sliekšņa sāka dedzīgi taisnoties:



— Goda vārd s . . .  Pan poručik . . .  man dikti ž ē l . . . Tas viss no 
bailēm . . .  Šņabis tur nav vainīgs . . .  lai dievs man žēlīgs . . . Nau
das man nebija. Saprotiet pats, pan poručik . . .  pirms algas dienas. 
Tik tikko sešām glāzītēm iznāca . . .  varu apzvērēt. . .  Skandalēt es 
vienmēr sāku, cienījamais pan poručik, tikai pēc trīspadsm itās. . .  
Vakar es nebiju, kā sacīt jāsaka, pietiekamā štīmē . . .  Lūdzu, ņe
miet to vērā, pan poručik! Tas viss aiz bailēm, goda vārds . . .  Man 
parādījās kaulainā. Es esmu ticīgs cilvēks Un es ieraudzīju kau
laino.

— Netaisiet dumjus jokus! — Praksa pārtrauca viņu.
— Es nejokojos. Esmu nopietns cilvēks.
— Tātad jūs pastāvat pie tā, ka red zē jā t. . .  nu . . . to . . . kau

laino . . .
— Tieši tā, redzēju. Tikpat skaidri, kā tagad redzu jūs.
— Nerunājiet muļķības! Tam, ko jūs stāstāt, neviens neies ticēt, 

skaidrs? Muļķīga izvairīšanās, nekas vairāk. Pasakas! Bet fakts ir 
tāds, ka jūs ielauzāties namā Vorcella ielā numurs pieci, piekāvāt 
nama iemītniekus un pretojāties milicijas darbiniekam.

Kužaks apmulsis noklusa un žēli nošņurkājās.
— Vai jūs arī turpmāk domājat uzturēt spēkā šo nenopietno 

paskaidrojumu? Kaut ko tādu es nevaru protokolēt.
— Es nebiju pilnā, — Kužaks nepiekāpīgi palika pie sava un 

nošņaukājās. — Kad esmu pilnā, es eju meimuru meimuriem. Bet 
vakar es nemeimuroju, man ir liecinieki. Tas nebija no dzeršanas.

— No kā tad?
— Es redzēju parādību, cienījamais pan poručik, kā sacīt jāsaka, 

pārdabisku parādību. Jādomā, tas bija manas nelaiķa mātes pirksts, 
viņa, tā sakot, to izdarīja, lai paglābtu mani no plītēšanas.

— Stulbums, nekas vairāk! — Praksa iesaucās uzbudināts. — Pil
soni Kužak, jums neizdosies izlocīties! Jūs atbildēsiet par miera 
traucēšanu, par to, ka piekāvāt pilsoņus Pascu un Torbieļu un sagā
dājāt viņiem materiālus zaudējumus.

Kužaks apbēdināts klusēja.
— Vediet prom aizturēto! — Praksa nošņāca.
Tikko durvis bija aizvērušās, poručiks izberzēja acis un smagi 

nopūtās:
— Tiec nu gudrs ar tiem dzērājiem!
Un tomēr te kaut kas slēpjas. Visi viņi stāsta vienu un to pašu 

pasaku. Nav nekādu šaubu, ka Vorcella skvērā notiek kaut kas 
neparasts. Žēl, ka viņš no paša sākuma nebija sīkāk painteresējies 
par šo skvēru. Iespējams, ka tur tiktu uz pēdām kādiem pierādī
jumiem, ļoti iespējams.



Jā, izmeklēšanas gaitā no paša sākuma ir pielaista kļūda. Bet 
kas to būtu domājis, ka . . .  Poručiks Praksa saīdzis atbīdīja do
kumentus.

Lai nu kā, uzmanību piesaista tas, ka visu liecinieku paskaidro
jumos daži fakti ir pilnīgi vienādi: notikuma vieta, laiks un rak
sturs. Visi dīvainie atgadījumi norisuši ap pulksten vienpadsmi
tiem vakarā vienā un tai pašā vietā, proti, Vorcella skvēra, un uz 
visiem lieciniekiem atstājuši graujošu iespaidu. Poručiks Praksa 
satraukts aizsmēķēja, piecēlās no rakstāmgalda, piegāja pie loga un 
atvēra plaši vaļā. Pretējā namā apdzisa pēdējā gaisma. Kaut kur 
tālumā uz pārmijām nodžerkstēja tramvajs. Iela bija tukša un klusa. 
Poručiks izlēma: notikums jāizmeklē uz vietas! Pietiks rakstīt pro
tokolus un sēdēt iecirknī, pārlieku maz pētīts notikumu vieta! Uz 
Vorcella skvēru! Ar to ari vajadzēja sākt.

Piepeši sienas pulkstenis iečīkstējās un noskandināja divpadsmit 
reizes. «Par vēlu,» poručiks nodomāja. Tanī pašā mirklī uz ietves 
nodipēja steidzīgi, juceklīgi soļi. Kāds sparīgi saka dauzīties pie 
milicijas iecirkņa durvīm.

Poručiks pavēra durvis.

# & £

Dežūrtelpā kaprālis Tšinoga stīvējās ar diviem vīriem, kuri smagi 
elsa. Viens — resns, sarkanu seju un izvalbītām acīm ne visai 
stingri turējās kājās un raustīja kaprāli aiz pogām.

— Pan kap . . . kaprāli, vienu mir . . . mirklīti . . . Paliec mierīgs, 
Feļek. — Viņš pastūma nost savu biedru. — Atvelc drusciņ elpu . . .  
es . . .  es pats pa . . . parunāšos ar kārtības sargu.

Tas, kurš tika nosaukts par Feļeku, šausmās ieplestām acīm pa
klausīgi notupās kaktā un, aizgūtnēm elsdams, atkārtoja vienā 
laidā:

— Mīļā stundiņ . . . mīļā stundiņ ..  . mīļā stundiņ . . .
— Kaprāl, kas šeit notiek?! — poručiks uzsauca.
— Dzērāji ielauzušies milicijas iecirknī, pilsoni poručik, — Tši

noga sēkdams paskaidroja. — Viņi saka, esot atnākuši, gribot sevi 
nodot tautas varas rokās.

— Ko? Ko?
— Pie . . .  piedošanu .. . mēs neesam nekādi «dzērāji», — resnais 

aizsvilās, — mēs esam godājamas personas, strādājam godājamu 
darbu un ieņemam amatus. Ja  atļauts, pilsoņi, mēs stādīsimies 
priekšā. Tas ir Fēlikss Stīvais, pilsētas apbedīšanas iestādes darbi



nieks, vecākais kučieris, un tas esmu es . . . tas ir, es gribēju teikt, 
ka esmu Alfonss Rapiduss, pilsētas attīrīšanas tresta vecākais pum
pētājs.

— Tūdaļ atstājiet milicijas telpas, citādi es jūs aizturēšu! — 
Tšinoga piktojās.

— Aizturiet, lūdzu . . . mēs . . .  tā sacīt, atnācām, lai justos dro
šībā zem valsts varas spārēm. — Godājamais Rapiduss mīlīgi pa
smaidīja.

Tanī mirklī Fēlikss Stīvais, kurš bija tupējis kaktā, pielēca kā
jās, metās klāt poručikam un, apķēris viņu ap vidukli, sāka kliegšus 
kliegt:

— Glābiet, pan priekšniek! . . .  Glābiet!
— Pie joda! — nolamājās poručiks, pūlēdamies atbrīvoties no 

krogabrāļa apskāvieniem.
— P ie . . .  piedošanu, pan p o ru č . . .  — resnais nošļupstēja,

— mans ko .. . kolēģis ir maķenīt nervozs, tāpēc noskrējis no slie
dēm. Paliec mierīgs, Feļek . . .  tu atrodies zem droša spārna . .. 
Neklaigā taču, citādi vēl pilsoņi nodomās, ka mēs esam iekampuši 
alkoholu . . .  Saprotiet, pan poručik . . .  mēs esam p sih i. . .  psih iski. . .  
es gribēju z iņ o t. ..

— Arā! — Tšinoga pārskaities bļāva. — Vācieties ārā uz kar
stām pēdām!

— Pagaidi, Tšinoga, — poručiks apsauca, — lai viņi pasaka 
savu sakāmo.

Tšinoga pārsteigts uzlūkoja poručiku, tomēr palaida vaļā abus 
trokšņotājus.

— Mans pilsoņa pienākums lika atnākt šurp un paziņot, — res
nais aprāvās pusvārdā, jo tieši tanī acumirklī pans Fēlikss Stīvais 
sāka jokaini raustīties un parkšķināt līdzīgi stārķim.

Praksa paraudzījās uz viņu dziļā nepatikā.
— Nepievērsiet tam uzmanību, pilsoni poručik, — resnais cen

tās mierināt, — tas no pārbīļa . . .  draugs dabūjis žagas.
— Labi jau, labi . . . Velns parāvis, vai jūs nevarat īsāk!
— Tā sa c īt. .. Feļekam šodien sasāpējās vēders, un mēs iegrie

zāmies bārā «Pie balodīša», lai iztukšotu pa vienam mēriņam zāļu 
tiesa i. ..

— Jā, jā, tas ir redzams, — poručiks nepacietīgi pārtrauca,
— tuvāk pie lietas, stāstiet, ko jūs redzējāt Vorcella skvērā.

— Kā jūs, pilsoni poručik, zināt, ka taisni Vorcella skvērā?
— Zinu.
— Bija šitā te: no bāra mēs izgājām agri, jo, kā jau  teicu, iegrie

zāmies tur, lai uzlabotu veselības stāvokli. Izgājām godīgi, smuki



turējāmies zem elkoņa un dziedājām dziesmu, nu, šito pašu «Tavas 
zilās acis».

— Nevis «Tavas zilās acis», bet «Tikai reizi man mīlēt ļauts»,— 
pans Fēlikss Stīvais izlaboja draugu.

— Nekā, es atceros, ka dziedājām «Tavas zilās acis», — Rapiduss 
iecirtās.

— Tas nav izšķirošais .. . ātrāk . . .  runājiet ātrāk, velns parā
vis! — poručiks nevaldīja pār sevi. — Ko jūs redzējāt Vorcella 
skvērā? Tikai nefantazējiet!

— Kaut ko baltu . ..
— Kur?
— Krūmos ..  .
— Un tālāk?
— Es Feļekam saku: «Re, kur brūte plīvuri.» Bet Feļeks: «Nē, 

tas ir līķis apakšveļā.» Tad es teicu: «Ko tu muldi, vai līķis var 
stāvēt?» Bet Feļeks ietiepās, ka tas esot līķis, tikai ar augstu kva
lifikāciju un lielu praksi. Tad nu mēs palēnītēm ejam šim klāt un 
p iepeši. . .

Taču poručiks vairs neklausījās. Skaļi sodīdamies, viņš pamāja 
ar roku kaprālim Tšinogam un steigšus izskrēja no milicijas 
iecirkņa.

:ķ *  :ļ:

Netālu no Vorcella skvēra, šaušalīgi brēkdams, viņiem paskrēja 
garām kāds dzērājs. Abi miliči pielika soli. Spīdinādami ar kabatas 
baterijām, viņi piesteidzās pie pirmās apstādījumu joslas un ..  . 
apjukuši palika stāvam. Mēness staru apspīdēts, krūmos balgoja 
izslējies cilvēka skelets. Ap pleciem tam bija apmests palags. Rokā 
skelets turēja litrīgu degvīna pudeli. Tanī pašā mirklī miličiem 
šķita, ka viņi dzird brīkšķam zarus un attālināmies skrejošus soļus.

— Ķer! — poručiks uzsauca Tšinogam.
Iekams viņi sasniedza apstādījumus, tur neviena vairs nebija. 

Veltīgi abi pārmeklēja visu skvēru. Neviena paša. Arī pēdu ne
kādu.

— Kaut tevi nelabais! — elsdams pūzdams sodījās poručiks.
— Iznāk, neviena te nav bijis, bet esmu gatavs zv ē rē t. . .
Abi milicijas darbinieki neapmierināti atgriezās pie skeleta un 

pārsteigti sāka to aplūkot no visām pusēm.
Tas bija vecs un stipri nepilnīgs cilvēka skelets: trūka vairāku 

ribu un citu šikāku kaulu. Kreiso kāju aizvietoja veca slota, kas 
bija piestiprināta pie gurnu kaula un mugurkaula. Labā roka bija



saliekta elkoni un sastiprināta ar stiepli, pirkstu falangas cieši ap
tvēra lielo degvīna pudeli.

Miliču uzmanību piesaistīja gara aukla, kas nostiepās zem pa
laga.

Tšinoga ziņkārē pavilka auklu. Noskanēja nepatīkama, skaļa 
čerkstoņa. Miliči pārsteigti redzēja, ka skeleta roka ar pudeli pace
ļas uz augšu.

— Kaut kas traks! — Tšinoga novāvuļoja.
Noņēmis cepuri, viņš apjucis pakasīja pakausi.
Poručiks Praksa noliecās pie zemes, lai aplūkotu pamatni, uz ku

ras stāvēja skelets.
— Te kaut kas ir, pagaismojiet, Tšinoga, — viņš teica.
Uzzibsnīja kabatas baterijas gaisma. Uz koka dēlīša baterijas

gaismā poručikam Praksam izdevās izlasīt pa pusei noplukušu baltu 
uzrakstu:

«Lindes vārdā nosauktā vienpadsmitgadīgā zēnu skola. Inventa
rizācijas numurs 113.»

* * *

Nākamajā dienā Lindes vārdā nosauktās vienpadsmitgadīgās 
zēnu skolas audzēkņi bija aculiecinieki neparastam notikumam.

Pulkstenis bija taisni astoņi. Skolas sarga Gžesinska zvans 
aicināja uz stundu. Brīdī, kad uz ielas ierūcās motors, skolas gaite
ņos, trokšņodami un kājām skaļi dauzīdami, iedrāzās skolēni, 
atgriezdamies no rīta pārbaudes. Skolas priekšā apstājās milicijas 
motocikls ar piekabi. No vāģa izkāpa poručiks Praksa un kaprālis 
Tšinoga, nesdami garu, avīzēs rūpīgi ievīstītu saini. Sparīgā soli 
viņi ienāca gaiteni un apvaicājās Gžesinskim, kur būtu sastopams 
direktors. Gžesinskis abus aizdomīgi nopētīja, tad parādīja kance- 
iejas durvis.

Vienā mirklī skolas gaiteņos iestājās kapa klusums. Zēni sain
triģēti pašķīra ceļu. Milicija skolā? Kaut kas tamlīdzīgs vēl nav 
bijis. Tātad kaut kas ir noticis — un ne jau sīks ļembasts. Bet kas 
īsti? Neviens neko nezināja. Visi vērīgi raudzījās uz noslēpumaino, 
garo saini, ko nesa miliči.

Zēni stāvēja, mocīdamies neziņā, kad atgadījās kaut kas tāds, 
ka visiem pār muguru pārskrēja šermuļi. Proti, kancelejas durvīs 
miliči užgrūdās virsū vēstures skolotājam panam Misjakam, kuru 
skolēni bija iedēvējuši par Alkibiadu. Atskanēja netīkams grak- 
šķis, un no saiņa izkrita kaut kas balts.



— Lūdzu, atvainojiet, — skolotājs Misjaks vainīgi pasmaidīja, 
pastūma brilles tuvāk tuvredzīgajām acīm, tad noliecās un pacēla 
nokritušo priekšmetu. Pastiepis roku, lai to atdotu poručikam 
Praksam, viņš piepeši ieraudzīja, ka delnā tur skeleta roku. Skolo
tājs sarāvās kā applaucēts. Tad īsi un spalgi iekliedzās. Skeleta 
roka izkrita viņam no plaukstas un, dobji noklaudzēdama, sašķīda 
gabalos uz grīdas.

Kāpdamies atpakaļ, vēstures skolotājs slaucīja plaukstas gar 
biksēm un pārmetoši lūkojās miličos, itin kā tie būtu viņu nejē
dzīgi izjokojuši.

Gaitenim pārskrēja šalkoņa. Vairāki «sīkie» spiegdami aizslēpās 
aiz muguras lielajiem zēniem. Pārējie stāvēja kā apstulbuši, bailēs 
ieplestam acīm un plati pavērtām mutēm, un skatījās uz miličiem, 
kuri aukstasinīgi lasīja kopā kaulus un lika uz avīzes lapas. Pēdējo 
kauliņu kaprālis Tšinoga iebāza kabata, pēc tam abi ar poručiku 
iegāja kancelejā.

Nu gaitenī pa īstam gāja vaļā! Dažos mirkļos vēsts par baismīgo 
saini aplidoja visu skolu, ikvienā uzurdīdama sensāciju kāri. Pilnā 
balsī komentēdami notikušo, visu klašu skolēni drūzmējās ap kan
celejas durvīm. Klīda šaušalīgi stāsti par slepkavību, kas izdarīta 
skolas pagrabtelpās, par to, ka skelets izrakts blakus ielā, veicot 
kanalizācijas darbus. Lielais vairums tomēr sprieda, ka atnestais 
skelets ir viss, kas palicis pāri no astotās klases skolēna Koļasinska, 
kurš pirms divām nedēļām bija aizbēdzis no skolas un pazudis kā 
akā iekritis.

* * *

Vēl aizvien būdams sava neparastā piedzīvojuma varā, skolotājs 
Misjaks pat necentās nomierināt audzēkņus. Nabaga vēsturnieks, 
nespēdams atgūties, nerimus slaucīja rokas gar biksēm, sīkiem 
solīšiem staigāja šurpu turpu un vienā laidā atkārtoja:

— Kaut kas nedzirdēts, kaut kas nedzirdēts!
Pamanījis beidzot skolas sargu Gžesinski, kurš stāvēja pie sie

nas, rokas uz muguras salicis, skolotājs spēji saķēra viņu aiz pleca.
— Pan Gžesinski, trakas lietas! Milicija atnesa skeletu! — viņš 

izdvesa un satraukti aplaizīja lūpas.
Gžesinskis tikai atmeta ar roku un filozofiskā mierā noteica:
— Skolēni, pan skolotāj, ir spējīgi uz visu.
— Ko jūs, Gžesinski, runājat!?
— Runāju, jo es zinu.



— Un jūs tam ticat?
Gžesinskis paraustīja plecus, sak, ko nu tur tik daudz runāt. 

V arbūt jaunajai skolas sardzei Vienckovskai daudz kas liksies 
dīvaini, taču viņš, Gžesinskis, nu jau trīsdesmit gadus strādā par 
sargu skolā, tāpēc viņu ne ar ko vairs nepārsteigsi. Skolā var gadī
ties visvisādas lietas. Arī milicija un skeleti, tāpat slepkavības. 
Kādēļ gan ne? Jā, Gžesinskis jau sen vairs nebrīnās ne par ko.

* * *

Pa to laiku burzma pie kancelejas augtin auga. Pat futbolisti no 
desmitās, kolīdz uzzinājuši jaunumu, atdrāzās no sporta laukuma. 
Priekšgalā ar bumbu rokās nāca desmitklasnieku vadonis Ma- 
ciengs, par kuru klīda valodas, ka viņš esot mācību racionalizācijas 
slepenās biedrības priekšnieks un viņa vadībā skolā tiekot izlaista 
labāko špikeru masveida produkcija.

— Kas par jandāliņu? — viņš noprasīja, apstājies pie kancelejas 
durvīm.

Paskaidrojumi bira kā no pilnības raga.
— Skolā milicija!
— Līķi atveda!
— Bija ietīts avīzēs.
Maciengs jautāja lietišķi:
— Vai svaigu?
— Nē, redzami jau kauli.
— Ko?! — Maciengs apmulsa.
— Neklausies blēņas, — iejaucās Kickis no astotās, — tas nebija 

līķis, bet skelets. Vecs skelets.
— Skelets? — Maciengs izbrīnīts iesvilpās.
Tanī pašā mirklī otrpus durvīm pārbiedētā balsī iekliedzās sie

viete un kļuva dzirdams, ka kancelejā izcēlies apjukums, tad dur
vis spēji atvērās un uz sliekšņa parādījās direktors, viņš bija stipri 
satraukts.

— Pan Gžesinski, labi veicīgi sauciet skolas ārstu! Panei Kaļinai 
ne lab i. . . Kas tas par mītiņu? — viņš pārlaida dusmīgu skatienu 
zēnu baram. — Tūdaļ pat izklīstiet pa klasēm un klusi gaidiet 
skolotājus! Kolēģi Misjak, — viņš pārmetoši uzrunāja Alkibiadu, 
kurš joprojām neatjēdzies balstīja sienu. — Kā jūs varat pieļaut 
šādu rīcību! Skolēni noklausās pie durvīm! Esiet tik laipns un rīko
jieties! Neveselīga sensāciju kāre ir izskaužama parādība.

Skolotājs Misjaks pastiepa rokas uz priekšu un vārgā balsī



skubināja, lai zēni atstāj gaileni. Ar tikpat lielām sekmēm viņš 
būtu varējis pavēlēt jūras viļņiem, lai tie pašķiras. Izklīdināti vienā 
gaiteņa galā, zēni pulcējās otrā . . .

* * *

Pamazām skolēni tomēr norimās, un beidzot arī sākās stundas, 
kaut gan noritēja satrauktā, uzbudinājuma pilnā noskaņojumā.

Vienīgi septītā klase joprojām mutuļoja kā upe pavasara palos, 
jo pane Kaļina, kurai bija jāvada stunda, vēl nebija atguvusies un 
pusnemaņā slābana gulēja uz dīvāniņa kancelejā, ļaudama sevi 
aprūpēt ārstam.

Septītā klase, protams, lieti izmantoja lielisko apstākli, dzīvi un 
kaismīgi turpināja debates par notikumu ar skeletu. Tiklīdz pans 
Misjaks, kurš bija pavadījis septītklasniekus, nozuda aiz durvīm, 
visi kā viens pielēca no savām vietām un aplenca pēdējo solu pie 
loga, kur sēdēja klases divas lielākās autoritātes: pilsonis Andžejs 
Kurta, klases labākais vieglatlēts, kurš varēja lepoties ar rekordu 
1,74 m augstlēkšanā, un viņa sirsnīgākais draugs Pendzeļkevičs, 
saukts arī par Tadeku-Motoru, jo bija liels speciālists tehnikas jau
tājumos un prata vadīt automašīnu.

Šo izcilo īpašību dēļ abi minētie pilsoņi, protams, baudīja klasē 
īpašu cieņu. Kurtas aizsmakusi balss un Pendzeļkeviča jauna gai
lēna falsets allaž ņēma virsroku pār klases biedru sarunām. Vien
mēr un visur viņi zināja pateikt vairāk nekā citi. Viņiem piederēja 
gala vārda monopols. Izlemt mēdza viņi, un šis lēmums bija sais
tošs visai pelēkajai klases masai.

Šoreiz tomēr abi talantīgie jaunekļi izturējās pārsteidzoši attu
rīgi. Viņi sēdēja nevērīgās pozās, galvu atbalstījuši rokās, un jo  
cītīgi nodevās nagu graušanai, kas — nevar noliegt — ir visai aiz
raujoša nodarbošanās, taču nekādā gadījumā neatbilda sasprindzi
nātajai situācijai. Vispār abi viņi atgādināja vai nu miegainus, vai 
slimus, un, ja vien laiku pa laikam abi nepamestu tramīgus skatie
nus uz durvīm, varētu domāt, ka vienīgās viņu ilgas ir izstiepties 
un aizmigt.

Taču abu varoņu neizprotamā vienaldzība vēl jo vairāk uzkuri
nāja pārējos.

— Jūs kaut ko zināt, — Hrustovičs attapīgi pasmaidīja, — citādi 
jūs nebūtu tik jancigi.

— Jancīgi! — Kurta māksloti iesmējās. — Vai mēs esam jan- 
cīgi? — viņš atkārtoja draudīgi un vērīgi pārlaida skatienu klases 
biedru sejām.

I



Visi aiz gļēvulības, protams, noliedza to, taču pat nedomāja iet 
prom. Sačukstēdamies zēni uzmācīgi vēroja Kurtu un Pendzeļ- 
keviču un laiku pa laikam mēģināja iesaistīt viņus sarunā.

Pēdīgi Kurta neizturēja.
— Vai jūs tīsieties prom vai ne?! — viņš nikni uzbļāva. — Kas 

jums šodien uznācis?
— Kā — «kas»? . . . Tas skelets taču . . .
— «Skelets, skelets»! — Kurta sirdījās. — Apnikuši esat ar to 

savu skeletu. Tad ta liela lieta — skelets! — Viņš paraustīja ple
cus. — Katram mums ir skelets, — Kurta piebilda sērīgā dziļdo- 
mībā.

* * *

Šāda jautājum a nostādne zēnus vairāk nekā pārsteidza. Tanī 
brīdī gaiteni noskanēja soļi un klasē ienāca pans Gžesinskis ar 
melnu kladi padusē. Skolēni — viens divi! — sēdēja savās vietās 
un satraukti raudzījās skolas sargā. Ja  klasē parādās Gžesinskis ar 
melnu kladi padusē — skaidra zīme, ka tuvojas negaiss.

Kladē skolas sargs mēdza ierakstīt direktora rīkojumus, tāpat arī 
atzīmēja skolēnus, kurus direktors izsauca pie sevis uz pārrunām. 
Un ne jau tāpēc Gžesinskis pierakstīja, ka viņam būtu īpaši slikta 
atmiņa, bet tāpēc, ka viņam patika būt svarīgam un administrēt.

Tā arī bija. Uzlicis uz deguna brilles metāla ietvarā, viņš atvēra 
kladi, tad, slapinādams pirkstu, ņēmās nesteidzīgi šķirstīt lapu pēc 
lapas, reizi pa reizei uzmezdams izbiedētajiem zēniem pa briļļu 
augšu īsu, drūmu skatienu. Jā  . . . Gžesinskim patīk atstāt drūmu 
iespaidu un biedēt. Zēniem pār muguru parskrēja nepatīkamas 
trīsas. Ikvienam uz sirdsapziņas bija šāds vai tāds nodarījums, tā
pēc visi baidījās, ka tik netiek nosaukts viņa vārds.

Piepeši skolas sarga skatiens apstājas pie pēdējā sola.
— Kurta un Pendzeļkevič, pie direktora!
Klase gluži kā pamira. Tātad nojauta nebija vīlusi: Kurta un 

Pendzeļkevičs ir iejaukti šinī notikumā. Un vai gan citādi varēja 
būt? Nav taču tāda ļembasta, kurā viņi nepiedalītos.

Jāatzīst tomēr, ka Kurta un Pendzeļkevičs šajā svarīgajā brīdī 
izturējās tā, kā klājas klases varoņiem, kā mēdz sacīt — fasonu 
viņi nezaudēja. Sejā nebija manāmas ne mazākās bailes, pat ne 
satraukums. Pendzeļkevičs demonstratīvi nožāvājās, savukārt. 
Kurta vaļīgi atgāzās atpakaļ un, itin kā runa būtu par kaut ko pil
nīgi parastu, iejautājās garlaikotā balsī:

— Kas tad nu, panGžesinski,atkal n o  m u š a s  t a i s a  z i l o n i ?



— Dabūsiet ziloni, dabūsiet. . .  — norūca Gžesinskis, nīgri vēro
dams viņus. — Kancelejā dabūsiet zināt, kas par mušu un kas par 
ziloni, nešpetņi gatavie! Ašāk, ašāk, ejam!

— Vai ar amunīciju vai bez? — Kurta mierīgi noprasīja.
— Ka-as, kā jūs teicāt? — Gžesinskis sarauca pieri.
— Mēs jautajām, vai jāiet ar amunīciju vai bez?
— Ar kādu amunīciju?
— Tas nozīmē, vai grāmatas un burtnīcas jākrāmē somā un 

jāņem līdzi? — Kurta nopietni paskaidroja. — Grāmatas un burt
nīcas ir skolnieka amunīcija, kā saka skolotājs Ejdzjatovičs. Jums, 
pan Gžesinski, kā ilggadīgam audzināšanas iestādes darbiniekam 
gan vajadzētu to zināt.

Gžesinskis pārsteigumā nokremšļojās un paraudzījās viņos ar 
zināmu apbrīnu. Ir gan velna zeļļi! Šitādus ar bubuli neizbiedēsi. 
Veseli trīsdesmit gadi nostrādāti skolā, bet tādus vēl nav gadījies 
satikt.

Gžesinskis grasījās atbildēt, taču padomāja un nolēma, ka ar 
tādiem nav vērts sākt diskutēt. Resgaļi, nekas vairāk, pataisīs cil
vēku tikai par apsmieklu.

Un Gžesinskis atturīgi norūca:
— V arat ņemt līdzi savu amunīciju. Klasē droši vien jūs vairs 

neatgriezīsieties, — viņš piebilda ar zināmu gandarījumu.
— Neko darīt, Pendzeļkevič, maršēsim, — Kurta nopūtās.
— Maršēsim, Andžejiņ, — Pendzeļkevičs ieņaudējās, un visai 

klasei atkal pāršalca jautrības vilnis.
Pēc tam abi nesteigdamies, apšaudīdami viens otru ar asprātī

bām karātavu humora garā, sāka likt somā grāmatas un burtnīcas.
Gžesinskis pacietīgi gaidīja.

* * *

Durvis nočīkstēja, un galvu pabāza skolotājs Zvačeks.
— Kas noticis, pan Gžesinski? Direktors jums lika atvest uz 

kanceleju skolēnus, bet jūs . . .
Gžesinskis nevarīgi iepleta rokas.
— Viņi pako amunīciju, pan skolotāj.
— Kurta un Pendzeļkevič! — Zvačeks uzsauca. — Cik ilgi mums 

būs jāgaida?!
Kurta un Pendzeļkevičs izlēca no sola un devās uz durvīm. Uz 

sliekšņa viņi apstājās.



— Vai mēs drīkstam atvadīties no klases biedriem? — Kurta 
jautāja šņaukādamies.

— Neākstieties, — Zvačeks nošņāca, — ejam!
Skolotāja Zvačeka un skolas sarga Gžesinska pavadībā Kurta ar 

Pendzeļkeviču izsoļoja no klases. Bet paši smīnēja, resgaļi tādi.
Taču, kolīdz klases durvis bija aizvērušās, abu sejas vienā mirklī 

pārvērtās. Jokdaru maskas nozuda, tagad tās vairs nebija vaja
dzīgas. Klases biedri nekad neuzzinās, cik dārgi viņiem tas maksā
jis. Īstenība bija citāda: tikko Gžesinskis nosauca abu vārdus, viņi 
juta, ka sirds apstājas. Viņi saprata, ka viss nācis gaismā un nu 
gan beidzot nāksies šķirties no skolas un «izrādes» — kā mēdza 
sacīt skolotājs Zvačeks — beigušās. Tā ir . . .  Zvačeks jau  sen drau
dēja, ka viņus izslēgšot, lai nebojājot visus pārējos. Pedagoģiskajā 
padomē viņš pat bija izvirzījis šādu priekšlikumu. Par laimi, labais 
Onkulis — tā visi sauca matemātikas skolotāju Ejdzjatoviču — 
toreiz bija aizstāvējis viņus, un pedagoģiskā padome nolēma dot 
viņiem laiku laboties. Bet tagad viss pagalam. Izmetīs no skolas, ka 
nošvikstēs vien.

Kurta apslaucīja pieri kabatlakatiņā un bēdīgi paskatījās uz Pen
dzeļkeviču. Jā, viss pagalam, varbūt .. . varbūt vienīgi skolotā
jiem nav pierādījumu un viņi tikai taustīsies pa tumsu . . . Vārga 
cerība uzplaiksnīja Kurta sirdī. Patiešām, kur gan skolotāji ņemtu 
pierādījumus? Neviens pats viņus abus nebija redzējis . .. Bet ja 
nu milicija uzodusi.. . Milicijai ir dažnedažādi paņēm ieni. . .  V ar
būt pirkstu nospiedumi? Lai tur plīst vai lūst, stingri jāpaliek pie 
sava, proti, ka viņi neko nezina — un beigas. Fasonu nedrīkst 
zaudēt līdz pašām beigām.

Un tomēr, kad kancelejas durvis bija klāt, bailes abu sejas vērta 
gluži bālas.

* * *

Direktors Šipulkovskis uzbudināts staigāja pa kanceleju turp 
un atpakaļ.

— Kurta un Pendzeļkevič . . .  — viņš ierunājas un nokrekšķi
nājās. — Kurta un Pendzeļkevič, — direktors atkārtoja, — vai jūs 
zināt, kādēļ esmu jūs ataicinājis?

— Nezinām, pan direktor, — Kurta nobubināja.
— Kāpēc tu lieto p l u r a l i s 1, Kurta? Runā, lūdzu, tikai savā 

vārdā.
1 Pluralis (lat. vai.) — daudzskaitlis.



— Tieši tā.
— Tātad, Kurta, vai tu zini, kādēļ es jūs ataicināju?
— Nezinu, pan direktor.
— Un tu, Pendzelkevič?
— Nezinu, pan direktor, — Pendzejkevičs atkārtoja gluži kā 

atbalss.
— Nu, protams, ka nezināt, — direktors vērsās pie skolotājiem,

— uzdot šādus retoriskus jautājumus, cienījamie kolēģi, ir pilnīgi 
veltīgi, tie nekad nav noveduši pie mērķa. Šādos gadījumos vis
pareizākais ir uzreiz doties in  m e d i a s  r e s 1 jeb, citiem vārdiem 
sakot, — gāzt tatāram tieši pa pieri.

To sacījis, direktors piepeši apstājās taisni iepretim abiem vai
nīgajiem.

— Klausieties, Kurta un Pendzeļkevič! — viņš iesaucās pilnā 
balsī. — Šoreiz jums nepalīdzēs nekāda izvairīšanās un aizbildinā
šanās. Mums viss ir zināms .. .

— Par ko jūs runājat, pan direktor? — Kurta izlikās nesaprotam.
— Par to, — direktors noskaldīja katru vārdu atsevišķi, — ka 

astotajā, devītajā un desmitajā maijā jūs biedējāt garāmgājējus 
ar skeletu, kas ir skolas īpašums.

Direktors apklusa un pētoši uzlūkoja zēnus, taču abi izturēja 
viņa skatienu.

— Šis skelets, — direktors turpināja, — bija bojāts, tādēļ šim
brīžam atradas noliktavā līdzās modelēšanas darbnīcai, un bija 
paredzēts, ka to atdos rekonstruēt. Astotajā maijā jūs ielauzāties 
noliktavā un nozagāt skeletu, pēc tam, aizvietojuši neesošo kāju ar 
slotas kātu un iestiprinājuši skeletam rokā tukšu degvīna pudeli, 
jūs novietojāt to vakarā Vorcella skvērā un uzjautrinājāties, bie
dēdami garāmgājējus. Vai tas atbilst patiesībai?

Kurta un Pendzejkevičs klusēja.
— Lai aiztaupītu jums pūles meklēt dažādas atrunas, uzreiz pa

teikšu, — direktors piebilda, — ka mums ir liecinieki. Mūsu sko
las sargs, pans Gžesinskis, pamanīja, ka jūs no modelēšanas darb
nīcas iznesāt garenu priekšmetu, taču domāja, ka tā ir smailīte, 
kuru jūs darinājāt visu ziemu, tādēļ arī neziņoja mums. Nākamās 
dienas vakarā ap pulksten vienpadsmitiem skolotājs Zvačeks, kopā 
ar citiem dzīdamies pakaļ huligāniem, redzēja jūs skrienam Vor
cella skvērā un nesam līdzīga izskata aizdomīgu saini.

Zēni saskatījās, taču viņu sejās neietrīsējās ne vaibsts.

1 In medias res (lat. vai.) — lielas (jautājuma) būtība.



— Ja jums nepieliek ar šiem pierādījumiem, es atgādināšu, ka 
mūsu rīcībā ir lietišķs pierādījums, tas ir, — slotas kāts, ar kuru 
jūs aizvietojāt skeletam trūkstošo kāju. Tātad? — Direktors bargi 
uzlūkoja zēnus.

Vaininieku sejas kļuva vēl jo bālākas. Taisnība. Kā viņi nebija 
iedomājušies par slotu?! . . .  Ja  milicija parādīs slotu Pendzeļkeviča 
mājiniekiem, viss nāks gaismā un viņus apglabās bez mūzikas. Tik 
tiešām, atstādami skeletu Vorcella skvērā, viņi ir izdarījuši nela
bojamu kļūdu. Taču citas iespējas nebija. Milicija pārsteidza viņus 
pilnīgi negaidot. Vajadzēja mukt. Zēni saprata, ka nu vairs nelīdzēs 
nekāda taisnošanās. Ilgāk tiepties nebija jēgas.

— Vai jūs atzīstaties? — direktors atkārtoja.
Pendzeļkevičs mīņādamies izsvepstēja:
— Ne gluži, pan direktor.
— Ko tas nozīmē «ne gluži»? Vai nebija tā, kā es teicu?
— Ne gluži, — Pendzeļkevičs novaidējās.
— Ne gluži, — Kurta piebalsoja. — Tas, ko jūs, pan direktor, 

stāstījāt, tas nav īs t i . . . īsti precīzi,— viņš piebilda ļoti nopietnā 
tonī.

Skolotāji sasmaidījās un paraudzījās uz matemātiķi Ejdzjetoviču. 
Viņus uzjautrināja, ka tāds palaidnis ka Kurta runā kā pieaudzis 
cilvēks. Uzreiz jūtams Onkuļa «stils».

— Kādēļ «nav pilnīgi precīzi»? direktors aizsvilās.
Kurta ievilka dziļāk elpu.
— Nav pilnīgi precīzi, — viņš atkārtoja, — sekojošu iemeslu 

dēļ: p r i m o 1, mēs nenozagāin, bet tikai aizņēmāmies, s e c u n d o 2, 
mēs nebaidījām garāmgājējus. Mēs vispār negribējām baidīt ga
rāmgājējus.

— Mums nav laika, lai noņemtos ar tādām blēņām, — Pendzeļ
kevičs rūgti iestarpināja.

— Un mūs tas nemaz neuzjautrināja, pan direktor, — Kurta 
paraustīja plecus.

— Kam gan tas vajadzīgs?
— Mēs taču neesam maziņi!
— Mēs tādiem jokiem esam par . . . par . . . par nopietniem.
— Ko? . . .  Kā tu te ici? . . .  «Par nopietniem»! Tev taču vēl slapjš 

aiz ausīm! — direktors uzkliedza. — Tad kādēļ jūs nolikāt skvērā 
skeletu, ko?

Zēni saskatījās. Bridi valdīja klusums.

1 Primo (lat. vai.) — pirmkārt.
2 Secundo (lat. vai.) — otrkārt.



— Vajadzēja, pan direktor, — Kurta sacīja.
— Citas izejas nebija, — Pendzeļkevičs nopūtās.
— Kas tās par valodām? — direktors sašutis ierunājās. — Tikai, 

lūdzu, bez muļķīgiem jokiem. Kurta, es vaicāju pēdējo reizi: kādēļ 
jūs skeletu nostādījāt skvērā?

— To es nedrīkstu teikt. Varbūt Pendzeļkevičs pasacīs, — Kurta 
noraidoši pakratīja galvu.

Sašķobījis seju, Pendzeļkevičs šņurkājās.
— Nevaru, pan direktor. Ģimenes noslēpums.
Skolotāji sasmaidījās, savukārt direktors uztraukts elsa.
— Viņi taču smejas mums taisni acīs! Klausieties, zeņķi, pietiks? 

Parunāsim citu valodu.
— Atļaujiet, kolēģi direktor, — pans Zvačeks iejaucās. — Man 

šis jautājum s ir caur un cauri skaidrs. Ko viņi var teikt? Tā ir vis
parastākā izlocīšanās. Es viņus pazīstu. Viņiem tas bija vajadzīgs 
izpriecai . . . tāds mazs jociņš, lai uzjautrinātos. Tas taču ir smiek
līgi, kad pieauguši cilvēki, ieraudzījuši skeletu, pārbijušies bēg 
un brēc . . . Bet dzīve ir tik «baigi» garlaicīga. Vai tā nav, cienīja
mie pani? — Viņš uzsmaidīja zēniem. — Mēs taču saprotamies. 
Vai ne?

Pēkšņi skolotājs Zvačeks aprāvās, arī smaids viņa sejā apdzisa: 
zēnu acīs viņš bija pamanījis drūmu, nedraudzīgu zibsni.

— Nē . . .  nē . . .  jūs, pan skolotāj, neko nesaprotat. — Pendzeļ- 
keviča balsī bija saklausāms izmisums. — Ne jau tāpēc . . .  mēs . . .  
gribējām . . .  — Zēns apmulsis apklusa.

Brīdi viņš smagi elpoja, tad nomāktā balsī iesmējās:
— Labi . . .  es pateikšu .. . tikai . . .  loti lūdzu, nestāstiet nevie

nam neko . . .  — Zēna vārdos bija samanāms tik sirsnīgs lūgums, 
ka skolotāji bažīgi saskatījās.

— Labi, Pendzejkevič, — direktors teica, skatīdamies zēnam acīs.
— Es nezinu, ko tu kombinē savā prātā, bet katrā ziņā mēs tev ap
solām, ka tas, ko tu pateiksi, nekļūs zināms ārpus šīs istabas sie
nām . . .  ja nu vienīgi runa ir par kādu noziegumu . . . tad tu pats 
sap ro ti. . .

— Nē, — Pendzeļkevičs dedzīgi pārtrauca direktoru, — tas nav 
noziegums.

— Runā, mēs klausāmies.
— Vēl tikai . . . lūdzu, pan direktor, pasakiet, lai pans Gžesinskis 

aizdzen zēnus prom no durvīm, es zinu, viņi klausās.
Direktors smagi noelsās un pārlaida skatienu skolotājiem, it kā 

sacīdams, sak, skatieties, cik eņģeliski pacietīgs es esmu. Taču, ne
sacījis ne vārda, direktors devās izpildīt prasītāja lūgumu.



Pēc brīža otrpus durvīm nodipēja soli.
— Un tagad mēs klausāmies, Pendzeļkevič, — direktors teica 

nogurušā balsī, — bet, ja tu iedomāsies apvest mūs ap stūri, slikti 
tev klāsies!

Pendzeļkevičs nosarka.
— Tad jau . . .  tad . . .  — viņš noteica aizžņaugtā balsī, — nē . . .. 

lai labāk runā Kurta. — Viņš izmisis paskatījās uz draugu.
Kurta bažīgi nokrekšķinājās.
— Vai lai visu stāstu? — viņš noburkšķēja.
— Gandrīz visu, — Pendzeļkevičs izvaidēja.
— Labi, pastāstīšu gandrīz visu, — Kurta negribīgi samierinā

jās. — Tas bija tā. Jūs, pan direktor, zināt, ka Pendzejkevičam nav 
ne tēva, ne mātes un ka viņš dzīvo pie tēvoča, pie pana Šostaka, 
kurš strādā par šoferi, tas ir, brauc ar taksi. Bet, kaut arī viņš 
strādā un pelna no galviņas, tas ir, no pasažiera, mājās pie viņiem 
taisa ļergu, jo tēvocis labprāt veldzē mē l i .. .

— Ko — labprāt? — Direktors sarauca uzacis.
— Veldzē mēli, pan direktor, tas nozīmē, ierauj no glāzītes. 

Tā nu ģimenei izdzīvot visai grūti, jo pans Šostaks mājās neko 
neatnes un vēl dusmojas, ja viņam atgādina, ka bērniem nav ko aut 
kājās, bet tur sīko ir veseli četri. Bet tas nebūtu tas ļaunākais, tikai 
tās bailes . . .  Jo  panam Šostakam jau bija vairāki kļūmīgi gadī
jumi, vienreiz arī tiesā, jo viņš uzbrauca virsū vienam skroderim* 
kurš nesa manekenu, un sabrauca viņu.

— Skroderi? — direktors sastinga.
— Nē, manekenu.
Skolotāji atviegloti atelpoja, un Kurta varēja turpināt:
— Toreiz, kad viņš sabrauca manekenu, milicijā viņu aizturēja 

un lika iepūst tādā īpašā caurulītē. Kā pans Sostaks iepūta, cauru
līte uzreiz kļuva zaļa, un bija skaidrs, ka viņš dzēris, tāpēc viņam 
atņēma braukšanas tiesības. Tad nu gan pie Šostakiem bija draus
mīgi. Kā lai cilvēki dzīvo? Ko tikai viņi nedarīja, pēdīgi tomēr 
pēc ilgām klapatām viņš atdabūja braukšanas tiesības, bet bija 
jāparakstās, ka nekad vairs nedzers.

Bet jūs taču, pan direktor, saprotat, vai tāds dzērājs var notu
rēties nedzēris? Pēc nedēļas atkal sāka. Visa ģimene dzīvoja ne
mitīgās bailēs, naktīs negulēja, gaidīja, kamēr viņš atgriežas. Un 
pane Šostaka saslima ar nerviem, jo visu laiku dzīvoja vienās 
bailēs, ka tik vīram neatgadās kāda nelaime, un teica, ka viņš 
taksometrā vadājot sev līdzi nāvi.

Grūti uz to visu bija noskatīties, pan direktor . . .  kā lai saka, 
goda vārds, gribējās bļaut pilnā balsī. Bērni raud, noplīsuši. . .



māte tik tikko jēdz, ko dara, nepieliek ar to, ka trūkums, bet viņa 
galīgi apmāta, rokas viņai . . . trīc kā receklis. Jo, jūs, pan direktor, 
pats saprotat, kuru katru mirkli var atvest mājās līķi, vai arī pans 
Sostaks pārzāģēs kadu uz ielas smalkās skaidas un viņu ietupinās 
cietumā.

Un tad mums ienāca prātā kāda doma. Jo redzat, pans Sostaks ir 
briesmīgi māņticīgs. Mašīna viņam ir piekarināta ar visādām jo- 
kainām lellītēm un dzīvnieciņiem, viņš saka, šoferim tie nesot 
laimi. Ja viņš no rīta ierauga zirnekli, neparko nebrauc uz pilsētu, 
bet, ja  melns kaķis pārskrien pāri ceļam, tūdaļ griežas atpakaļ. 
Jokains cilvēks, pan direktor, nudien. No kaķa baidās, bet no šņabja 
ne. Un tad mēs izdomājām: ja nu viņu pabiedētu ar skeletu, varbūt 
palīdz? Mēs zinājām, ka noliktavā blakus modelēšanas darbnīcai 
atrodas arī skelets. Kurš gan to nezina! V ajadzēja tikai paņem t. . . 
Taču drosmes mums vēl nebija.

Bet vienreiz es no rīta eju pie Pendzeļkeviča un jau iztālēm sa
dzirdu vaimanas. Dzīvoklis kā pēc vētras. Katli, šķīvji, glāzes — viss 
sīkās drumslās uz grīdas. Pat krēsli salauzīti šķēpelēs. Pendzeļke- 
vičam acs vietā kartupelis. Pane Sostaka guļ gultā bāla un nozi- 
lināta. Kaimiņiene stāv pie gultas, lauza rokas, bet pane Sostaka 
tikai raud: «Nē, mana dārgā, viņam nekas vairs nevar līdzēt, es 
visu esmu izmēģinājusi, un nekāda labuma. No milicijas viņš ne
baidās. Ja  nu vienīgi pati nāve parādītos viņam baltā kleitā, varbūt 
tad nāktu pie prāta . . .  Es laikam vairs ilgāk neizdzīvošu .. .»

Tad nu mēs nolēmām, ka nav ko ilgāk prātot. Pēdējā cerība — 
skelets. Taisnību sakot, viss jau bija izdomāts. Mēs zinājām, ka no 
modelēšanas darbnīcas var iekļūt noliktavā pa durvīm, kam priekšā 
aizlikts skapis. Mēs aizkavējāmies ilgāk pēc nodarbibam un atbī
dījām skapi nost. Durvis pat nebija aizslēgtas, tikai nagla aizliekta 
priekšā. Mēs atliecām naglu un ielīdām noliktavā. Izrādījās, ka 
skelets ir krietni vien bojāts. Kauli šķīda kur kurais. Turklāt gluži 
melns apputējis. Pirms to likām lietā, vajadzēja izdarīt kapitālo 
remontu. Mēs ietinām sKeletu avīzēs un aiznesām uz mājām. Taču 
mums neveicās. Pa ceļam mēs pazaudējām kāju. Tikko to pama- 
nījām, griezāmies atpakaļ, bet kājas vairs nebija. Acīm redzot, 
kāds bija ieraudzījis un paņēmis. Tagad, pan direktor, ja  kāds ko 
ierauga, tūliņ ķer, vai vajag vai ne.

Mums nekas cits neatlika, kājas vietā vajadzēja piekabināt slotu. 
Un vispār ar to skeletu bija briesmīga noņemšanās. Katrs kauliņš 
bija jānotīra ar benzīnu, lai izskatās, kā nākas. Turklāt vajadzēja 
nostiprināt ar stiepli, citādi visa tā būšana pajuktu un mēs izgāztos 
ar blīkšķi. Mēs strādājām, svīzdami aiz bailēm, ieslēdzāmies garāžā,



lai mūs neviens neieraudzītu, bet sīkie no pagalma sāka lūrēt iekšā, 
un mums gribot negribot bija jāizvācas.

Atlikušo remontu veicām skvērā, apstādījumos. Skeletam pie 
rokas piestiprinājām pudeli, bet pašu roku iztaisījām kustīgu, lai 
tad, ja  to parauj aiz auklas, roka paceļas uz augšu. Beidzot viss bija 
gatavs. Novietojām skeletu pie celiņa, pa kuru pans Šostaks pa
rasti atgriežas no bāra mājās, un gaidījām. Mēs nebijām droši, vai 
no tā kas jēdzīgs iznāks. Taču pēc dažām minūtēm pārliecinājāmies, 
ka veltīgi esam bažījušies. Tas iedarbojās, pan direktor. Pat vai
rāk, nekā bijām domājuši. Bēga pilnīgi nopietni cilvēki, ne tikai 
dzērāji. Par sievietēm pat nerunāsim. Mēs paši bijām notrūkušies 
kā diegi: un ja nu kāds atmasko mūs? . . .  Kas gan par troksni, kas 
gan par kliegšanu un spiegšanu! Mēs baidījāmies, ka gadīsies kāds 
drosmīgais un paņems mūs aiz krāgas vai atvedīs miliciju.

Bet tēvoča kā nebija, tā nebija. Acīm redzot, viņš dzēra kādā 
citā vietā.

Otrā vakarā tas pats, ja ne vēl sliktāk. Tik tikko neiekritām. 
Gadījās, ka divi huligāni muka uz skvēru, bet viņiem pakaļ dzinās 
milicis un cilvēki. Huligāni ieraudzī ja skeletu un apstājās kā no
burti. Ko nu ilgāk gaidīt, paķērām skeletu un diedzām, ko kājas nes.

Neko darīt, mēs nodomājām. Trīs lietas — labas lietas. Trešajā 
vakarā atkal nolikām skeletu krūmos. Vispirms izbiedējām divus 
piedzērušus, kuri gāja, saķērušies zem rokas, dziedādami, tad vēl 
kādu . . . beidzot, skatāmies — iet pans Sostaks. Iet streipuļodams, 
vēcina rokas un kaut ko murmina zem deguna.

Jutu, ka sirds sāk traki dauzīties. Izdosies vai ne? Saķērāmies 
rokās aiz uztraukuma, bet viņš, galvu nodūris, nāk taisni mums 
virsū un neko neredz.

Es izbijos, ka nu visas mūsu pūles veltīgas. Neatjēdzu vairs, ko 
daru.

— Pan Sostak! — es izmisis iekliedzos.
Tad viņš apstājās un iepleta acis.
— Atkāpies, pekles izdzimums, — nomurmināja pans Sostaks.
Bikstu ar elkoni Pendzeļkeviču. Viņš parāva aiz auklas. Skelets

nočerkstēja, un roka ar pudeli pacēlās augšup.
Pans Šostaks novaidējās un pārmeta krustu.
— Dieva tēva un dēla, un svētā gara vārdā, kas tu esi?
— Šoferi Šostak, esmu tavs liktenis, — es iedūcos, cik rešņi vien 

varēdams.
Pans Šostaks steigšus aizmiedza acis. Pēc brītiņa skatos: piesar

dzīgi paver vienu, bet atkal ar joni aizver, redzēdams, ka skelets 
stāv kā stāvējis.



— Vai tu nepazīsti mani? — es jautāju. — Es vienmēr sēžu tev 
blakus taksometrā.

— O, Jēzus, M arija . . .  O, Jēzus, M arija . . .  — viņš sāka vāvuļot 
un pēkšņi — blākš! — uz ceļiem. — Nesauc mani pie sevis, nāve, — 
acis aizvēris, viņš ieraudājās, — man ir jāuztur četri bērni un mā
sas dēls, nabaga bārenis.

— Nāc iemet, — es saku.
— O, Jēzus, Marija, negribu . . .
Bet mēs tikai:
— Nāc iedzer!
— Apžēlojies, augstais dievs, — viņš rokām aizklāja acis un, 

pieplacis pie zemes, vaid viena vaidēšanā. Tad pēkšņi iebļāvās:
— Glābiet! — pielēca kājās un metās bēgt pa galvu pa kaklu.

Mēs atviegloti nopūtāmies. Glābšanas misija bija izdevusies. 
Savu mēs bijām panākuši.

* * *

Skolotāji apmulsuši saskatījās.
— Vai tev, zēn, šķiet, ka tas būs līdzējis? — Onkulis, kā jau 

matemātiķis, centās noskaidrot visu līdz pēdējam.
— Grūti pateikt, — Kurta nopūtās, — vismaz pagaidām pans 

Sostaks nav dzēris . ..
— Pagaidām nav dzēris! — Onkulis nopriecājās.
— Vai tas ir viss, kas jums sakāms? — direktors apprasījās pie

māktā balsī.
— Ko nu vairāk, viss, — Kurta pietvīka. — Pēc tam . . .  to jūs, 

pan direktor, jau zināt. Mēs taisījāmies savākt savu mantību, pēk
šņi redzam — drāžas divi miliči. Viņi bija jau pavisam tuvu. Kur 
tu, cilvēks, aizbēgsi ar skeletu? Atstājām uzskates līdzekli turpat 
un jozām prom.

Kurta apklusa. Tagad, kad bija beidzis stāstīt, viņš nokaunējās, 
ka pārāk daudz izpļāpājis, un viņam uznāca dusmas pašam uz sevi.

Bet ko citu viņš varēja darīt? Vajadzēja izstāstīt, gribi vai ne
gribi. Stāstot viņš visu notikušo redzēja it kā iztālēm, it kā spo
guli. Kā nu ir: vai viņi rīkojušies muļķīgi?

Kurta neziņā uzlūkoja skolotājus: varbūt viņi smiesies? Taču 
sejas bija nopietnas, skolotāji raudzījās viņā pētoši. Neko labu tas 
nesolīja. Izslēgs! Izslēgs, skaidrs kā diena!

— Ejiet uz ģeogrāfijas kabinetu un tur uzgaidiet, — direktors 
teica. — Pan Gžesinski, — viņš pavēra durvis un pamāja sargam,
— pavadiet zēnus.



Pārsteidzošā vēsts, ka Kurta un Pendzeļkevičs iejaukti notikumā 
ar skeletu, zibenīgi apskrēja visu skolu. Viņi esot nočiepuši ske
letu un baidījuši ar to dzērājus Vorcella skvērā. Šī sensacionālā 
ziņa gāja no mutes mutē. Vieni raustīja plecus, otri niecinoši smī
nēja, trešie atzina, ka tā tomēr bijusi kolosāla ideja. Lai nu kā, 
visi bija vienis prālis, ka Kurta un Pendzeļkevičs iztaisījuši varenu 
trādiridi.

Kad abi zēni Gžesinska pavadonībā iznāca skolas gaitenī, vienā 
acumirklī abus apstāja zēnu bars, un jautājum i sāka birt kā krusa:

— Kas ir?
— Vai jus izslēgs?
— Kā tur īsti bija ar to skeletu?
Pat uzpūtīgie vecāko klašu zēni, kas parasti neielaidās nekādās 

darīšanās ar «septītajiem», ziņkārīgi kārstīja galvas.
Kickis no astotās iebelza Kurtam pa muguru, kas nepārprotami 

liecināja par viņa simpātijām, un atzinīgi pasmaidīja.
— Esat gan jūs pasisti! Kas jums iešāvās tais dumjajos pauros!
Bet Maciengs no desmitās skaļi iesmējās.
— Traks numurs! Tiem knariņiem ir iztēle!
Taču Kurta un Pendzeļkevičs nepievērsa tam visam nekādu 

uzmanību un neatbildēja ne uz jautājumiem, ne uzslavām. Vieglāk 
viņiem nekļuva. Kā sapītām kājām abi gāja cauri drūzmai un sa
mocīti smaidīja. Viņus nodarbināja viena vienīga doma: izlingos, 
izlingos, ka nopaukšķēs vien! Zvačeks nelaidīs garām izdevību. 
Jau  sen skolotāji gribēja dabūt viņus prom. Un tagad ir visas iespē
jas. Pēc pēdējā trača direktors bija stingri pieteicis: vēl viens gadī
jums — un viņi izlidos.

Skolas biedru uzbāzība sāka kaitināt. Ko viņi zina? Ko saprot? 
Viņiem tas ir kārtējais ļembasts, nekas vairāk. Izklaidēšanās — 
un viss.

Vēsajā ģeogrāfijas kabinetā abi iegāja kā slēpnī, tīri labprātīgi, 
un sajutās atviegloti, kad Gžesinskis pieslēdza durvis.

* * *

Pendzeļkevičs tūdaļ smagi noslīga solā, ieslēpa seju rokās un 
sakņupa. Kaulainā mugura un lāpstiņas trīsēja apslāpētās elsās.

— Neņem galvā, vecais, — Kurta nokāsējās, — citas izejas mums 
nebija.



— Jā . . .  bet mēs izlidosim, — Pendzeļkevičs novaidējās.
— Tik un tā izlidotu agrāk vai vēlāk.
— Izlidotu, — Pendze]kevičs piekrita.
— Es tikai baidījos no tā, ka mani izmetīs par kaut kādu parastu 

stulbu trobeli . . . Nejēdzīgs numurs, vai ne? Tas tikpat kā . . .  kā 
t i z 1 ī b a.

— Kāda tizlība? — Pendzeļkevičs noslaucīja garo degunu.
— T i z l ī b a ,  — Kurta atkārtoja. — Nejēdzīga sajūta būtu un 

vispār — bleķis. Tagad vismaz izmetīs par k a u t  ko.  Skaidrs?
— Ne visai, — Pendzeļkevičs nopūtās.
— Redzi . . .  — Kurta nokrekšķinājās, — pats galvenais — izlidot 

ar kolosālu blīkšķi. Pierādīt, ka neesam tizlepi.
— Vai tad to var pierādīt? — Pendzeļkevičs, apšaubīdams biedra 

vārdus, šņaukāja degunu.
— Var, — Kurta atbildēja stingrā pārliecībā.
Kamēr viņi tā sēdēja un filozofiski spriedelēja, gaitenī noskanēja 

ātri, sparīgi soļi. Abi uzreiz pazina — 2vačeks. Sirds mirkli pa
mira. Tagad viss izšķirsies. Ja  Zvačeks būs jautrs, tas nozīmēs, ka 
panācis savu un bēdīgi viņiem klāsies.

Nočīkstēja durvis. 2vačeks ienāca smaidīdams.
— Kurta un Pendzeļkevič, sekojiet!
Tātad — beigas. Kakls sāpīgi aizžņaudzās.
Abi smagi piecēlās un izgāja gaitenī. Kaut arī zvans uz stundu 

bija jau noskanējis, gaitenis bija pilns stāvgrūdām.
Tātad skolotāji atrodas kancelejā un spriedums tiks paziņots 

svinīgi visu pedagogu klātbūtnē.
Soļodami cauri blīvai skolas biedru špalerai, abi vaininieki cen

tās turēt galvas, lepni saslietas: viņus taču izlidina par k a u t  ko, 
nevis kā t i z 1 e ņ u s.

Gaiteni pāršalca balsu kņada. Visi jau zināja, ka tur iet notie
sātie.

Kancelejā tik tiešām bija sapulcējušies skolotāji visi kā viens. 
Acīm redzami uzbudinātais Onkulis šļūkādams soļoja turp un atpa
kaļ. Zvačeks joprojām noslēpumaini smaidīja. Pārējo skolotāju se
jas bija nopietnas un svarīgas.

Kurta skābi pasmaidīja; tātad izlidinās svinīgi, ar ceremonijām.
Direktors nekavēdamies uzrunāja zēnus:
— Kurta un Pendzeļkevič! — Viņš ievilka elpu. — Kā jums 

zināms, ne vienu vien reizi mums bijušas sarunas, ka laikam būs 
jāšķiras.

— Jā, pan direktor, — Kurta nosvepstēja.



— Pietiekami jūs esat sagādājuši mums galvassāpes, un mēs visi 
atviegloti nopūstos, ja  tiktu no jums vaļā.

— Saprotam, pan direktor.
Difektors pamāja ar galvu.
— Priecājos, ka jus to saprotat. Diemžēl, — viņā nopūtās, - • Jūsu 

pēdējais pārkāpums stāvokli stipri sarežģījis.
Kurta un Pendzeļkcvičs pārsteigti pacēla galvas un sāka ausī

ties.
— Sākumā mēs cerējām, — direktors nomākts turpināja, — ka 

jūsu stāsts ir izzīsts no pirksta, Diemžēl izrādījās, ka tā lr taisnību, 
un tas visu nejēdzīgi sarežģīja.

Direktors vēlreiz smagi nopūtās, savukārt Kurta un Pendzeļkr- 
vičs, juzdamies vainīgi, ka visu tik nejēdzīgi sarežģījuši, šņurkaju 
degunus.

Uz brīdi iestājās neērts klusums, tad direktors turpināja noguruša 
balsī:

— Jūsu līdzšinējās palaidnības bija vairāk nekā muļķīgas un 
bezjēdzīgas. Taisnību sakot, arī pēdējā  ir visai muļķīga, taču tai 
ir j ē g a. Es nezinu, vai jūsu — palaidņu smadzenes spēj to aptvert, 
bet tas ir progress. Pēdējais pārkāpums liecina, ka jums ir sirds un 
labi nodomi. Bet mēs, redzat, Kurta un Pendzeļkevič, esam tādi 
smieklīgi un dumji skolmeistari, ka ņemam to vērā . . .  Jā, Kurta, 
tādi nu mēs esam — nožēlojami un stulbi skolmeistari. — Direktors, 
smagi elpodams, saņēma zēnu aiz pleciem un paskatījās viņam cieši 
acīs. — Vai tu, resgali, to saproti?

* * *

Pēc piecām minūtēm Kurta un Pendzeļkevičs visai apjukušām 
sejām izslīdēja no kancelejas.

Topat pie durvīm viņus apstāja skolas biedri.
— Kas ir? Izslēdza? — Hrustovičs satraukts jautāja.
•— Nē, — Kurta nopūtas. — Nav nemaz tik viegli, vecais, izlidot 

ar šiku. Viņi par katru cenu grib izlingot mūs ārā kā t i z 1 e ņ u s, — 
zēns nīgri piebilda.
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