




VILJAMS DŽ KOBS, 

angļu rakstnieks

iz ā z ē t a i s  k a p t e i n i s

—  Vecā Vepingas piestātne? —  apvaicājās pluskains tips, 
uzveldams plecā gluži jaunu matroža lādīti un tūliņ sākdams riksi.
—  Jā, kaptein, zināma vieta. Jūsu pirmais brauciens, ser?

—  Uzminēji, draugs, —  atsaucās lādītes īpašnieks, mazs, vājš, 
gadus četrpadsmit vecs zeņķis. —  Tikai neskrien tā ar savām 
garajām kājām, dzirdi?

—  Klausos, ser, —  vīrietis sacīja. Pagausinājis soli, viņš pa
grieza galvu un ielūkojās savā ceļabiedrā. —  Nē, tas nav jūsu 
pirmais brauciens, ser, —  viņš jūsmīgi noteica. —  Tas nevar būt. 
Man tas tūliņ bija skaidrs, līdzko jūs ieraudzīju. Un kas jums par 
prieku pūst miglu acis nabaga darba cilvēkam?

—  Nu, jūrnieku padarīšanas es saprotu tīri labi, tas taisnība, —  
zeņķis pašapmierināti atteica. —  Tagad stūri pa labi! Vēl mazliet 
stūri pa labi!

Vīrietis nekavējoties paklausīja, un tādā veidā viņi par lielu 
nepatiku pretimnācējiem nosoļoja atlikušo gabalu.

—  Un viss šis joks maksā tikai vienu draņķa puskronu, kap
tein, —  sacīja vīrietis. To teicis, viņš nolika lādi uz piestātnes 
augšējās pakāpes un apsēdās uz tās, gaidīdams samaksu.

—  Man jātiek uz «Sjūzenu Džeinu», —  zeņķis griezās pie pār
cēlāja, kurš sēdēja laivā, turēdamies ar roku pie apakšējās pa
kāpes.

—  Labi, —  tas atbildēja. —  Dod šurp savu mantību.
—  Liec to laivā, —  zeņķis teica nesējam.
—  Klausos, kaptein, —  tas atteica, jautri smaidīdams. —  Tikai 

vispirms es gribētu saņemt savu puskronu, ja jums nav iebildumu.
—  Tu taču stacijā sacīji, ka seši pensi, —  zeņķis iebilda.
—  Divi šiliņi un seši pensi, kaptein, —  nesējs, joprojām smaidī

dams, aizrādīja. —  Balss man tāda aizsmakusi, un jūs droši vien 
nedzirdējāt par diviem šiliņiem. Puskrona mums ir parastā cena, 
to nosist mums nekādi neatļauj.

—  Nekas, es nevienam neizpļāpāšu, —  zeņķis solījās.
—  Dod cilvēkam viņa puskronu un beidz izlocīties, —  negaidītās 

dusmās iejaucās pārcēlājs. —  Un man tu samaksāsi astoņpadsmit 
pensus, saproti?



—  Labi, —  zeņķis mīļuprāt piekrita. —  Tas nav dārgi. Es nezi
nāju, kāda te maksa, tas ir viss. Bet es nevarēšu jums samaksāt, 
kamēr netikšu uz kuģa. Man ir tikai seši pensi. Uz kuģa es palūgšu 
kapteinim, lai viņš iedod jums pārējo.

—  Kam palūgsi? —  nesējs ierēcās.
—  Kapteinim.
—  Klausies, —  nesējs teica, —  atdod man labāk manu puskronu, 

citādi iegrūdīšu tavu lādi ūdenī un tevi pašu arī.
—  Tad pagaidi mirklīti, es aizskriešu un samainīšu naudu, —  

zeņķis steidzīgi pateica un nozuda šaurajā šķērsieliņā, kas veda uz 
piestātni.

—  Viņš samainīs pussovrinu vai veselu sovrinu, —  piezīmēja 
pārcēlājs. —  Prasi viņam visus piecus šiliņus, draugs, nekautrējies.

—  Tu arī nezaudē galvu, noplēs no viņa krietnu summu, —  
laipni atsaucās nesējs. —  Eh tu, sasodīts . . .  Vai tā vajadzēja . . .

—  Nost no lādes! —  pavēlēja prāvs policists, pienācis kopā ar 
zeņķi. —  Saņem savus sešus pensus, un lai tavas smakas te nebūtu! 
Ja vēlreiz pieķeršu te v i . ..

Nepabeidzis teikumu, viņš sagrāba nesēju aiz apkakles un 
iegrūda tam niknu dunku uz atvadām.

—  Pārcēlājam jāmaksā trīs pensi, —  viņš sacīja zeņķim, kamēr 
vīrs laivā ar akmens seju pieņēma no viņa lādi. —  Es pastavēšu 
te, kamēr viņš nogādās tevi uz kuģa.

Zeņķis iekāpa laivā, un pārcēlājs, vilkdams gaisu caur zobiem, 
airēja uz rindā stāvošo kuģu pusi. Viņš paskatījās uz zēnu, tad pie
vērsa skatienu brašajam stāvam pieturā un, ar redzamām pūlēm 
apspiedis stipro vēlēšanos izsacīt dažus vārdus, nešpetni pārspļāva 
pār bortu.

—  Dūšīgs vīrs, vai ne? —  zeņķis teica.
Pārcēlājs izlikās nedzirdam, paskatījās pār plecu un spēcīgi 

airēja ar kreiso uz nelielu šoneri, no kura klāja divi cilvēki vēroja 
mazo augumiņu laivā.

—  Tas ir tas pats zēns, —  kapteinis sacīja, —  un jums stingri 
jāpatur prātā, ka mūsu šoneris ir pirātu kuģis.

—  Pirātu uz mūsu klāja, cik nevajag, —  sirdīgi norūca palīgs, 
viņš pagriezās un sāka aplūkot komandu. —  Vesela gūzma sliņķu, 
dīkdieņu, liekēžu, neliešu . ..

—  Tas domāts zēna dēļ, —  kapteinis viņu pārtrauca.
—  No kurienes viņš tāds gadījies? —  palīgs uzprasīja.
—  Kāda mana drauga dēls, un es ņemu viņu līdzi, lai mājās 

varētu vieglāk uzelpot, kapteinis atbildēja. —  Redzat, viņš grib 
kļūt par pirātu, nu, un es, lai tēvam sagādātu patikšanu, teicu, ka



mēs esam pirāti. Ja es nebūtu tā teicis, tad viņš te neparko nebūtu 
ieradies.

—  Nu, es viņam parādīšu pirātus, —  palīgs noteica, berzēdams 
rokas.

—  Viņš ir tīrais dieva sods, —  kapteinis turpināja. —  Galva 
pilna ar lētām grāmatelēm par dēkām, to dēļ viņš galīgi bez prāta. 
Sākumā kļuvis par indiāni un aizlaidies no mājām ar diviem citiem 
puikām. Kad viņš nolēmis kļūt par cilvēkēdāju, pārējie cēluši 
iebildumus un nodevuši viņu policijai. Pēc tam viņš izdarījis vairā
kas aplaupīšanas, un vecajam vajadzējis izlikt krietnu summiņu, 
lai apklusinātu brēku.

—  Tas nu tā, bet kāpēc jums viņa ievajadzējās? —  palīgs kur
nēja.

—  Gribu izdzīt viņam tās muļķības, —  kapteinis klusu atbildēja, 
kad laiva pienāca pie šonera. —  Ejiet un pastāstiet komandai, ko 
no viņiem prasa. Kad iziesim klajā jūrā, tad tam vairs nebūs 
nozīmes.

Palīgs murkšķēdams atkāpās, un mazais pasažieris uztrausās uz 
sola un pārrāpās pār malu. Pārcēlājs padeva viņam lādīti un, iebā
zis kabatā vara naudas gabalus, ne vārda neteicis, atstūmās ar airi 
un brauca atpakaļ.

—  Apsveicu ar laimīgu ierašanos, Ralf, —  kapteinis sacīja.
—  Kā tev patīk mans kuģis?

—  Kuģis varens, —  zeņķis atsaucās, ar lielu patiku vērodams 
apbružāto veco šoneri. —  Bet kur jums lielgabali?

—  Tss! —  kapteinis noteica un pielika pirkstu pie degungala.
—  Labi jau, labi, —  zeņķis sapīcis attrauca. —  Man gan varējāt 

pateikt.
—  Visam savs laiks, —  kapteinis pacietīgi paskaidroja un pa

griezās pret komandu.
Matroži nāca šurp, vilkdami kājas un slēpdami smīnus aiz 

plaukstām.
—  Te jums ir jauns biedrs, puiši. Augumā mazs, bet paļauties 

uz viņu var.
Jaunpienācējs saslējās un, mazliet vīlies, aplūkoja komandu. 

Rūdītiem neliešiem tā bija par labsirdīgu un nenosvērtu.
—  Kas tev, Džem Smīzers? —  kapteinis prasīja, nikni blenzdams 

uz milzīgu, rudu dēlieti, kurš ne aiz šā, ne aiz tā pēkšņi sāka skaļi 
smieties.

—  Es, āre, atcerējos to puisi, ko uzbeidzu pēdējās sadursmēs, 
ser, —  Džems atbildēja, atkal savilcis nopietnu ģīmi. —  Līdzko 
atceros, kā viņš kvieca, tā jāsmejas.



—  Tu smejies par daudz bieži, —  kapteinis stingri noteica un 
uzlika roku Ralfam uz pleca. —  Lūk, kas tev jāņem par paraugu, —  
šis pats puisis. Viņš nesmejas. Viņš rīkojas. Noved viņu lejā un 
ierādi viņam guļvietu.

— Esiet tik laipns un sekojiet man, ser, —  Smīzerss teica, iedams 
pa kāpnēm uz kubriku. —  Te, protams, mazliet smacīgi, bet tur 
vainīgs Billijs Dobss. Mūsu Bils ir vecs jūras zirgs, viņš vienmēr 
guļ ar visām drēbēm un nekad nemazgājas.

—  Nu, tā jau vēl nebūtu viņa ļaunākā īpašība, —  Ralfs sacīja, 
uzmezdams labvēlīgu skatienu Dobsam, kurš jau sāka iekaist.

—  Pievaldi mēli, puis! —  Dobss teica.
—  Nekas, neliecies ne zinis, —  Smīzerss jautri sacīja. —  Neviens 

jau neņem veco Dobšu par pilnu. Ja patīk, vari pat iezvelt viņam. 
Es būšu tavā pusē.

—  Man negribētos sākt ar ķildu, —  Ralfs nopietni teica.
—  Tu jau esi zaķapastala, —  Džems izsmejoši noteica. —  Tā tu 

savu mūžu neiedzīvosies pie mums. Zvel viņam, es tevi aizstāvēšu, 
ja vajadzēs.

Tā uzmudināts, zeņķis stājās pie darba. Vispirms viņš ar viltīgu 
galvas manevru, ko kaimiņu puikas sajūsmā uzskatīja par neīsta 
uzbruciena paņēmienu, pievērsa Dobsa uzmanību vēdera rajonam 
un tad iesita Dobsam pa seju. Nākamajā mirklī kubriku piepildīja 
troksnis un auri, Ralfs atradās šķērsām pār Dobsa ceļgaliem un 
nešpetni brēca, atgādinot Džemam viņa solījumu.

—  Katrā ziņā, —  Džems viņu mierināja. —  Es katrā ziņā tevi 
aizstāvēšu. Viņš tev nepiedurs ne pirksta.

—  Kā tad nepiedurs, kad jau dur! —  zeņķis auroja. —  Vai tad 
tu neredzi, vai?

—  Pareizi gan, —  Džems noteica. —  Bet pagaidi vien, es uzglū
nēšu viņam krastā un tā apstrādāšu, ka miesiga māte viņu nepazīs.

Par atbildi zeņķis laida vaļā veselu straumi spiedzīgu lamu 
vārdu, kas galvenokārt bija domāti dažiem trūkumiem Džema sejā.

—  Esi gan tu rupjš puika, —  Dobss smīnēdams sacīja.
—  Ja tu esi beidzis apstrādāt šo jauno džentlmeni, Dobs, —  

Džems izmeklētā pieklājībā ierunājās, —  tad esi tik laipns, padod 
viņu man, lai iemācu labo toni.

—  Viņš negrib iet pie tevis, —  smīnēja Dobss, kamēr Ralfs vi
siem spēkiem turējās pie viņa. —  Viņš zina, kas pret viņu labi 
izturas.

—  Pagaidi, gan es ar tevi izrēķināšos! —  Ralfs sāka raudāt, kad 
Džems viņu tomēr atrāva no Dobsa.

—  Dieviņ tētīt! —  Džems ar izbrīnu skatījās viņā. —  Paskat, viņš



taču raud, asaras birst kā pupas! Nu, Bil, daudz pirātu esmu redzē
jis savā mūžā, bet šis ir no kādas jaunas sugas.

—  Lieciet puikam mieru, —  iejaucās koks, resns, labsirdīgs 
virs. —  Nāc šurp, nāc pie manis, vecais! Neraudi, viņi jau to ne
dara aiz dusmām.

Iemantojis pie koka mieru un drošību, Ralfs aiz kauna grieza 
zobus, kamēr šis cienījamais virs, nostādījis zēnu starp ceļgaliem, 
slaucīja viņam acis ar kādu drānu, ko sauca par kabatas lakatu.

—  Viss būs labi, —  koks atkārtoja. —  Tu nepagūsi ne aci pa
mirkšķināt, kad būsi tāds pats brašs pirāts kā visi mēs.

— Nekas, nekas, —  zeņķis elsoja. —  Pagaidiet vien līdz pirma
jam kautiņam. Tā nebūs mana vaina, ja kāds dabūs lodi mugurā.

Matroži saskatījās.
—  Tad re, pret ko es sadauzīju roku, —  Dobss lēni noteica.

—  Un es domāju, ka tas ir spalvu nazis.
Viņš pastiepa plaukstu, rupji sagrāba zeņķi aiz apkakles un pie

vilka pie sevis, pēc tam izcēla viņam no kabatas nelielu, lētu revol
veri.

—  Paskaties vien uz to, Džem, —  viņš sacīja.
—  Vispirms noņem pirkstu no gaiļa, —  tas pikti atsaucās.
—  Iemetīšu jūrā tālāk no nelaimes, —  Dobss teica.
—  Neesi muļķis, Bil, —  Smīzerss atteica. Viņš paņēma revol

veri un iebāza kabatā. —  Tā manta maksā naudu, un mēs dabūsim 
par to pāris krūzes alus. Ei, dod ceļu, Bil, viņa pirāta godība vēlas 
iziet uz klāja!

Bils atkāpās sānis un padeva zeņķim ceļu uz kāpnēm, un, kad 
tas uzkāpa pāris pakāpienu, pagrūda viņu no apakšas ar plecu. 
Puisis izkūleņoja klājā četrrāpus, nostājās pieklājīgā pozā, cik ātri 
vien iespējams, un, atgājis gabaliņu tālāk, noliecās pār bortu, lai 
augstprātīgā nicībā vērotu, kā rosās vergi piestātnē un uz upes.

Viņi izbrauca pusnaktī un agrā rītā ieradās Longričā, kur pie 
kuģa pienāca ar mucām piekrauts lihteris, un zeņķis izjuta roman
tikas un noslēpuma garšu, kad dabūja zināt, ka mucās ir pulveris. 
Tilpnē iekrava desmit tonnas pulvera, tad lihteris aizbrauca, lūkas 
aizdarīja, un viņi atkal devās ceļā.

Tas bija zeņķa pirmais brauciens, un viņš ar visai rosīgu interesi 
aplūkoja kuģus, kuri nāca pretī vai pabrauca garām. Viņš salīga 
mieru ar matrožiem, un tie mieloja viņu ar baismīgiem stāstiem 
par pirātu dzīvi, veltīgi cerēdami viņu iebiedēt.

—  Tas gluži vienkārši ir mazs nekrietnelis, vairāk nekas! —  
sašutis izteicās par viņu Bils, pārsteidzis pats sevi ar savas iztēles



varenumu. —  Iedomājies, es viņam stāstu, kā zīdaini izmeta haizi
vīm, bet viņš smejas pilnā kaklā!

—  Tad nē jel, puika kā jau puika, —  koks klusu iebilda. —  Pa
gaidi, Bil, kad tev pašam būs septiņi tādi.

—  Ko tu te dari, junga? —  apvaicājās kapteinis, kad Ralfs, sabā
zis rokas bikšu kabatās, bija atklīdis kuģa priekšgalā.

—  Neko, —  zeņķis atbildēja, izbolījis acis.
—  Tava vieta ir tai kuģa galā, —  kapteinis skarbi noteica. —  Ej 

un palīdzi kokam mizot kartupeļus.
Ralfs sasvārstījās, bet smīns palīga sejā izšķīra visu.
—  Es te neesmu tāpēc, lai mizotu kartupeļus, —  viņš augstprā

tīgi atbildēja.
—  A k tā? —  kapteinis pieklājīgi jautāja. —  Kāpēc tad, ja man 

atļauts to zināt?
—  Lai cīnītos ar ienaidniekiem, —  zeņķis strupi atteica.
—  Panāc šurp, —  kapteinis aicināja.
Zeņķis lēni tuvojās.
—  Tagad klausies, —  kapteinis sacīja. —  Es gribu iedzīt tavā 

stulbajā paurī kaut mazliet saprāta. Es zinu visu par taviem dum- ( 
jajiem jokiem krastā. Tavs tēvs sūdzējās, ka nevar tikt ar tevi galā, 
tagad es pamēģināšu to izdarīt, un tu uz savas ādas pārliecināsies,
ka ielaisties darīšanās ar mani būs daudz grūtāk. Iedomājieties, viņš 
tic, ka te ir pirātu kuģis! Tavā vecumā taču kurš katrs knauķis sa
prot, ka mūsu laikos nekā tāda vairs nav!

—  Jūs pats man teicāt, ka esat pirāts! —  zeņķis nikni atsaucās.
—  Citādi es te nebūtu ne kāju spēris!

—  Tāpēc es ari tā teicu, —  kapteinis aizrādīja. —  Tikai man 
prātā nenāca, ka tu esi tāds muļķis un tam noticēsi. Vai tad es iz
skatos pēc pirāta?

—  Pēc pirāta jūs neizskatāties, —  zeņķis smīnot atbildēja. —  Jūs 
izskatāties visvairāk pēc . . .  ,

—  Pēc kā? —  kapteinis prasīja, pienākdams tuvāk. —  Nu, ko 
tu apklusi?

—  Es aizmirsu, kā to sauc, —  Ralfs atteica, ar to pierādīdams, 
ka saprāta viņam nebūt netrūkst.

—  Neuzdrošinies melot! —  kapteinis uzsauca. Palīga iesmieša- | 
nās laupīja viņam savaldīšanos. —  Klāj vaļā, aši! Dodu tev divas 
minūtes!

—  Es aizmirsu, —  Ralfs tiepīgi atkārtoja.
Palīgs nāca viņam talkā.
—  Pēc atkritumu vācēja? —- viņš teica priekšā. —  Pēc preču



iznēsātājā? Skursteņslauķa? Asenizatora? Kabatas zagļa? Katordz
nieka? Vecas veļas mazgātājas?

—  Būšu jums ļoti pateicīgs, Džordž, —  kapteinis apspiestā balsī 
noteica, —  ja jūs iesiet pildīt savus pienākumus un nejauksieties 
iekšā, kur nevajag. Nu, junga, pēc kā es izskatos?

Jūs izskatāties pēc sava palīga, —  Ralfs lēni sacīja.
—  Nemelo! —  kapteinis nikni atcirta. —  Tādu vārdu aizmirst tu 

nevarēji.
—  Protams, ka es nebiju aizmirsis, —  Ralfs atzinās. —  Tikai es 

nezināju, kā tas jums patiks.
Kapteinis šaubīgi paskatījās viņā un pakasīja pieri, atstūmis 

cepuri pakausī.
—  Un vēl es nezināju, —  Ralfs turpināja, —  kā tas patiks pa

līgam.
To pateicis, viņš iegāja kambīzē un apsēdās pie kartupeļu katla, 

tā atbrīvojot kapteini no neērtā stāvokļa. Kādu brīdi «Sjūzenas 
Džeinas» kapteinis stulbi vērās viņam pakaļ, tad pagriezās pret 
palīgu. Tas palocīja galvu.

—  Jā, ar viņu vajag uzmanities. Viņš tā māk apriet cilvēku, ka 
nav pie kā piesieties.

Kapteinis neatbildēja, bet, līdzko bija nomizoti kartupeļi, viņš 
sūtīja savu jauno draugu spodrināt šonera varu, pēc tam uzkopt 
kajīti un tīrīt kastroļus un pannas kambīzē. Tikmēr paligs nokāpa 
kubrikā un izrevidēja zeņķa lādīti.

—  Re, kur viņš ķēris visas šīs aplamības, —  palīgs pavēstīja, uz
kāpis klājā ar lielu saišķi grāmateļu par peniju gabalā. —  Nosau
kumi jau vien ko vērti: «Klusā okeāna lauva», «Vienrocis korsārs», 
«Kapteiņa Ķida pēdējais brauciens». —  Viņš apsēdās uz kajītes 
gaišās lūkas un sāka šķirstīt vienu grāmateli, šad tad nolasīdams 
kapteinim skaļi kādu pārsteidzošu frazeoloģijas «pērli». Kapteinis 
sākumā klausījās nicīgi, bet tad nepacietīgi noteica:

—  Ne velna nesaprotu, ko jūs tur lasāt, Džordž! Kas tas Rūdolfs 
tāds ir? Lasiet labāk no sākuma.

Saņēmis šādu pavēli, palīgs pieliecās, lai kapteinis labāk dzir
dētu, un izlasīja kādas sērijas pirmos trīs izlaidumus no sākuma 
līdz beigām. Trešais izlaidums beidzās tā, ka Rūdolfs centās izbēgt 
no trim haizivīm un pilnas laivas cilvēkēdāju; kapteiņa un palīga 
kopīgās pūles atrast pārējos izlaidumus palika bez panākumiem.

—- Neko citu es no viņa negaidīju, —  kapteinis sacīja, kad pa
līgs atgriezās ar tukšām rokām pēc atkārtotas zeņķa lādītes pār
meklēšanas. —  Nekas, uz šā kuģa viņam iemācīs kārtību. Ejiet,



Džordž, un ieslēdziet visas grāmateles savā lādē. Vairāk viņš tās 
nedabūs.

Tikmēr šoneris bija izgājis klajā jūrā, un tas bija jūtams. Priekšā 
pavērās zils klajs, kuru raibināja skursteņi, spļaudami dūmus, un 
baltas buras, kas steidzās no Anglijas uz romantikas un dēku ze
mēm. Kaut ko līdzīgu koks sacīja Ralfam, cenzdamies pārliecināt 
viņu uzkāpt klājā un paskatīties ar savām acīm uz visu. Bez tam 
viņš mazliet paspriedelēja — protams, vislabākajos nolūkos — 
par treknas cūkgaļas dziedinošo ietekmi, lai paglābtos no jūras 
slimības.

Turpmākās pāris dienas zeņķis dalīja starp smagām jūras slimī
bas lēkmēm un cītīgu darbu, ko kapteinis uzskatīja par drošāko 
līdzekli pret pirātību. Reizes trīs četras Ralfu iekaustīja, un — kas 
bija daudz sliktāk par dunkām — viņam vajadzēja apstiprinošā 
nozīmē atbildēt kapteinim, ka viņš pamazām nak pie saprata. Piek
tajā rītā viņi piebrauca pie Ferheivenas, un viņš sev par prieku 
atkal ieraudzīja namus un kokus.

Viņi nostāvēja Ferheivenā tieši tik ilgi, cik vajadzēja, lai daļēji 
atbrīvotos no savas kravas, pie tam Ralfam kreklā un biksēs vaja
dzēja strādāt tilpnē kopā ar citiem, un tad šoneris devās uz Lou- 
portu, nelielu pilsētiņu jūdzes trīsdesmit tālāk, kur vajadzēja iz
kraut savu «pulveri».

Bija vakars un bēgums, tā ka viņi izmeta enkuru upes grīvā, pie 
kuras atradās pilsētiņa.

— Pietauvosimies piestātnē apmēram pulksten četros, — kap
teinis sacīja palīgam, vērojot namiņu grēdu krastā. Tad viņš pa
griezās pret zeņķi: — Nu, junga, vai tev tagad nav labāk, kad es 
tev izsitu kādu daļu tā stulbuma?

Daudz labāk, ser, — Ralfs godbijīgi atbildēja.
— Uzvedies godīgi, tad varēsi palikt pie mums arī turpmāk, ja 

vēlēsies, — kapteinis sacīja, iedams uz kāpnēm, kas ved uz kajīti. 
— Bet tagad ej gulēt, jo no rīta tev atkal nāksies pasvīst pie 
izkraušanas.

Viņš nokāpa leja, bet zeņķis palika uz klāja. Matroži sēdēja 
kubrikā un smēķēja, un vienīgi koks vēl kārtoja dažādas darīša
nas kambīzē.

Pēc stundas koks nokāpa kubrikā un grasījās likties gulēt. Pā
rējie divi jau krāca lāviņās, un viņš arī gribēja atlaisties, kad 
pamanīja, ka jungas lāviņa zem viņa ir tukša. Viņš izgāja klājā, 
apskatījās, tad atgriezās un, pakasījis domīgi degunu, papurināja 
Džemu aiz rokas.

— Kur zēns? — viņš prasīja.



—  E? —  norūca Džems pamozdamies. —  Kas par zēnu?
—  Nu, mūsu zēns, —  koks atteica, —  Ralfs. Es viņu nekur ne

redzu. Vai nav pārkritis pār bortu, nabadziņš?
Džems atteicās apspriest šo jautājumu, un koks pamodināja 

Dobšu. Dobss labā omā nolamāja viņu un laidās atkal miegā. Tad 
koks no jauna uzkāpa klājā un sāka meklēt zeņķi visnepiemēro
tākās vietās. Viņš pat parakņājās takelāžā, bet, neatradis tur ne
kādas pazudušā pēdas, gribot negribot nāca pie slēdziena, ka noti
kusi nelaime.

—  Nabaga puišelis, —  viņš traģiski nomurmināja, pārliekdamies 
pār bortu un ieskatīdamies mierīgajā ūdenī.

Grozīdams galvu, viņš lēni devās uz kuģa priekšgalu. Tur viņš 
tāpat paskatījās pār bortu un pēkšņi pārbijies iekliedzās un izber
zēja acis. Kuģa laivas aiz borta nebija.

—  Ko? teica abi matroži, kad viņš uzmodināja tos un pastās
tīja jauno vēsti.

—  Nu, pazudusi laiva, kas mums par to?
—  Varbūt iet un pateikt kapteinim? —  koks prasīja.
—  Nu ko tu kasies? —  atsaucās Džems, saldi murrādams zem 

segas. —  Tā ir kapteiņa laiva, lai viņš pats to uzmana. Ar labu 
nakti.

—  Bet mums jāguļ, —  Dobss noteica žāvādamies. —  Neņem 
galvā tadas lietas, gar kurām tev nav daļas, kok.

Pieņēmis šo padomu, koks ātri nokārtoja priekšdarbus gulēšanai, 
nodzēsa lampu un uzlēca uz lāviņas. Tai pašā mirklī viņš iebrēcās, 
atkal izlēca no lāviņas un, sataustījis sērkociņus, aizdedzināja 
lampu. Pēc mirkļa viņš modināja draugus trešo reizi, novezdams 
tos līdz baltkvēlei.

—  Ka es tev gāzīšu . . .  —  Džems pārskaities sāka.
—  Un, ja ne tu, tad es jau droši! —  uztvēra Dobss, cenzdamies 

aizsniegt koku ar savilktajām dūrēm.
—  Sī vēstule —  tā bija piesprausta ar kniepi pie mana spil

vena, —  koks runāja drebošā balsī, paceldams tuvāk gaismai pa
pīra gabaliņu. —  Klausieties . . .

—  Mēs negribam klausīties nekādas vēstules! —  Džems sauca.
—  Muti ciet, tev saka!

Taču koka uzvedībā bija kaut kas tāds, kas piespieda matrožus 
pārtraukt lamāšanos. Un, kad viņi apklusa, koks sāka lasīt dru
džainā steigā:

«Dārgais kok! Es iztaisīju elles mašīnu ar uzvelkamo mehānismu 
un noslēpu tilpnē pie pulvera, kad stāvējām Ferheivenā. Domāju, 
ka tā eksplodēs šovakar starp desmitiem un vienpadsmitiem, bet



neesmu drošs par noteikto laiku. Nesaki neko šiem lopiem, bet lec 
pār bortu un peldi uz krastu. Es paņemu laivu. Būtu paņēmis ari 
tevi līdzi, taču tu pats stāstīji, ka esi reiz nopeldējis septiņas jūdzes, 
tāpēc tu viegli va rēsi. . .»

Lasīšanu pārtrauca, jo klausītāji izlēca no lāvām un, izdrāzušies 
klājā, aurodami ieskrēja kuģa priekšgala kajītē, kur, aizelsdamies 
un pārtraukdami cits citu, izklāstīja vēstules saturu pārsteigtajiem 
iemītniekiem.

—  Ko viņš ielicis tilpnē? —  kapteinis pārvaicāja.
—  Elles mašīnu, —  palīgs atbildēja. —  Tas ir tāds rīks, ar ko 

uzspridzina parlamentus.
—  Cik tagad pulkstenis? —  uztraukts apvaicājās Džems.
—  Ap pusdesmitiem, —  drebēdams atsaucās koks. —  Japasauc 

kāds no krasta . . .
Viņi pārliecās pār bortu un raidīja pār ūdeņiem varenu saucienu. 

Lielākā Louportas iedzīvotāju da|a jau gulēja, bet viesnīcā logi vēl 
bija gaiši, un arī pāris kotedžas augšējos logos vēl vīdēja gaisma.

Viņi atkal apdullinoši ieaurojās korī, šausmās atskatīdamies uz 
tilpnes lūkām, un klusumā no krasta vārgi atplūda atbildes sau
ciens. Viņi auroja atkal un atkal kā vājprātīgi, līdz viņu modrās 
ausis uztvēra vispirms laivas ķīļa čirkstus krasta smiltīs un pēc 
tam ilgi gaidīto airu čīkstoņu.

—  Ātrāk taču! —  brēca visā kaklā Dobss laivai, kura lēni izpel
dēja no tumsas. —  Ko jūs tik gausi kustaties?

—  Kas ir? no laivas sauca.
—  Pulveris! —  koks nešpetni iespiedzās. —  Mums uz bortja des

mit tonnas pulvera, un tas var katru mirkli uzsprāgt gaisā! Ātrāk!
Airu čīksti apklusa, kļuva dzirdama izbijusies murmināšana, tad 

laivā aši sāka airēt ar vienu airi.
Viņi griežas atpakaļ, - Džems pēkšņi ieteicās. - Es noķeršu 

viņus peldus. Ei, jūs laivā! —  viņš uzsauca. —  Uzņemiet mani!
Viņš šļakstot iegrima ūdenī un strauji metās pakaļ laivai. Dobss 

nebija nekāds labais peldētājs un sekoja viņam pēc mirkļa.
—  Es jau ne soli nevaru papeldēt! —  izsaucās koks, klabinot 

zobus.
Kapteinis un palīgs, tādās pašās grūtībās būdami, ieklausījās, 

pārliekušies pār bortu. Tumsā peldētā jus neredzēja, bet to kustībām 
bija viegli izsekot pēc saceltā trokšņa. Džemu ievilka laivā pirmo, 
un pēc pāris mirkļiem klausītāji šonerī sadzirdēja, kā viņš palīdz 
Dobsam. Tad līdz viņiem atplūda cīņas troksnis, dobji sitieni un 
lamas.



—  Viņi brauc atpakaļ pēc mums, —  palīgs sacīja un atvilka 
elpu. —  Džems ir ko vērts.

Laiva, ko dzina raženi airu vēzieni, traucās pie viņiem un drīz 
apstājās pie borta. Trīs uz šonera atlikušie steigā ievēlās laivā. 
Džems un Dobss stājās pie airiem neparastā centībā, un likteņa 
varā pamestais kuģis tūliņ nozuda miglā.

Krastā jau bija salasījies neliels ļaužu bariņš; dabūjuši dzirdēt 
jauno vēsti, tie sāka raizēties par pilsētiņas drošību. Domas bija 
tādas, ka logi noteikti ir apdraudēti, un tūliņ tika sūtīti ziņneši 
brīdināt iedzīvotājus, lai logus tur atvērtus.

Tikmēr pamestā «Sjūzena Džeina» neraidīja nekādu ziņu. Pulk
stenis mazajā baznīciņā aiz pilsētiņas nosita divpadsmit, bet kuģis 
joprojām bija sveiks un vesels.

—  Viņiem tur kaut kas būs sagājis grīstē, —  sacīja vecs zvej
nieks, kurš lāgā neprata izteikt savas domas. —  Patlaban pats īstais 
laiks doties kādam uz turieni un aizvilkt šoneri tālāk jūrā.

Neviens nepieteicās brīvprātīgi.
—  Lai glābtu mūsu Louportu, —  runātājs izjusti turpināja, —  ja 

es būtu gadu divdesmit jaunāks .. .
—  Šāds darbs jau taisni piemērots vecākiem ļaudīm, —  kāda 

balss ieteicās.
Kapteinis neko neteica. Viņš visu laiku, sasprindzinājis redzi, 

vērās tumsā tur, kur stāvēja noenkurots viņa kuģis, un pamazām 
sāka domāt, ka viss beigsies laimīgi.

Pulkstenis nosita divi, un pūlis sāka klīst uz visām pusēm. Drosmī
gākie iemītnieki, kuri necieta caurvēju, pamazām vēra logus ciet; 
steidzīgi veda atpakaļ bērnus, kurus bija piecēluši no gultām un 
izveduši nakts pastaigā tālāk no krasta. Ap trim kļuva skaidrs, ka 
briesmas ir garām, un tad jau arī atausa rīts, un visi ieraudzīja 
pamesto, bet joprojām neskarto «Sjūzenu Džeinu».

—  Es došos uz kuģi, —  kapteinis pēkšņi ieteicās. —  Kas brauks 
man līdzi?

Pieteicās Džems, palīgs un pilsētas policists. Paņēmuši to pašu 
laivu, viņi aši airēja uz kuģi; tur viņi neticamā piesardzībā atdarīja 
lūkas un saka meklēt. Sākumā viņi nervozēja, tad pamazām pie
rada; viņos pat modās aizdomas —  vispirms vājas, bet tad pakāpe
niski pieņemdamās spēkā, un viņi kļuva drošāki. Vēl brīdis, un viņi 
jau pārmija kaunīgus skatienus.

—  Manuprāt, te nekā tāda nav, —  sacīja policists, apsēdās un 
laida vaļā skaļus smieklus. —  Tas puišelis gluži vienkārši piešmau
cis mūs!



—  Tā izskatās, —  palīgs novaidējās. —  Nu mēs kļūsim par ap
smieklu visai pilsētai!

Kapteinis, kurš bija viņiem uzgriezis muguru, neteica ne vārda; 
pēkšņi viņš skaļi iesaucās, pieliecās un izvilka kaut ko no salūzušās 
kastes apakšas.

—  Te viņa ir! —  viņš sauca. —  Atkāpieties!
Viņš steigā uztrausās uz klāja, turēdams atradumu izstieptajā 

ī'okā, un tad, aizvērsis seju, iesvieda to tālu ūdenī. Skaļš «urā» no 
divām vērotāju laivām apsveica šo rīcību, un no krasta atskanēja 
tāls piebalsojums.

—  Un tā bija elles mašīna? —  apmulsušais Džems iečukstēja 
palīgam ausī. —  Man taču šķita, ka tā nav nekas cits kā pavisam 
vienkārša gaļas konservu kārba.

Palīgs pašūpoja galvu un pašķielēja uz policistu, kurš kari pētīja 
ūdens klaidu.

—  Gadās jau ari, ka cilvēki iet bojā no konserviem, —  viņš smī
not atteica.



EDMUNDS ŅIZJURSKIS, 

poļu rakstnieks

KURS UZVARĒJA?

—  Beksa neuzvarēs, —  Jarekam Ščembskim sacīja otrgadnieks 
Krapuļskis.

—  Kāpēc neuzvarēs? —  izbrīnījās Jareks.
Krapuļskis paraustīja plecus un noslēpumaini pasmaidīja.
—  Paskaties, kada šodien izskatās Velna nogāze, —  viņš pēc 

brīža norūca.
Abi stāvēja blakus, atbalstījušies pret velosipēdiem pie sena 

raktuvju atmetuma, ko tagad klāja jaunaudze. Pēc brīža trim labā
kajiem riteņbraucējiem —  «a», «b» un «c» klases pārstāvjiem šeit 
vajadzēja izcīnīt pirmo vietu starp piektajām klasēm un ikgadējo 
skolas vecāku komitejas balvu. Visvairāk skatītāju bija salasīju
šies pie fabrikas parka vārtiem, tur, kur bija starts un finišs, taču 
Krapuļskis un Ščembskis ar nolūku bija izvēlējušies šo novērošanas 
vietu puskilometru aiz starta. Kā pieredzējuši riteņbraucēji viņi 
zināja, ka tieši te izšķirsies uzvara. Celiņš, nogriezdamies no veca
jiem raktuvju atmetumiem, te gāja stāvi un līkumoti purvainā 
ielejā.

Krapuļskis pamāja ar galvu un pārliecināti atkārtoja:
—  Jā, Beksa te noliksies.
—  Citi arī var nolikties, —  Jareks nepadevās.
—  Var jau gan, bet Beksa noteikti noliksies.
—  Kā tu zini? Beksa ir lielisks braucējs.
—  Reizēm ar to vēl nepietiek . . .
- -  Kādēļ?
—  Ir visādi iemesli, —  noteica Krapuļskis.
—  Piemēram?
—  Piemēram, ko var līdzēt vislabākais braucējs, ja kāds viņam 

nodevīgi iebērs . . .  nu . . .  sasmalcinātus stiklus starp riepu un 
kameru?

Jareks aizdomīgi paskatījās biedrā.
Klausies, —  viņš ierunājās, —  vai tu gadījumā neesi sameis

tarojis kaut ko pie tā riteņ a... piemēram, tos stiklus tai ritenī?
Pēc tavām domām, es varētu kaut ko tādu izdarīt? Nu, vai 

zini! Par ko tu mani turi? Tas būtu negodīgi un vispār pēdējā cū
cība! Nē, es esmu par tīru spēli!



Jarekam kļuva neērti, ka turējis biedru aizdomās.
—  Piedod, —  viņš murmināja.
—  Nekas. Beksa arī tāpat zaudēs. Es tev pateikšu, kāpēc. Viņa 

ritenim ķēde krīt nost.
Jareks sarāva uzacis uz augšu.
—  Ķēde? Nevar būt. Es taču redzēju, kā viņš brauca. Ja ķēde 

kristu nost, Beksa nepiedalītos sacīkstēs ar tādu nedrošu riteni.
—  Jā, bet viņš to nezina. Uz normāla ceļa viņam ķēde nekrīt. 

Ķēde krīt tikai tad, kad riteni spēji nobremzē. Un tieši šeit, Velna 
nogāzē, Beksam būs jābremzē ļoti strauji . . .

—  Tu domā, ka viņš nav mēģinājis te nobraukt?
—  Un kas par to? Viņš mēģināja vakar. Šodien naktī lija lietus, 

un redzi, kas noticis. Beksam būs jābremzē divas reizes stiprāk 
un tad . . .

—  Un tu viņam neko neteici par to? Nebrīdināji viņu?! —  Jareks 
sarauca uzacis.

Krapuļskis paskatījās uz viņu kā uz vājprātīgu.
—  Viņš taču ir «b» klasē, bet es esmu «a» klasē un turos kopā 

ar «a» klasi!
—  Un tīrā spele? Pats tikko teici, ka tu atzīstot tikai tīru spēli!
—  Tas vairs nepieder pie tīras spēles. Uz kāda pamata man v i

ņam būtu jāpalīdz? Es nemaz negribu, lai viņš uzvar. Viņš nav 
mūsu klases pārstāvis.

Jareks saknieba lūpas. Viņš nezināja, ko lai atbild. Un tomēr . . . 
Kaut kas te laikam nebija īsti kārtībā.

Tālumā noskanēja šāviens.
—  Brauc! —  satraukts iesaucās Krapuļskis. —  Tūlīt būs klāt.
Ritēja sekundes. Pēkšņi Krapuļskis saķēra Jareku aiz pie

durknes.
—  Jau brauc! Dzirdi?
Uz celiņa patiesi iebrikšķējās zari. Jareks aizturēja elpu . . .  un 

piepeši vai apstulba aiz pārsteiguma. Celiņa līkumā parādījās . . . 
mazs, salīcis vectētiņa Božima stāvs. Pirmais atjēdzās Krapuļskis.

—  Ei, vectētiņ Božim, —  viņš skaļi uzsauca večukam, —  paejiet 
nost no celiņa! Te tūliņ notiks sacīkstes.

Tai pašā mirklī uz celiņa parādījās pirmais braucējs. Zēni to 
pazina pēc sarkanā krekla. Tas bija Beksinskis, saukts par Beksu.

Viss tālākais norisinājās zibenīgā ātrumā. Tur, kur sākās no
braukums, Beksa spēji nobremzēja. Atskanēja nejauka džerkstoņa. 
Ķēde noskrēja no riteņa, un zēns pilnā sparā sāka joņot lejup.

—  Sargies! —  Jareks iesaucās izmisīgā balsī. Abi ar Krapuļski 
viņi sastinga izbailēs. Nav iespējams, ka Beksa tiks garām veču-





kam. Taciņa bija pārāk šaura un stāva . . . Par laimi, pēdējā mirklī 
Beksa ar zibenīgu rāvienu pagrieza stūri sāņus.

Nobrakšķēja lūstoši zari. Velosipēds iearās muklājā, bet drosmī
gais braucējs kā lingas mests pārlidoja pāri stūrei un iesēdās nātru 
un dadžu biezoknī.

Tikai tagad vectētiņš Božims atlēca sāņus un, šņākdams aiz uz
traukuma, ņēmās draudēt braucējam ar makšķeri.

Beksa pielēca kājās. Seja viņam bija notašķīta ar dubļiem, krekls 
uz krūtīm saplēsts. Velosipēds izskatījās vairāk nekā nožēlojams. 
Stūre izliekta, riteņi astoņniekā. Piedevām tā nolāpītā ķēde!

Negaidīdams Jareku, kurš aizvien vēl sastindzis raudzījās uz 
Beksu, Krapuļskis uzlēca uz riteņa un strauji nogriezās parka vārtu 
virzienā.

* * *

Puikas! Mēs uzvarējām! Bončeks būs pirmais! — Aizelsies Kra- 
puļskis iedrāzās starp «a» klases zēniem, kuri gaidīja pie finiša.

—  Kā tu zini? Un Beksa?
—  Beksa? Beksa vairs neskaitās! —  sauca Krapu|skis.

Ko?! Patiešām? Tu nelej?
Nu, ka es saku, nolikās pašā trases sākumā. Uz Velna nogā

zes. Ritenis viņam lupatas! Mūsu Bončekam uzvara rokā.
—  Urā! Bončeks! —  iepriecināti klaigāja «a» klases zēni.
—  Jau brauc! —  kāds iekliedzās.
Patiesi, celiņa līkumā, noliecies pār stūri, paradījās Bončeks. 

Viņš elpoja skaļi, ar grūtībām veikdams pēdējos desmit metrus.
Piepeši kliedzieni aprāvās. Vai tas iespējams?! Turpat aiz Bon- 

čeka parādījās Beksas sarkanais krekls. Beksa sparīgi mina. Panāca 
Bončeku. Nu jau brauc plecu pie pleca. Līdz finišam vēl desmit 
metru. Vēl pieci. Kas tas?! Piepeši ar pēdējiem spēkiem Beksa sa
slienas stāvus uz pedāļiem. Metru pa metram viņš izvirzās priekšā. 
Balto finiša līniju viņš šķērso pirmais.

Uzvarēja! Par veselu riteņa tiesu priekšā Bončekam. Bet kādā 
brīnumainā kārtā?

«A» klases zēni drūmi raudzījās, kā viņu «b» klases biedri 
gavilē, bet Odjaneks nikni jautāja Krapuļskim:

—  Ko tu, Krapuļski, izjokoji mūs, teici taču . . .  ka Beksa . . .  Ko 
tas galu galā nozīmē?!

Krapuļskis sakoda zobus.
—  Ko jūs man jautājat?! Jautājiet tam smurgulim Ščembskim! 

Tas taču viņa ritenis!



—  Taisnība, —  iesaucās Cikuckis, —  tas ir Jareka ritenis!
—  Kā viņš drīkstēja? . . .
—  Nodevējs! Kur viņš ir? —  sauca Cikuckis.
Zēni pieskrēja klāt Jarekam. Viņi lēkāja tam apkārt sažņaugtām 

dūrēm.
—  A k šitā, pret savu klasi!
—  Droši vien uzpirkuši tevi!
—  Lasies pie viņiem!
—  Nē, vispirms ar viņu jānorēķinās. —  Krapuļskis nostājās 

priekšā Jarekam. —  Tu mūs vēl atcerēsies!
Par laimi, šai mirkli ieskanējās taures. Tās vēstīja sacīkšu beigas. 

Vārtos parādījās direktors un pans Garguls, vecāku komitejas 
priekšsēdētājs. Aiz viņiem nāca piektās «a» klases audzinatāja 
pane Mrovska, nesdama dzeltenu bumbu, pans Kvasovskis no 
piektās «c» klases ar zilu bumbu rokas un pans Frendzļa no piek
tās «b» klases —  ar volejbola tīklu.

Direktors svinīgi atkāsējās un iesāka:
—  Darām zināmu, ka par ša gada piekto klašu riteņbraukšanas 

sacīkšu uzvarētāju kļuvis Tomeks Beksinskis no piektās «b» klases. 
Apsveicam viņu ar uzvaru un nododam viņa rokās balvu piektajai 
«b» klasei.

Visu acis pievērsās Beksam. Uzvarētājs stāvēja, nokāris galvu, 
notraipītu seju, bāls un noguris.

—  Panāc nu šurp, zēn! —  direktors aicināja.
Visi lūkojās uz uzvarētāju, bet tas purināja galvu.
—  Nē, lūdzu, skolotāj, —  viņš teica, —  es nevaru pieņemt šo 

balvu. Es neesmu uzvarētājs.
—  Ko tu runā, Tomek? —  izbrīnījās pane Mrovska.
—  Jā, pirmais es piebraucu, bet es neesmu uzvarētājs.
—  Kas tā par filozofiju? Kas tad ir uzvarētājs?
—  «A» klase, —  īsi atbildēja Beksa.
—  Kādēļ? —  pane Mrovska brīnījās.
—  Jo viņi iedeva man riteni, kad ar mani bija beigas, tur, pie 

Velna nogāzes. Un, tikai pateicoties viņiem, es atbraucu pirmais. 
Viņi varēja viegli uzvarēt, taču neizgāja uz tādu uzvaru . . . Tāpēc 
es nevaru pieņemt balvu. Tas būtu netaisnīgi! —  Beksa noteica 
un, valdot neparastam klusumam, piegāja pie pārsteigtā Jareka, 
paspieda viņam roku un atdeva riteni.

—  Lūdzu, direktor, — viņš teica, —  atdodiet, lūdzu, to balvu 
Jarekam, tāpēc ka tas, ko viņš izdarīja, bija grūtāk nekā . . . nekā 
mīt pedāļus . . .



«A» klases zēni stāvēja nodurtām acīm un par kaut ko sačuk
stējās, grūstīdami cits citu uz priekšu. Beidzot viņi izgrūda Cikucki.

—  Beksa . . . nerunā muļķības, —  Cikuckis sacīja, acīs neskatī
damies. —  Dabūji no mums . . . eee . . .  tas ir, no mūsu Jareka riteni 
vajadzības brīdī, un . . .  bet nespēlē mums . . .  uz . . .  ee . . .  uz ner
viem. Mums arī ir lepnums, un es tev saku, nedusmojies . . . jo . . . 
Lūdzu, direktor, dodiet balvu Beksam!

—  Es neņemšu. —  Beksa paraustīja plecus.
—  Mēs arī ne, —  ierūcās Cikuckis.
Pane Mrovska satraukta griezās pie direktora:
—  Baidos, ka zēni nesāk kauties. Jums, pan direktor, kaut kas 

steidzīgi jāizdomā.
Direktors, līdz šim skatījies uz skolēniem, it kā attapās.
—  Jā, jums taisnība. Kaut kas jāizdomā.
—  Mēs izlēmām, —  pēc brīža sacīja direktors. —  Dzeltenā 

bumba —  «a» klasei, zilā «b» klasei. Tikls kopīgs. Es beidzu. 
Atsaukumus nepieņemu . . . Gribēju .. . Gribēju jums tikai vēl sa
c ī t ..  . —  viņš iesaka, bet balss savādi aizsmaka. Tad viņš atmeta ar 
roku un sāka slaucīt brilles.



.MAGDA SABO, 

ungāra rakstniece

NEPATĪKAMS SKUĶIS

Pie durvīm kāds spalgi un īsi pieklauvēja: atnākuši pēc atkri
tumiem. Atkal viņa bija aizmirsusi izlikt spaini kāpņu telpā! Jā
skrien uz virtuvi pēc spaiņa. No kaimiņu dzīvokļa krustmāte 
Barabaša arī pašlaik nesa ārā koka kasti ar atkritumiem. Pannija 
ar viņu sasveicinājās. Pamājusi meitenei ar galvu, krustmāte 
Barabaša tūdaļ pievērsās sētniecei, kas atkritumus bēra lielā 
tvertnē, un sāka ar to kaut ko pārrunāt. Vērdama ciet durvis, 
Pannija dzirdēja, ka kaimiņiene sētniecei teica: «Nepatīkams 
skuķis.»

Māmiņa strādāja vakarā. Gribējās viņu sagaidīt ar gatavām va
kariņām, un Pannija ķērās pie cepeša. Viņa sagrieza gaļu, cepa 
sīpolus, bet no galvas viņai neizgāja un neizgāja pie durvīm dzir
dētie vārdi: «Nepatīkams skuķis.» Tā jau ir. Protams: trokšņaina, 
skaļa, augu dienu dzīvoklī un kāpnēs skan viņas spiedzošā balss. 
Kad virtuvē gatavo ēdienu, katrā ziņā pilnā kaklā dzied dziesmas, 
lec uz vienas kājas pa pakāpieniem, it kā viņai būtu nevis četr
padsmit, bet deviņi gadi. Ja ar kādu sasveicinās, katrā ziņā norauj 
no galvas cepuri un māj ar to kā puika. Mūžīgi lien visiem acīs. 
Vārdu sakot, nepatīkama.

Apmaisījusi pannā sīpolus, viņa iegāja istabā un sakārtoja kār
biņas un pudelītes uz māmiņas tualetes galda. Palūkojās spogulī 
un nodomāja: tiešām nepatīkama, vēl vairāk —  neglīta. Seja iz
stiepta gara, ne mazākā sārtumiņa, liels deguns. Kad pirms trim ga
diem nomira Andriška, krustmāte Barabaša līdzjūtīgi spieda mā
miņai roku, bet pati pētīja viņu, meiteni, uz kuru krustmāte Bara
baša līdz šim gan nebija dusmojusies. Bet jau toreiz kaimiņienei 
acīs bija kaut kādas apslēptas skumjas, it kā krustmāte klusībā 
domātu: «Tā tas ir vienmēr —  labais, ņiprais, mūžīgi smaidīgais 
zēns nomiris, bet šis nekur nederīgais skuķis, šī nerunīgā gar- 
kāje . . .» Arī tēvs bija bērēs. No acīm viņam bira asaras tā kā bēr
nam, bet Pannija domāja: labāk nebūtu pametis māmiņu un mūs 
un nebūtu apprecējies ar to sievieti..  .

Meitene atvēra skapi. Tuvojās pavasaris, kaut tikai neuzras
tos kodes. Izskatīja drēbes, kaut gan labi zināja, ka ne jau kožu 
dēļ to dara. Gluži vienkārši viņai bija sagribējies sajust aromātu,



tīrības smaržu, kāda allaž valdīja māmiņas skapī. Gribējās pieskar
ties Andriškas valkāto zilo svārciņu piedurknei. Kad viņa mājās 
palika viena —  bet, kopš dzīvoklī viņas dzīvo divas vien, tas gadī
jās bieži — , Pannija šad un tad pienāca pie skapja, atvēra to un 
ierakās ar seju drēbēs. Zilajos svārciņos Andriška Lieldienās bija 
apstaigājis kaimiņus. Tāda nu reiz bija paraža: Lieldienās bija 
jānēsā līdzi ne visai dārga odekolona pudelīte un, satiekot paziņu, 
jāapšļac ar smaržīgo šķidrumu. Zilā vilnas drāna bija stipri pie
sūkusies ar patīkamo aromātu, kas atgādināja Lieldienu izdarības.

Pēc tam Pannija pagriezās uz gultas pusi. Pie sienas —  brālīša 
fotouzņēmums. Un, kaut gan tā bija melnbalta fotogrāfija, Pannija 
brāli redzēja taja tadu, kāds viņš bija dzīvē: brīnišķīgas, zilas acis 
un zeltaini, upmalas smiltīm līdzīgi mati. Par Andrišku mēdza teikt: 
«skaists», «gudrs», «piemīlīgs» bērns. Bet viņa, Pannija, allaž stai
gāja viņam līdzās kā mēma, drūma ēna, maziņa, gandrīz nema
nāma. Viņa nebija ne veikla, ne attapīga. Viņai nepatika daudz 
runāt, bet, ja uzrunāja viņu, kaut ko klusi nomurmināja savā no
dabā un nesaprotami nomurkšķēja . . . Viņu diez kā nemīlēja ne 
mājā, ne skolā. Toties Andriška —  tas gan lieliski mācēja visu iz
domāt, mūžīgi viņš kaut ko svilpoja un skraidīja palēkdamies. 
Tiklīdz viņš kur parādījās, tūdaļ ap viņu viss it kā atdzīvojās. 
Pamodusies no rīta agrāk nekā brālis —  viņi gulēja abpus māmi
ņas gultas — , viņa vispirms skatījās uz brāli, tīksminājās par viņu.

Kad viņu apglabāja, Pannija notupās pie māmiņas kājām un 
sāka apskatīt tās kurpju saites. Saites bija neilona, brūnas.

«Kas nu tagad būs?» jautāja māmiņa, kad viņi pārnāca mājās no 
kapiem. Meitene nevarēja uzreiz uz šo jautājumu atbildēt: viņa 
nezināja, kas būs. Līdz tai dienai pie galda no četrām vietām 
viņiem bija palikusi tukša viena, tagad brīvo krēslu bija divi. 
Dzīvoklī iestājies neizprotams, baismīgs klusums. Māmiņa sēdēja, 
sažmiegusi pirkstus, ka tie knikstēja vien. Pirksti māmiņai bija spē
cīgi, jo viņa daudz gludināja veļu, un rokas muskuļainas kā vīrie
tim. Jā, ko gan lai māmiņai atbild? Pannija visu mūžu bija bijusi 
klusa un mazrunīga. Māmiņa stāstīja, ka pat šūpulī Pannija neesot 
raudājusi tā kā citi zīdaiņi. Viņai patīk klusēt, sēdēt pie loga un 
skatīties uz kokiem. Vasaru tie ietērpjas kuplā lapotnē, bet ziemu 
stāv melni un kaili. Ka lai viņa zina, kas būs! Andriška —  tas gan 
būtu zinājis . . .  Viņš apskautu māmiņu, mēģinātu ar to pavirpuļot 
turpat uz vietas vai arī pamestu gaisā savu mīļoto lelli un uzsauktu 
tāpat kā toreiz, kad noteiktajā laikā nebija atvestas krāsnij ogles 
un māmiņa, steigdamās uz veļas mazgātavu, nevarēja sagaidīt 
strādniekus, kuriem bija jāizkrauj rati: «Nebaidies. Es pats iz



darīšu!» Tolaik viņam bija septiņi gadi. Viņš stāvēja smejošās mā
miņas priekšā maziņš, bet šķietami gatavs darbam, kurš viņam 
nebija pa spēkam, —  tikpat kā Īkšķītis. Jā, ar šo jautājumu, tais
nību sakot, viss arī sākās. To izdzirdusi, meitene iznāca no loga 
nišas, kur bija stāvējusi, un tādā pavisam svešādā balsī izdvesa: 
«Es pati visu izdarīšu, māmiņ . . .  es p a ti. . .»

«Tad ta runīga kļuvusi jūsu meitene!» reiz krustmāte Barabaša 
sacīja māmiņai, kad pirmās sēru dienas bija pagājušas un Pan
nija, stāvēdama kopā ar viņām virtuvē, neapklusdama runāja un 
runāja. Bet cik grūti viņai bija pierast pie vārdiem! Ik vārds it kā 
atstāja kaklā brūci. Un tomēr viņa bēra un bēra, stāstīdama 
māmiņai visu, kas dienu bija noticis skolā, tāpat kā kādreiz to bija 
darījis Andriška. Sētniece rūca: «Tāda kā mežonīgs kumeļš! Agrāk 
pa kāpnēm gāja tā, ka ne dzirdēt nevarēja, —  bet tagad? Drāž kā 
viesulis lejup! Pāri pa diviem kāpieniem!» Bet meitene allaž sajuta 
uz muguras māmiņas skatienu un zināja: māmiņa pašlaik redz 
nevis viņu, bet Andrišku, tas mūžīgi joņoja pa kāpnēm, lēkdams 
pāri diviem kāpieniem un pieskandinādams kāpņu telpu ar savu 
skanīgo balsi. Kas gan būtu, ja māmiņai vairs nekad un nevienam 
nebūtu jāuzsauc: «Uzmanīgāk, nokritīsi!» Bet agrāk meitene ne
vienam nebija jāapsauc, ikviena viņas kustība bija pārdomāta un 
noteikta —  kā pieaugušai.

Pannija atgriezās virtuvē un vēlreiz apmaisīja pannā cepamo. 
Dzīvoklī valdīja miers un klusums, tas miers, kuru viņa tik ļoti 
mīlēja. Aiz loga līgoja kastaņas zari. «Kad izaugšu liela,» meitene 
domāja, «strādāšu tikai es, māmiņa ne. Bet, pārnākusi vakaros 
mājās, apsēdīšos līdzās māmiņai un klusēšu. Tad es varēšu klusēt, 
cik vien tīk. Nevajadzēs lēkāt un nemitīgi trokšņot, tīšuprāt taisīt 
jokus, spridzināt rotaļpistoles pistongas uz sliekšņa un joņot pa 
kāpnēm. Runāšu reti un tikai labus, mīļus vārdus, nemuļķošos un 
nespiegšu. Tad taču es jau varēšu strādāt un palīdzēt māmiņai, kā 
to darītu Andriška, ja būtu nodzīvojis līdz tai dienai. Un arī mā
miņai sadzīs sāpīgā brūce. Ari viņa man sacīs: «Vari nerunāt, 
meitiņ, atpūties, tu to esi pelnījusi!» Un es klusēšu, varbūt arī maz
liet paraudāšu, jo ne reizes tā īsti neesmu raudājusi pēc Andriškas. 
Vajag vai nu dziedāt, vai žvadzināt grāpju vākus —  kā mūziķi žva
dzina vara šķīvjus, bet raudāšanai neatliek laika.»

Virtuvē bija karsti un smacīgi. Pannija atvēra logu, izliecās pa 
to ārā. No blakus loga paraudzījās krustmāte Barabaša, bet, meiteni 
ieraudzījusi, tūdaļ pazuda. «Nepatīkams skuķis,» krustmāte Bara
baša atkal nodomāja. «Tāda kā āksts! . . .»



STAŅISLAVS STRATIJEVS, 

bulgāru rakstnieks

ZAĻAIS PŪDELIS ŽORŽS

Mājas mūsu ieiā izskatās pēc bērnu akvareļzīmējumiem. Vienīgi 
bērni spēj izdomāt tādas krāsas un tā izkrāsot mājiņas.

Maijā, kad visi krāsoja savas mājas un iela smaržoja pēc krāsas 
un ziedošām peonijām, pa to soļoja Atanass Muļķītis. Viņš gāja, 
gāzelēdamies kā pīle, raudzījās uz dažādas krāsas mājām un smie
damies vienā gabalā atkārtoja cilvēkiem, kas drūzmējās pie vei
kaliņa:

—  Muļķim patīk raibums!
Pēc tam viņš devās pa ceļu uz augšu, uz cietuma pusi, bet saule 

pārmijās ar viņu un aizgāja tieši uz pretējo pusi —  tā jau rietēja. 
Gandrīz visas mājiņas bija nokrāsotas, un saimnieki, iesprieduši 
rokas sānos, stāvēja un kritiski apskatīja savu darbu. Paši saim
nieki arī bija izkrāsoti, un, ja kāds iegāja veikalā pēc cigaretēm, 
mēs uzreiz varējām noteikt, kādā krāsā ir viņa māja.

Lielum lielā daļa bija nokrāsota baltā krāsā, gadījās arī pa 
dzeltenai, bet divi brāļi kurpnieki, kas allaž staigāja kopā, atnāca 
pēc cigaretēm zili kā tinte. Nopircis cigaretes, katrs gāja atpakaļ 
uz mājām, apstājās ēkas priekšā un aizsmēķēja. Tā ari stāvēja pie 
vārtiem, pīpēja cigareti, bet saule žāvēja vēl valgās sienas, un 
saulstaros tās mirdzēja kā Lieldienu olas.

Tātad iela žuva kā tikko uzgleznota bildīte, un mēs ar Toniju, 
Gurko un Mončo sēdējām veikala priekšā un skatījāmies, kādā 
krāsā ir izkrāsoti vīrieši, kas nāca pēc cigaretēm. Bet vairāk gan
drīz neviena nebija, un mēs trakoti izbrīnījāmies, ieraudzījuši, ka 
tuvojas kāds zaļš vīrs.

—  Kas tad tas tāds? —  ievaicājās Gurko. —  Izskatās pēc priedes.
—  Ko tu saproti! —  pārtrauca viņu Tonijs. —  Un tev katrā ziņā 

ir jāizsakās. Tev tik briesmīgi niez mēle . . .  Kā tev liekas, kas viņš 
tāds ir?

Tonijs uzrunāja mani.
—  Domāju, Cilvēks, kurš nekad nav runājis nepatiesību, —  es 

atbildēju. —  Kurš gan cits krāsotu māju zaļā krāsā?
—  Varbūt arī kāds cits! —  iejaucās Mončo. —  Kas viņam liedz? 

Krāsa ir.



—  Jā, bet vai tu vari iedomāties, ka būtu divas zaļas mājas, —  
sacīja Tonijs, —  vai tu vari iedomāties, kas var notikt?

—  Nu? —  jautāja Gurko. —  Varbūt zemestrīce?
—  Kāds var sajaukt mājas, —  Tonijs paskaidroja. —  Atnāks uz 

zaļo māju un domās, ka šeit dzīvo Cilvēks, kurš nekad nav runājis 
nepatiesību. Un pēkšņi viņu piekrāps. Ko tad?

Kamēr mēs sarunājāmies, Cilvēks, kurš nekad nebija runājis ne
patiesību, pienāca klāt, pamāja mums ar galvu un, nopircis ciga
retes, atgriezās savā zaļajā namiņā.

Mēs sekojām viņam ar skatieniem, kamēr viņš iegāja mājā, tad 
piecēlāmies un devāmies pa ielu apskatīt, ko kurš izdarījis. Dažas 
mājiņas mums patika, par citām mēs teicām, ka arī tā var iztikt, 
bet Gurko, kas nekad ne ar vienu nebija vienis prātis, vienā laidā 
skandināja, ka viņam nepatīk neviena māja.

—  Nemuļķojies! —  mēs viņu apsaucām. —  Paskaties, kādas 
skaistas krāsas! Vai varbūt Puķu ielā ir labākas? Vai arī Akmens 
pilsētā?

—  Es nerunāju par krāsām, —  Gurko paskaidroja. —  Runāju 
par mājām.

—  Kas tad mājām vainas? Mājas kā mājas —  nokrāsotas, ar 
pagalmiem, ar žogiem. Pat žogi nokrāsoti. Kāpēc tev tās mājas 
nepatīk?

Gurko pakasīja pakausi un noteica, ka labak vispār nekā nesacīt.
—  Bravo! —  iesaucās Tonijs. —  Bravo! Aizver muti un ciet 

klusu. Mēs paši uzminēsim, kas ir tavā dumjajā paurī!
—  Nerunā arī, nav vajadzīgs! —  piebilda Mončo. —  Nepūlies!
—  Krāsas ir labas, —  Gurko iesāka, —  bet mājas —  ne. Lūk, 

Ziloņiem —  tā gan ir māja, to es saprotu!
—  Tātad īsta māja ir tāda kā Ziloņiem? —  vaicāja Tonijs.
—  Jā. —  Gurko nopūtās. —  Un ar papelēm.
Mūsu ielas pašā galā, tur, kur sākās Puķu iela, pacēlās divstāvu 

mūra nams ar trim papelēm. Namā dzīvoja Ziloņi. Viņi bija milzīgi 
lieli un resni; bērnu viņiem nebija, toties bija daudz naudas, un 
viņi tiešam bija ļoti līdzīgi ziloņiem, kad lēnām soļoja pa ielu, nekā 
un nevienu neievērodami. Ap viņu māju bija uzcelts augsts mūra 
žogs, virs kura bija iemūrētas stikla lauskas; ja kādam pēkšņi būtu 
ienācis prātā kāpt pāri žogam, tas būtu uzdūries uz šim šķembām 
un nokarātos kā arbūzs.

—  Un ar Zoržu? —  es ievaicājos Gurko. —  Ar papelēm un ar 
Zoržu? t ķ

—  Bez Zorža! —  Gurko strauji nobēra. —  Bez tā riebekļa!
Zoržs —  tā sauca Ziloņu balto pūdeli, balto, sasmaržoto pūdeli



ar lentu, ādas saitīti un sudraba atslēdziņu. Nevienu suni mēs tā 
neienīdām kā Zoržu.

—  Paklausieties! —  pēkšņi ieteicās Mončo. —  Paklausieties!
—  Klausāmies, klausāmies! —  Gurko noskaitās. —  Vai tu domā, 

ka mums aizbāztas ausis, vai?
—  Runā, Mončo! —  iejaucās Tonijs. —  Kas ir?
Tad Mončo pastastīja mums savu ideju. Šis Mončo bija viens no 

tiem zēniem, kurus grūti saprast: vai nu augas dienas klusē kā 
mēms, vai arī pēkšņi viņam iešaujas prātā tādas domas, ka ne 
nobrīnīties. Dažreiz mums likās, ka no viņa nekas vairāk neiznāks 
kā kučieris, jo viņš mīlēja zirgus, bet dažreiz mums likās, ka šis 
zeņķis kļūs profesors vai pat kaut kas augstāks.

Šoreiz ideja bija gluži vienkārši spīdoša, un mēs steigšus ķērā
mies pie tās īstenošanas.

—  Kādā krāsā? —  Gurko jautāja. —  Kā jums šķiet, kāda būtu 
labāka?

—  Man šķiet, vislabāk melnā krāsā, —  teica Tonijs. —  Tad mēs 
varēsim viņu tirīt ar zābaku suku.

—  Melnu grūti sadabūt, —  es iebildu.
—  Tur tev taisnība, —  Tonijs pievienojās. —  Melno nevar 

dabūt.
Nospriedām apstaigāt pagalmus, kur vēl stāvēja bundžas ar 

krāsu un sarenēm, un izraudzīties piemērotu krāsu.
Bet spīdošā ideja bija —  nokrāsot pūdeli Zoržu, balto pūdeli 

Zoržu, kas ziemu staigāja no dārgas drānas šūdinātā kamzolītī un 
zābaciņos.

Reiz Zoržs bez jebkāda iemesla bija iekodis kādam zēnam no 
mūsu ielas; gluži dabiski, ka zēns paķēra akmeni un iesita sunim 
pa labo ķepu. Ziloniene, visiem dzirdot, paziņoja, ka Zoržs maksā 
trīsreiz dārgāk nekā visi puņķainie un netīrie puikas no mūsu ielas 
un, ja Zorža ķepa nesadzīs, viņa iesūdzēs puiku tiesā. Viņa, redzat, 
nevarot skatīties, kā Zoržs klibo, un neizturēšot pat domu, ka suns 
paliks kropls. Viņa izsauca ārstu, kas atbrauca automašīnā un uz
kavējās pie Ziloņiem kādas piecas stundas.

Zoržs nekļuva klibs, bet kopš tās reizes visi puņķainie un netīrie 
puikas no mūsu ielas turēja uz viņu ļaunu prātu un tikai gaidīja 
izdevīgu gadījumu, lai ar viņu izrēķinātos. Bet izdevība nekā ne
radās, jo Zoržs gāja ārā tikai kopā ar Ziloņiem vai ar Zilonieni un 
nekur no tiem neatgāja. Mēs viņam cītīgi uzglūnējām, un Gurko 
pavēstīja —  ja Zoržs viņam gadīšoties pa ķērienam, viņš to saka
pāšot simt gabalos. Nezinu, kā šis asinskārais nodoms aizsniedza 
viņa tēva ausis, bet tas Gurko tā noslānīja, ka puisis pēc tam trīs



nedēļas varēja gulēt tikai uz vēdera. Kad viņam kļuva vieglāk, 
viņš pavēstīja, ka sakapāšot Zoržu divsimt gabalos.

Lai nu būtu kā būdams, Zoržs no nāves soda bija izbēdzis, bet 
tas nebūt nenozīmēja, ka viņš var mierīgi plivināt savu muļķīgo 
lentu un piesmirdināt visu ielu ar smaržām, kuras maksā simt Ievu 
pudelīte.

Tagad mēs nospriedām nokrāsot viņu pašu un viņa lentu. V aja
dzēja tikai izvēlēties piemērotu krāsu, lai radītu vēlamo efektu. 
Gurko apgalvoja, ka Ziloniene, ieraugot nokrāsoto Zoržu, nomirs 
ar sirdstrieku; bet Tonijs sacīja, ka Ziloniene nomiršot tad, kad 
paģībšot, —  krītot viņa katrā ziņā atsitīšoties pret galda malu. 
Mončo bija citos ieskatos —  Ziloniene nenomiršot, bet kļūšot vā j
prātīga, staigāšot pa ielām un stāstīšot, ka viņa ir Krali Marko1.

Bet tā jau ir viņas pašas darīšana, lai izvēlas, kas viņai vairāk 
piederas, bet mums jāīsteno savs plāns. Izstaigājām visus pagal
mus, izskatījām visas krāsas, bet mums nekas nepatika. Nebija pie
mērotas. Dzeltenā krāsa bija pārāk bāla mūsu mērķiem, un, ja mēs 
to lietotu, Zoržs ļaunākajā gadījumā izskatītos pēc japāņa. Zilo
niene, protams, japāņus ir redzējusi, nu, kaut vai kinoteātrī, un 
tādā gadījuma sirdstrieka viņai nedraudēja. Bija arī brūna krāsa, 
bet tā arī nav tik nāvīga. Labākajā gadījumā no tās var tikai 
saslimt. Īstenībā gandrīz visi namsaimnieki jau bija aizvakuši prom 
krāsas un sarenes, un mums bija visai ierobežota izvēle.

—  A r zaļu! —  pēkšņi sacīja Mončo. —  Nokrāsosim viņu zaļu. 
Viņš izskatīsies pēc krupja, un Ziloniene krupjus nevar paciest.

—  Mončo! —  iesaucās sajūsminātais Tonijs. —  Ja tu reiz nekļūsi 
par profesoru . ..

—  Nekļūšu! —  Mončo atbildēja. —  Mans tēvs dikti dzer. Bet nu 
meklēsim rokā zaļu krāsu, citādi drīz vispār vairs nekādas ne
paliks.

Mēs devāmies meklēt zaļo krāsu un, protams, nonācām pie 
mājas, kur dzīvoja Cilvēks, kurš nekad nebija runājis nepatiesību. 
Vienīgi viņa māja bija zaļa, pat logu rāmji un žogs —  ari tie bija 
zaļi. Tas bija tieši tas, kas mums vajadzīgs, šī krāsa bija ārkārtīgi 
piemērota mūsu nodomiem. Tagad tikai vajadzēja to sadabūt.

—  Kā to paņemt? —  vaicāja Tonijs. —  Kādi ir priekšlikumi?
Palūgsim no viņa mazliet, —  ieteicās Gurko. —  Viņš iedos.

—  Iedos, bet apjautāsies, kam mums tā vajadzīga, —  sacīja 
Tonijs. —  Un ko mēs teiksim?

—  Viņam negribas melot! —  Mončo piebilda. —  Tieši viņam . . .

1 Krali Marko — milzis, bulgāru un serbu tautas pasaku varonis.



—  Bet, kad nokrāsosim Zoržu, sacelsies skandals, —  ari es iejau
cos sarunā. —  Lai ko mēs viņam pateiktu, viņš vēlāk sapratis, ka 
tie bijuši meli.

Mēs trīs palikām stāvot, iegrimuši pārdomās, bet Gurko ielavījās 
pagalmā izlūkos. Pēc piecām minūtēm viņš bija atpakaļ un teica, 
ka bundža ar zaļo krāsu vēl esot pagalmā, tepat aiz mājas, arī sa
rene esot turpat, tikai smidzinātājs stāvot vecajā šķūnī pagalma 
dibenā.

—  Un Cilvēks, kurš nekad nav runājis nepatiesību? —  vaicāja 
Tonijs.

—  Sēž zem saldķirša un lūkojas debesīs, —  Gurko atbildēja.
Saldķirsis auga tieši pagalma vidū, un Cilvēks varētu redzēt, ka

mēs paņemam bundžu ar krāsu. Ar smidzinātāju viss bija vien
kāršāk: jāieiet šķūni —  un viss kārtībā.

—  Viņš nedrīkst skatīties uz mūsu pusi, kad mēs ņemsim bun
džu, —  teica Tonijs. —  Tas nozīmē, ka viņam jāskatās vēl kur citur. 
Bet kur?

—  Bet viņš taču skatās uz zvaigznēm! —  iejaucās Gurko.
—  Uz zvaigznēm gan, —  Tonijs atbildēja, —  bet, tiklīdz izdzirdēs 

troksni, atskatīsies un ieraudzīs, kas notiek. Viņš nedrīkst dzirdēt 
troksni.

Mazliet padomājuši, nospriedām, ka viens no mums pieies viņam 
klāt un uzsāks sarunu, bet pārējie pa to laiku paņems bundžu un 
aiznesis to uz šķūni.

—  Lai notiek, —  sacīja Mončo. —  Bet vispirms vajag saķert 
Zoržu un atstiept viņu uz pagalmu. Nevar nest projām sarenes un 
bundžu un turēt tās trīs stundas. Cilvēks var pamanīt to nozušanu.

Tā bija nenoliedzama patiesība, un mēs gājām ķert Zoržu. Bijām 
nogājuši jau gandrīz līdz ielas vidum, kad Tonijs attapās un sacīja:

—  Jā, vai tad mēs viņu plikām rokām saķersim? Viņš ar kaut ko 
jāpievilina. Citādi nekas nebūs.

Pārējie piekrita, bet nezināja, ar ko Zoržu var pievilināt.
—  Ar kaut ko ēdamu! —  teica Tonijs.
—  Kurš to lai zina, ko viņš ēd! —  Mončo kļuva domīgs.
—  Es reiz redzēju, ka viņam deva fileju, —  atcerējās Gurko,

—  sagrieztu plānās šķēlītēs.
—  Vai tu pats esi kādreiz ēdis fileju? —  Tonijs iejautājās.
—  Nē, —  Gurko atbildēja. —  Es taču tev saku, es redzēju, ka to 

deva Zoržam.
—  Bet kur tad mēs to dabūsim! —  pamācīgi noteica Tonijs.

—  Labak padomāsim, kas mums ir mājās.



Mēs sākām atcerēties, bet nevarējām izdomāt nekā, kas Zoržam 
garšotu.

—  Vai jums nav kaut kas rezervē? —  jautāja Tonijs. —  V aja
dzīgs tikai mazs nieciņš.

—  Nē! —  izmisis atbildēja Gurko. —  Tikai maize un lēcas. Vai, 
atcerējos —  ir marmelāde!

—  Kāda?
—  Mežrozīšu!
—  Zoržam negaršos. Vajadzīga gaļa vai desa . . .
Mončo mājās gaļas nebija, ari mūsmājās ne. Tonijs pateica, ka 

arī viņš sen neesot redzējis ne desu, ne ko citu, kas varētu pievi
lināt Žoržu. Stāvoklis vērtās kritisks. Viss plāns draudēja izjukt.

—  Kaut kas jāizdomā! —  noteica Tonijs. —  Citas izejas nav.
Nebijām vēl paguvuši nekā izdomāt, kad Gurko mūs apstulbi

nāja ar savu priekšlikumu:
—  Paņemsim mūsu suni, tā ir kuce!
—  Nu, un ko tālāk? —  mēs jautājām, nespēdami attapties no 

tik spožas idejas.
—  Atvērsim vārtus, ielaidīsim viņu pagalmā. Zoržs pienāks v i

ņai klāt, sāks apostīt un .. .
Tā arī izdarījām. Uzmanīgi atvērām dzelzs vārtus un ielaidām 

pagalmā Zorku. Gurko turēja Zorku saitē, Mončo atvēra matēs 
tirgus somu, bet mēs ar Toniju, atrotljuši piedurknes, stāvējām 
un gaidījām Zoržu. Bija tā stunda, kad Zoržs mēdza iziet savā 
vakara pastaigā pa pagalmu.

—  Bet ja nu iznāks Zilonier.e? —  Gurko pačukstēja. —  Ko tad?
—  Iebāzisim Zoržu somā un pārdosim utenī! —  Tonijs atbil

dēja. —  Par viņu neuztraucies. Pielūko tikai un neaizmirsti: kad 
iznāks Zoržs, parauj saiti atpakaļ.

Tai mirklī parādījās Zoržs un sāka skraidelēt ap Zorku, apošņāt 
to un smilkstēt. Gurko to vien bija gaidījis —  zobus sakodis, viņš 
parāva saiti uz savu pusi. Zorka kāpās atpakaļ, Zoržs skraidīja 
viņai apkārt, bet Gurko nemitīgi vilka sev tuvāk saiti. Zoržs pie
nāca pavisam tuvu. Un nu jau Zoržs bija gluži blakus; vienu acu
mirkli tas kļuva nemierīgs, bet Zorka novērsa viņa uzmanību; viņš 
nepaguva ne atjēgties, kad mēs ar Toniju uzklupām viņam, satvē
rām un iebāzām tirgus somā. Zoržs iesmilkstējās, Gurko aizveda 
prom Zorku, bet mēs drāzāmies uz māju, kur mita Cilvēks, kurš 
nekad nebija runājis nepatiesību.

Pašā mājas priekšā, mēs apstājāmies atvilkt elpu. Zoržs lūkoja 
riet, bet Mončo stingri turēja somu, un no turienes skanēja tikai



neskaidras skaņas un rūkšana. Mēs iegājām blakus pagalmā, kur 
dzīvoja kučieris Čavdars, un paslēpāmies pie žoga.

Cilvēks, kurš nekad nebija runājis nepatiesību, sēdēja zem saldā 
ķirša un lūkojās zvaigznēs.

—  Tagad ej! —  man sacīja Tonijs. —  Un pielūko, runājieties 
labi ilgi, jūs viens otru saprotat. Runā ar viņu par zvaigznēm, par 
vēju, par ko vien gribi, tikai labi ilgi.

Es pagrūdu vārtiņus un iegāju pagalmā.
—  Labvakar! —  es teicu labi skaļi, lai mani sadzirdētu.
—  Labvakar! —  Cilvēks atbildēja. —  Ko tu gribēji?
—  Neko sevišķu, —  es iesāku. —  Tāpat vien iegriezos parunā

ties. Ja tev nav nekas pretī.
—  Pretī nekas nav. —  Cilvēks pasmaidīja. —  Par ko tad tu 

gribi parunāties?
—  Šobrīd man nekādas īpaši sagatavotas tēmas nav, —  es tak

tiski attraucu, —  bet mani interesē šāds jautājums: kad tu biji 
mazs puika, vai ari tad tu nekad netiki melojis?

Cilvēks iesmējās.
—  Toreiz es meloju un kā vēl —  kā laidu vaļā!
—  Un saldos ķiršus arī zagi? *•
—  Ķiršus ne, man tie neko negaršoja. Bet ielas galā bija kāds 

persiku koks . . .
Tovakar mēs runājām ar Cilvēku, kurš nekad nebija teicis nepa

tiesību, par visdažādākajiem jautājumiem: par zvaigznēm un vēju, 
par sievietēm un skrejošiem mākoņiem, kuri parādās rudenī un 
aiznes prom vasaru.

Es pavisam aizmirsu, kāpēc biju nācis, un, tikai izdzirdējis To
nija svilpienu, atcerējos Zoržu. Atvadījos no Cilvēka un kā lode 
izšāvos uz ielas. Tur, paslēpušies pie žoga, stāvēja Tonijs, Gurko 
un Mončo.

—  Vai tu nepārpūlējies —  tik daudz sarunāt? —  apvaicājās To
nijs. —  Nāc, mēs tev viņu parādīsim gaismā!

Gaismā Zoržs izskatījās līdzīgs pļaviņai. Pat pļaviņas nemēdz būt 
tik svaigi un spilgti zaļas. Kad es uz viņu skatījos, man tā vien 
šķita, ka tūdaļ būs klāt aitas un sāks plūkt zālīti.

—  Papriekšu mēs uzlaidām virsū ar smidzinātāju, —  stāstīja 
Gurko. —  Apšļācām viņu trīs reizes, drošs paliek drošs. Katrs 
vienu reizi.

—  Un pēc tam nokrāsojām, —  Tonijs piemetināja. —  Darba bija 
līdz kaklam, bet mēs visu izdarījām pēc labākās sirdsapziņas.

—  Jā, strādāts ir godam! —  es atzinu, kritiski apskatījis Zoržu.
—  Pat acis esat mēģinājuši nokrāsot. Bet ja nu viņš kļūst akls?



— To jau Gurko pacen
tās, — sacīja Tonijs. — Tu 
jau viņu pazīsti. . .

— Kur nu akls, — nedroši 
ieteicās Gurko. — Suņiem 
nekas nekaiš.

Mončo bija tādos pašos 
ieskatos, tāpēc nolēmām pār
baudīt, kam ir taisnība. Aiz
nesām Zoržu uz Gurko mājas 
pagalmu, paņēmām garu dēli 
un nolikām to uz šķautnes.
Mēs ar Mončo turējām  dēli, 
bet Gurko piesēja Zoržu ar 
auklu, uz kuras parasti žāvē
jās vēja, un palaida viņu uz 
priekšu.

— Ja  pret dēli paklups, tā
tad ir kļuvis akls, — teica 
Tonijs.

Vakars bija tumšs, un mēs 
visiem spēkiem pūlējāmies
saskatīt, kur ir 2oržs. Pagāja vairākas minūtes, bet Zorža nebija.

— Vai tu vinu palaidi? — nepacietīgi iesaucās Mončo.
— Palaidu! — Gurko atbildēja. — Vai tad viņš vēl nav pie 

jums?
— Te viņa nav, — Mončo sacīja. — Droši vien aizgājis uz otru 

pusi.
Zoržs tiešām bija aizgājis uz otru pusi, jo aukla bija ļoti gara un 

ļāva viņam staigāt, kā vien tīk.
— Tā nu nevar! — iesaucās Tonijs. — Aukla ir pārāk gara.
Nolēmām auklu saīsināt, un Gurko sekoja Zoržam pa pēdām, lai

tas nedomātu pamukt sānis.
Saīsinājām auklu, nolikām dēli un sākām gaidīt. Gurko ar Zoržu 

nāca no pagalma vidus, bet mēs tumsā centāmies saskatīt, kur 
viņi ir.

Atskanēja Gurko balss.
— Iet kā akls, — viņš teica drebošā balsī, — raustās, šaudās uz 

visām pusēm, it kā nekā neredzētu.
— Viņš tikai izliekas, — Tonijs mierināja Gurko. — Pazīstam 

tādus niķīšus! Ved viņu pie dēļa.



—  Vedu, —  noteica Gurko un apklusa.
Zoržu gaidīdami, mēs klusām sarunājāmies un strīdējāmies, vai 

viņš tiešām kļuvis akls vai tikai izliekas. Pēkšņi kaut kas spēcīgi 
atsitās pret dēli, apgāza to un pēc tam.nokrita zemē.

—  Akls! —  iesaucās Tonijs.
—  Akls, kā tad, ka akls! Atdari nu maku, —  ieteicās kāds, kas 

gulēja zemē. —  Viņš gan parlēca. Bet es uzskrēju virsū dēlim, ne
redzēju!

Tā bija Gurko balss.
—  Vai tu akls esi, vai? —  vaicāja Tonijs. —  Kas tie par pek

stiņiem?
Gurko brīdi pastavēja, braucīdams plecu, un pēc tam mēs visi 

devāmies uz Ziloņu mūra māju, lai aiznestu turp Zoržu. Mončo 
viņu nesa mātes tirgus somā. Piegājuši pie mūra žoga, mēs izdzir
dējām, ka Ziloniene uztraukusies sauc:

—  Zorž! Zo-orž!!! Kur tu esi, šerī?1
—  Kas tas ir «šerī»? —  Gurko jautāja.
—  Ciet klusu! —  Tonijs noskaitās. —  Izdzirdēs!
—  Parādies, šerī! —  Ziloniene kliedza. —  Neslēpies! Vai, cik tu 

nepaklausīgs, mīļais dievs! Zo-orž! Zo-orž!
—  Laid ārā! —  pačukstēja Tonijs. —  Ir īstais laiks.
Mončo atvēra somu un izlaida Zoržu. Tas aulekšiem izskrēja 

cauri dārzam un metās Zilonienei pie kājām.
—  A k tu, nemiera gars! —  viņa to mīlīgi rāja. —  Slēpies .. . Ne

klausi! Palaidni tāds . . .
Ziloniene un Zoržs devās uz stikla verandu, kur stāvēja galds 

un četri krēsli. Jaukā laikā Ziloņi tur ieturēja brokastis un vaka
riņas. Ziloniene atvēra durvis un ielaida Zoržu verandā. Pēc tam 
iegāja pati.

—  Tūlīt! —  nočukstēja Tonijs. —  Skatieties!
Atskanēja šausmu kliedziens, pēc tam vēlreiz, un tad mēs ierau

dzījām, kā Ziloniene, sakampusi ar roku sirdi, nokrita. Viņa atsitās 
ar galvu pret galda malu un pazuda no acīm.

Iestājās klusums.
—  Cauri ir! —  pačukstēja Gurko. —  Sirdstrieka! . . .
—  Ej nu tu, sirdstrieka! —  sacīja Tonijs. —  Vai tad tu nere

dzēji —  viņa atsitās pret galda malu!
—  Bet prātā nesajuka! —  vīlies piebilda Mončo.
Mēs vēl brītiņu pastāvējām, bet. verandā viss bija klusu, neviens 

nekustējās. Tad no istabas iznāca Zilonis ar avīzi rokā. Palūkojies

1 Cheri (ir.) — dārgais, mīļais.



apkārt, viņš ievilka gaisu, nometa avīzi un noliecās pār zemē gu
ļošo laulāto draudzeni.

—  Laižamies lapās, —  teica Tonijs, —  kamēr nav par vēlu!
Un mēs jozām prom, ka papēži vien zibēja.
No rita ielu uzmodināja kliedzieni un vaimanas. Ziloniene nebija 

nomirusi. Paņēmusi Zoržu rokās, viņa staigāja pa ielu un pilnā 
rīklē vaimanāja. Un rīkle viņai bija pamatīga. Viņai blakus soļoja 
Zilonis, kluss un drūms, un nemitīgi skatījās uz visām pusēm, it kā 
gribēdams uzzināt, noskaidrot, kas Zoržu nokrāsojis.

Zaļais Zoržs, saritinājies Zilonienes rokās, izskatījās tik līdzīgs 
pļaviņai, ka viņam uzmetās virsū tauriņi.

Ļaudis izskrēja uz ielas, skatījās uz Zoržu un Zilonieni un aiz 
smiekliem beidzās vai nost. Kučierim Čavdaram pat elpa aizrāvās, 
un viņš aizgāja uz mājām padzerties ūdeni un pie reizes atveda 
līdzi arī sievu, lai arī tā paskatās. Mēs ari stāvējām bērnu barā un 
smējāmies.

Bet Ziloniene sametās gluži traka.
—  Smejieties vien, stulbeņi! —  viņa kliedza. —  Smejieties! Jūs 

par to dārgi samaksāsiet! Es iesūdzēšu tiesā visu ielu!!!
—  Piedodiet, kundze, —  ieteicās Cilvēks, kurš nekad nebija 

runājis nepatiesību, —  bet tas radīs zināmas neērtības. Apsūdzēto 
sols visai ielai ir par mazu. Mūs būs jātiesā stadionā.

—  Vai ari kinoteātri «Glorija», —  piebilda dzelzceļnieks.
—  Un pēc tam mums rādīs filmu! —  sacīja brāļi kurpnieki.

—  Par mīlestību!
Mīlestibas filmas viņi dievināja.
Bet Ziloniene viņos neklausījās. Viņa cieši lūkojās Cilvēkā un, 

tikko spēdama valdīt dusmas, teica:
—  Varbūt ne visu ielu, bet tevi vienu iesūdzēšu tiesā! Tev tā 

sola pilnīgi pietiks.
—  Ja tas jūs darīs laimīgu, kundze, —  pasmaidīja Cilvēks, kurš 

nekad nebija runājis nepatiesību, —  es ar lielāko prieku apsēdī
šos uz apsūdzēto sola. Taču baidos, ka darīt jūs laimīgu man nav 
pa spēkam.

— ■ Bet svešus suņus krāsot tev ir pa spēkam? —  iebļāvās satra
cinātā Ziloniene. —  Tas tev ir pa spēkam, vai ne?

—  Jūs esat kļūdījusies ar adresi, kundze! —  atteica mierīgi 
Cilvēks. —  Man nav tik daudz spēka. Kaut gan tā ir lieliska ideja!

—  Ko?! —  iebļāvās Ziloniene trakās dusmās. :— Kas ir lieliska 
ideja?

—  Nokrāsot jūsu suni zaļu, cienītā kundze, —  Cilvēks pieklājīgi 
atbildēja. —  Zaļā ir ļoti jauka krāsa. Pavasarīga!



—  Mitko, tas ir viņš, kas nokrāsoja Zoržu! —  Ziloniene uzsauca 
vīram. —  Viņš to nokrāsoja! Iesūdzēsim viņu tiesā. Tur viņam 
aizbāzīs muti.

—  Gribu jums atklāt kādu mazu noslēpumu, kundze! —  sacīja 
Cilvēks, kurš nekad nebija runājis nepatiesību. —  Es jūsu suni 
neesmu krāsojis. Jūs maldāties.

Ziloniene viņā paraudzījas ar tādu naidu, ka mums šķita —  nupat 
viņa iešņāksies un iekodīsies viņā ar indīgajiem zobiem.

—  Varbūt nemaldos! —  viņa sacīja. —  Pa visu ielu vienīgi tev ir 
zaļā krāsa. Neviens cits māju nav nokrāsojis zaļu. Tu esi nokrā
sojis Zoržu, bet, kā, —  paskaidrosi tiesā. Es pieprasīšu, lai tevi iz
raida. Nabags tāds! Skrandainis!

—  Neņemšu vērā pēdējo vārdu, taču gribu pateikt, cienījamā 
kundze, ka, par spīti tam, ka zaļā krāsa ir vienīgi man, jūsu dzīv
nieku es neesmu nokrāsojis.

—  Zoržs nav nekāds dzīvnieks! —  Ziloniene sašuta. —  Viņš ir 
vēl vairāk cilvēks nekā mēs visi.

—  Lai nu būtu kā būdams, —  Cilvēks atbildēja, —  tas ir strīdīgs 
jautājums. Bet, ja nu atgriežamies pie savas iemīļotās tēmas par 
to, kurš ir krāsojis, tad jāsaka: es neesmu krāsojis to, ko jūs turat 
rokās.

—  Vai tu to vari pierādīt?
—  Es taču jums saku —  es to neesmu darījis! Vai jums ar to 

nepietiek?
—  Tu vari teikt, kas vien tev ienāk prātā! —  Ziloniene nervozi 

iesmējās. —  Bet kas tad tev ticēs! Melo kā čigāns. Taču tiesu inte
resē nevis vārdi, bet fakti. Un fakti ir pret tevi!

Tad nu visi sāka kliegt:
—  Kā tev nav kauna! —  sauca frizieris Koljo. —  Viņš nekad 

nemelo . ..
—  Tu gan laikam domā, ka tava draņķa suņa dēļ Cilvēks ies 

melot! —  rēca brāļi kurpnieki. —  Nospļauties par to su n i. ..
—  Neprātīgs cilvēks! —  pārmetoši sacīja Atanass Muļķītis, kas 

ari bija šeit un, kā vienmēr, šūpoja galvu.
Sacēlās neiedomājams troksnis, visi kaut ko kliedza. Arī Zilo

niene nerimās. Un ta visi centās cits citu pārkliegt ne mazāk kā 
piecas minūtes. Kad visi apklusa, Ziloniene teica:

—  Mani neinteresē, vai viņš melo vai nemelo. Bet vienīgi viņam 
pa visu ielu ir zaļa krāsa, turklāt tieši tāda, ar kādu nokrāsots 
Zoržs. Tiesa to viegli konstatēs. Un tālākais ir viņu darīšana.

—  Bet varbūt tā nav tā pati krāsa! —  ieminējās dzelzceļnieks.
—  Paskatīsimies!



Zoržu pieveda pie žoga. Suns saplūda kopā ar žoga dēliem. Ne
bija nekādas atšķirības.

—  Tā pati! —  triumfēdama sacīja Ziloniene. —  Stāstiet man vēl, 
ka viņš nemelo!

Tai mirklī parādījās Zilonis, kas visu laiku bija kaut kur nozu
dis. Rokās viņš turēja bundžu ar krāsu un sareni.

—  Bundža ir pilna ar Zorža spalvām! —  viņš ņirdzīgi sacīja.
—  Arī sarene ir vienās spalvas! Lūk, paskatieties!

Un piebāza bundžu un sareni cilvēkiem pie deguna. Visi pielie
cās un ieraudzīja, ka sarene un bundža bija pilna Zorža spalvām. 
Iestājās klusums, varēja tikai dzirdēt, kā sprauslāja kučiera Cav- 
dara zirgi.

—  To es atradu viņa šķūnī, —  nikni pavēstīja Zilonis, —  viņa 
šķūnī! Un tur bija vilna. Iesim paskatīties.

Neviens nekustējās no vietas. Cilvēki klusēdami skatījās uz 
Cilvēku, kurš nekad nebija runājis nepatiesību. Viņš stāvēja ap
mulsis, nezinādams, ko iesākt.

—  Melis! —  skaļi noteica Ziloniene. —  Viņš, redzat, nekad ne
melo!

—  Nemelo, tikai kad guļ, —  dzēlīgi piemetināja Zilonis. —  Bet 
varbūt arī tad melo!

Ļaudis no mūsu ielas klusēdami skatījās uz Cilvēku, kurš nekad 
nebija runājis nepatiesību. Nekad neatceros dzirdējis tādu klu
sumu.

Un pēkšņi šai klusumā izdzirdēju pats savu balsi:
—  Viņš tiešām nekad nemelo!
Ziloniene uz mani nikni paskatījās.
—  Nemelo! Ciet klusu, smurguli! Kāpēc tad viņš meloja, ka nav 

nokrāsojis suni? Baidās no tiesas!
—  Viņš nav krāsojis! —  es teicu.
—  Kas tad? —  Zilonis jautāja.
Es klusēju. Gribēju teikt, ka mēs, bet rīkle man aizžņaudzās, un 

es nevarēju pateikt ne vārda.
—  Kas? —  Zilonis neatlaidās. —  Vai tikai es pats nebūšu no

krāsojis?
Tad es izdzirdēju Tonija balsi.
—  Mēs viņu nokrāsojām! —  viņš pateica skaļā un skanīgā balsī.

—  Es, Gurko, viņš un Mončo. Vakar vakarā paņēmām bundžu un 
sareni, un, kamēr Cilvēks, kurš nekad nav runājis nepatiesību, 
sēdēja zem saldā ķirša, mēs nokrāsojām Zoržu.

—  Uzlaidām virsū arī ar smidzinātāju, —  Gurko piebilda,
—  drošības pēc!



Visi atviegloti iesmējās.
—  Jūs melojat! —  iesaucās Ziloniene. —  Melojat, lai viņu 

izpestītu! Kā tad viņš neredzēja, kad jūs Zoržu krāsojāt? Melojat! 
Viņš jūs samācīja.

—  Viņš sarunājās ar Cilvēku, kurš nekad nav runājis nepatie
sību, —  Tonijs norādija uz mani, —  bet mēs pa to laiku krāsojām.

—  Ko tu viņai skaidro! —  Mončo sacīja. —  Pietiek ar viņu no
ņemties!

—  Smurguļi tādi! Stulbeņi! Plikadīdas! —  trakās dusmās kliedza 
Ziloniene. —  Jūs man par visu samaksāsiet!

Cilvēki atkal sāka smieties, sita mums uz pleca, bet abi brāļi 
kurpnieki apsolīja mums par velti uztaisīt katram pa sandaļu pā
rim un aizvest ar vilcienu ekskursijā uz Lakatniku.

Zoržs ilgi pēc tam staigāja zaļš kā pļaviņa, līdz beidzot Ziloņi 
attapās un noskuva viņu līdz ādai. Kurpnieki mums par velti uz
taisīja sandales un aizveda ekskursijā uz Lakatniku. Un kučieris 
Čavdars mūs trīs reizes izvizināja faetonā līdz stacijai, bet no turie
nes mēs gājām mājup kājām.

Atgriezies no sava brauciena un visu uzzinājis, tēvs saņēma 
mani aiz ausīm un stingri noprasīja:

—  Tātad jūs nokrāsojāt Zoržu?
Es nodrebēju un sagatavojos saņemt sodu, bet tēvs pateica:
—  Kad viņam spalva ataugs, nokrāsojiet viņu no jauna!



HORSTS NEIBERTS, 

RUDIJS KUNCS, 

vācu rakstnieki

PASAULES MEISTARSACĪKSTES RITEŅBRAUKŠANĀ

Mēs ar Mikiju un Volfiju skatījāmies televizoru. Tūdaļ viņi 
parādīsies uz ekrāna —  pasaules meistarsacīkšu līderi riteņbrauk
šanā.

Tēvam bija atvaļinājums. Gulēdams uz dīvāna, viņš krāca jau 
turpat divas stundas.

Virtuvē māte gludināja savu labako izejamo kleitu. Viņa skaļā 
balsī uzsauca:

—  Vai tiešām nevar pagriezt klusāk? Ak dievs!
Mūsu komentētājs ziņoja, ka pēc dažām sekundēm Polijas sta

dionā paradīsies četri riteņbraucēji. Viņš nosauca sportistu vārdus 
un valstis, kuras tie pārstāv. VDR riteņbraucēju to vidū nebija. 
Volfijs pārstāja šūpoties ar krēslu.

—  Ir nu gan tie mūsējie, atkal zaudē!
—  Nebaidies, tu jau pats pēc divdesmit kilometriem būtu izlaidis 

garu, —  es sacīju.
Viņš apgalvoja, ka nobrauktu trīsdesmit kilometrus kā nieku, 

ne reizes neapstājoties.
—  Lielību maiss! —  es viņu paķircināju.
—  Un tevi vēl apdzītu! —  viņš nerimās.
Es iesmējos.
— Plātīzers tāds! Kamēr tu atklunkurotu līdz finišam, es jau būtu 

paguvis paēst vakariņas.
—  Kā tad, ar savu veco grabažu! —  Viņš iespurdzās.
—  Skatieties, re, kur viņi! —  iespiedzās Mikija.
Tēvs pielēca kājās.
—  Kas te notiek? Vai jūs ļausiet man kaut piecas minūtes 

atpūsties?
Mēs liptin pielipām pie ekrāna. Viss stadions iegavilējās, un 

skatītāji sāka māt ar rokām. Pirmais velosipēdists, otrais, trešais, 
ceturtais... Cik spēka, min pedāļus. Pēdējā taisne! _Vie-ie-ns! 
Līderis nogāžas gar zemi. Otrs riteņbraucējs, nevarēaams viņu 
apbraukt, arī nolido no velosipēda.

«Uzvar Dānijas riteņbraucējs. ..» komentētāja balss iedrebas.



Stadionā iebrauc galvenā sportistu grupa. To vidū ir visi VDR 
velosipēdisti.

—  Tad nu gan neveicas. —  Tēvs nožāvājās. —  Nokrist pie paša 
finiša!

—  Kurš tad uzvarēja? —  apjautājās no virtuves māte.
Kad mēs trijatā devāmies laukā no istabas, viņa mūs brīdināja:
—  Skatieties tikai, ka nepaliekat pārāk ilgi projām! Neaizmir

stiet, ka mēs ar tēvu šovakar ejam uz teātri.
—  Cik daudz tas ir —  trīsdesmit kilometru? —  vaicāja man Vol- 

fijs, kad mēs bijām nonākuši pagalmā.
Brīdi padomājis, es sacīju:
—  Līdz Papelbahai un atpakaļ.
Viņš uztrausās uz sava velosipēda un uzstāja, lai es braucu šo 

gabalu kopā ar viņu sacensties. Nepaguvu ne pateikt: «Labi jau, 
labi,» -— kad viņš jau metās uz priekšu.

—  Stāt! —  es saucu. —  Atpakaļ!
Viņš atgriezās un vaicāja:
—  Ko tad tu, startu nogulēji, vai?
Es paskaidroju, ka pasaules meistarsacīkstēm iepriekš jāsagata

vojas, kā nākas.
Mēs vienojāmies par maršrutu. No mūsu mājas kalnā, tad pa 

šoseju, nogriezties uz lauku ceļa, pa to cauri mežam līdz tiltam, 
garām akmeņlauztuvēm, no turienes atkal uz šosejas, pie Papel- 
bahas rātsnama apgriešanās un atpakaļ. Tad mēs parādījām viens 
otram mēli, lai pārliecinātos, ka esam veseli, un, brīdi pamasējuši 
kājas, izbraucām uz starta.

Mikija pacēla uz augšu roku un, saliekusi rāditāja pirkstu, šķie
tami nospieda pistoles mēlīti:

—  Pif-paf!
Mēs drāzāmies uz priekšu.
Es tūdaļ izrāvos pirmais un atrados kalna virsotnē.
Uzmanību! Bīstams nobrauciens! Nebremzēdams veikli izvadīju 

savu velosipēdu pa bīstamo vietu. Nogriezies uz lauku ceļa, es 
pirmo reizi pagriezos, lai paskatītos uz Volfiju. Brīnums. Viņš tik 
tiešām bija atpalicis tikai par kādiem desmit metriem! Te pēkšņi —  
bāc! Novērsis uzmanību, pārdrāzos pāri gājēju taciņai un ar stūri 
ietriecos kādā žogā.

—  Urā! —  garām brāžoties, uzsauca Volfijs.
Nekas cits neatlika kā nokāpt no velosipēda, lai iztaisnotu stūri. 

Iespiedis starp kājām priekšējo riteni, es ar pūlēm to atgriezu at
pakaļ. Kad beidzot varēju atkal sēsties uz velosipēda, Volfijs jau 
bija ceļa viņā galā. Patlaban viņš nogriezās mežā.



«Pagaidi tik, es tevi tūlīt panakšu!» cik speķa, mīdams pedāļus, 
es nodomāju. No piepūles ceļgalos sāka čirkstēt.

Meža malā pie mežsarga mājas notika jauna nelaime. Līdz Volfi- 
jam man bija palikuši kādi trīs metri un es jau dzīros viņu apd?īt, 
kad negaidot uz ceļa starp mūsu velosipēdiem izlēca melns taksis. 
Nikni riedams, viņš joza pakaļ Volfijam, kurš, it kā juzdams pēk
šņu spēku pieplūdumu, sāka biaukt divreiz ātrāk. Man bija jāpie
bremzē, lai nesabrauktu suni. Suns dzinās Volfijam gandrīz vai pus
kilometru pakaļ un tad metās man pretī. Zobus atņirdzis, lēkāja 
ap riteņiem. Gribot negribot bija jāceļ kājas gaisā. Tā es zaudēju 
ātrumu. Tagad tam suņagabalam bija vēl vieglāk mani vajāt. Man 
nekas cits neatlika kā lēnītēm ripināt uz priekšu. To darīdams, es 
saucu:

—  Se! Atpakaļ! Se! Mums taču ir pasaules meistarsacīkstes! Vai 
tu nesaproti? Se! Atpakaļ!

Es pat mēģināju aizdzīt suni, izstiepjot kāju. Suns ieķērās kurpes 
papēdī. Dusmās nospļāvies, sāku, cik spēka, zvanīt ar zvaniņu —  
gluži kā uz ugunsgrēku. Beidzot taksis likās mierā un aizvilkās 
uz mājām.

<



«Ja Volfijam ari turpmāk tā veiksies, viņš nudien vēl uzvarēs. 
Viņš droši vien jau ir uz tilta,» es nodomāju.

Tajā pašā bridi ieraudzīju viņa velosipēdu, kas stāvēja piesliets 
pie koka.

Es skaļi iesvilpos.
—  Tūlīt! —  Volfijs atsaucās aiz krūmiem.
Nolēmu tikmēr atvilkt elpu.
—  Es uzrādīju labu rezultātu, —  sacīja Volfijs. —  Ja vien tu 

esi godīgs cilvēks, palaidīsi mani priekšā.
Es nogaidīju, kamēr viņš pazūd aiz nākamā līkuma.
Sāka līņāt. Pie akmeņlauztuvēm es —  pamatgrupa —  pievienojos 

vadošajai grupai —  Volfijam. Mūsu treniņtērpi bija izmirkuši līdz 
pēdējai vīlītei. Abi kopā aizbraucām līdz autostrādes tiltam un pa
slēpāmies zem tā no lietus.

Pēc pusstundas lietus pierima.
—  Vai tu domā griezties atpakaļ? —  vaicāja Volfijs.
—  Un tu?
—  Vai līdz Papelbahai vēl tālu?
—  Tev, liekas, ir neērts sēdeklis? —  es apprasījos.
Viņš papurināja galvu.
—  Tagad nogriezīsimies uz šoseju, —  es paskaidroju, —  un pēc 

pusstundas būsim pie Papelbahas.
—  Braucam! —  viņš iesaucās.
Uz šosejas man atkal bija jābrīnās. Vareni, Volfij! Kilometrus 

piecus viņš brauca, neatpalikdams no manis ne par metru. Tad 
sāka braukt mazliet lēnāk. Attālums starp mums pieauga. Man 
kļuva viņa mazliet žēl. Lai uzmundrinātu viņu, es izlikos piekusis. 
Kad viņš bija piebraucis tik tuvu, ka varēja mani sakļausit, es 
sāku žēlotiēs:

—  Kājas vairs neklausa! Beidzos vai nost aiz slāpēm! Kā tu 
jūties?

Neteikdams ne vārda, viņš padrāzās man garām.
«Lai jau, pabrauks metru divdesmit priekšā,» es nodomāju. 

«Tāpat es viņu apdzīšu!»
Pr-r-r! Nokrita ķēde. Velna milti!
Es nolēcu no velosipēda un mēģināju uzlikt ķēdi. Taču ķēde bija 

tā iesprūdusi, ka vispirms vajadzēja atskrūvēt uzgriezni. Tas, pro
tams, būtu tīrais nieks, taču laiks bija pagalam. Tikmēr Volfijs 
jau bija gabalā.

Ar to vēl nelaime nebija galā: tikko biju piebraucis pie pār
brauktuves, aiz kuras sākās Papelbaha, man deguna priekšā aiz
vērās barjera.



Pagāja dažas minūtes, līdz parādījās vilciens un elsdams pūz
dams un dārdēdams padrāzās garām. Tā nu iznāca, ka Volfijs Papel- 
bahā jau bija pagriezies atpakaļceļam, kamēr es vēl tikai braucu 
turp.

—  Piespied, piespied! —  viņš sauca, drāžoties garām.
Es traucos pa ielām, strauji pagriezos pie rātsnama un sarāvos: 

atskanēja svilpiens.
Satiksmes regulētājs aizšķērsoja man ceļu. Aiz muguras nočīk

stēja bremzes.
—  Palaidiet mani, lūdzu! —  es lūdzos.
Cilvēks baltā formas cepurē mani bargi uzlūkoja.
—  Vispirms paskaidro, kādu pārkāpumu tu izdarīji.
—  Pārāk ātri braucu? —  es pieklājīgi apvaicājos.
Viņš piegrūda man pie krūtīm zizli.
—  Vai tad tu nezini, ka vispirms jāapskatās un jāizstiepj roka 

un tikai tad var izdarīt pagriezienu?
Es pamāju ar galvu, nenovērsdams acis no bruģakmens.
—  Kurp tu dodies?
—  Dzenos pakaļ brālim. Viņš jau ir kilometrus trīs man priekšā. 

Mums ir pasaules meistarsacīkstes riteņbraukšanā, —  es paziņoju.
—  A k tā gan! Tikai ievēro, ka iela nav nekāda sacensību 

trase! —  Viņš padraudēja man ar pirkstu.
To es nekad neesmu varējis paciest. Tāpēc es viņam nopietni 

paskaidroju:
—  Mēs abi esam no Volfsnicas. Gandrīz visu ceļu braucām pa 

mežu. Vai jūs man tagad ļausiet braukt?
Man aiz muguras sāka nepacietīgi signalizēt automašīnas un 

motocikli.
Satiksmes regulētājs uzsita man pa plecu.
—  Brauc, —  viņš sacīja. —  Pielūko tikai, turies labajā malā! 

Lai notiek, apturēšu tevis dēļ satiksmi uz kādu brīdi!
Kā viesulis izdrāzos no Papelbahas, neviens čempions mani ne

būtu panācis. Drīz vien man garām aizrūca kravas mašīna. Es tai 
iesēdos astē. Tagad biju pasargāts 110 pretvēja un tas vairs nesama
zināja manu ātrumu. Tas tik bija brauciens! Viegls un ātrs!

—  Pit! Pēter! —  pēkšņi atskanēja man aiz muguras.
Volfijs ceļmalas grāvī rosījās ap savu velosipēdu.
—  Šurp tehnisko palīdzību!
Es metos pie viņa. Tūdaļ pamanīju, ka viņš nupat ir raudājis.
—  Avārija?
Viņš norādīja uz pakaļējo riteni.
—  Riepa izlaida gaisu . . .



Es izbijos.
—  Sadurta?
Viņš paraustīja plecus.
Es apskatīju ventili. Tas bija kārtībā. Bet, kad sāku sūknēt riepā 

gaisu, atskanēja šņākoņa. Rezerves kameras nebija. Ko lai iesāk?
Mēs apsvērām, ko darīt. Tēvs un māte dzīrās iet uz teātri. Ja mēs 

iesim kājām, tad nokavēsim. Naudas, lai nopirktu gumijas ielāpu, 
mums nebija . . .

Man galvā iešāvās doma:
—  Darīsim tā! Es aizdrāzīšu uz māju, izstāstīšu, kas noticis, un 

paķeršu ielāpus.
Sviedriem noplūdis, es iedrāzos pagalmā.
—  Urrā! Uzvarēji! —  Mikija tūdaj pat grasījās man uzmaukt 

galvā lauru vainagu no pienenēm.
—  Pagaidi! —  es noelsos. —  Tas vēl nav finišs!
Tēvs dusmojās:
—  Kur jums prāts rīkot sacensības tik garā ceļā? Tu esi vecā

kais, tev vajadzēja to saprast! Pasteidzies —  drīz satumsīs! Tūdaļ, 
līdzko atgriezīsieties, —  marš gulēt! Skaidrs? Mums ir jāiet, citādi 
nokavēsim pirmo cēlienu! Mūždien kaut ko izgudrojat!

Šoreiz es nebraucu caur mežu, bet taisni pa šoseju, lai ātrāk no
kļūtu pie Volfija.

Kad tiku līdz tai vietai, kur palika Volfijs, jau krēsloja. A k šaus
mas! Viņa tur nebija. Un velosipēds arī kā izkūpējis.

«Droši vien aizgājis kājām caur mežu,» es nodomāju. «Un velosi
pēdu paņēmis līdzi!»

Es drāzos atpakaļ.
Pie autostrādes tilta nospiedu dinamo slēdzi, un tas sāka dūkt. 

Iedegās gaisma. Ātrāk cauri tunelim!
Izbraucis no tuneļa, uz brīdi apstājos. Gaisma nodzisa. Tad nu 

gan tumšs šeit mežā! Un kāds klusums! Es iesvilpos: vienu garu 
svilpienu, trīs —  īsus. Tad ieklausījos.

No tālienes atskanēja tāds kā kliedziens. Varbūt tur Volfijs sauc 
palīgā? Jāsteidzas glābt!

Mans velosipēds lēkāja pa saknēm. Dubļsargi kratījās. Mani zobi 
klabēja. Pēkšņi stūre man izrāvās no rokām. Es nokritu. Kad mē
ģināju celties kājās, kāds mani no mugurpuses sagrāba aiz biksēm.

—  Laid vaļā! —  es iebrēcos un metos uz priekšu.
Stirkš! Bikses saplīsa. Varbūt mani aizķēris uz raga kāds briedis? 

Bet tad es tumsā saskatīju, ka bikšu driskās karājas uz resna zara.
Man sāpēja labā roka, tās āda ņirbināja, it kā roka būtu notirpusi. 

Man bija bail to kustināt. Paldies dievam, kauli nečirkst. Tātad



\

lauzta nav. Kāpēc gan tā dur un skrubina no elkoņa līdz pirkstu 
galiem?

Es apskatīju velosipēdu. Tā arī ir! Luktura stikls sašķīdis driskās! 
Pagriezu priekšējo riteni. Ne mazākā gaismas stariņa . ..  Pekles 
tumsa!

Nekas cits neatlika kā stiept pie rokas savu ķerru. Ik pa brīdim 
es uzminu uz kāda sausa zara un katru reizi sarāvos. Metās vēss. 
Pēkšņi_kaut kur pavisam tuvu atkal atskanēja stiepts kliedziens:

—  Uūū, u-u-u-ū!
Man aizcirtās elpa. Taču tad es atcerējos, ka tā brēc pūces.
Beidzot tiku no meža laukā. Klusiņām zagos garām mežsarga 

mājai, lai mani nesaostu tas sasodītais taksis. Bet, tikko atskatījos, 
ieraudzīju sev aiz muguras divas kvēlojošas acis.

Aizmirsis par sāpošo roku, es uzlēcu velosipēdā un, cik spēka, 
sāku mīt pedāļus.

Pavēros atpakaļ tikai tad, kad biju sasniedzis Volfsnicu. Degošās 
acis bija tālu aiz muguras, taču tās nepārstāja man sekot.

Es apstājos pie apgaismotas veikala vitrīnas. No šķērsielas ar 
velosipēdiem izbrauca divi meža cirtēji. Kvēlojošās acis bija viņu 
velosipēdu lukturīši.

Kur gan palicis Volfijs?
Kad iegāju istabā, viņš sēdēja pie galda un ar baudu tiesāja va

kariņas. Viņa galvu rotāja lauru vainags no pienenēm.
—  Beidzot tu esi klāt! —  viņš mani apsveica.
Mikija sāka bērt:
—  Viņš jau sen ir mājās. Viņu atveda kravas mašīna. Mēs te 

suminām uzvarētāju. Gribi, es tev arī ieliešu tēju?
Kurš tad galu galā ir uzvarētājs? Labi, nav ko ar viņiem pīties. 

Es taču esmu vecākais brālis.



JALM ARS SEDERBERGS, 

zviedru rakstnieks

JOKDARIS

Vakar, ejot pa ielu, man garām paslīdēja kāda pazīstama seja. 
Seja bija bāla un gurda, bet vaibsti asi iezīmēti.

Es nezināju šā cilvēka vārdu. Nebiju pat gluži pārliecināts, vai 
esmu viņu kādreiz redzējis, varbūt pirms daudziem gadiem, taču 
nevarēju atcerēties, kad un kādos apstākļos. Viņa seja manī bija 
modinājusi interesi, bet es nezināju, kāpēc, un pārcilāju dažneda
žādas atmiņas no manu atmiņu krājuma, lai varētu šo personu 
noskaidrot, tomēr darbs bija veltīgs.

Vakarā aizgāju uz teātri. Tur es šo cilvēku, man par lielu pār
steigumu, ieraudzīju uz skatuves kādā nenozīmīgā lomā. Viņš bija 
tikai viegli grimējies, es viņu tūlīt pazinu un uzmeklēju viņa vardu 
programmā. Es to atradu, tomēr vārds man bija nepazīstams. Ar 
kāpinātu interesi sekoju viņa spēlei. Viņš tēloja nožēlojamu, pa
stulbu un smieklīgu apkalpotāju, par kuru visi uzjautrinājās. Loma 
bija tikpat necila kā pati luga, tomēr viņš savu lomu spēlēja 
iemācīti un nosacīti, bet viņa balsī lāgiem ieskanējās skarbi un asi 
toņi, tie nemaz neatbilda lomai.

Šie toiii skanēja man ausīs vēl vēlu naktī, kad es staigāju pa 
savu istabu. Ar to palīdzību man beidzot laimējās atrast atmiņas, 
kas stāstīja par viņu. Atcerējos, ka mēs esam bijuši skolas biedri, 
bet viņš bija daudz gadu jaunāks par mani. Kad es mācījos aug
stākajā klasē, viņš bija zemākās klases skolnieks.

Būdams pēdējās klases audzēknis, es kādu rītu brokasta laikā 
stāvēju pie loga. Starpbrīži man šķita sevišķi garlaicīgi, es ne
kad nezināju, ko ar tiem iesākt. Zināju, ka neprotu nākamās stundas 
vielu, bet nespēju piespiesties to pārlasīt. Nelielo nemieru, ko iz
jutu par nākamo stundu, allaž notrulināja lielāks nemiers —  ne
miers par manu nākotni, mokoša noģida, ka mani sagaida tikpat 
tukšas un nejēdzīgas dienas kā tagad.

Un tā es staigāju pa gaiteni, sabāzis rokas kabatās, un nezināju, 
ko iesākt. Lāgu lāgiem apstājos pie atvērtā loga. Tā stāvot, manu 
interesi savaldzināja kāds neparasts notikums, kas norisinājās 
pagalmā tieši zem vaļējā loga. Pagalmā, izstiepies uz muguras, 
gulēja mazs, gadus desmit vienpadsmit vecs puisēns, daudzu citu 
zēnu ielenkts. Zēnu sejas —  vismaz vairākuma —  pauda ļaunu



ziņkāri, kuru bērni vai neizglītoti cilvēki neprot apslēpt. Kāds 
neliels, plecīgs zēns ar platiem vaigu kauliem, kuru dēļ viņš izska
tījās visai spēcīgs savam vecumam, stāvēja apļa priekšā, turēdams 
rokā rīksti.

—  Tu esi mans vergs, —  viņš uzsauca guļošajam puisēnam.
—  Vai tā nav? Saki: «Es esmu tavs vergs.»

—  Es esmu tavs vergs, —  bērns atbildēja; bija noprotams, ka 
viņš to nesaka pirmo reizi.

—  Piecelies! —  lielākais zēns pavēlēja.
Mazais puisītis piecēlās.
—  Atdarini B., kā viņš ienāk klasē!
B. bija skolotājs, kas staigāja ar kruķiem. Mazais puisēns pa

gājās pāris solu ārpus apļa, kas viņa priekšā pavērās, lai atbrīvotu 
telpu. Tad puisēns atgriezās uz improvizētās skatuves un ar rokām 
un kājām izdarīja tādas pašas kustības, kādas izdara cilvēks, kas 
staigā ar kruķiem. Viņš to paveica ļoti la b i. . .  ilūzija bija pilnīga, 
un skatītāji gavilēja, bet mazais aktieris palika nopietns. Viņa seja 
bija šaura un bāla, bet drēbes melnas. Varbūt viņš nule bija zau
dējis tēvu vai māti.

—  Smejies! —  pavēlēja otrs zēns, viegli nošmiukstinādams 
rīksti, ko turēja rokā.

Puisēns mēģināja to darīt, bet viņam nelaimējās. Sākumā viņa 
smiekli skanēja neīsti, bet pēc neilga laiciņa viņam jau laimējās 
smieties pilnīgi dabiski, un viņš pavērsās pret savu «kungu», itin 
kā smietos tieši viņam. Taču tas jau cerēja izdomāt kādu jaunu iz
darību savam vergam.

—  Saki: mana veča ir riebīgs slotaskāts.
Puisēns nevarīgi palūkojās apkārt uz visām pusēm. Redzēdams, 

ka neviens viņam nedomā palīdzēt, —  tieši otrādi, visi saspringti 
stāvēja, gaidīdami kaut ko patiesi jautru, —  viņš, cik vien klusi 
uzdrīkstēdamies, teica:

—  Mana veča ir riebīgs slotaskāts.
Atskanēja neaprakstāmas gaviles.
—  Smejies! Raudi!
Bērns mēģināja atdarināt raudas, bet pamazām viņš bija ieslī

dējis tajās noskaņās, kādas izteica pavēle. Raudas iesprūda viņa 
kaklā, un viņš sāka raudāt pa īstam.

—  Liec viņu mierā, viņš taču tiešām raud! —  apli ierunājās kāds 
vecāks zēns.

Tai brīdi atskanēja skolas zvans.
Pēc dažām dienām šis puisēns paskrēja man garām ceļā no sko

las. Es pamanīju, ka viņa svārciņi uzrāvušies uz augšu.



—  Pagaidi, —  es viņam uzsaucu, —  tavi svārki mugurā uzrā
vušies uz augšu.

—  Nē, tie nav uzrāvušies, viņi tos pārgrieza ar spalvas nazi, —  
zēns atbildēja.

—  Un laikam gan viņi notraipīja arī tavu grāmatu? —  es vai
cāju.

—  Ja, viņi to iesvieda noteka.
—  Kāpēc viņi izturas pret tevi tik Jauni?
—  Es nezinu. Viņi ir par mani stiprāki.
Cita iegansta viņš nezināja. Taču tas nebija tikai tāpēc, laikam 

gan zēnus uzbudināja kas cits. Es redzēju —  viņš atšķiras no ci
tiem. Izņēmums, novirze allaž kaitina bērnus un salašņas. Skolas 
zēna neikdienišķlbas skolotāji nosoda ar lēnīgu aizrādījumu vai 
ar sausu un veciski satīrisku izsmieklu, bet biedri to nosoda ar 
kāju spērieniem un dunckām, asiņainu degunu vai sagrieztiem 
svārkiem, rūpīgi jumta notekā noslēptu cepuri vai ielas notekā 
iesviestu skaistu grāmatu.

Tagad nu viņš ir aktieris; tam viņš bija nolemts. Tagad viņš no 
skatuves runā plašai publikai. Būtu jābrīnās, ja viņš negūtu panā
kumus, esmu pārliecināts, ka viņam ir talants. Iespējams, ka viņš 
savu īpatnību pamazām vērtis izcilā mākslā, kurai citi mēģina 
pielāgoties kā pieticīgi kārtnie darbības vārdi.



HOSE EDUARDO SUNJ1GA, 

spāņu rakstnieks

KORAĻĻU ZARIŅŠ

Podnieka darbnīcā, kas slīgst puskrēslā, sēž kāds vīrs. Viņa rokas 
kust viena kustēšanā. No āra viņu tikko var redzēt, bet cilvēki 
zina, ka podnieks ir darbnīcā, jo no turienes skan nemitīga dū
koņa. Paklusa, dobja dūkoņa, kas pavada vienkāršas ierīces darbu. 
Šai ierīcē ietilpst koka pedāļi un virves, un tā iedarbina podnieka 
ripu.

Dienas vidū spožās saules dēļ, kura spīd uz ielas, tumsa darbnīcā 
liekas vēl biezāka, tā ka aiz plata, izplūdušā podnieka silueta grūti 
kaut ko saskatīt; podnieks sēž pie pašām durvīm, noliecies pār 
saviem darinājumiem. Visi trauki tiek veidoti no mīkstiem, viegli 
apstrādājamiem māliem, kas salikti ap viņu atsevišķās čupiņās 
juku jukām ar pusgataviem traukiem. Tepat salikti podi ar dažadu 
krāsu māliem. Podniekam aiz muguras rindiņā izkārtojušās daž
dažādas krūzes, gaidīdamas, kad tās bāzīs krāsnī. Vārdu sakot, tā 
ir parasta darbnīca ar tai neatņemamiem primitīvas podniecības 
priekšmetiem un procesiem, ar tai piemītošām valgas zemes un 
koksnes smakām. Darbnīcas dibenā neskaidri iezīmējas maza, ļoti 
vāja, neviena neievērota zēna augumiņš; mīdams ar kājām pedā
ļus, viņš griež podnieka ripu. Podnieks ik mirkli dod zēnam dažādus 
norādījumus: palēnināt, paātrināt ripas apgriezienus vai arī to 
apstādināt. Neviens cits nevarētu saprast šos norādījumus, kas tiek 
tik aprauti un neskaidri izrunāti, —  tie ir jāsadzird un nekavējoties 
jāizpilda. Runāt zēnam nav atļauts, viņam tikai jāpaklausa stin
grās pavēles un jānoklausās komplicētās, aizskarošās piezīmes un 
nepieklājīgie vārdiņi, kurus, būdams vēl gluži bērns, viņš neiden
tificē ar to īsto nozīmi.

Ar lupatām notītas podnieka kājas uzliktas uz aitādas. Jau dau
dzus gadus tās viņam slikti klausa; pamazām lobās nost āda, nagi 
un pirksti ir kropli saliekti, un aizvien neciešamākas kļūst sāpes. 
Tāpēc tad arī pēc ilgas gudrošanas podnieks safabricēja vienkāršu 
ierīci, kas griež apkārt podnieka ripu, un nedziedināmi slimās kā
jas viņam aizstājis mazais vergs, kurš ir gandrīz pilnīgi apslēpts 
citu acīm darbnīcas tumsā.

Zēns ir ļoti vājš un tikko turas uz kājām, kad, iestājoties vaka
ram, pieceļas no savas vietas pēc tam, kad augu dienu ir darbinājis



podnieka ripu un pastāvīgi lējis renītē ūdeni, lai samitrinātu mālus. 
Bet to zina tikai nedaudzi, un darbnīcas pustumsā reti kāds ielū
kojas, tur uzreiz nemaz nav saredzams zēna vārgais augumiņš, kas 
klusībā smagi strādā sava saimnieka labā. Viens no tiem, kurš zi
nāja, ka tāds zeņķis eksistē, bija jauns zvejnieks, vārdā Iktio. 
Dažreiz, notrāpīdams izdevīgu bridi, kad saimnieks iet pie krāsns, 
atspiedies pret durvju stenderi, Iktio sāk ar zēnu sarunāties un 
atbild uz tā jautājumiem par jūru un par laivām. Ne vienreiz vien 
zēns savās iedomās sēdās laivā un, saules sasildīts, ķērās pie airiem. 
Bet sapņi ir spītīgi, tie nepārvēršas īstenībā, un zēns tikai jūsmo 
par zvejnieku, kas ir vecāks par viņu, stiprāks un pašpārliecinātāks 
un kas viņam stāsta tik daudz interesantu un apbrīnojamu noti
kumu.

Arī tuvumā dzīvojošie bērni pazīst mazo vergu. Kad saimnieka 
nav darbnīcā, viņi pieiet pie durvīm un, neuzdrīkstēdamies iet 
iekšā, vienmēr jautā:

—  Ko tu dari, Dunion?
—  Griežu podnieka ripu, —  mazais vergs atbild.
Viņš slikti izrunā vārdus, ne tā kā citi bērni un ne vienmēr 

vienādi, turklāt arī balss viņam skan kaut kā dīvaini spalgi. Tas 
rada bērnos izbrīnu, bet arī patīk, tādēļ viņiem allaž gribas apru
nāties ar Dunionu. Nereti viņi tam uzdāvina kādu dateli vai man
deles, un pēc viņu mirdzošajām acīm var redzēt, ka pret mazā 
verga darbu viņi izturas ar cieņu un apbrīnu.

Bet gadās, ka Dunions vairākas dienas pat ne muti neatver —  
viņam nav ar ko parunāt. Viņš tikai kaut ko dungo —  klusi, gan
drīz bez skaņas, lai saimnieks neizdzirdētu, jo tas uzskata, ka zē
nam nav velti jāizšķiež spēki un jānovērš uzmanība no darba. 
Darbnīcā dzirdama tikai podnieka ripas dūkšana un saimnieka 
pavēles.

Liedams renītē ūdeni, ar ko tiek samitrināti māli, zēns domā par 
šā vecā un slimā vira sakropļotajām kājām, pārcilā savā galvā 
kādas tālas atmiņas un slepus pamet acis uz garāmgājējiem, kas 
šaudās turp un atpakaļ gar atvērtajām darbnīcas durvīm. Viņš 
sapņo par to dienu, kad Iktio viņu aizvedīs uz jūrmalu, kur viņi 
iesēdīsies laivā un brauks pazvejot. Viņš jau izdomājis arī sarunu, 
kuru uzsāks ar Iktio, un jautājumus, kādus uzdos viņam un citiem 
zvejniekiem, un pat to atbildes. Dunions tic, ka ar zvejniekiem 
viņam būs ļoti jauki, kaut gan nekad agrāk tos nemaz nav redzējis. 
Un, ja iesēstos lielā laivā, varētu doties arī uz tālajām zemēm vai 
arī uz citām pilsētām salā un apstāties šo pilsētu ostās vasaras 
dienās, kad spoža gaisma un saule dedzina ādu. Jo tieši tad cilvē



kiem ir galvā lielas salmu platmales, kas aizsargā seju un plecus no 
svelmes. Saule it ka dursta miesu, un sviedru lāsītes bagātīgi 
spiežas ārā uz krūtīm un muguras, toties cik patīkama sajūta, kad 
tās pēc tam dzidrām straumītēm rit lejup gar gurniem.

Ar kādu baudu viņš zvejotu, vilktu tīklus, kas pilni daždažādām 
zivīm, kuras var pārdot, un par ieņemto naudu nopirktu augļus un 
pienu. Iktio saka —  viņš daudz labprātāk ēdot ābolus nekā kaltē
tas dateles. Var vēl nopirkt arī garšīgos, apaļos veģus; tajos taču 
nemēdz gadīties akmentiņi, kā tas ir tumšajā maizē, un tāpēc ēdot 
zobi neaplūst un nav arī vajadzības pastāvīgi spļaudīties. Un arī 
salmu tajos nav. Šie veģi ir balti, gan ne tik balti kā audekls, un 
tikai garoziņa tiem ir zeltaina. Tie ir tik lieli, ka veģis nebūt nav 
katrā ziņā jāapēd uzreiz —  vienu pusi var apēst tūlīt, otru —  vēlāk, 
un tajā pat var padalīties ar Iktio, kad viņš parādās pie durvīm.

Gan maizi, gan daudz ko citu pārdod tepat tuvumā. Dunions to 
zina, jo tirgus pārdevēju kliedzienus, lielot savu preci, viņš dzird 
gandrīz augu dienu.

Kaut viņš tikai varētu ēst dažādus gardumus, zvejot un kopa ar 
citiem bērniem aiziet tālu, tālu, līdz pašam līdzenumam, kur vasaru 
tiek rīkotas zirgu sacīkstes, kuras viņš nekad nav redzējis, bet 
kuras iedomājas kā kaut ko loti interesantu un aizraujošu!

Līdz mazā verga ausīm no ielas nonāk sarunu fragmenti, kuriem 
varbūt citu cilvēku uztverē nav nekādas nopietnas nozīmes. Bet 
zēns tos kāri tver, kaut arī nesaprot visu šo vārdu jēgu, sasaista 
tos ar jau agrak dzirdēto, apjēgdams, ka aiz drūmās darbnīcas robe
žām pastāv milzīga pasaule, kas viņu gaida. Viņš zina, ka ap viņu 
ir bezgala daudz visādu brīnumu, un it kā ieelpo to aromātu. Redzēt 
tos, mesties tiem klat, tiklīdz radisies izdevība, pašā pirmaja mirklī, 
kad būs iegūta brīvība .. .

Šodien, tāpat kā vienmēr, viņš raudzījās uz ielu, kur sākās viņa 
sapņa cejš, un jau redzēja sevi skrējām uz jūru, kad pēkšņi kāds 
zaldāts, apstādamies pie darbnīcas durvīm, aizsprostoja visu 
gaismu. Zaldāts uz viņu skatījās un kaut ko vaicāja. Viņš bija jauns 
un loti vājš. Viņa izmocītajā sejā bija iegūlušas dziļas noguruma 
ēnas, bet lielās, melnās acis bailīgi skraidīja. Dunions uzminēja, ka 
tas ir zaldāts, pēc tā krūšu un lielu bruņām. Bruņas aizsarga no 
zobena un pīķa. Tiesa, tādi ieroči var ievainot atklātās ķermeņa 
daļas, bet tas nav tik bīstami, jo tur brūces viegli sadzīst. Lielu 
bruņas aizsedz kāju no ceļgala līdz potītei tiem, kuriem daudz 
jāstaigā. Zaldāti pārvietojas no vienas vietas uz otru turp, kur 
notiek kari, un viņi soļo vienmēr, kad viņiem pavēl. Dunions ne
dzirdēja, ko zaldāts runāja. Bet varbūt tas nemaz nerunāja, tikai



kustināja lūpas. Zēns vienīgi dzirdēja, kā saimnieks met krāsnī 
malku un visu laiku kaut ko rūc. Bet tad saimnieks pagāja nost 
no krāsns un ievēroja zaldātu, kas ar savu augumu bija gandrīz 
pilnīgi aizsedzis durvis. Tas viņu pārsteidza. Zaldāts steigšus pa
zuda, bet sirmgalvis, aiz brīnumiem atvēris muti, noskatījās tam 
pakaļ. Tad viņš pagriezās pret Dunionu:

—  Kas šis zaldāts tāds bija? Ko viņš gribēja?
Bet kā lai Dunions zina, ko zaldāts jautāja. Viņš taču uz to tikai 

skatījās, redzēja, ka zaldāts ir jauns, ka viņš ir noguris un grib 
dzert. Viņi bija raudzījušies viens otrā ne vairāk kā vienu minūti, 
viņi pat nebija pazīstami, un vispār viņš nekad nebija ievērojis, 
ka tas būtu staigājis pa viņu ielu.

—  Vai tu nedzirdi, vai? Ko viņš gribēja?
Dunions kaut ko neskaidri nomurmināja. Tad saimnieks pienāca 

viņam tuvāk klāt.
—  Ko tu murkšķi? Vai viņš kaut ko nepaņēma?
Saimnieks acīmredzot domāja, ka zaldāts, izmantodams viņa 

prombūtni, būs nočiepis kādu trauku, bet zēns nolēmis noklusēt. 
Dusmas, kas sirmgalvim pastāvīgi vārījās sirdī, izlauzās uz āru, un 
viņš sāka sist Dunionam pa galvu un pa seju. Tālab viņam nemaz 
nebija jāceļ augstu rokas, jo zēns sēdēja uz klona grīdas, nolaidis 
kājas renītē, kur atradās ierīce. Lūkodams izvairīties no jauniem 
sitieniem, kas birtin bira no nežēlīgajam rokām, kuras bija apli
pušas ar slapjiem māliem, zēns metās sānis un, nokritis garšļaukus 
uz grīdas, sāka kliegt. Šādi kliedzieni darbnīcā skanēja diezgan 
bieži. Pareizāk sakot, nevis kliedzieni, bet bļāvieni, ko pavadīja 
skaļa šņukstēšana. Tādās reizēs zēns mazliet atmeta galvu atpakaļ 
un aizvēra acis. Viņa seju sašķobīja grimase, kurā izpaudās izmi
sums un sāpes, varbūt pat skaudrākas nekā sāpes no sitieniem, ar 
kuriem viņam uzklupa sirmgalvis. Tad jau viņš varēja kliegt un 
spiegt, cik viņam tīk, elpot ar pilnu krūti, izjūtot pat tādu kā baudu.

Gadījās, ka viņa skaļā raudāšana piesaistīja bērnu uzmanību, 
kuri vēroja notiekošo no pretējās ielas puses, cits ar citu saskatī
damies un cits citu grūstīdami. Taču šoreiz Dunionam vajadzēja 
savaldīties, jo saimnieks draudīgi atvēzējās ar pātagu.

Dažus acumirkļus abi sastinga katrs savā pozā. Dunions juta, ka 
asaras uz vaigiem lēnām nožūst, un saimnieks atkal aizsteberēja 
uz krāsns pusi. Šai brīdī durvīs pēkšņi parādījās smaidošais Iktio. 
Zvejnieks bija tik garš, ka ar galvu skārās gandrīz pie durvju 
palodas, bārda viņam bija gaiša, bet āda saulē iedegusi pavisam 
tumša. Tas viss Dunionu allaž sajūsmināja, un viņam tik ļoti gri



bējās pieiet Iktio tuvāk klāt, pieskarties viņam, šikāk viņu ap
skatīt.

Izraudzījis zvejnieku, Dunions uzreiz sāka kustēties, bet piecel
ties no grīdas tomēr neuzdrīkstējās.

—  V iņš mani piekāva, —  zēns sūdzējās, norādīdams uz to pusi, 
kur bija nozudis sirmgalvis. —  Dauzīja pa galvu.

Iktio droši vien saprata, ko Dunions runāja. Nem itīgi raudzīda
mies zēnā, viņš deva zīmes, cenzdamies ar tam aizstāt mierinājuma 
vārdus. Dunions arī tiešām mazliet nomierinājās, drauga klāt
būtnē juzdamies drošāk. Viņš tam ietu līdzi, vienalga, uz kurieni, 
un, kaut gan vēl ne reizes nebija tam sacījis: «Paņem mani 
līdzi,» —  zināja, ka zvejnieks pats prāto par to, lai kaut kā dabūtu 
viņu no šejienes prom un aizvestu uz jūrmalu.

Dunions lūkojās draugā plati ieplestām acīm, gaidīdams izdzirdēt 
kaut vienu vārdu, kas viņā iemestu cerību dzirkstelīti. Bet zv e j
nieks klusēja, liekas, kaut ko domāja un visu laiku berzās gar dur
v ju  stenderi. Tā pagāja dažas minūtes, un pēkšņi Iktio, savicinājis 
labo roku, pasvieda zēnam kādu priekšmetu.

—  Tas tev, —  viņš uzsauca.
Priekšmets bija pavisam mazs. Noķēris to gaisā, Dunions sākumā 

nodomāja, ka tā ir datele vai kāds ēdams gliemezītis. Apskatījis 
to, zēns ļoti izbrīnījās. V iņš pirmo reizi mūžā redzēja tādu sarkanu 
zariņu, pavisam cietu un grubuļainu. Protams, tas nav augs, nav 
nekāda no māla pagatavota lietiņa, nav ne dzīvnieka kauliņš, ne 
jūras akmentiņš. A r savu krāsu un fbrmas vienkāršību šis priekš
mets bija skaists un visai atgādināja spožu liesmu. Bet brīnums gan, 
kāpēc tas ir tik salts, kad pie tā pieskaras?

Un tomēr zēns juta, kā viņa roka, kas bija sažmiegusi šo dī
vaino priekšmetu, kļūst aizvien siltāka un kā pamazām visā augumā 
ieplūst tīkams siltums. Šai mirklī viņš neredzēja neko citu kā vien 
brīnišķīgu dabas veidojumu, kura cildenums un spēks pārgājis arī 
uz viņu. Beidzot mazajam vergam  bija lemts ieraudzīt kaut ko 
agrāk neredzētu, pie kā var pieskarties viņa netīrās, vārgās ro
kas, —  dārgumu, viņam nepieejamu pasaules daļiņu, drauga 
dāvanu. Tas, ka viņam piederēja tāds dārgums, Dunionā izraisīja 
gandrīz nevaldāmu sajūsmu, pildīja viņa sirdi ar laimes sajūtu, 
kuru viņš nekad nebija pazinis, un tai pašā laikā viņu satrauca. 
No kurienes tas radies? Kas tas ir?

Zēns pacēla galvu, lai to pajautātu Iktio. Bet tas jau bija aizgā
jis —  droši vien viņu bija izbiedējuši atpakaļ nākošā saimnieka 
soļi. Acum irklī Dunions iebāza zariņu starp kājas pirkstiem, 
cenzdamies apslēpt satraukumu. Kad sirmgalvis piegāja pie



podnieka ripas un pie tās apsēdās, zēns, it kā nekas nebūtu noticis, 
turpināja darbu. Saimnieks sēdēja pret viņu ar muguru, noliecis 
galvu uz sāniem, lai labāk redzētu trauku, ko ar abām rokām v e i
doja. Smagā elpa, kas spieda viņam krūtis, ar troksni rāvās uz āru. 
Laiku pa laikam viņš kaut ko paklusām murmināja un deva zēnam 
kādu norādījumu. »

Dunions ik pa brīdim uzmeta acis saimnieka mugurai un tad 
atkal raudzījās uz sarkano zariņu, kas joprojām rēgojās starp kājas 
pirkstiem. Zēns domāja, ka Iktio vēl atnāks tam pakaļ, bet varbūt 
viņam vēl ir daudz tādu zariņu, un vienu no tiem zvejnieks viņam 
uzdāvināja. Diēzi! V ai tad nabagam var piederēt tāds dārgums? 
Zēns baidījās, ka saimnieks pamanīs zariņu un to atņems, turklāt 
gribēs uzzināt, kā tas pie viņa nokļuvis. Zariņš kaut kur jānoslēpj 
vai —  vēl labāk —  jāatdod bērniem, lai viņi to noglabā drošā vietā. 
Bērni, protams, nesāks ar zariņu spēlēties; viņi sapratīs, ka tas ir 
kaut kas ļoti dārgs, jo, iespējams, ir radies pēc lielām pūlēm, un 
to nepazaudēs.

Apņēmies sarkano zariņu glābt, lai tas maksātu ko maksādams, 
Dunions sāka pārdomāt rīcības plānu: izraudzīt brīdi, kad saim
nieks atkal dosies pie krāsns, pieskriet pie durvīm un mukt prom, 
ko kājas nes. Un tad viņš izglābs ne vien zariņu, bet viņam izdosies 
arī īstenot senseno sapni —  izrauties beidzot no darbnīcas nepa
zīstamā pasaulē un būt brīvam. Tur, brīvībā, viņš atradīs bērnus un 
atdos viņiem zariņu.

Kad saimnieks no jauna devās pie krāsns, Dunions izrāpās no 
renītes un, cieši sažmiedzis rokā zariņu, izskrēja uz ielas.

Spoža, žilbinoši balta gaisma plūda pār namu fasādēm un sasilušo 
zemi, kurā bija skaidri iespiedušās riteņu pēdas. Gaiss bija piesā
tināts ar sīvu koksnes smaržu. Bija karsts.

Spiezdamies pie namu sienām, Dunions skrēja pa plato un šai 
dienas laikā tukšo ielu. Kad sāka nākt pretimnācēji, zēns steigšus 
tajos iejuka. V iņa biklais, nedrošais skrējiens radīja garām gājējos 
izbrīnu —  viņi taču nezināja, kāds izmisums dzina uz priekšu izbi
jušos zēnu.

A izskrējis līdz ielas galam, Dunions izdzirdēja aiz muguras 
skaļo saimnieka balsi, kuru viņš tik labi pazina. Bailes sa
grāba visu viņa būtni, galva sāka reibt, bet viņš neapstājās un 
skrēja tikai vēl ātrāk, cenzdamies no jauna iejukt pretimnācēju 
pūlī.

Drīz viņš atradās tirgus laukumā, kur daudz spožu un dažādu 
priekšmetu noklāja gandrīz visu zemi: grozu kalni, sarkani audumi, 
augļi, gari palmu zari. Un cik daudz ļaužu! Sievietes baltās seģe-



1
nēs, vīrieši, no kuriem lītin 
lija sviedri, un visi viņi nemi
tīgi staigāja no vienas vietas 
uz otru, neapklusdami saru
nādamies un traucēdami zēna 
skrējienu. Šaudīdamies starp 
pārdevējiem un viņu precēm, 
Dunions joprojām dzirdēja 
saimnieka balsi, kas skanēja 
aizvien skajāk, un viņam 
šķita, ka nupat, nupat sirm
galvis viņu noķers.

Pēkšņi zēns paklupa un 
pakrita, lūkoja gan piecelties, 
bet sāpju dēļ ceļgalā neva
rēja. Pēc tam tomēr piecēlās 
un sāka atkal skriet. Zēns re
dzēja, kā cilvēki pagriež 
galvu, ziņkārīgi nolūkoda
mies viņam pakaļ. Daži no 
tiem aicināja bēgli aizturēt. 
Bet saimnieks visu laiku se
koja pa pēdām un jau grasī
jās bēgli panākt.

Dunionam prātā bija tikai 
viena doma —  skriet aizvien 
tālāk un tālāk cerībā pamest 
briesmas aiz muguras. Pēkšņi 
viņa priekšā radās plata ze
mes strēle, ko no visām pu
sēm apņēma naidīgas sejas 
un draudīgi augšup izstieptas 
rokas. Saule bija tieši zenītā, 
un zēns skrēja, nemezdams 
ēnu. Visapkārt cilvēki, daudz 
cilvēku, tikai viņš ir viens, 
pat bez savas ēnas, un viņš 
skrien pa netīru un svešu 
zemi. Bailes pazuda viņa 
vajātāju kliedzienos un brī
dinājuma izsaucienos, aiz
žņaugtās elpas gārdzienos.



Viņam dzinās pakaļ. A ugļu tirgotāji, baidīdamies no sīkiem zag- 
lēniem, pietrūkās kājās no savām vietām  un pārskaitušies, atmetuši 
galvu un bargi saraukuši uzacis, bija gatavi mesties pakaļ zēnam 
un ar viņu izrēķināties. V ieni jau bija paguvuši paspert dažus 
soļus, citi klausījās saimnieka izmisīgajos bļāvienos, kurš skraide
lēja pa tirgus laukumu, lempīgi mētādamies ar rokām un lūgdamies 
pēc palīdzības. Cilvēki, kas ir kāri uz iedzīvošanos, tirgoņi, kuri 
peļņas dēļ būtu ar mieru pārkost cits citam rīkli, tie, kas jauc me
dum klāt sīrupu, tie, kas lej vīnam klāt ūdeni, tie, kas pārdod no 
slimu govju  piena darīto sietu, —  visi metās ķert rokā, kolīdz 
ieraudzīja bēgošā zēna vientulīgo augumiņu, viņa šausmās sa
šķiebto seju, viņa tievās, ļodzīgās kājas.

Ievērojis, ka visi nez kāpēc skrien viņam pakaļ, Dunions apstā
jās un pavērās apkārt. V iņš nevarēja saprast, kāpēc šie cilvēki, 
kas nekad agrāk viņu nebija redzējuši, draud viņam. Tie droši vien 
ir viņa ienaidnieki —  tie zina, ka viņam ir sarkanais zariņš, un 
grib to atņemt. Zariņš katrā ziņā jānodod bērniem, bet tie nez kādēļ 
nav nekur redzami. A p  viņu ir tikai pieaugušie, novecojušie un no 
mūžīgajiem strīdiem un ķildām pirkšanas un pārdošanas dēļ 
sadrūmušie cilvēki. Un viņš no jauna metās skriet. Drīz viņam 
izdevās atrauties no saviem vajātājiem  un iegriezties kādā blakus 
ielā. Iela bija plata, bet namu durvis aizslēgtas. Pie kāda nama 
stāvēja maza meitenīte, viņa raudzījās uz to pusi, no kuras skrēja 
Dunions.

Šis bija pirmais bērns, ko viņš sastapa savā ceļā. Tie, kuri viņam 
dzinās pakaļ, nebija vairs nekādi jaunie, viņiem  bija bargas un 
niknas sejas. Zēns viņus neieredzēja, jo tie bija viņi, kas spieda 
strādāt podnieka darbnīcā, kurā gandrīz nekad neiespīdēja dienas 
gaisma. Turpretī bērni šad un tad bija viņu aicinājuši paspēlēties 
uz ielas. Bērni neparko nebūtu viņu vajājuši.

Dunions pieskrēja klāt meitenītei, kas no viņa nenolaida acu, un, 
pastiepis roku, atdeva tai zariņu. Meitene neskatīdamās to satvēra. 
Tad Dunions žigli pateica: «Glabā to,» —  pateica tā, ka diez vai 
meitene viņu saprata, un skrēja tālāk.

Tikmēr ielas līkumā parādījās vajātāji. V ēl dažas sekundes, un 
viņi, paskrējuši garām meitenei, traucās pakaļ Dunionam. Sasnie
guši akmeņu kaudzi, kas pacēlās blakus jaunceļamajam namam, 
viņi apstājās. Bet jau nākamajā acumirklī gaisā iesvilpās apaļīgie, 
gludie akmeņi.

Zēns ar sāpīgām skumjām atcerējās tai brīdī Iktio —  kaut vai tas 
būtu nācis viņam palīgā. Un pēkšņi negaidīts smagums galvā pār



trauca viņa skumjas un viņa skrējienu. V iņš iekliedzās un nokrita. 
V ēl divi akmeņi ietriecās viņam sejā un krūtis.

C ilvēki pat nepienāca klāt zemē guļošajam zēnam. Viņu dusmas 
un piktumu tagad aizstāja uzjautrināšanās kāre —  tas taču ir tas 
pats, kas padarīt nekaitīgu traku suni, nosist ar akmeņiem indīgu 
čūsku vai ar koka sitieniem apdzēst trakojošu ugunskuru.

Uz Duniona baltās ādas sārtojās asinis, bet pats viņš vairs ne
kustējās. Taču akmeņi vēl aizvien bira un bira, gan trāpīdami zēna 
augumu, gan atsitoties pret zemi un atlecot nost. Saule joprojām 
spoži mirdzēja, tirgoņi uzmundrināja cits citu ar kliedzieniem un 
smiekliem, būdami ļoti apmierināti par to, ka bez īpašām pūlēm 
izdevies sev sarīkot tādu izpriecu.

Meitene, kura stāvēja pie savas mājas durvīm, nevarēja redzēt, 
kas notiek. Viņa ziņkārīgi skatījās uz tālāk stāvošo ļaužu pūli un, 
sažmiegusi roķelē brīnišķīgo koraļļu zariņu, nevarēja un nevarēja 
saprast, kam tur īsti met ar akmeņiem.



OSKARS VAILDS, 

ang/u rakstnieks

INFANTAS DZIMŠANAS DIENA

Šodien bija Infantas dzimšanas diena. Viņai apritēja apaļi d iv
padsmit gadi, un saule spoži spīdēja pils dārzos.

Kaut arī viņa bija īsta princese, turklāt Spānijas princese un troņa 
mantiniece, dzimšanas diena viņai, tāpat kā trūcīgajiem  bērniem, 
bija tikai vienu reizi gadā, un, protams, visai zemei bija ārkārtīgi 
svarīgi, lai tādā dienā būtu jauks laiks. Un laiks patiešām bija ļoti 
jauks.

Staltās, svītrainās Tulpes, izslējušās stiebros kā garas zaldātu v ir
tenes, teica Rozēm, izaicinoši raugoties tanīs pāri mauram:

—  Redziet, tagad mēs esam tikpat krāšņas kā jūs.
Sārti tauriņi ar zelta puteksnīšiem uz spārniņiem pa kārtai ap

m eklēja visas puķes; ķirzaciņas līda ārā no mūru plaisam un nekus
tīgas sildījās spožajā saules gaismā; granātāboli plīsa pušu aiz 
karstuma, atsegdami sarkanās sirdis, no kurām plūda asinis.

Pat bāldzeltenie citroni, kuri garās virtenēs nokarājās pāri pus- 
sabrukušajiem žogiem un drūmajām arkādēm, it kā kļuva spilgtāki 
šai spilgtajā saulē, un M agnolijas atvēra lielu ziedu kausus, pildot 
gaisu ar saldu un blīvu smaržu.

Maza Princese pastaigājās pa terasi ar draudzenēm, spēlēja pa
slēpes ap akmens vāzēm un senlaiku apskapstējušiem tēliem. Pa
rastās dienās viņai bija atļauts rotaļāties vienīgi ar savu aprindu 
bērniem, tāpēc viņai pastāvīgi vajadzēja rotaļāties vienai pašai, 
bet dzimšanas diena bija īpaša diena, un Karalis bija atļāvis Infan- 
tai aicināt no saviem draugiem, ko vien vēlas, un rotaļāties ar 
tiem.

Šiem smalkajiem un trauslajiem spāniešu bērniem piemita di
žena grācija, kad viņi slīdēja nedzirdamā gaitā cauri pils dār
zam, —  zēni platmalēs ar milzu spalvām un īsos plīvojošos apmet
ņos, meitenes smagos brokāta tērpos ar vilcēm, kuras pieturēja ar 
roku, slēpdamās no saules aiz lieliem, melniem, ar sudrabu izrakstī
tiem vēdekļiem.

Taču Infanta bija graciozāka par visiem un greznāk apģērbta, 
kaut arī mode tais laikos bija ar lieliem ierobežojumiem. Viņai bija 
pelēka atlasa tērps, svārki un kuplās piedurknes bagātīgi izšūti ar 
sudrabu, bet apspīlētais ņieburs —  ar sīkām pērlēm. Kad viņa



soļoja, no tērpa apakšas vīdēja maziņas kurpītes ar sārtu lentu 
pušķiem. Infantas lielais gāzes vēdeklis arī bija sārts un izšūts ar 
pērlēm, bet viņas matos, kuri kā blāva zelta vainadziņš ieskāva 
viņas bālo sejiņu, lepojās brīnišķa balta roze.

Pa pils logu viņus vēroja skumīgais, gurdais Karalis.
A iz viņa muguras stāvēja nīstamais brālis, dons Pedro Aragonie- 

tis, bet blakus sēdēja viņa garīdznieks, Grenādas Lielais Inkvizi- 
tors. Karalis bija pat skumjāks nekā parasti, jo, raugoties, kā In- 
fanta bērnišķā nopietnībā atbild uz galminieku sveicieniem  vai, 
aizsegusies ar vēdekli, smejas par drūmo Albukerkas hercogieni, 
savu pastāvīgo pavadoni, viņš domāja par jauno Karalieni, Infan
tas māti, kura likās vēl gluži nesen atbraukusi no līksmās franču 
zemes un novītusi Spānijas galma drūmajā krāšņumā. Viņa bija 
nomirusi tieši pusgadu pēc Infantas dzimšanas un nebija sagai
dījusi, kad vēlreiz dārzā uzziedēs mandeļkoks, un nebija toruden 
vairs plūkusi augļus no vecā vīģes koka, kurš slējās patlaban ar 
biezu zāli aizaugušā pagalma vidū.

Karaļa mīla bija tik liela, ka viņš neļāva pat kapam noslēpt 
iemīļoto viņa skatieniem. Viņš lika iebalzamēt Karalieni mauru 
ārstam, kuru, kā stāstīja, svētā inkvizīcija jau bija notiesājusi uz 
nāvi par ķecerību un maģiju un kuram tika par šo pakalpojumu 
dāvinātā dzīvība. Viņas ķermenis arī patlaban gulēja ar paklājiem 
segtā gultā pils melnā marmora kapelā gluži tāds pats, kādu to 
ienesa mūki tai vējainajā marta dienā gandrīz pirms divpadsmit 
gadiem. Ik mēnesi Karalis, ietinies melnā apmetni, ar apslēptu luk
turi rokā ienāca kapelā, nometās ceļos pie katafalka un sauca: 
«Mj reina! M i  reina! » 1 Šad tad, piemirsis etiķeti, kura Spānijā valda 
pār katru cilvēka soli un nosaka robežas pat Jtaraļu bēdām, viņš 
neprātīgās skumjās tvarstīja bālās, ar dārgiem gredzeniem rotātās 
rokas un mēģināja ar dedzīgiem skūpstiem uzmodināt salto, izkrā
soto seju. Šodien viņam šķiet, ka viņš atkal redz Karalieni tādu 
pašu kā tai pirmajā reizē Fontenblo pilī. Viņam bija tikai piecpa
dsmit gadu, viņai vēl mazāk. To pašu dienu pāvesta nuncijs viņus 
oficiāli saderināja karaļa un visa galma klātbūtnē, un viņš atgrie
zās Eskuriālā, atnesdams līdz zeltaino matu liego cirtu un atmiņu 
par bērnišķām lūpām, kuras skūpstā pieskārās pie viņa rokas, kad 
viņš sēdās karietē.

Pēc kāda laika viņus uz ātru roku salaulāja Burgosā, mazā pilsē
tiņā uz Francijas un Spānijas robežām, un tad viņi iebrauca Mad- 
ridē, kur pēc paraduma noklausījās svinīgu dievkalpojumu La

' Mana karaliene (spān.).



Atoha baznīca un noskalijas neparasti krāšņu au to d a le \  jo  laicīga 
vara bija nodevusi sadedzināt ap trīssimt ķeceru, to skaitā daudz 
angju.

V iņš neprātīgi mīlēja Karalieni, mīlēja, kā domāja daudzi, par 
postu savai zemei, kura tolaik karoja ar A n gliju  par Jaunās pa
saules impēriju. V iņš neatkāpās no sievas ne soli; viņas dēļ viņš 
likās spējīgs aizmirst pašas svarīgākās valsts darīšanas un, kaisles 
apstulbināts, nepamanīja, ka ceremoniālā pieklājība, ar kādu viņš 
centās iztapt sievai, tikai pastiprina dīvaino slimību, kura kremta 
nabaga sievieti. Kad sieva nomira, viņš kādu laiku bija it kā zau
dējis prātu. Viņš pat būtu atteicies no troņa un devies uz lielo 
trapistu klosteri Grenādā, kura goda priors skaitījās kopš seniem 
laikiem, ja vien nebūtu baidījies pamest mazo Infantu brāļa gādībā, 
jo  tas pat Spānijā bija kļuvis slavens ar savu nežēlību.

Ļaudis runāja, ka brālis vainīgs Karalienes nāvē, jo pasniedzis 
viņai saindētus cimdus, kad karaļu pāris bija apm eklējis viņa pili. 
Pat, kad beidzās triju gadu sēras, kuras ar Karaļa pavēli tika izslu
dinātas visās Spānijas kronim pakļautajās zemēs, Karalis nejāva 
ministriem ne vārdiņa bilst par jaunām laulībām; kad pats Impera
tors atsūtīja preciniekus, piedāvādams viņam par sievu savu brāļa
meitu, glīto Bohēmijas erchercogieni, viņš lūdza tos pateikt viņu 
kungam, ka ir jau salaulājies ar Sērām un, lai gan šī laulātā drau
dzene ir neauglīga, viņam tomēr tā ir labāka par Skaistumu. Šīs 
atbildes dēj Spānijas kronis drīz vien zaudēja bagātās Nīderlandes 
provinces, kuras, Imperatora uzkūdītas, dažu fanātiķu protestantu 
vadībā sacēlās pret Spāniju.

Visa viņa laulības dzīve ar tās neprātīgo, kaismīgo līksmi un 
briesmīgās mokas, kuras viņš pārcieta, kad viss pēkšņi izbeidzās, —  
tas viss it kā atgriezās tagad, kad viņš pa logu vēroja Infantu, kura 
rotaļājās uz terases. Meitenei bija mātes piemīlīgais mundrums, tas 
pats patvaļīgais paņēmiens atmest galvu, tas pats lepnais skaisto 
lūpu izliekums, tas pats burvīgais smaids —  vrai sourire de  

France ,2 kad viņa šad tad pameta skatienu uz logu vai sniedza kā
dam staltam spānietim savu rociņu skūpstam. Taču skaļie bērnu 
smiekli griezās viņam ausīs; nežēlīgi spilgtā saule it kā ņirgājās par 
viņa bēdām, un svaigais rīta gaiss likās pildīts ar balzamēšanai 
lietojamo vielu smago smaržu. Karalis aizsedza seju ar rokām, un, 
kad Infanta atkal pacēla acis uz logu, aizkari jau bija nolaisti un 
Karalis nozudis.

1 Inkvizīcijas sārts grēciniekiem.
2 īsts franču smaids (/r.).



Infanta neapmierināta uzmeta lūpiņas un paraustīja pleciņus —  
varēja taču tēvs būt kopā ar viņu dzimšanas dienā! Kam vajadzīgas 
tās dumjās valsts darīšanas? Jeb varbūt viņš devies uz to drūmo 
kapelu, kur vienmēr deg sveces un kur viņai aizliedz ieiet? C ik 
muļķīgi no viņa puses, kad saule spīd tik spoži un visiem tik jautri 
ap sirdi! Un nu viņš neredzēs pa jokam rīkotās vēršu cīņas, uz ko 
jau aicina taures, neredzēs leļļu teātri un citas brīnumainas izprie
cas. Viņas tēvocis un Lielais Inkvizitors daudz prātīgāki. Abi iz
nāca uz terases un bija tik laipni pret viņu.

Viņa sapurināja glīto galviņu un, paņēmusi zem rokas donu 
Pedro, sāka lēni doties lejup pa kāpēm uz garo, ar sarkanu zīdu 
apvilkto paviljonu dārza galā; pārējie bērni sekoja viņai cits aiz 
cita atbilstoši dzimtas dižciltībai. Tie, kuriem bija paši garākie 
vārdi, soļoja priekšgalā.

Infantai iznāca pretī zēni no pašām dižciltīgākajām  ģimenēm, 
ģērbušies fantastiskos toreadoru kostīmos, un jaunais grāfs Terra- 
Nueva, apbrīnojami skaists, gadus četrpadsmit vecs zēns, noņēmis 
cepuri ar dzimtas hidalgo un Spānijas granda grāciju, svinīgi uz
veda viņu paaugstinājumā virs arēnas, kur atradās neliels, apzel
tīts, ar ziloņkaulu rotāts krēsls. Bērni sapulcējās ap viņu, sačukstē
damies un vēdinādamies ar lielajiem  vēdekļiem, bet dons Pedro un 
Lielais Inkvizitors smiedamies palika pie ieejas. Pat hercogiene —  
galvenā kamerera, kā viņu sauca, izdilusi, skarba sieviete dzelte
nās mežģīnēs, nelikās tik pikta kā parasti, un kaut kas līdzīgs sal
tam smaidam slīdēja pa viņas grumbaino seju, šķobot plānās bez- 
asiņu lūpas.

Tās neapšaubāmi bija brīnišķīgas vēršu cīņas —  pēc Infantas 
domām, daudz skaistākas par īstajām Seviljā, uz kurieni viņu bija 
aizveduši, kad pie tēva viesojās Parmas hercogs. Daži zēni drasēja 
uz rundziņām, uz kurām bija krāšņas segas, un vēcināja garus 
piķus ar jautriem spilgtu lentu pušķiem galos; citi lēkāja ap vērsi, 
kaitinādami to ar saviem sarkanajiem apmetņiem, un viegli uzlēca 
uz barjeras, kad vērsis metās tiem virsū; pats vērsis bija gluži kā 
īsts, lai gan bija taisīts no kārklu klūgām, kurām apvilkta āda, un 
lai gan dažbrīd skraidīja gar arēnu uz pakaļkājām, kas dzīvam vēr
sim, protams, nenāktu vis prātā. V iņš cīnījās lieliski, un bērni 
tapa tik satraukti, ka lēca uz soliem, māja ar mežģīņu lakatiņiem 
un kliedza: —  Bravo, toro! Bravo, toro !1 —  gluži kā pieaugušie.

Beidzot pēc ilgas kaujas, kuras laikā vērsis ar ragiem bija noba
dījis krietni daudz koka zirdziņu un izsitis no segliem to jātniekus,

1 Bravo, vērsi! (Spān .) .



jaunais grāfs Terra-Nueva piespieda vērsi nomesties ceļos un, 
saņēmis Infantas atļauju izdarīt coup de g r a c e 1, tik stipri iegrūda 
koka zobenu dzīvniekam kaklā, ka galva nokrita, un visi ieraudzīja 
mazā msjē de Lorēna smejošo sejiņu, —  viņa tēvs bija Francijas 
sūtnis Madridē.

Skaļie aplausi vēl nebija rimušies, bet arēna jau bija tīra un divi 
mauru pāži melndzeltenās livrejās aizvākuši beigtos zirdziņus; 
pēc īsas intermēdijas, kuras laikā franču ģimnasts dejoja uz cieši 
savilktas tauvas, uz neliela, speciāli šim gadījumam celta teātrīša 
skatuves itāliešu lelles tēloja pa pusei klasisku traģēdiju «Sofo- 
nisba». Tās tēloja tik lieliski un to kustības bija tik dabiskas, ka 
lugas beigās Infantas acis aizmigloja asaras. Daži bērni raudāja 
pilnā balsī, un viņus vajadzēja nomierināt ar saldumiem. A rī pats 
Lielais Inkvizitors bija tik aizkustināts, ka nenovaldījās un sacīja 
donam Pedro, cik sāpīgi esot noskatīties, ka vienkāršas, no koka 
un krāsota vaska gatavotas, ar stieplēm raustītas lelles varot būt 
tik nelaimīgas un ciest tādu lielu postu.

Tad parādījās jokdaris afrikānis, kurš atnesa līdzi ar sarkanu 
vadmalu pārklātu lielu, plakanu grozu, ko nolika arēnas vidū, iz
vilka no turbāna dīvainu meldru stabuli un sāka pūst. Pēc brītiņa 
vadmala sakustējās, un, kad stabules skaņas kļuva griezīgākas un 
spalgākas, no groza dīvainas, ķīļveidīgas galvas pacēla divas zaļi 
zeltainas čūskas un sāka lēni līgoties mūzikas skaņās kā ūdens 
zāles. Bērniem tomēr iedvesa bailes čūsku plankumainās galvas un 
kustīgie, asie dzeloņi; viņiem daudz vairāk patika no smiltīm izau
dzēts sīks apelsīnu kociņš, kuram pēc jokdara gribas tūliņ parādī
jās glīti balti ziedi un pēc tam īsti augļi. Un, kad jokdaris paņēma 
marķīzes de Las-Toresas meitiņas vēdekli un pārvērta to par zilu 
putnu, kurš dziedādams lidoja pa paviljonu, viņu izbrīnai un sajūs
mai nebija robežu.

Viņiem  patika arī svinīgais menuets, ko dejoja Nuestra Seniora  

d el Pilar baznīcas mazie dejotāji. Infanta nekad vēl nebija redzē
jusi šo apbrīnojamo ceremoniju, ko izpilda ik gadu maijā par godu 
svētajai dievmātei tās augstā troņa priekšā, jo neviens no Spānijas 
karaļnama ne reizi nebija pārkāpis pār Saragosas lielās katedrāles 
slieksni kopš tā laika, kad ārprātīgs garīdznieks, kuru, kā domāja, 
bija uzpirkusi A nglijas karaliene Elizabete, bija mēģinājis nogali
nāt Astūrijas princi ar saindētu dievmaizīti. Infanta tikai bija 
dzirdējusi par šo «dievmātes deju» un atrada, ka tā patiešām ļoti 
skaista. Zēni dejotāji bija tērpti senlaicīgos balta samta galma

1 Žēlastības dūriens (/r.).



tērpos, galvas sedza ērmīgas trijsturenes ar sudraba tresēm un mil
zīgiem strausa spalvu pušķiem. Viņu melnuksnējās sejas un garie, 
melnie mati vēl vairāk izcēla kostīmu žilbinošo baltumu. Visus 
apbūra nopietnība un cieņa, ar kādu viņi izpildīja dejas sarežģītās 
figūras, viņu gauso kustību un cildenās palocīšanās izsmalcinātā 
grācija, un, kad viņi noslēgumā, noņēmuši milzīgās, ar spalvām 
rotātās trijstūrenes, noliecās Infantas priekšā, viņa ļoti laipni at
bildēja uz zēnu palocīšanos un domās nosolījās nolikt lielu vaska 
sveci uz svētās dievmātes del Pilāras altāra aiz pateicības par 
sniegto prieku.

Tad arēnā parādījās grupa skaisto ēģiptiešu, kā tais laikos sauca 
čigānus; viņi sasēdās pulciņā, pavilkuši zem sevis kājas, un klusi
nām sāka spēlēt cītaras, līgodamies mūzikas taktī un tikko dzirdami 
dziedādami kaut ko sapņainu un gari vilktu. Kad viņi pamanīja 
donu Pedro, viņi sadrūma, un dažu sejās izpaudās šausmas, jo 
pirītos pāris nedēļām dons Pedro bija licis pakārt Seviljas tirgus 
laukumā divus viņu ciltsbrāļus par burvestībām, bet jaukā Infanta, 
kura klausījās viņos, atlaidusies pret krēsla atzveltni, un sapņaini 
lūkojās ar lielajām, zilajām  acīm pāri vēdeklim, viņus pilnīgi 
apbūra. Viņi jutās pārliecināti, ka tik skaista būtne nav spējīga būt 
nežēlīga. Un viņi spēlēja joprojām  klusu un maigi, tikko skardami 
ar garajiem  nagiem stīgas un locīdami galvas kā pussnaudā. Un 
pēkšņi ar spalgu kliedzienu, tā ka visi bērni nodrebēja un dona 
Pedro roka sažņaudza kinžala ahāta rokturi, ēģiptieši uzlēca kājās 
un sāka virpuļot kā neprātīgi pa arēnu, sizdami tamburīnus un 
dziedādami kādu mežonīgu mīlas dziesmu savā dīvainajā rīkles iz
runā. Tad visi pēkšņi metās atkal zemē, un tikai dobjās cītaru ska
ņas traucēja klusumu. Atkārtojuši to vairākas reizes, viņi uz mirkli 
nozuda un izveda ķēdē piesietu pinkainu, rūsganu lāci. Uz pleciem 
tam sēdēja vairāki sīciņi Bārberijas pērtiķīši. Lācis neparastā no
pietnībā nometās uz galvas, un pērtiķīši, kuru sejiņas bija ērmīgi 
sagrumbotas, sāka taisīt visādus jokus. Viņi sīkiem zobenti- 
ņiem cīnījās ar diviem čigānēniem, acīmredzot viņu saimnie
kiem, šāva no bisēm, tad sastājās rindā un sāka rādīt zaldātu apmā
cības paņēmienus, it kā atrastos karaliskās leibgvardes mācību 
stundā. Čigāni bērniem ļoti patika.

Taču pati amizantākā izprieca šorīt neapstrīdami bija mazā Pun
durīša dejas. Kad viņš ievēlās arēnā, kluburēdams uz līkajām, īsa
jām kājelēm  un mētādams prāvo, pretīgo galvu, bērni kliedza gavi
lējot un pati Infanta tā smējās, ka viņas Kameriste jutās spiesta at
gādināt, —  lai gan Spānijā ir redzētas karaļu meitas, kuras raudā
jušas sev līdzīgo priekšā, —  ir pavisam nedzirdēti, ka Princese,
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kuras dzīslās rit karaļu asinis, tā priecājas to klātbūtnē, kas zemāki 
par viņu dzimšanas ziņā.

Taču Pundurītis bija patiešām valdzinošs, un pat Spānijas galmā, 
kuram kāre pēc kaut kā briesmīga un pretīga, tāds fantastisks ķēms 
vēl nebija redzēts. Turklāt Pundurītis nekur vēl nebija uzstājies. 
Viņu bija atraduši tikai dienu iepriekš. Divi grandi, medīdami tālu 
korķu koku mežā, kurš apjoza pilsētu, sastapa viņu, kad viņš pa 
galvu pa kaklu drāzās pa biezokni, un atveda uz galmu, lai sagādātu 
Infantai pārsteigumu; Pundurīša tēvs, nabadzīgs ogļdeģis, priecā
jās, ka tiks vaļā no tik ķēmīga un nederīga bērna. Pats sm ieklīgā
kais Pundurīti varbūt bija tas, ka viņš nepavisam neapzinājās, cik 
ērmīgs un smieklīgs izskatās. Gluži otrādi, viņš likās neparasti lai
mīgs un priecīgs. Kad bērni smējās, viņš smējās tikpat nepiespiesti 
un līksmi un pēc katras dejas palocījās ikvienam visjocīgākā veidā, 
smaidīdams un locīdams galvu, it kā būtu tāds pats kā citi, nevis 
mazs ķēms, ko daba kādreiz jautrā brīdī radījusi par uzjautrinājumu 
citiem. Infanta bija viņu pilnīgi apbūrusi; viņš nevarēja no tas acu 
nolaist un likās dejojam  tikai tai vienai. Un, kad atcerējās, kā, 
viņai redzot, augstdzimtas galma dāmas meta ziedus Kafarelli, sla
venajam  itāliešu diskantam, ko pāvests bija atsūtījis no savas baz
nīcas uz Madridi cerībā, ka tā balss saldās skaņas izdziedēs KaraJa 
bēdas, viņa izņēma no matiem skaisto, balto rozi un joka pēc, kā 
arī lai pakaitinātu Kameristi, meta to pāri visai arēnai Pundurītim. 
V iņš uztvēra to pavisam nopietni, piespieda ziedu pie ķēmīgajām, 
resnajām lūpam, pielika roku pie sirds un nometās Infantas priekšā 
uz viena ceļa, pie tam priecīgs smaids izpleta viņa muti līdz ausīm, 
bet mazās, gaišās actiņas sāka dzirkstīt aiz patikas.

Infanta vairs nespēja būt nopietna un smējās vēl ilgi pēc tam, 
kad Pundurītis bija aizskrējis no arēnas, un lūdza tēvocim, lai deju 
tūliņ atkārtojot. Tomēr Kameriste, atsaukdamās uz pārmērīgo kar
stumu, paziņoja, ka viņas augstībai labāk nekavējoties jāatgriežas 
pilī, kur jau gaida lepnas dzīres un uz galda uzlikts īsts dzimšanas 
dienas kliņģeris ar jaunpiedzimušās pirmajiem burtiem no krā
sota cukura un ar skaistu sudraba karogu vidū. Infanta ar lielu 
cieņu uzcēlās, pavēlēja, ka mazajam Pundurim vēlreiz jānodejo pēc 
pusdienām, un, pateikusies jaunajam grāfam Terra-Nueva par 
burvīgo uzņemšanu, devās uz saviem apartamentiem. Pārējie bērni 
sekoja viņai tādā pašā kārtībā, kādā bija atnākuši.

Kad Pundurītim pateica, ka viņam vēlrete jādejo Infantas priekšā 
pēc viņas personīgās pavēles, viņš kļuva nk priecīgs, ka ieskrēja 
dārzā, aplamā jūsmā apbērdams skūpstiem Balto Rozi un izpauz
dams savu laimi ar visnejēdzīgākajām  un aplamākajām kustībām.





Puķes bija sašutušas par ķēma bezkaunīgo ielaušanos viņu skais
tajā  mītnē; kad viņas ieraudzīja, kā kroplis lēkā pa celiņiem, 
smieklīgi un lempīgi mētādams rokas pār galvu, tad nespēja vairs 
valdīties.

—  Nudien, viņš ir pārāk pretīgs, lai viņam atļautu rotaļāties tur, 
kur atrodamies mēs! —  Tulpes izsaucās.

—  Viņu tikai vajadzēja padzirdīt ar magoņsēklu tēju, lai viņš 
aizmieg uz tūkstoš gadiem! —  teica ugunssarkanās Lilijas un dus
mās iedegās vēl spilgtākas.

—  Šausmas, taisni šausmas, cik viņš ir riebīgs! —  iespiedzās 
Kaktuss. —  V iņš ir tik greizs un zems, un galva viņam nesamēro
jam i liela salīdzinājumā ar kājām. Kad es skatos uz viņu, man 
dzeloņi saslienas stāvus, un, ja  viņš pienāks pie manis, es viņu 
pamatīgi sadurstīšu.

—  Un rokās viņam pats labākais no maniem ziediem, —  izsaucās 
Balto Rožu krūms. —  Es to šorīt iedāvināju Infantai uz dzimšanas 
dienu, bet viņš to nozadzis. —  Un viņš sāka kliegt pilnā kaklā:
—  Zaglis! Zaglis! Zaglis!

Pat Sarkanās Ģerānijas, kuras vispār nav uzpūtīgas —  viņām 
pašām milzums trūcīgu radinieku — , rāvās čokurā aiz riebuma, un, 
kad V ijolītes kautri piezīmēja, ka Pundurītis esot gan ļoti neglīts, 
taču ne aiz savas vainas, tad Ģerānijas tīri pamatoti aizrādīja, 
ka taisni tur esot meklējama visa nelaime un, ja  jau viņš nav ārstē
jams, tad nav iemesla jūsmot par viņu taisni tāpēc. Bez tam arī pa
šas V ijolītes juta, ka Pundurītis pat it kā lepojas ar savu pretī
gumu, rādīdams to visiem, un ka viņš būtu daudz gaumīgāks, ja 
staigātu skumīgs vai vismaz domīgs, nevis lēkātu un skraidītu pa 
celiņiem tik ērmīgā un aplamā kārtā.

V ecais Saules pulkstenis, izcila persona, kas kādreiz bija rādījusi 
laiku pašam imperatoram Kārlim V , bija tik pārsteigts, ieraudzījis 
Pundurīti, ka gandrīz piemirsa atzīmēt veselas divas minūtes ar 
garo ēnas pirkstu un nenovaldījās nepateicis lielajam, pienbalta- 
jam Pāvam, kurš sildījās saulītē uz balustrādes: kā visiem  zināms, 
karaļa bērni ir karaļa bērni un ogļdeģa bērni —  tikai ogļdeģa 
bērni, un nav ko apgalvot, ka tas tā nebūtu. Pāvs tam pilnīgi p ie
krita un pat iesaucās: —  Bez šaubām! Bez šaubām! —  tik spalgā 
un griezīgā balsī, ka Zelta zivtiņas, kas mita strūklakas baseinā, no 
kura plūda vēsums, izbāza galviņas no ūdens un apvaicājās liela
jiem  akmens Tritoniem, kas te īsti esot noticis.

Bet putniem Pundurītis nezin kāpēc patika. V iņi jau agrāk bija 
bieži noskatījušies mežā, kā viņš dejo elfu deju, dzīdamies pakaļ 
vē ja  nestajām lapām, vai, saritinājies kamoliņā kāda veca ozola



dobumā, dala vāverēm  paša salasītos riekstus. Putni nebūt nebija 
sašutuši par viņa kroplīgumu. Pat Lakstīgala, kura vakaros pogoja 
apelsīnu birzīs tik saldi, ka dažkārt arī Mēness pielieca seju, lai 
paklausītos, pati nebija nekāda skaistule. Turklāt zēns izturējās 
labi pret putniem, un spalgā ziemas salā, kad kokos nav ogu un 
zeme k]ūst cieta kā dzelzs, bet vilki, barību meklēdami, atklīst 
līdz pašiem pilsētas vārtiem, viņš nekad neaizmirsa putnus un 
vienm ēr meta tiem savas melnās maizes drupatas un dalījās bro- 
kastā, lai cik trūcīgs tas bija.

Un putni spurdza ap viņu, aizskāra ar spārniņiem viņa vaigus 
un vidžināja savā starpā, un Pundurītis bija tik laimīgs, ka neva
rēja novaldīties un padižojās viņu priekšā ar krāšņo Balto Rozi, 
teikdams, ka to viņam dāvinājusi pati Infanta, kas mīl viņu.

Putni nesaprata ne vārda, bet tā nebija nekāda nelaime, jo viņi 
domīgi piešķieba galviņas, un tas ir tikpat daudz kā saprast, turklāt 
daudz vieglāk.

Ķirzakām viņš arī ļoti patika, un, kad viņš skraidot piekusa un 
atlaidās zālītē atpūsties, tās jautri tekalēja ap viņu un pa viņu un 
visādi pūlējās uzjautrināt viņu.

—  V isi jau nevar būt tik skaisti kā ķirzakas, to nevar prasīt, —  
viņas runāja. —  Un, lai gan tas skan aplam, viņš patiešām nemaz 
nav tik neglīts, ja, protams, aizver acis un neskatās uz viņu.

Ķirzakas ir filozofes jau kopš dzimšanas un stundām var sēdēt 
vienā vietā un pārdomāt, kad nav ko darīt un kad laiks pārāk 
lietains.

Puķēm tomēr nepatika ķirzaku izturēšanās, tāpat arī putnu 
uzvedība.

—  Tas tikai rāda, —  viņas runāja, —  cik vulgāri kļūst tie, kas 
visu laiku lido un skraida. Labi audzinātas būtnes, tādas kā mēs, 
allaž stāv uz vietas. Kas ir redzējis, ka mēs šaudītos šurpu turpu pa 
celiņiem vai auļotu kā neprātīgas pa zāli, dzīdamās pakaļ kādai 
spārei? Kad mēs jūtam nepieciešamību pēc gaisa maiņas, mēs sū
tām pēc dārznieka, un mūs pārstāda citā dobē. Tas ir pieklājīgi, tas 
ir pilnīgi co m m e  il la u t1, bet ķirzakas un putni neprot cienīt mieru, 
putniem pat nav pastāvīgas adreses. V iņ i ir klaidoņi, tādi paši kā 
čigāni, un pret viņiem jāizturas kā pret klaidoņiem.

Puķes uzrāva deguntiņus, pieņēma augstprātīgu izskatu un bija 
ļoti apmierinātas, kad Pundurītis pēc brītiņa piecēlās no zāles un 
aizsteberēja uz pils terases pusi.

—  Nudien, viņu vajadzēja ieslodzīt līdz mūža galam, —  viņas

1 Kā pienākas (/r.).



runāja. —  Paskatieties vien, kāds viņam kupris uz muguras! Un 
cik līkas kājas! —  Un viņas sāka ķiķināt.

Pundurītim nebija ne jausmas par to. V iņš ārkārtīgi mīlēja put
nus un ķirzakas un atrada, ka puķes ir pats brīnišķīgākais, kas 
vien ir pasaulē, protams, atskaitot Infantu, bet Infanta taču deva 
viņam burvīgo Balto Rozi, Infanta mīl viņu, un tas ir pavisam kas 
cits! Kā viņam gribējās atkal būt pie Infantas! Infanta nosēdinātu 
viņu pie savas labās rokas un uzsmaidītu viņam, un viņš nekad 
vairs neietu projām, bet padarītu Infantu par savu draugu un iemā
cītu viņai visādus jaukus trikus. Lai gan viņš agrāk nebija nekad 
bijis pilī, viņš prata daudz ko brīnumainu. Piemēram, viņš prata 
iztaisīt no meldriem sīkus būrīšus sienāžiem, lai vini sēž tur un 
dzied, prata pārvērst posmaino, garo bambusu par tādu stabuli, 
kurā aizklausītos pats Pāns. Viņš prata atdarināt putnu balsis, v a 
rēja atsaukt šurp strazdu no koka galotnes un gārni no purva. Viņš 
zināja, kādas pēdas atstāj katrs dzīvnieks, un varēja izsekot zaķi 
pēc tā ķepu vieglajiem  nospiedumiem un meža kuili pēc samīdī
tajām lapām. Viņš zināja visas dejas, kādas dejo cilvēki, kuri 
dzīvo dabā: trako rudens deju sarkanu lapu tērpā, vasaras deju 
rudzpuķu sandalēs nobriedušās labības vidū, ziemas deju dzirk
stoši balta sniega vaiņagos un pavasara deju ziedošos augļu dār
zos.

Viņš zināja, kur taisa ligzdas meža baloži, un reiz, kad abi vecie 
baloži bija iekļuvuši putnu ķērāja cilpās, viņš pats izaudzēja pa
mestos mazuļus un ierīkoja tiem mazu baložu būdu pāršķeltas v īk 
snas spraugā. Baloži izauga pieradināti un ik ritu ēda viņam 
no rokas. Tie droši vien  būtu patikuši arī Infantai, tāpat kā 
trusīši, kuri ložņāja starp augstajām papardēm, un sīļi ar cietām 
spalvām un melniem knābjiem, un eži, kuri prata savilkties dur
stīgās bumbiņās, un lielie, gudrie bruņurupuči, kuri lēni lien, gro
zīdami galvas, un kremt jaunas lapiņas. Jā, Infantai katrā ziņā jā 
ierodas pie viņa mežā un jāiotaļājas kopā ar viņu. V iņš atdos 
Infantai savu gultiņu un pats stāvēs sardzē aiz loga līdz rītausmai, 
lai viņai nenodara pāri mežonīgie sumbri un nepiezogas pie loga 
aiz bada izkām ējušie vilki. Un rītausmā viņš pieklauvēs pie 
aizvirtņa un pamodinās gulētāju, un viņi abi ies mežā un dejos 
visu dienu. Mežā nudien nemaz nav garlaicīgi. Dažreiz caur to 
jā j bīskaps uz balta mūļa, lasīdams grāmatu ar bildēm. Dažreiz 
iet vanadznieki ar zaļam samta cepurītēm galvās, tērpušies ģē
rētas briežādas kamzoļos, un katram uz rokas vanags, kura 
galvu sedz kapuclte. Bet vīnogu vākšanas laikā iet ogu v ā 
cēji, rokas un kājas tiem sarkanas no ogu sulas, galvās spožu



vīteņlapu vaiņagi, viņi nes ādas maisus, no kuriem sūcas jaunais 
vīns; vakaros ap lieliem sārtiem sasēžas ogļdeģi un skatās, kā lēni 
apogļojas ugunī sausās pagales, un cep pelnos kastaņus, un laupī
tāji iznāk no alām papriecāties kopā ar viņiem.

Kādreiz viņš bija redzējis lielisku procesiju, kura locījās kā 
čūska pa garo, putekļaino ceļu, kas veda uz Tolēdo. Priekšgalā 
soļoja mūki, jauki dziedāja un nesa spilgtus karogus un zelta krus
tus, aiz tiem sudraba bruņās soļoja zaldāti ar musketēm un pīķiem, 
bet viņu vidū —  trīs baskājaini cilvēki ar degošām svecēm rokās, 
ģērbušies dīvainās dzeltenās drēbēs, uz kurām no vienas vietas 
bija sazīmētas visādas dīvainas figūras. Mežā ir uz ko paskatīties; 
kad Infanta nogurs, viņš uzmeklēs viņai mīkstu atdusas vietu 
sūnās vai nesīs viņu uz rokām, jo  ir ļoti stiprs, lai gan pats zina, 
ka augumā nav liels. V iņš uztaisīs Infantai krelles no sarkanajām 
irbeņu ogām, kuras ir tikpat skaistas kā tās baltās ogas, kas uzšū
tas viņai uz drēbēm; ja  viņai apniks krelles, viņa varēs tās aizsviest 
un viņš pagādās citas. Viņš nesīs viņai zīļu kausiņus un rasainus 
vizbuļus, un sīkus jāņtārpiņus, kuri metīs dzirkstis kā zvaigznes 
viņas matu bālajā zeltā.

Bet kur viņa ir? Viņš vaicāja to Baltajai Rozei, bet tā neatbildēja. 
Likās, visa pils iegrimusi miegā, un pat tur, kur aizvirtņi nav aiz
darīti, logus sedz smagi priekškari pret spilgto sauli. Pundurītis 
apgāja apkārt visai pilij, meklēdams, kā iekļūt iekšā, un beidzot 
pamanīja nelielas vaļējas durvis. V iņš ieslīdēja pa tām pilī un no
kļuva krāšņā zālē —  ak vai! —  daudz krāšņākā nekā mežs; tanī 
bija tik daudz zeltījuma un pat grīdu klāja  lielas krāsaina akmens 
plāksnes, kuras veidoja kaut kādas ģeometriskas figūras. Bet mazās 
Infantas te nebija; te atradās tikai dīvainas baltas statujas uz 
jaspisa pjedestāliem, kuras, savādi smaidot, vērās viņā skumjām, 
tukšām acīm.

Zāles galā karājās bagātīgi izšūts melna samta priekškars, viss 
apbērts ar saulēm un zvaigznēm —  Karaļa mīļotais raksts, jo melnā 
krāsa viņam bija pati mīļākā. Varbūt viņa paslēpusies aiz šī priekš
kara? Vism az jāpaskatās.

Viņš klusiņām piezagās pie portjeras un atvilka to. Nē, aiz port
jeras bija tikai cita istaba, un tā likās skaistāka par iepriekšējo. 
Sienas klāja zaļi gobelēni ar daudzām figūrām, kuras attēloja medī
bas, —  flāmu mākslinieku darbs; viņi bija tam veltījuši septiņus 
gadus ar uzviju. Kādreiz te bija mitis Joans Neprātīgais —  jucis 
karalis, kurš tā mīlēja medības, ka murgos nereti mēģināja uzlēkt 
zirgā, kas, pakaļkājās saslējies, bija izausts gobelēnā, centās noraut 
no sienas briedi, kuram metās virsū lieli suņi, iepūst medību ragā



un nodurt ar dunci bēgošo bālo stirnu. Tagad šī telpa bija pārvēr
sta par padomes zāli, tās vidū stāvēja galds, uz kura gulēja ministru 
sarkanie portfeji ar iespiestām Spānijas zelta tulpēm, kā arī Habs- 
burgu ģerboņiem un emblēmām.

Pundurītis izbrīnā lūkojās visapkārt un pat mazliet baidījās iet 
tālāk. Dīvainie mēmie jātnieki, kuri tik aši un nedzirdami auļoja pa. 
garajiem  meža ceļiem, atgādināja viņam baismīgus rēgus —  par 
tiem viņš bija dzirdējis no ogļdeģiem —  kompračikosus, kas medī 
vienīgi naktī un, ja  sastop cilvēku, tad pārvērš viņu par briedi un 
vajā  līdz nāvei. Bet viņš atcerējās mazo Infantu un jutās atkal 
drosmīgs. Viņam  gribējās sastapt Infantu vienu un pateikt viņai, 
ka arī viņš Infantu mīl. Varbūt viņa ir blakus istabā?

Viņš klusu pārskrēja pāri telpai pa mīkstajiem mauru paklājiem  
un atvēra durvis. Nē, arī tur viņas nebija. Telpa bija pilnīgi tukša.

Tā bija troņa zāle, kur pieņēma ārzemju sūtņus, kad Karalis —  
kas pēdējā laikā negadījās visai bieži —  bija ar mieru dot tiem 
personīgu audienci; šai pašā zālē pirms daudziem gadiem tika p ie
ņemti A nglijas sūtņi, kuri bija ieradušies izprecināt savu karalieni, 
tais laikos vienu no Eiropas katoliskajām  valdniecēm, Imperatora 
vecākajam  dēlam. Sienas bija apvilktas ar apzeltītu Korduānas ādu, 
no melnbaltajiem griestiem nokarājās smaga lustra ar trīssimt 
vaska svecēm. Zem lielā zelta brokāta baldahīna, uz kura ar sīkām 
pērlēm bija izšūtas Kastīlijas lauvas un torņi, atradās pats tronis 
ar krāšņu melna samta pārklāju, kam ieaustas sudraba tulpes un 
kas izrotāts ar kuplām sudraba un pērļu bārkstīm. Uz troņa otrā pa
kāpiena atradās soliņš ar sudraba brokāta spilventiņu, uz kura 
locīja ceļus Infanta; vēl zemāk un ārpus baldahīna —  krēsls pā
vesta nuncijam, kuram vienīgajam  bija  tiesības sēdēt Karaļa klāt
būtnē, un uz sarkanas taburetes atradās Kardināla cepure ar pītiem 
sarkaniem pušķiem. Iepretim tronim pie sienas karājās Kārļa V  
portrets visā augumā, mednieka drēbēs, ar lielu suni; visu otrās 
sienas vidu aizņēma Fīlipa II portrets —  viņš pieņēma Nīderlandes 
dāvanas. Starp logiem stāvēja melnkoka skapītis ar ziloņkaula 
izrotājumiem un izgriezumiem, kuri attēloja Holbeina N āves deju; 
stāstīja —  tas esot paša meistara roku darbs.

Pundurīti tomēr diezin kā neinteresēja viss šis krāšņums. V iņš 
nebūtu atdevis savu Rozi par visām baldahīna pērlēm, nebūtu at
devis pat vienu balto lapiņu par pašu troni. Viņam  vajadzēja pavi
sam ko citu —  vajadzēja sastapt Infantu, pirms viņa atkal ies uz 
paviljonu, un lūgt viņu nākt līdzi, kad viņš beigs deju. Te pilī gaiss 
ir smags un saspiests, bet mežā pūš brīvs vējš un saules gaisma ro
tājas trīsošās lapās, it kā pārcilādama tās ar zelta rokām. Tur mežā.



ir arī puķes —  varbūt ne tik kuplas kā pils dārzā, toties to aromāts 
ir maigāks; agrā pavasari zied hiacintes, kas ar sarkanu vilni pār
klāj dzestrās ielejas un zāļainos pakalnus, dzeltenās gaiļbiksītes, 
kuras veselām  ģimenēm mājo starp vecā ozola mezglainajām sak
nēm, gaišās strutenes un zilās veronikas, zeltainie un mēļie īrisi. 
Bet lazdājā plaukst pelēkās spurdzītes, un uzpirkstīte līkst zem bi
tēm aplipušo raibo kausiņu svara. Kastaņu šķēpus klāj baltas zvaig
znes, un vilkābeles mēneši ir bāli un skaisti. Jā, Infanta noteikti 
nāks līdzi —  kaut tikai varētu viņu atrast! V iņa nāks līdzi uz 
skaisto mežu, un viņš dejos Infantai par prieku veselām  dienām. 
To iedomājoties, viņa acīs iemirdzējās smaids, un viņš iegāja bla
kus istabā.

Tā bija pati gaišākā un skaistākā istaba. Sienas sedza sarkans, 
ar putniem un jaukām sudraba puķītēm izšūts audums; mēbeles 
bija no sudraba, bārkstis no puķu vītnēm ar amoriņiem, kuri šūpo
jās tanīs. Milzu kamīnus aizsedza divi lieli aizslietņi, uz kuriem 
bija  izšūti pāvi un papagaiļi; oniksa grīda jūras ūdens krāsā likās 
aizejam  bezgalībā. Un šai istabā Pundurītis nebija viens. Otrā 
zāles galā, durvīs, stāvēja kāds mazs augums un vēroja viņu. 
Viņam  nodrebēja sirds; prieka sauciens izlauzās no viņa lūpām, un 
viņš iznāca gaismā. Reizē ar viņu iznāca arī mazais stāvs, un nu 
viņš varēja to skaidri redzēt.

Infanta? Ko vēl ne! Tas bija briesmonis —  pats sm ieklīgākais 
briesmonis, kādu viņš jebkad redzējis. Neproporcionāli veidots, ne 
tāds kā pārējie ļaudis, ar kuprainu muguru, līkām kājām, milzīgu 
galvu, kura svārstās no vieniem  sāniem uz otriem, ar izjauktām 
melno matu krēpēm. Pundurītis sadrūma, un briesmonis arī sa
drūma. Viņš iesmējās, un tas iesmējās un iesprieda rokas sānos, 
atdarinot viņa kustības. V iņš ironiski palocījās briesmoņa priekšā, 
un tas atbildēja ar tikpat zemu palocīšanos. Viņš tuvojās tam, un 
tas nāca viņiem pretī, atkārtojot viņa soļus un kustības un apstājo
ties, kad viņš apstājās. Izbrīnā izsaukdamies, viņš metās uz priekšu, 
izstiepa roku, un briesmoņa roka, salta kā ledus, pieskārās vidējai. 
V iņš sabijās, atrāva roku, un briesmonis pasteidzās izdarīt to pašu. 
V iņš gribēja brukt tam virsū, bet kaut kas gluds un ciets nostājās 
viņam ceļā. V iņš atglauda matus, kuri krita uz acīm. Briesmonis 
izdarīja to pašu. V iņš iesita tam, un tas atbildēja uz sitienu. Viņš 
sāka to lamāt —  tas ērmīgi vaibstījās. Viņš atrāvās atpakaļ, un 
arī tas atrāvās atpakaļ.

Kas tas ir? Pundurītis mirkli pārdomāja, apskatot istabu. Dīvaini: 
katram priekšmetam ir it kā savs dubultnieks aiz šās neredzamās 
gaišā ūdens sienas. Te ir glezna —  un tur ir glezna; te ir dīvāns —



un tur ir dīvāns. Te aizmigušais Fauns guļ nišā pie durvīm —  un 
tur aiz sienas snauž viņa dubultnieks, un saules apstarotā sudraba 
Venēra stiepj rokas pēc otras Venēras, tikpat skaistas kā viņa pati.

Kas tas ir? ..  . Atbalss? Kādreiz viņš bija kliedzis ielejā, un at
balss atsaucās, atkārtoja visus viņa vārdus. Varbūt atbalss māk 
atdarināt redzi tāpat, kā māk atdarināt balsi. Varbūt tā prot radīt 
citu pasauli, gluži tādu pašu kā īstā. Bet vai priekšmetu ēnām var 
būt tādas pašas krāsas kā priekšmetiem, tāda pati dzīvība un kus
tības? V ai var?

Viņš nodrebēja un, paņēmis pie krūtīm piesprausto Balto Rozi, 
pagriezās un noskūpstīja to. Briesmonim izrādījās rokās tāda pati 
roze, taisni tāda pati. Un tas tāpat skūpstīja Rozi un spieda to pie 
sirds ar derdzīgām kustībām.

Kad patiesība pēkšņi atklājās viņam, viņš, mežonīgā izmisumā 
raudādams un vaimanādams, metās uz grīdas. Tad tas ir viņš 
pats —  tāds kropls, kuprains, smieklīgs, riebīgs? Šis briesmonis ir 
viņš pats; par viņu smējās bērni un arī mazā Princese; Pundurītis 
bija iedomājies, ka Infanta mīl viņu, bet viņa, tāpat kā citi, smējās 
par viņa pretīgumu, par viņa kroplumu. Kāpēc viņu nepameta 
mežā, kur nebija spoguļa, kas pateiktu, cik viņš kroplīgs un rie
bīgs? Kāpēc tēvs viņu nenonāvēja, kāpēc pārdeva, lai viņu liktu 
negodā? Pa viņa vaigiem  plūda karstas asaras. V iņš saplosīja gaba
liņos balto puķi; briesmonis, kurš vārtījās pa grīdu, izdarīja to pašu 
un izsvaidīja lapiņas pa gaisu. Tas ložņāja pa zemi, un, kad Pundu
rītis paskatījās uz to, tas paskatījās uz viņu, un tā seja bija ciešanu 
izvaibstīta. Pundurītis palīda tālāk, lai neredzētu to, un aizklāja 
acis ar rokām. Viņš ielīda ēnā kā ievainots zvērēns un gulēja, 
klusu vaidēdams.

Tikmēr pa durvīm ienāca no terases Infanta ar saviem viesiem  
un ieraudzīja pretīgo Pundurīti, kurš gulēja uz grīdas, sizdams pa 
to ar savilktajiem  pirkstiem; tas bija tik fantastiski aplam, ka 
bērni, jautri smiedamies, sastājās ap viņu, lai redzētu, ko viņš 
te dara.

—  V iņa dejas bija smieklīgas, —  Infanta sacīja, —  bet viņš tēlo 
vēl smieklīgāk. Gandrīz tikpat labi kā marionetes, tikai, zināms, ne 
tik dabiski.

Un viņa apvēdinājās ar lielo vēdekli un sita plaukstas.
Bet mazais Pundurītis pat nepaskatījās uz Infantu; viņa raudas 

pamazām apklusa. Pēkšņi viņš dīvaini salēcās un saķēra sānus. Tad 
pakrita un palika nekustīgi guļam.

—  Tas tev izdevās ļoti labi, —  Infanta teica, brītiņu pagaidī
jusi, —  bet nu tev jāpadejo man.



— Jā, jā, — visi bērni sāka 
saukt, — tagad celies un 
dejo, jo  tu  nebūt neesi slik
tāks par Bārberijas pērtiķī- 
šiem, pat smieklīgāks!

Bet m azais Pundurītis ne
atsaucās.

Infanta piespēra kājiņu  un 
pasauca tēvoci, kurš pasta i
gājās ar Kam barkungu pa te 
rasi, lasot depešas, kas nule 
kā b ija  saņem tas no M eksi
kas, ku r nesen Bija nodibi
nāta svētā inkvizīcija.

— M ans sm ieklīgais Pun
durītis n iķojas un negrib cel
ties augšā. Pieceliet v iņu un 
lieciet viņam  dejot man.

Pārmīdami smaidu, abi ie
nāca istabā, un dons Pedro 
noliecās un paplikšķināja 
Pundurītam  pa vaigu ar savu 
izšūto cimdu.

— Padejo nu, petit  m onstre ', padejo! Spānijas un abu Indiju 
troņa  m antiniece grib, lai viņai pakavē laiku.

Bet Pundurītis nepakustējās . . .
— V iņu vajag  pam atīgi nopērt, — gurdi noteica dons Pedro un 

a tkal izgāja uz terases.
Bet K am barkungs noraizējies nom etās ceļos pie Pundurīša un 

p ielika roku viņam  pie krūtīm . Pēc m irkļa viņš paraustīja  plecus, 
piecēlās un, zemu palocījies, sacīja Infantai:

— M i bella p iincesa,2 jūsu  sm ieklīgais Pundurītis nekad vairs 
nedejos. Cik žēl! Viņš b ija  tik  ķēmīgs, ka, iespējam s, būtu sasm ī
d inājis  pat Karali.

— Bet kāpēc viņš nekad vairs nedejos? — apvaicājās Infanta.
— Tāpēc, ka viņam  salūzusi sirds.
Infanta sarauca pieri, un viņas jaukās, sārtās lūpiņas savilkās 

glītā, augstprātīgā vaibstā.
— Turpm āk, lūdzu, lai tiem, kas nāk ar m ani rotaļāties, nemaz 

nebūtu  sirds! — viņa iesaucās un izskrēja dārzā.
1 Mazais ērms (/r.).
2 Mana skaistā princese (spān.).



HERBERTS VELSS, 

angļu rakstnieks

CILVĒKS, KURS TAISĪJA DIMANTUS

Darīšanas mani aizturēja Canserileinā līdz deviņiem vakarā. 
Sāka sāpēt galva, un man nebija nekādas patikas izklaidēties vai 
sēsties atkal pie darba. Debesu stūrītis, tikko saskatāms starp ielas 
šaurās aizas stāvajām  klintīm, vēstīja  par skaidru vakaru, un es 
nolēmu pastaigāt pa piekrasti, atpūtināt acis, atsvaidzināt galvu un 
patīksmināties par upes raibajām uguntiņām. Neapstrīdami, ka 
vakars ir pats labākais dienas laiks šeit, piekrastē —  svētīga tumsa 
noslēpj netīro ūdeni, un visas iespējamās ugunis, kādas vien ir mūsu 
pārejas laikmetā: sarkanas, žilbinoši sārtas, dzeltenas —  gāzes, 
baltas —  elektrības, —  ir ielāsmotas visdažādāko nokrāsu ēku —  
no pelēkas līdz tumši mēļai —  neskaidrajos siluetos. Caur V aterlo 
tilta arkām simtiem spīdošu punktiņu iezīmē piekrastes izliekumu, 
bet virs margām paceļas Vestminsteras torņi —  tumšpelēki zvaig
žņotās debess fonā. Melnā upe nedzirdami plūst, un tikai retumis 
viegla ņirba saviļņo uguņu atspīdumu uz tās virsmas.

—  Silts vakars, —  balss ierunājās man līdzās.
Es pagriezu galvu un ieraudzīju cilvēku profilā, kas bija atspie

dies pret margām man blakus. Viņam  bija smalka, varētu pat teikt, 
skaista seja, kaut diezgan novārgusi un bāla. M ēteļa saceltā un 
aizspraustā apkakle norādīja svešinieka vietu dzīvē ne mazāk 
spilgti, kā to varētu izdarīt mundieris. Ja es viņam atbildēšu, tā es 
jutu, tad man vajadzēs samaksāt par viņa naktsmājām un bro
kastīm.

Es ziņkārē pavēros viņā. V ai viņa stāsts būs naudas vērts, ko 
viņa labā izdošu, va i varbūt tas ir parastais neveiksminieks, kurš 
nespēj pat izstāstīt savas dzīves gaitas? A cis un piere apliecināja 
domājošu cilvēku. Apakšlūpa v ieg li trīsēja, un es nolēmu atbildēt.

—  Ļoti silts, —  es sacīju, —  bet tomēr te stāvēt ir dzestri.
—  Nē, —  viņš atteica, joprojām  lūkodamies ūdenī, —  te ir ļoti 

patīkam i. . .  tieši patlaban.
Cik labi, —  viņš turpināja, mirkli klusējis, —  ka Londonā var 

vēl atrast tādu klusu vietu. Kad cilvēks visu dienu nomocās ar 
darīšanām, ar rūpēm par to, kā dzīvot, kā nomaksāt parādus un 
izbēgt no likstām, tad nevaru iedomāties, ko es darītu, ja  nebūtu 
šādu nomierinošu stūrīšu.



Katram teikumam sekoja garš starpbrīdis.
—  Droši vien jums arī pazīstamas garlaicīgās sadzīves likstas, 

citādi jūs te nestāvētu. Bet diezin vai jums ir tik  piekususi galva 
un tā sāp kājas kā man . . .  Jā! Dažreiz es sāku šaubīties, vai tas 
ir to vērts. Man gribas visu pamest —  vārdu, bagātību, stāvokli —  
un stāties pie kāda vienkārša amata. Bet es zinu: lai cik man grūti 
būs, taču es nožēlošu līdz kapa malai, ja  atteikšos no saviem 
godkārīgajiem  centieniem.

V iņš apklusa. Es izbrīnā vēros viņā. Nekad nebiju sastapis cil
vēku  tik nožēlojamā stāvoklī. Noplīsis, netīrs, neskuvies un ne
m azgājies viņš izskatījās tā, it kā nedēļu būtu novārtījies atkritumu 
kastē. Un viņš vēl stāsta par nogurdinošām liela mēroga darbi
nieka raizēm! Es tikko novaldījos neiesmējies. V iņš ir vai nu jucis, 
vai neveiksm īgi ņirgājas par savu trūkumu.

—  Ja augstiem mērķiem un augstam stāvoklim ir sava otrā 
puse, —  eS sacīju, —  saspringts darbs un pastāvīgs nemiers, tad 
tie nes arī balvu: spēju darīt labu, palīdzēt vājiem  un trūcīgiem; 
bez tam gandarīta godkāre jau ir velte pati par sevi.

Dzīt jokus tādos apstākļos būtu netaktiski. Mani uzkūdīja neat
bilstība starp viņa ārieni un vārdiem. N ebiju vēl beidzis, kad man 
jau  sametās kauns.

Viņš pievērsa man drūmo, bet pilnīgi mierīgo seju.
—  Es aizmirsos. Protams, jūs mani nevarat saprast, —  viņš 

noteica.
M irkli viņš vēroja mani.
—  Zināms, tas viss šķiet aplam. Pat ja es jums izstāstītu, jūs tik 

un tā neticētu, tāpēc es varu stāstīt, ne ar ko neriskējot. Man taču 
ir tik patīkami kādam visu atklāt. M an patiešām ir padomā liels 
pasākums, ļoti liels. Taču tieši pašreiz sākas sarežģījumi. Redziet, 
es . . .  taisu dimantus.

—  Jūs droši vien esat patlaban bez darba?
—  Man apnikusi šī mūžīgā neticība, —  viņš nepacietīgi teica. 

Pēkšņi viņš atpogāja nožēlojamo mēteli, izvilka no azots audekla 
maisiņu, kurš aukliņā karājās viņam kaklā, un izņēma no maisiņa 
tumšu akmeni.

—  Interesanti, vai jūs varat pateikt, kas tas ir? —  viņš pasniedza 
man akmeni.

Jāsaka, apmēram pirms gada es brīvā laikā gatavojos uz pār
baudījumiem, lai iegūtu zinātnisko grādu Londonas universitātē, 
tāpēc man ir zināms priekšstats par fiziku un mineraloģiju. A k 
mens atgādināja neslīpētu tumšu dimantu, bet bija pārāk liels, gan
drīz kā ikšķa nags. Es paņēmu akmeni. Tam bija pareiza astoņstūra



forma ar šim dārgajam mine
rālam raksturīgajām šķaut
nēm. Izņēmu kabatas nazīti 
un pakasīju akmeni —  bez 
panākumiem. Pārbaudīju zem 
gāzes luktura: pārvilku ar to  
pār pulksteņa stiklu un viegli 
dabūju baltu svītru. Pieau
gošā ziņkārē pavēros sarunu 
biedrā.

—  Patiešām stipri līdzīgs 
dimantam. Bet tad tas ir mil
zenis starp dimantiem. Kur 
jūs to ņēmāt?

—  Es taču jums teicu, ka 
pats iztaisīju, —  viņš atbil
dēja. —  Dodiet atpakaļ.

V iņš steigšus iebāza ak
meni maisiņā un aizpogāja 
mēteli.

—  Es jums atdošu to par 
simt mārciņām, —  viņš pēkšņi 
nočukstēja.

Manī atkal pamodās aiz
domas. Galu galā akmens var būt vienkāršs korunds —  gandrīz 
tikpat cieta viela  —  un tikai aiz tīras nejaušības atgādina pēc 
formas dimantu. Bet, ja  tas ir dimants, tad kā tas gadījies šim 
cilvēkam  un kāpēc viņš piedāvā akmeni tikai par simt mār
ciņām?

Mēs ieskatījām ies viens otram acīs. V iņa skatienā izpaudās gai
das —  nepacietīgas, bet godīgas. Šai mirklī es noticēju, ka viņš 
mēģina man pārdot īstu dimantu. Bet es neesmu bagāts, simt mārci
ņas ierautu manāmu robu manā budžetā, un kurš saprātīgs cilvēks 
gan pirks dimantu no skrandaiņa klaidoņa, noticējis tā vārdiem? 
Un tomēr tik liels dimants saistījās manā iztēlē ar tūkstoš mār
ciņām. Bet tad jau, tā es domāju, to vajadzētu pieminēt visās grā
matās par dārgakmeņiem. Atcerējos stāstus par kontrabandistiem 
un izveicīgiem  kafriem no Kapas kolonijas. Es izvairījos no tiešas 
atbildes.

—  Kur jūs to ņēmāt?
—  Es to iztaisīju.



Biju šo to dzirdējis par Muasonu, bet zināju, ka viņa neīstie bril
janti ir visai sīki. Es pagrozīju galvu.

—  Liekas, jūs šo to saprotat. Es jums pastāstīšu mazliet par sevi. 
Varbūt jūs apdomāsieties un nopirksiet dimantu.

Viņš aizvērsās no upes, sabāza rokas kabatās un nopūtās.
—  Es zinu, jūs tik un tā neticēsiet. . .  Dimantus, —  viņš iesāka, 

un, jo tālāk viņš runāja, jo  mazāk es jutu, ka runā klaidonis; viņš 
runāja brīvi kā izglītots cilvēks, —  dimantus taisa tā: ogļradi izdala 
no savienojuma noteiktā kausēšanas kusnī un ar atbilstošu spie
dienu. Tad ogļradis izkristalizējas nevis kā grafīts vai ogļu putekļi, 
bet kā sīki dimanti. Tas viss ķīmiķiem sen jau zināms, bet nevie
nam vēl nav izdevies uztrāpīt to kusni, kurā jākausē ogļradis, un 
noteikt spiedienu, kas var sniegt vislabākos panākumus. Tāpēc arī 
ķīmiķu izgatavotie dimanti ir tik sīki un tumši un tiem nav īstas 
vērtības.

Es veltīju  šim uzdevumam savu mūžu —  visu savu mūžu. Sāku 
pētīt apstakļus, kuros rodas dimanti, kad man bija septiņpadsmit 
gadu, bet nu man ir trīsdesmit divi. Es zināju, ka tā paies desmit 
vai pat divdesmit gadu, kuri var atņemt cilvēkam  visus viņa spē
kus, visu enerģiju, bet arī tad darbs atmaksājas. Pieņemsim, ka 
beidzot kāds uzmin šo mīklu; pirms noslēpumu atklās un dimanti 
kļūs lētāki par oglēm, šis cilvēks var nopelnīt miljonus. Miljonus!

V iņš apklusa un palūkojās manī, it kā meklēdams atsaucību. 
V iņa acis dzirkstīja badainā spožumā.

—  Un tagad iedomājieties, —  viņš turpināja, —  ka es gandrīz 
visu sasniedzu un n u . .  . Kad man apritēja divdesmit viens gads, 
man bija apmēram tūkstoš mārciņu, un es domāju, ka šī summa un 
nelieli ienākumi no pasniegtām stundām dos man iespēju turpināt 
meklējumus. Mācības, galvenokārt Berlīnē, aizņēma divus gadus, 
un pēc tam sāku strādāt patstāvīgi. Pats grūtākais bija saglabāt 
noslēpumu. Redzat, ja es izpļāpātos, mana ticība, ka ideja īsteno
jama, varētu uzkūdīt citus, un es neuzskatu sevi par tādu ģēniju, 
kas noteikti atklātu visu pirmais, ja  sāktos cīņa par pirmo vietu. 
Kā jūs pats saprotat, ja  es patiešām biju nolēmis tikt pie mantas, 
tad svarīgi bija, lai cilvēki nezinātu, ka dimantus var taisīt māk
slīgā veidā un ražot veselām tonnām. Tāpēc biju  spiests strādāt 
pilnīgi viens. Sākumā man bija maza laboratorija, bet, kad mani 
krājum i sāka izsīkt, man vajadzēja turpināt mēģinājumus nožē
lojamā istabelē bez mēbelēm Kentištaunā. Gulēju uz salmu maisa 
taisni uz grīdas starp aparātiem. Nauda kā kustin kusa. Atteicos 
no visa, lai tikai varētu nopirkt nepieciešamo pētījumiem. Pūlējos 
noturēties, pasniedzot stundas, bet es esmu slikts pedagogs, man



nav ne universitātes diploma, ne pietiekamas izglītības, zinu v ie 
nīgi ķīmiju. Man vajadzēja šķiest milzumu laika un darba un sa
ņemt par to sīkumus. Taču es aizvien vairāk tuvojos mērķim. Pirms 
trim gadiem es atrisināju kušņa sastāvu problēmu un gandrīz jau 
dabūju vajadzīgo spiedienu, ievietojis kusni un īpašu ogļraža mai
sījumu bises stobrā; es pievienoju tur ūdeni, hermētiski noslēdzu 
stobru un sāku to sildīt.

V iņš mirkli klusēja.
—  Diezgan riskanti, —  es piebildu.
—  Jā. Bise sasprāga, izsita visus logus un sadauzīja krietnu daļu 

aparatūras. Toties dabūju kaut ko dimantu putekļiem līdzīgu. 
Cenzdamies panākt lielāku spiedienu uz izkausēto maisījumu, es 
atklāju, ka Dobrē, kurš strādājis pulvera un salpetra laboratorijā 
Parīzē, spridzinājis dinamītu cieši aizskrūvētā tērauda cilindrā, tik 
izturīgā, ka tas nav varējis pārsprāgt. Dabūju zināt, ka Dobrē šādā 
veidā radījis vielu, kas atgādina Dienvidāfrikas rūdu, kurā atro
dami dimanti. Pasūtīju pēc viņa zīmējuma tērauda cilindru, kaut 
tas man stipri iegrieza līdzekļu ziņā. Ieliku cilindrā visu materiālu 
un sprāgstvielas, uzkūru ēzē uguni un izgāju pastaigāties.

Man sanāca smiekli, ka viņš par to stāsta tik lietišķi.
—  V ai jums neienāca prātā, ka jūs varat uzspridzināt visu māju? 

V ai tur bija vēl citi iemītnieki?
—  To prasīja zinātnes intereses, —  viņš, brītiņu klusējis, atbil

dēja. —  Zem manis dzīvoja augļu tirgotāja ģimene, man blakus —  
lūgumu sacerētājs, bet virs mums —  divas puķu pārdevējas. Iespē
jams, ka es rīkojos mazliet neapdomīgi, bet nebija izslēgts, ka visi 
iemītnieki nebija mājās. Kad atgriezos, cilindrs gulēja tai pašā 
vietā līdz baltkvēlei sakaitētu ogļu kaudzē. Sprāgstvielas nebija 
izārdījušas korpusu. Nu man radās jauna problēma. Redzat, laiks 
ir svarīgs kristalizēšanās faktors. Jo ilgāk cilindru tur aizdarītu, 
jo lielāki būs dimanti. Nolēmu atdzesēt cilindru divus gadus, pakā
peniski pazeminot temperatūru. Nauda man ap to laiku jau izbei
dzās. V ajadzēja nepārtraukti uzturēt uguni ēzē un maksāt par is
tabu, vajadzēja arī ēst, bet man nebija ne penija. Diezin vai varētu 
atcerēties visu, ar ko nodarbojos, kamēr biju sācis taisīt dimantus. 
Pārdevu avīzes, turēju aiz pavadas zirgus, vēru vaļā ekipāžu durti
ņas. Nedēļām ilgi rakstīju adreses uz aploksnēm. Palīdzēju rokas 
ratiņu stūmējam, man vajadzēja sasaukt ļaudis, lai nāk iepirkties. 
Reiz veselu nedēļu man nebija nekāda darba, es lūdzu dāvanas. Kas 
tā bija par nedēļu! Reiz, kad ēzē bija apdzisusi uguns un es visu 
dienu nebiju neko ēdis, kāds jauneklis, izgājis pastaigā ar meiteni, 
gribēja apžilbināt viņai acis un iedeva man sešus pensus. Lai dievs



svētī viņa godkāri! C ik burvīgi smaržoja veikali, kuros pārdeva 
ceptas zivis! Bet es aizgāju un nopirku par visu naudu ogles, no 
jauna iekūru ēzi un pēc tam . . . Jā, aiz bada cilvēks kļūst muļķis. 
Beidzot pirms trim nedēļām es apdzēsu uguni un izņēmu cilindru. 
Tas bija tik karsts, ka svilināja man rokas, kad skrūvēju to vaļā. 
Izkasīju ar kaltu lavai līdzīgu drūpošu masu un saberzu to uz dzelzs 
plātes. Atradu tanī trīs lielus dimantus un piecus mazus. Kad sēdēju 
uz grīdas, sizdams ar āmuru, durvis atvērās un ienāca mans kai
miņš, lūgumu rakstītājs. V iņš bija piedzēries, kā jau parasti.

«An-narhists,» viņš teica.
«Jūs esat piedzēries,» es atteicu.
«Grrā-vējs, bbez-godis,» viņš turpināja.
«Vācieties pie velna!» es atbildēju.
«Nerrai-zējie-ties,» viņš žagodamies izrunāja un mirkšķināja 

man ar slīpēta cilvēka seju. Viņš atslējās pret durvīm un, lūkoda
mies stenderē, sāka melst, kā rakņājies pa manu istabu, kā šorīt 
aizgājis uz policiju un tur pierakstījuši visu, ko viņš stāstījis, it kā 
viņš būtu «džintalmenis».

Nu es pēkšņi sapratu, ka esmu iekritis. V ai nu man jāatklāj po
licijai mans noslēpums, un tad to dabūs zināt visi, vai mani arestēs 
kā anarhistu. Un tad es saņēmu kaimiņu aiz apkakles, pamatīgi sa
purināju viņu un aizlaidos lapās ar visiem  dimantiem. V akara avīzēs 
mans būcenis tika pagodināts par «Kentištaunas bumbu fabriku». 
Un nu es nekādi netieku vaļā no saviem dimantiem. Ja ieeju pie 
cienījamiem juvelieriem , tie lūdz mani uzgaidīt, un es dzirdu, kā 
viņi sačukstas ar komijiem un sūta tos pēc policijas, un tad es pazi
ņoju, ka man nav laika gaidīt. Atradu kādu zagtu mantu uzpircēju; 
viņš ķertin ieķērās dimantā, ko viņam  iedevu, un ieteica man prasīt 
to atpakaļ caur tiesu. Tagad es nēsāju dimantus sev klāt —  vairā
kas simttūkstoš mārciņas —  un man nav ne pārtikas, ne pajumtes. 
Jūs esat pirmais, kam uzticēju noslēpumu: man patīk jūsu seja, un 
es esmu, kā saka, piespiests pie sienas.

Viņš ieskatījās man acīs.
—  Būtu neprāts pirkt dimantu tādos apstākļos, —  es sacīju,

—  un es arī nenēsāju simtiem mārciņu sev līdzi. Un tomēr man 
gribas ticēt ju m s. . .  Ja vēlaties, darīsim tā: atnāciet rīt pie manis 
uz k an to ri. . .

—  Jūs domājat, ka esmu zaglis, —  viņš rūgti noteica, —  un gri
bat ziņot policijai. Nē, es lamatās nelīdīšu.

—  Es nezin kāpēc esmu pārliecināts, ka zaglis jūs neesat. Te ir 
mana vizītkarte, un katram gadījumam ņemiet vēl šo. Nenorunā
sim sastapšanos. Pienāciet, kad gribat.



V iņš paņēma kartīti un to, ko pasniedzu par savas labvēlības 
ķilu.

—  Ceru, ka jūs apdomāsieties un atnāksiet, —  es piebildu.
Viņš šaubās pagrozīja galvu.
—  Kādreiz es atdošu jūsu puskronu un ar procentiem, ar tādiem 

procentiem, ka jūs pabrīnīsieties, —  viņš sacīja. —  Jūs taču pa
glabāsiet manu noslēpumu? Nenāciet man pakaļ.

Viņš pārgāja pāri ielai līdz kāpnēm zem arkas, kuras veda uz 
Eseksstritu, un nozuda tumsā. V airāk es viņu nekad neesmu re
dzē j is.

V ēlāk  es divas reizes saņēmu no viņa vēstules ar lūgumu atsūtīt 
naudu (nevis čekus) uz kadu adresi. Apsvēris visu, es rīkojos tā, 
kā atzinu par visprātīgāko. Reiz viņš bija pienācis, kad manis ne
bija kantorī; pēc izsūtāmā zeņķa apraksta tas bijis ļoti izdilis, ne
tīrs, noskrandis cilvēks, kuru mocījušas kāsa lēkmes. V iņš neko 
nebija lūdzis man pateikt. Tas ir viss, ko es par viņu zinu. Dažreiz 
man |oti gribas dabūt zināt, kas ar viņu noticis. V ai viņš bija gluži 
vienkārši maniaks, krāpnieks, kurš tirgojas ar neīstiem dārgakme
ņiem, jeb viņš patiešām taisīja dimantus, kā pats apgalvoja? Pēdē
jais man šķiet tik ticams, ka šad tad jautāju sev —  vai neesmu pa
laidis garām pašu spožāko iespēju savā mūžā? Varbūt viņš ir jau 
miris un viņa dimanti izmesti atkritumos, —  atkārtoju, ka viens bija 
naga lielumā. Jeb varbūt viņš vēl klīst pa ielām, pūlēdamies atbrī
voties no saviem dārgumiem? V ar notikt ari tā, ka viņš vēl kļūst 
pasaulei pazīstams un, noskatīdamies uz mani no augstienes, kas 
pieejama tikai bagātniekiem un patentētām slavenībam, mēmi 
pārmet man uzņēmības trūkumu. Dažreiz es domāju, ka varbūt 
vajadzēja riskēt. Vism az ar piecām mārciņām.



ALFONSS DODE, 

Iranču rakstnieks

V U D ST A U N A

Fantastisks stāsts

Pilsētas celšanai vieta bija lieliska. V ajadzēja tikai notīrīt upes 
krastus, izcērtot daļu meža —  milzīga mūža meža, kas šeit pletās 
kopš pasaules radīšanas. Un tad šī pilsēta, ko no visām pusēm ap
ņēma mežiem apauguši pauguri, ietu uz leju līdz pašai brīnišķīgās 
ostas krastmalai Sarkanās upes grīvā, tikai četru jūdžu attālumā no 
jūras.

Tiklīdz valdība Vašingtonā bija apstiprinājusi koncesiju, nam
dari un meža cirtēji ķērās pie darba; bet tādu mežu vēl nevienam 
nekad nebija gadījies redzēt. Ieķēries zemē ar visām savām liā
nām, visām saknēm, šis mežs, kad to kaut cik izcirta vienā vietā, 
izmeta jaunus dzinumus citā vietā. A tkal un atkal mežs sadziedēja 
savas brūces un uz katru cirvja  cirtienu atbildēja ar jaunu asnu 
parādīšanos. Pilsētas ielas un laukumus, kolīdz tie bija ierīkoti, 
pārņēma spēcīgi stādi. Sienas auga daudz gausāk nekā koki un 
tikko uzceltas sagruva, neizturējušas aizvien vēl dzīvo sakņu spie
dienu.

Un, lai uzveiktu šo pretestību, kad cirvji tika atzīti par bezspēcī
giem, bija jāķeras pie uguns. Dienu un nakti mežā kūpēja smacīgi 
dūmi un milzu koki liesmoja kā lāpas. Mežs mēģināja cīņu turpi
nāt, aizkavējot ugunsgrēku ar sulas straumēm un kuplajām, svai
gajām lapām, zem kurām nebija gaisa. Beidzot pienāca ziema. Pār 
lielajiem  klajumiem, kur rēgojās nomelnējuši stumbri, tikpat kā 
otra nāve uzgruva sniegs. Tagad varēja būvēt.

Un drīz Sarkanās upes krastos izpletās milzīga pilsēta, celta tikai 
no koka tāpat kā Čikaga, platu un taisnu ielu pilsēta ar numurētām 
mājām, ielu, kuras starveidīgi izgāja no laukumiem, ar biržu, tirgus 
laukumiem, baznīcām, skolām, ar veselu sistēmu ostas noliktavu, 
muitu, doku, kravas noliktavu un kuģu būvētavu. Meža pilsētā, 
Vudstaunā, drīz vien apmetās uz dzīvi maz apdzīvotu vietu mīļo
tāji. Tās kvartālus sagrāba drudžaina rosība. Bet tuvējos pauguros, 
kuri pacēlās pār ielām, kur drūzmējās cilvēki, pār ostu, kur stāvēja 
kuģi, bija paslēpusies tumša un baiga masa, kas pusaplī apņēma 
pilsētu. Tur saspringti lūkojās mežs.



Tas skatījās uz šo nekaunīgo pilsētu, kas tam bija atņēmusi upes 
krastu un trīs tūkstošus milzu koku. V isa Vudstauna bija uzcelta 
uz šo koku dzīvības rēķina, dzīvības, kas bija nolaupīta mežam. 
Mežs tai bija devis visu: gan augstos mastus, kas līgojās tur, ostā, 
gan neskaitāmo namu jumtus, kuri bija pavērsti cits pret citu, un 
pat pašu pēdējo būdiņu vistālākajā nomalē, visu —  pat darba rīkus, 
pat mēbeles, un samaksātos meslus mežs mēroja ar savu zaru ga
rumu. Toties kādas negantas dusmas tas glabāja slepenībā pret šo 
laupītāju pilsētu!

Kamēr turpinājās ziema, neviens nekā neievēroja. Vudstaunas 
iedzīvotāji šad tad dzirdēja dobju krakšķēšanu griestos un mēbe
lēs. Laiku pa laikam radās plaisa sienā, brīkšķēdama sasprāga ga
balos lete veikalā. Bet zaļš koks taču ir pakļauts šādām nejaušībām, 
un neviens tam nepievērsa uzmanību. Tomēr ar pavasara atnāk
šanu —  pēkšņa, strauja, sulām tik pārbagāta pavasara, ka no paze
mes it kā skanēja klusa strautiņu burzguļošana, —  no neredzamo, 
dzīvo spēku spiediena augsne sāka celties uz augšu. Katrā m āja 
sabrieda mēbeles un starpsienas, bet uz grīdas pacēlās pauguriņi, 
it kā tur būtu gājis pāri kurmis. Ne logus, ne durvis vairs nevarēja 
aizvērt. «Tas ir mitrums,» sprieda iedzīvotāji, «kad kļūs karsts 
laiks, tas pāries.»

Pēkšņi nākamajā dienā pēc stiprās vētras, kas uznāca no jūras un 
ar uguns uzliesmojumiem un silto lietus gāzi atnesa vasaru, pilsēta 
pamodusies iepleta muti aiz brīnumiem. Sabiedrisko ēku sarkanos 
jumtus, baznīcu zvanu torņus, māju grīdas, pat koka gultas —  visu 
klāja zaļas krāsas kārtiņa, plāna kā pelējums, viegla  kā mežģīnes. 
Tā bija mikroskopisku pumpuru masa, kurā jau bija saskatāmi lapu 
dīgļi. Tādas dīvainas lietus sekas uzjautrināja un nemaz nebiedēja, 
bet pievakarē pa visām mēbelēm un sienām sāka plaukt lapu puš
ķīši. Asni stiepās garāki un acu priekšā pārvērtās par zariem. V a 
rēja dzirdēt, kā, v iegli saņemti rokā, tie aug un šalc kā spārni.

Nākamajā dienā visas ēkas izskatījās pēc siltumnīcām. Pa kāpņu 
margām stiepās liānas. Šaurajās ielās zari pārmetās no viena 
jumta uz otru, izveidojot pār pilsētu šalcošu meža aleju pavēni. 
Tas jau sāka uztraukt. Un, kamēr zinātnieki, sanākuši kopā, ap
spriedās par šo neparasto gadījumu —  augu rašanos, ļaužu pūļi 
steidzās iziet ielās, lai redzētu šo brīnumu visā daudzveidībā. Dīkā 
pūļa izsaucieni un izbrīna pilnās čalas šim dīvainajam  notikumam 
piešķīra kaut kādu svinīgumu. Pēkšņi kāds iesaucās: «Paskatieties 
uz mežu!» —  un visi šausmās ievēroja, ka pēdējās divi dienās za
ļojošais pusaplis bija pienācis daudz tuvāk. Šķita, ka mežs nāk





virsū pilsētai. Pie pirmajām mājām nomalēs bija jau pienākuši aso 
krūmu un liānu priekšpulki.

Tad Vudstauna sāka apjēgt, kas notiek, un to sagrāba šausmas. 
Bija skaidri redzams, ka mežs dodas atkarot savu veco vietu up
malā, bet tā nocirstie, sakropļotie, nolaupītie koki lauzās ārā no 
gūsta, lai paši dotos cīņā tam pa priekšu. Kā cīnīties pret šo iebru
kumu? A r uguni? Bet draudēja briesmas —  varētu aizdegties visa 
pilsēta. Un ko varēja izdarīt cirvji pret šīm nemitīgi pieaugošajām 
dzīvības sulām, pret šīm saknēm, kas ar baismīgu spēku uzbruka 
augsnei, pret lidojošo sēklu tūkstošiem, kuras pāršķeldamās deva 
dzīvību jaunam kokam tai vietā, kur tās nokrita?

Un tomēr cilvēki drosmīgi ķērās pie darba, paņēmuši rokās 
cirvjus. Bez žēlastības tika iznīcinātas lapas. Bet viss bija velti. 
Mūža meža haoss, kurā liānu pinums bija pārvijies pāri gigantis
kajiem  dzinumiem, uzveica Vudstaunas ielas. Bija jau sācies ku
kaiņu un rāpuļu uzbrukums. Visās malu malās saradās ligzdas, un 
no visiem stūriem skanēja skaļa spārnu vicināšana un neskaitāmu 
putnu balsu čivināšana. Visas graudu glabātavas pa vienu nakti 
bija iztukšojuši mazie putnēni. Un it kā par izsmieklu visam šim 
postam starp ziedošajiem zariem sāka lidināties dažādu krāsu un 
lieluma tauriņi un tālredzīgās bites, kas allaž meklē drošu patvē
rumu, jau izvietoja ātri augošajos kokos savas šūnas par zīmi tam, 
ka tas ir uz ilgu laiku.

Čaukstošajā lapotnes virm ā skanēja dobji cirvju  klaudzieni. 
Ceturtajā dienā viss darbs tika atzīts par veltīgu. Pārāk ātri auga 
zāle, pārāk kupla tā bija. Kāpelējošās liānas ķērās koku cirtējiem  
rokās un saistīja viņu kustības. M ājas kļuva nederīgas dzīvošanai. 
A r  lapām pārklātās mēbeles zaudēja formu, iebruka griesti, kurus 
izdauzīja šķēpveida jukas dzinumi un garie sarkankoka dzeloņi. 
Un jumtu vietā izpletās katalpas lapu netverami plašais kupols. Tās 
bija beigas. A tlika tikai viens —  bēgt prom.

Šausmu sagrābtie Vudstaunas iedzīvotāji metās uz upi, nesdami 
līdzi visu, ko vien varēja paķert no savas iedzīves un vērtslietām; 
viņi ar mokām spiedās cauri stumbru un zaru biezoknim, kas kļuva 
aizvien blīvāks un blīvāks. Bet cik daudz spēka viņiem bija jā iz
šķiež, lai nokļūtu līdz krastam! Krastmalas vairs nebija. Tur tikai 
šalkoja gigantiskas niedres. Kuģu būvētavas, kur pacēlās dēļu 
kaudzes, bija atdevušas savu vietu skuju koku mežiem. Bet ziedē
šanas apņemtajā ostā kuģi izskatījās kā zaļas saliņas. Par laimi, tur 
stāvēja dažas kara fregates, uz kurām cilvēki atrada patvērumu 
un no kurienes viņi varēja redzēt, kā vecais mežs uzvaroši savie
nojās ar jauno.



Pamazām koku galotnes saslēdzās kopā, un zem zilās debess, ko 
apspīdēja saules spožums, gar upes krastiem izpletās netverami 
plaša lapu jūra. Pilsēta pazuda bez pēdām. Ne jumtu, ne sienu. 
Laiku pa laikam no biezokņa atskanēja kritiena troksnis —  pēdējā 
sagrāves atbalss, bet varbūt kāda bezprāša cirvja k laud zien i. . .  Un 
atkal drebošs meža klusums, kuram spiedās cauri čaboņa un sisi- 
nāšana, un baltu tauriņu mākoņi, kas virpuļo virs tukšās upes, bet 
tur, k lajajā jūrā, tālumā skrejošs kuģis ar trim milzīgiem zaļiem 
kokiem —  mastiem, kas paceļas starp burām, —  tas nesa prom pē
dējos bēgļus, kuri pameta to, kas reiz bija bijis —  M eža pilsētu.



STAŅISLAVS LEMS, 

poļu rakstnieks

K A R A Ļ A  BISKALĀRA BAGĀTĪBAS

Ciprozijas karalis Biskalārs bija plaši pazīstams ar neizm ēroja
mām bagātībām, kas savāktas viņa pilī. Mantu kambarī atradās viss, 
ko vien iespējams izgatavot no baltā un dzeltenā zelta, no urāna un 
platīna, no amfiboliem, rubīniem, oniksiem un ametistu kristāliem. 
Tīksminādamies karalis bradāja pa dārgakmeņiem un vērtslietām  
līdz pat ceļgaliem  un stāstīja, ka pasaulē neesot tādu dārgumu, kas 
viņam  nepiederētu.

Vēsti par šo karaļa plātību padzirdēja kāds lielisks konstruktors, 
kurš kādu laiku bija kalpojis pie zvaigžņu kopu Diādas un Triādas 
valdnieka Vismodara. Konstruktors devās uz Biskalāra galmu un 
lika aizvest sevi karaļa vaiga priekšā; ielūkojies troņa zālē, kur 
karalis sēdēja uz pundura, kas bija iztēsts no diviem milzīgiem bril
jantiem, pat nepametis skatienu uz melniem ahātiem rotātās grīdas 
zelta plātnēm, viņš skaidri un gaiši paziņoja karalim: ja  tas gribētu 
iepazīstināt viņu ar savu bagātību sarakstu, tad viņš, konstruktors 
Kreācijs, tūdaļ pat parādītu karalim tādu dārglietu, kādas karaļa 
mantu kambaros neatrast.

—  Labi, —  atbildēja Biskalārs, —  bet, ja tev neizdosies, es likšu 
tevi vazāt ar magnētiem pa savas pils sudraba pagalmu, likšu tevi 
piedzīt pilnu ar zelta naglām, bet galvaskausu, iekaltu irīdijā, likšu 
iekārt saules vārtos par biedinājumu pārējiem  lielībniekiem!

Tūlīt pat tika atnests karaļa īpašumu saraksts, ko simt četrdesmit 
elektronrakstveži, strādādami vaiga sviedros, bija sastādījuši sešos 
gados.

K reācijs lika aiznest sarakstu sējumus uz melno torni, ko karalis 
uz trim dienām bija atvēlējis viņam par mitekli, un ieslēdzās tanī, 
bet jau otrajā dienā stājās Biskalāra priekšā. Pieņemdams kon
struktoru, karalis apkrāvās tādiem dārgumiem, ka zeltbaltais blāz
mojums žilbināt žilbināja acis; Kreācijs, to nemaz nevērodams, 
lūdza atnest kurvīti ar parastām smiltīm, zemi vai gružiem. Kad tas 
tika izpildīts, viņš izbēra brūnpelēko masu uz zelta grīdas un 
iesprauda tanī lietiņu, ko bija turējis divos pirkstos, —  tik sīciņu, 
ka tā līdzinājās nedziestošai dzirkstelītei. Dzirksts tūlīt pat iegrau
zās pelēkajā kaudzītē un Biskalāra pārsteigto acu priekšā pārvērta 
kaudzi kustīgā dārgakmenī, kas, skanēdams un gaismu laistīdams,



auga aizvien lielāks un skaistāks, apdzēšot karaļa dārglietu nedzīvo 
skaistumu, līdz visi klātesošie, nespēdami izturēt žilbinošo daiļumu, 
kas joprojām pieņēmās spēkā, bija spiesti aizvērt acis. Pats karalis, 
aizsedzis seju, iesaucās: —  Gana! —  un konstruktors Kreācijs pa
klanījies uzlika uzziedējušajam  spīdeklim virsū melnu dzirksti, un 
dārgakmens vienā mirklī pārvērtās atkal par pelēkbrūnu, sakal
tušu zemes čupiņu.

Liels niknums un skaudība sagrāba karali Biskalāru.
—  Par to, ka mani apkaunoji, tev  draud cietums, —  teica viņš.

—  Taču, lai nerastos nevalodas, ka esmu ieslodzījis tevi viltīgā 
kārtā un, laužot savu karaļa vārdu, licis sacirst gabalos, tev jāiztur 
trīs pārbaudes. Ja tiksi ar tām galā, dāvāšu tev dzīvību un brīvi. 
Bet, ja  ne, —  posts un bēdas tev, svešzemniek!

K reācijs stāvēja gluži mierīgs un nekā nesacīja, bet Biskalārs. 
tikmēr turpināja:

—  Lūk, pirmais pārbaudījums: ja tu, kā pats lielījies, spēj veikt 
visu, tad ieej manā pazemes mantu kambarī vēl šonakt pat. Lai tu 
varētu apliecināt, ka esi sasniedzis" tā sirdi, atklāšu tev, ka tam ir 
četri nodalījumi, Pēdējais ir balts kā sniegs un tukšs; tur atrodas 
vienīgi izdobta briljanta ola, kurā guļ metāla lode. Rīt pusdienas 
laikā tev jāierodas pilī un tā man jāparāda. Tagad vari iet.

Kreācijs paklanījās un devās prom. Bet nežēlīgais Biskalārs bija 
izlicis viņam lamatas: ja  arī konstruktoram izdotos iekļūt mantu 
kambarī, tad sveikam un veselam iznest metāla lodi nebija nekādas 
iespējas, jo  tā bija izvirpota no tīra rādija un ar savu iznīcinošo 
starojumu dedzināja mūrus, bet prātus jauca tūkstoš soļu rādiusā.

Kad iestājās nakts, Kreācijs izgāja no sava torņa, devās uz pili 
un, turēdamies pa gabalu no sargiem, kuri sasaucās pa šaujam- 
lūkām, iebāza roku azotē, sadabūja mazu vācelīti, izlika uz atvērtas 
delnas trīs pienainas dzirkstis un uzpūta tām. Dzirkstis izplūda pēr- 
ļainā miglājā, ietinot bruņotos sargus mākoņos, un pacēlās tāda 
migla, ka ne sitams nevarēja redzēt. Kreācijs izgāja starp sargiem 
un devās pa kāpnēm lejup, līdz beidzot zālē, kuras griesti bija no 
kalcedona, sienas no hrizoberila, bet grīda no smaragdiem un kura 
tādēļ atgādināja klintīs ieskautu debeszilu ezeru, ieraudzīja mantu 
kambara durvis un to priekšā melnu posmkājainu mašīnu, virs 
kuras gaiss locījās līdzīgi sasiluša stikla plātnei.

—  Saki man, —  mašīna ierunājās, —  kas tā par vietu, kam nav 
nedz sienu, nedz mūru, nedz restu, bet ko neviens nekad nav atstā
jis un nekad neatstās?

—  Sī vieta ir Visums, —  konstruktors atbildēja.
Mašīna saļodzījās uz visām astoņām kājām un sagāzās uz



smaragda plātnēm ar tādu troksni, it kā būtu pārgrieztas pulksteņu 
ķēdes un to vēzēk]i ripotu pa kristāla virsmu. Kreācijs pārkāpa 
mašīnai pāri, sadabūja purpurainu dzirksti un piegāja pie kambara 
durvīm, kas bija darinātas no viena vienīga titāna bloka. V iņš 
palaida vaļā dzirksti, kas gaismodama pariņķoja un ietraucās 
atslēgas caurumā. Brīdi vēlāk  no turienes izlīda balts asniņš. K reā
cijs vieglītēm  saņēma to rokā, pastiepa un izvilka ne īsti stiebru, 
ne īsti stīgu saišķīti, kas bija izdīdzis no dzirksts. Viņš paskatījās 
uz to un izlasīja tanī ietverto ziņu.

«Biskalāram, redzams, kalpojis kāds lietpratīgs meistars,» viņš 
nodomāja, «kurš pratis ierīkot mantu kambarī atomatslēgu.»

Tik tiešām: mantu kambaris bija atslēdzams vienīgi ar atomu 
mākonīti; šo gāzes slēdzeni vajadzēja iepūst atslēgas caurumā, pie 
tam retāko elementu —  hafnija, tehnēcija, niobija un cirkonija 
atomi grieza noteiktā kārtībā aizturus, līdz m ilzīgie aizbīdņi, ko 
darbināja elektriskā strāva, atgāja savos gultņos. Konstruktors pa 
tumsu izgāja no mantu kambara priekšnama, devās prom no pilsē
tas un planētas kalnos zem zvaigznēm  sāka vākt kopā darbam 
nepieciešamos atomus.

—  Tā, tagad man ir sešdesmit miljoni niobija atomu, —  viņš no
teica pie sevis, kad līdz rītausmai bija palikusi stunda, —  te mil
jards un septiņi cirkonija atomi, šeit simt sešpadsmit hafnija atomu, 
bet kur lai ņemu tehnēciju, ja uz šīs planētas nav neviena paša šī 
elementa atoma?

V iņš pavērsa skatienu pret debesīm, kur jau iedegās pirmā rīta 
blāzma, un piepeši pasmaidīja, jo saprata, ka vajadzīgie atomi atro
das uz Saules. V iltīgais Biskalārs sava mantu kambara atslēgu bija 
noslēpis Saules zvaigznē! Kreācijs sadabūja no vācelītes nere
dzamu dzirksti (tā bija no viscietākā starojuma] un palaida to no 
atvāztās plaukstas pretī bāli austošajai Saulei. Dzirkstelīte iesīcās 
un prom bija. N ebija aizritējis ne stundas ceturksnis, kad gaiss 
nodunēja, jo tehnēcija atomi bija vēl pilni Saules kvēles. Kon
struktors saķēra atomus kā spindzošus kukaiņus, ieslēdza kopā ar 
pārējiem vācelītē un devās atpakaļ uz pili, jo  laiks nestāvēja uz 
vietas.

M igla aizvien vēl nebija izklīdusi, tālab sargi neredzēja viņu 
skrienam uz apakšzemes kambari un to, kā viņš gāzes slēdzeni 
pūta atslēgas caurumā. N oliecies konstruktors dzirdēja nošķindam 
aizturus, tomēr durvis pat nepakustējās.

—  V ai tiešām tu būtu kļūdījusies, dzirkstelīt? Tas man var maksāt 
dzīvību! —  Kreācijs noteica un dusmās cirta ar dūri pa durvīm; 
šai mirklī pēdējais no Saules atnestais tehnēcija atoms, kurš nebija



vēl pilnīgi atdzisis un tādēļ bija noklīdis no ceļa, pagrieza nepa
kļāvīgo aizturu, un kambara durvis —  cik biezas, tik platas —  klust 
atvērās.

Kreācijs iesteidzās iekšā, izskrēja cauri zaļajai, sāļam okeānam 
līdzīgajai smaragdu zālei, tad otrai, gluži pārdabiskai, no zilajiem  
safīriem, un trešai —  briljanta, kas durstīja acis varavīkšņainiem  
ērkšķiem, līdz nonāca sniegbaltajā zālē, kur ieraudzīja dimanta 
olu, taču starojuma spēks tai pašā mirklī apmulsināja viņa prātur 
un viņš pietupies sarāvās čokurā, tikai tagad apjēgdams karaļa 
viltu.

Konstruktors pa roku galam izmeta no vācelītes dzirkstis —  pelē
kas un melnas kā nakts. Tās attinās kā pūkaina siena un apņēma 
viņu: nu viņš varēja  tuvoties briljanta olai. Gluži kā pinkaina 
mākoņa ieskauts, Kreācijs griezās atpakaļ, nesot rādija lodi, no
slēdza mantu kambara durvis un devās uz pili, jo  lielais pilsētas 
pulkstenis taisni tad sāka skandēt divpadsmit, bet Biskalārs jau 
berzēja rokas, domās skatīdams, kā viņš vazā ar magnētiem kon
struktoru apsmējēju.

Dzirdams kļuva skanīgs solis, un uzliesmoja gaišums: Kreācijs 
bija ienācis zālē, ļaujot ripot rādija lodei pa grīdu, un tā aizvēlās 
līdz karaļa troņa pakājei, savā ceļā apdzēsdama dārgakmeņu zaigo- 
jumu un likdama sienām satumst no klusā starojuma. Karalis 
nodrebēja, pielēca kājās un aizslēpās aiz troņa sēdekļa. Četrdesmit 
spēcīgākie elektrobruņinieki, aizsegušies svina vairogiem , četr
rāpus lēnām tuvojās lodei, kas drausmīgi kveldoja, un tikām šķē
piem stūma to, kamēr tā izripoja no zāles.

Karalim Biskalāram nācās atzīt, ka pirmo uzdevumu Kreācijs 
veicis, un naids, kas bija ieperinājies viņa sirdī, iekvēlojās vēl jo  
negantāk.

—  Paraudzīsimies, kā tu tiksi galā ar otru uzdevumu, —  sacīja 
viņš.

Tūdaļ pat karalis pavēlēja konstruktoram doties uz kosmisko 
kuģi, kas lidoja uz Mēnesi —  uz tuksnesīgu lodi, kura, izvagota 
mežonīgām klintīm, atgādināja noskalpētu galvaskausu. Šeit kos
miskā kuģa vadītājs nometa Kreāciju uz klintīm, sacīdams:

—  Tiec ārā no šejienes, ja  spēj, un rīt pusdienas laikā stājies 
karaļa vaiga priekšā! Ja tev neizdosies, iesi bojā!

Jo, raugi, ja  arī neviens neierastos pēc Kreācija, lai sodītu viņu 
ar mocībām, ilgi izturēt šai drausmīgajā tuksnesī viņš nespētu. Pa
licis viens, konstruktors sāka pētīt posta vietu, kur tika atstāts. 
Viņš pasniedzās pēc tik noderīgajām dzirkstelītēm, taču neatrada



tās. Viņam guļot, pēc karaļa pavēles acīmredzot bija pārmeklētas 
viņa drēbes un glābēja vācelīte —  nozagta.

—  Labi nav, bet pavisam ļauni arī vēl nav, —  konstruktors no
teica pie sevis. —  Neglābjam i zaudējis es būtu tad, ja man būtu 
nozaguši prātu.

Uz Mēness atradās aizsalis okeāns. Noasinājis krama akmeni, 
Kreācijs ar to izšķaidīja no ledus daudzus bluķus un izveidoja kaut 
ko līdzīgu augstam tornim; pēc tam vienu bluķi aptēsa lēcas veidā, 
sakopoja ar to Saules starus, lai tie kristu uz sasalušā okeāna v ir
sas, un, kad fokusā drīz vien parādījās ūdens, Kreācijs smēla to 
saujām un šļakstīja virsū ledus tornim. Ūdens tecēdams sasala, sa
kausēja kopā atsevišķos bluķus, izveidodams ap tiem gludu un mir
dzošu slāni; beidzot konstruktors nostājās pie baltās ledus kristāla 
raķetes.

—  Kuģis būtu gatavs, —  viņš noteica, —  tagad tikai vajadzīga 
dzinējenerģija . . .

Kreācijs pārm eklēja visu Mēnesi, taču neatrada ne pēdas no 
urāna, nedz kāda cita aktīva elementa.

—  Tīrais posts, bet neko darīt, būs jāizmanto daļa sava 
prāta . . .  —  Un viņš atdarīja galvu.

K reācija smadzenes nebija veidotas no matērijas, bet gan no 
antimatērijas, un darboties tām ļāva jo plāna magnētiskās atgrūša
nās kārtiņa starp galvaskausa sieniņām un domājošajām kristāla 
puslodēm. Konstruktors izšķaidīja ledus raķetes sienā atveri, iekāpa 
kuģī, noslēdza atveri, aplaistīja to ar ūdeni, lai durvis aizsaltu, 
apsēdās uz ledus pamata un, izlauzis no smadzenēm kripatiņu 
smilšu graudiņa lielumā, nometa to zem sevis.

Tai pašā acumirklī viņa ledus cietumu piespulgoja drausmīgs 
uzliesmojums, raķete sadrebēja, no atveres, kas bija izsista tās 
pamatnē, izšļāca uguņi, un —  raķete aizjoņoja izplatījumā. Taču 
ilgam laikam šī spara nepietika. V ajadzēja Kreācijam  otrreiz ņemt 
palīgā savu prātu, pēc tam vēl trešo un ceturto reizi, ko viņš darīja 
jau nemierīgu sirdi, juzdams, ka smadzenes samazinās un līdz ar to 
spēki plok. Par laimi, raķete jau bija sasniegusi planētas atmosfēru 
un sāka krist lejup, gaisa berze to kausēja, un raķete kļuva aizvien 
mazāka un mazāka, tāpēc arī lēnāk krita, kamēr pāri palika tikai 
apsvilusi lāsteciņa. Tai pašā mirklī Kreācijs abām kājām arī nostā
jās uz stingra pamata, aiztaisīja ciet galvu, sakārtoja to un stei
dzīgi devās uz pili, jo bija jau vēls un stundeņi gatavojās sist d iv
padsmit.

Karalis apstulba, viņa acis iegailējās, bet piere svelmaina nik
numa kvēlē pietvīka purpursārta: viņš bija pārliecināts, ka





Kreācijs neatgriezīsies, jo bija atņēmis tam dzirkstelītes. Pats viņš 
bija licis kopā ar vācelīti ieslēgt tās savā mantu kambarī.

—  Labi! —  karalis sacīja. —  Lai notiek! Te tev būs trešais uzde
vums, viegls, kā man liekas . . . Likšu atvērt pilsētas vārtus, pa 
kuriem tu varētu izskriet, bet tev pa pēdām uzrīdīšu medību robotu 
baru, lai tie panāk tevi un saplosa gabalu gabalos. Ja spēsi izbēgt 
un nostāsies manā priekšā rīt ap šo pašu laiku, iemantosi brīvību!

—  Labi, —  atbildēja konstruktors, —  tikai vispirms iedod man 
adatu ..  .

Karalis iesmējās.
—  Lai notiek, citādi tu sacīsi, ka esmu liedzis tev savu žēlastību. 

Tūdaļ pat iedodiet viņam zelta adatu!
—  Nē, žēlīgais valdniek! —  Kreācijs iebilda. —  Man vajadzīga 

parasta adata, metāla . . .
Saņēmis adatu, konstruktors izskrēja no pilsētas tādā ātrumā, ka 

vējš svilpa gar ausīm. No cietokšņa mūriem vērodams Kreācija 
lielo steigu, karalis ļauni iesmējās pārliecībā, ka bēdzēju nekas 
nespēs glābt. Tikmēr konstruktors joņoja, kājām  izsizdams smilšu 
vērpetes, un visu laiku devās uz rietumiem. Tādā kārta viņš šķēr
soja planētas magnētiskās līnijas, līdz viņa adata drīz vien nomag- 
netizējās, un, kad viņš to iekāra no drānām izvilktā diegā, adata 
sagriezās un norādīja ziemeļus.

—  Tā, tagad man ir jau kompass, arī labi, —  konstruktors no
teica un sāka ausīties, jo  vē jš  jau nesa soļu dipoņu. A r skaļu 
žvadzoņu un vaukšķiem  pa pilsētas vārtiem  izdrāzās bars dzelzs 
robotu, dzīdami viņam pēdas, un Kreācijs pie apvāršņa saskatīja 
paceļam ies putekļu mākuli.

—  Ek, būtu man klāt manas dzirkstelītes, ātri vien es tiktu galā 
ar jums, manas žiglās nagliņas, bet gan arī tāpat dabūsit savu —  
ar tavu palīdzību, adatiņ! —  noteica konstruktors un, cik vien 
jaudas, skrēja uz priekšu, uzmanīgi sekodams adatas kustībām.

Karaļa medību dzinēji uzveda baru uz bēdzēja pēdām tik labi, 
ka tas drāzās taisni uz priekšu, itin kā te kāds ar meteoru būtu 
metis; atskatījies atpakaļ, konstruktors saprata, ka šie teju, teju 
viņu panāks, jo, raugi, tie bija augsta sprieguma un ātras gaitas 
medību roboti, īpaši apmācīti pēdu dzīšanā. Saule rudi vērās cauri 
smilšu mākonim, ko bija sacēlis skrejošais robotu bars, un dzirdēt 
varēja  vienīgi, kā tie niknumā griež zobus.

—  Apkārtne gan pagalam tuksnešaina, —  konstruktors noteica 
pie sevis, —  taču rādās, kaut kur tepat tuvumā jābūt dzelzs rūdas 
ra k tu v ei. . .



Par to liecināja adatiņa, mazliet novirzīdamās no ziemeļu v ir
ziena, ko līdz šim bija rādījusi.

Kreācijs devās uz to pusi un drīz vien ieraudzīja sensenis pa
mestas raktuves šahtu. Tik ātri pat akmens neripo no kalna, cik 
ātri viņš nolidoja tumšajā bezdibenī, tikai kristāla galvu piesedzis 
ar drēbju malu, lai tā nesadauzītos.

Roboti piesteidzās pie tukšās šahtas, visi kā viens ierēcās dzelzs 
balsī, sajuzdami Kreāciju, un metās viņam pakaļ.

Tikmēr konstruktors bija pielēcis kājās un brāza uz priekšu pa 
magnetīta klintī izcirsto eju, taču darīja to visai neparasti: te 
pamīņājās uz vietas, te atkal palēcās itin kā lielā priekā, te pie- 
tupās kā dejodams, papēžu apkalumiem uguni izsizdams un izplātu 
lakatu sizdams pret klinšu sienu, —  līdz pacēlies rūsas putekļu 
mākonis piepildīja visu klints eju. Roboti ierikšoja šai mākulī, un 
tūlīt pat sīksīkas dzelzs skaidiņas iekļuva to locekļos, līdz locītavās 
sāka džerkstēt, iespiedās to smagajos smadzeņu podos, līdz acīs 
sāka lēkāt dzirkstis, aizsprostoja tiem kolektorus, savienojumu 
vietas un relejus; grīļodamies no īssavienojumiem, roboti skrēja 
aizvien lēnāk, bet daži, galīgi apdulluši, badīja pierēm sienas, līdz 
no pārsprāgušajām ķiverēm  saka līst ārā stieplītes. Kolīdz kāds 
nokrita, tā cits jau to bija saminis, lai tūlīt arī pats atstieptu kājas. 
Pārējie tomēr dzinās tālāk pakaļ Kreācijam, kurš nerimās sacelt 
dzelzs putekļus. N ebija Kreācijs noskrējis vēl ne jūdzi, kad tikai 
trīs metāla kropļi vairs joza viņam nopakaļ, bet arī tie grīļojās kā 
piedzēruši, sizdamies kopā ar tādu troksni, it kā cita citai virsū 
ripotu tukšas dzelzs mucas.

Kreācijs apstājās un ieraudzīja divus robotus dzenamies viņam 
pakaļ; šiem galvas acīmredzot bija stingrāk noblīvētas nekā 
citiem.

—  Slikti izgatavoti šie medību roboti, —  konstruktors noteica 
pie sevis, —  tikai divi no visa lielā bara nebaidās putekļu! Bet 
ari šos jāpieveic . . .

Viņš nokrita zemē, izvārtījās viss dzelzs putekļos, izskrēja pretī 
robotiem un iebļāvās:

—  Karaļa Biskalāra vārdā, stāt!
—  Kas tu esi? —  jautāja pirmais robots un ievilka gaisu metāla 

nāsīs, bet sajuta vienīgi dzelzi, nekā cita.
—  Esmu rūdīts robots, iztālēm ar strāvu vadāms, no visām pusēm 

kniedēts, izkalts, pārpilns saivām; nostājieties kniede pie knie
des —  un tūdaļ jūs ar savām četrām dzelzs acīm ieraudzīsit, cik 
bruņots drošsirdis es esmu, kā zaigo mans tērauda gars, stādamies



pretī diviem  dzelzs gariem; sasprindziniet spoles, jo  nu vairs nav 
joki, bet, ja  neklausīsit, zaudēsit savas elektriskās dzīvības!

—  Kas mums īsti jādara? —  vaicāja roboti, jo  konstruktora vārdi 
bija viņus pagalam samulsinājuši.

—  Jums jānometas uz ceļiem! —  konstruktors paskaidroja.
A bi nokrita zemē, bet Kreācijs noliecies to pašu brīdi vienam

un otram iedūra galvā adatu; violeta blāzma ņirbošām dzirkstīm 
apgaismoja klints sienas. A bi roboti žvadzēdami apgāzās, jo kon
struktors bija radījis īssavienojumu.

—  Biskalārs noteikti domā, ka es atgriezīšos viens, ja  vispār 
atgriezīšos, —  Kreācijs noteica un apstaigāja pēc kārtas visus ro
botus. Viņš taisīja vaļā tiem galvas un citādā kārtībā saslēdza 
tērauda stieplītes, un, kad roboti pamodās, tie klausīja vairs v ie 
nīgi viņu. Tad konstruktors nostājās robotu vienības priekšgalā un 
uzsāka gājienu uz galvaspilsētu. Tur viņš lika saviem dzelzs ver
giem saķert karali, atsavināja tam troni, mantu kambari darīja 
pieejamu visiem  nežēlīgā karaļa padotajiem un, tā viņus aplai
mojis, ieteica cienīgāko no sava vidus izvēlēt par karali. Pats viņš, 
paņēmis sev vienīgi vācelīti ar dzirkstelītēm, devās melnajā, zvaig
znēm piekaisītajā ceļā un kopš tā laika klīst pa to, droši vien ari 
mūs agrāk vai vēlāk  apciemos.



R E JS  BREDBERIJS,  

amerikāņu rakstnieks

«R» NOZĪME RAĶETI

Šis žogs, pie kura mēs piekļāvām  sejas un jutām, ka vējš  kļūst 
karsts, un vēl stiprāk piekļāvām ies pie tā, aizmirsdami, kas esam 
un no kurienes nakam, sapņodami tikai par to, kas mēs varētu būt 
un kur varētu n o k ļū t. . .

Bet mēs taču bijām zēni —  un mums patika būt zēniem, un mēs 
dzīvojām  nelielā Florīdas pilsētiņā —  un pilsēta mums patika; un 
mēs gājām  skolā —  un skola mums noteikti patika, un mēs kāpām 
kokos un spēlējām futbolu, un mūsu mātes un tēvi mums arī 
p a tik a . . .

Un tomēr dažreiz —  katru nedēļu, katru dienu, katru stundu tai 
minūtē vai sekundē, kad mēs domājām par liesmām, par zvaig
znēm un par žogu, aiz kura tās mūs gaidīja, —  dažreiz raķetes 
patika mums vairāk.

Zogs. Raķetes.
Katru sestdienas rītu . . .
Zēni sapulcējās pie manas mājas.
Saule tikko bija uzlēkusi, bet viņi jau stāv, klaigā, līdz kaimiņi 

izbāž pa vēdlodziņiem pistoles paralizātorus: sak, tūliņ apklustiet, 
citādi sasaldēsim uz stundiņu, tad būsiet paši vainīgi!

—  Ielien nu raķetē, iebāz galvu astē! —  zēni kliedza par atbildi. 
Kliedza, droši noslēpušies aiz mūsu sētas, jo vecais Vikards no 
kaimiņu mājas šauj bez pūdelēšanas.

Šai dzestrajā, m iglainajā sestdienas rītā es gulēju gultā, domā
dams par to, kā vakar iegāzos semantikas kontroldarbā, kad apakšā 
atskanēja bandas balsis. V ē l nebija pat septiņi, un vējš  nesa no 
Atlantikas biezu miglu, un visos stūros nostādītie laika dienesta 
vibratori nupat kā sāka dūkt, kliedēdami ar saviem stariem šo 
biezputru: varēja  dzirdēt, kā tie maigi un patīkami gaudo.

Es pievilkos pie loga un palūkojos ārā.
—  M ierā, jūs kosmosa pirāti! Apturiet motorus!
—  Ehei! —  iesaucās Ralfs Praiorijs. —  Mēs nupat kā dabūjām 

zināt: palaišanas saraksti mainīti! Mēness raķete, ar jauno XL3 
motoru startēs pēc stundas!

—  Buda, Muhameds, Allahs un pārējie reālie un pa pusei



mītiskie darboņi! —  es noteicu un atlēcu no loga tik knaši, ka zēni 
no grūdiena novēlās zālē.

Es mirklī apvilku džemperi, aši uzrāvu saišzābakus, iebāzu mu
gurpuses kabatā barības kapsulas —  šodien nebūs laika ēst, jārij 
kapsulas, kad vēders sāks urkšķēt, —  un vakuum a liftā nošāvos no 
otrā stāva lejup pirmajā.

Uz maura zēni —  viss piecnieks —  kodīja lūpas, lēkāja aiz nepa
cietības, pikti vaibstījās.

—  Kas pēdējais noskries līdz viensliežu ceļam, —  es uzsaucu, 
šaudamies viņiem  garām ar pieci tūkstoši jūdžu ātrumu stundā,
—  tas būs vaboļacains marsietis!

Sēžot viensliežu kabīnē, kas svelpjot nesa mūs uz Kosmodromu 
divdesmit jūdzes tālu no pilsētas —  dažas minūtes brauciena — , es 
jutu, ka man kā skudras tekalē zem lāpstiņas. Piecpadsmitgadīgam 
zēnam vajag tikai tālus palaidienus. Gandrīz ik nedēļu pēc saraksta 
nāk un aiziet mazas starpkontinentu kravas raķetes, bet šis palai- 
diens . . .  Pavisam kas cits —  spēks, varenība . . .  Mēness un tā lā k . . .

—  Galva griežas, —  sacīja Praiorijs un iesita man pa roku.
Es nepaliku parādā.
—  Man tāpat. Nu saki —  vai nedēļā ir kāda diena, kas labāka 

par sestdienu?
Mēs pārmijām platus, saprotošus smaidus. Domās mēs gājām 

cauri visām pirmsstarta gatavības pakāpēm. Pārējie pirāti arī bija 
kārtīgi puiši. Sids Rosens, M aks Leslins, īris M arnijs —  viņi, tāpat 
kā visi puikas, lēkāja, skraidāja un arī mīlēja raķetes, bet nezin 
kāpēc man šķita, ka viņi diezin vai darīs to, ko kādā jaukā dienā 
izdarīsim mēs ar Ralfu. Mēs abi sapņojām par Zvaigznēm, tās mēs 
m īlējām vairāk par riekšavu vistīrāko zili balto briljantu.

Mēs klaigājām  kopā ar klaigātājiem , smējāmies kopā ar sm ējē
jiem, bet sirdīs mums abiem valdīja klusums; un nu jau vēderainā 
kabīne švīkstēdama apstājās, mēs izlēcām ārā un klaigājot un sme
joties skrējām, bet skrējām mierīgi un kaut kā pagausināti —  Ralfs 
man pa priekšu —  un visi rādījām ar roku uz vienu pusi, uz ilgoto 
žogu, un šķirojām vietas gar stiepli, steidzinot pārējos, bet neat
skatoties uz tiem; un beidzot mēs visi kopā —  un varenā raķete 
nāk ārā no milzīga, starpzvaigžņu cirka teltij līdzīga plastikāta 
jumola un dodas pa spožajām sliedēm uz palaidiena punktu, pava
dīta no milzu portālceltņa, kas atgādina aizvēsturisku spārnotu 
zvīņnesi, kurš barojis šo ugunīgo briesmoni, apkopis un lolojis to, 
un nu tūliņ notiks tā dzimšana pēkšņā uzliesmojuma nokaitētajās 
debesīs.

Es vairs neelpoju. Pat gaisu neievilku, kamēr raķete iznāca be



tona laukumiņā, kur to pavadīja vabolveidīgi vilcē ji un lielas, stru
pas ores ar ļaudīm, un apkārt, kārtodami mehānismus, mehāniķi 
kukaiņi azbesta tērpos kaut ko tarkšķēja, dūca, brēca cits citam 
mums neredzamos un nedzirdamos radiofonos, bet mēs prātā, sirdī, 
dvēselē visu dzirdējām.

—  A k  dievs, —  es beidzot izteicu.
—  Visuvarenais, visužēlīgais, —  uztvēra Ralfs Praiorijs, stāvē

dams man blakus. Pārējie arī kaut ko sacīja tādā pašā veidā.
Un kā lai nejūsmo! Visu, par ko cilvēki bija sapņojuši gadu sim

teņiem, viņi ir izpratuši, izsijājuši, izkaldinājuši —  pašu dārgāko, 
pašu brīnišķīgāko, pašu spārnotāko sapni. Lai kāds stūris —  cieta 
liesma, nevainojama forma . .  . Sastingusi uguns, kušanai gatavs 
ledus gaida tur, betona prērijas vidū; vēl mazdrusciņ, un rēkdama 
pamodīsies un šausies augšup, un iebadīs šī lieliskā, varenā bez- 
domu galva Piena Ceļam tā, ka zvaigznes birs lejup kā meteoru 
ugunskrite. Un, ja ceļā gadīsies ogļu maiss, —  nudien, kā zvels 
pakrūtē, tā tas tūliņ atsprāgs sānis!

Raķete arī mani ķēra pakrūtē, tā iebelza, ka es sajutu skaudru 
greizsirdības, skaudības un skumju lēkmi it kā par kaut ko nepa
darītu. Un, kad beidzot pāri klajumam devās klusuma pārņemts 
pašgājējs vagoniņš ar kosmonautiem, es biju kopā ar viņiem, kas 
tērpti ērmīgās, baltās bruņās, bumbveidīgās hermokaskās un tādā 
diženā nevērībā —  vārdu sakot, magnētfutbola komanda parādās 
publikai pirms treniņa kādā vietējā magnētlaukumā. Bet viņi taču 
lidoja uz Mēnesi —  tagad uz turieni ik mēnesi iet raķete, —  un pie 
žoga sen vairs nesalasās dīkdieņu pūļi, vienīgi mēs, zēni, vēlam no 
visas sirds laimīgu startu un izlidošanu.

—  V elns parāvis, —  es noteicu. —  Nezin ko atdotu, lai tikai v a 
rētu lidot viņiem līdzi. Vari iedomāties . . .

—  Es pat atdotu savu gada braucamo biļeti, —  M aks sacīja.
—  Jā . . . Nekā nebūtu žēl . . .
V ai jārunā par to, cik liels notikums mums, zēniem, kuri it kā 

bijām starp rīta rotaļām un tādu varenu un iespaidīgu pēcpusdie
nas ilumināciju, ir tas, kas mūs gaidīja?

Beidzot visi priekšdarbi pabeigti. Raķete piepildīta ar d egvie
lām, un cilvēki skrien uz visām pusēm prom no tās it kā skudras, 
kuras bēg no metāla elka. Un Sapnis atdzīvojas un ierēcas, un šau
jas debesīs. Un nu jau nozūd reizē ar negausīgiem kaucieniem, un 
paliek tikai degošas šķindas gaisā, kuras no zemes iekļūst mūsu 
kājās un pa kājām nokļūst augšup sirdī. Bet tur, kur raķete stā
vēja, tagad ir melna, apsvilusi bedre un raķetes dūmu mutulis —  
it kā pie zemes piespiests gubu mākonis.



—  A izgāja! —  izsaucās Praiorijs.
Un mēs visi sākām bieži vilkt elpu, pienagloti pie vietas, it kā 

baismīgas parapistoles apdullināti.
—  Es gribu ātrāk izaugt, —  es izgrūdu. —  Gribu ātrāk izaugt, lai 

lidotu ar tādu raķeti.
Es iekodu lūpā. Kur nu man, zaļknābim; turklāt kosmiskos dar

bos neņem pēc pieteikšanās. Gaidi, kamēr tevi izraudzīs. Izraudzīs.
Beidzot kāds, laikam Sidnijs, sacīja:
—  Labi, tagad aiziet uz televizoru.
Visi piekrita —  visi, atskaitot Praioriju un mani. Mēs pateicām 

«nē», un puikas aizgāja, skali smiedamies un tarkšķēdami, bet mēs 
ar Praioriju palikām noskatīties uz to vietu, kur nesen bija stāvējis 
kosmiskais kuģis.

Tas mums atņēma patiku uz visu pārējo —  šis starts.
Tā dēļ es pirmdien izgāzos semantikā.
Un man tas bija pilnīgi vienalga.
Tādos mirkļos es teicu paldies tam, kas izdomājis koncentrātus. 

Kad vēdera vietā cilvēkam  ir nervu kamols, tad nemaz negribas 
sēsties pie galda un tikt galā ar trim ēdieniem pusdienās. Ja nav 
ēstgribas, tad pāris koncentrāta tablešu lieliski aizstāj gan pirmo, 
gan otro un trešo ēdienu.

Visas dienas no vietas līdz vēlai naktij mani neatlaidīgi, uzstājīgi 
va jāja  viena un tā pati doma. N ogāja tiktāl, ka man ik nakti v a ja 
dzēja lietot miega masāžu kopā ar Čaikovska klusajām melodijām, 
lai varētu vismaz uz brīdi aizvērt acis.

Apžēlojieties, jaunais cilvēk, —  man tai pirmdienā sacīja 
mans skolotājs, —  ja  tā turpināsies, tad vajadzēs nākamajā psiho
loģiskās komitejas sēdē pazemināt jums vispārējo novērtējumu.

—  Piedodiet, —  es atbildēju.
Viņš cieši ielūkojās manī.
—  Jums galvā kāds jūklis? Acīm redzot kaut kas pavisam vien

kāršs un turklāt apzināts.
Es sarāvos.
—  Pareizi, ser, apzināts, bet nekādi ne vienkāršs. Pat visai sa

režģīts. Vispār to var izsacīt ar vienu vārdu —  raķetes . . .
Viņš pasmaidīja.
—  «R» nozīmē raķeti, vai ne?
—  Tieši tā, ser, kaut ko tamlīdzīgu.
—  Bet mēs nevaram pieļaut, jaunais cilvēk, lai tas atsauktos uz 

jūsu spējām.
—  Pēc jūsu domām, ser, mani vajag pakļaut hipnotiskai ietek

mēšanai?



—  Nē, nē. —  Skolotājs pārcilāja lapiņas, uz kurām lieliem bur
tiem bija rakstīts mans uzvārds.

Man pakrūtē viss sažņaudzās. Viņš atkal paskatījās uz mani.
—  Jūs taču mums, Kristofer, esat pirmais klasē, tā sacīt, favo

rīts.
V iņš aizvēra acis pārdomājot.
—  Tas pamatīgi jāapsver, —  viņš nobeidza. Uzsita man uz pleca 

un piebilda: —  Labi, turpiniet mācības. Un nevajag bēdāties.
Viņš aizgāja.
Es mēģināju koncentrēties mācībām, bet nevarēju. Līdz stundas 

beigām skolotājs meta acis uz mani, šķirstīja manas liecības un 
domīgi kodīja lūpas. A p  pulksten diviem viņš uzgrieza kādu nu
muru savā audiofonā un minūtes piecas runājās ar kādu.

Es nevarēju sadzirdēt, ko viņš runāja.
Kad viņš nolika klausuli, ļoti dīvaini palūkojās uz mani.
Skaudība, sajūsma, nožēla —  viss sajaucās šai skatienā. Mazliet 

skumju un daudz prieka. Jā, tās bija izteiksmīgas acis.
Es sēdēju un nezināju, vai man jāsm ejas vai jāraud.

Todien mēs ar Ralfu Praioriju pāršmaucām agrāk no skolas uz 
mājām. Es izstāstīju Ralfam, kas noticis, un viņš sadrūma: viņam 
tāds paradums.

Es uztraucos. Un mēs abi kopā sākām mudināt šo uztraukumu.
—  Ko tu, Kris, domā, vai tevi kaut kur sūtīs?
Viensliežu kabīne nošvīkstēja. Tā bija mūsu piestātne. Mēs iz

kāpām ārā. Un lēni soļojām mājup.
—  Nezinu, —  es atbildēju.
—  Tā būtu cūcība, —  Ralfs sacīja.
—  Varbūt man jāiet pie psihiatra, lai viņš iztīra man smadze

nes, Ralf? Tā taču ari nevar —  lai mācības ietu pie velna.
Mēs apstājāmies pie manas mājas un ilgi lūkojām ies debesīs. 

Tad Ralfs sacīja kaut ko ļoti savādu:
—  Dienu zvaigžņu nav, bet mēs tās tik un tā redzam, vai ne, 

Kris?
—  Taisnība, —  es atbildēju. —  Redzam.
—  Mēs turēsimies kopā, vai ne, Kris? Viņi taču nevar, velns 

viņus rāvis, ņemt tevi tagad ārā no skolas. Mēs esam draugi. Tas 
būtu netaisni.

Es neko neatbildēju, jo kaut kas cieši aizžņaudza manu rīkli.
—  Kas tev ar acīm? —  Praiorijs prasīja.

A, nekas, pārāk ilgi skatījos saulē. Iesim iekšā, Ralf.



Mēs stenējām zem ūdens strūklām dušas telpā, bet bez sevišķas 
sajūsmas —  pat tad, kad uzlaidām sev ledainu ūdeni.

Tad mēs stāvējām  žāvētavā, kur mūs appūta karsts gaiss, un es 
saspringti domāju. Literatūra, tā es spriedu, ir pilnum pilna ar cil
vēkiem , kuri cīnās ar bargiem, nesamierināmiem pretiniekiem. 
Smadzenes, muskuļus —  visu raida cīņā pret dažādiem šķēršļiem, 
līdz uzvar vai tiek uzvarēti. Bet man taču nav nekādu ārēja kon
flikta pazīmju. Tas, kas mani kremt asiem zobiem, kremt iekšēji, 
un tikai ārsts psihologs var saskatīt manas skrambas. Protams, man 
no tā nav nemaz vieglāk.

—  Ralf, —  es teicu, kad sākām ģērbties, —  es esmu sācis karu.
—  Viens pats? —  viņš jautāja.
—  Es nevaru tanī iejaukt tevi, —  es paskaidroju. —  Tā ir pilnīgi 

personīga lieta. C ik reižu māte nav teikusi: «Kris, neēd tik daudz, 
tev acis lielākas par vēderu.»

Miljonreiz.
—  D iv i  miljoni. Un tagad pārfrāzēsim to, Ralf. Teiksim citādi: 

«N elan tazē  tik daudz, Kris, tava iztēle pārāk liela tavam ķerm e
nim.» Tad redzi, karš notiek starp iztēli un miesu, kura nespēj tikt 
tai līdzi.

Praiorijs atturīgi pamāja.
—  Es sapratu, Kristofer. Sapratu to, ko tu teici par personīgo 

karu. Šai ziņā arī manī notiek karš.
—  Zinu, —  es atteicu. —  Citiem zēniem, tā man šķiet, tas pāries. 

Bet mums abiem, Ralf, manuprāt, tas nekad nepāries. Pēc manām 
domām, mēs gaidīsim visu laiku.

Mēs novietojām ies saulē uz mājas jumta, nolikām burtnīcas 
un stājāmies pie mājas uzdevumiem. Praiorijam nekas neiznāca. 
Man tāpat. Praiorijs pateica skaļi to, ko man nebija dūšas pateikt.

—  Kris, Kosmonautikas kom iteja izrauga cilvēkus. Gribētāji 
neiesniedz pieteikumus. Viņi gaida.

—  Zinu.
—  Gaida kopš tās dienas, kad viņiem pirmo reizi pamirusi sirds, 

ieraugot Mēness raķeti, gaida gadiem, cer katru mēnesi, ka vienā 
jaukā dienā no debesīm nolaidīsies gaiši zils helikopters, nometī
sies maurā viņu dārzā, no kabīnes izkāps akurāts, saspringts pilots, 
strauji uzskries lievenī un piespiedīs zvana pogu. Šo helikopteru 
gaida, līdz aprit divdesmit viens gads. Divdesmit pirmajā dzimšanas 
dienā izdzer pāris glāžu vīna un, skaļi smiedamies, nevērīgi nosaka: 
«Nu, velns ar to visu, vai man tas vajadzīgs!»

Mēs brīdi sēdējām klusu, apsvērdami visu viņa vārdu smagumu. 
Sēdējām un klusējām. Tad viņš ierunājās no jauna:



—  Es negribu tā vilties, Kriš. Man piecpadsmit gadu, tāpat kā 
tev. Bet, ja  man apritēs divdesmit viens un internātā, kur es dzī
voju, pie durvīm nepiezvanīs kosmonauts, tad es . . .

—  Zinu, —  es atbildēju, —  zinu. Esmu runājis ar tādiem, kuri 
nogaidījušies veltīgi. Ja tā notiks ar mums, Ralf, tad . . .  tad mēs 
kopīgi iedzersim un pēc tam iesim un nolīgsim par krāvējiem  
Eiropas līnijas transporta raķetē.

Ralfs sarāvās un nobālēja.
—  Par krāvējiem  ..  .
Kāds aši mīkstiem soliem nāca pa lieveni, un mēs ieraudzījām 

māti. Es pasmaidīju.
—  Sveicināta, lēd ij!
—  Sveiks! Sveiks, Ralf!
—  Sveika, Džein!
Neviens, raugoties viņā, nedotu viņai vairāk par divdesmit p ie

ciem vai divdesmit sešiem gadiem, lai gan viņa bija laidusi pasaulē 
un izaudzinājusi mani un ne jau pirmo gadu kalpoja Valsts statis
tikas pārvaldē. Smuidra, eleganta, smaidīga; es iztēlojos, cik stipri 
vajadzēja viņu mīlēt tēvam, kad viņš bija dzīvs. Jā, man ir vismaz 
māte. Nabaga Ralfs uzaudzis internātā.

Džeina pienāca pie mums un uzlika plaukstu Ralfam uz pieres.
—  T ev slikts izskats, —  viņa sacīja. —  V ai kas nepatīkams 

noticis?
Ralfs notēloja smaidu.
—  Nē, nē, viss kārtībā.
Priekšā teikšana Džeinai nebija vajadzīga.
—  Paliec pa nakti pie mums, Praiorij, —  viņa teica. Mums 

tevis trūkst. Pareizi, Kris?
—  Kas par jautājumu!
—  Man vajadzētu atgriezties internātā, —  Ralfs iebilda, liesa, ne 

visai pārliecinoši. —  Bet, ja jūs lūdzat un Krišam arī jāpalīdz ar 
semantiku, tad es viņam palīdzēšu.

—  Ļoti augstsirdīgi, —  es piebildu.
—  Bet. vispirms man šis tas jānokārto. Es ātri aizšaušos ar vien

sliežu kabīni, pēc stundas būšu atpakaļ.
Kad Ralfs aizgāja, māte zīmīgi pavērās manī un ar mīļu kustību 

saglauda man matus.
—  Kaut kas briest, Kris.
Mana sirds pierimās, tai gribējās mazliet paklusēt. Tā gaidīja. Es 

pavēru muti, bet Džeina turpināja:
—  Jā, kaut kur kaut kas briest. Man šodien divas reizes zvanīja



uz darbu. Vispirm s piezvanīja tavs skolotājs. Pēc tam . . . nē, ne
varu teikt. N e g rib u  neko teikt, pirms tas nenotiks . .  .

Mana sirds atkal ierunājās lēni un karsti.
—  Tādā gadījumā nerunā, Džein. Šī zvanīšana . . .
V iņa klusēdama pavērās manī. Saspieda manu roku ar mīksta

jām, siltajām plaukstām.
—  Tu esi vēl tik jauns, Kris. Pavisam, pavisam jauns.
Es sēdēju klusēdams.
V iņas acis iemirdzējās.
—  Tu nekad neesi redzējis savu tēvu, Kris. Briesmīgi žēl. Tu 

taču zini, kas viņš bija?
—  Protams, ka zinu, —  es atbildēju. —  V iņš strādāja ķīm iskajā 

laboratorijā un gandrīz nekad nenāca ārā no pazemes.
—  Jā, viņš strādāja dziļi apakš zemes, Kris, —  māte apstiprināja. 

Un nezin kāpēc piebilda: —  Un nekad nedabūja redzēt zvaigznes.
Man sirds iekliedzās krūtīs. Iekliedzās skaļi, spalgi.
—  M ā t..  . m ā t. . .
Pirmo reizi ilgu gadu laikā es skaļi nosaucu viņu par māti.

Kad pamodos otrā rītā, istaba bija saules pieplūdusi, bet kušete, 
uz kuras parasti gulēja Praiorijs, kad viesojās pie mums, bija tukša. 
Es ieklausījos. Neviens neplīkšķinājās dušas telpā. Žāvētava ne- 
dūca. Ralfa mājās nebija.

Pie durvīm atradu piespraustu zīmīti •
«Satiksimies dienu skolā. Tava māte lūdza mani kaut ko izdarīt. 

V iņ ai zvanīja šorīt, un viņa sacīja, ka viņai vajag manas palīdzī

bas. Sveiciens. Praiorijs.»

Praiorijs izpilda Džeinas uzdevumus. Dīvaini. Džeinai zvanījuši 
agri no rīta. Es atgriezos pie kušetes un apsēdos.

Es joprojām  sēdēju, kad ārā atskanēja saucieni:
—  Ehei, Kris! Aizgulējies!
Paskatījos pa logu. Vairāki mūsu bandas zēni stāvēja uz maura.
—  Tūliņ būšu lejā!
—  Nē, Kris.
Mātes balss. Klusa un ar kādu neparastu pieskaņu. Es apgriezos. 

Viņa stāvēja durvīs aiz manis, seja bāla, iekritusi, it kā viņu kaut 
kas mocītu.

—  Nē, Kris, —  viņa maigi atkārtoja. —  Saki viņiem, lai iet bez 
tevis, tu neiesi uz skolu . . .  šodien.

Zēni lejā droši vien joprojām klaigāja, bet es viņus nedzirdēju.



Šai m irklī m an eksistēja tikai 
es pats un māte, tāda smuidra, 
bāla, saspringta . . .  Tālu, tālu 
sāka dūkt un rūkt meteo- 
dienesta vibratori.

Es lēni apgriezos un paska
tījos lejup uz zēniem. Viņi 
lūkojās augšup visi trīs — 
lūpas pavērtas nevērīgā pus- 
smaidā, raupjajos pirkstos se
m antikas burtnīcas.

— Ehei! — viens uzsauca. 
Tas b ija  Sidnijs.

— A tvaino, Sidnij. A tvai
nojiet, zēni. Č āpojiet bez m a
nis! Es šodien nevarēšu tikt 
uz skolu. Redzēsimies vēlāk, 
jā?

— Labi, Kris!
— Slims esi, vai?
— Nē. T ā p a t. . .  V ārdu sa

kot, e jie t bez manis. Satiksi
mies pēc tam.

Es stāvēju  kā apdullināts. 
Beidzot novērsos no augšup 
pagrieztajām , jau tājum u pil
najām  sejām  un paskatījos 
uz durvīm . M ātes nebija. 
V iņa jau  bija nogājusi p ir
m ajā stāvā. Es dzirdēju, kā 
zēni, manāmi klusāki, devās 
uz viensliežu kabīni.

Es neizm antoju vakuum - 
liftu, bet lēni gāju lejup pa 
kāpnēm.

— Džein, — es prasīju, 
— kur ir Ralfs?

Džeina izlikās aizņemta, su
kājot garos, brūnos m atus 
ar vibrosuku.

— Es viņu aizsūtīju. M an 
vajadzēja, lai viņa te nebūtu.



—  Kāpēc es neeju uz skolu, Džein?
—  Lūdzu, neprasi, Kris.
Pirms es paguvu vēl kaut ko pateikt, es izdzirdēju gaisā kādu 

skaņu. Tā izurbās cauri mūsu mājas diezgan blīvajām  sienām un 
iedūrās manī —  strauja un smalka it kā dzirkstošas mūzikas bulta.

Es noriju slienas. Visas manas bailes, svārstības, šaubas mirklī 
izzuda. Līdzko izdzirdēju šo skaņu, iedomājos par Ralfu Praioriju. 
Eh, Ralf, ja tu būtu varējis  būt šeit! Es neticēju pats sev. Klausījos 
šai skaņā, klausījos ne tikai ar ausīm, bet ar visu miesu, ar visu 
sirdi un neticēju.

Tuvāk, tuvāk . . . Ak, kā es baidījos, ka skaņa attālināsies. Taču 
tas nenotika. Pazeminājusi toni, tā sāka laisties lejup blakus mājai, 
izmētājot gaismu un ēnas kā rotējošas milzu ziedlapas, un es 
zināju, ka tas ir helikopters debesu krāsā. Dūcieni aprima, iestājās 
klusums, un māte paliecās uz priekšu, izlaidusi no rokām vibro- 
suku, un dziļi nopūtās.

Klusumā es sadzirdēju soļus uz kāpnēm. Soļus, kurus tik ilgi 
biju gaidījis. Soļus, kurus baidījos nekad nesadzirdēt.

Kāds piespieda zvana pogu.
Es zināju, kas.
Un neatlaidīgi domāju vienu: «Ralf, nu kāpēc tev vajadzēja 

katrā ziņā aiziet tagad, kad tas noliek? Kāpēc, velns parāvis?»
Lūkojoties pilotā, varēja domāt, ka viņš piedzimis formas tērpā. 

Tas likās kā uzliets, kā otra āda —  sudrabaina āda: te gaišzila svīt
riņa, tur gaišzils aplītis. Stingrs un nevainojams, kādam jābūt for
mas tērpam, un tai pašā laikā —  kosmiskās varenības iemiesojums.

Viņu sauca par Trentu. Viņš runāja pārliecināti, nepiespiesti 
gludi, bez aplinkiem.

Es stāvēju klusēdams, māte sēdēja kaktā kā apjukusi meitene. 
Es stāvēju un klausījos.

No visa, kas tika sacīts, man palika prātā tikai kaut kas saraus
tīts.

—  . . .  teicamas atzīmes, augsts prāta attīstības koeficients. Uz
tvere A -l, zinātkāre A A A . Nepieciešamā aizrautība, lai neatlaidīgi 
un pacietīgi mācītos astoņus garus gadus . . .

—  Jā, ser.
—  . . .  ir runāts ar jūsu semantikas un psiholoģijas pasniedzē

jiem ..  .
—  Jā, ser.
—  . . .  un nepiemirstiet, mister Kristofer ..
M ister  Kristofer!



—  . . .  un nepiemirstiet, mister Kristofer, neviens nedrīkst zināt, 
ka Kosmonautikas komiteja izraudzījusies jūs.

—  Neviens?
—  Jūsu māte un pasniedzēji to, protams, zina. Bet neviens cits 

nedrīkst zināt. Jūs mani labi sapratāt?
—  Jā, ser.
Trents apvaldīti pasmaidīja, iespriedis prāvās rokas sānos.
—  Jums gribas prasīt —  kāpēc tā? Kāpēc nevar dalīties priekā 

ar saviem draugiem? Es paskaidrošu. Tā ir zināma psiholoģiska 
aizsardzība. Katru gadu no Zemes miljardiem lielā iedzīvotāju 
skaita mēs izraugāmies ap desmit tūkstošiem jauniešu. No viņiem 
trīs tūkstoši pēc astoņiem gadiem pabeidz skolu kā kosmonauti, 
speciālisti vienā vai otrā nozarē. Pārējiem jāatgriežas mājās. Viņi 
atsijāti, bet citiem tas nav jāzina. A tsijā  parasti jau pirmajā pus
gadā. N av jau sevišķi patīkami atgriezties, sastapt draugus un pa
teikt tiem, ka pats lieliskākais darbs šai pasaulē nav jums piemē
rots. Tāpēc mēs darām visu tā, lai atgriešanās notiktu bez sāpēm. 
Ir vēl viens iemesls. A rī psiholoģisks. Zēniem tā gribas but barve
žiem, kaut kādā veidā pārspēt savus biedrus. Stingri jo stingri 
aizliedzot jums stāstīt saviem biedriem, ka esat izraudzīts, mēs 
atņemam jums pusi prieka. Šādā kārtā mēs pārbaudām, kas jums ir 
galvenais: sīka godkāre vai pats kosmoss. Ja domājat tikai par to, 
kā izcelties, —  laimīgu ceļu. Ja kosmoss ir jūsu aicinājums, ja  tas 
jums ir viss  —  esiet sveicināti pie mums.

V iņš pamāja mātei.
—  Pateicos jums, misis.
—  Ser, —  es sacīju. —  Viens jautājums. Man ir draugs, Ralfs 

Praiorijs. Viņš dzīvo internātā . .  .
Trents palocīja galvu.
—  Skaidrs, ka es nevaru jums nosaukt viņa datus, bet viņš ir 

mums uzskaitē. Tas ir jūsu labākais draugs? Un jūs, protams, gri
bat, lai viņš būtu kopā ar jums. Es pārbaudīšu viņa lietu. Viņš aug 
internātā, jūs sakāt? Tas nav visai labi. B e t . . . mēs paskatīsimies.

—  Ja var, tad lūdzu jūs. Pateicos.
Ierodieties pie manis Kosmodromā sestdien pulksten piecos, 

mister Kristofer. Līdz tam —  nevienam ne vārda.
Viņš salutēja. Un aizgāja. Un uzšāvās debesīs savā helikopterā, 

bet māte tai pašā mirklī atradās pie manis.
—  O, Kris, Kris, —  viņa daudzināja, un mēs piekļāvām ies viens 

pie otra un čukstējām kaut ko, un runājām kaut ko, un māte teica, 
cik  tas mums ir svarīgi, sevišķi man, cik  lieliski, kāds tas gods —  
it kā senos laikos, kad cilvēks gavēja  un deva klusēšanas solījumu,



un nerunāja ne ar vienu, tikai skaitīja lūgsnas un centās kļūt solī
juma cienīgs, un aizgāja uz kādu klosteri kaut kur nomalē, un tad 
atgriezās pie cilvēkiem , noderēja tiem par paraugu un mācīja tiem 
labu. Tā arī tagad, viņa teica, viņa secināja, viņa apgalvoja, tas ir 
zināms augsts ordenis, un es it kā kļūšu tā daļiņa, nepiederēšu 
vairs viņai, bet piederēšu Visumam, kļūšu par visu to, par ko sap
ņoja kļūt tēvs, bet nepaspēja, nenodzīvoja tik i lg i . . .

—  Zināms, zināms, —  es murmināju. —  Es pacentīšos, goda 
vārds, pacentīšos . . .  —  Es sastomījos. —  Džein, bet kā tad . . .  kā 
mēs pateiksim Ralfam? Ko darīsim ar viņu?

—  Tu brauc projām, un tas ir viss, Kris. Tā viņam arī pasaki, 
īsi un skaidri. Vairāk neko viņam nesaki. V iņš sapratīs.

—  Bet tu, Džein . . .
Viņa pasmaidīja.
—  Ja, Kris, es jutīšos vientuļa. Bet man taču paliek darbs un pa

liek Ralfs.
—  Tu gribi te ik t . . .
—  Es ņemšu viņu ārā no internāta. Viņš dzīvos te, kad tu aiz

brauksi. To tu taču gribēji  no manis dzirdēt, Kris, vai ne?
Es pamāju, manī viss it kā bija kļuvis mēms.
—  Jā, taisni to es gribēju dzirdēt.
—  Viņš bus labs dēls, Kris. Gandrīz  tikpat labs, kāds biji tu.
—  Lielisks!

Mēs pateicām Ralfam Praiorijam. Pateicām, ka es acīmredzot 
došos uz Eiropu un mācīšos tur vienu gadu un māte grib, lai viņš 
apmetas pie mums un ir viņas dēls, līdz es atgriezīšos. Mēs iztei
cām visu tā, it kā vārdi svilinātu mums mēli. Kad mēs beidzām, 
Ralfs vispirms spieda man roku, tad noskūpstīja mātei vaigu un 
sacīja:

—  Priecāšos. Ļoti priecāšos.
Dīvaini gan, Ralfs pat nesāka izdibināt, kāpēc es tomēr braucu 

projām, tieši uz kurieni un kad domāju atgriezties. Viņš tikai 
noteica:

—  Bet lieliski mēs rotaļājāmies, vai ne?
Un apklusa, it kā baidītos turpināt sarunu.
Tas bija piektdien vakarā. Praiorijs, Džeina un es bijām kon

certā Zaļajā teātrī mūsu sabiedriskā kompleksa centrā, tad smieda
mies pārnācām mājās un sākām gatavoties uz gulētiešanu.

Man nekas nebija sakravāts. Praiorijs, kā starp citu, pieminēja to,



bet neprasīja, kāpēc. Taču tuvākajos astoņos gados pārējie uzņē
mās rūpes par manu personīgo apgādi. Kravāties nebija nozīmes.

Piezvanīja semantikas skolotājs, smaidīdams īsi un laipni novē
lēja man visu labu.

Beidzot mēs apgūlāmies, bet es veselu stundu nevarēju iemigt, 
domāju tikai par to, ka šī ir mana pēdējā nakts kopā ar Džeinu un 
Ralfu. Pēdējā nakts. Un es esmu tikai piecpadsmitgadīgs zēns.

Es jau sāku iemigt, kad Praiorijs tumsā viegli pagriezās uz kuše
tes ar seju uz manu pusi un svinīgi nočukstēja:

—  Kriš!
Pauze.
—  Kris, vai tu vēl neguli? —  Dobji, kā tāla atbalss.
—  Negulu, —  es atbildēju.
—  Domā?
Pauze.
—  Jā.
—  Tu . . .  tu tagad vairs negaidi, Kris?
Es sapratu, ko viņš ar to domā. Un nevarēju atbildēt.
—  Esmu briesmīgi noguris, Ralf, —  es teicu.
Viņš aizgriezās, atgulās uz muguras un sacīja:
—  Es jau tā domāju. Tu vairs negaidi. A k  velns, cik tas ir va 

reni, Kris! Vareni.
Viņš izstiepa roku un vieglītēm  iesita man pa muskuli.
Pēc tam mēs abi aizmigām.
Pienāca sestdienas rīts. A iz  loga septītās stundas miglā atskanēja 

zēnu balsis. Es izdzirdēju, kā noklabēja vecā Vikarda vēdlodziņš un 
viņa parapistoles dūkoņa sāka zagties klāt zēniem.

—  Tūliņ mutes ciet! —  viņš uzsauca, bet bez jebkāda ļaunuma. 
Tā bija parastā sestdienas rotaļa. Bija dzirdams, ka zēni smejas.

Praiorijs pamodās un prasīja:
—  V ai pateikt, Kris, ka tu šodien neiesi viņiem līdzi?
—  Nekādā gadījumā. —  Džeina aizgāja no durvīm pie vaļējā 

loga, un viņas malu gaišais oreols pakliedēja miglu. —  Sveicināta, 
banda! Ralfs un Kriss tūliņ būs. Neiedarbināt motoru!

—  Džein! —  es iesaucos.
Viņa pienāca pie mums ar Ralfu.
—  Jūs pavadīsiet sestdienu kā parasti kopā ar zēniem.
—  Es biju domājis pasēdēt pie tevis, Džein.
—  Vai tāpēc ir atpūtas diena?
Viņa aši pamieloja mūs ar brokastīm, noskūpstīja uz vaiga un 

izstūma pa durvīm bandas apskāvienos.
—  Neiesim šodien uz Kosmodromu, puikas.



—  Kas tad nu, Kris? Kāpēc?
Viņu sejas pauda veselu sajūtu gammu. Pirmo reizi mūžā es attei

cos iet uz Kosmodromu.
—  Tu to tīšām, Kris?
—  Protams, viņš dzen velnu.
—  Nedzen vis, —  Praiorijs sacīja. —  Viņš runā nopietni. Man 

arī negribas uz turieni. Ejam katru sestdienu. Apnicis. Labāk iesim 
nākamnedēļ.

—  Ej nu . . .
Viņi saīga, bet negribēja iet bez mums. Teica, ka bez mums ne

esot interesanti.
—  Nu la b i . . . Iesim nākamnedēļ.
—  Protams. Un ko tagad darīsim, Kris?
Es pateicu.
Todien mēs dzenājām bumbu un spēlējām citas sen aizmirstas 

spēles, tad devāmies nelielā pārgājienā gar veca, pamesta dzelz
ceļa rūsainajām sliedēm, paklaiņojām pa mežu, nofotografējām 
sazin kādus putnus, papeldējāmies kaili, un es visu laiku domāju 
par vienu: šodien pēdējā diena.

Visu, ko agrāk darījām sestdienās, —  visu mēs atcerējāmies. 
Visādus jokus un trikus. Un tikai Ralfs zināja, ka braucu projām, 
un ar katru mirkli nāca tuvāk liktenīgā piektā stunda.

Pulksten četros es sāku atvadīties no zēniem.
—  Tu jau projām, Kris? Nu, bet ko vakarā?
—  Pienāciet astoņos, —  es teicu. —  Iesim skatīties jaunu filmu 

ar Salliju Hiberti!
—  Pareizi.
—  Starts astoņos!
Un mēs ar Ralfu devāmies mājup.
Mātes nebija mājās, bet manā gultā atradās audiofilmas rullītis, 

kurā viņa bija atstājusi daļiņu no sevis —  savu smaidu, savu balsi, 
savus vārdus. Es ieliku rullīti projektorā un nostādīju uz sienu. 
Mīksti, brūni mati, mātes baltā seja, viņas paklusā balss:

—  Man nepatīk atvadas, Kris. Iešu uz laboratoriju, pastrādāšu 
tur. Labu veiksmi. Cieši, cieši apskauju. Kad atkal tevi ierau
dzīšu . . .  tu jau būsi vīrietis.

Viss.
Praiorijs gaidīja aiz durvīm, bet es ceturto reizi skatījos rullīti.
—  Man nepatīk atvadas, Kris. Iešu . . .  pastrādāšu . .  . v e ik sm i. . . 

C ie š i . . .  apskauju . . .
Es arī jau vakar vakarā biju ierakstījis rullīti. Tagad ieliku 

projektorā un atstāju —  divus trīs atvadu vārdus.



Praiorijs pavadīja mani līdz pusceļam. Viņš taču nedrīkstēja 
braukt man līdzi uz Kosmodromu. Pie viensliežu stacijas es cieši 
paspiedu viņam roku un teicu:

—  Šodien mēs lieliski pavadījām  dienu.
—  Aha. Nu, vai tagad līdz nākamai sestdienai?
—  Es gribētu atbildēt ar «jā».
—  Vienalga, atbildi «jā». Nākamā sestdiena —  mežs, banda, 

raķetes, vecais Vikards ar savu parapistoli. . .
Mēs reizē sākām smieties.
—  Norunāts. Nākamo sestdien agri no rīta. Bet tu sargā . . . 

sargā mūsu  māti. V ai tu apsoli to, Praiorij?
—  Kas par dumju jautājumu, stulbeni! —  viņš atteica.
—  Stulbenis gan.
Viņš norija slienas.
—  Kris.
—  Jā.

Es gaidīšu. Tapat ka gaidīji tu, bet nu tev nav vairs jagaida. 
Es gaidīšu.

—  Domāju, ka ilgi gaidīt tev nevajadzēs, Ralf. Ceru, ka ilgi ne.
Es viegli iesitu viņam pa roku. V iņš atbildēja man ar to pašu.
A izvērās kabīnes durvis. Kabīne traucās uz priekšu, bet Praiorijs

palika viens.
Es izkāpu piestātnē «Kosmoports». Līdz pārvaldes ēkai bija kādi 

piecsimt metri. Es gāju šo gabalu desmit gadus.
«Kad tevi atkal redzēšu, tu jau būsi vīrietis . . .»
«Nevienam ne vārda . . .»
«Es gaidīšu, Kris . . .»
Tas viss kā akmens sirdī un nekādi negrib nozust, un mirgo acu 

priekšā . . .
Iedomājos par savu sapni. Mēness raķete. Nu tā vairs nebūs daļa 

manas sirds, mana sapņa. Nu es būšu tās daļiņa.
Es gāju, gāju un gāju, un jutos gluži niecīgs.
Tai pašā mirklī, kad piegāju pie pārvaldes, startēja vakara raķete 

uz Londonu. Tā satricināja zemi, satricināja un piepildīja ar saldām 
trīsām manu sirdi.

Un pēkšņi sāku briesmīgi ātri augt.
Pavadīju raķeti ar acīm, kamēr man blakus kāds apsveicot sasita 

papēžus.
Es sastingu.
—  Kristofers?
—  Tieši tā, ser. Ierados pēc izsaukuma, ser.
—  Šeit, Kristofer. Pa šiem vārtiem.



Pa šiem vārtiem un iekšpus  žoga . . .
Zoga, pie kura mēs pirms nedēļas kļāvām klāt sejas un jutām, ka 

vējš kļūst karsts, un kļāvām ies vēl stiprāk klāt, aizmirsdami, kas 
mēs esam, no kurienes esam, sapņodami tikai par to, kas mēs 
varētu būt un kur n o k ļū t. .  .

Zoga, pie kura pirms nedēļas stāvēja zēni —  kuriem patika būt 
zēniem, patika dzīvot nelielā Florīdas pilsētiņā, kuriem noteikti 
patika skola, patika spēlēt futbolu, un tēvi un mātes viņiem arī 
patika . . .

Zēni, kuri ik nedēļu, ik dienu, ik stundu vismaz minūti domāja 
par liesmām, par zvaigznēm, par žogu, aiz kura tas viss viņus gai
dīja ..  . Zēni, kuriem raķetes patika visvairāk.

Māt, Ralf, mēs redzēsimies. Es atgriezīšos.
Māt!
Ralf!
Un es izgāju caur vārtiem un iegāju iekšpus žoga.



FAHR1 ERDINCS, 

turku rakstnieks

«MELNĀ » OLA

Mani aizsūtīja par skolotāju uz visai tālu ciemu Anatolijas 
novadā. Tur tad arī mēs satikāmies: skolotājs, kurš nupat bija kļu
vis deviņpadsmit gadus vecs, un desmit gadus vecs puisēns Iljass, 
kas bija pārcelts trešajā —  lauku skolas pēdējā klasē.

Veselu gadu es viņu mācīju, bet viņš cītīgi mācījās un sekmīgi 
beidza skolu, par ko es Iljasam izsniedzu apliecību.

Pienāca vasara, un mēs šķīrāmies.
Iespējams, mūsu ceļi vairs nekad nebūtu krustojušies, ja neno

tikušas nelaimes, kas nogruva pār mūsu —  Iljasa un manu —  
galvām un no jauna mūs tuvināja.

Man nepatikšanas iznāca kemalistisko uzskatu1 dēļ, kurus es 
atbalstīju, bet kuri nebija pa prātam tumsonim mullam, Ataturka 
niknākajam  ienaidniekam, un ciema bagātniekam Vienacim, tru
lam, neizglītotam sīkstulim, —  tādam, kaut ar lielgabalu šauj, tik
pat nekā nenodarīsi! Tad nu abi šie vīri bija nolēmuši izdeldēt 
mani no pasaules. Visupirms, kā jūs sapratīsiet, viņi pavēlēja bod
niekam un visiem  zemniekiem: «Skolotājam itin nekā nedot: ne 
maizi, ne gaļu, ne olas. Lai sprāgst ndst no bada vai lai vācas prom 
no šejienes ar labu! . . .»

Tais laikos to vēl varēja uzskatīt par žēlsirdību: nolemt cilvēku 
bada nāvei, vedot tādējādi atkritēju pie prāta, vai arī iznīcināt 
viņu, ja viņš, nelietis un bezdievis, negrib saprast un pakļauties. 
Dažreiz skolotāju, kas nevēlējās būt vienā nometnē ar reakciju, 
gaidīja trakāki pārbaudījumi. Viņu varēja apmelot, uzveļot vis
smagākos apvainojumus. Viņu varēja  piekaut un pat nosist. Bija 
arī vēl ļaunāks sods nekā nāve: novest cilvēku līdz izmisumam, 
lai viņš pats padarītu sev galu, —  izglītības ministrija sāka skolo
tāju pārcelt no vienas vietas uz otru, aizdzina viņu uz pavisam no
maļu nostūri un vēlāk  pilnīgi atbrīvoja no darba, pametot likteņa 
varā.

1 Kemalistiskie uzskati — piesliešanās republikāņu uzskatiem, kas šo nosaukumu 
Turcijā ieguva no Mustafas Kemala-pašā vārda. Mustafa Kamals-pašā bija 1919.— 
1922. gada nacionālās atbrīvošanās kustības vadonis, kustības, kas beidzās ar 
buržuāziski nacionālo revolūciju un Turcijas republikas pasludināšanu 1924. gadā. 
Par republikas pirmo prezidentu kļuva Kemals-pašā (Mustafa Ataturks).



Bet pārbaudījumi, kas piem eklēja Iljasu, bija gan smagāki, gan 
briesmīgāki —  jāsaka, tie nebija piemēroti ne bērna vecumam, ne 
saprašanai. Viņa tēvs, kas bija iesaukts par Bezprāti Efē1, bija 
ietupināts cietumā. Strīdā par zemi viņš bija ķēries pie ieroča un 
ievainojis vienu no žandarmiem, kuri apsargāja Vienaci. Tēva 
laukam bija kopēja robeža ar V ienača laukiem, un robežas dēj ari 
bija iznācis strīds, un Bezprātim Efē piesprieda piecus gadus 
cietuma.

Pēc mēneša, kad tēvs bija iesēdināts cietumā, viņa sieva, tas ir, 
Iljasa pamāte, paņēmusi līdzi tikai savu bērnu, aizbēga pie radiem 
uz kaimiņu ciemu.

Iljass bija palicis gluži viens, tāpēc tad arī mūsu likteņi sastapās: 
sabiedrībai taču bija labpaticis mūs izstumt no sava vidus.

Kādā vēlā vakarā, kad jau spoži jo  spoži spīdēja mēness un ielās 
neredzēja neviena gājēja, pie skolas durvīm kāds klusām pie
klauvēja. Es uztrūkos kājās no saliekamās gulteles skolotāju istabā, 
kur gulēju, un atvēru durvis. Manā priekšā stāvēja Iljass. Mazliet 
klibodams, viņš ieslīdēja istabā un apsēdās uz grīdas, paraudams 
vienu kāju zem sevis. Es sekoju viņa priekšzīmei, uzgriezu lielāku 
gaismu petrolejas lampā un jautāju Iljasam, kāpēc viņš klibo.

—  Kurš tad klibos, ja ne es? Kas tad es esmu? Katrs zina, ka 
mēsls, un tāpēc cenšas paspert ar kāju . . .

—  A k, tu mans nabaga Iljas! —  man paspruka.
Piegāju viņam klāt un gribēju paglaudīt galvu, bet zēns parāvās 

atpakaļ, acīmredzot negribēdams, ka viņu glāsta.
—  Neņem nemaz vērā, skolotāj, —  viņš teica, —  suns neno- 

sprāgs tāpēc, ka ir klibs.
No šiem vārdiem, kurus zēns bija dzirdējis no tēva vai varbūt 

no vectēva, man sāpīgi sažņaudzās sirds un kaklā iestrēdza tāds 
kā kamols.

—  Tev, skolotāj, ir laba sirds, — Iljass turpināja. —  V arēji labāk 
padomāt pats par sevi. Jā, jā, par sevi . . . Pasaki man, lūdzu, —  vai 
tu šovakar esi ko ēdis?

Man bija tāda sajūta, ka es stāvu barga soģa priekšā, un vainīgā 
balsī atbildēju:

— Edu.. .
—  Ai-ai-ai! Tāds pieaudzis skolotājs un nesaka patiesību.
—  Nē, es tiešām ēdu . . . Mazliet, tomēr ieēdu, mans mījais . . .
—  Zvēri!

1 Efē — cilvēks 110 kalniešu cilts zeibekiem; drosulis, brašulis, dumpinieks.



Es atkal pastiepu roku un uzliku to Iljasam uz galvas; šoreiz viņš 
atļāva noglāstīt savus matus, kas stāvus slējās gaisā.

—  Parunāsim labāk par tevi. A ri tev dažreiz der par sevi pado
māt. Ko tu labu dari? Kādas ziņas ir no tēva?

Zēns kļuva jestrāks un atbildēja:
—  V akar kopā ar ciema ļaudīm, kas devās uz tirgu, biju pilsētā. 

Kamēr m ūsējie tur pirka un pārdeva, es paguvu apciemot tēvu. 
Man pat likās, ka cietumā viņam ir labāka dzīve nekā ciemā. Viņš 
tevi nav aizmirsis, lika sveicināt un pateikt: «Lai nepadodas, lai 
aizstāv savu taisnību.» Un man stingri pieteica: «Pielūko, lai sko
lotājs nemirst badā!»

To pateicis, lljass piecēlās no grīdas, iebāza roku katūna krekla 
azotē —  krekls uz vēdera bija atkāries —  un tikpat kā no tarbas 
izņēma olu. Paturējis šo olu kā putna bērnu saliektās delnas vidū, 
viņš uzlika olu galdā. Tad no azotes otra gala izvilka otru olu un 
beidzot trešo.

—  Kur tu tās ņēmi? —  es nenocieties jautāju.
—  Ēd vīnogas un nevaicā, no kura vīna kalna tās nākušas, — 

lljass atbildēja un piemetināja: —  Ja tev ir eļļa, pagatavo kulteni 
un ieturi vakariņas. Kaut cik tomēr izsalkumu remdēsi. Bet, ja nu 
eļļas nav, tad novāri tādu mīkstāku. Eļļu rīt kaut kur sadabūsim . . .

Tad nu es sāku stingri protestēt, ka labāk nomiršu badā, bet 
vīnogas, lai tās būtu, cik saldas būdamas, ātrāk neēdīšu, kamēr 
būšu uzzinājis, kur tās radušās . . .

lljass man sāka skaidrot, ka ciemā daudzas sievietes, tādas, ku
rām nav bērnu, atraitnes vai večiņas, itin bieži sūtot viņu uz v e i
kalu pēc pārtikas, pēc petrolejas, sāls, ziepēm un citiem sīkumiem, 
bet, kad viņš visu to no veikala nogādājis tām mājās, norēķinoties 
ar viņu, maksadamas ar tiem pašiem produktiem: vai nu olu iedod, 
vai ko citu.

—  Nu labi, vienu olu tev iedod, bet no kurienes tā otra?
— Otru es noslēpju . . .

Kā tad tu noslēp?
—  Nu, tā, pavisam vienkārši: saku —  pa ceļam saplīsa.
—  Labi, Iljas, tagad tu man godīgi pasaki: cik no trim olām ir 

godīgi nopelnītas un cik, ka tu saki, noslēptas vai nozagtas?
Viņš tā kā apmulsa, nodūra acis, taču tūdaļ sašutis atbildēja: 

Un tu to sauc par zādzību?! Bet olu īpašnieks, tu domā, ne
zog? . . .  Un vai bodnieks arī nezog? . . .

Lampas gaismā varēju redzēt, kā viņa virslūpa, ko klāja maigas 
pūciņas, aiz sašutuma drebēja.

—  Zaglis ir aiz rokas jāķer un jāsit līdz nāvei, lai viņš vairs



nezagtu. Bet, ja mēs ar tevi, Iljas, sāksim paši čiept, kaut vai no 
sazagtā, kas tad sanāks?

Iljass sabozās, ieurbās ar skatienu grīdā un kaut ko savā nodabā 
nomurmināja.

—  Ko tu sacīji?
—  Nekā. A r tādiem spriedelējumiem nekur netiksi, drīz vien no 

bada kājas atstiepsi. . .
Iljass paņēma no galda vienu olu un atvadīdamies teica:
—  Ja jau tā, tad es paņemu šo «melno» olu, jo tā tev nelīdīs 

iekšā. Pārējās vari ēst ar mierīgu sirdsapziņu, tās ir godīgi nopel
nītas, un to baltums ne ar ko nav aptraipīts.

Es gribēju viņam iedot naudu, bet viņš galīgi atsacījās to ņemt 
un izskrēja ārā no istabas.

* * *

Kopš tā laika viņš ne vienreiz vien atnāca pie manis vēlu va 
karā un atnesa olas. Pamazām es vairs nespēju atšķirt, kuras no 
tām ir godīgi nopelnītas un tāpēc baltas un kuras ir nolaupītas un 
tāpēc melnas. Iljass atnesa ne vien olas, bet arī pienu un sieru. 
Reiz viņš atnesa pat putnu, ko bija nositis ar kaķeni. Šis putns —  
tā nosaukumu es tā arī neuzzināju —  bija jau noplūkts un izķi- 
dāts . . . Un vēl pēc tam viņš atnesa diezgan nobarotu cāli . . .

Tieši šā cāļa dēļ gandrīz sabojājās mūsu attiecības. Es viņam sa
cīju, ka, manuprāt, viņš cāli ir kaut kur nočiepis. Viņš ņēmās ap
zvērēt, ka nav zadzis, un dievojās, ka cālis pats viņam gadījies pa 
rokai. Viņš sāka stāstīt, cik ilgi bija medījis ar kaķeni, bet nebija 
laimējies nekā nošaut, kad aiz ciema olnīcas pagadījies šis cālis, un 
viņš dusmās notēmējis un nelaimīgo cāli nošāvis. Bet, kam cālis pie
der, viņš nezinot, un vai tad arī nav vienalga, kam viņš pieder, 
ja ir jau beigts . . .

Es viņu uzlielīju par to, ka viņš visu godīgi izstāstīja, bet par 
sodu atņēmu viņam kaķeni. V iņš pat neņēma ļaunā. Tikai, projām 
iedams, pateica:

—  Kamēr ciemā visu izrīkos plikpauris mulla un Vienacis, tu 
nekad nebūsi paēdis. Viņi tev vēl ilgi liks badu ciest. Bet, lai tu 
nebūtu izsalcis, man būs atkal jāķeras p>ie kaķeņu taisīšanas.

Reiz viņš ieradās skolā, nenogaidījis vakara. V arēja  redzēt, ka 
Iljass ir par kaut ko noraizējies, viņš bija gluži bāls.

—  Skolotāj, —  viņš sacīja pat nesasveicinājies, —  man va ja 
dzīgas čaumalas no tām olām, kuras es tev vakar atnesu.



Es gribot negribot pasmaidīju.
—  N ekā smieklīga te nav! —  lljass dusmās iekliedzās. —  Viņi 

pieprasa čaumalas! . . .
Kas pieprasa?
Sīkstuļi pasaulē tā savairojušies, ka čum! Viņas man pieteica, 

lai no saplīsušajām olām atnesu viņām  čaumalas!
Kā par nelaimi, biju palūdzis sievieti, kas apkopa skolu, izcept 

vakar no šim olām man kulteni, bet māņticīgā sirm galve —  ak, šī 
tumsonīgo, iebaidīto ļautiņu māņticība! —  pārsitusi olu un uzlējusi 
tas saturu uz pannas, bija radusi saberzt pirkstos čaumalu, lai tajā, 
pasarg dievs, neiemestos nešķīstais . . .

Mēs ilgi sēdējām, nezinadami, ko iesākt, kur atrast pat ne olu, 
bet tikai olas čaumalu. N evar taču iet uz mēslu izgāztuvi, kad vis
apkārt cilvēki staigā. Tā arī nekā neizgudrojis, lljass devās mājup.

Nākam ajā dienē es apvaicājos, ka viņam izdevās izpiņķēties no 
šās ķibeles. lljass uzreiz skaidri un gaiši atzinās, ka naktī ielavījies 
kaimiņu vistu kūtī un nočiepis četras olas tieši dējējām  no apakšas. 
Ta kā tās bijušas zagtas, tas ir, «melnās» olas, viņš tās nav nesis 
man, bet visas pats apēdis un čaumalas aiznesis sīkstulēm, kuras 
tās pieprasījušas, —  lai viņas aizrijas! . . .

:f: *

Kādu rītu viņš pie manis atnāca —  atnāca pēdējo reizi. V ienā 
rokā Iljasam bija nūja, otrā —  sainītis ar ēdamo. Es raudzījos uz 
viņu, nesaprazdams, kas noticis.

—  Dzen prom no ciema, —  viņš atbildēja uz manu vaicājošo 
skatienu.

Kas dzen?
Vienacis, protams. Saoduši, velni, ka es tev pakalpoju, pār

tiku piegādāju. Bļāva, lai manas smakas vairs te nebūtu, lai viņš 
mani te vairs neredzētu. Nu, es jau viņam gan ari atbildēju. Teicu, 
lai viņa vienīgā acs kļūst akla, tad jau neredzēs. Vienacis mani 
gandrīz nosita . . . Tādēļ arī saposos ceļā. Piekarināju atslēgu pie 
mūsu mājas durvīm un aizeju.

—  Uz kurieni?
—  Vai tad pasaulē ciemu trūkst? Varbūt kaut kur par ganu 

mani pieņems. Nu, un, ja nepieņems, tad jau vēl vienmēr paliek 
ceļš uz pilsētu. Došos turp, sākšu stacijā tirgoties ar šādiem tādiem 
niekiem . . . A rī ar tēvu satikšos. Zināšu, kā viņam klājas . . .



Man atkal iesprūda kamols kaklā. Nespēdams ne vārda izrunāt, 
pūlējos sasodīto kamolu norīt.

Iljass taustīdamies atrada manu roku, noskūpstīja to un svinīgā 
balsī sacīja:

—  Pielūko, skolotāj, neatkāpies no savas taisnības.
—  Tavs taisnīgums pārnācis pie manis, —  es atbildēju. —  Gal

venais, neatkāpies tu! . . .
—  Lai būtu visiem  labi, ja vien tas iespējams . . . V ai zini, sko

lotāj, man ir viens lūgums. V ai drīkstu pateikt?
—  Protams, saki.
—  Atdod manu kaķeni, to pašu, kuru tu man reiz atņēmi.
—  Kam tev tā vajadzīga?
—  Salabošu, un varbūt izdodas ar to izšaut akmeni uz Vienaci. 

Lai viņš, nolādētais, mani nekad vairs neredzētu.
Sam eklēju atvilktnē kaķeni un pasniedzu to Iljasam. A r Iljasu 

mēs vairs netikāmies.
Kopš tā laika —  un varbūt tā būs visu mūžu —  es vairs neciešu 

olas. Bet, ja nu man gadās tās ēst, tad vienmēr nāk prātā «melnā» 
ola, ko Iljass bija slepus nesis izsalkušajam skolotājam.



HAUBS TUAMA FARMANS, 

irākiešu rakstnieks

ZUPA UN SAULE

V iņi gulēja mājās, jumts viņiem bija virs galvas, taču lietus visu 
nakti nedeva miera.

Sākumā viņi gulēja koka gultā istabas kaktā. Saritinājušies ka
molā, viņi sildījās ar savu elpu, katrs vilka uz savu pusi plāno segu, 
cenzdamies saglabāt vairāk siltuma.

A iz durvīm plosījās lietus un vējš. Pērkons rībēja tā, it kā pa 
jumtu kāds ripinātu mucas. Tas biedēja viņus un lika spiesties vēl 
ciešāk kopā. Un tikai tad, kad lietus bungāšana nedaudz pierima, 
acis aizdarījās un viņi laidās snaudā . . .

Taču drīz vien pamodās mazais Hamza. Skaļi iekliedzies, viņš 
uzmodināja visus pārējos:

—  T ē t . . .  tēti!
M irkli vēlāk atskanēja gari stieptas nopūtas, iečīkstējās gulta 

un atskanēja zema balss:
Kas tev noticis? . . . V ai sliktu sapni redzēji?

—  Nē . . . Man uz galvas tek ūdens . . .
Smaga roka apsedza puisēna galvu, acis no jauna aizvērās . . .  

V isi iemiga . . .
Pēc kāda laika pamodās Ali, tad Džasims, tad vēlreiz Hamza. 

Bērni piecēlās kājās. Uzmodās arī tēvs. Kopīgiem spēkiem viņi 
pārbīdīja gultu tur, kur ūdens vēl nesūcās. Tā viņi pārbīdīja gultu 
vēl un vēlreiz, taču ūdens viņus visur panāca. Beidzot, saritināju
šies zem vecās segas, visi nogūlās tieši uz grīdas; bērnu acis lū
dzoši vērās griestos.

Piepeši tēvs pamanīja, ka ūdens plūst pa durvīm, pārplūdina 
slieksni un lēnām sūcas istabā. V iņš piecēlās un, atnesis vairākus 
lielus akmeņus, saslēja gar durvīm aizsprostu. Sēdēdams uz sliek
šņa, vīrietis ar bažām vēroja  arvien no jauna pieplūstošo ūdeni, bet 
pa durvju spraugām pūta salts vējš, svilinādams viņa kailās 
krūtis . . .

Likās, naktij nebūs gala. V iņš sēdēja aukstajā tumsā pie durvīm, 
bērni gulēja . . .  Te pa durvju spraugām istabā iespīdēja gaisma, 
gan vēl pavisam blāva, bālgana . . .

Pavēris durvis, cilvēks izgāja laukā. Pelēcīgajā rītausmā viņa 
skatienam pavērās lietū pārplūdušais pagalms. Lietus bija lijis



visu nakti. Ēkas līdz pusei mirka tumšajā ūdenī, pagalms pludoja, 
ūdens, iekļuvis tukšajā blakus istabā, noskaloja no grīdas skaidas.

Tēvs nogurušām acīm ilgi un cieši vērās ūdenī, domādams, cik 
dziļa ir šī melnā aka.

A tgriezies istaba, viņš redzēja, ka bērni vēl g u ļ . . . «Ja viņi pa
mostos,» viņš nodomāja, «viņi paspētu izsmelt pagalmā sakrājušos 
ūdeni, pirms pamostas kaimiņi un pirms vēl pagūtu atnākt ierēdnis 
no pārvaldes.»

Puisēni mierīgi gulēja. Tēvs piegāja pie tiem. Šobrīd viņš izjuta 
savu vientulību spēcīgāk nekā jebkad agrāk. «Ja viņi pamostos 
tūlīt,» viņš no jauna iedomājās, «un saprastu, cik man vienam  te 
grūti un ka vajag  viņus modināt.» Tēvs atkal apsēdās uz sliekšņa 
un, atbalstījis galvu rokās, raudzījās uz bērniem. Viņš gaidīja, kad 
tie pamodīsies, taču bērni gulēja ciešā miegā, un, iekāms pamodās 
Hamza, tēvam gar acīm aizslīdēja daudz domu un atmiņu. Puisēns 
pavēra acis, paslējās sēdus un izbrīnā vaicāja.

—  T ē t . .  . kas tev  noticis? Kāpēc tu sēdi tur?
—  Mēs esam applūdināti, —  skumji noteica tēvs.
Puisēns piegāja klāt un apsēdās līdzās. Pa durvju spraugu viņš 

pamanīja ūdeni.
—  Paskaties, tēt, —  upe!
V īrietis paraudzījās uz abiem pārējiem dēliem, kuri miegā gro

zījās. Ilgāk vairs gaidīt nevarēja. Šķita, ka pagājusi jau vesela 
mūžība. M aigi un uzmanīgi viņš sāka tos modināt:

—  Mani mazulīši . .  . celieties augšā . . .  ir jau vēls!
Bija agrs rīts. Nupat kā, ievadīdams jaunu darba dienu, noska

nēja Bagdādes elektrotehnikas kompānijas rūpnīcas svilpes.
—  B ērn i. . .  cik tad ilgi var gulēt?
Bērnu augumiņi pastaipījās, un laiski pacēlās galvas.

Celieties augšā . . . Lūdziet Allahu, lai viņš mums šorīt at
sūta . . . pilnu maisu ar dināriem1!

Četratā viņi izgāja no istabas. A r dūrītēm berzēdami acis, bērni 
raudzījās uz ūdeni. Atausa rīts, vējš nenorimis vagoja ūdens 
virsmu un stindzinoši saldēja cilvēkus.

—  Paldies d ieva m . . .  ka māja nesabruka vīrs mums . . . Paldies 
dievam . ..

Tēvs norādīja uz mājas vecajam , sašķiebtajām sienām, kuras 
tikko spēja turēties pretī tumšā ūdens spiedienam.

—  Paldies dievam, —  viņš ierunājās vēlreiz, —  šodien varēja 
būt četri līķi, un nebūtu neviena, kas tos apbedītu.

1 Dinārs — Irakas naudas pamatvienība.



Tikai tagad bērni saprata, kādas briesmas tiem draudējušas. 
Viņiem  kļuva baigi, un viņi skaudri sajuta, cik stiprs un sāpīgi 
svelošs ir sals. Kā šausminoša kapa bedre viņu priekšā pletās sal
tais, netīrais, melnais ūdens. Hamza piespiedās tēvam ciešāk klāt.

—  Bērni! —  sacīja tēvs.
Puisēni saausījās. V iņi zināja, ko tēvs viņiem sacīs. Seja viņam 

kļuva skarba, acis samiedzās. Viņš pastūma sānis mazo Hamzu.
—  B ērn i. .  . pusstundu . . .  pat vēl mazāk . . .
Runājot tēvam lietus sitās sejā, puisēni stāvēja, saspiedušies uz 

sliekšņa. Visiem  trijiem sejas bija notrieptas netīras, nosalušas 
un drūmas. V ējš  tās pātagoja ar ledainu aukstumu.

—  Ko lai dara, zēni, —  tēvs sacīja, —  ja  jūs jau tagad baidāties 
sala un nevarat pastrādāt nieka pusstundu, kas tad notiks vēlāk, 
kad jūs būsiet pieauguši un jums vajadzēs jebkādos laika apstāk
ļos strādāt cauru dienu? . . . Pusstundu . . .  Zvēru pie Allaha . . . 
tikai pusstundu . . . mazāk par stundu.

Lai uzmundrinātu bērnus, viņš novilka kurpes, uzlocīja piedur
knes un, aizbāzis aiz jostas garā krekla apakšmalu, iebrida ūdenī. 
Ūdens bija ledaini auksts. Viņam sāka klabēt zobi, un viņš nevilšus



iekliedzās. Sajutis trīs acu pāru vērīgos skatienus, viņš ar varītēm 
apvaldīja trīsas un, strauji kustēdamies un šļakstinādams ūdeni, 
centās izlikties jautrs un bezrūpīgs . . . Taču drīz vien viņš aptvēra, 
ka zvērestu devis nepārdom āti. . .  To viņš bija devis brīdi, kad 
ūdens līmenis kritās, bet tagad visapkārt viļņojās melna upe, kuru 
izsmelt nebija iespējams ne pusstundā, ne ari veselā stundā. Zē
lums un maigums pret bērniem cīnījās viņā ar dusmām. «Kādi 
tiepšas,» viņš nodomāja, «viņi man netic ne druskas . . .  Kur viņi 
tādi izauguši? . . . Droši vien atsitušies mātē, Binta az Zafrā . ..»

Pieminējis šādi savu mirušo sievu, viņš tūdaļ nožēloja to . . .  
Bērni skatījās uz viņu ar neuzticību . . .

Pēkšņi viņš kaut ko atcerējās . . . Apbrīnojam i skaidri. Tas pazi
bēja prātā kā zibens šautra. V iņš palēcās ūdeni kā bērns un teica:

—  Es zinu . . .  Es zinu, ko jums gribas.
Puisēni saskatījās un neizpratnē raudzījās tēvā.
—  Es zinu . . . Jums gribas zupu!
—  Zupu?! —  izbrīnējies iesaucās Hamza.
—  Jā, zupu . . .  es jums tūdaļ pat uzvārīšu zupu. Ko gan citu 

jūs vēl varat vēlēties?
Tēvs sāka jautri viņus skubināt, bet bērni vilcinājās.
—  Ā trāk . . . Kas gan vēl pasaulē ir garšīgāks par zupu? . . . K a

ralisks ēdiens!
Tēvs atcerējās, ka viņiem vēl ir vesela bļodiņa ar vārītiem rī

siem. V akar vakariņās viņi bija ēduši dateles un maizi, bet rīsus 
viņš bija noslēpis skapī šodienai.

Puisēni cits pēc cita iebrida ūdenī, viņu stingās sejas atdzīvojās. 
Trokšņodami un klaigādami viņi ņēmās ar konservu bundžām 
smelt ūdeni un liet to uz ielas. Tēvs strādāja kopā ar viņiem. Viņš 
joprojām iztēlojās valdzinošu ainu.

—  Zupu dievs radījis z ie m a i. . . Kad tu norij pirmo malku, jūti, 
kā siltums pārņem visu augumu, tad vēl divi malki, trīs malki, 
kamēr apziņa aizlido kā balodis . . .

Skārda bundžas rībēja aizvien skaļāk. Bērni klusībā sapņoja par 
zupu. Viņi sajuta uz mēles tās garšu, baudīja . . .

V ietu vietām  saka parādīties zeme. Kājas slīdēja staignajos netī
rumos, virs ūdens parādījās šķautnaini ak m eņ i..  .

Tēvs atstāja puisēnus strādājam, bet pats devās vārīt zupu. V a ja 
dzēja iekurt uguni, uzvārīt ūdeni, iebērt tajā  vārītos rīsus un ne
daudz miltu, tad pagaidīt, kamēr vira būs gatava, garšīga un karsta.

Ielicis dzelzs krāsniņā dažus sausas malkas gabaliņus un papīra 
vīkšķi, tēvs iekūra uguni. Dejojošās liesmas apgaismoja istabu. 
V iņš uzlika uz pavarda grāpiti ar ūdeni un, izstiepis pret uguni



nosalušās kājas, apsēdās. V iņa iztēle dejoja kopā ar liesmām un 
tad sasilusi pacēlās gaisā. «Ja viņa būtu dzīva,» atkal iešāvās prātā, 
«zupa jau sen būtu gatava un ielieta lielajā bļodā . . .»  Viņš atcerē
jās sievu, ar kuru nodzīvoja kopā desmit gadu un kura aizgāja 
turp, no kurienes neatgriežas . . .  «Trīs bārenīši,» viņš nodomāja 
un izdzirda pagalmā viņu balsis, jautras nosalušu bērnu balsis.

Viņš satrūkās. Sametās kauns, ka sēž šeit siltumā, bet bērni 
salst ārā uz ie la s . . . V iņš sam eklēja skapī bļodiņu ar rīsiem.

«Viņi runā par zupu . . .  kā es vispirms uzvārīšu ūdeni, cik zupa 
būs garšīga ...»

Nocēlis rīsu bļodiņai vāku, viņš grasījās jau bērt rīsus ūdenī, 
kad pēkšņi viņam degunā iesitās spēcīga, nepatīkama smaka. Rīsi 
bija saskābuši!

V īrietis apstulba, palika stāvam kā sastindzis. Pāris sekunžu viņš 
trulu skatienu vērās ugunī. Tad paostīja rīsus otro, trešo, ceturto 
reizi. N ebija ne mazāko šaubu, ka rīsi ir pagalam. Smaka izraisīja 
nelabumu. «Tātad zupas nebūs? ...»  Nē, tas nevar būt. V iņš taču jau 
bija iztēlē redzējis zupu, ielietu lielajā bļodā . . .

V iņš mēģināja sev iestāstīt, ka karstums iznīcinās skābumu un 
* rīsus varēs ēst. Bērnu klaigas kļuva arvien skaļākas. V iņi dziedāja. 

V iņi ķīvējās un centās aizgrūst cits citu nost no ūdens, lai varētu 
ātrāk nomazgāties.

Viņš izdzirda soļus un tad pamanīja, ka puisēni ienāk pa durvīm.
—  T ē t . . .  vai tu izvārīji zupu?
—  Pagaidiet brītiņu . . . drīz būs gatava.
Bļodiņu ar rīsiem viņš aiznesa tālāk nost no acīm. Bērni sasēdās 

ap uguni, bet viņš, atbalstījies pret skapi, drudžaini domāja. Grāpītī 
vārījās ūdens.

—  T ē t . . .  ko tu domā?
V isi trīs bērni uzmanīgi raudzījās uz tēvu, viņi redzēja, ka tēvs 

ir nobēdājies un bāls.
Bērnus pārņēma satraukums. Viņi apklusa. Ūdens vārījās, un 

klusumā bija dzirdama vienīgi burbuļošana.
Bļodiņu rokā viņš piegāja pie uguns un grasījās bērt rīsus ūdenī, 

tad tomēr pārdomāja. Bērni neizpratnē raudzījās uz tēvu, un tas 
viņu satrauca. Te piepeši viņš saprata, ka var bērnus noindēt, un 
rokas viņam sāka t r īc ē t . . .  «Apstājies, Abbas, vai tu gribi paša 
rokām nobendēt savus bērnus?» viņam galvā pazibēja biedinoša 
doma. «Apstājies, Abbas . . . Nē!» Nometis bļodiņu ar rīsiem, viņš 
izgāja laukā.

V iņš devās pie sava kaimiņa hadži Rašida, taču tam nekā nebija. 
Tad viņš gāja uz hadži Tahri māju, bet jau pa ceļam atcerējās, ka



šodien ir piektdiena un piektdienās parasti tur neviena nav mājās. 
V iņš nogriezās uz blakus ielu. Te bija tikai dažas līdz pusei ūdeni 
iegrimušas mājas.

—  Tad nu gan ir lietus . .  . skaties, kur gribi, visur ūdens, —  
viņš norūca.

Uz pusnogrimušo māju jumtiem vējš svaidīja papīra skrandas un 
atkritumus. Viss bija brūnganā krāsā, likās, dienas gaisma te vēl 
nav iespīdējusi vai ari bēg no šās ielas, sajuzdama riebumu pret tās 
smaku.

Bridi pagaidījis, vīrietis pieklaudzināja pie kadas mājas durvīm. 
Durvis atvēra cilvēks ar sirmiem matiem.

—  Abu Džabbar . . . p alīd zi. . . bērni grib zupu.
—  Nav. N av nekā, —  skumji pasmaidījis, cilvēks pakratīja 

galvu.
Tēvs piegāja pie nākamās mājas, kurai bija sarkanas durvis. Pie

klauvēja. Durvis ilgi nevērās vaļā. Sirds nerimtīgi dauzījās, kājas 
stinga. Visapkārt plūda duļķaini pelēka upe. Viņš dzirdēja aiz dur
vīm  čukstus, taču nesaprata ne vārda. Beidzot laukā iznāca pilnīga 
pusmūža sieviete.

—  Esi sveicināts, Abbas . . .  Kā klājas bērniem?
—  Dievs ir žēlīgs . . .
Sieviete savilka muti smaida.

Saki vien . . .  ko tev vajag 110 manis? —  viņa vaicāja.
Lai mans lūgums tev nebūtu par apgrūtinājumu . . . vai tu 

nevarētu man iedot nedaudz rīsu? . . . Bērni grib zupu, —  uztrau
cies viņš nobēra.

Sieviete pasmīnēja, rādīdama mākslīgos zobus.
—  Acum irkli, —  viņa atbildēja un pazuda aiz durvīm.
Gaidīdams viņš lūdza Allahu, lai tas sūta labklājību šim namam.

V iņš bija pārsteigts par sievietes labsirdību, bet sirdi māca skumjas, 
domājot, ka ne jau velti pret viņu izturas tik laipni. V ai tad viņš 
daudzas reizes nav stāvējis šā nama priekšā, vai tad uz viņu nav 
raudzījušies drūmiem skatieniem, nav metuši viņam sejā naida pil
nus vārdus?

Durvis atvēras. Sieviete iznesa lielu bļodu, pilnu rīsiem, pār viņas 
lūpām pārslīdēja viltīgs smaids. Iekams atdeva bļodiņu, viņa sacīja 
ciešanu pilnā balsī:

—  Redzi, kāda ir mūsu dzīve . . .
—  Draņķīga dzīve . . .  —  viņš attrauca.
A cis pašas ieurbās bļodiņā ar rīsiem, un sirds skaļi dauzījās. Viņš 

sirdī lūdzās, lai sieviete nevelk garuma sarunu, viņa tomēr ne
rimās:



—  Kad visa pasaule ir tā pielijuši, tad mums ir tik daudz 
rū p ju . . .

Sirds viņam no jauna trauksmaini sažņaudzās. V iņš juta, ka bļo
diņa viņam zūd neaizsniedzamā tālē . . . «Ko gan viņa grib?» viņš 
vaicāja sev, baiļu pilnām acīm raudzīdamies viņā. Ne jau velti viņa 
ir tik laipna. Kādēļ gan viņam vajadzēja nākt šurp! Kas tad būtu 
noticis, ja viņi nedabūtu zupu? V ai būtu nomiruši badā? V ai pa
saule aizietu bojā? . . .

—  Ko tu gribi par to? —  viņš stomīdamies nomurmināja.
—  Pietiks, ja tu mums p alīd zēsi..  . Bet vai tu viens tiksi galā? . . .  

Nē, dārgais . . .
Viņš paskatījās uz ielu —  tā bija pārplūdusi. V iņš paskatījās uz 

sievieti —  viņas smaids bija viltīgs un ļauns kā burvei. V iņš paska
tījās uz rīsiem —  tie bija spodri, tīkami, spoži balti.

Viņš izstiepa roku pēc bļodiņas un ar samocītu smaidu sejā sa
cīja:

—  P a v ē li. . .
Istabā bērni sēdēja ap nodzisušo pavardu. Trīs novārguši zvir- 

bulēni meklēja glābiņu no aukstuma. Nolicis bļodiņu ar rīsiem uz 
skapja, tēvs lika bērniem piecelties. Pavēle skanēja bargi. Bērni 
skatījās uz tēvu un augšā necēlās. Viņi spiedās klāt izdzisušajai 
krāsnij. Neteikdams, kurp jāiet, viņš tikai uzkliedza un sauca bēr
nus sev līdzi. Viņam  acis iepletās, skatiens kļuva ļauns, viņš trī
sēja.

—  Celieties!
Tēvs devās uz durvīm. No āra plūda ledains aukstums. Uguns 

izdzisa pavisam, pārvērzdamies zilganos pelnos. Bērni klusēdami 
piecēlās un gāja tēvam līd z i, . .

Ielas sākumā viņi apstājās. Tēvs pavēloši sacīja:
—  Pusstundu . . .
—  Pusstundu? . . .  —  vaicāja divi no bērniem.
—  M azāk par pusstundu.
—  Visu šo upi?
V iņi purināja galvas un dauzīja ar kājām  pret zemi. V iņi dzīrās 

iet atpakaļ, taču tēvs uzbļāva tik nikni, ka bērni palika stāvam. 
Viņi vairs nepazina savu tēvu. Likās, viņš bija izrāvis no sirds visu 
maigumu un žēlumu pret viņiem. «Tagad man jābūt tikai stin
gram,» viņš sev sacīja . . .

Puisēni, sekodami tēvam, iebrida ūdenī. Šoreiz viņi strādāja 
mazāk centīgi. Tēvs redzēja, ka viņiem  aukstumā dreb zods, klup
dami krizdami viņi brida pa ūdeni, tik tikko vilkdami kājas, sejas



bija tik bālas un pelēkas, it kā būtu iesūkušas sevi zilgano ūdens 
krāsu.

Lielās mājas sarkanās durvis neatvērās ari tad, kad uz ielas vairs 
ūdens nebija.

Bija dienasvidus, kad izvārījās zupa. Viņi ēda to no lielas vara 
bļodas, sēdēdami zemē tai visapkārt. V iņi kāri ieelpoja garaiņus, 
kas pacēlās no zupas, tīksminājās ar siltumu, kas ielija viņos ar 
katru stiprā, aromātiskā šķidruma malku.

Bet virs viņiem pie loga nemanot bija piezagusies saule, karsta, 
spoža, jauna, likās —  tā spīd pasaulei pirmo reizi.



MAHMUDS TEIMVRS, 

ēģiptiešu rakstnieks

ATGRIEŠANAS

Netālu no Benhas pilsētas Havamidi ģimenei pieder muiža. Tur 
pagalmā stāv veca, neizskatīga māja, kas tomēr līdzās zemnieku 
būdām liekas liela un pat grezna. Šai mājā dzīvo sieviete, kas tik
pat kā kļuvusi par mājas neatņemamu sastāvdaļu. Šīs sievietes 
vārds ir Uma Zajana. V iņa dzīvo nelielā istabiņā ar krāsni, uzmana 
māju, kopj savu nelielo saimniecību. Viņas vecum s ir nenosakāms, 
viņa ir neliela auguma, kalsna, mazu, grumbainu seju, strādiga, 
allaž norūpējusies. Te viņa cep plāceņus, te baro putnu kūtī vistas 
un zosis, te slauc bifeļmāti. No rītiem viņa redzama pagalmā ar 
savu slaveno krūzi uz galvas, ar šo krūzi viņa nes ūdeni, piepilda 
podus un citus traukus. Viņa iet, taisni izslējusies, augstu paceltu 
galvu, svinīgi šūpodama labo roku, līdzīgi karavīram parādē, tik 
vieglu  gaitu, ka to varētu apskaust jebkura, arī gadus divdesmit 
veca meiča.

Kādreiz Urnai Zajanai bija pašai sava māja, daudz bērnu un jauks, 
labs vīrs, kuram nekā nebija žēl, lai sieva būtu laimīga, lai viņai 
labi klātos. Toreiz viņa bija saimniece pati savā ģimenē, strādāja 
tikai vīram un bērniem. Bet laime bija īslaicīga. Liktenis kļuva 
bargs —  atņēma maizes pelnītāju un aizstāvi. Šo briesmīgo nelaimi 
viņa pārdzīvoja ar apbrīnojamu izturību un kopš tā laika visu savu 
sirdi ielika darbā. Viņa bija mājkalpotāja, lieca muguru tīrumā; 
kopā ar māti strādāja arī pieaugušās meitas un dēli, palīdzēdami 
pelnīt maizes kumosu. Taču nelaime nenāk brēkdama. Pēc vīra 
nāves viņa citu pēc cita zaudēja visus savus bērnus. Pēdējā nomira 
meita, kas vēl gluži jauniņa bija apprecējusies un, dzemdējusi dēlu 
Gali, aizgāja to pašu ceļu, ko brāļi un māsas. Tā nabaga sievietei 
no visas ģimenes palika pāri vienīgi mazdēliņš, kuru tēvs, aizņemts 
darbā un domās par jauno sievu, nodeva viņas gādībā. Kopš tā 
laika Uma Zajana ari sāka strādāt par kalponi Havamidi ģimenē un 
pārgāja ar mazdēlu Gali dzīvot virtuvē, kur viņai atļāva mitināties.

Gali izauga pie krāsns. Viņš gulēja vai nu sienā, vai uz graudu 
kaudzes, kopš agras bērnības ieelpoja mīklas un svaigi ceptas mai
zes smaržu. Zēna āda bija kapara brūnumā kā skaisti apcepts 
plācenītis. C ik bieži, kad viņš vēl bija mazs, bērnišķīga ziņkārība 
viņu vilināja pie krāsns mutes, lai palūkotos uz dziļumā kvēlojošo



sarkano apli. Vecmāmiņa tomēr steidzās viņu pavilkt nost, iekāms 
uguns mēles paguva zēnam pieskarties. Bieži vien mazais bāza ro
ciņu abrā un notriepa seju ar mīklu vai arī, apdedzinādams pirk
stus, plēsa no plāceņiem, kas tikko izvilkti no krāsns, iespējami 
lielākus kumosus, bet tad raudādams sēdēja un turēja roku aukstā 
ūdenī. V ispār Gali bija īsts velnēns. M īklas un uguns valstībā viņš 
izrīkojās patvaļīgi, nerēķinādamies ne ar ko. Vecmāmiņa viņu 
mīlēja kā savu acuraugu, visu agrāko mīlestību, kas bija piede
rējusi vīram  un bērniem, viņa atdeva mazdēlam, vienīgi viņā tā 
saskatīja savu laimi un cerību piepildījumu. Viņa dēļ tikai dzī
voja . . .

Par spīti visām nelaimēm, kas bija viņai lemtas, Uma Zajana bija 
apbrīnojami pacietīga un pieticīga —  rakstura īpašības, kas tikai 
brīnumainā veidā var saglabāties tik daudz nelaimju piemeklēta 
cilvēka sirdī. Nekad neviens neredzēja viņas sejā ne miņas no 
izmisuma vai pēkšņām dusmām. Nekad viņa nesūdzējās un nevai
manāja par savu likteni. Gluži otrādi —  viņas skaidrajās acīs pastā
vīgi staroja prieks. Tas bija prieks par iegūto mieru, kas m ājoja 
viņas sirdī. Nebija iespējams nepamanīt laipno smaidu, ko viņa 
kautrīgi slēpa no citu acīm, aizsegdamās ar apmetņa malu. Ja kāds, 
garām ejot, pajautāja: «Kā tev klājas, Uma Zajana?» —  viņa katr
reiz mierīgi, ar cieņu atbildēja: «Lai slavēts Allahs, paldies. V iss 
kārtībā.»

Bieži pie viņas iegriezās Havamidu ģimene. Viņi sēdēja un v ē 
roja, kā Uma Zajana ar krāsns kruķi groza plāceņus, vai arī gāja 
viņai līdzi putnu kūtī, kur viņa gatavoja un jauca putniem barību. 
Pēc tam aizrautīgi klausījās jocīgus nostāstus, jaunākos notikumus, 
kuru stāstīšanā viņa bija liels meistars. Gali kā sunītis skraidīja 
viņai nopakaļ, turēdamies pie svārku malas, lai kur viņa gāja, kaut 
tikai neatpaliktu no savas darbīgās vecmāmiņas. Ja viņa gribēja 
atbrīvoties no mazā un pastrādāt, tad uztaisīja viņam no sakaltuša 
kukurūzas stublāja zirdziņu, ar kuru puišelis jādelēja pa pagalmu.

Kad Gali paaugās, viņš pasāka skraidīt no mājām prom un rota
ļāties ar citiem bērniem uz salmu kaudzes. Bērni reizēm jāja uz 
ēzelīšiem, kad tie atgriezās aplokā. A p  pusdienas laiku zēns mēdza 
iegriezties lūgšanu namā un kaitināt tur snaudošos dievlūdzējus. 
Pēc tam skrēja uz pļavu, gāja ar meitenēm rotaļās, vilka līdzi, kad 
tās dziedāja: «Zaļš zāles stiebriņš apsedz lauku . . .»

Cik bieži Urnai Zajanai nav bijis jāskraida un jām eklē rokā Gali! 
Ja izdevās zēnu sameklēt, viņa to aizveda savā istabā, nevērodama 
ne kliegšanu, ne asaras. Mierinot pa ceļam deva tam pasākāt gaba
liņu cukurniedres.



Kad Gali kļuva septiņus gadus vecs, viņš reizi pa reizei pavadīja 
Havamidi ģimenes kungu bērnus uz lauka, kopā ar tiem mielojās 
ar arbūziem un gurķiem. Ja tiem iešāvās galvā aizvizināties uz 
kādu no kaimiņu ciematiem, viņi sēdās jāšus uz ēzelīšiem, bet Gali 
skrēja nopakaļ, dzīdams ēzelīšus.

Gali redzēja savu tēvu tikai svētku dienās, tāpēc ka tas bija ar 
savu jauno ģimeni pārgājis dzīvot uz attālu ciematu, kur varēja 
vairāk nopelnīt.

* * #

Reiz gadījās tā, ka tēvs atbrauca neparastā laikā. Uma Zajana, 
nojautusi kaut ko nelabu, vaicāja, kāpēc viņš atbraucis, un tad 
viņš pateica, ka nodomājis dēlu paņemt un iekārtot darbā pie ba
gātiem ļaudīm. Viņš uzskatīja, ka uz laukiem šais laikos neko ne
varot nopelnīt. Tur, pilsētā, turpretī zēnam pavēršoties tūkstošiem 
ceļu, lai tik izvēloties, kāds sirdij tīkamāks. Nemaz jau nerunājot 
par pārticīgo dzīvi, labklājību, kādu bauda pilsētas iedzīvotāji. 
Uma Zajana strīdējās un pretojās, kā vien prata. Lūdzās, lai neņem 
mazdēlu prom. Tēvs tomēr negribēja nekādus iebildumus dzirdēt 
un vēl pabaidīja, ka, gadījumā ja viņa dēlu nedošot, uz mūžu sa
gandēšot viņa dzīvi. Un viņas pienākums esot mazdēla laimes labad 
aizmirst par savām jūtām. V iņš nenoguris aprakstīja Gali nodro
šināto dzīvi pilsētā un skaisto nākotni, kas viņu tur sagaidot. Sie
vietei nebija ko iebilst un viņa padevīgi samierinājās ar likteni, kā 
to bija darījusi arī agrāk. Pēc ilgāka mokoša klusuma brīža Uma 
Zajana vaicāja:

—  V ai viņš uz ilgu laiku aizbiauks?
—  V iņš brauks pie tevis katru gadu uz svētkiem.
—  V ai tu domā, ka viņam pilsētā klāsies labi?
—  Jā! Viņš atgriezīsies eiropiešu uzvalkā, ar fesku uz vienas 

auss un spoži nospodrinātiem zābakiem kājās. Atgriezīsies kā 
smalks jauneklis, nevis rupjš, neuzvedīgs zemnieks. A tvedīs mums 
dāvanas un naudu.

Un Uma Zajana iztēlē redzēja mazdēlu Gali izmeklētā eiropiešu 
uzvalkā, ar fesku uz vienas auss, ar spožiem zābakiem kājās, maz
dēls sēž uz zirgēzeļa, bet aizmugurē, to padzīdams, skrien puišelis 
ar žagaru. A iz laimes viņai acīs sariesās asaras. Bet tai pašā laikā 
šķita, ka sirds plist pušu. Viņa šņukstēja, pati nezinādama, vai raud 
aiz prieka par Gali vai arī skumst par šķiršanos.

Gali tēvs aizbrauca, apsolījis pēc dažām dienām atgriezties un



paņemt dēlu. Uma Zajana, iegājusi savā istabiņā, cieši aizvēra 
durvis. Atbalstījusi zodu rokā, viņa sēdēja, kavēdamās nākotnes 
sapņos, un pār vaigiem  viņai ritēja asaras.

N ākamajā dienā viņa devās uz tirgu, atnesa drānu un sāka šūt 
mazdēlam kreklus un cepurītes. Viņa negulēja caurām naktīm, 
strādāja pie lampas gaismas. Klēpī viņai snauda puišelis, viņa, to 
aijādama, dziedāja par jauko nākotni, gluži kā piedziedājumu at
kārtodama vārdus par to, kāds viņš būs, kad tiks pie bagātības: 
viņam būšot kuplas, uz augšu saskrullētas ūsas, tādas pašas kā 
sultāniem, koši sarkana feska ar pušķīti kā emīriem un čīkstoši 
zābaki kā karavīriem. Viņa ilgi raudzījās uz Gali, tad ņēmās viņu 
apskaut un skūpstīt, viņš modās un, neapjēgdams, kas noticis, 
raudāja. Tad viņa klusēdama glāstīja mazdēlu, maigi šūpodama, un 
atkal sāka dziedāt aiz skumjām un sāpēm drebošā balsi.

Beidzot Gali aizbrauca ar tēvu uz Kairu, un Uma Zajana palika 
viena. Atvadoties no mazdēla, viņai nenoritēja ne asariņa un sejā 
neizpaudās ne mazākais satraukums. Gluži otrādi, viņa smaidīja, 
uzjautrināja to, stāstīdama jocīgus notikumus. Bet, atgriezusies mā
jās, viņa aizslēdza durvis un nepārkāpa pār mājas slieksni vairākas 
dienas. Kad nedēļu vēlāk  cilvēki ieraudzīja Umu Zajanu, viņa iz
skatījās bāla, kā piecēlusies no smagas slimības gultas.

!?e ♦  sļ:

Un atkal dzīve ritēja kā parasti. Uma Zajana rosījās pie krāsns, 
mīcīja mīklu, cepa maizi, baroja vistas, slauca govis, sēja sieru. 
Tāpat kā senāk, viņa bija laipna, uz lūpām rotājās smaids, tāpat kā 
senāk, žigli, teciņus skraidīja pa pagalmu, rūpīgi un centīgi strā
dāja. Varbūt tikai mugura bija mazliet salīkusi un sejā uzradies 
vairāk grumbu.

Naktij iestājoties, viņa devās savā kambarī, stundām ilgi dziesto
šās uguns atblāzmā sēdēja pie krāsns. Tad viņa sarunājās ar Gali, 
iedomādamās, ka puišelis sēž tepat līdzās un viņa kā senāk stāsta 
jocīgus notikumus, vaicā, ko viņš dara, cik nopelna, vai valkā 
uzvalku un fesku, uzstumtu uz vienas auss . . . Paņēmusi kādu zēna 
krekliņu, sarotījusi to, maigi piespieda pie krūtīm, šūpoja un dzie
dāja par Gali spožo nākotni, bet pār vaigiem  viņai ritēja asaras.

Pagāja gadi. Cita pēc citas pagāja svētku dienas, un Uma Zajana 
gaidīja atgriežamies Gali. V iņa šuva tam apģērbu, krāja naudu, 
pirka saldumus, kādi tam patika, un visu nesa tēvam, lai tos nodod 
zēnam. Tēvs saņēma cienastus un izdalīja saviem bērniem. Padzir



dējusi, ka no pilsētas kāds atbraucis, Urna Zajana tūlīt steidzās 
apjautāties par Gali. Atbraucējs parasti mēdza teikt, ka zēns ir 
dzīvs un vesels, kaut ari īstenībā nebija to redzējis, nedz ari pazina. 
Reizēm Urnai Zajanai šķita, ka Gali atgriezīsies pēc dažām dienām. 
V iņa apgalvoja, ka sirds to sakot. Večiņa gatavoja uz mazdēla 
atbraukšanu apģērbu, cepa neraudzētu maizi, vāca kukurūzas 
stiebrus, lai taisītu zirdziņus, un lūdza pārvaldnieku sūtīt Gali uz 
staciju pretī zirgēzeli un puišeli dzinēju ar pātagu.

Tā Uma Zajana nodzīvoja veselus desmit gadus, ļaudamās sapņo- 
jumiem . . .

Un tad beidzot viņas ilgas piepildījās: ieradās zēna tēvs un pazi
ņoja, ka viņas mazdēls būšot rīt no rīta klāt. Umu Zajanu šī ziņa 
tik ļoti satrauca, ka viņa gandrīz vai nesaprata, ko dara. Bet drīz 
vien viņa atguva mieru. V arēja atkal parunāt, uzdeva neskaitāmus 
jautājumus, bet vai tad vīrietis spēj kaut ko jēdzīgu atbildēt!

Uma Zajana metās pie krāsns, lai pagatavotu garšīgu ēdienu, 
tad sam eklēja starp kukurūzas stiebriem —  tādiem pašiem, ar kā
diem Gali mēdza rotaļaties, —  pašu stingrāko un uztaisīja zirdziņu 
ar visiem segliem. V iņa nomazgājās, uzposās jauna kleitā un visu 
nakti negulēja un staigāja pa istabu. V iņa nesaprata, ko uzsākt, 
kaut arī darba bija vai cik. īsi pirms rītausmas Uma Zajana izgāja 
un apsēdās pie sliekšņa gaidīt mazdēlu, kurš atjās uz, sugas zirg
ēzeļa. Tomēr nogurums pārmāca, viņa aizmiga un pamodās tikai 
tad, kad sievietes dzina bifeļus ganībās.

Beidzot ieradās zēna tēvs. Blakus soļoja gadus septiņpadsmit vecs 
jauneklis drūmu, kapara brūnu vaigu un raupju, pūtēm klātu sejas 
ādu, viņš bija ģērbies kreklā, mētelī un ar fesku galvā. Uz virslū
pas dīga ūsas. Uma Zajana, piegājusi pie viņiem, vaicāja tēvam:

—  V ai tad Gali nav atbraucis?
Tēvs smiedamies norādīja uz jaunekli:
—  Un kas tad tas pēc tavām domām ir?
Uma Zajana ilgi ar izbrīnu noraudzījās uz jaunekli, kurš stāvēja 

iepretī un pašapmierināti smaidīja. Vecm ām uļa tuvojās viņam, aiz 
satraukuma krampjaini mirkšķinādama un drebošā balsī murmi
nādama:

—  Tas ir Gali? V ai tas būtu iespējams? . . .
Tēvs un dēls sāka skaļi smieties.
Uma Zajana piegāja pie jaunekļa cieši klāt, ilgi spieda pie krū

tīm, un asaras viņai plūda pār vaigiem  . . . Tad viņa ieveda to savā 
istabiņā, pacienāja ar ēdienu un saldumiem. Pastāstīja par visiem  
notikumiem, kas atgadījušies viņas dzīvē kopš abu šķiršanās, sa
cīja, ka nemitīgi domājusi par viņu, ka gaidījusi katros svētkos



ierodamies. Pēc tam izstāstīja visu par putniem un bifeļiem: kādi 
nobeigušies un kādi pa šo laiku dzimuši. V iņa atdzīvināja tā at
miņā pagātni, atgādināja, kādas spēles tam patikušas, kad viņš bijis 
maziņš, kā draiskojies un nav k la u sījis . . .  A cis krita kukurūzas 
stiebra zirdziņš. V iņ a pagāja sānis un, uzlūkojusi jaunekli, pēkšņi 
pamanīja, ka viņš ar nepatiku un pretīgumu raugās apkārt, ka viņš 
nav tikpat kā neviena vārda bildis, ka balss viņam skarba un kustī
bas stūrainas, neveiklas. Uma Zajana pagalam apmulsa: kā lai 
iepriecē viņu, kā lai izpatīk? V iņa metās pie savas lādes, pavandī- 
jās tanī, meklēdama piemērotu dāvanu mazdēlam. Tomēr neatrada 
neko citu kā vien  dažus piastrus, kurus viņai bija izdevies sakrāt. 
Viņa ielika tos jauneklim saujā, teikdama:

—  Paņem, Gali, izklaidējies par šo naudu!
Viņš pavēra plaukstu un vēsi noraudzījās uz naudu. Tad bez 

viena pateicības vārda iebāza to kabatā. Pēc brīža Gali piecēlās, 
atvainojās un aizgāja uz lauku dziedāt dziesmas kopā ar meičām un 
puišiem, bet vecmāmiņa, palikusi viena, neizpratnē vaicāja sev: 
«Vai tiešām tas ir Gali? . . . V ai tas ir mans zēns, mans mīļais ma
zulis? . . .»

Kopš tā laika Gali vairs pie viņas nenāca. Dienas pavadīja, iz
klaidēdamies ar draugiem laukā vai ari stacijas kafejnīcā, un, nak
tij iestājoties, gāja gulēt tēva mājā.

* * *

Uma Zajana veltīg i viņu gaidīja visu šo laiku, maize, ko viņa 
bija zēnam izcepusi, sa k alta . . .  Gāja dienas. Reizēm viņa šo to 
dzirdēja par Gali, bet nekad to vairs neredzēja.

Reiz pie Umas Zajanas iegriezās Gali tēvs un redzēja, ka viņa 
stāv pie krāsns, spiež pie krūtīm krekliņu, kuru mazdēls bērnībā 
bija valkājis, un sausu kukurūzas stiebru —  Gali veco zirdziņu. 
Viņa tos skūpstīja un raudāja. Gali tēvs pārsteigts jautāja:

—  Kāpēc tu raudi? Gali taču ir atgriezies pie tevis.
Viņa pacēla galvu, izmisīgi pavērās viņam acīs un, it kā padevu

sies liktenim, sacīja:
—  Gali ir jau sen miris . . . Jau tad, kad aizbrauca uz pilsētu! . . .



BUClBABS, 

indiešu rakstnieks

PAKAPIENI

A izgājis pensijā, profesors kopā ar sievu uz laiku apmetās kalnos, 
lai uzlabotu savu iedragāto veselību. Būdams darbīgs pilsētnieks, 
majestātiskās, klusās dabas vidū viņš mocījās ar garlaicību. Viņa 
skatienu piesaistīja itin viss, kas vien varēja noderēt par kādu 
laika kavēkli. Tāpēc viņš pievērsa uzmanību kādam vietējam  atkri
tējam, pusklaidonim, kuru sākumā abi ar sievu bija iesaukuši par 
«bēduli». Ikreiz sastopoties profesors uzrunāja «bēduli», cenzda
mies uzzināt tā dzīves stāstu. Sākumā «bēdulis» ne visai labprāt 
atbildēja uz profesora iztauju, bet vēlāk kļuva piekāpīgāks. Savu 
vārdu pateikt viņš tomēr uzskatīja par nevajadzīgu, un tad profe
sors sāka viņu uzrunāt ar vārdu Kondaija —  Kalnietis.

—  Nu, ko tur, tā arī sauciet —  es tiešām mīlu kalnus. Kalniem 
piemīt kaut kas pastāvīgs: tie nekustas, nemainās. Bet cilvēki krāpj 
cits citu un piekrāpjas paši; viņi ir grozīgi, nepastāvīgi, nesta
bili, —  Kondaija atbildēja.

Pamazām Kondaija izstāstīja profesoram savu bērnudienu mīles
tības stāstu —  mīlestības, kuras dēļ viņš pievīlās gan dzīvē, gan 
cilvēkos.

—  Jau kopš bērnības dzīvoju šai mazajā ciemā, kur jūs patlaban 
dzīvojat. Blakus manu vecāku būdiņai pacēlās divas divstāvu mā
jas. V ienā no tām, vecā un pamestā, neviens nedzīvoja, un tikai 
retumis tajā ieradās atbraucēji ciemiņi. Otrā mājā kopā ar vecā
kiem dzīvoja Dhanama. Jāteic, ka viņas vecāki bija bagāti ļaudis, 
un abas šīs mājas piederēja viņiem.

Reiz es ar krustmāti aizgāju uz dievnamu un tur pirmo reizi 
ieraudzīju Dhanamu ar viņas māti. V iņai bija kādi desmit gadi, 
man —  par diviem gadiem vairāk. Dievnamā vald īja  puskrēsla, bet 
gaišā, starojošā Dhanamas sejiņa man šķita līdzīga laimes dieves 
Mahalakšmas sejai. Kad cilvēki sāka plūst no dievnama ārā, es 
tīšām atpaliku no krustmātes un sekoju pa pēdām Dhanamai. Abās 
ceļa pusēs zemu liecās lielu koku zari. Dhanama nejauši aizķēra 
vienu no šiem zariem, un puķes, kas rotāja viņas galvu, nobira uz 
ceļa. Dhanama noliecās un jau pastiepa roku pēc puķēm, bet māte



viņu bargi nostrostēja, un viņas devās tālāk. Kad viņas bija attāli
nājušās, es pacēlu puķes un pēkšņi pamanīju zemē kaut ko spīdīgu, 
mirdzošu —  tas bija mazs gredzentiņš ar briljantu. Es to pacēlu un 
m eklēju ar acīm māti un meitu, bet viņas jau bija iegājušas mājā. 
Tad es apsēdos uz kāpņu pakāpieniem pamestajā blakus mājā un 
saku plukāt ziedlapiņas. Pēc neilga laiciņa Dhanama atkal parādī- 
jas —  acīmredzot viņa m eklēja savu gredzentiņu. Es piegāju 
viņai klāt.

—  Tev nokrita puķes, —  es teicu, viņai tās sniegdams.
—  Nē taču, man tās nav vajadzīgas.
—  V ai tu vēl ko meklē?
—  Es nekā nemeklēju.
Neskatīdamās man virsū, viņa lēnām staigāja uz priekšu un 

atpakaļ.
—  Saki, es arī pameklēšu.
—  Māmiņa bārsies, —  viņa iešņukstējās, apsēdusies uz pakā

piena.
Sākumā man nemaz nebija prātā gredzentiņu atdot, bet tad kļuva 

viņas žēl. Zem pakāpieniem bija sabērtas smiltis; nometies smiltis, 
sāku spēlēties ar kociņiem un aicināju arī viņu spēlēties. Viņa dus
mīgi uzgrieza muguru. Sāku spēlēties viens pats. Pēc tam piegāju 
klāt Dhanamai un, turēdams vienā rokā puķes un otrā —  gredzen
tiņu, liku viņai aizvērt acis. Droši vien  viņu tirdīja ziņkāre, un 
viņa paklausīgi sažmiedza acis.

—  Un tagad skaties! —  es teicu, un viņa uzreiz atvēra acis.
—  V ai tas ir tavs gredzentiņš? Izvēlies —  kuru roku?

Kad viņa ieraudzīja gredzentiņu, acis viņai iepletās lielas jo lie
las, tādas kā šķīvīši.

—  Atdod manu gredzentiņu! —  viņa iekliedzās, satverdama 
mani aiz rokas.

Es sažmiedzu dūri.
—  Nē, vispirms pasaki, kura rokā, citādi nedošu! —  es atkārtoju.
Dhanama, neatbildēdama uz jautājumu, klusēdama mēģināja

atvērt manus pirkstus. Bet tas viņai tomēr neizdevās.
—  Dod, dod! —  viņa sāka kliegt un kā nikna vāverlte iekoda 

man rokā.
Es žigli pārliku gredzenu otrā rokā.
—  Pateikšu māmiņai, tad tu iedzēsi, —  apvainojusies novilka 

Dhanama.
Es skrēju augšup pa kāpnītēm, viņa —  man pakaļ. Tā mēs skrai

dījām viens pakaļ otram kādu pusstundu: uz augšu —  uz leju, uz 
leju —  uz augšu . . . Beidzot Dhanama piekusa un apsēdās uz pakā-



piena. Es paslēpu gredzentiņu 
smiltīs un no jauna aicināju 
viņu paspēlēties ar kociņiem. 
Dhanama nevēlējās kāpt lejā 
no pakāpieniem.

—  Ja nonāksi, gredzentiņu 
atdošu, —  es sacīju.

—  Liec mani mierā, —  viņa 
nomurkšķēja.

Es paņēmu gredzentiņu un 
aizgāju.

Bet pagāja vēl dažas die
nas, un mēs sākām ilgi kopā 
rotājāties uz tiem pašiem pa
kāpieniem, kaut gan gredzen
tiņu es viņai nebiju atde
vis .. .

—  Un to meiteni arī tiešām 
sauca par Dhanamu? —  iein
teresēts pavaicāja profesors.

—  Nē, viņai bija cits vārds. 
Bet es viņu sāku saukt par 
Dhanamu1, jo viņas vecāki 
bija īsti bagātnieki. . .  Pagāja 
gads. Mēs sadraudzējāmies, 
un Dhanama vairs nemaz ne
atgādināja par gredzentiņu. 
Uz pakāpieniem mēs spēlē
jām dažādas spēles: braucām 
lejā pa margām, ķērām su
nīšus .. . Par mūsu draudzību 
neviens nezināja —  mēs 
taču rotaļājāmies uz pames
tas mājas pakāpieniem sētas 
pusē. Šos pakāpienus ne
varēja redzēt ne no manām 
mājām, ne no viņas vecāku 
mājām.

! Dhanam —  bagātība, dārgums 
( tc lugu  valodā).



M ēs ilgi spēlējāmies, tēlodami dievieti Sarasvati un bhaktu1. 
Viņa bija Sarasvate. Sēdēdama puspievērtām acīm uz kāpņu aug
šējā pakāpiena, viņa turēja rokā zaru, kas bija domāta vina. Es, 
būdams uzticams pielūdzējs, nesu viņai kā dāvanu puķes, stāvē
dams kāpņu apakšā.

—  Dieve! Paskaties uz mani! —  es lūdzos.
—  Ai, bhakt! N āc pie manis augšā!
—  Es nedrīkstu kāpt tik augstu.
—  Tāds nu reiz ir tavs liktenis. Es nedrīkstu kāpt lejā, —  viņa 

atbildēja.
—  Pasniedz man dāvanu, —  es lūdzu.
—  Atdod Dhanamas gredzentiņu. Tad saņemsi dāvanu.
—  Gredzentiņš ir pazudis —  piedod man, nabagam! —  es bēdīgs 

saucu.
Atskanēja kāda balss —  Dhanamu sauca un meklēja, un dieve 

Sarasvate, nometusi savu vinu, žigli aizskrēja.
Bet tad pēkšņi Dhanama nozuda un nebija redzama veselu gadu. 

Kurp viņu bija aizveduši, es nezināju. Rotaļājos uz pakāpieniem 
viens pats. Es tos biju vairākas reizes skaitījis •—  pavisam bija d iv
desmit divi pakāpieni. Pamestais pagalms mājas priekšā aizauga ar 
kuplu zāli, kuru mēs krietni bijām izmīdījuši savu spēļu laikā.

Kādu vakaru atnācu pie mūsu kāpnēm un klusēdams apsēdos uz 
apakšējā pakāpiena. Pēkšņi no augšas nokrita balta puķīte. Pacēlu 
acis. Uz sestā pakāpiena sēdēja Dhanama. A iz  pārsteiguma es izbi
jies uztrūkos kājās. Dhanama bija izaugusi un pārvērtusies; es viņu 
nemaz nevarēju pazīt: īso bruncīšu vietā tagad viņai bija sari un 
blūze kā kurai katrai pieaugušai meičai.

—  Kā tu uzzināji, ka es te esmu? -—  viņa jautāja.
A rī balss bija pārvērtusies —  tagad tā skanēja kā bronzas zvār

gulītis. Apmulsis un apjucis es nespēju izdabūt pār lūpām ne vārda.
—  Es atkal nākšu šurp katru dienu, —  viņa pateica.
—  Kāpēc?
-—  Tāpat vien.
—  V ai zini, es neesmu nekāds zaglis, gribu tev  atdot tavu gre

dzenu.
—  O, es esmu šausmīgi noskaitusies uz tevi! Paklau, zagli, nāc 

šurp, rani2 tevi sodīs par gredzena zagšanu! —  Dhanama smējās.
Es nekā neatbildēju. Tad viņa nokāpa dažus pakāpienus uz leju 

un ielaida pirkstus man matos. Es sastingu. M aiga kā zieda pum

1 Sarasvate — indiešu mitoloģijā gudrības dieve, mākslas patrone. Bhakts — tas, 
kas šo dievi pielūdz.

2 Rani — valdniece, kņaze.



purs mutīte; vaigi līdzīgi rožu ziedlapiņām; acis kā zvaigznes . . .  
A p  rokām žvadzēja aproces, pirkstos mirdzēja gredzeni; ar baltu 
uguni dega akmeņi auskaros. Uz pieres spilgti sarkana zīmīte. Sari 
viņai šūdināts no tikpat maiga zīda kā viņas āda. Dhanamas skais
tuma pārsteigts, es tā arī neatvēru muti: acīs man sariesās asaras, 
un es aizbēgu.

Kopš tās dienas nemaz neskatījos uz vecās mājas pusi, kur lidi
nājās mani sapņi. Es vairs negāju augšā pa pakāpieniem.

Tā aizritēja dienas, nedēļas, m ēneši. . .
Beidzot nolēmu dabūt Dhanamas gredzentiņu, ko biju  noglabājis 

drošā vietā, un piegāju pie pamestās mājas. Tur rosījās kaut kādi 
cilvēki. N ekā netaujādams, ielavījos dibenpagalmā. Kāds svešs vīrs 
laboja mūsu pakāpienus. A rī šeit bija pilns ar cilvēkiem . Ko nu 
darīt? Ilgi nedomādams, devos uz Dhanamas mājas pusi. Tur ne
viena nebija. Kāds mūrnieks man pateica, ka saimnieku neesot, visi 
aizgājuši uz to pašu māju, kuru remontē. Un pēkšņi es izdzirdēju, 
kā atveras augšējais logs, un pacēlu acis. V iņas acis, viņas piere, 
viņas mati! Dhanama!

—  Nāc šurp! —  Viņa man pamāja ar roku. Es iegāju  iekšējā pa- 
galmiņā. Tur arī bija kāpnes, un tās veda tieši no pagalma otrajā 
stāvā. Es apstājos uz apakšējā pakāpiena, viņa —  uz augšējā.

—  M anējie visi aizgājuši uz to māju. Tā tiek remontēta, lai va 
rētu izrentēt, —  viņa sacīja.

Spoži mirdzēja viņas rotas —  aproces, gredzeni, auskari. A r mani 
runādama, viņa nolieca galvu. Es raudzījos viņā no apakšas uz 
augšu.

«Viņa ir bagātnieka meita, es esmu nabags, starp mums ir div
desmit divi pakāpieni,» es nodomāju. «Viņa pa tiem nenonāks, bet 
es pa tiem neuziešu.»

—  Atnācu tev atdot tavu gredzenu, —  es nomurmināju.
—  Kur tad tas ir?
—  Seit!
—  Nu, tad dod.
—  N okāp kaut par vienu pakāpienu zemāk, tad atdošu.
—  Un tu pakāpies uz augšu vienu pakāpienu!
—  Tu nenokāpsi?
—  V ai tu noskaities? —  Un viņa nokāpa vienu pakāpienu 

zemāk.
—  V ēl vienu, —  es palūdzu.
—  Un pats tu nevari pakāpties uz augšu? —  viņa it kā pabrīnījās.
Es paklausīju.
—  Nu, dod šurp!



—  Skat, cik tev daudz gredzenu! V ai tev vēl par maz?
—  Tu taču teici, ka atdosi.
—  Bet tagad saku —  tev jau tā daudz gredzenu.
—  Un tāpēc neatdosi?
—  Atdošu, neuztraucies . . .
V iņa nokāpa vēl par vienu pakāpienu zemāk.
—  Tagad tu panāc uz augšu.
Tā ari izdarīju.
—  Kāpēc tad tu nekāp zemāk? —  es it kā nejauši ievaicājos.
—  Kāpēc tu nekāp augstāk?
—  Šī ir tava māja, tev jākāpj lejā.
—  Bet kāpēc tu kāp augšā, ja tā ir mana māja?
—  Tāpēc, ka tā tev būs labāk.

Bet kāpēc man jākāpj uz leju?
Hm . . . Manis d ē ļ . . .
Pietiek, zemāk es vairs negribu kāpt.

—  Tu jau nekāp manis dēļ, —  es aizrādīju.
—  Kādēļ tad?
—  Tu taču zini, —  nomurkšķēju, rādīdams viņai gredzenu.
—  A k  tā! Tātad es kāpju lejā gredzena dēļ?! —  Un viņa strauji 

noskrēja pa pakapieniem, lai paķertu gredzenu, bet bija jau par 
vēlu.

Es zibenīgi pacēlu roku un sviedu gredzenu uz augšu. V iņa vēl 
straujak uzskrēja augšā un, satvērusi gredzenu, meta to lejā. Ta
gad jau es devos lejup un pacēlu gredzenu no zemes.

—  Paturi to sev, man tas nav vajadzīgs —  man tādu ir vairāk, 
nekā vajag. —  Dhanama nicīgi savieba sejiņu.

Es pa īstam noskaitos. Uzskrējis pa kāpnēm, noliku gredzenu uz 
pakāpiena Dhanamas priekšā.

—  Ņem taču!
V iņa noraidoši purināja galvu. Tad es piegāju viņai cieši klāt 

un, satvēris aiz rokas, sāku to liekt uz leju. Viņa izrāvās un metās 
skriet. Es viņu panācu uz apakšēja pakāpiena, bet viņa atkal izrā
vās un, kā putns uzspurgusi augšā, pacēla gredzentiņu.

Uzmaukusi to pirkstā, Dhanama lepni uz mani paraudzījās. Es 
dzēlīgi iesmējos. Dhanama izbrīnījusies mani uzlūkoja.

—  Kāpēc tu smejies?
Bet es nekā neatbildēju, tikai smējos un smējos.
Dhanamas lūpas notrīcēja dusmas —  gluži kā mazas zivtiņas, kas 

sit ar astēm, —  uzacis nikni izliecās kā melni čūskulēni, vaigi k ļuva 
sārti. V iņa pienāca man klāt.

—  Kāpēc tu smejies?



—  Tas taču nav tavs gredzentiņš, —  es smiedamies atbildēju.
Dhanama nobālēja.
—  Kam tad tas ir? —  viņa iekliedzās.
—  Tavu es aizsviedu prom. Šis ir cits, līdzīgs. Tu nemaz neie

vēroji.
—  Kāpēc tu sviedi prom?
—  Ne jau aizsviedu, bet pārdevu . . .
V iņa pētoši un neuzticīgi pavērās manī.
—  Ņem šo gredzenu atpakaļ, —  viņa beidzot sacīja un novilka 

to no pirksta.
—  V ai tu dusmojies? —  es painteresējos.
Viņa nokapa vienu pakāpienu zemāk.
—  Tu no tiesas pārdevi manu gredzentiņu? V ai tikai negribēji 

dot atpakaļ, paturēji sev par piemiņu? —  V iņa nokāpa vēl vienu 
pakāpienu.

—  Es būtu atdevis visus pasaules dārgumus, lai tevi redzētu, —• 
es izdvesu.

Viņa nokāpa vēl zemāk.
—  Tavu gredzentiņu es izpirkšu un atdošu.
Dhanama nokāpa lejā un aizskrēja.
Mēs no jauna sākām satikties; tiesnesis, kuram Dhanamas v e 

cāki izremontēja māju, vēl kavējās.
Veselus divus mēnešus mēs bijām kopā un spēlējām tagad jaunu 

spēli, ko es viņai iemācīju. Es ierados katru dienu un katru dienu 
apgalvoju, ka rit katrā ziņā atnesīšu gredzentiņu. Man šķita, ka 
Dhanama savu gredzentiņu nemaz nepieprasa nopietni, —  un tas 
gluži vienkārši izvērtās par mūsu rotaļu.

Viņai pat bija patīkami, ka es glabāju viņas gredzentiņu, ar ko 
bija sākusies mūsu bērnišķīgā draudzība. Mazais gredzentiņš mūs 
saistīja vienu ar otru.

Bet Dhanama kļuva aizvien skaistāka, aizvien krāšņāka. Tagad 
mūsu rotaļa viņa tēloja valdnieci —  rani. V iņa sēdēja uz augšējā 
pakāpiena, es stāvēju apakšā, bet katru dienu kāpu par vienu pa
kāpienu augstāk.

—  Ko tu gribi? —  jautāja rani.
—  Tavu kroni, —  es atbildēju.
Viņa izlikās, it kā man atdotu kaklarotu.
N ākam ajā dienā es pieprasīju valdnieka saulsargu un tā ik die

nas —  arvien kādu valdnieka piederumu.
Sešpadsmitajā dienā biju uzkāpis uz sešpadsmitā pakāpiena; 

starp mums bija palikuši septiņi pakāpieni. Rani jau bija atdevusi 
visas savas rotas.



—  Un ko tad tu tagad gribi? —  Viņa pasmaidīja.
—  Sēdēt tev blakus, —  es atbildēju.
—  Nu tad kāp augšā!
—  Kāp tu labāk lejā.
Rani sāka smieties. Mūs šķīra tikai divi pakāpieni.
—  N āc vienu pakāpienu zemāk. Es gribu sēdēt tev blakus.
—  Kāpēc? —  Rani smējās vēl skaļāk.
Es pastiepu pret viņu rokas. Starp mums bija tikai viens pakā

piens. Bija jau satumsis, bet viņas acis tumsā spoži mirdzēja. A p  
mums riņķoja jāņtārpiņi, kas izskatījās kā zvaigznītes ap mēnesi. 
Un mēness bija pati Dhanama.

—  Rani, vai tu nokāpsi pie manis? —  es bikli vaicāju.
—  Ko tev vajag?
—  Man vajag  tevis!
—  A k  tā! —  nikna un aizvainota viņa izgrūda.
Bet es saņēmu viņu aiz rokām. V iņa lūkoja izrauties, un viņas 

maigie pirksti drebēja manās rokās. Tad pēkšņi viņa mani pagrūda 
un aizslīdēja. Es vēl aizvien stiepu tumsā rokas, bet satvēru tikai 
sauju jāņtārpiņu.

Nākam ajā dienā Dhanama neatnāca. Neatnāca arī pēc mēneša . . .  
Tikai pēc četriem mēnešiem es viņu ieraudzīju pēdējo reizi.

M āja stāvēja tukša. Dhanamu laikam bija kaut kur aizveduši. 
V ai viņa atgriezīsies? To es nezināju. Pagalmā strādāja mūrnieki. 
Es apsēdos pie pakāpieniem un sāku atcerēties mūsu bērnišķīgās 
rotaļas.

Man pienāca klāt kāda veca sieva.
—  Ko tu te sēdi? V ai tu esi mūrnieka palīgs?
Es pamāju ar galvu. V iņa uzgāja augšā pa kāpnēm un pazuda. 

Es paliku tai pašā vietā un ilgi sēdēju, iegrimis domās.
—  Kas tur ir?
V ai es nedzirdēju šo balsi pa sapņiem? Pacēlu acis augšup. 

Kāpņu augšā stāvēja Dhanama, mana rani, mana meitene ar zel
taino ādu, visa mirdzēdama dārgās rotaslietās.

—  Tu?! —  es brīnījos.
V iņai iepletās acis aiz pārsteiguma, iešķindējās aproces. Uz pie

res viņai bija melna zīmīte, apvilkta ar sarkanu krāsu; matu pīnē —  
balts ziediņš, bet tam apkārt sarkanas puķes. Un viņa visa bija  
līdzīga apsarai, debesu jaunavai.

Es stāvēju kā apstulbis. Dhanama atskatījās un pamāja man ar 
roku: sak, kāp taču augšā. Es piecēlos. Mūs šķīra tikai viens pa
kāpiens.

—  Ko tu gribi, saki ātrāk! —  viņa čukstēja.



—  Man kaut kas tev sakāms.
—  Kas tad?
—  Es tevi toreiz piekrāpu, tavu gredzenu es neesmu pārdevis, 

te tas ir, —  es pastiepu delnu. —  V ai tev tas vēl<ir vajadzīgs?
—  Dod šurp! —  viņa pieprasīja.
—  N okāp uz šā pakāpiena un paņem pati!
V iņa nokāpa, pakampa man no delnas gredzenu un sāka to vērīgi 

apskatīt. Es viņai biju tik tuvu, ka nemanot tiecos uz viņu kā tau
riņš uz sveces liesmu, bet viņa atkal mani atgrūda un uzskrēja 
augšā.

—  Dhanama! —  es saucu.
Atbildes nebija.
—  V ai lai eju prom? —  es muļķīgi vaicāju.
Viņa klusēja.
—  Pasaki man tikai vienu, labi?
V iņa manī jautājoši pavērās.
—  Divas reizes tu mani atgrūdi —  un es zinu, kāpēc. Pirmo reizi 

vakarā, tāpēc ka es neatdevu tavu gredzenu. Jā?
—  Nē, —  viņa papurināja galvu.
—  Un tagad —  tāpēc ka tu saņēmi atpakaļ savu gredzenu. Jā?
V iņa sarāvās kā saniknots čūskulēns. A r strauju kustību novilka

no pirksta gredzenu un nometa to lejā.
—  Nem un ej prom. —  Un, aiz dusmām elsādama, viņa aizcirta 

aiz sevis durvis.
Manas mīlas pasaciņa bija beigusies.
Ļaudis runāja, it kā vēlāk viņa esot apprecējusies ar tiesnesi, 

kas bija apmeties tai pašā pamestajā mājā, kur mēs kādreiz rota
ļājāmies. Es viņu vairs nekad netiku redzējis . . .



japāņu rakstnieks

CIRKS

Kādā no tām dienām, kad zēnu draisko rotaļu pārpilnā vasara 
gluži nemanot pazuda no priekšpilsētas ieliņām, kad gaisā jau riņ
ķoja sarkano spāru pulki un vēsas vēja  pūsmas skāra zēnu kailos, 
iedegušos plecus, —  kādā no šim dienām līdzenumā, kas bija 
iesaukts par «vilkaču klajumu», uzradās četri milzīgi paaugstinā
jumi un vesels bars galdnieku sāka no dēļiem veikli sist kopā kādu 
lielu celtni. Tā izskatījās pēc gāzes cisternas.

Drīz vien šai būvei sānos tika pierlkotas ieslīpas kāpnes, līdzīgas 
kuģa trapam, kas veda augšup. Tas viss tika nosegts ar dzeltenu 
trīsstūra sauljumu.

Dārdēja taures, vējā  plandīja liela apjoma audeklu gabali ar 
milzu uzrakstiem: «Pasaules labākais cirks!», «Dzīvību apdraudošs 
priekšnesums!», «Motociklets gaisā!».

Protams, ka cirks tūlīt pat piesaistīja visas priekšpilsētas iedzī
votāju uzmanību.

Tiklīdz beidzās skola, tā Sjedzi un citi zēni taisnā ceļā joza uz 
cirku. Izņēmums bija vienīgi lietainās dienas vai tās, kad plosījās 
vētra.

Pie ieejas cirkā stāvēja divi braši puiši ar adītām beretēm 
uz auss.

—  Lūdzu, nāciet! Lūdzu! —  viņi nemitīgi aicināja, piesmakušās 
balsis vērsdamies pie zēniem.

Uz neliela paaugstinājuma līdzās šiem puišiem stāvēja zeltā mir
gojošs motociklets.

Ja negāja prom ļoti ilgi, tad varēja sagaidīt bridi, kad paradījās 
cirka meitene, viņai bija skaistas, šauras acis un galvā balta pa
rūka. Viņa uzsmaidīja bērniem un, uzraususies uz motocikleta, pie- 
rībināja ar motora rēkoņu visu priekšpilsētas apkārtni.

No šis rēkoņas bērniem vai pušu plīsa ausu bungādiņa.
—  V ai re, ko! —  jūsmoja Sjedzi, iedunkādams līdzās stāvošo 

Sigē.
Sigē, nepievērsdams uzmanību viņa dunkām, muti iepletis, skatī

jās uz ziliem dūmiem apņemto motocikletu.
—  Skaties, skaties!
Sjedzi aizturēja elpu.



Samta priekškars viņu acu priekšā mazliet sakustējās.
—  Lūdzu! Lūdzu, nāciet! Jūs tūlīt redzēsiet riskanto lidojumu 

gaisā ar motocikletu «Orientāls»!
Priekškars parāvās uz augšu, un to pašu brīdi viņi ieraudzīja 

zelta motocikletu un tam piekļāvušos vīrieti sarkanā apģērbā. Mo- 
tociklets rēkdams parāvās augšup pa slīpo sienu. Žilbinoši paspī
dēja motocikletista zelta ķivere.

—  Tas tik ir ko vērts! —  jūsmoja Sjedzi. V iņa acis priekā sta
roja.

Cilvēki, kas bija pulcejušies pie ieejas, grudas no aizmugures 
virsū. Visi staipīja kaklus, lai kaut ar vienu aci redzētu, kas tur 
notiek, bet izrāde pavērās tikai īsu brīdi. Samta priekškars tūlīt 
atkal nolaidās.

—  Kas grib redzēt vēl, lūdzam maksāt —  pieaugušiem pieci 
seni, bērniem divi seni!

—  Tad nu gan ir balsis tiem ar beretēm! Dūc kā no mucas.
—  Tfu tu! —  Sjedzi īgni nospļāvās. —  Iesim, Sigē!
—  Iesim!
Sigē, mēslu savācēja dēls, pašņaukājās un pačukstēja Sjedzi pie 

auss:
—  Nāc, apiesim cirkam apkārt, varbūt ieraudzīsim kur kādu 

spraugu. Tad pa to ielīdīsim iekšā.
—  Ej nu! Nekas nesanāks!
—  Kāpēc?
—  Ja arī tiksim iekšā, vēl jau vajag uzkāpt pa kāpnēm augšā. 

Bet kāpnes ir tikai vienas —  pie ieejas.
Cilvēki, samaksājuši ieejas maksu, tūlīt kāpa diezgan augstu 

augšā pa koka kāpnēm uz skatītāju vietām.
Tāpēc, ja arī izdotos kaut kādā veidā ietikt cirkā, nebija nekādu 

cerību uzkāpt līdz skatītāju vietām. Tomēr Sjedzi nenoraidīja 
Sigē priekšlikumu.

V iņi apgāja cirkam apkārt, uzmanīgi pētīdami brezenlu —  vai 
kaut kur nepamanīs kādu plaisu, kurā varētu kaut pirkstu iebāzt.

Kas to būtu domājis, ka brezents taustot ir tik ciets un smags! 
Tas nepakustas, ja  to velk  pat ar abām rokām. Pirksti tikai noslīd 
tam pāri.

—  Ei! —  kāds zemā balsī tiem no aizmugures uzsauca.
Sjedzi aiz bailēm pamira.
Piesardzīgi atskatījies, viņš ieraudzīja vīrieti gaiši zilā kreklā. 

V īrietis sēdēja uz dēļu kaudzes, sm ēķēja cigareti un, samiedzis 
kā spraudziņas šaurās acis, skatījās uz viņiem.

Sjedzi tūlīt pat nolēma, ka tas ir cilvēks no cirka, tik kalsns un



veikls tas izskatījās. V īrieša melnīgsnējā sejā staroja plats balt- 
zobu smaids.

—  Ko jūs tik nikni uz mani raugāties? —  viņš jautāja un, iebāzis 
roku kabatā, izvilka šokolādes plāksnīti, ko pameta bērniem.

Sigē to noķēra gaisā un, pazibsnījis ar acīm, pačukstēja Sjedzi:
—  V ai tas tik nav laupītājs?
—  N ieki! —  noteikti noliedzis šādas aizdomas, Sjedzi pats neka

vējoties jautāja vīrietim:
—  Tēvocīt, vai jūs neesat laupītājs?
—  Ha-ha-ha! —  vīrietis sāka aizgūtnēm smieties.
—  Jūs laikam būsiet no cirka?
—  Kā lai tev saka . . .  Laikam jau gan . . .
—  Tad esmu pareizi uzminējis!
—  Un jūs, zēni, no kurienes?
—  Mana māja ir tur, aiz kan āla ,.—  tiesādams nost šokolādi, 

skaidroja Sigē. Un Sjedzi piebilda:
—  V iņa māja, tēvocīt, ir pie paša dzelzceļa. Tiklīdz elektriskais 

vilciens aiznesas garām, tā sadzen mājā veselu mākoni moskītu . . . 
Tas tāpēc, ka elektriskais vilciens taisa negantu troksni un 
s v ilp o . . .  Tēvocīt, jūs uz motocikleta braucat? Jā? V ai es uzmi
nēju?

Sjedzi uzticīgi piegāja klāt pie vīrieša un apsēdās līdzās uz baļķa. 
V īrietis samulsis atmeta no pieies izklaidus sakritušos matus.

Pa gabalu bērni viņu noturēja par padzīvojušu tēvoci, jo viņš 
bija gara auguma un melnīgsnējs, bet tuvumā redzēja, ka tas ir 
pavisam jauns puisis.

—  V ai jūs gribētu pavizināties ar motocikletu? —  puisis bez ap
linkiem apvaicājās.

—  Un kā vēl! —  pamāja Sjedzi. —  Tā kā bail gan . . .
—  Ā -a . . .
—  Nokritīsi —  uzreiz beigts.

V ai jūs, tēvocīt, esat kādreiz kritis? —  vaicāja Sigē.
—  Nē.
—  Un kad motociklets var nogāzties no treka?
—  Kā lai tev  saka . . .  —  Puisis domīgi sarauca uzacis un klusi

ņām sacīja: —  Piemēram, ja  riepas padilušas. V ai arī treks mitrs . . .  
riepas slid . .  . Tad jau ar pirmo apli beigas . . .

—  Vai! —  zēni izbijušies saskatījās.
Puisis dziļi ievilka cigaretes dūmus un sāka stāstīt par cirku. 

Zēni dabūja, piemēram, zināt, ka zilonis dienā apēd desmit kanu1

1 Kans — mēra vienība; 1 kans — 3,75 kg.



salmu, divus kanus burkānu un trīs kanus ābolu. Reiz šis zilonis 
vests preču vagonā. Tai pašā vagonā iekrauti trīsdesmit maisi ar 
kartupeļiem. Zilonis izārdījis visus maisus un apēdis kartupeļus.

—  Un kas bija vēlāk? Pēc tam?
—  Šis zilonis, kurš toreiz apēda kartupeļus, pat ziloņu vidū tika 

uzskatīts par rīmu. Ja tam uznāca trakums, tad aprija visu, kas tu
vumā, —  salasa ar snuķi un mutē iekšā. Reiz tas apēda pat sava 
uzrauga somu. Kad uzraugs to dabūja zināt, vai trieku dabūja. 
Somā bija viņa krājkases grāmatiņa un personīgais zīmogs.1 Par 
grāmatiņu maza bēda! Bez grāmatiņas varētu arī kaut kā iztikt, bet 
zīmogs! Ilgi uzraugs m eklēja savu zīmogu, čamdīja visapkārt zilo
nim, cerēja, ka tas būs izspļāvis, bet nekā.

—  Ha-ha-ha! —  Sjedzi un Sigē nevarēja aiz smiekliem rimties.
—  V ai patika?
—  Jā, ļoti! Pastāstiet vēl kaut ko par dzīvniekiem.
—  Labi, pastāstīšu. Klausieties. Dresētāji, jums jāzina, nekad 

nedrīkst pagriezt zvēriem  muguru. Vienm ēr jāstāv pret tiem ar 
seju. Ja cilvēks aizmirstas, var gadīties, ka zvēri metas tam virsū.

—  Ā , un ko tad?
—  Tādam gadījumam ir elektriskā nūja. Tiklīdz pieskaras pie 

dzīvnieka ar šo nūju, tas notrīs un nomierinās. Pat lauva —  arī tas 
nepretojas šādai nūjai.

—  Un ja  šādas nūjas nav?
—  H m . . .
Pat tāds, kā redzams, drosmīgs puisis klusiņām nopūtās. V iņš 

paņēma mutē cigareti un, acis samiedzis, nogrima domās. Tad bez 
steigas iebāza roku kabatā. Sam eklēja sērkociņu kārbiņu un mazu 
kulīti. Klusēdams uzlika to uz delnas un parādīja bērniem. Tā bija 
audekla kulīte. Pavisam maza. Redzams, paštaisīta . . .

—  Tad tikai šis te var līdzēt. V airāk nav uz ko c e r ē t . . .
—  Un kas tas ir?
—  Talismans.
—  V ai tur ..  . skaidiņa no Narita-san kalna?2
Puisis, pašūpodams galvu, klusiņām pasmaidīja.
—  V ai gribat, lai parādu?
—  Parādiet!
Cirka mākslinieks tieviem  pirkstiem nesteigdamies sāka atraisīt 

audekla maisiņa auklu.

' Japāņi paraksta vietā uzspiež personīgo zīmogu, kuru pastāvīgi tur pie sevis.
2 Narita-san kalns tiek uzskatīts pai svētu kalnu, tur stāv templis, kura dievības 

pasargājot no nāves.



Aukla bija cieši savilkta un lāgā neraisījās vaļā.
Kas tad tur, kulītē, bija? Sjedzi, elpu aizturējis, vēroja  pirkstus, 

kas sēja vaļā aukliņu.
Beidzot tā bija atraisīta, un puisis piesardzīgi izņēma no kulī

tes . . . parastu, uz bieza papīra uzlīmētu fotogrāfiju.
Sjedzi jutās vīlies.
Gluži vienkārša fotogrāfija!
Bet, pametis mirkli uz fotogrāfiju, Sjedzi izbrīnā iepleta acis. Tur 

bija redzama sieviete un meitene. Apģērbs neparasts. Balts, garš 
kimono sniedzās līdz pašai grīdai.1 Un kājās plati kā laiviņas zāba
ciņi. Tās nebija japānietes. Tās bija . . . korejietes.

—  Vai tie . . .  tie ir jūsu radi?
—  Jā, māte un māšele.
Sigē sejā izpaudās ārkārtējs izbrīns.
—  Un kur ir jūsu māja, tēvocīt?
—  Tur tālu, aiz jūras.
—  Tātad jūs esat pārnācis šurp no viņpus jūras?
—  Jā . .  . Kad vēl biju pavisam mazs, mazāks par tevi.
—  Viens?
Puisis klusēdams pamāja un aizdedzināja cigareti. Sjedzi klusēja, 

viņš nezināja, ko vēl p aja u tā t. . .
—  Un kad jūs brauksiet atpakaļ?
—  M-jā . . .  Tu gribi jautāt, kad es varēšu atgriezties mājās? Jā, 

laikam jau nekad.
Sjedzi klusēdams raudzījās uz cigaretes zilajiem  dūmiem, kas 

vijās augšup. Dūmi vērtās balti, pavisam balti. «Nezin kāpēc tā?» 
viņš nodomāja, un pēkšņi viņam  sāka kņudēt degunā un nezin 
kāpēc acis sariesās asaras.

—  Jūs gribētu redzēt cirku, vai ne? —  Puisis nometa cigareti un 
piecēlās. V iņš laipni smaidīja.

■— Gribam! —  iesaucās abi reizē.
—  Es labprāt jums visu parādītu par velti, tikai pagaidām 

man nav tādas varas. Bet es jūs pamācīšu. Tur, skatieties, —  viņš 
norādīja ar roku, —  redziet, tur pie brezenta stāv baks. A iz tā ir 
ieeja cirkā. Kad sākas vakara izrāde, tur neviena nav. Tad jūs v a 
rat klusiņām ielīst iekšā.

—  Un varēs redzēt priekšnesumus?
—  Nē, vēl nevarēs vis. Tiklīdz ieiesiet, labajā pusē pamanīsiet 

vairākas tauvas, kas nokarājas no griestiem. Tādas resnas, cieši 
savītas. Ja pa šim tauvām uzrāpsieties līdz skatītāju vietām, tad būs

1 Parastais japāņu kimono sniedzas tikai līdz potitēm.



viss redzams. Jums jau uzrāpties būs tīrais nieks. Bet esiet uzma
nīgi, lai neviens nepamana. Un, ja  pamana . .  . tad pasakiet, ka jus 
pam ācījis Li.

To pateicis, puisis, sperdams platus soļus, devās uz ieeju cirka.
Gaiši zilais krekls vienā mirklī pazuda cirka buraudekla sienas 

ēnā, bet vārds Li cieši iesēdās Sjēdzi galvā.
—  Li . . . L i . . . —  vairākas reizes nočukstēja Sjedzi.
V iņa klasē arī mācījās korejiešu zēns. To sauca par Kimu. Tas 

bija ļoti neattapīgs un neveikls puišelis. Neprata ne lāgā rotaļāties, 
ne lēkt pār virvi. V iņš pastāvīgi klusēja, un zēni viņu nemitīgi 
ķircināja, dažadi apsaukāja. Un nu šis puisis ir no tās pašas ze
mes —  Korejas —  un stāsta japāņu bērniem par cirku, pat pamāca, 
kā nemanot ielavīties tanī, lai bez maksas noskatītos izrādi.

Sjedzi nolēma, ka jau rīt, tiklīdz aizies uz skolu, tūlīt pastāstīs 
visu Kimam un viņi noslēgs draudzību.

Nemanot pienāca vakars. Sjedzi un Sigē piesardzīgi, cenzdamies 
netrokšņot, devās uz to vietu cirka aizmugurē, kur stāvēja baks.

A iz viņiem rindiņā stiepās vēl dažas tumšas ēnas.
Pirmais buraudekla spraugā aiz mucas ielīda Sigē vecākais brālis, 

aiz viņa pārējie. Tad visi devās pa labi uz to vietu, līdz kurai ne
daudz sniedzās gaisma.

Tur patiešām no griestiem kā liānas nokarājās vairākas resnas 
tauvas.

Sigē vecākais brālis, basām kājām  un apjoztu kimono, iespļava 
saujās un sāka rausties augšā pa tauvu. Pamatīgi tas viņam izdevās! 
Nupat jau viņš ar kājām pieskārās pie treka blīvi salaistajiem 
dēļiem, pārmetās pār barjeru un vienā mirklī pazuda kādā galeri
jas kaktā.

Tieši tobrīd nogranda taures un pār skatītāju vietām  kā vētras 
brāzma nošalkoja balsu duna.

Nākošais sāka rāpties Sigē, aiz viņa jaunākais brālītis un mā
siņa, tad vēl viens viņa brālis. V iņi kāpelēja augšup kā pērtiķīši. 
Tad krekšķēdams sāka rausties augšā Sigē kaimiņš ar bērnu uz 
muguras —  skats gluži kā cirkā.

«Ai, kad nu tikai v irve  izturētu!» nodomāja Sjedzi. Un viņš 
atcerējās kādu skolotāja stāstu par laupītaju, kurš mēģinājis izkļūt 
no elles, rāpdamies pa zirnekļa tīklu. Tīkls pārtrūcis. «Bet virve 
jau nav zirnekļa tīkls! Varbūt izturēs.» Beigās vēl krustmāmiņa 
Omori, iesaukta par Resnuli, uzspraudusi vienkārša mājas kimono 
apakšmalu, moži uzsauca:

—  Nu tad, kas būs, būs! —  un ieķērās tauvā. Viņai sekoja Sjedzi.



V ēl abi nebija paguvuši ne divus metrus uzrausties, kad krustmā- 
miņas tuklā seja aiz piepūles piesarka un viņa sāka lūgties:

—  Sje-dzi! Atvilksim  mazliet elpu.
—  V ai nu prāts, krustmāmiņ! Rāpieties ātrāk! Tūlīt palaidīs 

motocikletu! —  Sjedzi iztrūcies ievaimanājās.
—  V ai dieniņ, nupat gals k lā t . . .  iešu samaksāšu par ieeju un 

sēdēšu kā visi cilvēki. Daudz vieglāk  nekā šitā. N av vairs spēka . . .
—  V ēl mazliet. Nu, vēl, krustmāmiņ, v ē l ..  .
Sjedzi ar galvu stumdīja krustmāmiņas dibenu. Beidzot viņa bēr

nišķīgi priecīgi iesaucās:
—  Tikām gan galā! —  un atbrīvojās no Sjedzi.
Sigē vecākais brālis saķēra krustmāmiņu aiz rokas un uzvilka 

šo diezgan smago kravu līdz skatītāju vietām, un tieši tobrīd no 
jauna ieskanējās taures.

Sjedzi steigšus metās uz priekšu.
Tur, arēnas vidū, pacēlis roku par atbildi skatītāju apsveikum a 

saucieniem, līdzās zeltītajam motocikletam stāvēja slaiks puisis. 
Viņam bija mugurā koši sarkans krekls (tik spilgts, ka likās —  tas 
kuru katru brīdi uzliesmos) un kājās baltas bikses. V iņš bija apjo
zies ar platu ādas siksnu. Puisis apņēmīgi piegāja arēnas malā pie 
svētā altāra, paklanījās un, paņēmis šķipsniņu sāls,1 pameta to  
gaisā.

Sjedzi aizturēja elpu. V iņš pazina šo kalsno seju. Kā tad, tas bija 
viņu paziņa!

Divas meitenes tūlīt aizvāca svēto altāru un pasniedza braucē
jam dzeltenu ķiveri un aizsargbrilles. Puisis nesteigdamies uzlika 
galvā kasku, uzmauca uz acīm brilles un vieglītēm  uzlēca uz moto- 
cikleta.

—  Tūlīt brauks! —  Sjedzi aiz satraukuma paraustīja Sigē aiz 
auss. Viņam sametās karsts.

Dr-dr-dr-dr! . . .  —  ietarkšķējās motociklets, un no riteņu apak
šas izplūda violetu dūmu mākonis. Tad motociklets notrīsēja un,, 
tarkšķēdams kā ložmetējs, spēji parāvās uz priekšu.

Sjedzi acīs sariesās asaras, bet viņam bija žēl samirkšķināt acis, 
jo  viņš baidījās palaist garām pat mirkli, kādu sīkumu.

Motobraucējs Li, pacēlies viena apļa augstumā, spēji traucās 
lejā, tad atkal cēlās pa slīpo trasi augšā. Atkārtojis šo triecienuz
brukumu reizes piecas sešas, motociklets nevaldāmā ātrumā riņ
ķoja pa konusveidīgo treku. Un tad, pilnīgi sasvēries sānis, sāka 
rausties augšā pa gluži vertikālu sienu.

1 Pirms sacīkšu sākuma japāņi pēc vecas ieražas met gaisā šķipsnu sāls — k ā 
veiksmes zīmi.



M ilzīgais koka treks drebēja zem mašīnas svara.
Nu jau motociklets, šķeldams gaisu, joņoja pavisam tuvu skatī

tāju vietām.
—  A i! —  V isi reizē ievilka kājas un atsprāga atpakaļ, bet zelta 

kamols jau svilpodams aiznesās garām.
—  Kungi! Piesardzības dēļ kategoriski aizliegts turēt izstieptas 

rokas! —  brīdināja balss mikrofonā. —  Neslapiniet ar dzērieniem 
treku! Uzmanību, uzmanību! Skatieties motocikla «Orientāls» nā
ves lidojumu! —  Motoram rēcot, mikrofons to vairākkārt atkārtoja.

Sjedzi trīcēdams un drebēdams griezās apkārt kā vilciņš. N e
mirkšķinādams viņš sekoja ar acīm zelta kamolam, kas joņoja pa 
treku.

Nupat motociklets aizjoņoja viņam tieši gar pašu seju. A i, tūlīt 
tas ielauzīsies skatītāju rindās! Sjedzi bailēs samiedza acis. Taču 
motora rūkoņa aizšāvās garām un tagad atskanēja kaut kur tālu no 
apakšas.

Un pēkšņi telpā atskanēja baigs brīkšķis.
Krākt! . . .  Sjedzi likās, it kā būtu pāršķēlies viens no treka dē

ļiem. Un nākamajā brīdī notika kaut kas neiedomājams. Pēkšņi 
motociklets samazināja ātrumu un, kūleņus mezdams, lidoja lejup 
arēnā. Kritiens —  un puiša krūtis atradās zem riteņiem.

—  Ai! —  Sjedzi neviļus aizsedza ar roku muti.
No motocikletista ķiveres sūcās asiņu strūkliņa. Tā krāsoja sār

tas baltās bikses un izplūda pa grīdu . . .

V akarā Sjedzi sacēlās temperatūra, viņš svaidījās karstumos un 
nākam ajā dienā uz skolu negāja.

A cu  priekšā nemitīgi joņoja puisis sarkanā kreklā.
«Kurp tad jūs, tēvocīt?» Sjedzi viņam līksmi uzsauca.
Puisis atskatījās un, pazibsnījis ar baltajiem zobiem, draudzīgi 

uzsmaidīja. «Tālu pāri jūrai!» —  «Tātad atgriežaties mājās?» —  
«Kā tad!» -— «Un motociklets —  tas jau pa ūdeni neiet?» —  «Kā 
nu ne, «Orientāls» izbrauks, kur tik  vajag, pat pa jū r u ...»  —  «Tie
šām?» —  «Nu protams. Ei, Sjedzi, sēdies man aizmugurē!» —  
«Es?» —  «Nūja, ka tu . . .  V eiklāk! . . . »

Sjedzi klusēdams pašūpoja galvu un aizvēra acis. Zem pakauša 
viņam  bija gumijas maisiņš ar ledu, uz pieres samitrināts dvielis, 
bet acu priekšā mātes norūpējusies seja. Mātes acu kaktiņos sa
plūda neskaitāmas sīkas grumbiņas.

—  Redzi nu, Sjedzi, cik labi, karstums krities . . .  —  māte klu
siņām noteica un sniedza glāzi ar ābolu sulu.



Glāzes malas atsitās pret zobiem, vēsais šķidrums veldzēja izkal
tušo kaklu, tas aizplūda pa visu augumu. K ļuva viegli un mierīgi.

Vēlāk, kad slimība jau bija pārciesta, Sjedzi vēl ilgi atcerējās 
mātes seju, noliekušos pār viņu. N ekad agrāk viņa nebija līdzās, 
vienmēr darbā. Ilgi atcerējās arī garšīgo ābolu sulu.

Kopš tā laika reizēm, kad viņam neparko negribējās palikt mājās 
vienam, Sjedzi apgalvoja, ka jūtoties slims, un lūdza māti pasēdēt 
līdzās un padzirdīt viņu ar ābolu sulu.

Un katru reizi viņš atcerējās puisi uz motocikleta, kurš viņam 
sacīja, ka atgriežoties savā dzimtenē viņpus jūras.

Puisis bija korejietis ar skaistu, baltzobainu smaidu melnīgsnējā 
sejā, un viņa vārds bija Li. V airāk nekā par viņu Sjedzi nezināja. 
Varbūt kāds pazīst šo puisi un pastāstīs par viņu Sjedzi?



GILJERMO DE MELLO, 

mozambikāņu rakstnieks

NEĢERIS AR ĢITĀRU

Tas bija trausls zēns tumšiem, sprogainiem, kā zīds tik mīkstiem 
matiem un lielam, izteiksmīgām acīm. V iņš dzīvoja klusā ielā vienā 
no senlaicīgiem namiem ar pagrabu un milzīgu verandu, kas stie
pās gar fasādi; uz verandu veda spoži nospodrinātas sarkanas 
koka kāpnes.

Līdzās mājai bija neliels dārzs, ko norobežoja no ielas zems žogs. 
Un tieši te, uz atklatās verandas, jautrajā dārziņā smilšainajā pa
galmā, kas liecās ap visu šo senlaicīgās arhitektūras māju, augām 
dienām rotaļājās zēns. V iņš sarīkoja alvas zaldātiņu beztrokšņu 
kaujas vai arī trakas sacensības ar plastmasas automašīnām, kuras 
stumdīja ar rokām.

Zēns bija saviem vecākiem  vienīgais dēls. Draugu viņam nebija, 
tāpēc ka tēvs un māte uzskatīja, ka zēni no ielas lieto nepiedienī
gus vārdus, bet labi audzinātam bērnam, tādam kā viņu dēls, nepie
klājas tos izrunāt.

Puisītis bieži klusi un nekustīgi sēdēja uz verandas, noguris no 
saviem  zaldātiņiem bez slavas, kaujām  bez šāvieniem, automobiļu 
sacensībām bez katastrofām un visvairāk no savas paša balss ska
ņām, kam neviens neatbildēja un kam nekad nebija atbalss.

Un tieši vienā no šādiem brīžiem, kad klusas skumjas pildīja 
zēna sirdi, bet lielo, tumšo acu skatiens bez jebkādas intereses slī
dēja pa rotaļlietām, kas bija izsvaidītas smiltīs, ieradās nēģeris.

Tas bija jauns, spēcīgs gara auguma puisis ar mirdzoši spožiem 
zobiem un platu, smaidā atplaukušu seju. Atbalstījies pret žogu, 
nēģeris sāka spēlēt ģitāru, kas karājās kaklā uz kopā savītām 
lentām.

Kā šis nēģeris bija te gadījies? No kurienes atnācis brīnumainais 
tumšādainais jauneklis ar žilbinoši baltajiem  zobiem platajā, 
smaidā atplaukušajā sejā? Bet vai nav arī vienalga?

Vispār nekā noslēpumaina te nebija: viņu veļas mazgātājai pa
tika, pārliecoties pāri žogam, pļāpāt ar garām gājējiem , kamēr 
līdzās, zemē nolikts, sila lielais, ar oglēm piepildītais gludeklis. Un 
gadījās, ka jaunais nēģeris todien apstājās parunāties ar veļas 
mazgātāju un reizē patrinkšķināt savu ģitāru.

Tomēr zēnam tas palika nezināms, un viņš arī netiecās to



noskaidrot. Viņam viss notikušais bija noslēpumā tīts, vilinošs, brī
numains, tāds kā pasakaina mirāža.

Šī mirāža uzradās tieši tobrīd, kad viņš skuma aukstajā, tukšajā 
vientulībā un likās, it kā garlaicībā būtu nogrimis viss pagalms, 
aprīdama pat mēmās rotaļlietas.

Bet pretī viņam plūda skaļās, spirdzinošās milzīgā, spēcīgā nē
ģera smieklu šaltis un svētdienīgās, jautrās, lēkājošās ģitāras 
skaņas. Kā apburts, pavērtu muti, ar lielām, aiz satraukuma plati 
ieplestām acīm zēns tuvojās žogam. Viņš gāja arvien tuvāk un 
tuvāk, tad palika stāvam kā sastindzis un vairs nespēja novērst acu 
no nēģera, viņa ģitāras, kas bija pagatavota no lielas olīveļļas bun
džas. Nēģeris bija pie bundžas pielicis dēlīti ar atslēgām un tām 
piesējis stīgas —  sešas tievas stieplītes, izvilktas pāri visam korpu
sam.

Ai, kādas brīnumainas skaņas prata šis milzīgais, smejošais nēģe
ris izvilināt, pieskardamies ar melnajiem pirkstiem stingri novilkta
jām stīgām! Izvilināja tās no vienkāršas bundžas, kas bijusi kād
reiz pilna ar zeltainu eļļu, atvestu no aizjūras okeāna kuģa tilpnē. 
Un tā nu gadījās, ka šai dienā zēnam bija radies draugs, kāda 
viņam nekad nebija bijis, draugs zēnam, kurš prata rotaļāties tikai 
vientulībā.

Kopš tā laika nēģeris sāka nākt pie viņa katru pēcpusdienu. A t
nācis iekārtojās ērtāk pie žoga un skāra ar pirkstiem smalkās, 
cieši novilktās stīgas. Tiklīdz zēns viņu redzēja nākam, tā skriešus 
metās pie žoga, uzrausās uz tā un, jaunekļa melno roku apburts, 
jūsmīgi klausījās spēlē.

Tad nēģeris, beidzis spēlēt, raudzījās zēnā un smaidīja savu žilbi
nošo smaidu, brīvu un platu kā saulē plandošu karogu. Un zēns 
smējās pretī. Zēns izjautāja nēģeri par visu, ko gribēja zināt, nēģe
ris atbildēja, tad savukārt vaicāja zēnam par viņa alvas zaldāti
ņiem, par mazajām plastmasas mašīnām, kas guvušas uzvaru auto
mašīnu sacīkstēs.

Un zēna tērzēšanā, kā arī ģitāras jautrajās skaņās un nēģeru 
jaunekļa dzidrajos smieklos bija laba, skaidra draudzība, tikpat 
skaidra kā viss vienkāršais pasaulē.

Tad kādreiz gadījās, ka zēna māte ieraudzīja lielo, smejošo 
nēģeri, kas spēlēja paštaisīto ģitāru, uz kuru skatījās un kā apburts 
klausījās zēns. Nākamajā dienā viņa paraudzījās atkal, paraudzījās 
arī vēl trešajā dienā. Un, naktij iestājoties, atklāja vīram baismīgo 
noslēpumu: nēģeris, protams, klaidonis un laupītājs, veseliem cē
lieniem vakaros kavējās pie viņu žoga un rotaļājās ar viņu dēlu.



Laikam jau  grib novērot viņu 
m āju, lai tad kādā dienā, kad 
zēns pateiks, ka m āte un tēvs 
aizgājuši uz kino, tos ap
laupītu.

Un nākam ajā pēcpusdiena, 
kad nēģeris pienāca pie žoga, 
lai labsirdīgi un jau tri pa
smietos un paspēlētu m aza
jam  uz savas skārda ģitāras, 
p ie  v iņa p ienāca policists.
Zēns raudzījās neizpratnē un 
izbrīnā ieplestām  acīm, ne
sapratis, ku r tas pēkšņi uzra
dies. Policists palika stāvam, 
uzlika nēģerim  uz pleca roku 
un aizveda to sev līdzi.

Pagāja daudz dienu. Sā
kum ā zēns b ija  kā pazudis: 
augām  dienām  bezm ērķīgi 
klīda pa dārzu un pagalmu 
vai arī, pārliecies pār žogu, 
raudzījās, it kā kuru katru 
m irkli gaidīdams atgriežam ies nēģeri a r ģitāru. Pamazām viņa 
lielās, dzīvās acis nom ierinājās, un vārgais, trauslais zēns ar b ie
zajām, tum šajām  m atu sprogām  atgriezās pie savām  zaļās plast
m asas mašīnām un alvas zaldātiņiem  sarkanos un zilos m un
dieros.

Bet kādu rītu viņu pieaicināja pie sevis vejas m azgātāja un kā 
izbijusies sazvērniece pačukstēja:

— N etrokšņo un nerunā skaļi, citādi izdzirdēs senjora . . .
Vai viņš atceroties to puisi, kurš nācis te  spēlēt ģitāru? V ai 

atceroties?
Zēns aizrautīgi klausījās. V iņa acis satraukum ā un nem ierā spoži 

dega. V ai viņš atceroties!
— Pagājušā naktī, — veļas m azgātāja čukstēja, — puisis bijis 

šurp atnācis. V iņš jau  sen ticis laukā no cietum a, bet nav te rād ī
jies, jo  baidījies no senjoras. Bet pagājušā naktī atnācis, lai pa jau 
tātu  par tev i un atvadītos: šorīt agri aizbraucis uz Transvālas 
šahtām.

Un piesardzīgi, satraukusies veļas m azgātāja parādīja  zēnam — 
ak, debess! — ģitāru. Ģitāru, kas pagatavota no lielas skārda



bundžas ar pielāgotu dēlīti un sešām loti smalkām, cieši savilktām  
stīgām . . . S-š-š! Viņš b ija  atnācis, lai atdotu ģitāru. A tstājis, lai 
zēns spēlētu . . .

Bet atdot viņa nevarot. Nē, nevarot! Un ja  nu, dievs nedod, 
sen jo ra  ieraudzīs ģ itāru un tūlīt sāks visu noskaidrot? Labāk jau 
svētdien, kad veļas m azgātāja ies m ājās, paņem s ģitāru līdzi un 
noglabās šķūnī.

N otika kau t kas neparasts: svētdien veļas m azgātāja nekur ne
v a rē ja  atrast ģitāru, ko b ija  nolikusi istabā, kurā  dzīvoja nēģeri. 
Tā viņa to  arī nekad vairs neatrada.

Un ne senjora, ne veļas m azgātāja, neviens cits nekad neda
būja zināt, kāpēc zēnam radies nelāga paradum s augām  dienām  
sēdēt pagrabā, pašā tālākajā nostūrī starp  dēļiem  un tukšām  pu
delēm.

N eviens tā arī nedabūja zināt, ar kādām  m uļķīgām  rotaļām  zēns 
tu r nodarbojās — tai kaktā, kur neviens neielūkojās un kur tikai 
a r  grūtībām  varē ja  iespraukties viņa mazais, trauslais augumiņš.

Bet viņš — o! — ne par ko pasaulē viņš neatk lātu  savu noslē
pumu, savu brīnišķīgo noslēpumu.



DZEIM SS M ETJŪ ZS, 
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PARKS

V iņš skum ji noraudzījās uz bērniem, kas ro taļājās otrpus žoga. 
Daži slidinājās no kalniņa un iešļūca m īkstajā zālītē, citi šūpojas 
šūpolēs un, kad uzlidoja augstu pret debesīm  un atradās gandrīz 
vai vertikāli p ret zemi, aiz bailēm klaigāja, vēl citi v izinājās ka ru 
selī un īpaši krasos pagriezienos aizrautīgi spiedza. Raudzīdam ies 
uz tiem, zēns trīsē ja  aiz nepacietīgas vēlēšanās piebiedroties šajās 
jau tra jās  nodarbībās. Viņš gandrīz vai taustām i ju ta  zem kājām  
šūpoļu dēli, un viņam  likās, it kā turētos nevis pie žoga režģiem, 
bet pie tērauda ķēdes. Līdzās uz zemes gulēja palagā ievīstīts sai
nis ar tīru, izgludinātu veļu.

Aiz žoga, nepievērsdam i viņam  nekādu uzmanību, aizskrēja pieci 
mazuļi. Tiem dzinās pakaļ divi pusaudži. Pēkšņi viens no tiem  
apstājās: pusaudzis b ija  v iņu pazinis, redzējis, kā viņš dzīts no 
parka laukā.

— Ei, m elnais pērtiķi, ko glūni? — viņš uzsauca, paceldam s māla 
piku.

Pinkulis atsitās pret režģi tieši zēnam  virs galvas, sausie māli 
sabira sejā.

V iņš izspļāva cietās drupatas un satraukti pavērās visapkārt: 
m eklēja, ka atm aksāt uzbrucējam , kuru  no viņa šķīra augstais žogs. 
Bet tam pievienojās vēl daži zēni, un viņš saprata, ka spēki ir pārāk 
nevienādi. Tad klusiņām  nopurināja 110 saiņa zemi, uzcēla to  sev 
uz galvas un devās prom.

Ceļā viņš atcerējās savu pēdējo parka apm eklējum u. Toreiz viņš 
bez liekas vilcināšanās bija iegājis pa vārtiem  un piegājis pie 
tuvākajam  šūpolēm. Pat vēl tagad viņu pārņēm a patīkam as trīsas, 
atceroties, kā b ija  šūpojies, celdam ies arv ien  augstāk  un augstāk, 
līdz iztrūkās no domas, ka varētu  apsviesties ar galvu uz leju. 
Gandrīz nemaz nebrem zēdam s, viņš bija ļāvis šūpolēm  apstāties, kā 
mēdz apstāties pulksteņa vēzēklis, ja  pulkstenis nav uzvilkts, un 
skriešus aizskrējis pie šūpoļu dēļa. V ienā dēļa galā sēdēja viņa 
vecum a baltais zēns. A tgrūzdam ies ar kājām  no zemes, abi sāka 
šūpoties. Pēkšņi viņš saju ta  uz pleca sm agu roku. V iņš atskatījās: 
tas bija sargs.

— Kāp nost!



Zēns pārsteigum ā iepleta acis.
— Kāpēc? Ko es esmu nodarījis? — Viņš sēdēja, turēdam ies 

pie dzelzs riņķa dēlī.
Baltais zēns piecēlās, pagāja  sānis un vēroja, kas notiks.
— Kad es saku, kāp nost! — Sargs centās runāt klusām, lai 

nepievērstu  gā jē ju  uzmanību, jau  tāpat viens otrs apstājās. — M u
nicipalitāte aizliedz krāsainajiem  rotaļāties kopā a r  baltajiem . 
V ari ro taļāties parkā  pie savas m ājas. — Sarga balss skanēja m ie
rīgi. Formas tērps deva viņam  tiesības staigā t pa parku  un uzma
nīt, lai neviens nedara pāri baltajiem  bērniem  un netraucē tiem 
rotaļāties.

— Bet tu r, ku r es dzīvoju, nav  nekāda parka. — Viņš norādīja 
a r  roku sava kvartā la  virzienā. — Kaut ku r pilsētas viņā galā ir 
parks, tikai es nezinu, kur tas ir . . .

Sargs neklausījās. V iņš veda zēnu uz izeju garām  mātēm ar gra
žīgiem  sārtvaidžiem  mazuļiem, garām  bērniem , kas sacentās kādā 
rotaļā, garām  auklēm  formas kleitās ar nozīmītēm uz krūtīm  — 
viņas stūm a zīdaiņu ratiņus. Pie izejas sargs pārm etoši iebakstīja ar 
p irkstu  ziņojum ā un, it kā sevi attaisnodam s, sacīja:

— Te ir, lasi.
Puišelis a r grūtībām  izlasīja uz baltā  dēļa ar sarkaniem  burtiem  

uzrakstīto: «Ieeja tikai baltajiem .» Un izgāja laukā. Aizm ugurē 
čīkstēja  šūpoles, dunēja  dēļa šūpoles, rībē ja  karuselis.

Zēns gāja garām  parkam . Kopš tā  laika, kad v iņu no turienes 
padzina, viņš pastāvīgi tā  gāja. V iņš sakārto ja  v irs galvas saini, 
cenzdam ies to  novietot tā, lai norim tos sāpes plecā, un dom āja: 
«Kas tad būtu  noticis ar šūpolēm, ja  es m azliet pašūpotos? V airs 
nekustētos? V ai a rī ar kalniņu Salūztu, vai?» Sainis spieda arvien  
neciešam āk, tagad  jau  smeldza arī otrs plecs. Kurš varē tu  atbildēt 
uz viņa jautājum iem ?

Pats parks ar savām  pļaviņām , puķu dobēm, brīnum ainām  pu
ķēm  un pundurkociņiem  zēnu nemaz neinteresēja. V isas v iņa do
mas saistīja  līksmi m irgojošais, sarkani iezaļganais kalniņš, šūpoļu 
sidrabotās ķēdes un brūnie dēļi, kas spēja aizlidināt pasaku v a l
stībā. V ienu pašu reizi viņam  bija  izdevies redzēt vēl kaut ko b rī
nišķīgāku par šo parku. Reiz tēvs v iņu aizveda — vispār viņš reti 
dēlu kau t ku r veda — uz atrakcijām . Tur viņš stāvēja  kā apburts, 
raudzīdam ies uz koka zirgiem  ar zelta iem auktiem , sarkaniem  seg
liem; zirgi sk rē ja  pa apli m ūzikas taktī te celdamies, te  grimdami.

Uz brīdi v iņu uzsēdināja uz zirga, un viņš lūdza dievu, kau t šis 
brīdis nekad nebeigtos. Bet, tiklīdz viņš paguva čukstus noskaitīt 
lūgšanu, burvīgais m irklis b ija  pagaisis. Vēlāk, stāvēdam s maliņā,



viņš tu rē jās pie tēva biksēm un ar skaudību nolūkojās, kā citi 
puišeļi vizinās uz auļojošiem  zirgiem.

Viņš no jauna sakārto ja  saini v irs galvas. Tepat ari m āja, kurā  
m āte bija likusi nogādāt veļu. V iņa m azgāja veļu  apaļā bļodā, kas 
b ija  pilna ar karstu  ūdeni, un v iņas se ja  pastāvīgi bija tvaikos 
mikla. A rī balss likās tikpat m īksta un  piekļāvīga kā tvaiki.

Zēns iegāja pa vārtiņ iem  un devās uz m ājas aizmuguri. Pretī,, 
tāpat kā arvien, izskrēja mazs sunītis un, aizsm akušā balsī riedams,, 
tiecās sagrābt zēnu aiz kājas.

V irtuves durvis a tvēra  jauna afrikāniete apaļu seju, apģērbusi 
baltu, sastīvinātu priekšautu, tāpēc viņas āda izskatījās vēl tum 
šāka. Ielaidusi iekšā zēnu, v iņa paņēm a saini un nolika uz galda, 
iepriekš novākusi no tā visu lieko.

— Tūlīt pasaukšu kundzi, — viņa runāja  stom īdam ās un centās 
izteikties pēc iespējas skaidrāk, jo  angļu valoda viņai lāgā nepa
devās. V iņa izgāja, nozibsnīdam a ar tuklajiem  lieliem.

— V ai esi drošs, ka atnesi visu? — jau tā ja  saim niece.
K atru reizi, kad viņš atnesa veļu, a tkārto jās tas pats jautājum s. 

Pēc tam  viņa pārcilā ja  ka tru  veļas gabalu atsevišķi, viss b ija  
labākajā kārtībā.

V iņš paraudzījās uz saim nieci un klusiņām  noteica:
— Visu, kundze.
Tad sākās abiem  sen pierasta saruna.
— V ai esi kaut ko ēdis?
V iņš pak ra tīja  galvu.
— N evaram  jau  tevi laist prom  izsalkušu, — sacīja  saim niece, 

pagriezusies p ret afrikānieti baltajā, sastīv inātajā priekšautā.
— Kas mums tur palicis?
Kalpone atvēra ledusskapi un, izņēmusi šķīvi ar ēdienu, nolika 

uz galda. Līdzās novietoja glāzi ar pienu.
Kad puisēns apsēdās, baltā sieviete aizgāja. V iņš palika divatā 

a r  kalponi. Samulsums bija pārgājis, tagad v a rē ja  p ievērsties 
šķ īv ja  saturam .

M azliet zaļo zirnīšu, kartupeļu  un burkānu biezeņa, dažas tom ātu 
šķēlītes — tas arī viss. Rīsu nebija. «Kādi jokaini ir  tie  baltie!» 
nez kuro reizi viņš nodom āja. «Vai tad  no tā  v a r paēst? Vēders, 
kā bija, tā  arī palika tukšs.»

Viņš izdzēra pienu līdz pēdējai lāsītei.
— Paldies, — viņš sacīja, pastum dam s glāzi nost.
Kalpone pasm aidīja, paspīdinādam a baltos kā porcelāns zobus.
Puišelis grozījās uz krēsla, viņam  gribējās ā trāk  tik t prom  no



virtuves ar spožo grīdu un baltajiem , em aljētajiem , tādiem  kā slim
nīcās skapīšiem , piem ērotiem  ledusskapim.

— Es redzu, ka tu jau  esi paēdis, — saim nieces balss viņu iztrū
cināja. V iņa pasniedza tam  aploksni ar desm it šiliņiem  — samaksa 
m ātei par veselas nedēļas pūlēm. — Un tas tev. — Saimniece, sa
skrāpēdam a ar savu aso nagu viņam  plaukstu, iebāza rokā sešu 
pensu gabalu.

— Pasaki mātei, ka es braucu atvaļinājum ā. Apm ēram  uz vienu 
mēnesi. Kad atgriezīšos, paziņošu. — Viņa pagriezās un, klaudzi
nādam a ar augstajiem  papēžiem, aizgāja.

A tvadoties puišelis pam āja kalponei. V iņa izņēma no augļu p il
nas vāzes ābolu un iedeva viņam . Viņas seja staro ja  smaidā.

Iedams pa celiņu, viņš platu muti koda ābolā. Vēl neticis līdz 
vārtiņiem , viņš saju ta  uz kājām  suņa karsto  elpu. Pagriezies viņš 
a tvēzējās pret suni. Suns sabozies sāka aizsmacis riet. Puišelis 
līksmi iesm ējās: patlaban suns nezin kāpēc sauca atm iņā niknu 
večuku.

— Parej vēl! — Viņš pavicināja kāju sunim pie paša deguna.
Suns atkāpās un negribīgi aizklunkuroja uz māju. Acīmredzot

b ija  apvainojies.
Ejot zēns gudroja, kā notērēt savus sešus pensus. «Par vienu 

pen iju  nopirkšu citronu ledenes, vēl par peniju dražē konfektes, 
tad  paciņu šerbeta ar lakricu sulu un krējum a konfektes ar p ildī
jum u. No šī pildījum a mēle nokrāsosies sarkana un siekalas būs 
kā asinis.» To visu apsverot, viņam saskrēja siekalas mutē.

Zēns iegriezās p irm ajā veikaliņā, kas trāp ījās  ceļā. Te šķīvjos 
kaudzēm  gulēja šokolādes un citas dārgas konfektes, kādas nekad 
nav redzētas indiešu veikala viņa kvartā la  nostūri. V iņš pastāvēja 
brīdi pie letes, tad, nekā nenopircis, izgāja laukā.

Ticis līdz parkam , zēns sāka iet gausāk. A ukles ar ratiņiem  vairs 
nebija  redzamas. Tagad bija saradušies vecīši. Tie sēdēja uz krūtīm  
sakrustotām  rokām  un īgniem  skatieniem  noraudzījās uz puišeļiem. 
N upat vienam  večukam , kādas kājas sperta, bīstami tuvu nokrita 
bumba. Pēc bum bas a tsk rē ja  zēns, un večuks atvēzējās ar spieķi. 
Zēns palika stāvam, bet draugi viņu skubināja pasteigties; tad  viņš 
piezagās klāt, aši noliecās un satvēra bumbu. V ečuks m eta spieķi, 
tom ēr netrāpīja . Zēns ar bumbu padusē aizjoņoja pie draugiem , 
un spēle turpinājās.

Stāvēdam s aiz žoga, viņš noraudzījās uz zēniem, kas spēlēja 
futbolu, uz bērniem, kuri lēkāja  pa zāli, un pat uz vecīšiem, kas 
sēdēja uz soliem. Bet v isvairāk  viņu v ilināja kalniņš un šūpoles, 
kurp  viņu nelaida.



— N ospļauties man par tiem! — V iņ i paraudzījās visapkārt, vai 
kāds nav dzirdējis. — Nospļauties! — a tkārto ja  jau  skaļāk. — N o
spļauties uz visiem! Uz parku, zāli, šūpolēm, dēli! Nospļauties! N o
spļauties!

Bezspēcīgā naidā viņš ieķērās ar savām  m azajām  rociņām žoga 
režģī, it kā gribēdam s to izkustināt. Un tobrīd  atcerējās, ka veselu 
m ēnesi neredzēs parku: nebūs iemesla nākt garām. Šī doma viņu 
dzina izmisumā. V ajadzēja tūlīt kaut ko izdarīt, lai atv ieglotu  sirdi. 
Līdzās uz atkritum u kastes, kas bija piestiprināta pie staba, balstī
jās  maiss ar puvušiem  augļiem. Viņš paņēm a to, pacēla v irs galvas, 
tad  a r  rāvienu izgāza maisa saturu  pāri žogam un neatskatīdam ies 
m etās skriet.

Pazīstamas smaržas un skaņas atgādināja, ka viņš tuvojas m ājai. 
Ieraugot indiešu veikaliņu, skum jas neizzuda. Viņš pagāja  tam  ga
rām, un sešu pensu gabals palika kabatā.

Uz ielas rotaļājās pazīstami bērni. Kāds viņu pasauca, taču viņš 
nelikās ne zinis un iegriezās šķērsieliņā. Zēns ūzkāpa divstāvu no
plukušas, pelēcīgas m ājas lievenī. No nolupušā apm etum a apakšas 
rēgojās sarkani ķieģeļi.

Pārkāpis pāri slieksnim, puišelis atradās patum šā istabā. Te viss 
b ija  tik  ierasts, ka viņš būtu varējis  m ierīgi staigāt aizsietām  acīm.

M āte rosījās virtuvē, kaut ko maisīdama grāpī. Ieraudzījusi dēlu, 
viņa nolika karoti, paņēm a aploksni ar naudu, nocēla no plaukta 
tē jkannu  ar atsistu snīpi, iebāza kanniņā naudu un novietoja uz 
plaukta.

— V ai gribi ēst?
Viņš klusēdam s pamāja.
— Še pagaidām  . . .
M āte ielēja viņam  zupu un nogrieza biezu pelēkas maizes riku. 

Apdedzinādam s ar karsto  zupu lūpas, viņš pastāstīja, ka nākam ajā 
nedēļā viņai nevajadzēs vairs mazgāt veļu.

— Kāpēc? Vai kaut kas noticis? N ebija kas labi?
— N ekas īpašs. Saimniece brauc uz vienu mēnesi atvaļinājum ā. 

Kad atgriezīsies, paziņos.
— Ko tad lai es daru? — žēli ievaicājās māte, paraudzīdam ās 

uz tē jkanniņu  ar naudu. — Vai nevarē ja  brīdināt? — viņa jau pikti 
sacīja. — Es būtu sam eklējusi citur darbu.

Iestājās klusums.
— Strādāju kā zirgs, neredzu ne dienas gaismu, bet šai, vai re

dzat, b ija  grūti mani pabrīdināt! — m āte iekarsa arvien  vairāk.
— A r m anu peļņu mēs visi labi iztikām. Kas tagad būs?



Puišelis ēda un dom āja: «Vai tiešām  ar desm it šiliņiem  m ēs 
labi iztiekam? K atru dienu ēdam  vienu un to pašu. Naudas nekad 
nav, un pie jaunām  drēbēm  tiekam  tikai reizi gadā — Ziemsvētkos.»

Viņš steidzās paēst, lai ā trāk  tik tu  prom  no pastāvīgās gaušanās. 
V iņam  likās, it kā jau  veselu m ūžību sēdētu te uz krēsla un rau 
dzītos nelaim īgajā mātē.

Uz ielas vēl jopro jām  ro taļājās bērni. V iņš negribīgi p iebiedro
jās. R ipināja vecu riepu, bet dom as kavējās parkā pie šūpolēm; 
viņš b ija  tālu  prom  no šīm šaurajām  ieliņām, klaigājošiem  bērniem  
un joņojošām  autom ašīnām. Garā viņš redzēja zaļās pļaviņas, sar
kanās šūpoles un sidrabotās šūpoļu važas. Garām aizripoja riepa, 
bet viņš to nem anīja.

— Nes ā trāk  riepu šurp! Aizmidzis esi, vai? N egribi spēlēties?
Puišelis aizgāja, nebildis ne vārda. V iņā v irda dusmas. Pretīgas

likās m ājas ar netīrajām  sienām  un izdauzītajiem  logiem, nožēlo
jam ie mitekļi, p ieblīvēti pilni a r  nabaga ļaudīm. Pretīgi likās līdz 
malām pārpild ītie  atkritum u spaiņi, kas stāvēja  pie durvīm , sān- 
ieliņās un ielās. Pretīgs neizprotam ais likums, kas liedza viņam  
iet parkā.

V iņš sāka rūgti raudāt un aizsedza ar plaukstām  seju, lai aiz
turētu  asaras. Tad, noņēmis roku, paraudzījās uz zēnu, kas b ija  
pienācis klāt.

— Es nemaz neraudu, velna būšana! Acīs saskrēja putekļi, un 
es tās saberzu.

— Nekā, raudāji gan! — Zēns pasm īnēja.
Puišelis gāja tālāk.
— Ei, pinkšķi! — zobgalīgi a tskanēja  viņam  nopakaļ.
V eikala v ienīgais logs bija p iekrau ts a r precēm . Līdzās apelsī

niem  gulēja rakstām papīrs, trauki, uz šīfera tāfelēm  sabērtas ka l
tētas vīģes; loga vidiļ salikti noputējuši apģērba gabali. Pa tiem  
bez steigas rāpo ja  tarakāns. A ri pašā veikaliņā b ija  tikpat pieblī
vēts kā logā. V isapkārt stāvēja maisi. Šaura eja  veda uz leti. V ei
kaliņa īpašnieks, vecs indietis v ē ja  aprautu, iedegušu seju, pā r
liecās pāri letei. ^

— Ko tev, zēn? — Viņš pasm aidīja, atklādam s bēteļp iparu  lapu 
sarkani nokrāsotos zobus. — Ko tu klusē? Ko tev  vajag? V ai tā  
stāvēsi visu dienu? — viņš runāja, nem itīgi košļādam s bēteli.

Zēns lūdza nosvērt saldumus, p a r kuriem  b ija  sapņojis ceļā. 
Iebēris konfektes kabatā, viņš saburzīja iesaiņojum u un nom eta uz 
grīdas. V eikala īpašnieks kaut ko norūca un vēl cītīgāk noņēm ās ar 
grem ošanu.

Zēns pārgāja  ielas saulainajā pusē, apsēdās uz ietves un, atslējis



m uguru pret m ājas sienu, pagrieza seju  p retī vakara  saules laip
najiem  stariem .

Dražē, p iparm ētru konfektes, lakricas gabaliņš — viss m utē sa
jaucās. Uz brīdi parks b ija  aizmirsies. V iņš vienaldzīgi skatījās uz 
māsu, kas viņam  tuvojās.

— M amma sacīja, lai tu nāc ēst. — V iņa nenovērsdam ās raudzī
jā s  uz viņa izspīlēto vaigu un paurb ināja degunu.

— Dod man!
V iņš pasniedza konfekti. M azā šņaukādam ās tūlīt iebāza konfekti 

mutē.
— Noslauki degunu, — puišelis vecākā brāļa balsī pam ācīja un 

devās m ājā.
M eitene, sūkādam a konfekti un šņaukādam ās, vilkās nopakaļ.
Kad viņi ienāca v irtuvē, tēvs jau  sēdēja pie galda.
— M ūžīgi tevi jām eklē rokā, — tēvs norūca.
Zēns apsēdās pie galda, bet tūlīt atkal p ielēca kājās un  aizgāja 

m azgāt rokas — vēl tik  vajadzētu, lai m āte viņu nosauktu par 
nevīžu.

Kādu laiku visi četri klusēja. Bija vienīgi dzirdams, kā  atsitas 
karotes pret šķ īvjiem  un šņākuļo māšele. Pēkšņi viņam  kaut kas 
iešāvās prātā. Tik pārsteidzoša doma, ka tobrīd  karo te  palika pus
ceļā. Kāpēc neaiziet uz parku, kad būs satumsis? Tad tu r nebūs 
ne vecīšu, ne bērnu, ne aukļu ar ratiņiem . N eviens v iņu netraucēs.

Šī dom a padzina visas citas. Galvā viss sagriezās. M ātes balss, 
stāsto t tēvam  par dienas notikumiem, vairs nelikās tik  mikla kā 
tvaiki. Tā švīkstēja  kā vē ja  pūsma kaut kur malā. Tad v iņu sagrāba 
šaubas. Viņš nekad nebija  vakaros bijis tai pusē. Krūtis sažņaudza 
bailes, kaklu kaut kas sm acēja. Viņš cieši saspieda pirkstos karoti.

«Vienalga, tikpat iešu!» viņš sevī noteica. «Paēdīšu un  iešu.» 
V ienā m irklī viņš notiesāja visu, kas b ija  šķītfī, slepus pam eta acis, 
vai pārējiem  vēl daudz atlicis. Ā trāk! Ātrāk!

Beidzot tēvs atstūm a šķīvi un  aizsm ēķēja cigareti. Dēls novāca 
galdu un sāka m azgāt traukus. Nom azgātos šķīvjus un karotes 
pasniedza māsai, kas tos slaucīja, vienā laidā šņaukādam ās.

Nokopis traukus, viņš izslaucīja v irtuvi.
— Vai es drīkstu iet paspēlēties, mam?
— Ej, tikai neliec atkal sūtīt sev pakaļ.
Tēvs, iegrim is laikraksta lasīšanā, klusēja.
— Kamēr vēl neesi \ aizgājis, aizdedzini lam pu un pakar gai

tenī, — palūdza māte.
Puišelis ielēja lam pā parafīneļļu, pagrieza degli un aizdedzināja. 

N etīrais stikls lāgā nelaida cauri gaismu.



Uz ielas zēnu saņēm a m ēness gaišais aplis, kas salti staroja, un 
zvaigznes izskatījās kā no m ēness atšķēlušās drumslas. Tieši uz 
ietves zem laternām  sēdēja cilvēki un spēlēja kārtis. Nam u k rēs
lainajos vārtos b ija  redzami apskāvušies pārīši.

Ticis laukā no sava rajona, puišelis sāka iet ātrāk . Pat pilsētas 
veikalnieku daļā skatlogu burvju  pasaule patlaban nespēja viņu 
saistīt. Bet, jo vairāk  viņš tuvojās parkam , jo  gausāki m etās soļi. 
Nezin kāpēc vairs negribējās tu rp  . . .

Tepat arī parks ar vārtiem  un režģoto dzelzs žogu. Aiz žoga pie 
m ieta dēlis ar paziņojumu. Tālumā šūpoles. Tās ieraugot, atgriezās 
možums.

A tvilcis elpu, viņš devās pie žoga. V isapkārt neviena cilvēka. 
Tad aiz stūra izbrauca autom ašīna. Un, klusiņām  nošvīkstējusi ar 
riepām  pa asfaltu, aizjoņoja garām.

Pieskaršanās pie ledussaltajiem  m etāla stieņiem  viņu iedrošināja. 
Veikli kā pērtiķēns viņš uzrāpās uz žoga un nolēca parkā uz irde
nās zemes. Uz rasas miklās zāles palika pēdas. Puišelis skrēja, p ie
mīdams zāli ar basajām  kājām .

V iņš skrēja  no šūpolēm  pie karuseļa, no šūpoļdēļa uz kalniņu. 
Tad uzrāpās tanī. Zēna augum s skaidri izdalījās uz vakara  debesu 
fona. Viņš saju ta  sevi par ērgli, kas lidinās augstu debesīs. Pēc tam, 
nogūlies uz vēdera, spēji nošļūca lejā. Tā! Iekritis zālē, pagriezās 
uz m uguras un paraudzījās uz mēnesi. Tad vēlreiz aizskrēja uz 
kalniņu, lai atkal nobrauktu  lejā. Šļūcot lejā, puišelis vēlējās, kaut 
tas nekad nebeigtos. Tā slīdēt un slīdēt visu mūžu . .  .

A r nožēlu paraudzījās uz šūpuļdēli. V ienam  pašam te nav iespē
jam s neko darīt. Garām iedams, pieskārās tam  ar roku. Dēlis salī
gojās, ar vienu galu atdūrās pret zemi.

— Liela vajadzība! — Viņš p iegāja  pie karuseļa un pam ēģināja 
sakustināt. A tspēries ar kājām  pret zemi, ņēm ās stum t sēdekli uz 
priekšu. Pamazām karuselis padevās. Viņš pagrūda spēcīgāk un, 
uzlēcis uz sēdekļa, ar vienu kāju  centās atsperties, tom ēr karuselis 
nekustējās. Nē, nekas neiznāks. Lai! N av vērts galvu lauzīt! V iņš 
nolēca zemē un skriešus m etās pie šūpolēm.

Plati iepletis kājas, ieķēries ar rokām  sidrabotajā važā, gan dziļi 
saliekdam ies, gan stāvus iztaisnodamies, viņš centās, cik spēka, 
uzšūpoties. Šūpoles lidoja augstāk, arvien  augstāk. Puišelim likās, 
it kā viņš lidinātos augstu debesīs, ka varē tu  p ieskarties mēnesim, 
noraut zvaigzni un piespraust sev pie krūtīm . Zeme b ija  palikusi 
kaut kur tālu apakšā. Un viņš lidoja arv ien  augstāk, arvien 
tālāk  . . .

Pēkšņi parka viņā galā, tur, kur atradās sargbūda, uzspīdēja



gaismiņa un izplūda dzel
tenā plankum ā. Tad sargbū- 
das durvis a tvērās un tanīs 
parādījās tumšs augums. Cil
vēks aizvēra durvis un devās 
tieši šurp pie zēna. M azais 
saprata, ka tas ir sargs, tom ēr 
nem itējās šūpoties.

Sargs apstājās iepretī pa 
gabalu no šūpolēm  un, kaut 
arī spīdēja mēness un viss 
b ija  labi redzams, apgaism oja 
a r  lukturīti zēnu. Gaismas 
stars no tvēra zēnu gaisā.

— Sasodīts! — izlamājās 
vecais. — Es taču tev  teicu, 
ka nedrīkst!

Par atbildi tikai žvīkstēja 
ķēde.

— Kāpēc tu  esi atkal te?
— Š ū p o les . . .  Es gribēju 

pašūpoties.
Sargs papurināja galvu: kas tikai nav jācieš cilvēkiem  tāpēc 

vien, ka tie  ir krāsainie! Pat viņa paša labklājība ir atkarīga no 
balto labvēlības! Sasodītie baltie! Tiem viss atļauts!

Sargs grasījās likt puišeli m ierā, lai papriecājas, cik uziet, tom ēr 
bailes, ka varētu kāds ieraudzīt, viņu satracināja.

— Kāp zemē! Vācies! — viņš rupji uzsauca. Viņš nedusm ojās 
vis uz zēnu, bet uz likumiem, kas viņu rīd īja uz saviem  paša 
brāļiem. — J a  nekāpsi zemē, pasaukšu policiju. Tad tik  būs!

— Māmiņ, māmiņ! — drebošām  lūpām  nočukstēja puišelis. Kaut 
viņš būtu  patlaban m ātes v irtuvē pie vēl siltā pavarda ar grām a
tām uz ceļiem! — Mām, māmiņ! — Šūpoles lidoja arv ien  augstāk, 
un arv ien  augstāk cēlās v iņa balss. Balss un šūpoles. Augstāk, aug
stāk, a u g s tā k . . .  Tikmēr, kam ēr tās saplūdīs vienkop.

Dēlis ar paziņojum u pie parka ieejas m eta garu ēnu, un šī ēna 
it kā norād īja  uz zēnu . . .



ERNESTS SETONS TOMPSONS, 

kanādiešu rakstnieks

ARNO

I

Pa sandurvīm  mēs iegājām  zirgu stallī. Tīri tu rēto  stiliņu vārgā 
smaka pazuda siena m aigajā arom ātā. Pa kāpnēm  mēs uzkāpām 
garos bēniņos. D ienvidu gals bija norobežots, un pazīstam ais 
«ku-u-ū, ku-u-ū, ruk-et-e-kū», sajaukts ar spārnu švīkstiem, norā
dīja, ka te atrodas baloži.

Sai baložu būdā dzīvoja izdaudzināti putni, un šai pašā dienā bija 
noteiktas sacīkstes starp piecdesm it jauniem  baložiem. Baložu 
audzētavas īpašnieks lūdza m ani būt par tiesnesi šais sacīkstēs.

Īstenībā tā bija jauno baložu pārbaude. Pāris reižu tos jau bija 
iznesuši kopā a r vecākiem  klajum ā un palaiduši brīvībā, lai tie 
iem ācītos atgriezties audzētavā. Nu viņus gaidīja pirm ais patstāvī
gais lidojum s bez pavadoņiem . Izlaist tos nolēma Elizabetes pilsē
tiņā jauniem  baložiem tāds atstatum s bija diezgan liels.

Galvenais ir atbrīvoties no muļķīšiem, — paskaidroja tre 
neris. — A tgriežas tikai paši labākie, un taisni tie  mums ir 
vajadzīgi.

Baložu īpašnieki un daudzi baložu m īlētāji derēja  uz dažādiem 
putniem. Viņi pat nolika prēm iju uzvarētājam . M an kā tiesnesim  
vajadzēja  noteikt, kurš no baložiem  būs uzvarētājs. Par laim ējušu 
vajadzēja  uzskatīt nevis to, kas pirm ais atgriezīsies, bet gan to, 
kas pirm ais ieies audzētavā, jo  balodis, kas atgriežas tikai savas 
m ītnes apkaim ē, bet tūliņ nerādās mājās, ir slikts vēstuļu nesējs.

Balodis, kurš vienm ēr un no visurienes atgriežas m ājās, saucas 
par pasta balodi. Šie baloži neizceļas ar īpašu nokrāsu, un tiem 
trūkst visādu putnu izstādēm derīgu rotājum u. Viņus audzina iz
stādēm, bet tāpēc, ka viņiem  ir ātri spārni un prāts. No viņiem  
prasa pieķeršanos dzim tajai pusei un spēju bez kļūdām  uzmeklēt 
to. Tagad uzskata, ka virziena sajūta m eklējam a ausu labirintā. 
N av pasaulē būtnes, kam sm alkāka smaržas sajū ta kā labam  pasta 
balodim. Tādu balodi vienm ēr var pazīt pēc lieliem  puniem  virs 
ausīm un vareniem  spārniem.

Un nu vajadzēja  pakļau t pārbaudei jauno baložu spējas.
Par spīti daudzajiem  lieciniekiem , es uzskatīju par drošāku aiz



slēgt visas audzētavas durvis, a tstā jo t vaļā tikai vienas, un gata
voties tās tūliņ aizcirst, līdzko pirm ais balodis ielidos audzētavā.

N ekad neaizmirsīšu, ko pārdzīvoju tan ī dienā. M ani brīdināja, 
ka baložus izlaidīs pulksten divpadsm itos. Pusvienos viņiem  jābūt 
šeit, bet jāuzm anās — viņi atskrien  kā viesulis. Tikko pagūst tos 
pam anīt, kad viņi jau  ielido audzētavā.

M ēs sastājām ies audzētavas iekšienē pie sienas, un katrs pie- 
plaka ar aci pie spraugas vai cieši neaizdarītām  durvīm, alkatīgi 
vērodam s dienvidrietum u pusi, kad pēkšņi kāds iesaucās:

Paskat, kur v iņi ir!
Balts m ākonis zemu pārlaidās pāri pilsētas jum tiem , apm eta 

līkumu ap fabrikas skursteni, un nepagāja ne divas sekundes, kad 
baloži b ija  jau  klāt. Balts m ākonītis, spārnu švīkstoņa — tas bija 
tik piepeši, tik strauji, ka es, kaut arī gatavojies, b iju  galīgi pār
steigts. M ana vieta b ija  pie v ienīgajām  vaļējām  durtiņām . Zila 
bultiņa nosvilpa m an garām, aizskarot seju ar spārniem, un es 
tikko paguvu nolaist durtiņas, kad atskanēja kliedziens:

Arno! Arno! Es jum s teicu, ka viņš uzvarēs! A k tu, manu 
jaukumiņ! Tikai trīs m ēneši — un jau prēm ija! M anu prieciņ!

Un A rno īpašnieks lēkāja, vairāk  priecādam ies par putna panā
kumiem nekā par naudu.

Visi apl upās ap balodi, godbijīgi vērodam i uzvarētāju, kurš vis
pirm s padzērās un tad devās pie barības silītes.

Paskatieties uz šīm acīm, uz šiem spārniem! Vai esat kādreiz 
redzējuši tādas krūtis? O jā, viņš ir patiešām  brašs! — runāja  v ienā 
laidā A rno īpašnieks, griezdam ies pie m ēm ajiem  neveiksm inie
kiem, putnu saim niekiem .

Tas b ija  A rno pirm ais varoņdarbs. V iņš izrādījās pats labākais 
no piecdesm it teicam iem  baložiem, un viņu gaidīja spoža karjera.

V iņš saņēm a sudraba gredzenu, ar ko apbalvo labākos baložus. 
Uz gredzena lepojās v iņa numurs: 2590 C — num urs, par kuru  arī 
tagad vēl runā ar godbijību.

Pavisam audzētavā atgriezās četrdesm it baložu. Tā ir gandrīz 
vienm ēr. Daži ceļā piekusa un atpalika, daži aiz m uļķības nom al
dījās. A r šo v ienkāršo  izlases paņēm ienu baložu īpašnieki panāk 
sugas uzlabošanu. No desmit iztrūkstošajiem  pieci pazuda bez 
vēsts, otri pieci atgriezās vēlāk tai pašā dienā un nevis pa v ie 
nam, bet visi kopa. Pats pēdējais audzētavā ieradās liels, tūļīgs, zils 
balodis, A udzētavas strādnieks pam anīja viņu un teica:

— Re, kur ir tas stulbais Zilais, uz kuru derēja  Džeks. — N edo
m āju vis, ka viņš atgriezīsies. V iņam  jau  pārāk  liela guza.



Lielais Zilais, kuru sauca ari par Stūri, jo ligzda, kurā  viņš p ie
dzima, atradās audzētavas stūrī, jau  pirm ajās dienās izrādīja lielu 
spēku. Kaut arī visi baloži b ija  gandrīz v iena vecum a, viņš drīz 
vien pārauga savus biedrus un b ija  skaistāks par citiem. Taču pazi
nēji maz vērības veltī baložu skaistumam. Zilais acīm redzot lepo
jās ar savu pārākum u un kopš m azotnes darīja  pāri vājākiem . Viņa 
saim nieks paredzēja viņam  dižu nākotni, bet zirgkopis Bils ne ti
cēja baloža garajam  kaklam, lielajai guzai, tūļīgum am  un liekajam  
svaram.

— Vai putns var labi lidot ar tādu pūsli uz kakla? Tāpat garās 
kājas piešķir tikai lieku svaru, — nievīgi kurnēja Bils, slaukot no 
rītiem  audzētavu.

II

Pēc pirm ā lidojuma baložus trenēja  sistemātiski. A tstatum u 
katru  dienu palielināja par divdesm it piecām  vai trīsdesm it jūdzēm, 
un virziens m ainījās tik  ilgi, kam ēr baloži nebija iepazinušies ar 
visu Ņ ujorkas apkaimi simt piecdesm it jūdžu rādiusā. No piecdes
m it putniem  atlika vienīgi divdesm it, jo skarbā izvēle ķer ne vien 
vājos un nespējīgos, bet arī tos, kuri nejauši saslimuši un nokļu
vuši ķibelē vai pārāk  pieēdušies pirms sacīkstēm.

A udzētavā bija daudz skaistu putnu platām  krūtīm , spožām acīm 
un gariem  spārniem . Viņi bija radīti kalpot cilvēkiem  nopietnas 
vajadzības brīdī. V iņu krāsa galvenokārt bija balta, zila vai brūna. 
Viņiem  nebija  noteiktas krāsas, bet ikvienam  no atlikušajiem  iz
raudzītajiem  b ija  spožas acis un pašas augstākās pasta sugas puni 
virs ausīm. Un labākais no visiem, gandrīz v ienm ēr pirm ais lido
jumā bija m azais Arno. M ājās viņš maz atšķ īrās no pārējiem , jo 
nu jau  visi baloži lepojās ar sudraba gredzeniem. Bet gaisā viņš 
tūliņ parādīja  savas laibās īpašības. Līdzko a tvēra  grozu, Arno 
izlidoja pirmais, pacēlās nepieciešam ajā augstum ā, noteica ceļu uz 
mājām un šāvās bez kļūdām, neapstādam ies ne ēst, ne dzert, ne 
izklaidēties.

Par spīti drūm ajiem  Bila pareģojum iem , Lielais Zilais no stūra 
ligzdas b ija  v iens no divdesm it izraudzītajiem . Viņš bieži nokavē
jās ceļā un nekad nepārradās pirmais. Dažreiz, atgriezies vairākas 
stundas pēc pārējiem , viņš neizrādīja  ne izsalkumu, ne slāpes - -  
skaidrs pierādījum s, ka viņš atpūties un ēdis ceļā. Taču ikreiz viņš 
atgriezās, un uz viņa kājiņas tāpat kā citiem  b ija  sudraba g re
dzens ar num uru. Bils n icināja Zilo, bet Zilā saim nieks mēdza teikt:



— Dodiet laiku. Kas ātri nobriest, tas ātri novīst. Es vienm ēr 
esmu novērojis, ka pašu labāko putnu apzinās vēlāk par citiem.

N epagāja ne gads, kad mazais A rno uzstādīja lielisku rekordu. 
V isgrūtāk ir lidot v irs jūras, kur nav iespējam s pazīt ceļu pēc 
kādām  iezīmēm. Un vēl ļaunāk, ja  jālido miglā, kad pat saule nav 
redzama. Bet, kad atmiņa, dzirde un redze zaudē spēku, balodim 
vēl atliek  iedzimta virziena sajūta. Tikai bailes var iznīcināt šo 
sajūtu. Tāpēc ir nepieciešam s, lai starp  varenajiem  spārniem  a t
rastos vīrišķīga sirds.

A rno kopā ar diviem  biedriem  bija nodots okeāna tvaikonim , 
kas devās uz Eiropu. Viņus nolēma izlaist, kad kuģis izies atk lātā 
jūrā, bet pēkšņā biezā migla izjauca visus plānus. Tvaikonis veda 
viņus tālāk. Baložus nolēm a sūtīt a tpakaļ ar pirm o kuģi, ko satiks 
ceļā. Pēc desm it stundu brauciena kuģa m ašīna sabojājās, migla 
sabiezēja, un tvaikonis kļuva par nevarīgu vēja  un viļņu rotaļu. 
V ienīgais, ko varē ja  darīt, bija — dot ar svilpieniem  nelaim es sig
nālu. Tom ēr tas nelīdzēja. Tad a tcerējās baložus. Izraudzījās Stār- 
beku, 2592 C. U zrakstīja zīmīti uz nem irkstoša papīra, satina 
rullītī un piesēja apakšā pie astes spalvām. Stārbeks uzšāvās gaisā 
un nozuda. Pēc pusstundas ceļā laida Lielo Zilo no stūra ligzdas, 
2600 C. Tas arī pacēlās gaisā, bet gandrīz tūliņ pat atgriezās un 
nolaidās uz takelāžas. Viņš b ija  sarāvies aiz bailēm. N ekādi neva
rē ja  viņu piespiest pam est kuģi. V iņš b ija  tā  nobaidījies, ka ļāvās 
noķerties, un viņu apkaunojošā veidā iebāza būrītī.

Tad dabūju trešo — mazu, blāvu balodīti. Jūrn iek iem  nebija par 
viņu nekāda priekšstata, viņi tikai atzīm ēja putna vārdu  un nu
m uru uz gredzena: Arno, 2590 C. Viņiem  šis uzraksts neko nenozī
mēja. Tom ēr jūrnieks, kas tu rē ja  putnu, pam anīja, ka baloža sirds 
nesit tik  stipri kā iepriekšējam  sūtnim. Viņam piesēja zīmīti, ko 
noraisīja  Lielajam  Zilajam. Zīmīte skanēja  tā:

«Desmitos no rīta, otrdien.
M ašīna sabojājās 210 jūdzes no Ņ ujorkas. Dreifējam  miglā. A t

sūtiet pēc iespējas ā trāk  velkoni. Pēc katrām  sešdesm it sekundēm  
raidām  garu svilpienu, pēc tā — vienu īsu.

Kapteinis.»

Vēstule bija satīta  rullītī, ielikta nem irkstošā papirā, adresēta 
Tvaikoņu sabiedrībai un piestiprināta zem astes spalvām.

Balodis, līdzko viņu palaida, apm eta loku virs kuģa, tad  o tru  — 
augstāku, atkal augstāku, kam ēr nozuda skatieniem . Viņš cēlās 
aizvien augstāk, līdz kuģis vairs nebija  redzams. Viņam  trūka 
iespējas izm antot visas savas sajūtas, atlika tikai virziena sajūta,



un A rno pilnīgi nodevās tai. Bailes neaptum šoja viņa sapratu. Kā 
kom pasa bulta vienm ēr tiecas uz ziemeļiem, tā A rno traucās uz 
savu m ērķi — bez svārstišanās, bez šaubīšanās. Bija pagājusi 
minūte, kopš viņu izlaida no būra, un viņš jau  šāvās taisni kā 
gaism as stars uz audzētavu, vienīgo vietu, kur viņam  klājās labi.

Todien audzētavā dežurēja Bils. Pēkšņi nošvīkstēja aši spārni; 
audzētavā ieslīdēja zils stars un m etās pie silītes ar ūdeni. Balodis 
jau  dzēra m alku pēc malka, kad Bils apķērās:

— Tas taču esi tu, Arno, m ans skaistuli!
A r ierastu  baložu trenera  kustību viņš izvilka pulksteni un atzī

mēja laiku: divi un četrdesm it m inūtes. Tai pašā mirklī viņš pam a
nīja diedziņu ap asti. Bils p ievēra durvis un aši uzlaida tīkliņu par 
A rno galvu. Pēc m irkļa viņš jau  tu rē ja  rokā zīmīti un pēc divām  
m inūtēm  steidzās uz sabiedrības kantori, nojauzdam s devīgu balvu. 
Te viņš dabūja zināt, ka A rno veicis divsim t desmit jūdzes virs 
jūras miglā pa četrām  stundām  četrdesm it minūtēm, un nepagāja 
ne stunda, kad jau bija izsūtīts glābšanas kuģis nelaim īgajam  tvai
konim  palīgā. Divsimt desmit jūdzes pār jūru pa četrām  stundām 
četrdesm it minūtēm! Tas bija izcils rekords! To ierakstīja Baložu 
kluba grām atās, kā pienākas. A rno turēja  rokās, un sekretārs, ap 
bruņojies ar gum ijas cimdu un tinti, atzīm ēja uz spārna sniegbaltās 
spalvas varoņdarbu un dienu, kad tas lika izdarīts.

Stārbeks, otrais balodis, tā arī neatgriezās. Bez šaubām, viņš bija 
gājis bojā jūrā.

Zilo no stūra  ligzdas parveda velkonis.

111

Tas bija pirm ais A rno varoņdarbs, un drīz sekoja citi, tā ka 
audzētavā norisinājās ne mazums ainu, kurās A rno bija galvenā 
persona.

Reiz pie zirgu staļļa pieripoja kariete; no tās izkāpa sirms kungs, 
uzrausās pa putekļainajām  kāpnēm  uz audzētavu un visu rītu 
nosēdēja kopā ar Bilu, mezdams skatienus caur zeltītajam  brillēm 
te uz papīru  kaudzi, te pāri pilsētas jumtiem vērodam s un gaidī
dams ko? Vēsti 110 pilsētiņas četrdesm it jūdžu atstatu , ārkārtīgi 
svarīgu vēsti, kura nesa viņam  glābiņu vai bojā eju, vēsti, kuru 
bija nepieciešam s saņem t ātrāk, nekā to varē ja  piegādāt telegrāfs, 
jo telegram m a jebkura virzienā kavējās vismaz stundu. Kas varēja 
ierasties ā trāk  par telegram m u četrdesm it jūdžu atstatum ā? Tais 
laikos bija tikai viena iespēja — pirm klasīgs pasta balodis.



Naudai nav nozīmes, ja uzvara ir droša. V ecais baņķieris lūdza 
sūtīt labāko balodi, lai cik tas m aksātu. Par vēstnesi izraudzījās 
A rno ar viņa neizdzēšam ajiem  rekordiem  uz spārniem.

Pagāja v iena stunda, otra, un sākās trešā, kad zils m eteors, spār
niem švīkstot, iešāvās audzētavā. Bils aizcirta durvis un noķēra 
balodi. V iņš aši pārrāva  diegu un pasniedza zīmīti baņķierim . V e
cais nobālēja kā nāve, a r pūlēm  atlocīja  zīmīti, un viņa seja 
atplauka.

— Paldies dievam! — viņš nošļupstēja.
Tad laimīgais baņķieris steidzās uz valdes sēdi, zinādams, ka 

uzvara ir v iņa pusē. M azais A rno bija izglābis viņu no bojā ejas. 
Baņķieris gribēja nopirkt balodi, juzdams, ka viņam  pienākas sar
gāt un lolot savu glābēju. Bet Bils atbildēja:

— Kas tu r par jēgu? Jūs nevara t nopirkt pasta baloža sirdi. 
Jūs vara t pārvērst putnu par gūstekni, tas ir viss. N ekas pasaulē 
neliks viņam  aizmirst audzētavu, kurā  viņš piedzimis.

Tā A rno palika Rietumu Deviņpadsm itās ielas 211. num urā. Bet 
baņķieris neaizm irsa viņu.

M ūsu zemē netrūkst neliešu, kuri uzskata lidojošu balodi par 
likum īgu m edījum u un nošauj viņu tāpēc, ka vainu grūti pierādit. 
Ne vienu vien  cildenu vēstnesi, kas nes vēsti par dzīvību vai nāvi, 
ļaundari nošau j un pārvērš par pīrāga saturu.

A rno brāli A rnolfu, kuram  jau  bija trīs slaveni rekordi, nošāva 
toreiz, kad viņš nesa steidzīgu izaicinājum u ienaidniekam . Viņš 
nokrita pie šāvēja kājām , un lieliskie spārni atvērās, a tk lā jo t uz
varu  sarakstu. Uz kājiņas rēgojās sudraba gredzens, un m ednieks 
sa ju ta  sirdsapziņas pārm etum us. Viņš aizsūtīja vēstuli doktoram  
un nogādāja nošauto putnu Baložu klubam ar ziņu, ka «atradis» to. 
īpašnieks ieradās pie viņa mājās, m ednieks ap juka un b ija  spiests 
atzīties, ka nošāvis vēstnesi — it kā tāpēc, ka  viņa slimais kaim iņš 
ilgojies pēc pīrāga ar baloža gaļu. Baloža īpašnieka dusmas jaucās 
ar asarām.

— M ans putniņ, m ans skaistuli Arnolf! Divdesmit reizes viņš 
atnesa svarīgas vēstis, uzstādīja trīs rekordus, divas reizes izglāba 
cilvēkiem  dzīvību, un jūs viņu nošaujat pīrāga dēļ! Es varē tu  sodil 
jūs likum a vārdā, bet m an riebj tāda nožēlojam a atm aksa. Lūdzu 
tikai vienu: ja jum s vēl kādreiz gadīsies slims kaimiņš, kurš ilgo
jas pēc pīrāga ar baloža gaļu, nāciet šurp — mēs apgādāsim  jūs 
ar šim nolūkam  piem ērotiem  izdzimteņiem par velti. Bet, ja  jums 
ir kaut pilīte godīguma, tad  jūs nekad, nekad vairs nešausiet un 
neļausiet citiem  apšaut mūsu cēlos un nesam aksājam os vēstnešus.

Tas notika tolaik, kad baņķieris bieži sēdēja audzētavā un viņa



sirds dega pateicībā pret. baložiem. V iņš bija ietekm īgs vīrs, un 
Ņ ujorkas štata galvaspilsētā O lbenijā tika pieņem ts likums, kas 
aizsargāja baložus.

IV

Bila sirdij nekad nebija tuvs Zilais no stūra  ligzdas. Kaut arī 
Zilais joprojām  skaitījās Sudraba ordeņa sarakstos, Bils joprojām  
izturējās nievīgi p ret viņu. Gadījum s ar tvaikoni parādīja , ka 
Zilais ir gļēvulis. Turklāt viņš, bez šaubām, bija arī kauslis.

Kādu rītu Bils pārsteidza audzētavā kautiņu. Divi baloži, liels 
un mazs, saķērušies svaidījās pa grīdu, saceldami putekļus. Kad 
izdevās tos izšķirt, Bils atklāja, ka mazais ir Arno, bet lielais — 
Zilais no stūra ligzdas. A rno varonīgi cīnījās, bet uzvarēja Zilais, 
jo  bija d ivkārt smagāks.

Drīz noskaidrojās arī d ivkaujas iemesls — glīta, maza dūjiņa. 
Lielais Zilais jau  sen kaitinā ja  A rno ar savu rupjību, bet galvenais 
iemesls cīņai uz dzīvību un nāvi bija mazā dūjiņa. Bilam nebija 
tiesību apgriezt Zilajam  kaklu, bet viņš darīja  visu, ko spēja, sava 
m īluļa A rno labā.

Bils ieslēdza A rno ar mazo dūjiņu atsevišķā telpā uz divām  nedē
ļām un lielākas drošības dēļ izdarīja to pašu a r Lielo Zilo, dodot 
tam par draudzeni pirm o piem ēroto dāmu.

Viss notika tā, kā viņš b ija  gaidījis. Mazā dūjiņa atzina A rno par 
savu kungu, un «piem ērotā dāma» •— Lielo Zilo. A bas sāka taisīt 
ligzdas, un viss, likās, rādīja, ka viņi dzīvos laimīgi. Bet Lielais 
Zilais b ija  ļoti liels un skaists. V iņš prata  izgriezt guznu, un saulē 
ap viņa kaklu  parādījās tāda varavīksne, ka neviena dūjiņa neva
rētu  viņam  tu rē ties pretī.

Taču Arno, kau t arī spēcīgs, bija augum ā mazs un ne visai 
skaists. V ienīgi actiņas viņam  brīnišķi mirdzēja. Turklāt viņš bieži 
a tstā ja  audzētavu svarīgu darīšanu dēļ, kam ēr Lielajam  Zilajam  
tik vien bija darba kā lepoties audzētavā un plivināt savus neap
rakstītos spārnus.

Rakstniekiem  patīk  m eklēt dzīvniekos un galvenokārt baložos 
laulības dzīves, m īlas un uzticības piem ērus. V ispār viņiem  tais
nība, bet — ak vai! — gadās arī izņēmumi.

A rno sievu jau  pašā sākum ā bija apbūris Lielais Zilais, un bei
dzot — kādreiz, kad viņas v īrs b ija  aizsūtīts darīšanās, briesm ī
gais brīdis pienāca.

A tgriezies no Bostonas, A rno ieraudzīja, ka  Lielais Zilais



gan neatteikdam ies no savas likum īgās «piem ērotās dāmas» stūra 
ligzdā, b ija  piesavinājies arī A rno ligzdu un sievu. Sākās neganta 
kauja. Par tās lieciniecēm  bija  tikai sievas, kuras vēro ja  to pilnīgā 
vienaldzībā. A rno sita ar brīn išķajiem  spārniem , bet to izveicību 
nepalielināja rekordu uzraksti. A rno kājas un knābis b ija  mazi, 
kā ikvienam  labam  pasta balodim, un drosm īgā sirds nespēja  aiz
stāt svara trūkum u. Kauja nevarē ja  beigties viņam  par labu. Sieva 
bezrūpīgi sēdēja ligzdā, un A rno būtu beigts, ja  laikā nepiesteigtos 
Bils. V iņš b ija  tā noskaities, ka  būtu apgriezis Zilajam  kaklu, ja  
kauslis nebūtu  paspējis izšm aukt no audzētavas.

V airākas d ienas Bils maigi kopa Arno. Pēc nedēļas A rno b ija  a t
labis un pēc desmit dienām  jau  bija ceļā. Viņš acīm redzot b ija  
piedevis neuzticīgajai sievai, jo m ierīgi tu rp inā ja  dzīvi savā ligzdā. 
Šai m ēnesī viņš uzstādīja divus jaunus rekordus: atnesa vēstuli, 
nolidojot desmit jūdzes astoņās minūtēs, un atlidoja no Bostonas uz 
Ņ ujorku  četrās stundās. Ikreiz viņu sauca atpakaļ m īlestība uz 
dzimteni.

A tgriešanās bija bēdīga, jo  A rno atkal sastapa savu sievu pa tī
kamā sarunā a r Lielo Zilo. Lai cik noguris, A rno tūliņ sāka d iv
kauju, kas beigtos ar viņa nāvi, ja  Bils neiejauktos. V iņš izšķīra 
kaušļus un ieslēdza Zilo v ienu  pašu, nolēm is tik t no tā  vaļā pie 
pirm ās izdevības.

Tikm ēr tuvojās liela sacīkste visiem  vecum iem  — deviņsim t 
jūdžu lidojum s no Čikāgas uz Ņ ujorku.

Baložus aizveda uz Č ikāgu pa dzelzceļu. Tur viņus izlaida citu 
pēc cita. Jo  labāks b ija  balodis, jo  vēlāk  viņu izlaida. A rno izlaida 
pašu pēdējo.

Pam etuši Čikāgu, vairāk i baloži instinktīvi savienojās barā. Pasta 
balodis lido pa taisnu līniju, kad pakļaujas v ispārēja i virziena sa jū 
tai, bet, kad viņam  jālido pa pazīstam u ceļu, tad  parasti o rien tējas 
pēc zināmām pazīmēm, kas iespiedušās atm iņā. V airum s putnu  bija 
trenēti ceļā caur Kolum busu un Bufalo. A rno zināja ceļu caur 
Kolumbusu, bet zināja arī ceļu caur Detroitu. Tāpēc aiz M ičigānas 
ezera viņš lidoja taisnā līnijā uz Detroitu. Tādā kārtā  viņš tūliņ 
laim ēja vairākas jūdzes.

D etroita, Bufalo, Ročestera ar pazīstam ajiem  torņiem  un skurste
ņiem  cita aiz citas izgaisa aizm ugurē, un tuvojās jau  Sirakūzas. 
Diena sliecās uz vakaru . A rno b ija  nolidojis sešsimt jūdžu div
padsm it stundās un, bez šaubām, bija priekšā visiem. Pēkšņi viņam  
sagribējās dzert. Laižoties pār pilsētas jum tiem , viņš ieraudzīja 
audzētavu un, ar diviem trim  lieliem  lokiem  nolaidies no augstie



nes, p ievienojās saviem  ciltsbrāļiem  un kāri nodzērās no silītes. 
V iņš to bija daudzkārt darījis arī agrāk.

Ikviens baložu cienītājs vienm ēr vēlas, lai vēstneši izmanto viņa 
viesm īlību. A udzētavas īpašnieks b ija  tu rpa t k lāt un pam anīja 
svešo balodi. V iņš piesardzīgi nostājās tādā vietā, no kuras varē ja  
sekot tam. Kāds no viņa paša baložiem iedom ājās paķīvēties ar 
pienācēju, un Arno, aizstāvēdam ies ar atp lestu  spārnu, parādīja  
veselu  v irten i uzrakstītu rekordu. īpašnieks parāva durtiņu auklu, 
un pēc m irkļa A rno atradās viņa gūstā.

N olaupītājs atp leta ar uzrakstiem  izrotātos spārnus, izlasīja visus 
rekordus un, paskatījies uz sudraba gredzenu — tam  gan vajadzēja  
būt no zelta! — izlasīja baloža vārdu  un izsaucās:

— Arno! Arno! O, esmu dzirdējis par tevi, brālīt, un man liels 
prieks, ka nu tu  esi man rokā!

Viņš paņēm a zīmīti un izlasīja:
«Arno a ts tā ja  Čikāgu šodien pulksten 4 no rīta. V iņš piedalās 

lielā visu vecum u pārlidojum ā pa m aršrutu  Č ikāga—Ņ ujorka.»
— Sešsimt jūdžu divpadsm it stundās! Tu esi pārspējis visus 

rekordus!
Un baložu zaglis maigi, gandrīz vai godbijīgi ielika spirinošos 

putnu būrītī.
— Nu, — viņš piebilda, — tevi jau  es nepiedabūšu pie palikša

nas, bet es varu  dabūt no tevis m antiniekus un ieviest tavu  sugu.
Tā nu A rno b ija  ieslēgts ē rtā  telpā kopā ar vairākiem  citiem 

cietum niekiem . A udzētavas saim nieks, kau t arī zaglis, no sirds 
m īlēja baložus. V iņš neliedza gūsteknim  it neko.

Tā pagāja trīs gari mēneši. Sākum ā A rno neko citu  nedarīja, 
tikai staigāja augu dienu gar būri, lūkojās augšup un lejup, kur 
varē tu  izbēgt, bet ce tu rta jā  m ēnesī viņš, redzams, atteicās no bēg
šanas, un vērīgais cietum sargs stā jās pie program m as otrās daļas. 
V iņš ielaida pie A rno kautru, jaunu  dūjiņu. Tom ēr nekādas jēgas 
no tā  nebija: A rno pat neskatījās viņai virsū. M azliet nogaidījis, 
cietum sargs izlaida ārā  dūjiņu un atstā ja  A rno veselu m ēnesi v ienu 
pašu. Tad ielaida jaunu  dūjiņu, bet arī a r  to nekas labs neiznāca, 
un tā  tu rp inājās veselu gadu. A rno vai nu nešpetni kaustīja  
skaistules, vāi izrādīja p ret tām  nicīgu vienaldzību, un palaikam  
vecās ilgas atgriezties m ājās uzmācās viņam  a r d ivkāršu spēku, 
un viņš sitās gar stiepļu sienu vai uztraukum ā skraidīja  šurpu 
turpu. Kad sākās gadskārtējā  spalvu mešana, cietum sargs sāka rū 
pīgi uzlasīt ka tru  no spārniem  izkritušo dārgo spalvu, un, līdzko 
izauga jaunas, viņš rūpīgi a tkārto ja  uz tām A rno slaveno v a roņ 
darbu vēsturi.



Lēni aizritēja  divi gadi. C ietum sargs pārv ieto ja  A rno jaunā 
audzētavā un iedeva viņam  jaunu  dūjiņu. Tai nejauši bija liela 
līdzība a r  m ājās a tstā to  krāpnieci, un A rno p ievērsa tai uzmanību. 
Reiz cietum sargam  šķita, ka  viņa slavenais gūsteknis tā  kā laksto
jas ap skaistuli un — jā, šaubu nav! — viņa jau  taisa sev ligzdu. 
Secinājis, ka baložu pāris beidzot sapraties, cietum sargs pirm o reizi 
a tdarīja  durtiņas, un A rno b ija  brīvībā. Vai viņš kavējās? Vai 
apjuka? Ne uz to pusi. Līdzko viņa priekšā a tvērās gaisa klajum s, 
viņš izrāvās brīvībā, izpleta apbrīnojam os aprakstītos spārnus un 
m etās projām  no ienīstā cietum a — aizvien tālāk  un tālāk.

V

N eviens cilvēks nekad nav tā  m īlējis savu m āju, kā A rno m īlēja 
savu baložu audzētavu.

Uz mājām, uz m ājām, uz m īļajām  mājām! Visas pārbaudes un 
bēdas, piedzīvotas m īļajā baložu m ītnē, b ija  aizmirstas. Ne cie
tum ā pavadītie  gadi, ne vēlā mīla, ne bailes no nāves — nekas 
nespēja  izdzēst m īlestību pret dzimteni, un, ja  A rno būtu apveltīts 
a r dziesmu velti, viņš neapšaubām i dziedātu heroisku dziesmu. 
V iņš lidoja, celdam ies augšup ar katru  loku, padevies v ien īgajai 
tieksm ei, kura  spēja  pakļaut šos slavenos spārnus, — augstāk, aug
stāk, kur viņu vad īja  m īlestība p ret dzimteni, uzticība savam  v ien ī
gajam  namam un krāpniecei draudzenei. A izdarījis, kā saka, acis, 
aizdarījis, kā apgalvo, ausis, aizdarījis, kā mēs visi dom ātu, prātu, 
viņš traucās pa zilgmi, pilnīgi pakļāvies savam  slepenajam  vad ī
tājam  — virziena sajūtai.

A rno šāvās kā bulta uz dienvidrietum iem . Sirakūzu laupītājs a t
vad ījās no A rno uz visiem  laikiem.

Lejā, ieplakā, kūpināja  dūm us kurjervilciens. Tas b ija  tālu  
priekšā, bet A rno panāca to un aizsteidzās garām, kā meža pīle 
lidojum ā aizskrien garām  peldošai bizam žurkai. A ugstu pāri iele
jām, zemu pāri Cenango kalniem , ku r priedes sačukstas ar vēju, 
viņš lidoja aizvien tā lāk  un tālāk.

No ligzdas ozolā klusu izslīdēja piekūns, kas b ija  pam anījis ba
lodi un izraudzījies sev par upuri. A rno nepagriezās ne pa labi, ne 
pa kreisi, ne uz augšu, ne uz leju, nezaudēja nevienu spārnu 
vēzienu. Piekūns gaidīja. Bet A rno pašāvās garām , kā briedis spēku 
plaukum ā aizšaujas garām  lāča slēpnim. Uz mājām, uz mājām!

Šviuks, šviuks, šviuks! — zibēja dzirkstošie spārni pazīstam ā 
ceļā. Pēc stundas viņš ieraudzīs pazīstam os kalnus. N u jau  viņš



lido tiem  pāri. Dzimtās vietas, aši steigdam ās pretī, sniedza viņam  
jaunu  spēku. Uz mājām, uz mājām! — bez vārdiem  dziedāja viņa 
sirds. Kā aiz slāpēm  m irstošs ceļinieks vēro  tālē  tikko m anām ās 
palm u virsotnes, tā  viņa spožās acis ar cerībām  raudzījās uz tālīna
jiem  M anhetenas dūmiem.

No kalnu kores notraucās baložu vanags. Ā trākais no plēsoņām, 
lepns uz savu spēku, lepns uz saviem  spārniem  — viņš priecājās 
par cienīgu laupījum u. Ne mazums baložu b ija  nokļuvuši viņa 
ligzdā, un viņš tagad peldēja pa vējam , peldēja, taupīdam s spēkus, 
gaidīdam s izdevīgu mirkli. O, cik precīzi viņš izraudzījās šo mirkli! 
V iņš m etās lejup, nozibēdams kā bulta. Ne meža pīle, ne piekūns 
nespētu izvairīties no viņa, jo  viņš b ija  vanags.

Lido atpakaļ, balodi! O, balodi, glābies, m et līkum u apkārt bīsta
m ajiem  kalniem!

Vai balodis nogriezās no ceļa? Nē, jo  tas b ija  Arno! Uz mājām, 
uz mājām, uz mājām! Ne par ko citu viņš nedom āja. Glābdamies 
no vanaga, viņš tikai lidoja ātrāk. V anags m etās uz šo dzirkstošo 
punktiņu — un atgriezās tukšā. Tikm ēr A rno izšāvās ielejas gai
sam cauri kā lingas mests akm ens: vispirm s baltspārnis putns, tad 
plankum s ar virm ojošu m irgu — un drīz v ien  sīks punktiņš. Tālāk 
gar Hudzonas mīļo ieleju, pa sen pazīstam o lielo c e ļu . . .  Bija 
jau  pagājuši divi gadi, kopš viņš nebija  to redzējis. Nu viņš traucas 
zemāk. No ziemeļiem ceļas vējiņš un ņirbina upi zem viņa. Uz 
m ājām, uz mājām, uz mājām! . . . N u jau  viņa priekšā paceļas p il
sētas torņi. Uz mājām, uz mājām! Jā tu ras  zemu, jo  sacēlies vējš.

Zemu! A k vai, viņš lidoja pārāk  zemu! Kāds ļauns gars b ija  k ā r
dinājis m ednieku un licis viņam  jūn ijā  paslēpties aiz šā pakalna 
virsotnes? Kāds velns b ija  parādījis viņam  balto, zibošo punktiņu, 
kas izpeldēja no zilgmes pretī ziemeļiem? O, Arno, Arno, kas lido 
tik  zemu, neaizm irsti par m ednieku! Pārāk, pārāk  zemu tu  lido pār 
šo pakalnu. Pārāk zemu.

Uzliesmojums, sprakšķis — un nāvējošā krusa panāca Arno; pa
nāca, sakropļoja, bet nenoveda no ceļa. Zibošie spārni nom eta 
salauztās aprakstītās spalvas, kuras lēni noslīdēja zemē. No viņa 
jū ras rekorda pazuda «nulle». Tagad tas rād īja  nevis 210, bet 21 
jūdzi. O, nekrietnā laupīšana! Uz krūtīm  izplūda tumšs plankum s, 
bet A rno nepadevās. Uz mājām, uz mājām! Briesmas palika aiz 
m uguras. Uz mājām, tikai uz m ājām , pa tikpat taisnu ceļu kā 
iepriekš.

Bet brīnišķais ātrum s tagad kļuva mazāks: m inūtē vairs neva
rē ja  nolidot jūdzi, un vējš sacēla neparastu  troksni sabojātajos 
spārnos. Plankum s uz krūtīm  vēstīja  par iedragātu  spēku, taču



A rno lidoja v ien  uz priekšu.
M āja, m āja bija redzam a tā 
lumā, un sāpes krūtis p iem ir
sās. Pilsētas augstie to rņ i jau 
skaidri b ija  saskatām i viņa 
tālredzīgajām  acīm, kam ēr 
viņš slīdēja garD žersijas k lin
tīm. Uz priekšu, uz priekšu!
Spārns v a r nogurt, un acs 
var apdzist, bet m īlestība pret 
dzim teni aug un aug.

Viņš nolidoja gar augstiem  
pakalniem , slēpdam ies no 
vēja, pārlidoja pār dzirkstošo 
ūdeni un kokiem, palidoja 
zem vanagu ligzdas, laupītāju  
cietokšņa uz klints, kur sē
dēja  lieli, drūmi plēsoņas. V ē
rīgi ielūkodam ies, kā pirāti 
m elnās m askās viņi pam anīja 
baloža tuvošanos. A rno p a 
zina tos jau  sen. Daudzas nenosūtītas vēstules atradās šai ligzdā, 
daudz izrakstītu spalvu trīsēdam as b ija  slīdējušas no tās lejup. 
Taču A rno ne v ienu  reizi vien b ija  sacenties ar viņiem  un tu rp i
n ā ja  ce]u kā v ienm ēr — uz priekšu, uz priekšu ātri, bet ne tik  ātri 
kā iepriekš. N āvējošā bise b ija  iedragājusi viņa spēkus, sam azinā
jusi ātrum u. Uz priekšu, uz priekšu! Vanagi, nogaidījuši laiku, 
šāvās lejup kā divas bultas. Viņi ķēra  novārgušo, piekusušo balodi.

Kāpēc jāapraksta  vajāšana? Kāpēc jāattē lo  drosm īgās sirds izmi
sums? V iņš jau  redzēja savas m ā ja s . .  . V ienā m irklī viss bija 
pabeigts. V anagi izgrūda aizsm akušu uzvaras kliedzienu un uzšā
vās uz savu klinti, tu ro t nagos baloža ķerm eni — visu, kas bija 
atlicis no bezbailīgā, mazā Arno.

Tur, uz klints, p irā tu  knābji un nagi nokrāsojās no varoņa asi
nīm. N esalīdzinām ie spārni tika saplēsti gabalos un to  uzraksti 
izmētāti pa akmeņiem . Tur tie  gulēja saulē, līdz pašus slepkavas 
nogalināja un viņu cietoksnis palika tukšs.

Un nepārspējam ā putna liktenis ari būtu palicis nezināms, ja 
pirātu ligzdas atkritum os un gružos nebūtu nejauši atrasts sudraba 
gredzens — pirm klasīga pasta baloža svētais ordenis, uz kura lepo
jās nozīmīgs uzraksts:

Arno, 2590 C.



ORASIO K1ROGA, 
urugvajiešu rakstnieks

VIENRADZIS VELNS

Ā frikas zemē lielas upes krastā  b ija  kāda vieta, kur neviens ne
iedrošinājās apm esties uz dzīvi — visi baidījās. T uvākajā apkaim ē 
dzīvoja daudz nēģeru  — viņi ku ltivēja  m anioku un banānus, bet 
ta jā  v ie tā  nebija nekā — ne banānu, ne nēģeru. Visi tai gāja 
apkārt a r līkum u, jo tu r b ija  apm eties milzu dzīvnieks, ku rš  
salauza augus, sam īdīja būdiņas, sašķaidot tās tūkstoš gabalos, un 
saplosīja ikvienu, kas tam  gadījās ceļā. N ēģeri va irākkārt b ija  
m ēģinājuši nogalināt šo briesmoni, taču  viņiem  b ija  tikai bultas, 
bet bultas lēca atpakaļ no briesm īgā zvēra m uguras un sāniem , 
jo  tam  bija  ārkārtīg i bieza un cieta āda. V ēderā gan bulta būtu 
varējusi ieurbties, bet vēderā gaužām grūti notēm ēt.

Reiz kāds ļoti gudrs nēģeris aizgāja līdz pašai jū rai un nopirka 
bisi, kas viņam  m aksāja piecus ziloņa ilkņus: a r šo bisi viņš gribēja 
nošaut zvēru. Bet svina lodes kļuva plakanas, atsitoties pret dzīv
nieka ādu; un pēc tam  zvērs nosita nēģeri a r visu bisi, sašķaidī
dams viņam  galvu ar kājas spērienu tikpat kā kokosa riekstu.

Bet kas tad tas b ija  par nezvēru, tik  stiprs un negants? Tas bija 
degunradzis — visniknākais zvērs pasaulē un gandrīz tikpat spē
cīgs kā zilonis. Tāpēc tad  arī neviens nēģeris neiedrīkstējās tuvo
ties šai nolādētajai vietai.

Bet kādudien tai pusē ieradās trīs ceļotāji, trīs baltie, kuri g ri
bēja tu r apmesties, lai pētītu  tā  novada dzīvniekus, augus un akm e
ņus, — viņi taču b ija  dabas pētnieki. V isi trīs b ija  jauni un sirsnīgi 
draugi. Viņi nolēm a uzcelt m āju tieši tai vietā, kur dzīvoja degun
radzis. N ēģeri lūgšus lūdza, lai viņi to nedara, m etās v iņu priekšā 
ceļos un asarām  acīs apgalvoja jaunekļiem , ka «vienradzis velns» 
viņus nom aitāšot. Draugi atbildēdam i tikai sm ējās un rād īja  nēģe
riem  savas bises un lodes, kas b ija  it kā ietērptas v iscietākā tērauda 
apvalkos, lodes, kas dzelzij izurbās cauri tikpat viegli kā siera 
gabalam. Bet nēģeri šņukstēdam i nerim ās:

— Tas neko nenozīm ē . . .  Lode . . .  neiet c a u r i . . .  nekāda lode 
neiet cauri v iņa ā d a i . . . «Vienradzi velnu» nevar n o m aitā t. . .

Draugi joprojām  smējās: viņi zināja, ka nav  tāda dzīvnieka, 
kuru  nepieveiktu  sm ailgala lode viscietākā tērauda apvalkā, lai tas



butu, kads velns būdams, — ar vienu, diviem  vai trim  ragiem , jo 
mēdz taču būt degunradži ari ar vairākiem  ragiem.

Un, tā  kā neviens no nēģeriem  negribēja viņiem  palīdzēt, viņi 
paši devās tu rp  ar saviem  ratiem  un uzcēla m āju, ļoti stipru, ar 
trīscollu  biezām durvīm . V iņi b ija  nodom ājuši pavadīt tu r ilgāku 
laiku, tādēļ visu zemes gabalu apstād īja  ar kokiem , daudziem  
maziem kociņiem, un laistīja tos sākum ā katru  dienu, bet vēlāk 
ka tru  nedēļu.

D ienu viņi klaiņoja, vākdam i kukaiņus, zāles un puķes un skaldī
dam i akm eņus ar veseriem  un cirtņiem , kurus p iekarināja  pie jos
tas kā  mačeti, bet naktī pētīja  visu, ko pa d ienu bija paguvuši 
savākt, un lasīja. Pagāja diezgan ilgs laiks — neviens viņus ne
traucēja , un viņi jau  nosprieda, ka slavenais «vienradzis velns» ir 
pasaciņa, ko nēģeri izdomājuši, lai viņus iebaidītu, kad pēkšņi kādā 
vētra inā pērkona negaisa naktī, kad laukā lietus gāzās straumēm, 
bet trīs draugi sēdēja m ājās pie grām atām  visai apm ierināti, jo 
viņiem  bija  liela lampa, kafija  un cigāri, — tai naktī viens no 
viņiem  pēkšņi pacēla galvu un ieklausīdam ies sastinga aiz bailēm.

— Kas noticis? — pārē jie  viņam  jau tā ja . — Kas tev  kaiš?
— Es dzirdēju kau t kādu troksni, — sacīja pirmais. — Nu, vai 

jū s nedzirdat?
A rī abi pārē jie  aiz turēja  elpu un tad  izdzirdēja dobju un skanīgu 

dipoņu: tam -tam -tam  — it kā kaut kas ļoti smags soļotu un no šiem 
soļiem  trīcētu zeme.

Visai pārsteigti, draugi saskatījās: «Kas tas varē tu  būt?» Nolēma 
noskaidrot, kas īsti ir. Paņēmuši līdzi vējluk turi, draugi izgāja no 
m ājas.

Lietus gāza kā ar spaiņiem, v ienā acum irklī v iņi b ija  slapji līdz 
ādai, un ūdens straum ēm  plūda viņiem  zem kamzoļiem, bet tas 
viņus nekavēja. Draugi izstaigāja v isu  meža iecirkni, bet nekā 
neatrada. Pēkšņi v iens no viņiem, nejauši noliecies, izsaucās:

— Skatieties! V isiem  kociņiem  miza nost! Seit ir pēdas! Milzīga 
dzīvnieka pēdas!

Tagad visi noliecās, rādīdam i ar lukturi gaismu un aplūkodam i 
dziļās pēdas — trijp irkstu  ķepas nospiedum u, tik  lielu  kā šķīvis. 
Gandrīz visas pēdas b ija  pilnas ar ūdeni, jo  no debess joprojām  
gāzās lietus straum es.

A r to  vēl nepietika: netālu  no m ājas auga gigantisks koks ar 
tik  resnu stum bru, ka  desmit cilvēku, sadevušies rokās, nebūtu 
varē juši to aptvert. Un visa miza šim kokam  puscilvēka augum a



augstum ā bija noplēsta nost un saplosīta driskās. Kolīdz trīs draugi 
to ieraudzīja, viņi v ienprātīg i nosprieda:

— N av ne mazāko šaubu, ka tas ir degunradzis. N eviens cits 
dzīvnieks pasaulē nav spējīgs to izdarīt. Tas ir «vienradzis velns»!

N ākam ajā dienā viņi paņēm a savas bises, no tīrīja  tās ar pe t
roleju, pēc tam  iezieda ar vazelīnu un noslaucīja ar sausām  lupa
tām. Tovakar viņi nenodarbojās ar atradum iem . Viņi dzēra kafiju, 
ne vārda nerunādam i, lai dzirdētu vism azāko troksnīti, kas atska
nētu  no āra. Un tiešām  mazliet pirm s deviņiem  viņi izdzirdēja tādu 
pašu dobju dipoņu kā iepriekšējā  naktī: tam-tam-tam.

— «Vienradzis velns»! — viņi pavisam  klusu izdvesa. — Viņš 
ir klāt!

Paķēruši bises, viņi izgāja no m ājas un, pieliekdam ies pie zemes, 
sāka pavisam  lēni virzīties uz priekšu.

Bijuši viņi m ednieki, nevis dabas pētnieki, viņi būtu zinājuši, ka 
nogalēt degunradzi nav nepavisam  tik  v ienkārši kā nošaut kaķi. 
Un par to viņi gandrīz sam aksāja ar dzīvību.

Tātad, pieliekušies pie zemes, viņi virzījās p retī degunradzim , 
pilnīgi paļaudam ies uz savām  lodēm. Pēkšņi no nakts tum sas iznira 
ērm ota ēna, un trīs draugi, kas atradās nepilnu divdesm it m etru 
atstatum ā no dzīvnieka, nodom āja, ka ir īstais laiks. Visi trīs no
m etās uz ceļa, visi trīs notēm ēja zvēram  galvā, un visi trīs v ien 
laikus nospieda gaili.

Visas trīs lodes ķēra m ērķi, bet neviena netrāp īja  vajadzīgajā 
vietā. V iena no sāniem  atsitās p ret ragu  — no tā  atsprāga nost 
šķemba; o tra ietriecās m ilzīgajās ādas krokās degunradža kaklā; 
trešā trāp īja  no sāniem  krūtis, izskrēja cauri ādai un iznāca ārā 
pie astes.

Bet, kad degunradzis redz, ka viņam  uzbrūk, kad viņš ir ievai
nots, tad pasaulē vairs nav negantāka dzīvnieka. Trakās dusmās 
viņš m etas v irsū  ienaidniekam , un, ja  uz v iņu ticis šauts no neliela 
attālum a, tad vairs nav laika, lai izšautu otrreiz. A tliek tikai viens: 
mukt, mukt, ko kājas nes, m ukt tā, it kā jum s pakaļ dzītos «velns 
ar trim  m iljoniem  ragu». Tieši tā  arī darīja  trīs draugi: viņi m etās 
skriet uz m āju, cik v ien  ātri varēdam i, degunradzis — viņiem  
pakaļ. Zeme līgojās no šā skrējiena. C ilvēki joņoja, un ik mirkli 
viņiem  šķita, ka drausm īgais rags paceļ viņus aiz biksēm gaisā. A r 
katru  m irkli tas viņiem  tuvojās, bet a r katru  m irkli viņi tuvo jās 
m ājai. Beidzot m āja bija sasniegta, un viņi vēl lāgā nebija  paguvuši 
aizdarīt durvis, kad — brrrākš! — atskanēja baismīgs trieciens, no 
kura  m āja nodrebēja no paša jum ta līdz pam atiem : tas b ija  degun
radzis, kas, nodūris galvu, no visa spēka iebrāzās durvīs.



Durvis izturēja, jo  tās bija trīscollu biezas, toties rags tajās ielīda 
kā sviestā un iestrēdza, tik dziļi ieurbdamies, ka izdūrās tām cauri; 
bet dzīvnieks ārpusē rēca un spārdījās ar kājām, izmisīgi pūlēda
mies atbrīvoties.

Tad nu pirmā doma, kas trim draugiem iešāvās prātā, bija —  
atvērt logu un degunradzi nošaut, kamēr tas nav aizbēdzis. Bet, 
kad viņi ieraudzīja, ka, par spīti trakajam niknumam, degunradzim 
neizdodas izraut ārā savu ragu, no medniekiem viņi atkal pārvērtās 
par dabas pētniekiem un izjuta nepārvaramu vēlēšanos saķert de
gunradzi dzīvu. Cik pamatīgi viņi to izpētītu, jo  tas taču būtu tepat 
viņiem blakus! Bet ko lai iesāk, kamēr dzīvnieks, mežonīgi rauda
mies ārā, nav atbrīvojis savu ragu?

—  Izdomāju! —  pēkšņi iesaucās viens no draugiem. —  Es zinu, 
ko darīt! Mēs no šejienes, no iekšpuses, izurbsim ragā caurumu un 
izbāzīsim tam cauri nelielu lauznīti. Lai tad pamēģina to izvilkt!

—  Bravo! Bravo! —  iesaucās abi pārējie, jo  ideja bija lieliska. 
V iņ i tūdaļ sameklēja urbi un sāka urbt ragu. Tas bija grūts darbs, 
jo  rags nemitīgi kustējās augšup un lejup, no vienas puses uz otru,



taču galu galā viņi izurba caurum u un tū līt iebāza ta jā  m etāla 
lauznīti.

Gatavs! Lai degunradzis ir, cik stiprs būdams, viņš vairs nem ū
žam nespēs izrauties. No rīta  viņi tam  sasies kājas un paturēs gūstā 
tik  ilgi, kam ēr tas kļūs paklausīgs, — tādi nu  reiz ir degunradži.

Bet, kam ēr vēl nebija  uzaususi gaisma, dzīvnieks, gribēdam s a t
brīvot savu ragu, m ētājās uz visām  pusēm, taču m etāla lauznītis, it 
īpaši ja  tas ir īss, ir stiprāks par desmit degunradžiem , un trīs  
draugi bija m ierīgi un droši, ka  zvērs neaizbēgs. Aiz nogurum a 
viņi neturējās uz kājām , sviedri viņiem  plūda aumaļām, tādēļ viņi 
novannojās un atgriezās istabā atpūtušies un atspirguši. V isu nakti 
draugi maziem m alkiem  sūca kafiju, sēdēdam i ap ragu, un, laiku 
pa laikam uzjautrinādam ies, ku tināja  to ar spalviņu.



BRUNO TRÄVENS, 

vācu rakstnieks

KA RADUSIES SAULE

Indiāņu leģenda

C ilvēki dzīvoja uz zemes m ierīgi un b ija  laimīgi. Viņi priecājās 
p a r sauli, kas viņiem  dāvāja  gaismu un siltumu, laukiem  dā
v ā ja  ražu, puķēm  — smaržu un košās krāsas, kokiem  — zajās 
lapotnes ēnainās nojumes, bet putniem  debesīs — skanīgās 
dziesmas.

Un cilvēki tu rēja  godā sauli — zemes svētības un laimes avotu. 
Svētdienīgās him nās cilvēki slavināja labos dievus, kas radījuši 
sauli, un, cildinādam i tos, cēla tem pļus un svētnīcas.

Tai pašā laikā ļaunie tum sas dievi, kas m ita dziļdziļos bezdibe
ņos un apakšzem es jū ru  un upju  dzīlēs, nolēm a pārņem t savā 
va rā  Visumu.

Dievu sīvā kau ja  līdz pašiem  pam atiem  satric ināja  zemi un 
debesis, kā milzu viļņa m utulī sagriezās cilvēku dzīve, sajuka v a 
loda, darbi, pasākumi.

Ūdens pārp lūdināja laukus, aizpludināja m ājas un pilsētas. Iz
žuva ezeri un upes, sākās sausums, kam  nebija gala, un zemē iestā
jās posta laiks. Bet debesīs m irdzēja saule. Tā viesa cilvēku sirdīs 
cerību, uzturēja  ticību, ka uzvarēs labie dievi.

Tom ēr ļaunie dievi noslēdza apvienību ar visiem  labestības 
ienaidniekiem  — ar cietsirdības, rupjības, varaskāres, godkāres, 
alkatības, skaudības, briesm onības, neiecietības, nežēlības un 
bezjēdzības gariem. Tā b ija  ilga un nikna kauja. U zvaru guva 
ļaunie dievi. Tie nobeidza visus labos dievus un neapglabāja vis 
zemē, bet pam eta hiēnām  un koijotiem . Posts un vaim anas p ā r
ņēm a pasauli. Bija zudusi vienotība, tāpēc arī pa juka  saites 
visai dzīvai radībai. Zemes apdzīvotāju vidū uzliesm oja ķildas un 
naids.

Iznīcinājuši labos, ļaunie dievi m etās uzbrukum ā saulei. Viņi 
n evarē ja  to ciest. V iņus ka itinā ja  tās gaisma, siltums un glāsmai- 
nlba, ar ko tā visus aplaimo. Tie nodzēsa sauli, tāpēc ka bija nolē
muši iznīcināt cilvēkus, jo  cilvēkus radījuši labie dievi, viņu 
labdabība, siltā elpa . . .



Kad saule, ap rak ta  zem sniega kupenām  un ledus kalniem , iz
dzisa, pār zemi nolaidās mūžīgā nakts. Tikai šur tu r no sniega 
apakšas vēl paguva izspraukties m aisa stādi.

M aiss auga dažos laukos, ko aizsargāja m ežaini pakalni. Bet 
m aisa b ija  maz, un daudz, ļoti daudz cilvēku nom ira bada nāvē. 
Tie, kas paglābās no bada, aukstum ā nosala. Daži m ūžīgās nakts 
tum sā apm aldījās un neatrada vairs ceļu uz dzim tajiem  pavardiem .

V airs neauga koki ar saldiem  augļiem, neziedēja puķes, apklusa 
putni.

V airs nečīgāja un nerosījās krūm ājos un prērijās sienāži un 
cikādes.

Ne bites, ne vaboles vairs nedūca mežos un pļavās. A rī tauriņ i, 
labo dievu kroņu skaistie rotājum i, vairs nedraiskojās gaisā.

Drūmi sastindzis, k lusēja milzīgais debesu jums, ku r senāk dzidri 
zaigojošā zilgmē jau trs  krāsainu putnu  koris tūkstošveidīgi skan
dēja  slavas dziesmas.

Bet cilvēki pamazām  izmira.
Mežos un p rērijās  pamazām izmira arī meža zvēri. A rvien retāk  

un re tāk  vīriem  laim ējās kaut ko dabūt medībās, lai pabarotu  un 
apģērbtu  sievas un bērnus.

Postam un bēdām  neredzēja gala, bet p riesteri veltīgi pūlējās 
saskatīt debesīs kaut niecīgāko jaunās saules atspulgu. Debesu 
augstum os bija palikušas tikai skaidrās, spožās zvaigznes. V ienīgi 
tās vēl gaism oja zemi. Ļaunajiem  dieviem  nebija izdevies apdzēst 
vai nolaupīt šo dzīvo uguni. Uz zvaigznēm  m ājo ja m irušo dvēseles. 
Labie dievi bija tās apveltījuši a r apbrīnojam ām  spējām  un uzde
vuši tām mūžam rūpēties par zvaigžņu mirdzumu. Zvaigznes ir p a 
saules radīšanas pamats, un tikai a r m irgojošu zvaigžņu palīdzību 
iespējam s dzimt jaunām  zvaigznēm.

Indiāņu cilšu vadoņi sasauca Lielo Padomi, lai apspriestos, ka 
varē tu  tik t pie jaunas saules.

Lielā Padome ilga septiņas nedēļas, tom ēr neviens nezināja, kā 
no jauna radīt sauli.

Padomē piedalījās izcils prātnieks, kurš b ija  jau  nodzīvojis pa
saulē ilgāk par trīssim t gadiem. V iņš zināja dažādus dabas noslēpu
mus. Visas tautas cienīts, viņš dzīvoja cietoksnī uz Tonalha klints 
starp  kraujām  un atradzēm , kas nokarājās pāri viļņiem. V iņa vārds 
bija Baelsnaels.

Un Baelsnaels sacīja šādus vārdus:
— Ak, augstdzimušie, dziļi cienījam ie vadoņi, radniecīgo asiņu 

brāļi, uzticam ākie no visuzticam ākajiem  draugiem! Es zinu, kā 
iespējam s radīt jaunu  sauli — milzīgu un krāšņu, kāda b ija  tā, ko



es redzēju  pats savām  acīm. Lai to  panāktu, vajadzēs nostaigāt 
grū tu  ceļu, pārvarē t tūkstoš briesm u. Jaunam , spēcīgam  un pašaiz
liedzīgi vīrišķīgam  indiānim  jādodas uz zvaigznēm  un  jālūdz mirušo 
dvēseles, kas tu r mīt, p iešķirt mazu daļiņu no katras zvaigznes. Šie 
zvaigžņu kristāliņi ir karstāki par pašu karstāko uguni zemes virsū. 
A r tiem  v ar viegli apsvilināt rokas. Un tom ēr tos vajadzēs vāk t un 
kāpt arv ien  augstāk  un augstāk. Bet, nonākot debesu loka pašā 
vidū, jāp iestip rina visi zvaigžņu kripslīši pie vairoga. Un vairogs 
pārvērtīsies par milzīgu, liesm ojošu s a u li . . .  M an ļoti gribētos pašam 
doties šai ceļā un rad īt cilvēkiem  jaunu  sauli, bet esmu vecs un 
nevarīgs. Es vairs nespēju  tik veikli, tik  tālu  un augstu lēkt, kā 
p ratu  tad, kad b iju  jauns un spēcīgs. Es nespēšu pārlēk t no zvaig
znes uz zvaigzni, lai savāktu  zvaigžņu šķembas un  paceltos ar tām  
debesu jum a pašā vidū. A rī šķēpu un bultas m an nav  vairs pa spē
kam vadīt, tāpēc es nem ācēšu gūt uzvaru cīņā ar ļaunajiem  d ie
viem, kas vērsīsies p ret to, kurš tieksies pēc jaunās saules.

Kad sirm ais prātn ieks b ija  pabeidzis runu, visi Padomes lo
cekļi — karaļi, vadoņi un kaujās rūdītie  karav īri — pielēca kājās, 
cēla gaisā savus šķēpus, spēji iep lāja  ar tiem  pa vairogiem  un 
sauca:

— M ēs esam gatavi doties ceļā un rad īt jaunu  sauli!
Prātnieks rāmi atbildēja:
— Gods un slava jums, ka visi tik  v ienprātīg i atsaucāties manam 

aicinājum am . Tomēr šai ceļā doties va r tikai viens. V ienam  vien 
jāuzm et debesīs savs vairogs, jo  jā top  tikai v ienai saulei. Ja  sauļu 
būs daudz, tad zeme sadegs . . .  Un vēl gribu jum s sacīt: jum s jā 
zina, ka drosm iniekam , kurš uzdrīkstēsies doties ceļā pie zvaig
znēm, vajadzēs nest pašu sm agāko upuri, uz kādu vien cilvēks ir 
spējīgs. V iņš nekad  vairs nevarēs atgriezties uz zemes. V iņam  būs 
jāpam et sieva, bērni, tēvs un māte, draugi, sava tauta. M ūžu mūžos 
viņam  būs jāklaiņo pa debesu jum u a r vairogu k reisa jā  un šķēpu - 
labajā rokā. V iņa liktenis būs mūžīga cīņa ar Jaunajiem  dieviem. 
Ļaunie dievi nekad nerim sies, jo  viņi necieš sauli. Tas, kurš radīs 
jauno  sauli, varēs skatīt savu tēvzemi, savu tautu, draugus uņ  ra 
dus, bet nemūžam nevarēs pie tiem  atgriezties. V iņš redzēs, kā 
m irst v iņa tuvinieki, bet pats būs nolem ts nem irstībai. Paies gadi, 
cilvēki sāks viņu aizmirst. Viņš ju tīsies Visumā vientuļš, v ien tu 
ļāks par v ientuļu. Lai ikviens pārdom ā visu, kā  nākas, iekām s 
izlemj. Daudzo gadu pieredzes mācīts, esmu jūs brīd inājis . . .

Kad Padomes locekļi to izdzirda, viņi sadrūm a un klusēja. N e
viens negribēja  uz mūžu mūžiem šķirties no sievas un bērniem , no 
tēva un mātes, draugiem  un radiem.



N āve viņus nebiedēja, bet v iņi vēlējās aizvērt acis pēdējā 
m iegā draugu, radu un savējo vidū. A ri atdusēties savu senču 
zemē.

Un v isvairāk  m ulsināja apziņa, ka nebūs dota iespēja nomirt. 
Nolemti m ūžīgajai dzīvošanai, viņi redzēs, kā, cita citu nom ainī
damas, dzimst, p laukst un izzūd cilvēku paaudzes. Bet paši neņem s 
dalību šai nebeidzam ajā aplī, zemes radību kopīgais liktenis paies 
viņiem  secen.

Uz visiem  laikiem  vajadzēs pam est cilvēku draudzīgās saites. 
V airs necietīs, necerēs, nepriecāsies kopā ar visiem. Skatīs savas 
tautas postu un bēdas, bet būs nespēcīgi kaut ko tās labā d a r ī t . .  .

V iņu priekšā pavērās nākotne, un viņus sagrāba šausmas, jo  tie  
saprata, ka neviens nav  spējīgs pakļauties neizbēgam ajam  lik te
nim, kādu prātnieks pareģoja  jaunās saules radītājam .

Padomē iestājās klusums. Tas ilga veselas septiņas dienas. A sto
tās dienas rītā  a tskanēja viena no pašu jaunāko vadoņu balsīm. 
V iņš sacīja tā:

— Ak, cienījam ie, augstu godājam ie vadoņi! A tļau jie t man jūs 
uzrunāt. Esmu jauns un drosmīgs. Es pro tu  labi apieties ar iero 
čiem. M an ir jauna, skaista sieva, un es viņu m īlu vairāk  par sevi 
pašu, tāpēc ka viņa ir pats m aigum a un liegum a iem iesojums, bet 
viņas cildenā dvēsele — neizsiKstošs trauslu  sapņojum u avots. M an 
ir dēls, skaists un stalts, veikls kā tīģerēns un ātrs kā antilope. 
V iņš ir m anas sirds asinis . .  . A rī m ana m āte ir dzīva, viņa rūpējas 
par mani, satraucas, esmu viņas cerība un aizstāvis. Ir man arī 
labi, uzticami draugi, iemīļoti no bērna kājas. Kopā ar viņiem  esmu 
m edījis tīģerus un antilopes, bieži bijis a r viņiem  briesmās, badā, 
slāpēs un ciešanās . . .  Esmu šīs zemes dēls. Savas tautas dēls. Un 
es mīlu savu tautu, ar kuru  esm u nešķiram s, kā nešķiram a ir m ana 
elpa no gaisa zem debesīm. Bet vai es spēju  baudīt un priecāties 
par visu, kas m anai sirdij mīļš, ja  m anai tautai trū k s t saules un 
jūsu tautām , ak, cildenie valdnieki, arī atņem ta saule, un neviens, 
kas mums v isapkārt dzīvo uz zemes, nespēs priecāties par sauli, 
bet visi nolem ti iznīcībai, nāvei, ja  nebūs rad īta  jauna  saule? Kā 
es varu  justies laimīgs, ja  v isapkārt tik  daudz ciešanu? Bez saules 
viss dzīvais aizies bojā! Ak, slavas vainagotie vīri, esmu pats jau 
nākais šeit, šajā p rātn ieku  Lielajā Padomē. Bet esmu gatavs doties 
ceļā, lai radītu  jaunu  sauli. Un nemaz ne tāpēc, ka būtu iededzies 
uz varoņdarbiem , kas m ani paaugstinātu, vai tiektos pēc godinā
juma. Sai Padomē ikviens ir cienīgāks par mani. Bet garajā  pacie



tīgā klusum a laikā, kas ilga septiņas dienas, es sapratu, ka ikv ie
nam  no jums, kurš šeit atrodas, ir  va irāk  pienākum u savas zemes, 
savas tautas, savas ģimenes un  savu draugu priekšā nekā man, 
pašam  jaunākajam  un nepieredzējušākajam  šinī cildeno un gudro 
v iru  vidū. Es došos nezinām ajā un radīšu jaunu  sauli. Tāds ir manis 
no laba prāta  izvēlētais liktenis . . . Esmu runājis, m an nav  vairs 
nekā, ko p ie b ils t . . .

Tas, kurš sacīja šo pašu garāko sava mūža runu, bija Čikova- 
negs, skukuitsabu — vienas no Čelas līdzenuma ciltīm  — jaunais 
vadonis.

V iņš atvadījās no sievas, dēla, mātes, no draugiem  un savas 
tautas.

Saņēmis p rātn ieka Baelsnaela padom us un pamācības, viņš sāka 
posties cejam.

Viņš izgatavoja sev no karaliskā tīģera  ādas izturīgu vairogu, 
šī āda bija cieši savīta kopā ar džungļu pavēlnieces — diženās 
žņaudzējčūskas ādu. Tad pagatavoja  galvas ro tu  no spalvām , ko 
ieguva no varenā ērgļa, kas dzīvoja uz nepieejam as klints. Daudzi 
karo tā ji b ija  nopūlējušies no tvert putnu valdnieku, bet tas ar 
saviem  varenajiem  spārniem  visus notrieca lejā, saplosīja ar asa
jiem  nagiem. M ilzīgais putns nežēloja a rī tos, kas iek ļuva v iņa 
valstībā, apm aldījušies medībās. Tom ēr p ret C ikovanegu varenais 
ērglis bija bezspēcīgs . . .

Reiz Cikovanegs nonāca pie liela ezera. Bet tobrīd  ezerā iekrita  
gulbis Kecals, kuru  kāds m ednieks b ija  ievainojis plecā. Čikova- 
negs redzēja, cik nevarīgs bija lepnais putns. V iņam  sam etās tā  
žēl. N orāvis apģērbu, viņš ienira pašā dziļumā, lai glābtu no bojā 
e jas karalisko skaistuli. Ļaunais gars, kurš slēpās garajās p iekras
tes niedrēs, noķēra zivi un lika tai steigties zemūdens valstībā un 
pateik t ūdens pavēlniekam , ka Saules Iededzinātājs peld pa ezeru 
un viņu iespējam s viegli nobendēt.

Ezerā sacēlās y$rena vētra, no dzīlēm izšļācās putām  klāti viļņi, 
sagriezās virm ojoši atvari, raudam i drosm inieku lejā. V iņš tomēr 
a r savām  spēcīgajām  rokām  lauzās uz priekšu, a rv ien  uz priekšu, 
nevērodam s ienaidnieku viltīgos gājienus.

A izkļuvis līdz brīnum ainajam  putnam , viņš uzsēdināja to sev uz 
galvas. Un, par spīti visiem  ļaunajiem  dieviem , Kecals norādīja  
v irzienu uz krastu : a r savu aso redzi gulbis ā trāk  par C ikovanegu 
saskatīja m utuļojošos atvarus un redzēja, uz kurieni jāpeld, lai 
neiegāztos dzīlē. Tā abi laimīgi izkļuva krastā.

Cikovanegs — Saules Iededzinātājs rūpējās par Kecalu un



ārstē ja  savainoto spārnu. Kad skaistais gulbis spēja atkal lidot, 
tas sacīja  Čikovanegam :

— Es zinu, ka tu  daudzus gadus m eklē putnu spalvām  apaugušo 
Čūsku. Tā smok ieslodzīta Tulum as alā. Es parādīšu tev  ceju.

Ļaunie dievi, uzvarējuši un nogalinājuši labos dievus, v isur 
m eklēja putnu spalvām  apaugušo Čūsku. Tiem izdevās to sagūstīt. 
Taču nogalināt savu gūstekni tie  neuzdrīkstējās, kau t arī labprāt 
to  būtu darījuši.

Ļaunie dievi iem eta važās sakalto Spalvaino Čūsku Tulumas alā, 
ku r m itinājās ļaunais burvis Bruijo M askesabs.

V iņi iedeva M askesabam  daudz zelta, pērļu  un m irgojošu dārg 
akm eņu, ko bija salaupījuši Tonalhas, Čamas, Soktonas, Sotslumas, 
Simoiolas tempļos.

M askesabs b ija  ļoti apm ierināts ar bagātīgo atalgojum u. Viņam 
zelts un dārgakm eņi b ija  nepieciešam i lielos vairum os: ar dārglietu  
m irdzumu ļaunais burvis kārd ināja  pašas skaistākās sievietes, 
no laupīja  tās un pēc tam  nogalināja.

M askesabs p iekala Spalvaino Čūsku alas dziļumā pie m ilzīga 
akm ens bluķa un nolīga kādu ļaunu cilvēku tai par sargu. Sā 
cilvēka vārds b ija  M olevanegs, un tas bija kleinkājis, tāpēc vēl 
jo  niknāks uz visu pasauli.

Ļaunajam  M olevanegam  sagādāja baudu nakti un dienu mocīt 
un spīdzināt nabaga Čūsku. Sakalta važās, tā nespēja aizstāvēties, 
bet viņš priecājās par tās  mokām.

Reiz naktī Spalvainajai Čūskai tom ēr izdevās satvert ļauno 
M olevanegu aiz līkās kājas. N orīt savu ienaidnieku viņa nespēja, 
jo  bija apvīta ar važām, bet tu rē ja  v iņu cieši, un ļaundaris tikm ēr 
kliedza un vaim anāja, kam ēr aiz bada nobeidzās. Tad Spalvainā 
Čūska to  izspļāva no mutes un M olevanegs sabira pīšļos.

Tom ēr M olevanega vaim anas b ija  izdzirdis M askesabs, kurš 
tobrīd  klaiņoja apkārt, m eklēdam s jaunus upurus, lai apžilbinātu 
tos ar savu dārgakm eņu zaigojumu.

M askesabs steidzās uz alu, bet atrada tu r tikai kaudzīti putekļu.
Te uz ceļa parādījās Čikovanegs. Pārģērbies skrandās, viņš b ija  

nom askējies par atbaidošu kropli, apaudzis ar pinkainiem  matiem, 
se ja  no vienas v ietas apbirusi a r kārpām . V iņš izskatījās tik  ļoti 
izsalcis, it kā veselu m ūžību nebūtu ne kum osiņa baudījis.

— Vai negribi nolīgt par sargu? — jau tā ja  viņam  M askesabs.
— Jā, — atbildēja Č ikovanegs. — Esmu labs čūsku sargs, tāpēc 

ka m edīju čūskas to ādas dēļ. N eviena čūska, lai cik tā būtu spē
cīga, nav no m aniem  nagiem  izsprukusi.

M askesabs nenojauta, ka tas ir Č ikovanegs, jo  izskats tam  bija



gluži cits un arī runas veids tāds kā v ienkāršiem  ļaudīm, kas 
meklē darbu. Un M askesabs salīga Č ikovanegu par sargu.

Ilgi gudro ja Čikovanegs, kā p ievārēt ļauno burvi, tad  nolēm a 
v iņu piedzirdīt ar saldenu, apdullinošu zāļu dziru.

M askesabam  bija  četrdesm it acu, četras galvas, astoņas rokas un 
astoņas kājas. Kad viņš likās gulēt, tad  pārvērtās par milzu ta ran 
tulu, kas ierušinājās zālājā un pa tu rē ja  desmit acis nomodā, kam ēr 
pārē jās trīsdesm it snauda.

V ajadzēja daudz laika un pacietības, līdz Č ikovanegam  beidzot 
izdevās savu saim nieku tā piedzirdīt ar saldeno sulu, ka  tas ap 
reiba, visas četrdesm it acis aizvērās dziļā miegā, bet kājas un  rokas 
gulēja, bezspēcīgi izplājušās pa zemi. Tad Č ikovanegs piezagās pie 
aizm igušā un nogalināja ļaundari a r zobenu, ko b ija  m ērcējis indē, 
pagatavotā  no sim tiem  sastāvdaļu, kā to b ija  kādreiz m ācījis gud
rais Baelsnaels.

Ticis a r to  galā, Č ikovanegs ņēm ās atbrīvot Spalvaino Čūsku. 
Tā bija ieslēgta tik  daudzās važās, ka pagāja  ilgs laiks, iekām s 
viņam  izdevās tās pārcirst. Burvis b ija  no tām  sakausējis lamatas, 
kādas neprata  pagatavot neviens. Beidzot nokrita  pēdējās važas. 
Tom ēr Spalvainā Čūska, nom ocījusies ilgajā gūstā, vairs netiecās 
izm antot negaidot iegūto brīvību.

Tad Č ikovanegs sāka pie ieejas alā dziedāt m aigas dziesmas, 
atskaņot uz flautas liegas m elodijas, dejot dažādas dejas. M ednieku 
deju , antilopu deju, gulbju deju un tīģeru  deju, a rī simt uguņu 
deju . Un, kad viņš dejo ja  puķu nakts deju  un strautm alas tauriņu 
deju , no alas iznāca Spalvainā Čūska.

Laimīgā, atbrīvotā Spalvainā Čūska līksmoja. V iņā no jauna 
b ija  atgriezies zaudētais spēks. Pateicīga Č ikovanegam  — Saules 
Iededzinātājam  — Čūska kopš šīs dienas neatkāpās no sava atb rī
votāja , pakļaudam ās viņa pavēlēm.

Un Čikovanegs tu rp inā ja  savu lielo klejojum u. Pagāja daudz, 
daudz gadu; pēc neskaitām ām  kaujām  un uzvarām, gūtām  pār 
ienaidnieku karapulkiem , viņš beidzot nonāca pasaules malā. Tur, 
sev  par prieku, viņš ieraudzīja zemu virs zemes zvaigznes un tik 
tuvu, ka viņam  likās — tās ir tepat ar roku aizsniedzamas.

V iņš devās m edībās un noķēra ērgli un ērglieni.
Šie putni ir karaliskas dzimtas un kādreiz bija labo dievu ziņ

neši. Č ikovanegs tos nenogalināja, bet lūdza atvainot, ka saņēmis 
tos gūstā. Un ērgļi sacīja:

— M ēs zinām, ka tev  vajadzīgi mūsu varenie spārni, lai pacel
tos pie zvaigznēm. Tu esi Čikovanegs — Saules Iededzinātājs. Tad



klausies, Čikovaneg, mēs no laba p rāta  atdosim  tev  savus spārnus 
un pamācīsim, kā a r  tiem  apieties.

Tā Cikovanegs p iesēja sev divus varenus spārnus pie rokām  un 
divus pie kājām . Kad ērgļi bija iem ācījuši v iņu rīkoties ar spār
niem, viņš saņēm a milzīgos putnus padusēs un uzlidoja uz Takin- 
vitsas klints. Tur viņš tos novietoja aizā, rūpīgi paslēpdams, lai tie, 
palikuši bez spārniem , netik tu  par laupījum u zvēriem.

Ērgļi teica:
— Seit patiesi ir ē rta  ligzda. Te mēs gaidīsim  sauli. Un, kad tu  

būsi radījis sauli, mums ataugs jauni spārni un mēs lidosim tev i 
sveikt!

C ikovanegs a tvadījās no ērgļiem  un, izvēlējies pasaules m alā 
v ien tu ļu  vietiņu, sāka gatavoties ceļam. Galvā uzm auca ērgļu 
spalvu rotājum u, k reisajā rokā nostiprināja  karaliskās tīģerādas 
vairogu, labajā cieši iežmiedza smago šķēpu ar garo, zeltā m irgu
ļojošo uzgali, p laukstās uzvilka panteras ķetnas, kājās — no jaunas 
antilopes dzīslām pītas sandales, pie rokām  un kājām  piestiprināja 
ērgļu varenos spārnus, augum u ietina lauvas ādā un apņēm a ērtu, 
vē jā  plandošu apm etni, kas pagatavots no Ciilumas zemē dzīvojoša 
pasaules neparastākā putna spalvām .

Līdzās, gaidīdam a rīkojum us, atradās Spalvainā Čūska.
Un C ikovanegs sacīja:
— Esmu gatavs! Laiks sākt.
Un Spalvainā Čūska sacīja:
— Lec, Čikovaneg — Saules Iededzinātāj! Lec! Tu nekritīsi. 

Esmu tev  līdzās, es tevi sargāju. N eraugies apkārt! Neatskaties! 
Lūkojies tikai uz priekšu! Lec, Čikovaneg!

C ikovanegs jau  dzīrās lēkt, kad viņš ievēroja, ka  zemākā zvaig
zne atrodas daudz tālāk, nekā viņam  bija licies.

C ikovanegs iztrūkās:
— Ak, Spalvainā Čūska, ja  es neaizlēkšu līdz zvaigznei un 

iegāzīšos saltajā, m elnajā bezdibenī, kas tad notiks? Ļaunie dievi 
m ani notvers . . .

Un Spalvainā Čūska atbildēja:
— Nedom ā par to, Čikovaneg! Lec un nebaidies! A izm irsti salto, 

m elno bezdibeni un ļaunos dievus! Domāsi par tiem  vēlāk, kad būsi 
ticis pie mērķa.

C ikovanegs sagatavojās lēcienam , bet no jauna  iztrūkās un 
sacīja:

— Līdz apakšējai zvaigznei ir pārāk  tālu. Kā lai aizlec? . . .  Ak, ja  
būtu te  kāda labi augsta kalna virsotne! Un, ja  ne kalns, tad  kau t 
vai k rau ja  klints, nebijusi klints, es apm ierinātos arī ar pieticīgu



pakalnu. Un, ja  nav  pakalna, būtu priecīgs ari kau t vai par staltu 
palmu. Bijusi te  palm a, es droši v ien  uzdrīkstētos lēkt!

Un atkal atb ildēja Spalvainā Čūska:
— Lec, Cikovaneg! N elūkojies apkārt! Neatskaties! Raugies 

tikai uz priekšu! Lec, Cikovaneg!
Bet Č ikovanegs — Saules Iededzinātājs no jauna  izbijās un 

sacīja:
— M ans vairogs uz rokas ir atslābis, to  va jag  no jauna nostip

rināt. Un sandalu siksnas nav lāgā savilktas, tās jaucas kā pinekļi 
pa  kājām . Es droši v ien  neaizlēkšu, ja  nenostiprināšu vispirms 
vairogu  un nesavilkšu siksnas.

Spalvainā Čūska pacietīgi noraudzījās, kā Čikovanegs nostipri
nā ja  vairogu uz rokas, tad atra isīja  un no jauna  cieši savilka 
sandaļu siksnas. Tas prasīja  ne mazumu laika. Beidzot viņš pacēla 
acis uz tuvāko zvaigzni, pavērās v isapkārt, a tskatījās, un no jauna 
viņu sagrāba šaubas.

Un no jauna  sacīja  Spalvainā Čūska:
— Lec, Cikovaneg! N elūkojies apkārt! Neatskaties! Skaties tikai 

uz priekšu! Lec, Cikovaneg!
Čikovanegs sagatavojās lēcienam. Bet Spalvainā Čūska zibens 

ātrum ā iztaisnojās un  pagrūda v iņu m ugurā tik  spēcīgi, ka viņš 
līdzīgi bultai uzlidoja augšā un ar v isu  sparu  nokrita  uz tuvākās 
zvaigznes.

A ttap ies Čikovanegs uzrausās kājās, sam eklēja savu šķēpu, kas 
no strau jā  k ritiena b ija  tālu  aizlidojis sānis, nopurināja  apm etni 
un devās apsveikt zvaigznes saimniekus.

M irušo dvēseles, kas m ita uz zvaigznes, b ija  m elnām  sejām, 
tāpēc ka nebija  indiāņu izcelsmes. V iņš pastāstīja, ka ieradies no 
zemes, kur uz mūžu pam etis sievu, māti, dēlu un savu tautu, lai 
rad ītu  jaunu  sauli cilvēkiem , kam nav vairs labdabīgās gaismas un 
siltuma. Un tāpēc viņam  vajadzīgs gabaliņš no v iņu zvaigznes. Tie 
arī labprāt iedeva gabaliņu zvaigznes. Čikovanegs p iestiprināja to 
pie vairoga, un uz vairoga iem irgojās sīka, staro joša zvaigznīte. 
Tās gaism a rād īja  drosm iniekam  ceļu cauri m elnajai tumsai un 
izkliedēja drūm ās domas. V iņš sa ju ta  sevi spēcīgu un drosm īgu kā 
jauns dievs.

M ilzu lēcieniem  Čikovanegs lēca no zvaigznes uz zvaigzni. Un, 
lai arī uz kādas zvaigznes viņš uzrastos, m irušo dvēseles sniedza 
negaidītajam  viesim  pa mazam zvaigznes gabaliņam . N eatteica arī 
tad, ja  pati zvaigzne bija  sīka, tikko manāma.

Zvaigžņu apdzīvotāji bija pēc izskata un runas visai atšķirīgi. 
M elni, dzelteni, balti — tie  visi a r vienādu sirsnību un labvēlību



sniedza savu devum u Saules Iededzinātājam . Kad Č ikovanegs 
ieradās uz zvaigznes, kur m ita m irušo indiāņu dvēseles, v iņu sa
ņēm a izcili svinīgi. V iņa cilts ļaudis lepojās ar varoņa panāku
miem. Tie uzasināja v iņa ieročus, viņš apspriedās ar saviem  sen
čiem, un tie  deva viņam  labus padomus, vē lē ja  laimes un uzvaru 
pār ienaidnieku.

Atspirdzis, pārpilns līksmas drosm es Č ikovanegs tu rp ināja  savu 
grūto ceļu. A r ka tru  lēcienu no zvaigznes uz zvaigzni arv ien  spo
žāk un spožāk laistījās viņa v a iro g s 'u n  beidzot ar savu krāšņo  
starojum u aizēnoja pašas prāvākās zvaigznes.

Te ļaunie dievi pam anīja C ikovanegu un saprata, ka nupat, 
nupat v irs zemes va r uzliesmot jauna  saule. V iņu sagrāba niknums. 
Sākumā sm ējušies par Cikovanegu, pārliecināti, ka pārdrošnieks 
sev par postu devies nedzirdētā varoņdarbā, tagad nevaldām ā n ik
num ā izgāza pār viņu savas dusmas.

Ļauno dievu uzbrukum ā zeme sašķiebās un zvaigznes notrīsēja. 
Likās, nupat Cikovanegam  klāsies ļauni — kā likts viņam  misēsies, 
lecot no zvaigznes uz zvaigzni, viņš kritīs, iegāzīsies saltajā, m el
na jā  bezdibenī. Tur viņam  glābiņa nebūs. N evarēs līdzēt pat Spal
vainā Čūska, tāpēc ka  tu r jau  kopš neatm inam iem  laikiem  valda 
tum sas un šausmu gari.

Tom ēr Č ikovanegs b ija  gudrs un viltīgs. Un pa savu ilgā k le jo 
jum a laiku kļuvis pacietīgs un saprātīgs. N eko vairs nedarīja  ne
apdom īgā steigā.

Smiedamies, dziedādam i dziesmas, stāstīdam i viens otram  dažā
dus piedzīvojum us, viņi ar Spalvaino Čūsku m ierīgi nogaidīja. Un, 
kad uz īsu brīdi Visumā iestājās klusums, viņš izmisīgi lēca un 
atradās uz zvaigznes, iekām s no jauna sākās debesu un zemes v ir 
puļu dancis.

Reizēm zvaigzne bija ļoti maza un grūti saskatām a, tad  Čikova- 
negs lūdza Spalvainās Čūskas palīdzību. Tā ar savu aso redzi 
noteica attālum u, un viņš spēja pareizi sadalīt spēku, lai nekļū
dītos, nepakluptu, neiegāztos saltajā, m elnajā bezdibenī, kur valda 
tum sas un šausm u gari.

Gadījās arī tā, ka zvaigzne atradās pārāk  tālu. Cikovanegam , 
likās, nebija  nekādas iespējas tik t turp; tādās reizēs pirm ā lēca 
Spalvainā Čūska. Tās garā līkloču aste naksnīgajā tum sā gaism oja 
kā m irgojoša, zeltīta taciņa. Pa šo taciņu Č ikovanegs lēca un  rāpās, 
tā  aizkļūdam s līdz pašām  attālākajām  zvaigznēm.

A rvien augstāk  un augstāk debesu jum ā rausās Čikovanegs, 
arv ien  spožāk un spožāk laistījās viņa milzīgais vairogs. Un p ie



nāca brīdis, kad cilvēki pam anīja šo m irdzumu debesīs. V iņi sa
prata, ka  drīz viņiem  uzlēks jaunā  saule. Un sākās līksmība.

N u cilvēki redzēja C ikovanega ceļu. Satraukum ā dzīvoja līdzi 
viņa uzvarām  un briesmām . Kad attālum s no zvaigznes līdz zvaig
znei likās pārak  liels, v iņi baiļojās, ka  Č ikovanegam  neizdosies 
aizlēkt, un viņus sagrāba bailes. Tad viņi iededza kalnos milzīgus 
ugunskurus, lai Čikovanegs saprastu: cilvēki domā par viņu. Un 
viņš zināja — ļaužu sapņojum i un ilgas v iņu  pavada, tāpēc vajag  
pareizi aprēķināt lēcienu. Un viņa drosme, spēks un izturība p ie
auga un nostiprinājās. Cilvēki zemes virsū  redzēja arī ļauno dievu 
viltīgos gājienus. Simtiem un simtiem reižu viņi d rebēja  par Čiko- 
vanegu un no visas sirds vēlēja viņam  uzvaru.

Bet Saules Iededzinātāja vairogu ro tā ja  arv ien  jauni un  jaun i 
zvaigžņu stari. Un, kad neskaitām i ienaidnieku karapūļi bruka 
varonim  virsū, viņš pacēla gaisā savu vairogu  un pavērsa to pret 
saviem  vajātājiem . No žilbinošās gaismas tiem  acīs satumsa. Avas, 
šķēpi un bultas aizlidoja garām.

A r vairogu labi aizsargāts, Č ikovanegs stingru roku raid īja  bu l
tas un m eta šķēpu. Un iznīcināja neskaitām us ļaunos garus.

Pie šķēpa viņam  bija  garš, m irgojošs laso, uz bultām  — gari, 
m irgojoši pavedieni, piestiprināti pie stiegras, tāpēc šķēps un 
bultas, trāp ījuši m ērķī, no jauna atgriezās pie viņa.

Ļaunie gari saprata, ka Čikovanegs ir nesalīdzinām i pārāks 
spēkā, prātā, gudrībā un drosmē. Cilvēki, C ikovanega piem ēra 
iedrosm ināti, vairs nebaidījās no ļaunajiem  dieviem, nepakļāvās 
tiem  un necēla vairs tiem  par godu tem pļus un nekūpināja  vīraku.

Ļaunie dievi, bezspēcīgi kaut ko nodarīt Čikovanegam , vērsa 
savu niknum u pret cilvēkiem . Pār zemi sāka brāzties v iesuļvētras, 
postīdam as m ājokļus un pilsētas, noplicinādam as laukus un tīru 
mus. Ziedus un augļus apsēda tārpi. Žurkas sagrauza un aprija  
jaunos asnus, labību un stiebrzāles.

Ļaunie dievi uzbruka zemei ar ūdensplūdiem . Ūdenī grim a cil
vēki, slīka dzīvnieki.

Ļaunie dievi sašķēla augstos kalnus un klintis. N o kalniem  un 
klintīm  izšļācās liesm ainas upes, un kodīgi dūmi apņēm a visu  v is
apkārt, cilvēkiem  trūka  elpas.

Ļaunie dievi plosījās niknumā. Viņiem  bija  padom ā noslaucīt 
no zemes virsas visus cilvēkus, zvērus un putnus, iekām s debesīs 
uzlēks jaunā  saule.

N ebija  m iera no viņiem  arī Čikovanegam . Tie svieda uz viņu 
ar nokaitētiem  akmeņiem , bet viņš, atsizdams to uzbrukum us, tu r
p ināja  savu ceļu pa debesu jumu. N okaitēto  akm eņu tūkstoši un



atka l tūkstoši lidoja viņam  nopakaļ. Akm eņu b ija  tik  daudz, ka 
vēl šobaltdien tie  reizēm  dārdina debesis.

Par spīti naidīgajiem  uzbrukum iem , Č ikovanegs kāpa arvien 
augstāk  un augstāk, un viņa vairogs arv ien  vairāk  sāka līdzināties 
saulei.

A tplauka puķes, izauga koki, nogatavojās augļi, p iebrieda maisa 
stublāji. N ekad vēl neviens nebija  piedzīvojis tik krāšņu zemes 
uzplaukum u. Tā līksm oja, sveikdam a jaunās saules dzimšanu.

M ežā no jauna  apm etās zvēri. A ntilopu bari joņo ja  pa prērijām . 
Ligzdās č iv ināja  putni. Upēs un ezeros peldēja zivis. Un sievietes, 
dodam ās pēc ūdens, atnesa krūzēs daudz zivju un maz ūdens.

Daba ar savu līksmo pārpilnību sauca cilvēkiem : nebīstieties, 
nebūs vairs pasaulē ne skumju, ne nelaimes!

Un tad cilvēki ieraudzīja augstu debesīs jauno sauli, kas spīgu
ļo ja debesu jum ā ar vēl neredzētu spozmi.

Cilvēkiem  sākās lieli svētki. Saules svētki par godu Cikovane- 
gam — grezni svētki veclaicīgajā Camo pilsētā.

Uz šiem lielajiem  Saules svētkiem  ieradās tūkstošiem , desmitiem  
tūkstošu cilvēku no daudzām  pilsētām, laukiem  un ciematiem. Un, 
kad svētki beidzās, visi no jauna  ar līksmu prātu  atgriezās savā 
dzim tajā pusē.

C ilvēki strādāja, nenovēlēdam i sev atpūtu. Tie cēla lielus namus 
un krāšņus tempļus. Un uzcēla pasakaini skaistu, svētu  pilsētu. Šī 
cilvēku cerību un spēju  brīnum pilsēta atradās austrum os, un saule 
sevišķi dāsni to apveltīja  ar siltum u un gaismu.

Drosmīgi pabeidzis savu varoņdarbu, Č ikovanegs ļoti nogura. 
Bet nav  viņam  lem ta atpūta, nav  m iera. Par nelaimi, viņš nebija 
paguvis iznīcināt visus ļaunos dievus — pārāk  daudz ir to.

Un tie pastāvīgi tiecas nodzēst sauli un nobeigt Cikovanegu, bet 
cilvēkus biedēt, izdzēst v iņu sirdīs atm iņu par gaismu un visu labo 
un piespiest tos no jauna  zemoties ļaunum a un tum sas spēkiem.

Ļaunie dievi apņem  zemi tum šu m ākoņu blīvām, kas šausmina. 
Un cilvēkus sagrābj grūtsirdība — tiem  liekas, it kā saule būtu no 
jauna nodzisusi. Bet Čikovanegs, drosm īgais karavīrs, stāv  pastā
vīgi sardzē un tur augstu paceltu  savu spoži mirdzošo vairogu. Kad 
ļaunie dievi biedē cilvēkus ar vētrām  un tumsu, viņu pārņem  nik
num s un viņš m et spožo šķēpu, lai trāp ītu  ļaunajiem  dieviem, kas 
slēpjas tum šajos mākoņos. Taisnīgās dusmās uz ļaunum a un tum 
sonības spēkiem  drosm inieks draudēdam s savīcina saulstaru va i
rogu. Tad debesis dobji dārd.

Un, kad Č ikovanegs piespiež bēgt ļaunos dievus, padzīdams tos 
apakšzem es dzīlēs, viņš svin uzvaru. Priecīgs un līksmu prātu  viņš



zīmē varavīksnes krāsām  skaistu milzu loku, tādu kā tiltu, pa kuru  
iespējam s no zemes aizstaigāt uz debesīm. A pbrīnodam i šo daudz
krāsaino tiltu, cilvēki zina, ka var uz zemes m ierīgi dzīvot un 
strādāt, — debesīs pastāvīgi stāv  sardzē bezbailīgais, drosm īgais 
Čikovanegs — Saules Iededzinātājs, cilvēces cerība un aizstāvis . . .

Gāja gadi cits aiz cita. Raža bija bagātīga, augļu papilnam , 
ūdens upēs netrūka, meži pārpilni dzīvniekiem . C ilvēkus priecēja 
dienas gaisma, bet viņus joprojām  biedēja nakts krēsla.

Tikm ēr b ija  izaudzis C ikovanega dēls. V iņš pastāvīgi ju tās 
noskumis un labprāt ļāvās sapņojum iem . Tā vien  likās, it kā ja u 
nekļa domas vairāk  kavētos debesīs pie tēva nekā zemes v irsū  pie 
cilvēkiem . Tās puses cilvēki iesauca viņu par Uačinogvanegu.

Reiz U ačinogvanega m āte Lekilantsa, atgriezdam ās m ājās no 
Saules svētkiem , ieraudzīja dēlu dziļās domās nogrim ušu sēžam 
koka ēnā.

M āte piegāja pie U ačinogvanega un vaicāja:
— Dēls, kāpēc tu  esi tik  skumjš? Visi ļaudis līksm ojas, p riecā

jas par spoži mirdzošo sauli, ko radījis tavs tēvs . . .
U ačinogvanegs piecēlās, noliecās m ātes priekšā, par apsveikum a 

zīmi p ieskārās ar degunu pie viņas rokas un atbildēja:
— Ak, m ana cildenā un m īļotā māte! Kā lai es neskum stu starp  

ļaudīm, kas ir tik  jautri? M ans tēvs ir pastrādājis varoņdarbus virs 
zemes un debesīs, bet es, nu jau  pieaudzis cilvēks, neesm u vēl nekā 
paveicis, kas būtu tēva vārda  cienīgs, nekā ievērojam a, kas godātu 
viņu un tevi, m ana m īļotā māte!

Un m āte viņam  sacīja:
— Neskum sti, mans dēls, tik lab  tavs tēvs, kā ari es zinām, ka tu  

esi v iņa cienīgs. Un, ja  pie debesīm  nebūtu saules, tu, protam s, 
kaut vai šodien dotos g rū ta jā  ceļā un radītu  jaunu  sauli, kā  to da
rīja  tavs tēvs, kad tu  vēl biji pavisam  mazs un vārgs. Bet patlaban 
tu cel m ājas, ku r akm ens cieši sasaistīts ar smiltīm un  kaļķiem . Sa
jās m ājās cilvēki atrod patvērum u negaisā un vētrā  un ir tev  pa
teicīgi . . .

Un U ačinogvanegs atbildēja:
— Protams, māt, vajag  celt m ājas, bet patlaban mani tas vairs 

nevilina . . . Daudz jaunu, spēcīgu, centīgu cilvēku esmu apm ācījis 
celtniecības darbā. Tie, kas pārņēm uši m anu m eistarību, tagad 
ceļ tikpat labi kā es. M ājas tiek  celtas un sagrautas, un neviens 
nepiem in to, kurš tās cēlis un kā šo cilvēku sauc.

Un m āte teica:



— Dēls, nevar jau  visi cilvēki rad īt jaunas saules. V ajag arī celt 
m ājas, apstrādāt laukus, ģērēt ādas, pīt paklājus, dedzināt podus, 
gāzt kokus, m edīt, m akšķerēt. Ja  to  visu nedarītu, tad  kāds gan 
labums būtu no spožās sillstaru  saules debesīs?

Un U ačinogvanegs atbildēja:
— Ak, m ana visucienījam ā māte, tu  esi gudra un spried gudri. 

Bet tu  esi sieviete, es esmu vīrietis, un m anas domas iet citā v ir
zienā. Sēdēdams tur, zem koka, es apspriedos ar tēvu, kā to bieži 
m ēdzu darīt, kad esm u viens. Es gribu v iņu apciem ot, māt. Gribu 
aiznest sveicienu no tevis.

Un m āte teica:
— N u es zinu, tu  esi tāds pats kā tavs tēvs. N eviena sieviete — 

ne māte, ne sieva — nespēs aizkavēt pieaugušu, saprātīgu vīrieti 
v e ik t to, ko viņš nodom ājis p a v e ik t . . . Pavadi mani, dēls, uz 
m ājām . Jū to s  nogurusi, gadu nasta liek sevi m anīt, un man v a ja 
dzīga stingra roka, uz kuras varētu  droši balstīties.

Uačinogvanegs pavadīja  māti uz mājām. Un, kad b ija  palīdzējis 
viņai ērti iekārto ties, izgāja laukā un pam anīja, ka  iestājusies 
nakts.

M āte pasauca viņu iekšā. Un, kad viņš atgriezās, nodzēsa uguni, 
parušināja  pavardā kvēlojošās ogles ar pelniem.

Uačinogvanegs tom ēr pam eta durvis nedaudz pavērtas, jo  gri
bē ja  no jauna vēro t zvaigznes un ļauties pārdomām.

Un sacīja v iņa m āte Lekilantsa:
— Panāc šurp, m ans dēls, apsēdies man līdzās. Bet vispirm s pa

lūkojies laukā. Paraugies, cik tumša nakts! M ani biedē, dēls, mani 
biedē šī tum šā nakts!

Un U ačinogvanegs atbildēja:
— Nebaidies, māt, nebaidies, es esmu pie tevis.
Un Lekilantsa sacīja dēlam:
— Jā , tu esi pie manis, un es priecājos un nebaidos vairs ne 

no kā. Bet ir daudzas, daudzas mātes, kam  dēli aizgājuši bojā. Un 
ir daudzas, daudzas mātes, kam nekad nav dēlu bijis. Un ir tādas, 
kas v ientuļas tāpēc, ka v iņu dēli ir tālu  un tiem  ir pašiem  savas 
rūpes. Visas šīs nabaga m ātes biedē tum šās naktis, tāpa t kā biedētu 
mani, ja  man nebūtu  tevis. Un tā  nu es nem itīgi dom āju: cik labi 
būtu, ja  cilvēkiem  arī nak tī spīdētu saule. M an gribētos zināt, kas 
uzdrīkstētos rad īt mazo N akts Sauli. Šāda jaunieša  m āte un tēvs 
varē tu  ļoti lepoties a r  savu dēlu, kurš veicis tādu varoņdarbu. 
Tiesa gan, mazo N akts Sauli ir daudz grū tāk  radīt nekā lielo Dienas 
Sauli. Lielās Saules radītājam  b ija  nepieciešam s varoņgars, liela 
drosm e. Lai radītu  mazo Sauli, varbū t nav vajadzīgs tik  daudz vī-



rišķības, bet nepieciešam s kaut kas cits, kas tiek  tikpat augstu v ē r
tēts kā varoņgars, kā  drosm e vai arī vēl augstāk. Par N akts Saules 
rad ītāju  kļūs cilvēks, kuram  ir saprāts un gudrība. N akts Saulei 
jādod gaisma, nevis siltums, citādi cilvēki, zvēri, putni, koki, 
puķes un stādi nespēs atpūsties no dienasvidus karstum a. Bez a tpū 
tas m iegā viņiem  nebūs spēka, viņi nīkuļos, tveices nokausēti, 
noslāps. Visam dzīvajam  zemes v irsū  nepieciešam a atpū ta  un 
miegs — dzīvinošā spēka avots . .  .

M irkli pārdom ājis m ātes teikto, Uačinogvanegs atbildēja:
— Tu esi bezgala gudra, māt. N akts Sauli rad īt ir grūti. To es 

saprotu.
Un m āte sacīja atkal:
— Daudz grūtāk, nekā tu  domā, m ans dēls. N akts Saule nevar 

nepārtrauk ti spīdēt, tā nedrīkst traucēt cilvēku, dzīvnieku un augu 
m ieru. Tikai laiku pa laikam  N akts Saulei jādod pilna gaisma. Un 
vajadzīgs, lai šī gaism a pamazām  palielinātos un, kad sasniedz 
savu pilnību, no jauna samazinātos. Tā viss, kas dzīvo un aug virs 
zemes, pieradīs pie gaismas un tum sas maiņas. Un cilvēki, doda
mies ceļojumos, jau  iepriekš zinās N akts Saules kustību. Bet daž
brīd  tai vajadzēs pavisam  satum st, lai cilvēki, jūsm odam i par p a 
saules daudzveidību, priecātos par zvaigznēm  un  krēslas jau 
kum u . . .  Es zinu, ka nav tik  saprātīga un izveicīga cilvēka, tāpēc 
nav  kam  radīt N akts Sauli. Un, kaut arī tā, mans dēls, ir tom ēr 
jauki lolot sapni — sapni, kāds ir tavai mātei.

Un Uačinogvanegs atbildēja:
— M an nekad, māt, nav  bijis tik  brīnum aina sapņa, bet esmu 

gaužām  priecīgs, ka tu  dalījies ar m ani savā brīnum ainajā sapnī. 
Es nekad to neaizmirsīšu.

Pēc kāda laika Lekilantsa pam anīja, ka viņas dēls, notupies zemē, 
zīmē smiltīs aplīšus.

Viņa piegāja klāt un vaicāja:
— Ko tu, dēls, dari, kam  esi tik norūpējies?
U ačinogvanegs atbildēja:
— M āt, es radīšu N akts Sauli, k ā  m ans tēvs rad ījis Dienas Sauli. 

Esmu daudz dom ājis un tagad saprotu, kas jādara, lai tā  tikai gais
motu, bet nesildītu, lai tās gaisma pamazām  palielinātos un, kad 
sasniegs robežu, no jauna  samazinātos, bet reizēm izzustu pavisam.

Lekilantsa sāka sm ieties un teica:
— Es no visas sirds priecājos, m ans dēls, ka esi nodom ājis radīt 

N akts Sauli, lai nakts tum sa atkāptos un  nevienu m āti vairs ne
biedētu tum šās naktis. Ej, m īļais dēls. M ana svētība tev i pavadīs 
visās tavās gailās. Kad būsi pie sava tēva — sveicini v iņu no manis.



Pasaki viņam , ka es v iņu vienm ēr atceros. Un, kad tu, m ans dēls, 
radīsi N akts Sauli un es ieraudzīšu to pirm o reizi spīdam  tum sā virs 
zemes, es zināšu, ka m anas dienas ir skaitītas un varu  šķirties no 
zemes dzīves, — es, kas esmu varonīga v īra  sieva un gudra dēla 
māte.

Uačinogvanegs atvadījās no m ātes un no dzimtās mājas. V iņš 
devās m eklēt putnu spalvām  apaugušo Čūsku. Ceļā viņš satika 
prātn ieku  N aevanegu un vaicāja  tam:

— Saki man, ak, Visugudrais, — kur m an m eklēt Spalvaino 
Čūsku, lai rad ītu  N akts Sauli?

Un prātn ieks atbildēja:
— Spalvainā Čūska ir V isuma simbols. Tā ir tikai viena, otras 

tādas nav. Kamēr pastāv  pasaule, tikm ēr dzīva ir Spalvainā Čūska. 
Tavs tēvs a tb rīvo ja  Spalvaino Čūsku no burvības važām  un pa
ņēm a līdzi, kad rad īja  Dienas Sauli. Un lika tai apvīt zemi tur, kur 
debesu loks balstās uz cietās zemes. Tā pasargā mūs no ļaunajiem  
dieviem. Tie taču  allaž gatavi uzbrukt cilvēkiem , nogalināt tavu  
tēvu, nodzēst sauli un nostiprināt savu varu  debesīs. Bet tavs tēvs 
nav tikai drosmīgs, viņš ir arī gudrs un tālredzīgs. V iņš zina: 
Spalvainā Čūska labprāt dzesē slāpes ar m edaino up ju  zeltīto vīnu 
zemes malā. Un Cikovanegam  nem ierīgs prāts: vai Spalvainā 
Čūska tikai nesnauž, vai nav  piem irsusi savu pienākum u? Un, 
kad redz to spirgtu un veselu, viņa seja priekā mirdz un vakara  
debesis ro tā jas sārtas un zeltītas. Turpretī, ja  viņš to  pam ana aiz
migušu, stipra v īna apreibušu, tad  dusmojas, v iņa acis nikni zib 
kā ugunīgi spārni, kas vēcinās sadrūm ušajās vakara  debesīs . . .  
V ajadzēs tev, jaunekli, paņem t sev ceļā līdzi kādu citu.

Tobrīd no krūm iem  izlēca trusītis Tuls. Tas ņēm ās līksmi lēkāt, 
mest kūleņus un bezrūpīgi m ieloties ar sulīgo zālīti.

Prātnieks brīdi noraudzījās uz trusīti. Tad pasm aidīja un sacīja 
Uačinogvanegam :

— Paņem, dēls, sev  līdzi ceļā trusīti Tulu. Trusītis veikli lēkā, tas 
ir jauks, a rv ien  jau trs  un v a r tev  lieti noderēt.

Uačinogvanegs satvēra  trusīti aiz ausīm, pacēla un uztupināja 
sev uz pleca, tu r nu viņš rām i sēdēja, jocīgi m irkšķinādam s acis.

Tad U ačinogvanegs a tvadījās no p rātn ieka  un devās ceļā.
U ačinogvanegs pagatavo ja  sev divus vairogus. V ienu, sm agnēju,* 

viņš cieši nostiprināja  uz kreisā pleca. Otru, vieglu, viņš b ija  tik  
m eistarīgi nopinis no koka mizas strēmelēm , ka, tu ro t vairogu pret 
sauli, saule b ija  redzam a tikai kā tumšs disks. Šķēpu viņš līdzi ne
ņēma, jo  nolēm a iet pa to pašu taciņu, pa kuru  gājis tēvs. Visi ļau
n ie dievi b ija  gāzti, un viņam  nekas nedraudēja. Protams, viņš



labprāt būtu paķēris līdzi arī šķēpu, lai pats mestos kaujās, bet v i
ņam taču nebija līdzi Spalvainās Čūskas, — un kādu gan palīdzību 
kaujās var gaidīt no trusīša Tula? Uačinogvanegs toties paņēma 
garu, izturīgu laso.

Un, kad nu Uačinogvanegs bija, kā  nākas, sagatavojies, v iņš 
devās uz pasaules malu. Gāja, gāja un ieraudzīja  stāvu krauju. 
Šeit dzīvoja milzīgs tīģeris, ko sauca par Kananpaleetisu.

Tīģeris iznāca pretī un sacīja:
— N ebaidies manis, ak, Uačinogvaneg! Tev jāzina, ka no šejie

nes tavs tēvs uzsāka ceļu uz zvaigznēm. Sākumā viņš vilcinājās, 
lēciens uz tuvāko zvaigzni viņam  likās pārāk  bīstams. Nezinādams, 
ko darīt, viņš m īņājās uz vietas, un tur, kur viņš b ija  stāvēdam s 
m īņājies, zeme iegrima. Es tobrīd  joņoju, jo  man dzinās pakaļ bars 
koijotu, kurus m an b ija  uzrīdījuši ļaunie dievi. Č ikovanegs mani 
izglāba. V iņa Spalvainā Čūska saplosīja visus koijotus. Un viņš 
ļāva m an šeit apmesties. Tā es paliku šeit uz mūžīgiem laikiem: 
sargāt no ļauniem  dieviem  taku, kas ved no pasaules malas uz 
tuvāko zvaigzni. Šeit tu, Uačinogvaneg, varēsi atpūsties un saņem 
ties tālākajam  ceļam. V isapkārt bezgalīgas prērijas. Trusītim



Tulam  ir pietiekam i, a r  ko pam ieloties. Un es jūs sargāšu no plēsī
gajiem  zvēriem.

Uačinogvanegs atpūtās, trusītis Tuls k rie tn i paēda, un viņi sāka 
rāpties Č abukelas klintī. Sasniedzis virsotni, U ačinogvanegs ierau
dzīja, ka līdz tuvākajai zvaigznei ir ļoti tālu, nezin vai varēs ar 
v ienu  lēcienu tu rp  aiztikt. Un, šaubu pārņem ts, viņš noskuma.

Trusītis Tuls gara jā  ceļā bija noguris. Ierausies kādā aizā, viņš 
aizm iga. Un gulēja tik  cieši, ka U ačinogvanegs nekādi nespēja 
to pam odināt un ļoti noskuma, jo  nu b ija  palicis bez ceļabiedra.

Tom ēr to ieraudzīja Cikovanegs un, manīdams, ka dēls ir nosku
mis, nosūtīja spožu saules staru aizā, kur gulēja trusītis.

Tuls veikli p ielēca kājās, šķelmīgi pam irkšķināja Uačinogva- 
negam  un sacīja:

— Es lēkšu, bet tu gaidi mani te, ja  es iegāzīšos m elnajā, saltajā  
bezdibenī un tas m ani aprīs, tad neskum sti. Tu dabūsi sev citu 
trusīti. To pasaulē ir vai cik, man pašam  liels daudzums dēlu, lai
kam tā  ap divsim t četrdesm it. Izvēlēsies pašu labāko un spēcīgāko. 
Pateiksi, ka esmu licis tev i klausīt.

Un Uačinogvanegs atbildēja:
— V ai dzirdi, Tul, m an negribas, lai tu  lēktu un iegāztos saltajā, 

m elnajā bezdibenī. M ēs nu esam labi draugi, es nevaru  tevi zaudēt. 
Paliksim  labāk tepat uz Čabukelas klints un pagaidīsim , kam ēr tā 
paaugas augstāka. Tad lēkt līdz tuvākajai zvaigznei būs vieglāk 
nekā tagad.

Un trusītis Tuls atbildēja:
— M ans mūžs ir īsāks par tavējo, Uačinogvaneg. Es nevaru  

gaidīt tik  ilgi kā  tu. M an vajag  pasteigties.
Un, iekām s Uačinogvanegs paguva atbildēt, trusītis Tuls jau  lēca. 

V iņš vairākas reizes apm eta gaisā kūleni — pārāk  mazs bija šādam 
lēcienam. V ienīgi viņa garā auss pieskārās pie zvaigznes. V iņš 
sāka izmisīgi ķepuroties, bet — nenoturējās . . .

Uz zvaigznes auga asu dzeloņu krūms. Un brīdī, kad trusītis sāka 
slīdēt saltajā, m elnajā bezdibenī, garš krūm a zars aizķēra viņu aiz 
auss un uzdūra uz dzeloņa. Tuls pateicās krūmam . V iņš palēkda
mies joņoja prom uz klints virsotni. Tur viņu ieraudzīja Uačinog
vanegs, kurš jau  dom āja, ka draugs ir beigts. U ačinogvanegs 
uzm eta uz zvaigznes savu laso.

Trusītis Tuls saprata viņa nodomu, satvēra laso un nostiprināja 
uz klints izciļņa, tad pam irkšķināja U ačinogvanegam  — sak, lec nu!

Tiklīdz U ačinogvanegs b ija  ticis uz zvaigznes, viņš kopā ar tru 
sīti Tulu devās apsveicināties ar tās apdzīvotājiem . Tie uzdāvināja 
viņam  gabaliņu zvaigznes, tiesa gan, pavisam  niecīgu.



Tā Uačinogvanegs pārv ieto jās no zvaigznes uz zvaigzni. Un 
v isur saņēm a pa kripatiņai no spožās zvaigznes — pavisam  n ie
cīgu kriksīti. Bet viņš b ija  pilnām  apm ierināts a r  to, tāpēc ka N akts 
Saulei nav  nekādas vajadzības būt tik spožai un lielai kā Dienas 
Saulei.

Un katru  iegūto zvaigznes gabaliņu, p iestiprinājis pie laso, viņš 
nolaida saltajā, m elnajā pasaules izplatījum a nebūtībā, lai atdze
sētu. Un viss paveicās, kā nodom āts: N akts Saule nežilbināja un 
nebija  tik  milzīga un svilinoša kā Dienas Saule.

Kad U ačinogvanegs b ija  p iestiprinājis uz lielā vairoga visus 
zvaigžņu gabaliņus, pār zemi necaurredzam ajā tum sā iespīdējās 
N akts Saule.

Bet Uačinogvanegs labi atcerējās m ātes ilgoto sapni un apzinājās, 
ka nav vēl visu paveicis. Viņš sacīja trusītim  Tulam:

— Es nevaru  radīt tik  lielu un brīnum ainu sauli, kādu radījis 
mans tēvs, — pārāk  sīki zvaigžņu graudiņi m an tikuši. Tēvs ir 
drosm īgs karotājs. M an nav iznācis piedalīties kaujās. Bet es centī
šos būt sava tēva un savas m ātes cienīgs. M ans tēvs ir iededzinājis 
sauli, kas arv ien  paliek vienādi liela un brīnum  skaista. Bet es 
radīšu sauli, par kādu sapņoja m ana māte. Tās gaism a pamazām 
pieaugs, bet, kad būs sasniegusi iespējam o robežu, no jauna sam a
zināsies un reizēm vispār apdzisis, un  cilvēki priecāsies par pasau
les daudzveidību, apbrīnos zvaigznes un krēslas burvību . . .

Un trusītis Tuls vaicāja:
— Kā tad tu  domā to izdarīt, Uačinogvaneg?
Tad Uačinogvanegs paņēm a labajā rokā savu vieglo vairogu, kas 

b ija  m eistarīgi savīts no plānas koka mizas, p ietuv ināja  pie lielā 
vairoga un sāka pamazām, palēnām  bīdīt. Un gluži nem anot N akts 
Saule rāvās m azāka un mazāka un tad pilnīgi pazuda aiz vieglā 
vairoga. Bija m anām as tikai tās viegli iezīm ētās aprises. Un tad  
Uačinogvanegs ņēm ās no jauna lēni lēnītiņām  pārv ieto t vairogu. 
Un pamazām N akts Saule arv ien  palielinājās un palielinājās, līdz 
atguva savu sākotnējo apaļo veidolu.

Uz zemes U ačinogvanega m āte Lekilantsa to  visu redzēja. V iņa 
sasauca kaim iņus un sacīja:

— Tagad es varu  m ierīgi m irt, es, slavas vainagota v īra  sieva 
un m āte dēlam, kurš gudrībā pārspējis savu tēvu.

Un Lekilantsa noliecās pie zemes un klusiņām  aizmiga tās klēpī 
mūža miegā.

V īrieši uz rokām  pārnesa Lekilantsu uz paša augstākā kalna 
virsotni. Tur v iņa pastāvīgi būs tuvāk  par visiem  cilvēkiem  sa
vam  vīram  un dēlam. Debesis pārk lā ja  v iņai mūžīga sniega segu.



Un pirm ais stars, ko Č ikovanegs sūta uz zemi katras dienas r īt
ausmā, skar skūpstā Lekilantsas galvu, iekam s tas glāsta visus 
pārējos cilvēkus. Un pēdējais stars, ko Č ikovanegs sūta uz zemi 
katras dienas rietā, apņem  Lekilantsas augum u ar brīnum aini zeltīta 
purpura segu, kurai pasaulē nav līdzīgas.

Bet Uačinogvanegs iet un iet, kam ēr pēkšņi sāk klupt. Ļaudīm 
līdz a r  to jū k  laika rēķini. Vainīgais, kā atklājās, bija trusītis Tuls. 
Tas lēkāja, pinās pa kājām , rotaļājās. N akts Saules radītājam  tas 
apnika, viņu bija nogurdinājušas trusīša nerātnības, un  viņš sacīja:

— Tevis dēļ cilvēki uz zemes domās, ka esmu kāds nejēga dzē
rājs. Viņi negribēs man par godu celt tem pļus, neslavinās m a n i . . .  
Tu neesi m an vairs vajadzīgs, Tul. Tu mani iepriecinātu, ja tūdaļ 
dotos uz zemi un dzīvotu tu r m ierīgi un saticīgi savā ģimenē, un 
pasaulē nāks kāds tūkstotis tavu  dēlu. Es zinu, ka nakts tev  ir tīka
m āka par dienu, tikai nakti tu  dodies m eklēt barību. Solu tev  spoži 
gaism ot ceļu naktīs un brīdināt, ja  tuvum ā parādītos indīgie rāpuļi 
vai koijoti. Bet no šejienes tev  būtu laiks doties prom, tāpēc ka 
tu  m ani traucē un radi vienīgi nem ieru.

Trusītis Tuls apsēdās, pam irkšķināja Uačinogvanegam  un sacīja:
— Es jau  sen zinu, ka cilvēkiem  ir svešas pateicības jūtas, viņi 

nesaprot un arī nevēlas saprast, kas ir pateicība. Es ar to sam ieri
nājos, Uačinogvaneg, iekām s iepazinos ar t e v i . . .  Bet tu  taču  esi 
kļuvis dievs, tev  par godu zemes virsū  ceļ tem pļus, tu  skaiti d ienas 
un gadus. V ai tiešām  arī dievi nepazīst pateicības jūtas? Tas ir 
skumji, es dom āju, ka  mēs esam draugi, un cerēju, ka  cilvēki, ja  
neuzskatīs m ani par dievu, tad  vism az par pusdievu gan.

Un U ačinogvanegs atbildēja:
— Tie ir patiesi vārdi, Tul. Bet a rī tā  ir tiesa, ka  tu  man sagādā 

vienīgi nem ieru. V ienā laidā lēkā m anā ceļā. Tad nu esi tik  labs un 
nolec zemē. Liels paldies par tavām  pūlēm, par tavu  palīdzību. 
Galu galā es būtu panācis savu arī bez te v is . . .  Tam tev  vajadzētu  
būt skaidram .

Un sacīja Tuls:
— Nem az tas neb ija  tik  skaidrs, Uačinogvaneg, todien, kad tu  

stāvēji aizas malā, kur dzīvo tīģeris Kananpaleetiss. Es ļoti labi 
redzēju, kā tu  m īņājies uz vietas, it kā grasītos iem īdīt jaunu  gravu. 
Bet es nekā neteicu  . . .  Protams, es v a rē ju  lēkt lejā, zemē. Nu jau  
esmu vecs un nespēju  vairs tik  veikli lēkāt kā toreiz, kad mēs abi 
kopā devām ies ceļā, un, ja  es paklupšu, tad  iegāzīšos saltajā, m el
najā  bezdibenī. Un vai tu  nāksi m ani glābt? Tu jau  nevari nov ir
zīties sānis no sava ceļa — tev  jāskaita  cilvēkiem  dienas un g a d i. . .  
Un, ja  m an arī nemisēsies, neiekritīšu  bezdibenī, tad  ieradīšos pa



saulē ar salauztām  kājām . Lai arī cik jauku  gaismu tu  m an sniegtu 
naktī, barot tā  m ani nebarotu. Uz zemes m an nepieciešam a zāle, 
bet, ja  m anas kājas lauztas, kā  es tikšu pie tās? Un, ja  man pie- 
zagsies koijots, kā es varēšu  no tā  aizbēgt? Kā paglābties alā no 
ērgļa? Redzi nu, nevienu dienu es nespēšu nodzīvot uz zemes. Tad 
nu tā, patīk  tev  vai nepatīk, es pīšos tev  pa kājām , lēkāšu apkārt, 
kam ēr tas m an sagādās prieku  vai arī kam ēr tu  arī m ani nepārvēr
tīsi saulē!

Te U ačinogvanegs sadusm ojās, V iņš sagrāba trusīti Tulu aiz 
ausīm, grasīdam ies nogrūst Visum a bezdibenī. Trusītis pavērsa pret 
viņu purniņu, šķelm īgi un uzticīgi pam irkšķināja un ņēm ās ar 
drosm īgajām  ķepiņām  bungāt pa gaisu. U ačinogvanegs atcerējās, 
kā  šīs trīsošās ķepiņas b ija  viņa dēļ lēkušas, kā trusītis viņa dēļ 
nežēloja savu dzīvību. Un viņa sirdi pārņēm a pateicība, viņš iesila 
uzticībā un m īlestībā p ret visu dzīvo radību. Kopš šī brīža viņš 
k ļuva visu mīlošo un uzticīgo draugs un atbalsts.

Un Uačinogvanegs sacīja:
— Es tikai pajokoju , Tul, kad grasījos tevi sūtīt a tpakaļ uz zemi. 

Tu paliksi te  pie manis uz m ūžīgiem laikiem  kā pierādījum s tam, 
ka esmu nesaraujam ām  saitēm  saistīts a r visu dzīvo zemes virsū. 
Es iesēdināšu tev i lielajā  vairogā pašā viducī. Un nesīšu uz va i
roga visur, kur v ien  iešu. Un ļaudis v irs zemes tevi m ūždien re 
dzēs. Lai viņi pārliecinās, ka pateicība un  uzticība, kaut a rī nav 
bieži sastopamas, tom ēr nav  pavisam  izzudušas un arv ien  peln īju 
šas apbalvojum u.

To pateicis, U ačinogvanegs izlauza sava spožā šķēpa vidū v a irā 
kus zvaigžņu gabaliņus un iesēdināja tu r trusīti Tulu. Tur tas re 
dzams vēl šobaltdien . . .
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