




ONELIO HORHE KARDOSO, 
kubiešu  rakstnieks

KUBIEŠA SIRDS

. . .  un, kam ēr n āv e  nebūs a izvēru si v iņam  
acis, v iņ a  sirds nenodrebēs bailēs.

Marti

—  Ieskatieties c ilv ē k ā  vērīg āk , un jum s kļūs skaidrs, ar ko  
v iņ š  nodarbojas. Ikvien u  no mums d zīve  ie le j īpašā veidnī. Ņ e
m iet, piem ēram , p iekrastes iedzīvotājus, zvejn ieku s. V iņ iem  ir 
n evis kājas, bet īstas ķetnas ar nagiem . Tāda k ā ja  augu dienu 
aizķeras aiz k u ģ a  k lā ja  dēļiem , m eklē atbalsta zva lstīg a jā  laivas 
dibenā, to jau  nu ne ar v ien u  citu  k ā ju  nesajauksi. C itiem  v ā r
diem  runājot, par c ilv ē k a  p rofesiju  v a r  spriest p ēc v iņ a  ārējā  iz
skata, pēc v iņ a  ķerm eņa, pat pēc ķerm eņa daļas. Bet, ja  runa ir 
par G vadalupi, tad v is i šie prātojum i nav nen ieka vērti. V iņ š 
b ija  kalsns, šauriem  pleciem , n eliela  augum a, se ja  viņam  b ija  
ar tik  tumšu olīvkrāsas pieskaņu, ka n evarēja  nem az saprast, c ik  
viņam  ir gadu, —  vārd u  sakot, gluži parasts zem nieks, kuram  
sim tiem  reižu v a r  paiet garām  un pat n e ie v ē r o t . . .

P lecīgais tēvain is m ulats, kas b ija  atspiedies uz elkoņa pret 
krodziņa leti, pēkšņi apklusa: m utē viņam  tik  tikko neieskrēja  
muša, kas b ija  ie lidojusi no ielas, glābdam ās no lietus gāzes.

—  T ā nu gan ir dulla! M ušām  v a ja g  sastingt aiz bailēm , kad 
runa ir par drošsirdību.

M ēs sākām  locīdam ies sm ieties, it kā  sacenzdam ies, kurš ska
ļāk. M ulats turpināja:

—  Bet tāds v iņ š tikai izskatījās. N e  par ve lti m ēdz teikt, ka 
sirds aiz ribām  n a v  redzama. Es skatos, jūs šaubāties: kur gan 
pasaulē atradīsies drosm īgs c ilvēks, kuram  sejā  nebūs lasāms, 
ka viņš spēj izdarīt varoņdarbu? N u spriediet paši. Sis atgad ī
jum s notika tai laikā, kad  par priekšn ieku  šeit b ija  vecākais  
p olicijas leitnants Lopess Rosa. R eiz es ierados pie G vadalupes 
ar dona H asinto uzdevum u ie jā t v iņ a  jauno ērzeli, un, tikko 
a tvēru  m uti, pēkšņi, ku r b ijis, ku r nebijis, klāt šis pats Rosa. 
Ienāca un tiešā ceļā  pie sirm galvja, m an pat acu  neuzm etis.

«Man m ājās ir ciem iņš, priekšniek,» G vadalupe viņam  aizrā
dīja.



«Lūdzu piedošanu,» nom urkšķēja policists un, nepagriezdam ies 
atpakaļ, pastiepa m an kreiso roku.

Pēc tam viņ š atkal p ievērsās sirm galvim , kas p ie galda dari
n āja  apaušus.

«Gribu no tevis lūgt kādu pakalpojum u, G vadalupe. K aut gan 
tas va irāk  va jad zīg s  n evis m an personiski, bet v isa i Kubai.»

« Klausos, p riek šn iek !»
«Šī ir dienesta saruna. N epiederošas personas šeit liekas.»
G vadalupe, g a lvu  nepacēlis, sacīja  m azliet stingrāk n ekā pa

rasti:
«Viņa klātbūtnē varat runāt, ko v ie n  vēlaties.»
Policists man uzm eta žiglu  skatienu, un man likās, v iņ š tūlīt 

pagriezīs m uguru un aizies. Bet acīm redzot v iņ š b ija  ieradies no
pietnā darīšanā, jo, brīdi k lusējis, turpināja:

«V ai tu esi dzirdējis par K ongo izdarībām , Gvadalupe?»
«Esmu.»
«Nu tad tā. N egrib u  celt neslavu  saviem  vīriem , bet jāatzīs

tas, nevien s no viņ iem  nespēj dabūt rokā K ongo, ne dzīvu, ne 
mirušu.»

A tk a l tā sasodītā muša! Tā nodžinkstēja man p ie auss un lido
jo t atsitās pret m ulata augsto un atklāto pieri. V iņ š  n ovicin āja  
gar degunu ar roku, bet m uša pasitās uz le ju  un aizlidoja. M ulats 
atgriezās pie pārtrauktā stāsta.

Sirm galvis nesteigdam ies pastūm a sānis apaušus un pacēla 
pret policistu  acis, m elnas kā  d ivas kafijas  pupiņas, bet skatiens 
m ierīgs, m azliet pat tāds kā  m iegains.

«Bet kāds man ar to sakars, priekšniek?»
«Es te v i pazīstu d iezgan ilgi, G vadalupe. Esmu pārliecināts, ja  

nu kāds ir sp ējīgs  atvest pie manis arkānā sagūstīto Kongo, tad 
tas esi tu. Nu, kā  būs? Līkop?»

«N ekas nesanāks, priekšniek.»
Sirm galvis to p ateica gandrīz bikli, raudzīdam ies uz galdu, kur 

gu lē ja  jau  gatavie  apauši. Policists neizpratnē cieši vērā s apau
šos, kaut gan pēc v iņ a  apjukušās sejas b ija  skaidri redzams, ka 
viņš ap sevi nekā neredz. Taču tūlīt pat viņš saņēm a sevi rokās 
un v a ic ā ja  b argākā balsī:

«Bet va i tu zini, kas notika «Tibisi Alto»?»
«Zinu.»
«Divi sakropļoti un vien s pagalam . V a i tu  domā, to v a r  atstāt 

nesodītu?»
«Nē, nedom āju vis.»
«Bet tas taču  ir K ongo darbs. V isā  apkaim ē zina . .  . A km eņi 

par to brēc. Un tas, kas notika ar Emiliano sievu? N abadziņš visu



laiku  tup šeit, ciem atā, baidās iet m ājās, v isu  laiku  domā, ka 
sieva  ir dzīva, n evis mirusi no K ongo lodes.»

«Emiliano aiz bēdām  zaudējis prātu, priekšniek. Bet viņš taču 
pats atzinās, ka  pirm ais sācis šaut un pēc tam ieskrējis  m ājā, 
glābdam ies no K ongo lodēm. Un lode, paši zināt, tā  neko neiz
šķir. Un tā nu trāp īja  tai nelaim īgajai.»

«Gvadalupe, saproti, v isa  apkaim e gaida no tev is  palīdzību.»
«Kongo m an nekā ļauna n av nodarījis.»
«Viņš slep kavo  un zog —  v a i tad tas ir maz? V arb ū t tu  visp ār 

esi tādu c ilvēk u  pusē k ā  Kongo?»
To sacīdam s, Lopess Rosa pacēla  balsi. Iespējam s, ka  v iņ š to 

ned arīja  tīšuprāt, bet sirm galvis pēkšņi izslējās v isā  augum ā un 
p alū kojās tieši policista  zajajās acīs.

«To nu es n egrib ēju  teikt, bet būs v ie n  jāsaka. Es n evalk ā ju  
policista  form as tērpu un tādēļ laikam  redzu va irāk  nekā jūs, 
priekšniek. Es redzu, ka  katram  cilvēkam  ir d ivas sejas.»

«Kas par divām  sejām !» Lopess Rosa atm eta ar roku.
Un uz to tad sirm galvis pateica  tādus vārdus, ko es atcerēšos 

v isu  mūžu. Pateica tā, ka tikpat kā  ar c irv i nocirta:
«Jūs no c ilv ē k a  prasāt tikai vienu: esi lēnāks par lēnu, nelaid 

darbā ieroci, neiekāro  svešu  mantu. Esmu ar to vien is  pratis, bet 
atceros arī kaut ko  citu  —  svarīgāku : c ilvē k s  iet b o jā  netaisnī
bas dēļ, bet nedz varas iestādes, nedz likum s nekad šo c ilvē k u  
neaizsargās.»

«Šis neģēlis jau  četrus gadus dzīvo  slepkavodam s.»
«Un tas sākās tai dienā, kad  viņ š ieraudzīja, ka  viņ a  ģim ene 

mirst badu.»
«Kā tad tu to zini?»
«Es esmu zem es c ilvēk s, es dzirdu, ko c ilv ē k i runā. Un zini, 

priekšniek. M an nepatīk, kad  pār m ani grib  dabūt v irsroku  tāds 
pats kā es, m irstīgs c ilvēk s, tikai ar uzšuvēm  uz piedurknes, un 
ieved  mani grēkā tikai tāpēc, ka es nedancoju  pēc viņ a  stabules.»

V a i jū s esat redzējuši, kas notiek, kad aizspiež ar delnu pude
les k ak lu  un apgriež to ar dibenu uz augšu? Policistam  saskrēja 
se jā  asinis, bet v iņ š savaldījās, m azliet nom ierinājās un beidzot, 
grozīdam s sp alvainajā  pirkstā gredzenu, sacīja:

«Labi, G vadalupe. Ja negribi darīt no laba prāta, izdari par 
maksu. N eesi va irs nekāds jaunais, Heka kap eika  nebūs ф аг 
ļaunu.»

Rosa m anī paraudzījās tā, it k ā  būtu b ijis  droši pārliecināts, ka 
pēkšņi esm u k ļu v is  kurls un akls.

«Kā būtu, G vadalupe, ja  es te v  piedāvātu  pāris tūkstošu 
peso?»



Sirm galvis jautājum u it kā  nem az nedzirdēja. V iņ š  paskatījās 
uz policista platm ali, kas g u lē ja  uz galda, pēc tam uz durvīm  un 
m ierīgi teica:

«Ja jūs tagad aizietu  pat n eatvad ījies, es tikai priecātos. A iz 
m irsīsim  gan šo jū su  apciem ojum u, gan jūsu  vārdus, gan to, ka 
šis puisis v isu  redzēja un dzirdēja.»

Rosa klusēdam s paklausīja. V iņ š  paņēm a savu  platm ali, pa
spēra soli uz durvīm , bet pēkšņi apstājās un, stāvēdam s pret 
mums ar m uguru, slēpdam s seju, dobji nom urm ināja:

«Gvadalupe, ja  te v  kādreiz būs va jad zīg a  m ana palīdzība, kaut 
v a i tu  būsi nositis cilvēk u , —  nāc pie manis, nebaidies.»

Sirm galvis nekā neatbildēja. N opurinājis no k lē p ja  ādas at
griezum us, viņš pagriezās pret mani, it kā nekas nebūtu bijis.

«Ko tad tu  grib ēji teikt? Dons H asinto lūdz ie jā t ērzeli? T ā
dam darbam  jau  esmu par vecu , bet neko darīt, saki, ka aiziešu.»

A tk a l tā neciešam ā muša! T ā  nokrita  kau t ku r no augšas tieši 
uz g lāzes malas. M ulats dusmās uzsita ar glāzi pa leti, un muša 
pārlaidās uz v iņ a  roku. Un tad nu beidzot v iņ š to nosita! Pavaib- 
stījies v iņ š p ielika  g lāzi pie lūpām. Šoreiz viņš sāka runāt tikai 
pēc tam, kad  b ija  izdzēris v isu  līdz dibenam  un n obraucījis no 
ūsām  baltas putu pikas:

—  Un tom ēr pēc trim  dienām  G vadalupe noķēra Kongo.
—  K ā tā?
—  A tte icās  no dotā vārda?
—  Iekāroja naudu?
C its citu pārtraukdam i, mēs apbērām  m ulatu ar jautājum iem , 

bet viņš lē ja  g lāzē alu  no pudeles un ar atbildi nesteidzās.
—  N ē, veca is  nepārdevās. V iņam  tas b ija  jādara, bet ne nau

das dēl. Un neviens, d ievs ir mans liecinieks, v iņ u  vairs ne
spieda.

—  Tad tas viss  ir meli.
—  M eli? P ajau tājiet viņ a  krustdēlam  —  v iņ a  dēļ ja u  tas viss 

iznāca. T agad  viņ š ir savās m ājās sveiks un vesels, tā ka  jū s ar 
v iņ u  varat aprunāties. N ē, draugs, nespried par to, ko  nezini! 
G vadalupe b ija  neparasts c ilvēks, un tādiem  arī gadās neparasti 
notikum i.

M ulats sataisīja  tādu seju, it kā  interese par sarunu viņam  
būtu zudusi, taču, uztvēris p ašreizējā  klusum ā godd evīgas uzm a
nības izteiksm i, atsāka stāstu:

—  T rešajā  dienā pēc sarunas ar policistu  pie G vadalupes at
skrēja  viņ a  kūm a attāls radinieks. V iņam  b ija  uzdots aci pret aci 
pastāstīt sirm galvim  par kūm u piem eklējušo  nelaim i, bet, nespē



dams savaldīties —  jo  v iņ š pats v isā  b ija  va in īgs — , apraudājās 
un izk lāstīja  visu, kā  ir, m anā klātienē.

«Ak, G vadalupe! K ongo izrāva  zeņķi man no rokām  un aiz
ved a  kalnos. P ielika  revo lveri m an pie krūtīm , un . . .  man p ie
trūka drosm es atdot par bērnu dzīvību.»

«Tev p ietika  drosm es atnākt šurp ar uzdevum u. Un kas vēl?»
«Kas nu vēl?  Tagad viņ š p ieprasa izpirkšanas naudu. Gaida, 

kad es viņam  atvedīšu  naudu.»
G vadalupes se ja  pārvērtās, bet, kā allaž, v iņ š palika  m ierīgs. 

V iņ š  p ie g ā ja  pie galda, atvēra  atvilktn i, kurā, kā  es zināju, g la
bājās nauda jau nu  seglu  pirkšanai krustdēlam , un, izņēm is pa
pīra naudas paciņu, sniedza to man.

«A izej pie Pedro un pasaki, ka  es pērku  revo lveri, kuru  pie 
v iņ a  notirgoju.»

N ekad  ne ar v ien u  uzdevum u es netiku  skrējis  tik  ātri, bet, 
kad atgriezos, palūdzu sirm galvi ņem t mani līdzi. Es sapratu, 
kurp un kādēļ v iņ š nodom ājis iet, un, ja  liktenis viņam  b ija  lē 
mis nāvi, grū tajā  brīd ī n egribēju  v iņ u  atstāt vien atn ē ar likteni. 
Bet sirm galvis man atteica:

«Man jau  nu reiz ir tāds nelabs paradum s —  iet darīšanās bez 
pavadītājiem . Paldies, puis!»

K o es v a rē ju  iebilst? K o es va rē ju  pateikt, uz ko viņam  neat
rastos atbilde? Es k lu sēju  un pēc tam ilgi sekoju  viņam  ar ska
tienu, kam ēr viņ š jā ja  pa ielu. Un pēkšņi m an sam etās tik  n e
labi, tik sm agi, ka  negudrodam s ie lēcu  seglos un rikšo ju  sirm 
galvim  pakaļ. Gan es savilk u  pavadu, gan cirtu  zirgam  sānos 
piešus, gan slēpos a iz  g v a ija v a s  stum briem , v isu  laiku  turēda
m ies no sirm galvja  pa gabalu, lai, nejauši atskatījies, v iņ š mani 
nepam anītu. Bet, c ik  m an izdevās redzēt, v iņ š ne reizes nepa
m eta skatienu  a tp a k a ļ. . .  Jā, nebūtu es toreiz sadom ājis viņam  
sekot, nebūtu kas jum s šo notikum u p a stā sta . . .  K ā tagad v ē l 
redzu —  sirm galvis apstājās dažus soļus no b iezajiem  krūm iem  
un uzsauca:

«Paklau, Kongo, esmu pārliecināts, ka tu neesi zaķpastala. A t 
v e d  šurp zeņķi un nostādi m aliņā, lai nejauši lode netrāpītu. 
N audu es neatvedu.»

N etālu  paslēpies a iz  klints bluķa, es labi dzirdēju  G vadalupes 
m ierīgo balsi. Par atbildi uz v iņ a  vārdiem  tikai palm as iešalcās 
v ē jā . Bet tad no krū m āja atskanēja  K ongo balss, kaut gan pats 
v iņ š nebija  redzams:

«Es tevi neesm u saucis. Jāj atpakaļ un atsūti to, ar kuru  es n o
runāju!»



«Šurp n av ce]a cilvēkam , kas te v  atnestu naudu.»
«Kas tad tu tāds esi, ka  drīksti tā runāt?»
«Kā redzi, gluži parasts cilvēks.»
«Tātad te v  trūkst vism az pusm etra augum ā, lai man aizrādītu. 

Staigā savu  ceļu, tāds kverp is v a r  tikai pildīt cita uzdevum us.»
«Neesmu atjā jis, kāda sūtīts, esm u ieradies pēc zeņķa, un es 

v iņ u  aizvedīšu  līdzi.»
«Vai tas n av pārāk grūts uzdevum s mironim?»
«Cik es sajēdzu, tad esm u v ē l dzīvs.»
«Esmu tev i ja u  paņēm is uz grauda. N etici?»
G vadalupe klusēja . V iņ š  b ija  it kā  uz v ie ta s  sastindzis. M an 

g a lvā  p azib ēja  n ejau k a doma: «Sirm galvis zina, k a  K ongo v a r  
izšaut, un grib  kaut kā  izlocīties.» T aču  tūdaļ pat izdzird ēju  v iņ a  
m ierīgo balsi. M anas aizdom as b ija  k ā  ar roku atņem tas, bet ta
gad man viņ a  dēļ sam etās bail.

«C ilvēku  nogalināt n av grūta m āka, v a ja g  tikai zināt, ka te v  ir 
taisnība. Ko tad tu nešauj, Kongo?»

K ā šie vārd i klusum ā noskanēja! Briksnājā, ku r slēpās 
K ongo, lapās šalko ja  vē jš . D ievs v ie n  zināja  kas no turienes at
skanēs: c ilv ē k a  va lo d a  v a i šāviens. A tb ild i gaidīdam s, G vada- 
lupe brīdi k lusēja , bet, tā arī nesagaidījis, p iem etināja v ē l aukst
asin īgāk nekā iepriekš:

«Ir d ivi ceļi, K ongo. V a i nu apkaunojoši nogalināt no slēpņa, 
va i iznākt k la jā  v ie tā  un godīgi izrēķināties.»

«Lai lāsts pār tevi! C ik  palīgu  tad tu esi atved is līdzi?»
«Nevienu.»
«Stāsti vien! N eesm u jau  m azais bērns. V ā c ie s  prom, neieved  

m ani kārdināšanā!»
N iknais K ongo kliedziens nodunēja pār krūm āju kā pērkona 

grāvien s kalnos. Taču  sirm galvis, šķiet, tam nepievērsa ne m azāko 
uzm anību. A tk a l brīdi klusējis, v iņ š p acietīgi un prātīgi ierunājās:

«Paklausies, K ongo! N eesm u šurp atjājis, lai atgrieztos m ājās 
tukšām  rokām . V ē l a izv ien  ceru, ka  man ir darīšana ar īstu v īru  
un tu man parādīsi savu seju.»

«V ecais suns! V a i tiešām  tu nesaproti, ka man ir pretīgi šaut 
nost vārgu  muldoņu?»

«Tad te v  va jad zēs m anī v ē l kļausities!»
«Nē! Citādi es no tiesas izšaušu.»
«Tādā gadījum ā nezaudē laiku. V a i tu dzirdi, Kongo, man ir 

apnicis gaidīt!»
Kaut ko va irāk  G vadalupes v ietā  nevien s nebūtu v a rē jis  izdarīt. 

V iņ a  balsī ieskan ējās tikko jaušam as dusmas, bet ta jā  nebija  ne



m azāko baiļu va i satraukum a. Taču a tl K ongo n espēja ilgāk  v a l
dīties. Reizē ar šāvienu  atskanēja viņa brīdinājum a kliedziens:

«Tik lēti jūs mani nedabūsiet rokā! Saņem!»

Pār pauguru pacēlās pulvera  dūmu m ākonītis. Taču lode skāra 
tikai G vadalupes platm ali. Kāds it kā ar īsu, spēcīgu  sitienu to 
būtu nogrūdis nost no sirm galvja  galvas. G vadalupe palika tikpat 
kā uz v ietas pienaglots —  lai c ilvēk s ir c ik  bezbailīgs, lode tom ēr 
p aliek  lode. K ongo sauca:

«Tev ir laim īga zvaigzn e. T e v  palīdzēja vējš.»
«Un tavas bailes, K ongo. Tu baidies.»
«Ko tu teici?»
«Tu baidies.»
«Meli!»
«Ja tik  izveicīgs  šāv ē js  nošāvis garām  —  tas nozīmē, ka viņš bai

dās. V ē jš  te b ijis —  nebijis.»

Pār krūm āju atkal uzgūla klusum s, vē l ilgstošāks un baism īgāks, 
jo  tagad K ongo va jad zē ja  izšķirties par kaut ko lielāku nekā šā
viens.



Un tad nu pēc vairākām  klusēšanas minūtēm, kas b ija  tik  garas 
k ā  gadi, K ongo negaidot uzdeva jautājum u, kurā va rē ja  saklausīt 
neliekuļotu  neizpratni:

«Vai tas zeņķis te v  ir dēls, vai?»
«Nē. V a i tad tam katrā ziņā jābū t dēlam? . . .  K lausies mani labi, 

K ongo! M anuprāt, tu pašlaik esi tik  nikns tāpēc, ka  kād reiz no 
tev is  g rib ēja  pārāk dārgi noplēst par tevis nozagto m aizes gabalu, 
v a i tā nav?»

«Nu, un tad? Tam  ar visu  šo nav nekāda sakara!»
«Ir gan. Ja te v  toreiz p ietika  drosm es nosargāt savu  brīvību, tad 

arī tagad tās pietiks, lai izvairītos no lodes, aizliekot priekšā bērnu. 
V a i tu mani saprati, Kongo?»

V iņ š saprata, d ievs tam ir liecinieks. Iestājās ilgs, saspringts k lu 
sums. Un tad piesardzīgā zvēra  solī, noliecot krūm āju, pašķirot 
zarus, laužot sausos žagarus, K ongo nonāca le jā  no paugura un 
nostājās mūsu p riekšā visā  augum ā —  drukns, matiem apaudzis, 
ar šauteni m ilzīgajās, spīlēm  līd zīgajās rokās.

«Nu tu redzi, es ne aiz kā  neslēpjos.» V iņ š p ielika  šauteni pie 
pleca. «Aizsargājies!»

Bet G vadalupe, kas tu rēja  revo lveri šaušanas gatavībā, kopš tā 
brīža, kad izdzirdēja zaru lūšanu, izšāva pirmais.

V ien u  kā ju  K ongo stipri pasita atpakaļ, viņš sagrīļo jās un izmeta 
šauteni.

M ulats uz m irkli apklusa, notrausa no ūsām putas un dom īgs p a 
šūpoja galvu, it kā pats brīnītos par to, ko stāstīja.

—  Likās, ar to veca jam  arī va jad zē ja  beigt —  ko  v ē l vairāk? 
T aču  nē. N ākam ajā acum irklī v iņ š pagriezās uz m anu pusi un 
uzsauca:

«Skrej atņem  viņam  šauteni!»

Es sajutos tā, it kā  mani kailu  būtu nostādījuši visp ārēja i ap ska
tei. Protams, ko  k ā jas nes, es m etos klāt Kongo. K ā  šodien vē l 
atceros viņ a  m ilzīgās rokas, kuras b ija  sakam pušas sadragāto c e ļ
galu, un viņa acis, kas aiz drausm īgām  sāpēm  b ija  kļuvušas blāvas.

«Piebeidziet! D aries ātrāk, puis!»
«Kas te v  to teica?» man a iz  m uguras atskanēja G vadalupes balss. 

«Kas te v  teica, ka te v i grib nogalināt?»
«N ogaliniet, d ieva  dēļ! Gan atradīsies kāds, kas te v  sam aksās 

par šo teātri, nolādētais veci! Par mani tu  krietni saņemsi.»
«Viņš to arī ir pelnījis!» man izspruka, bet es tūdaļ iekodu m ēlē.
G vadalupe noskatīja  mani no galvas līdz kājām .
«Vai tu zini K ubā kādu cilvēku, kas man būtu p ied āvājis  par 

K ongo dzīvību  naudu?»



Taisnību sakot, es apmulsu. A b i m anī lūkojās nogaidoši. Taču, 
ja  nu es kaut ko  b iju  iem ācījies saprast G vadalupes raksturā, tad 
tas b ija  v iņ a  domu gājien s zinām os brīžos. Es nodūru acis, it k ā  
lūkodam s kaut ko  atcerēties, pēc tam stingri pateicu:

«Nē, G vadalupe, tāda c ilvē k a  es nezinu.»
M um s v ē l atlika sam eklēt zēnu. Pa K ongo pēdām  m ēs uzgājām  

uzkalnā un ieraudzījām  puisēnu. V iņ š  tik  strauji m etās klāt kru st
tēvam , it kā zinātu, ka v ien īg i pie sirm galvja  krūtīm  va r p aglāb 
ties no visām  briesm ām .

Tas tad arī ir  viss. M ēs atgriezām ies pie ievain otā  K ongo, un 
sirm galvis viņam  pateica, kā va r nokļūt, līdz kādai zinām ai m ājai, 
ku r uzticam i c ilvē k i viņ u  uz laiku  paslēps un klusībā, tālu  prom 
no ziņ kārīgajiem  skatieniem  izārstēs. Pēc tam viņ š uzsēdināja pui
sēnu pie sevis seglos —  un mēs trijatā  jājām  m ājup. Es nenolaidu 
acu  no G vadalupes un n ev arē ju  v ie n  beigt brīnīties: kalsns, n e v a 
rīgs, bet šito izturību, un se jā  pat ne zīm es no nogurum a v a i u z
traukum a. Kram s, ne cilvēks!



A B R A H A M S  V A LD ELO M A R S, 

peruāņu rakstnieks

KABAUERO KARMELO

I

K ādu dienu pēc brokastīm , kad saule jau  cepināja, mēs ierau 
dzījām , ka pāri laukum am  uz mūsu m ājām  auļo jātnieks, iecirtis 
p iešus sānos staltam  rumakam: v ē jā  p landījās košais kaklauts, tr ī
suļoja  seglu  segas melnās, zīdainās bārkstis, kū ļā jās cieši p iestū
ķētā  pārliekam ā soma.

M ēs uzreiz pazinām  jātn ieku. Pēc ilgas prom būtnes pārradās mā
jās  mūsu vecā k a is  brālis. M ēs izskrējām  viņam  pretī, kliegdam i kā 
negudri:

—  Roberto! Roberto!
Jātnieks ie jā ja  b ruģētajā  pagalm ā, kura žoga stabus a p v ija  

tīteņi un pasiflora, gluži kā vēn as c ilvē k a  rokas, un nolēca no zirga 
tieši mūsu apkam pienos.

C ik  p riecīga  gan b ija  m ana māte! V iņ a  aptaustīja dēlu, g lāstīja  
v iņ a  iedegušās rokas, viņ ai likās —  dēls k ļu v is  vecāks, vā jā k s  un 
skum īgāks. Pat nenom etis putekļainās drānas, Roberto kopā ar 
mums, saviem  brāļiem  un māsām, izskrēja  cauri visa i m ājai: ie lū 
ko jās savā istabā, apskatījās mantas, kas b ija  nākušas klāt viņa 
prom būtnes laikā, un beidzot izgāja  dārzā.

—  Bet kur tad mans vīģeskoks?
A pbēdināts viņš m eklēja  ar skatienu koku, kura sēkliņu pirms 

aizbraukšanas pats b ija  ierušinājis zemē. M ēs iesm ējām ies.
—  Tu stāvi zem savas v īģ e s ! . . .
K oks b ija  izaudzis un sakuplojis, v ie g ls  jūras v ē jiņ š  klusi ša l

k o ja  tā lapotnē. Brālis aptaustīja stumbru, m aigi notrausa putekļus 
no lapām, kas p ieskārās v iņ a  sejai. Pēc tam m ēs atgriezām ies 
ēdam istabā. U z galda gu lē ja  v iņ a  lie lā  pārliekam ā soma; viņš ņēm a 
no tās lau kā citu  pēc citas dažādas dāvanas un ap d āvin āja  katru 
no mums. C ik  brīnum ainas b ija  šīs mantas! Kur gan viņš nebija  
u zturējies un ko  tik  v ien  n eb ija  pārvedis! A r  m iežu salm iem  appīti 
balti sieri, ar kuriem  tik  slaven a K ebradadeum aja; kokosriekstu, 
va lriekstu  un m andeļu saldumi; no vārītām  pupiņām  pagatavoti 
gardum i apaļos ķirbīšos, kas izrotāti ar sukādes kubiciņiem  un aiz- 
vā k o ti ar vāciņiem , uz kuriem  uzrakstīti šo C in čibaho izgatavoto  
kārum u nosaukum i; papīra kārbiņās iesaiņoti cepum i no kartupeļu



m iltiem  un olu dzeltenum iem , vieg li, gaisīgi un saldi; no akm ens 
izvirpotas svēto  figūriņas, kuras pārdod S jerras tirgū; manhar- 
b lan k o1 kārbiņas; saldie p ildītie greipfrūti un . . .  sarkanbaltas au k
las, ar ko  sasiet k ā jas cīņas gaiļiem . Brālis b ija  pagādājis dāvanas 
mums visiem  un, pasniegdam s tās, ikreiz  piebilda:

—  Tas m ām iņ ai. . .  Tas R o s a i. . .  Tas m āsiņai H e s a i. . .  Tas 
Ektoram  . . .

—  Bet tēvam ? —  m ēs vaicājām , kad viņš b ija  sadalījis visas dā
vanas.

—  N ekas . . .

1 M a n h a r b l a n k o  —  kārum s, kas p agatavots no v istas baltās gaļas, cukura, 
piena un  m aisa m iltiem . R eizēm  gaļa  tie k  aizstāta a r m andelēm .



—  Kā? Tu tēvam  neatvedi itin neko?
V isa s ģim enes m īlulis pasm aidīja un pasauca kalpotāju.
—  A tn es Karm elo! —  viņš sacīja.
Pēc brīža kalpotājs a tg jiezās  ar būrīti un izlaida no tā gaili; ticis 

brīvībā, gailis izstaip īja  notirpušās kājas, savēcin āja  spārnus un 
ska]i nodziedāja:

—  Ki-ke-ri-gī!
—  Un tas tēvam ! —  brālis pavēstīja .
Tā m ājās ieradās mūsu tagad jau  tālās bērnības draugs; šī 

drauga dzīves stāsts ir pelnījis, lai par to pastāstītu, un atmiņas par 
v iņ u  vē l šodien ar skum jiem  ēnu spārniem  vēd ī pār mūsu ģim e- - 
nes pavardu. A tm iņas par kab aljero  Karm elo.

II

Pār Pisko ausa zaigojošs rīts. K lusi švīkstot nakts ēnām, kas 
izgaisa jaunas dienas starojum ā, m ēs ieklausījām ies, kā  m āte ro
sās ēdam istabā, gatavodam a tēvam  kafiju . T ēvs steidzās uz kan 
tori. M āte m odināja kalponi; č īkstēja  ārd urvju  aprūsējušās eņģes; 
d ziedāja  gailis, un viņa balsij cits pēc cita atsaucās v isi kaim iņu 
gaiļi; v a rē ja  dzirdēt jūras dunoņu; m ēs izjutām  spirgto rīta 
dvesm u, veselīg u  dzīvesprieku. P avadījusi tēvu, m āte ienāca mūsu 
istabā, lika  mums nom esties uz ceļiem  turpat gultā un noskaitīt 
lūgšanu tāpat baltajos naktskreklos. Pēc tam m ēs apģērbām ies, un, 
kad bijām  sasukājuši matus, iztālēm  atskanēja m aizes p ārd evēja  
balss. T icis līdz mūsu m ājai, m aizes p ārd evējs sveic in āja  mūs. Tas 
b ija  laipns, labsirdīgs veču ks, m ana m āte stāstīja, ka  jau daudzus 
gadus katru dienu vien ā  un tai pašā laikā viņš ierodas mūsu m ā
jās  uz ēzeļa, sēdēdam s aiz diviem  pītiem  m etāla groziem , kas krau- 
tin p iekrauti ar siltu, kārdinošu maizi. K ā v isa  gan neb ija  šais gro
zos: ir v ien k ārša  zem nieku m aize, ir franču baltm aizes klaipiņi, ir 
sm alkm aizītes un kliņģeri!

M āte izvē lē jā s  m aizi, bet m āsiņa H esa k rā va  to grozā. K ad v e 
čuks b ija  prom, mēs, nolikuši m aizi ēdam istabā uz galda, kas b ija  
pārklāts ar m irdzošu vaskadrānu, devām ies barot kustoņus. M ēs 
paņēm ām  tvirtās m aisa vālītes, izlobījām  graudus groziņā un g ā 
jām  uz korāļu, ku r ap mums tūdaļ sapulcējās mūsu lolojum i. Sa- 
laidās baloži, vistas sāka plūkties graudu dēļ, bet viņām  pa starpu 
lodāja  truši. Paēduši brokastis, d zīvn iek i nāca mums klāt. K aza 
trina galvu  mums gar kājām ; č iep stēja  cālēni; b ikli tu vo jās baltie 
truši —  viņ iem  b ija  garas ausis, apaļas, spožas acis un gluži kā  a iz
vainotam  bērnam  leju p  nolaisti m utes kaktiņi; nesen izšķīlušies pī-



lēni, zeltaini kā olas dzeltenums, pērās silē; savā kaktā  laiku pa 
laikam  iedziedājās aiz kā jas  piesietais Karm elo; pa korāļu  cien īgi 
pastaigājās tītars, kā  vienm ēr, piepūties, viņš izteica mums savu 
nicinājum u, bet pīles, gāzelēdam ās kā resnas matronas, paklusām  
sačukstējās, nosodīdam as šo augstprātīgo bezkauņu.

Un kādu dienu, kad mēs ņēm ām ies ar šiem piem īlīgajiem  ra
dījum iem , no korāļa izm uka jauns gailēns ar izplūkātām  spalvām , 
kuru m ēs bijām  iesaukuši par Plikstilbi. V iņš atgādin āja  izstīdzē
jušu  septiņpadsm it gadu vecu  pusaudzi; turklāt P likstilbis b ija  ķ il
dīgs un kauslīgs; tai dienā, kam ēr korālā v a ld īja  m iers un citi 
putni rātni uzlasīja  graudus, gailēns, m eklēdam s gardāku kumosu, 
uzlēca uz mūsu pusdiengalda un saplēsa vairākus šķ īv ju s  —  un 
tas b ija  nepatīkam i, jo  trauku mums jau  tāpat trūka.

Pie brokastu galda sarunas iev irzījās  par to, ka Plikstilbi derētu 
pārm ācīt, un tēvs, uzzinājis par viņ a  nedarbiem , apņēm īgi pateica:

—  Svētdien  mēs viņ u  izcepsim  . . .
V ien s no m aniem  brāļiem , A n filokio , raudādam s iestājās par 

Plikstilbi, kas b ija  v iņ a  audzēknis. V iņ š  ap galvoja , ka šis gailis 
došot lieliskus pēctečus. Un, kopš m ājās esot uzradies, K arm elo, 
v isi greizi skatoties uz Plikstilbi, lai gan pirms tam viņš b ijis visa 
korāļa cerība un v ien īga is  d ižciltīgais aristokrāts.

—  K āpēc tad mēs nekaujam  pīles? —  viņš sacīja, aizstāvēdam s 
gailēnu. —  V iņ as to v ien  zina kā p iegānīt ūdeni, v a i kazlēnu, kurš 
v a k a r  nom ina cālēnu, va i netīrīgo  cūku, kas prot v ien īg i ēst un 
urkšķēt, v a i arī baložus, kuri nes n e la im i. . .

V isi centās A n filo k io  pārliecināt, ka kazlēns ir burvīgs radī
jum s ar m aigu viln iņu  un tikko dīgstošiem  radziņiem, jautrs, ku s
tīgs un piem īlīgs, turklāt nevien s n av redzējis, ka cālēnu nominis 
tieši viņš. Resnule cūka d zīvo  mūsu m ājās kopš dzimšanas. Un ba
loži ar vēd ekļveid īg iem  spārniem  tik jau ki plivinās gaisā —  gluži 
kā  balti karodziņi; viņ i uzlaižas uz m ājas dzegas un tur klusi dūdo, 
nesteidzīgi un rūpīgi vīdam i savas ligzdas un vilkdam i laukā cits 
citam  no guznas maisa graudiņus, lai pabarotu ar tiem  mazos put
nēnus.

N abaga P likstilbja liktenis b ija  izlemts. M ani brāļi gan aizbilda 
par viņu, taču, pirm kārt, v iņ a  nedarbi mums b ija  dārgi m aksājuši 
un, otrkārt, nelaim īgajam  b ija  tikai viens, turklāt m az ietekm īgs 
aizstāvis —  viņ a  saim nieks, mans brālis. Sapratis, ka tiesas izm ek
lēšana beigusies un katrs saņems pēc nopelniem , brālis nodūra 
galvu . D ivas lielas asaras ieritēja  viņa šķīvī, un viņš ar mokām a p 
v a ld īja  elsas. M ēs v isi klusējām . Tad m āte p iecēlās no krēsla, p ie
gāja  p ie  zēna un, noskūpstījusi to uz pieres, sacīja:

—  N eraudi, mēs viņ u  neēdīsim  . . .
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Ill

Ja jūs ietu laukā no Pisko pāri nelielam, klusam bezvārda lau
kumam, kas pārklāts baltām jūras sāls nogulsnēm, pāri laukumam, 
kas atrodas blakus dzelzceļa stacijai, un tad uz dienvidiem pa 
Kastiljo ielu līdz pat tās galam, jūs nonāktu kādā citā —  vēl ma
zākā laukumā, kur Lieldienās dedzina sārtā Jūdasa tēlus. Šo smil
šaino laukumu, ko vietām  klāj savvaļas malva, rietumu pusē ap
skalo jūra, māju vietā šeit plešas tās zaļais paklājs; glāstīdami 
valgo krastu, viļņi pārklāj to ar smalkām putu mežģīnēm.

Šeit ostas pilsēta izbeidzas, un tālāk uz dienvidiem aizlokās šaurs 
zemes ceļš, pa labi no kura plešas jūra, bet pa kreisi —  šaura ne
līdzenas zemes strēmele, vietām auglīga, vietām  neauglīga; aiz tās 
uz austrumiem stiepjas tuksnesīgs līdzenums, kura malā šur tur, 
gluži kā sargkareivji, stāv vientuļas panīkušas palmas, zemi, dzīs
laini vīģeskoki un trauslie, pūkainie toniusi. V ējš  veļ viļņus pa 
skorpionzāles puduriem, kas sākumā ziedu laikā ir zaļi un sulīgi, 
bet rudenī sausi un sarkani kā vērša asinis. Šīs tuksnesīgās tel
pas dziļumā, gluži kā nobijušās no klusuma apņemtas neauglības, 
nelielos bariņos saspiedušās palmas, kas atgādina līdzenumā klīs
tošus svētceļniekus vai nelaimē nokļuvušus cilvēkus.

Turpinot ceļu, krastmalā var ieraudzīt pelēkā, virmojošā jūras 
dūmakā tinušos Sanandresdelospeskadoresu, ciematiņu, kur dzīvo 
vienkāršie zvejnieki; viņu būdas piemetušās starp dunošo liedagu 
un saules kveldēto līdzenumu. Bet apkārt drūzmējas palmas, un cil
vēku mājokļiem patvērumu dod vīģeskoku ēna, tik bezrūpīga un 
spirdzinoša, itin kā labais dievs šos kokus nemaz nebūtu nolādējis 
vai arī šis lāsts jau zaudējis savu spēku, un koks, kas turējis savos 
zaros nodevēju, jau pilnām izcietis savu sodu, un tagad katrs tā 
ziediņš rada augli, kas ienākas un pārplīst.'

Šai gleznainajā ciematiņā mājokļus pin no trauslām niedrēm un 
pārklāj ar vieglām  mašām, bet pie durvīm gluži kā sargkareivji 
slejas palmas; blakus kādai būdai, kas atlaidusi platos sānus uz 
mīkstajām smiltīm, snauž saulē spīguļojoša zvejas laiva; tās buras 
saritinātas gar bortiem gluži kā izstieptas rokas, mierīgi guļ airi, 
bet starp tiem atpūšas viegla stūre, izdobis ķirbis, ar kuru izsmej 
no laivas un izlej jūrā ūdeni, un virves kā murskuli savijušās aiz
migušas čūskas. Un zvejas tīkls ar viegliem  korķa pludiņiem gar 
malu itin kā balta mantija gādīgi apņem nelielo kuģīti.

1 Acīmredzot šeit apspēlētas divas bībeles leģendas: par to, k<i Kristus nolādējis 
vīģeskoku par neauglību, un par Jūdasu, kas pakuries vīģeskoka zarā.



Pašā dienas vidū, kad doku paēnā glāsains v ē jiņ š  u zvēd ī mieru, 
blakus laivai va r  redzēt sirmu zvejn ieku , kas pin tīklu; ar rēpuļai- 
niem  pirkstiem  viņš sien linu auklā  m ezglus, veid o  tik la  acis, kurā 
iepinas iztram dītās zivis, bet viņ a  ve ča  tīra iep riekšējā  vakarā  no
ķertās sidrabainās zivtiņas, kuru zviņas saulē spīguļo spožām 
dzirkstīm ; p ie večas kājām  suns aposta z iv ju  ķidas. Turpat tu 
vum ā korālā, ko iežogo m ilzīgi v a lz iv ju  kauli, p liki bērneļi pūlas 
uzrāpties m ugurā dziļdom īgam  ēzelītim , citi sauļojas liedagā, bet 
zem nojum es lielāks zēns slīpē airi, sprigana, spēcīgi noaugusi m ei
tene v e lk  no akas ūdeni, un virs  nabadzīgā m ajokļa  šaudās kaijas, 
spalgi un līksm i klaigādam as.

Blakus la ivai svētla im īgā m ierā guļ zaļoksnējs, īsās biksēs tēr
p ies jauneklis, īsts jūras dēls, ko apreibinājusi karstā brīze un v a l
gais, siltais gaiss, kas ceļas augšup no smiltīm. V iņ š atlaidies visā 

• garum ā uz zemes, uzlicis vienu uz otras spēcīgās, m uskuļainās k ā 
jas  ar apaļiem  pirkstiem , kuros iegrim uši mazi, zvīņām  līdzīgi nagi. 
Jauneklim  m elnīgsnēja, v ē ja  appūsta seja, m azliet pavērta  mute, 
no kuras plūst m ierīga elpa, un varenas, kailas krūtis, kas vien m ē
rīgi paceļas D zīves ritma taktī, v isharm oniskākajā ritmā no visiem , 
kādus d ievs devis pasaulei.

D ienas vidū  Sanandresas ielas kļūst tukšas —  un vairs nekas 
netraucē m ieru šai ciem atā, kur ied zīvotāju  n av va irāk  kā dateļu 
pārdesm it šejien es palmās. M anā laikā šeit nebija  nedz baznīcas 
nedz garīdznieka. Svētdienās, tiklīdz uzausa gaisma, Sanandresas 
ied zīvo tā ji devās uz pilsētu, vezdam i līdzi ar svaigām  zivīm  a p 
krautus ēzelīšus, bet pēc tam baznīciņā kārto ja  savas lietas ar 
dievu. Šie godīgie  ļaudis ar atklātām  sejām  un m ierīgu skatienu, 
vien k āršie  un lēnprātīgie  indiāņu rases tirasiņu pārstāvji, tieši, lai 
arī attāli Saules b ērnu1 pēcteči, kājām  izstaigāja  visus ceļus, tāpat 
kā kādreiz laim īgajā inku valdīšanas laikā lielos pulkos gā ja  gar 
visu  piekrasti, dodam ies uz templi, lai pielūgtu labo orākulu Pača- 
kam aku2; pārliekam ās somās viņ i saudzīgi nesa ziedu, atmiņā —  
lūgum us, bet v iltu s neskartajās sirdīs —  ticību.

V iņ u  dzīvi neaptum šoja neviens strīds; v īri neskūpstīja  citas s ie
v ie te s  kā  v ien īg i savas sievas; šiem  c ilvēk iem  ar skaidrām  d v ē 
selēm  un stingriem  d zīves uzskatiem  m ilestība, neizsīkstošais naida 
un ļaunprātīgu tenku avots, b ija  tikpat dzidra un klusa kā avota  
ūdens.

N o spēcīgiem  un veseliem  tēviem  sievietes, kas nepazina v e c 
mātes, dzem dēja lieliskus bērnus ar apaļīgām  rociņām  un kājiņām ;

1 S a u l e s  b ē r n i  —  inki, senie Peru ied zīvotāji, kas pielūdza Sauli.
2 P a č a k a m a k s  —  inku d ievība.



jūras gaiss p iepild īja  viņ u  plaušas; bērni auga uz karstām  smiltīm, 
zem dāsniem  saules stariem ; šeit viņ i iem ācījās peldēt un sav a l
dīt jūras stihiju, vad īt caurum otas laivas, kuras p ieplūda ar ūdeni 
un grim a viļņos.

Jauni, spēcīgi, v ē l dzīves nesam aitāti un labsirdīgi —  viņ i b au 
dīja  savu  jaunību, kam ēr garīdznieks no Pisko sav ien o ja  viņus p ā 
ros, un tad viņ i v ija  jaunu ligzdu, iekārto ja  saim niecību un atde
vā s  laim ei, kam ēr sim tgadīgi bruņurupuči, ģim enes pavardu sargi, 
bezkaislīg i v ē ro ja  la ika  ritumu; bezgala  daudz pieredzējuši, no
guruši, neko vairs neprasīdam i no dzīves, v iņ i raudzījās ar asaro
jošām  acīm  uz jūru, kurp viņ iem  va irs  n eb ija  lem ts doties, un 
katru  dienu saulrietā ilg i raudāja, kam ēr saule pam azām  nogrim a 
jūrā, un tad v iņ i paslēpa g alvu  zem šķautnainajām  bruņām  — lai 
d zīve  rit savu  ritējum u, gudrie bruņurupuči vairs nekam  netic un 
tikai gaužas par pasaules m ūžseno ļaunumu, laiski, nekustīgi, n e
au glīg i un v ie n tu ļi . . .

IV

V iņ š b ija  skaists, stalts, stiegrains un drūms; viņa sm ailā, sar
kanā g a lva  atgādināja lepna h idalgo galvu , taisnīga un cēlsirdīga 
bruņinieka galva. V iņam  b ija  lokā izliekta  aste, kas m irguļoja v i 
sās varavīksn es krāsās; koši sarkana bārda; plāna, ugunssarkana 
sekste un ass, tēraudciets knābis; acis spridzīgas, apaļas, skatiens 
bargs un augstprātīgi vēlīgs. V iņ š grieza  pretī gluži kā  va iro gu  sa
v a s  varenās krūtis ar gaišbrūnām  spalvām . V iņ a  spēcīgās kājas, 
ko  k lā ja  cietas plēksnītes un a izsargāja  asi piešu pusm ēneši, a tgā
dināja vidu slaiku  karotā ja  bruņas.

K ādu dienu pēc pusdienām  tēvs p avēstīja  mums jaunum u. V iņš 
b ija  devis piekrišanu p iedalīties ar K arm elo gaiļu cīņās Sanandresā 
divdesm it astotajā  jū lijā . A tte ik ties  nebija  iespējam s, jo  b ija  pa
klīdušas valodas, itin kā K arm elo būtu gailis b ez ciltsrakstiem , lai 
gan mūsu m ājās v iņ š b ija  populārāks par pašu alkaldu. Tas a iz
skāra tēva  godu. Izcēlās ķīviņš. V ārd u  pa vārdam , līdz tika n oslēg
tas derības un noteiktas likmes. Pēc m ēneša Karm elo va jad zē ja  
m ēroties spēkiem  ar A hiseko, tādu pašu izcilu  čem pionu, kāds b ija  
m ūsējais, daudzu slavenu cīņu uzvarētāju; arī v iņ a  saim nieks b ija  
kaislīgs gaiļu  cīņu cien ītājs. Šis jaunum s mūs dziļi apbēdināja. 
K arm elo stāvēja  priekšā cīniņš n evis uz dzīvību, bet uz nāvi ar 
sp ēcīgāku  un jau nāku  pretinieku. Karm elo d zīvo ja  mūsu m ājās



jau  trīs gadus, un, kam ēr m ēs augam  lielāki, viņš pam azam  n o v e 
coja. K āp ēc gan tāda cietsirdība —  likt viņam  tagad cīnīties!

Beidzot briesm īgā diena b ija  klāt. M ājās v isi sta igāja  kā  ūdeni 
m utē ieņēm uši. M ūsu Karm elo tren ēja  kāds svešs v īrs  —  veselu  
nedēļu viņš ieradās katru  dienu. M um s b ija  a izliegts pat paskatī
ties uz gaili. D ivdesm it astotajā jū lijā  —  dienā —  atkal atnāca 
treneris un izņēm a no kārbiņas tērauda pusm ēnesi ar m azām  sik
sniņām; tas b ija  ka ra vīra  zobens. T reneris ņēm ās to uztrīt, iz
m ēģināja uz naga un rādīja  tēvam . Pēc tam klusēdam i, ar tādu 
kā  traģisku  m ieru viņ i paņēm a gaili —  un treneris aiznesa v iņ u  
uz rokām  gluži k ā  bērnu. V iņam  nopakaļ kalpotājs nesa nazi, 
un divi mani brāļi noslēdza gājienu.

—  Kāds barbarism s, —  m āte noteica.
M āsas raudāja, bet pati jaunākā, Hesa, man klusi pačukstēja, 

kad  p rocesija  b ija  jau  aiz vārtiem :
—  Ej, lūdzams, arī t u . . .  V ism az pieskatīsi nabadziņu . ..

V iņ a  a izk lāja  acis ar rokām  un iešņukstējās v ē l nevaldām āk. Es
tūdaļ izslīdēju  laukā pa durvīm  un m etos viņiem  pakaļ, pēc dažiem  
kvartāliem  biju  viņus jau  panācis.

M ēs iegājām  Sanandresā. C iem atā b ija  svētki. Par godu Dzim 
tenes dienai p ie  m ājām  p līvo ja  karogi. Šos svētkus Sanandresā a t
zīm ēja ar lielām  gaiļu  cīņām, uz kurām  ieradās saim nieki un b a
gātn ieki no v isas ielejas. Krodziņos, kuru priekšā veselām  arkām  
le ju p  slīga zirnekļu tīm ekļiem  apausti v īto lu  zari, jautri šķindēja 
trauki; tur tirgo jās ar č ič u 1, cūkgaļas desu, svaigām , uz oglēm  ce p 
tām  zivīm , kas p eld ēja  sīpolu m ērcē. Skaļš, svētku  drēbēs tērpts 
pūlis p ild īja  iebraucam ās vietas. Z v e jn iek i d ižojās jaunos k re k 
los ar sarkanām  un baltām 2 svītrām ; g a lvā  viņiem  b ija  niedru plat
males, k ā jās  a lp argati3 un koši lakatiņi ap kaklu.

M ēs devām ies u z gaiļu  cīņas laukum u. K upli vīģesko ku  zari v e i
doja  itin kā iee ju  arēnā. T ēvs un va irāk i viņ a  draugi ieņēm a savas 
vietas. V iņ iem  pretī iekārtojās tiesnesis, bet pa labi —  slavenā 
kau jin ieka  A h isek o  saim nieks. Ieskanējās zvaniņš, skatītāji apsē
dās, un svētk i v a rē ja  sākties. N o pretējām  pusēm  laukum ā uznāca 
d ivi cilvēk i, katrs nesdam s pa gailim . A r  īpašām  kustībām  viņi 
iesvied a  gaiļus aplī. N ozibsnīja  naži. Divi bezpalīd zīgi putni, d ivi 
sāncenši, nolūkojās v ien s otrā. V ien s no viņiem  iedziedājās, otrs

1 C i č  a  —  no m aisa v a i dažādiem  augļiem  p agatavots alkoh olisks dzēriens.
2 Sarkans un balts —  Peru n acion āla karoga  krāsas.
3 A l p a r g a t i  —  paštaisītas sandales.



satraukti atbildēja un paskrējās uz apļa vidu; pretin ieki atkal 
ieurbās v ien s otrā skatieniem  un, izstiepuši uz priekšu kaklus un 
sabozuši spalvas, ar negantu niknum u m etās cīņā. Sitās spārni, uz 
visām  pusēm lidoja spalvas, pūlis trakoja. Dažas sekundes spīva 
cīņa, un v ien s no gaijiem  saļima. V iņ a  smailā, sarkanā g a lva  atdū
rās pret zemi.

—  V iņš a izvēra  knābi, senjori! —  atskanēja tiesneša balss.
U zvarētā js savēcin āja  spārnus, uzbudinātā publika aplaudēja,

un abus asinīm  noplūdušos gaiļus aiznesa no laukum a. Pirm ā cīņa 
b ija  beigusies. Tagad b ija  mūsu kārta —  K abaljero  K arm elo kārta. 
N ep acietīga  čaloņa pāršalca skatītāju  rindas.

—  A h iseko  un Karm elo!
—  Likme?
—  Simt solu.
A tk a l nošķindēja tiesneša zvaniņš, man pār m uguru pārskrēja 

drebuļi.

V isi saspringa gaidās; laukum ā atkal iznāca d ivi —  katrs ar savu 
gaili. Iestājās nāves klusums, sāncenšus iem eta aplī. Salīdzinājum ā 
ar citiem  gaiļiem  mūsu K arm elo izskatījās vecs  un nevarīgs, un 
tāpēc visi lika cerības uz viņ a  pretinieku, itin kā  pareģodam i K a r
m elo neizbēgam u nāvi. Tiesa, arī viņam  atradās līdzjutēji, kas 
ticē ja  viņa uzvarai, taču lielais vairum s deva priekšroku A hiseko. 
T ik līd z Karm elo atradās aci pret aci ar savu ienaidnieku, viņ š sāka 
dzīties tam virsū, sist ar spārniem  un kare iv īg i klaigāt. O trais gai
lis, kura stājā un rīcībā, patiesību sakot, ne sevišķi izpaudās d iž
ciltība un zilās asinis, izturējās tiklab  piesardzīgi, kā augstsirdīgi; 
v iņ š ar nicinājum u skatījās uz mūsu K arm elo un pastaigājās pa 
laukum iņu gluži kā saim nieks. Beidzot, sajutuši kau jas degsmi, 
gaiļi m etās uz apļa vidu un, izstiepuši kaklus ar saboztām  spalvām , 
sadūra kopā knābjus, taču neviens nekāpās atpakaļ. A h iseko  p ir
mais bruka virsū savam  pretiniekam , un cīniņš sākās. Saspringtā 
klusum ā skatītāji sekoja neparastai kaujai, bet es lūdzu svēto  ja u 
n avu  palīdzēt mūsu veca jam  karavīram  godam  izturēt šo kauju.

K arm elo cīn ījās kā rūdīts karavīrs, kurš labi pārzina bīstam o 
kara m ākslu. V iņ š  centās ievainot pretin ieku ar piešiem , pie ku 
riem  b ija  piestiprināti asie  naži, un ne reizi viņam  neknāba: tā 
būtu bijusi g ļēvu līb a  un nelietīga  viltība, —  turpretī A hiseko, 
lielībn ieks un nekauņa, dom āja, ka  visu  va r panākt ar lēcieniem  
un spārnu sitieniem . A izelsušies abi uz brīdi apstājās. A sin s strau
m īte tecēja  le ju p  pa K arm elo kāju. V iņ š  b ija  ievainots, taču, šķiet, 
nejuta sāpes. Likm e par A h iseko  a izv ien  auga, un līd zju tēji jau ap 
sveica  šī m uļķīgā putna saim nieku. Pretin ieki atkal sanāca kopā, 
K arm elo negaidīti iedziedājās un, a tcerējies pagājušos laikus, tik



zibenīgi, ar tādu niknum u klupa virsū  savam  pretiniekam , k a  ar 
v ien u  sitienu n otrieca viņu  zemē. K ad A h iseko  piecēlās, sākās ju 
ceklīgs, nežēlīgs kautiņš. Beidzot sm agi ievainotais K arm elo no
gāzās . . .

—  Bravo! Bravo, A h iseko! —  g a v ilē ja  viņ a  līd zju tēji, u zskatī
dami, ka v iņ i jau  vinnējuši.

Taču tiesnesis, kas v ē r īg i sekoja visiem  cīniņa sīkum iem  un spē
les noteikum iem , paziņoja:

—  Nē, senjori, viņa knābis v ē l n av atdūries pret zemi!

Un K arm elo piecēlās. V iņ a  pretinieks, itin kā  cenzdam ies p aze
m ot K arm elo, p ienāca pavisam  tuvu, taču neaizskāra to. Un tad 
sāpes un zaudējum a rūgtum s itin kā iedvesa viņam  visu cīņas 
gailu  drosmi. V iņ š izslējās kā  ievainots kareivis  un d eva  savam  
ienaidniekam  precīzu  un izšķirošu sitienu, kas n ogu ld īja  to uz v i 
siem  laikiem . Un tikai tad, kad A h iseko  pieskārās ar knābi zemei, 
asinīm  noplūdušais K arm elo atļāvās nogulties. C īņ a b ija  uzvarēta; 
laukum ā sacēlās neiedom ājam s troksnis. V isi ap sveica  manu tēvu  
ar uzvaru, un, tā kā šī b ija  visinteresantākā spēle, skatītāji sāka 
izklīst, bet gaisu aizv ien  tricināja  sajūsm as saucieni:

—  Lai dzīvo  Karm elo!
M an un m aniem  brāļiem  atdeva gaili, un mēs ar sm agu sirdi n e

sām to m ājās gar jūras krastu; ieņēm uši m utē v īn o gu  degvīnu, mēs 
slacījām  to zem spārniem  mūsu uzvarētājam , kas ar katru brīdi 
k ļu va  vārgāks.

V

D ivas dienas mēs rūpējām ies par Karm elo. M ēs abi ar Hesu d a 
rījām  visu, ko  varējām . Pat bāzām  viņam  m aisa graudus tieši 
knābī, taču nabadziņš n ev arē ja  nedz ēst, nedz p iecelties kājās. V is i 
m ājin ieki b ija  nobēdājušies. O trajā  diena, kad abi ar māsu pēc 
skolas aizgājām  viņu apraudzīt, viņš b ija  tik  vārgs, ka  mēs aprau
dājām ies. M ēs pūlējām ies padzirdīt K arm elo tieši no delnas, g lāstī
jām  viņu, bāzām viņam  knābī granātābola sēkliņas. Pēkšņi gailis 
p iecēlās kājās. T u vo jās vakars, un pa logu istabā, ku r gu lēja  K ar
melo, iespīdēja  rietošās saules asiņainais stars. G ailis pienāca pie 
loga, paskatījās uz gaismu, vāri sav icin āja  spārnus un p ievērsa  
skatienu debesīm . Pēc tam atkal kram pjaini izpleta zeltainos spār
nus un, itin kā sajutis tajos spēkus, iedziedājās. Tad pakāpās m az
liet atpakaļ, nolieca savu zeltaini m irguļojošo kaklu  uz krūtīm, n o 
drebēja  un saļim a uz grīdas, izstiepis nevarīgās, ādas plēksnitēm



klātās kājas; pēc tam paraudzījās uz mums, paraudzījās ar m īles
tību un izlaida garu.

M ēs sākām  raudāt. Skrējām  m eklēt māti. Un vairs mēs n eredzē
jām  mūsu K arm elo. T ovakar pie vakariņ u  galda v isi b ija  skum īgi. 
M āte nebilda ne vārda; eļļas lam pas d zelten īgajā  gaism ā grūtsir
dīgi k lusējām  arī mēs. N ākam ās dienas rītausmā, kad izgaist nakts 
ēnas, m ēs vairs nedzirdējām  K arm elo p riecīgo  dziedāšanu.

Tāds liktenis b ija  lemts nezinām ajam  varonim , mūsu bērnības 
m īļotajam  draugam  K abaljero  K arm elo, bruņinieku bruņiniekam , 
pēdējam  no tīrsugas cīņas gaiļiem , ar kuru vispāratzīto slavu  tik  
daudzus gadus lepojās K aukato ziedošā, auglīgā  ieleja .



k A R L O S S  S A M O IJ O A  Č IN Č 1U J A ,  

gvatcm aliešu rakstnieks

CABELA

A u gu sta  pirm ajās dienās es iz jā ju  no Sanhuliano plantācijām , lai 
nopirktu kukurūzu, ko izsniegt dienas strādniekiem .

Laiks b ija  lietains. Pērkona negaisi un lietavas bija  nogāzuši 
zem ē tik  daudz ūdens, ka ceļi b ija  k ļu vu ši galīgi neizbrienam i.

M eklējo t graudus, es klīdu  no p lantācijas uz p lantāciju , no v ie 
nas apdzīvotas v ietas  uz otru, līdz nonācu K oatepekes ciem a galā, 
kur m azā m ājiņā ar dakstiņu jum tu v ien tu līg i d zīvo ja  senjors 
Pablo Kolindress, b ijušais apkārtceļojoša cirka kum ēdiņu rādītājs.

K ad n okļu vu  pie Kolindresiem , b ija  jau  vakars. Sirm galvis ļoti 
p riecājās par manu ierašanos un uzaicin āja kopā ar viņu un viņ a 
sievu  ieturēt vakariņas. K am ēr mēs sēdējām  pie galda, uznāca at
kal lietus gāze. Es ilg i gaidīju, va i nem itēsies līt, un senjors Pablo 
tikm ēr k a v ē ja  m an laiku  ar sarunu. Beidzot viņš sacīja:

—  D iem žēl nevaru  jum s piedāvāt p iek lā jīg u  istabu —  pats re
dzat, c ik  trūcīgi m ēs dzīvojam  . . .  Bet, ja  jūs mūsu viesm īlību  neno
peltu, mēs jūs varētu  iekārtot tepat aiz šķērssienas. V a i nav tiesa, 
Efrasij?

V a irs  necerēdam s, ka  lietus gāze pierim s, laipno p iedāvājum u 
pieņēm u. Senjors Pablo mani ieved a istabelē, kurā pie griestu 
sijas b ija  piekarināts šūpuļtīkls, un atstāja mani, teikdam s:

—  Nu, jaunais c ilvēk , neko darīt —  mēs taču esam  uz lau 
kiem  . . .  N o vē lu  saldu dusu, bet, ja  jum s gadītos ieraudzīt Čabelu, 
nebaidieties.

D ienas nogurum s m anus jutekļu s b ija  tik  ļoti notrulinājis, ka 
sākum ā es nem az neņēm u vērā  mana labā drauga brīdinājum u; bet 
p ēc m aza brītiņa, jau  gulēdam s šūpuļtīklā, sāku minēt: kas tā 
Č ab ela  tāda ir? Spoks? K āda plānprāte? Zagle? . . .

Sāku jau  iem igt, kad istabā ienāca senjora Pablo sieva. T u rē
dama rokā sveci, v iņ a  parakņ ājās kādā ve cā  lādē, pēc tam to a iz
v ē ra  un n o v ēlē ja  man labu nakti. Jau durvīs stāvēdam a, viņa p a
griezās atpakaļ un zob galīg i piebilda:

—  Kaut nu tikai Č abela  nesadom ātu j ūs a p c ie m o t. .  .
—  Kas tā Č ab ela  īsti ir?
V e ce n īte  man nekā neatbildēja, tikai sāka aiz sm iekliem  kra tī

ties. S veces liesm a viņas neredzam ajās rokās raustījās. Tad es p a
liku  viens.



Pēc brīža iegrim u dziļā m iegā, kā akm ens iekrizdam s akas d i
benā.

N ezinu, c ik  b ija  pulkstenis, kad es pamodos. Lietus joprojām  
gāza kā ar spaiņiem . N ogu lējis  m uguru, nolēm u pagriezties uz sā
niem. Šūpuļtīkls zem manis salīgojās, un tai m irklī es pavisam  
skaidri sajutu, ka tuvum ā kāds atrodas. V ie g la  šalkoņa, līdzīga 
drānas čabēšanai, kad tā trinas gar šūpuļtīkla  virvēm , lika man 
sasprindzināt uzm anību. N eb ija  šaubu: man virs  galvas kaut kas 
kustējās. K as tas varētu  būt?

Kaut gan v ē l nebiju  pilnīgi uzm odies, tom ēr atcerējos, ka  aiz 
piesardzības —  tā parasti piem īt cilvēkiem , kuri ceļo  šais n o v a 
dos, —  g a lvg a lī uz taburetes biju  nolicis revo lveri un kabatas b a
teriju . A cum irklis —- un es nospiedu baterijas slēdzi: gaism as starā 
p azibēja  tumša, zvīņaina masa un divas m agnētiskas acis, kas b ija  
p ievērstas tieši m a n !. . .

A iz  šausmām vien ā  lēcienā b iju  ārā no šūpuļtīkla, m etos uz Ko- 
lindresu guļam istabas durvīm  un ņēm os tās dauzīt ar dūrēm. Pa 
durvīm  iznāca senjors Pablo un uzreiz paskatījās man pār plecu  
istabā, it kā  jau  iepriekš zinādams, kas noticis. P iegājis p ie  šūpuļ
tīkla, viņš, it kā tas nebūtu nekas sevišķs, no virves, kurā karājās 
šūpuļtīkls, ņēmās atritināt m ilzīgu, resnu čūsku.

To darīdams, viņš vien ā  gabalā m īlīgi bubināja:
—  K o tu te dari, mīļā? N āc šurp, nāc šurp, rakare! M ūžīgi baidit 

c ilvēk u s . . .  K ā te v  nav kauna?
Pēc tam senjors Pablo pagriezās pret mani un m ierīgi paskaid

roja, it kā  runa būtu par visp arastā/o  atgadījum u:
—  M ēs viņu  turam tāpēc, ka viņ a  ir loti m īlīga un ķ er peles un 

kukaiņus. D ažreiz viņa kaut kur pazūd un tad atkal ierodas, kad 
viņ u  nem az negaida.

To teikdam s, viņš pacēla Č abelu  uz augšu, aptina to kā  šalli 
ap kak lu  un izgāja  no istabas, bez m azākās zobgalības novēlēdam s 
man labu nakti.



H OSE DE L A  K U A D R A , 

ekvadoriešu  rakstnieks

GVASINTONS

Stāsts par M on tuviļas kaimanu

Esmu sastapis kaim anu m edniekus visd ažādākajās —  dažkārt pat 
necerētās vietās. D ažreiz šīs sastapšanās ir bijušas tik  neparastas, 
ka tās varētu  izskaidrot v ien īg i ar šo c ilvēk u  nomadu dzīves veidu  
un ar viņ u  paradum u klaiņot tālu prom no upēm un purviem  —  
droši v ie n  neapzinātā tieksm ē aizm irst par tām baism īgajām  b ries
mām, ar ko saistās viņ u  amats. Reiz es viņus satiku, kad jā ju  no 
G arakoikoas uz Jaguačiem , vietās, kur nevien s kaim anus nekad 
neb ija  redzējis. M ednieki b ija  divi. V iens, jau  p avecāk s kalsns 
vīrs, stipri k lib o ja  —  d ievs v ien  zina kādā tālā  upes līc ī kaim ana 
rīk lē  b ija  palikusi viņ a  labā kāja, norauta tieši līdz potītei.

V īra  klibum s m odināja žēlum u —  viņ š balstījās uz pārāk gara, 
rupji p agatavota  kruķa, kura dēl viņ a  labais p lecs pacēlās uz 
augšu, izliecot rumpi pa kreisi. Tāpēc viņš gāja, sm ieklīgi saliecies 
uz sāniem, un, kaut gan m odināja līdzcietību, viņu  redzot, nebija  
iespējam s savaldīt smaidu. M ēs apm ainījām ies ar šādās reizēs visai 
parastiem  sasveicināšanās vārdiem , un droši v ien  es viņ u  tūdaļ 
būtu aizm irsis, ja  mans mant' n esējs  nepateiktu, ka šis m ednieks 
v ē l joprojām  nodarbojas ar S am  bīstam o amatu un ka starp amata 
brājiem  viņ u  pat daudzina par visprasm īgāko harpūnistu.

O trs kaim anu m ednieks bija  krietni jaunāks, un to va rē ja  no
turēt par sava  v e cā k ā  biedra dēlu vai krustdēlu. V iņu  izskatā bija  
kaut kāda netveram a līdzība.

Puisis b ija  stiprs, platiem  pleciem  un vispār ļoti sp ēcīg i noau
dzis. Bet v iņ a  se jā  jau  skaidri iezīm ējās m alārijas un ankilostom o- 
zes1 pirm ās pazīm es. Toties sastapšanās ar nikniem  plēsoņām  n e
b ija  atstājušas nekādu pēdu. N eb ija  redzam a nevien a skram biņa. 
A cīm redzot līdz šim kaim ani pret viņu  b ija  izturējušies žēlīgi.

K ad m ednieki b ija  p agāju ši garām, es savam  pavadonim  v a i
cāju: ‘

—  K ā to sirm galvi sauc?
—  Selestino Rosado, ■—  ceļa biedrs atbildēja. —  V a i tad jus par 

viņu  nekā neesat dzirdējis?

1 A n k i l o s t o m o z e  —  sm aga m azasinība, trop iskajas zem es ļoti izplatīta 
slim ība.



—  N ē. N o kuras puses viņš ir?
—  N u . . . Selestino Rosado . . . M anuprāt, no . . .  Balzaras vai 

K on go  krastiem .
Un nesējs sāka man par m ednieku stāstīt to mazumiņu, kas v i 

ņam b ija  zināms.
Un nobeigum ā piebilda:
—  V iņ š  taču  ir v ien s no tiem  drosm iniekiem , kas nosita G vasin- 

tonu.
—  Gvasintonu? K as tad tas tāds?
—  G vasintons . . .  Nu, tas ir G vasintons . . .  Šitāds kaim ans . . .
M ans sarunu biedrs izpleta rokas, rādīdams, c ik  garš tas va rē ja

būt.
—  M ilzīgs!
D iem žēl tieši tai acum irklī apvāršņa m alā pazibēja  Jaguaču  b az

nīcas krusts —  un mūsu saruna sāka ritēt citā  virzienā.
Puisis parādīja  ar pirkstu uz krustu, kas laistījās saules staros.
—  Tā, liekas, būsim  klāt.
Un, man pašam  nemanot, bijām  sākuši spriedelēt par citiem  ja u 

tājum iem  —  kāpēc, piem ēram , rīsu raža šogad bijusi tik  laba, bet 
to cenas tik un tā palikušas augstas, tādas pašas kā G vajakilā.

—  Tas viss ir fabriku  dēļ. N o kā gan cita?
Par fabrikām  viņ š d ēvēja  m ehāniskās dzirnavas.
T ā es pirm o reizi m ūžā dzirdēju par Gvasintonu.
T oreiz es vē l nezināju, kāds tu, Gvasinton, Ekvadoras ūdeņos no

barojies m ilzu kaiman, esi bijis.
M an pat prātā nenāca, ka šis astoņus m etrus garais briesm onis, 

kurš kādreiz d zīvo jis  šejien es ūdeņos, sāks uzm ācīgi rādīties man 
sapņos, kad es atpūtīšos savas la ivas pakaļgalā, braucot pa k rā 
čainajām  M ontu vijas upēm.

N ezināju  arī to, ka te v  b ija  sakropļota tava varenā labā ķetna. 
A k , G vasinton, šā novada leģenda!

T ikai vē lā k  man k ļu va  zināms, ka, tāpat kā daudzi slaveni p i
rāti, kas zaudējuši savu  roku no ku ģa aizstāvju  cirv ja , kad kuģi 
saķērās kopā tuvcīņai, arī G vasintons labo ķepu b ija  zaudējis 
kaujā. Bet es nezināju, kādā varo n īgā  cīņā tas b ija  noticis, n ezi
nāju, ka  v iņ a  nocirstā ķep a  m edniekiem  k ļu va  par kau jas uzvaru  
heraldisko zīmi.

Reiz, kad m ēs ar donu M akario  A rriagu  sēdējām  V iktorian o  
A ko b as krodziņā pie alus kausa, viņš man to pastāstīja:

—  M ēs ieraudzījām , ka G vasintons kopā ar vē l vien u  kaim anu 
peld le ju p  pa straumi, uzrāpušies uz kāda plosta p a lie k ā m . . .  Un 
riteņkuģis (šķiet, tas b ija  «Sanhajs», jā, jā, «Sanhajs») uzskrēja 
v irsū  šim plostam. G vasintons k ļu va  nikns un m etās tuvcīņā. Nu,



skaidra lieta, v ien s ritenis viņu  a izķēra un norāva viņam  labo 
ķep u  —  n evar saprast, k a  viņam  visp ār nepārlauza m ugurkaulu. 
Stipri asiņodams, G vasintons apm etās otrādi un d evās atkal uz
brukum ā, bet stūrm anis v e ik li p agrieza  stūri, un no otrā uzbru
kum a izdevās izbēgt. Šā skata acu liecin ieki stāsta, ka  iespaids b ijis 
ļoti spēcīgs. N evien am  n av pacēlusies roka, lai uz kaim anu iz 
šautu. Bet viņ u  va rē ja  bez kādām  pūlēm  nobeigt —  viņš atradās 
tikai d ivu  m etru atstatum ā no kuģa, m edniekiem  tieši acu priekšā. 
Taču G vasintona drosm e visus paralizēja, un jūs droši v ien  būsiet 
ar mani vien is  prātis, ka m ēs ne par ko tā nejūsm ojām  kā par droš
sirdību. T ādēļ G vasintonam  jāva  izm uki, un viņš atkal uzrāpās uz 
plosta.

Tai brīd ī mums pienāca k lāt d ivi vīri, kurus es agrāk  nebiju  re 
dzējis. Dons M akario  man stādīja  viņu s priekšā:

—  H eronim o Pita .. . Sebastjans V isu ete  . . .  Ievērojiet, senjor, 
arī šie abi p iedalījās G vasintona m edīšanā. Jā, tad, kad nolēm a 
viņu  nogalēt. K opā ar mums b ija  Selestino Rosado un M anuelons 
Torress. Pavisam  kādi četrpadsm it vīri. Un mums, va r  teikt, vē l 
laim ējās —  tikai v ien s c ilvē k s  a izgāja  bojā, un vien u  ievainoja. 
Jā, es pareizi saku —  ļoti laim ējās.

Pita un V isu ete  b ija  profesionāli kaim anu m ednieki. Savu m e
žonīgo un cietsird īgo  am atu v iņ i loti m īlēja  un pilnām  paļāvās uz 
likteni. Briesm īgais kaim ans —  upes nezvērs, kas d zīvo  siltos tropu 
ūdeņos, nebija  vien kāršs m ednieka laupījum s. V iņ iem  tas b ija  p re
tinieks, kurš, kaut arī tautā to uzskata par lem pīgu un trulu, īste
nībā b ija  neparasti v iltīg s  un drošs. Pēc viņ u  ieskatiem , kaim ana 
m edībām  b ija  tāda pati jē g a  kā ar zināmu rituālu izdarītai vērša  no- 
duršanai koridā: tā  b ija  m āksla, ko viņi u zskatīja  par tikpat cēlu 
kā m atadora m āksla. Turklāt tādā ce ļā  v iņ i p eln īja  sev  maizi.

Pita, V isu ete  un veca is  M akario  tonakt man pastāstīja par b rī
num ainajiem  G vasintona varoņdarbiem . Par viņa izdarībām  varētu  
stāstīt bez gala, un es ceru  —  kāds par viņu  uzrakstīs garāku 
stāstu. Par to nebūtu nem az jābrīnās —  mūsu dienās taču  itin bieži 
tiek  rakstītas cilvēk u  biogrāfijas, kuri to nem az nav pelnījuši, 
un pat upju  biogrāfijas. Tad jau  G vasintons b iogrāfiju  ir p eln ījis 
pilnā mērā.

Šai gigantiskajā, tum šzaļajā ķerm enī, kuru kā kara ku ģi va i 
viduslaiku  bruņinieku aizsargāja  biezas bruņas, m ājo ja  kaut kāds 
nezinām s gars. N o purngala līdz astes galam  viņš b ija  va irāk  nekā 
astoņus m etrus garš.

K līda baumas, ka  v iņ š b ijis augstsirdīgs kā labsirdīgs pagānu 
dievs. Ja viņam  b ija  jā izvēlas starp zirgu, kas ganās upm alā, un s ie 
vieti, kura upē m azgā veļu , viņš katrā ziņā deva priekšroku  zirgam.



Un pļāpīgās ten kuvāceles ap galvoja , k a  tā v iņ š r īk o jies  nevis 
rijīgum a dēļ, bet aiz līdzcietības pret c ilvēk iem  un vienm ēr, kad 
varējis , izraudzījies par upuri dzīvnieku, n evis c ilvēku.

C ilvēk iem  G vasintons uzbrucis tikai tai gadījum ā, ja  ilgāku  
laiku nebija  v a rē jis  nekā cita  dabūt. Parasti viņš tīri v ien ald zīgi 
p eld ēja  garām  peldētājiem  —  m ierīgs un varens, apzinādam ies 
savu varu  un pat izlikdam ies, ka nevien u  ap sev i n eievēro . Tādās 
reizēs viņš piln īgi apm ierinājās ar m esliem , ko viņam  sagādāja 
gani: vienm ēr, kad lopi b ija  jāpārdzen no vien a  krasta uz otru, 
G vasintons b ija  k lāt kā likts, it kā viņam  kāds slepus būtu ziņojis, 
ka  p ienācis laiks uzrādīt savas tiesības —  M on tu vijas ūdeņu va ld 
n ieka  tiesības. V iņ š aiznesa zem ūdens tikai vien u  vērsēnu, toties 
v islab āko  —  tā nu viņš b ija  radis. V iņš prata izraudzīties un ne
kad nen odarīja  ne m azāko ļaunumu pārējam  ganām pulkam .

Lopu dzinēji šo kaim ana paradum u zināja un, tirgū  kaulēdam ies, 
mēdza teikt lopu īpašniekiem :

—  Paklau, v a i tu tiešām  n evari m azliet nolaist, lai G vasintona 
vērsēn s mums neizm aksātu pārāk dārgi?

Tas pats vērsēns, ar kuru v iņ i m aksāja par tiesībām  pārcelties 
pāri upei.

C itādi no upes nekādas briesm as nedraudēja, jo  G vasintons 
modri uzm anīja, lai viņam  nerastos sāncenši. Ja kāds neprātīgs 
kaim ans, kādā klusā līc ī noguris no ilga bezdarba, sadūšojās p a 
rādīties B abaoijā, G vasintons tūdaļ rīkojās.

U pes krastos G vasintons izraisīja  kaut ko līdzīgu reliģ iskai p ie
lūgsm ei. Sākās ar to, ka pieaugušie ar viņa vārdu  baid īja  bērnus, 
bet vē lā k  šīs bailes p ielipa arī pašiem. K ā tas bieži m ēdz būt, bai
les radīja m āņticību, bet m āņticība —  īpašu kultu.

K ad G vasintonam  uznāca kaim aniem  parastais guļas laiks un 
viņ u  pārāk ilgi neredzēja, c ilvēk u s pārņēm a tāds kā nem iers.

—  Kur gan šis palicis? —  v iņ i jautāja.
Un bailīgi piem etināja:
—  Tā ir slikta zīme. Šogad gaidām s sausums.
Pēc tautas ticējum a, G vasintons, kas va ld īja  pār ūdeni, aiznesa 

to līdzi.
D ažreiz G vasintons tom ēr pārkāpa nodibināto kārtību. Parasti 

tas notika badīgā gadalaikā. Tad viņš uzbruka kum eļiem , kas g a 
n ījās upmalā, un rēkdam s iev ilk a  savu upuri ūdenī. U zbruka arī 
laivām : apgāza tās ar asti un ap rija  iekšā sēdētājus. Tad viņš pār
vērtās baism īgā spēkā, asinskārā pūķī.

Bet tāds garastāvoklis  viņam  drīz pārgāja, un G vasintons a tg rie 
zās pie agrākā d zīves veida. V iņam  atkal sāka patikt skum ju pilnā 
M ontu vijas m ūzika, tāpēc ka —  kaut gan visi domā, ka rāpuļi ir



kurli un ka vini vadās v ien īg i pēc ožas, —  G vasintons, šķiet, b ija  
apveltīts ar lielisku dzirdi un m ūzika viņam  allaž sagādāja  prieku.

Ļaudis ap galvoja , ka  naktī, kad  zve jn ie k i veduši m ājās savus 
lomus un spēlējuši ģitāras, G vasintons viņus p avad ījis  kā  uzticam s 
sargs un, ja  kāds no viņiem  nejauši ievē lies  ūdeni, tas aizpeldējis 
nost no la ivas —  bez šaubām, cīnīdam ies pret kārdinājum u iek ri
tušo sakampt.

Trīspadsm it p ieredzējušu  kaim anu ķērāju , kas b ija  apbruņoju
šies šautenēm  un brauca ar dzelzi apkaltās laivās, —  lūk, cik  daudz 
vīru  b ija  vajad zīgs, lai uzveiktu  Gvasintonu.

Un arī viņ iem  tas nebija  v ie g ls  darbs, jo  G vasintons sīksti a iz
stāvējās un mirdams vien u  no saviem  va jātā jiem  nogalināja, un 
otru ievainoja.

E kspedīcijas priekšgalā b ija  M akario A rriaga. Lai c ik  savādi, 
taču  dons M akario nekad neapstrīdēja G vasintona tiesības uz g o 
vīm , bet, tik līd z kaim ans bija  ap rijis viņ a  iem īļoto suni, viņš to 
neganti ienīda un n ozvērējās nosist.

M edniekiem  bija  jā r īk o ja s  ļoti p iesardzīgi, lai par iecerēto  e k s
p ed īciju  n evien s tu vā k a jā  apkaim ē neuzzinātu, jo  c ilv ē k i G vasin 
tonu šeit uzskatīja  gandrīz va i par pārdabisku būtni.

Satiekoties ar vecu  kaim anu, ned erēja nekādas v iltības un 
slazdi. V iņ š  v ien ald zīgi noskatījās iztālēm  uz sivēniem , kas b ija  
piesieti pie laivas p ievilināšanai; nep ievīla  viņ u  arī speciāli p a
gatavoti plosti, aiz kuriem  slēpās m ednieki. N euzķērās viņš arī uz 
trika, ko sauca par «peldošo platmali». Šis triks, kā zināms, bija 
tāds: līdz jostas v ie ta i kails m ednieks ienirst ūdenī ar dunci rokās, 
atstādam s uz ūdens virsas savu platm ali. Kaim ans parasti metas 
k lāt platm alei, domādams, ka zem tās ūdenī ir c ilvēks, bet m ed
nieks strauji uzbrūk viņam  no apakšas un ietriec vēd erā  d u n c i. . .  
Tas ir ļoti bīstam s paņēm iens! Ja pirm ais dunča dūriens kaimanam 
nebūs nāvīgs, m ednieks ir pazudis.

T aču  G vasintonu va jad zē ja  piekrāpt kaut kā citādi. V iņ u  n o v ē 
roja  vairāk as dienas, kam ēr u zgāja  kādu līcīti ar m ierīgiem  ūde
ņiem, bet ļoti dziļu, —  tur kaim ans parasti m ēdza atpūsties pa 
dienu. K ādu ritu viņš, kā  allaž, iep eldēja  šai līcītī, un m ednieki uz
reiz nožogoja  viņu  ar aizvaru  no veciem  dēļiem  un iep riekš saga
tavotas dzeloņdrāts.

V isdrosm īgākais G uaijasas m ednieks H osē K arriels, iežm iedzis 
saujā dunci, m etās ūdenī.

Sākum ā G vasintons grib ēja  no cīņas izvairīties. Sapratis, ka  ir 
iekritis lamatās, viņš m ēģināja rast ceļu  aizžogojum a apakšā, neuz-



peldot ūdens virsū. Droši v ie n  viņš sadūrās pret dzeloņdrāti, jo 
ūdens līc īti k ļu v a  sārts. Pēc neveiksm es G vasintons apgriezās un 
trakās dusmās m etās virsū  m edniekam .

K arriels viņu jau gaidīja, vērodam s, kā  paceļas dūņas pēc k a t
ras viņ a  kustības. K arriels no jauna ienira ūdenī un m ēģināja 
ietriekt dunci kaim anam  sānos, bet tas izrādījās daudz ve ik lā k s  —  
ar drausm īgu astes sitienu notrieca m ednieku līcīša dibenā, sašķai
d ījis  viņam  galvu  un kā salm iņu pārlauzis v iņ a  lunkano augum u.

Tad dons M akario  p a v ē lē ja  pārējiem  m edniekiem  izvietoties 
abpus līcīša un šaut ūdenī.

—  K āda lode taču  viņam  trāpīs!
Bet tad notika kaut kas negaidīts: G vasintons, kas savu  biezo 

bruņu dēļ zem  ūdens nebija  ievainojam s, izm etās no ūdens un tra
kum ā m etās virsū  cilvēkiem . M ednieki apmulsa, un, izmantodam s 
viņ u  acum irklīgo  apjukum u, zvērs vien ā  kam pienā norāva Sofro- 
nio M orano pusi kājas, jo  Sofronio stāvēja  no v iņ a  tu vā k  nekā 
citi.

Bet tad m ednieki attapās un, nepievērsdam i uzm anību ieva in o 
tajam , apbēra kaim anu ar veselu  ložu krusu.

M irstošais G vasintons apgriezās uz m uguras, izm isīgi kustinā
dams ķetnas, it kā gribēdam s kādu satvert. V iņš vārstīja  m ilzīgo 
muti, no kuras lauzās ārā drausm īgi rēcieni, gan kļūdam i aizvien  
klusāki un klusāki.

M akario  A rria g a  uzm anīgi p ienāca klāt, lai zvēru  piebeigtu. 
T aču  viņam  tā arī neizdevās iedurt ta jā  dunci, jo  tieši šai a cu 
m irklī varenais G vasintona gars saplūda kopā ar dabu. V iņ a  asto
ņus m etrus garais augum s pēkšņi nikni nodrebēja un skatiens 
k ļu va  nekustīgs —  G vasintons, viņ a  m ajestāte M on tu vijas ūdeņu 
valdnieks, nom ira neuzvarēts.



BRUNO T R Ā V E N S, 

vācu  rakstnieks

MAKARIO

Ciem a m alkas c irtē js  M akario, vienpadsm it skrandainu, m ūžīgi 
a iz  bada čikstošu bērnu tēvs, kādus divdesm it gadus klusībā lo
lo ja  vienu vienīgu  sapni. V iņ a  kaislais sapnis n eb ija  nedz par ba
gātību, nedz par labu, kārtīgu  m āju vecās, šķībās būdas vietā . Tas, 
pēc kā m alkas c irtē js  tik  karsti kāroja, b ija  cepts tītars, kuru v i
ņam gribējās apēst veselu  vienam  pašam  kaut kur m eža biezoknī, 
prom no izsalkušajiem  bērneļiem .

N ekad  nesagād ājot vēderam  pilnīgu  apm ierinājum u, katru rītu 
gan darbdienās, gan svētkos m alkas cirtējam  mazā gaism iņā bija 
jāpam et m ājas un jādodas uz mežu, lai ar tumsas iestāšanos pār
nestu uz m uguras m alkas nastu.

Par šo nastu, kas viņam  nozīm ēja veselu  darba dienu, viņš pa
rasti saņēma sudraba grasi, bet dažreiz v ē l m azāk. Tiesa, lietainā 
laikā, kad konkurence k ļu va  m azāka, v ien u  otru reizi viņam  izde
vās dabūt par nastu arī d ivus sudraba grašus.

M akario  sievu  ciem ā bija  iesaukuši par Bēdaci. V iņ ai d iv i sud
raba graši b ija  vesela  bagātība.

Pārnācis vakarā  pēc saules rieta m ājās, M akario nopūzdam ies 
nom eta savu nesamo, grīļodam ies iegā ja  budā un ar lielu  troksni 
atkrita  uz zemā, rupji sanaglotā krēsla, kuru kāds no bērniem  žigli 
piestūm a pie tāda paša rupji aptēsta galda. Pēc tam viņš uzlika 
abas rokas galdā un teica:

—  V ai, siev, c ik  es esmu noguris un izsalcis! K as mums š©d:en 
vakariņās?

—  M elnās pupas, —  sieva  atbildēja, —  zaļie pipari, sāļie ku ku 
rūzas rauši un citronlapu tēja.

Ēdiens allaž b ija  v ien s un tas pats, bez kādām pārm aiņām . S ie
vas atbildi M akario  zināja  jau  labu laiku  pirm s m ājā pārnākšanas, 
viņš jau tāja  tikai tāpēc, lai kaut ko sacītu un lai bērni nedomātu, 
ka viņš ir mēms ka kustonis. Kad pēc brīža viņam  priekšā tika no
liktas m āla bļodiņas, viņš parasti b ija  cieti jo  cieti aizmidzis, un 
sieva  b ija  spiesta viņu sapurināt un atgādināt:

—  V īriņ , vakariņas ir galdā!
Tad viņ š noskaitīja  lūgsnu: «Pateicos tev, kungs, par pupām, k u 

ras tu mums esi devis,» —  un ķērās p ie m altītes. Bet, dažas karotes

3  - Pasaules bērni 33



norijis, viņš juta, ka vienpadsm it izsalkuši bērni, skatīdam ies v i 
ņam mutē, uzm anīgi vēro, va i viņš ir visu  apēdis, cerēdam i, ka arī 
viņ iem  vē l atliks kaut pa n iecīgai otrai devai, jo  pirm ā b ija  tik  
trūcīga  . ..  Un viņš pārtrauca ēšanu un dzēra tikai citronlapu tēju. 
Un, kad m āla krūze bija  tukša, dziļi nopūtās un skum jā balsī no
teica:

—  Žēlīgais dievs, kaut tikai vienu vienīgu  reizi savā b ēd īgajā  
mūžā man tiktu vesels  cepts tītars vienam  pašam! Tad es nomirtu 
laim īgs un m ierīgi dusētu kapā līdz pastardienai!

Un, ja  arī viņam  dažreiz neiznāca laika tik garai tirādei, tom ēr 
viņ š nekad neaizm irsa pateikt:

—  A k , dievs, kaut man vien u  vien īgu  reizi tiktu vesels cepts 
tītars vienam  pašam!

Bērni tik  daudz reižu b ija  dzirdējuši šo gaušanos, ka vairs n e
p ievērsa  tai uzm anību. Šos vārdus viņ i uztvēra kā tēva  pateicības 
lūgsnu pēc vakariņām . A r  tādiem  pašiem  panākum iem  viņ š būtu 
v a rē jis  lūgt tūkstoš sudraba peso. N eb ija  ne m azāko izredžu, ka 
viņam  kādreiz izdotos tikt kaut va i pie ceptas vistiņas, nem az n e
runājot par sm agu ceptu tītaru, kura gaļu  nevienam  no viņ a  bēr
niem  savā m ūžā v ē l nebija  gad ījies nogaršot.

M akario sieva, uzticam ākā un p ašaizliedzīgākā dzīves biedre, 
kādu vien  v īrietis  var sev  vēlēties, labi zināja, ka viņas vīrs  n evar 
m ierīgi ēst, kad bērni skatās viņam  m utē un skaita katru pupu, kas 
varētu  palikt viņiem . V iņ ai b ija  pilnīgs pam ats uzskatīt M akario 
par ļoti labu vīru , jo  diezin v a i viņ a  v a rē ja  cerēt sam eklēt sev  la
bāku. M akario  viņu nesita, strādāja m uguru n eatliecis un tikai 
sestdienas vak arā  m ēdza iem est glāzīti vīna, kuru viņ a  tam, kaut 
arī cieta naudas trūkum u, ik reizes pati nopirka un tieši lie la jā  
veik alā , jo  krodziņā par to pašu maksu izsniedza tieši pusi.

V iņ a  saprata, c ik  sm agi v īrs  strādā, lai uzturētu ģim eni, c ik  stipri 
tas pēc savas saprašanas mīl viņu  un bērnus, un ņēmās krāt nau
diņu no tiem  nabaga grašiem , ko saņēm a kā dieniniece, strādā
dama pie ciem a iem ītniekiem , kuriem  arī pašiem  dzīve nebija 
daudz labāka kā viņai.

Pēc trim gariem  gadiem , kas likās kā mūžība, Bēdace beidzot v a 
rēja  nopirkt vistrekn āko  tītaru visā  tirgū. N ep rātīg i p riecīga  un 
laim īga viņ a  pārnesa putnu, kad bērnu nebija  m ājās, un noglabāja  
tā, lai n evien s neatrastu. V iņ a  ne vārda neteica vīram, kad tas, kā 
parasti, noguris un izsalcis pārnāca m ājās un, kā allaž, lūdza no 
debesīm  cepto tītaru.

T ovakar v iņ a  nolika bērnus gulēt ļoti agri. V iņ ai nebija  jābai- 
ļojas, ka vīrs  uzm inētu viņas nodomu, jo, m iega u zveikts jau  pie



galda, viņš pēc pusstundas gurdi piecēlās, a izslāja  līdz gultai un 
nogāzās, it kā  viņam  kāds būtu iesitis ar nūju pa galvu.

Ja jebkad, rūpīgi izm eklētu tītaru gatavo jo t sm alkai m altītei, 
s iev ietes  sirdi un rokas ir spārnojušas vistīrākās laim es un p rieka 
jūtas, tad šis nu b ija  tieši tāds gadījum s. Bēdace noņēm ās augu 
nakti, lai tītars būtu gatavs tieši stundu pirms saules lēkta.

M akario  agri piecēlās, kā  a llaž steigdam ies uz darbu, un apsēdās 
pie galda stiprināties ar trūcīgajām  brokastīm . V iņ š neuzskatīja  
par va jad zīg u  n ovēlēt s ievai labu rītu un n eb ija  radis dzirdēt līdzīgu 
apsveikum u no kāda m ājinieka. Ja p ie galda atk lājās kāda n ek ār
tība v a i ja  v iņ š uzreiz n ev arē ja  atrast c irv i v a i v ir v i m alkas sa- 
siešanai, viņam  b ija  paradums, gandrīz neatverot muti, kaut ko 
neskaidri m urkšķēt. Un, tā kā  v iņ š run āja reti un iztika ar n e
daudziem , v isva jad zīg ā k a jiem  vārdiem  un žestiem , sieva, nekad 
nekļūdīdam ās, v iņ u  vien m ēr saprata.

T agad viņš b ija  p iecēlies, jau  grasīdam ies iet prom. Un, kad  uz 
m irkli a izk avējās durvīs, ieskatīdam ies austošās dienas m iglainajā 
pelēcībā, s ieva  p iegā ja  viņam  klāt un nostājās v iņ a  priekšā. V iņ a  
tam sniedza vecu  grozu, kurā b ija  ielikts garšīgi pagatavotais ce p 
tais tītars, kārtīg i un glīti ietīts svaigās, zajās banānu lapās.

—  Šeit, manu m īļo vīriņ, ir cepts tītars, kuru tu tik daudzus ga
dus esi tā kārojis. Un tagad ej ar to v isd ziļāk ajā  meža biezoknī, 
kur tev i n evien s n evarēs traucēt, un apēd to visu  v iens pats. Un 
tagad n ek avējies, citādi bērni saju tis cepeša sm aržu un uzm odī
sies, bet tu nespēsi tiem  atteikt un visu izdāļāsi. Pasteidzies!

V īrs  paraudzījās s ievā  nogurušām  acīm  un pam āja ar galvu . A t 
zinības vārd i nekad nem ēdza nākt pār v iņ a  lūpām. Piešķirt gab a
liņu tītara sievai viņam  arī neienāca prātā, jo  g a lvā  kopš seniem  
laikiem  b ija  ieperin ājusies doma par veselu  cepto tītaru un šai 
brīd ī viņš centās, pēc sievas padoma, ātrāk pazust, kam ēr nav uz
m odušies bērni.

Pēc neilga laiciņ a viņš b ija  sam eklējis meža biezokn ī klusu v ie 
tiņu un, juzdam s stipru izsalkum u, grasījās pēc sirds patikas pa- 
našķoties ar tītaru. Labi ērti n o v ieto jies  klajum iņā p ie varena 
k oka  stumbra, viņš ar neizsakām as svētlaim es nopūtu izcēla no 
groza tītaru, izk lā ja  se v  priekšā uz zem es lielās, sva igās banānu 
lapas un uzlika uz tām putnu ar tādu kustību, it k ā  grasītos upurēt 
dieviem .

Pēc m ielasta v iņ š b ija  nodom ājis atlaisties ēnā un nogulēt visu  
atlikušo dienu un tādējādi sarīkot se v  īstus svētkus, pirm os svēt
kus visā  savā m ūžā . . .

Raudzīdam ies uz lie lisk i izcepto tītaru un ieelp ojot tā brīn išķīgo 
smaržu —  smaržu, kas n av salīdzinām a ne ar vien u  no divdesm it
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pieciem  m iljoniem  smaržu, kādas c ilv ē c e  pazīst, —  M akario  pa
tiesas sajūsm as uzpludā nom urm ināja:

—  Jāatzīstas, viņa ir veln išķi prasm īga un ve ik la  ēdienu gata
vo tā ja  . . . N a v  tikai iznācis viņai to parādīt.

Tāda b ija  augstākā uzslava un sirsnīgākais pateicības izpau
dums, uz kādu viņ š b ija  spējīgs. V iņ a  sieva  aiz p rieka un lepnum a 
nezinātu, kur dēties, būtu viņš kaut reizi izrunājis tādus vārdus, v i 
ņai dzirdot. Bet to viņš nespēja izdarīt, jo, viņai dzirdot, tādi vārdi 
viņam  gluži v ien kārši nenāca pār lūpām.

M akario noskalo ja  rokas strautā, un tagad viss b ija  sagatavots 
tieši tā, kā  jābūt, kad  piepildās vēlēšanās, kuru c ilvēk s  bezgala 
ilgus gadus ik  dienas dedzīgi lūdzies no debesīm.

V iņ š cieši satvēra ar kreiso roku tītaru krūšu gabalu, bet labo 
apņēm ības pilns pacēla uz augšu, grasīdam ies noraut trekno k ā 
jiņu.

Bet, grasīdam ies to izdarīt, viņš pēkšņi ievēro ja  tieši iepretī 
ne tālāk kā četru soļu atstatum ā kāju  pāri. Pacēlis acis, M akario 
ieraudzīja  melnas, cieši p ieguļošas bikses, kas b ija  sabāztas zemos 
stulmu zābakos. V iņam  par lielu  izbrīnu, v iņ a  priekšā stā vē ja  
grezni ģērbies kavalieris, kurš vēro ja , kā  viņš grasās notiesāt 
cepto  tītaru. K avalierim  galvā  b ija  som brero neiedom ājam i p la
tām malām, fantastiski izgreznota ar zelta pozam entu, īsi ādas 
svārki, bagātīgi izšūti ar zeltu, sudrabu un dažādas krāsas zīdu. 
G ar m elno bikšu m alu no jostas līdz sm agajiem  —  tīra sudraba p ie
šiem b ija  savērts daudz zelta monētu, kas, kaut c ik  pakustoties, 
b urvīg i skanēja.

Ūsas kavalierim  b ija  tumšas, bārdiņa —  ķīļveid a, kā āzim, un 
vien a  no otras tuvu  stāvošas acis piķa m elnum ā un asas kā īleni.

Kad M akario skatiens pacēlās līdz kavaliera  sejai, no neaicinātā 
v iesa  šaurajām  lūpām  paspruka ļauni sm iekli. A cīm redzot k a v a lie 
ris dom āja, ka šiem, kā viņam  šķita, valdzinošajiem  sm iekliem  n e
spēja turēties pretī nevien s cilvēks, v a i nu tas b ija  vīrietis, va i 
sieviete .

K avalieris  ierunājās m etāliskā balsī:
—  K ā būtu, ja  tu, draugs, p iešķirtu  krietnu gabalu sava garšīgā 

tītara izsalkušam  bruņiniekam ? Redzi, dārgais, es neesm u izkāpis 
no segliem  visu  nakti un tagad gandrīz mirstu nost aiz izsalkum a. 
U zaicini mani, ludzu, pekles vārdā, pie savām  brokastīm !

—  Pirm kārt, —  noraidīja  viņu  M akario, kas savā tītarā bija  tā 
ieķēries, it kā baidītos, ka  tas nupat, nupat var aizlidot, —  pirm 
kārt, runa nebūt n av par brokastīm . Un, otrkārt, šis ir mans svētku



m ielasts, kurā es ne ar vienu  nedom āju dalities. Lai tu sagudrotu 
ko  sagudrodam s. Saprati?

—  Es te v  atdošu savus sudraba piešus, ja  tu piešķirsi man 
trekno kājiņu, ko turi rokā, —  nerim ās kavalieris  un ap laizīja  lū 
pas ar plāno mēli, kura, ja  tā bijusi šķelta, varētu  piederēt čūskai.

—  Ko es iesākšu ar taviem  piešiem , vienalga, va i tie  ir dzelzs, 
vara, sudraba, zelta un pat briljanta pieši, jo  man n av zirga, kurā 
es varētu  drasēt.

M akario  zināja, ko viņ a  ceptais tītars ir vērts.
—  Labi, tad es nogriezīšu visas zelta monētas, kas piekarinātas 

pie manām biksēm, un atdošu te v  par pusi krūtsgabala no tava 
tītara. K o tu par to teiksi?

-—  Šī nauda man nenesīs laimi. Ja es gribēšu iztērēt kaut vai 
vien u  no tavām  monētām, mani uzreiz ietupinās cietum ā un spī
dzinās tik  ilgi, kam ēr atzīšos, kur to esmu nozadzis. Un tad kā za g 
lim nocirtīs roku. K ā gan man, nabaga m alkas cirtējam , atteikties 
no vien as rokas, ja  es vēlētos, lai man būtu veselas četras, ja  v ien  
d ievs kungs man gribētu tās dot!

N elikdam ies vairs zinis gar kavaliera  solījum iem , M akario jau 
dzīrās noraut tītara k ā ju  no rum pja un ķerties beidzot pie ēšanas, 
bet svešin ieks atkal v iņ u  iztraucēja:

—  Paraugies, draugs, apkārt —  es esmu šā m eža valdnieks. V iss  
šis m ežs un visi ap kartējie  meži pieder man, un es tos atdošu tev, 
ja  tu man piešķirsi tikai spārniņu no sava tītara. Paskaties —  visus 
šos mežus!

—  N u gan, kavalier, tu sam uldēji melus! N e jau  te v  pieder visi 
šie meži, bet visu žēlīgajam  dievam , jo  citādi es nebūtu va rē jis  šeit 
cirst m alku un pārdot sava ciem a iedzīvotājiem . Un, ja  tu man 
atdosi šos m ežus va i nu kā dāvanu, va i arī kā sam aksu par mana 
tītara gabalu, tik  un tā es nekļūšu bagāts, jo, tāpat k ā  agrāk, man 
būs jācērt m alka sava ciem a ļaudīm.

S vešin ieks sacīja:
—  Paklausies taču, mans m īļais draugs!
Te nu M akario  svešin ieku  nikni pārtrauca:
—  U zklausi labāk mani, ko es te v  teikšu! Tu man neesi draugs, 

un es neesm u te v  draugs un ceru  nekad tāds nebūt. Saprati? Un 
tagad vā cies  atpakaļ uz elli, no kurienes esi nācis, un netraucē man 
m ierīgi m ieloties!

Š vīts sataisīja  riebīgu  grim asi, nolādējās un aizslāja, neganti la 
mādams visu  cilvēku  dzimumu.

M akario  noskatījās viņam  pakaļ un nom urm ināja:
—  Kas to būtu ticējis, ka m ežā pēkšņi va r satikt tādu ērmu? 

T aču  visādi radījum i m ēdz būt d ieva  pasaulītē!



M alkas cirtējs  nopūtās, saņēma atkal ar kreiso roku tītara krū 
tiņu, bet ar labo stingri satvēra vien u  no treknajām  kājām .

Un atkal v iņ š ierau dzīja  savā priekšā k ā ju  pāri —  un tieši tai 
pašā vietā , ku r tikai pirm s nepilnas m inūtes b ija  stāvējis  k a v a 
lieris.

K ājās b ija  uzm aukti vienkārši, nom īti m okasīni, it kā  to īpaš
n ieks būtu n ostaigājis ilgu  un grūtu ceļu. C e ļa vīrs  acīm redzot b ija  
bezgala noguris. V iņ š tikko tu rējās uz kājām .

M akario pacēla acis un ieraudzīja  ļoti labsirdīgu seju, ko  ap 
ņēm a ne visa i kupla bārdele. K ājās svešiniekam  b ija  ļoti vecas, bet 
tīras, baltas nātna bikses, tādas pašas drānas krekls, un viņ š izska
tījās gandrīz tāds pats kā parastie šā apvidus indiāņi.

Bet ce ļav īra  acis tikpat kā ar b u rvja  spēku cieši p iev ilk a  M a
kario  skatienu, un m alkas cirtējam  likās, ka šā nogurušā svē tce ļ
nieka sirdī ir sakopots viss zem es un debesu labums un m īlestība, 
šais acīs viņš it kā redzēja m azas zelta saulītes, līdzīgas gaišiem  
zelta lodziņiem , pa kuriem  va r saskatīt visā  viņ a godībā pašu dievu  
debesīs.

Balsī, kas noskanēja kā tālu, spēcīgu  ērģeļu  atbalss, ce ļavīrs  sa
cīja:

—  Padalies ar mani, labo sābri, tāpat kā  es būtu d alījies ar tevi! 
Esmu izsalcis, ļoti izsalcis. Paskaties, mīļo brāli, c ik  garš ceļš man 
aiz m uguras. Lūdzu, iedod man tītara kāju, ko tu turi rokā, un es 
te v i par to svētīšu. T ikai kājiņu, nekā vairāk . Tā rem dēs manu iz
salkum u un dos man jaunus spēkus, jo  vē l ir tāls ceļš līdz mana 
tēva  mājām.

—  C eļin iek, —  sacīja  M akario, —  tu esi ļoti labs, v islabākais no 
visiem , kas kādreiz ir bijuši, ir un būs pasaulē.

Šos vārdus M akario izrunāja tā kā  lūgsnu dievm ātes svētbildes 
priekšā.

—  Es tev i lūgšus lūdzu, manu labo sābri, iedod man vism az pusi 
no sava tītara krūtiņas! V ese la  te v  taču  tik un tā n av vajad zīga.

—  A k , ceļin iek! —  M akario  svin īg i iesāka, it kā uzrunātu arh i
bīskapu, kuru nekad nebija  redzējis  un nem az nepazina, bet u zska
tīja  par lie lāko  no lielajiem  zem es virsū. —  A k , mans kungs un 
skolotāj! Ja tu no tiesas domā, ka ar veselu  putnu man tik  un tā 
n av ko  iesākt, tad ļauj te v  iebilst, kaut gan tas man ir gaužām  sā
pīgi. A k , visulabais, teikšu te v  pēc tīras sirdsapziņas, ka tu dziļi 
m aldies. M an gan varbūt nek lājas te v  to teikt, jo  tas izskatās pēc 
zaim ošanas, bet klusēt nespēju, es citādi nevaru, man tas ir jā p a 
saka, kaut arī tas man m aksātu debesu valstību. Jo tava  balss un 
tavs acu skatiens m an liek  runāt patiesību. Tad zini, v isaugslais 
kungs, es nedrīkstu atteikties pat no šā tītara vism azākā kauliņa.



Lūdzu, lūdzu, saproti mani! Šis tītars m an ir iedots vesels, tas ir 
dom āts man vienam  pašam. Un, ja  es kādam  atdošu m azītiņu g a 
baliņu, kaut v a i naga lielum ā, tas va irs nebūs vesels tītars. V isu  
m ūžu tiku ilg o jies  pēc vesela  tītara, un, ja  tagad, kad esmu to da
būjis, to neapēdīšu, m anas labās, m īlošās sievas sirds pārlūzīs, jo  
viņ a  pati no itin v isa  atteicās, lai tikai varētu  man pasniegt tik  
bagātīgu  dāvanu. Lūgšus lūdzu tevi, mans kungs un skolotāj, sa
proti m anas jūtas, saproti nabaga grēcinieku!

C eļa vīrs  palū kojās uz M akario un sacīja:
—  Es te v i saprotu, M akario, mans brāli un labais sābri, es tev i 

ļoti labi saprotu. Esi svētīts mūžu m ūžos un ēd m ierīgi savu tītaru! 
Bet nu es iešu un, kad iešu garām  tava i būdai, svētīšu  tavu  labo 
sievu  un visus tavus bērnus. A rdievu !

M akario  ar skatienu p avad īja  ceļin ieku tik  ilgi, kam ēr to v a 
rēja  saredzēt, tad n ogrozīja  galvu  un sacīja:

—  M an v iņ a  ļoti žēl. V iņ š b ija  tik noguris un izsalcis. Bet es 
taču citādi nem az n evarēju . Es būtu ap vain ojis savu sievu. Es ne
drīkstu  atteikties ne no kājiņas, ne no cita tītara gabaliņa, jo  tad 
jau  tas va irs nebūs vesels t īta rs . . .

M akario  steigšus satvēra putna kāju, lai to norautu nost no 
rum pja un beidzot sāktu kāroto m ielastu, bet tad no jauna ierau 
dzīja  savā priekšā kā ju  pāri. Tās bija iem auktas vecm odīgās san
dalēs, un M akario  nodom āja, ka  tas droši v ien  ir kāds svešzem 
nieks, jo  ne NEKAd agrāk  tādas sandales viņam  nebija  gad ījies redzēt.

V iņ š p acē la  ac is un ieraudzīja  savā priekšā tik  izsalkušu seju, 
kādu v ie n  va r iedom āties. Svešinieks balstījās pret garu spieķi. 
V iņ a  seja  b ija  ga līg i bez miesas, arī rokas un kājas b ija  v ien v ie- 
n īgi kauli. V iņ a  acis izskatījās kā  m elni caurum i, kas rēgojās 
galvaskausā. M utē bija  redzam as d ivas rindas stipru zobu, bet lūpu 
nem az nebija.

D īvainais svešinieks b ija  ģērbies izbalējušā, zilganbaltā paltrakā, 
kas b ija  šūdināts no drānas, kas m azliet izskatījās pēc katūna, m az
liet pēc zīda, m azliet pēc vilnas auduma. Pie krietn i apspurušās 
jostas, kas vidū  apņēm a svešin ieka drānas, auklas galā piesieta k a 
rājās apskram bāta sarkankoka kārba, kurā skaidri tikšķēja  p u lk
stenis. Un šī jostai p iesietā kārba smilšu pulksteņa v ie tā  sākum ā 
M akario apm ulsināja. Tāpēc viņš jauno v iesi uzreiz nepazina.

Bet tad svešzem nieks ierunājās. V iņ a  balss atgādin āja skaņu, 
kas rodas, kad koku sit pret koku.

—  Esmu ļoti, ļoti izsalcis, kūm, man ļoti gribas est!



—  Tu runā taisnību, kūm, to es varu  redzēt, —  M akario atzina, 
stipri p ārbijies no svešin ieka drausm īgā izskata.

—  Ja jau  tu pats to redzi un nem az neapšaubi, ka esmu izsalcis, 
tad, mans mīļais, vism az tītara kājiņu, protams, tu nežēlosi man pa
sniegt?

M akario izm isīgi iekliedzās un bezpalīdzīgi noplātīja  rokas.
—  Nu labi, —  viņš beidzot sacīja  aiz bēdām  drebošā balsī, —  kur 

tad nu m irstīgajam  cīnīties pret likteni? N eko darīt. Tas mani to 
m ēr p ieveicis. Domāt, nupat it kā  rokās b ija  laime, taču acīm redzot 
tā n av man vēlēta. N em ūžam  man nedabūt veselu  tītaru! N em ū
žam, nemūžam, nemūžam! N u labi, kūm, nav ko runāt, bāz vēderā! 
Pats zinu, ko  nozīm ē bads un kā ir, kad jābadojas! Lai tad notiek: 
sēdies, Badakāsi, man blakus! Puse tītara pieder tev, ēd vesels!

—  O, tas ir lieliski, kūm! —  Badakāsis sacīja, sēzdam ies zemē 
pretī M akario un pakustinādam s žokļus tā, it kā būtu gribējis pa
vīpsnāt va i iesm ieties.

M akario  n eb ija  visai skaidrs, ko svešin ieks ar šo grim asi v ē lē jā s  
pateikt —  v a i nu apliecināt savu  pateicību, v a i izrādīt prieku  par 
to, ka beidzot varēs remdēt izsalkum u.

—  Es tūdaļ pārdalīšu putnu uz pusēm, —  sacīja  M akario. V iņ š 
loti steidzās, baiļodam ies, ka pēkšņi v a r  uzrasties v ē l kāds ap
m eklētājs un sam azināt viņ a  daļu līdz trešdaļai. —  P agriezies 
prom, kam ēr pārgriezīšu  tītaru! Pēc tam  es nolikšu starp abām  pu
sēm savu c irv i un tu man pateiksi, kuru gabalu gribi —  to, kas ir 
pie kāta, v a i to, kas pie asmens. Tādējādi mums būs v ie g lā k  sada
līt tītaru taisnīgi. V a i esi ar mieru?

—  Pilnīgi, kūm.
Tā v iņ i m ielojās. Un tas b ija  lielisks m ielasts, ko pušķoja viesa  

gudrās runas un nam atēva jau trie  sm iekli.
—  V a i zini, kūm, —  M akario  teica, —  sākum ā es m azliet pabrī

nījos, ka tu  neizskaties gluži tāds, kādu biju iztēlojies. Šī sarkan
koka kārba ar pulksteni, kas te v  karājas p ie  jostas, mani apm ul
sināja un n eļāva  te v i pazīt uzreiz. K as tad noticis ar tavu  smilšu 
pulksteni? V a i varbūt, tas ir noslēpums?

—  Kas nu par noslēpum u! V a ri izbazūnēt kaut v a i visai pasau
lei, ja  vēlies. Tad klausies! Eiropā, kur pēc Ķīnas man ir v isb ag ā 
tākā pļauja, reiz notika liela  kauja. Un jāatzīstas, kūm, kautiņš iz
nāca pam atīgs. Tur man sadeva tādu sutu, ka pat jaunam  būtu ko 
noskrieties. B ija jāskraid elē  no vien as puses uz otru, es gan drīz pa
visam  galvu  zaudēju  un galīgi pārguru. Skaidrs, ka tur vairs n e 
v a rē ja  par sevi rūpēties un ievēro t visādas cerem onijas. Un tad 
v ē l kaut kāds puspiedzēries d elveris pēkšņi notarkšķināja tiešā



tēm ējum ā un angļu lie lgab ala  šāviņš sad ragāja  manu smilšu p u lk 
steni — un tik pam atīgi, ka pat veca is  k a lē js  Plutons, kas tādās 
lietas ir liels m eistars, n evarēja  to salabot. G ribēju  nopirkt jaunu, 
izm eklējos visur, bet nekā —  tos vairs sen neražo, ja nu v ien īg i 
kam īna dzegas izrotāšanai, bet, kā v isi šādi krām i, tie nekam  n e
der. N olēm u nočiepi, smilšu pulksteni m uzejā, bet, ak šausmas, 
konstatēju, ka tie  v isi bez izņēm um a ir pakaļdarinājum i, īstu starp 
tiem  nav.

Tad svešzem nieks nokoda kum osu maigās, baltās gaļas, un tā 
b ija  tik  garšīga, ka uz brīdi viņš aizm irsa itin visu pasaulē. Un, kad 
viq š sarunu gribēja  turpināt, viņam  b ija  jāp avaicā:

—  Jā, kur tad es paliku, kūm?
—  Tu stāstīji par m uzeja smilšu pulksteņiem , kas pārbaudot visi 

izrādījās viltoti.
—  Pareizi! Lūk, tādā veidā tad es arī pazaudēju  savu smilšu 

pulksteni. Taču drīz pēc tam man gad ījās apm eklēt kādu kapteini. 
V iņ š atradās sava kuģa kajītē, bet ku ģis pilnā gaitā gāja  dibenā. 
V isa  kom anda jau b ija  sasēdusies laivās, tikai šis, tas pats kap tei
nis, b ija  atteicies atstāt ku ģi un nolēm a uz tā palikt, kā tas īstam 
britu kapteinim  piederas. Tāpēc viņš tupēja savā ka jītē  un izda
rīja  ierakstus kuģa žurnālā. Kad es nostājos viņa priekšā, viņš pa
sm īnēja un teica: «Nu, cien ījam ais Kaulaiņa kungs, tātad mans 
laiks ir galā!» —  «Tieši tā, kapteini,» es apstiprinu un pasmaidu, 
lai a tvieg lo tu  viņam  beidzam o brīdi un m īkstinātu m ūžīgās šķ ir
šanās sāpes no radiem un tuviniekiem . V iņ š uzmet acis savam  
hronom etram  un saka: «Vai jūs nevarat būt tik laipns un u zd āvi
nāt man vē l piecpadsm it sekundes, lai es pagūtu izdarīt pēdējo 
ierakstu kuģa žurnālā?» —  «Esmu ar mieru,» es atbildu. Un viņš 
k]uva Joti priecīgs, ka  varēs precīzi ierakstīt savu m iršanas laiku. 
Ieraudzījis v iņ u  tik  laim īgu, es viņam  saku: «Paklausieties, k a p 
teiņa kungs, —  v a i jūs nevarat man atdot savu hronom etru? D o
m āju, ka tas jum s tagad vairs n av vajad zīgs, jūs taču vairs n e v a 
rēsiet to lietot, jo  uz tā kuģa, uz kura jūs turpm āk brauksiet, v is 
pār nav jāra izējas par laiku. It īpaši vē l tādēļ, kapteiņa kungs, ka 
manu smilšu pulksteni sabojāja britu lie lgab ala  šāviņš un tas būs 
taisnīgi, ja  smilšu pulksteņa v ietā  es dabūšu A n g lijā  darinātu hro
nometru.»

— • Ko? Tātad šo mazo, sm ieklīgo pulksteni sauc par hrono
metru? To es nezināju, —  pārtrauca viņu  M akario.

—  Jā, —  K aulainis pam āja ar galvu, smaidā atsegdam s zobus, 
kurus neapņēm a lūpas, tā to sauc. Bet starpība ir tā, ka  hrono
m etrs rāda laiku sim treiz precīzāk nekā parastais kabatas, sienas 
va i torņa pulkstenis. Jā, kūm iņ, kur tad mēs palikām ?



—  Tu lūdzi no kapteiņa viņ a  hrono . . .
—  . . .  metru. Pareizi. K ad es lūdzu, lai viņš man atstāj savu lie 

lisko hronom etru, v iņ š atbildēja: «To jū s pareizi izdom ājāt, jo  ga
dījum a pēc hronom etrs pieder man un man ir tiesības ar to r īk o 
ties pēc saviem  ieskatiem . Bijis tas kom pānijas īpašums, es būtu 
spiests jum s atteikt šo m anu uzticam o dzīves ceja  pavadoni. Da
žas dienas pirm s šāsdienas neaizm irstam ā reisa es to pārbaudīju  un 
g a lvo ju  jums, K aulaiņa kungs, ka varat uz šo daiktu pajauties sim t
reiz va irā k  nekā uz kaut kādu vecm odīgu  smilšu pulksteni.» Tad 
nu es arī paņēm a se v  hronom etru —  un ku ģi ap rija  jūras dzelme. 
Tā es k ļu vu  par īpašnieku hronometram , kuru tagad lietoju  n ožē
lojam a vecla ik u  smilšu pulksteņa vietā. Un to es te v  saku, kūm, 
šī angļu m antiņa darbojas tik nevainojam i, ka es, kopš to lietoju, 
neesm u ne reizes k ļūd ījies. Bet agrāk  dažkārt gad ījās arī tā, ka c il
vēks, kuram  jau  b ija  sagatavots zobena cirtiens v a i cilpa, paguva 
no maņis izm ukt. Un tas ir slikti, tici man. Kad tā gadās, mana re
p utācija  tiek  pam atīgi iedragāta. Nu tā vairs n evar gadīties . . .

Tā viņ i tērzēja, stāstīja v ien s otram  dažādus interesantus noti
kumus, zobojās v ien s par otru, skaļi sm ējās un b ija  jautri kā 
draugi, kas satikušies pēc ilgas šķiršanās.

Kaulainim  ceptais tītars acīm redzot labi garšoja, un viņ š dāsni 
bārstīja  uzslavas sievietei, kas tik  brīn išķīgi b ija  putnu izcepusi. 
A r  visu  sirdi un dvēseli nod evies sm alkajam  m ielastam , dažbrīd 
viņš aizrāvās tik  ļoti, ka  aizm irsa, kas viņš īsti ir, un m ēģināja ar 
m ēli aplaizīt savas neesošās lūpas. Bet M akario  visu  saprata un šai 
grim asē saskatīja  drošu pazīm i tam, ka viesis jūtas apm ierināts un 
laim īgs.

—  Pirms m anis te v  šodien b ija  d ivi citi ciem iņi, va i ne? —  Kau- 
lainis ie jau tājās v isd zīvā k a jā  sarunas brīdī.

—  Taisnība. Bet kā tu to zini, kūm?
—  Nu, man tā aptuveni ir zināms, kas pasaulē notiek. T e v  jā- 

zina, ka  esmu tāds kā slepenpolicijas priekšnieks, kas vada . . .  Tu 
taču zini saim nieku, kuru es dom āju, bet kura vārdu  man neklājas 
iz r u n ā t ...  Bet v a i tu zini, kas tie  tavi ciem iņi tādi bija?

—  K ā gan citādi? Par ko tu mani uzskati?
Izsalkušais —  starp citu, tagad viņš vairs nebūt nebija  izsal

cis, —  vien kārši sakot, K aulainis teica:
—  Pirm ais b ija  tas, ko m ēs parasti mēdzam saukt par nešķīsto 

garu, par velnu.
—  Es uzreiz uzm inēju. Lai kādā izskatā sadomātu p ie manis 

ierasties šis tips, es v iņ u  vien m ēr pazīšu. Šoreiz v iņ š b ija  izgudro
jis  uzcirsties par kavalieri, bet nodeva sevi ar savām  izdarībām. 
Un es uzreiz sapratu, ka viņš ir viltus kavalieris.



—  Ja tu to uzreiz saprati, kāp ēc tad n eied evi ne kum osiņa no 
sava  tītara? Šis tips te v  va r savārīt ne mazumu cūcību.

—  N eva r vis, kūm. Es zinu visus viņ a  stiķus, un viņš mani sa
vos nagos nedabūs, nē, nē! Un kāp ēc man ar viņu  būtu jādalās 
savā cep tajā  tītarā? V iņ am  taču ir tik daudz naudas, ka tai vairs 
n av v ietas  kabatās un viņam  jāšu j m onētas pie biksēm . T u v ē jā  
traktierī, ja  v ien  vēlas, viņš va r  nopirkt pusduci ceptu tītaru un 
v ē l pāri ceptu piena sivēnu piedevām . V iņam  nav nekādas v a ja 
dzības pēc m ana tītara kājiņ as va i spārniņa.

—  Bet otrs v iesis  b ija  . . .  Nu, tu taču labi zini, ko es dom āju . . .  
V ai to  tu pazini?

—  K ā gan ne, esmu taču kristīgs cilvēks. V iņ u  es pazīšu visur. 
B ija ļoti nepatīkam i, ka  va jad zē ja  viņam  liegt kaut kādu n ožēlo
jam u gabaliņu, jo  es ļoti labi redzēju, c ik  drausm īgi viņš ir n ogu 
ris, c ik  ļoti viņam  gribas ēst. Bet ar ko gan es, nabaga grēcinieks, 
būtu izpelnījies, ka man pienāktos gods dalīties cep tajā  tītarā ar 
mūsu d ieva  dēlu? V iņ a  tēvam  pieder v isa  pasaule un visi tītari pa
saulē, jo  viņ š to v isu  ir radījis. Savam  dēlam  viņš va r iedot tik  
daudz tītaru, c ik  tas vēlēsies. V ē l vairāk: kādu vakaru  d ieva  dēls 
b ija  v a rē jis  paēdināt ar divām  zivīm  un piecām  m aizēm  piedus tū k 
stošus izsalkušo, turklāt, kad c ilvēk i b ija  rem dējuši izsalkum u, v ē l 
bija atlikuši va irāk i duči grozu, pilni ar m aizes šķēlēm  . . . Nu, 
kūm, m anuprāt, viņš būtu v a rē jis  paēst ar vienu pašu smildziņu, ja  
tiešām  būtu jutis  izsalkum u. Un v ē l kas: viņš, kuram  ir tīrais nieks 
pārvērst ūdeni v īn ā ,1 tīri v ie g li va r  arī m azu skudriņu, kas rāpo 
pa zem i ar savu n iecīgo  nastu, pārvērst par ceptu tītaru, kas lie 
liski p agatavots ar visām  garšvielām , kuras tam piederas, ar v isā 
dām m ērcēm , kādas v ien  pasaulē ir. Kas tad es esmu, es, nabaga 
m alkas cirtējs  ar vienpadsm it palaidņiem  uz kakla, ka man būtu 
atjauts apvainot mūsu kungu ar tītara kājiņ as pasniegšanu, k ā ji
ņas, ko apgānījusi manu nešķīsto roku pieskaršanās? Esmu uzticīgs 
baznīcas dēls un turu svētu  mūsu kunga varu  un dižumu.

—  Lieliski, kūm, tu esi īsts filozofs! T ici man, tu esi pārpārēm  
ap veltīts  ar veselo  saprātu, un tavas sm adzenes teicam i strādā, it 
īpaši tai c ilvēk u  labdarības sfērā, kas vērsta  uz personiskā īp a
šuma saglabāšanu.

—  To nu es, kūm, savu mūžu neesm u dzirdējis. —  M akario ap
mulsa, sataisīdam s vien tiesīgu  ģīmi.

—  V ien īgais, kas m an dara raizes, tā ir tava izturēšanās pret 
mani, kūm. —  Sarunādam ies v iesis  stipriem  zobiem  apskrubināja 
p ēdējos gaļas gabaliņus no tītara spārna. —  K ā tas gadījās, ka tu

1 Brīnum darbi, kurus e v a ņ ģ ēlijs  p ied ēvē  Jēzum  Kristum .



man atdevi pusi no sava tītara, kaut gan neilgi pirms tam atteicies 
iedot velnam  un dievam  daudz m azāku cepeša gabaliņu?

—  A k! —  iesaucās M akario  un pacēla rokas pret debesim , it 
kā gribētu  savam izsaucienam  piešķirt īpašu pārliecības spēku.
—  A k , —  viņ š atkārtoja, —  ar tevi, kūm, ir pavisam  kas cits! Pirm 
kārt, es esmu cilvēk s  un pēc sevis zinu, kas ir bads un kā tas 
izsūc visus spēkus. N ekad man nav gad ījies arī dzirdēt, ka  te v  būtu 
bijusi spēja kaut ko radīt un darīt brīnumus. Tu neesi nekas vairāk 
kā tikai augstākā soģa p adevīgs kalps. Naudas, lai nopirktu ēdamo, 
ari te v  nem ēdz būt, citādi tavam  līķautam  būtu bijušas kabatas. 
Tiesa, ar smagu sirdi es n en o vēlēju  ne kum osiņa tītara savai s ie
vai, kaut gan viņ a  to cepa ar lielu m īlestību. M ana sieva  ir gau 
žām kalsna, bet, lai viņa ir c ik  kalsna būdama, tu tom ēr izskaties 
desm itreiz kalsnāks nekā viņa. Es savaldīju  sevi un ne kum osiņa 
cepeša n eied evu  panašķētios saviem  nabaga bērniem , kas m ūžīgi 
prasa ēst. Bet, lai c ik  izsalkuši ir mani bērni, tu tomēr izskaties 
sim treiz va irāk  izsalcis nekā jebkurš no viņiem .

—  Runā, runā, kūm, —  viesis  nočīkstēja, acīm redzot m ēģinā
dams izstiept smaidā savas neesošās lūpas. —  K lāj va ļā  visu p atie
sību, es izturēšu! N upat tu sāki savu paskaidrojum u ar vārdu 
«pirmkārt», tad nu runā tālāk un pastāsti, kas tev i ietekm ēja  otr
kārt.

—  Lai notiek, —  M akario nolēm a, —  es tev visā atzīšos. G odīgi 
runājot, kūm, kad es tev i ieraudzīju  savā priekšā, man uzreiz k ļu va  
skaidrs, ka d iez v a i man ir atlicis kas no mūža, lai pam ielotos v is 
m az ar kājiņu. N em az nerunājot, par veselu  tītaru. Tad es nodo
m āju: «Kamēr viņš ēd, arī es ēdīšu,» —  un pārd alīju  tītaru uz 
pusēm.

A r  m ilzīgu izbrīnu viesis  raudzījās m alkas cirtē jā  savām  plaši 
ieplestajām , bezdibenīgajām  acīm, tad laida va ļā  sirsnīgus sm iek
lus, kuri skanēja tā, it kā  ar nūju bungotu pa tukšu m učeli.

—  Z vēru  pie diženā Jupitera, kūm, ka tev  ir gaiša g a lva  un tu 
esi liels gudrinieks! Sen neesm u sastapis c ilvēku, kas būtu b ijis 
tik  gudrs un attapīgs savā p ēdējā  stundiņā. Tu patiešām  esi peln ī
jis, lai es tev i izraudzītu kādam  mazam amatam, kas sagādās man 
zināmu prieku  manā vien tu ļa jā  dzīvē. Redzi, kūm, dažreiz es lab
prāt m ēdzu izspēlēt ar cilvēk iem  kadu joku —  joku, kas nevienam  
nekaitē, bet mani uzjautrina un ļauj uzskatīt savu darbu par itin 
iedarbīgu, ja  tu saproti, par ko es runāju.

—  Dom āju, ka  saprotu.
—  V a i tu zini, ko es izdarīšu, lai tev i p ienācīgi apbalvotu par 

m ielastu, kurā tu tik  augstsirdīgi ar mani dalījies?
—  K as gan tas ir, kūm? K o tu izdarīsi? A k , lūdzu, jūsu žēlastība,



neieceliet mani par savu palīgu! T ikai ne to, lūdzu, visu, ko  vien  
gribat, tikai ne par savu palīgu!

—  Palīgs man n av vajad zīgs, un m an vēl nekad viņ a  n av bijis. 
Nē, runa ir pavisam  par ko  citu. Gribu tev i pataisīt par dakteri, par 
lielu  dakteri. Tu aizēnosi visus šos skolotos m ediķus, kuri v ie n 
m ēr cenšas man sagādāt riebīgas nepatikšanas un iedom ājas, ka 
spēj mani apiet. Tad nu zini, tu būsi dakteris, un apsolu, tavs tītars 
m iljonreiz atm aksāsies.

To pateicis, v iņš p iecēlās kājās, paspēra kādus desm it soļus, p a
raudzījās uz sm ilšaino zemi, kas bija pārāk sakaltusi saules tveicē, 
un uzsauca m alkas cirtējam :

—  Kūm, panes šurp savu blašķi! Es dom āju —  to blašķi, kas iz 
skatās pēc kaut kāda jo cīga  ķ irb ja. T ikai vispirm s izlej no tās 
visu  ūdeni.

M akario  p aklausīja  un nostājās blakus savam  viesim . Bet tas 
septiņas reizes u zspļāva sakaltušajai zemei. Kādu brītiņu v iņ i no
gaidīja, un tad pēkšņi no smiltīm sāka plūst kristāldzidra ūdens 
strūkliņa.

—  Dod nu šurp savu blašķi! —  K aulainis p avēlēja .
V iņ š nom etās ceļos pie m azā ezeriņa, kas tikko b ija  radies, un 

ņēm ās ar vien u  roku smelt ūdeni M akario blašķē. Tas turpinājās 
diezgan ilgi, jo  b lašķei b ija  šaurs kak liņ š un ta jā  ietilpa krietns litrs.

K ad blašķe bija  pilna, K aulainis, kas v ē l joprojām  b ija  nom eties 
ceļos pie m azā ezeriņa, piesita ar roku pie zem es - un ūdens p a
zuda, it kā tā nem az nebūtu bijis.

—  Pasēdēsim , sābri, atkal tai vietā, kur m ēs m ielojām ies, —  sa
c īja  viesis.

Un viņ i atkal apsēdās zemē. K aulainis pasniedza M akario 
blašķi un paskaidroja:

—  T avas b lašķes šķidrum s tevi padarīs par slaven āko mūsdienu 
ārstu. V ien s piliens šā šķidrum a izdziedēs kuru katru slimību, un, 
sacīdam s «kuru katru slimību», es dom āju itin v isas kaitei, kuras 
tiek  uzskatītas par nāvīgām . Bet nu klausies un labi iegaum ē, 
sābri: kad tavu  zāļu pēdējais piliens izsīks, p ienāks gals arī tavām  
dziedināšanas spējām .

Kārdinošais priekšlikum s M akario neapreibināja. V iņš šaubījās, 
va i to m az p ie ņ e m t. . .

N em az nezinu, sābri, v a i man ir vērts pieņem t no tev is šo 
dāvanu v a i n a v  vērts. Redzi, līdz šim es pēc savas saprašanas biju  
laim īgs. Tiesa, visu mūžu esmu cietis badu, vien m ēr esmu b ijis n o
guris, strādāju un m ocījos, necerēdam s, ka kādreiz būs labāk.



Taču tā jau  tas it k ā  ir nolikts man un visiem  citiem  tādiem  naba
giem  kā es. A cīm red zot tāda dzīve mums ir nolem ta. Esam ar to 
apraduši un jūtam ies pēc sava prāta laim īgi, jo  v isd raņ ķīgākajā  
un, šķiet, pat ga līgā  bezizejas brīdī cenšam ies saskatīt kādu gais
mas stariņu. Redzi, tītars, ar kuru mēs šodien abi m ielojām ies, b ija  
manu vēlēšan os kalngals. M an nekad nenāca prātā pieprasīt no 
dzīves kaut ko  svarīgāku. T ik  v ie n  gribējās kā dabūt ceptu tītaru 
ar visām  garšvielām  sev  vienam  pašam  un m ierīgi to veselu  notie
sāt tālu  prom no izsalkušo bērnu acīm, bērnu, kuri skaita katru 
kum osu, kas aiziet m anā izsalkušajā vēderā.

—  Tu taču redzi, nekas neiznāca. N eb ija  te v  lem ts apēst veselu  
savu cepto tītaru, jo  pusi tu atdevi man. Tātad tava  mūža karstākā 
vēlēšan ās arī tagad nepiepildījās.

—  Tu, sābri, par visiem  lab āk  zini, ka tā n av mana vaina . . .
—  Taisnība gan. Bet, lai nu būtu kā  būdams, tava  v ien īg ā  v ē lē 

šanās v ē l līdz šai dienai n a v  piepildījusies. Un, ja  tu neesi atteicies 
no sapņa nopirkt jaunu tītaru, tad, lai nebūtu jāgaid a  v ē l trīs gadi, 
te v  nekas cits n eatliek  kā nodarboties ar dziedniecību un tādējādi 
tikt p ie  naudas cepeša nopirkšanai.

—  Par to es v ē l tā kā neesm u dom ājis. Bet, lai tas m aksā ko 
maksādam s, man tiešām  jā tie k  p ie  vese la  ceptā tītara, un tad lai 
notiek  kas notikdam s. Ja tas m an neizdosies, es apgulšos kapā kā 
nelaim īgākais c ilvēk s  pasaulē.

—  Nu, tad uzklausies, sābri, m an te v  jāp asaka vē l kas ļoti s v a 
rīgs, pirm s m ēs galīg i šķiram ies. K atru reizi, kad tev i aicinās pie 
slim nieka, v iņ a  tuvum ā tu ievērosi mani. Taču visiem  citiem  —  
tikai ne te v  —  es būšu neredzam s. Un tagad stingri iegaum ē m a
nus vārdus! Ja  redzēsi, ka es stāvu slim nieka kājga lī, ie lej vien u  
zāļu pilienu svaiga, tīra ūdens krūzītē v a i glāzē un dod, lai viņš 
izdzer. N epaies ne d iv i dienas, kad slim nieks atkal būs sveiks un 
vesels. Bet, ja  m ani ieraudzīsi slim nieka galvgalī, tad labāk n eķ e
ries p ie  ārstēšanas. Jo  tad, kad es stāvu galvga lī, c ilvēkam  jām irst, 
v ien alga , v a i tu apņem sies viņ u  ārstēt, va i viņam  apkārt knosīsies 
v esels  ducis dakteru, cerēdam i man viņu  nolaupīt. Tādos apstākļos 
tu lab āk  neizšķied zāles, ko  es te v  būšu iedevis, jo  tam tik  un tā 
n a v  jē g a s  un te v  tas sagādās tikai skaidrus izdevum us. Redzi, 
sābri, v ien īg i man ir zināms, kam  debesis lēm ušas šķiršanos no šās 
bēdu ielejas, lai gan kāds cits c ilvēks, kaut ari, pieņem sim , tas 
būtu vecā k s  v a i arī pēdējais nelietis, dzīvos uz zem es arī turpm āk. 
Un m an n a v  ļauts uzticēt savu varu  cilvēciskam  radījum am , kas 
v a r  iekrist m aldu ceļos v a i kārdināšanā. Tāpēc pēdējais vārds 
allaž būs sakām s man, bet te v  būs paklausīt un neapstrīdēt manu 
izvēli.



—  To es atcerēšos, kungs! —  M akario  apstiprināja.
—  Nu, lieliski. Un tagad, sābri, laiks atvadīties. M ielasts b ija  lie 

lisks, es sacītu —  ekstraordinārs, ja  tu  šo vārdu saprastu. Un, atzī
šos, es brīn išķīgi p avadīju  laiku tavā  sabiedrībā. M altīte, kurā tu 
ar mani laipni dalījies, stiprināja m anus spēkus veseliem  simt ga
diem. Un d ievs lai man dou atrast tikpat viesm īlīgu  nam atēvu kā 
tu, kad atkal būšu tik  stipri izsalcis kā šodien. Gaužām  tencinu, 
sābri! Tūkstoškārt pateicos! Uz redzēšanos!

—  Uz redzēšanos, sābri! —  atb ildēja  M akario, kuram  likās, it kā 
viņ š m ostos no sm aga sapņa.

Taču tūlīt viņam  k ļu v a  skaidrs, ka viņš nem az neguļ.
V iņam  priekšā uz zem es atradās rūpīgi noskrubināti tītara ka u 

liņi, tītara, kura pusi ar gardu muti b ija  apēdis viņ a  viesis. M aka
rio u zlasīja  dažus nokritušos gaļas gabaliņus, iebāza tos mutē, lai 
manta neietu zudībā, un tai pašā laikā m ēģināja atcerēties un pār
dom āt nedzirdētos piedzīvojum us, kurus b ija  p iered zējis šai noti
kum iem  bagātajā  dienā.

D rīz M akario pārņēm a nogurum s —  un viņš atlaidās zemē, lai, 
kā  jau  pašā sākum ā b ija  iecerējis, kā m ielasta nobeigum u visu a t
likušo dienas laiku  nogulētu.

Tai vak arā  viņš m ājās nepārnesa ne skaidiņas.

M akario  sievai m ājās nebija  palicis ne graša, lai varētu  nopirkt 
nākam ajai dienai kaut ko ēdamu. Un tom ēr v iņ a  ne ar pušplēstu 
vārdu  nepārm eta vīram  nolaidību. V iņ u  b ija  pārņēm usi kaut kāda 
neizsakām i liela  p rieka  sajūta. Jo ap dienas vidu, kad  viņ a  pie bū
das durvīm  m azgāja savu  bērnu drēbes, v iņai p ieskārās brīnišķīgs 
zelta stars, kas šķita nenākam  no saules, un tūlīt pat sirdī sāka 
skanēt m aiga m ūzika, it kā tāltālu  būtu iedūkušās brīn išķīgas 
ērģeles. N o tā brīža v iņai v isu  dienu b ija  tāda sajūta, it kā viņ a  
lidinātos v irs  zemes, un dvēsele  b ija  pilna neizsakām as svētla i
mes. Bet v iņ a  nekā vīram  neteica, noslēpa šīs jūtas kā savu v is 
dārgāko mantu. K ad v iņ a  lika galdā vakariņas, viņas se jā  v ē l aiz
v ien  glabājās zelta stara atspulgs. Pat virs, v iņ u  nejauši uzlūkojis, 
ievēro ja  kaut ko neparastu. Bet, būdam s pārāk aizņem ts ar saviem  
pārdzīvojum iem , viņ š n ekā nesacīja.

Pirms M akario  a izg ā ja  gulēt —  to v ak ar vē lā k  nekā parasti, jo  
pa dienu b ija  labi atpūties mežā, —  sieva  viņam  kau trīgi p aču k
stēja:

—  Nu, kā  tad b ija  ar to tītaru, m īļo vīriņ?
—  K o tu tā pēkšņi prašņā, kā b ijis ar tītaru? V a i tad, pēc tavām  

domām, ar to va jad zē ja  kaut kam  notikt? K o tas nozīm ē? V iss  bija,



ka n ā k a s . . .  c ik  nu es varu  spriest pec savas nelielas pieredzes 
tītaru ēšanā.

Par saviem  viesiem  M akario  nebilda ne vārda.
N ākam ajā dienā visa i ģim enei nebija  nekā, ko ēst. Brokastis, k u 

rās b ija  klāt arī M akario, a llaž mēdza būt diezgan trūcīgas, bet 
torīt saim niecei b ija  vē l jo  īpaši jāsam azina ēdiena devas, lai kaut 
kas atliktu  arī pusdienām  un vakariņām .

M akario žigli norija dažas karotes m elno pupu, kas b ija  a izd a
rītas ar zaļo piparu pākstīm . V iņ š negaudās, jo  ļoti labi zināja, ka 
pats v ie n  ir vainīgs. Paņēm is c irv i un virv i, sm agi soļodams, viņš 
devās pretī m iglainajam  ritam. Šķita, ka stāsts par zālēm  un viss 
cits, kam  ar to b ija  sakars, viņam  bija  pilnīgi izkū pējis no galvas, 
kad viņš, kā  parasti, devās uz mežu parastajā, grūtajā  darbā.

Bet, tik līd z viņš b ija  paspēris dažus soļus, s ieva  viņam  uzsauca:
—  V īriņ , tu aizm irsi blašķi!
Tas atd zīvin āja  p agājušās dienas p iedzīvojum us un atgādināja, 

ka vak arē ja is  paziņa nebija  tikai fantastisks rēgs, ko radījusi labi 
paēduša c ilvēk a  iztēle.

—  Tā v ē l ir pilna. —  Sieva saskurināja blašķi. V arbū t šo 
ūdeni izliet un ie liet svaigu? sieviete  jau tāja , grozīdam a no k u 
kurūzas vā lītes  izgriezto aizbāzni.

—  Jā, tā vē l ir pilna, —  M akario apstiprināja, baidīdam ies, ka 
sieva  steigā dārgo ūdeni va r izšļākt. —  V a k a r  padzēros no meža 
strautiņa. Dod šurp blašķi, nav vērts  m ainīt ūdeni!

Pa ceļam  uz mežu, p agājis krietnu gabalu no savas būdas, kas 
atradās pašā ciem a galā, M akario bieza krūm āja brikšņos izraka 
bedrīti un iebāza ta jā  blašķi.

Tai vakarā M akario  pārnesa tik  lielu  nastu sausas, stipras m al
kas, kādu nu jau  vairākus m ēnešus nebija gad ījies pārnest. Pats p ir
m ais p ircējs  iedeva par to vecā k a jiem  zēniem  divus sudraba g ra
šus, un ģim enei šķita, it kā viņiem  būtu vesels m iljons.

A r i nākam ajā dienā M akario, kā parasti, d evās uz darbu.
Iepriekšējā va k arā  viņš it kā garām  ejot pastāstīja sievai, ka 

v iņ a  b lašķei uzkritis virsū  sm ags baļķis 1111 to sašķaidījis, tādēļ 
lai sieva  viņam  iedodot līdzi kādu citu  blašķi, jo  viņu  m ājā tās 
m ētājoties pa malu malām. Šīs blašķes nekā nem aksāja: v e cā k ie  
bērni krūm os sam eklēja  savva ļā  augošus ķirbjus.

V a k a rā  M akario atkal pārstiepa smagu m alkas nastu, bet šoreiz 
atrada savu ģim eni m ilzīgi uztraukušos. V iņam  pretī ar satūkušu 
seju  un no lielas raudāšanas sasarkušām  acīm  izskrēja s ieva  un 
sauca:

—  Regino mirst! Regino, mūsu nelaim īgajam  m azulītim, atlicis 
dzīvot dažas minūtes!



Un Bēdace sāka raustīties no sirdi plosošām  vaim anām , un pār 
vaigiem  viņai aum aļām  lija  asaras.

M akario raudzījās sievā  bezpalīdzīgi un truli, kā  viņš mēdza 
darīt arvien, kad kaut kas sam ežģījās viņa p elēcīg i parastajā ģ i
m enes dzīvē. Kad sieva  p agāja  sānis, M akario ievēro ja , ka būdā 
sanākušas kaim iņienes. V iņ as stāvēja  un pietupušās sēdēja ap 
gultu, kurā gulēja  bērns.

M akario  ģim ene visā  ciem ā tika uzskatīta par pašu trūcīgāko, 
un tom ēr to visi m īlēja  lēnprātības, godīgum a un neiebild ības dēļ. 
K ā  zināms, nabadzība ir tikums, kuram  ir v ien s v ien īgs labums: 
nabagos visi un visur mīl va irāk  nekā bagātos.

Būdamas labas kaim iņienes un gribēdam as nabaga M akario  p a 
līdzēt, sievietes, uzzinājušas par viņa bērna slimību, sanesa būdā 
daždažādas zāles, augu saknes un koku m izas —  visu, ko indiāņi 
šādos gadījum os m ēdz lietot. Šai ciem ā nebija  ne ārsta, ne aptie
kas, un iespējam s, ka šā iem esla dēļ neb ija  ta jā  arī kaprača.

K atra sieviete  b ija  atnākusi ar savu dziedinošu dziru, katra p ie
d āvā ja  savu līdzekli bērna glābšanai. Jau vairāk as stundas pui
sēnu b ija  m ocījuši ar visdažādākajām  ārstniecības m anipulācijām  
un spieduši dzert dziru, kas b ija  savārita  vai nu no augu saknēm , 
v a i no zālītēm , v a i no sam altas čūskādas, kas sajaukta kopā ar sa
dedzināta krupja pelniem .

—  V iņ š pārāk daudz ieēdis, —  ap ga lvo ja  viena no sievietēm , 
kad tēvs p ienāca pie gultas.

—  V iņ a  zarnas ir galīg i sam ežģījušās, te va irs nekas n av 
līdzams, —  neatlaidās otra.

—  N a v  tiesa, kaim iņien, n av tiesa! —  ap zvērēja  trešā. Šeit 
gluži vien kārši ir kuņģa saindēšanās, un puišelim  ir beigas.

—  M ēs darījām  visu, ko varējām , —  sarunā ie jau cās vēl 
viena, —  m azais vairs ne stundu nedzīvos. M anējais tāpat nomira. 
Es jau  šajās lietās kaut ko saprotu. Pēc viņ a  sejiņas redzu, ka  v i 
ņam jau  aug spārniņi, lai uz debesīm  aizlidotu, tam m azajam  eņ ģ e
lim, nabaga m azajam  eņģelītim !

N ep ievēršot ne m azāko uzm anību sieviešu  pļāpāšanai, M akario 
raudzījās uz jaunāko dēlu, kuru no savu bērnu trokšņainā bara 
gandrīz v a i v isva irā k  m īlēja, jo  tas b ija  tik  m aziņš un tik n ev ai
nīgi sm ējās. Kā tēvam  palika, kad vārga is  puisītis dažreiz ierāpās 
viņam  k lēp ī un pieskārās viņa seja i ar m azajiem  pirkstiņiem ! M a
kario  b ieži vien  b ija  licies, ka v ien īg ā  dzīves jēga , v ien īg ā  laime 
ir p astāvīgi just sev  līdzās neaizsargāto radījum u, kas bezbēdīgi 
sm ejas un biksta ar dūrītēm  degunu un vaigus.

Jā, bērns drīz mirs, šaubu nav. Spogulītis, kuru viena no s ie v ie 
tēm tur zēnam  pie mutes, gandrīz nem az nekļūst b lāvs no elpas, un,
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kad kāda no kaim iņienēm  p ie liek  pie slim nieka krūtīm  ausi, viņai 
ar pūlēm  izdodas saklausīt sirds pukstus.

M akario  ap ju cis nenolaiž acu  no mazuļa. V a i p ieiet tu vā k  klāt 
un p ieskarties tā sejiņai v a i palikt tu ipat uz vietas? V a i kaut kas 
jāp asaka  sievai un citām  sievietēm , v a i varbūt jāaprunājas ar bēr
niem, kuri kā bailīgs putnu bariņš saspiedušies kaktā, it kā  ju z 
dam ies va in īg i brālīša nelaim ē? V iņ i līdz šim laikam  n a v  ēduši 
vakariņas, un šodien viņiem  ēdiens arī n av nem az prātā, jo  viņu 
m ātei ir gaužām  grūti.

M akario  lēnām  apgriezās, noteiktā solī d evās uz durvīm  un 
izgā ja  nakts tumsā.

Nezinādam s, ko iesākt un kur dēties, kad m ājās tāda kņada, no
guris pēc sm agā darbā pavadītas dienas un juzdam s, ka kuru katru 
brīdi saļodzīsies kājas, M akario devās pa ceļu  uz mežu. M ežs taču 
b ija  viņ a  valstība, viņa patvērum s, kur viņš droši cerē ja  gūt mieru, 
kas viņam  b ija  tik  ļoti nepieciešam s. Ticis līdz tai v ietai, ku r b ija  
apracis savu blašķi, viņš pēkšņi apstājās, pašķīra krūmus, pa
kam pa blašķi un drāzās atpakaļ ar neredzētu ātrumu.

—  Padod m an krūzi svaiga, tīra ūdens, —  atvēris durvis, M aka
rio skaļā, iespaidīgā balsī p a vē lē ja  sievai.

Jaunu cerību  iedvesm ota, viņ a  tūdaļ steigšus tam pasniedza m āla 
krūzi ar ūdeni.

—  Un tagad, sievietes, ize jiet visas no šejien es ārā un atstājiet 
m ani v ien u  pašu ar dēlu! G ribu paraudzīt, ko  v iņ a  labā v a r  darīt.

—  Par ve lti, M akario. Tu taču  redzi, viņam  v ē l atlicis dzīvot 
tikai dažas minūtes. M eties lab āk  ceļos un kopā ar mums aizlūdz 
par viņ a  dvēselītes mieru! V iņ š jau  mirst! . . .  —  aizrād īja  kāda no 
sievām .

—  V a i jū s  dzirdējāt, ko es teicu? Nu, tad dariet, kā jum s liek! 
E jiet ārā! —  viņ š uzkliedza, pārtraukdam s visus iebildum us.

S ieva  v ē l nekad nebija  viņu  redzējusi tik  valdonīgu. V iņu pār
ņēm a gandrīz v a i šausmas, un viņ a  izvad īja  ārā visas kaim iņienes.

S ievietes izgāja. M akario  pacēla acis —  viņ a  priekšā stāvēja  
kaulainais m ielasta dalībnieks. V iņu s šķīra m irstošā zēna gulta. 
V iesis  p ievērsa  M akario melnos, bezdibenīgos caurum us, kas tam 
aizstāja  acis, brīdi nogaidi ja, sakustējās un gausi, it kā v ē l a p 
svērdam s savu lēmumu, nostājās gultas kājga lī, kur tad arī pa
lika, kam ēr m alkas cirtējs sva iga  ūdens krūzē ie lē ja  krietnu devu  
zāļu.

K ad M akario  ievēro ja , ka v iesis  pārm etoši groza galvu , viņš at
cerējās: pēc priekšraksta, izdziedināšanai p ietiek  vien a  piliena. 
Taču viņ š attapās pārāk vē lu  —  dārgais šķidrum s b ija  sajaucies ar 
dzidro ūdeni, un atliet atpakaļ to vairs nevarēja.





M akario pacēla uz augšu bērna galvu, atvēra  viņam  mutīti un 
sāka pam azām  liet iekšā dzērienu, pūlēdam ies nekā nenoliet ga
rām. Sev par lielu  prieku, viņš ievēro ja , ka zēns, tikko pieskāries 
ar lūpām pie valgum a, sāka pats to labprāt rīt uz leju, līdz b ija  iz
dzerts pēdējais piliens. V iņ š uzreiz sāka b rīvāk  elpot, viņ a  bālā 
sejiņa pam azām  atguva sārtumu, viņš sāka grozīt galviņu, lai ērtāk 
apgultos.

T ēvs v ē l kādu brīdi nogaid īja  un, pārliecinājies, ka zēns sāk brī- 
num ātri atlabt, pasauca māti.

M āte tikai uzm eta bērnam v ien u  vien īgu  skatienu un noslīga 
viņam  līdzās uz ceļiem , skaļi iesaukdam ās:

—  Paldies d ievam  un svēta ja i dievm ātei! Pateicos tev, raditāj, 
mans bērns dzīvos!

Kad sievas, kas ārā gaidīja, izdzirdēja šo izsaucienu, viņas visas 
barā m etās iekšā m ājā. Tur viņas ieraudzīja, kas b ija  noticis, kad 
tēvs palika ar dēlu divatā, atvēra  aiz brīnum iem  muti un raudzījās 
uz M akario tā, it kā to pirm o reizi redzētu un it kā tas būtu kāds 
svešinieks.

Pēc stundas viss ciem s b ija  sapulcējies pie M akario būdas. Ik
vien s gribēja  pats savām  acīm  pārliecināties, ka viss, ko  sievietes 
neapklusdam as skandināja, patiešām  ir taisnība.

M azais cieti un saldi gulēja, piespiedis dūrītes pie zoda, vaidziņi 
viņam  b ija  k ļuvuši sārti —  un b ija  skaidri redzam s —  visas b ries
mas ir garām.

N ākam ajā rītā M akario, kā vienm ēr, agri jo  agri piecēlās, steig
šus iekoda trūcīgās brokastis, paņēm a c irv i un v irv i un, k ā jja rasti, 
netērēdam s vārdus, aizgāja  cirst malku.

Blašķi ar burvju  zālēm  viņš paķēra līdzi un apraka tai pašā 
vietā, kur iep riekšējā  va k arā  b ija  izracis.

N ākam ās sešas nedēļas M akario katru dienu gāja  darba, bet, 
kad reiz atgriezās m ājās, sastapa tur Ramiro, ciem a lie lākā  veik ala  
īpašnieku, bagātāko c ilvēk u  visā  apkaim ē. A r  v islie lāk o  godde
vību  Ram iro izteica savu lielo  lūgum u. Izrādījās, ka viņ a  sieva  jau 
sen slim oja un tagad viņas spēki acīm redzot kūstot. V a i M akario 
nevarētu  atnākt un to apskatīt? Ram iro m alkas cirtējam  ap galvoja , 
ka esot daudz dzirdējis par viņ a  dziedināšanas spējām  un ļoti lū
dzot p ielikt visu  savu  prasmi jaunās sievietes glābšanai.

—  A ln es man kādu pudelīti, pavisam  m azu stikla pudelīti no 
savas bodes. Es tev i šeit pagaidišu, visu pārdom āšu un izlem šu, ko 
varētu  darīt tavas sievas labā.

Ram iro atnesa aptiekas pudelīti, kurā varēja  ieliet vien u  unci 
šķidruma.



—  Kam  te v  tāda pudelīte? —  tirgotājs ziņkārīgi va icāja .
—  A tļau j man rīkoties, Ramiro! Ej tagad m ājās un gaidi mani. 

M an vispirm s jāred z tava sieva, tikai pēc tam es varēšu  atbildēt, 
va i varu  vai n evaru  ķerties pie viņas ārstēšanas. Taču papriekšu 
man jāa iz iet uz m ežu un jāsam eklē šādas tādas dziedniecības zā
les . .  . N euztraucies, līdz m anai atnākšanai viņ a  nenomirs.

V iņ š p ie lē ja  aptiekas pudelīti līdz pusei ar dārgajām  zālēm, no 
jau na apraka blašķi un d evās pie Ramiro, kas d zīvo ja  v ien ā  no 
tām  m ūra savrupm ājām , kas tika  uzskatītas par ciem a lepnumu.

Sieviete, kuru viņš tur sastapa, b ija  tuvu savam  galam, tikpat 
tu vu  kā nesen v iņ a  m azais dēlēns.

Ram iro jau tājoši vērās M akario acīs. Tas par atbildi tikai paraus
tīja  plecus. Un pēc brītiņa sacīja:

—  Izej m azlietiņ ārā un atstāj mani divatā ar tavu  sievu!
Ram iro neuzdrošinājās nepaklausīt. Taču viņš b ija  traki greiz

sirdīgs uz visiem  savas jaunās un ļoti skaistās sievas dēļ, ar kuru 
b ija  salaulājies tikai pirms nepilna gada. Pat atrazdam ās kapa 
malā, v iņ a  joprojām  palika skaista. Un Ratniro nolēm a noskatīties 
pa atslēgas caurum u, ko M akario  darīs.

M akario  ieva jad zējās glāzi ūdens, un, kad viņš ar rāvienu atvēra 
durvis, Ramiro, kas b ija  cieši p iespiedies pie atslēgas caurum a, n e
p agu va  atlēkt atpakaļ un nostiepās uz grīdas.

—  Tas nebija  diez c ik  godīgi no tavas puses, Ramiro, M a 
kario  sacīja, uzm inējis tirgotāja  greizsirdību. —  V isp ār man v a 
jadzētu  atteikties no tavas jaunās sievas ārstēšanas. Tu neesi viņas 
cienīgs, to arī pats ļoti labi z in i . . .

Pēkšņi viņš sastom ījās, galīg i ap jucis un nespēdam s saprast, kas 
viņam  ne no šā, ne no ta bija uznācis. K ā viņš, vienkāršs m alkas 
cirtējs, v istrū cīgākais c ilvēk s  visā ciem ā, iedrošinās strostēt Ra
m iro tādā tonī, kādu pat apgabala tiesnesis diezin vai būtu a tļā 
vies! Un Ramiro, augstprātīgais, p lātigais Ram iro lēnprātīgi kā 
ubags stāv viņ a  priekšā un dreb aiz bailēm, ka v iņ š varētu  a tteik
ties no v iņ a  sievas ārstēšanas! Un pēkšņi M akario iešāvās prāta: 
tagad viņam pieder lielas spējas —  un iedom īgais Ram iro redz 
v iņ ā  ārstu, kas va r darīt brīnumus.

Bet Ram iro pazem īgi lūdza viņam  piedot un ar asarām  acīs lū 
dzās glābt viņa sievu, kura drīz dāvātu viņam  pirmdzimto.

—  C ik  tu prasīsi, lai padarītu viņ u  tikpat ziedošu un veselu, 
kāda viņa bija agrāk?

—  A r  savu dziednieka m āku es n etirgojos un neesm u radis m i
nēt kādu noteiktu cenu. Tā ir atkarīga  no tevis, Ramiro, nosaki to 
pats! Jo v ien īg i tu pats vari zināt, ko tev  vērts ir tava sieva. T ādēļ 
mini to pats.



—  V a i ar desm it zelta m onētām  pietiks, m anu mīļo, labo Ma- 
kario?

—  Kā, v a i tik  v ien  te v  ir vērta  tava  sieva? T ikai desm it zelta 
monētas?

—  Tā tu manus vārdus nedrīksti iztulkot, M akario! Pats par 
sev i saprotams, ka  s ieva  man ir dārgāka par v isu  manu naudu. 
N audas es varu  pietiekam i daudz dabūt katru dienu, ja  v ien  d ievs 
m an ļaus dzīvot. Bet, ja  zaudēšu sievu, kur lai ņem u otru tādu kā 
viņa? N ekur, protams, visā  pasaulē! Es palielināšu atlīdzību līdz 
simt zelta monētām, bet tikai, lūdzu, apsoli, ka noteikti viņu iz
glābsi!

M akario pazina Ramiro, pat pārāk labi pazina. A b i b ija  dzim uši 
un uzauguši v ien ā  ciem a. Ram iro —  tirgotāja  dēls un pats bagāts 
tirgotājs, bet M akario —  dienas algādža dēls un tikai nabaga m al
kas cirtējs, turklāt apkrauts ar kuplu ģim eni. Un, tik labi Ram iro 
pazīdam s, M akario labāk nekā jebkurš cits saprata, ka viltīga is  tir
gotājs, kolīdz viņ a  sieva  kļūs vesela, m ēģinās visiem  līdzekļiem  
tikt va ļā  no simt zelta monētu lielās atlīdzības m aksāšanas un, ja  
M akario  nepiekāpsies, sāksies b ezgalīga  tiesāšanās, kas va r ieilgt 
vairākus gadus. Tāpēc M akario sacīja:

—  M an p ietiks arī ar tām desmit monētām, kuras tu man so līji 
sākum ā.

—- Pateicos, M akario, no visas sirds pateicos —  nevis par to, 
ka tu pazem ināji maksu, bet par to, ka esi ar m ieru ārstēt manu 
saim nieci. Nem ūžam  neaizmirsīšu, ko tu man esi darījis, tici man. 
Ļoti ceru, ka arī nākam ais bērns neko necietīs . . .

—  N euztraucies, viņam  nekas ļauns nenotiks, —  pārtrauca viņu  
M akario, kurš stingri ticēja  panākum iem , kolīdz pam anīja savu 
kalsno galda biedru slim nieces gultas k ā jga lī. —  A tn es man glāzi 
svaiga  ūdens, tikai labi ātri!

Ūdens tika atnests, un M akario deva tirgotājam  labu padomu:
—  Tikai nedomā atkal slepus noskatīties! Labi iegaum ē: ja  es 

pēkšņi kaut ko saputrošu, vain īgs būsi tu. Tādēļ nekā neprašņā un 
neskaties pa atslēgas caurum u! Un tagad atstāj mani d ivatā  ar 
savu sievu!

Šoreiz M akario  rūpīgi uzm anīja ne v ien  to, lai neizlietotu v a i
rāk kā v ienu  pilienu dārgā šķidrum a, bet centās pat šo pilienu p ār
dalīt uz pusēm. Sarunā ar tirgotāju  viņam  atklājās, c ik  viņa zāles 
ir brīnum  iedarbīgas, ja  pat augstprātis un bagātnieks Ram iro šo 
zaļu dēļ zem ojas viņa -  m alkas cirtēja, v islie lāk ā  nabaga priekšā. 
Pēkšņi it kā pavērās aizkars uz nākotni: viņš atm etīs agrāko smago 
am atu un piln īgi nodosies ārstēšanai. V isvaldzinošākais un v ilin o 
šākais šai nākotnē viņam  rādījās b ezgalīgā  cepto tītaru v ir k n e . . .



V iņ a  kaulainais galda biedrs, kas stāvēja  slim nieces kājga lī, 
ievēro ja , kā  viņš pārdala pilienu uz pusēm, un atzinīgi pam āja, sa
stapis M akario jau tājošo  skatienu.

Pēc trim dienām  sieva  Ram iro pateica, ka neesot ne m azāko 
šaubu —  viņu  nākam ajam  zīdainim  nekas nedraudot, ka  v iņ a  jū 
toties p iln īgi vesela.

Būdams ārkārtīgi laim īgs, Ram iro sam aksāja M akario  desmit 
zelta m onētas —  ne v ien  nekaulēdam ies, bet, gluži otrādi, p ied e
vām  v ē l tūkstoškārt pateikdam ies. V iņ š uzlūdza v isu  M akario ģ i
m eni pie sevis ve ik alā , ku r m alkas cirtējam , viņ a  sievai un bēr
niem  b ija  atļauts paņem t tik  daudz, c ik  v ien  viņ i va r  aiznest līdzi.

M akario  uzcēla sev  labu m āju, nopirka zem i un sāka apstrādāt 
savu lauku —  Ram iro viņam  aizd eva simt zelta m onētu par visai 
m ēreniem  procentiem .

Ram iro to nebūt ned arīja  nesavtīgas pateicības uzplūdā. Būdams 
īsts veikaln ieks, viņš nekad nem ēdza naudu aizdot, neparedzēdam s 
pam atīgu peļņu. Tagad, saprazdams, ka M akario gaidām a spoža 
nākotne, v iņ š uzskatīja, ka lie lisk i izrīkosies ar savu naudu, ja  to 
aizdos m alkas cirtējam  un tādējādi to noturēs ciem ā, kurp p ie b rī
n išķīgā  dziednieka drīz v ien  c ilvēk i plūdīs straum ju straumēm. Un 
otrādi —  ja  viņ š pielaidīs, ka M akario  pārceltos uz pilsētu, tiks a iz
laisti v ē jā  m ilzu ienākum i. Jo va irāk  c ilvēk u  sāks apm eklēt viņu  
ciem u M akario  dēļ, jo  krāšņāk uzplauks Ramiro tirdzniecība. Un, 
cerēdam s uz šiem nākam ajiem  labum iem , tirgotājs pagaidām  no
darbojās ar augļošanu.

V iņ š  v isu  lika uz M akario kārts un laim ēja, laim ēja va irāk  nekā 
v a rē ja  cerēt.

Lai p ievērstu  v isp ārē jo  uzm anību M akario neparastajai spējai, 
Ram iro ņēmās viņ u  visās m alu m alās cildināt. Un, kolīdz viņš b ija  
nosūtījis uz pilsētu a ttiecīgas vēstu les saviem  ve ik ala  draugiem , uz 
ciem u baru bariem , cerēdam i kļūt veseli, sāka plūst slim nieki, k u 
rus m ācītie ārsti b ija  atzinuši par neizdziedinām iem .

D rīz v ien  M akario  jau  va rē ja  se v  uzcelt īstu pili. V iņ š sapirka 
visu  ap kārtējo  zem i un p ārvērta  to dārzos un parkos. Savus bēr
nus viņ š aizlaida uz skolām  un universitātēm , pat uz Parīzi un Sa- 
lam anku. Tas, ko viņam  kādreiz b ija  sasolījis nelūgtais galda 
biedrs, īstenībā piepildījās: K aulaina apēstā puse tītara b ija  atm ak
sājusies m iljonkārtīgi.

A r  visu  savu bagātību un slavu, kādu M akario  baudīja  kā  v is 
brīnum ainākais dziednieks, viņš tom ēr palika godīgs un neuzpēr
kams. Katram , kurš p ie v iņ a  g rib ēja  ārstēties, viņš jautāja, c ik  
augstu tas vērtē  savu veselību. Un tāpat, k ā  b ija  rīko jies pirmo 
reizi, rīkojās arī visos citos gadījum os: ļāva  slim niekiem  v a i viņu



radiniekiem  noteikt cenu pēc pašu ieskatiem . N abaga sirm galvi 
v a i nabaga sievieti, kas neb ija  sp ējīg i piesolīt va irāk  par vienu 
sudraba peso, sivēnu va i gaili, viņš ārstēja tikpat apzinīgi kā ba
gātniekus, kuri dažkārt m ēdza se v i novērtēt pat par divdesm it tū k 
stošiem . V iņ š ārstēja kungus un dāmas no visaugstākajām  aprin
dām, daži no viņiem  brauca pat šurp pāri okeānam , brauca no Spā
nijas, Itālijas, Portugāles, Francijas un citām  zemēm ar v ien u  v ie 
nīgu m ērķi —  izlū gties no v iņ a  savas slim ās m iesas izdziedēšanu.

Būdams godīgs atlīdzības noteikšanā, tikpat godīgs viņš b ija  sa
vas m ākas pielietošanā. Ja, palicis ar slim nieku divatā, viņš tā 
g a lvg a lī redzēja Kaulaini, tad vaļsird īg i atzinās, ka c ietēju  nespēj 
glābt. N o jebkuras m aksas šādos gadījum os viņš atteicās. V isi, lai 
tie  bija kas būdami, sam ierinājās ar viņ a  galīgo  lēmumu bez ie b il
dumiem. V iņ i ar to nem ēģināja strīdēties. M akario  izglāba apm ē
ram pusi pacientu, kas viņu apm eklēja, p ārējie  tika viņa partne
rim. Bieži viņš veselām  nedēļām  nespēja izdziedēt nevien u  slim 
nieku, jo  viņa bijušais galda biedrs izrīkojās citādi.

Ja savas prakses pašā sākum ā viņam  b ija  izdevies pārdalīt p i
lienu uz pusēm, tad drīz viņš iem anījās to sadalīt četrās daļās. Un 
vēl v ē lā k  iegād ājās daždažādas ierīces un aparātus, ar kuriem  
vien u  pilienu va rē ja  sasm alcināt daudzās sīkās pilītēs. Bet, lai kā 
viņš d a līja  un sm alcināja, lai cik  taupīgi un gudri sam azināja katru 
devu, zāļu ar drausm īgu ātrumu kļu va  a izv ien  m azāk un m azāk.

Jau pirm ajā savas darbības m ēnesī M akario saprata, ka glabāt 
zāles ķ irb ja  blašķē neder: šīs blašķes ne vien  zinām u daļu sava 
satura uzsūc, bet —  un tas ir vēl daudz ļaunāk —  cauri to sieniņām  
šķidrum s izgaro. Šā iem esla dēļ ūdens šādās indiāņu lietotajās 
blašķēs vienm ēr p a liek  auksts pat v istve ic īgā k a jā  dienā.

M akario  zāles salēja  speciālās m elna stikla pudelītēs un tās cieši 
a izzieģelē ja . Bet, a tkorķējis  pēdējo  pudelīti, viņš ar šausmām 
ieraudzīja, ka tur palikušas tikai d ivas pilītes. V iņ š nolēm a no 
dziedināšanas atteikties un vairs n evienu  neārstēt.

Pa šo laiku M akario b ija  k ļu vis vecs un klusībā dom āja, ka v i
ņam ir tiesības vē l atlikušos nedaudzos mūža gadus nodzīvot n e
strādājot. D ivus p ēdējos zāļu pilienus viņš grasījās paturēt tikai 
paša ģim enes locekļiem , it īpaši savai m īļotajai sievai, kuru pēd ē
jo s piecos gados viņam  jau  bi ja iznācis d ivre iz  ārstēt. S ievas zau
dēšana viņam  nozīm ēja drausm īgu nelaimi.

G adījās, ka tieši tai laikā saslim a visā Jaunajā Spānijā augstākā 
v ira  —  v ic e k a ra ļa 1 dona Huana M arkvesa de K azafuertes dēls. Pie 
zēna sasauca vislabākos ārstus, bet nevien s nespēja viņam  palī-

1 V i c e  k a  r a l i s  —  Spān ijas karaļa v ietva ld is .



dzet. Ā rsti vaļsird īgi atzinās, ka slim niekam  ir tada kaite, kuru m e
dicīnas zinātne vēl nav izpētījusi.

V icek a ra lis  bija dzirdējis par M akario, bet viņa tituls, izglītība 
un augstais sabiedriskais stāvoklis spieda viņ u  M akario  uzska
tīt par šarlatānu, it īpaši tāpēc, ka tieši tā šo v īru  b ija  nosaucis 
kāds diplom ēts doktors, kas bija iegu vis  zinātnisko grādu u n iver
sitātē.

Taču bērna māte, kurai tituls va irs  neb ija  ne prātā, kad bija  
apdraudēta viņas dēla dzīvība, tik  n eatlaid īgi lūdza un pieprasīja, 
ka galu  gala vicekaralim  b ija  jāp iek ā p ja s un jāsūta pēc M akario.

M akario, nebūdam s nekāds ceļojum u m īļotājs, savu ciem u m ē
dza atstāt reti un tikai uz īsu laiku. Bet vicekaraļa  p avēle  b ija  
jāizpilda, jo  p retējā  gadījum ā par to draudēja nāves sods. Tāpēc 
M akario devās ceļā.

Ieradies p ie v icekaraļa , M akario uzzināja, ko no v iņ a  gaidīja.
V icek aralis , kas M akario izdarītajiem  brīnum iem  neticēja, u z

runāja to ka zem ākas kārtas cilvēku:
—  N e jau  es pats, mīļais, tev i šurp ataicināju, liec to vērā. T evi 

pie mums atsūtīja pēc manas laulātās draudzenes neatlaid īgas lū g 
šanas, atgād āja  šurp, lai tu izglābtu mūsu dēlu, jo  m ācītie dakteri 
acīm redzot viņu izārstēt nav spējīgi. Nu, tad uzklausies! Ja te v  
tiešām  izdosies atdot mūsu m antiniekam  veselību  —  ceturtā daļa 
m anas m antas būs tava. Piedevām  te v  būs tiesības pieprasīt visu, 
kas v ie n  te v  iepatiksies šai pili va i citās m anās muižās. Lai tas 
butu, c ik  dārgs būdams, uzskati to par savu. Tad vēl: es te v  iz
sniegšu pēc visiem  likum iem  izrakstītu diplomu, kas te v  dos tiesī
bas visā  Jaun ajā Spānijā nodarboties ar m edicīnu saskaņā ar v i
sām tiesībām  un privilēģijām , kādas piešķirtas skolotam  ārstam. 
Un beidzot: tu saņem si speciālu  aizsardzības apliecību  ar manu z ī
m ogu. Tā tev i pasargās no īpašuma konfiskācijas, no aresta, ko  iz
dara p o licija  v a i zaldāti, kā arī no jebkuras nepam atotas tiesas 
akcijas. Nu, mīļais, va i tā nav karaliska b a lva  par tavu  pakalp o
jumu?

M akario pam āja ar galvu, bet nekā neteica.
V icek a ra lis  turpināja:
—  V iss, ko esmu te v  solījis tai gadījum ā, ja  tu izglābsi manu 

dēlu, precīzi saskan ar viņas augstības m arķīzes -  m anas c ie n īja 
mās laulātās draudzenes vēlēšanos, un solījum us es vienm ēr turu. 
Taču uzklausi, ko es, vicekaralis, vēl gribu piebilst: ja tu manu 
dēlu  izārstēt nespēsi, es tevi nodošu svētās in k v izīc ijas  tiesai, apsū
dzot buršanā un par sakariem  ar velnu, un te v i uzdurs m ietā un 
visas tautas priekšā dzīvu  sadedzinās.



V icek a ra lis  apklusa, lai pārbaudītu iespaidu, kādu viņa draudi 
atstājuši uz M akario.

M akario  nobālēja, bet atkal nebilda ne vārda.
—  V a i tu labi saprati visu, ko es te v  teicu? —  va icā ja  v ic e 

karalis.
—  Jā, jūsu augstība, —  M akario atb ildēja  nodrebinādam ies un 

n ev eik li palocījās.
—  Un tagad iesim  pie m ana slimā dēla. Seko man!

V iņ i ie g ā ja  prinča istabā. Bērnu kopa divas aukles. Starp citu, 
viņas tam n evarēja  sagādāt ne m azāko atvieglo jum u  un tikai v ē 
roja tā lēno izdzīšanu. M ātes nebija  klāt. V iņ a  palika savos apar
tamentos.

Zēns m ētājās karsonī. V iņ a  gultiņa bija  darināta no cē la  koka, 
bet tai n eb ija  nekādu izgreznojum u.

M akario  p avērās apkārt, it kā m eklēdam s kādu zīmi, kas lie c i
nātu par sensenā m ielasta līdzdalībnieku. V iņš p ielika  roku arī pie 
mazās, slepenās kabatiņas, gribēdam s pārliecināties, ka  pudelīte 
ar d ivi pēdējiem  zāļu pilieniem  ir p ilnīgi vesela. Pēc tam sacīja:

—  Jūsu augstība, esiet tik laipns un atstājiet uz v ien u  stundu šo 
istabu. A r ī v isi citi lai iziet no šejienes ārā, lai es varētu  palikt 
ar slim nieku divatā.

V icek a ra lis  v ilcin ājās. A cīm redzot viņš baiļojās, ka neizglītotais 
indiānis va r nodarīt princim  kaut ko  ļaunu, ja  paliks ar to 
vienatnē.

M akario, kas v icek araļa  sejas vaibstos bija pam anījis šo satrau
kum a izteiksm i, gribot negribot atcerējās, kā viņš pirm o reizi b ija  
ķēries pie sveša c ilvē k a  ārstēšanas. Toreiz tā b ija  Ram iro jaunā 
sieva, kas d zīvo ja  ar viņu vien ā  ciem ā. Ram iro tieši tāpat b ija  sā
cis svārstīties, kad M akario  pateica, ka viņam  jāp a liek  ar slim 
n ieci divatā. V isā  savā ilg a jā  prakses laikā tikai šais divos gad ī
jum os viņš b ija  n o vēro jis  šādu aizdomu pilnu izteiksm i slim nieka 
tu vin ieku  sejās. Un M akario se v  jautāja, va i tā n av likteņa zīme, ka 
tieši šodien, kad viņam  palikuši tikai d ivi zā]u pilieni, v iņ š redz 
tādas pašas aizdom as ta jā  c ilvēk ā, kuram  nepieciešam s lielais p a 
kalpojum s un kurš tom ēr neuzticas vien īga jam  cilvēkam , kas spēj 
šo pakalpojum u izdarīt.

Beidzot viņš palika ar zēnu divatā. Un uzreiz ierau dzīja  savu 
kalsno partneri: tas stāvēja  gultas galvgalī.

V iņ i abi, M akario un Kaulainis, nebija  pārm ijuši vien s ar otru 
ne vārd a kopš tās reizes, kad b ija  kopā m ielojušies ar cepto tītaru. 
Satiekoties slim nieka istabā, v iņ i aprobežojās ar to, ka m ēmi saska
tījās. M akario  nekad nelūdza nekā no sava sābra, nekad nevienu  
cilvēku, kuru gribēja  ņemt Kaulainis, nebija  lūdzis atstāt dzīvu.



Pat divus mazbērnus b ija  nekurnēdams atdevis savam kādreizējam 
viesim.

Taču šoreiz stāvoklis bija citāds. Apsūdzot par biedrošanos ar 
velnu, viņu kā burvi visas tautas acu priekšā sadedzinās. Viņa 
bērni, kas tagad ir augstos amatos, aizies bojā aiz kauna un ne
goda, ja  viņu tēvs pēc svētās inkvizīcijas tiesas sprieduma tiks 
notiesāts uz nāvi, kas kristīgam cilvēkam ir apkaunojošākā nāve. 
Visa viņa manta, visas muižas, kuras viņš b ija  cerējis atstāt manto
jumā bērniem, tiks konfiscētas un atdotas baznīcai. Pati par sevi 
mantas zaudēšana viņu pārāk nenomāca, mantai viņš nekad nebija 
piešķīris lielu nozīmi. Taču ļoti lielu nozīmi viņš piešķīra bērnu 
labklājībai. Un vēl vairāk nekā par bērniem šai drausmīgajā brīdī 
viņš domāja par savu dārgo sievu. Aiz bēdām viņa zaudētu prātu, 
ja  zinātu, kas ar viņas vīru notiek šai lielajā, svešajā pilsētā, tik 
tālu no mājām. Un tai nav pat iespējam s viņa pēdējā stundiņā v i
ņam palīdzēt ar darbiem vai vismaz nomierināt ar vārdiem. Tāpēc 
tad arī iznāca, ka ne sevis glābšanas dēļ, bet galvenokārt savas 
sievas vārdā viņš sadūšojās uzsākt strīdu ar kādreizējo galda 
biedru.

— Atdod man to puiku, — viņš sāka lūgties, —  atdod mūsu ve
cās draudzības vārdā! Nekad es no tevis neesmu nekā lūdzis, 
neesmu izteicis ne mazāko lūgumu par to pustītaru, ko tu ar tik 
gardu muti notiesāji. Visu to man tiki devis no laba prāta, nekā 
es no tevis neesmu lūdzis. Atdod man šo puiku, un es izliešu pē
dējo tavu zāļu pilienu un saplēsīšu pudelīti, lai ta jā  nepaliktu ne 
mazākās lāsītes. Esi tik laipns, atdod man puiku! Ne jau sevis dēļ 
tevi lūdzu, bet gan savas dārgās, uzticamās, pašaizliedzīgās, karsti 
friījotās sievas dēļ. Tu taču zini vai vismaz vari iedomāties, ko kris
tīgiem cilvēkiem nozīmē, ja  kād a no viņu ģimenes visu ļaužu acu 
priekšā dzīvu sadedzina uz mieta. Lūdzu, atdod man puiku! Es 
pat nepieskaršos pie bagātības, ko man sola par viņa izdziedāšanu. 
Es biju  nabags, kad tu mani sastapi mežā. Un es ar vislielāko 
prieku kļūšu atkal tāds pats nabags, kāds biju  toreiz, un labprāt at
kal cirtīšu malku kā toreiz, kad pirmo reizi sastapos ar tevi. Bet 
lūgšus lūdzu tevi —  atdod man šo puiku!

Kaulainis ilgi, ilgi raudzījās uz Makario ar melnajiem, bezdibe- 
nīgajiem  acu dobumiem. It kā ieklausījās tajā, ko cilvēki mēdz 
saukt par sirds balsi. Pēc tam pavērās visapkārt, it kā no visām 
pusēm šo gadījumu apsvērdams un meklēdams vispareizāko atrisi
nājumu. Acīmredzot viņam bija pavēlēts ņemt zēnu sev līdzi. Viņš 
nebija radis izpaust savas domas ar seju vai acīm, bet viņa žesti 
skaidri izteica gan līdzcietību pret nelaimē kritušo draugu, gan ne
spēju savienot jūtas un pienākumu.



Kaulainis ilgi, ilgi nenolaida savu ciešo skatienu no zēna, it kā 
atkal un atkal no jauna apsvērtu Makario lūgumu, prātodams, vai 
drīkst atstāt dzīvu bērnu, kuram jau  no dzimšanas nolemta agra 
nāve.

Un viņš vēlreiz uzlūkoja Makario, šoreiz ar lielu līdzjūtību un 
žēlumu. Beidzot nogrozīja galvu, tā lēni, lēni, kā cilvēks lielās 
bēdās.

Viņš atvēra savus bezmiesas žokļus, un viņa balss noskanēja kā 
mezglainas nūjas sitiens pa dēli:

— Man ļoti sāpīgi, sābri, bet šoreiz es tevi nespēšu izpestīt no 
nelaimes. Tici, izpildot savus pienākumus, man ir reti gadījies tik 
ļoti bēdāties kā šodien. Es nevaru citādi, zēns man ir jāpaņem.

—  Nē, to tu neizdarīsi, to tu neizdarīsi! Dzirdi, tu nedrīksti ņemt 
šo bērnu! — M akario kliedza bezgalīgā satraukumā. — Tu nedrīk
sti viņu ņemt, nedrīksti! Es nepieļaušu!

Kaulainis no jauna nogrozīja galvu, bet nekā neteica.
Tad Makario sparīgi sakampa zēna gultiņu un vienā vēzienā pa

grieza to tā, ka viņa sarunas biedrs atradās bērna kājgalī.
Taču Kaulainis, pacēlies gaisā, zibenīgā ātrumā atkal parādījās 

zēna galvgalī.
M akario vēlreiz apgrieza gultiņu, lai Kaulainis iznāktu kājgalī, 

un tas atkal vienā acumirklī atradās galvgalī.
Neprātīgā azartā M akario grieza apkārt kā riteni slimnieka 

gultu, bet katru reizi, kad apstājās, lai atvilktu elpu, redzēja kād
reizējo galda biedru prinča galvgalī. Makario tomēr turpināja ne
prātīgo spēli, cerēdams ar viltu izraut no nāves nagiem tās laupī
jumu.

Šī bezgalīgā gultas grozīšana, kas no mūžības paņēma ne vairāk 
kā divi sekundes, sirmgalvi galīgi nokausēja. Viņš tā nogura, ka 
vairs nespēja gultu pagrozīt. Viņš neapzināti pielika roku pie ma
zās, slepenās kabatiņas un konstatēja, ka stikla pudelīte ar divi 
pēdējiem dārgo zāļu pilieniem ir saplīsusi sīkās drumslās.

V ienā acumirklī viņš aptvēra, ko nozīmē šis zaudējums. Sa
triekts viņš juta, kā viņā izdziest pēdējā dzīvotgribas dzirkstelīte 
un uzmācas tukšums.

Apmulsis viņš apskatīja karaliskos apartamentus, viņam šķita, 
it kā viņš mostos no murgu pilna miega, kas bija tik bezgala garš, 
varbūt bija  ildzis pat veselus gadsimtus. Un viņš aptvēra, ka viņa 
stunda ir situsi un ka liktenim pretoties nav jēgas.

M akario skatiens klīda pa visu telpu un pēkšņi apstājās pie zēna 
sejas. Un viņš ieraudzīja, ka bērns jau ir miris.

Kā pie pašas saknes aizcirsts koks viņš nespēkā nokrita uz 
grīdas.



Un, nespēkā izstiepies, viņš izdzirdēja sava kādreizējā galda 
biedra balsi. Bet tagad šī balss skanēja apbrīnojami liegi:

— Vēlreiz, sābri, tev pateicos par pusi tītara, ko tu tik augstsir
dīgi man atdevi. Mani izsīkušie spēki toreiz tika atjaunoti vese
liem simt gadiem manam grūtajam darbam. Tavs tītars tiešām bija 
ekstraordinārs, ja  tu šo vārdu saproti. Bet zini, sābri, pašreizējā 
stāvoklī tev nav glābiņa no bargā nāves soda pilsētas laukumā 
visu laužu priekšā. Man ir tikai viens līdzeklis atpestīt tevi no tā. 
Un es spēšu tevi pasargāt no ņirgāšanās un negoda. Darīšu to 
mūsu vecās draudzības vārdā un arī tāpēc, ka tu vienmēr izturē
jies  cēli, nekad agrāk netiki mēģinājis mani piekrāpt vai apvest ap 
stūri. Karalisku atalgojumu tu saņēmi un kā karaļa balvu to tu
rēji godā. Patiesi, tu esi dzīvojis kā cienījam s cilvēks. Tad nu pa
liec sveiks, sābri!

M akario atvēra acis un, atgāzis galvu, ieraudzīja savā galvgalī 
to, kas bija viņa galda biedrs sensenajā mielastā . . .

M akario sieva ļoti uztraucās: viņas vīrs vakarā nebija pārnācis 
m^jas. No rīta viņa saaicināja visus ciema iedzīvotājus, lai tie vi
ņai palīdzētu sameklēt Makario. Viņa baidījās, ka mežā tam būs 
noticis kas nelabs un viņš nespēj bez citu palīdzības pārkļūt mā
jās.

Ilgi, ilgi viņu m ekleja un beidzot atrada meža biezokni, ļoti talu 
no ciema, tādā nostūrī, kurā līdz šim nekad neviens nebija iedroši
nājies spert kāju.

M akario sēdēja zemē, ērti atspiedies pret varena, dobumaina 
koka stumbru. Viņš b ija  miris. Viņa sejā bija sastindzis svētlaimīgs 
smaids.

Viņam priekšā zemē bija izklātas banāna lapas, kas noderēja par 
galdautu, bet uz tām gulēja rūpīgi noskrubināti kauliņi no pus- 
tītara.

Iepretī, apmēram triju  pēdu atstatumā, bija tāpat izklātas ba
nāna lapas, uz kurām rēgojās pavisam tīri kauliņi no tītara otras 
puses, salikti tik kārtīgi, kā to būtu varējis izdarīt vienīgi tāds, 
kurš būtu baudījis savu maltīti ar gardu muti un lielu labpatiku.

No M akario sievas skum jajām  acīm sāka līt gaužas asaras. 
Ieraudzījusi uz pusēm pārdalītā tītara apskrubinātos kauliņus, viņa 
čukstus sacīja:

— Man gribētos zināt, ai, kā man gribētos zināt, kas gan ar viņu 
kopā ir m ielojies . . . Droši vien kāds labs, cēls un ļoti patīkams 
viesis, citādi viņš nebūtu nomiris tik laimīgs, tik bezgala laimīgs . . .



IRENA JURGIĻEVIČA, 
polu rakstniece

STĀSTS PAR ZELTA PlLI

Stāstnieks, Varšavas vēstures un leģendu pazinējs un Varšavas 
putnu aizbildnis, kā zināms, mitinās uz karaļa Zigmunta piemi
nekļa augstas kolonnas galā. Kad laiks ir labs, stāstnieks sēž uz ka
raļa kurpes un nolūkojas uz pilsētu, turpretī, ja  līst vai snieg, viņš 
paslēpjas mazā. iedobumā zem karaļa labās kājas. Todien mazais 
cilvēciņš tīksmīgi sildījās pavasara saules staros un vēroja baložu 
bariņu augstu gaisā. Piepeši Stāstniekam virs galvas noskanēja 
spārnu plīvas — un uz Zigmunta kolonnas nosēdās četri pelēki 
zvirbuļi. Tie b ija  Bumbiņa, Klusais, M elnacis un Cekulītis.

— Labdien, Stāstniek! —  Cekulītis sveicināja.
—  Labdien! —  Bumbiņa jūsmīgi iesaucās.
M elnacis neteica nekā, tikai līksmi iečiepstējās, bet Klusais klu

sēdams pieglaudās Stāstniekam pie ceļiem. Stāstnieks bez vārdiem 
saprata, ka tā ir sasveicināšanās, un noglaudīja zvirbulim mugu
riņu.

— Beidzot pavasaris ir klāt, — svarīgi pavēstīja Cekulītis.
—  Kopš tās dienas, kad mēs savā pirmajā pavasara sapulcē pasludi
nājām, ka tas ieradies, ar katru dienu kļūst aizvien siltāks un sil
tāks.

—  Un, ja  mēs nebūtu pasludinājuši, tad pavasara nemaz ne
būtu? —  M elnacis satraucās.

— Mans dārgais, — Cekulītis paskaidroja cieņas pilnā balsī,
—  pat ja  pavasaris būtu, neviens to nepamanītu. Pavasaris skaitās at
nācis ar to mirkli, kad zvirbuļi izziņo to savā pirmajā pavasara 
sapulcē. Tad arī visi to uzzina.

—  Kad notika jūsu pirmā pavasara sapulce? — smaidīdams ja u 
tāja Stāstnieks.

— Todien, kad atlidoja strazdi! —  sparīgi iesaucās M eln
acis. —  Viņi mums pateica, ka lidojot uz Zoļibožas rajonu un ka 
pavasaris jau  klāt.

— To mēs zinājām arī bez viņiem! —  Bumbiņa nekavēdamies 
atcirta.

— Jā , bet v iņ i. . .  Viņi sajuta pavasara tuvošanos, būdami tālu, 
siltās zemēs, —  nedroši iem inējās Klusais. — Viņi ir gudri.

—  Gudri un jauki! — M elnacis pievienojās. — Es mīlu strazdus. 
Un tu, Stāstniek? Ari?



—  Ļoti.
—  H m . . .  J a  jau  Stāstnieks mīl strazdus, laikam viņiem ir arī 

kādas labas īpašības, —  Cekulītis secināja, — es tomēr uzskatu, ka 
viņi ir slikti audzināti. Mūsu skvēru viņi nosauca par «pietur
vietu».

Stāstnieks pasmaidīja un teica, ka tāds apzīmējums nav nekas 
aizvainojošs, un maigi noglāstīja visiem četriem  galviņas.

Zvirbuļi sajūsmināti uzlūkoja mazo cilvēciņu. Cik viņš ir labs, 
cik mīļš! Cik jauki būt blakām viņam un kopā ar viņu no kolonnas 
raudzīties uz visām debess pusēm!

—  Cik brīnišķīgi būt kopā ar tevi! — sirsnīgi nočiepstēja M eln
acis. — T ik a i. . .

— Kas —  «tikai»? — Stāstnieks apvaicājās.
—  Tikai tu sen neko neesi mums stāstījis!
— Briesmīgi sen! — Bumbiņa iesaucās.



— Tik sen, ka pat es nespētu aprēķinat šo senumu, — Cekulītis 
svarīgi apstiprināja.

—  Pastāsti kaut ko! Pastāsti, Stāstniek! —  dedzīgi lūdza Klusais.
— Labi, — mazais cilvēciņš atbildēja. — Pastāstīšu.
— Par ko stāsts būs? — M elnacis jautāja.
— Netraucē! — Cekulītis viņu apsauca.
— Es pastāstīšu par noburtu putnu.
— Va-ai! — M elnacis iepīkstējās.
—  Stāsti! —  Bumbiņa iesaucas. — Par tādu putnu mums neviens 

nekad nav stāstījis!
— Pat es neesmu dzirdējis par noburtu putnu, — Cekulītis 

iestarpināja. —  Un es kā nekā sava mūžā esmu dzirdējis ne ma
zums visvisādu atgadījumu.

— Sensenos laikos, kad Varšava bija vēl gluži maza pilsēta, ko 
ieskava vareni mūri, te dzīvoja kāds kurpniekmeistars, cilvēks, 
kas šūdina kurpes.

—  Kāpēc cilvēki valkā kurpes? — M elnacis jautāja. — Mēs iz
tiekam bez kurpēm.

— Jau  atkal tu traucē! — Bumbiņa uzbārās.
—  Šis kurpnieciņš bija  diktan nabadzīgs, — Stāstnieks turpi

nāja. —  Drānas viņam b ija  planas, tādēļ ziemu viņš sala, arī bado
ties viņam nācās bieži.

—  Tāpat kā mums,, kad uzkrīt sniegi un nevar atrast barību, — 
M elnacis teica.

— Ja , taisni tāpat. Tāpēc nav brīnums, ka viņš ne vienu vien 
reizi prātoja, kā lai uzlabo savu dzīvi, un griezās pēc padoma pie 
daudziem. Taču neviens nem ācēja viņam dot labu padomu.

- Būtu viņš bijis putns, viņš pavaicātu Stāstniekam, — Ceku
lītis paskaidroja draugiem.

— Paliec klusu! —  apsauca Bumbiņa.
Stāstnieks turpināja:
— Pēdīgi kādu dienu kurpnieciņš satika vecu un gudru vīru, 

kas viņam teica:
«Tu esi trūcīgs un nezini, kā savu nabadzību pārvērst par ba

gātību. Došu tev padomu, kā tas izdarāms. Taču vispirmāk saki 
man: vai tu esi drosmīgs?»

«Jā,» atbildēja kurpnieciņš.
« Ja  tā,» vecais virs teica kurpnieciņam, «tad tumšā naktī ej uz 

Pievislu. Tur, kalna pakājē, slienas veca stalta pils. Zem pils bie
zajiem mūriem dziļi apakšā stiepjas plaši gaiteņi. Tev jānokļust 
tur un jā ie t līdz pašam galam aklā tumsā.»

— Va-vai! — M elnacis iepīkstējās.



—  «Gaiteņa galā atrodas pagrabs, bet pagraba dziļumā ir eze
riņš. Tai ezeriņā peld Zelta Pīle.»

— Ko, ko?! — pārsteigts iesaucās Bumbiņa.
— Nedzirdēji, vai? Zelta Pīle, — Cekulītis aprāja viņu tik vis

zinīgi, itin kā uz katra soļa būtu saticis Zelta Pīles. — Un, lūdzu, 
nepārtrauc Stāstnieku!

— Ko tas nozīmē — «zelta»? — M elnacis jautāja.
— H m . . .  — Stāstnieks brītiņu padomāja, — «zelta» — tas no

zīmē tādā krāsā kā saullēkta mākonis. Vai arī kā loga rūts, kad 
tanī atspulgo saule.

— Saprotu, — M elnacis pamāja.
— Un kas ar to Zelta Pīli b ija  tālāk? — Bumbiņa skubināja.

—  Stāsti!
—  Kurpnieciņš nolēma paklausīt vecā vīra padomam.
Tiklīdz iestājās vakars, viņš izgāja no Vecpilsētas un gāja, un 

gāja, kamēr sasniedza Vislu. Iedams gar Vislu, viņš pēc kāda laika 
ieraudzīja staltu pili, kas slējās uz bieziem mūra pamatiem. Ap
kārt neredzēja neviena paša. Puisis apgāja ap pils mūriem un 
ieraudzīja eju, kas veda pagrabā. Ieeja  bija ieslēpta krūmos, aiz
augusi ar garu zāli; izskatījās, ka te nekad neviens nebūtu gājis. 
Kurpnieciņam sametās baisi. B ija  jau pamatīga krēsla, taču jaunās 
acis skaidri atšķīra kokus, debesi un zemi. Gaitenis tinās necaurre
dzamā tumsā.

«Ja  tur tik tumšs, kā es atradīšu Zelta Pīli?» Viņš vilcinājās.
Pēc brīža viņš tomēr uzveica šaubas, pašķīra krūmus un iegāja 

e jā. Saredzēt nekā nevarēja. Puisis iepleta rokas un, sataustījis 
mitrās un aukstās sienas, devās uz priekšu.

Viņš gāja un gāja, un gāja. Pa laiciņam atpūtās un gāja tālāk. 
Eja nogriezās te pa labi, te pa kreisi, brīžiem kļuva plata, brīžiem 
atkal šaura, taču gala kā nemanīja, tā nemanīja. Ar katru soli 
kurpnieciņam metās aizvien saltāk. Viņš sajutās izsalcis, un, jo  tā
lāk viņš gāja, jo  negantāks izsalkums viņu mocīja.

«Es šaušalīgi salstu un esmu briesmīgi izsalcis, bet, ja  atkāpšos, 
man būs jābadojas un jāsalst visu mūžu,» puisis nodomāja. Tai 
pašā mirklī viņam virs galvas kaut kas pārlidoja. Puisis izbijās un 
apstājās. Neredzami lidoņi riņķoja vienā laidā ap viņu. Tie bija 
sikspārņi.

— Vai tie ir putni? — M elnacis ievaicājās.
— Tādi, kas lido pa nakti, — Klusais klusi paskaidroja.
— Saprotu. Tādi kā lakstīgalas. — M elnacis nomierinājās.
—  Nu, vai zini! — Cekulītis iesaucās. — Lakstīgalas ir lakstīga

las, bet sikspārnis ir pele ar spārniem.
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— Es nu gan neizbītos no pelēm, —  sacīja  Bumbiņa. — Man 
peles bijušas, nebijušas.

— N etraucējiet Stāstnieku! — Cekulītis apskaitās.
— Parastie sikspārņi nav bīstami, —  Stāstnieks paskaid

roja, — bet tie b ija  noburti sikspārni un atlidoja, lai kurpnieku 
nobiedētu. V iņi tīšuprāt šaustīja puisi ar spārniem un ķērās matos, 
lai viņš izbītos. Un viņam patiešām bija bail, bet tikai īsu brīdi.

«Ja  es nenobi jos 110 tumsas, bada, sala un apmaldīšanās, kāpēc 
lai es baidītos no sikspārņiem?» viņš teica sev un gāja uz priekšu.

Pēc kāda laika sikspārņi nozuda. Puisis sāka solot naskāk, te uz
reiz gandrīz paklupa: ap kāju kaut kas bija apvij ies. Kurpnieciņš 
riebumā noskurinājās: tās bija čūskas.

«Sargies,» čūskas uzrunāja viņu, «ja tu kādai no mums uzkāpsi 
virsū, slikti tev klāsies. Bet mūsu ir daudz, tāpēc prātīgāk būs, 
ja  griezīsies atpakaļ.»

«To es nedarīšu,» puisis atbildēja pavisam mierīgi, «un uzmanie
ties, ka neuzminu jums virsū, jo  neredzu jūs. Ja  negribat, lai sa
minu jūs, atbrīvojiet ceļu!»

Čūskas b ija  pārsteigtas par šādu atbildi, neteica ne vārda, un jau 
pēc brīža nebija vairs nevienas.

Puisis turpināja ceļu. Viņš b ija  pagājis tikai dažus soļus, kad 
pēkšņi viņam pretī izdrāzās suns.

— Visiem zināms, ka suņi nepavisam nav bīstami, — Cekulītis 
teica. —  2ēl tikai, ka viņi ir pamuļķi. Ieskrējuši mūsu skvērā, šie 
re j un rej vienā gabalā, bet, kādēļ, — nevar saprast.

—  Suns, kurš aizšķērsoja ceļu kurpnieciņam, nebija parasts 
suns, bet apburts, tāpat kā sirkspārņi un čūskas, —  Stāstnieks pa
skaidroja. — Suns bija  briesmīgi liels, ņirdza zobus un draudīgi 
ņurdēja.

« Ja  paspersi kaut vienu soli uz priekšu,» apburtais suns ierūcās, 
«es tevi saplosīšu.»

«Es speršu uz priekšu nevis vienu, bet simts soļus, ja  vajadzēs,» 
puisis atbildēja, «tik daudz, cik vajag, lai atrastu Zelta Pīli. Paej 
nost no ceļa un nekavē mani!»

Suns bija  pārsteigts par puiša drosmi un neko neatbildēja. Pēc 
brīža viņa vairs nebija.

— Protams! — iesaucās Melnacis. —  Bet, ja  ceļā būtu gadījies 
kaķis, tad gan puisis muktu prom. No kaķiem visi bēg.

—  Kaķis ir briesmīgs! — Bumbiņa noskurinājās, atcerēdamies 
sastapšanos ar kaķi. —  Nav nekā briesmīgāka par kaķi.

— Kurpnieciņš gāja tālāk, —  Stāstnieks turpināja. — Piepeši 
tumsā iezalgojās divas zaļas acis.



—  Kaķis! — iekliedzās Cekulītis.
— Kaķis?! —  Bumbiņa vaicā ja  satraukts. — Stāstniek, tas bija 

kaķis?!
—  Kaķis, — mazais cilvēciņš apstiprināja.
—  Va-vai! — M elnacis iepīkstējās. —  Man bail!
— Atvainojos, — Cekulītis nopietni sacīja, — es gribētu ziaāt 

vai cilvēki baidās no kaķiem.
— Nē, nebaidās, —  Stāstnieks atbildēja. —  Taču šis kaķis ne

bija  parasts, bet apburts — tāpat kā sikspārņi, čūskas un suns. Arī 
viņš ieradās, lai nobiedētu puisi. Kaķis bija milzenīgs, acis viņam 
spīdēja kā lampas.

«Mani nagi ir ļoti asi,» kaķis teica, «ja tu neiesi atp akaļ. . .»
«Neiešu,» puisis atbildēja itin mierīgi. «Pat prātā nenāk.»
«Man ir asi nagi un vēl asāki zobi.»
«Lai tev ir! Un tad?» kurpnieciņš apskaities iesaucās. «Es stei

dzos, paej nost no ceļa!»
Kaķis aiz pārsteiguma brīdi stāvēja kā sastindzis. Puisis pastūma 

viņu sāņus un gāja tālāk. Viņš gāja un gāja, līdz beidzot ieraudzīja 
priekšā plaiksnāmies gaismiņu. Sirds viņam skaļi iepuk- 
stējās, viņš paspēra vēl dažus soļus un iegāja gaišā pagrabā. Pa
graba dziļumā spīguļoja dzidrs ūdens. Ezerā peldēja Zelta Pīle.

— A-ak! —  M elnacis iesaucās.
— Pīlei b ija  zelta spalvas un zelta galviņa, bet galvā —  kronī

tis no dārgakmeņiem, kas spulgoja žilbinoši kā saule.
—  2ēl, ka tas nebija zelta zvirbulis, —  iem inējās Bumbiņa.
— Zvirbuļi taču nepeld, — prātīgais Cekulītis atgādināja.
— Kas par to? Viņš varētu arī nepeldēt, tikai sēdēt ezera krastā 

vai mazgāties!
—  Taču tas nebija zelta zvirbulis, bet gan Zelta Pīle, — Stāst

nieks paskaidroja. —  Viņa uzrunāja kurpnieciņu šādiem vārdiem:
«Tu esi drošsirdīgs, tevi nenobiedēja nedz tumsa, nedz 

sikspārņi, čūskas, suns un kaķis. Pārbaudi tu izturēji. Tagad tev 
jāiztur otra pārbaude, ja  tiksi ar to galā, liktenis tev būs vēlīgs.»

«Kāda ir šī otra pārbaude?» puisis vaicāja.
«No saullēkta līdz pat saules rietam tev nav brīv veikt nevienu 

labu darbu.»
—  Ko-o?! — Zvirbuļi aiz pārsteiguma iepleta knābjus.
—  Nevar būt! — Klusais iebilda, jo  b ija  pārliecināts, ka V arša

vas putnu draugs ir pārsacījies.
—  Taisni tā pateica Zelta Pīle: no saullēkta līdz saules rietam 

puisim nebija brīv izdarīt neko labu, —  Stāstnieks atkārtoja. — Un 
Pīle piemetināja:

« Ja  tu izpildīsi šo noteikumu un vēlreiz atnāksi šurp, es atdošu



tev savu kroni, kas ir lielā vērtē. Par to tu varēsi nopirkt sev 
skaistu māju un greznas drānas, un nekad vairs tev nebūs jābado
ja s  un jāsalst. Vai šī otra pārbaude tevi nebiedē?»

«Kas tur ko baidīties!» kurpnieciņš atbildēja. «Tā ir vieglāka 
nekā pirmā. Rīt naktī es būšu klāt.»

«Labi,» Zelta Pīle sacīja. «Gaidīšu tevi.»
Atpakaļceļš puisim likās īsāks, nekā šurp nākot. Iznācis no pils 

pazemes, viņš aizsoļoja uz Vecpilsētu. Iekams viņš to sasniedza, 
nakts bija pagājusi un svīda jau gaismiņa. Drīz vien arī uzlēca 
saule.

Puisis gāja pa šauru ieliņu, te uzreiz no kāda nama vārtiem iz
skrēja bērns, kāja tam aizķērās aiz akmens —  un bērns smagi pa
klupa. Puisis piegāja bērnam klāt, lai palīdzētu piecelties, taču tai 
mirklī atcerējās Zelta Pīles vārdus un pagāja garām pakritušajam 
bērnam. Nelielu gabaliņu tālāk kurpnieciņš pamanīja kādu aklu 
vīru. Sadzirdējis soļus, neredzīgais lūdza garāmgājēju, lai tas ap
žēlojas un pārved viņu pāri ielai. N eatbildējis aklajam , puisis tur
pināja ceļu, taču tagad viņš pielika soli, jo  sajutās nelādzīgi un 
nevēlējās sastapt cilvēkus.

Kad viņš iegāja mājā, kur mitinājās, atvērās kaimiņu dzīvokļa 
durvis, kaimiņiene laipni sveicināja viņu un lūdza, vai viņš ne
varētu iekurt pavardā uguni, jo  viņai gauži sāp roka, ko vakar ap
plaucējusi. Kurpnieciņš ar kaimiņieni sadzīvoja labi, tāpēc tūdaļ 
iegāja viņas istabiņā. Pēkšņi viņš atcerējās Zelta Pīles noteikumus 
un aizgāja. Iegājis savā jumtistabiņā, puisis ar troksni aizcirta 
durvis — viņš bija  saērcināts un nikns.

Apsēdies uz ķebļa, viņš nolēma neiziet no istabas un vakaru 
sagaidīt tepat. Pēkšņi uz palodzes nolaidās baloži, ar kuriem viņš 
nereti dalījās savā trūcīgajā ēdienā. Puisis pielēca kājās, lai no 
maizes klaipa nolauztu kādu gabalu putniem. Taču viņš to neiz
darīja. Veltīgi gaidīdami cienastu, baloži nemierīgi tipināja pa pa
lodzi, bet puisis aizgrieza galvu, lai nebūtu jāskatās, un ar katru 
mirkli niknums viņā augtin auga. Pēc kāda laiciņa jumtistabiņas 
durvis spēji atvērās un uz sliekšņa apstājās nabadzīgi ģērbies zēns. 
Rokā viņš turēja kurpju pāri.

«Palīdzi man salabot šīs kurpes,» viņš lūdza. « Ja  atdošu kurpes 
īpašniekam, pirms iestājies vakars, dabūšu naudu, par ko nopirkt 
maizi. Man vēl tik daudz darba, ka pats nepagūšu.»

«Nepalīdzēšu,» kurpnieciņš atcirta.
Zēns aizgāja. Puisis pārlaida skatienu jumtistabiņai: nekad vēl 

tā viņam nebija likusies tik nožēlojama un trūcīga kā tobrīd.
«Negribu te ilgāk palikt,» viņš izlēma. «Iešu uz Vislas krastu.



Cauri pilsētai izskriešu labi aši, lai nevienu nesatiktu, un upes 
krastā mierīgi sagaidīšu vakaru.»

Nolemts — darits. Viņš staigāja šurpu turpu gar upi un gaidīja, 
līdz norietēs saule. Tuvojoties vakaram, kurpnieciņš devās uz 
veco pili. Iedams viņš ēda maizi, ko bija  paņēmis līdzi.

Pēkšņi ceļa līkumā viņš ieraudzīja večiņu sēžam uz akmens. Uz 
spieķa atbalstītās rokas b ija  izģindušas un trīcēja.

«Esmu izsalkusi,» viņa teica. «Dod man maizīti.»
«Nedošu!» kurpnieciņš atcirta un steidzās tālāk.
«Apžēlojies!» večiņa nosauca viņam pakaļ.

Puisis gāja tālāk. Piepeši viņš apstājās. Viņam iešāvās prātā: ja  
viņš neatdos večiņai maizi, nekad vairs nespēs no sirds smieties, 
kaut arī iegūtu vislielākās bagātības. Un nekad vairs nespēs prie
cāties . . .

Stāstnieks apklusa.
— Un k o . . .  ko viņš izdarīja? M elnacis nenocietās.
— Viņš griezās atpakaļ. Un atdeva maizi večiņai.
— O-oh! — M elnacis atviegloti nopūtās.
Arī Cekulītis, Klusais un Eumbiņa sajutās atviegloti, it kā no 

sirds būtu novēlies liels smagums.
— Stāstniek, zini, ko es teikšu? —  M elnacis atkal ierunā

jās. —  Tas puisis b ija  gudrs. J a  nevar priecāties, tad vispār nav 
vērts dzīvot.

— Jā , man arī tā šķiet..
—  Uz pili viņš laikam vairs negāja? — Cekulītis jautāja.
— Protams, ne, — Stāstnieks atbildēja. —  Viņš devās atpaka] uz 

Vecpilsētu. Un iedams viņš līksmi svilpoja.
— Svilpoja kā strazds! — iesaucās Klusais.
— Bet tā Zelta Pīle gan bija riebīga! Ļoti labi, ka viņa sēž pils 

pagrabā! —  Bumbiņa iesaucās. — Tā viņai vajag, lai sēž!
— Un tu gribēji, lai tas būtu zelta zvirbulis, — Cekulītis atgādi

nāja. —  Es justos apkaunots, ja  tas butu bijis zvirbulis.
— Stāstniek . . .  — Klusais ieminējās.
— Ko tu teiksi, Klusiņais?
— Saki, lūdzu. . .  laikam taču nekad neatradīsies tāds, kas iztu

rētu šo otru pārbaudi?
— Es ceru, ka nekad, — Stāstnieks atbildēja ļoti nopietni.



OKTĀVS PANKU-JASS, 

rumāņu rakstnieks

BRĪNUMS

Viņi sastrīdējās. Līdz nāvei. Iestājās klusums — ne jau tāpēc, 
ka viņiem pietrūktu aizvainojošu vārdu, bet gan tāpēc, ka viņi 
bija pārliecinājušies par vārdu bezspēcību. Pat visskaudrākie vārdi 
tagad maz ko nozīmēja, tie b ija  pārāk bāli, vienīgi klusēšana va
rē ja  vēl ko izteikt. Viņi aizgāja tik tālu, ka jau  aizmirsa, ar ko viss 
sākās. Viņiem likās, ka kopš tā laika pagājuši gadi, strīda cēlonim 
vairs nav nozīmes, galvenais — kurš teiks pēdējo vārdu, kurš gūs 
virsroku un kurš izrādīsies vājāks un padosies.

— Es tevi iepazinu līdz galam jau bērnudārzā, — M ariana sa
cīja. —  Tu pārplēsi manu gaisa balonu, bet tev nebija ne silts, ne 
auksts!

—  Bet tu m ocīji manu kaķēnu. V ai tu domā, ka es esmu to aiz
mirsis? —  noteica Radu.

—  Lai nu kas būtu runājis, tikai ne tu! Tu pats pirmajā klasē 
piesēji kaķim pie astes konservu kārbu.

— Nu gan tu melo. Es vispār nemaz nepiesēju.
—  Tu gatavojies siet.
— Tā ir starpība. Bet tu jau  pirmajā klasē biji vīzdegune, negri

bēji aizdot man slidas.
—  Mamma man neļāva.
—  V ajadzēja palūgt viņu, paskaidrot.
— Un ja  nu es biju  apvainojusies uz tevi? Tu raustīji mani aiz 

bizēm.
— Ko-o? Bet kas saplēsa manu ābeci?
— Gluži kā bez atmiņas. Ne jau  ābeci, bet lasāmgrāmatu. Un ne 

jau  pirmajā klasē, bet gan otrajā. Tas bija  netīšām.
—  Un kastaņus, ko es paslēpu zem kāpnēm, tu arī aizsviedi ne

tīšām?
—  Tu uzšķērdi manu lelli. Labāk būtu atzinies!
—  Man nav ko atzīties. Tevis dēļ man trešajā klasē bija  jā sa 

maksā par logu stiklu.
— Tāpēc, ka pats to izsiti.
— Bet kas nodeva mani? Kas?
— V ajadzēja saņemt vīrišķību, pašam piecelties un atzīties. Bez 

tam neviens tevi nenodeva. Es nebildu ne vārdiņa. Tikai iegrūdu



tev sānos, lai tu pieceltos. Skolotāja jau simto reizi vaicāja, kurš 
izsitis logu.

—  Kur nu simtreiz! Tikai vienreiz pavaicāja.
—  Bet kurš ziemas brīvdienās, kad mēs m ācījām ies ceturtajā 

klasē, aizgāja pie manas mammas un nosūdzēja, ka es nenāku no 
slidotavas?

— Es. Un pareizi darīju. Metās jau  tumšs, un tev nebija tur ko 
blandīties.

— Bet varbūt vēl ir tādi cilvēki, kas nebaidās no tumsas?
—  Tu gribi teikt, ka es baidos?
— Kas tev par dalu, ko es gribēju teikt?
—  Tev taisnība. Tu vari izgvelzt tūkstoš muļķību minūtē.
—  Tā nav mana specialitāte. Bet tu gan piektajā klasē ģeogrā

fijas stundā teici, ka tūkstoš ezeru zeme esot Šveice. Varbūt esi 
aizmirsis?

—  Nē, atceros gan. Ļoti labi atceros. Es biju slims un negāju uz 
skolu, bet tu pat neapm eklēji mani un nepateici, kas uzdots.

— Nē, apmeklēju gan.
—  N eapm eklēji vis.
—  Es atnācu, bet tavs tēvs mani nelaida iekšā un teica, ka es 

varot aplipt ar vīrusiem.
— V arē ji vismaz piezvanīt pa telefonu.
— Zināms, varēju. Sestajā klasē es aizsūtīju tev apsveikuma 

telegrammu dzimšanas dienā, bet tu man nepateici pat paldies.
— Pardon. Otrā dienā es tev pateicos.
—  M ērci. Brīnums, ka tik ātri.
—  Tu pārāk daudz brīnies.
— Cik gribu, tik brīnos.
— Nu, un lūdzu! Tikai liec man mieru!
— Vari laisties! Neviens tevi netur!
Viņi sastrīdējās. Līdz nāvei. Iestājās klusums — ne jau tāpēc, 

k a . . .
— Tagad nu gan, — M ariana teica, —  man ir grūti, ļoti grūti ar 

tevi izlīgt.
—  Nu arī man ir grūti, dikti grūti ar tevi izlīgt, — sacīja  Radu.
— Laikam tikai brīnums varētu mūs samierināt.
— Brīnumu pasaulē nav.
— Ja  mēs kādā brīnumainā kārtā aizmirstu visu, kas bijis, un 

vairs to nepieminētu. Ja  mēs kādā brīnumainā kārtā vairs nepazītu 
viens otru un nekad vairs nesatiktos.

—  Pareizi. Mēs varētu izlīgt, ja  kādā brīnumainā kārtā tikai 
tagad iepazītos.

— Tā tik ir ideja! — Mariana sacīja,



— Kāda ideja? — pajautāja Radu.
— Tas, ko tu teici. It kā mēs tikai tagad butu iepazinušies.
—  Un nekad nebūtu pazinuši viens otru, nekad tikušies?
—  Jā .
—  Mani sauc par Radu Disesku.
— Ļoti patīkami. Mariana Novaka.
—  Kurā klasē jū s mācāties?
— Septītajā. Un jūs?
— Varam pāriet uz «tu». Arī es mačos septītajā.
— Vai tu dzīvo Bukarestē?
—  Jā . Un tu?
—  Es arī.
—  V ai tu zini Blāzmas ielu?
— Protams. Tur ir bērnudārzs. Kad es vēl gāju tajā, man ļoti 

patika gaisa baloni.
— Vai kaķēni tev patika?
—  Neatceros. Bet vai tev patika suņi?
— Ne visai. Bet es tos nemocīju. Pirm ajā klasē man bija  melns 

kucēns. Es to saucu par Balto M ori1.
— Bet man pirmajā klasē bija lieliskas slidas.
—  Vai tu atļāvi kādam ar tām paslidināties?
— Tiesa, mamma nelabprāt ļāva, bet es viņai izlūdzos atļauju. 

Zēni toreiz diezgan bieži raustīja mani aiz bizēm.
— Man kāds saplēsa ābeci. Tas ir, ne gluži tā, pēc gada, kad 

es biju otrajā klasē, kāds saplēsa manu lasāmgrāmatu.
— Varbūt netīšām?
—  Nu, protams, netīšām. Es toreiz lasīju kastaņus.
— Bet man toreiz bija lelle Rita. Es nosaucu viņu tā par godu 

ievērojam ai itāliešu dziedonei.
— Trešajā klasē es izsitu skolā logu.
—  Un atzinies?
— Protams!
— Bija tik brīnišķīga ziema, kad es m ācījos ceturtajā klasē! 

Brīvlaikā es visas dienas pavadīju slidotavā.
— Un vakarus?

Dažreiz arī vakarus. Atklāti sakot, tikai vienu vakaru.
— Pastāstīšu tev kādu smieklīgu gadījumu. Piektajā klasē es 

slimoju ar gripu un negāju uz skolu. Es nezināju, kas uzdots ģeo
grāfijā, un, kad skolotājs man jautāja, kurā zemē ir tūkstoš ezeru, 
es atbildēju: «Šveicē!»

—  Interesanti! Saki — vai tu kādreiz esi sūtījis telegrammu?

' B a l t a i s  M o r i s  — tāda paša nosaukuma varonis Jona Krjanges pasakā.



—  Nē.
— Es gan.
— Toties es esmu saņēmis.
— Tas nav gluži tas pats, bet vispār uz to pusi ir.
— Ko tu dari rit? Rit taču ir svētdiena.
— Vēl nezinu. Un tu?
— Es gribu aiziet uz kino. Varbūt arī tu iesi?
— Lai notiek! Uz kuru seansu?
— Nu kaut vai uz vienpadsmitiem. Uz pusdienlaiku būsim 

mājās.
—  Norunāts! RīL vienpadsmitos.
—  Šepat pie mājas.
— Šai pašā vietā. Uz redzēšanos, Radu!
— Uz redzēšanos, Mariana!



KOLO NIKOLOVS. 
bulgāru rakstnieks

BEZPRĀTĪGĀ MĪLESTĪBA UZ BRĪNIŠĶĪGO
LAMPEDŪZU

Kādā jaukā dienā jūsu klasē ienāks pavisam nepazīstams mei
tēns. Šai bridi tu skatīsies pa logu un, pagriezies aizcirsto durvju 
virzienā, ieraudzīsi tikai viņas muguru. Un tūlīt nodomāsi, ka vēl 
nekad neesi redzējis tik daiļu meiteni — ar tik garām bizēm, ar tik 
skaistu lentīti un tik gaisīgu kleitu.

Un ne no šā, ne no tā tu pēkšņi iemīlēsies šai meitēnā. Tava mī
lestība var ilgt veselu mācību stundu, kamēr beidzot starpbrīdī tu 
pamanīsi, ka tā nav nekāda jauna skolniece, bet ir meitene, kura 
pagājušo gadu sēdēja priekšējā solā un kuru tu raustīji aiz tieva
jām  biželēm. Tas pats meitēns, kas katru rītu nosebojas un aizbildi
nās, ka viņai atpaliek modinātājpulkstenis.

Tu paaugsies, bet reizē ar tevi paaugsies arī tavi klases biedri. 
Katru dienu viņi ierodas ar jaunu matu sasukājumu un jaunām 
lentītēm, bet tu iemīlies te vienā, te otrā, un tev nenāk miegs, un 
tu klīsti apkārt ar paziņām tumšās un aukstās naktīs kā spoks.

Un tu aizmirsīsi savu pirmo mīlestību — to meitēnu, ar kuru jūs 
nosvinējāt kāzas pagalmā, kad jum s katram bija  pieci gadi.

Tu taču zini šīs kāzas — tās notiek katru dienu kādā pagalmā. 
Piecgadīgs zēns un piecgadīga meitenīte nostājas blakus, noklāj 
raibu drēbes gabalu, uzzīmē viesus, muzikantus un šķīvjus ar ēdie
niem, saķeras rokās, pastāv pagalma vidū, un kāzas ir nosvinētas.

Manai pirmajai mīlestībai nav nekā kopēja ar šo bērnu pieķer
šanos, kas uzliesmo iepazīšanās brīdī pie smilšu kastes un tai pašā 
dienā beidzas ar kāzām.

Mana pirmā mīlestība b ija  sešpadsmit gadus vecā Lampedūza.
Par viņas skaistumu es nerunāšu. Kā tu vari iedomāties, Lampe

dūza bija pati skaistākā meitene pasaulē. Un kurš gan iem īlējies 
cilvēks nedomā, ka viņa meitene ir pati skaistākā pasaulē? Visi. 
Un, kad viņš visur stāsta, ka viņa meitene ir pati skaistākā pasaulē, 
ļaudis galu galā noteikti sacīs par viņu pašu šādus vārdus: «Ja  nu 
viņā iem īlējusies pati skaistakā meitene pasaulē, iespējams, ka 
arī viņš pats ir neparasti skaists, gudrs un labs!»

Tagad pastāstīšu, kā tas notika.
Ja  tu esi lasījis daudz grāmatu par mīlestību, tad zini, no kā 

mirst mīlestība: m īlētājus katrā ziņā izšķir —  māte, tēvs, karalis 
vai arī valdnieks. Bet, lai būtu mīlestība, vajag būt divatā.



Tieši tā mums abiem ar Lampedūzu pietika pārpārēm. V ar teikt, 
ka mēs augām dienām bijām kopā. Mūsu lielā saime cēlās vēl 
pirms gaismiņas, kad es vēl gulēju, — visi gāja uz darbu laukā 
un atgriezās pavisam vēlu, kad es jau gulēju. Tā nu es augām die
nām redzēju tikai Lampedūzu. Laiku pa laikam pie manis ienāca 
draugi Ilko un Cvetans, sauca parotaļāties, taču es ātri vien viņus 
izvadīju ārā un atgriezos mājās pie Lampedūzas. Dienas b ija  ga
ras — kā jau  vasarā — , taču klusas un rāmas. Augas dienas mēs 
pavadījām divatā ar Lampedūzu, un tikai viņu katru nakti es re
dzēju sapnī. Zināms, mani sapņi b ija  krāsaini, un tajos kā pūkaini 
mākonīši visu laiku peldēja sārti ziedi.

Kad es viņu ieraudzīju pirmoreiz, es pat sadusmojos.
M āte atveda viņu pie mums un sacīja:
—  Tagad mēs būsim prom augām dienām. Pats zini, cik vasarā 

daudz darba!
— Zinu, — es atteicu. —  Tikai, ja  vari, runā tieši! Bez gariem 

ievadiem. Es mirstu vai nost aiz nepacietības un gribu zināt, ko tu 
man sacīsi. Domāju, ka tas nebūs nekas patīkams.

M āte atkal iesmējās.
—  Vispirms es gribu jautāt, vai tev nav vēlēšanās kopā ar 

mums pastrādāt. Saime mums ir liela, tomēr arī tava palīdzība ne
būtu lieka.

— Tu ļoti labi zini, ka es nespēšu, — mierīgi atbildēju, negribē
dams satraukt māti. —  Tu labi zini, ka man ir jāzīmē. Daudz jā 
zīmē. Augām dienām . . .

—  Nu labi, — māte teica. — Tā jau es domāju. Un tomēr — vai 
tev neliekas, ka būs ļoti garlaicīgi vienam?

— Šaubos, —  es atteicu. —  Mēs ar Ilko un Cvetanu nolēmām 
doties dažādos ceļojum os . . .

—  Labi jau, labi! — māte mani pārtrauca. —  Lai notiek pēc tava 
prāta. Un tomēr es domāju, ka tu neatteiksies no tik jaukas un 
skaistas meitenes sabiedrības, kāda ir Lambrinka.

Es šausmīgi sadusmojos un jau grasījos teikt garu runu par to, 
ka meiteņu ir vai cik, bet svarīgi, lai cilvēks kaut ko radītu, vei
dotu, — bet tieši ta jā  mirklī kāds aizspieda man acis ar rokām.

Es ilgi raustījos, bet nespēju izrauties. Tad es nosaucu visu mūsu 
saimes locekļu vārdus, un tas, liekas, aizņēma apmēram četrdes
mit minūtes, — taču tā arī neuzminēju, kas tas varētu būt. Bei
dzot rokas tika palaistas vaļā — un es gluži kā pasakā ieraudzīju 
brīnišķīgi daiļu meiteni!

—  Tā ir Lambrinka, —  māte sacīja.
—  Vai viņa vienmēr tā draiskojas? — es dusmīgi nojau

tāju. —  Ja  viņa domā visu laiku tā uzvesties . . .



Lambrinka uzsmaidīja — un tik mīļi, ar acīm vien! — ka, tais
nību sakot, es uzreiz padevos.

— Labi, —  es teicu. — Lai viņa dara visu, ko vēlas. Tikai tas 
liek domāt par kāzām . . .  Vai ne, mamma? — es pajokoju.

—  Tā nu ir tava darīšana, — māte atbildēja. — Man nav nekas 
pretī, lai Lambrinka kļūtu par manu vedeklu, bet to nu izšķiriet 
paši.

Un, lai gan arī māte to sacīja pa jokam, visu dienu es biju 
modrs. Mēs abi ar Lambrinku apstaigājām pagalmu; es izrādīju 
viņai visas mūsu jaukākās vietas un paskaidroju šo to par dzīvi, 
taču visu laiku biju modrs — ja  nu pēkšņi Lambrinka pasaka: «Vai 
tu nevēlies ar mani precēties?»

Lambrinka tarkšķēja bez pārtraukuma. Taisnību sakot, viņa 
prata šausmīgi interesanti stāstīt. Dažreiz tas mani pat kaitināja — 
un es negaidīti viņu pārtraucu ar kādu āķīgu jautājumu. Man vēl 
vienmēr šķita, ka viņa ir tāda pati kā visas viņas vecuma lauku 
meitenes, kas domā tikai par līgavaiņiem un nekad neatrod laiku 
kaut ko izlasīt vai nedaudz pārdomāt par dzīvi, par mākslu un tā 
tālāk. Lambrinka tūlīt man atbildēja uz visiem jautājumiem, un es 
drausmīgi dusmojos, kad manīju, ka viņa zina daudz vairāk par 
mani. Man tādos brīžos taisni vai sirds lūza pušu, bet, kā jau  es 
teicu, tā b ija  pati labākā un uzmanīgākā meitene pasaulē.

Tu laikam dusmojies, ka to nezini, — viņa sacīja, smaidīdama 
tikpat jauki. — Taču tu aizmirsti, ka tev pietrūkst laika. Zīmēšana 
tev paņem visu, un dienās tu kļūsi liels mākslinieks, bet es nevaru 
uzzīmēt pat pīli.

— Pīli? — Man pēkšņi kļuva līksms prāts. — Tas taču pavisam 
vienkārši. Re, skaties . . .

Es notupos un uzzīmēju smiltīs pīli. Lambrinka sēdēja gluži bla
kām, viņas garā bize kutināja man seju, un man bija  varen labi. 
Es ievēroju, ka man kļūst vienreizīgi labi, kad esmu līdzās Lam- 
brinkai.

Reiz, kad mēs tā sēdējām — es zīmēju uz zemes pīli, bet Lam- 
brinkas bizes kutināja man seju — , es pēkšņi noprasīju:

—  Vai tu mīli mani?
Lambrinka strauji pagriezās — viņa raudzījās kaut kur tālumā 

uz m ājas apsēm, —  paskatījās uz mani ar savu brīnumaino smaidu 
un atbildēja:

—  Mīlu.
—  Ļoti?
— Ļoti.
— Atzīsties — vai tu tikai manis dēļ nāc pie mums katru dienu?



— Jā , tevis dēl.
Kā redzi, mūsu sarunas pirmā daļa bija  līdzīga izmeklētāja no

pratināšanai — tikai jautājum i un atbildes.
Tad es sajutos brīvāk un pieprasīju dažus konkrētus viņas mī

lestības apliecinājumus.
— B e t . . .  ja  nu es gribu tevi nobučot?
Lambrinka atkal uzsmaidīja, un es nepaspēju atgūties, kad viņa 

mani apskāva un nobučoja. Varu tieši atzīties, ka tā pa īstam ne
viens lidz šim mani nebija bučojis.

— Vai es drīkstu paglāstīt tavus matus?
Lambrinka izņēma matu spraudes, un mati viņai izrisa pār ple

ciem — gari un šausmīgi mīksti. Es glāstīju tos laikam veselu 
stundu, bet viņa visu laiku smaidīja.

Vakarā, kad visa musu saime atgriezās no lauka, Lambrinka pa
lika ar mums vakariņot. Viņa sēdēja man pretim aiz milzīgā galda, 
un, kamēr citi runāja un lielījās, kādus darbus pa dienu padarījuši, 
mēs ar Lambrinku gandrīz neko neēdām, raudzījāmies viens otrā 
un smaidījām.

Šī mūsu sazvērestība pamazām pārvērtās noslēpumā; un vēlāk, 
kad mana māte jautāja, vai man patīkot Lambrinka un kā mēs pa
vadām laiku, es ātri novirzīju sarunu citā virzienā. Ar katru dienu 
es aizvien vairāk iem īlējos Lambrinka. Mēs pastaigājāmies pa 
pagalmu, abi pusdienojām lielā riekstkoka paēnā, vienmēr ēdām 
aukstu arbūzu ar tomātiem, kas atvēsināti akā, pēc tam nosēdā
mies kaut kur pavēnī un turpinājām sarunas par bildēm, grāma
tām, dzīvi — vispār par visu, kas var interesēt divus mīlētājus.

Vislaimīgākās bija tās dienas, kad atnāca Kečomečo. Viņš bija 
jau pilnīgi pieaudzis — beidzis karadienestu — un pārvadāja ar 
«Čepelu» kokus uz Rodopiem. Viņš līda pāri sētai, tāpēc ka mūsu 
suns viņu necieta, atnesa man kaut ko ciemkukulim no Rodopu pil
sētām vai ciemiem un teica:

— Lampedūza, panāc uz brītiņu! Gribu tev kaut ko pasacīt.
Protams, es neizjutu nekādu greizsirdību, tāpēc ka Kečomečo at

nesa viņai ziņas no brāļa, kas dienēja arm ijā kaut kur Rodopos pie 
Smoļanas. Mani pārsteidza tikai tas, ka viņš pirmoreiz pateica: 
Lampedūza.

—  Viņai ir vārds, — es teicu. — Ļoti skaists vārds — Lambrinka. ļ 
Kāpēc tu sauc viņu par Lampedūzu?

— Man nez kāpēc tā patīk, — Kečomečo iesmējās. — Pašlaik es 
lasu romānus par meksikāņiem — un man drausmīgi patīk vārds 
«Lampedūza». Mans vārds ir Kostadins, taču visi sauc mani par 
Kečomečo. Un man jāsaka tev, ka tas man vairāk patīk.

Taisnību sakot, arī man patika vārds «Lampedūza». Ar to vien



Kečomečo ieguva manas simpātijas, lai gan es ciest nevarēju viņa 
garos matus, matu šķipsnu pār pieri un garo vaigu bārdu. Viņš 
bija  līdzīgs frizierim. Laikam ne jau es viens tā domāju, jo , kad 
es reiz izteicu savus novērojumus Lampedūzai — es jau  viņu tā 
dēvēju — , viņa iesm ējās un teica, ka man esot taisnība. Pilnīga 
taisnība!

— Un kā klājas tavam brālim? — es jautāju Lampedūzai, kad 
Kečomečo b ija  aizgājis. — Kā iet pa dienestu?

—  Slikti, —  Lampedūza skumji noteica. — Viņam nevedas. Sa
b o jā jis  šautenes aizslēgu, un viņam vajadzīga nauda.

— Bet vai tu zini, kāds ir visu jauniesaukto parastais triks? Iz
tērē naudu par vafelēm, alu un cigaretēm, bet pēc tam raksta v e
cākiem, kas sabojājuši aizslēgu un vajag samaksāt, un tā tālāk, 
kamēr viņiem atsūta naudu.

—  Patiešām? —  Lampedūza brīnījās.
—  Kā tad! Bet tik un tā tavs brālis palicis bez naudas. Es varu 

tev palīdzēt. Esmu nedaudz iekrājis un . . .
— Nē, nē! —  Lampedūza mani pārtrauca. —  Nevajag. Es mēģi

nāšu pierunāt tēvu.
Es apklusu un neteicu vairs ne vārda —  es neticēju, ka tik viegli 

izdosies pierunāt tēvu. Es jau  pazinu viņu — milzīgu, drūmu zem
nieku ar spalvainām krūtīm un rokām. Laiku pa laikam viņš at
nāca pie mums, pasauca mani sāņus un prasīja, vai Lambrinka ne
satiekas ar kādu mūsu mājās. Pat precizēja: vai nesatiekas ar 
Kečomečo. Es sapratu, ka viņš grib uzzināt patiesību par savu dēlu 
arm ijā, un neko neteicu viņam.

— Neko tādu neesmu manījis, baj Manol, —  es viņu m ieri
nāju. — Vienīgais cilvēks, ar kuru Lambrinka satiekas, esmu es.

Bajs Manols it kā nomierinājās, taču ilgi rauca uzacis, rūca un 
murmināja kādus draudus.

Acīmredzot viņš drausmīgi dusmojās, ka tik daudz naudas va
jag  sūtīt dēlam: zaldātam taču gan apģērbs, gan apavi, gan ēšana 
ir par velti, valsts par to gādā!

Bet dēls laikam uzvedās pavisam bezgodīgi, tāpēc ka Kečomečo 
un Lambrinka tagad augām stundām nozuda klusos pagalma no- 
stūrīšos un, šķiet, nekādi nevarēja izdomāt, kā glābt neveiksmīgo 
kombinatoru —  Lampedūzas brāli. Pa to laiku, kamēr viņi lauzīja 
galvas ap Lampedūzas brāļa glābšanu, es gulēju paēnā zem riekst
koka un zīmēju. Var teikt, visi lielie audekli, kurus es radīju vē
lāk, b ija  iecerēti un vispārējās līnijās izpildīti tieši tad, ta jās stun
dās. Man nebija viegli uzreiz apgūt sarežģīto glezniecības mākslu, 
kas prasa pakāpenisku atteikšanos no ārējās līdzības, m eklējot do
mas dziļumu.



Kad Kečomečo aizgāja, Lampedūza atgriezās pie manis, ilgi ap
lūkoja manus zīmējumus, brīžam nopūtās te skumīgi, te priecīgi 
un apskāva mani, bet es glāstīju viņas garos matus.

— Tu būsi liels mākslinieks, —  viņa runāja. —  Pēc daudziem 
gadiem tavas gleznas rotās visas labākas pasaules galerijas.

— Un tu priecājies, ka visās pasaules labākajās galerijās būs 
tavi portreti?

—  Protams, — Lampedūza atbildēja. — Tev jau cilu zīmējumu 
nav, tikai mani portreti.

Un tā bija tīra patiesība — es visu laiku zīmēju Lampedūzu, 
katru dienu atklāju kaut ko jaunu viņas gaitā, acīs, līksm ajā 
smaidā, viņas neparasti skaistajās roku un plecu līnijās. Man pa
tika raudzīties, kā viņa skrien pa pagalmu — viņas kleita zibēja 
kā balta bākas uguns starp zaļajiem kokiem, patika skatīties, kā 
viņa glauda kaķi, un es steidzīgi zīmēju viņu.

Mana mīlestība auga augumā, kļuva aizvien dziļāka un dziļāka, 
gluži kā visdziļākie upes ūdeņi, —  turp es gāju uz krastu pēc smil
tīm, kad biju mazs.

— Nu, kas ir, apprecināsim tevi ar Lambrinku? — smiedamās 
jau tā ja  māte.

Tas mani šausmīgi kaitināja, tā vien mudināja pateikt kādu rup
jību; taču māte tik labsirdīgi smaidīja — nostrādājusies pa dienu, 
piekususi, —  smaids laistījās viņas saules nokveldētajā sejā, un arī 
es tikai smaidīju.

— Nē, nekas tamlīdzīgs.
Protams, tie b ija  meli.
Kāzas notiks —  par Lampedūzas piekrišanu es nemaz nešaubī

jo s  — , bet b ija  jāpagaida līdz rudenim. Mūsu pusē kāzas rīko lie
las un skaļas, un vajag daudz vīna.

Kečomečo joprojām  piegādāja Lampedūzai ziņas par viņas brāli. 
Viņš bija drausmīgi apzinīgs — divas stundas ilgi stāstīja viņai vis
mazākos sīkumus, kurus b ija  uzticējis Lambrinkas brālis. Bajs Ma- 
nols tikpat neatlaidīgi iztaujāja, vai pie mums gadījumā neiegrie
žoties Kečomečo, kamēr citi strādā uz lauka, bet es teicu viņam, 
ka nekas tamlīdzīgs nenotiek. Mēs atkal abi ar Lampedūzu sēdē
jām  paēnā zem riekstkoka, runājām vismaigākos vārdus pasaulē; 
un es gaidīju, kad pienāks rudens un vīnogu stīgas nolīks zem ķe
karu smaguma, bet pagrabos aiz prieka lēkās milzīgas mucas, kas 
būs piepildītas ar rūgstošo vīnu.

Tad būs manas kāzas ar Lampedūzu.
Taču nekādas kāzas rudenī nenotika.
Rudenī Lampedūza aizbēga ar Kečomečo, bet es sāku iet skolā. 

Es biju  vienīgais pirmskolnieks ar tik nelaimīgu mīlestību.
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Kas to būtu domājis! Sestā «b», saticīgākā klase visā skolā, un 
te pēkšņi tāds gadījums.

Par šo klasi neviens nekad nebija slikta vārda bildis, gluži 
otrādi, to vien daudzināja: «Sestajā «b» kaut kas tāds nekad ne
notiek!», «Aizej uz sesto «b» un paskaties, kā viņi pratuši noorga
nizēt!». Vārdu sakot, šī klase bija  paraugs visur un vienmēr: vis
interesantākie un derīgākie pasākumi — pie viņiem, ar disciplīnu 
viņi draugos, atzīmes viņiem apaļas vien veļas: astoņnieki, devīt
nieki, desmitnieki. Un še tev —  ārkārtējs gadījums, kas sacēla ses
ta jā  «b» nepieredzētu troksni un sašutumu. Tiesa, tas viss notika 
klases sienās — un nekādas valodas nekur ārpusē neizklīda. Un ne 
vien tāpēc, ka skolā ir biezas sienas, bet, galvenais, tāpēc, ka sko
lēni prata turēt mēli aiz zobiem. Taču lakts paliek fakts: Duku pa
strādājis nelietību — tāds bija  vispārējs spriedums; tas gan, lie
kas, pārāk spēcīgi sacīts, taču pirmajā brīdī cits vārds nepatrā- 
pījās.

Lai neizpļāpātu ko lieku un nekaitētu klases reputācijai, pārie
sim pie lietas būtības.

Kādu dienu pēc stundām pionieru pulciņa priekšsēdētājs Kos- 
take paziņoja, ka jānotur īsa sapulce, un palūdza neizklīst. Itin kā 
nekas sevišķs, vai ne? Taču vērīgāka acs būtu pamanījusi, ka 
Duku šķelmīgi pasmaidīja un acumirklī nozuda. Kur gan viņš būtu 
varējis palikt? Tīrā mistika! Klasē tam neviens nepievērsa uzma
nību, nevienam nenāca ne prātā, ka Duku varētu aizšmaukt no 
sapulces. Pat Kulajs, viņa sola biedrs, neko nepamanīja, vai arī, 
iespējams, viņš domāja, ka Duku pārsēdies kādā citā solā vai arī 
uz brītiņu izgājis laukā. Un tā sākās sapulce. Kosake uzkāpa ka
tedrā, sasita plaukstas, lai iestātos klusums, un sacīja:

— Dārgie draugi!
Tad viņš apklusa uz brīdi, apdomādams, ko sacīt tālāk, un pēk

šņi kāda savāda balss, ļoti līdzīga viņa balsij, dziedoši norunāja:
— Zeme plašā, zeme diženā . . .
Klase iespurdzās smieklos.
— Ko tu teici, Kostake?



— Vai tu mums deklamēsi dzejojus?
Kostake apstulba.
— Es? Nemaz netaisos! — viņš sašuta. — Nedzeniet, lūdzu, 

jokus!
— Tu jau pats iesāki, — Andrejs iebilda. — Ko tu tā uzreiz sa

domāji deklamēt dzejoļus?
— Patiešām . . .  — piebalsoja arī Liāna.
—  Kas jums lēcies? — Kostake iekaisa. — Es pat nezinu šādu 

dzejoli. Kā tas bija: «Zeme plašā, zeme diženā ...» ?
— Bet tu jau tieši tā iesāki, — Radu smiedamies sacīja.
— Es? — Kostake pat nosvīda. — Tad norunāsim, jokus pie ma

las, pāriesim pie lietas! — Viņš atkal sasita plaukstas, nokremšļo
jās  un nopietni pavēstīja: — Dārgie biedri!

Tai pašā brīdī atskanēja noslēpumaina balss, kas bija  tik ļoti 
līdziga Kostakes balsij:

—  Es neesmu tava māte, ja  tu tād s!. . .
Kostake zaudēja savaldīšanos.
— Kaut kas neticams! Balss ir mana, bet tas neesmu es.
Marčels, Kostakes sola biedrs, viņam nenoticēja.
— Nepūt pīlītes! Nodarbojies ar vēderrunāšanu!
—  Iem ācījies cirka trikus un tagad grib parādīt, cik viņš spē

jīgs, iem inējās Ada.
— Tā ir tava balss, to es atšķiru no tūkstoš citām balsīm! — ap

galvoja Radu.
— Tu gribi mus izjokot, — piebilda Kulajs. — Tādā gadījumā 

mēs tūlīt ejam mājās.
— Ko — mājās? Mums jāapspriež tik daudz jautājumu, — Kos

take uztraucās.
— Mēs jau dzirdējām, ko tu gribi mums paziņot, — M arčels 

smiedamies sacīja.
—  Ja  tu sasauci mūs kopā tikai tāpēc . . .
— Citi deklamē daudz labāk par tevi!
Visi piecēlās kājās, grasīdamies doties prom.
Kostake samulsis skatījās uz klases biedriem, nezinādams, ko 

iesākt.
Es jūs lūdzu, tā taču nedrīkst! — viņš teica izmisīgā 

balsī. — Citu re iz i. . .
Un tā pati noslēpumainā balss izjusti turpināja viņa vieta: — Reiz 

kādā karaļvalstī dzīvoja . . .
Kostake beidzot atskārta:
— Kā jums nav kauna! Kāds palīdis zem katedras un.^ . — N e

pabeidzis teikumu, viņš noliecās un pēkšņi iesaucās: — A! Duku! 
Tad redz, kas!

6 — P a s a u les  bērni 81



Kostake sagrāba viņu aiz apkakles un izvilka no katedras 
apakšas.

Duku izslējās un stāvēja, vainīgi nodūris acis, bet pats tik tikko 
valdīja smieklus.

Visi bija pagalam pārsteigti.
— Duku!
—  Paskaties tik, Duku!
— Duku zem katedras! Kas to būtu domājis!
Kostake cieši turēja viņu aiz apkakles gluži kā no ūdens izvilktu 

kaķēnu.
— Tātad tu lasīji dzejoļus?
— Es? — Duku nevainīgā balsī pārvaicāja.
— Kas tad cits? — Kostake sirdīgi pratināja.
—  Tu.
—  Es?
—  Visi taču dzirdēja, —  Duku attrauca. —  Lasīji tu.
— Duku saka taisnību, — sarunā iejaucās Kulajs. — Tā bija  

tava balss.
— Esmu pilnīgi pārliecināta, — Ada apgalvoja.
Kostake pacēla rokas pret debesīm, itin kā lūgdams pēc palī

dzības.
— M īļie cilvēki, es pat muti nepavēru!
Duku gavilēja.
—  Kāpēc tad jāver vaļā mute, ja  pastāv tāds izgudrojums kā 

magnetofons? Viņš runāja tavā vietā.
Tikai tagad Kostake aptvēra, kā Duku viņu iznesis cauri.
— Ak tad tāpēc tu vakar aicināji mani pie sevis mājās? — Un 

Kostake, izmainījis balsi, sāka atdarināt Duku: —  «Dārgais Kos
take, tu esi labākais daiļlasītājs no visiem, kādus es pazīstu. N e
kāda Helēna Sereda, nekāds Antals nestāv tev līdzās. Nolasi man, 
lūdzu, kādu dzejoli!» Un es, muļķis!

— Kāpēc muļķis? — Duku viņu pārtrauca. — Tu ļoti izteiksmīgi 
lasi dzejoļus. — Duku iespurdzās. -  Es pat pacienāju tevi par to 
ar sieru.

— V iltīgā lapsa! — Kostake noburkšķēja.
— Es vēl lūdzu tev nolasīt fabulu «Vārna un Lapsa».
—  Es to nezināju no galvas, —  Kostake bēdīgi noteica.
—  Tagad tu to zināsi, — Duku iedzēla. — Un nav tev ko dusmo

ties! Sāksim labāk sapulci!
—  Jā , jā , — Kostake attapās. Viņam bija  ienākusi prātā jauna 

ideja. — Mēs apspriedīsim tavu rīcību.
— Manu? Ko tad es esmu nodarījis?



—  Un tu vēl jautā! — pašūpojis galvu, Kostake noteica ar iro
nisku smīnu.

— Neglīti gan tu izrīkojies, — Olguca atbalstīja pulciņa priekš
sēdētāju.

A rī Radu nenocietās un izteica savu viedokli:
—  Tu varēji mums pateikt, ka atnesīsi uz klasi magnetofonu. 

Bet šitā slepus. . .
Un Liāna izdarīja kopsavilkumu:
— Tā ir nelietība!
Kostake bija  gaužām apmierināts, ka viss noris tieši tā, kā va

jag. Taču viņš nebija izvirzījis šo jautājumu apspriešanai vienīgi 
tāpēc, lai sapulce atzītu, ka viņam taisnība. Baidīdamies, lai kāds 
tā nenodomātu, viņš pamācošā tonī sacīja:

—  Kā var atļauties ko tādu mūsu klasē?
— «Mūsu klasē»! — Duku izsmējīgi atkārtoja. — Iedomājies! 

Kas tur briesmīgs? Jū s  esat pret tehniku, tā ir visa nelaime. C il
vēki lido kosmosa kuģos, bet jū s . . .

— Ko tu neteiksi, atradies kosmonauts, — Kulajs iedzēla. — Kā 
tas varēja notikt, sēžu viņam blakus un neko nezinu . . .  Kad pirksi 
raķeti?

— Tā man ir kabatā, — Duku svinīgi atteica.
— Kā?
—  Kas?
—  Patiešām?
Visi b ija  vairāk nekā pārsteigti. Bet Duku vienā mierā nopietni 

turpināja:
— Skatieties! To es vakar vakarā pagatavoju, tā ir no staniola. 

Ir arī degviela. Fosfors. Gribat, es izmēģināšu?
Visus m ocīja ziņkāre. Taču Kostake, sajutis, ka vadības groži iz

slīd viņam no rokām, pūlējās glābt stāvokli.
—  Viņš noteikti grib uzspridzināt skolu. Viņam vēl nepietiek 

ar trādirīdi mūsu klasē. Nē, nē, vienreiz tam jādara gals!
Tad cienības labad Kostake vēlreiz sauca visus pie kārtības, lai 

gan neviens neizdvesa ne skaņas. Pēc tam viņš pārlaida klasei ska
tienu un sacīja  bargā balsī:

—  Dārgie draugi! — Te viņš tramīgi paskatījās uz Duku un 
padraudēja viņam: — Nesadomā tikai ieslēgt magnetofonu, vai arī 
tad e s . . .

— Labi, ja  tevi tas tā uztrauc, es to nedarīšu! — Duku smieda
mies apsolīja. Viņš nesaprata, kāpēc Kostake piešķir tik lielu no
zīmi tādiem sīkumiem.

Taču Kostakem bija  savi nolūki.



— Dārgie draugi! Jū s visi redzējāt, uz ko spējīgs Duku, par ko 
viņš pārvērtis mūsu klasi, — Kostake uzsvēra. — Es tādēļ nelūdzu 
jus palikt, bet tagad mūsu pienākums ir apspriest šo skandalozo 
gadījumu . . .  šo . . .  neglīto izrīcību, ko atļāvies mans biedrs . . .  kuru 
es cienīju un mīlēju, kā jūs zināt.

— «Pārej pie plebiscīta»1, cienījam ais! — Duku nocitēja, visai 
klasei smejoties. — Es gribu ēst.

— Jū s dzirdat? Jū s dzirdat? —  Kostake iesaucās prokurora 
balsī. — Viņš pārvērties līdz nepazīšanai. Es jau  sen manīju, ka ar 
viņu nav labi. Starp citu, no visas klases vienīgi viņam ir septiņ
nieks.

— Jā , vingrošanā, —  Duku jautri atteica. — Ko es varu darīt, 
ka man nav muskuļu un es neprotu pievilkties riņķos?

— V ajag  novājēt — ēd mazāk saldumus, dzer mazāk ūdens, ne
lieto miltu ēdienus, makaronus, nūdeles . . .

Duku sašutis pārtrauca viņu:
—  Kā redzu, jūsu sapulce pārvērtusies par . . .  ārsta konsultāciju. 

Ja  tāda tā runāšana, es eju  mājās!
—  Protams, tev to vien vajag! — Kostake attrauca. — Sacēli 

jezgu, iemeti bumbu un pēc tam . . .
— V ēl neiemetu, — Duku atzinās. — Tā man k ab atā . . .  Paga

tavoju no sērkociņu k a stīte s ... Izlasīju «Saistošajā fizikā» un sa
m eistaroju vakar vakarā. Vai gribat dzirdēt, kā tā šņāc? —  viņš 
jau tā ja  ar cerībām.

Uz mirkli iestājās klusums, pēc tam atskanēja izbiedētas balsis:
— Nē!
— Nemet!
— Man bail!
— Viņš šķiras no prāta!
Un tad nodārdēja Kostakes balss:
—  Tā vairs ilgāk nevar turpināties! Mums ir jārīko jas bargi. 

Tāpēc e s . . .
Duku bija  pilnīgā nesaprašanā. Viņš iečukstēja ausī Kulajam:
— Ko viņš tā uzēdies uz mani? Ko viņam vajag?
—  Ko vajag? Ievārīji ziepes, bet tagad izliecies par jēriņu!
— Tu saki — par jēriņu?
— Nu un tad?
— Jē r iņ š . . .  jē r iņ š .. .  — Duku dziļdomīgi atkārtoja. — Ak, jā, 

atcerējos, man ir gabaliņš . . .
— Dinamīta? —  Kulajs bažīgi noprasīja.
— Nē, gabaliņš brinzas. Man tā gribas ē s t ! . . .

1 Citāts no rumāņi: rakstnieka I. L. Karadžales komēdijas «Pazaudētā vēstule».



Visa šī saruna noritēja čukstus, kamēr Kostake ārdījās katedrā, 
šķildams zibeņus un pērkonus, bet pēc tam pārgāja pie secināju
miem:

— Tātad, manuprāt, mums ir pilnīgs pamats izteikt mūsu bied
ram rājienu.

— Viņš to ir pelnījis, — Ada atbalstīja.
— Tāda izrīcība mūsu klasē nav pieļaujama. Viņš ņirgājas par 

mums, —  sacīja Marčels.
Kostake jutās iepriecināts.
— J a  jums nav iebildumu, es parunāšu ar klases audzinātāju.
— Pagaidi, Kostake, tu pārāk steidzies ar secinājumiem! — Ku- 

lajs iebilda.
— Bet viņam pamatos ir taisnība, — pielēkusi kājās, iesaucās 

Smaranda.
— Lai neņirgājas par klasi, — nerimās Marčels.
— Par to tu vari būt bez rūpēm! — iebilda Kulajs un dedzīgi 

turpināja: — Mums jānodarbojas ar viņu, kā nākas, tad viss bus 
kārtībā, viņš nav nemaz tik slikts.

Kostake iespurdzās:
— Šodien mēs redzējām, kādu mēģinājumu viņš izdarīja.
— Fizikā arī izdara mēģinājumus, un jūs par to nemaz nedus

m ojaties, — Duku pielēja eļļu ugunij.
— Jū s  dzirdat! Jū s dzirdat! — priecīgi iesaucās Kostake, itin 

kā to vien būtu gaidījis. —  Ir gan cilvēks!
Kulajs uztvēra šo frāzi kā glābšanas riņķi.

Jā , jā , Kostake, tu pareizi pateici: «Ir gan cilvēks!» Bet par 
cilvēkiem mums ir jārūpējas.

Kulajs pateica to tik dedzīgi un pārliecinoši, ka Kostake neapzi
nāti paspēra soli uz priekšu, pabeigdams teikumu viņa vietā:

— J a  tu uzņemies atbildību par D uku. . .
Kulajam tas vien bija vajadzīgs.
— Uzņemos!

2

Un tā gluži negaidīti pārtrūka rāmais dzīves tecējum s sestajā 
«b», jo  Duku uzvedība pēdējā laikā ne vien pārsteidza visus, bet 
arī vedināja uz drūmām pārdomām. Pa ceļam uz mājām Kulajs no
rūpējies sacīja Duku:

— Cik tālu tu esi nonācis!
—  Cik tad? — Duku izbrīnījies noprasīja.
— Man jāuzņemas par tevi šefība.



—  Bet kas tev to lika?
—  Hm! Kā redzu, kopīgu valodu mums neatrast.
— Kāpēc tā? Man šodien vienkārši nepaveicās. Ja  viņš nebūtu 

atradis mani zem katedras, jūs būtu noklausījušies visu repertuāru 
«Snaudošie putni», «Ar labu nakti», bet pēc tam būtu gājuši uz 
mājām. Vai tad b ija  slikti izdomāts?

— Satriecoši! — Kulajs aizkaitināts attrauca. — Tev vispār 
prātā nāk tikai satriecošas domas.

Duku neuztvēra ironiju.
— Labi, ka tu to atzīsti. Pateikšu tev atklāti, ka vissatriecošākā 

doma man ienāca prātā tikai šodien.
— Ko tu saki? — Kulajs iesmējās.
— Kā redzu, tu man netici, bet es tik un tā uz tevi nedusmojos.
— Tā tik vēl trūka!
—  Vai zini, ko? —  Duku mēģināja izraisīt draugā ziņkāri.
— Nē, nezinu.
—  Paklau, man negribas mācīties no galvas dzejoli, kuru mums 

nupat uzdeva. Es atnākšu ar magnetofonu, un, kad mani izsauks, 
tu nospiedīsi pogu.

— Es?
— Jā . Bet es šņakstināšu zobus.
— Tu šņakstināsi zobus, — Kulajs automātiski atkārtoja.
— Ko tu brīnies?
Šņakstināsi zobus . . .
— Beidz malt vienu un to pašu, neatgādini man par badu, man 

jau  tāpat gribas ēst.
Kulajs skumīgi pašūpoja galvu. Viņš nezināja, kā lai rīkojas, un, 

brīdi padomājis, bezcerīgā tonī noteica:
—  Manuprāt, mūsu kopējais draugs Kostake nav nemaz tāds 

muļķis.
— Nē, viņš nav muļķis.
— Nav muļķis, viņš pareizi saka, ka tu esi apsēsts . . .
— No kurienes Kostake to zina?
— Ko tad? —  Kulajs nesaprata.
— Nu, to, ka es visu laiku kā apsēsts domāju par zvaniem. Es, 

kā liekas, nevienam neesmu stāstījis. Pat tev ne.
— Kas tie par zvaniem?
— Tas ir nevis zvani, bet zvans.
— V ai nav vienalga?
— Lai notiek, tev es pateikšu. Es visu laiku domāju un nevaru 

izdomāt, kā pievienot vadu zvanam gaitenī. Savienot zvanu ar 
mūsu solu. Tas tik būtu ko vērts! Sēžam mierīgi klasē, un, tiklīdz



kļūst garlaicīgi, es nospiežu pogu —  t-r-r-r. . .  Ko tu saki, Kulaj? 
Nudien, kolosāli!

Kulajs apstājās ielas vidū un vērīgi nopētīja Duku no galvas līdz 
kājām, itin kā redzētu viņu pirmo reizi, lai gan pazina viņu jau se
šus gadus.

—  V ai tu jau sen to izdomāji?
—  Pirms dažām dienām. Pareizāk sakot, tiklīdz sāku iepazīt da

žādus elektrības noslēpumus: voltus, ampērus, dinamo . . .
—  Magnetofonu, zvanu . . .
—  Radaru, —  Duku piemetināja.
—  Radaru? Tu gribi arī radaru uzstādīt klasē?
—  Nemaz nebūtu slikti. Teiksim, mūsu klasē iet vaļā jandāliņš, 

bet, tiklīdz skolotājs ver vaļā skolotāju istabas durvis* radars —  
z-z-z! —  un mēs esam klusi kā pelītes.

Kulajs atkal pašūpoja galvu.
—  Z -z -z ... tā tava galva dūc no visādām idejām .. .
—  Kā lai nedūc? Briesmīgi gribas ēsti
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Vēstures skolotājs Pintilie un pionieru vadītājs nezināja, kas no
tiek sestajā «b». Un kā gan viņi varēja  ko nojaust, ja  ārēji viss 
bija tāpat kā agrāk? Tā pati tīrība un kārtība, labas atzīmes, inte
resanti pasākumi un tā pati disciplīnā. Tiesa, ar disciplīnu negāja 
nemaz tik gludi; klase ar grūtibām atvairīja neatlaidīgos Duku uz
brukumus, kurš bija spraudis sev par mērķi jebkuriem līdzekļiem 
pierādīt saviem biedriem, kādus brīnumus spēj paveikt elektro
enerģija. Starp citu, tas netraucēja viņam atnest uz skolu vardi. 
Viņš uzskatāmi nodemonstrēja aiz bailēm stingstošajai Olgucai, kā 
varde tirina kājas arī bez elektriskās strāvas iedarbības.

Taču visgrūtāk, protams, klājās Kulajam. Viņam taču vajadzēja 
jau pašā iedīglī pārtraukt visus Duku «mēģinājumus» un visādi tos 
aizkavēt. Un, jāatzīstas, Kulajs varonīgi pildīja savus pienākumus, 
atcerēdamies solījumu, ko bija devis visas klases priekšā.

Un tomēr sestā «b» godam izturēja šādu pārbaudījumu. A rī at
tiecībā uz daudzinātajiem derīgajiem  pasākumiem klase joprojām  
bija uzdevumu augstumos. Par lielu prieku skolotājam Pintilie, pie
mēram, tika nodibināts vēstures pulciņš. Un tai dienā, par kuru būs 
runa, notika pulciņa nodarbības. Pintilie bija nodomājis paziņot 
skolēniem ko sevišķi interesantu pēc tam, kad Andrejs būs nolasī
jis savu sacerējumu par Transilvānijas senajiem cietokšņiem.



Pintilie b ija  nodarbināts ar savām domām, un viņa uzmanībai 
pagāja secen kāds ievērojam s fakts. Klase b ija  veikusi īpašus pie
sardzības pasākumus attiecībā uz Duku. Viņš bija nosēdināts pa
šās beigās.

— Tev jāsēž tur tāpēc, lai tev atkal neuznāktu vēlēšanās izstrā
dāt kādu elektrobrīnumu, — Kostake viņam paziņoja.

Duku mierīgi pavērās apkārt, iesmējās, pēc tam cienīgi apsēdās, 
atvēra portfeli u n . . .  izņēma no tā sviestmaizi.

Tikai pēc tam visi nomierinājās, tai skaitā Kulajs.
Pintilie atklāja pulciņa sanāksmi. Andrejs sāka lasīt savu refe

rātu par Branas cietoksni, un, tiklīdz bija tā īsti iesilis, pēkšņi no
dzisa gaisma un uz sienas klausītāju acu priekšā parādījās krāsains 
cietokšņa attēls. Un, lai gan uz to b ija  vērts paskatīties, visi nevi
ļus pavērsās atpakaļ, uz to pusi, no kurienes nāca gaismas kūlītis, 
un atklāja, ka šo brīnumu izdarījis Duku.

— Bravo! — Pintilie iesaucās. — Tas tiešām ir patīkams pār
steigums.

Turpretī Andrejs nemaz nebija sajūsmināts. Viņš saērcināts 
iesaucās:

— Lūdzu, skolotāj, pasakiet, lai viņš iededz gaismu! Kāpēc viņš 
nodzēsa?

Kāpēc? Lai labāk būtu redzams attēls. Man ir trīsdesmit dia
pozitīvu. Tu turpini stāstīt, bet es rādīšu, —  Duku ierosināja.

Andrejs uzskatīja, ka viņa priekšlikums ir bezjēdzīgs.
— Kā lai es stāstu tumsā? Es taču nekā neredzu un nevaru la

s ī t . . .  Šis referāts man prasīja tik daudz laika! — viņš sarūgtināts 
sacīja  un nevarēja vien norimties: —  Atkal šis Duku visu izbojā! 
Atkal viņš nospiedis pogu. Ko tu esi darījis, lai tādas lietas neat
kārtotos, Kostake? Tu taču solīji!

Izdzirdis savu vārdu, Kostake nodrebēja un apjucis murmināja:
— Es? Nekā nebija! Kulajs uzņēmās saistības. Es jau  pirms ne

dēļas biju tādos uzskatos, ka ilgāk tā turpināties nevar.
— Jā , ilgāk tā turpināties nevar, — Andrejs atkārtoja.
— Reiz un uz visiem laikiem jādara tam gals, — pieprasīja 

Olguca.
Pintilie b ija  pilnīgā nesaprašanā.
— Kas ar jums noliek? Nekā nevaru saprast. Manuprāt, Duku 

izdarījis labu darbu. Bez ilustratīvā materiāla referāts var likties 
garlaicīgs.

Duku jutās kā uzvarētājs.
— A rī es tāpat domāju, skolotāj.
Viņš grasījās sīkāk izklāstīt savu viedokli šai sakarā, taču tieši 

tobrīd Kulajs iebelza viņam pa sāniem un iečukstēja ausī:



— Ciet klusu, «klases g r ā v ē j» .. .  Man ne prātā neienāca, ka 
tavā portfelī ir kaut kas vairāk par sviestmaizēm.

— Ir arī sviestmaizes, — Duku atčukstēja. — Vai nevēlies kādu, 
Kulaj?

Viņiem nācās apklust, jo  Kostake uzskatīja par nepieciešamu 
ņemt vārdu un izskaidrot radušos stāvokli.

— Lūdzu, skolotāj, iespējams, ka par to jau sen vajadzēja paru
nāt. Ilgāk to vairs nevar ciest. Duku vajag savaldīt.

— Manuprāt, tu pārspīlē, Kostake, — Pintilie mēģināja apvaldīt 
Kostakes degsmi.

—  Nē, itin nemaz nepārspīlēju. Vai jūs zināt, ko viņš nesen pa
strādāja, — Kostake sāka pamatot savu apsūdzību.

Nu, ko tad viņš pastrādāja? — skolotājs jautāja.
Kostake sajuta jautājum ā ironiju, un viņam pārgāja vēlēšanās 

kaut ko pierādīt.
— Ko tur tik daudz ru nāt. . .  Bet tā vairs nevar ilgāk turpinā

ties!
Kulajs pačukstēja Duku:
— Tagad, putniņ, tu neizlocīsies!
— Kāpēc?
— To es nepratīšu tev izskaidrot. . .  Un vispār man ir diezgan, 

es atsakos. Vairāk es tevi neaizstāvēšu.
— Kāpēc? Es nesaprotu! —  Un Duku skali sacīja: — Es nesa

protu! Ko sliktu esmu izdarījis? Lai man paskaidro! Es solos būt 
paškritisks.

Kostake tūdaļ pielēca kājās un, noradījis uz Duku, dusmīgi sa
cīja :

— Vai dzirdējāt? Nepietiek ar to, ka viņš pastrādā nelietības, 
viņš tēlo vēl pašu nevainību. Grauj klases reputāciju, izjauc pul
ciņa nodarbības. . .

—  Es taču gribēju, kā sacīja  skolotājs, padarīt nodarbības inte
resantākas, zinātniskākas . . .

— Bet kāpēc tu mūs nebrīdināji? V ajadzēja pateikt par to jau 
laikus, lai mēs zinātu.

— Hm! Jū s jau neļaujat man runāt! - Duku iesaucās. — Es gri
bēju pastāstīt Andrejam, bet viņš aizgriezās prom. Gribēju pateikt 
Olgucai — viņa sāka smieties un nosauca mani par «īssavieno
jumu». Bet Kulajs tagad mani sauc par «klases grāvēju». No viņa 
gan nebiju to gaidījis.

— Jā , jā  . . .  — Pintilie domīgi noteica. — Tagad es saprotu, kas 
šeit notiek. Gan Duku, gan pārējie grib, lai viss būtu labi. Taču 
jūs sevi uzskatāt par pozitīvo lādiņu, bet viņu — par negatīvo. 
Kad jūs saskaraties, rodas dzirkstele.



— Pat īssavienojums, — Kostake noburkšķēja.
Pintilie izlikās, ka nav viņu dzirdējis, un turpināja ar neslēptu 

sarūgtinājumu:
—  Bet es biju  nolēmis pavasara brīvdienās doties ar jums eks

kursijā, parādīt senos cietokšņus. Bet tagad es redzu. . .  Jā , lai arī 
daudzina, ka sestā «b» ir skolas lepnums, visrosīgākā klase, vis . . . 
Kas gan palicis pāri no jūsu reputācijas? Patiešām jūsu klasē no
ticis īssavienojums, — viņš piemetināja, gribēdams parādīt Kosta- 
kem, ka tomēr dzirdējis viņa repliku.

Kostake to nenojauta, viņš joprojām  pastāvēja pie sava:
—  Pie visa vainīgs vienīgi Duku.
— Es? — Duku pietrūkās kājās.
Pintilie nom ierināja viņu ar žestu un nopietni sacīja:
— Nē, cēlonis, manuprāt, jām eklē daudz d z iļā k ... Bet žēl gan!
—  Mēs nemaz neesam pārvērtušies, — Kostake centās pierādīt.
— Jā , skolotāj, — piebilda Duku.
— Tu labāk klusē! — Kostake viņu apsauca un griezās pie sko

lotāja: —  Mums ļoti gribētos braukt kopā ar jums ekskursijā.
— Es pirmais pierakstīšos! — Duku līksmi iesaucās.
—  Nē, tu gan nebrauksi! — Kostake viņu apsauca. — Lūdzu, 

skolotāj, mēs būsim disciplinēti! Jū s taču mūs p a z īsta t...
Taču Pintilie, kā redzams, par kaut ko šaubījās.
—  Es jau sāku domāt, ka pazīstu jūs slikti. Kāpēc jūs negribat 

ņemt līdzi ekskursijā Duku? Paskaidro man, Kostake!
— Tāpēc, ka viņš visu laiku blēņojas. Lai tas viņam ir par mā

cību!
— Mācību? —  kāds pārprasīja.
— Jā . Lai viņš nestiepj uz skolu magnetofonus, elektronu lam

pas, epidiaskopus. . .
— Ja  mani ņems līdzi ekskursijā, es svēti apsolos, ka neņemšu 

līdzi itin neko, pat kabatas lukturīti, — Duku sacīja. — Varu ne
ņemt līdzi pat sviestmaizes. Vai tiešām ar to vēl nepietiek?

—  Vai dzirdat? —  Pintilie pa pusei nopietni, pa pusei jokojot, 
noprasīja. — Duku devis svinīgu solījumu. Kā jūs pret to iztura
ties? Saki tu, Kostake!

—  Es neteikšu vairs ne vārda. Lai izlemj visa klase!
Sākās neiedomājams troksnis, visi runāja vienā reizē, un nebija 

nekādas skaidrības, kas ir «par» un kas ir «pret». V ienīgi Andrejs, 
kas b ija  sašutis vairāk par visiem, izteicās atklāti:

— Duku spējīgs uz visu. J a  mēs paņemsim viņu līdzi, viņš var 
apstādināt vilcienu ar avārijas bremzi.

— Sasieniet man rokas! — Duku piedāvāja, un tas atstāja spē
cīgu iespaidu.



—  Es esmu par to, skolotāj, ka viņš jāņem  līdzi, — paziņoja Ku- 
lajs.

— Paldies! — Duku aizkustināts pateicās.
— Pagaidi, es neesmu vēl beidzis, es gribu tevi brīdināt, ka 

neatiešu no tevis ne soli, neļaušu tev neko aiztikt, lai tu pat elpot 
neuzdrošinātos bez manas atļaujas.

—  Piekrītu! — Duku apņēmīgi noteica. — J a  gribi, es uzvilkšu 
skafandru, paņemšu balonu ar skābekli. Es sadabūšu.

Kostake to vien bija  gaidījis.
— Vai dzirdat, skolotāj? Tagad viņš grasās ņemt līdzi skābekļa 

balonu.
—  Teikt jau var daudz ko! — Pintilie iesmējās. — Viņš taču 

joko.
— Ju s viņu nepazīstat. Nedomājiet, ka viņš joko!
— Labi, labi. Mēs pārliecināsimies par to paši. Galvenais — mēs 

braucam visi kopā.
—  Urrā! Mēs braucam ekskursijā!
— Braucam ekskursijā!
Visi b ija  kā spārnos. Bet Duku domīgi paraudzījās uz klases 

biedriem un pēc tam sacīja, nevienu neuzrunādams:
— Braucam . . .  Protams, viņiem būs la b i. . .  Viņi ar sviestmai

zēm . . .  bet es ar konvoju . . .  Tēlošu pats sviestm aizīti. . .

4

Ekskursija bija izdevusies. Viss noritēja gludi. Duku izturējās 
priekšzīmīgi, un viņa klases biedri to atzina: «Velti mēs baidījā
mies!» V ēl vairāk, Pintilie un pionieru vadītājs ne vienreiz vien 
m inēja viņu par piemēru pārējiem.

Neraugoties uz to, Kulajs izturējās pret draugu stingri, īpaši pēc 
tam, kad Brašovā Duku aizmanījās no viņa uz konditoreju un tur 
uzklupa cepumiem ar riekstiem un medu, ielocīja iekšā puspaplā- 
tes. Tiesa, tas bija vienīgais starpgadījums, un Kulajs jau vēlīgi 
uzsita viņam uz pleca, sacīdams: «Agrāk tu liki drebēt bailēs vi
sai klasei, bet tagad es likšu drebēt tev pašam.» Duku smaidīja, 
m āja ar galvu un domāja savu domu. Viņš ilgojās pēc mājām, pēc 
savām skrūvītēm, drošinātājiem, lampām. Un ne jau tāpēc, ka viņš 
nesaskatītu nekā interesanta šai ekskursijā. Nē, interesanta bija 
daudz. Taču viss bija  tāds kā pārakmeņojies, nekustīgs un, galve
nais, viss, zem stikla. Kaut vai šī atslēga, par kuru tieši šobrīd 
stāstīja cietokšņa muzeja gids Podireni:

— Tā ir atslēga no slepenām pils durvīm, ļoti rets eksemplārs, 
smalks darbs. Pēc šīs atslēgas mēs varam spriest, ka četrpadsmitajā



gadsimtā daži amati, tai skaitā atslēdznieka amats, bija sasnieguši 
augstu meistarību.

Pamanījis, ka Duku šie vārdi izraisa smīnu, Kulajs noprasīja:
— Ko tad tu?
— V ai dzirdēji, ko viņš saka? Sasnieguši augstu m eistarību. . .
— Kas tad tur dīvains?
— Būtu tu redzējis, kāda atslēga atrodas manā kabatā . . .
—  Atslēga? —  Kulajs sašuta. —  Kur tu viņu rāvi?
— M ājās.
—  Tu taču apsolījies neņemt līdzi nekādus instrumentus.
— Es solījos neņemt kabatas lukturīti un sviestmaizes.
Pamanījis, ka Duku un Kulajs sarunājas, gids nosprieda, ka viņi

grib ko vaicāt.
— Vai jums kas nesaprotams, zēni? — gids uzrunāja viņus.
— Nē, nē, — Duku steidzīgi atbildēja.
— Tātad esmu kļūdījies, — gids noteica, jautri pamirkšķināja 

viņiem.
Duku tūdaļ sarosījās un norādīja uz atslēgu vitrīnā.
— Es visu laiku pētu šo atslēgu.
— Kulaj, esi uzmanīgs! — Kostake tramīgi izsaucās.
— Nebaidies, es skatos abām acīm!
Pintilie un pionieru vadītājs jautri iesmējās.
Pēc tam gids veda viņus uz otro stāvu, lai parādītu seno mēbeļu 

paraugus.
Duku un Kulajs joprojām  stāvēja pie vitrīnas, kur uz vadmalas 

gabala spīguļoja sarežģītas formas atslēga.
—  J a  tu iedomājies, ka es atļaušu tev rakņāties šai vitrīnā, tad 

tu rūgti maldies. -  Un Kulajs satvēra Duku aiz piedurknes.
— Mani šī atslēga nemaz neinteresē.
— Kas tad tevi interesē?
— Lūk, tās durvis! — Duku norādīja uz tumšu nišu.
Kulajs zobgalīgi paskatījās uz viņu.
— Cik es saprotu, tu esi nodomājis šeit apmesties uz dzīvi.
— Kāpēc apmesties uz dzīvi? Lūk, durvis.
— Ko tu saki? Vai tiešām taisnība?
— Nu, ejam ! Visi jau prom.
— Ejam!
Kulajs ar Duku devās uz otro stāvu, taču uz kāpnēm Kulajs 

pēkšņi apstājās un sacīja:
— Interesanti būtu zināt, uz kurieni tās durvis ved.
— Gribi, atvēršu? — Un Duku ieurbās viņā ar acīm.
— Atkal sāc savus pekstiņus? — Kulajs stingri noprasīja. — Tur

klāt zini, es domāju, ka nebija vērts ar tevi tā auklēties. Tik bīs



tams tu nemaz n e e si. . .  Pieprazdams kaut ko no tehnikas, tu esi 
iem antojis tāpēc slavu un tagad plāties ar savu spožo pagātni.

Kulaja vārdi neaizvainoja Duku. Viņš skatījās uz draugu, divē
jādu jūtu pārņemts, — viņam bija  mazliet bail, un tai pašā reizē 
viņš b ija  pārliecināts par sevi.

—  Tātad tu gribi, lai es atveru?
— Neko es negribu . . .  Durvis droši vien nav aizslēgtas. Tu tikai 

kāro palielīties, ka visu vari.
— Tu tā domā?
—  Esmu pārliecināts.
— Tad pārbaudi, vai durvis ir ciet vai vaļā.
— Domā, ka man ir bail? — Kulajs noprasīja un, piegājis pie 

durvīm, nospieda rokturi, uzgūla durvīm ar plecu. — Aizslēgtas. 
Nepadodas.

— Tad ejam, mūsējie jau tālu.
Taču Kulajs bija pieņēmis neiedomājamu lēmumu.
—  Nu nē, nekur mēs neiesim! Neiesim, un cauri! Es gribu reizi 

par visām reizēm tevi atmaskot. Lai nedomā, ka tu esi meistars vi
sās lietās! Ko gaidi? Slēdz vaļā!

Duku neticēja pats savām ausīm.
—  No tiesas? Tu atļauj?
— Slēdz vaļā un netēlo jēriņu! V ai dzirdi? Slēdz vaļā! Varbūt 

tev dūša papēžos!
— Man? Lūdzu!
Duku iebāza atslēgas caurumā mūķīzeri un plaši atvēra durvis.
Kulajs aiz pārsteiguma vai sastinga.
— V ienreizēji! Durvis vaļā!
— Atklāti sakot, es pats necerēju, ka izdosies tik viegli.
— Neesi nu tik kautrīgs! Es nebūtu noticējis, pat zinādams, ka 

tu esi pasaku burvis.
Nu gan diezgan, ejam  augšā!

— Pagaidi, vēl pagūsim. Tu esi ģēnijs. Tagad es visiem pastā
stīšu . . .

— Es tevi lūdzu, nesaki neko.
— J a  tu tā vēlies, neteikšu ar. Bet kā tu domā, uz kurieni ved 

šīs durvis?
— Nav ne mazākās jausmas. Un mani tas arī neinteresē.
— Tāds k ā . . .  Kas tur ko b a id ītie s ... Es taču tevi u zraugu .., 

Nekādus pekstiņus taisīt neļaušu.
— Tad ejam  augšā!
— Vai, pēc tavām domām, pa šīm durvīm nevar nokļūt otrā 

stāvā?
— Kā lai es to zinu!



—  Es gan būtu gājis pa šīm durvīm . . .  Un tu?
— Tad paliec, es iešu pie pārējiem.
— Zinu, ka tevi tā vien velk aizlaisties no manis prom. Nekas 

nesanāks, paliec ar mani, nekur tevi nelaidīšu! Ieiesim tikai uz 
brītiņu, paskatīsimies — un atpakaļ.

Taču Duku bija  nepielūdzams.
—  Es solījos, ka būšu prātīgs.
Kulajs sāka zaudēt pacietību.
—  Tu nonāc galējībās. Es taču tev atļauju. Mēs tikai paskatīsi

mies, uz kurieni šīs durvis ved, un vairāk neko. Kas tur tik daudz 
ko runāt! Es iešu pirmais, bet tu man seko.

Un, par spīti Duku iebildumiem, Kulajs cieši satvēra viņu aiz 
rokas un vilka sev līdzi durvju ailē.

— Tumšs gan te, vai ne?
— Toties interesanti!
— Un tu vēl negribēji nākt.
— To es tikai tā sacīju, es mirstu aiz ziņkāres.
—  Duku! —  Kulajs bargi uzsauca.
—  Labi, ja  gribi, es nemirstu nost aiz ziņkāres.
—  N eniekojies, es taču neesmu Kostake, es visu saprotu! — Un 

Kulajs uzsita viņam uz pleca.
Draugi piesardzīgi uzkāpa uz akmens plāksnēm, un viņu priekšā 

pavērās melna bedre.
—  Te ir pakāpieni, — ierunājās Kulajs, kas gāja pa priekšu.

— Kas ir, iesim tālāk vai griezīsimies atpakaļ?
—  Bez šaubām, griezīsimies atpakaļ!
— Es tikai nokāpšu dažus pakāpienus zemāk — un tūlīt atpakaļ! 

T ā . . .
Bet, tiklīdz Kulajs uzlika kāju uz trešā pakāpiena, viņiem aiz 

muguras kaut kas noklaudzēja, durvis ar dobju troksni aizkrita 
ciet, un viņi palika tumsā.

— Vai! Durvis aizvērās! Ko nu darīsim? — Duku izbijies iesau
cās.

Kulajs nezaudēja dūšu.
—  Kā — ko darīsim? Tu atvērsi durvis ar savu brīnumatslēgu, 

un mēs iziesim laukā.
—  Pareizi! Tikai briesmīgi tumšs! Tu aizliedzi man ņemt līdzi 

lukturīti, — Duku pārmetoši sacīja.
— Toties man ir. —  Un Kulajs uzspīdināja viņam virsū gaismu.
Duku atviegloti nopūtās.
—  Tagad es esmu mierīgs. Gaismā pavisam cita darīšana. Dod 

šurp lukturīti, un mēs viens divi dabūsim durvis vaļā.



Turēdams rokā lukturīti, Duku pagriezās pret durvīm un pēkšņi 
iekliedzās:

—  K u la j! K u la j! Bet kur tad durvis?
—  Kā . . .  kur? Tavā priekšā.
—  Nekādu durvju te nav.
Kulajs jautri iesmējās.
— Gatavais jokpēteris? Kā tad nav?
—  Paskaties pats! Nav taču!
—  Nevar būt!
Tad, pārliecinājies, ka Duku saka taisnību, Kulajs drebošā balsī 

izdvesa:
—  Ko tu esi izdarījis ar durvīm?
—  Es?
—  Kas tad cits?
—  V ai tu to saki nopietni? —  Duku izbrīnījies aplaida gaismas 

strēli visapkārt. — Nepieredzēts gadījums. Pat piedzīvojumu ro
mānos ar tādu neesmu sastapies. Durvis nozudušas, bet durvju 
vietā akmens plāksne.

—  Gluda kā tērauds, — Kulajs piemetināja, aptaustīdams ak
mens plāksni. — Neticami, bet fakts.

—  Ko nu lai iesākam?
— Ko tu teici? Ak, jā ! Gan kaut kā izkulsimies no šejienes!
— Bet es devu solījumu, ka nekas tamlīdzīgs nenotiks.
— Tu vienkārši esi nobijies.
— Protams, kā lai nebūtu, — Duku atzinās.
— Kas tev ko baidīties? Esmu kopā ar tevi. Meklēsim labāk 

izeju!
— Ej, kur gribi, bet es nekustēšos ne no vietas! — Duku iespī

tējās.
— Ko? Domā, es pametīšu tevi vienu, lai tu ko izstrādātu? Ejam!
Kulajs tik stingri to pateica, ka Duku bija  spiests paklausīt.
—  Ja  tu galvo, ka ar mani nekas nenotiks, esmu ar mieru. Tikai 

atļauj man drusciņ pasapņot. Būtu mums bijusi rācija, es noraidītu 
tādu SOS, ka visa šī nolādētā galerija nodrebētu!

5

Tikmēr ekskursanti turpināja cietokšņa pils apskati. Gids stās
tīja  tik interesanti, ka viņi nemaz nepamanīja Kulaja un Duku no
zušanu.

—  Bet nu pēdējais ievērojam ais objekts, — gids sacīja, pie
iedams pie parapeta, kas norobežoja šaujamlūku cietokšņa mūrī.



— No šejienes, — gids norādīja uz šaujamlūku, —  cietokšņa aiz
stāvji meta ienaidniekam virsū nokaitētus akmeņus un lēja ver
došu ūdeni.

— Smalki izdomāts! — Andrejs iesaucās. — Pamēģini tik šeit 
iekļūt, kad tev gāž virsū akmeņus! Interesanti, ko teiktu Duku.

— Jā , ko tu izgudrotu, Duku?
— Duku, kur tu esi? —  no visām pusēm atskanēja balsis.
Neviens, protams, neatsaucās.
—  Duku, Duku, Kulaj! Kur jūs esat? — Kostake sāka uztrauk

ties.
— Zināt, es jau pirms pusstundas pamanīju, ka viņu nav, — 

ieteicās Olguca.
— Tu nejoko? —  Kostake noprasīja.
— Diemžēl ne. — Olguca apskaitās.
— Tad jāpasaka par to skolotājam Pintiliem un pionieru vadī

tājam. — Un Kostake sāka saukt: -  Skolotāj!
Pintilie atradās zālē, kur glabājās kaujas karogi. Izdzirdis sau

cienus, viņš devās pie skolēniem uzzināt, kas noticis.
— Kāpēc jūs trokšņojat? Kas noticis?
— Duku pazudis! Pazudis Duku! — no visām pusēm atskanēja 

satrauktas balsis.
— V ai nu tā var pazust? — Pintilie viņus m ierināja. — Es nesen 

viņu redzēju. Viņš bija  kopā ar Kulaju.
— A rī Kulaja nav. Viņš droši vien meklē Duku, — iem inējās 

Andrejs.
—  Vai tad es neteicu, ka viņš nav jāņem  līdzi ekskursijā? — Kos

take pukojās.
Olguca piebilda:
— Duku atkal izspēlējis kādu joku.
Pionieru vadītājs viņus drošināja:
— J a  ar viņu kopā Kulajs, tad nav ko uztraukties.
— Es gan mazliet uztraucos, — Pintilie viņam pačukstēja. — Ku

lajs solījās viņu uzraudzīt, bet nav arī Kulaja.
— Varbūt viņi gaida mūs pie izejas? — ieteicās Adina.
Gids nevarēja saprast: kāpēc visi tā uztraucas? Pēc tam deva 

viņiem padomu pasaukt nozudušos pa šaujamlūku. Ja  viņi atrodas 
pie ieejas, tad viņiem noteikti jādzird.

Un visi ņēmās dedzīgi saukt:
—  Kulaj!
—  Duku!
— Duku!
— Kulaj!
Arī tas nelīdzeja. Duku un Kulajs b ija  ka aka iekrituši.



— Varbūt viņi ir pagalmā? — gids ieminējās.
— Ejam  paskatīties, — Pintilie ierosināja.
—  J a  nu viņu nav arī pagalmā? —  Kostake sadrūmis noprasīja.
—  Tad viņi droši vien jau stacijā, — izteica minējumu pionieru 

vadītājs. — Gan atradīs ceļu. Ejam, bērni!
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Nozudušos m eklēja pagalmā, bet vini b ija  pazemē.
— Vai, cik tumšs! —  Duku dīca. — Iededz lukturīti, Kulaj,

— kur viņš tev ir?
— Es taupu.
—  Taupi?
— Bateriju.
— Skaidrs, taupi uz mana rēķina, pareizāk sakot, uz mana de

guna rēķina. Es visu laiku uzgrūžos kaut kam virsū.
— Bet tu necel degunu gaisā, —  Kulajs paillācīja.
— Hi-hi-hi, cik smieklīgi! Tu vēl esi spējīgs jokot.
—  Ko citu šeit var darīt?
—  Tagad, protams, vairs nekas nav darāms. Būtu agrāk ko izda

rījis  . . .
— Piemēram?
—  Piemēram, atjāvis man paņemt līdzi lukturīti. Tad mums būtu 

bijuši d iv i. . .
Te Duku atkal uzgrūdās kaut kam virsū.
■— Vai, gandrīz vai acis izdūru!
— Bet tu aizver tās ciet, — Kulajs ieteica.
— Es nekā neredzu.
— Tu jau  tāpat neko neredzi.
—  Tev taisnība. Pasaki man labāk — cik ilgi mēs vēl kulsimies 

pa tumsu?
—  Kamēr atradīsim izeju, — Kulajs mierīgi atbildēja.
— Ja  nu vispār neatrodam?
— Tas nevar būt! Esmu pārliecināts, ka šī galerija tika izman

tota aplenkuma laikā. Kad tiem, kas aizstāvēja cietoksni, vairs 
nebija nekādu cerību.

—  Tāpat kā mums, — traģiskā balsī noteica Duku.
— Kaut tu izčibētu! M els visādus niekus. Es sāku jau  zaudēt 

ticību tev.
—  It kā tu agrāk būtu man ticē jis  . . .  Es tevi pietiekami labi pa

zīstu . . .
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Kulajs apstājās, gribēja draugu apskaut, taču savaldījās un tikai 
pateica aizkustinājuma pilnā balsī:

— Tu esi muļķītis, Duku, ja  tā domā. Atklāti sakot, es pat lepo
jo s ar tevi. Cik daudz tev galvā visādu ideju . . .

— Pagaidām man galvā vairāk punu. Atkal kaut kur ietriecos.
Taču Kulajs viņā neklausījās un turpināja:
— Cik kolosāli tev tas izdevās pulciņa sanāksmē! Tiklīdz es 

ieraudzīju uz sienas cietokšņa attēlu, man gribējās aplaudēt.
—  Labi jau, labi, beidz vārdot zobus! Domā, es nesaprotu, ka tu 

mani apstrādā, gribi uzmundrināt?
Kulajs notēloja izbrīnu:
—  Vai tiešām pat tu baidies?
—  Kāpēc lai es nebaidītos? Vai tu neko aizdomīgu nedzirdi?
—  Tev būs licies!
—  Nekas man neliekas. Es dzirdēju, ka aiz muguras kaut kas 

nobrīkšķēja.
— Ai, ai, kāds varonis! — Kulajs zobgalīgi sacīja. — Bet es do

māju, ka tu tiešām e ^  drosmīgs. Būtu zinājis agrāk, ar ko man da
rīšana, nebūtu uzņēmies tevi apsargāt.

— Atradies sargātājs! — Duku izsmejoši attrauca. — J a  būtu 
sargājis, kā biji solījies, mēs tagad atrastos nevis pazemē, bet sil
dītos sau lītē . . .  Es ēstu saldējum u. . .  — viņš piebilda un aplaizījās.
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Nedz pagalmā, nedz stacijā, nedz uz perona viņus, protams, neat
rada. Visi b ija  norūpējušies. Vilcienam, ar kuru ekskursanti bija 
paredzējuši braukt mājās, itin drīz vajadzēja atiet.

— Ko lai dara? — Kostake jautāja.
— Manuprāt, viņi jau  ir vagonā. — Pintilie ieteicās.
— Tas nav nekāds brīnums, — Andrejs piebilda, — Duku uz 

visu spējīgs.
Kostake viņu atbalstīja:
— Gan redzēsiet, viņš vienkārši vazā mūs aiz deguna. Tā viņš 

mums atriebjas.
— Labi, pieņemsim, ka tas tā, — sarunā iejaucās pionieru vadī

tājs. — Bet ko tad Kulajs?
— Kulajs visu dienu neatiet nost no Duku, būs sasmēlies no 

viņa gudrības, —  Olguca spriedelēja.
— Sasmēlies vai nav sasmēlies, bet, manuprāt, laiks doties uz 

vagonu un pārbaudīt visas kupejas.
— Citādi biļetes aizies zudumā, — Kostake atgādināja.



—  Tas nu nebūtu tik svarīgi, —  Pintilie noteica. — Nekur c i
tur viņi nevarētu būt, mēs visur izmeklējāmies.

— Es katram gadījumam palikšu šeit, — pionieru vadītājs no
teica.

— Ļoti labi, — Pintilie piekrita. — Kāpiet, bērni, vagonā! Un 
nesteidzieties, laika vēl diezgan. Uz redzēšanos, biedri Dan, un 
labu veiksmi!

— Bet es gribētu, lai veiksme uzsmaidītu jums, — Dans atbil
dēja, atvadīdamies no viņiem.
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Pazemes galerijā Duku un Kulajs turpināja savu ceļu tumsā. 
Viņu solu troksnis dobji atbalsojās velvēs.

—  Vai nebūtu tomēr labāk griezties atpakaļ? — Duku iem inējās 
nošļukušā balsī.

— Kāpēc? — Kulajs ērcīgi noprasīja.
— Pieklauvēsim pie akmens blāķa, kas aizkrita priekšā durvīm.
— V ai tad mēs neklauvējām? Kāda tam jēga? Tagad klauvēt 

ir par vēlu, visi aizgājuši, un gidi ēd pusdienas.
Dzirdot pēdējos vārdus, Duku nodrebēja.
— Ēd pusdienas?
— Jā , kas tad ir?
— Es nezināju, ka gribu ēst.
Taču Kulajs domāja par ko citu.
— Man ir ideja! — viņš iesaucās.
— Tu zini, kur dabūt ēdamo?
— Pavisam kas cits. Ejam uz priekšu pa šo galeriju!
Duku pat salēcās.
— Un tā esot ideja?
—  Bet kas tad?
— Uzmācīga ideja. Kas to būtu domājis, ka tev ir tik maz ideju 

un turklāt tās pašas ir uzmācīgas! Tu zini, Kulaj, nekur tālāk es 
neiešu. Nesperšu ne soli.

— Tad šeit satrūdēs mūsu kauliņi.
— Tu domā? — Duku izbijies noprasīja.
Kulajs gandrīz vai ar Jaunu prieku ņēmās viņam sīki izklāstīt, 

kas notiekot ar cilvēkiem, kas nokļuvuši šādā stāvoklī. Pateica, ka 
viņš lasījis par to grāmatā. Kāds cilvēks, piemēram, aizgājis bojā 
tāpēc, ka nav spēris ne soli tālāk.

— Ne soli —  dzirdi?
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—  Tad pasperam vienu soli! Un uz tavu atbildību, —  drebēdams 
aiz bailēm, Duku piemetināja.

— Labi, labi, es uzņemos atbildību.
Un Kulajs klusēdams devās uz priekšu, lai arī viņam nebija diez 

cik  jautri ap dūšu. Duku tik tikko tika viņam līdzi, grasījās jau pa
lūgt, lai Kulajs iet lēnāk, taču tas visu laiku klusēja, un Duku at
teicās no sava nodoma.

Pēc kāda laika viņš izdzirda drauga balsi.
—  Tu kaut ko teici?
—  Nē, ko gan es varu sacīt?
— Bet es dzirdēj u tavu balsi.
— Tev rēgojas. Būtu bijis labi, ka mēs tiešām izdzirdētu cilvēka 

balsi.
—  Tēv taisnība. Un tom ēr. . .
Nepabeidzis sakāmo, viņš aizķērās aiz kaut kā un paklupa.
— Mans nabaga deguns, atkal viņam palaimējās!
—  Bet tu neturi viņu pa vējam , — Kulajs pajokoja. Taču tai 

pašā mirklī arī viņš paklupa pret kaut ko un nobrāza degunu. — Re 
nu, arī es saskrāpējos.

— Tas tev par mācību! Vairāk nerunāsi, ka vienīgi e s . . .  un tā 
tālāk.

— Tagad es pateikšu ko citu.
—  Ko, atkal ideja?
— Nē, secinājums.
— Lieliski! Kā redzu, tu progresē. Nu, klāj vaļā!
— J a  tu atsities un arī es atsitos, tas nozīmē, ka galerija beigu

sies, —  skaidrs?
—  Kamēr neiedegsi lukturīti, man nekas nav skaidrs.
Kulajs iesita sev pa pieri.
—  Tev taisnība, taupīt vajag ar mēru.
—  Visas idejas pieder vienīgi man.
Kulajs iededza lukturīti. Viņi ieraudzīja savā priekšā akmens 

plākšņu sienu.
—  G alerija beigusies, — Kulajs drūmi noteica.
—  J ā . . .  j ā . . .  ar mums ir beigas, — Duku nopūtās.
— Es skatos uz tevi, Duku, un, goda vārds, nevaru pazīt.
— Protams. Jau  sen būtu iededzis lukturīti un pārliecinājies, 

cik ļoti es esmu novājējis.
—  No kā?
— No bada.
—  Atkal vecā magnetofona lenta.
— Kas tev nekait runāt, izsalkums tevi nemoka.
— Pat ļoti moka.



— A! Kas to būtu dom ājis. . .  Neļāvi man ņemt līdzi sviestmai
zes . . .  Bet varbūt mēs atradīsim šeit sēnes? Man pat ieteica pāriet 
uz augu barību. Kļūt par veģetārieti.

— Priecājos, ka tu beidzot sāc jokot. — Kulajs uzsita viņam uz 
pleca.

—  Tev tikai tā šķiet. Es uzmundrinu sevi. Kas cits man atliek 
ko darīt?

— V ai tiešām nekas nav darāms?
—  Kad esmu izsalcis, mans katliņš nevāra.
— To var manīt. Tiklīdz mēs iekļuvām šai galerijā, tu gaudies 

vienā gabalā. Tu nemaz nevari iedomāties, cik ļoti es esmu tevī 
vīlies. Es sāku pat šaubīties, vai tas esi tu, mans attapīgais draugs, 
slavenais izgudrotājs.

— Šai punktā tu šodien esi mani pārspējis. Tev taču ienāca 
prātā doma līst iekšā šai alā.

— Bet durvis pirmais ieraudzīji tu.
— Un tu liki man tās atslēgt!
— Nevainīgais!
Tas reiz ir pareizs raksturojums! Bet ko mēs tagad iesāksim?
— Meklēsim izeju. Manuprāt, tas ir skaidrāks par skaidru.
— Vissmagākais gadījums manā mūžā. V ai tad tu neredzi, ka 

galerija ir beigusies?
—  Redzu. Un no tā mēs varam secināt, ka šeit jābūt durvīm, — 

Kulajs pārliecinoši sacīja.
— Ģeniāla doma.
—  Tajā ir loģika.
—  Tad meklēsim durvis ar loģikas palīdzību!
— Nē, ar dūri, —  Kulajs ieteica.
— Ar dūri kā mežoņi? Mūsu laikā, atomenerģijas gadsimtā? Un 

ko tu darīsi ar dūri?
— Dauzīšu pa galerijas sienām, kamēr saklausīšu dobju skaņu.
— Padauzi labāk pa manu vēderu, ja  gribi dzirdēt dobju skaņu.
—  Beidzot dzirdu no tevis ko jaunu! Pagaidām tas ir vienīgais, 

ko mēs varam darīt. Pamēģināsim!
—  Dauzi. Apsolu tev morālu atbalstu, jo  man pašam speķa 

vairs nav.
Kulajs satvēra Duku aiz rokas un teica ar mākslotām bažam:
—  Nudien, tu drebi kā receklis.
—  Izbeidz savus kulināros salīdzinājumus! —  Duku apskai

tās. — Tu lieliski zini, ka es gribu ēst. Tu taču grasījies izklauvēt 
galerijas sienas.

— Es jau  to daru.
— Nu un?



—  Pagaidām nekā.
—  Tā jau  es domāju. Mums vajadzīgs seismogrāfs.
—  Jā , nenāktu par jaunu pārbaudīt, kā tu drebi aiz bailēm. Vai 

tu ko teici? Es nedzirdu, runā skaļāk.
— Neko es neteicu un netaisos sacīt.
— Nē? Bet man likās. Jā , jā , aiz šī akmens dzirdamas kaut kā

das balsis.
Kulajs pielika ausi pie sienas.
Duku darīja tāpat un tūdaļ priecīgi iekliedzās:
— Jā , jā , dzirdu! Es arī dzirdu!
Kulajs aizspieda viņam ar plaukstu muti un pačukstēja, lai viņš 

klusē.
Dīvaini! Šķiet, bijis dabiski kliegt aiz prieka, ka beidzot viņi at

raduši līdzekli, kā sazināties ar cilvēkiem, taču klusinātās balsis aiz 
sienas Kulaju krietni izbiedēja. Abi draugi pieplaka pie sienas un 
saklausīja šādu sarunu:

— Man tomēr šeit nepatīk. Es jau sen teicu, ka vajadzētu pār- 
bāzēties.

'— Kāpēc?
—  Šeit nav droša vieta precēm.
— Tev tā rādās?
— Nekas man nerādās. Es dzirdu kaut kādus klaudzienus, 

troksni.
— Ha, ha, droši vien pils spoks.
—  Jo k i paliek joki, bet mani tas uztrauc. Baidos, ka mēs ris

kējam.
—  Blēņas! Kas gan šeit varētu uzkulties? Vietiņa uz goda, la

bāku mums neatrast. Prom no ļaužu acīm, vēss un tumšs. Ko vēl 
vajag? Ejam pasildīties saulītē!

Duku un Kulajs izdzirda, kā noklaudzēja durvis. Pēc tam tum
šajā galerijā iestājās klusums.

—  Vai dzirdēji, Duku?
— Tikai atsevišķus vārdus. Es aizspiedu ausis, lai neko nedzir

dētu. Mēs abi esam pagalam!
— Jā , kā redzams, esam ķezā.
— Un kur vēl?
— Kur?
— Pazemē.
— Tu tikai nodarbojies ar tukšu salmu kulšanu.
— Tā nav nekāda tukšu salmu kulšana, bet traģēdija. V ai tad 

tu nedzirdēji? Šeit ir zagļu midzenis. Bet es biju nodomājis vēl tik 
daudz paveikt! — Duku iesaucās traģiskā balsī.

— Ko tad?



— Samontēt tranzistoru, ievilkt telefona līniju no ārdurvīm līdz 
savai istabai, izgatavot aparātu mācību vielas apgūšanai m iegā. . .  
Tagad visam beigas! Man bija pilna galva visādu ideju!

—  V ai tiešām? Varbūt tev ienāks prātā ideja, kā izkļūt no še jie 
nes laukā?

9

Pintilie izstaigāja visus vagonus.
— Es viņus neatradu. Tas gan bija gaidāms. Tomēr es neticu, ka 

Duku un Kulajs sagudrojuši mūs izjokot.
— Ko tad viņi sagudrojuši? — Kostake norūpējies jautāja.
— Mēs izkāpsim jau  pirmajā stacijā.

10

Pionieru vadītājs un gids staigāja pa cietoksni. Viņu soļi dobji 
atbalsojās tukšajās zālēs.

— Un tomēr viņi nozuda tieši šeit, pilī, — pionieru vadītājs iz
teica savus apsvērumus.

— Nudien, nezinu, ko lai domā. — Gids paraustīja plecus. — Tas 
taču ir muzejs, šeit visur izlikti rādītāji. Pat gribēdams nenomaldī
sies.

—  Jums, protams, taisnība, b e t . . .
— Es jūs saprotu un, ticiet man, esmu gatavs jums palīdzēt. Mēs 

pārmeklēsim visas iespējamās vietas.
—  Jum s droši vien ir pils plāns?
— Protams.
— Tad izpētīsim to kopīgi, tā būs drošāk.
—  Ja  jūs uzskatāt, ka tas nepieciešams, esmu jūsu rīcībā. Ejam 

uz manu kabinetu!
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—  V ai tu kaut ko dzirdi, Kulaj?
— N ē . . .  V iņi aizgāja.
— Uh! —  Duku noslaucīja nosvīdušo pieri. — Kā es pārbijos!
— V ai tagad pārgāja?
— Jā , — Duku mierīgi atteica.
Kulajs drūmi pašūpoja galvu.



— Citiem vārdiem sakot, tu esi sekls cilvēks.
— Jā , kad tas man vajadzīgs.
— Nedomāju, ka tu esi tāds! — Kulajs dusmīgi noteica.
—  Kas tad, pēc tavām domām, man būtu jādara? Jācīnās ar ban

dītiem? Es mierīgi stāvu uz vietas un gaidu. Es varētu tā nostāvēt 
veselu mēnesi, tikai bīstos, ka nomiršu badā. Tāpēc es pagaidīšu 
dienu. . .  d ivas. . .

—  Cik ilgi?
—  Tik ilgi, cik  izturēs mans tukšais vēders.
—  Tad, lūdzu, pilsoņi, papriecājieties par talantīgāko izgudro

tāju visā skolā! — Kulajs uzrunāja neredzamus skatītājus. —  Un 
tas ir iniciatīvas bagātākais pionieris!

— Tumsā mana iniciatīva zūd. Es esmu neapgaismots. Es no
devu tev lu kturīti. . .  tas ir, es gribēju teikt, s ta fe ti. . .

— Nē, neizlokies, tu gribēji teikt tā, kā pateici, — lukturīti. Es 
tevi pazīstu! Ludzu, te būs lukturītis. Es taupīju to grūtam brī
dim . , .  B e t . . .

Duku paņēma lukturīti un sacīja:
— Lai top gaisma!
Un tiešām — medus dzeltens gaismas kūlītis sāka taustīties pa 

pazemes tuneļa sienām. Kad acis aprada ar gaismu, Duku un Ku
lajs sāka pētīt apkārtni, cerēdami atrast izeju. Viņi gandrīz jau 
bija  zaudējuši jebkuras cerības, kad pēkšņi Kulajs atklāja sienā 
plaisu.

— Paskaties, Duku! Kas tas?
—  Tāda kā plaisa. —  Un Duku sajuta, ka viņam pār muguru 

pārskrien tirpas. — Tā tik vēl trūka!
—  Kā?
— Lai šis blāķis uzgāztos mums virsū.
— Šodien tev galvā vienas drazas! — Kulajs apskaitās.
— Un tev — nē? Nemēģini iestāstīt! Ar varu ievilki mani šai 

caurumā.
—  Ar varu izvilkšu arī laukā! —  Kulajs apņēmīgi noteica.
— Tā ir mana karstākā vēlēšanās. Es nepretošos. Tikai pa ku

rieni tu mani vilksi?
— Pa šejieni! —  Kulajs jautri iesaucās.
—  Pa kurieni?
—  Šī plaisa noteikti norāda uz slepenām durvīm. Pa tām mēs 

arī iziesim . . .
— Atkal tie paši stiķi, —  Duku sacīja. —  Pirms dažām stundām 

tu ievilki mani vienās durvīs — tagad atkal velc citās? Pazemīgi 
pateicos. Šodien man pietiks!

Kulajs viņā neklausījās.



— Šeit jābūt slepenām durvīm, e ja i uz to vietu, no kurienes 
bija  dzirdamas balsis.

—  Līst zagļu perēklī? Nenāk ne prātā! Man vairs pat ēst ne
gribas.

—  Neticu! Tu joko.
—  Es runāju pilnīgi nopietni.
— Nieki!
— Kā tā?
— Zaķapastalas nevar runāt nopietni.
— Ak tā? Labi! Es iešu. Bet, ja  ar mani kas notiks, tu atbildēsi. 

Starp citu, cik atceros, tu devi šādu solījumu. Tātad tā ir tava da
rīšana. — Brīdi padomājis, viņš noprasīja: — V ai nebūtu prātī
gāk atlikt šo operāciju uz rītu?

—  Vai tev prāts? Atlikt uz rītu?
— Pārāk ātri? — Duku atkodās.
— Tas nekad nenotiks! Drīzāk es atstāšu tevi šeit vienu pašu 

un pats aiziešu, — Kulajs piedraudēja.
— Es jau ietu tev līdzi. Bet uz kurieni?
— Pabīdīšu šo te akmeni, un e ja  gatava!
Duku izsmejoši paskatījās uz viņu.
—  Kā liekas, nekad agrāk neesi man stāstījis, ka tu esi He- 

rakla mazdēls.
Lai arī neesmu bijis, toties šodien tāds būšu. Vienā paņē

mienā pat Herakls nepabīdītu tādu akmeni.
—  Tad es tev palīdzēšu trenera vietā. Viens, divi, trīs!
Taču Kulajs nejokoja. Viņš uzgula ar plecu akmenim, un, drau

gam par lielu izbrīnu, akmens izkustējās no vietas.
— Un tomēr tas griežas! — Duku priecīgi iesaucās. — Kā izrā

dās, Kulaj, tu esi dzimis spēkavīrs. Tu varētu uzstāties cirkā kā 
atlēts. Panāc šurp, es aptaustīšu tavus muskuļus.

— Tu pamēģini labāk man palīdzēt.
—  Ar manu nelaimīgo septiņnieku vingrošanā diez vai varēšu 

būt tev noderīgs. Taču lai notiek! Es pielikšu visus spēkus.
Un Duku uzgula akmens plāksnei. Sākumā tā nepadevās, bet 

pēc tam gluži kā pēc burvja mājiena sāka kustēties un pavirzījās 
par pusapgriezienu.

— Vai es neteicu! —  Kulajs priecājās.
—  Citādi tas nemaz nevarēja būt, ja  es ķeros klāt.
—  Teica lielībnieks un b lēd is. . .
— Kas visu dienu nebija  ēdis! — Duku pabeidza. —  Vai, cik 

šeit jauki smaržo pēc liepziediem! —  Duku kāri ievilka gaisu nā
sīs, nokļuvis otrpus akmens sienas.



—  Tev reizēm rēgojas velns zina kas!
— V ai tiešām tu nejūti, ka šeit smaržo pēc desām?
— Tu nedomā ne par ko citu kā tikai par ēdienu.
— Izsalkušai pelei siers sapņos rādās.
— Tu esi trāpījis naglai uz galvas. Te vesels kalns ar siera ri

tuļiem.
Duku paspīdināja gaismu.
Kulajs aiz brīnumiem palika vaļā muti.
— Duku, tev b ija  taisnība! Seit uz galvošanu zagļiem ir produktu 

noliktava. Nu gan mēs esam ķezā! Tagad ar mums ir cauri!
— Gluži otrādi! — Duku bija  sajūsmā. — Tagad mēs esam 

glābti. J a  mums būs ēdamais, es varu dzīvot šeit kaut vai nedēļu . . .
— Un mēnesi, un gadu, — Kulajs ironizēja. —  Tevi nekas ne

spēj labot. Kā biji, tā arī esi palicis lielsCtelsļ)
— Nē, teļa gaļas desa! — Duku gremodams sacīja. — Še, no

garšo! Ai, zagļi, zagļi, jūs protat baudīt dzīvi, nav vārdam vietas! 
Tādas desas pat mana vecmāmiņa neprot pagatavot. Ieturies, 
K u la j!

— Es labāk bez ieturēšanās laižos prom. V ai dzirdi soļus?
— Es neko nedzirdu.
— Brīnums arī būtu, ja  tu ko dzirdētu, kad tev aiz ausīm šņakst.
Aiz sienas noklaudzēja durvis. Duku sastinga.
— Vai, atkal kāds nāk! — viņš vārgi izdvesa.
— Un ko es teicu?
— Kur lai nu sprūkam?
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Izklājis uz galda pils plānu, gids skaidroja:
— Redziet, biedri vadītāj, šeit nemaz nav tik daudz galeriju. Un 

visas izpētītas sīki jo  sīki.
— V ai viņi nevarēja uzkāpt tornī? — pionieru vadītājs pajau

tāja.
— Nedomāju vis. Turklāt biju aizsūtījis turp līdzstrādnieku, 

viņš pārbaudīja.
— Tad vajadzēs tomēr apskatīt galerijas.
Gids paraustīja plecus.
— J a  uzskatāt to par nepieciešamu, varam tās izstaigāt. Galeri

jas nav sevišķi garas, ir tikai viena tāda, bet ta jā  viņi nevarēja 
iekļūt. Durvis, kas ved uz šo galeriju, aizslēgtas. Turklāt tās dar
bina īpašs gultņu mehānisms. Tās bloķētas ar smagu akmens plāk



sni. Tur nevarētu iekļūt pats Hasans Basel-Salems, kas iesaukts par 
Klinšu Gāzēju.

Pionieru vadītājs brīdi padomāja, tad piebilda:
— Jū s nepazīstat Duku, kas iesaukts par «īssavienojumu» un 

«Klases grāvēju».
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Pintilie un skolēni izkāpa laukā no vilciena un devās pa taisnāko 
ceļu caur birzi uz kalnu, kura virsotnē pacēlās cietoksnis.

— Bērni, meklēsim viņus šeit, —  Pintilie uzrunāja skolēnus.
—  Viņi droši vien apmaldījušies, — Koslake sacīja. —  Dosimies 

izklaidus uz dažādām pusēm . . .
Pintilie viņu apstādināja un stingri pieteica:
— Nekādā gadījumā neizklīstiet! Citādi es kļūšu dusmīgs. Man 

nav nekādas vēlēšanās meklēt vēl trīsdesmit cilvēkus. Kas tad 
tas? — viņš sašutis noprasīja, ieraudzījis tālumā skolēnu ba
riņu. —  Sākat jau  izk līst. . .  Pasauciet viņus šurp!

—  Tie nav mūsu pionieri, skolotāj, — Andrejs atteica.
—  Nē? Tad viss kārtībā. Es jau  domāju, ka Duku un Kulaja pa

raugs jūs ietekm ējis un jūs e ja t viņu pēdās.
— J a  mums izdotos atrast viņu pēd as. . .  — Kostake noraizējies 

piemetināja.
— To tu pareizi sacīji, — Pintilie viņam piekrita. — Mēģini pa

saukt pionierus šurp. M ēs izvaicāsim viņus, varbūt viņi mums pa
līdzēs nokļūt uz pēdām.

Kostake bultas ātrumā aizskrēja pie nepazīstajamiem skolēniem 
un pēc tam sauca pa gabalu:

— Lūdzu, skolotāj, viņi negrib nākt, saka, ka viņiem sacensības 
orientēšanās sportā.

Pintilie sauca pretī:
—  Saki, ka mēs lūdzam palīdzēt mums. Starp citu, es labāk pats 

aiziešu pie viņiem.
Viņš piegāja pie skolēnu bariņa.
— V ai jū s esat šejienieši?
— Nē, mēs atbraucām šurp ekskursijā no Brašovas. Apmetāmies 

pionieru nometnē, lūk, tur, kalna pakājē.
— Skaidrs! — Pintilie noteica. —  Bet vai gadījumā jūs neesat 

šeit redzējuši divus svešus pionierus?
— Nē, skolotāj. Turklāt mēs skatāmies vienīgi zem kājām.
— Nesaprotu.
— M ēs meklējam zīmes, — kāds cits paskaidroja. — Pēc tām 

mēs orientējam ies apkārtnē. Mums ir sacensības.



— Vai ju s nevaretu mazliet noorientēt ari mus? — Kostake pa
jokoja.

—  Gribi, lai mēs zaudētu? — atbildēja kāds no Brašovas pio
nieriem un nikni paskatījās uz Kostāki. — Tikai tas vēl nekad nav 
noticis.

—  Mēs vienmēr uzvaram, — palielījās cits. — V ēl ne reizi 
neesam zaudējuši.

—  Toties jūs varat vinnēt trīsdesmit draugus. Pat trīsdesmit di
vus! — Pintilie sacīja. — Tas tiešām būtu vērtīgs ieguvums.

— Es lāgā nesaprotu, ko jūs no mums gribat, —  iebilda vecākais 
no zēniem. — Kas mums būtu jādara?

—  Manuprāt, jūs labi pazīstat apkārtni, — Pintilie paskaidroja.
—  Mēs pat aizsietām acīm šeit atrastu ceju.
—  Tāpēc mēs lūdzam jūsu palīdzību. V ai jūs nezināt šeit kādas 

alas, pamestus tuneļus?
— Nē, neko tādu neesam red z ē ju ši... Bet mēs varam pamek

lēt.
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Pēdējā mirklī viņiem tomēr izdevās nozust.
—  V ai tu labi aizbīdīji akmeni? — Duku čukstus jautāja.
—  Neuztraucies!
— Kā lai neuztraucos, kad man zem kājām  kaut kas dzīvs.
— Kāds tur brīnums, tu stāvi man uz kājas! Un labāk klusē, ka 

neizdzird mūs!
—  Tu taču teici, ka aizvēri e ju  ciet.
— Kāpēc arī šeit smaržo pēc desas, nudien, netieku gudrs.
— Gluži vienkārši, man ar tām pilnas kabatas, — Duku iesmē

jās. — Gribi?
—  Derētu vēl pupiņas.
—  Laipni lūdzu, —  Duku vēlīgi piedāvāja. —  Es paguvu pa

kampt arī konservus, tikai nav ar ko atvērt.
— Tu esi velna pulveris, Duku!
— Pūlos kā varēdams izkļūt no situācijas.
Sai brīdī atskanēja sašutuma pilna balss:
—  Kas paņēmis no galda desu? Trakāk nekā detektīvfilmā! 
Kulajs sažņaudza drauga roku un nočukstēja:
—  Dzirdēji? Tagad es paskatīšos, kā tu izkļūsi no situācijas.
—  Tss! Klusāk! —  Duku aizspieda viņam muti un sāka ieklausī

ties balsīs aiz sienas.



— Veselus divus metrus desas likumu! Kaut kas neredzēts! — 
kāds nerimās.

— Ko tu tā šķendējies, Joan? — kāds cits interesējās.
—  Šeit uz galda b ija  desa —  un pēkšņi tās vairs nav.
— Spoks aizstiepis, — iesm ējās rupja balss. — Vai arī žurka.
— V ai žurkas arī konservus ēd? Nē, manuprāt, tu aizmirsi aiz

slēgt durvis.
— Tas nav iespējams, Marian.
— Gatavā sodība. Bija kādi desmit kilo . . .
— Tik daudz? Tad jau  . . .
A tskanēja sitieni, klaudzieni, itin kā aiz sienas būtu sācies kau

tiņš.
— Lai velns viņus salaiž ragos! — Kulajs novēlēja, berzēdams 

rokas.
— Varbūt viņi izraus pistoles un apšaus cits citu, bet mēs izie

sim brīvībā pār viņu līķiem, —  Duku piebilda.
— Saulītē.
—  V ai tu dzirdi kaut ko, Kulaj?
—  Jā , dzirdu, kā zobi klab.
— Tie ir manējie, — Duku atteica.
— Varbūt viņi jau  aizgājuši.
—  Droši vien aizgājuši šauties.
— Tas tik ir ko vērts!
— Tu tā domā?
—  Nesaprotu jautājumu.
— Vai viņi visu desu aiznesuši?
—  Duku, vai tu esi vesels?
— Kāpēc lai nebūtu? Man tikai pamodusies ēstgriba.
—  Tiklīdz briesmas garām, tā tu uzreiz par ēšanu . . .
— Jā , jā , kritizē mani par to, ka man gribas ēst. M ācies no Kos- 

takes.
Duku runāja, bet pats domāja par ko citu.
— Paklau, Kulaj, ejam  atkal tur!
—  Ejam, tikai šoreiz lūkosim tikt laukā. Citādi mēs šeit sape

lēsim.
— Nebaidies! Desa taču nav sapelējusi. V ai tu nejūti? —  Duku 

noprasīja.
— Tevis dēļ es vispār neko nejūtu.
— Tātad, pēc tavām domām, es esmu egoists.
—  Nevis egoists, bet negausis.
— Ak tā? Tad zini, es nekur neiešu. E j viens pats un ēd visu 

nost.



— Ak tāds tu esi, Duku? Tu taču zini, ka viens es neiešu. Un 
turklāt reiz taču mums jā tiek  no šejienes laukā. Tā mēs nokavēsim 
vilcienu. Kas viss tevis dēļ man nav jāizcieš!

— Manis dēļ? Nu, vai z in i. . .  Tagad es esmu no tiesas apvaino
jies  un nekur vairs neiešu. Dzīvošu ar desu un konserviem.

— Duku, nu, ejam, es tevi lūdzu!
— J a  jau  lūdz, tad pavisam cita lieta!
— Palīdzi pabīdīt akmeni!
Draugi abi reizē uzgula akmenim, un eja atvērās. Pirmais ta jā  

iegāja Kulajs, taču viņu tūdaļ sagaidīja pārsteigums: kāds sagrāba 
viņu aiz apkakles.

— A, iekriti, putniņ! — nodimdēja varena balss. — Es jau  sen 
tevi gaidu. Beidzot zaglis rokā!

— Es neesmu zaglis. Laid vaļā! Es neesmu zaglis!
— Kas tad tu esi? —  noprasīja cita balss. — Marian, iededz 

gaismu, paskatīsimies, kas tas tāds ir!
Elektriskā gaisma apžilbināja Kulaju un Duku.
— Ha! Izrādās, viņi ir divi!
— Lūk, arī pazudusī desa! — Joans piebilda, norādīdams uz 

Duku kabatām. — Žurka notverta!
Joan s sirdīgi paskatījās uz Duku un noburkšķēja.
— Nesaprotu, kāpēc viņiem vajadzīga desa, kad es tāpat viņiem 

dodu ēst, cik  lien.
Izdzirdis to, Duku uzreiz atguva runas dāvanas:
— Dzirdēji, Kulaj? Teicas barojam  mūs. Ar ko tad jūs mūs ba

rojat? Sacēlāt tādu troksni desas dēļ. Es tikai pāris reižu nokodu. . .  
Nobijos.

—  Nobijies? — Kulajs sašuta. —  No kā tad tu nobijies? Mēs ne
maz nebaidāmies! — viņš varonīgi iesaucās.

— Jā ! Ielāgojiet, itin nemaz nebaidāmies! — sasparojās ari 
Duku. Viņš pačukstēja Kulajam: — Vai mest bumbu?

— Kādu bumbu?
— To, kas man kabatā.
— Tātad tu neturēji vārdu un piestūķēji kabatas ar savām elles 

mašīnām.
— Stāvi mierīgs un nelec uz ecēšām! Atradis laiku kritikai! — Un 

Duku drosmīgi uzsauca: —  M ēs paziņosim par jums milicijai.
— Paskaties vien, Joan, viņi vēl runā par m iliciju! Redz, cik 

žiperīgi!
— Un es domāju, ka viņi žiperīgi vienīgi uz desu čiepšanu. Ko 

tu neteiksi? Ha, ha! V iņi paziņošot par mums m ilicijai!
— Jum s neizdosies izlocīties, — Kulajs sacīja.



— Jūsu dziesmiņa nodziedāta, — Duku draudīgi pabeidza. 
Joans noskaitās pa īstam.

— Nevis mūsu, bet jūsu dziesmiņa nodziedāta! —  viņš uz
bļāva. —  Tūlīt aizvedīšu jūs pie priekšnieka.

Kulajs izbijies pačukstēja Duku:
— Tad viņiem vēl ir barvedis.
Taču atguvies nolēma uzmundrināt savu draugu un ar tēlotu 

prieku sacīja:
—  Labi, ka vēl netaisās slaktēt nost.
— 2ēl, ka nepaguvu notiesāt visu desu.
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— Ko jūs tur sačukstaties? — Joans viņiem uzsauca. — Kaut ko 
slēpjat, vai?

— Kā liekas, viņi šeit nav vieni, — otrs sacīja, saraukdams 
uzacis. — Tu redzēji, pa kurieni viņi ienāca? — viņš jau tāja. Tad 
piegāja pie sienas un pagrūda akmens plāksni. — E, šeit jau  ir ga
lerija, Marian! Slepenas durvis.

—  Un mēs nemaz nezinājām . . .
—  Gatavie v elnēn i. . .  Ne brīdi viņu dēļ nav miera. Un kā viņi 

uzgājuši šo galeriju? Pagaidi, dzirdams tā kā troksnis. Tur vēl kāds 
slēpjas. Vai tiešām mūsējie? — viņš jautāja, iespraucies galerijā.

Kulajs nodrebēja.
— J a  šurp vēl kāds atnāks, — viņš čukstēja, — tad mums vairs 

laukā neizkļūt.
— Es metīšu bumbu, — Duku kareivīgi noteica.
— Nekādā gadījumā! J a  nu viņiem šeit muca ar pulveri? Gribi, 

lai mēs visi uzejam gaisā?
Balsis galerijā skanēja aizvien tuvāk un tuvāk.
— Ai, Joan , šurp nāk no birzes! Kas ar viņiem noticis? Kāpēc 

viņi visi tik izsalkuši?
— Šais tūrisma pārgājienos viņi tik un tā uzies virsū mūsu no

liktavai.
— Tu domā?
— Dzirdi? —  Joans pamāja uz durvīm.
—  Toties tagad mēs viņus noķersim un aizvedīsim pie priekš

nieka. N ostājies pie durvīm un gaidi!
—  Ko tur vairs gaidīt! V iņi jau klāt.



— Biedri pionieru vadltaj! — viena balsī iesaucas Kulajs un 
Duku.

— Tad redz, kur jūs esat, avantūristi tādi! — vadītājs bargi uz
sauca.

— Mēs neesam avantūristi. Viņi ir avantūristi, — Duku pie
bilda.

Joans un M arians pirm ajā mirklī apstulba, taču drīz vien at
guvās.

— Nekā nebija, mēs jūs aizturēsim.
Taču Kulajs ar Duku metās pie atnācējiem , saukdami pilnā balsī:
— Palīgā! Ņemiet viņus ciet! Palīgā!
—  Tūlīt, mēs ejam ! —  ārpusē atskanēja balsis. — Nebaidieties!
—  Kā liekas, tur sauc Kostake, — Duku priecājās.
— Biedri pionieru vadītāj, mums nāk pastiprinājums! —  Kulajs 

līksmi iesaucās. —  Turiet viņus!
Durvis atsprāga vaļā, un pazemē iebruka Kostake, Andrejs, 

Olguca un aiz viņiem visi pārējie.
— Ko lai mēs darām, Marian?
— Vajadzēs vien padoties, — uzrunātais smiedamies atteica.
Ieradās arī Pintilie.
— Kāpēc tāds troksnis? Izbeidziet! Kas noticis?
Viņam atbildēja Kostake:
—- M ēs izdzirdām saucienus. Kulajs sauca paligā. Un mēs visi 

skrējām.
Pintilie vēl nebija pamanījis Kulaju un Duku, tāpēc priecīgi sa

cīja :
— Tātad viņi ir šeit?
—  Te mēs esam, skolotāj. Apmaldījāmies u n . . .
— Un uzdūrāmies desu noliktavai, —  Duku piemetināja.
— Skaidrs, —  Pintilie iesmējās. — Kam citam tu varētu uzdur

ties!
— Jā , skolotāj, —  sarunā iesaistījās Kulajs. — Tā ir tīra patie

sība. Mēs uzgājām produktu noliktavu, bet viņi to sargā. Uzmaniet, 
lai viņi neaizlaižas prom!

— Nelaidieties tikai paši!
Marians satvēra aiz rokām Kulaju un Duku.
—  Domāju, ka jū s neliegsieties, pie kādiem darbiem mēs jūs 

pieķērām.
Pintilie neko nesaprata.



—  Bet kas jūs tāds esat?
—  Es esmu noliktavas pārzinis pionieru nometnē.
— Un es esmu pavārs, — Marians sacīja.
— Viņi melo. Viņi ir zagļi. Mēs dzirdējām, ko viņi šeit runāja.
— Nezinu, kuram no jums lai tic. —  Pintilie bija nesaprašanā.
M uzeja gids, kas nupat bija  iznācis no galerijas, atbildēja:
— Viņi runā patiesību. Jūsu priekšā pionieru nometnes nolik

tavas pārzinis un pavārs.
—  Jā , bet kāpēc tad bērni stāsta pavisam ko citu?
Pionieru vadītājs, šķiet, b ija  atradis atminējumu:
—  Duku un Kulajs b ija  apmaldījušies galerijā un acīmredzot 

runā tā aiz bailēm.
— Ā, jūs arī esat šeit, biedri Dan, — Pintilie teica, ieraudzījis 

pionieru vadītāju. — Kur jūs bijāt?
— Kur biju? Divas stundas gājām pa Duku un Kulaja pēdām 

kopā ar biedru gidu. Šaušalīgi pat atcerēties, pa kādām pazemes 
ejām  mēs spraucāmies. Nabaga zēni! Kādas šausmas gan viņi iz
cietuši!

— Mums nemaz nebija bail, — Kulajs attrauca.
— Mums tikai gribējās ēst, — Duku piebilda.
—  Atkal tu mal savu maļamo! — Kulajs viņu apsauca.
— Ko-o! Vai tu vēl netaisies apgalvot, ka visu šo jezgu esmu 

ievārījis es? —  Duku dusmīgi noprasīja. Tad pēkšņi nodūra acis un 
vainīgi atzinās: —  Jā , skolotāj, pie visa vainīgs esmu es. Es parā
dīju viņam durvis un šejieni.

— Tu gan parādīji, bet atvedu tevi šurp es.
— Tu domā, ka man negribējās?
— Bet es pirmais iegāju. Jū s neklausieties, ko viņš saka, skolo

tā j! Vainīgs esmu es!
Visi izbrīnījušies skatījās uz abiem draugiem, nesaprazdami, par 

ko viņi strīdas. Vienīgi gids saprata. Viņš piegāja pie zēniem un 
apkampa tos.

— Vainīgi esam mēs, muzeja darbinieki, — neaizslēdzām durvis.
— Nē, durvis b ija  aizslēgtas, es tās atslēdzu, —  Duku atzinās.
— Bet es tās atvēru un iegāju galerijā, — Kulajs gandrīz vai 

iekliedzās.
— Bet es apēdu desu, — Duku piemetināja.
— Nu, tā nav liela nelaime, — noliktavas pārzinis viņu nomie

rināja. — Ja  tu nebūtu to apēdis, mēs tā arī nebūtu uzzinājuši, ka 
noliktava savienota ar muzeja galeriju.

— Tiesa kas tiesa, — gids sacīja. — Un, zināt, tas ir ļoti sva
rīgs arheoloģisks atklājums.

8 — P a s a u le s  bērni 113



—  Dzirdi, Kulaj? Ja es nebūtu ieraudzījis. . .
—  Bet es nebūtu a tv ē ris . . .
—  Beidziet savu strīdiņu, —  Pintilie viņus labsirdīgi ap

sauca. —  Šodien tā kā pietiktu. Ka nenokavējam arī vakara v il
cienu!

—  Pagūsiet, —  gids viņus nomierināja.
—  Un bez tam es neatlaidīšu nevienu no jums, biedri skolotāj, 

kamēr bērni nebūs ieturējuši pie mums launagu, —  pavārs pavēs
tīja.

—  Un jūs dosiet mums desu? —  Duku noprasīja, izraisot skaļus 
smieklus.



M AKSS LUNDGRENS, 

zviedru rakstnieks

VARAVĪKSNES KARŠ 

1

Bija melna tumsa. Nodnijs gaidija, kad uzlēks mēness. V iņš tu
pēja pie mājas sienas un raudzījās Lielā Akmens virzienā. No v i
sām pusēm nāca dažādas skaņas, jo bija pats vasaras vidus un pat 
naktī visur kūsāja dzīvība.

A iz meža lēnām kāpa augšā mēness.
—  Nu ir laiks, —  Nodnijs nosprieda un rāpus līda uz priekšu. 

Mēness kāpa aizvien augstāk un beidzot apspīdēja arī Lielo A k 
meni. Zāle smaržoja. Sienāži sisināja. Bet Nodnijs neko nedzirdēja 
un nesaoda. Viņš piedalījās Varavīksnes karā un rāpoja pretī v ie 
nam no saviem vislielākajiem  ienaidniekiem, kas patiesībā bija 
viņa vienīgais draugs.

A iz  muguras palika bālā mēness gaismā guļošās Nodnija mājas. 
V iņā pusē aiz Lielā Akm ens rēgojās Hočijas mājas. Tās arī bija 
tumšas, pat pārāk tumšas.

—*• Hočija, —  viņš čukstēja.
A iz akmens parādījās Hočijas galva. Viņi paskatījās viens uz 

otru. Un pēc tam norāpoja vēl atlikušo gabaliņu, kas abus šķīra.
—  Man bija drusku bail, —  H očija klusu ieminējās.
—  Man nekad nav bail, —  Nodnijs atteica.
H očija bija ļoti daiļa. Nodnijs paņēma viņu pie rokas.
—  Man arī bija drusku bail, —  Nodnijs teica.
Jo patiesībā viņš negribēja H očijai melot. Viņai bija rudi mati 

un zilas acis. Šīs abas krāsas nepavisam nesaderēja, un tieši tāpēc 
viņa bija tik daiļa. Nodnijs paliecās uz priekšu tik tālu, lai viņa 
galva sniegtos līdz pat Hočijas galvai.

—  Tagad es tevi nomutēšu, —  viņš ieteicās.
Un viņš nomutēja viņu. Ļoti liegi un piesardzīgi, lai H očija neiz

bītos. Un Hočija saņēma rokās Nodnija galvu un nomutēja viņu 
uz degungala. Viņi klusi iesmējās. Ne viens, ne otrs no viņiem 
nezināja, kāpēc viņi tā rīkojas, jo viņi nevienu nebija redzējuši 
mutējamies, bet viņiem likās, ka tieši tā ir jādara, ja divas būtnes 
patīk viena otrai. Kaut arī pilnīgas vienprātības nebija. Nodnijam 
šķita, ka mutes jādod uz lūpām. Bet H očija uzskatīja, ka vispiem ē
rotāk ir mutēt uz degungala.



—  Paklau, Hočija, —  Nodnijs ierunājās, —  mums galu galā 
nopietni jāapspriežas. Šim karam jādara gals. Tas ir muļķīgs karš.

—  Un kālab to sauc par Varavīksnes karu? —  Hočija vaicāja.
—  Tas ir pats muļķīgākais, —  Nodnijs atteica. —  Tas esot iesā

cies pirms daudziem simtiem gadu. Toreiz varavīksne nokāpusi 
uz zemes te pie šī akmens.

—  Es nekad neesmu redzējusi varavīksni, —  Hočija teica.
—  Kāda tā izskatās?

—  Patiesībā es arī īsti nezinu. Bet no debesīm gan tā nāk. Un 
kaut kur nokāpj uz zemes. Tas, bez šaubām, varēja notikt arī tieši 
šeit. Tas neko negroza. Brīnums slēpjas lielajā lādē, kas slīd pa 
varavīksnes muguru. Bums! Un lāde guļ uz zemes blakus šim ak
menim. Tā ir līdz malām pilna ar zeltu. Bet zelts pārvēršas par 
dzeltenām lapām, ja  to līdz rīta gaismai neaiznes mājās.

—  Tik lielas muļķības nemūžam vēl nebiju dzirdējusi, —  Ho
čija pavīpsnāja.

—  Patiesi. N eviens no mums nav redzējis varavīksni. Un ne
viens nav redzējis lādi. Un tomēr jau simtiem gadu jūsmājas un 
mūsmājas naidojas par to, kam pieder šis akmens.

—  Akm ens pieder mums, —  Hočija aizrādīja. —  V isi tā runā.
—  V isi runā, ka akmens pieder tieši mums, —  Nodnijs sacīja.
Viņi klusēja labu brīdi.
—  Bet mēs taču patīkam viens otram, —  Hočija beidzot ierunā

jās. —  Vism az tu man patīc. Kaut arī nedrīksti patikt.
—  Un man patīc tu, —  Nodnijs teica. —  Un arī nemaz nedrīksti 

patikt.
—  Un visu to pārējo —  par varavīksni un par lādi, un zeltu — , 

par to jau neviens neko skaidri nezina.
—  Zināt jau nu nezina. Bet visi tomēr tic.
—  Tieši tāpēc mums jām ēģina izbeigt šo karu.
—  Tiesa. Bet kā?
Viņi apklusa un sāka gudrot. Bet ne viens, ne otrs neatrada pa

doma. Beigās H očija ar nopūtu pieliecās pie Nodnija un nomutēja 
viņu uz degungala. Un Nodnijs ar nopūtu nomutēja Hočiju.

—  Mēģināsim arī turpmāk patikt viens otram. Varbūt pamazām 
tas kaut kā līdzēs, —  H očija nočukstēja.

Viņi, nemaz nemanīja, ka tikai dažus metrus iesānis no viņiem 
mazs, tumšs stāvs no H očijas mājām aizlavās Nodnija māju v ir
zienā. Nonācis tumšās mājas priekšā, tas apstājās un brīdi ieklau
sījās. Pēc tam uzrāpās uz mājas jumta līdz pat skurstenim un pie
stiprināja tur kādu vadu. Apmierināti saberzējis rokas, tumšais 
stāvs piesardzīgi norāpās zemē un saliecies aizskrēja atpakaļ pāri 
pļavai.



Mēness cauri mežam lēja savu gaismu pāri abām mājām un Lie
lajam Akmenim. Tas likās gandrīz vai biedējoši. Bet bija taču pats 
vasaras vidus, un Nodnijs un H očija patika viens otram.
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—  Tik brīnišķīgs rīts, šodien ēdīsim ārā, —  sacīja Dumdums, kas 
bija Nodnija papus.

Viņam nebija Dumdums vārdā, bet ik reizes, kad bija jāmin 
vārds dumjš, viņam iznāca «dumdum», un tāpēc viņu pašu dēvēja 
par Dumdumu. Viņš apsēdās pie galda dārzā mājas priekšā un dziļi 
ieelpoja svaigo gaisu.

—  Hum, hum, —  viņš noelsās. Un vingrošana bija galā.
Papus Dumduma vingrojum i bija paši vieglākie pasaulē. «Hum,

hum» —  un viss galā. V ar jau būt, ka tāda vingrošana kaut ko 
arī palīdzēja, bet daudz labuma no tās nebija, jo Dumdums izska
tījās pēc cīsiņa —  tieši tikpat mazs un plats kā blāķis.

Vecām āte iznesa paplāti ar kafijas piederumiem. V iņa izskatījās 
pēc vecas, laipnas tantiņas. Bet kas to deva! Viņa bija pavisam ne
jauka vecīte. No mājas iznāca arī mātesbrālis Hala. Viņš vēl bija 
pidžamā. Tas tāpēc, ka viņš joprojām  gulēja. Viņš vienm ēr stai
gāja gulēdams līdz pat rīta kafijai, un vecām āte teica, ka modināt 
viņu esot bīstami. Tēvocis Hala bija ārkārtīgi slinks un nekad ne
gribēja neko darīt, tāpēc viņš gandrīz vienmēr staigāja aizmidzis.

Tad pie galda piesēdās arī Nodnijs —  un visa ģimene sēdēja 
saules gaismā.

—  Tik jaukā dienā vajadzētu izdarīt kaut ko pavisam labu, —  
ierunājās Nodnijs. —  Mēs, par piemēru, varētu noslēgt mieru.

Iestājās neparasts klusums. Pat putni, kas parasti neko daudz 
neliekas zinis par cilvēkiem , bija pārstājuši dziedāt.

—  A k  tu, balamute tāds, —  rājās vecāmāte.
—  Kur viņš to ir saklausījies, —  piebilda Dumdums.
Tēvocis Hala satrūkās un sāka lēkāt uz augšu kā tenisa bumba.
—  Paskaties tikai, —  teica vecāmāte, —  tu gandrīz pamodināji 

tēvoci Halu. Viņu tagad moka nelāgs sapnis.
—  Ai, pavisam nelāgs, —  nomurmināja tēvocis Hala.
Nodnijs nopūtās. V isi ķērās pie brokastīm. Bija jocīgi skatīties,

kā tēvocis Hala pa miegam dzer kafiju un ēd sieramaizi. Uzziest 
sviestu uz maizes viņš pats, bez šaubām, nevarēja, to m ē r...

Dārzam pēkšņi pārslīdēja gara ēna.
—  Tā, tuvojas atkal saules aptumsums, —  nosprieda papus 

Dumdums.
—  Pavisam dumja saule, —  piemetināja vecāmāte.



Nodnijs paskatījas uz augšu. Uz skursteņa viņš nomanīja kaut 
ko lielu, melnu un apaļu.

—  Paraugieties, —  viņš iesaucās, rādīdams ar roku.
—  Jocīgi, —  sacīja papus Dumdums. —  Bet tas neapšaubāmi ir 

saules aptumsums, kas apmeties uz mūsu skursteņa.
—  Visus saules aptumsumus vajadzētu aizliegt, —  sprieda vecā

māte.
Saules aptumsums —  patiesībā tā bija muca —  tieši tajā brīdī sa

kustējās un sasvērās, mucas vāks atvērās, un pāri jumtam lejā  tieši 
uz kafijas galda nošļāca krietna ūdens šalts.

Papus Dumdums pielēca kājās, vecām āte paslēpās zem galda, 
un tēvocis Hala pamodās tik žigli, it kā lapsene būtu viņam iedzē
lusi sēžamvietā. Nodnijs arī novēlās no krēsla.

—  Tas nevar būt saules aptumsums, —  iekliedzās Dumdums.
—  Aitasgalva, —  no pagaldes atsaucās vecāmāte. —  Tie ir 

v i ņ i !
No šomāju puses tajā pašā brīdī atskanēja dārdoši smiekli.
—  Tev taisnība, —  teica papus Dumdums, slapjš no galvas līdz 

kājām. —  Saules aptumsums tā nesmejas. Tie ir v i ņ i !  Nu, lai 
sargās. . .

—  Lai sargās!. . .  —  iekliedzās arī tēvocis Hala.
—  No kā tad lai sargās? —  jautāja vecāmāte.
—  Es esmu slapjš līdz ādai, —  atsaucās tēvocis Hala. —  Un man 

nav dvieļa. Nodnij, aizskrien pakaļ, man nāk miegs, un gulēdams 
es varu saaukstēties, ja  pirms tam nebūšu noslaucījies.

—  V ai tad te kāds var tikt sauss? —  Vecām āte rausās ārā no 
pagaldes. —  Viens vienīgs negals. Sitos ļaunos darbus! Sitās ačgār
nības, š itā s . . .

Smiekli šomāju pusē nerimās. Pēc kāda laiciņa muca aizslīdēja 
prom pa vadu, kas tagad spoži spīdēja saules gaismā. Nodnija ģi
mene noskatījās, kā muca nozūd. Pēc brītiņa pa vadu slīdēja šurp 
balts papīrītis.

—  Paskat, paskat, —  iebļāvās tēvocis Hala, —  atkal kaut kas 
jauns!

V isi četri palīda zem galda. Papīritis lēnām noplivinājās zemē.
—  Tas ir vēstījums, —  ieminējās Nodnijs. —  Viņi varbūt grib 

noslēgt mieru.
—  Nemūžam, —  teica vecāmāte.
—  Nemūžam, —  teica papus Dumdums.
—  Pat ne par kādu miegu ne, —  piebilda tēvocis Hala.
—  Kādam tomēr ir jāsper pirmais solis, —  Nodnijs noteica, pa

celdams papīra lapiņu.
—  Kas tur stāv rakstīts?



Nodnijs negribēja atbildēt. Beigu beigās viņam tomēr bija jāat
bild.

«Kāds malciņš trauku mazgājamā ūdens pie kafijas. Laipni lū
dzam, varat paskaloties, ha, ha!»

—  A k, tie tādi dumdum, dumdum, —  brēca papus Dumdums.
—  Jūs vēl dabūsiet, jūs vēl dabūsiet redzēt!

Šomāju pusē bija dzirdami tikai smiekli. Bet, ja ieklausījās tikpat 
uzmanīgi kā Nodnijs, tad šķita, it kā kāda maza meitenīte šo pusē 
klusi raudātu, raudātu gandrīz bez skaņas smiekliem pa vidu.

Nodnijs pabraucīja degungalu un atcerējās Hočiju.
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Patiesi, visi, izņemot Hočiju, smējās. Viņas tēvs Pelpelēcis, ko 
dēvēja arī par Pelējuma Podu, bija apsēdies zemē un kauca aiz 
smiekliem. Viņš bija milzīgi garš un nēsāja mazu cepurīti, lai ap
slēptu pliko pakausi. Seja viņam bija kā nosēta maziem, maziem 
vasaras raibumiņiem. Viņš mēdza apgalvot, ka tie patiesībā nemaz 
neesot īsti vasaras raibumi un viņš tos dabūjis, kādreiz puikas ga
dos skriedams pakaļ iesala dzēriena mucai. Mazgā kā mazgādams, 
nost šie traipiņi vairs nebija dabūjami.

Tēvamāsa Mina arīdzan smējās, tikai pa savai modei.
—  Hihi, ha, ha, hihi, ha, ha!
V iņa bija patiešām ļoti smalka dāma un arī smējās smalki un 

izmeklēti. Reiz viņa bija turējusi rokās princesi, tāpēc bija tik ļoti 
smalka. Labajā rokā viņai bija balts cimds. Reizumis, visbiežāk pa 
Ziemsvētkiem, viņa mēdza novilkt cimdu un rādīt: «Ar šito roku 
es turēju princesi.»

Viņai aiz muguras stāvēja sīks radījums un apmierināti berzēja 
rokas. Viņa vārdu neviens nezināja. V iņš bija uzradies kādu ziemu 
un lūdzis padzerties ūdeni.

—  Nekad vēl nebiju baudījis tik gardu ūdeni, —  viņš pateicās.
Un tālab viņš te palika. Viņu iesauca par Viltnieku Fifi. Viņš

patiešām bija ļoti manīgs, un arī tonakt, kad Nodnijs un Hočija 
satikās pie akmens, vadu bija izvilcis viņš.

—  Tas bija patiešām, patiešām negants joks, —  Fife teica.
—  Tevi ierakstīs vēstures grāmatās, —  smiedamies piemetināja 

Pelējuma Pods.
—  N av ko pārspīlēt, —  iebilda tēvamāsa Mina. —  Fife ir tie

šām cītīgs, taču karalisks viņš nepavisam nav.
—  Man ir prātā jauns, viltīgs plāns, —  teica Fife. —  Tas būs 

īstais jandāliņš!



—  Bet vai labāk nebūtu noslēgt ar viņiem draudzību? —  ierunā
jās Hočija.

Pelējuma Podam aprāvās smiekli. Tēvamāsa Mina sašķieba muti 
un paslēpa aiz muguras baltajā cimdā tērpto roku, lai cimds saulē 
nenodzeltētu.

—  Kas gan viņai nāk prātā! —  Fife sacīja.
—  Negribu neko tādu dzirdēt, —  teica Pelējuma Pods, —  tā tu 

vari sabojāt mums visu priekšpusdienu. Kaut gan nupat vēl gāja 
tik jautri.

—  Jā, no tiesas jautri, —  tēvamāsa Mina piekrita.
Hočija nopūtās.
—  Cel gaismā savu jauno plānu, Fife! —  Pelējuma Pods mudi

nāja.
Taču Fife nepaguva atklāt savu jauno plānu, jo pagalmā ienāca 

kāda neparasta būtne. Tā bija ietinusies lielā, sarkanā segā. Un ap 
galvu šai būtnei bija melna, smalka lentīte, ko rotāja balta spalva. 
Seja bija izmālēta zaļgani sarkana un zilgani dzeltena.

—  Hā! —  būtne sacīja un grozīja acis.
—  Indiānis, —  Fife nosprieda.
—  Tiesa, esmu indiānis, —  indiānis piekrita. —  Es esmu M iega 

Mākonis. Pārdodu tortes un cigārus. Hā!
—  Uh, svešzemnieks, —  izbijās tēvamāsa Mina. —  Un tomēr 

viņa noturējās, nepaskatījusies uz indiāni, jo tam bija slepena 
manta —  cigāri.

—  Nudien, —  teica Fife. —  Torte mums noderētu. Kā tu domā, 
Pelējuma Pods?

—  Noderētu gan. Bet cik par tādu torti jāmaksā?
—  Hā! Lēti. Jūs šodien pastrādājāt lielas aplamības. M iega M ā

konim iet pie sirds tādas aplamības. Tāpēc torte bus pavisam par 
velti.

—  Tas jau tiešām ir lēti, —  teica Pelējuma Pods. —  Bet vai jūs 
nenolaistu vēl desmit ēru?

Pelējuma Pods uzskatīja, ka viņš prot tirgoties labāk par visiem 
citiem pasaulē, tāpēc viņš allažiņ diņģējās.

—  Jūs mani izputināsiet, —  indiānis tiepās. —  B e t. . .  bet. Nu 
labi, te būs desmit ēras.

—  Sitam saujās, —  Pelējuma Pods teica, stiepdams rokas pretī 
desmitērniekam un tortei. —  Jāiet istabā.

Viņš nozuda iekšā un Fife viņam pakaļ.
—  Hā! —  teica indiānis un palūkojās uz tēvamāsu Minu. —  Jūs 

interesē cigāri? Jā? Lūdzu.
—  Tikai nesaki nevienam, —  nočukstēja tēvamāsa Mina un, pa

ņēmusi cigārus, paslēpa tos matos.



Viņai bija gari, biezi jo  biezi mati, un viņa mēdza tur visu ko 
slēpt. —  Bet vai jums nebūtu laiks iet projām?

—  Ko tādu?
Indiānis paskatījās dīvainu skatu.
—  Hm, —  viņš iebilda. —  Biju iesnaudies. Piedodiet.
Gausiem soliem M iega Mākonis devās projām.
—  Mina un Hočija! —  sauca Fife. —  Torte jau ir galdā!
Iekšā bija vēsāks. Fife jau bija nolicis torti pašā galda vidū. Viņš

sēdēja, braucīdams rokas. Torte viņam bija pats lielākais gardums 
tūlīt pēc ūdens. Pelējuma Pods turēja rokā tortes lāpstiņu.

—  Lai notiek! Par godu mūsu uzvarai ķeramies pie tortes, —  
viņš teica un iedūra lāpstiņu tortē.

Trah! —  tas tik bija blīkšķis. Torte pārsprāga ar tādu spēku, ka 
norībēja visa māja. Un viņi visi sēdēja, notraipīti ar putukrējumu, 
zemenēm acu vietā.

Labu brīdi neviens neteica ne vārda. Lēni un domīgi viņi tīrīja 
no sejas tortes atliekas.

—  A r svešzemniekiem nav ko ielaisties, —  galu galā nosprieda 
tēvamāsa Mina.—  Ja tie ir tik nekrietni kā šis.

—  Indiāņi ir blēži, —  teica Fife, —  tā bija rakstīts kādā grā
matā.

—  Hm, —  murmināja Pelējuma Pods. —  Hm. M iega Mākonis. 
V ai nav sa vā d i. . .

—  Nenokariet degunu, —  sacīja tēvamāsa Mina, tad viņa pa
ņēma cigāru un aizkūpināja.

—  Stop! —  iekliedzās Pelējuma Pods.
Bet bija jau par vēlu. Cigārs ar blīkšķi uzsprāga, un viss četri

nieks, kurš nupat vēl bija balts no putukrējuma, pēkšņi kļuva 
melns no sodrējiem.

—  Tie ir viņi, —  sacīja Fife.
—  Es jau to sen zināju, —  piemetināja Pelējuma Pods, —  kāda 

muļķīga iedoma —  kūpināt cigāru!
—  Bet es tev  saku, ka Polijas karaliene mūždien slepenībā ir 

smēķējusi cigārus, —  tēvamāsa Mina paskaidroja, cik cienīgi vien 
varēdama.

No otro māju puses pēkšņi atskanēja smiekli. Smiekli pieņēmās 
skaļumā.

Hočija klausījās ļoti vērīgi, bet, lai kā, —  Nodnija balsi viņa 
tomēr nedzirdēja. V iņa uzmanīgi pielika pirkstu pie lūpām un 
iedomājās Nodniju.

Saule uzkāpa augstu pie debesīm, bet virs meža nekustīgi gulēja 
lietus mākoņi. V akarā lietus mākoņi sabiezēja virs abām mājām 
un sāka līt.
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H očija tupēja dārza stūrī. M etās jau krēsla. Lietus lija lielām, 
smagām lāsēm. Dziļi lejā virs paša meža vēl bija redzama 
saule —  pavisam ruda, gluži kā Hočijas mati.

H očijai bija mugurā lietus mētelis. Un viņai drusku sala. Bet 
iekšā iet negribējās.

Fife lēkšoja šurpu un turpu.
—  Ha, ha, —  viņš murkšķināja. —  Tas nu gan būs pamatīgi!
Pelējuma Pods kaut ko nagloja.
—  Tagad viņiem gan tiks, —  viņš atkārtoja jau nez kuro reizi.
—  Pārģērbties par indiāni nav nekāda lielā māksla, tas ir pat 

muļķīgi, —  sprieda Fife. —  Bet šitas jo k s . . .
Apmierināti viņš berzēja rokas.
Tēvamāsa Mina rosījās pa virtuvi. Pa brīžam viņa izsteidzās ārā 

ar lielu grāpi rokās un izlēja grāpja saturu kādā citā vēl lielākā 
simtlitru grāpī.

—  Tagad nu gan būs, —  sacīja Fife. —  Sitā, kā redzat, ir pa
rasta pavārnīca. A r  kāta galu pienaglota pie kādas plankas. Lūk, 
tā. Un, ja  pavārnīcu no visa spēka novelk uz leju, pēc tam . . .  
Švikt! Tik daudz auzu biezputras viņi nekad vēl nebūs baudījuši. 
V ai var būt vēl kas negaršīgāks par auzu biezputru? Urrā! Tas nu 
gan ir smalki!

—  Labi izdomāts, Fife, —  piebalsoja Pelējuma Pods. —  Sešas pa
vārnīcas. Tā būs krietna deva.

Tēvamāsa Mina izlēja vēl vienu vārījum u simtlitru grāpī.
—  Patiesībā jau es nemaz biezputru nevārītu, —  viņa 

teica. —  T ev tādam m ērķim . . .
Un viņa iesmējās savus smalkos smieklus.
—  Tā būs auksta auzu biezputra, —  teica Pelējuma Pods.
—  Un rītā, ha, ha, visi viņi iestigs biezputrā, visi kā viens, —  Fife 

līksmoja.
V isi trīs bija izlijuši cauri slapji, bet viņi tā steidzās, ka nemaz 

to nemanīja. Viņi nagloja un mēģināja, un vārīja  biezputru vairā
kas stundas. Bija jau pavisam satumsis.

—  Hočij, aizdedz lākturi dārza vidū, —  pavēlēja Pelējuma Pods.
H očija ar nopūtu atnesa lākturi. Un pēc tam atkal paslēpās pus

tumsā. Lāktura gaismā sākās uzbrukums.
—  Pirmā pavārnīca! Aiziet!
Švikt! —  aukstā auzu biezputra aizlidoja pa gaisu pāri abu māju 

jumtiem un ar mīkstu plakšķi nokrita Nodnija pagalmā.
—  Iznāk! Iznāk! —  gavilēja Fife. —  Es jau tā domāju. Urrā!



—  Otrā pavārnīca! Aiziet!
—  Es biezputrai nemaz nepieliku cukuru, —  paskaidroja tēva

māsa Mina. —  Jo citādi viņi to vēl varētu apēst. No tādiem jau var 
visu ko sagaidīt.

—  Viņi iestigs biezputrā, viņi iestigs biezputrā, —  dziedāja Pe
lējuma Pods. —  Trešā pavārnīca! Aiziet!

Un tā viņi turpināja. Grāpī bija simts litri biezputras, un, to tuk
šojot, pagāja krietns laika sprīdis.

Bet Nodnijs bija tikai viens pats mājās. V iņš sēdēja jumta ista
biņā un klausījās, kā auzu biezputra pa tumsu šņākdama lido pāri. 
Viņš klausījās, kā līst lietus, un domāja par Hočiju.

Bet kur tad bija visi pārējie? Jā gan, pārējie bija devušies ceļā 
uz Hočijas māju pusi. Pašā priekšā rāpoja papus Dumdums ar lielu 
ķoci rokā. Tūlīt aiz viņa rāpoja vecāmāte. V iņa bija tik neganta, 
ka bail, un turēja rokā divas lielas pindzeles. A iz vecāsmātes rā
poja mātesbrālis Hala. Viņš nepārtraukti miga ciet, un vecaim ātei 
ik pa brīdim bija jāgriežas atpakaļ un jāmudina:

—  Pasteidzies nu! Nāc nu, miegamice!
Pa gaisu smagi noskanēja: švikt!
—  M aijvaboles, —  sacīja papus Dumdums.
—  Neparasti lielas maijvaboles, —  piebilda vecāmāte. —  Visas 

maijvaboles vajadzētu aizliegt.
—  Patiešām m aijvaboles —  lidinājās pa gaisu, ka švīkst 

vien, —  sacīja tēvocis Hala.
V iņ i bija nokļuvuši līdz šomājām. Ne jau nu visi, jo  tēvocis Hala 

bija iesnaudies kādā lāmā —  un sapnī ūdens viņam sniedzās līdz 
ceļgaliem. Kad vecām āte vilka viņu uz priekšu, viņš tikai tusnīja:

—  Tas nekur neder, tas nekur neder.
—  Šurpu, šurpu, —  čukstēja Dumdums.
—  Es krāsošu, —  pieteicās vecāmāte. —  Es vienīgā varu uzkrā

sot kaut ko īsti nejauku!
—  Bet tev jāļauj ari man pakrāsot, —  tiepās papus Dumdums.
—  Nu labi, vēlāk. Taču tam jābūt kaut kam atbaidošam!
—  V ari uz mani paļauties, —  teica Dumdums.
—  Un mani jūs esat aizmirsuši? —  vaicāja tēvocis Hala. —  Es 

esmu patiešām negants un kopš šārīta it īpaši.
Vecām āte sāka krāsot. Viņa izmantoja indīgi zāļu krāsu. Hočijas 

māja bija sārtā krāsā, un zaļais tāpēc spīdēja jau pa gabalu.



A r biezu, stingru otu vecām āte uzkrasoja pari visai majas sienai:

Dumjais, dumjais Pelējuma Pods, dumjais, dumjais, dumjais
Pelējuma Pods!

Dumdums bija apsēdies un gudroja kaut ko pavisam atbaidošu. 
Beigās viņš uzkrāsoja turpat apakšā

Dumdums!

Pēc tam visi trīs rāpoja atpakaļ. Un, kad viņi bija jau pie dārza 
stūra, Dumdums iesaucās no visa spēka:

—  Paskatieties uz savu māju, ja  jums pietiek dūšas!
Un visi trīs smējās, cik jaudas!
Švikl! —  noskanēja atkal.
—  Nejaukās maijvaboles, —  vecām āte teica. —  Ja es varētu 

jūs noķert, tad gan es jums parādītu!
Vecām āte bija ļoti labā omā.
Mazu brīdi vēlāk  viņi savā pagalmā jau bija iestiguši biez

putrā.
—  Palīgā, —  sauca tēvocis Hala, —  kāds tur mani aiz kājas.
—  Tā ir līme, —  paskaidroja Dumdums. —  Mums draud bada 

nāve.
—  Kas par līmi? Tā ir auzu biezputra, —  vecām āte teica. —  N e

gantnieki tādi! Te var līdzēt tikai viens padoms! Nodnij! Nomet 
lejā karotes! Mums jāizēd eja līdz mājai!

Tas prasīja daudzas stundas laika. Un visi trīs zvērēja nekad 
vairs neēst auzu biezputru. Tēvocis Hala zvērēja pa miegam, jo 
viņš ēda gulēdams.

Šomājās, vēderus turēdama, smējās Hočijas ģimene. Tad Hočija 
sacīja:

—  Izejiet ārā un paskatieties, kas uzrakstīts uz mājas sienas.
Lāktura gaismā viņi visu izlasīja un pārstāja smieties. Fife sāka

gudrot jaunu, briesmīgu plānu.
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Nodnijs pamodās līdz ar saules lēktu. Viņš atvēra jumta istabi
ņas logu un paskatījās ārā. V ēl bija krēsla, un viss smaržoja.

Uzmanīgi viņš izkāpa pa logu un norāpās lejā. Zāle vēl bija 
valga. Lielais Akm ens tik tikko bija saredzams. Nodnijs zagās turp.



—  Hočija? —  viņš čukstēja. —  V ai tu te esi?
—  Kā gan citādi, —  atbildēja Hočija. —  Es jau sen tevi gaidu.
A iz akmens parādījās Hočijas galva, un viņa uzsmaidīja Nod-

nijam.
—  Kā tu zināji? —  Nodnijs vaicāja.
—  Un kā tu zināji?
Nodnijam likās, ka H očija nekad vēl nav bijusi tik daiļa. Neko 

daiļāku par H očiju viņš nevarēja iedomāties.
—  Es kaut ko izdomāju, —  Nodnijs teica. —  T ev tomēr ir tais

nība. Ja mēs patīkam viens otram, mums jāmutē degungali.
—  Paklau! Bet es arī kaut ko izdomāju. Ja mēs patīkam viens 

otram, mums tomēr jām utējas uz lūpām.
—  Jā, bet tad iznāk otrādi.
—  Lai notiek otrādi!
Un viņi samutējās. Tad abi labu brīdi klusēja. Lēnām sāka aust 

gaisma. Saule apmirdzēja lietus mākoni, kas gulēja tālu, tālu viņā 
pasaules malā.

—  Ko lai nu iesākam? —  jautāja Nodnijs.
—  Es nezinu.
■—  Mums nav kur palikt.
—  Un kur aizbēgt arī nav.
Gaisā atkal kaut kas iemirdzējās. Tas bija pavisam savādi. Bet 

viņi abi vēl tam nepievērsa uzmanību.
—  Mēs nespējam pat neko aizkavēt.
—  Nē, viņi mūs nemaz neklausa.
Hočija paņēma Nodniju aiz rokas.
—  Mēs vienā jaukā dienā būtu varējuši apprecēties, —  viņa 

teica.
—  Ja tikai beigtos šis mūžīgais Varavīksnes karš!
Un tajā brīdī viņa sajuta, it kā kāds pieskartos pie viņu mu

gurām.
V iņi abi pagriezās. Pāri mākonim tālumā cēlās varavīksne.
—- Vai! —  iesaucās Hočija.
—  Ai! —  piebalsoja Nodnijs.
Zaigodama visās krāsās, varavīksne lēni un cienīgi kāpa augšā 

pie debesīm. Izskatījās, it kā ritinātos vaļā kāds paklājs.
—  Varavīksne liecas šurp, —  H očija teica bez balss.
—  N o tiesas. Tā liecas šurp.
Bija jau pavisam gaišs. Gaiss bija dzidrs. Varavīksne kāpa ar

vien augstāk pie debesīm. Tad varavīksne lēnām saliecās un slī
dēja lejup zaigodama un laistīdamās.

—  Tik skaists skats nevar nest līdzi briesmas, —  nosprieda N od
nijs.



Hočija neatbildēja. Viņa nevarēja vien noskatīties.
Ļoti līgani, it kā tā neslēptu sevī tūkstoš krāsu, bet būtu viens 

vienīgs gaiss, varavīksne noliecās pie akmens. Bija pavisam kluss.
—  V ai pa varavīksn i. . .  vai pa to var staigāt? —  jautāja Hočija.
—  Klusē! Es kaut ko sadzirdēju.
Atskanēja viegls troksnis. Un bērni ieraudzīja kādu lādi slīdam 

pa varavīksnes muguru.
—  Tas arī, arī tas ir taisnība!
Dunēdama lāde noslīdēja zemē.
Sākumā bērni nekustējās, tikai skatījās platām acīm. Viņiem 

nebija drosmes pieskarties lādei.
—  V ai tu, vai tu vari iedomāties, ka lāde ir pilna ar zeltu? —  

Nodnijs čukstēja.
—  Paskatīsimies?
—  Es ticu. Bet pārbaudi tu pats.
—  Nē, tu.
Nodnijs atvēra lādes vāku. Lāde bija pilna ar zeltu. Abi izbrīnī

jušies raudzījās lādē. Tad Hočija teica:
—  Es domāju, sadalīsim.
—  Labi, —  Nodnijs piekrita. —  Es likšu kabatās, bet tu ka

pucē. —  Un abi sāka grābt zeltu.
—  Bet tev ir daudz lielākas plaukstas nekā man, —  Hočija pēk

šņi iebilda.
—  Es toties neņemu pilnas saujas.
—  Neizskatās vis.
—  Izskatās gan.
Viņi grāba vēl kādu brīdi.
—  Kāpēc tu tik briesmīgi steidzies? —  Nodnijs iejautājās.
—  Citādi tu izgrābsi visu.
—  Nē, taču.
—  Kā tad ne!
—  Man nepatīk, ka tu tā runā! —  Nodnijs aizrādīja.
—  Mēs norunājām sadalīt. Bet tu blēdies.
—  Neblēdos vis!
—  Blēdies gan!
Un pēkšņi Hočija iesita Nodnijam plauku. Nodnijs paskatījās 

uz Hočiju. Tad viņš sacīja:
—  To nu gan es no tevis negaidīju.
—  Un es atkal negaidīju, ka tu blēdīsies.
Tad Nodnijs iesita pjauku Hočijai.
Tieši tajā brīdī varavīksne sāka lēnām kāpt atpakaļ augšā. Lāde 

arī pacēlās augšā un aizslīdēja projām.



—  Par to tu vel dabūsi, —  Hočija draudēja, un vaigu gali viņai 
dega.

—  Tas ir mūsu akmens, —  iesaucas Nodnijs. —  Zagle!
Asaru pilnām acīm H očija pielēca stāvus un, ko kājas nes, joza

projām uz māju. Nodnijs arī lēnām piecēlās un gāja uz māju pusi. 
V aravīksne pēkšņi bija pazudusi. Bija atausis rīts.
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Pārskrējusi mājās, Hočija visus pamodināja- Parādījās Pelējuma 
Pods mazajā cepurītē, iznāca ārā tēvamāsa Mina un iznāca arī 
Fife. H očija izstāstīja par varavīksni, par lādi un par zeltu.

V isi klausījās, mutes iepletuši. Beigās Hočija uz ēdamgalda iz
tukšoja sava lietus mēteļa kapuci. Un nu viņai pašai iepletās mute. 
Izbira tikai kaudzīte savītušu, dzeltenu lapu.

—  Nodnijs pievāca īsto zelta naudu, —  viņa paskaidroja. —  Man 
palika tikai šīs savītušās lapas.

—  Tas puika ir slikti audzināts, —  teica tēvamāsa Mina.
—  Patiesībā jau viss ir darīts ar īsti gudru ziņu, —  iebilda Fife.
—  Manu meitu nemaz nedrīkst tā muļķot, —  paziņoja Pelējuma 

Pods un pabraucīja vasaras raibumiem klāto seju. —  Es prasu at
maksu !

—  Man ir plāns! —  iesaucās Fife. —  Ņemsim un izkrāsosim viņu 
māju kādu nakti indīgi lillā! V ai jā?

Taču Hočija piesita kāju pie grīdas.
—  A k  jūs, ar visām savām aplamībām! —  viņa sacīja. —  Mums 

viņu māja jānolīdzina līdz ar zemi! Un jāiznīcina viss, kas viņiem 
pieder! Tā būs īsta atmaksa!

V isi drusku pieklusa.
—  Bet visam jānorit smalki, —  tēvamāsa Mina piebilda.
—  Smalki! Bet viņi taču ir zagļi! Aiziet! Nekāda auzu biezputra 

te vairs nelidos pa gaisu, bet lieli, smagi akmeņi gan!
—  B e t. . .  b e t . . .  —  sacīja Fife.
—  Es piedalos, Fife, —  sacīja Pelējuma Pods. —  Kādam tomēr 

ir jāsaņem mācība.
—  Gluži manas domas, —  Hočija piebalsoja.
Viņa izsoļoja dārzā.
—  V ai tas beigu beigās ir karš, vai nav?
—  Ir jau, ir . . .
—  Nu redzi. Lasiet akmeņus! Un pamatīgus! Mēs apmētāsim 

viņu māju ar akmeņiem.



—  Nemaz nezinu, vai tas ir izdomāts v . . . ,  — Fife gribēja 
iebilst.

—  Ja tu vēl vienreiz sacīsi to «veikli», no tevis paliks tikai slap
jums, —  H očija draudēja.

V isi paskatījās uz viņu ar izbrīnu. Un sāka lasīt akmeņus.

Un Nodnijs tāpat pamodināja savu ģimeni un izstāstīja par vara
vīksni, par lādi un arī par zeltu. Viņš iebāza rokas kabatās un gri
bēja parādīt. Bet tur tāpat bija tikai vecas, savītušas lapas.

—  Viņa ir mani piemuļķojusi! —  Nodnijs iekliedzās, kļuvis pa
visam bāls no sejas. —  Pati paņēmusi īsto zeltu un man atstājusi 
šīs saslaukas!

Papus Dumdums kasīja pakakli. Vecām āte centās rādīt viltīgu 
seju, un mātesbrālis Hala, kā allaž, bija iesnaudies.

—  Bet es viņiem parādīšu! —  Nodnijs iebrēcās.
—  Jāparāda gan viņiem, —  Dumdums piebalsoja.
—  Mums jāizgudro kaut kas pavisam, pavisam negants, —  teica 

vecāmāte.
—  Pfe, —  sacīja Nodnijs. —  Jūs jau nekā nevarat izgudrot! Bet 

es viņiem parādīšu! Šurp visas sinepju galvas, cik vien ir mājā!
—  Ko tu ar tām iesāksi? —  vaicāja Dumdums.
—  Iztaisīšu milzīgu kaķeni un šaušu ar sinepju lodēm tā, ka 

jumts viņu mājai būs nost.
—  Un tā nebūs nekāda auzu biezputra brokastīm, —  piebilda 

mātesbrālis Hala.
—  V isi uz dārzu! —  norīkoja Nodnijs. —  Tagad gan viņi 

dabūs!
—  Man prieks, ka tu esi tik negants, —  sacīja vecāmāte. —  Bet 

to m ē r... sinepju galvas ir pārāk smagas. V ar vēl kādu ievainot. 
Mazas skrambiņas, bez šaubām, nav par ļaunu, b e t . . .

—  Skrambiņas, —  Nodnijs atkārtoja. —  No viņu mājas paliks 
pāri tikai iekurs kafijai.

—  Kafijas malku es negribu, —  sacīja mātesbrālis Hala. —  K a
fija man pavisam aizdzen miegu.

V isi bija apklusuši un skatījās uz Nodniju.
—  A k  jums tas nav pa prātam? —  viņš teica. —  Tad es tikšu 

galā viens pats!
—  Pa prātam, pa prātam, skaidrs, ka mums ir pa prātam, —  no

lēma Dumdums.
Tad piekrītoši pamāja arī vecāmāte. Un mātesbrālis Hala, kā 

allaž, piekrita gribot negribot.



Tā bija visjaukākā diena visā vasarā. Pēc varavīksnes diena 
vienmēr ir ļoti jauka.

Un tomēr tā bija tik nejauka diena, kāda nav piedzīvota simtiem 
gadu.

Sākās tāda apšaudīšanās, kādu neviens pat nebija varējis iedo
māties. H očija un viņas tuvinieki meta akmeņus, un Nodnija mājai 
izbira visi logi. Daži akmeņi bija tik smagi, ka izlauza caurumus 
sienās. Nodnija mājā pa caurumiem iespīdēja saule.

Bet Nodnijs pats raidīja pa gaisu vienu sinepju galvu pēc otras. 
A r  milzīgu brīkšķi tās krita uz Hočijas mājas jumta un cauri jum 
tam krita ēdamistabā uz grīdas.

V iena sinepju galva nokrita dārza vidū. Tā uzripoja Fifem uz 
kājas, un viņš iebrēcās tik skaļi, ka baismīgi bija klausīties.

Pretējā pusē mātesbrālis Hala bija ielavījies istabā, lai nosnaus
tos dienasvidu. Tieši tobrīd kāds akmens pārsita sienu. Akm ens 
mātesbrālim Halam netrāpīja, bet kāda liela koka skabarga iedū
rās viņam lielajā pirkstā. Pirmo reizi pa daudziem gadiem viņš pa 
īstam pamodās. Hala sauca palīgā.

Pēcpusdienā visi, atskaitot Hočiju un Nodniju, sāka piegurt. A p 
šaudīšanās arvien vairāk apsīka un galu galā norima pavisam.

Abas mājas bija pa pusei saārdītas. Putni dziedāja, un zāle smar
žoja. Taču Varavīksnes karš vēl nebija beidzies.
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Nodnijs stāvēja pagalma vidū. Bija vēla pēcpusdiena. V aigi v i
ņam kvēloja. Viņš bija tik nikns, ka būtu varējis pārsprāgt.

—  Palūkojieties, ko viņi izdarījuši ar mūsu māju! —  viņš iesau
cās. —  Un jūs sēžat, rokas salikuši!

—  Man vairs nav spēka, —  teica Dumdums.
—  Šis karš mani ir nogurdinājis, —  sacīja vecāmāte.
Mātesbrālis Hala neteica ne vārda. Viņš to nespēja.
—  Un lai viņi paliek nesodīti? Tas taču ir mūsu akmens! Un 

mūsu zelts, ko viņi ir nozaguši!
—  Viņi patiesībā ir īsti negantnieki, —  vecām āte teica un at

viegloti nopūtās.
—  Man ir plāns, —  Nodnijs ierosināja. —  Mums viņi pavisam 

jānobeidz cits pēc cita.
—  Jānobeidz?
—  Nekas cits nelīdz.



—  Tādas domas man vēl nekad nav bijušas prātā, —  atzinās 
vecāmāte. —  Jānobeidz? Hm.

—  Hm, —  nomurmināja Dumdums.
_—  Un tagad paklausieties, —  sacīja Nodnijs. —  Aiziesim līdz 

dārza stūrim un pēc tam darīsim tā.
Un viņš stāstīja gari un plaši. Tad viņi aizgāja līdz dārza stūrim. 

Tur viņi iesaucās, cik skaļi vien varēdami:
— Urrā! Atkal lāde pilna ar zeltu/ Urrā! Nu mēs esam bagāti! 

Atkal lāde līdz malām pilna ar zeltu!
—  Tūliņ redzēsim, —  čukstēja Nodnijs, —  viņi nepaliks mierā. 

Kāds no viņiem noteikti skries pie akmens paskatīties, vai tur pa
tiešām ir lāde ar zeltu. Es paņemšu nūju un arī iešu turp, un pa
slēpšos. Un, tiklīdz kāds pabāzīs galvu, tā ar nūju!

Un Nodnijs pa zāli aizrāpoja uz Lielā Akm ens pusi.

H očijas mājās saucienu bija dzirdējuši.
—  Lai viņi tiktu pie vēl vienas lādes ar zeltu! —  Hočija erro

jās. —  Palūkojieties, kā viņi saārdījuši mūsu māju!
Viņas rudie mati liesmoja, un viņa piesita ar kāju.
—  Kādam no mums jāiet pēc lādes!
—  E-ehē! —  teica Pelējuma Pods.
Saprotams, viņš bija milzīgi garš, bet arī milzīgi kūtrs.
—  Man sāp mazais pirkstiņš, —  gaudās Fife. —  Man jādzer 

ūdens. V ienīgi tas var man palīdzēt.
—  Un par mani vispār nevar būt nekāda runa, —  sacīja tēva

māsa Mina. —  Es esmu smalks cilvēks, un tāds smalks cilvēks jau 
nevar mesties rāpus, kad visapkārt turklāt vēl ir karš.

—  Ja neviens nav ar mieru, tad iešu es pati, —  teica Hočija.
—  E-ehē, —  sacīja Pelējuma Pods.
Tas varēja nozīmēt apmēram to: tas man diez ko nepatīk, bet 

arī es pats negribu iet.
—  Salūkojiet man krietnu nūju, —  pavēlēja Hočija.
Viņa dabūja nūju. Un tad Hočija pa zāli aizrāpoja uz Lielā A k 

mens pusi.

Pie Lielā Akm ens bija paslēpies Nodnijs ar nūju rokā.
Pa zāli rāpoja Hočija. Saule jau slēpās mežā starp koku stum

briem. Putni stājās dziedāt. Sienāži atslēja savas vijo les turpat pret 
zāles stiebriem un gaidīja.



Visa pasaule gaidīja.
Nodnijs sadzirdēja vieglu  čaboņu.
«Kāds nāk šurp,» viņš nodomāja. «Droši vien Pelējuma Pods. Es 

iesitīšu viņam tā, lai viņš nekad vairs nevarētu piedalīties karā.»
Sažņaudzis rokās nūju, Nodnijs pacēla to gaisā un gribēja laist 

lejā, tiklīdz kāda galva parādīsies blakus akmenim.
Čaboņa nāca arvien tuvāk. Uz Nodnija pieres lēnām rasoja sīkas 

sviedru lāsītes. Un pilēja lejup pa degungalu. Kaut arī viņš ap
valdīja pats sevi, viņam tomēr ienāca prātā Hočija.

Viņš jau sadzirdēja, kāds turpat tuvumā elpo un n u pat. . .  
n u p at. . .

N ūja jau bija atvēzienā, kad Nodnijs pamanīja, kam viņš sit. 
Bums! —  sprīdi blakus H očijai nūja dunēdama atsitās pret zemi.

Viņi paskatījās viens uz otru.
«Daila, bet neuzticīga gan,» Nodnijs nodomāja.
«Viņš tīšām man neiesita, kad pamanīja, ka tā esmu es,» Ho

čija nodomāja. «Es nu gan viņa vietā ...»
—  Kāpēc man zelta vietā bija tikai savītušas lapas? —  abi reizē 

jautāja vienu un to pašu.
—  Tu mānies!
—  Es nemānos, bet tu gan mānies!
Un abi atkal pacēla acis viens uz otru.
—  Tev degungals ir vienās sviedru lāsītēs, —  sacīja Hočija.
—  V ai patiesi?
—  Tu izskaties jauki.
Nodnijs atcerējās to laiku, kad H očija mutēja viņu uz degun

gala. Viņš nopūtās.
—  Tā varavīksne tomēr bija brīnumskaista, —  viņš ierunājās, 

lai nebūtu jāklusē.
—  Jā, tik daudz krāsu.
Viņi atkal apklusa. Un mēģināja atsaukt atmiņā varavīksni. Bet 

ne viens, ne otrs vairs lāgā nevarēja atcerēties, kāda tā izskatīju
sies. Skaisti, jā. Bet kā tieši?

—  Savādi, —  teica Nodnijs. —  Vienīgais, ko es atceros, ka vara
vīksne bija skaista.

—  Es tāpat, —  H očija piebalsoja. —  Un visapkārt jauki smar
žoja.

—  Smaržoja jau zāle. Varavīksne nesmaržo.
—  Nesmaržo tāpēc, ka tā ir par daudz skaista, —  sacīja Hočija 

un iesmējās, iedomājusies tēvamāsu Minu.
—  Man jā b rīn ā s ... —  iesāka Nodnijs. Taču vairāk neko ne

teica.
—  Par ko tev jābrīnās?



—  Tas bija muļķīgi.
—  Pasaki, kas.
—  Es nevaru saprast. . .  vai tikai t u . . .  vai tikai tu neesi pat 

skaistāka par varavīksni.
Hočija brītiņu padomāja.
—  Kopš varavīksne vairs nav redzama, es varbūt arī esmu pati 

skaistākā, —  viņa piekrita. —  Tu neesi īsti tik skaists, toties tu 
esi Nodnijs. Tieši tevis pietrūka varavīksnei, kad es tagad pado
māju. V aravīksne neizskatījās pēc tevis.

Tad Nodnijs sāka smieties.
—  Liekam nost savas nūjas, —  viņš teica. —  Te nav nekādas 

lādes. N ieki vien tie bija.
V iņ i nosvieda nūjas. Un pamazām pierāpoja tuvāk viens pie 

otra.
—  Nekad vairs nenaidosimies, jā? —  Nodnijs ierosināja.
—  Nekad vairs, —  H očija piekrita. —  Un, ja  tu gribētu mani 

nomutēt uz degungala vai uz lūpām, tad tu manis dēļ to drīksti 
darīt.

Nodnijs nomutēja Hočiju uz degungala. Pēc tam nomutēja uz 
lūpām. Un viņi abi atkal iesmējās.

—  Tagad nu gan karš jāizbeidz, —  Nodnijs teica. —  Un es zinu, 
kas mums jādara.

—  Kas tad?
—  Mēs nostāsimies uz ežas. Un paliksim stāvot tik ilgi, kamēr 

abu māju ļaudis izbeigs ienaidu.
H očijai doma likās pieņemama. A bi bērni piecēlās kājās. Viņi 

sadevās rokās. Un tad nostājās uz ežas. No vienām  mājām viņus 
novēroja Dumdums un vecāmāte, un tēvocis Hala. Bet no otrām 
mājām uz viņiem skatījās Pelējuma Pods, tēvamāsa Mina un Fife.

—  Tagad karš jāizbeidz, —  iesaucās Nodnijs.
—  Neparko ar ne, —  atbildēja Dumdums. —  Nupat mēs atkal 

esam atvilkuši elpu!
—  Ir nedomājiet mūs muļķot, —  kliedza Pelējuma Pods. —  Lai 

mēs izbeigtu karu? Nekad ar ne!
—  Nupat, kad karš tikai pa īstam ir iesācies? —  kliedza vecā

māte. —  I nemēģiniet!
A bi bērni raudzījās pārmaiņus te uz vienu, te uz otru māju.
—  Mēs esam nolēmuši palikt te un stāvēt tik ilgi, kamēr jūs 

kļūsiet draugi, —  iesaucās Hočija.
Atbildes nebija.
—  Laikam jau viņi neliksies par mums ne zinis, —  H očija no

čukstēja.



—  Nu, un lai neliekas arī, -—  Nodnijs atsaucās. —  Tad mēs te 
paliksim stāvot.

Iesārtā vakara saule vēl apgaismoja abas pusizārdltās mājas. 
Bērni pavisam klusu stāvēja uz ežas. Palēnām izdzisa pati labākā 
vasaras diena.

Tāda ir šī pasaka.
A rī attēlā Nodnijs un H očija stāv un gaida, kad viņu tuvinieki 

izbeigs ienaidu un kļūs draugi. Viņiem  abiem būs jāgaida simtiem 
gadu. Saule tāpat rietēs un ausīs starp koku stumbriem. Saule ap
staros tādas pašas mājas un cilvēkus. Un, kamēr vien  abi bērni 
stāvēs uz ežas, lielā Varavīksnes kara nebūs.



OSKARS VAILDS, 
angļu rakstnieks

PAŠMĪLĪGAIS MILZIS

Kal.ru dienu, nākdami mājās no skolas, bērni pēc paraduma 
iegriezās Milža dārzā parotaļāties. Tas bija liels, skaists dārzs, un 
zāle tur bija zaļa un mīksta. No zāles gan šeit, gan tur kā zvaigznes 
lūkojās ārā skaistas puķes, un divpadsmit persiku, kuri auga šai 
dārzā, pavasari pārklājās ar maigiem, pērļaini sārtiem ziediem, bet 
rudenī —  ar sulīgiem augļiem. Koku zaros sēdēja putni un dzie
dāja tik  jauki, ka bērni pārtrauca rotaļas, lai paklausītos viņu 
dziesmās.

—  C ik  mums šeit labi! —  bērni priecājās.
Bet reiz Milzis atgriezās mājās. Viņš bija apm eklējis savu 

draugu —  Kornvelas M ilzi-cilvēkēdāju un uzturējies ciemos sep
tiņus gadus. Sais septiņos gados viņš bija paspējis izteikt visu, ko 
vien bija gribējis teikt, jo nebija pārāk runīgs. Pēc tam viņš no
lēma atgriezties pilī un atgriezies ieraudzīja bērnus rotaļājamies 
dārzā.

—  Ko jūs te darāt? —  viņš iebrēcās baismīgā balsī, un bērni 
metās bēgt.

—  Mans dārzs —  tas ir mans dārzs, —  noteica Milzis, —  un kat
ram jābūt par to skaidrībā. Te drīkstu rotaļāties vienīgi es un ne
viens cits.

Un viņš uzcēla ap dārzu augstu mūra žogu un izlika ziņojumu:

Ieeja aizliegta.
Pārkāpēji tiks sodīti.

Viņš bija liels pašmīlis, šis Milzis.
Nabaga bērniem nu vairs nebija kur rotaļāties. V iņi mēģināja 

rotaļāties uz ceļa, bet tur bija pārāk daudz asu akmeņu un pu
tekļu, un viņiem tas nepatika. Tagad pēc stundām viņi parasti klai
ņoja ap augsto mūri un pieminēja skaisto dārzu, kas slēpās aiz tā.

—  C ik  labi mums bija dārzā! —  viņi daudzināja.
Tad atnāca Pavasaris —  un visur kokos parādījās mazi pumpu- 

riņi un mazi putniņi, un vienīgi pašmīlīgā M ilža dārzā joprojām 
bija Ziema. Putni negribēja dziedāt tur savas dziesmas, jo dārzā 
nebija bērnu, un koki piemirsa, ka tiem laiks ziedēt. Reiz kāda 
glīta puķīte paskatījās ārā no zāles, bet ieraudzīja ziņojumu un tā



nobēdājās bērnu dē], ka tūliņ noslēpās zemē un aizmiga. Tikai 
Sniegam un Salam tas viss bija loti pa prātam.

—  Pavasaris aizmirsis iegriezties šai dārzā, —  viņi gavilēja,
■—  un mēs te valdīsim visu gadu!

Sniegs apklāja zāli ar biezo, balto apmetni, un Sals izkrāsoja 
visus kokus ar sudraba krāsu. Pēc tam Sniegs un Sals ielūdza cie
mos Ziemeļu V ēju  —  un tas atlidoja, no galvas līdz kājām ietinies 
kažokādās, visu dienu plosījās pa dārzu un auroja skurstenī.

—  Kāda burvīga vietiņa! —  Ziemeļu V ējš  sacīja. —  Mums 
jāielūdz ciemos Krusa.

Un tad ieradās Krusa. Viņa diendienā bungoja pa pils jumtu, 
kamēr sadauzīja teju pat visus kārniņus, un tad ilgi trakoja dārzā. 
Viņai bija pelēkas drēbes, un viņas elpa bija ledaini salta.

—  Nesaprotu, kur Pavasaris tā aizkavējies, bija jau laiks ieras
ties, —  pašmīlīgais Milzis sacīja, sēdēdams pie loga un šad tad 
palūkodamies uz savu auksto, balto dārzu. —  Cerēsim, ka laiks 
drīz mainīsies.

Tomēr Pavasaris tā arī neatnāca, un neatnāca arī Vasara. Ru
dens atnesa zeltainus augļus ikvienā dārzā, bet Milža dārzā pat aci 
neiemeta.

—  Viņš ir pārāk liels pašmīlis, —  Rudens teica.
Un Milža dārzā vienm ēr bija Ziema, un tikai Ziemeļu V ējš  un 

Sniegs, Krusa un Sals dejoja un griezās lokā ap visiem kokiem.
Tad kādu reizi Milzis, pamodies savā gultā, izdzirdēja maigu 

mūziku. Tā viņam likās tik salda, ka viņš nodomāja, vai tikai pilij 
neiet garām karaļa muzikanti. Īstenībā tas bija mazs kaņepju put
niņš, kas bija sācis dziedāt aiz viņa loga, bet Milzis tik sen ne
bija dzirdējis putnu dziesmas savā dārzā, ka mazā kaņepju putniņa 
vīteri viņam šķita visjaukākā mūzika pasaulē. Krusa aprimās un 
nedauzīja vairs jumtu, Ziemeļu V ējš  pārtrauca gaudas, un caur 
pavērto logu plūda iekšā burvīgs aromāts.

—  Laikam taču beidzot ir atnācis Pavasaris, —  M ilzis noteica, 
izlēca no gultas un paskatījās pa logu ārā.

Un ko viņš ieraudzīja?
Viņš ieraudzīja pavisam neparastu skatu. Bērni bija iekļuvuši 

dārzā pa nelielu spraugu mūrī un sakāpuši kokos. V iņ i sēdēja v i
sos zaros. Kur vien M ilzis pameta acis, katrā kokā viņš redzēja 
bērnu. Un koki bija tik pateicīgi, ka bērni ieradušies, viņi tūliņ uz
plauka ziedos un lēni šūpoja zarus pār bērnu galvām. Putni la i
delējās pa dārzu un vīteroja aiz prieka, bet puķes lūkojās ārā no 
zaļās zāles un smaidīja. Tas bija apbrīnojams skats, un tikai vienā 
dārza stūrī vēl bija Ziema. Tas bija pats tālākais kaktiņš, un Milzis



ieraudzīja tur mazu zēnu. Viņš bija tik mazs, ka nevarēja aizsniegt 
koka zarus, tikai staigāja tam apkārt un rūgti raudāja. Nabaga k o
ciņš bija līdz pašai galotnei klāts ar sarmu un sniegu, un pāri 
viņam griezās un gaudoja Ziemeļu V ējš.

—  Kāp manī augšā, zēn! —  sacīja Koks un nolieca zarus gan
drīz līdz pašai zemei, bet zēns nevarēja tos aizsniegt —  viņš bija 
pārāk mazs.

Un M ilža sirds atkusa, kad viņš raudzījās ārā pa logu.
—  Kāds pašmīlis es esmu bijis! —  viņš teica. —  Tagad es zinu, 

kāpēc Pavasaris negribēja ierasties manā dārzā. Uzsēdināšu šo 
mazo zēnu koka galotnē un sadragāšu mūra žogu, lai mans dārzs 
uz mūžīgiem laikiem kļūst par bērnu rotaļu vietu.

Viņš patiešām bija ļoti nobēdājies par to, ko izdarījis.
Nu viņš uz pirkstgaliem nokāpa lejā, klusiņām atslēdza pils pa

rādes durvis un iegāja dārzā. Taču, līdzko bērni ieraudzīja Milzi, 
tā pārbijās un metās uz visām pusēm, un dārzā atkal atgriezās 
Ziema. N eaizbēga vienīgi mazais zēns, jo viņa acis bija pilnas 
asaru un viņš pat nemanīja Milzi ierodamies. Milzis klusu pieza
gās viņam no mugurpuses, uzmanīgi pacēla augšup un uzsēdināja 
kokā. Koks tūliņ uzplauka, tanī saskrēja putni un sāka dziedāt, 
spurgdami no zara zarā, bet mazais zēns apkampa Milzi un noskūp
stīja viņu. Un tad pārējie bērni, redzēdami, ka M ilzis nav vairs 
ļauns, atskrēja atpakaļ —  un reizē ar viņiem atgriezās arī Pava
saris.

—  Tagad šis dārzs pieder jums, bērni, —  sacīja Milzis, paņēma 
lielu cirvi un sadragāja mūra žogu.

Un ļaudis, iedami pēcpusdienā uz tirgu, redzēja Milzi rotaļāja
mies ar bērniem pašā skaistākajā dārzā, kāds vien ir pasaulē.

Visu dienu bērni rotaļājās dārzā, bet vakarā piegāja pie Milža, 
lai novēlētu viņam labu nakti.

—  Kur tad jūsu mazais draugs, tas zēns, kuru es uzcēlu 
kokā? —  Milzis prasīja. Zēns bija ļoti iepaticies Milzim, jo bija 
viņu noskūpstījis.

—  Mēs nezinām, —  bērni atbildēja. —  Viņš sazin kur aizgāja.
—  Pasakiet viņam katrā ziņā, lai rīt neaizmirst atnākt, —  Milzis 

piekodināja. Tomēr bērni teica, ka nezinot, kur šis zēns dzīvojot, 
jo  agrāk neesot viņu nekad redzējuši, un M ilzis ļoti noskuma.

Katru dienu pēc stundām bērni ieradās parotaļāties ar Milzi, bet 
mazais zēns, kurš Milzim bija tik mīļš, nekad vairs neatnāca uz 
dārzu. M ilzis tagad bija ļoti labs pret bērniem, bet skuma par savu 
mazo draugu un bieži pieminēja viņu.

—  Kā man gribētos viņu redzēt! —  Milzis pastāvīgi atkārtoja.



Pagāja gads pēc gada, un Milzis kļuva vecs un vārgs. V iņš vairs 
nevarēja rotaļāties dārzā un tikai sēdēja šūpuļkrēslā, lūkojās bēr
nos un viņu rotaļās un priecājās par savu dārzu.

—  Man daudz skaistu ziedu, —  viņš mēdza teikt, —  bet pasaulē 
nav skaistāku ziedu par bērniem.

Reiz kādā ziemas rītā M ilzis ģērbdamies paskatījās ārā pa logu. 
Ziema viņam vairs nebija nepatīkama, viņš jau zināja, ka Pavasa
ris ir iemidzis un puķes atpūšas.

Pēkšņi viņš sāka bērzēt acis un tikai lūkojās ārā pa logu, it kā 
būtu ieraudzījis brīnumu. V iņa acīm patiešām bija pavērusies bur
vīga aina. Pašā tālākajā dārza stūrī stāvēja koks, kuru klāja no 
vienas vietas brīnišķīgi balti ziedi. Koka zari bija no tīra zelta, 
tanīs karājās sudraba augļi, bet zem koka stāvēja mazais zēns, 
kuru M ilzis bija tā iemīlējis.

A iz prieka vai galvu zaudējis, M ilzis metās lejā pa kāpnēm un 
ieskrēja dārzā. Ašiem  soļiem viņš devās pa zāli taisni pie bērna. 
Bet, kad viņš pienāca tuvāk, viņa seja tumši piesarka dusmās un 
viņš prasīja:

—  Kas iedrīkstējies cirst tev šādas brūces?
Uz zēna plaukstām un kāju pēdām viņš redzēja rētas.
—  Kas iedrīkstējies cirst tev  šādas brūces? —  Milzis sauca.

—  Saki man to, un es ņemšu savu lielo zobenu un sodīšu vainīgo.
—  Nē! —  bērns atbildēja. —  Tās ir radījusi Mīlestība.
— ' Saki —  kas tu esi? —  Milzis lūdza, un godbijīgas bailes pār

ņēma viņa sirdi, un viņš nokrita ceļos bērna priekšā.
Bet bērns uzsmaidīja Milzim un sacīja:
—  Kādreiz tu man atļāvi rotaļāties tavā dārzā, bet šodien es 

tevi vedīšu uz savu dārzu, ko sauc par Paradīzi.
Un otrā dienā, kad bērni atskrēja dārzā, viņi atrada M ilzi mi

rušu: viņš gulēja zem koka, kurš viss bija apbērts ar baltiem zie
diem.



VILJAM S DZEKOBS, 
angju rakstnieks

ROMANTISKS BRAUCIENS

Kapteiņa palīgs, atbalstījies pret šonera bortu, laiski vēroja zal
dātus sarkanos vamžos, kuri slaistījās pa Tauera piekrasti. Piesar
dzīgie jūrnieki kāra ārā atšķirīgas ugunis, bet bezrūpīgie lihteri 
devās augšup pa upi, atstumdamies no ceļā stāvošajiem  kuģiem. 
Ierakdamies putu strēlē, pukšķinādams pašāvās garām velkonis, 
pasviezdams augšup laivu, no kuras atskanēja pārbijies izsauciens.

—  Ei, uz «Džesikas»! —  norēca balss laivā, kad tā pienāca pie 
šonera.

Palīgs, atjēdzies no pārdomām, mehāniski uzķēra tauvu; vienā 
laivas pasažierī viņš pazina sava kapteiņa meitu, un, iekams pa
spēja attapties no pārsteiguma, viņa jau atradās uz klāja ar savu 
bagāžu, kamēr kapteinis norēķinājās ar pārcēlāju.

—  Tā ir mana meita Hetija, jūs jau laikam esat pazīstami, —  kap
teinis sacīja. —  Šinī braucienā viņa dosies mums līdzi. Ejiet lejā, 
Džek, un apklājiet viņai brīvo lāviņu būcenī!

—  Klausos! —  padevīgi atsaucās palīgs un pagriezās, lai dotos 
lejup.

—  Paldies, es pati apklāšu! —  šokētā H etija teica, steigšus aiz
stādamās viņam ceļā.

—  Kā gribi, —  kapteinis atbildēja un devās uz trapu. —  Iede
dziniet lampu, Džek!

Palīgs nočirkstināja sērkociņu pret pazoli un iededzināja lampu.
—  So to vajadzēs no šejienes izvākt, —  kapteinis piezīmēja, at

vēris būceņa durvis. —  Kur mēs liksim šo loku, Džek?
—  Lokam vieta atradīsies, —  palīgs pārliecināti atbildēja, nocel

dams no lāviņas maisu un uzlikdams uz galda.
—  Es negribu te gulēt, —  kategoriski paziņoja viešņa, ielūko

damās būcenī. —  Fui, kāda tur vabole! Fui!
—  Tā taču beigta, —  palīgs viņu mierināja. —  Savu mūžu 

neesmu redzējis uz borta dzīvu vaboli.
—  Es gribu uz mājām, —  meitene teica. —  Tu nedrīksti mani 

piespiest, ja  es negribu te palikt.
—  Tad vajadzēja pienācīgi uzvesties, —  kapteinis pamācoši aiz

rādīja. —  Kā ar palagiem un spilveniem, Džek?
Palīgs atsēdās uz galda un iegrima domās, saņēmis zodu rokā. 

Tad viņa skatiens krita uz pasažieres glīto, pikto sejiņu —  un 
domu pavediens mirklī pārtrūka.



—  Viņai vajadzēs iztikt ar manām mantām, —  kapteinis sacīja.
—  Kāpēc tad viņu nevar novietot jūsu kajītē? —  palīgs ievaicā

jās, atkal uzmetis skatienu meitenei.
—  Mana kajīte vajadzīga man pašam, —  kapteinis salti atteica.
Palīgs nosarka viņa vietā; meitene atstāja viņus, lai izšķir šo

problēmu, kā patīk, un viņi ar dievu uz pusēm iekārtoja viņai 
gultu. Kad viņi iznāca uz klāja, meitene stāvēja pie kambīzes. 
V iņa bija kļuvusi par ziņkāres un godbijīgas jūsmas objektu visai 
komandai, kura tikmēr bija pārradusies mājās. V iņa palika klājā 
tik ilgi, kamēr šoneris izgāja plašākā ūdens klaidā, kur pūta spirgts 
vējš, un, strupi novēlējusi tēvam labu nakti, nozuda lejā.

—  Viņa acīmredzot pilnīgi negaidīti sadomājusi braukt mums 
līdzi, —  palīgs sacīja, kad meitene bija nogājusi lejā.

—  N eko viņa nebija sadomājusi, —  kapteinis atbildēja. —  To iz
lēmām mēs ar sievu viņas vietā. Tā ir mūsu izdoma.

—  V eselības uzlabošanai? —  palīgs apvaicājās.
—  Nē jel, te ir cits joks, —  kapteinis paskaidroja. —  Redzat, 

Džek, man ir kāds draugs, liels provianta tirgotājs, un viņš sado
mājis precēt mūsu skuķi. Mēs ar sievu arī gribam to pašu, bet viņa 
grib precēt citu. Nu, tad mēs ar sievu palauzījām galvu un no
spriedām, ka mājās viņai tagad nav ko darīt. Tausonu viņa tik un 
tā negrib redzēt, un, līdzko māte pagriežas sānis, tā viņa aizšmauc 
pastaigāties ar to smurguļa k le rk u . . .

—  Jādomā, skaists puisis? —  mazliet bažīgi apvaicājās palīgs.
—  Ne uz to pusi, —  kapteinis pārliecināti atbildēja. —  Viņam 

tāds izskats, it kā viņš kopš dzimšanas nebūtu dabūjis kārtīgi 
paēst. Mans draugs Tausons, tas ir pavisam kas cits —  apmēros 
gandrīz tāds pats kā es.

—  Viņa apprecēs klerku, —  palīgs noteica.
—  Saderam, ka neapprecēs. Es esmu negants cilvēks, Džek, un, 

ja  esmu ko nodomājis, tad panākšu to, lai tur lūst vai plīst. V ai tad 
es varētu dzīvot mierā un saticībā ar savu sievu, ja  neturētu viņu 
stingri pie tauvas?

Bija jau tumšs, un palīgs atļāvās pasmīnēt: mājās kapteinis atra
dās pilnīgi zem sievas tupeles.

—  Man ir līdzi liela viņa fortigrāfiska partreja, —  kapteinis tur
pināja. —  Tausons iedeva man to ar nolūku. Nolikšu to kajītē uz 
plaukta. Hetija visu laiku redzēs viņu, nevis šito pienapuiku 
klerku un pamazām sāks domāt tāpat kā mēs. Citādi es viņu no še
jienes ārā nelaidīšu.

—  Tā ir slīpēta izdoma, kaptein, —  palīgs sacīja liekuļotā sa
jūsmā.



Kapteinis pielika pirkstu pie deguna un kā sazvērnieks pameta 
ar acīm grotmastam.

—  Es apvedīšu ap stūri kuru katru, Džek, —  viņš klusu 
teica, —  kuru katru. Bet jums arī man jāpalīdz. Runājiet labi daudz 
ar viņu.

—  Klausos, ser, —  palīgs atsaucās, savukārt pamezdams ar acīm 
grotmastam.

—  Un uzteiciet visu laiku to partreju uz plaukta, —  kapteinis 
turpināja.

—  Katrā ziņā.
—  Un stāstiet viņai, ka visas jums pazīstamās meitenes appre

cējušas jaunus ļaudis pusmūža gados un iemīlējušās tajos ar katru 
dienu jo  vairāk.

—  Pietiek, —  palīgs pārtrauca. —  Es sapratu, ko jūs gribat. C ik
tāl tas atkarīgs no manis, tad klerku viņa neapprecēs.

Kapteinis cieši spieda viņam roku.
—  Kad jūs kādreiz pats būsiet tēvs, —  viņš izjusti noteica, —  lai 

tad jums tuvumā gadās cilvēks, kas stāv un krīt par jums, tāpat kā 
jūs par mani!

Ieraudzījis otrā rītā Tausona portretu uz plaukta, palīgs atvieg
lots nopūtās. Viņš noglauda Ūsiņas un sajuta, ka liksies sev aiz
vien skaistāks, līdzko uzmetīs acis šim ķēmam.

Kapteinis bija nostāvējis pie stūres visu nakti un pēc brokastīm 
devās uz savu kajīti. Palīgs iznāca uz klāja, stājās sardzē un ar 
lielu interesi vēroja, ko dara pasažiere. V iņa bija ieskatījusies 
kambīzē un nostrostējusi koku par nevīžīgu trauku mazgāšanu. 
Tad viņa pienāca pie palīga un apsēdās uz kajītes gaismas lūkas.

—  V ai jums patīk skatīties uz jūru? —  palīgs pieklājīgi apvai
cājās.

—  Ko citu lai es daru? —  viņa teica, skumji nogrozīdama 
galvu.

—  Jūsu tēvs man šo to pastāstīja, —  palīgs piesardzīgi iesāka.
—  V ai kokam un jungām viņš neko nepastāstīja? —  mis Olsena 

pietvīkusi iesaucās. —  Ko viņš jums stāstīja?
—  Nu, par kādu cilvēku, Tausonu vārdā, —  palīgs atbildēja, 

vērodams buras, —  un v ē l . . .  vēl par vienu cilvēku.
—  Es m uļķoju vienu, lai tiktu vaļā no otra, —  meitene strupi 

sacīja. —  V iņš man nemaz nav vajadzīgs. Nesaprotu meitenes, ku
rām patīk vīrieši. Milzīgi, lempīgi ķēmi!

—  Tātad jūs viņu nemīlat? —  palīgs prasīja.
—  Protams, ka ne! —  M eitene atmeta galvu.
—  Un tomēr jūs sūtīja uz jūru, lai šķirtu no viņa, —  palīgs do

mīgi turpināja. —  Nu, ko tur, jums atliek v ie n īg i. . .



Šai kritiskajā mirklī drosme viņu pameta.
—  Turpiniet, —  meitene sacīja.
—  Man nupat kaut kas ienāca prātā, —  palīgs nokāsējies at

sāka. —  Viņi aizsūtīja jūs uz jūru, lai šķirtu no tā p u iša . . .  bet, ja 
jūs iemīlēsieties kādā šeit uz kuģa, tad jūs tūliņ sūtīs atpakaļ uz 
mājām.

—  Pareizi! —  meitene žirgti atsaucās. —  Es izlikšos, ka esmu 
iemīlējusies tanī skaistajā matrozī, kuru sauc par Hariju. Tas būs 
patiešām lieliski!

—  Es to gan nedarītu, —  palīgs skarbi aizrādīja.
—  Kāpēc? —  meitene nobrīnījās.
—  Tā ir disciplīnas pārkāpšana, —  palīgs noteica ļoti bargi. 

Tas nekur neder! Viņa vieta ir kuģa priekšgalā, kubrikā.
—  Ahā, saprotams, —  mis Olsena nicinoši atteica.
—  Nē jel, jūs mani pārpratāt, —  palīgs pietvīcis taisnojās. —  V a 

jag  tikai izlikties. Es gribēju jums p alīdzēt. . .
—  Nu jā, protams, —  meitene mierīgi sacīja. —  Labi, bet kā 

mums vajadzēs uzvesties?
Palīgs kļuva gluži sarkans.
—  Es gan lāgā nezinu, kā to dara, —  viņš beidzot nomurmi

nāja. —  Vajadzēs mest skatienus vienam uz otru un tamlīdzīgi.
—  Man nav iebildumu.
—  Rīkosimies pakāpeniski. Es domāju, ka mēs pamazām pieradī

sim un tālāk jau būs v ie g lā k . . .
—  Visu, ko vien var, lai tikai ātrāk nokļūtu mājās, —  meitene 

noteica, piecēlās un lēni gāja projām.
Palīgs tūliņ ķērās pie m īlētāja lomas un nu vairs nenolaida acu 

no sava mīlas priekšmeta, tā ka gandrīz uzskrēja virsū kādai lai
vai. Kā jau viņš bija paredzējis, tālāk kļuva vieglāk. Šai dienā 
viņam parādījās un krāšņi uzplauka jauni iemīlēšanās simptomi: 
viņam pazuda ēstgriba un radās kāre pēc spilgtiem apģērba gaba
liem. Laikā starp brokastīm un tējas dzeršanu viņšm azgājās piecas 
reizes un teju pat galīgi satracināja kapteini, tīrīdams sveķus no 
pirkstiem ar sviestu no šonera krājumiem.

A p  desmitiem vakarā palīgs iegrima jo  dziļā grūtsirdībā.^ M ei
tene nebija metusi uz viņu nevienu skatienu, un viņš, stāvēdams 
pie stūres, no sirds juta līdzi nelaimīgajam Tausonam. V iņa drū
mās domas pārtrauca viegls augumiņš, kas parādījās uz klāja; 
mirkli pavilcinājusies, meitene pienāca klāt un ieņema agrāko 
vietu uz kajītes gaismas lūkas.

—  Uz klāja  viss klusu un mierīgi, —  viņš teica, mazliet norai
zējies par meitenes klusēšanu. —  Un zvaigznes tagad tik spožas 
un skaistas.



—  Neiedrošinieties runāt ar mani! —  mis Olsena skarbi at
cirta. —  Kāpēc tas nelaimīgais kuģītis visu laiku lēkā? Jūs to darāt 
tīšuprāt!

—  Es? —  palīgs brīnījās.
—  Kas tad cits! A r  šo pašu ra tu . . .
—  Ticiet man . . .  —  palīgs iesāka.
—  Es jau zināju, ka jūs sāksiet taisnoties, —  meitene pārtrauca.
—  Jums vajadzētu pamēģināt pašai stāties pie stūres, tad jūs 

red zētu . . .
Viņam par neizsakāmu pārsteigumu, meitene pienāca klāt un, 

viegli atbalstījusies pret stūres ratu, ķērās pie rokturiem. Palīgs 
sāka viņai izskaidrot kompasa noslēpumus. Iedvesmas pārņemts, 
viņš iedrošinājās uzlikt plaukstas uz tiem pašiem rokturiem un pēc 
tam jau pilnīgi drosmīgi sāka pieturēt viņu ap viduci ik reizi, kad 
šoneris pašķiebās.

—  Pateicos, —  mis Olsena pēkšņi salti noteica atvairīdamās.
—  A r labu nakti.

V iegli iesmējusies, viņa devās uz kajīti, un palīga priekšā no
stājās milzīgs, tumšs augums, kurš vīrišķīgi ar pirkstu kauliņiem 
berza ārā no acīm miega atliekas.

—  Skaidra nakts, —  nodūca matrozis, ar smagām ķepām ķerda
mies pie stūres.

—  Briesmīga, —  palīgs nevietā atbildēja un, apspiedis nopūtu, 
nokāpa lejā  un apgūlās.

Kādu laiku viņš gulēja ar aizvērtām acīm, pēc tam, apmieri
nāts ar notikumu gaitu, pagriezās uz sāniem un aizmiga. No rīta 
pamodies viņš ar prieku atklāja, ka viļņošana pa nakti norimusies 
un šonerim vairs nemana nekādu kustību. Pasažiere jau sēdēja pie 
brokastgalda.

—  Kapteinis ir laikam uz klāja? —  palīgs iesāka, vēlēdam ies 
atsākt sarunu no tās vietas, kur to pārtrauca pagājušo nakti.
—  Ceru, ka jūs tagad jūtaties labāk.

—  Jā, pateicos, —  viņa atbildēja.
—  A r laiku no jums iznāktu labs jūrnieks, —  palīgs turpināja.
—  Nē, nē, —  attrauca mis Olsena, kura bija nolēmusi, ka pat

laban ir īstais laiks izdzēst maiguma dzirkstis palīga acīs. —  Es 
nekļūtu par jūrnieku pat tad, ja  būtu vīrietis.

—  Kāpēc?
—  Nezinu, —  meitene domīgi teica. —  Gandrīz visi jūrnieki ir 

tādi niecīgi, sīki p u ik as. . .
—  Niecīgi? —  palīgs atkārtoja.
—  Drīzāk es kļūtu par zaldātu, —  meitene turpināja. —  Man



patīk zaldāti —  viņi ir tik vīrišķīgi. Man tā gribētos, kaut šeit būtu 
vismaz viens zaldāts!

—  Bet kāpēc tad? —  palīgs prasīja, uzpūties kā apvainots skol
nieks.

—  Ja šeit būtu tāds cilvēks, —  mis Olsena domīgi sacīja, — tad 
es pierunātu viņu notriept ar sinepēm vecajam  Tausonam degunu.

—  Ko izdarīt? —  pārjautāja izbrīnā palīgs.
—  Notriept ar sinepēm Tausonam degunu, —  mis Olsena atkār

toja, pievērsdama skatienu portretam.
Tikai mirkli svārstījās līdz ausīm iem īlējies palīgs, tad viņš pa

sniedzās pēc sinepju trauka, paķēra karoti un atriebīgi izrotāja ar 
sinepēm provianta tirgotāja klasiskos vaibstus. Uzkūdītājas izturē
šanās nesniedza viņam atvieglojum u: viņa neapbalvoja palīgu par 
izrādīto drosmi, bet sāka ķiķināt visdum jākā veidā, piespiedusi ka
batas lakatiņu pie lūpām.

—  Tēvs! —  viņa pēkšņi ieteicās; augšā sāka klaudzēt pa
pēži. —  Nu jūs gan dabūsiet!

Viņa uzlēca kājās, pagriezās sānis, lai palaistu tēvu, un izskrēja 
uz klāja. Kapteinis smagi atsēdās uz lādes, paņēma tējkannu, ielēja 
tasītē tēju un no tasītes ielēja to apakštasītē. Pacēlis to pie lūpām, 
viņš piepeši truli pavērās portretā un nolika apakštasīti uz galda.

—  K a s . . .  tad . . .  Velns parāvis, kas to izdarījis? —  viņš prasīja 
pēkšņi aizsmakušā balsī.

—  Es, —  palīgs atteica.
—  Jūs? —  kapteinis ierēcās. —  Jūs? Kāpēc?
—  N ezin u . . .  —  palīgs apjucis atteica. Man kaut kas uznāca, 

un es piepeši sajutu, ka man tas jādara.
—  Bet kāpēc? Par ko?
Palīgs tikai nogrozīja galvu.
—  Kas tā par muļķīgu rīcību? —  kapteinis brēca.
—  Es nezinu, —  palīgs tiepīgi atkārtoja. —  Izdarīju, un tas ir 

viss, tur nav ko runāt.
Kapteinis skatījās viņā mēms aiz niknuma.
—  Es jums došu padomu, Džek, —  viņš beidzot sacīja. —  Es jau 

sen nomanu, ka ar jums kaut kas nav kārtībā. Līdzko ieradīsimies 
ostā, ejiet un parādiet savu galvu dakterim.

Palīgs noburkšķēja kaut ko nesaprotamu un devās meklēt mie
rinājumu uz klāja, bet izrādījās, ka mis Olsena nemaz nevēlas pa
teikties viņam, un viņš atkāpās, paklusu svilpodams. Tad parādī
jās kapteinis, slaucīdams muti ar plaukstu.

—  Zināt ko, Džek, —  viņš bargi teica. —  Es noliku uz plaukta 
citu partreju! Tā man ir pēdējā, tāpēc lieciet aiz auss: ja  tā kaut



mazliet sāks ost pēc sinepēm, es jums sataisīšu tādu jandāliņu, ka 
pēc tam jūs pats sevi vairs nepazīsiet!

Viņš ar cieņu aizgāja, un tad viņa meita, kura bija visu dzirdē
jusi, sāniski tuvojās palīgam un Joti mīļi uzsmaidīja viņam.

—  Viņš tur nolicis cilu portretu, —  viņa klusām sacīja.
—  Sinepes ir uz galda, —  palīgs salti atsaucās.
Mis Olsena nolūkojās paka] tēvam  un, palīgam par izbrīnu, ne 

vārda neteikusi, devās lejup. Palīgs vai svila aiz ziņkāres, bet 
bija par lepnu, lai sāktu sarunas, tāpēc tikai piegāja pie trapa.

—  Paklausieties! —  lejā atskanēja kluss čuksts.
Palīgs vienaldzīgi vēroja jūras klaidu.
—  Džek! —  meitene sauca vēl klusākā čukstā.
Viņam sametās karsti, un viņš nekavējoties devās lejup uz ka

jīti. Viņš ieraudzīja, ka mis Olsena ar dzirkstošām acīm, ar sinepju 
trauku vienā un karoti otrā rokā izpilda kara deju jaunā portreta 
priekšā.

—  N evajag! —  palīgs uztraucies noteica.
—  Kāpēc? —  viņa prasīja, pieiedama portretam gluži klāt.
—  V iņš nodomās, ka es to esmu izdarījis.
—  Tāpēc jau es jūs arī pasaucu. Jūs laikam domājat, ka man 

ļoti gribējās jūs redzēt?
—  Lieciet nost karoti! —  palīgs teica, jo viņam nemaz negribē

jās ielaisties vēl vienā sadursmē ar kapteini.
—  N elikšu vis! —  mis Olsena atsaucās.
Palīgs metās viņai klāt, bet viņa izvairījās un aizskrēja otrā pusē 

galdam. Viņš pārliecās pāri, saķēra meiteni aiz rokas un pievilka 
sev klāt; viņas pietvīkusī smejošā seja bija gluži tuvu, viņš aiz
mirsa visu un noskūpstīja to.

—  O! —  H etija sašutusi izsaucās.
—  V ai tagad atdosiet karoti? —  palīgs prasīja, vai pamirdams 

aiz drosmes.
—  Ņemiet!
Palīgs atkal paliecās uz viņas pusi, un tad viņa Jaunā priekā 

iesita viņam ar karoti —  vienreiz, otrreiz un vēl vienreiz. Tad viņa 
nometa sinepju trauku un karoti uz galda, bet palīgs, sabaidījies 
no soļiem aiz durvīm, pievērsa ienākušajam kapteinim liesmojošo 
seju, kuru rotāja trīs sinepju pikas. Apstulbušais kapteinis uzreiz 
netika pie valodas.

—  Žēlīgais dievs! —  viņš beidzot izteica. —  Nu viņš triepj ar si
nepēm pats savu personu! Savu mūžu neesmu dzirdējis par tādiem 
trikiem. Neej viņam tuvu, Hetij! Džek!

—  Kas ir? —  atsaucās palīgs, slaucīdams svilstošo seju kabatas 
lakatā.



—  V ai agrāk nekas tāds jums neuznāca?
—  Protams, ka ne, —  atbildēja aizvainotais palīgs.
—  Viņš vēl man teiks «protams, ka ne»! —  kapteinis ierē

cās. —  Jums jau jāuzvelk  trako krekls! Nē, es iešu un aprunāšos 
ar Bilu, kas darāms. Viņam tēvocis ir trako namā. Un tu arī ej pro
jām, skaistulīt!

Viņš devās meklēt Bilu un nemanīja, ka meita neseko viņam, 
tikai noiet līdz durvīm un tur apstājas, līdzcietīgi vērodama savu 
upuri.

—  Jūs nu piedodiet man, —  viņa sacīja. —  V ai ļoti svilst?
— Mazliet, —  palīgs atbildēja. —  N eraizējieties par mani!

—  Tas jums par to, ka jūs slikti uzvedāties, —  mis Olsena prā
tīgi noteica.

—  Tas taču bija tā vērts, —  palīgs atplaucis atsaucās.
—  Baidos, ka tikai nesatūkst. —  V iņa pienāca klāt un, pielie

kusi galvu, kā viszine pētīja bojātās vietas. —  Trīs zīmes.
—  Bet man bija jācieš tikai par vienu, —  palīgs atgādināja.
—  Par kādu vienu? —  Hetija prasīja.
—  Par šo pašu, —  palīgs atteica.
Un viņš atkal noskūpstīja meiteni —  kapteinim acu priekšā, jo 

tas tobrīd uzmanīgi ieskatījās gaismas lūkā, lai pārliecinātos, vai 
domātais vājprātīgais vēl atrodas kajītē.

—  V ari iet, Bil, —  kapteinis noteica aizsmakušā balsī. —  Dzirdi? 
Lasies projām un pielūko, nevienam ne vārda!

Eksperts kurnēdams aizvācās. Tēvs atkal ieskatījās lūkā un, pār
liecinājies, ka viņa meita ērti piekļāvusies pie palīga pleca, arī 
devās projām uz pirkstgaliem, drūmi apsvērdams jaunos sarežģī
jumus. Cits viņa vietā būtu nekavējoties drāzies lejā un izšķīris 
pārīti, bet «Džesikas» kapteinis bija pārliecināts, ka sasniegs savu 
mērķi ar diplomātijas palīdzību. Viņš rīkojās tik piesardzīgi, ka 
mīlētājiem nebija ne jausmas, ka viņu noslēpums kapteinim zi
nāms: palīgs padevīgi noklausījās lekciju par idiotisma sākum
stadijas simptomiem, kuru kapteinis uzskatīja par nepieciešamu 
viņam nolasīt.

Līdz nākamās dienas vidum kapteinis ne ar ko neatklāja savus 
nodomus. Viņš pat bija laipnāks nekā parasti, lai gan naids viņā 
taisni virda, kad viņš redzēja, ar kādiem skatieniem apmainās jau 
nieši pāri galdam.

—  Jā, pie reizes, Džek, —  viņš pēkšņi ieminējās, —  ka jums iet 
ar Kitiju Lonnu?

—  A r ko? —  palīgs pārjautāja. —  Kas tā par K itiju Lonnu?
Tagad bija kapteiņa reize ieplest acis, un to viņš izdarīja lie

liski.



—  K itija Lonna! —  viņš atkārtoja ar izbrīna pilnu seju. —  Tā 
meitene, kuru jūs grasījāties p recēt. . .

Palīgs tumši pietvīka, kad H etija uzmeta viņam skatienu.
—  Par ko jūs runājat? —  viņš stostījās.
—  Nezinu gan, kas jums uznācis, —  kapteinis ar cieņu atbil

dēja. —  Es runāju par Kitiju Lonnu, par to meiteni sarkanā cepu
rītē ar baltām spalvām, ar kuru jūs iepazīstinājāt mani kā ar savu 
nākamo sievu.

Palīgs atslīga krēslā un blenza viņā pārbiedētā izbrīnā, pavēris 
muti.

—  V ai tad jūs esat viņu pametis? —  kapteinis nežēlīgi turpi
nāja. —  Jūs taču paņēmāt no manis avansu, lai nopirktu viņai sa
derināšanās gredzenu. Jūs tak nopirkāt to gredzenu?

—  Neko es neesmu nopircis, —  palīgs atteica. —  E s . . .  Nē 
j e l . . .  Nu, protams .. . A k  kungs, par ko jūs runājat?

Kapteinis piecēlās no galda un līdzcietīgi, bet stingri palūkojās 
uz nelaimīgo.

—  Piedodiet man, Džek, —  viņš klīrīgi sacīja, —  ja  esmu kaut 
kā izrunājies vai aizskāris jūsu jūtas. Protams, tā nav mana darī
šana. Bet varbūt jūs teiksiet, ka neesat pat nekad dzirdējis par 
Kitiju Lonnu?

—  Protams, ka neesmu dzirdējis! —  izrunāja apstulbušais pa
līgs. —  Savu mūžu neesmu dzirdējis!

Kapteinis uzmeta viņam bargu skatienu un pameta kajīti, ne
teikdams vairs ne vārda.

«Ja viņa atsitusies savā mātē, tad viss nokārtots,» viņš ķiķinā
dams teica sev.

Pēc viņa aiziešanas kajītē iestājās neomulīgs klusums.
—  Es nezinu, ko jūs tagad domājat par mani, —  palīgs beidzot 

ierunājās, —  bet man nav ne jausmas, par ko jūsu tēvs runāja.
—  Es neko nedomāju, —  Hetija salti atbildēja. —  Pasniedziet, 

lūdzu, kartupeļus.
Palīgs steigšus izpildīja pavēli.
—  Manuprāt, viņš tikai jokoja.
—  Sāli arī, —  viņa teica. —  Paldies.
—  Neticiet tam, —  palīgs žēli lūdzās.
—  Nemuļķojieties, —  meitene salti sacīja. —  Kāda tam nozīme, 

vai es ticu vai neticu?
—  Ļoti liela nozīme, —  palīgs drūmi teica. —  Tas ir dzīvības un 

nāves jautājums.
—  Blēņas, —  H etija atteica. —  V iņa nedabūs zināt par jūsu pa

laidnībām. Es viņai neko neteikšu.



—  Ticiet man, nekādas Kitijas Lonnas man nav bijis! —  palīgs 
izmisis sauca. —  Kā jūs varat ko tādu domāt?

—  Es varu domāt, ka jūs esat loti zems cilvēks, —  viņa nicīgi 
atbildēja. —  Un vispār es lūdzu jūs nerunāt vairs ar mani.

—  Kā vēlaties, —  palīgs nomurmināja, zaudējis pacietību.
Viņš atstūma šķīvi un izgāja, bet meitene noskaitusies un sašu

tusi lika kartupeļus atpakaļ kastrolī.
Kad brauciens tuvojās beigām, viņa izturējās pret palīgu ļoti 

pieklājīgi un labvēlīgi, bet caur šo labvēlības sienu viņam neizde
vās izlauzties. Hetijai par izbrīnu, tēvs neko neiebilda, kad viņa 
lūdza atļauju atgriezties mājās ar vilcienu. V akarā pirms aizbrauk
šanas viņi spēlēja kajītē vistu un palīgs pavisam vienaldzīgā balsī 
runāja par dzelzceļa brauciena grūtībām.

—  Brauciens tomēr būs jauks, —  Hetija sacīja, kura bija pārāk 
stipri iemīlējusies, lai atteiktos no sīkiem dzēlieniem. —  Kas 
mums trumpī?

—  Nekas ļauns tev nenotiks, —  tēvs piezīmēja. —  Pīķi.
V iņš laimēja trešo reizi un, priecādamies par veiksmi, nolēma 

galīgi satriekt nomākto palīgu.
—  No kārtīm jums būs jāatsakās, kad apprecēsieties, Džek, —  

viņš sacīja.



—  Pilnīgi pareizi, —  palīgs drosmīgi atbildēja. —  Kitija kārtis 
necieš.

—  Man taču bija sacīts, ka tādas Kitijas nemaz nav bijis, —  mei
tene nicinoši aizrādīja.

—  Jā, kārtis viņa necieš, —  palīgs turpināja. —  V ai atcera
ties, kaptein, cik lieliski mēs uzdzīvojām ar viņu tovakar «Kristāl- 
pilī»?

—  Jā, tas bija vareni, —  kapteinis piekrita.
—  V ai atceraties karuseli?
—  Atceros! —  kapteinis jautri atsaucās. —  Savu mūžu to neaiz

mirsīšu!
—  Jūs un tā viņas draudzene Besija Votsone, —  palīgs turpi

nāja, kā ekstāzē nonācis. —  A k  kungs, kādus jokus jūs toreiz 
dzināt!

Kapteinis pēkšņi saspringa krēslā.
—  Par ko jūs runājat? —  viņš skarbi jautāja.
—  Par Besiju Votsoni, —  palīgs nevainīgā izbrīnā atbil

dēja. —  Par to meiteni zilajā kleitiņā, kura bija kopā ar mums.
—  Jūs esat piedzēries! —  Kapteinis grieza zobus: viņš redzēja 

slazdus, kuros bija iekļuvis.
—  V ai jūs neatceraties, ka pazudāt kopā ar viņu un mēs ar 

Kitiju meklējām jūs pa visu parku? —  palīgs turpināja, saldu at
miņu pārņemts.

V iņš uztvēra Hetijas skatienu un trīsēdams redzēja tanī maigu 
un godbijīgu sajūsmu.

—  Un tu, protams, to visu pastāstīsi mātei! —  kapteinis brēca 
pārskaities. —  Tu jau zini, kāda viņa mums ir. Tikai tev jāzina, ka 
tās ir muļķīgas izdomas.

—  Lūdzu pitdošanu, kaptein, —  palīgs sacīja, —  ja  esmu kaut 
kā izrunājies vai aizskāris jūsu jūtas. Protams, tā nav mana darī
šana. Bet varbūt jūs teiksiet, ka nekad neesat dzirdējis par Besiju 
Votsoni?

—  Par viņu dabūs dzirdēt māte, —  Hetija noteica, kamēr viņas 
tēvs tikai nespēkā tvarstīja ar muti gaisu.

—  Varbūt jūs pateiksiet man, kas ir šī Besija Votsone un kur 
viņa dzīvo? —  viņš beidzot izrunāja.

—  V iņa dzīvo turpat, kur K itija Lonna, —  palīgs vienkārši at
bildēja.

Kapteinis piecēlās, un izskats viņam bija tik bargs, ka Hetija 
instinktīvi m eklēja palīdzību pie Džeka. Un Džeks kapteiņa acu 
priekšā apskāva viņu —  un abi stāvēja labu brīdi pilnīgā klusumā. 
Tad Hetija pacēla acis.

—  Uz mājām es braukšu pa jūru, —  viņa sacīja.



OLIVIJA MENINGA, 

angļu rakstniece

CILVĒKS, KURS NOZAGA TĪĢERI

Mani šai notikumā vispirms pārsteidz tas, ka Tendijs savā laikā 
jau bija uzturējies Borstales nepilngadīgo noziedznieku labošanas 
kolonijā un paspējis pirms kara ari cietumā pasēdēt. Tā, protams, 
nav garantija, ka cilvēks vairs nepastrādās noziegumus, —  skaidrs, 
ka ne, —  bet šāda rakstura noziegumu! . . .  V iņš atradās cietumā 
nevis par kaut kādu zādzību, bet par bezkaunīgu krāpšanu. Tāpēc, 
par spīti manai labvēlībai pret viņu, es nespēju ticēt tam, ko viņš 
man stāstīja. Kad viņš beidza stāstu, es prasīju:

—  Kāpēc tu visu to izdarīji?
Bet viņš, traģiski pārgriezis acis, atbildēja:
—  Es nespēju noskatīties, kā viņu tur krātiņā, padre.
Cilvēkam  ar manu profesiju pastāvīgi jāsargājas no tādiem kā

šis Tendijs —  mēle viņam veikla, un viņš vienmēr pratīs žēlīgi iz
skaidrot pašu nelādzīgāko rīcību. Arm ijā tādus nosauc diezgan 
trāpīgā vārdā, bet man neklājas to lietot.

Man negribētos, lai mani uzskata par cietsirdīgu, bet es vispār 
neticu cilvēkiem  ar tādu ārieni kā šim Tendijam: sīki kauli, seja 
pelēka, ar puniem —  it kā pārciesta rahīta pēdas — , garš, smails 
deguns un saspringtas, viltīgas acis. Tādus es nevaru ciest. Pa
rasti, kad ieeju kamerā, viņš uzkumpis sēž kaktiņā, iespiedis seju 
rokās. Es katru reizi jūtu, pat zinu, ka viņš tīšuprāt pieņem tādu 
pozu, līdzko sadzird manus soļus.

Tomēr es izdarīju viņa labā visu, kas vien iespējams. Iztaujāju 
viņu personiski un vairākas reizes noklausījos no sākuma līdz bei
gām viņa stāstu —  jo, taisnību sakot, viens otrs uzskata, ka viņam 
nav vietas šeit, bet pavisam citā iestādē.

Es iepazinos ar viņu vācu  sanatorijā, kas atrodas Skopusa kalnā. 
V iņš bija  no tiem, kurus izglāba no kāda nogremdēta transporta. 
Pirms viņu pievāca, viņam bija nācies pārāk ilgi nokulstīties pa 
Vidusjūras viļņiem, un viņam bija sācies tuberkulozes process 
plaušās. Kad es stājos amatā, viņš jau  bija nogulējis ar pneimoto- 
raksu pusotra gada. Slimība bija nopietna, grūti izārstējama, tas 
tiesa, bet tomēr neviļus nāca prātā, ka Jeruzalemes sanatorijā 
daudz patīkamāk uzturēties nekā Rietumu tuksnesī.

V iņš man nepatika jau pašā sākumā. Kopā ar vairākiem  citiem 
slimniekiem viņš gulēja uz terases, un, kad es gāju ārā, viņa ače-



Ies noslīdēja no manas m ācītāja apkakles uz cigarešu bloku, kuru 
bija saņēmis no zaldātiem atsūtītajām dāvanām, un sejā parādījās 
bezkaunīgs smīns. Tas tūliņ nozuda, līdzko viņš pamanīja manu 
skatienu. Es zinu, ka šādām personām armijas garīdznieks ir īsts 
atradums, taču, ja  jūs esat manā līmenī —  nu, teiksim, mazliet 
augstāk par vidējo — , tad diezin vai jums būs liels prieks kalpot 
viņiem  par slaucamu govi.

Parasti es uzkavējos terasē minūtes trīsdesmit četrdesmit, lai 
parunātos ar puišiem. Ja kādam bija grūtības vai jautājumi, es 
allaž labprāt palīdzēju. Tendijs jautāja tikai vienu: kāda izskatās 
pilsēta aiz sanatorijas sienām. V iņu bija atveduši nakti sanitār- 
vilcienā un tūliņ atgādājuši uz hospitāli. Jeruzalemi viņš nemaz 
nebija dabūjis aplūkot un ļoti interesējās, kas tā ir par pilsētu.

—  Kāda tā izskatās, padre? —  viņš jautāja man, un es neviļus 
nodomāju: «Bet kāda tev tur daļa?» Liekas, guļ te cilvēks bez kā
dām rūpēm, viņa priekšā neparasti skaists skats uz N āves jūras 
ieleju, uz kuru varētu lūkoties nepārtraukti. Kas viņam nedod 
mieru?

Es vienmēr atbildēju vispārīgi —  sak, ceru, ka jūs, puiši, drīz 
paši visu dabūsiet redzēt. Un, lūdzami, nepiemirstiet: līdzko cel
sieties kājās un sāksiet staigāt, tā pirmais apciemojums klostera 
sētā pie mums uz tasi tējas. Tā atrodas vecpilsētā, un es pats izva
dāšu jūs pa svētajām  vietām.

Taču, kad Tendijam atļāva pirmo reizi doties uz pilsētu, viņam 
ne prātā nenāca iegriezties pie manis. Pēc viņa vārdiem, viņš visu 
dienu esot nosēdējis olīvu birzī kalna galotnē un raudzījies uz 
veco namu jumtiem aiz pilsētas mūriem.

—  Nu, kāda tev pirmajā acu uzmetienā likās svētā pilsēta? —  
es vaicāju.

—  Lieliska pilsēta, ser, —  viņš atbildēja tēlotā sajūsmā. —  V isi 
tie jumoli un torņi —  traki skaisti.

Kad viņš beidzot sadūšojās doties lejup no kalna, tad sākumā 
acīmredzot bija gājis pa galveno ceļu gar ebreju universitāti 
vienā no šiem drūmajiem jaunajiem  kvartāliem, kuri atgādina —  
it sevišķi karstā gadalaikā —  Bermingemas priekšpilsētu graustus. 
Tur viņš bija kaut kā ieklīdis zvēru dārzā. Es, piemēram, pat ne
zināju, ka Jeruzalemē ir zvēru dārzs, kamēr viņš man to nepa
teica. Pēc tam es aizgāju uz turieni. Kad es tur ierados, bija ziema, 
gaisā varēja manīt dzestrumu, pēc rudens lietavām bija sadīgusi 
zaļa zālīte, bet tik  un tā šī iestāde izskatījās nožēlojama.

Bet, kad Tendijs tur ieklīda, bija pats vasaras vidus, un dzīv
nieku ļodzīgie, aplupušie krātiņi rēgojās uz izdegušās, akmeņai
nās zemes kā vecas kastes izgāztuvē. Tur bija dažādu sugu putni



un daži nelieli dzīvnieki —  lapsas, jenoti, gazeles; jāsaka, tas bija 
viss, bet, kad Tendijs tur ieradās, zvēru dārzā bija vēl tīģeris.

Stāstīdams par tīģeri, Tendijs ikreiz nolaiž acis, švīkā ar kāju 
un berž ar plaukstu lūpas un zodu. Nezinu, kas šādā veidā izpau
žas —  mulsums vai varbūt vainas apziņa — , bet stāsta viņš par 
tīģeri ļoti daiļrunīgi. Sargs pateicis viņam, ka tīģeris nokļuvis šeit 
gluži maziņš, bet toreiz viņš jau  bija gandrīz pilnīgi pieaudzis. 
V iņu joprojām  turēja mazuļiem paredzētajā koka krātiņā, bet bla
kus cēla jaunu no dzelzs un betona. Pagaidām jaunais tīģeris sa
vas spīdošās spalvas un lāsmojošo muskuļu krāšņumā, veselīgi 
tīrīgs, kādi dzīvnieki parasti mēdz būt, kad nule sasnieguši brie
dumu, plosījās un svaidījās pa krātiņu kā nelabā apsēsts. Koka 
režģi drebēja no viņa lēcieniem. Ja viņš būtu iedomājies izlauz
ties, ceļš uz brīvību būtu pārāk viegls, bet par brīvību viņam ne
bija  jausmas. Tā viņam bija sveša, lai gan viņu svēla ugunīgā 
zemapziņas atmiņa.

Atvainojos, ka kļūstu patētisks, kad runāju par šo tīģeri. Jāat
zīstas, ka Tendijs aprakstīja viņu taisni iedvesmoti, un viņa sa
jūsma gribot negribot pielipa man. V iņš stāsta, ka tīģera līganajās 
kustībās, viņa spalvu un degošo acu zeltainajā lāsmojumā bijis 
jaušams nebrīvais dzīves spēks un pamodušās vēlmes, kurām 
lemts izgaist neīstenotām, tāpat kā pašam zvēram lemts nonīkt un 
nomirt aiz vecum a dzelzsbetona krātiņā, kuru viņam  uzcēluši. Un 
Tendijs pēc viņa vārdiem  tur nostāvējis veselu stundu, tīksmināda
mies par vareno ķetnu precīzo stāju un līniju un krāsu pilnību.

Krātiņā, kurš tikko trīsreiz pārsniedza viņa ķermeņa garumu, 
tīģeris staigāja no viena kakta uz otru, un ik reizi viņa ķetnas 
spēra vienu un to pašu soļu skaitu. Tendijs redzēja viņā nāvei 
nolemtu radību, skaistu, nāvei nolemtu radību! V aru  iedomāties, 
ka tīģeris patiešām bija trūcīgā zvēru dārza lepnums un krāš
ņums. 2 ēl vienīgi, ka viņa nav tur arī tagad, lai iepriecētu šo 
kvartālu nelaimīgos iemītniekus, žēl no visas sirds.

Tendijs sāka bieži apmeklēt zvēru dārzu un kādreiz —  tāda ir 
viņa versija, pie kuras viņš tiepīgi turas, —  ne aiz šī, ne aiz tā 
iedomājās «glābt» tīģeri. Interesanti, ka tieši tanī laikā viņš ne
gaidīti spēji atlaba. Pēdējos pāris mēnešos viņš dirnēja palātā ne 
īsti slims, ne vesels, bet tad pēkšņi pilnīgi pārvērtās. Atceros, ka 
toreiz es piedēvēju to visu kara tuvajām  beigām, bet varbūt nav 
izslēgts, ka pamodusies interese par tīģeri arī tur spēlējusi savu 
lomu.

Pēc viņa vārdiem  doma nozagt tīģeri viņam ienākusi prātā 
todien, kad, ieskatījies zvēru dārzā, viņš ieraudzījis, ka jaunais 
krātiņš ir gatavs un sargi grasās tīģeri pārvietot. V iņi savienojuši



abus krātiņus ar segtu koka tiltiņu un atstājuši tā, gaidīdami, ka 
zvērs aiz intereses pats pāries uz jauno mītni. Tendijs redzēja, 
ka tīģeris pārtraucis bezgalīgo staigāšanu pa krātiņu un ar tukšu, 
vienaldzīgu skatienu veras melnajā, rēgainajā caurumā. Brīdi pa
stāvējis, viņš atkal atsāka staigāt, bet pēc pāris lokiem no jauna 
apstājās pie ieejas uz tiltu. Šoreiz viņš ne vien skatījās, bet pie
gāja klāt, apostīja visu, pat uzlika priekšējās ķetnas uz tiltiņa grī
das, it kā grasītos lēkt uz turieni, bet tad graciozi un sparīgi no
laidās uz vecā krātiņa grīdas un atsāka staigāšanu no viena kakta 
uz otru.

Tendijs apgalvo, ka visu laiku stāvējis un mēģinājis iedvest 
tīģerim, lai viņš nepāriet uz jauno krātiņu.

—  Bet kāpēc, mans draugs? —  es prasīju. —  Šim jaunajam krā
tiņam taču vajadzēja kļūt par tīģera jaunajām mājām.

—  Mājām! —  Tendijs drūmi iesmējās. —  Par cietumu, jūs gri
bat teikt. Nu, galu galā tas nabaga zvērs tomēr pārgāja uz turieni. 
Vientiesīgi pārgāja, lai arī skatījās piesardzīgi. Un tad tanī pašā 
mirklī es arī nolēmu viņu izglābt.

—  V ai tu esi pārliecināts, ka runa ir par glābšanu, Tendij? —  
es smiedamies jautāju, jo  laipnība jau nekādus pienākumus neuz
liek. —  V ai pareizāk nebūtu lietot vārdu «zādzība»?

—  Kāda velna pēc tad man vajadzētu zagt tīģeri? —  viņš savu
kārt jautāja. Saprotams, ka uz tādu jautājum u es nevarēju at
bildēt.

V iņš tūliņ sāka apdomāt, kas un kā darāms. Vispirms viņš sāka 
atlikt naudu no algas nedēļām ilgi —  līdz tam laikam, kad varēs 
īstenot savu plānu. Tad viņš iedraudzējās ar sargiem. A bi bija mā
cījušies kopt dzīvniekus Vīnē, bet no visiem  Eiropas ebrejiem  Pa- 
lestīnā Austrijas ebreji ir paši miermīlīgākie, un Tendijam ar viņa 
laipno izturēšanos iegūt viņu draudzību nenācās grūti. V iņ i lab
prāt atbildēja uz Tendija šķietami nevainīgo taujāšanu par tīģeru 
barošanu un kopšanu. V iņš nesa tiem dāvanas no armijas ve i
kala —  dažādas mantas, kuras civilajiem  bija grūti dabūt: konser
vus, tēju, cukuru, ziepju skaidas, —  un drīz vien kļuva par gai
dītu viesi katrā laikā, kad vien sadomāja ierasties sargbūdā uz 
tasi tējas vai kafijas. Smēķējot un pļāpājot viņš noskatījās, kur 
viņi glabā krātiņu atslēgas, iepazinās ar viņu parašām, piemēram, 
ka «šabatā», tas ir, no piektdienas vakara līdz sestdienas vaka
ram, zvēru dārzu aizslēdz un visi cilvēki no turienes aiziet. Orto
doksālie ebreji, kuriem Jeruzalemē liela vara, bija pratuši pakļaut 
saviem stingrajiem noteikumiem visu pilsētu. Ebreju lazaretē 
slimniekiem nav brīv sestdien ar zvanu izsaukt kopēju, tāpēc arī 
zvēru dārza iemītniekus vienu dienu nedēļā atstāj savā vaļā.



Līdz karam Tendijs uzskatīja sevi par piederīgu kriminālno
ziedzniekiem, bet armijā šīs jūtas izgaisa, jo  tur praktiski nav per
soniska īpašuma un likumam jāpasargā nevis vairākum s no mazā
kuma, bet otrādi. Savā agrākajā dzīvē Tendijs bija juties kā zivs 
ūdenī, jo tur, kā saka, lai dievs tam palīdz, kas nelaiž garām savu 
labumu, un, kamēr viņš nesaslima, viņš ar savu kriminālo pagātni, 
protams, savu labumu garām nelaida. Un tagad viņš atkal lika lietā 
savus talantus. Nostiprinājies zvēru dārzā, viņš izdarīja šādu gā
jienu: iekļuva armijas štābā, kurš bija novietots «Ķēniņa Dāvida» 
hotelī. Viņš bija dabūjis zināt, ka tur kādā štāba nodaļā strādā par 
rakstvedi viņa Kairas laiku paziņa Klārks, kurš ieguvis kaprāļa 
pakāpi. Tendijs zilajā parādes formas tērpā uzsēdās uz hoteļa sē
tas un sēdēja tur tik ilgi, kamēr Klārks iznāca ārā paēst pusdienas.

—  Sveicināts, Nobij, —  Tendijs sacīja.
—  Sveicināts, Ten, —  Klārks atsaucās. —  Dzirdēju, ka tu esot 

te uz sēkļa.
Tā tika atjaunota pazīšanās, kura bija pārtrūkusi, kad Tendiju 

aizcēla projām no Kairas. Arm ijas dzīves vienmuļība, garlaicība, 
mūžīgā neapmierinātība ar visu ir pietiekams pamats, lai tuvinātu 
divus uz labu laimi ņemtus karavīrus apmēram vienādā dienesta 
pakāpē. Klārks nebūt nebrīnījās, ka viņa draugam «privātām va 
jadzībām» uz laiciņu nepieciešama Ēģiptes liela mēroga militāra 
karte, kādas karājas pie visu štābu sienām. Kas tās par «privātām 
vajadzībām», Klārks interesēties nedomāja. Kaut arī tās būtu ne
likumīgas —  lai dievs palīdz Tendijam nepalaist garām savu la
bumu! Klārku interesēja tikai tas, ka Tendijs atmaksai par karti 
piedāvāja savu veselas nedēļas cigarešu devu.

Tā kā Klārks labi pazina seržantu kartogrāfu, tad varēja  aiz
ņemties no tā uz neilgu laiku jebkuru karti, un, tā kā Klārku pa
zina arī militārā apsardze, tad viņš varēja paiet garām sargzaldā- 
tam ar jebkuriem  papīriem padusē, tāpēc pagādāt Tendijam karti 
viņam nebija grūti. Tendijam klājās grūtāk, jo  viņam vajadzēja iz
pētīt visas ziemeļaustrumu Āfrikas, Sudānas un Kongo kartes, 
kamēr viņš atrada meklēto —  teritoriju, ko apzīmē ar vārdu 
«džungļi».

—  Sešas nedēļas man vajadzēja iztikt bez cigaretēm, —  viņš 
man atzinās.

—  Bet kāpēc tev tā bija jārīkojas, Tendij? —  es prasīju.
—  Es taču jums sacīju: man sirds sāpēja, domājot, ka viņam 

viss mūžs būs jāpavada tai dzelzsbetona krātiņā. Nu, un tad man 
radās dzīves jēga.

—  Dzīves jēga! —  es sašutu. —  Apkārtnē tik daudz visādu 
dieva brīnumu, bet viņam, ko neteiksi, trūkst dzīves jēgas.



V iņš blenza grīdā un sēdēja ar tādu izskatu, it kā gribētu sacīt: 
lai cik tas dumji, bet jums neko ieskaidrot nevar.

—  Nu, bet tālāk, Tendij, —  es mazliet skarbāk teicu. —  Ko tu 
darīji pēc tam?

Pēc tam viņš bija apgādājies ar zaldāta parasto formas tērpu, 
paskaidrodams seržantam mantzinim, ka viņam apnicis vazāties 
kā muļķim parādes tērpā it kā nezin kādam ievainotam varonim, 
bet gribas būt tādam kā visiem un mazliet palūkoties, kā te cil
vēki dzīvo. Karš neatvairāmi tuvojās beigām, disciplīna pamazām 
atslāba, un visiem bija vienalga, vai Tendijs staigā zilā vai haki 
krāsas formas tērpā. Taču tagad, kad viņš bija parastajā formā, 
praktiski vesels un varēja  nākt un iet, kad grib, viņu jebkuru 
brīdi varēja pārcelt uz atveseļošanās sanatoriju Vidusjūras pie
krastē. Zaudēt laiku vairs nedrīkstēja.

V iņš pacentās iemantot virsmāsas un galvenā ārsta uzticību, 
izdarīja viņiem visādus pakalpojumus, lai viņi sevišķi nepūlētos 
viņu izrakstīt, un labprāt devās uz pilsētu viņu uzdevumā. Parasti 
šie uzdevumi neveda viņu tālāk par itāliešu vai vācu  hospitāļiem 
Praviešu ielā, taču dažreiz viņu sūtīja uz armijas štābu nodot 
kādu vēstuli vai saņemt paciņu. Ticis garām sargzaldātam, viņš 
papūlējās iespējam i ilgāk pakavēties pie štāba istabas durvīm. 
Līdzko dežūrvirsnieks no turienes iznāca, Tendijs tūliņ iebāza 
galvu pa durvīm. Ja istabā kāds atradās, viņš nomurmināja:

—  Piedošanu, ser, es pie majora, ser, —  un aši aizcirta durvis, 
zinādams, ka neviens nepacentīsies piecelties un sekot viņam. Ja 
turpretī istabā neviena nebija, viņš uz pirkstgaliem aši pieskrēja 
pie galda, paķēra tukšu komandējuma veidlapu, uzsita tai spie
dogu un izšmauca ārā, neatstājis nekādas pēdas. Tā viņš iemanī
jās sagādāt kādu desmitu komandējuma veidlapu, vienu veidlapu 
ar dežūrvirsnieka parakstu un militārās smagās mašīnas ceļazīmi. 
Pēc viņa vārdiem, nekļūdīgais instinkts bija pavēstījis viņam, cik 
ilgi var uzturēties štāba istabā, lai netiktu pieķerts.

—  Ja man va jag  kaut ko ievilkt, tēv, —  viņš man skaidroja,
—  tad man uznāk kaut kas tāds, ka es uz visu raugos kā no malas un 
skaidri redzu, cik tālu varu iet bez bailēm. Un, ja  nu ķeros pie 
darba, tad strādāju bez iegāšanās. Ķibeles gadās tikai tad, ja  sāku 
kaut ko tādu, kas nav manā žanrā.

V iņš nezināja, cik tālu sniedzas Britānijas robežjosla, tāpēc no
lēma apgādāties ar tukšām komandējuma veidlapām un pildīt tās 
ceļā pēc vajadzības. Šim nolūkam bija nepieciešama rakstāmma
šīna. Bez tam vē l vajadzēja kravas mašīnas, benzīna kannu, lai 
pietiktu visam ceļam caur tuksnesi, un vairāku sešmārciņu kon
servētas gaļas bundžu, ja  ceļā nāksies grūti pagādāt tīģerim



svaigu kamieļa gaļu. Viņš saprata, cik bīstami zagt visu vienā 
vietā, tāpēc paņēma savā hospitālī tikai vienu kannu ar benzīnu 
un vecu portatīvu «Remingtonu», kurš jau mēnešiem ilgi stāvēja 
māsas saimnieces kabinetā bez kāda labuma, tā ka to sāka meklēt 
tikai divas nedēļas pēc Tendija noslēpumainās nozušanas.

Borstalē viņš bija m ācījies par šoferi mehāniķi, bet savas zinā
šanas dabūjis likt lietā tikai tad, kad armijā viņu ielika par trans
porta mašīnas vadītāju. Tāpēc armijas smagās mašīnas viņš pa
zina kā savus piecus pirkstus un neaizdzina vis pirmo uz ielas pa
trāpījušos mašīnu, kuras nozušanu atklātu stundas laikā, bet jaukā 
mēness naktī devās uz vecu  kravas mašīnu izgāztuvi Mustraras 
rajonā un saveda kārtībā vienu tur pamestu mašīnu. Mēness nak
tis Jeruzalemē ir gaišākas par ziemas dienu Londonā, tāpēc viņš 
mierīgi varēja strādāt neliela elektriskā lukturīša gaismā. Benzīna 
tvertnes šīm mašīnām bija tukšas, un vispār mašīnas bija pames
tas tādā izskatā, ka apsardzei pilnīgi pietika ar vienu zaldātu no 
vietējiem  brīvprātīgajiem . Šis sargs mierīgi gulēja, kamēr Tendijs 
ielējis tvertnē nozagto benzīnu, neizveda pa vārtiem  grabošo ma
šīnu, un tad sargs droši vien uzskatīja par labāku neziņot nevie
nam par notikušo zādzību. N eviens nemanīja, ka trūkst šīs mašī
nas, kamēr pats Tendijs neatzinās, ka to nozadzis.

A r  mašīnu viņš nobrauca tieši uz «Poļu ģimenes pusdienu» ēd
nīcu, «iespiedās», ar viņa vārdiem izsakoties, noliktavā un aiz
veda no turienes simt sešmārciņu kārbas ar liellopu gaļas konser
viem. Tikt pie benzīna bija daudz grūtāk. Benzīna noliktavas 
apsargāja stingrāk nekā norakstītās mašīnas, tāpēc viņš nolēma 
atlikt benzīna gādāšanu līdz tam laikam, kad nonāks tālākos tuk
snesīgos rajonos, kur benzīna noliktavas tik rūpīgi neapsargā.

Atceros, kāds tracis sacēlās sakarā ar poļu ēdnīcas aplaupīšanu. 
Mēnešiem ilgi aplaupīšanu piedēvēja «Irguna» teroristiem, jo  an
gļu zaldāti taču nezagtu konservus, ja  var nozagt ko labāku. Man 
šķita dīvaini, ka Tendijs bija rūpējies vienīgi par tīģera uzturu.

—  V ai sev tu neko nepievāci? —  es prasīju. —  N evienu kārbu 
ar lasi? N evienu cepumu kārbiņu?

—  Nē, tēv. Man taču bija benzīna kannas, tad v ē l tās kārbas, 
vietas jau nebūtu. Tīģeris nevarētu ne apgriezties. Un es taču arī 
pats varu ēst konservus. M ēs jau esam pieradināti. Ko gan es pa
ķēru, tā bija skārda kārba ar tēju. Tuksnesī moka slāpes, un tad 
ir labi izslēgt motoru un uzvārīt krūzīti ar verdošu ūdeni no 
radiatora.

—  Bet kā tu saskaņoji datus ceļazīm ē ar savu aizdzīto mašīnu?
V iņš notirināja roku gaisā: —  A , šo to ieskribelēju, —  norādī

dams, ka, sak, tas ir pārāk viegli, tur nav ko skaidrot.



—  Un ko tad tu darīji tālāk?
Viņš pastāstīja, ka pēc tam aizbraucis uz dežurējošo benzīna 

punktu un tur viņam kā īstam mašīnas vadītājam, kuram papīri 
pilnīgā kārtībā, ielējuši benzīnu un ūdeni un piesūknējuši riepas.

—  Un pēc tam, —  viņš turpināja, —  es braucu pēc tīģera.
—  Tā laikam bija gan grūta operācija.
—  Kas par niekiem! Pārlēkt pār žogu, atlauzt sargbūdas durvis, 

paņemt atslēgas, atslēgt vārtus, iebraukt ar mašīnu, ielikt tanī ga
balu gaļas, atvērt krātiņu, nostādīt tiltiņu ar brīvo galu ma
šīnā —  sēdi un gaidi! Tīģerim interesanti, viņš iet palūkoties, kas 
tur ir. Es pievācu tiltiņu, aizcirtu kastes durvis, un lieta darīta. 
N epagāja ne stundas ceturksnis.

—  Ja tā paklausās, tad patiešām vienkārši, —  es piekritu.
—  Bet tu tomēr esi bijis ārkārtīgi apķērīgs.

V iņš kautri nodūra acis un atteica:
—  Ko nu! Tīrās blēņas.
Es jau grasījos nolasīt viņam lekciju, ka ikkatram cilvēkam  

pienākums attīstīt savus talantus un izlietot tos labiem mērķiem, 
taču, lai kā lauzīju galvu, tomēr nevarēju atrast Tendija talantiem 
citu izmantojumu.

Tātad viņa rīcībā bija kravas mašīna, simt kārbu konservētas 
gaļas, kārba ar tēju, rakstāmmašīna un tīģeris. Pirms viņš pameta 
zvēru dārza teritoriju, viņš apskatījās, vai tur nav kas derīgs, ko 
paķert reizē ar tīģeri, un pievāca krātiņā nolikto dzirdināmo 
trauku, suku ar garu kātu un ķipi, lai varētu tīrīt kravas kasti 
caur kabīnes pakaļējo lodziņu. V ēl viņš atrada krātiņā gabalu ka
mieļa gaļas un iemeta to uztrauktajam zvēram, kurš jau sāka sis
ties pret jaunās, šaurās mītnes sienām.

—  Kā tev šķiet, vai tīģeris labi jutās kravas mašīnā? —  es 
jautāju.

—  V ar būt, ka nejutās vis, —  Tendijs piekrita, —  bet tas taču 
bija uz laiku. Bez tam, kad uz ceļa neviena nebija, es atvēru lūku 
jumtā, lai izvēdinās. Svītrainais to taisni justin juta.

—  Ko tad?
—  Nu, ka es vedu viņu uz dzimto pusi.
Par to es misteram Tendijam būtu varējis pastāstīt kaut ko in

teresantu, bet es taupīju to uz beigām, kad būšu noklausījies visu 
līdz pēdējam sīkumam.

—  Nu? Tad sākās īstās grūtības? —  es pateicu priekšā. V iņš 
mazliet izbrīnījās, un es paskaidroju: —  Tavs bezgalīgais ceļo
jums caur Ēģipti un Sudānu uz Kongo!

—  V iens vienīgs prieks! —  viņš dedzīgi atsaucās. —  Tūliņ aiz 
Radžas man patrāpījās prāva benzīna noliktava. Es jau  agrāk biju



par to dzirdējis un zināju, ka braukšu tai garām. A pturēju mašīnu 
pie pašām dzeloņstieplēm un pārkāpu pāri sētai. Paņēmu piec
desmit kannas, nokrāvu kārtīgi uz jumta, pārsēju, sastiprināju īsti 
pamatīgi, kā nākas. Pēc tam Sinajā piestājos pie auto kolonnas un 
braucu līdzi. Kopā ar visiem  pārbraucu pār robežu —  pat koman
dējuma apliecību nevajadzēja rādīt. 2 ēl gan! Tā bija vareni no
strādāta, ne gailis nedziedātu pakaļ. Tur es uzskribelēju jaunu ap
liecību līdz V adi Halfai un, kad nokļuvu Asjutā, piestājos pie ci
tas auto kolonnas, kura veda kravu uz Hartumu. V isā šai ceļā man 
neviens velns neko nejautāja.

—  Nu, bet tīģeris?
—  Es viņu ēdināju nakti. Pie mašīnas viņš drīz vien pierada. 

A ri tumsa viņam laikam iepatikās, viņš arī nestaigāja tik daudz 
kā zvēru dārzā. Tīģeris jau ir īpašīgs zvērs. Lai kādreiz ierēktos 
vai ko —  nepavisam ne. Tikai šad tad tā kā iekāsējās, bet es ik 
reizi teicu, ka, sak, esmu apaukstējies, rīklē kaut kas kasās. Pie
turās es vienm ēr atstāju mašīnu tālāk no citām, tīrīju  kravas 
kasti, ēdināju un dzirdināju tīģeri. V iņš pie manis drīz vien pie
rada un neuztraucās, kad es saimniekoju. Es jau, tiesa, biju vien
mēr piesardzīgs. Dažreiz viņš guļ tāds pavisam miegains, liekas, 
varētu pieiet un paglaudīt, bet es nekad neriskēju. Dažkārt viņš 
pēkšņi sāk sisties gar sienām, puiši prasa: «Kas tur par troksni?» 
Taču nevienam nenāca prātā, ka man kravas kastē ir tīģeris. Un, 
ja  viņam nakti uznāca kāss, tad visi vainoja šakāļus, jo to jau 
tuksnesī velnišķīgi daudz. Un es visus brīdināju, ka es vedu uz 
Hartumas virsnieku ēdnīcu zvērādas izstrādāšanai.

Tendijs palūkojās manī, it kā gaidītu, lai es tūliņ novērtēju šo 
viņa jauno viltību. Taču es nesapratu un tikai iesmējos:

—  Tātad, ja  viņi ieraudzītu tīģeri, tad domātu, ka tā ir kāda at
dzīvojusies zvērāda?

—  Tad nē jel, —  Tendijs nopietni atbildēja. —  Tikai tanīs pla
tuma grādos mašīna sāka stipri smirdēt. No tās nāca tāda tlģerīga 
dvaka.

—  Saprotu, —  es sacīju. —  Jāatzīstas, ka tu visu biji labi pare
dzējis. Droši vien šādas īpašības tev palikušas no agrākās profe
sijas, vai ne?

Viņš nokāra galvu un nomurmināja:
—  Tā jau  ir, padre.
Grūtības sākās pēc tam, kad viņš Hartumā pameta auto ko

lonnu. Līdz tam viņš bija ceļojis kopā ar lielu karavānu, tuksnesī 
viņu gaidīja noteiktas pieturvietas, uzturs, ūdens un benzīns, sa
biedrība. Nu viņš palika viens pats.



—  Taču tīģerim tā bija labāk, —  Tendijs piezīmēja. —  Atkrita 
vajadzība slēpties.

V iņš nepamanīts aizlavījās ar savu mašīnu, kad viņi stāvēja 
nometnē pie Hartumas mūriem. Viņam  bija ienācis prātā ne
braukt taisnā ceļā caur tuksnesi uz E1 Obeidu, bet turēties Baltās 
Nīlas tuvumā, lai vajadzības gadījumā apgādātos ar ūdeni. Viņš 
brauca nesteigdamies, piestājās N īlas ciematos, ēda tur, bet nak
tis pavadīja zem savas mašīnas. Līdz šim ceļojums nebija viņam 
maksājis ne penija, tagad vajadzēja ķerties pie saviem ietaupī
jumiem, lai pirktu pApas, maizi un svaigu dzeramo ūdeni. Laiku 
pa laikam lielākos ciematos viņam laimējās nopirkt arī benzīnu, 
bet tas gadījās reti. Jau pirms Džubas viņš bija izlietojis divpa
dsmit kannas benzīna un tīģeris apēdis pusi konservu. Šajā arābu 
pasaules daļā pat kamieļa gaļa ir retums, un Tendijs tika pie 
svaigas gaļas vienīgi tad, ja  ciemā bija nobeidzies kāds dzīv
nieks. Karstums tanīs platumgrādos laikam bija apstulbinošs, un 
tumšajā kastē ieslēgtais nelaimīgais zvērs, kuru m ocīja mušas un 
moskīti, labi vis nejutās. Tendijam uzmācās raizes. Tīģeris acīm
redzot cieta aiz gaisa, gaismas un kustību trūkuma. V iņš kļuva 
miegains, spalva zaudēja spīdumu. Tendijs redzēja, ka pilnīgi iz
tīrīt kravas kasti viņam neizdodas un tai sen nepieciešama ģene
rāltīrīšana. Stāvokli atvieglināja tas, ka atkrita vajadzība slēpt 
tīģeri, tāpēc, iebraucis kādā lielā, svarīgā ciematā uz Sudānas 
robežas, Tendijs pieprasīja, lai pie viņa atved vietējo  vadoni. 
Kad vadonis teju pat visa ciema pavadībā ieradās pie Tendija, 
pēdējais teica runu drausmīgā arābu žargonā, ko bija samācījies 
Palestīnā. V iņš paskaidroja, ka brauc atbildīgā uzdevumā pie 
Ugandas diženā baltā vadoņa un ved tam A nglijas karaļa dāvātu 
dzīvu tīģeri. Tīģeris cieš aiz karstuma un šaurības, un, ja  ciemata 
iedzīvotāji palīdzēs atvieglot viņa likteni, tad viņus bagātīgi ap
balvos nākamreiz, kad Sudānas valdības pārstāvis brauks pa šo 
ceļu.

Nekādi gan neaptveru, kā ciemata iemītnieki varēja Tendiju 
saprast. Arābu valodai katrā zemē ir sava izloksne, un Dienvid- 
sudānas valodai ir tikai attāla līdzība ar to valodu, kādu runā Pa
lestīnā. Taču ciemata iemītnieki bija sajūsmā gan par Tendiju, 
gan viņa tīģeri un arī par apsolīto balvu. V iņi ar prieku stājās 
pie darba un Tendija vadībā uztaisīja izturīgu koka krātiņu. Kad 
viņi ieraudzīja, ka Tendijs grasās atvērt kravas kastes durvis, 
visi ziņkārē sastājās apkārt, un Tendijs izbrīnā noprata, ka v i
ņiem par tīģeri nav nekādas jausmas. Ieraudzījuši milzīgo zvēru, 
kurš gulēja uz grīdas, miegdams acis, kad saule pirmo reizi pēc 
tik daudzām dienām apspīdēja viņa migu, viņi kā vienā balsī



iekliedzās pārsteigumā un gavilēs. Lai cik tas dīvaini, bet viņiem 
nebija ne mazāko baiļu.

—  V arēja  domāt, ka viņi tīģeri savu mūžu nav redzējuši, —  
Tendijs piebilda.

Viņš lika pacelt krātiņu vienā līmenī ar kravas kasti, ievili
nāja tīģeri krātiņā ar svaigas gaļas gabalu, tad aizcirta un aizslē
dza krātiņa durvis, un iedzīvotāji apstāja to no visām pusēm, 
vērodami zvēru, kurš ņurdēdams grauza cienastu. Tendijs tikmēr 
iztīrīja mašīnu, un pēc tam tīģeri ar visu krātiņu iecēla mašīnā 
atpakaļ, tā ka Tendijs varēja  tagad braukt ar vaļējām  durvīm un 
bez bailēm tikt pie vistālāk novietotajām  konservu kārbām.

—  Ij viņam bija mierīgāk, ij man labāk, —  viņš teica. Ciemata 
vadonim viņš iedeva vienu mārciņu Sudānas sterliņu un brauca 
tālāk.

—  Kāds tur bija apvidus? —  es ievaicājos kā cilvēks, kas nav 
vienaldzīgs pret dabas skaistumu.

—  Labāks par labu, —  Tendijs atbildēja. —  Tūliņ bija re
dzams, ka braucu pareizi —  tuksnešu aizvien mazāk, augu valsts 
aizvien bagātāka, krāšņāka, kā jau  tīģeriem  domāta. C ilvēki arī 
aizvien melnāki, kā jau  pienākas. Tuksnesis jau  bija mani nobie
dējis. Domāju, ka tam nebūs nekāda gala un es nekad netikšu pie 
džungļiem. Taču tagad es biju mierīgs —  viss ritēja, kā vajadzīgs.

/



Ugandā viņam sāka patrāpīties baltie, kuriem bija rančo un 
fermas plašajā savannā. Tie uzņēma viņu laipni, palīdzēja ēdināt 
un dzirdināt tīģeri un sniedza nepieciešamos norādījumus par 
ceļu, bet viņa stāsts par to, ka viņš ved tīģeri uz Elizabetvilas 
zvēru dārzu, acīmredzot likās viņiem  aizdomīgs.

Tieši tolaik Kairas pavēlniecība sāka saņemt jautājum us no 
dažādām vietām  par Britānijas armijas ierindnieku, kurš ceļo pa 
Centrālo Ā friku  ar tīģeri kravas kastē. Šos jautājumus neuztvēra 
nopietni, un tikai pēc mēneša, kad Tendijs jau  atradās varas 
orgānu rokās, tie iedomājās vismaz pārbaudīt viņa liecību.

Baltie viņu apgrūtināja ar pārāk daudziem jautājumiem, un 
viņš sāka no tiem vairīties. V iņš joprojām  brīnījās par vietējo 
iedzīvotāju interesi par tīģeri (kāpēc tas tā, vai tad Uganda nav 
pilnum pilna ar tīģeriem?), bet viņš baidījās modināt aizdomas 
ar jautājumiem, uz kuriem viņam pašam vajadzēja zināt atbil
des. Ja viņš būtu sācis vietējos izjautāt, tad daudz ātrāk būtu 
dabūjis zināt to, ko es viņam atklāju pēc vairākiem  mēnešiem, 
kaut gan grūti pateikt, ko viņš tad būtu darījis.

V iņš jau bija izbraucis cauri Ugandai un šķērsojis Kongo ro
bežu, un apvārsnī viņa priekšā melnoja meži, kuri arī bija viņa 
ceļa mērķis. V iņš meta lielus līkumus, kur vien kaut ko manīja 
no civilizācijas. Apkārtne bija auglīga, bagātīgi veldzēta, un 
Tendijs dabūja ciematos pietiekami daudz banānu un miltu, bet 
tīģeris tiesāja pēdējo konservu desmitu. A rī benzīns nāca uz bei
gām, bet Tendijs, vērodams džungļu melno sienu, bija pilnīgi 
mierīgs un nemaz nebažījās par to, kā tiks atpakaļ. Beidzot pēc 
kāda laika viņš sasniedza tropisko mežu. Tomēr viņš tur neiz
laida tīģeri. V iņš iebrauca veselu jūdzi biezajā, zaļajā saaudzē 
un tikai tad nolēma, ka pienācis brīdis, kad jāatver krātiņa dur
vis. V iņš apturēja mašīnu laucītē, kur saules stari tomēr spiedās 
cauri krāšņajai lapotnei, un apgāja apkārt mašīnai, lai ar ska
tienu atvadītos no sava tīģera. Zvērs bija nemiera pārņemts, 
šaudījās pa krātiņu, ostīja gaisu, it kā nepazīstamo smaržu sa
traukts, un skrāpēja ar nagiem koka režģus.

—  Acīm redzot bija nojautis, ka atrodas dzimtenē, —  Tendijs 
stāstīja. —  Es negribēju viņu aizturēt ne mirkli, tikai paskatījos 
uz viņu un teicu:

«Nu tu esi mājās, vecais, nu mēs esam atbraukuši. A r 
dievu,» —  es atvēru krātiņa durvis, bet pats —  hop! —  šofera 
sēdeklī. Dzirdu, ka viņš nolec zemē. Atskatos, redzu, viņš stāv 
laucītē, saules apspīdēts. Bilde! Savu mūžu nebiju redzējis tādu 
skaistumu —  tīrs zelts ar naktsmelnām svītrām, bet apkārt visi 
tie milzu koki, lapas kā vēdekļi, ziedi bļodas lielumā. «Ardievu,



vecais!» es saucu, bet viņam maza bēda. Noskurināja galvu, pa
sita ar asti un kā bulta iešāvās saaudzē. Tas bija viss, ko es re
dzēju. Bet es paliku. Ko tālāk darīt, nezinu. Nobraucu līdz tuvā
kajai fermai un pieteicos tur. Man bija viss vienalga. Bez tīģera 
tāds tukšums, un es pat nedomāju par to, ko ar mani darīs. Tas 
tips no fermas telegrafēja uz Hartumu, un tie deva pavēli, lai 
braucu atpakaļ, —  nu, es arī braucu kā pazemīga aitiņa. Man 
bija viss vienaldzīgs. Tīģeri es biju aizvedis uz viņa dzimteni, 
tas bija galvenais, un par pārējo man nospļauties.

—  Tu esi varen apmierināts ar sevi, Tendij, vai ne? —  es jau
tāju. Es negribēju aizmirst žēlsirdību, bet šāda pašapmierinātība 
laupīja man pacietību.

—  Nezinu gan, —  viņš atbild, izlikdamies par īstu vientiesi.
—  T ev  šķiet, ka tu esi labais samarietis, vai ne? Aplaupījis 

nelaimīgo zvēru dārzu, aplaupījis poļu ēdnīcu, nozadzis mašīnu, 
ievilcis benzīnu, muļķojis cilvēkus pa visu Āfriku . . .

—  Bet es taču tīģera dēļ, —  viņš gaudās. —  Goda vārds, 
padre! Es taču nevarēju pieļaut, ka nabaga lopiņš notup visu 
mūžu tai krātiņā.

—  Un tu domā, ka tīģerim  būs labi tanīs Āfrikas džungļos?
—  Kā tad citādi? Tā taču viņa dzimtā puse, vai ne?
—  Nē, Tendij, nav pareizi, —  es_ stingri atbildēju, juzdams, 

ka pienācis laiks viņu pārmācīt. —  Ā frikā tīģeri nemājo. Tīģeru 
dzimtene ir Indija, nevis Āfrika.

—  Tātad viņš tur būs viens pats? V iņš nesastaps citus tīģerus?
—  Nesastaps, Tendij. Neesmu pat pārliecināts, ka viņš tur va 

rēs dzīvot. Nebūt neesmu. Tu viņu vedi tik  grūtos apstākļos tādu 
milzu gabalu un palaidi brīvībā pilnīgi svešā vietā, kur viņš var
būt nobeigsies aiz bada vai kritīs par up u ri. . .

Te man vajadzēja pārtraukt runu, jo  Tendijam, kurš klausījās 
manī, iepletis muti, izritēja 110 acīm divas lielas asaras.

—  Nu, nu, bez muļķībām, Tendij, —  es saērcināts uzsaucu, 
bet viņš jau raudāja aizelsdamies. Aizsedzis seju ar rokām, viņš 
raudāja skaļā balsī, un, ja  es viņu nepazītu, tad varētu domāt, 
ka viņam sirds lūst aiz bēdām.

11 — P a s a u le s  bērni



SUBHI HANIMS, 

ēģiptiešu rakstnieks

SKOLAS DIREKTORS

Jau aizritējuši daudzi gadi kopš tā notikuma, tomēr es to at
ceros tik spilgti, it kā tas būtu atgadījies tikai vakar.

Atceros, ka pēkšņi attapos skolas direktora kabinetā. Uz v ie 
nas auss man bija uzmaukta turku cepure, bet zem tās paslēptas 
trīs vistas olas. Šo olu saturs pēc tam izšļakstījās pa visu plašo 
kabinetu.

Jā, tas atgadījās pirms daudziem gadiem, kad es vē l mācījos 
lauku pamatskolā. Mūsu ciematos, kur dzīve valdzina ar savu 
vienkāršību, toreiz pastāvēja —  jāsaka, arī vē l tagad pastāv —  
paradums visus pirkšanas un pārdošanas darījumus kārtot mai
ņas ceļā. Piemēram, pret vistas olu varēja  iemainīt piecas sau
jas pupu. Un man tolaik nebija lielāka garduma par pupām! Es 
tās grauzu starpbrīžos un grem oju pat stundu laikā. Taču, lai 
tiktu pie pupām, bija vajadzīga vai nu nauda, vai tās aizstājējs. 
Un tā es pasāku ložņāt pa vistu kūti, pa to pašu, kas atradās 
virs mūsu mājas jumta. Parasti tur ielavījos vakarā —  paslepus 
no mātes, —  nočiepu pāris olu un otrā rītā nodevu tās pārtikas 
preču tirgotājam —  viņa bode atradās turpat līdzās skolai —  un 
pretī saņēmu pupas vai konfektes visai dienai.

Māte, protams, pamanīja olu zušanu un nosprieda, ka vistu 
kūti pasācis apciemot kāds zvērs vai pat vairāki, kam garšo olas. 
Bet pēc tam viņa sāka šaubīties: kas tas par dīvainu zvēru —  
neatstāj nekādu pēdu un olas aprij ar visu čaumalu! Pie tam 
vistu kūts allaž bija rūpīgi aizbultēta.

«Nē, tajā var iekļūt vienīgi divkājains dzīvnieks,» domīgi 
galvu šūpodama, prātoja māte.

Ģimenē mēs bijām trīs: māte, es un jaunākais brālītis, kurš 
tolaik vē l tikai rāpoja. Dabiski, mātes aizdomas krita uz mani. 
V iņa mani pikti lamāja un apvainoja zagšanā. Bet man nebija 
ne mazākās vēlēšanās atzīties, un es stūrgalvīgi atkārtoju, ka 
olas neesmu zadzis un par to pazušanu nekā nezinu, ka vispār 
tās neesmu acīs redzējis.

Tomēr māte nerimās. Vārdi, kurus teicu, sevi attaisnodams, 
nebija spējīgi mazināt mātes aizdomas. V iņa sāka mani izsekot, 
taču ne reizes nepieķēra nozieguma vietā.



Tad māte piedraudēja, ka aiziešot pie skolas direktora un v i
ņam visu izstāstīšot.

—  Liela muiža —  direktors! Ko viņš var man padarīt? —  es 
dižmanīgi atcirtu.

Laikam līdzīgā stāvoklī tā izturas visi zēni.
Nākamās dienas rīta guvums bija trīs olas. Man ne prātā ne

nāca, ka māte varētu izpildīt savus draudus, un tādēļ, palicis 
olas zem turku cepures (drošāku vietu  tām neatrast!), es paķēru 
grāmatas un ar allaha svētību devos uz skolu.

V ēl nebiju izgājis 110 pagalma, kad pamanīju aiz muguras seko
jam māti. Es par to sevišķi neuztraucos. «Droši vien grib mani pa
baidīt,» nodomāju un aizsoloju skolas virzienā. Olas joprojām  at
radās man uz galvas zem turku cepures. Drīz jau bija klāt bode, 
kur parasti nodevu savu nesamo. Atskatījos un ieraudzīju: māte 
tepat min man pa pēdām. Nekas cits neatlika kā taisnā cejā iet uz



skolu. Bet olas aizvien atradās turpat —  man uz galvas zem turku 
cepures.

Pirmā stunda jau bija sākusies. Es žigli iemetos klasē, bet māte 
aizsteidzās uz direktora kabinetu.

Apsēdos savā vietā un, satraukti mezdams acis uz durvīm, ķēros 
pie korāna lasīšanas, cerēdams, ka viss beigsies labi. Bet kur nu —  
pēc brīža mani aicināja pie direktora.

Es sakārtoju savu turku cepuri un, piesaukdams allahu, iegāju 
direktora kabinetā. Māte aizvien vēl tur sēdēja, un es, viņu ierau
dzījis, pamatīgi nobijos.

Direktors, iekārtodamies ērtāk augstajā atzveltnī, mani nomērīja 
ar caururbjošu skatienu no galvas līdz kājām un sacīja:

—  Kā tad tā, d ēls?. . .  Māte atnākusi par tevi sūdzēties.
Es ņēmos taisnoties.
Bet direktora kungs, pareizi nospriedis, ka ar kailu morāles la

sīšanu man nepietiek, nolēma manī iedvest paklausību iespaidī
gākā veidā. V iņš ar savu visžēlīgo roku man iecirta tādu pļauku 
pa vaigu, ka mana galva tik tikko noturējās uz pleciem, bet turku 
cep u re , . .  cepure aizlidoja pa gaisu, un tajā pašā mirklī direktors 
pamanīja, ka mēs abi esam krāšņi aptašķīti ar olas dzeltenumu.

Direktors aiz pārsteiguma sastinga kā sālsstabs, bet es, iekāms 
viņš paguva atjēgties, jau biju izmeties no kabineta. Un putna 
spārniem joņoju prom no skolas.

Kopš tās dienas māte vairs nesūdzējās par olu zušanu . . .



MARUNAS ABUDS, 
libāniešu rakstnieks

MILADS

—  Varm ācība spēj sakurt dusmas, un es, lūk, aizsvilos, ļautiņi 
mīļie!

Noliekdams pēc kārtas kreisās rokas pirkstus, viņš pats sev at
gādināja:

—  Milad, pabaro govi, Milad, izlaid ganībās kazas, Milad, iz
slauki istabu!

Tad, atdarinādams māti, viņš dziedošā balsī sacīja:
—  Milad, pie visa, kas svēts, lūdzu, atnes ūdeni!
Brītiņu klusējis, Milads pēkšņi pagriezās pret māsu un iebļāvās:
—  Cauru dienu to tikai dzirdu: «Milad, izslauki istabu, Milad, 

nomazgā traukus, Milad, izmazgā veļu, Milad, iejauc mīklu, Milad, 
ieliec plāceņus krāsn ī...»  Ai, kā man apnikusi šāda dzīve! N eat
liek laika ne pakausi pakasīt!

Frusina, Milada māsa, iesāka pilnā kaklā smieties.
—  Tevī klausoties, rādās, ka tu neko lielu neatšķiries no mācī

tāja Markusa, —  viņa smiedamās sacīja. —  Tas, nabadziņš, tā no
ņemas ar savām svētajām  grāmatām, ka piemirst pat vakariņas 
paēst. —  Tad jau nopietni piebilda: —  Tāds jau ir tas mūsu — zem
nieku darbs, mans mīļais. V ai tad es sēžu, rokas klēpī salikusi? Un 
māte? Un tēvs, un brāļi? M ēs visi strādājam!

Milada māte, pārnākdama mājās ar malkas nastiņu uz pleca, 
dzirdēja meitas vārdus. V iņa apstājās, ieklausījās, tad uzsmaidīja 
Miladam. Bet Milads, māti ieraudzījis, no jauna aizsvilās:

—  Re, kur pārcilvēciskā būtne ieradusies, kas ne pati atpūšas, 
ne citiem ļauj elpu atvilkt.

—  Ko tu, mīļais, tur mels? —  māte mīļā un maigā balsī ievai
cājās.

—  Neko, ej vien, kurp gājusi, —  Milads pikti atcirta.—  Tev 
balstiņa salda kā lakstīgalai, bet izkalpināt proti no agra rīta līdz 
vēlam vakaram . . .

—  Jā, es dzirdēju, ko tu teici.
—  Skaidra lieta! Dzīvojam tikpat kā peklē! Apnicis! Līdz kak

lam viss apnicis! Ij jūsu māja, ij jūsu ģīmji!
M ilads izmetās laukā, māte —  viņam pakaļ. A r mīļiem vārdiem 

un jokiem  viņa centās kā prazdama dēlu nomierināt. Pēdīgi M i
lads iesmējās —  un visas viņa dusmas pagaisa. Bet māte, galvu



šūpodama, domāja: «Dēlam taisnība, visa mūsu dzīve paiet mūžīgā 
darbā. Nabaga Milads, viņš taču nevienu laimīgu dienu nav piere
dzējis!»

Māte lēnām devās atpakaļ uz mājas pusi, bet vēl nepaguva 
paspert ne pāris soļu, kad viņu skaļi uzrunāja kaimiņiene. Sievas 
apstājās ceļa vidū. Uma Saida tūdaļ pasteidzās izsūdzēt kaim iņie
nei savas likstas.

—  Tā jau tas ir, —  dzīvi atsaucās sarunu biedre. —  V isi puikas 
kā prātu zaudējuši! Un pie visa vainīgs tas Ignatiusa dēls. Pabija 
Beirutā un tagad melš visādas blēņas! Un ko puikas? Tiem jau sa
prašanas tik, cik melns aiz naga. Pieraugi, ka tavs Milads neaiz- 
šmauc šim līd zi!. . .

Kaimiņiene pļāpāja vienā pļāpāšanā, un, ja  negadījies iet ga
rām «ciema kritiķim», kurš nosodīja sievu lielo mēļošanas kāri, 
Uma Saida nebūtu tikusi mājās līdz pašam vakaram.

Kaimiņienes pavēstītie jaunumi Umu Saidu satrauca ne pa jo 
kam. Viņas biezās lūpas drebēja, viss vēlās no rokām laukā. Bei
dzot viņa nopūtās un ķērās pārlasīt lēcas: tuvojās pusdienlaiks. 
Drīz pārnāks vīrs, bet viņš, tīrais negals, tik niķīgs, turklāt vēl liels 
gardēdis. Galdā šim cel tikai vārītu ēdienu un labi daudz! Loka 
iekšā un vēl piemetina: «Ja kārtīgi neiestiprināsies, kājas nepa
vilksi.» Uma Saida uzlika uz uguns katlu, tad pameta acis logā un 
ieraudzīja garām nākam otru kaiminieni. Pēc abpusējas sasveici
nāšanās Uma Saida palūdza viņu ienākt.

Kaimiņu sieva ienāca iekšā, un atkal aizsākās valodas. Un atkal 
tika runāts par to puisi, kurš bija pārbraucis no Beirutas. A psprie
dušas šo notikumu no visām pusēm, sievas ņēma priekšā visus 
ciema iedzīvotājus pēc kārtas. C ik  ilgi tas tā turpināšoties? Gados 
vecākie braucot prom uz Am eriku, jaunākie —  uz Beirutu. Bet kas 
zemi kopšot?

Izdzirdusi ārā klepojam  Abu Saidu, kaimiņiene metās laukā 110 
istabas pa vienām durvīm, bet Abu Saids sēkdams ienāca pa otrām. 
V iņš vēl nepaguva sievai bilst ne vārdiņa, kad tā jau pirmā pa
steidzās viņam novēlēt labu veselību.

A bu Saids mazliet pakustināja lūpas, smagi nopūtās, apsēdās 
uz mašas un tikai tad atņēma:

—  Paldies!
—  Lai visas nelaimes iet tev garām, —  kā pieklājas, atsaucās 

Uma Saida.
A bu Saids izdzēra karafi ūdens, noslaucīja ūsas un palūdza sievu 

paskaidrot, kālab viņai šodien tik īgns ģīmis.
—  Un tu vēl jautā? Sliktas ziņas dzirdēju, —  sieva, šūpodama 

galvu, sacīja.





—  Jel saki man godīgi: kad tev  ir bijušas labas ziņas? —  Abu 
Saids iesmējās. —  Tūkstošreiz esmu tev teicis —  neņem visas pa
saules rūpes un raizes pie sirds un netaisi tik nelaimīgu ģīmi!

Uma Saida apvainojās un pieklusa, taču tikai uz brītiņu.
—  Man jāpasaka tev  kāds noslēpums, —  viņa klusinātā balsī 

atsāka.
—  Kālab tad noslēpums? —  no jauna iesmējās Abu Saids. —  Tavs 

noslēpums —  katrai žagatai uz mēles.
Uma Saida uzgrieza muguru.
—  Nu labi, saki vien laukā savu noslēpumu, —  Abu Saids ap

žēlojās.
—  Mūsu kaimiņa dēls, —  Uma Saida iesāka, —  tas, kurš pār

brauca no Beirutas, tagad staigā pa ciemu un daudzina dzīvi p il
sētā! Ja nu pēkšņi mūsu Milads aizbrauc kopā ar viņu?

—  Un kas tur liels? —  Abu Saids pasmaidīja. —  Liec viņu 
mierā, lai pats meklē savu laimi. Nekur jau nepazudīs, atgriezī
sies mājās kā nopērts suns. Padzīvos svešās malās un sapratīs, ka 
arī mājās nav nemaz tik slikti.

Uma Saida klusēdama lūkojās vīrā.
—  Nu, ko tu buries manī ar savām lielajām  pūces acīm? —  Abu 

Saids sirdījās. —  T ev mūždien jāievāc sliktākās ziņas!
Uma Saida sāka raudāt, un Abu Saids atmaiga.
—  Padzīvosim kauču pāris dienu, kā cilvēkiem  klājas, —  viņš 

samierinoši sacīja. —  V ai atceries parunu: «Man prātā allaž 
ir dēls, bet dēlam —  izpriecas.» Lai allahs stāv tev klāt! Celies nu 
un dod ēst!

Abu Saids ieturēja pusdienas un atkal devās uz lauka: laiks taisī
jās uz lietu, un viņš steidzās. V akarā Uma Saida gribēja parunāt 
ar dēlu par Beirutu, taču A bu Saids sarauca savas pinkainās uzacis, 
un tā viņa neteica ne vārda.

Nākam ajā dienā agri no rīta Milads pazuda. Trīs dienas neviens 
par viņu neko nebija dzirdējis, pēc tam paklīda valodas, ka viņš 
esot redzēts Beirutā. Pagāja nedēja, divas, bet M ilads mājās neat
griezās.

Kaimiņu sievas uz katra stūra mēļoja: Abu Saida dēls izsalcis 
un noskrandis klīstot apkārt pa mājām, diedelēdams ubaga dāva
nas . . .  Bet šīs valodas nenonāca līdz Abu Saida lielajām ausīm: 
viņš reti satikās ar cilvēkiem, turklāt nevienam, izņemot zemi, arī 
neticēja. V ienīgi zeme nepievils: tā savu kopēju vienmēr pabaros.

Toties Uma Saida zināja itin visu, ko ļaudis tenkoja par viņas 
dēlu. To viņai pavēstīja kaimiņiene, kuru ne jau bez pamata ciemā



dēvēja par pastnieci. Uma Saida lēja rūgtas asaras, bet pāris dienu 
pirms Ziemsvētkiem vīram sacīja:

—  Ļauj man uzmeklēt Miladu. —  Un, lai virs nepagūtu iebilst, 
steidzīgi piemetināja: —  Nu, ļauj man to darīt, es lūdzu tevi pie 
visa, kas svēts! Klāt jau ir Ziemsvētki, bet zēna kā nav, tā nav 
mājās!

Abu Saids sarauca uzacis.
—  Es tevi lūdzu, je l atļauj! —  caur asarām lūdzās Uma Saida.
—  Nu, ej arī, —  beidzot vīrs sacīja. —  V ēlu sekmes. Tikai pašuj 

sev kleitu, drāna jau pusgadu guļ tavā lādē. Bet vai kurpes tev ir?
—  K urp es. . .  Kurpes aizņemšos no Umas Habibas! —  Uma Saida 

līksmi iesaucās. —  Bet kleitu pašūšu . . .  šovakar pat.
—  Kādēļ tāda steiga? —  rūgti iesmējās Abu Saids. —  Puika sa

ņems tikai to, ko pelnījis, ja  arī pa Ziemsvētkiem padzīvos Beirutā.
—  Nē, nē, nē! —  Uma Saida ieraudājās.
Un Abu Saids piekrītoši pamāja ar galvu.
—  Labs ir, tev taisnība. V ed  viņu mājās!
Steigdamās aiziet, iekāms vīrs nav pārdomājis, Uma Saida ne

sāka šūt kleitu. Visu nepieciešamo viņa aizņēmās, pat zeķes un 
sandales. . .  Un naktī pirms Ziemsvētkiem jau bija Beirutā.

Lielajā, trokšņainajā pilsētā Miladam laime nebija uzsmaidījusi. 
Tādu kā viņš šeit bija daudz: viņi klaiņoja pa ielām, kā siseņu bari. 
Citi staipīja smagas nastas, citi ubagoja, citi zaga. A rī Milads to 
visu bija izmēģinājis, taču cieta neveiksmi. V iņš bija galīgi novā
jējis  un viņa apģērbs pārvērties skrandu skrandās. Tajā naktī M i
lads gāja uz tirgus laukumu: ļaudis melsa, ka pirms Ziemsvētkiem 
tur bagātīgi sniedzot ubagiem dāvanas. V ai tiešām viņš beidzot 
varēs kārtīgi paēst? Vēders aiz bada burkšķēja, un viņš ar skum
jām atcerējās tēva vārdus: «Vīģes auglis —  lielākais ceļinieka 
prieks.» Bet viņam nebija pat nieka augļa.

V eikalu durvju priekšā stāvēja Ziemsvētku eglītes, atgādināda
mas Miladam vīģes kokus, kas auga viņu ciemā. E glītes. . .  Bet v i
ņam vajadzīga maize! Taču maizes gabaliņš šķita kā ripojoša stīpa, 
un diez vai izmocītais un novājējušais Milads spēs to noķert! Pie 
traktiera bija izkārti vārīti tītari. No kafejnīcām plūda karotīšu un 
glāžu šķindoņa. Bija salti, pūta vējš. Milads jutās briesmīgi nogu
ris.

Viņš atspiedās pie Svētā Georgija katedrāles sienas, izstiepa 
roku un lūdzās:

—  Labie ļautiņi, ziedojiet kādu nieciņu izsalkušajam!
Bet cilvēki gāja garām, nemaz neapstādamies. Tad kāds pasvieda



trīs vara monētas, taču par tām nevarēja nopirkt pat vienu plā
ceni. Milads sāka lūgties skaļākā balsī, uzstājīgāk, un vēl dažas 
monētas iekrita viņa netīrajā cepurē.

Pēdīgi viņš bija savācis diviem plāceņiem. «Paldies tam kun
gam!» Milads nopriecājās un no jauna atsāka lūgties garām gājē
jus, daiļrunīgi tiem stāstīdams par savām ciešanām un bēdām. Bet 
ļaudis, kas bija sapulcējušies pie Svētā Georgija katedrāles dur
vīm, jau sāka izklīst.

Milads apklusa. Vakariņas viņam bija nodrošinātas, mazlietiņ 
atlika arī brokastīm. Viņš devās uz tuvāko kafejnīcu. Te pēkšņi 
kāds puika viņu pagrūda, izrāva no rokām cepuri un aizmuka 
prom.

Milads, izmisīgi kliegdams, metās puikam pakaļ, taču uznāca v ā 
jums. Milads pakrita . . .

Ielas otrā pusē kāda sieviete vēroja abu nelaimīgo zēnu saķer
šanos pāris vara monētu dēļ. Sirds viņai aiz līdzjūtības ietrīsējās, 
un viņa devās pie cietušā, pīdamās sava pārlieku garā tērpa stēr
belēs. Viņa gāja klupdama krizdama, it kā kurpes tai spiestu kājas.

Pēdīgi sieviete nonāca līdz vietai, kur, kamolā sarāvies, gulēja 
zēns. V iņa apstājās tam blakus; acīs sariesās asaras, un vaigi dega 
kā ugunīs. Pēc īsa pārdomu mirkļa —  kas zinās pateikt, kādas do
mas viņai izskrēja caur galvu, —  viņa nolēma atdot svešajam zē
nam savu pēdējo naudu.

Pieskardamās zēna plecam, viņa klusi sacīja:
—  Celies, mazais, iesim, es tevi paēdināšu.
Milads atvēra acis un iesaucās:
—  Māmiņ!



ABU BEKRS HALEDS. 
sudāniešu rakstnieks

BALTIE ZĀBAKI

Reiz vakarā es sēdēju kafejnīcā tirgus laukumā. Debesis virs 
galvas nesolīja nekā laba. Sevī iegrimis, pārdomāju naudas darī
jumus, kas bija aprijuši visu manu nākamā mēneša algu. N espēju 
sev piedot, ka biju pasteidzies nopirkt baltos zābakus. Bez tiem 
taču vēl itin labi būtu varējis iztikt, vismaz līdz nākošajam mēne
sim . . .

Šai brīdī manas ausis uztvēra kādu vienmu]u balsi atkārtoti 
saucam:

—  Kam tīrīt zābakus. . .  Kam tīrīt zābakus . . .
Pacēlu skatienu un ieraudzīju gadus vienpadsmit vecu zēnu garā 

kreklā, kas sniedzās tam līdz ceļgaliem. A paļajā  sejā mirdzēja bēr
nišķīgi naivas acis. Laikam nospriedis, ka esmu ar mieru tīrīt savus 
apavus, zēns apsēdās manā priekšā un ar sīko rociņu sāka vandī
ties pa koka kasti. Es pat nepaguvu iebilst, ka man ir jauni zābaki.

Izņēmis no kastes mazu kārbiņu, zēns novilka man zābakus, uz- 
rotīja piedurknes un ķērās dūšīgi pie darba. Es, kavēdams laiku, 
vēroju cilvēkus, kas drūzmējās pie kinoteātra. Tagad tur nemanīja 
skolēnu bariņus, kas parasti vīdēja skolas brīvdienās. Vairum s stā
vētāju bija ģērbušies galabejās —  garos zemnieku tērpos līdz pat 
papēžiem. Citiem, redzams, strādniekiem, mugurā bija visdažādākā 
piegriezuma un krāsas drēbes. Stāvētājiem  pa vidu šurpu turpu 
šaudījās sīktirgotāji, piedāvādami savu preci.

Man likās, it kā zēns pārāk steidzīgi tīra manus apavus, stei
dzīgāk, nekā bija vajadzīgs. Un laiku pa laikam slepus pamet acis 
uz ļaužu drūzmu pie kinoteātra. Tad es pamanīju, ka viņš pagrie
žas atpakaļ un uzrunā kādu puišeli:

—  Paklau, filma jau sākusies. Ko tu vēl gaidi?
—  Zinu. Tu laikam gribi tikt no manis vaļā un iet viens 

pats? —  atbildēja puišelis, spēlēdamies ar nūju un raudzīdamies 
apkārt, it kā gaidītu kādu.

Zābaku tīrītājs paskatījās viņā ar rūgtu pārmetumu un, pacēlis 
nospodrināto zābaku, nolika to pie tuvējās sienas, tad ķērās pie 
otra.

Tai brīdī kāds gājējs uzkāpa uz nospodrinātā zābaka, tā pār
vilkdams strīpu visam zēna darbam. Pamanījis notikušo, zēns p ie
lēca kājās un lielās dusmās iekliedzās:

—  Ei tu, ko slāj kā bez acīm!



Pēc tam viņš paņēma zābaku un atkal iegrima darbā, tikai šad 
tad paraudzīdamies mākoņos, kas ātri milza. Nejauši es izdzirdu 
viņu čukstam:

—  Lai slavēts a lla h s ... Ja es būtu nopircis biļeti, ko tagad ar to 
iesāktu?

Pēkšņi lielas lietus lāses sāka kapāt zemi. Ļaudis metās kafej
nīcā, un jūklis mūs abus izšķīra.

Lietus sāka gāzt kā ar spaiņiem. Es paņēmu savu krēslu un 
ienesu dziļāk kafejnīcā. Apsēdies pēc iespējas ērtāk, centos pa
slēpt savas basās kājas krēsla apakšā.

Galvā man šaudījās dažnedažādas domas: «Acīmredzot zēns būs 
aizlaidies la p ās. . .  N av šaubu, ka viņš zābakus nozadzis: tie ir 
gluži jauni un viegli pārdodami. Kad redzēju savelkamies lietu, 
velns mani dīdīja tos atstāt zābaktīrītājam.»

Tomēr vairāk par zudušajiem zābakiem man derdzās doma, ka 
pirmo reizi mūžā vajadzēs soļot pa pilsētu basām kājām.

Apritēja vesela stunda, kuru aizvadīju, cītīgi sekodams pulk
steņa rādītājam un juzdams, kā kopā ar minūtēm izsīkst mana pa
cietība.

Dabūt zābakus atpakaļ es vairs necerēju. Nolāpītais zeņķis aiz
laidies kopā ar tiem.

Es iztēlojos ceļu, pa kuru būs jāiet. mājās. Protams, varētu pa
ņemt taksi, taču tas pieturēs uz galvenās ielas —  un tālāk tik un tā 
vajadzēs iet basām kājām pa mūsu tumšo, šauro sānieliņu, kuru 

* gandrīz vai trešdaļas platumā aizņem diezgan nepievilcīgie notek
grāvji.

A izritēja vēl viena stunda. Lietus joprojām gāza. Cerības, ka 
zēns varētu atgriezties, bija zudušas galīgi. Mani plosīja dusmas 
un apjukums.

A p  pusnakti lietus pierima. V arēja  iet ārā. Ļaudis devās uz 
izeju, un pēc pusstundas kafejnīca jau bija tukša.

Viesm īlis kārtoja krēslus un man aizrādīja, ka laiks doties uz 
mājām. Jā, tagad es varēju iet.

Pārliecinājies, ka neviens mani neredz, es atstāju kafejnīcas tel
pas. Taču, nepaguvis paspert ne pāris soļu pa verandu, kas pletās 
turpat kafejnīcas priekšā, es apstājos, kā zemē iemiets. A iz pār
steiguma ieplētu muti: sev priekšā ieraudzīju to pašu zēnu. Viņš 
saldi gulēja, atspiedies pie sienas. Viņš gulēja, atbalstījies ar 
elkoni uz mazās koka kastes, kurā glabājās sukas, bet otrā rokā 
turēja cieši sažņaugtus baltos zābakus.

Es piegāju un pamodināju viņu. Viņš pietrūkās kājās, ar mazām 
dūrītēm izberzēja acis un, mani pazinis, murmināja atvainošanās



vārdus. Viņš vēl nespēja nokratīt miegu, un plakstiņi viņam darī
jās ciet. Es norēķinājos ar zēnu un devos mājup.

Ielas bija pārplūdušas un dubļainas. Pilsēta dusēja. V aldīja baiss 
klusums. Nakts bija tumša, tikai blāva lākturu gaisma apgaismoja 
ceļu. N eredzēja pat neviena klaiņojoša suņa vai kaķa.

Kad nokļuvu siltajā un ērtajā gultā, es vēl ilgi nespēju aizmigt. 
Man acu priekšā atausa viss šovakar pārdzīvotais.

Man šķita, ka zēns tup zem manas gultas, atspiedies pie sienas, 
un, atbalstījies ar elkoni uz koka kastes, tur rokā cieši sažņaugtus 
manus baltos zābakus.



ROBINSONS MATSELE, 
dienvidalrikāņu rakstnieks

UZVALKS KONCERTAM

Es gatavojos dziedāšanas konkursam. Visiem  mūsu apkaimes zē
niem un meitenēm tika piekodināts ierasties labās drēbēs. Protams, 
ne jau kaut kādās sevišķās, bet gan pieklājīgās. Kur viņi tās 
ņems —  tā ir viņu pašu darīšana. Pie «pieklājīgiem uzvalkiem» vis
vairāk es necietu kaklasaites, taču mans tēvs, gluži otrādi, uzstāja, 
ka kaklasaite ir nepieciešams svētku uzvalka piederums. Māte 
mani allaž rāja, ka es neesot līdzīgs citiem bērniem, kuri, dodoties 
uz baznīcu vai uz tādu konkursu, ģērbj spilgtas sporta jakas un 
sien kaklasaites. Mani turpretim tāda čūska ap kaklu vienmēr 
smacēja vai nost.

Pamanīties apģērbt savus bērnus, konkursa dalībniekus, piem ē
rotos uzvalkos, ar kaklasaiti mūsu graustu iemītniekiem bija goda 
lieta. V iņi bija pārliecināti, ka ārējais izskats ietekmē komisijas 
vērtējum u. Balss un tas, kā mēs dziedam, viņiem likās acīmredzot 
mazsvarīgi. Bet mēs, bērni, paši uzskatījām to visu par muļķīgu ko
mēdiju —  tāpat kā balto izgudrojumu, ka skaisto zobu dēļ afrikā
nim ir jauks smaids. Žūrijas komisijā ietilpa tikai baltie, un mums 
sacīja, ka viņi visi ir mūzikas lietpratēji.

—  Pacenties šodien labāk nodziedāt, —  pam ācīja māte, kamēr 
es, cik spēka, tēlodams paklausīgu dēlu, cītīgi mazgāju traukus.

—  Māmiņ, tu taču zini, kā es dziedu, —  es atbildēju.
—  Zinu jau, zinu, taču šodien ir sevišķa diena. Un tētis, tu taču 

dzirdēji, grasās pirkt tev uzvalku un kaklasaiti.
—  V ai tu domā, ka jaunajā uzvalkā es dziedāšu labāk? Tas jau 

nav galvenais, —  es mēģināju iebilst.
—  Nerunā rupjības! —  māte atcirta. —  A k, šie mūsdienu bērni, 

nemaz neprot uzvesties! Sarunā pieaugušajiem visu, kas tik nāk 
prātā.

Bija sestdiena. Kaimiņu pagalmā skaļi kladzināja vistas —  acīm 
redzot tās bija izsalkušas. Mūsu kaimiņš —  sirmais Sonto izgāja no 
savas mājeles un ņēmās pagalmā bārstīt graudus. Saukdams kopā 
vistas, viņš smieklīgi atdarināja viņu klukstus. Putni, ko kājas nes, 
drāzās pie viņa, steigā uzgrūzdamies cits citam virsū.

Rokas sānos iespriedusi, durvīs stāvēja māte neiedomājami 
garā, košā rakstaina katūna apģērbā. Viņa vēroja mākoņus, kas



visu rītu bija blīvējušies debesīs, grasīdamies pārvērsties negaisa 
padebešos. No zemes cēlās asa izgarojumu un putekju smaka.

Es, cik spēka, berzu katlu miklām smiltīm. Tas kļuva manāmi 
spodrāks.

Sonto aizvien vēl sauca kopā vistas, tad, uz brīdi pierimdams, 
pameta skatienu uz manu pusi un sacīja drebošā, vecišķā balsī:

—  Ceru, ka šoreiz tu u zvarēsi. . .
Es nepacietīgi gaidīju tēvu. Bija sestdiena, un viņš varēja novē

loties: satikt draugus, patērzēt šo to ar kādu vai pat ieiet pie sena 
paziņas izdzert malku pašdarīta alus.

Mans tēvs bija glīts spēcīga, liela auguma cilvēks. Mēs viņu mī
lējām, kaut arī bijāmies viņa skarbā rakstura. Ja es blēņojos un 
māte piedraudēja, ka sūdzēsies tēvam, es zināju, ka tādā gadījumā 
man būtu labāk paslēpties un pārlaist negaisu. Tēvs bija bargs 
un nevienu neatstāja nesodītu. Viņš bija ari drošsirdīgs. Reiz viņš 
aizstāvēja mūs pret kaut kādiem žūpām, kas lauzās mūsu mājā. 
Viņš ar pātagu piekāva tos līdz nesamaņai. Un tomēr viņš bija arī 
jautrs un labsirdīgs. V iņš bieži stāstīja man dažādus atgadījumus 
no savas dzīves. Kādreiz naktī viņš braucis ar divriteni no darba 
caur kapsētu. Piepeši priekšā kā no zemes izaudzis dīvains stāvs.

Svešais lūdzis samainīt naudu. Tēvam nebijis ne graša kabatā, 
un tad šis cilvēks —  jādomā, spoks —  sacījis:

«Zēl gan, dikti ž ē l . . .  Nauda, ko es pirms daudziem gadiem biju 
paņēmis līdzi kapā, tagad vairs neder, vajadzētu to apmainīt.»

Un spoks tumsā izgaisis . . .
. . .  Ciemata viņā pusē bija dzirdamas balsis, suņu rejas, trok

snis un rotaļājošos bērnu klaigas. Pie ieejas mūsu mājelē, kas bija 
uzcelta no rievotā skārda, atskanēja griezīga šņirkstoņa, it kā me
tāls tiktu berzēts pret metālu.

Tas bija tēvs, kas atslēja divriteni pret sienu. Māte ķērās pie 
vakariņu gatavošanas.

—  Pasteidzies, dēliņ, —  tēvs skubināja, —  citādi aizslēgs v e i
kalu.

—  Bet kādu uzvalku mēs pirksim? —  es vaicāju.
—  Tad jau redzēsim! —  jautri atbildēja tēvs. —  Mēs drīz atgrie

zīsimies, laika palicis gauži maz, —  viņš sacīja mātei un, novilcis 
žaketi, izgāja ar mani no mājas.

Bārberstrītā bērnu bija, ka biezs, —  visi mani vienaudži. Zeni 
spēlēja «klasēs», basām kājām pašaizliedzīgi sizdami plakanu ak
meni; citi spēlēja beisbolu, neievērodami nekādus likumus; «fut
bolisti» dzenāja tenisa bumbiņu.

Pie veikala skatloga sēdēja lielāki pusaudži. V iņi bez mitas čuk
stējās un laiku pa laikam pasmējās, neaizmirsdami uzmest modru



aci arī ceļam. Jebkuru brīdi varēja atdrāzties policijas mašīna un 
policisti varēja sākt caurlaižu pārbaudi, apturēt visu kustību, 
ielauzties jebkurā mājā, ja  tās īpašnieks tiek turēts aizdomās par 
nelikumīgu tirgošanos ar alkoholiskiem dzērieniem.

V eikala īpašnieks indietis Abdula tupēja pie ieejas, sabāzis baltā 
paltraka stērbeles starp ceļgaliem. V iņa galvu rotāja feska1.

Viņš, kā arvien, gremoja sārtu zelēkli, palaikam uz ielas izspļau
dams oranžu spļāvekli, un skaļā balsī sveica pircējus.

—  N āc iekšā, māt, nāc iekšā, tēv! —  viņš sauca.
Uz sienas bija redzams uzraksts: «Nopērciet uzvalku —  piede

vām dabūsiet divus».
Mēs bijām jau pavisam klāt, kad pēkšņi es sajutu, ka tēvs, cik 

spēka, saspiež man roku. Es paskatījos uz viņu un ieraudzīju, ka 
seja viņam sadrūmst, acis nemierīgi šaudās.

Mans tēvs bija godīgs cilvēks. Ne reizi mūžā viņš nebija ņēmis 
svešu mantu. Viņš bija drosmīgs un taisnīgs. Man reiz gadījās dzir
dēt, kā viņa draugi, pa pusei jokodamies, pa pusei nopietni sarāja 
viņu par godīgumu pret baltajiem. Tie taču nekad nesamaksās 
tik, cik vajag, —  tā, lai cilvēks varētu uzturēt ģimeni. Un tomēr 
viņš ne reizi nepievāca no viņiem pat ne nieku, lai papildinātu sa
vus ienākumus.

Tēvs allaž sacīja, ka zagšana ir ļaunums, kas nāk no nelabā, 
un tam, kas zog, no elles neizbēgt. Viņš arī mani brīdināja:

«Ja tu krāpsi vai zagsi —  tev  būs degt mūžīgās ugunīs. Bet pie 
uguns, ielāgo labi, stāv velns ar lielu, garu dakšu un groza tos, 
kas zemes virsū grēkojuši.»

Es klausījos tēvā, no bailēm vai pamirdams. Es sacīju sev, ka 
nemūžam negrēkošu, ka būšu tāds kā tēvs. Es viņu ļoti mīlēju. Es 
allaž priecājos, kad māte sūtīja mani pie tēva uz darbu aiznest v i
ņam un viņa draugiem kaut ko ieēst. Es parasti nosēdos koka ēnā 
un klausījos viņu garajās runās. Tēvs ne vienu reizi vien sacīja, 
ka krājot naudu, par ko nopirkt man uzvalku konkursam. Bija 
v a ja d z īg i  turpat vai astoņi mēneši, lai salasītu nepieciešamo naudu, 
un patlaban mēs beidzot tuvojām ies veikalam  . . .

Tēvs spieda manu roku aizvien ciešāk, tā ka man sāka pat sā
pēt. Es pūlējos atbrīvot roku, bet viņš to nejuta. Mana plauksta no
svīda. Tēva piere arī pārklājās ar sviedru lāsītēm. A r aukstu 
sviedru lāsītēm. Viņa acis satraukti šaudījās. Kas gan viņam no
ticis? Es neuzdrošinājos pajautāt.

—  Nāc iekšā, māt, nāc iekšā, tēt! —  Abdula līksmi sauca.

1 Galvassega — nošķelta konusa veidā, a r pušķi.



—  Jējējēu, li-li-li-li, jē jē u ! . . .  —  kaut kur tuvumā spiedza sie
viete.

Tur tika rīkotas kāzas, un sieviete pārvērstā balsī izkliedza jaun
laulātajiem laimes vēlējum us. Balss maz pamazām attālinājās un 
tad pavisam pierima. Jādomā, ka viņa ne tikai kliedza, bet ari dan
coja jaunā pāra priekšā, kā to prasīja paražas.

Tēvs pielika soli. Viņš bezmaz vai skrēja. Kur bija palicis viņa 
ierastais miers un pašcieņa? Un piepeši starp mums un veikalu 
nobremzēja policijas mašīna un no tās izlēca divi baltie. Ieraugot 
vien viņu melnos formas tērpus ar vara pogām un spīdīgām nozī
mēm, man pārskrēja šermuli pār kauliem.

Tēvs uz vietas apstājās kā zemē iemiets.
—  Ei, kafer, caurlaidi! —  policists pavēlēja.
Tēvs ņēmās gramstīties pa kabatām, velti cerēdams atrast caur

laidi. Policists nepacietībā iegrūda viņam ar steku sānos.
—  V eiklāk, nevelc lietu garumā! —  viņš ieaurojās, mirklī zau

dēdams pacietību.
—  Es tepat dzīvoju, baas1, —  tikko dzirdami izdvesa tēvs un 

parādīja uz mājas pusi, līdz kurai patiesi nebija pat divu minūšu 
gājiena. —  Es varu aizsūtīt tai zēnu pakaļ.

—  Aizveries, tu slinkais kafer, un nemelo, —  iekliedzās otrs 
policists. —  Saki —  kur tu nozagi naudu? —  Viņš jau bija paspē
jis pārmeklēt tēva kabatas.

Es redzēju, cik bezpalīdzīgs un nožēlojams stāvēja tēvs šo cil
vēku priekšā.

—  Es neesmu to zadzis, baas.
—  Melo! N eviens kafers tik daudz nenopelna.
—  Es to sakrāju, baas, lai nopirktu dēlam uzvalku . . .
Pēdējos vārdus noslāpēja smieklu šalts.
—  Nē, vai tu kaut ko tamlīdzīgu esi dzirdējis, Gert? —  viens po

licists vaicāja otram. —  Viņš, redzat, gribējis nopirkt savam mo
rim uzvalku! Viņš domā, ka ir tāds pats kā baltie! Viņam, rau, v a 
jadzīgs uzvalks, turklāt droši vien ar kaklasaiti!. . .

Es metos sānis un, iedrāzies mājā, piesteidzos pie mātes —  lai 
iedod caurlaidi, man jāpaspēj to aiznest tēvam! V iņa iebāza roku 
uz naglas pakārtās žaketes kabatā. Iztraucētie prusaki, kas bija jau 
zem žaketes atraduši patvērumu, laidās mukt. Re, kur ir caurlaide! 
Es diebu atpakaļ. Taču tur, kur es atstāju tēvu, neviena vairs ne
bija. Ko darīt? Skriet atpakaļ? Raudāt? Meklēt? Lūgt? Bet k o ? . . .

Es atcerējos, kā pārmainījās tēva seja, kā viņam uz pieres

1 Kungs.



izspiedās ledusaukstie sviedri, atcerējos, kā pazuda viss viņa cienī
gums, kā līdz nāvei pārbijies bija viņš pats, un, galvu nokāris, es 
vilkos uz māju.

Pēc deviņiem mēnešiem mēs abi ar māti sēdējām pie tēva galv
gaļa. Māte raudāja, bet es, acu nenolaizdams, raudzījos viņa sejā. 
Tā bija kļuvusi pelnupelēka, pa pieri lielām lāsēm plūda auksti 
sviedri. A cis izdzisušas, lūpas trīsēja. Viņam trūka elpas. Viņš pū
lējās kaut ko sacīt, taču vārgā balsī spēja izdvest tikai kaut kādas 
aprautas, nesakarīgas skaņas. Tad tēvu sāka smacēt klepus, tik 
stiprs, ka drebēja rievotās m ājeles sienas.

—  V ai tu gribi dzert? —  jautāja māte, brīdi pārstājusi šņukstēt.
Klusums.
Tad tēvs smagi nopūtās un vēlreiz pūlējās kaut ko sacīt. Mēs 

neko nesapratām.
—  Tēv! —  iesaucās māte.



Sviedri mirgoja uz viņa sejas —  gluži kā ūdens pilieni uz lietus 
noskalotām ziedlapiņām. V iņa skatiens klīda pa mājeles sienu. Un 
pēkšņi es izdzirdēju:

—  V -vai t-tu dz-ie-d-dā-ji?
A tkal klusums.
—  Jā, tēti.
Es grasījos izstāstīt viņam, ko pārcietu toreiz konkursā, bet māte 

man neļāva runāt.
—  G rū ti. . .  fermā . . .  D arbs. . .  k a to rg a . . .  cietām badu . . .
Māte ieraudājās skaļāk. Dziļas bēdas noslīga pār istabu. Es iz

misumā kodīju nagus. Viņa skatiens joprojām bija pievērsts sienai, 
kur blakus viņa žaketei uz naglas karājās mans uzvalks.

Bet es visu laiku domāju, vai tik žaketes kabatā ir caurlaide un 
vai daudz prusaku salasījies zem tās.

—  Tētiņ, es toreiz aiznesu caurlaidi, bet tevis vairs nebija, —  es 
klusi sacīju.

Tēvs paskatījās man tieši acīs. Šis skatiens vajā  mani līdz pat 
šim brīdim. Es biju piemānījis tēvu. Nebiju izpestījis viņu. Nebiju 
pratis izglābt viņu. Mani m ocīja vainas apziņa.

Pēc tam māte aizsūtīja mani pēc ūdens. Pumpis atradās nākamā 
kvartāla stūrī. V isi tuvīno ielu iemītnieki nāca šeit pēc ūdens. Sie
vietes ar milzīgiem spaiņiem rokās bija sastājušās garā virtenē. 
Pēdīgi pienāca arī mana kārta.

Kad es atgriezos mājā, istabā valdīja kapa klusums. Tēvs vairs 
nekāsēja. Viņš nekustīgi gulēja gultā. A cis raudzījās vienā punktā. 
Lūpas netrīsēja, mute bija plaši atvērta. Māte stāvēja līdzās, ne 
vārda nebilzdama, izmisumā lauzīdama rokas.

No ielas pa logu iekšā plūda Abdulas spalgā balss, kas aicināja 
pircējus: «Nāc iekšā, māt, nāc iekšā, tēt! Nopērciet uzvalku — pie
devām dabūsiet divus!»

Viņš, protams, aizvien vēl košļāja sārto zelēkli, nospļaudamies 
tālu uz ie la s . . .

Bērēs māte visu laiku turēja mani pie rokas. Viņa spieda manu 
plaukstu, taču ne tik cieši kā toreiz tēvs. Viņa bez mitas slaucīja 
asaras. Toties es nejutu neko. Tukšum s. . .  Es noraudzījos zārkā, 
ko laida bedrē, un nepārtraukti domāju: vai auksto sviedru lāses 
vēl aizvien klāj tēva pieri? . . .

Es biju ģērbies jaunā, ļoti glītā uzvalkā. Māte jautāja, kāpēc es 
stāvu, galvu nodūris. Kur es skatos?

—  Uz savu koncerta uzvalku, —  es atbildēju.



SAOTOME K ACU MOTO, 
Japāņu rakstnieks

GLIEMEZĪŠI

Sjodzi nekad nebija modies nakts vidū. Bet šonakt ne no šā, ne 
no tā pēkšņi pamodās. Viņu bija uzcēlusi augšā kāda klusa skaņa 
pie pašas auss. M azliet pavēris acis, Sjodzi visu saprata.

Istabu spoži apgaismoja spuldze bez abažūra, un zem tās stāvēja 
viņa māsa Tosi un apmierināta plati smaidīja.

—  Ko tu dari! A cīs spīd! Nodzēs gaismu, —  Sjodzi miegaini no
murmināja.

Tosi pārsteigta atskatījās.
—  Ha-ha! Tu taču neguli! Paskaties labāk, kāds tavai māsai 

peldkostīms. Jauks, vai ne?
—  A , jau u zšu vi. . .
—  Jā, pie tam vislabāko pasaulē! Rīt nu gan pamatīgi izpeldēšos 

jūrā, niršu kā delfīns!

Jūra dzija,
Debess zila,
Peldkostīms kā zvaigzne mirdz.
La-la-la! La-la!

Tosi atkal priecīgi iesmejas.
Un kā lai nepriecājas! Kad vakar bija nolemts kopā ar krust

māti Omori un viņas bērniem doties uz jūru, Tosi gandrīz vai ap
raudājās. V iņai taču nebija nekāda peldkostīma! V akarā viņa, it 
kā pastaigāties iedama, izlavījās uz ielas un kaimiņu veikaliņā no
pirka lēta auduma atgriezumu, kura raksts atgādināja ūdens šļa
katas.

Tad viņa ķērās pie darba. Un, kamēr Sjodzi bezrūpīgi šņākuļoja 
uz zemē noklātā matrača maliņas blakus mātei un brālim Torao, 
Tosi centīgi strādāja. Vispirms viņa pielika audumu pie sava 
auguma un ar sarkanu zīmuli uzvilka uz tā dažādas zīmes. Pēc tam 
vairākas stundas darināja peldkostīmu. Un tagad, nakts vidū, no
svīdusi no galvas līdz kājām, viņa dižojas savā peldkostīmā, kas ir 
«kā zvaigzne».

—  Hm! —  Sjodzi nosprauslājās un miegainā balsī nodziedāja:

Jū ra  dziļa,
Debess zila,
Kājas tā kā stampiņas,
Plunkš — aiziet pa burbuli!



—  Pietiek, Sjodzi, —  Tosi apvainota nosaka.
Bet Sjodzi jau iegrimis sapņu valstībā un nedzird, ko Tosi v i

ņam saka.
Kas zina, cik ilgs laiks bija pagājis, šķiet —  ne vairāk par 

stundu, un pēkšņi kāds tā aizspieda Sjodzi degunu, ka viņš gandrīz 
noslāpa. Sjodzi izmisīgi ieīdējās.

—  Celies, Sjodzi! Ātrāk! Ja tūļāsies, paliksi mājās! Tad redzēsi!
A cu priekšā rēgojas Torao seja. V iņš jau uzvilcis balto kreklu.
Sjodzi miegaini paskatījās apkārt. Žilbinoši spīdēja saule. Bija

jau rīts.
—  Kā, vai jūs jau pabrokastojāt? —  viņš apmulsis vaicāja.
—  Sen jau!
Torao miers ir nesatricināms.
—  Tātad jūs ēdāt, kamēr es gulēju?
—  Bez šaubām! Tas tev par sodu. Kāpēc smējies par vecākās 

māsas kājām? Kāpēc nosauci tās par stampiņām?
—  Iesim, brālīt! Bet Sjodzi lai sēž mājās, —  dzēlīgi nosaka Tosi 

un, paķērusi furosiki1, drāžas pie kāpnēm.
«Tukša muca tālu skan!» Sjodzi gribēja uzsaukt viņai nopakaļ, 

bet apvaldījās un steigšus uzvilka bikses.
Runāt nebija laika. Un ko tad, ja  viņu tiešām atstās? Tāpat ne

m azgājies viņš sāka steidzīgi ēst karstos rīsus.
—  Nu ko tu, Sjodzi! —  iesmējās māte. —  Nesteidzies! Gan jau 

paspēsi. . .
Paņēmusi furosiki, viņa tina tajā kārbiņu ar ēdienu.
—  Māmiņ! Brauksim kopā uz jūru! Cik labi būtu, ka arī tu 

brauktu!
—  Kur nu man uz jūru —  jāstrādā! Mūžam esmu aizņemta.
M āte sakārtoja atrisušo matu šķipsnu.
—  Labāk salasi tur smiltīs labi daudz hamaguri2. Ja tos apcep 

uz oglēm un, kad vāciņi atveras, ielej mazliet sojas mērci, tie ir 
tik  garšīgi, ka tevi pat aiz ausīm neaizvilks prom.

—  Kur tad es tos salasīšu tik daudz, lai mani aiz ausīm vilktu 
prom? —  Sjodzi uzsauca un velšus novēlās pa kāpnēm, cenzda
mies panākt Torao un Tosi.

«Mēs, rau, braucam uz jūru, bet mātei pat tādā karstumā jā 
strādā slimnīcā,» Sjodzi prātoja. «Sviedriem vaigā viņa tur visu 
dienu min šujmašīnas pedāli. Gan redzēsi, māmiņ! Es savākšu v e 
selu kaudzi milzīgu hamaguri!»

Pārskrējis pār novadgrāvja režģi, viņš drāzās pa šķērsielu.

1 F u r o s i k i  — krāsains lakats, kurā japāņi iesien mantas.
2 H a m a g u r i  — ēdamu gliemežu suga.



Krustmāmiņa Omori un viņas vīrs —  tēvocis Omori jau  gaidīja 
viņus uz elektriskā vilciena perona. Katram pie rokas turējās pa 
mazulim, un viņi abi smaidīja. Tēvocis Omori strādā konditorejas 
fabrikā viņpus upes, visi apgalvo, ka viņam esot zelta rokas. Viņš 
ir vājš neliela auguma vīrelis, gandrīz tāds pats kā Tosi. Toties 
krustmāmiņa Omori pilnībā attaisno savu iesauku —  «Ziloņmāte». 
Viņa ir resna, smagnēja sieviete, iet lēnām, gāzelēdamās. No ma
las raugoties, pavisam nesaderīgs pāris —  tēvocis Omori un viņa 
sieva. Toties cik saticīgi viņi dzīvo!

—  Labrīt!
—  Sveiki! Sveiki! —  Paceldams salmu cepuri, tēvocis Omori 

pasmaidīja, smaidā atsegdams retos zobus.
Sjodzi tūlīt ievēroja, ka pie tēvoča Omori jostas abos sānos kā 

īsi samuraju zobeni nokarājās salmu maisiņi ar nato1. Tiklīdz tēvo
cis spēra soli, tie skaļi čaukstēja.

—  Redz, kā! Jūs pat nato esat paņēmuši līdzi uz pludmali?
Protams, tā jautāt bija nepieklājīgi, tomēr Torao nenoturējās ne

pajautājis.
—  H i-h i-h i... —  tēvocis klusi iesmējās. —  Bez nato man ne

viens ēdiens negaršo. Sātīga manta, es tev teikšu! Un ar ko gan 
citu lai mēs, strādnieki, mielojamies? V ai tad tev nato negaršo?

—  Kā ne, tēvoc! Pedagoģiskās skolas kopmītnēs mēs to bieži 
ēdam.

—  Tēvoci, bet kā jūs ēdīsiet to bez sjoju2? —  ieteicās Tosi, no
rūpējusies saraukdama uzacis.

—  V ar taču izšķīdināt jūras ūdenī, —  «Ziloņmāte» aizstāvēja 
vīru. —  Ūdens taču ir sāļš! Jāpielej tā pavairāk jūras ūdens, kār
tīgi jāsamaisa ar hasi3, un gatavs . . .

—  Kā tad! Tu to vien  proti kā maisīt nato. Tur tu esi meistars!
Tēvoča Omori neuzmanīgi izteiktā piezīme gandrīz izraisīja lau

lāto draugu strīdu, bet šai brīdī spalgi nošķindēja zvaniņš pie pār
brauktuves —  un pie perona čīkstot un šūpojoties pieripoja vecs 
elektriskais vilciens, kas bija ļaužu pārpildīts, jo  svētdienā visi 
centās nokļūt pie jūras.

Viņi ar pūlēm iespraucās vagonā, kur ļaužu drūzma viņus uzreiz 
izšķīra. Tikai Sjodzi kaut kā izmanījās pieķerties pie brāļa jostas 
un cieši turēja to, neatlaizdams ne uz brīdi.

—  Uh! —  viņš ar mokām izdvesa, pacēlis pret griestiem nosvī
dušo seju.

N ebija ar ko elpot.

1 N a t o  — kaltēts uzrūdzis sojas biezpiens.
2 S j o j u  — sojas mērce, piedeva japāņu nacionālajiem  ēdieniem.
3 H a s i  — irbulīši, a r  kuriem  japāņi ēd.



Kāda cilvēka sviedri tecēja tieši uz Sjodzi muguras.
Elektriskais vilciens —  viens vagons ar piekabi —  lēni vilkās uz 

priekšu, pagriezienos čīkstēdams un pret kalnu svilpdams.
Negaidot vilciens strauji apstājās, un pasažieri sakrita cits c i

tam virsū. Kāds mežonīgi iekliedzās. Lamādami mašīnistu, cilvēki 
vēl nebija paspējuši atgriezties vertikālajā stāvoklī, kad elektris
kais vilciens kā lielgabala lode pēkšņi šāvās uz priekšu. Sjodzi 
kājas tūlīt pat atrāvās no grīdas, un viņš palika karājam ies starp 
diviem vīriešiem; tad atkal kāds iekliedzās:

—  V ai jūs sajēdzat, ko darāt? Līst ar nato tādā drūzmā!
—  Kā, viņam ir nato? Kādas šausmas!
—  Ai, arī pie manas kleitas pielipis!
Meiteņu uzsāktais tracis zibenīgi pārņēma visu vagonu.
Torao krampjaini iesmējās un iegrūda Sjodzi dunku sānos. Rīs

tīdamies smieklos, Sjodzi piespieda seju pie brāļa muguras. Taču, 
lai kā viņš centās valdīties, smiekli, sākdamies kaut kur vēdera 
apakšā, tomēr izlauzās uz āru. Šādā drūzmā tēvoča nato uzreiz bija 
izspiedies pa salmu maisiņu caurumiņiem ārā, un tagad šī pupiņu 
masa lipa pie apkārtstāvošo cilvēku drānām.

—  Ir gan lops! Jau kāpjot vagonā, es sajutu, ka ož pēc kaut kā 
nepatīkama, —  atskanēja pērkondimdoša balss.

To teica ar bārdu apaudzis pamatīga auguma vīrs, kas stāvēja 
blakus Torao.

—  Kurš iekāpa vagonā ar šo draņķi?
—  A tv a in o jie t. . .  Tas esmu es! —  tēvocis Omori smalkā balsi iz

dvesa.
—  Kas tas ir —  es? Parādies! Kur tu esi? T ev galvas nav, vai?
—  Ko nu jūs! Es tikai augumā neesmu p ad evies. . .
—  Nezinu, kur tu īsti dirni, taču ost gan tu od kā sasmakusi 

karūsa. V ai tu viss esi noziedies ar to draņķi, ko?
—  Nē taču! Tas ir nato!
Tēvoča Omori drebošajā balsī bija jaušams patiess sašutums.
Smieklu vilnis pāršalca vagonu.
Jā, šo vīrieti bija grūti aizrunāt! Un tēvocis Omori taču tā bija 

centies! Salmu maisiņus piestiprinājis pie jostas. Pie tam tik rūpīgi. 
Žēl, ka viņa iemīļotais gardums bija pagalam.

Sjodzi iedomājās tēvoča Omori sarūgtināto seju.
Elektriskais vilciens pēkšņi apstājās.
A tvērās durvis, un no vagoniem spraucās ārā cilvēki. Kā nato 

no salmu maisiņiem.
Tā bija Inami pludmale. Degunā uzreiz iesitās asa ūdenszāļu 

smarža. Pašā jūras malā cita pie citas stāvēja nelielas mājiņas. 
V irs tām plīvoja sarkani, gaišzili un dzelteni karogi.



—  Esiet sveicināti! Laipni lūdzam! —  iekšāsaucēji aicināja dzie
došās balsīs, laipni mādami ar rokām.

Bet pat tad, ja  arī bija biļete, nedrīkstēja iet kurā katrā ģērb
tuvē. Uz tēvoča biļetes bija uzrakstīts —  «Adzumaja». Tas bija 
ģērbtuves nosaukums. Izrādījās, ka «Adzumaja» ir neliels, vecs 
šķūnītis, toties karogs virs tā p līvoja milzīgs. Viņus aizveda līdz 
ģērbtuvei. Tā bija ļoti maza, mazāka par vienu tatami1.

—  A i, kā es esmu nogurusi! —  krustmāmiņa Omori noteica un 
apsēdās tieši uz šķūnīša grīdas.

Citiem vietas vairs nebija. Sjodzi un visi pārējie tūlīt noģērbās 
un peldkostīmos aizdrāzās uz jūru.

Bija bēgums. V iļņi skalojās tālu no krasta. Smiltīs šur tur vīdēja 
melni gliem ežvāki, kas sāpīgi griezās basajās pēdās. M azie jūras 
krabji, izdzirduši soļus, pazuda savās alās, bet vēži vientuļnieki 
veikli paslēpās gliemežvākos.

Garām paskrēja bariņš bērnu sarkanos fundosi2, piepūšamiem 
apļiem rokās.

—  Redz, cik man skaists peldkostīms! Ūdenī tas izskatīsies vēl 
labāk, —  Tosi noteica.

Viņa kā zaķis cilpoja pa smiltīm savā jaunajā peldkostīmā. Viņa 
gribēja pēc iespējas ātrāk mesties jūrā.

—  Kas tur tālumā ir? —  ieinteresējās Sjodzi. Viņš bija uzvilcis 
īsās biksītes. Tā taču ir daudz ērtāk nekā Tosi garajā peldkostīmā.

—  Skatieties! Tur ir kuģi! —  iesaucās Torao. —  Ir gan nesa
praša! Skaties, kur vecākais brālis tev rāda!

Gaišzili kuģu silueti vīd pie apvāršņa. Tie ir nekustīgi, it kā sa
stinguši. Tieši kā rotaļlietas. Bet virs tiem drūzmējas balti, balti 
mākoņi. Debess —  zila, zila. Klusums. Saule svilina plecus un mu
guru. Ģērbtuves jau sen aiz muguras. Tagad tās izskatās kā stā
vus saslietas sērkociņu kastītes. Kāju potītes jau jūt viļņu pieskā
rienus. Lūk, ūdens sniedzas jau līdz vēderam. Ūdens ir apbrīno
jami silts un glāsmains. Varbūt tāpēc, ka te ir sēklis?

—  Kas ir —  peldēsim?
Torao apņēmīgi metas jūrā, trokšņaini šļakstīdamies. Viņam 

droši vien apnicis lēni vilkties pa seklumu. Ūdens šļakatās mirdz 
septiņkrāsu varavīksne.

—  V ai peldēsim? —  nedroši ierosina Tosi.
—  V ai tad tu tiešām proti peldēt? —  Sjodzi pārsteigts jautā.
—  Protams, ne gluži tā kā delfīni, taču mazliet protu. Skaties, 

tūlīt peldēšu!

1 Salmu pinums tatam i ir nedaudz lielāks par 1,5 m5. Japāņ i m ēra telpas lau
kumu a r tatami skaitu.

2 F u n d o s i  — gurnu apsējs, ko nēsā peldbiksīšu vietā.



Tosi ieslīd ūdenī, pagriežas un pār plecu vēro Sjodzi. Tas viss 
Sjodzi šķiet ļoti dīvaini. Tomēr Tosi peld, skali kuldama ar kā
jām ūdeni. Nē, Sjodzi tik  viegli nepiemānīsi. V iss ir skaidrs!

—  Uz rokām staigāt pa smiltiņām katrs prot! —  viņš zobo
jas. —  Tas nu gan ir delfīns! Pavisam neparasts delfīns! Savu mūžu 
tādu neesmu redzējis!

Ir gan zobgalis tas Sjodzi! Tosi tūlīt izslienas visā augumā. V il
tīgi smaidot, viņa nesteidzīgi pastiepj roku.

—  Skaties! Skaists gliemežvāciņš, vai nav tiesa? Es atradu to 
smiltīs.

Tosi plaukstā guj bāli sārts gliemežvāks, acīmredzot viņa to ar 
roku nejauši sataustījusi smiltīs. Gliemežvāciņš bija plāns, gandrīz 
caurspīdīgs un neparasti mirdzošs.

—  Paga, paga! —  Sjodzi pastiepa roku.
V iņš ir speciālists «gliemežvāku jautājumā». Viņam  ir kauns, 

ka viņš smējies par māsu, jo pats vispār neprot peldēt.
—  V ai tikai tas nav «ķiršu» gliemezītis? Kā tad! Skaties, tas taču 

ir bāli sārts! Ai, cik to te ir daudz!
Ha, ha! Sjodzi uzmanīgi pietupēs. Tad viņi mazliet pam eklēja 

smiltīs un atrada vēl dažus gliemežvāciņus. Tosi izzvejoja lielu, 
melnu gliemežvāku. Pacēlusi to virs galvas, viņa uzsauca Sjodzi:

—  Skaties! V ai tas nav hamaguri?
—  N ē . . .  Izskatās pēc siodzuki gliemežvāka. —  Sjodzi gribēja 

paņemt gliemežvāku, bet pēkšņi pārsteigts iesaucās: —  Kas tad 
tas?

—  Kas? Peldkostīms! —  Tosi steigšus apskata sevi un šausmās 
apklust.

Viņa visa ir notriepta netīri ziliem plankumiem, it kā viņu kāds 
būtu nevērīgi noziedis ar krāsu. Bet uz peldkostīma vairs nav jū 
ras šļakatām līdzīgā raksta. Uz tā vispār nekā vairs nav. Tosi ap
jukusi uzlūko Sjodzi. Noticis kaut kas briesmīgs. Krāsa no lētā 
mākslīgā zīda jūras ūdenī noplukusi un izplūdusi netīriem plan
kumiem pa Tosi kājām un rokām. V ēl vairāk —  caur noplukušo 
audumu šur tur vīd viņas vājais augumiņš.

—  Ko lai dara?
Tosi lūpas dreb.

l —  Bet ja tu ilgāk pasēdētu ūdenī? Krāsa noietu pavisam, —
daudz nedomādams, Sjodzi ierosina.

—  Ko tu runā! Tad taču peldkostīms kļūs pavisam caurspīdīgs!
Tosi ar pirkstu pārmetoši piesit pie Sjodzi pieres un nomākta

šņaukājas. Viņai ir kauns un loti sāpīgi, ka viņas brīnišķīgais peld
kostīms, pie kura viņa nopūlējusies visu vakaru un vēl pusi nakts, 
pārvērties kaut kādā netīrā lupatā.



—  A k  posts! Tādā izskatā pat līdz ģērbtuvei neaizskriesi.
—  Es zinu, kas darāms! —  Sjodzi iešāvās prātā brīnišķīga 

doma. —  V ajag  no galvas līdz kājām nosmērēties ar dubļiem . . .
—  Tu domā?
—  Skaidrs, tad vairs nevarēs saprast, kur ir krāsa, kur dubļi. 
Tosi skumji māj ar galvu un mēģina smaidīt. V iņ i skrien pa

smilšaino krastu turp, kur mazāk cilvēku. Krastā ir milzums laivu, 
tās pieķēdētas pie pāļiem. Sjodzi paņem plaukstās mitrās smiltis 
un, samīcījis tās kā mālus, apziež Tosi peldkostīmu. Viņš ziež, kā 
pagadās. Drīz vien Tosi kļūst līdzīga māla cilvēciņam. Tad viņa, ko 
kājas nes, drāžas uz ģērbtuvi. Sjodzi redz, kā viņa iesprūk šķūnītī. 
A tviegloti uzelpojis, jo  viens darbs padarīts, viņš apsēžas smiltīs 
atpūsties.

Tad viņš sāk rušināt smiltis tur, kur viņi ar māsu jau rakņāju
šies. Viņi taču tikko te bija atraduši dažus hamaguri gliemežus! 
Varbūt vēl palaimēsies? Kā tad! Sjodzi pirksti satausta smiltīs kaut 
ko cietu. Hamaguri bija diezgan liels un slidens.



«Ai! C ik to ir šeit daudz! Kā māmiņa priecāsies, kad atnesīšu tos 
mājās! V iņa izceps tos uz oglēm.»

Aizm irsis visu, Sjodzi aizrautīgi rokas smiltīs. Kad paisuma viļņi 
sāk skaloties gar viņa kājām, zēns jau bija savācis kādus divdes
mit lieliskus hamaguri.

—  Ei, Sjodzi! —  no tālienes atskanēja skaļa balss.
Sjodzi atlieca muguru, paskatījās. Nu, protams, Torao. Māj ar 

roku no ļaužu drūzmas. Saulē spīd iedegušie pleci. īsts Tarzāns!
Satvēris hamaguri abās rokās un piespiedis pie vēdera, Sjodzi 

drāzās pie Torao.
Krustmāmiņa Omori ar savējiem  lasīja mazos gliemezīšus —  

asari. Tēvocis Omori rakņājās smiltīs, izmeties tikai peldbiksītēs. 
Galvu viņš bija apsējis ar platu dvieli. Krustmāmiņa Omori, ģēr
busies vīriešu sporta krekliņā un īsās, šaurās biksēs, veikli ruši
nājās smiltīs.

A rī viņu bērni centīgi darbojās ar mazām bērnu lāpstiņām. Bla
kus krustmāmiņas resnajām kājām Sjodzi ieraudzīja trīs tīkliņus, 
kas bija bāztin piebāzti ar asari gliemezīšiem. Tikliņi bija iegrem 
dēti ūdenī, un no gliem ežvākiem  augšup cēlās mazi burbulīši.

—  Vareni! C ik daudz savācāt!
—  Te čum un mudž no tiem! Lūk, Torao acumirklī pielasīja 

pilnu tīkliņu.
—  Ai, krustmāmiņ! V ai tad es varu ar jums sacensties! —  pie

klājīgi atsaucās Torao. V iņš aizsēja tīkliņu ar asari un atskatījās 
uz Sjodzi.

—  Nu, Sjodzi, tu droši vien ēst gribi?
—  Un kā vēl!
—  V ai tu neatnāktu man līdzi pēc dammaru'? Hm! Kur tad ir 

Tosi? Atvainojiet, Omori-san! Mēs aizejam!
—  Jau ?. . .  —  Krustmāmiņa, ne uz brīdi nepārtraukdama darbu, 

laipni paskatījās uz zēniem.
Torao uzvēla plecā tīkliņu ar gliemezīšiem, Sjodzi abām rokam 

satvēra savus hamaguri, un viņi plecu pie pleca aizsoļoja pa 
krastu.

Saule jau bija pacēlusies tieši virs galvas, kad milzīgs, balts v il
nis ar troksni atsitās pret krastu —  un zēnu kājas līdz potītēm 
iegrima aukstajā paisuma ūdenī. Sīku zivteļu bariņi izšāvās starp 
viņu kājām  un, nozibsnījuši zvīņām, mirklī pazuda.

Tad Torao pamanīja krasta inspektoru.
Piecdesmit metru no viņiem stāvēja apbružāta laiva, un cilvēks 

ar salmu cepuri galvā kaut ko neganti kliedza megafonā. Tas bija

1 D a m m a r u  — gliemežu suga.



inspektors. Laiva nebija viena. Tās bija vairākas. Laivas šūpojās 
pie krasta, izveidodamas kaut ko līdzīgu trīsstūrim, kas aizšķērsoja 
ceļu pa smilšu sēkli uz ģērbtuvēm. Vīrietis ar megafonu tūlīt ap
turēja kādu ģimeni ar bērniem, kas gāja zēniem pa priekšu, nes
dami pilnus tīkliņus ar asari. Viņus palaida garām tikai tad, kad 
bija samaksāts par salasītajiem gliemezīšiem.

—  Ai! Visus gliemezīšus pievāks! —  novaidējās Torao un sa
vieba skābu ģīmi.

—  Mums taču pat naudas nav. —  Sjodzi bija galīgi apstulbis.
—  M ēs vācām, vācām, bet viņi visu atņems.

Te pēkšņi Torao, pagriezies ar muguru pret inspektoru, jautri 
pamirkšķināja.

—  Ei, Sjodzi, izcel kāju no ūdens!
—  Kāpēc?
—  Es piesiešu pie tās tīkliņu ar gliemezīšiem. Tu vilksi tos 

zem ūdens, un viss būs kārtībā! Lūk, tā!
—  Labi! —  Sjodzi pamāja, atviegloti uzelpodams.
Ūdens līmenis strauji cēlās, tas jau sasniedza potītes. Sjodzi, no

slēpies aiz Torao muguras, piestiprināja pie katras kājas tīkliņu ar 
asari gliemezīšiem.

—  Bet ko mēs darīsim ar hamaguri? —  Torao norūpējies čuk
stēja.

Šoreiz priekšlikumu izteica Sjodzi:
—  Kā būtu, ja  sabāztu tos tavās peldbiksītēs?
—  Hm! Šos ieliksim tur, bet šos . . .
Torao, vēderu ierāvis, smieklos rīstīdamies, citu pēc cita sabāza 

peldbiksītēs visus hamaguri.
Gliem ežvāki skaļi rīvējās cits pret citu. Bikses uz Torao gur

niem sakrokojās, iegūdamas diezgan dīvainu veidu.
—  Jā, peldbiksītes diez cik skaistas gan nav iznākušas. . .  To

ties mājās šos gliemezīšus izcepsim un, kā stāsta, pirkstus laizī
sim . . .

—  Jā, protams, tos var izce p t. . .  —  Torao pamāja.
V iņš palaida Sjodzi pa priekšu, un viņi devās uz ģērbtuvi. A bi 

gāja uzmanīgi, cenzdamies turēties pēc iespējas tālāk no inspek
tora laivas. A bu sejās atspoguļojās raižpilna izteiksme. Sjodzi ne
varēja izcelt kājas no ūdens —  vilka līdzi tīkliņus. Torao tipināja 
sīkiem solīšiem: ja  kaut viens gliem ežvāks izslīdēs no peldbiksī- 
tēm —  viss būs pagalam. Inspektors, roku pie salmu cepures p ie
licis, no laivas aizdomīgi lūkojās uz viņu pusi. Viņa skatiens pār
slīdēja Torao peldbiksītēm. Šai mirklī atskanēja Torao brēciens:

—  Vai!
—  Kas? Kas tev  notika?



—  A k  tu, nelietis! Kož!
—  Kas kož?
—  Gliemezis taču! Iekniebies vēderā un nelaiž v a ļā . . .
Torao, no sāpēm saliecies, nelabi kliedza. V iņa seja sašķobījās

sāpju grimasē.
—  Kā ir, Torao? V ai varēsi iet tālāk? —  vaicāja Sjodzi, līdzjū

tīgi raudzīdamies brāļa sejā, bet Torao pēkšņi mežonīgā ātrumā 
metās uz priekšu, it kā viņam būtu aizdegušās peldbikses.

Gliem ežvāki viņa peldbiksītēs grabēja, viens pat izslīdēja ārā 
un ar skaļu plunkšķi iekrita ūdenī. Bet Torao zibenīgi paskrēja 
garām kontrolpunktam un joņoja tālāk.

No mugurpuses viņš izskatījās pagalam smieklīgs, taču Sjodzi 
smiekli nenāca, jo  viņa acu priekšā rēgojās sāpēs saviebtā brāļa 
seja. «Vai tikai gliemeži nav sakniebuši viņu līdz asinīm?» Sjodzi 
uztraucās. Nosvīdis viņš lēnām brida pa ūdeni, vilkdams līdzi tīk
liņus ar gliemežiem. Bet, kad viņš beidzot bija nokļuvis līdz ģērb
tuvei, Torao, it kā nekas nebūtu noticis, tiesāja rīsu plācenīšus, 
blakus viņam sēdēja kleitā ģērbusies Tosi un, raudzīdamās uz jūru, 
nesatricināmā mierā pūta tukšā gliem ežvākā: «Tururu-lururu.»



N A R A JO N S GONCOPADHAJS, 
indiešu rakstnieks

CEĻŠ CAURI DŽUNGĻIEM

Zintniekam par katru cenu jāiežēlina baku dieviete Š ita la . . .
Kopš neatminamiem laikiem zem svētā vīģes koka stāv vecs 

pjedestāls. Šurp nāk ciemata iedzīvotāji, lai visi kopā pielūgtu 
dievu. Pjedestāls ir fantastiski izraibināts ar sarkaniem sindūra' 
triepieniem un sakaltušas gaismekļa eļļas notecējumiem. Lūk, arī 
pašlaik pa apsūnojušo šķautni lejup tek tumši piedegušas eļļas 
pilieni, sānos redzams izplūdis sindūra triepiens, kas atgādina tikko 
sarecējušas asinis. Dūmojošo sveķu smarža kairina rīkli.

Uz pjedestāla paceļas bedrītēm izdobts tumšs akmens —  bargās 
dievietes tēls; dieviete var uzsūtīt slimību un sērgu. Akmenim 
pašā vidū rēgojas dziļa, gara plaisa, it kā to kāds būtu mēģinājis 
pāršķelt uz pusēm.

Ir saulaina pavasara pusdiena, bet zem vīģes koka biezā un 
plašā vainaga ir krēslaini un smacīgi. Sprakšķēdami un dūmodami 
deg sveķi —  gredzenu gredzenos vijas melni dūmi. M ežonīgi rīb 
bungas, smeldzoši dun g o n g s ... Un visā šajā apdullinošajā trok
snī vienmuļi skan zintnieka lūgsna.

Apkārt viņam stāv bariņš cilvēku. Dažas sievietes godbijīgi vēro 
zintnieku, turpretī citas truli skatās sev priekšā, un viņu plaši at
vērtajās acīs jaušams satraukums un apjukums. No dūmiem dau
dziem reibst galva, tumst acīs, un viņiem liekas, it kā tumšais ak
mens tūlīt pārvērtīsies par melnu, asiņainu rīkli ar asiem ilkņiem.

—  Skaiti labāk lūgšanas! Ja māte Šitala neapžēlosies, viss c ie
mats aizies bojā, —  no pūļa atskanēja kāda lūdzēja balss.

Zintnieks pagriezās. Viņam ir liela, apaļa seja, izspiedušies 
vaigu kauli, virs pieres sapinkājies matu ērkulis, sarkanas acis kā 
rakšasam2.

Pēkšņi viņa augums sāka raustīties kā drudža lēkmē. A pvald ī
jis trīsas, viņš līgodamies izslējās visā augumā un, turēdams katrā 
rokā māla kvēpināmo trauku, uzsāka savu deju.

Zintniekam jāiežēlina Šitala, un viņš pūlējās, spēkus netaupī
dams. Te viņš metās zemē, te pielēca kājās un, dobji vaidēdams 
un izsaukdamies, atkal griezās trakā virpulī —  tikai putekļi vien

1 S i n  d ū r  s — sarkans pulveris, a r kura šķīdumu zīmē rakstus uz dievu tēliem, 
iekrāso celiņu precētas sievietes matos.

2 R a k š a s s  — indiešu mitoloģijā un pasakās ļaunais gars, dēmons.





griezās viņam virs galvas. Taču pēkšņi viņš sagrīļojās un zaudēja 
līdzsvaru. Grabēdams nokrita.un saplīsa kvēpināmais trauks, laus
kām pajūkot uz visām pusēm. Ļaudis pamira . . .  Likās: ja  tikai viņi 
uzdrīkstētos, viņi uzlēktu kājās un trauktos projām. Taču neviens 
no viņiem ir nepakustējās.

Zintnieks piecēlās un atsāka deju. Tikai tās ritms kļuva lēnāks. 
Kājas viņam tagad ļodzījās, zvērojošās acis kļuva blāvas, izsau
cieni un vaidi pārgāja nedzirdētā, slimīgā sēkšanā.

Beidzot zintnieks apstājās. V iņš grīļojās un viss drebēja. Un 
tad it kā no sitiena, ko neredzama roka būtu izdarījusi no mugur
puses, burvis nogāzās zemē. Pūlis saviļņojās: bija noticis kaut kas 
neparasts, kas pēc rituāla nebija paredzēts. Zintnieks bezpalīdzīgi 
vaidēja, viņa neprātīgās acis no bailēm kļuva stiklainas, uz lūpām 
parādījās asiņainas putas. V iņa ķermenis sāka raustīties konvulsi
jās —  tā pirmsnāves krampjos raustās tikko upurēts dzīvnieks — , 
pēc tam izstiepās visā garumā un tā arī sastinga.

Bars kliegdams metās pie sava priestera, taču ar viņu viss bija 
beidzies: no dzīves viņš bija atvadījies.

Aprāvās bungu rīboņa, apklusa gonga smeldzošā dunoņa. Ļaudis 
tikai šausmās saskatījās, no bailēm zaudējuši valodu. Pēdīgi kāds 
ieminējās:

—  Laikam ar netīru dvēseli sāka lūgšanu, tāpēc a r i . ..
Bedrainais Šitalas akmens, uz kura sārtojās sindūrs, kas atgādi

nāja biezas asinis, šķiet, ar izbadējušos skatienu pustumsā rija 
p ū li . . .  Pēkšņa vēja  pūsma klusām iešalcās vecā vīģes koka la
potnē, bet ļaudis šajā zaļajā šalkoņā saklausīja čukstus: «Tagad 
jūsu kārta ...»

Laukums pie pjedestāla vienā mirklī kļuva tukšs. Ļaudis, baiļu 
pārņemti, metās uz ciematu. Te nepalika neviens, vienīgi mirušais 
zintnieks.

Ciematā visi viņu sauca par zintnieku, kaut viņa īstais vārds bija 
Obhirams Dašs. Viņš piederēja pie čandālu1 kastas.

Būt par čandālu kādreiz bija visbargākais sods. Ja cilvēks pār
kāpa savas kastas likumu, viņš kļuva čandāls. Sabiedrība, kuras 
priekšgalā bija priesteri —  bramīni, nepiedeva laulības starp v ī
rieti no zemākās kastas un sievieti no augstākās kastas. Ja bra
mina meita kļuva nebramīnam sieva, viņu bērnus sagaidīja iz

1 Č a n d ā 1 i — viena no kastām, t. i., profesiju grupām, kas izveidojušās Indijā 
pirms daudziem gadsimtiem. Ir «augsto» jeb «tīro» profesiju kastas, un ir «zemās» .  
jeb  «neaizskaramās» kastas, kuru darbs tiek uzskatīts par netīru, par tādu, kas ap
gāna. Čandāli pieskaitāmi «neaizskaramo» kastam. Tagad Indijas konstitūcija paslu
dinājusi, ka visas kastas likuma priekšā ir vienādas.



stumto liktenis. Sabiedrība aizvēra viņu priekšā durvis: viņiem 
bija jādzīvo šošanā1, jāpārtiek no atkritumiem, kailums jāapsedz 
ar lupatu, kas noplēsta no līķauta. Ne tikai pieskarties, pat tuvo
ties tādam pārijam nozīmēja sevi apgānīt, kaut arī pirms tam 
esi septiņpadsmit reizes bijis pie svētās Gangas.2

Tagad, protams, čandāli vairs nedzīvo vietās, kas paredzētas ap
bedīšanas ugunskuriem, —  viņu stāvoklis uzlabojies. Atstatums, 
kas viņus šķir no dižciltīgajiem , ievērojam i samazinājies. Čandāli 
gana cūkas, pin grozus, gatavo citus izstrādājumus, kas vajadzīgi 
arī augstdzimušajiem. Citi čandāli nodarbojas ar zemkopību, audzē 
pārdošanai dārzeņus un augļus. Pat visdievticīgākie bramīni ar lab
patiku pieņem no viņiem kā dāvanas lielus, sulīgus augļus, tiesa, 
tos apslakot ar svēto ūdeni. Taču čandāliem bija vēl kāda māka, 
kas viņus krasi atšķīra no citiem un lika izturēties pret viņiem ar 
bijāšanos un cieņu, —  viņi prata pūšļot un dakterēt.

Obhirama tēvs Nidhirams bija visveiklākais pūšļotājs visā ap
vidū. Viņš prata visus buramos vārdus, visas lūgšanas, mācēja ap
vārdot jebkuru kaiti. Kādam iekož suns —  viņš noskaita savu skai
tāmo, apslaka, un, raugi, cilvēkam  kļūst vieglāk. Iekož čūska —  
viņš indi izdzen: uzlicis cietušajam uz muguras misiņa bļodu, viņš 
apbēra to ar zemi un nomurmināja buramos vārdus. Ja kādā bija 
iem ājojis ļaunais gars, bez pūšļotāja iztikt nevarēja. V iņš prata 
pieburt nāvi, prata palaist pa gaisu uguni, lai izceltos ugunsgrēks 
kādā tālā ciematā, kas, nekā ļauna nenojauzdams, mierīgi gulēja 
dziļā miegā.

Čandāli bija ne tikai pūšļotāji. No paaudzes uz paaudzi viņi kal
poja Šitalai. N eviens nezina, cik gadsimtu viņi pielūdz baku die
vieti. Braminiem šis kults nav pieejams. Stāsta, ka reiz kāds ticīgs 
bramins apm eklējis ciematu un, uzzinājis, ka lūgšanas rituālu die
vietei izpilda čandāli, ļoti saniknojās. «Dieviete ir apgānīta!» viņš 
ārdījies. «Nepieciešams šķīstīšanas rituāls, bet par priesteri no šā 
brīža jābūt bramīnam!»

Ļaudis esot pretojušies, bet uzpūtīgais bramīns palicis pie sava. 
Sagatavojis visu nepieciešamo šķīstīšanas rituālam, viņš ķēries pie 
lūgšanas, bet nākamajā mirklī noticis kaut kas neaptverams. Kāda 
neredzama roka viņam devusi briesmīgu sitienu, no kura viņš no
kritis uz mutes un nav vairs piecēlies.

Kopš tā laika čandāliem palikušas neapstrīdamas tiesības notu
rēt dievkalpojum us par godu dievietei Sitalai. Viņu slava vairojās,

1 Š o š a n a  — krem ācijas vieta.
" Indijā daudzas upes uzskata par svētām. Gangu uzskata par visu upju māti 

un par vissvētāko no tām; apmazgāšanos Gangā uzskata par šķīstījošu.



ietekme kļuva lielāka. Izstumto dievieti pielūdza pat Jaudis no aug
stākajām kastām. Baku ārstēšanā čandāliem sāncenšu nebija.

Reiz Nidhirams apm eklēja slimnieku, lai izdzītu ļauno garu, un, 
atgriezies svelmainā pusdienas laikā mājās, vienā rāvienā iztuk
šoja krūku auksta ūdens, bet pēc stundas viņa vairs nebija. V isi 
bija pārliecināti, ka viņam sprandu lauzis nelabais spēks.

Un tagad tajā pašā stundā nomira viņa dēls Obhirams. Te ne
būtu sevišķi ko brīnīties: vai nu mazums ir pēkšņu nāves gadī
jumu, it sevišķi, ja  ir tāda nodarbošanās. Taču šim gadījumam bija 
neparasta priekšvēsture.

Bengālijā sākās bads. N āve darīja galu to mokām, kam bija 
lemts mirt, toties dzīvi palikušie dzēra savu bēdu kausu sausu. Pa 
tukšajiem Bengālijas ciematiem klīda dzīvi ģindeņi: glābdamies no 
bada nāves, ļaudis pameta dzimtās vietas.

Taču viss reiz beidzas, ari bads. Šur un tur radās rīsu nolikta
vas —  valsts rūpējās par nākotni. Ieradās dažādi aģenti, apgādes 
inspektori, kravas laivu saimniecības ierēdņi.

Divpadsmit jūdžu1 no ciemata uzbūvēja lielu rīsu noliktavu. 
Kaut arī tai garām tecēja upīte, laivas pa to varēja braukt tikai lie
tus periodā —  pārējā laikā tā gandrīz izžuva. Tāpēc bija nolemts 
izbūvēt ceļu.

Darbuzņēmēja līgumu noslēdza Krišnoprošads Čoudhuri.
Pabraucis garām ezeram un zemes valnītim, kas norobežoja rīsa 

lauku, Krišnoprošads ar divriteni ieradās ciematā. Apstājies zem 
svētā vīģes koka, viņš uzpīpēja. Laba ēna, pavēss vējiņš. Patīkami! 
Atbraucēju pamanīja Obhirams un goddevīgi paklanījās.

—  Kas jūs esat, huzur2?
—  Kas es esmu? —  pārjautāja Krišnoprošad,-; un, iebāzis kreiso 

roku šortu kabatā, ievilka cigaretes dūmu. —  Esmu valdības pār
stāvis. Šeit valdība būvēs ceļu. No viena gala līdz otram astoņ
padsmit jūdzes. Pa to brauks automobiļi, pajūgi. V ai saprati?

—  Tātad gribat būvēt ceļu?
—  Tieši tā. Dzimtenes labklājībai. Tad jūs neražas gados apgā

dās ar rīsiem. Ciemats tiks uz kājām. Bada vairs nebūs. Ceļu uzbū
vēsim pamatīgu, kā nākas, —  pārliecinoši un svarīgi noteica Kriš
noprošads.

Obhirams platām acīm skatījās uz svešinieku. Bet tas tikai ru
nāja un runāja —  kā no debesīm sludināja. V arēja  likties, ka uz 
grēcīgās zemes nokāpusi dievība šortos un solās atpestīt visu ap
vidu no bada.

1 J ū d z e  — garum a mērs, apmēram 1,5 km.
2 H u z u r s  — cienījam a uzruna, kungs.



Tātad cauri ciematam ies ceļš un savienos to ar ārpasauli. Kaut 
kur uz zemes aizdun vilcieni, atstājot aiz sevis melnu dūmu grīs
tes; šo vilcienu riteņu klaudzoņa saplūst ar visas civilizācijas 
pieaugošo dārdoņu. C ik  tālu tā no šejienes! Šeit pagaidām vēl ir 
tumšs nostūris: visā apvidū viena vienīga pamatskola —  tā pati 
trīs jūdzes attālu.

Un, lūk, šeit gatavojas būvēt ceļu.
Ciemats priecājas.
Drīz jo  drīz aiz ciemata izauga celtnieku telšu pilsētiņa.
Pirms pieciem gadsimtiēm kāds ar briesmīgu triecienu bija pār

šķēlis Šitalas akmeni —  kopš tā laika neviens šeit nebija traucējis 
mieru. Un tikai tagad, pēc pieciem gadsimtiem, atkal atdzīvojās 
upītes miegainie krasti —  tur sāka dārdēt, klaudzēt, būvēt.

. . .  Kādu dienu Obhirams un Hiralals Bagdi stāvēja vīģes koka 
vēsajā ēnā.

—  V ai redzi, brāl, kas šeit notiek? —  iesaucās Hiralals.
—  Aha! —  Obhirams uz viņu aizdomīgi pašķielēja.
—  Ņemas gan viņi ar šo ceļu! Viņiem  pat džungļi ir tīrais nieks. 

Kokus, krūmus —  visu pa tīro! Stāsta, kad pabeigšot ceļu, rīsi bū
šot gana. Kur tad viņi bija agrāk?

—  Acīm redzot tad vēl nebija pienācis viņu laiks.
—  Ha . . .  V ai tad laiks viņiem uz koka kājām staigā, vai? —  Hi

ralals mēģināja jokot. —  Bet kā tad te sanāk: no kramplauža vairs 
ne miņas nav, bet te, kur bijis, kur ne, ierodas čaukidars1 un saceļ 
brēku.

Obhirams neatbildēja, nogrimis savās domās. Tas, kas pašlaik 
notiek visu acu priekšā, ir tiešām apbrīnošanas cienīgs. Tiek nolī
dzināti granītcietie pauguri, nolīsti džungļi, aizbērti mūžīgi pūsto
šie purvi, un liekas —  malārija reiz beigsies. Lāpstas, cērtes, 
laužņi. Simtiem kūliju2 pūlas, rokas nenolaizdami, —  tikai trok
snis dzirdams džungļos. Kādā vietā dzelzs lāpstas izcēla no zemes 
nomelnējušus cilvēka kaulus. Kā un kad tie tur nokļuvuši? V ai ne 
pirms pieciem gadsimtiem? Kas to lai zina!

Obhirams pēkšņi noslēpumaini piemiedza acis. V irs deguna sa
kļāvās biezās uzacis, pieri izvagoja krunkas.

—  Tā ir ļauna zīme, Hiru!
—  Kāpēc ļauna?
—  Par to labāk nerunāt, —  drūmi un vēl nesaprotamak atbil

dēja Obhirams.

1 Č a u k i d a r s  — sargs, vārtu  sargs.
2 K ū l i j i  — algoti strādnieki, nesēji, zemes racēji. Parasti «zemo» kastu locekļi.



Pa to laiku ceļa būve turpinājās. Lielisks ceļš, pa kuru pāri pau
guriem un līdzenumiem laideni trauksies kravas automobiļi. Ko 
nu runāt: šoseja paliek šoseja! Taču darbi veicās lēnāk, nekā bija 
domāts. Krišnoprošads aprēķināja, visu apsvēra un pārliecinājās, 
ka tādos tempos un ar tādiem spēkiem paredzētajos termiņos galā 
tikt nevarēs. V ajadzīgi vēl strādnieki. Bet priekšniecība steidzina 
neatlaidīgāk un neatlaidīgāk paātrināt tempus, pabeigt būvi iespē
jami ātrāk.

Krišnoprošads būtu pieprasījis papildu partiju kūliju. Taču 
pašlaik viņi ir dārgi, jo  ļoti nepieciešami daudzos citos rajonos. 
Turklāt grūti atgādāt cilvēkus uz šīm mežonīgajām un mežaina
jām vietām. No centra pienāca atbilde: mobilizējiet vietējos iedzī
votājus.

Krišnoprošads, kurš kādreiz līdzinājās uz zemes nokāpušai die
vībai, bija zaudējis agrāko pievilcību. Viņš viss bija notriepies, ne
tīros šortos, pelēku putekļu klātām k ā jā m . . .  Lai arī kā būtu, pa 
mājām izplatījās viņa aicinājums: nāciet uz būvi, ķerieties pie 
darba!

Ļaudis sapulcējās. Priekšā iznāca Obhirams un teica visu vietā:
—  M ēs nevēlam ies ķerties pie darba, kuru dara kūliji.
-—  Kāpēc? —  Krišnoprošads pabrīnījās un noskaitās.
— - Mūsu tēvi un vectēvi nekad nav bijuši zemes racēji, nekad 

nav darījuši tik melnu darbu. Tas ir sveštautiešu darbs.
Melnais darbs! Krišnoprošads iesmējās. Ne jau katru dienu viņš 

staigā ar pilnu vēderu, taču tēlo varenu kungu. Patiesībā ir zalktis, 
bet izliekas par kobru!

Krišnoprošads ierunājās, un viņa balsī skanēja sāpes un skumjas:
—  Kā jums nav kauna, vai tiešām jūs esat tādi muļķi! Jūs strā

dāsiet, saņemsiet naudu —  kas tur peļams? M uļķības un nepras
mes dēļ pār mums arī nāk tik  daudz nelaimju! Atcerieties, cik 
daudz ļaužu no bada aizgāja b o jā . . .

Krišnoprošads runāja kādu brīdi, mēģinādams saviļņot un no
kaunināt savus klausītājus. Uzsācis runu klusā balsī, gandrīz čuk
stot, viņš it kā lēnām iekaisa, piešķīra balsij metālisku pieskaņu, 
bet, kad beidza, atkal čukstēja, un acu kaktiņos viņam iemirdzējās 
asaras.

—  Nu, spriediet paši, —  brītiņu klusējis, viņš piebilda, —  jums 
pašlaik neiznāk sātīgi paēst ne reizi dienā, bet par nopelnīto 
naudu. . .

Sanākušo acis alkatīgi iespīdējās, acu priekšā noplaiksnīja zelta 
vīzija. Varbūt viņi tiešām ir kaut kur vainīgi? Ja jau zemi var art 
ar arklu, vai tad ir grēks to rakt ar lāpstu?



—  Un tomēr, h u z u r ... —  Obhirams ietiepīgi papurināja galvu.
Krišnoprošads, kas gluži labi pazina cilvēkus, lieliski saprata,

ka Obhirams tikko valdās, ka viņam iekšā viss vārās. Ciemata 
iedzīvotājiem  viņš ir liela autoritāte, un viņš necietīs, ka sveši
nieks, kaut arī skolots, tīko pēc viņa varas.

Krišnoprošada lūpas izstiepās nicīgā smīnā. Izņemot Obhiramu, 
visu pārējo sejas viņa priekšā it kā saplūda vienā, kurā varēja 
nojaust mokošu cīņu starp bailēm atkrist un vēlēšanos remdēt iz
salkumu. Cilvēkus māca šaubas, bet viņi negribēja arī atteikties 
no izdevīgā priekšlikuma. Uz mirkli Krišnoprošads juta, cik bīs
tams ir viņa pretinieks Obhirams, cik grūti viņam kļūt par stā
vokļa noteicēju. Taču jau nākamajā mirklī smīns pārvērtās lab
sirdīgā smaidā, kas nozīmēja tikai vienu: tik un tā viņš gūs uzvaru!

Krišnoprošads izņēma no kabatas čeku grāmatiņu.
—  Nu, kurš ir ar mieru?
Pūļa skatiens klīda no Krišnoprošada uz Obhiramu un atpakaļ. 

Obhirama acis zvēro, žokļi cieši sakosti, tā vien liekas: ja  tikai 
kāds iznāks priekšā, viņš kā tīģeris metīsies tam skaustā.

Un tomēr uzvaru guva darbuzņēmējs. Dažus mirkļus valdīja 
sasprindzināts klusums, tad Hiralals ieklepojās un aizsmakušā 
balsī ierunājās:

—  Tad nu t ā . . .  p ierakstiet. . .
Obhirams sarāvās, acis meta ugunīgas šautras. Tad viņš pagrie

zās un ātri aizgāja.
—  V ai viņš prātā jucis, vai? —  Krišnoprošads skaļi iesmējās.
N eviens viņam neatbildēja. V isi drūmi klusēja.

It kā kaitinādams zintnieku, ceļš stiepās aizvien tālāk un tālāk. 
Pie būves strādāja visi: gan Hiralals, gan Motilals, gan Džonoks. 
īsā laikā viņu dzīve nokārtojās, viņi varēja ēst, cik  gribēja. C ie
mats atviegloti uzelpoja. Krišnoprošads nebija viņus piekrāpis. 
V isi pārliecinājās, ka viņa vārdi par bēdām un dzimtenes labklā
jību toreiz tika teikti no sirds un asaras bijušas patiesas.

A grāk Džonoks nekad nevarēja atļauties nopirkt kaut graša 
vērtos biri1 un mūžīgi pārtika no atrastajiem smēķu galiem. Toties 
tagad viņš ieradās pie Obhirama ar cigarešu paciņu.

—  Ņem, uzpīpē! Labas cigaretes, darbuzņēmējs iedeva.
—  N evajag! —  Obhirams nicinoši saviebās.
—  N evajag? Kāpēc tā? Kas tev  nepatīk? Goda vārds, brāl, tu 

šauj pār strīpu. Tagadējos laikos tikai ar nelabo izdzīšanu vien

‘ B i r i  j eb b ī d i  — leti mazi cigāri, kas gatavoti no tabakas lapu atgriezu
miem.



paēdis nebūsi. Nāc pie mums, paraksi zemi, saņemsi naudu —  di
vas rūpijas1 dienā. Pa zemi taču tās nemētājas.

—  Piesargies, ka nedabū pa savu muļķa pauri!
Džonoks pakāpās atpakaļ.
—  Ei nu ei, —  viņš bailēs nomurmināja. —  Ko es tādu tev pa

teicu? Ja cilvēki labi nopelna. . .
—  «Labi nopelna!» —  Obhirams ierēcās. —  Uzspļaut man jūsu 

labajai peļņai, ja  tās dēļ jāziedo gods. Atceries, stulbeni, ka šī lab
klājība drīz beigsies! Varbūt esi aizmirsis, ka māte Šitala visu redz? 
Grēku viņa ciematā necietīs, kur tā tik ilgus gadsimtus pielūgta!

Džonokam krūtīs kaut kas pārtrūka. V ai tikai zintnieks nav sa
domājis ciematu nolādēt? Viņš jau zina lāstus, viņam pakļaujas 
visādi nešķīsteņi, viņš var jebkuram uzsūtīt, kādu vien  nelaimi 
grib. Varbūt viņš tikai pļāpā, bet varbūt tiešām sadomājis pazudi
nāt ciematu? Bet kāpēc? Kādu noziegumu gan viņi izdarījuši? 
Tauta taču nonākusi līdz galējai robežai: liecies un mirsti nost —  
un neviens nepienāks pie tava sliekšņa, neviens tev neiedos no
dzerties. V ai tad ir slikti, ja  cilvēki tagad mazliet pastrādās? K ā
pēc gan burvis pretojas, kāpēc viņš tā pārskaities? Džonoks tā arī 
nekā nesaprata.

A p  Obhiramu bija izveidojies it kā tukšums, bet viņš pat ne
nojauta, cik tālu viss aizgājis.

Kādreiz vakarā pie viņa pienāca sieva Poda.
—  V ai drīkstu ar tevi parunāt?
Obhirams pina grozu. Blakus dūmoja petrolejas kvēpene.
—  Par ko?
—  Visas mūsu sievietes aizgājušas strādāt. Un nopelna tīri labi. 

Ja n u . . .
—  Ko? —  Obhirams nolaida grozu 110 ceļiem. V iņš ieurbās ar 

acīm sievā. 2 okļi viņam cieši sakļāvās. —  Kas no tā tiks? — viņš 
nodārd inā ja.

—  Grūti laiki pienākuši. Grozus pārdot un Jaunos garus dzīt 
laukā —  ar to šodien neizdzīvosi. Ja nu es arī ietu strādāt, vai tad 
būtu slikti pa rūpijai dienā . . .

Obhiramu it kā atspere būtu uzsviedusi gaisā.
—  Piesargies, Poda, piesargies! Ja tu kaut reizi par to 

ieminēsies —  beigas tev būs. Es esmu zintnieks, pār mums ir mā
tes Šitalas svētība. Drīzāk badā nosprāgsim, bet savu godu neap
traipīsim. Mēs neesam vergi, melnais darbs nav domāts mums!

‘ R ū p i j a  — naudas pam atvieniba Indijā. V ienā rūp ijā  ir  100 paisu. Līdz 
1957. gada naudas reformai vecā rūpija sastāvēja no 16 ana, bet katra ana — no
4 paisām.



Skaistā Poda neapmierināta savilka lūpas.
—  Tu pavisam esi jucis ar to savu godu! Viss ciemats taču iz

gājis darbā, ko ta d . . .
Obhirams jau pacēla milzīgo dūri pār Podas galvu, bet šajā 

mirklī kāds viņu sauca:
—  Obhiram, Obhiram!
—  Kas tur ir?
—  Tas esmu es, Hiralals, —  vainīgi atsaucās nelūgtais viesis.
Uzmetusi uz galvas sari malu, Poda atkāpās istabas tumšajā

kaktā. Kvēpenes blāvā gaisma krita uz ienākušo Hiralalu. V iņa 
seju izķēmoja bailes un izmisums.

—  Kas noticis?
—  Glāb, brāli! A r  meitu slikti. Svaidās —  briesmīgi skatīties. . .  

A rī acis visu laiku pārgrieztas. Iesim, paskatīsies. . .  —  Balss Hira- 
lalam trīcēja.

—  A , tagad mani atcerējāties!
—  Nedusmojies, brāli, iesim! Ja tu dusmosies, kur lai mēs lie

kamies?
Obhirama sirdī ielija ļauns uzvaras prieks: aha, ciematam va ja 

dzīgs ne tikai Krišnoprošads viens! Viņš, zintnieks, arī ir kaut ko 
vērts, viņš arī ir vajadzīgs. Dakterēšana —  čandālu iedzimta no
darbošanās: ar mātes Šitalas svētību tikai viņiem ļauts atpestīt no 
slimībām. Darbuzņēmējs var pakļaut savai ieteikm ei ciemata iedzī
votājus, vilinot viņus ar lieku rīsu sauju; bet vai viņam lemts c ī
nīties ar neredzamo ienaidnieku? Turot gatavībā savas nāves bul
tas, neredzama apkārt klīst baku dievietes melnā svīta. Kas no tām 
pasargās nelaimīgos? Nekāds darbuzņēmējs ar visiem  saviem ka
pitāliem nav spējīgs tikt galā ar tiem, kuri gatavojas uz sabatu 
tumšā ēnā vai pusnaktī ezera krastā.

—  Ejam, —  Obhirams noburkšķēja, paceldams aizkara malu, kas 
aizstāja durvis.

Pie Hiralala mājas daudz ļaužu. Slimniece —  maza meitene —  kā 
neprātīga velkas čokurā, žagojas vienā žagošanā, valstās pa zemi, 
uz lūpām parādījušās putas. Hiralala sieva, noliekusies pār mei
teni, skaļi vaimanā kā par mironi.

Obhirams uzmanīgi paskatījās uz slimnieci un īsi noteica:
—  Nelabais ieperinājies.
Pūlis satraucās, raudāšana kļuva skaļāka.
—  Klusu! —  Obhirams uzsauca. —  Atnesiet sinepju sēklas!
Sākās nelabā dzīšana laukā. Obhirams atkal un atkal meta slim

niecei virsū sinepju sēkliņas, apslacīja ķermeni ar ūdeni, bet ne
labais, liekas, netaisījās iet prom. Meitenīte, tāpat kā iepriekš, 
locījās krampjos. Obhiramam uz pieres izspiedās sviedri. Sirdī



iezagās nemiers: nekas nesanāk. Tumsa aizvien ciešāk un ciešāk 
ietin ciematu. Kvēpenīte mirgo, tūlīt, tūlīt nodzisīs. Tās nevienm ē
rīgajā gaismā meitenītes acis liekas tik briesmīgas, ka pat Obhira- 
mam kļūst baigi. Ir piesaukti visi burvju vārdi —  nekas nepalīdz. 
Acīm redzot slimnieci glābt neizdosies.

Šajā brīdī tumšajā pagalmā iespīdēja elektriskā lukturīša spilg
tās gaismas kūlis. Zābakiem čīkstot, pie meitenītes piegāja Krišno- 
prošads. Blakus viņam bija kāds cienījam a izskata cilvēks.

—  Es uzzināju, —  Krišnoprošads pasmaidīja, —  ka tava meita 
savārgusi, Hiralal, un atvedu šurp ārstu. Viņš ir mans draugs un 
bija šajā pusē darīšanās. Tā ka tev laimējies.

—  Bet viņu jau apņēmās Obhirams ārstēt, huzur, —  nedroši no
murmināja Hiralals.

—  Hang your vedoon !1 —  ārsts nicinoši iesaucās. —  Šarlatā
nisms šeit nepalīdzēs, slimība tik viegli nepāries. Nu, dārgais, paej 
ar savām lupatiņām sānis, ļauj man slimnieci apskatīt!

Obhirams, ietiepīgi izliecis kaklu kā niķīgs zirgs, nekustējās ne 
no vietas. Krišnoprošads pavērsa gaismas staru tieši viņam sejā.

—  Pavirzies taču! Tu taču pūlējies, cik spēji, bet, liekas, nekas 
nesanāca. Ļauj tagad ārsta kungam apskatīt slimnieci!

Obhirams nepakustējās.
Hiralals paaicināja mani, es viņu arī izārstēšu, bet visādi tur 

ārsti man nav nekādi noteicēji.
—  Idiots! —  ārsts aizsvilās. —  V iņš taču meitenīti nomirdinās. 

Tādi ir jā tie sā !. . .
Asinis sakāpa Obhiramam galvā. Zeme pēkšņi zem viņa salī

gojās.
—  Piesargies! —  viņš uzbrēca un rupji nolamāja ārstu.
Par atbildi sekoja acumirklīga izrēķināšanās. Ārsts spēcīgi iesita 

Obhiramam pa krūtīm. Savicinājis rokas un izbārstījis visas savas 
svētās relikvijas, zintnieks aizlidoja trīs olektis sānis un nogāzās 
zemē.

Pūlis šausmās sastinga.
—  Kā tev nav kauna, Sen! —  Krišnoprošads nosodoši pašūpoja 

galvu. —  Tas jau ir par daudz.
Bet Šens, it kā nekas nebūtu noticis, noliecās pār slimnieci.
—  Citas izejas nebija, —  viņš nesatricināmā mierā atbildēja.

—  Šitā cūkas dēļ meitenīte gandrīz aizgāja uz viņpasauli. Šeit nav 
laika ceremonijām! Bet tev, Coudhuri, ieteicu rīt pat rīkoties: lai 
nelieti nodod, kur pienākas!

Jā, ārsts bija ieradies laikā. V iņš izdarīja iešļircinājumu, no

1 Pakārt vajadzētu jūsu burvi! (Angļu vel.)



kura meitenītei kļuva vieglāk, žagošanās gandrīz izbeidzās. M az
liet pavērojis slimnieci, ārsts beidzot piecēlās un aizpīpēja ciga
reti.

—  Viss kārtībā: krīze ir pāri. Starp citu, kur palika šis blēdis?
No ārsta pēkšņā sitiena zintnieks bija aizlidojis sānis, tumšā pa

galma stūrī. Taču tagad viņa tur vairs nebija. N eviens nebija pa
manījis, kad viņš piecēlies un aizgājis.

Dziļa nakts. Pie debesīm karājās šaurs mēness sirpis. Tā blāvajā 
gaismā tālumā redzamas teltis, kas atgādina baltus, aizmigušus put
nus. V ēl nesen tur dega spoža uguns, no turienes skanēja dzies
mas, bungu rīboņa. Tagad tur valda klusums; priekšā kā gaiša 
čūska aizvijas jaunais ceļš. Obhirams no tālienes sajūt tā indīgo 
elpu un viss dreb no ienaida.

Krūtīs deg kā uguns —  šis dakteris sāpīgi iesita. Obhirams ap
sēžas uz cisām. Blakus mierīgi guļ Poda.

Obhirams pieceļas, aizdedzina kvēpeni, izvelk no kakta sarkanu 
sainīti. A iz  liela uztraukuma viņam trīc rokas, skatiens ir ļauns 
un nežēlīgs, tā skatās atriebējs, kurš izšķīries par slepkavību. Nē, 
viņam ir par maz nogalināt tikai vienu cilvēku, šo dakteri! Viņš 
iznīdēs bez atlikuma visu ļaunuma sakni, kas atnesusi nelaimi un 
pazemojumu.

Obhirams tuvina acīm tumšu pudeli, kuras dibenā redzamas da
žas baltas drupatas. Ne Krišnoprošads, ne dakteris pat nenojauš, 
kāds briesmīgs dēmons iesprostots šajā traukā. Baltās drupatas 
nav nekas cits kā sausas baku zvīņas, kas izraisa šausmīgo slimību. 
Sitalas kulta kalpi tās glabā zāļu izgatavošanai, bet dažreiz arī ne
pakļāvīgo savaldīšanai. Viņi ne vienu reizi vien sodījuši tos, kuri 
šaubījušies, ienesot šīs zāles viņu mājā, izputinot gaisā, iemaisot 
akas ūdenī. Sekas nelika sevi gaidīt.

N āves ierocis ilgi bija nogulējis bezdarbībā —  tagad tas atkal 
vajadzīgs.

Klusu nolaidis aiz sevis durvju aizkaru, Obhirams izgāja no mā
jas. Ieraudzījuši nespodrajā mēness gaismā viņa ēnu, paklusām 
iesmilkstējās ciemata suņi, bet tūlīt arī apklusa. V īģes koka kup
lajos zaros miegaini ieķērcās vārna. N av ļaunākas zīmes par vār
nās ķērkšanu naktī!

Obhirams piegāja pie svētā vīģes koka. Lapu čaboņā viņš sa
klausīja lidojošu spoku elpu. Spīguļi uz Šitalas akmeņa likās kā 
saniknotās dievietes neskaitāmās acu zīlītes; dieviete bija gatava 
pārvērst pelnos visu pasauli.

Priekšā noslēpumaini baloja ceļš —  lielā palīdzība posta



piemeklētajam novadam. Blakus tam gulēja telšu pilsētiņa, Krišno- 
prošada kolonija.

Zintnieks paklanījās Šitalas akmenim, mēģinādams savā iztēlē 
uzburt dievietes bargo tēlu. V iņš pats trīcēja, zobi klabēja. Beidzot 
viņš izslējās visā augumā un metās uz priekšu. Drīz viņa garā ēna 
pagaisa naktī.

Krišnoprošada kolonijā sāka plosīties bakas.
—  N ojaukt nometni! —  izrīkoja satrauktais Krišnoprošads.
Pametusi ceļu nepabeigtu, vienība atkāpās desmit jūdzes tālāk.

Raugoties uz aizbraucošajiem vezumiem, Obhirams ļauni smīnēja. 
Viņš taču bija guvis virsroku! Viņam palīdz Šitala, tāpēc viņš 
uzvar.

Taču brīvībā izlaistais briesmīgais dēmons no kolonijas pārsvie
dās uz ciematu. Iebraucēji celtnieki paglābās bēgot, bet vietējiem  
iedzīvotājiem  nebija kur bēgt, un nežēlīgā nāve viņus pļāva citu 
pēc cita.

Kur tagad palicis Krišnoprošads, kur celtnieki? Ciematā valda 
atkal Obhirams, atkal viņš ir vienīgais, kam lūgt palīdzību. Ierocis, 
kas savā ceļā nepazina žēlastības, atgrieza zintniekam viņa ķei- 
zariņa troni.

—  Palīdzi mums, p alīdzi!. . .
—  Kur tad palicis jūsu darbuzņēmēja kungs? —  ļaunā priekā 

vīpsnā Obhirams. —  Kāpēc tad neskrienat pie viņa?
—  Nedusmojies, brāl, piedod mums! Uz tevi tagad liekam visas 

cerības.
Bet tad pienāca diena, kad pat Obhiramam vairs nenāca 

smiekli —  saslima Poda.
Zintniekam pat prātā nebija ienācis, ka viņa raidītā bulta, trāpī

jusi mērķī, atgriezīsies pie paša atpakaļ.
Skaistā Poda nomira drausmīgās mokās. «Ko gan es esmu izda

rījis, ko gan es esmu izdarījis!» Obhirams vaidēja, vaidēja, valstī
damies pa zemi. Galva viņam dega kā ugunī: kurš tad galu galā 
bija guvis virsroku? V ai tad viņš, Obhirams, bija to gribējis?

Zintnieks vai pārakmeņojās. Roka žņaudza sarkano sainīti, kurā 
glabājās drausmīgās indes. Nē, viņš, Obhirams, ar sakāvi nesamie
rināsies! Nekādā ziņ ā !. . .

Krišnoprošads bija uzņēmīgs cilvēks. Viņš atgriezās ciematā 
ārsta, sanitārā inspektora un vakcinētāja pavadībā. Pie svētā v ī
ģes koka mazā vienība apstājās, pamanījusi zintnieka nedzīvo ķer
meni.

—  V ēl viens upuris, —  ārsts noteica.



ERNESTS SETONS TOMPSONS, 
kanādiešu rakstnieks

KARALISKA ANALOSTANIETE  

PIRMĀ DZĪVE

I

—  Ga-a-ļa! Ga-a-ļa! —  spalgi noskan pa visu Skrimpera šķērs
ielu. V isi apkārtnes kaķi skrien šurp uz šo saucienu. Suņi novēr
šas nicīgā vienaldzibā. —  Ga-a-ļa! Ga-a-ļa! —  atskan aizvien ska
ļāk un skaļāk.

Beidzot parādījās netīrs, noplucis vīrs ar riču. Kaķi steidzās pie 
viņa no visām pusēm. Pēc katriem piecdesmit soļiem, līdzko sala
sās pietiekami daudz kaķu, riča apstājās. V īrs izņēma no kastes 
iesmu ar stipri smaržojošu vārītu aknu gabaliņiem. A r  garu nūju 
viņš pa kārtai nostūma šos gabaliņus no iesma. Katrs kaķis pa
ķēra kumosu, pieglaudis ausis, un, pametis nešpetnu skatienu, ņur
dēdams metās projām, lai baudītu laupījumu drošā patvērumā.

—  Ga-a-ļa! Ga-a-ļa!
A izvien  jauni pensionāri ieradās pēc savām devām. Aknu pār

devējs tos visus labi pazina. Re, kur Kasiljones Tīģerlgais runcis, 
Džonsa —  Melnais, Praļicka —  Plankumainais, Dantona kundzes —  
Baltais. Paskat, kur zogas Blenkinshofa Angoras kaķene. Bet tas, 
kas uzlīdis uz ričas, ir vecais Rudais Bilijs —  Soijera kaķis, bez
kaunīgs blēdis, viņa saimnieks slikti maksā. Katru vajag atcerē
ties. Rau, kur skrien kaķis, kura saimnieks akurāti maksā savus 
desmit centus nedēļā. Toties tas otrais runcis ir bezcerīgs. Bet skat, 
kur Džona V ašija  kaķis: tas saņem mazāku gabaliņu, jo Džons ka
vējas ar maksu. Traktiernieka ar kakla siksnu un lentēm izrotā
tais žurku ķērājs saņem papildu devu kā balvu par saimnieka 
dāsnumu. Tikpat laimīgs ir nodokļu iekasētāja kaķis, lai gan ieka
sētājs naudu nedod, bet pieprasa to. Uzticīgi pietek melna kaķīte 
ar baltu deguntiņu, bet —  ak vai! —  viņu nesaudzīgi atgrūž. N a
badzīte nesaprot, kas noticis. V iņa jau mēnešiem ilgi saņēmusi ak
nas. Kāpēc tāda nežēlīga pārmaiņa? Bet aknu pārdevējs labi zina, 
kas noticis: kaķītes saimniece vairs nemaksā viņam. Nekādu tirdz
niecības grāmatu viņam nav, viņš vadās vienīgi no atminas, bet 
atmiņa viņu nekad nekrāpj.



Kaķi, kuri, tā sakot, neskaitījās aristokrātijas sarakstos, gaidīja 
godbijīgā atstatumā, cerēdami uz nejaušu laimes gadījumu. Šo liek
ēžu barā atradās kāda pelēka graustu iemītniece, kaķene bez 
saimnieka, noliesējusi un netīra, kura pārtika no tā, kas pagadījās 
pa ķērienam. A r  vienu aci viņa uzmanīja riču, ar otru uzmanīja, 
vai nepiezogas suns. Desmitiem kaķu jau bija projām, saņēmuši 
savu aknu devu, bet viņai vēl nebija nekādu cerību uz brokastīm. 
Bet tad liels runcis, tāpat bez saimnieka kā viņa, uzbruka kādam 
pensionāram, lai atņemtu tam ēdamo. Upuris nometa aknu gaba
liņu, grasīdamies aizstāvēties. Kamēr abi kāvās, pelēkā graustu 
kaķene paķēra kumosu un laidās lapās.

V iņa iešmauca pa vārtiņiem, pārlēca pāri nākamajam žogam, 
tad attupās, aprija aknas, aplaizījās un svētlaimē devās pa aplinku 
ceļiem uz izgāztuvi, kur tukšā biskvītu kastē m ājoja viņas ģimene. 
Pēkšņi viņa izdzirdēja žēlu ņaudēšanu. V iņa metās pie saviem 
bērniem un ieraudzīja lielu, melnu runci, kurš vienā mierā rija 
viņas kaķēnus. Runcis bija divreiz lielāks par viņu, bet viņa bruka 
tam virsū tādā niknumā, ka viņš, pārsteigts nozieguma vietā, ap
griezās un metās bēgt. Dzīvs bija palicis vienīgi mazs, pelēks k a
ķēns, līdzīgs mātei, bet ar melnām svītriņām uz muguras un bal
tiem plankumiņiem uz deguna, ausīm un astes galiņa.

Sākumā māte bēdājās bez sava gala. V ēlāk  bēdas norima —  un 
visu mīlestību un gādību viņa veltīja  mazulim. M elnais runcis, ap
rīdams kaķēnus, protams, nebija gribējis izdarīt labu darbu, taču 
viņš neviļus izrādījās par mātes un bērna labdari: v ieglāk  izau
dzēt vienu kaķēnu nekā vairākus. Dienišķā barības meklēšana tur
pinājās. Aknu pārdevējs reti sagādāja viņai prieku, bet atkritumu 
kastēs vienm ēr atradās kartupeļu mizas, ar kurām varēja apklu
sināt badu.

Kādu vakaru kaķene saoda kaut ko brīnumainu. Smarža nāca no 
upes. Tā aizveda kaķeni vispirms uz doku, pēc tam uz piekrasti. 
Izdzirdējusi pēkšņu riešanu, viņa noprata, ka ceļu bēgšanai aiz
sprostojis viņas senais ienaidnieks, ostas suns. Izvēles nebija: ka
ķene pārlēca uz kuģi, no kura plūda brīnišķīgais zivju  aromāts. 
Suns palika krastā, un, kad no rīta zvejas kuģis brauca projām, k a 
ķene gribot negribot aizbrauca tam līdzi, un kopš tā laika neviens 
viņu nav vairs redzējis.

II

Graustu kaķēns velti gaidīja māti. Rīts atnāca un aizgāja. K a
ķēns bija stipri izsalcis. Pievakarē viņš devās meklēt ēdamo. Viņš 
izlīda no kastes un sāka lodāt pa atkritumu kaudzēm, apostīdams



visu, kas likās ēdams, bet neko neatrada. Beidzot viņš nonāca pie 
koka pakāpieniem, kuri veda pagrabā, putnu pārdevēja Japāņa 
Mali veikalā. Durvis bija pusviru. Kaķēns nokļuva kodīgu un ēr
mīgu smaku pilnā pasaulē. Viņš ieraudzīja daudzas dzīvas būt
nes —  ieslodzītas krātiņos.

Kaktā uz kastes sēdēja nēģeris. V iņš pamanīja mazo svešinieku 
un ziņkāri vēroja, ko tas darīs. Kaķēns pagāja garām vairākiem  
krātiņiem ar trusīšiem, kuri nelikās viņu redzam. Tad viņš piegāja 
pie krātiņa ar platiem režģiem, kurā sēdēja lapsa. Dižciltīgā dāma 
ar kuplo asti atradās viņā krātiņa galā. V iņa pieplaka pie zemes. 
A cis viņai iedegās. Kaķēns tuvojās, ostīdams krātiņa gaisu, iebāza 
galvu iekšā, vēlreiz paostīja gaisu, tad devās pie trauka ar ēdamo, 
un tai pašā mirklī viņu nogrāba lapsa, kas bija uzglūnējusi viņam. 
Atskanēja pārbijies «miau!», un kaķēnam būtu beigas, ja  nebūtu 
iejaucies nēģeris. Ieroča viņam nebija, iekļūt krātiņā viņš neva
rēja, bet viņš tik pamatīgi iespļāva lapsai pa purnu, ka tā mirklī 
palaida kaķēnu vaļā un iespiedās kaktā, mirkšķinādama acis aiz 
bailēm.

Nēģeris izvilka kaķēnu no krātiņa. Satricinājums bija viņu ap
dullinājis. Mazulis nebija ievainots, tikai apstulbināts. Viņš grīļo
damies paspēra dažus soļus un sāka mazliet atjēgties. Vairākus 
mirkļus viņš murrāja uz nēģera ceļgaliem. Tad veikalā pārnāca 
putnu pārdevējs Japānis Mali. V iņš nebūt nebija dzimis Japānā, 
bet Londonas priekšpilsētā. Taču viņam acu vietā bija tik šauras 
spraudziņas, šķībi novietotas plakanajā, apaļajā sejā, ka viņa īstais 
vārds tika aizmirsts un visi saukāja viņu par Japāni. V iņš nebija 
cietsirdīgs pret putniem un dzīvniekiem, ar kuriem tirgojās. Viņš 
tikai gādāja par savu izdevību un zināja, kas viņam vajadzīgs. 
Graustu kaķēna viņam nevajadzēja. Nēģeris labi pabaroja ma
zuli, aiznesa uz tālīnu kvartālu un pameta dzelzs noliktavas pa
galmā.

III

A r vienām bagātīgām pusdienām var pilnīgi iztikt divas trīs 
dienas. Paēdušais kaķēns bija visai žirgts un jautrs. V iņš apskrai
dīja atkritumu kaudzes, ziņkāri pameta acis uz tālajiem kanārij
putniņu krātiņiem, kuri karājās logos, palūkojās caur žogu, ierau
dzīja lielu suni, klusiņām atrāpās atpakaļ, uzm eklēja aizsargatu 
vietiņu pašā saulgozī un nogulēja tur veselu stundu.

Viņu pamodināja viegla  sprauslāšana. Viņa priekšā stāvēja liels, 
melns runcis ar zvērojošām, zaļām acīm. Uz viena vaiga runcim



balsnīja brūce, kreisā auss bija pārplēsta. Viņš raudzījās gluži ne
laipni. Ausis kustējās, aste raustījās, rīklē kaut kas dobji guldza. 
Kaķēns vientiesīgi devās viņam pretī. V iņš nepazina savu brāļu 
slepkavu. M elnais runcis paberzēja purnu pret stabiņu, tad lēni, 
mierīgi pagriezās un aizgāja. Pēdējais, ko kaķēns redzēja, bija 
viņa astes galiņš, kas raustījās te pa labi, te pa kreisi. Mazulis ne
kad nedabūja zināt, ka bijis tikpat tuvu nāvei kā tad, kad iedro
šinājās ielīst lapsas krātiņā.

V akarā kaķēns sajuta izsalkumu. V iņš vērīgi izpētīja garo, ne
redzamo un daudzveidīgo gaisa straumi, ko sauca par vēju. Izvēlē
jies interesantāko no tā strāvām, viņš devās tās virzienā, paklausī
dams deguna norādījumiem. Pagalma kaktā, izrādījās, bija atkri
tumu kaste, kurā viņam izdevās atrast šo to ēdamu. Paēdis viņš 
padzērās no ūdens mucas, kura stāvēja zem krāna. V isu nakti 
viņš cītīgi pētīja pagalmu. Nākamo dienu, tāpat kā iepriekšējo, 
viņš pavadīja saulītē saldā miegā.

Tā pagāja laiks.
Dažreiz viņš atrada atkritumu kastē veselas pusdienas, dažreiz 

neatrada neko. Reiz viņš sastapa tur lielo, melno runci, bet pie
sardzīgi aizlavījās, pirms tas paguva viņu pamanīt. Ūdens muca 
gandrīz vienm ēr stāvēja savā vietā, un, kad to nesa projām, uz ak
mens zem krāna palika netīras peļķītes. Taču atkritumu kaste bija 
ārkārtīgi nedroša. Reiz tā veselas trīs dienas atstāja kaķēnu bez 
ēdamā. Mazulis pataustījās gar žogu un, atradis nelielu spraugu, 
izlīda uz ielas. V iņš nepaspēja vēl lāgā apskatīties, kad kaut kas 
trokšņaini gāzās virsū: viņam uzbruka liels suns. Kaķēns tikko 
paspēja iešmaukt pa spraugu atpakaļ pagalmā. V iņš bija traki 
izsalcis. Par laimi, viņš atrada mazliet kartupeļu mizu, kas drusku 
remdēja izsalkumu. No rīta viņš nelikās gulēt, bet atkal devās iz
lūkgājienā.

Pagalmā čiepstēja zvirbuļi. Tie arī agrāk te bija, bet šoreiz ka
ķēns lūkojās uz tiem ar citām acīm. Nerimstošās izsalkuma jūtas 
pamodināja viņā plēsoņas instinktus. Tagad šie zvirbuļi bija lau
pījums, barība. Kaķēns pieplaka pie zemes un sāka zagties tiem 
klāt. V iņš vairākkārt atsāka mēģinājumu, bet bez panākumiem: 
zvirbuļi bija veiklāki par viņu un allaž aizspurdza laikā. Beidzot 
viņš saprata, ka, lai gan zvirbuļi ir barība, tomēr nesasniedzama.

Piektajā šās neveiksmīgās dzīves dienā graustu kaķēns atkal de
vās uz ielu, cerēdams atrast ko ēdamu. Kad viņš jau bija krietni 
tālu no spraugas žogā, vairāki mazi puikas sāka viņu apmētāt ar 
ķieģeļiem . Viņš laidās bēgt. V ajātājiem  pievienojās suns. Bēgļa 
stāvoklis kļuva bezcerīgs. Pēkšņi viņš pamanīja dzelzs režģus mā
jas fasādes priekšā un paslēpās aiz tiem, tikko paspējis paglābties



no suņa. A ugšējā logā parādījās sieviete, kura uzsauca sunim. 
V iņa nometa nabadziņam gaļas atgriezumu, un kaķēns pieēdās kā 
vēl nekad savā mūžā. Tad viņš palīda zem nojumes, nosēdēja tur 
tik ilgi, kamēr iestājusies nakts atnesa mieru, un tad kā ēna aiz
šmauca atpakaļ uz savu pagalmu.

Tāda dzīve turpinājās divus mēnešus. Kaķēns pieauga, kļuva 
spēcīgs un labi iepazinās ar visām briesmām. Viņš izpētīja Daun- 
strītu, kur ik rītu parādījās rindām atkritumu kastes. Lielais nams 
viņam šķita noliktava šīm kastēm, kas allaž bija pilnas ar vislabā
kajiem  zivju  atkritumiem. Drīz vien viņš iepazinās ar aknu pārde
vēju  un iestājās biklo kaķu barā, par kuriem neviens nemaksāja 
Viņam gadījās arī sastapties ar ostas suni un daudziem citiem 
briesmīgiem suņiem. V iņš dabūja zināt, cik  tie ļauni, un iemācījās 
no tiem izbēgt.

Drīz vien, sev par laimi, viņš atklāja jaunu pasākumu. Daudzi 
kaķi veltīgi mīņājās ap vilinošajām kannām ar pienu, ko pieni- 
nieks atstāj rītos pie durvīm vai uz palodzēm. Laimīga nejaušība 
kādreiz piedzina kaķēnu pie kannas ar salauztu vāciņu. Tā viņš 
iemācījās pacelt arī veselus vāciņus un padzerties pēc patikas. 
Protams, attaisīt pudeli viņš nevarēja, bet patrāpījās ne mazums 
kannu ar slikti pieguļošiem vāciņiem. Mūsu kaķēns cītīgi m ek
lēja tādas kannas. Pamazām viņš iepazinās ar visu savu kvartālu. 
Iespiezdamies aizvien tālāk, viņš beidzot atkal nonāca starp mu
cām un kastēm aizmājas pagalmā aiz putnu pārdevēja veikala.

Dzelžu noliktavas pagalams uz visiem laikiem palika viņam svešs, 
bet šeit viņā pēkšņi pamodās privātīpašuma jūtas —  un viņš iz
turējās ar sašutumu pret otra kaķēna parādīšanos. A r visdraudo
šāko izskatu viņš tuvojās ienācējam. V iņi jau sāka sprauslāt un 
ņurdēt, te pa augšējo logu izgāza spaini ūdens, tas aplēja abus un 
krietni vien atvēsināja viņu degsmi. A bi spruka katrs uz savu 
pusi: ienācējs —  pāri sētai, bet graustu kaķēns —  zem tās pašas 
kastes, kurā viņš bija piedzimis. Šī aizsēte bija viņa sirdij nepa
rasti mīļa, un viņš no jauna apmetās te uz dzīvi. Šai pagalmā uz
tura bija tikpat maz kā iepriekšējā un nepavisam nebija ūdens, to
ties to apm eklēja varen garšīgas peles. Pateicoties šīm pelēm, 
mūsu kaķēns drīz vien  atrada sev draugu.

IV

A p to laiku kaķēns jau bija kļuvis par prāvu, skaistu kaķeni, 
plankumainu kā tīģeris. V iņas gaišpelēko kažociņu rotāja melnas 
svītras, bet baltais astes galiņš un baltie plankumi uz deguna un 
ausīm piešķīra viņai sevišķi elegantu izskatu. Kaut viņa lieliski



prata sameklet barību, citreiz tomēr vajadzēja badoties vairākas 
dienas no vietas, un tad viņa atkal nesekmīgi pūlējās medīt zvir
buļus. Viņa bija pilnīgi vientuja.

Kādreiz augustā, kad kaķene gozējās saulītē, viņa ieraudzīja lielo, 
melno runci, kurš nāca taisni šurp pie viņas. Viņa tūliņ pazina šo 
runci pēc saplēstās auss, atkāpās līdz savai kastei un paslēpās 
tanī. Melnais piesardzīgi virzījās uz priekšu, viegli uzlēca no žoga 
uz šķūņa pagalma_ galā un grasījās doties pāri tā jumtam, kad 
pēkšņi viņa priekšā parādījās dzeltens runcis. Melnais uzrēca tam, 
dzeltenais atbildēja ar to pašu. Abu astes nikni locījās. Stiprās rīk
les rēca un ņurdēja. V iņi tuvojās viens otram, piespieduši ausis 
pie pakauša un sasprindzinājuši muskujus.

—  Jau-jau-vau! — melnais teica.
—  Vau-u-ū! —  par atbildi atskanēja pamatīgs bass.
—  Jau-vau-vau-vau! —  teica melnais, pievirzīdamies par ceturt- 

dalcollu tuvāk.
—  Jau-u-ū! —  atbildēja dzeltenais. Izslējies visā augumā, viņš 

ar neparastu cieņu paspēra soli uz priekšu. —  Jau-ū! —  Un viņš 
paspēra vēl soli, sizdams ar asti sev pa sāniem.

—  Jau-vau-jau-ū! —  iespiedzās melnais, paceldams balsi, un 
atkāpās par ceturtdaļcollu no pretinieka platajām, nelokāmajām 
krūtīm.

Namā atvērās logi, bija dzirdamas cilvēku balsis, taču runču 
strīds turpinājās.

—  Jau-jau-ū! —  nodārdināja dzeltenais, pazeminādams balsi, 
kad melnais to paaugstināja. —  Jau! —  Un viņš paspēra soli uz 
priekšu.

Tagad starp viņu deguniem bija collas trīs. A bi stāvēja sāniski, 
gatavi krist viens otram virsū, bet gaidīja, lai sāk ienaidnieks. M i
nūtes trīs abi klusēdami rija viens otru ar skatieniem, nekustīgi kā 
akmens, vienīgi astēm kustējās galiņi.

Tad dzeltenais sāka no jauna:
—  Jau-ū! —  zemā basā.
—  Ja-a-a-ā! —  iespiedzās melnais, cenzdamies modināt šausmas 

ar savu brēcienu, bet reizē atkāpās par sešpadsmito daļu collas.
Dzeltenais par puscollu panācās uz priekšu. Tagad viņu ūsas jau 

saskārās. V ēl solis —  un deguni teju pat sadūrās.
—  Jau-u-ū! —  nikni norēca dzeltenais.
—  Ja-a-a-a-ā! —  iespiedzās melnais, atkāpdamies par trīsdes

mit otro daļu collas.
Dzeltenais metās uz priekšu un sagrāba viņu.
O, kā viņi kūleņoja, koda un skrāpēja! Kā viņi vilka, plēsa un 

žņaudzīja viens otru! Sevišķi izcēlās dzeltenais.



Mezdami kūleņus, te viens augšā, te otrs, bet visbiežāk dzelte
nais, viņi vēlās aizvien tālāk un tālāk, kamēr novēlās no jumta, 
un pie logiem sastājušies skatītāji pavadīja viņus ar līksmiem sau
cieniem. Pat krizdami abi skrāpēja un žņaudza viens otru. Sevišķi 
sāpīgi skrāpēja dzeltenais.

Kad viņi novēlās zemē, virsū izrādījās dzeltenais. Un, kad viņi 
beidzot izšķīrās, abi bija pietiekami saplūkāti, it īpaši melnais. Viņš 
uzķepurojās uz žoga un nozuda rūkdams un asiņodams, bet tikmēr 
no loga uz logu tika padota ziņa, ka beidzot Rudais Bilijs ir kārtīgi 
piekāvis Melno Nigu.

V ai nu dzeltenais runcis bija labs pēdu dzinējs, vai graustu ka
ķene nedomāja pārāk slēpties, bet runcis atrada viņu starp kas
tēm, un viņa negrasījās bēgt. Nekas tā neietekmē sievietes sirdi kā 
uzvara kaujas laukā. Dzeltenais runcis un kaķene drīz vien  sa
draudzējās. V iņi nem ājoja kopā un nedalījās ar uzturu -— kaķiem 
tas nav parasts — , viņi tikai atzina, ka viņiem ir īpašas draugu tie
sības vienam uz otru.

V

Pagāja septembris, iestājās īsās oktobra dienas, kad vecajā  bis
kvītu kastē atgadījās svarīgs notikums. Ja šeit būtu ieradies Ru
dais Bilijs, tad būtu ieraudzījis piecus kaķēnus, kuri gulēja sari
tinājušies savas mātes —  mazās graustu kaķītes apskāvienos. A rī 
viņai bija pienācis laimes laiks. Viņa izbaudīja vislielāko prieku, 
laizīja kaķēnus ar maigumu, kas būtu pārsteidzis viņu pašu, ja 
viņa būtu spējīga spriest.

Viņas vienm uļajā dzīvē ienāca prieks, bet pavairojās arī rūpes. 
Tagad visi spēki tika veltīti uztura sagādei. Jo kaķēni auga, jo  rū
pes palielinājās. Pēc sešām nedēļām tie jau līda ārā no kastes un 
ložņāja visapkārt augu dienu, līdzko māte aizgāja medībās.

Graustu pasaulē labi zināms, ka nelaime uznāk kā negaisa mā
konis, bet laime —  kā saules stars. Kaķene piedzīvoja trīs sadur
smes ar suņiem, un Japāņa M ali kalps nēģeris meta viņai vairākas 
reizes ar ķieģeli. Tad notika lūzums. Otrā rītā viņa atrada piena 
kannu bez vāka, sekmīgi aplaupīja vienu no ričas pensionāriem 
un uzm eklēja lielu zivs galvu —  tas viss divu stundu laikā. A t
griezdamās mājup bezrūpīgā mierā, kādu spēj sniegt vienīgi pilns 
vēders, viņa ieraudzīja savā pagalmā mazu, brūnu radījumu. K a
ķene atcerējās agrākās medības. V iņa bija nokodusi un apēdusi



ne vienu peli vien savā mūžā un nolēma, ka šis brūnais zvērs ir 
droši vien liela pele ar īsu asti un lielām ausīm.

Viņa zagās tam klāt nevajadzīgā piesardzībā. Mazais trusēns. 
tikai izslējās un likās dzenam jokus ar kaķeni. V iņš pat nepūlējās 
bēgt, un kaķene sagrāba viņu bez pūlēm.

Tā kā viņai ēst negribējās, viņa aiznesa trusēnu uz kasti un 
iemeta kaķēnu barā. Trusēnam metiens nedarīja sāpes. Viņš drīz 
vien attapās no bailēm un, redzēdams, ka no kastes ārā netiks, 
sāka meņģēties ar kaķēniem. Kad kaķēni stājās pie vakariņu ēša
nas, viņš piebiedrojās tiem. Kaķene bija pārsteigta. Medību in
stinkts gan grasījās ņemt virsroku, bet viņa bija paēdusi, un tas 
paglāba trusēnu. Kaķenē pamodās mātes instinkts, un viņa sāka 
barot trusēnu ar savu pienu.

Trusēns kļuva par ģimenes locekli, un viņu kopa un baroja tāpat 
kā kaķēnus.

Pagāja divas nedēļas. Kaķēni jautri draiskojās starp kastēm mā
tes prombūtnē, bet trusēns netika ārā no kastes. Ieraudzījis aizsētē 
kaķēnus, Japānis Mali pavēlēja nēģerim nošaut tos, ko tas ari iz
darīja kādā jaukā rītā ar divdesmit divu collu bisi. Viņš apšāva 
kaķēnus citu pēc cita. Pēkšņi uz žoga parādījās pieaugusi kaķene 
ar žurku zobos. Viņš gribēja nošaut arī kaķeni, bet žurka mainīja 
viņa nodomu: žurku ķērājai kaķenei jādzīvo.

Šī žurka bija pirmā, ko kaķene savā mūžā bija noķērusi, bet tā 
izglāba viņai dzīvību. Kaķene izspraucās caur grabažu grēdām un 
piegāja pie kastes, bet, kā par brīnumu, neviens kaķēns neieradās 
pēc sauciena. Un trusēns atteicās ēst žurku. V iņa sāka barot tru
sēnu ar pienu, laiku pa laikam saukdama kaķēnus. N ēģeris pie
zagās pie kastes un, ieskatījies tanī, sev par lielu izbrīnu, re
dzēja, ka tur atrodas kaķene, trusēns un beigta žurka.

Kaķene piekļāva ausis pie galvas un draudoši brēca. Nēģeris 
aizgāja, bet pēc brītiņa uz kastes nogulās dēlis un kaste kopā ar 
dzīvajiem  un beigtajiem  iemītniekiem nokļuva putnu pagrabā.

—  Re, saimniek, kur ir tas pazudušais trusēns! Un tu domāji, ka 
es esmu viņu nozadzis!

Kaķeni ar trusēnu ievietoja lielā dzelzs krātiņā un vairākas die
nas rādīja visiem kā laimīgas ģimenes paraugu.

Trusēns drīz vien saslima un nobeidzās. Kaķene ne uz mirkli 
nejutās laimīga krātiņā. V iņa necieta trūkumu, viņai deva ēst un 
dzert, cik vien gribējās. Viņa skuma nebrīvē, un pilnīgi ticams, ka 
būtu drīz tikusi pie brīvības vai nāves, bet, par nelaimi, šais čet
rās dienās krātiņā viņa bija tik labi notīrījusi savu kažociņu un 
viņas spalva izskatījās tik neparasta, ka Japānis nolēma paturēt 
viņu sev.
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VI

Japānis M ali bija pals blēdīgākais no Londonas priekšpilsētas 
dēliem, kuri kādreiz tirgojušies ar lētiem kanārijputniņiem pa
graba stāvā. Viņš bija ļoti trūcīgs, un nēģeris dzīvoja pie viņa tikai 
tāpēc, ka šis Londonas pilsonis dalīja ar viņu savu uzturu un gultu 
un vispār uzskatīja par sev līdzīgu, kamēr amerikāņi izturas pret 
nēģeriem kā pret suņiem.

Japānis uzskatīja sevi par godīgu cilvēku, lai gan visiem bija zi
nāms, ka viņš pelnās, slēpdams zagtus suņus un kaķus.

Pusducis kanārijputniņu gluži vienkārši kalpoja par aizsegu. To
mēr Japānis neskuma. Viņam netrūka godkāres un palika, ja  viņu 
tur par gudru cilvēku. Reiz viņš bija pat iedrošinājies sūtīt kaķi 
uz N ikerbokera biedrības dižciltīgo kaķu izstādi, vadīdamies no 
trim diezgan miglainiem nolūkiem: pirmkārt, lai apmierinātu savu 
pašmīlu, otrkārt, lai varētu par velti iekļūt izstādē un, treškārt, 
«zināt, va jag  ieskatīties, kādi ir tie dārgie kaķi, ja  jau ar kaķiem 
nodarbojas». Taču tā bija dižciltīga izstāde, un nožēlojamo pus- 
angorieti noraidīja ar sašutumu.

A vīzēs Japāni interesēja tikai tās slejas, kur bija sludinājumi 
par nozaudētiem vai atrastiem suņiem un kaķiem. Reiz viņš iz-

§ rieza un uzglabāja rakstiņu par «kaķu pārdošanu kažokādām», 
o papīra gabaliņu viņš piesprauda pie bodītes sienas, un tas pie

spieda Japāni izdarīt nežēlīgu pārbaudi ar graustu kaķi. Vispirms 
viņš notriepa kaķenes netīro kažoku ar īpašu ziedi pret blusām. 
Pēc tam pamatīgi m azgāja kaķeni siltā ūdenī ar ziepēm, nelikda
mies ne zinis par viņas brēcieniem, nagiem un zobiem. Kaķene bija 
pārskaitusies. Taču, kad viņa sāka apžūt, viņas spalva kļuva pū
kaina, neparasti tīra un mīksta. Japānis un viņa palīgs bija ārkār
tīgi apmierināti ar pārbaudi. Tomēr tas bija tikai sākums: pati pār
baude vēl bija priekšā. «Spalvas uzlabošanai pats labākais līdzek
lis ir —  turēt kaķi aukstumā un dot papilnam tauku barības,» — tā 
bija sacīts rakstā.

Ziema bija jau pie durvīm, un Japānis Mali izlika krātiņu ar ka
ķeni pagalmā, pasargājot viņu tikai no lietus un vēja. V iņš sāka 
barot kaķeni ar linsēklu raušiem un zivju galvām, cik vien na
badzīte varēja apēst.

Pēc nedēļas jau iestājās manāma pārmaiņa. Kaķene ar katru 
dienu kļuva apaļāka un pūkaināka; viņai nebija cita darba, vienīgi 
krāt taukus un kopt savu kažociņu. Krātiņš tika turēts tīrs, un, tā 
kā daba, atsaukdamās uz salto laiku un tauko barību, padarīja



kaķenes kažociņu ar katru dienu krāšņāku un spožāku, ap ziemas 
vidu graustu kaķene bija pārvērtusies par izmeklēti skaistu kaķi 
ar brīnišķīgu, kuplu spalvu, ko rotāja skaistas svītras. Japānis bija 
loti apmierināts ar pārbaudi, un viņam uzmācās domas par nebi
jušu slavu. Kāpēc nepieteikt kaķeni uz gaidāmo izstādi? Tomēr 
pēc pērngada neveiksm es viņš bija kļuvis piesardzīgāks.

—  Redzi, Semij, —  viņš teica nēģerim, —  pieteikt viņu kā k le
jojošu kaķi nav nozīmes. Bet mēs pielabināsimies tiem Nikerboke- 
riem. Vispirms nepieciešams labs vārds. Tu pats saproti, ka te v a 
ja g  kaut ko «karalisku», —  nekas tā nepievilks Nikerbokerus kā 
kaut kas «karalisks». Ko tu teiksi, piemēram, par Karalisko Diku 
vai Karalisko Semu? Bet pag, tie visi ir vīriešu kārtas vārdi. Saki, 
Semij, —  kā sauca to salu, kur tu piedzimi?

—  Mana dzimtene bija Analostānas sala, ser.
—  Vareni! Karaliskā Analostāniete, velns lai parauj! V ienīgā 

Karaliskā Analostāniete visā izstādē. Pārsmieties var, nudien!
Un abi sāka smieties visā kaklā.
—  Vajadzēs tikai labu atestātu.
Un abi draugi stājās pie pamatīga atestāta sastādīšanas.
Tad kādu dienu krēslā Sems, izrotājies ar nomātu cilindru, no

deva kaķeni un atestātu izstādes rīkotājiem. Sarunu vešana bija 
uzticēta nēģerim. Viņš kādreiz bija strādājis par bārdskuvi Sestajā 
avēnijā un prata izturēties daudz solīdāk un cienīgāk nekā Japānis 
Mali. Droši vien tas bija viens no iemesliem, kāpēc Karalisko Ana- 
lostānieti tik godbijīgi saņēma kaķu izstādē.

Japānis ārkārtīgi lepojās ar to, ka viņa kaķis nokļuva izstādē. 
Kā Londonas sīkbodnieks viņš juta lielu goddevību pret augstāko 
sabiedrību. Un, kad atklāšanas dienā viņš pienāca pie ieejas iz
stādē, viņš vai apstulba, ieraudzījis veselu jūru ekipāžu un c i
lindru. Durvju sargs skadri paskatījās uz viņu, bet, ieraudzījis bi
ļeti, ielaida, droši vien nodomādams, ka tas ir zirgu puisis kādam 
svarīgam dižciltim, kurš izstādījis savu kaķi. Zālē gar garajām 
krātiņu rindām bija izklāti samta paklāji. Japānis uzmanīgi lav ī
jās gar sienām un, vērodams dažādu sugu kaķus, viņu zilās un sār
tās lentītes ap kaklu, m eklēja savu kaķeni, bet baidījās prasīt, kur 
tā ir, iekšēji drebēdams, ko domās šī dižciltīgā sabiedrība, ja  uz
zinās, kādu joku viņš izspēlējis.

Viņš redzēja daudz godalgotu dzīvnieku, bet nekādi nevarēja 
atrast savu graustu kaķeni. V iņš spiedās cauri pūlim, bet kaķeni 
nekur neredzēja. Japānis nosprieda, ka notikusi kļūda: droši vien 
tiesneši galu galā atteikušies kaķeni pieņemt. Nekas, viņš ir da
būjis ieejas biļeti un tagad zina, kam pieder vērtīgie Persijas un 
Angoras kaķi.



Centrālās zāles vidū bija novietoti pirmklasīgie kaķi. Ap tiem 
bija sastājies liels pūlis. Gar krātiņiem bija nostieptas virves, un 
divi policisti uzmanīja, lai pūlis nestāv uz vietas. Japānis iespiedās 
pašā burzmā. Viņš bija pārāk maza auguma, lai varētu skatīties 
pāri citu pleciem, un, lai gan švītīgā publika vairījās no viņa no
plīsušajām drēbēm, viņš tomēr nekādi netika klāt pie vidējā krā
tiņa. Tomēr viņš noprata no apkārtējo vārdiem, ka tanī atrodas 
pati izstādes «nagla».

—  Nu, vai tā nav skaistule? —  teica kāda gara auguma sie
viete.

—  Kas par eleganci! -r- skanēja atbilde.
—  Kāda laiska acu izteiksme —  to radījuši gadsimti izsmalcinā

tas dzīves.
—  Cik patīkami būtu dabūt šādu lielisku radījumu!
—  Kāda cieņa! Kāds miers!
—  Stāsta, ka viņas ciltsraksti sniedzoties teju pat līdz faraoniem.
Un nabaga netīrais, mazais Japānis nobrīnījās par savu pārdro

šību. V ai patiešām viņam izdevies iespiest savu graustu kaķeni 
šādā sabiedrībā?

—  Piedodiet, misis! —  Pūlim spiedās cauri izstādes direktors.
—  Te atnācis «Sporta Avīzes» mākslinieks, kuram uzdots uzskicēt 
«izstādes pērli», lai tūliņ ievietotu avīzē. V ai varu palūgt jūs maz
liet atkāpties? Tā jā, pateicos.

—  O, mister direktor, vai jūs nevarat pierunāt īpašnieku pārdot 
šo brīnišķīgo kaķi?

—  Hm, nezinu vis, —  skanēja atbilde. —  Cik esmu dzirdējis, 
tad īpašnieks ir bagāts vīrs, viņu pierunāt būs grūti. Bet es tomēr 
pamēģināšu, misis, pamēģināšu. Kā man izteicās viņa namzinis, tad 
viņu ar pūlēm piedabūjuši izstādīt šo savu dārgum u. . .  Paklau, kur 
jūs lienat* •—  Direktors pagriezās pret noplukušu vīreli, kurš ne
pacietīgi stūma nost mākslinieku no aristokrātiskā dzīvnieka.

Bet noplukušais vīrelis par visu varu gribēja dabūt zināt, kur 
mājo šādi dižciltīgi sugas kaķi. Viņš uzmeta acis krātiņam un izla
sīja uzrakstu, ka «Nikerbokeru biedrības zilā lente un izstādes 
zelta medaļa piespriestas atestētajai tīrasiņu Karaliskajai Analos- 
tānietei, kuru atvedis uz šejieni un izstādījis pazīstamais amatieris 
J. Mali, eskvairs (Nav pārdodama.)».

Japānis atvilka elpu un atkal paskatījās. Jā, nav šaubu: tur aug
stu, uz samta spilvena, četru policistu apsargāta, apzeltītā krātiņā, 
bālpelēkā kažociņā ar spoži melnām svītrām, mazliet piemiegusi 
zilganās acis, gulēja viņa graustu kaķene. Viņai bija ļoti garlai
cīgi. V iņa neprata novērtēt lielo sajūsmu, kādu bija sacēlusi.



VII

Japānis M ali stundām ilgi stāvēja pie krātiņa, izbaudīdams savu 
slavu. Pirmo reizi visā savā mūžā viņš bija kļuvis tik slavens. Tas 
viņam nekad nebija ne sapņos rādījies. Tomēr viņš saprata, ka prā
tīgāk ir turēties nomaļus un uzticēt lietu kārtošanu savam «nam- 
zinim».

Par visiem  saviem panākumiem izstāde varēja  pateikties graustu 
kaķenei. A r  katru dienu kaķenes vērtība pieauga viņas īpašnieka 
acīs. Viņam nebija ne jausmas par cenām, kādas dažkārt maksā par 
kaķiem, un viņš domāja, ka noplēsis milzīgu summu, kad vina 
«namzinis» deva direktoram atļauju pārdot kaķeni par simt do
lāriem.

Tā nu gadījās, ka graustu kaķene pārcēlās no izstādes uz lepnu 
namu Piektajā avēnijā. Viņa uzvedās neizskaidrojami mežonīgi. 
Tomēr viņas pretīgumu pret glāstiem izskaidroja kā aristokrātisku 
riebumu pret familiaritāti. Uzlēkšanu uz pusdienu galda, bēgot no 
istabas sunīša, izskaidroja ar iedzimtu tieksmi izvairīties no apgā
nošas pieskaršanās. M ēģinājumu uzbrukt mājas kanārijputniņam 
izskaidroja ar nežēlību, kāda valda viņas dzimtajos Austrumos. V i
ņas kundziskie paņēmieni atvērt piena kannas sagādāja viņai v is
pārēju atzinību. Nevēlēšanās gulēt ar zīdu izklātā grozā un biežās 
sadursmes ar logu stikliem pierādīja tikai, ka grozs nav pietiekami 
grezns un spožās rūtis nav pietiekami caurspīdīgas. Biežie, bet 
neveiksm īgie mēģinājumi notvert zvirbuli, kurš laidelējās pa aug
sta mūra ietverto dārzu, kalpoja par lieku karaliskās audzināšanas 
nepraktiskuma pierādījumu, bet atkritumu kastes apmeklējumi —  
par piedodamu augstdzimušas personas savādību.

Kaķeni lutināja un glāstīja, bet viņa nebija laimīga. Viņa ilgo
jās pēc dzimtenes. V iņa plucināja ap kaklu apsieto zilo lenti, ka
mēr atbrīvojās no tās; sitās gar logu rūtīm, jo  tās likās ceļš uz ielu; 
vairījās no ļaudīm un suņiem, jo tie bija viņas senie ienaidnieki. 
V iņa ilgi sēdēja uz palodzes, skumji vērodama jumtus un pagal
mus. Kā viņai gribējās atkal atgriezties tajos!

Taču viņu stingri uzmanīja un nekad neizlaida pagalmā. Tomēr 
kādā marta vakarā Karaliskā Analostāniete notrāpīja mirkli, kad 
atkritumu kastes lika ārā pagalmā, izšmauca pa durvīm un laidās 
lapās.

N av ko runāt, viņas nozušana sacēla lielu traci. Bet kaķene to 
nezināja un negribēja zināt. Viņa domāja vienīgi par to, kā ātrāk 
nokļūt mājās. Pēc daudziem nenozīmīgiem notikumiem viņa no
nāca Gramersijas Grendžhila tuvumā. Ko nu darīt? M ājās viņa ne-



bija nokļuvusi, tikai zaudējusi drošu uzturu. Izsalkums jau lika sevi 
manīt, bet, par spīti visam, viņa izjuta dīvainu prieku.

Kādu laiciņu viņa nogaidīja, noslēpusies dārziņā kāda nama 
priekšā. Sacēlās ass auslrumu vējš un atnesa viņai priecīgu vēsti. 
C ilvēki nosauktu šo vēsti par nelāgu smaku no piekrastes, bet 
mūsu kaķenei tā bija patīkama vēsts no mājām. V iņa metās rik
šiem pa garu ielu austrumu virzienā, turēdamās namu režģu tu
vumā, šad tad sastingdama uz vietas kā akmens, un beidzot sa
sniedza piekrasti un ūdeni. Taču vieta izrādījās nepazīstama. Te 
varēja pagriezties uz dienvidiem vai ziemeļiem. Kaut kas spieda 
viņu nogriezties uz dienvidiem, un, lavīdamās starp suņiem, vezu
miem un kaķiem, grīvas līkumiem un dažādiem šķēršļiem, viņa 
pēc pāris stundām nonāca parasto smaku vidū. Saule vēl nebija 
uzlēkusi, kad viņa nogurusi un paklibodama ielīda pa veco spraugu 
putnu pārdevēja bodītes aizsētē —  tai pašā kastē, kurā bija pie
dzimusi. Ak, ja  Piektās avēnijas ģimene būtu varējusi iepazīties 
ar viņas «dzimto Austrumu» apstākļiem!

Pamatīgi atpūtusies, viņa piegāja pie pagraba kāpnēm, m eklē
dama barību. Durvis atvērās, un uz sliekšņa parādījās nēģeris. V iņš 
uzsauca putnu pārdevējam:

—  Ei, saimniek, nāc šurp! Karaliskā Analostāniete atgriezusies 
mājās.

Kad Japānis iznāca ārā, kaķene jau pārlēca pār jumtu. A bi sāka 
saukt skaļās, pieglaudīgās un iztapīgās balsīs:

—  Pinci, pinci! Nabaga kaķītis! Nāc šurp, kaķīt!
Taču kaķenei tas nepatika, un viņa devās uz saviem agrākajiem  

džungļiem.
Karaliskā Analostāniete Japānim bija īsts ienākumu avots. Par 

simt dolāriem, ko viņš bija saņēmis par kaķeni, viņš sapirka daudz 
jaunu gūstekņu un visādas vajadzīgas mantas. N otvert «viņas aug
stību» tāpēc šķita viņam ārkārtīgi svarīgi. V iņi lika lietā iesma
kušu gaļu un citus neatvairāmus pievilkšanas līdzekļus, un bei
dzot izsalkuma mocītā kaķene piezagās pie prāvas zivs galvas, 
kura bija ielikta slazdā. Nēģeris parāva virvi, vāks aizcirtās, un 
pēc mirkļa Karaliskā Analostāniete atkal nonāca pagraba gūs
tekņu barā. Tikmēr Japānis sāka pētīt avīžu sludinājumus. Jā, te 
jau bija: «Pieci dolāri par nozudušu utt.» Tai pašā vakarā «nam- 
zinis» aiznesa nozudušo kaķeni uz Piekto Avēniju.

—  Sveiciens no mistera Mali, ser! Karaliskā Analostāniete bija 
atgriezusies pie sava agrākā īpašnieka, ser. Misters M ali ar prieku 
atdod jums Karalisko Analostānieli, ser.

Protams, nevarēja būt runas par atlīdzināšanu misteram Mali,



taču «namzinis» lika saprast, ka labprat pieņemtu apsolīto atlī
dzību kā dzeramnaudu.

Kaķi uzmanīja vēl vairāk. Taču viņai nesagādāja vilšanos 
agrākā dzīve pusbadā, viņa nepriecājās par omulīgo mājvietu, bet 
kļuva aizvien niknāka un ērcīgāka.

VIII

Pavasaris strādāja pilnā sparā, ciktāl tas iespējams Ņujorkā. N e
tīrie zvirbuļi plēsās un plosījās zem ūdens notekām. Kaķi naktīs 
gaudoja uz jumtiem, un Piektās avēnijas ģimene sāka domāt par 
pārcelšanos uz vasarnīcu. Sasaiņoja mantas, aizslēdza namu un de
vās uz laukiem, paņēmuši kaķeni līdzi grozā.

—  Taisni tas viņai vajadzīgs: gaisa un apstākļu pārmaiņa novir
zīs viņas domas no agrākajiem  saimniekiem, un viņa būs laimīga.

Grozu ielika kastē karietes aizmugurē. Kastē iekļuva visādas 
nejaušas skaņas un smaržas un tūliņ nozuda. Kariete mainīja 
virzienu. Dzirdēja daudzu soļu dipoņu, grozs atkal sašūpojās. īsa 
pietura, jauna virziena maiņa, plīkšķi, blaikšķi, ilgs un spalgs svil
piens, zvanu šķindoņa, dārdi, šņākšana, nepatīkama smaka, rie
bīga smaka, smacējoša, briesmīga, nīstama smaka, nāvējoša, indīga 
smaka. Dārdi nomāca nabadzītes brēcienus —  viņa smaka nost aiz 
gaisa trūkuma. Un beidzot atkal parādījās gaisma, radās gaiss. 
Tad cilvēka balss uzsauca: —  Izņemt bagāžu! —  Kaķenei tas, pro
tams, bija tikai bezjēdzīgs cilvēku rēciens.

Dārdi apklusa.
Pēc neilga laiciņa kratīšanās atjaunojās. A tkal daudz skaņu un 

svārstīšanās, bet bez indīgās smirdoņas. Viņa dzirdēja govju dob
jos māvienus. Tad patīkama upes smarža. A tkal grūdieni, k lie
dzieni, čīkstoņa, apstāšanās, plīkšķi, blaikšķi, smirdoņa, lēcieni, 
tricināšana. Tad jauni aromāti, vē l grūdieni, lieli grūdieni, mazi 
grūdieni —  gāze, dūmi, spiedzieni, zvani, drebuļi, vaimanas, pēr
koni. Un atkal jaunas smakas, klaudzieni, svārstīšanās, dārdi. Atkal 
smakas. Beidzot pietura. Caur groza vāku jau spiedās cauri saules 
stari. Karalisko kaķeni pārvietoja vecm odīgu ratu kastē. Pārmainī
juši virzienu, riteņi sāka ripot pa citu ceļu. Piebiedrojās jaunas un 
briesmīgas skaņas —  suņu riešana gluži tuvu, pie pašas auss. Grozu 
atvēra, un graustu kaķene atradās vasarnīcā.

A pkārtējie ļaudis bija laipni līdz uzbāzībai. Visiem  gribējās iz
tapt karaliskajai personai, bet nezin kāpēc nevienam tas neizde
vās, vienīgi lielajai, tuklajai virējai. A r  virēju  kaķene iepazinās 
virtuvē. Šī tuklā sieviete smaržoja pēc graustiem, un Karaliskā



Analostāniete to tūliņ nojauta. Dabūjusi zināt, ka saimnieki bīs
tas, kaut tikai kaķene neaizbēg, virēja  apsolījās to pieradināt. Viņa 
veikli iemeta nepieejam o dievību priekšautā un izdarīja šausmīgu 
grēka darbu —  notriepa kaķenei ķepas ar taukiem. Kaķene, pro
tams, sašuta. Tomēr, kad viņu palaida vaļā, viņa sāka laizīt ķe
pas —  un tauki viņu zināmā mērā nomierināja. V iņa laizīja visas 
četras ķepas veselu stundu, un virēja svinīgi paziņoja, ka «tagad 
kaķītis noteikti paliks šeit». Tā ari notika, tikai kaķene neizskaid
rojamā un nosodāmā kārtā izrādīja lielu pieķeršanos virējai, v ir
tuvei un samazgu spainim.

Lai gan saimnieki bija sarūgtināti par šādām aristokrātiskām 
savādībām, tomēr priecājās, redzot, ka Karaliskā Analostāniete ir 
omulīga un labā omā.

Pēc dažām nedējām viņai piešķīra vairāk brīvības. Viņu sargāja 
no jebkurām nepatikšanām. Suņi iemācījās viņu cienīt. N eviens 
cilvēks, neviens zēns visā apkārtnē neiedrīkstējās mest ar akmeni 
uz slaveno kaķi ar atestātu. Est viņa varēja līdz ūkai, bet tomēr 
jutās nelaimīga. V iņai neskaidri gribējās daudz kā, viņa tikai ne
zināja, ko īsti. V iņai bija viss, bet gribējās kaut ko citu. V iņai bija 
pārpilnām ēdamā un dzeramā, bet pienam nemaz nav tās garšas, 
kad var pieiet un lakt pēc patikas no bjodiņas. Tas jāizzog no 
skārda kannas, kad vēders ierauts aiz izsalkuma un slāpēm, citādi 
pienam nebūs īstās garšas —  tas nav piens, tur nav ko sacīt.

Tiesa, aiz mājas atradās liels pagalms, bet tas bija apgānīts un 
saindēts ar rozēm. Pat zirgi un suņi neoda tā, kā vajadzētu. Visa 
apkārtne bija īsts tuksnesis, pretīgi dārzi un pļavas, nevienas citas 
mītnes, neviena skursteņa. Kā viņa visu to nīda! Sai briesmīgajā 
vasarnīcā bija tikai viens jauki smaržojošs cers dārza aizlaistajā 
stūrī. Kaķene ar patiku kodelēja tā lapas un vārtījās uz tā. Tā bija 
vienīgā patīkamā vieta visā apkaimē, jo  kopš atbraukšanas šeit 
viņa nebija redzējusi nevienu iesmakušu zivs galvu, nevienu at
kritumu kasti.

Vasarnīcas apkārtne viņai likās pretīga un neglīta. Bez šaubām, 
viņa būtu aizšmaukusi jau pirmajā vakarā, ja  būtu brīvībā. Taču 
brīvība nāca pēc daudzām nedēļām, tikmēr kaķene sadraudzējās ar 
virēju. Taču vasaras beigās notika pārmaiņas.

Vasarnīcā atveda no ostas milzīgu preču ķīpu. Tā bija piesāti
nāta ar visskaudrākajiem  un valdzinošākajiem  ostas un graustu 
aromātiem, un kaķenes pagātne valdonīgi atausa atmiņā. N āka
majā dienā padzina virēju. Pēc viņas aiziešanas kaķene jutās kā 
īsta bārene. Tai pašā vakarā saimnieces jaunākais dēls, nelādzīgs 
mazs amerikānis, kuram trūka jebkuru cieņas jūtu pret karalis
kām asinīm, iedomājās piesiet skārda kārbu pie aristokrātes astes.



Kaķene atbildēja uz šo pārdrošību ar ķepiņu, kurai bija pieci lieli 
āķi zivju  ķeršanai. Aizvainotās Am erikas brēciens lika eksplodēt 
amerikāņa mātei. Kaķene brīnumainā kārtā izvairījās no grāma
tas, ko viņai īsti sievišķīgā veiklībā svieda māte, un metās bēgt. 
Protams, viņa bēga augšup. Žurka, kad to vajā, bēg uz leju, 
suns —  taisni, kaķis —  uz augšu.

Kaķene noslēpās bēniņos, kur paglābās no vajātājiem  un sagai
dīja nakti. Tad, nolavījusies lejup pa kāpnēm, viņa izmēģināja v i
sas durvis, kamēr atrada vienas neaizslēgtas, un iegremdējās mel
najā augusta naktī. C ilvēku acīm tā bija melna kā darva, bet kaķe
nei tikai pelēka. Bēgle izzagās starp krūmiem un puķu dobēm, 
noplūca atvadām lapiņu no pievilcīgā auga dārzā un drosmīgi devās 
meklēt savu dzimteni.

Kā atrast ceju, ko viņa nekad nebija redzējusi? Katrā dzīvniekā 
ir virziena sajūta. Cilvēkam  tā ir ļoti vāja, zirgam ļoti stipra. K a
ķiem  tā ir varen spēcīga. Šis noslēpumainais ceļvedis virzīja ka
ķeni uz rietumiem. Pēc stundas viņa bija jau nogājusi divas jūdzes 
ūn sasniegusi Hudzonas upi. Oža vairākkārt pārliecināja viņu, ka 
ceļš izraudzīts pareizi. Atdzima atmiņā viena smarža aiz otras, tā
pat kā cilvēks, izgājis cauri nepazīstamai ielai, tūliņ aizmirst to, 
bet, ieraudzījis to otrreiz, pēkšņi kaut ko atceras un saka sev: «Nu 
jā, te jau es reiz biju.» Tātad galvenais ceļvedis kaķenei bija v ir
ziena sajūta, un deguns visu laiku viņu uzmundrināja: «Jā, tagad 
droši, te mēs braucām pagājušā pavasarī.»

TREŠĀ DZĪVE

IX

Kaķi var ļoti ātri uzrāpties kokā vai uz mūra, bet ilgā, vienm ē
rīgā skrējienā pirmā vieta pieder suņu rikšiem, nevis kaķu skrie
šanai palēkdamies. Par spīti līdzenajam ceļam, pagāja vesela 
stunda, iekams kaķene pieveica nākamās divas jūdzes.

V iņa bija piekususi un mazliet kliboja. Nabadzīte jau grasījās 
likties atpūtā, kad pēkšņi otrpus žoga atskanēja suņa baismīgā rie
šana. Kaķīte bailēs metās bēgt un skrēja, cik jaudas, pa ceļu, m ez
dama bailīgus skatienus, vai suns nevar tikt cauri žogam. Nē, pa
gaidām vēl ne! Bet suns skrēja viņai līdzteku, apdullinoši riedams, 
un kaķe pārskrēja uz otru ielas pusi. Suņa rējieni pārvērtās dobjā 
dārdoņā, rēcienos, baismīgā, pērkonīgā grandoņā. Pamirdzēja 
uguns. Kaķīte atskatījās un ieraudzīja —  nevis suni, bet tu vojo
šos milzīgu, melnu zvēru ar vienu vienīgu sarkanu aci —  zvēru,



kas spiedza un elsa kā kaķu pilns pagalms. Kaķīte saņēma visus 
spēkus, joņoja neparastā ātrumā, bet neiedrīkstējās lēkt pāri žo
g a m ... V iss veltīgi: briesmonis panāca viņu, bet netrāpīja tumsā 
un aizjoņoja garām, pazuzdams tālumā, kamēr kaķīte aizelsusies 
pieplaka pie zemes pusjūdzi tuvāk mājām nekā pirms sastapša
nās ar suni.

Tā bija viņas pirmā iepazīšanās ar nepazīstamo briesmoni. To
mēr viņa pazina to pēc smakas. Viņa jau bija sastapusies ar to, kad 
brauca grozā uz vasarnīcu. Šo briesmoņu iedvestās bailes krietni 
vien samazinājās: viņa pārliecinājās, ka tie ir ļoti stulbi un nekad 
viņu nenotvers, ja  vien viņa piekļausies pie žoga un noslēpsies. 
Pirms pienāca rīts, viņa sastapa tos vairākkārt, bet palika neskarta.

Rītam austot, viņai ceļā patrāpījās lielisks netīrs pagalms un 
pelnu kaudzē izdevās uzmeklēt visādus ēdiena atkritumus. Dienu 
viņa pavadīja blakus zirgu stallim, pie kura m ājoja divi suņi un 
plosījās bars puiku, kuri tikko nenosita viņu. Te viss ļoti atgādi
nāja dzimteni, tomēr viņa nedomāja te palikt. V ecā  dziņa neatvai
rāmi sauca viņu tālāk, un, krēslai iestājoties, viņa no jauna devās 
ceļā.

Visu dienu viņai garām joņoja vienacainie grandoņas. Viņa 
gan tagad bija jau apradusi ar tiem un bezbailīgi skrēja uz 
priekšu visu nakti. Nākamo dienu viņa pavadīja klētī, kur viņai 
izdevās noķert peli; nakts pagāja līdzīgi iepriekšējām, tikai viņa 
sastapās ar suni, kurš aizdzina viņu labu gabalu atpakaļ. Vairākas 
reizes viņai sajauca ceļu šķērsielas, un viņa aizklīda tālu sānis, 
taču pastāvīgi atgriezās pie iepriekšējā virziena. Dienas pagāja, 
m eklējot barību un vairoties no suņiem un bērniem, nakts —  ce
ļojumā. Bēgle sāka pagurt, tomēr aizvien vēl virzījās uz priekšu 
jūdzi pēc jūdzes uz dienvidiem, aizvien uz dienvidiem. Suņi, pui
kas, grandoņas, izsalkums . . .  Suņi, puikas, grandoņas, izsalkums . . .  
Bet viņa vilkās un vilkās uz priekšu, un deguns visu laiku viņu uz
mundrināja: «To pašu aromātu mēs saodām pagājušo pavasari.»

X

Tā pagāja nedēļa, un kaķīte —  netīra, kliba, bez lentes ap 
kaklu —  sasniedza Hārlemas tiltu. Par spīli jaukajam  aromātam, 
tilts viņai nepatika. Pusi nakts viņa noklaiņoja gar piekrasti un 
neatklāja neko interesantu, vienīgi to, ka vīrieši tikpat bīstami 
kā puikas. Negribot vajadzēja atgriezties pie tilta. Tā aromāts 
likās viņai tāds kā radniecīgs, un, kad pa to skrēja vienacainais 
briesmonis, tad atskanēja tā dobjā dārdoņa, kuru viņa bija dzir
dējusi pavasara ceļojuma laikā.



Visapkārt vald īja pilnīgs klusums, kad kaķe uzlēca uz bluķu 
rindu un joņoja pa tiltu pāri ūdenim. V iņa vēl nebija noskrējusi 
trešo dalu ceļa, kad no tilta pretējā gala rēkdams drāzās šurp dār
došais grandoņa. Viņa stipri nobijās, bet, zinādama grandoņas 
stulbumu un aklumu, piekļāvās pie margām un sastinga. Protams, 
nejēga grandoņa nenoķēra viņu un aizšāvās garām, un viss būtu 
bijis labi, ja  tas nebūtu griezies atpakaļ vai cits tamlīdzīgs, nebūtu 
pēkšņi sācis elst viņai aiz muguras.

Kaķīte pa kaklu pa galvu drāzās tālāk. Varbūt viņa būtu sasnie
gusi pretējo krastu, ja  no tās puses kaukdams nebūtu meties pretī 
trešais sarkanacainais zvērs. Viņa skrēja visiem spēkiem, bet nu 
atradās starp divām ugunīm. A tlika vienīgi izmisīgs lēciens no 
tilta nezināmībā. Zemāk, zemāk, zem āk. . .  Sļakstiens, plīkšķis —  
un viņa iegrima dziļā ūdenī, kurš vēl nebija salts augustā, bet, ak, 
c ik  pretīgs! V iņa uzpeldēja virs ūdens kāsēdama un spļaudīdamās, 
palūkojās, vai briesmoņi nedzenas viņai pakaļ, un peldēja uz 
krastu. Viņa nekad nebija mācījusies peldēt, bet peldēja aiz tā 
vienkāršā iemesla, ka kaķa stāvoklis un kustības peldot ir tādas 
pašas kā ejot. N okļuvusi nepatīkamā vietā, viņa, dabiski, centās 
tikt ārā un peldēja uz krastu. Bet uz kuru? M īlestība uz dzimteni 
nekad nepieviļ: vienīgais krasts bija dienvidos, tuvākais mājām. 
V iņa izmirkusi uzķepurojās mālainajā krastā un izspraucās caur 
ogļu grēdām un gružu kaudzēm melna, notriepusies un nemaz 
neatgādināja karalisko, bet gan pašu parastāko graustu kaķi.

M azliet atžirgusi no satricinājuma, karaliskā graustu iemītniece 
sajuta, ka pelde nākusi viņai par labu. Viņai kļuva silti un radās 
lepna apziņa, ka viņa uzvarējusi —  piekrāpusi trīs lielos briesmo
ņus.

Deguns, atmiņa un virziena sajūta spieda viņu griezties uz v e 
cajām  pēdām, bet taisnais ceļš mudžēja vien no vienacainajiem  
briesmoņiem, un piesardzība spieda iet pa upes krastu, kurš ar 
savu smirdoņu atgādināja dzimteni. Tā viņa izbēga no tilta neiz
sakāmo šausmu atkārtošanās.

Vairāk nekā trīs dienas pagāja, kamēr viņa izpētīja dažādas lik 
stas austrumu upes krastā. Reiz viņa aiz pārskatīšanās uzkļuva uz 
prāmja, kurš aizveda viņu uz Garo salu, bet ar pirmo atpakaļ nā
košo prāmi viņa atgriezās krastā. Beidzot trešajā naktī viņa sasnie
dza pazīstamu vietu, pa kuru bija gājusi pirmās bēgšanas naktī. 
No šejienes ceļš bija ātrs un drošs. Viņa skaidri zināja, uz kurieni 
iet un kā nokļūt uz mājām. Bēgle pielika soli; ap sirdi kļuva jaut
rāk. V ēl mazliet —  un viņa ieritināsies savā kastē savos «dzimtajos 
Austrumos» —  aizsētē.

V ēl viens pagrieziens, un viņa ieraudzīs pazīstamus namus.



Bet kas tad tas? Namu it kā nemaz nebūtu bijis! Kaķīte neticēja 
savām acīm, bet gribot negribot vajadzēja ticēt. Tur, kur agrāk 
bija drūzmējušies nami, tagad rēgojās tuksnesīgs ķieģeļu, grabažu 
un bedru jūklis.

Kaķe apgāja apkārt. Pēc ietves krāsas viņa zināja, ka sasnie
gusi savu dzimteni, ka tieši šeit dzīvoja putnu pārdevējs, te atra
dās vecais pagalms. Bet tas viss pazudis, pazudis uz visiem laikiem, 
aiznesdams līdzi visas parastās smakas, un nabadzītes sirds sažņau
dzās pilnīgā bezcerībā. Mīlestība uz dzimteni bija viņai galvenais 
virzītājs spēks. Viņa uzupurēja visu, lai atgrieztos mājās, un pirmo 
reizi viņas drosmīgo sirdi pārņēma izmisums. V iņa apstaigāja mē
mās gružu kaudzes un neatrada ne mierinājuma, ne barības.

Bija iznīcināti vairāki kvartāli līdz pašai upei. Tas nebija no 
ugunsgrēka; kaķene bija kādreiz redzējusi ugunsgrēku un zināja, 
kāds tas izskatās. Tas drīzāk atgādināja vesela sarkanacainu bries
moņu bara darbu. Kaķenei nebija ne jausmas par to, ka šai pašā 
vietā grasās celt lielu tiltu.

Saulei lecot, viņa sāka meklēt patvērumu. Viens no kaimiņu 
kvartāliem  bija gandrīz vai neskarts, un Karaliskā Analostāniete 
nolēma apmesties tur. Viņa tur labi zināja dažas ieejas un izejas. 
Taču, pārgājusi uz turieni, viņa bija nepatīkami pārsteigta, cik 
daudz tur no vecajām  dzīves vietām  padzītu kaķu. Uz katru atkri
tumu kasti tēmēja vairāki kaķi. Tas nozīmēja badu, un kaķene, 
pacietusies pāris dienu, bija spiesta uzmeklēt savu otro namu Piek
tajā avēnijā. V iņa atrada to aizslēgtu un tukšu. Nogaidījusi tur v e 
selu dienu, viņa saskrējās ar lielu vīru zilā mētelī un nākamā v a 
karā atgriezās savos pārpildītajos graustos.

Pagāja septembris, pēc tam oktobris. Daudzi kaķi nobeidzās aiz 
bada vai aiz vārguma nokļuva ienaidnieku nagos. Mūsu kaķene, 
spēcīga un jauna, bija joprojām  dzīva.

Tikmēr izpostītajos kvartālos notika lielas pārmaiņas. Šos kvar
tālus kaķene bija redzējusi nakti, un tad tie bija tuksnesīgi; dienu 
tanīs rīkojās trokšņaini strādnieki. Oktobra beigās tur uzcēla staltu 
namu, un graustu iemītniece, bada mocīta, reiz piezagās pie spaiņa, 
ko nēģeris bija atstājis pagalmā. Diemžēl tur nebija atkritumu, tas 
bija spainis grīdas mazgāšanai. Skumjā vilšanās tomēr pārvērtās 
zināmā mierinājumā: uz spaiņa bija pazīstamas rokas pēdas. K a
mēr viņa pētīja tās, uz sliekšņa parādījās lifta vadītājs nēģeris. Par 
spīti zilajai livrejai, kaķene pēc smakas pazina viņu un atkāpās uz 
otru pusi ielai. Nēģeris nenolaida no viņas acu.

—  V ai tā patiešām ir Karaliskā Analostāniete? Ei, kaķīt, pīnei, 
pinci! N āc šurp, kaķīt, nāc! Droši vien esi pamatīgi izbadējusies!



Izbadējusies! Viņa vairākus mēnešus nebija ēdusi, kā nākas. 
Nēģeris iegāja iekšā un iznesa savas brokasta atliekas.

—  Ei, kaķīt! Pinci, pinci!
Ēdamais bija ļoti vilinošs, bet kaķenei bija iemesls neuzticēties 

šim cilvēkam. Beidzot viņš nolika gaļu uz ietves un iegāja pa dur
vīm atpakaļ. Graustu iemītniece piesardzīgi piezagās pie gaļas, 
paostīja to, sagrāba un aizšāvās kā tīģeriene, lai apēstu laupījumu 
drošā vietā.

CETURTĀ DZĪVE
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Tā sākās jauns laikmets. Tagad kaķene sāka nākt pie nama dur
vīm, kad bija stipri izsalkusi, un ar katru dienu vairāk pieķērās 
nēģerim. A grāk  viņa nebija sapratusi šo cilvēku. V iņa bija uzska
tījusi nēģeri par ienaidnieku, bet izrādījās, ka tas ir viņas draugs, 
vienīgais draugs visā pasaulē.

Reiz viņai gadījās laimīga nedēļa: septiņas bagātīgas pusdienas 
septiņas dienas no vietas. Un tieši pēc pēdējās pusdienas viņai pa
trāpījās sulīga beigta žurka, īsta žurka, jāsaka, bagātība. Kaķene 
ne reizi savā dažādu notikumu pilnajā dzīvē nebija redzējusi 
pieaugušu žurku, tomēr sagrāba atradumu un vilka projām, nolē
musi paglabāt priekšdienām. Viņa devās pāri ielai gar jauno namu, 
kad parādījās senais ienaidnieks —  ostas suns, un, dabiski, viņa 
metās uz durvīm, aiz kurām m ājoja viņas draugs. Kad viņa no
kļuva pie tām, nēģeris atvēra tās, izlaizdams labi ģērbušos vīrieti. 
A b i ieraudzīja kaķeni ar žurku.

—  Oho! Tas ir gan kaķis ko vērts!
—  Jā, ser, —  nēģeris atsaucās. —  Tas ir mans kaķis, ser. Žurku 

vajātājs, ser. Gandrīz jau visas izķēris, tāpēc ir tik vājš, ser.
—  Neļaujiet viņam badoties, —  vīrietis, acīmredzot nama īpaš

nieks, sacīja. —  V ai esat ar mieru ēdināt to?
—  Aknu pārdevējs nāk šurp katru dienu, ser. Divdesmit pieci 

centi nedēļā, ser, —  nēģeris atbildēja, atrazdams, ka viņam pilnī
gas tiesības uz liekiem piecpadsmit centiem par šo izdomu.

—  Labi, es to maksāšu.

XII

—  Ga-a-ļa! Ga-a-ļa! —  atskan vecā aknu pārdevēja vilinošā 
balss, kad viņš stumj savu riču pa atjaunoto Skrimpera šķērsielu, 
un kaķi, tāpat kā agrāk, saskrien no visām pusēm pēc savas devas.



Jāatceras visi kaķi, melni, balti, pelēki un dzelteni, jāpatur prātā 
visi to īpašnieki.

Apmetusi likumu ap jaunā nama stūri, riča apstājās agrāk nepa
redzētā vietā.

—  Prom no ceļa, salašņas! —  kliedz aknu pārdevējs un vēcina 
burvju zizli, atbrīvodams ceļu pelēkai kaķītei ar zilām acīm un 
baltu deguntiņu. Viņas deva ir vislielākā, jo  nēģeris gudri dala 
ienākumus uz pusēm ar aknu pārdevēju. Graustu kaķene aiziet ar 
savu devu lielā nama paēnā, kurš kļuvis par viņas mājokli. C e
turtā dzīve atnesusi viņai tādu laimi, par kādu viņa nebija ne sap
ņojusi. Sākumā, visi bija pret viņu, tagad laime spiežas taisni vai 
virsū. Jāšaubās, vai kaķene kļuvusi gudrāka pēc visiem ceļo ju
miem, bet tagad viņa labi zina, ko grib, un saņem to, ko grib. God- 
kārais visa mūža sapnis arī īstenojies, jo viņa ir noķērusi nevis 
vienu, bet veselus divus zvirbuļus, kad tie plūcās uz ietves.

Viņai tagad gan nekad nav laim ējies notvert žurku, bet nēģeris 
pievāc beigtas žurkas, kur vien var, un noliek redzamā vietā. N e
laiķe guļ priekšnamā, kamēr ierodas saimnieks, tad nēģeris atvai
nojas un met. žurku ārā.

—  Kad tevi vilks, šito kaķi, ser! . . .  Analostāniešu asinis, ser, 
žurku vajātājs.

Pa šo laiku viņai vairākas reizes bijuši kaķēni. Nēģeris domā, 
ka dažiem tēvs ir dzeltenais runcis, un viņam, bez šaubām, ir 
taisnība.

Viņš ir pārdevis kaķeni neskaitāmas reizes ar mierīgu sirds
apziņu, labi zinādams, ka pēc dažām dienām Karaliskā Analostā
niete atgriezīsies mājās. Viņa atbrīvojusies no netīksmes pret 
liftu un pat iem ācījusies braukt augšup lejup ar to. Nēģeris neat
laidīgi apgalvo, ka vienā jaukā dienā, izdzirdējusi aknu pārdevēja 
balsi, kaķene augšstāvā nospiedusi lifta elektrisko slēdzi un no
braukusi lejā.

Viņas spalva joprojām ir skaista un laistās kā zīds. V iņa atrodas 
kaķu aristokrātijas pirmajās rindās. Aknu pārdevējs izturas pret 
viņu ar lielu godbijību. Pat lombarda saimnieka kaķis, kurš barots 
ar krējumu un cāļu gaļu, nebauda tādu cieņu kā Karaliskā Analos
tāniete. Bet, par spīti labklājībai, sabiedriskajam stāvoklim, kara
liskajam  nosaukumam un viltotajam  atestātam, viņa nekad nav tik 
laimīga kā tad, kad krēslā izlavās ārā un apskraida aizsētes, jo 
sirds dziļumos ir un vienmēr būs netīra graustu kaķene.
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