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OKTĀVS PANKU-JAŠS, 

rumāņu rakstnieks

NEBEDZ PROM, M A N A  JA U K A  DIENIŅA!

Viss ir tik brīnišķīgi! Ap sirdi tik viegli. Vārdiņš «brīnišķīgi» 
skan kā kristāla kauss, kad tam viegli piesit pie malas. A rī pats tas 
ir līdzīgs caurspīdīgam kristāliņam: uzreiz ieraugi saulē mirdzošu 
ledus lāsteku un dzidru debesi —  tāda dzidra debess mēdz būt tikai 
reizi, pēc tavas paša vēlēšanās, kad tev uznāk liela vēlēšanās, lai 
lietus mākoņi izklīstu, tu tos palūdz —  un tie paklausa. Viss ir tik 
brīnišķīgs, viss laistās un spīguļo kā tas burvīgais avots Kejā. Kad 
viņš to nejauši uzgāja, pat iespiedzās aiz prieka, un tai pašā acu
mirklī no klints atšķēlās bluķis —  viņš pats savām acīm redzēja.

—  Kas tev īsti uznācis? —  jautāja Valeriu un piebikstīja v i
ņam ar elkoni.

—  Man ir jautri, man ir tik labi, —  viņš toreiz atbildēja, — ne
jautā man, es pats nezinu, kas man uznācis. Man gribas kliegt, 
kliegt, ko vien v ē lie s .. .  Ja gribi, es izkliegšu, ka ērms Paula ir 
vislielākais skaistulis zemes virsū, ka tu man esi mīļāks par brāli, 
ka man garšo pankūkas ar d žem u ... E h ei!. . .  Klau-sie-ie-tie-ies 
vi-si-i! Kurš nezina, kas ir laime, pajautājiet man! Izsniedzu pa
mācības par brīvu— u— u!

Gan toreiz, gan tagad iemesls bija viens vienīgs: nekas viņu 
nenomāca, visas viņa domas bija godīgas, tīras un gaišas kā tikko 
aizdegtas svecītes eglē. V iss bija skaisti. Viss gludi.

Nē, pagaidiet, toreiz ekskursijā K ejā viņa garastāvoklis bija iz
skaidrojams vienkārši. V isi zina (bet, kas nezina, uzzinās skolā —  
tas ir neizbēgami), ka dabas dižums iedveš —  kā lai to nosauc? —  
tepat mēles galā ir, bet nevaru atcerēties. . .  starp citu, nav sva
rīgi, kā to īsti sauc, gan jau kādreiz ienāks prātā, svarīgi ir tas, 
ka tevī viss it kā dzied, tu kļūsti labāks, gudrāks, labsirdīgāks un 
pat vieglāks šā vārda tiešajā nozīmē, tev zūd svars, tev gribas p el
dēt, lid o t. . .

Nu, bet tagad? Tuvumā nav tā avota un mazliet mēļas, noslē
pumainās gaismas pār to, nav tās klints, no kuras nogāzās bluķis, 
kas uz tās turējās miljonu gadu un nogāzās lejā, jo tam iepatikās, 
kā viņš klaigā. Dabas dižums un viss, kas ir Kejā, tur arī palika. 
Ko gan daba patlaban tur dara? Dzejo, ēd pirmo sniegu, tramda v ā 
veres, lai paskatītos, kā zibinās šīs dzīvās uguns liesm iņas. . .



Viņš ir mājās viens pats, guļ uz vēdera istabas vidū, aplūko 
rakstu grīdsegā un braukā ar pirkstu pa izaustajām zaļajām un 
pelēkajām  lapām, klausās galda pulksteņa tikšķienos un lifta 
durvju klaudzienos.

Kāpēc tad ap sirdi viņam ir tik viegli un līksmi, kāpēc viņam 
tik ļoti kārojas apsēsties pie spoguļa, paraudzīties sevī, uzsmaidīt, 
apskatīties, vai viņam piestāv smaids, vai tas iznāk tik dabiski kā, 
teiksim, elpošana vai gulēšana? Kāpēc viņš vienā gabalā atkārto: 
«Viss ir tik brīn išķ īg i...»  —  un arī pats šis vārds viņam izklausās 
tik brīnišķīgs?

Droši vien, viņš klusībā domāja, tā mēdz būt, kad visu iztirzā 
un redz, ka diena pagājusi, bet tu sev nevari nekā pārmest un pat 
lepojies ar sevi. (Kāpēc izlikties? Vienkāršība ir laba lieta, ja vien 
mēs to netēlojam.) Tu esi izdarījis darbu, kas tevi paceļ paša acīs, 
domās tu atzinīgi paspied sev roku un apsoli sev uzdāvināt zā
bakus ar visām slidām. Droši vien tā mēdz būt, kad tu pirmo reizi 
sevī noskaidro, ko nozīmē skaidri un gaiši izrunāts vārds «augst
sirdība». Kaut gan tas tiek bieži lietots un tajā nav nekā noslēpu
maina, tomēr pēkšņi tu aptver tā dziļo un īsteno jēgu, ko neatra
dīsi nevienā vārdnīcā.

Un tev  kļūst līksmi un labi. T ev  gribas kliegt un klaigāt. T ev  
gribas piezvanīt pa tālruni Valeriu un palūgt viņu:

«Valeriu, Valerike, esi draugs, nedusmojies, pajautā man atkal 
kā toreiz Kejā, kas man uznācis! Man tik ļoti gribas tev atbildēt, 
Valerike, cik man ir līksmi un labi, satriecoši la b i. . .  Tu esi lie 
lisks c ilv ē k s . . .  Paula —  nepārspēts skaistulis. . .  Es uzvarēju 
angļus un brazīliešus futbolā ar 3427 : 0 .»

Augstsirdība . . .  C ik tas skaisti skan! Un patiesi!
Bet to nu nav iespējams izskaidrot.
Patiesību un skaistumu ir visgrūtāk definēt. Uf!
Bēdīgi slavenais Denucs, kas sēž pēdējā solā, vēstures stundai 

bija sadomājis iekviekties kā sivēns. Viņš ir tāds zaķpastala, ka 
tad, kad skolotājs jautāja, kas tur trokšņo, Denucs pat nepiecēlās, 
bet —  gluži otrādi —  klusuciezdams noliecās, izlikās sienam 
kurpju saites. Skolotājs atkārtoja:

—  Kas?
Un vēlreiz:

Kas?
Un vēl:
—  Kas?
Denucs beidza darbošanos ar kurpju saitēm un sāka pētīt gries

tus. Tad tu piecelies un saki:
—  Es.



—  Tu? —  tev jautā.
—  Es trokšņoju.
—  N evar būt. Tu to nemēdz darīt.
—  Lūdzu, piedodiet! Kaut kā gadījās.
—  Sēdies! Es tevi pārāk labi pazīstu.
—  Lūdzu, piedodiet! Es kviecu. Pareizāk sakot, kāds klasē 

kvieca, bet, ja  nu reiz neviens neatzīstas, varbūt tas biju e s . . .  
Kāds taču ir vainīgs.

—  V ai tev patiks, ja  es klases žurnālā ierakstīšu, ka tev discip
līna klibo?

—  Nepatiks, bet neko darīt. Jūs taču dzirdējāt kviecienu. N e
vis kādā citā klasē, bet mūsējā. Pie mums neviens neatzīstas. K ā
dam taču jāatzīstas.

—  Labi, sēdies. Es ziņošu klases audzinātājai par tavu uzve
dību.

Stunda beidzas, pienācis starpbrīdis. Pienācis starpbrīdis, un 
tev klāt pienāk Denucs un iegāž pa ģīmi vienreiz, otrreiz un tik 
stipri, ka tev vēl tagad ausīs zvana.

—  Varoni tēlo? Uz mana rēķina slavu grib izpelnīties? Ej un 
sūdzies! Tagad tev ir iemesls mani apsūdzēt. Ej un sūdzi! Ja neiesi, 
dabūsi vēl!

—  Nu, nu, mazliet rāmāk! Nedraudi! Es tev atmaksāšu ar to 
pašu, ko tu man. Pirmajā izdevīgajā gadījumā. Bet sūdzēties 
neesmu radis.

—  Nekāda pirmā izdevīgā gadījuma nebūs!
—  A k  tu negribi gaidīt?
—  Negribu.
—  Jūtu tev līdzi. Es varu gaidīt, man nav kur steigties. Patlaban 

man ir daudz darīšanu. Pirmkārt, man vēl paredzama saruna ar 
klases audzinātāju, viņa mani strostēs par to, ka es trokšņoju 
stundā.

—  Es kviecu, nevis tu!
—  Tagad vairs nav nozīmes, kurš. Incidents izsmelts.
Un tad atskan zvans uz stundu. Matemātika, zīmēšana, franču 

valoda. Trīs stundas, starp tām divi starpbrīži. Un šais stundās un 
starpbrīžos tu saņem no klasesbiedriem zīmītes ar šādu saturu: 
«Denucs ir ēzelis. Ja klases audzinātāja tev sarīkos trobeli, mēs 
visi piecelsim ies kājās un teiksim, ka tu nemaz neesi vainīgs. Tu, 
protams, uz visiem  viņas jautājumiem atbildēsi ar noteiktu «nē!».»

Pienāk klases audzināšanas stunda, un neviens tevi nestrostē. 
Palikusi tikai viena minūte līdz zvanam, un tieši tad, kad to 
vairs nepavisam negaidi, —  tieši kā teātrī vai futbola mačā, kad 
deviņdesm itajā minūtē tiek iesists atbildes gols, kas izlīdzina



rezultātu, —  kāds no pēdējā sola pieceļas un kaut ko saka. No visa 
sacītā tu saklausi, ka mēdz būt nepārdomāta rīcība, mēdz būt arī 
nožēlošana, ka cilvēks var kaut ko neaptvert un ka citreiz tas 
vairs negadīsies . . .

Taču klases audzinātājai tas viss liekas nenozīmīgs. Viņa gribēja 
noskaidrot, kāpēc cilvēks atzīstas ar tik lielu nosebošanos un kas 
viņu pamudinājis atzīties.

Un tad no tā paša pēdējā sola atkai atskan:
—  Nezinu . . .  Varbūt tāpēc, ka Vlads Kostesku tik augstsirdīgi 

izturējās.
Vlads Kostesku —  tas esi tu. Tu esi augstsirdīgi izturējies.
«Ehe-he-i! Kla-a-au-sie-ties visi! Man ir līksmi un labi! Cik man 

ir labi!»
Metas krēsla. Bet pagaidām vēl viss ir redzams, vēl ir gaišs jo 

gaišs.
Nebēdz prom, mana jaukā dieniņa!



EDMUNDS ŅIZJURSKIS, 

polu rakstnieks

A T V A D A S  N O  GRINDERA

Jau sen mani māca bailes, ka Čaiduša nenogurdināmās rosības 
dēl es iekulšos ķezā, tomēr, kad viņš vienības sanāksmē maijā 
paziņoja: «Stāsimies pie dīķa labiekārtošanas,» mani gandrīz 
ķēra sirdstrieka.

—  Ko tu te teici? —  es stostīdamies pārjautāju, lolodams cerības, 
ka tā bijusi dzirdes halucinācija.

Apmierināts ar sasniegto efektu, Čaiduša pasmaidīja, noslau
cīja  briļļu stiklus kabatlakatiņa un flegmatiski sāka īdēt:

—  Tā, draugi. Stāsimies pie dīķa labiekārtošanas. No pilsētas 
padomes saņemta atļauja. Sākot ar šo dienu, mūsu vienība sauksies 
par «Zvejnieku vienību». Mēs iztīrīsim piesērējušos līčus, izretinā
sim meldrus, ielaidīsim dīķī zivju mazuļus. Mums būs pašiem savas 
zivis. Bet ziemā —  slidotava. Ierīkosim laivu piestātni, organizē
sim smailīšu regates . . .  Nebūtu slikti iekārtot peldētavu un sarīkot 
sacīkstes peldēšanā, protams, ja mums izdosies ūdeni attīrīt, kā 
n ā k a s ... Vispirms, pats par sevi saprotams, vajag nobalsot. Ja jūs 
neesat ar mieru . . .

Viņam pat neļāva pabeigt sakāmo. Skaidrs, visi stāvā sajūsmā. 
Bļaustās aiz prieka. Visus sagrāba vienreizējs entuziasms.

Es galīgi apstulbu. Galu galā tas bija pat labi. Citādi es noteikti 
būtu izlēcis ar kādu stulbu ideju. Tagad vismaz varēju  cik necik 
atjēgties. Čaidušas negaidītais priekšlikums pārsteidza mani kā zi
bens no skaidrām debesīm. Mana situācija bija muļķīga un visai 
kutelīga. Uz to ātrāko vajadzēja pieņemt lēmumu, bet man nepa
visam negribējās steigties. Kaut gan, ej nu sazini, varbūt runas par 
to dīķa labiekārtošanu ir tikai tukšas pļāpas un nav ko celt trauk
smi. Pirmām kārtām viss sīki un pamatīgi jāizdibina.

—  Kolosāla ideja, —  es teicu. —  Vasaras brīvlaikā varēs uzdar
boties.

—  Brīvlaikā?! Čaiduša iezviedzās. —  Bleķis! Pie darba jāķe
ras tūdaļ pat. Ņemiet vērā, ka par šo dīķi neganti cīnījās izmēģi
nājumu stacijas direktors no Lielajiem Ķikutiem. Bet, tā kā dīķis 
atrodas Panvas teritorijā, dīķi piešķīra mums, Panvas harceriem. 
A r noteikumu, ka mēs bez kavēšanās stāsimies pie darba. Citādi 
mums dīķi atņems un atdos tam ierāvējam  direktoram.



«Tad ta liela bēda!» es nodomāju, taču skaļi teicu:
—  Bet pašlaik mēs taisām smailīti. V ai nesanāks pārāk daudz?
—  A r  smailīti tiksim galā, —  ne mirkli neprātodams, atbildēja 

Čaiduša. —  Mums piepalīdzēs otrā vienība.
Man gribējās par katru cenu apdzēst viņa kvēli.
—  Ceru, ka tev zināms, kādēļ cienījamais prezidijs tik vēlīg i 

piešķieba mums šo dīķi?
—  Nu, viņiem iepatikās mūsu ideja. Priekšsēdētājs teica, ka viņš 

ar lielu prieku atbalstot jauniešu iniciatīvu. V iņš taču ir harceru 
Draugu biedrības loceklis.

—  Esi gan tu, Caiduša, naivs, —  es pasmīnēju. —  Pilsētas tēvi 
tik labprāt nogrūda mums uz kakla dīķi tikai tādēļ, ka tā ir šau
bīga padarīšana. Kā —  jūs to nezināt? N evar būt!

Zēni apjukuši raudzījās cits citā.
—  Slodišek, tu droši vien būsi dzirdējis, —  es uzrunāju flegm a

tisku dižena auguma puisi, kura tēvs bija kaislīgs makšķernieks.
Slodišeks nosarka un mazliet apjuka.
—  Neko tādu es neesmu d zird ē jis ... t ik a i. . .  —  viņš nepārlie

cinoši noburkšķēja.
—  Kas —  tikai? —  es tincināju.
—  Tikai tēvs teica, ka zivis dīķī neturoties.
—  Re nu! —  Es pārlaidu klātesošajiem uzvarošu skatienu. — N u

pat jūs dzirdējāt pieredzējuša makšķernieka viedokli! Zivis dīķī 
neturas.

Čaiduša nepacietīgi kremšķināja.
—  Tāpēc ka dīķis pamests novārtā. Zivīm vajag labvēlīgus ap

stākļus. Man nepielec, kāpēc tu uzstājies pret dīķa labiekārtošanu.
—  Nekā tamlīdzīga, —  atbildēju, pētīdams savus nagus. —  Es 

tikai ceru, ka vispirms mums būs sagatavošanas kursi.
—  Neuztraucies! Pans Zežuha no Ķikutu izmēģinājumu stacijas 

dos mums attiecīgus norādījumus.
—  Burvīgi, Čaiduša, —  es pasmaidīju. —  Tikai es runāju par 

ko citu.
—  Par ko tad?
—  Par sagatavošanas kursiem džudo.
Čaiduša izbolīja acis.
—  Ko tu muldi, Zenek?
—  Tu nesarunāji par džudo?
—  N e-ē . . .  b e t . . .  Kāds tam visam sakars?
—  Tādā gadījumā tu droši vien sarunāji ar Valsts apdrošinā

šanu?
—  Es sarunāju ar pilsētas padomi.
—  V ēlreiz atkārtoju: Valsts apdrošināšana. Ceru, ka tu zini, kas



ir Valsts apdrošināšanas biedrība. Iestāde, kur apdrošina. Apdro
šināji?

—  Kas man bija jāapdrošina?
—  Kas . . .  Mūsu zobi!
—  T ev patīk ņirgāties! —  Čaiduša noskaitās.
—  Nepavisam. Pēdējā laikā dīķa apkaimē ne vienu reizi vien 

notikuši nelaimes gadījumi. Nezinu, vai līdz jūsu ausīm nonācis, 
ka tur uzdarbojas kikutieši, —  es teicu gluži nopietni.

—  Kikutieši neiet tālāk par upi, —  Čaiduša norūca. —  Tas ir 
viņu darbības rādiusa tālākais punkts.

—  Tu maldies. Daži kikutieši nokļuvuši jau līdz dīķim. Ir pierā
dījumi. Turklāt visai nep atīkam i... —  es drūmi piebildu.

Atgādinājums par kikutiešiem iedarbojās uz zēniem. Ikvienam 
zināms: viss ļaunums nāk no Ķikutiem. Paši baigākie ir turienes 
huligāni. Iestājās saspringts klusums. Uzbrukums jāturpina. Mans 
skatiens apstājās pie bālasinīga vārguļa no sestās, uzvārdā Trom- 
bicka, iedēvēta par Trombitonu vai Spinātu. Iesauku «Spināts»



viņš dabūja, jo piederēja pie mazasinīgo skolēnu grupas, kuriem 
pusdienas izsniedza papildus spinātu devu.

—  Paklau, Trombiton, —  es teicu, —  ja  nemaldos, pagājušajā 
mēnesī es redzēju, kā tu zagšus atgriezies no dīķa, un toreiz tev 
bija vienreizēji nožēlojams paskats.

Trombickis izbijies sarāvās —  gluži ka notverts nozieguma vietā.
—  Kas par to, ka es atgriezos?
—  Ne jau par to ir runa, ka tu atgriezies, bet gan par to, ka no

žēlojamā paskatā. Varbūt kaut kas atgadījies?
Trombickis nervozi knibināja krekla apkaklīti, tad apjucis no

murmināja:
—  Es redzēju līķi.
—  Ko? —  Čaiduša iebļāvās. —  Nemuldi niekus!
—  G-goda vārds . . .  Uz dīķi es gāju kopā ar Kšimusu, un meldros 

mēs uzdūrāmies mironim. Mugurā viņam bija rūtota žakete . . .
—  Kšimus, tā bija? —  Čaiduša pārtrauca Tromitonu.
Kšimuss izbijies nokāsējās.
—  Jā. Līķis nebija svaigs. Galva viņam bija uzpūtusies kā gaisa 

balons, galīgi melna. Līdz viduklim viņš bija iestidzis dūņās.
—  Un tālāk? —  Čaiduša nervozēja.
—  N e k a s ... mēs gājām p ro m ... —  Kšimuss nomurmināja.
—  Un nepaziņojāt milicijai?
—  Mēs ne, bet paziņoja pans Pjotrovskis. Mūsu kaimiņš. V iņš 

gāja pastaigāties ar savu līgavu un tik tikko nepaklupa pār līķi. 
Viņš pārbijās un aizskrēja uz miliciju. M iliči paņēma līdzi suni, bet 
neko neatrada, tikai kādu vecmodīgu platm ali. . .  Mana vecmāmiņa 
saka, tas laikam esot kāds dikti vecs slīkonis, vēl no pirmskara lai
kiem. Lāgiem viņi uznirstot, lāgiem atkal nogrimstot. Dūņas ceļas 
un grimst kā rūgstoša mīkla, un viņi, tie slīkoņi, tikpat kā rozīnes 
m īk lā . . .

Visiem sametās nelāgi ap dūšu.
—  Beidz! Normāls čalis, bet muld visādas nenorm ālības. . .  

Čaiduša sašutis apsauca un saviebās pretīgumā.
Es taču neko . . .  mana vecmāmiņa . . .

—  Izbeidz!
—  Tādas tās lietas. —  Kšimuss nošņaukājās un, līdzjūtīgu ska

tienu pavadīts, apsēdās.
Nu es vairs nešaubījos, ka zēnu tēlainais stāstījums ir atrisinājis 

iecerētās «Zvejnieku vienības» likteni. Labu brīdi visi sēdēja kā 
zibens ķerti.

Pirmais ierunājās Slodišeks.
—  Pēc tā, ko mēs dzirdējām, man lie k a s. . .  —  viņš ierunājās no 

satraukuma aizlūzušā balsī.



—  Beigsim diskusijas! —  Čaiduša uzbudināti pārtrauca viņu 
pusvārdā.

—  Viņš taču tieši grib izdarit secinājumus, —  es metos aizstāvēt 
Slodišeku. —  Ļauj viņam izsacīties!

—  Tu gribi izdarīt secinājumu? —  Čaiduša, pagalam neapmieri
nāts, nojautāja Slodišekam.

—  Jā, es gribu izteikties.
—  Runā, tikai labi ātri!
—  Man liekas, —  Slodišeks nokremšļojās, —  ka . . .  ē . . .  tas viss 

ir burbulis.
—  Kas ir burbulis? —  es satrūkos.
—  Viss, nu.
—  Kas —  viss? —  es jautāju satraucies.
—  Nu . . .  visi tie . . .  slikoņi, čūskas, kikutieši un vispārīgi v is s . . .  

Beidzot pie mums Panvā būs kaut kas interesants! —  Viņš aplai
zījās.

Es apstulbu. Pirms paguvu cik necik atjēgties, piecēlās Trombic- 
kis un stostīdamies teica:

—  Jā, tas būs aiz-a iz. . .  aizraujoši.
—  U-uzzz go-goda, —  Kvičols nošņirkstināja zobus.
—  Vienreizēji!
—  Kolosāli!
—  Tas ir ko vērts!
—  Primā!
—  Superīgs numurs!
Saucieni skanēja no visām pusēm. Puikām acis kvēloja sajūsmā.
Pretīgi bija skatīties uz viņiem.
—  Čaiduša, palīdzi taču! Pasaki šiem! V ai neredzi, smurguļus 

pārņēmis neveselīgs uzbudinājums!
Čaiduša kategoriski papurināja pinkaino galvu.
—  Entuziasmu nedrīkst apslāpēt.
—  Viņi taču apskurbuši 110 šīs netīrās sensācijas!
—  Nē, tā ir drosme. Puikas grib pierādīt, ka viņi ir drošsirdīgi. 

Ka viņi nebaidās ne no čūskām, ne slīkoņiem, ne kikutiešiem. Pa
reizi dara! —  Čaiduša cienīgi izslējās. —  Harcerim jābūt bezbai
līgam.

—  Tā taču ir ziņkārība, nekas vairāk. N eveselīga ziņkāre!
—  Tu maldies. Es skatos, ka tu, Zenek, atpaliec no kolektīva. 

Pacenties saprast: harceris vēlas zināt vairāk, nekā viņš zina . . .
Es biju pieveikts. Man nolaidās rokas. Pilnīgi skaidrs: Čaiduša, 

tāpat kā visi pārējie, ir jucis, bet es nošāvu greizi, cenzdamies 
viņus iebiedēt. Un līdz ar to tikai paātrināju atrisinājumu.

Te uzreiz sacēlās kņada.



—  Puikas, aidā, izlūkosim dīķi!
—  Uz priekšu, Čaiduša! V ed mūs uz dīķi! Meklēsim līķi!
—  Lai dzīvo ekskursija!
—  Nost ar nīkuļošanu! Lai dzīvo svaigais gaiss un āres!
Iekarsuši, kvēlojošām  sejām —  zēni kareivīgi mācās virsū Čai-

dušam.
Čaiduša paraudzījās pulkstenī.
—  T ā lu ...  V esels k ilom etrs... N e zin u ... —  viņš svārstījās.

—  Vispirms jāapspriež, kas un kā. Mums taču jāpaņem ūdens 
paraugs.

—  Kas par paraugu? —  es noprasīju.
—  Paraugs biologam. Pans P|eha lika atnest no dīķa ūdens pa

raugu analīzei. Pirms ielaižam dīķī zivis, jāpārbauda, vai ūdenī 
nav fenols un vai ir atbilstoša mikroflora. Labi! Ejam! —  piepeši 
viņš izlēma.

Es biju izmisumā un drudžaini pūlējos atrast izeju, lai atturētu 
zēnus no liktenīgā soļa.

—  N av brīv ie t . . .  —  es murmināju. —  Tur . . .  tur ir meža zosis.
—  Kolosāli! —  Kvičols ielīksmojās. —  V arēs pamedīt.
—  Es nepiekrītu! Harceris ir dabas draugs.
—  Iznāk, ka medīt nav brīv, vai?
—  N av brīv! —  es kategoriski paziņoju. —  Kas mēs īsti 

esam —  dabas draugi vai ienaidnieki? Čaiduša, ko tu teiksi?
Čaiduša drūmi palūrēja manī pa briļļu apakšu.
—  Skaidri nepateikšu. Jāapjautājas par medībām vienības v a 

dītājam. Ja harcerim medīt aizliegts, mums jāpiesaka karš Panvas 
mednieku biedrībai.

—  Es redzēju, pirms Jaungada pie vienības vadītāja loga karā
jās zaķis. N ošauts. . .  —  Kvičols paziņoja.

Čaiduša noraizējies nokremšļojās.
—  Vajadzēs apspriesties. . .  Tas ir labi, Zenek, ka tu rūpējies 

par dabas aizsardzību, —  Čaiduša sacīja man. —  Neuztraucies, šo
dien mēs neiesim medībās. Bez tam, ja nemaldos, tagad meža zo
sīm ir saudzēšanas laiks . . .

—  Bet pavērot viņas mēs varam . . .  —  Kvičols nepiekāpās.
—  Tas ir aizliegts. V ai dzirdi, patlaban ir saudzēšanas laiks! Zo

sis tagad perē mazuļus. Un, kad viņas sēž uz olām, traucēt nedrīkst. 
Citādi viņas pēkšņi var satraukties, un tas nelabvēlīgi iespaido 
jauno paaudzi. C ik  reižu tev, mūlāp, jāatkārto: harceris ir dabas 
draugs.

—  Jā, un viņš pētī tās skaistumu un noslēpumus.
—  Tu interesējies par zosu skaistumu, vai?
—  Es interesējos par viņu dzīves noslēpumiem.



V ēl krietnu brīdi mēs strīdējāmies tādā pašā garā, līdz beidzot 
es apjēdzu: veltīgi es ceru, ka zēni būs cēlsirdīgi pret zosīm un 
viņu nākamo paaudzi. Tukši sapņi —  vismaz līdz tam brīdim, ka
mēr Čaiduša nepakonsultēsies ar autoritatīvām personām par sta
tūtu devīto punktu. Zaķis pie vienības vadītāja loga spēcīgi 
iegrieza man. Nācās likt lietā pēdējo argumentu:

—  Labi, ejiet uz dīķi. Es tikai aizmirsu jums pateikt, ka kok- 
izstrādājumu salonā atvesti dēļi. Ja mēs tūlīt pat tos nepaņemsim, 
mūsu ideja par smailīti var paputēt.

Man par laimi, šī ziņa uz «Zvejnieku vienību» atstāja vajadzīgo 
iespaidu.

Lieta tāda, ka lieliskais kokmateriālu veikals bija Panvas lep
nums; nesen veikala sortiments bija papildinājies ar skaistām 
plastmasas mēbelēm, folijas paklājiem, polihlorvinīla paliktņiem, 
ziedu etažerēm ar mākslīgām puķēm, tādēļ arī veikalu pārdēvēja 
par salonu. Dēļi bija superdelicīta prece, gandrīz vai eksotiska, 
gluži kā citroni augļu veikalos.

Mani vārdi kolosāli ietekm ēja zēnus un uzkurināja Čaidušu, ku
ram nekad netrūka visvisādu ideju.

—  Puikas, laižamies uz salonu! —  viņš iesaucās. —  Šobrīd mūsu 
galvenais uzdevums ir izkampt dēļus no zārcinieka rokām.

Es nopriecājos, ka gājiens uz dīķi tiek atlikts, taču Čaiduša zi
benīgi atjēdzas.

—  Visiem  skriet uz salonu nav jēgas! Galvenais, puikas, ir pa
reiza spēku sadale.

A tguvis sev raksturīgo pašsavaldību, viņš ņēmās īsi izrīkot:
—  Kvičols un Slodišeks ies uz veikalu. Kšimuss sagādās stum

jamos rateļus, Zeneks un Trombickis sadabūs ūdens paraugu no 
dīķa. Vislabāk pasmelt tur, kur pussala. Rīkojieties! Panam Pļeham 
jau rit jāsaņem ūdens paraugi. Čau!

Pirmajā mirklī es apjuku.
—  Es dabūšu paraugus, kam man Trombickis? Nesaprotu! Viens 

pats tikšu galā!
Taču Čaiduša jau izdrāzās no istabas uz savām ķekatām —  nu

dien, līdzīgs garkājainam putnam. Es metos viņam pakaļ.
—  Ei, trakais, pagaidi!
—  Ča-a-au, Zenek! —  Viņš atskatījās un aizjoza.
Dzīties viņam pakaļ nebija jēgas: kājas man pārāk īsas. Un diez 

vai viņš mainītu savu lēmumu. Grozīt uzskatus nav viņa dabā.
Kad zēni bija aizskrējuši, es nikni pašķielēju uz Trombicki. Zī

dainim, šķiet, raizes darīja uzdevums, taču viņš centās to neizrā
dīt un pat smaidīja. Tas mani nokaitināja vēl vairāk.

—  Beidz ampelēties, Spinātiņ, un k lausies. . .



—  Es vairs neesmu Spināts, —  viņš pārtrauca mani un iekoda 
apakšlūpā. —  Asins analīze tagad man ir laba. Ja netici, varu pa
rādīt. —  Un viņš iebāza roku kabatā.

—  Labi jau, labi, iztiksim bez apliecībām! —  es atmetu ar 
roku. —  Klau, Spinātiņ, tas i r . .. Trombiton, skrien vien līdzi šiem 
pēc dēliem. A r ūdens paraugiem pats likšu galā. Es taču saprotu, 
ka tev gribas skriet pakaļ Caidušam.

—  Pateicos! —  Trombitons cienīgi izslējās. —  Tu esi ļoti laipns, 
taču nevajag sevi upurēt.

—  Ei nu, vecīt, neesi tik lecīgs! Es taču zinu, tev gribas diegt 
pakaļ Caidušam.

—  Zenek Cemcngo, tu maldies, —  Trombitons teica oficiālā 
tonī, —  no paša sākuma es gribēju iet uz dīķi.

—  Kāpēc?
—  Tu taču dzirdēji —  man šis pasākums šķiet ļoti aizraujošs.
Es noskatīju viņu no galvas līdz kājām.
—  Trombiton! Es atkārtoju: neāksties! Tie nav nekādi joki. 

Viņsvētdien pie dīķa man kājā iekoda glodene, indīgi iekoda. Tik 
tikko aizvilkos līdz mājām, galīgi saindēts biju. V ienīgā laime, ka 
glodene bija maza un man izdevās indi drusciņ izsūkt, citādi zār- 
cinieks jau ņemtu man mēru mūžamājai. Gribi redzēt? Kodiena 
zīme vēl redzama. —  Es parāvu uz augšu bikšu staru.

Trombitona vaigā nebija samanāmas ne bailes, ne īpaša interese.
—  Tu būsi pārskatījies. Varbūt tas bija ods. Glodenes nav 

indīgas.
Es raudzījos viņā ar nepatiku. V ai redzējies, pienapuika, zoolo

ģiju iezubrījis uz ef-ef! Neieredzu zubrītājus un vīzdeguņus. Taču 
taktisku apsvērumu dēļ es apslāpēju sevī dabisko pretīguma sajūtu 
un, liekulīgi smaidīdams, sirsnīgi apņēmu viņu ap pleciem.

—  Paklau, Trombik, —  es mīlīgi sacīju. —  Kāpēc tu esi tik spī
tīgs? . . .  Varbūt baidies, ka . . .

Kāpēc tu tā domā? —  Trombitons sapūtās.
—  Tāpēc, ka pagājušajā mēnesī es redzēju tevi ļepatojam pilnā 

sparā no dīķa, turklāt tu brēci un pat pie vislabākās gribas tavus 
bļāvienus nevarēja saukt par kareivīgiem .

Trombitons kļuva zils, un viņa trīsstūrainais ģīmis izstiepās 
neiedomājami garš.

—  Tu tiešām redzēji? —  Viņš izskatījās bezgalīgi nelaimīgs.
—  Redzēju. Bet tagad, goda vārds, es ticu, ka tu neesi ne Spinā- 

tiņš, ne gļēvulis. Pierādījumu man nevajag.
—  Tiešām tici?
—  Lai mani zibens nosper, ja es mānos!
Trombitons nopūtās.



—  Paldies, ka tu tici. Z e n e k . . .  Bet red zi. . .  es pats vēl neticu 
līdz galam . . .  tā te ik t . . .  es noticētu, j a . . .  tu pats saproti, man no
teikti vajag . . .  se v išķ i. . .

—  Pietiek! —  Es sadabūju kabatlakatu un rūpīgi noslaucīju de
gunu —  tas ar mani notiek reti, vienīgi tad, kad mani uzveikusi 
lēnprātība. Situācija bija skaidra. N av šaubu, atrunāt Trombitonu 
neizdosies. Lai tur vai kas, viņš ies uz dīķi.

—  Kad tu gribi iet? —  es vaicāju nomākts un paskatījos pulk
stenī.

A rī Trombitons palūkojās pulkstenī.
—  Pēc stundas un trīspadsmit minūtēm, —  viņš atbildēja.
—  Tikai pēc stundas? Un tagad nevari? —  Es nodomāju: ja 

mums izdotos paņemt ūdens paraugus labi žigli, nepatikšanas iz
paliktu, taču Trombitons stūrgalvīgi purināja galvu.

—  Pašreiz nevaru. Tikai pēc stundas un trīspadsm it. . .  precī
zāk —  divpadsmit minūtēm, jo minūte jau pagājusi.

—  Kāpēc tik precīzi: pēc stundas un divpadsmit minūtēm?
—  Man bus lūka.
—  Kas par lūku?
—  Pārtraukums. Tagad man jāskrien gatavot angleni.
—  Un vakarā tu nevari? Teiksim, septiņos?
—  Nē. Es gatavošu matemātiku. Līdz septiņiem un trīsdesmit 

piecām. Pēc tam vēsturi līdz astoņiem nulle nulle. Tad vakari
ņas . . .  Bet pēc tam jau metas tumsa, pats saproti. . .

—  Saprotu. —  Es sakniebu lūpas. —  Tev viss izplānots pa mi
nūtēm.

Tagad es skatījos viņā ar vēl lielāku nicinājumu. Ja šis zīdainis 
visu dara kā pēc instrukcijas, gadījums pilnīgi bezcerīgs. Ko lai 
te izdomā? Man nekas neiešāvās prātā. Bija tikai viena iz e ja . . .  
Jau apmēram mēnesi es sapratu, ka jāpieņem lēmums. Šai sakarā 
es pat uzrakstīju īpašu paskaidrojumu un nēsāju to kabatā, lai 
vajadzīgajā brīdī liktu to l ie tā .. .  V isu laiku man bija pietrūcis 
v īr išķ īb a s ... Varbūt šodien? V ajag  «mest kauliņus», kā teicis Jū
lijs Cēzars. Vai es kļūšu Cēzars?

Kas tev ir? —  Trombitons izbijies ievaicājās.
Nekas, es domāju, vai no manis iznāks Cēzars, —  es noburk

šķēju.
Trombitons vērās manī aizdomīgi.
—  Tu esi slims?

Nē . . .  t ik a i. . .  man ļoti nepatīkami, Trombiton, bet, ja tu ne
vari izbrīvēt laiku, tev vajadzēs iet vienam. Pēc stundas un d iv
padsmit minūtēm e s . . .  būšu aizņemts.

Vienam? —  Ģīmis Trombitonam atkal izstiepās. Caiduša
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teica, lai ūdeni pārbaudei smeļot pie pussalas. Diez vai es aizkļūšu 
līdz turienei. Tur viss dikti aizaudzis, neko nevar saredzēt.

—  Jā, jāsmeļ pie pussalas, —  es aizkaitināts apstiprināju. —  Citā 
vietā nevar tikt pie ūdens. Meldri un dūņas. Iestigsi.

—  Kā lai tur tiek? —  Viņš saknieba lūpas un nogaidoši lūkojās 
manī. —  Nezinu tiešām . . .

—  Es arī nezinu. Ko tu tā lūri?
—  E s . . .  e s . . .  n e k o . . .  —  V iņš taisījās iet prom.
—  Pagaidi! —  es uzsaucu viņam un steigā sāku pārmeklēt ka

batas. Beigās es uzgāju zīmuļa galu un papīra lapiņu. —  Es tev uz
zīmēšu, kā jāiet. Skaties! Šeit nogriezies no ceļa pa taciņu. Kad sa
sniegsi nokaltušo vītolu, ej dīķim apkārt. Še, turi!

Trombitons paķēra lapiņu.



—  Es nezināju, Zenek, ka tu esi savs puika. Čaļi teica, ka . . .
—  Atšujies un tinies prom! —  es apcirtu viņu pusvārdā.
Trombitons aizskrēja. Es sekoju viņam drūmu skatienu. «Kau

liņi ir mesti,» es nodomāju, «kas būs tālāk?»
Pēdējā laikā manā dzīvē notikušas nejēdzīgas pārmaiņas. Lieta 

tāda, ka es esmu kļuvis divkosīgs un spēlēju divkāršu spēli. Tāpat 
kā mūsu kaimiņš Bedļeks, kas strādāja drēbnieku un kurpnieku 
kooperācijā «Solīdums». Bedļeks bija piekopis dubulto grāmat
vedību, un tagad viņam par to draud tiesas prāva.

V iss sākās vēl februārī, kad ledus dīķī sprēgāja brakšķēdams. 
Poļu valodas stundā es dabūju brāzienu. Skolotāja Dzvonkovska 
aiztrieca mani uz mājām un lika ierasties ar tēvu. Jau pašā sā
kumā jāpaskaidro, ka es kritu par upuri brēcošai netaisnībai. K ā
pēc nieka dēļ vajadzēja celt tādu ļembastu? Ko es tik briesmīgu 
nodarīju? Tikai iedūru Pļeksikam ar sprici sēžamvietā. Es nenolie
dzu, ka šim nolūkam izvēlējos īpašu momentu un iedūru Kšimusam 
Pļeksikam, kad viņš deklam ēja «Odu jaunībai». Pļeksika ieklieg
šanos skolotāja Dvonkovska uztvēra kā «Odas» profanāciju, bet 
manu rīcību kā jaunās paaudzes izviršanas sekas. V elti es pūlējos 
pierādīt, ka man nav nekas ne pret «Odu jaunībai», ne personiski 
pret Ādamu M ickeviču, bet lieta tāda, ka mēs ar Pļeksiku saderē
jām uz plati ar Dalidas dziesmām. Pļeksiks apgalvoja, ka viņš 
vienā mierā izturēšot sprices dūrienu sēžamvietā, jo acīmredzot 
sprieda, ka šī ķermeņa daļa savā laikā izturējusi daudzkārt draus
mīgākus pārbaudījumus. Te nu b i ja . . .  Pļeksiks n e iztu rē ja ... M a
nus paskaidrojumus pane Dzvonkovska diemžēl nez kāpēc laida 
pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. Toties viņu ļoti ieinteresēja, kādēļ 
esmu atnesis sprici uz skolu. Skaidrs, uz tādu jautājumu atbildēt 
nav viegli. Kādēļ atnesu sprici? Katrs k a u t  k o  nes uz skolu. 
Teiksim —  kāpēc Kozuls atstiepa uz skolu peli, kāpēc Čuvakuvna 
atnesa adatu noirušu valdziņu uzņemšanai, bet Slodišeks elektrisko 
skuvekli? V isi k a u t  k o  nes uz skolu, es atnesu sprici, jo  mana 
mamma ir medmāsa.

Es jutos dziļi un netaisni aizvainots. Nejēdzība, pedagogi nepavi
sam nerēķinās ar pusaudžu vāro dabu. To es nebiju gaidījis no 
panes Dzvonkovskas. Kāpēc pret mani vajadzēja izturēties tik 
nesmalkjūtīgi? V ai viņa nevarēja novērst šo starpgadījumu ar 
pedagoģiskas asaras palīdzību? Ja viņa būtu nostājusies iepretī 
man —  tāda gaužām bezpalīdzīga —  un pa viņas sagurušo seju no
ritētu lielā, sūra skolotājas asara, es, protams, justos aizkustināts 
un nožēlotu izdarīto. Dabiski, es nevaru dot simtprocentīgu garan
tiju, taču panei Dzvonkovskai tomēr vajadzēja rīkoties tā un ne c i
tādi. Bet viņa uzreiz: jaunatne izv irst. . .  un lai es nerādoties bez



tēva. Par pēdējo vispār nevar būt runas, lai gan ieskaidrot skolotā
jai Dzvonkovskai to ļoti g rū ti. . .  Kā lai iestāsta, ka mums ir ideāla 
ģimene un tādas lietas kā «brāziens» un «nerādīties bez tēva» 
mūsu ģimenē vispār nav iespējamas.

Es biju izsists no līdzsvara un nikns uz visu pasauli un cilvēku 
dzimumu. Man gribējās aizbēgt tālu prom, uz kādu vientuļu, 
skumju vietu, kas atbilstu manam dvēseles stāvoklim. Un es devos 
uz dīķmalu.

Taču arī tur mani sagaidīja vilšanās. Klusumu un vientulību es 
tur neatradu. Uz dīķa sastapu divus tipus apmēram manā vecumā. 
Viens 110 viņiem bija plecīgs, spēcīga auguma, pūtains un pin
kains, īsā sporta jakā, otrs —  gatavais šķeists, baltsārtu, meitenīgu 
ādu, modīgā jakā. So otru es biju saticis skolu basketbola sacīk
stēs. Es zināju, ka viņu sauc Ireniušs Ļišeņecs un ka viņa tēvs ir 
PZA Lauksaimniecības eksperimentālās stacijas direktors Lielajos 
Ķikutos. Sadrūmuši un garlaicības mākti, abi trenējās uz ledus 
lēkšanā pāri plaisām.

A grāk es būtu centies netrāpīties šiem ceļā, jo nebiju augstās 
domās par Ķikutu zēniem. Taču toreiz manī mutuļoja niknums un 
es alku to izlādēt. Man nenāca ne prātā nozust no viņu acīm, taisni 
otrādi, es novilku mēteli, mierīgi iztaisīju no slapja sniega divas 
cietas pikas un laidu ar tām pa galvu šiem garlaicīgajiem  tipiem. 
Abas pikas sasniedza mērķi. Pārsteigtie pretinieki nikni ieaurojās, 
nometa jakas un likās man pakaļ. Mēs dzenājām cits citu, traucā
mies cauri.niedrājam, sausajiem meldriem un bezlapainajai kārklu 
audzei, pēc tam pārcēlāmies uz saplaisājušo ledu. Abpusējais naids 
pamazām norima, kaislības apdzisa, un mūs uzkurināja vairs tikai 
trakulīgā joņošana un pārgalvīgā lekšana no viena ledus gabala 
uz otru.

Bīstamā rotaļa beidzās ar neieplānotu peldi ledainā ūdenī un 
savstarpēju palīdzības sniegšanu. Par laimi, mūsu jakas bija pa
likušas krastā, un kabatās bija sērkociņi. Līdz ar to stāvoklis nemaz 
nebija tik traģisks. Dienas atlikušo daļu mēs pavadījām kopā, žā
vējām  pie ugunskura drēbes un pārspriedām principiālus jautāju
mus. Dabūju zināt, ka pūtaino zeņķi sauc par Jeremiju Obrazu, 
ka viņa vecāki ir frizieri, bet viņš nolēmis dzīvi veltīt sportam, 
specializējas džudo un, būdams daudzsološs juniors savā sporta 
klubā, jau piedalās sacīkstes. Jāsaka, tas man patika vismazāk.

Diezgan drīz mēs nonācām pie kopēja slēdziena, ka mūsu pla
nēta, bet jo sevišķi Panva un Lielie Ķikuti ir slikti iekārtoti, jo  
šeit pilnīgi pieaugušus vīriešus nemitīgi apspiež, un tā viņu talanti 
iet bojā. Jāatzīst, ka mani jaunie draugi izrādījās vienreizēji prā
tīgi un attapīgi puiši. Viņi spēja ne vien spriest par vispārējiem



jautājumiem, bet ari laikus dot praktiskus padomus. Padzirdējuši 
par brēcošo netaisnību, kāda mani piemeklējusi skolā, vini uzreiz 
sakombinēja, ka šādā situācijā kā trumpis jāizmanto izpeldēšanās 
dīķī. Es neiebildu. Ireniušs un Jeremijs devās pie mana tēva un 
pavēstīja viņam, ka, nolēmis darīt sev galu, es ielēcu āliņģī. Spert 
šo izmisuma pilno soli mani spieda skolotājas netaisnība. Par laimi, 
viņi bijuši turpat netālu un izglābuši mani. Pats par sevi saprotams, 
ka šis traģiskais atgadījums aizēnoja visu pārējo un notikums ar 
sprici tika aizmirsts. V ecāki sagaidīja mani atplestām rokām, bet 
Ireniušs un Jeremijs no mana tēva saņēma naudas balvu, ko tūdaļ 
pat brāligi sadalīja ar mani. Tā tika likti pamati «atbrīvošanās 
fondam». Turpmāk mūsu sadarbības formas kļuva vēl ciešākas, un 
mēs nodibinājām Brīvo traperu1 savienību ar visai konkrētiem u z
devumiem un plāniem. Galvenā vieta tika ierādīta operācijai 
«Bēgšana».

Bēgšanu mēs ieplānojām uz jūlija beigām, un tai bija jāizskan 
kā protestam. Kategoriskam un principiālam protestam.

Ikvienam no mums bija kāds iemesls šādam protestam —  kate
goriskam un principiālam.

Jeremijs bija sašutis par absolūtu neuzmanību pret savu cēlo 
personu no vecāku puses, kuri bija pilnīgi nodevušies nepārtrauk
tam un sīvam pilsoņu karam pret kaut kādiem Buļveciem, kas 
okupējuši blakusistabu un tādējādi sašaurinājuši cienījamās 
Obrazu ģimenes dzīvojam o teritoriju. Sākotnēji lietotās delikātās 
protesta formas, kā, piemēram, Jerem ija pašaizliedzīgā atsacīšanās 
no mazgāšanās un matu apgriešanas vai garie un netīrie nagi, pa
lika galīgi neievērotas, savukārt citas protesta izpausmes, piemē
ram, dzīvokļa gaisa piesārņošana ar pārdrošu ķīmijas eksperi
mentu produktiem, krāna atgriešana un sekojošie plūdi vannas 
istabā, tāpat sienu aprakstīšana ar necenzētiem vārdiem un žurku 
ielaišana virtuvē, tika uztvertas kā veiksmīgas kaujas operācijas 
pret neģēlīgo Buļvecu ģimeni.

Jeremijam beigu beigās nolaidās rokas, un mēs, apsprieduši si
tuāciju, nācām pie slēdziena, ka Jerem ija Obrazas bēgšana ne vien 
attaisnojama, bet īstenībā tā ir vienīgā izeja.

Ireniušs Ļišeņecs savukārt nolēma protestēt pret baltajiem krek
liem, ko viņam lika valkāt, pret to, ka viņam liedz smērēt rokas, 
nobrāzt ceļgalus, traipīt drēbes, pret to, ka viņu spiež apciemot 
tanti Sabīni, kas viņam bāztin bāž tortes, ka liek mācīties vi- 
joļspēli, pret to, ka viņam uz katra soļa liek ņemt piemēru no

1 Trapers ■ kažokzvēru mednieks Ziemeļamerikā, kurš parasti medi ar slaz
diem.



jaunākās māšeles, un vispār pret nepārtrauktu cenšanos viņu pār
audzināt, un arī pret to, ka mājnieki uzskata viņu par pasaules nabu.

Vārdu sakot, ar Ireniušu Ļišeņecu arī viss bija skaidrs, viņam 
bija pilnīgs pamats protestēt.

Kas attiecas uz mani, viss bija daudz sarežģītāk, jo man nebija 
tik uzskatāmu iemeslu neapmierinātībai. Mani neviens nespieda 
valkāt baltus kreklus, mācīties vijoli, man nebija pārliecīgi akurā
tas tantes, arī vecāki tīri ciešami, pret manu personu viņi izrādīja 
visai mērenu interesi un nestādīja man par paraugu jaunāko māsu. 
M ēs dzīvojām normālā, nepārblīvētā dzīvoklī, kur visiem pietika 
vietas. Mans tēvs inženieris mājā realizēja tehnisko uzraudzību, 
māte, būdama medmāsa, rūpējās par mūsu miesas labklājību, tēvo
cis ksendzs un tēvocis aktīvists kaut iztālēm, toties jo cītīgi rūpējās 
par mūsu tikumiskajiem pamatiem. Jā, mēs bijām laimīga ģimene, 
un visi kaimiņi uzskatīja mūs par pilnības paraugu.

Un tomēr aplam būtu domāt, ka man nav iemesla protestēt, jo 
es, rau, dzīvoju ideālā ģimenē. Lai cik dīvaini tas būtu, es sadum
pojos taisni pret to. Mūsu ģimenes absolūtā pilnība paralizēja 
manu iedzimto aktivitāti, man gribējās uzlabot un pilnveidot, palī
dzēt un iepriecināt, turpretī mūsu ģimenē es nevarēju izvērsties. 
Mani biklie mēģinājumi darboties dzimtā pavarda labā un visvien
kāršākie tehniskie eksperimenti jau dīglī bija nolemti neveiksmei. 
Tēvs uz visu bija īsts meistars, un diviem meistariem vienā ģimenē 
nav ko darīt. Galīgi es par to pārliecinājos, kad pamēģināju v e c
māmiņas elektrisko sildītāju pieslēgt gāzes balonam. Eksperimen
tam sekojošais sprādziens un mājnieku vieglā  saindēšanās ar gāzi, 
tāpat miesas bojājumi, kādus es guvu, —  tas viss man laupīja jeb 
kuras ilūzijas. Man atņēma visus instrumentus, bet mani pašu pār
saitēja un iedzina gultā. Ilgu laiku man izdarīja pārsiešanu, un tā
dējādi es apguvu jaunu iemaņu, proti, pārsaitēšanas tehniku.

Ņemot visu to vērā, es nolēmu protestēt. Taču es apzinājos, ka 
protesta iemesls maniem draugiem var likties mazsvarīgs un pat 
muļķīgs, tāpēc es nolēmu: lai sasniegtu mērķi, jāizdomā papildus 
vēl kāds nopietns iemesls. Un šai nolūkā es izdomāju Grinderu. 
Grinders ir mans brālēns. Viņam bija līkas kājas, liels vēders, zelta 
zobi un mazas, caururbjošas ačeles, dziļi iegrimušas zem izliektās 
pieres. Pats par sevi saprotams, viņš bija plikpauris. Pēc profesi
jas —  iluzionists. Uzstājās estrādes koncertos. Būdams slims un 
vientuļš, Grinders ziemā apmetās pie mums, taču ļoti ātri iedzīvo
jās un uzmetās par stāvokļa noteicēju.

Tad mēs nopratām, kas īstenībā ir Grinders. V iņš bija hipnoti
zētājs un nelegāli nodarbojās ar maģiju. Māte un tēvs pakļavās v i
ņam bez ierunām un apmierināja visas viņa iegribas, un Grinders



bija milzīgi prasīgs. Pēc viņa vēlēšanās mūsu mājā parādījās Ha- 
vannas cigāri, konjaks «Martel», melnie ikri, austeres un šampa
nietis. Viņam patika eleganti ģērbtas sievietes, un mātei nācās 
iegādāties ūdeļu manto, importa tualetes un žilbinošas dārglietas. 
Tēvs līda vai no ādas ārā un visādi pūlējās izdabāt Grinderam, 
taču viņam nekad nebija diezgan labi. Viņš piespieda mūs iegādā
ties jaunas mēbeles, pārkrāsot sienas spilgtos toņos, nopirkt pūkai
nas grīdsegas un rīkot greznas pieņemšanas, jo viņam traki patika 
spīdēt sabiedrībā un demonstrēt savu mākslu. A rī es kļuvu Grin- 
dera upuris. Tiesa, mani viņš mocīja īpašā veidā. Viņš lika man 
verdziski kalpot. Manos pienākumos ietilpa ik dienas viņu skūt, 
mazgāt vannā viņa spalvaino ķermeni, taisīt viņam pedikīru, lakot 
nagus, kā arī spodrināt kurpes. Pēc tam viņš kopā ar mani ieslē
dzās istabā, nostādīja mani pie sienas un vingrinājās nažu mešanā; 
kad pagura, Grinders pilnveidoja citu māku: ar garām adatām viņš 
ņēmās caurdurt manas delnas. Sāpēt man nepavisam ar nesāpēja, 
un uz vecāku jautājumiem, vai man neesot apnicis, es atbildēju, 
ka tā ir ļoti aizraujoša nodarbošanās. Taču pats šaušalīgākais bija 
kas cits. Reizēm viņš mēdza izstrādāt ar mani nekrietnus jokus. 
Grinders teica man, ka es esot suns, un es staigāju četrrāpus, glau
dos viņam klāt, laizīju rokas; citreiz viņš pārliecināja'm ani, ka 
esmu nelietis, un es ņirgājos, kaitināju kropļus, ņirgājos par sirm
galvjiem , nolamāju garām gājējus un darīju tik šausmīgas lietas, ka 
labāk nestāstīt —  tik derdzīgi tas bija.

Un, kad es pēdīgi atguvu skaidru prātu un gribasspēku, Grin
ders atstāstīja man, ko visu es esmu darījis, un izsmēja mani. Es 
nezināju, kur dēties aiz drausmīga kauna, naktīs ilgi nevarēju 
iemigt, bezspēcīgā niknumā kodu sev pirkstos un, iespiedis galvu 
spilvenā, izmisis raudāju.

Bēdīgie stāsti par ciešanām, kādas man sagādāja Grinders, at
stāja spēcīgu iespaidu uz maniem draugiem un nodrošināja man 
izcilu stāvokli Brīvo traperu savienībā, jo viņu ciešanas nestāvēja 
ne blakus manējām. Tiesa gan, dzirdētais uzurdīja zēnos neveselīgu 
interesi, un viņi uzstājīgi pieprasīja, lai es kaut iztālēm viņiem pa
rādot Grinderu. Tas nebija manos spēkos, toties es parādīju viņiem 
Grindera fo to g rā fiju ... Fotogrāfiju es sadabūju ģimenes albumā. 
Mani brālēni nepavisam neizcēlās ar skaistumu, un viens no v i
ņiem pēc retušēšanas tīri labi noderēja Grindera lomai. Tādējādi 
mums visiem trim bija svarīgi iemesli izšķirošam un principiālam 
protestam. Nestiepjot lietu garumā, vajadzēja rīkoties. V isā p il
nībā apzināties, ar ko mēs riskējam, mums palīdzēja gan m ilicijas 
paziņojumi par bezvēsts pazudušajiem: «Izgājis no mājas un nav 
a tg rie z ie s ... —  informācijas avīzēs par mazgadīgu pilsoņu



aizbēgšanu, gan arī šai tēmai veltīta daiļliteratūra. V isi aprakstītie 
notikumi beidzas diezgan bēdīgi, bet dažkārt pavisam traģiski. Mēs 
negribējām, lai mūs noķertu ar kaunu un negodu, tādēļ ņēmām pa
līgā visu savu izdomu, lai to novērstu. Mūsu pasākumam vajadzēja 
būt gudri izstrādātam un pārdomātam līdz pēdējam sīkumam.

Lai to veiktu, nepieciešami bija iekšēji koncentrēties, pabūt klu
sumā. Pati piemērotākā vieta šim nolūkam izrādījās dīķis un tu
vākā apkārtne. Šī vieta bija vientuļa, drūma un nepievilcīga. Re
tumis gadījās, ka šurp atklīda kāds dzērājs, kaislīgs makšķernieks, 
skolas kavētājs vai iemīlējies pārītis, taču mēs ātri vien viņus atra
dinājām no tā.

Mums tas izdevās tīri viegli, pateicoties tenkām, kādas klīda 
starp vietējiem  iedzīvotājiem  par slīkoņiem, kurus gadās sastapt 
piekrastes staignājā, un viņu māņticīgām bailēm no nevainīgajām 
glodenēm, kas šeit parādījās pavisam reti. Katram gadījumam da
žus eksemplārus mēs turējām burkā uz pussalas, lai jebkurā brīdī 
būtu pie ro k a s. . .  ja pēkšņi ievajadzēlos.

Man jāatzīstas, ka šīs blakusnodarbības diemžēl drīz vien atbī
dīja otrā plānā mūsu Savienības galveno uzdevumu. Mēs jutā
mies kā pilntiesīgi dīķa saimnieki, un tā apsargāšana pārvērtās par 
pilnīgi patstāvīgu, visai nožēlojamu un samērā atbaidošu izklaidē
šanos. Mēs izstrādājām tā saucamos d ī ķ a  s t a t ū t u s .  Galvenais 
punkts bija sekojošs: nevienam nesodītam nav brīv pārkāpt mūsu 
īpašuma robežas. Ikvienu, kas iedrošināsies neievērot noteikumu, 
gaida pirmās pakāpes represijas, bet nepieciešamības gadījumā arī 
otrās un trešās pakāpes.

Vispirms mēs izgatavojām  brīdinājuma zīmes garāmgājējiem. 
Pirmajam uzrakstam vajadzēja viņiem iedvest cieņu pret visiem 
nākamajiem. Pirmais uzraksts vēstīja: «Tālāk ceļa nav», —  kaut 
gan viņpus uzraksta bija redzama iestaigāta taciņa, kas, gluži da
biski, lika domāt, ka tālāk ceļš gan ir, taču to lietot aizliegts. Zinā
dami Panvas iedzīvotāju nepakļāvīgo dabu, mēs sapratām, ka viņi 
katrā ziņā mēģinās iet pa šo taciņu taisni tāpēc, ka tas a iz liegts. . .  
Tā viņi, protams, arī darīja u n . . .  iekrita lamatās. Pēc pāris soļiem 
drosminieks iestiga līdz viduklim dūņās. Kad pēc tam šādam tipam 
ceļā gadījās dēlītis ar uzzīmētu miroņgalvu un brīdinājumiem 
«Sargies —  čūskas!» vai «Tālāk iet aizliegts. Mīnas!», vai arī 
«Briesmas! M alārijas rajons!», viņš izturējās pret tiem jau ar pie
nācīgu cieņu un tālredzīgi atkāpās.

Pret sevišķi bezkaunīgiem un stūrgalvīgiem  mēs izgudrojām 
Juliušu. Juliušs ir mironis. Mēs viņu samontējām no melnas fut
bola bumbas un drāšu konstrukcijas un iespīlējām paltrakā. Ju- 
liušam bija tikai viena roka, toties —  kāda! No īsta vaska, ar dra



matiski izplestiem pirkstiem. Senāk roka bija kalpojusi Obrazu 
ģimenes frizētavā par manikīra reklāmu, un Jeremijs to atstiepa 
šurp. No dūņām ārā izslējusies roka —  šis skats pat uz visdrosmī
gākajiem  atstāja šausminošu iespaidu un atņēma jebkādu patiku 
nākt uz šejieni, sevišķi atbaidīja dzērājus un iemīlējušos.

Lielākais bukurags izrādījās pans Dorošs —  zvērināts makšķer
nieks un vientuļnieks. Pat Juliušs nespēja mazināt viņa kaislību un 
stūrgalvību. N evērojot daudzos slīkoņus un glodeņu midzeņus vai 
uz katra soja, viņš akurāti katru sestdienas un svētdienas pēcpus
dienu apmetās uz mūsu pussalas, kas, starp citu, bija vienīgā vieta, 
kur varēja mierīgi makšķerēt, nebaidoties iestigt muklājā.

Pans Dorošs mēdza ņemt līdzi pamatīgus pārtikas krājumus: 
ceptu medījumu, cieti novārītas olas, klaipu maizes un kvasu. Ērti 
iekārtojies, viņš iemeta ūdenī makšķerauklu un neizsakāmā tīk
smē ķērās pie mielasta. Bet, kolīdz viņš bija apsējis salveti un iz
ņēmis no portfeļa nazi, dakšiņu un ēdamo, viņš izdzirdēja tuvīnajā 
meldru audzē klusus vaidus. Sākumā viņš centās nepievērst tam 
uzmanību, taču vaidi kļuva aizvien skaļāki, vēl pēc brītiņa kļuva 
dzirdama aizdomīga gārdzona un elšana, ko ik pa laiciņam pār
māca vārgi saucieni: «Palīgā!» Dorošs nespēja palikt vienaldzīgs 
un, apbruņojies ar dakšiņu, gāja apsekot tuvīno audzi. V aidi pa
mazām attālinājās, bet Dorošs stiga aizvien dziļāk dūņās. Kad 
beidzot, nošķiedies līdz acīm un piekusis no veltīgas meklēšanas, 
atgriezās savā ostā, pans Dorošs pārsteigts ieraudzīja, ka makšķer- 
āķi norāvusi nezināmas izcelsmes zivs, bet cepto medījumu noko
pušas glodenes, kas tostarp paguvušas sagrābt savā varā viņa 
platmali, portfeli un žaketi.

Tā nu mēs izklaidējāmies. Grinders, paredzamā bēgšana, mūsu 
zemes īpašuma apsargāšana —  tas nodarbināja visus mūsu prātus. 
Šķita, mūsu aizraujošo rotaļu nekas neapdraud, taču pēkšņi stā
voklis sarežģījās. Pie visa vainīgs bija Čaiduša.

Pirms mēneša starpbrīdī pie manis pienāca Čaiduša un uzaici
nāja kopā ar viņu iet uz kino. Pats nesaprotu, kādēļ es neatteicos. 
V ajadzēja atsacīties. Čaidušam skolā ir bīstama cilvēka reputācija. 
Bija zināms, ka viņam piemīt spējas s a r e ž ģ ī t  d z ī v i .  Gan sev, 
gan citiem. Es izrādījos nepietiekami modrs un aizgāju kopā ar 
viņu uz kino. Pēc filmas viņš apprasījās, vai es patiešām protot 
pārsaitēt ievainojumus. Es apjuku un atbildēju apstiprinoši. Tad 
viņš uzprasīja, vai es nevarot pārsaitēt viņu. To viņš noprasīja 
taisni uz ielas, tuvāk neko nepaskaidroja, pie tam viņa seja bija 
stinga kā maska. Netērēdams lieki vārdus, es atbildēju, ka varu.

Mēs aizgājām pie viņa uz mājām, un Čaiduša iedeva man mar
les saiti. Es viņu pārsēju. Čaiduša aplūkoja sevi spogulī, bija ļoti



apmierināts ar rezultātu un vaicāja, vai es nevarot viņa vienības 
zēnus apmācīt pārsaitēšanā. Skaidrs, ka varu. Viņš uzaicināja mani 
uz vienības sanāksmi, un es ierādīju zēniem šo māku. Pēc tam viņš 
teica, ka es esot loti vajadzīgs cilvēks un ka būtu labi, ja  es iestā
tos viņu vienībā. Nekad iepriekš neviens man netika teicis, ka 
esmu vajadzīgs cilvēks. Tas man glaimoja, un es biju ar mieru. Tā 
es kļuvu par vienības locekli.

Sākumā es domāju, ka tas neko lielu nesarežģīs manu dzīvi. Es, 
protams, sapratu, ka «dīķa statūti» ir zināmā pretrunā ar harceru 
statūtiem, ka man nāksies tēlot divas lomas un dzīvot divējas dzī
ves, taču tas mani pat uzkūdīja.



Tāpat kā agrāk es gāju uz dīķmalu un pa vecam  satikos ar tra- 
periem. Man šķita, ka es nepavisam neesmu pārmainījies, bet v i
ņiem laikam radās aizdomas, jo viņu izturēšanās kļuva dīvaina. 
Par bēgšanu viņi ar mani tagad runāja reti un, kad sāku valodas 
par Grinderu, nez kāpēc apklusa. Reizēm viņi raudzījās manī no
bažījušies, pat skumīgi, un es jutu, ka viņi grib kaut ko ja u tā t. . .  
Tādos brīžos es jutos vainīgs. Es taču viņus krāpju un mānu. V ajag  
visu pārlikt un izlemt, ko darīt, bet man negribējās saraut attiecī
bas ne ar vieniem, ne otriem, negribējās zaudēt kādu no viņiem, 
bet varbūt es tikai baidījos, ka, izšķiroties par harceriem, man 
trūks traperu —  un otrādi.

Bet šodien, rau, viss atšķetināsies. Trombitons dosies uz dīķi, 
pārkāps «dīķa statūtus», un man būs jāizšķiras . . .

Pirmajā mirklī es gribēju mesties pakaļ Trombitonam, panākt 
viņu un visu izstāstīt. Par sevi, par traperiem un stingrajiem «dīķa 
statūtiem». Varbūt viņš nobītos un atteiktos no savas idejas.

Taču es neskrēju viņam paka], ļāvu aiziet. Un, kad Trombitons 
bija nozudis, lēnām gāju uz mājām. Ir taču vēl otra izeja: vispār 
neiet šodien uz dīķi. Gan jau vēlāk kaut kā izgrozīšos. Teikšu, ka 
Grinders mani nelaida vai tamlīdzīgā garā . . .  Lai viņi paši aizdabū 
prom Trombitonu. Jā, bet, ja es neaiziešu, šie baigi pārskaitīsies. 
Rādās, viņi jau tur mani aizdomās un, ja  šodien es neparādīšos, 
nospriedīs, ka esmu aizlaidies lapās. Tas viņus saniknos. Viņi būs 
nikni kā velni, un tas var būt bīstami. īpaši briesmīgs dusmās ir 
Jeremijs O b ra z a ... Man karsts pārskrēja pa kauliem. «Nē, Zenon 
Čemengo, nekur sprukt! Būs vien jāiet uz dīķi un jāmet kauliņi. 
Traki nepatīkami, varonīgais Zenon Čemengo, taču citas izejas- 
nav.»

Traperi gaidīja mani, kā parasts, meldros mūsu slēpnī pie no
gāztā vītola. Stumbrs mums kalpoja laipas vietā, pa to varēja tikt 
pāri staignajam sēklim līdz dziļam ūdenim. Tur, kur stumbrs bei
dzās, šūpojās mūsu laiva ar nožēlojamo, noplukušo Juliušu. N e
zaudēdams laiku, es ķēros vērsim pie ragiem.

—  Draugi! Šodien mūsu programmā ir pārmaiņas. M etiet dīķim 
mieru, un jožam uz pilsētu! Šodien ķinītī iet «Divi zelta kolti». Pē
dējo dienu. Nedrīkst palaist garām. Ir vērts pasekot kovboju pa
ņēmieniem. V ar noderēt. . .

—  Aizveries! —  Ļišeņecs mani skarbi aprāva, samirkšķinājās ar 
Obrazu, tad abi smagi nopūtās.

Tas mani satrauca. Tiesa gan, es jau sen biju apradis ar viņu 
daudznozīmīgajiem skatieniem. Bet kāpēc šie tā pūš?



—  V ai pārsējus atnesi? —  Ļišeņecs drūmi noprasīja.
—  Kādus pārsējus? —  es nobrīnījos.
—  Re nu, atkal aizmirsi. Tu tak taisījies mums iemācīt pārsie

šanu.
—  Tas ietilpst sagatavošanās programmā, —  Ļišeņecs drūmi 

piemetināja.
Patiešām, tagad es atcerējos, ka pēdējo reizi mēs norunājām ap

gūt pārsiešanu, bet tas man bija izkūpējis no galvas.
—  Man nav pārsēju, —  es noburkšķēju.
—  2 ēl. Par laimi, man ir, —  teica Obraza un izvilka no kabatas 

kamolā satītu, visai apšaubāmi tīru marles saiti.
—  Pie velna ar pārsiešanu! —  es nolamājos. —  Kas jums lēcies, 

jukuši esat, vai?! Drāžam uz filmu! Pārsiešanu pagūsim iemācīties, 
nedeg taču.

—  Deg. Labi ātri kāp laivā!
—  Be t . . .
—  Netarkšķi! Laižam uz pussalu( tur netraucēti varēsi mūs ap

mācīt.
Es lūkojos viņos pagalam apjucis. Gatavā ķeza ar to pārsaitē- 

šanu!
Vispirms Čaiduša, tagad šie.
N epaguvu pat izteikt aizdomas, vai šie gadījumā nav ķerti, kad 

biju jau iestumts laivā. Padevīgi nosēdos blakām Juliušam un ju 
tos tikpat g]ēvs un nožēlojams kā v iņ š . . .  Kāpēc es nepretojos? K ā
pēc tūdaļ pat neizklāstīju visu, kā ir?

Visu ceļu mēs klusējām. Es jutu kaut ko nelādzīgu. Kalab v i
ņiem ievajadzējusies šī pārsiešana? Varbūt tā gluži vienkārši ir 
viltība? Aizvedīs mani uz klusu vietiņu, atmaskos un izrēķināsies 
ar mani? Jātur acis vaļā.

Šādi prātodams, es pat nepamanīju, ka bijām sasnieguši viņu 
krastu.

—  Kāp ārā! —  Ļišeņecs piebikstīja man ar airi.
Izkāpu no laiveles un —  drošs paliek drošs —  nosēdos dažu soļu 

atstatumā no viņiem. Ļišeņecs ar Obrazil atkal, pārmija skatienus 
un sāka attīt marles saiti.

—  Perini kādu domu? —  Obraza noprasīja.
—  Uzminēji, —  es pūlējos smaidīt.
Visapkārt valdīja noslēpumains klusums. Kur tik skaties, vieni 

vienīgi meldri un plaiksnās ūdens, nekustīgs kā sudraba plāksne. 
«Ideāla vietiņa, lai izrēķinātos ar mani bez lieciniekiem,» es nodo
māju.

Piepeši klusumu iztraucēja spārnu švīksti. No dīķa otra krasta 
gaisā uzspurdza divas meža pīles, bet pēc brītiņa atskanēja maz



liet trīsošs, taču skanīgs tenoriņš. Kāds dziedāja: «Sarkana saulīte 
grimst aiz za]ā meža .. .» Es notrīcēju. Šaubu nav. Tā ir Trombi- 
tona balss. Redz, nekrietnelis, atnāca gan, tagad uzmundrina sevi 
ar dažādām dziesmiņām. Es nervozēju. Pablenzu uz Ireniušu un 
Jeremiju. Abi izlikās neko nedzirdam, maitas gabali tādi, bet ar 
pārsēju vairs nenodarbojās. Obraza cītīgi tīrīja nagus, savukārt 
Ļišeņecs ilin kā garlaikodamies rotaļājās ar nazīti. Šķietami viņi 
nepievērsa man ne mazākās uzmanības, tomēr es jutu, ka paslepen 
abi vēro mani. Un gaida. Gaida, ko es darīšu. Tagad mana kārta 
tikt galā ar miera traucētāju. Viņi nolēmuši mani p ārb au d īt... un 
ar savu klusuciešanu piespiež mani pie sienas.

L a b i...  Lai notiek! Jo Jaunāk jums pašiem! Tūlīt redzēsiet, ka 
jums darīšana ar pašu Cēzaru . . .  V īrs un vārds, tūliņ metīšu kauli
ņus! īstais brīdis klāt. Jūs paši to gribējāt. Pēc mirkļa jus būsiet 
sadragāti, ar savu deklarāciju sasitīšu jūs lupatu lēveros. Iebāzu 
roku kabatā.

—  Kungi, —  es nokāsējos, —  saglabājiet mieru, kā tas klājas 
traperiem. Jūs gaidāt, lai es rīkojos, un es rīkošos, varat nešaubī
ties. Sagatavoju jums nelielu pārsteigumu. Tūliņ jums nolasīšu.

Abi bija pārsteigti un raudzījās manī ar neslēptu satraukumu.
Es nervozi iesmējos.
—  Tikai mieru, draugi! Iespējams, ka tas jūs satrieks, taču iztu

rieties kā v ī r i . . .  —  Es steidzīgi rakņājos pa kabatām.
Velns parāvis, kur tā lapiņa palikusi? Es pārmeklēju vējjakas 

kabatas, tad visas bikšu kabatas, bet lapiņas kā nebija, tā nebija, 
tad es izgriezu kabatas uz āru, lapiņas tomēr nebija, izkrita tikai 
šļirce. Tas mani izsita no sliedēm. Es dzīros pacelt šļirci, bet Ļiše
ņecs apsteidza mani. Viņš pacēla to un pat netaisījās atdot, tēloja, 
ka spēlējas ar šļirci. Galīgi zaudēju pamatu zem kājām. Jutu, ka 
bez lapiņas nejaudāšu izdabīit pār lūpām ne pušplēsta vārdiņa. 
Pēkšņi atcerējos, ka, šķiet, uz liktenīgās lapiņas es uzskicēju Trom- 
bitonam plānu un tātad . . .  tātad tā atrodas pie Trombitona. Un pats 
ļaunākais —  Trombitons droši vien izlasījis, kas uzrakstīts lapiņas 
otrā pusē. Tādējādi es piedevām esmu arī sakompromitējies . . .

Kas noticis? —  Ļišeņecs satraukts noprasīja.
N e k a s. . .  Vienu mirkli, es tūliņ . . .

—  Bet ko tu taisījies mums nolasīt?
— Ko? —  es apjuku. —  Kā —  ko n o lasīt? ... Es taču t ei cu. . .  

represiju projektu . . .
—  Represiju?!

Jā, jaunu represiju formu projektu. Man radās jaunas ide
j a s . . .  kā atradināt no nākšanas šurp. . .  Es izstrādāju represiju 
trešo p ak āp i. . .



Kāpēc es pateicu pavisam ko citu, nekā biju gribējis? «Pateici 
tāpēc, ka neesi Cēzars.» Ko?! Es neesmu Cēzars? Nieki! Es nepa
teicu tāpēc, k a . . .  tāpēc, ka man iešāvās prātā kaut kas daudz in
teresantāks. «Čugunlējējs! Tu nepateici tāpēc, ka nobijies.» Es?! 
Nobijos?! Smieklīgi! Nepateicu, jo aptvēru, ka pats izkulšos sveiks 
un vesels, bet Trombitonu paglābt neizdosies. Pieņemsim, ja  tagad 
es pasacītu . . .  Šaubu nav, Jeremijs eksplodēs un iztaisīs no Trom- 
bitona kapātu šn ice li. . .  V ai spēšu viņu pasargāt? Šaubos. It īpaši 
ja  ņem vērā Ireniuša dusmas, Jeremija paņēmienus plus viņa no
skaņojumu . . .

Es sapratu, ka Trombitona labad nedrīkst neko teikt, pat va i
rāk —  man nav tiesību to darīt. Man kļuva labi ap sirdi. Tik labi, 
ka es pat drusku satraucos. Pārlieku jau labi! «Ek tu, smerdeli, dre- 
bulīgais gļēvuli, turklāt tu esi melis, jo negribi sev atzīties, ka 
tāds esi!» N av taisnība! Es gluži vienkārši esmu viltīgs, gudrs un 
apķērīgs. Zinu tikai vienu ceļu, kā paglābt Trombitonu. Teikšu, 
ka pats savām rokām izrēķināšos ar šo bezkauņu. Paņemšu Ju- 
liušu un aizpeldēšu ar laivu. Bet, lai šiem abiem nerastos aizdomas 
par blēdīšanos, likšu Trombitonam neganti brēkt, it kā viņš pa 
īstam pārbijies, pēc tam paņemsim ūdens paraugu un kopā aiz
bēgsim . . .  «Nožēlojamais gļēvuli, tu jutīsies kā norijis dzīvu vardi, 
ja aizlaidīsies lapās.» Ko? Iespējams. Bet es varu arī nelaisties la
pās. Pateikšu Trombitonam, lai viņš mūk, turpretim pats atgrie
zīšos. Es nebēgšu. Es atgriezīšos, lai pierādītu, ka neesmu gļēvulis, 
velns parāvis! Atgriezīšos, saberzēšu rokas un garlaikotā balsī pa
vēstīšu traperiem: «Nu tam smurgulim pāries vēlēšanās nākt šurp, 
es gandrīz pārsmējos.» Bet pēc tam piebildīšu: «Zināt, ar jums dar
boties man a r ī . . .  nav patikas. Tikai mieru, turieties, esiet vīri!» 
Un tad es viņiem visu pateikšu . . .  «Pateiksi?» Protams. «Ar vārdu 
sakot, tu vienreizēji veikli izlocīsies.»

Pats par sevi saprotams! Ja galviņa strādā, vienmēr var kaut ko 
izdomāt. Tātad pie lietas . . .

Es pasmaidīju un, čakarēdams no panadžiem netīrumus, kas ari 
bija diplomātisks paņēmiens, nevērīgā tonī ierunājos:

—  Draugi, es prātoju, kā tikt galā ar to bezkaunīgo zeņķi. Man 
gribētos izmēģināt pie viņa jaunas metodes, bet šoreiz laikam pie
tiks ar to pašu Juliušu.

Es pasniedzos pēc Juliuša, taču Ireniušs izlēmīgi pastūma mani 
sāņus.

—  Izbeidz!
—  Kāpēc? —  es uzbudināts jautāju.
—  Zi ni . . .  —  Ireniušs nodūra acis, —  ar Juliušu es to piena

puiku jau biedēju.



—  Kad tu paguvi?
—  Viņš jau sen vazājas te apkārt.
—  Nu un?
—  Domāju, ka būs līdzēts, bet, redz, viņš atkal klāt.
—  Stūrgalvīgs tips.
—  Jā, stūrgalvīgs. —  Ireniušs virpināja pirkstos manu 

šļirci. —  Kolosāli neatlaidīgs.
—  V iņš pelnījis īpašu balvu, —  Obraza pasmaidīja.
—  Jā, protams, —  es apjucis nomurmināju.
—  Bet ko tu teiktu, ja mēs viņam atļautu mierīgi iet? —  Ļišeņecs 

samiedza acis.
Velns parāvis, ko tas nozīmē? Es iztrūcies raudzījos viņos. Jau

nas metodes. Šaubu nav, pārbauda mani.
—  Brīnišķīga ideja, —  es nosīcu.
—  V ai ne? Tev arī žēl t.ā kucēna, vai?
—  Beidz, tu mani saraudināsi, —  es nošņaukājos.
—  Un vispār —  vai tev nešķiet, ka visa šī būšana sāk kļūt gar

laicīga, kas tur par prieku?
—  Tu manas domas lasi kā no grāmatas, —  es atbildēju.
Nu es vairs nešaubījos, ka šie pārbauda mani.
—  Ļoti jauki, ka mūsu domas saskan, —  Ļišeņecs nopūtās. —  T ā

tad izlemts. Izrēķināšanās vairs nenotiks.
Es neticēju viņiem ne par kapeiku. Droši vien viņiem kaut kas 

aiz ādas. Ļaus Trombitonam paiet garām un tad liks viņam trūk
ties. Jārīkojas noteiktāk.

—  Pajokojām ies —  un pietiek! —  es asi sacīju. —  Es eju. Ja 
zeņķis nepadosies, likšu lietā otro pakāpi. Ļišeņec, dod šurp šļirci.

—  Otrajai pakāpei tev vajadzīga šļirce? —  Ļišeņecs novaicāja.
—  N u . . .  nūja, —  es nomurmulēju. —  Un palienē man savu 

nazi!
Viņu acīs pamanīju svārstīšanos un aizdomīgu mirdzumu. N euz

ticas man, velns parāvis, nepavisam neuzticas. Un tad Obraza 
sacīja:

—  Zini ko, vecīt, labāk mēs paši izrēķināsimies ar viņu.
—  Jūs? —  es apjuku aiz pārsteiguma. Acīrņredzot lieta ir daudz 

ļaunāka, nekā biju domājis. —  Jūs? Kāpēc jūs? —  es murmināju.
—  Paredzams interesants darbiņš, —  neskatīdamies man acīs, 

Obraza lēni noteica, —  nobiedēt šitādu te nekaunīgu tipiņu. Dar
biņš uz goda. V ai ne, Irek?

—  M jā, —  Ļišeņecs pamāja ar galvu, —  jau sen neesam kārtīgi 
izklaidējušies.

Es nemierīgi sakustējos.
—  Šodien ir mana kārta, —  es nepiekāpīgi pavēstīju.



—  Nieki! Mēs tevi aizstāsim, —  Obraza šķībi pasmaidīja.
—  Šodien mana kārta, —  es drūmi atkārtoju.
—  Tas nekas, piešķieb mums to knauķi. Man traki gribas uz

darboties.
—  Nenāk ne prātā. Knauķis ir mans!
—  Citreiz atgūsi savu. Šodien tu neesi štīmē.
—  Jā, šodien es neesmu formā, tāpēc arī man gribas izklaidēties. 

Esmu izdomājis foršu jociņu.
—  Neuztraucies, mēs arī nenošausim buku.
Biju nobažījies ne pa jokam. Kādēļ viņi tik uzstājīgi?
—  Ko jūs gribat viņam pielietot?
—  Nelielu ūdens procedūru, —  Ļišeņecs mierīgi atbildēja.
—  Dūņu vannas?
—  Jā, ar sautējošām kompresēm un masāžu.
Es nodrebēju. Šo procedūru īstenoja divos paņēmienos: vispirms 

vainīgo apzieda ar dūņām, pēc tam iegremdēja ūdenī. Es iztēlojos 
nabaga Trombitonu ciešam šīs mocības un notrīsēju pie visām m ie
sām. Jauki gan, neko sacīt! Jārīkojas ar pilnu tvaiku.

—  Jāsmejas, —  es teicu. Šis nav parasts gadījums. Dūņu 
vannas šitādam te tipam? Viņš ir pārākais nekauņa . . .  Man ir aiz
domas . . .  Ko tur tik daudz . . .  Lai nu kā, šoreiz vajadzīgi īpaši pie
gājieni un nevar būt ne runas, ka es atdošu viņu jūsu neprasmī
gajās rokās. Saprotiet taču —  pilnīgi izslēgts! Jūsu paņēmieni ir 
nožēlojami, bez jebkāda fantāzijas lidojuma . . .  Obraza, vai tu ievē
roji, ka es aizgriezos, kad tu pēdējo reizi taisīji dūņu vannas tam 
puišelim no Panvas? No garlaicības gandrīz vai nobeidzos. Mūsu 
izklaidēšanās kļuvušas pliekanas, trūkst asuma. Esmu nolēmis iz
beigt šo niekošanos. Gatavoju jaunu programmu. Līdz galam tā vēl 
nav izstrādāta, bet šis tas jau . . .

—  Ko tu domā darīt ar viņu? —  Ļišeņecs uzbudināts vaicāja.
Es laiski izstiepos zālē. Lai šie pamokās ziņkārībā, lai!
—  Nu, man ir vairāki varianti, —  pasmaidīju. —  2 ēl, ka nepa- 

ķēru līdzi savas piezīmes, būtu iedevis palasīt, lai jūs iepazītos. 
Piemēram, «Pīlīte-mīlīte».

—  «Pīlīte-mīlīte»? —  Abi blenza manī caur pieri. —  Kas tas 
tāds?

—  Šim variantam vajadzīgas dažas lietiņas, —  es atbildēju.
—  Daži metri virves, maiss, sērkociņi, darva un spalvas.

—  Priekš kam spalvas?
—  Pīlei ir spalvas.
—  Bet darva?
—  Lai spalvas pieliptu klāt. Ir gan tev, Irek, kājminamā doma- 

šana.



—  Darvas mums nav, —  Ļišeņecs drūmi noteica.
Jutos apmierināts: «pile» uz viņiem atstājusi iespaidu.

Patiešām, darvas mums nav, —  es apstiprināju. —  Šā paņē
miena vietā varu piedāvāt citus —  ne mazāk efektīvus variantus. 
Ko jūs teiksiet par «Ūdens velosipēdu», ko? Vainīgo nostiepj laivā 
guļus uz muguras, rokas piesien pie laivas malām, bet starp kāju 
pirkstiem iesprauž papīra grīstes. Un aizdedzina. Vainīgais kulsta 
kājas pa gaisu. Dikti jancīgs paskats.

Ļišeņecs un Obraza nervozi ņurcīja apkaklītes stūrus.
—  In-te-re-san-ti, —  Ļišeņecs nosīca. —  Vai esi izdomājis vēl 

kādu metodi?
Dvīņu variants! «Tauriņš» jeb, ja jums labpatīk, «Uguns- 

putns». Šai gadījuma sasien kājas, bet papīrus ieliek starp roku 
pirkstiem.

Ļišeņecs un Obraza aplaizīja lūpas.
—  Vienreizējas izgudrotāja spējas, Obraza atzina. —  Tas ir 

viss.
—  V ai nu prāts! — es iesmējos. —  Ir vēl «Zemūdene» —  va ja

dzīga tikai virve un maiss. «Krokodila» galvenā sastāvdaļa ir dēlis, 
piedzīts pilns ar naglām. Ir «Vēzis-bēdulis» —  te vajadzīgas stan
gas vai knaibles. N av slikta arī «Gulbīšu deja», «Cirslītis», «Juras 
zvaigzne» . . .

—  Pietiek! —  Obraza pārtrauca mani pusvārdā. —  Tu mūs pār
liecināji, programma tev nudien bagātīga. Pa kuru laiku tu paspēji 
visu to izdomāt?

—  Es nepārtraukti domāju par šo jautājumu, —  kautrīgi atzi
nos. —  Tas ir mans hobijs. Vislabākās idejas rodas naktī, kad es 
kaļu atriebības plānus pret Grinderu. Beigsim, draugi! —  Es pa
manīju tuvojam ies Trombitonu un aprāvos. —  Rīkosimies! Brāļi 
traperi, es domāju, šoreiz iztiksim ar to, kas ir pie r okas . . .  Nepa
guvu sagatavot vajadzīgo, —  to sacījis, es pielēcu kājās un, iekams 
viņi paguva attapties, paķēru nazi un maisu, ar ko bija pārklāts 
Juliušs.

Ļišeņecs un Obraza arī pielēca kājās.
—  Ko tu viņam pielietosi?
—  «Pīlīti-mīlīti», —  es atbildēju uz labu laimi.

, —  Bet tev  taču nav darvas un spalvu!
—  Nekāda vaina, pieņemsim, ka «pilīte» būs jau noplūkta. To

ties es viņu saspeķošu.
Ļišeņecs nostājās man pretī.
—  V ai esi cieši nolēmis uztaisīt viņam to «pīlīti»? Ļišeņecs 

noprasīja uzsvērti svinīgā balsī.
—  Cieši un nelokāmi.



—  Un tu esi gatavs atbildei par to?
—  Esmu gatavs atbildēt par to, —- es atkārtoju vārds vārdā tik

pat svinīgi.
—  Un stingri pastāvi pie sava, jā?
—  Stingri.
—  Zenon Čemengo, tu esi īsts trapers!
—  Esmu zvērināts un nesaudzīgs trapers! Par tādu būt man liek 

d z īv e . . .  —  es gribēju piebilst «un jūs», taču laikus iekodu mēlē.
Ļišeņecs un Obraza pienāca man cieši klāt.
—  Cilas izejas es neredzu, —  Ļišeņecs norūca.
—  Es arī, - Obraza noelsās.
—  Nu tad klausies, Zenon Cemengo, —  Ļišeņecs teica, —  kā 

zvērinātu un nesaudzīgu traperi tevi apcietina harceri.
—  Ko?!! —  es izstostīju un nepaguvu ne atjēgties, kad viņi me

tās man virsū, nogāza zemē, iebāza maisā un aizsēja galu ciet.
—  Kas noticis? Jukuši esat, vai? —  es raustījos maisā.
—  Mums ļoti žēl, ka tev uzbrukām pilnīgi negaidot. Tā ir mūsu 

vaina, ka mēs tev, tā sakot, kā ar mietu pa g a l v u . . .  —  Ļišeņecs 
aizelsies paskaidroja. —  Mums vajadzēja pateikt tev agrāk, bet 
visu laiku šaubījāmies.

—  Mēs baidījāmies, ka bez mums tu savārīsi velns zina kādu 
putru, —  Obraza piebilda. —  Zenon, tu esi baigi samaitāts.

—  Bez t a m. . .  bez tam mēs gribējām, lai vispirms tu iemāci 
mums pārsiešanu.

—  Jo mūsu vienība tagad apgūst šo māku un mums tas jāprot.
—  Kas par vienību? —  es iebrēcos. —  Nemuļķojieties. N eķe

riet mani uz mušpapīra! Tā ir muldēšana, nekas vairāk! Jūs melo
jat! Jūs neesat nekādi harceri!

—  Diemžēl mūs saaģitēja.
—  Un jūs nespējāt noturēties pretī?
—  Pārāk ilgi tu mūs tero rizēji. . .
—  Un jauci prātus.
—  Un biedēji.
—  Tādēļ laikam mēs arī nenoturējāmies pretī.
—  Burvīgi, neko sacīt! —  es rūgti iesmējos. —  Turpiniet vien 

tādā pašā garā.
—  Jau sen mums vajadzēja saraut attiecības ar tevi, b e t . . .  bet 

mēs jutām tev līdzi, —  Obraza žēlabaini nošņurkājās. —  Tu tik 
briesmīgi dabūji ciest no Grindera, mums bija žēl tevis. —  Obraza 
atkal nošņurkājās un uzmundrinoši padauzīja man pa plecu cauri 
maisam.

Es viss trīsēju no sašutuma.
—  Mums nepavisam negribējās, —  Ļišeņecs nopūtās.



—  Mums negribējās pamest tevi vienu nelaimē. Tu juties ar 
mums labi. Mēs zinājām, ka esam tev vajadzīgi. Tāpēc mēs bijām 
kopā ar tevi, kaut gan faktiski mums jau sen bija apnicis.

—  Tu mūs mudināji uz dīvainām izdarībām.
—  Turklāt visai neģēlīgām.

- Ko? Es jūs mudināju? Blēži! Tā ir kolosāla nejēdzība apgriezt 
visu ar kājām  gaisā! —  es ārdījos pa maisu kā traks. —  Un jums 
pašiem —  vai jums nebija iemesla sašutumam? Jūs nebijāt labāki 
par m ani!. . .

—  Saproti, mēs negribējām atpalikt no t ev i s . . .  —  Obraza no
kaunējies atzinās. —  Mēs negribējām, lai tu domātu, k a . . .  ka 
mēs . . .  nu, ka mēs esam sliktāki par t e v i . . .

—  Idioti! Kretīni! —  Es rāvos ārā no maisa. —  Laidiet mani ārā! 
Glābiet! Palīgā! —  es kliedzu nevaldāmā niknumā.

— Zenon, kā tev nav kauna? —  Ļišeņecs apsauca. —  Būtu kauču 
turējies kā vīrs . . .

—  Laidiet! Es arī esmu harceris! Harcera goda vārds, es esmu 
harceris. . .  Es tieši taisījos jums visu izstāstīt, bet jūs . . .  —  Es ap
klusu, sapratis, runā ko runādams, tik un tā viņi neticēs. Par vēlu. 
Lai ko tu sacītu, tagad katrs tavs vārds skanēs stulbāk par stulbu. 
Nevaru taču vārds vārdā atkārtot to, ko viņi man teica. Jā, drusku 
nokavēju, un tie pretekļi aizsteidzās man priekšā.

Es nolēmu lepni klusēt un ieslīgu pārdomās par likteņa nepa
stāvību. Prātoju, kā izkulties no šās muļķīgās situācijas, te pēkšņi 
sadzirdēju nočabam meldrus un soļu šļakstus dūņās. V ēl pēc brī
tiņa saklausīju Trombitona pazīstamo balsi:

— Šeit kāds sauca palīgā.
—  T ev izlikās, —  Ļišeņecs alburkšķēja.
«Trombik, draudziņ, izpestī!» man gribējās kliegt, taču es nokau

nējos, ka viņš ieraudzīs mani šitik nožēlojamā izskatā, un iekodu 
mēlē. Vispār es uzskatu, ka savas nebūšanas nav ko izbazūnēt pa
saulei.

—  Tur kaut kas kustas, —  Trombitona balsī ieskanējās šaus
mas un vienlaikus cildeni humāna interese. —  Prātu esat zaudē
juši, vai? Cilvēku iebāzt maisā!

—  Cilvēku? —  Obraza samulsis nomurmināja. —  Nu . . .  ne gluži.
—  Kā —  ne gluži? —  Trombitons iebilda sašutis. —  Skaidri un 

gaiši redzama cilvēka auss.
Patiešām. Viņiem bija izkritis no prata, ka maiss ir caurs un 

manas ausis krietni palielas. Es jau grasījos noslēpt šo nodevīgo 
detaļu, taču par vēlu. Trombitons pierādīja apbrīnas cienīgu prāta 
skaidrību un sakampa manu ausi.
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—  Ta taču ir Čemengo auss! —  viņš pārsteigts iesaucās. —  Tik 
milzīga un bezveidīga.

—  E i . . .  ei! —  es ierēcos, aizvainots līdz sirds dziļumiem.
—  Velns un elle! V ai redzējies —  bezveidīga! Domā, ko runā, 
Trombiton! Manām ausim ir mākslinieciska forma, tās liecina par 
īstu vērienu!

—  Tas ir viņš! —  Trombitons satraukts auroja. —  Tā ir viņa 
balss! —  Trombitons gavilēja, kā atradis noslēptas bagātības.

Es biju aizkustināts. Puika uz goda.
—  Pag, pag, —  Obraza gluži apstulbis ierunājās. —  V ai tu pa

zīsti Zenonu?
—  Skaidrs! —  Trombitons elsdams, pūzdams raisīja maisu 

vaļā. —  Kā jūs varējāt viņu turēt maisā?. . .  Tas ir n e v e se līg i...



—  E . . .  nekas! Sīkums! —  es purpināju, rausdamies ārā no 
maisa. —  Mēs tāpat vien, spēlējām . . .

—  Jā, spēlējām . . .  —  Ļišeņecs šķībi pasmaidīja. —  Bet kāds vējš 
tevi, draudziņ, atpūta?

Nu . . .  pavisam vienkārši. Zenons uzzīmēja man plānu. Uzski
cēja, kā j ā i e t . . .

—  Plānu? Kā tā?! Kādā sakarā? Gribēja tevi atvilināt šurp? —  
Obraza klaušināja Trombitonu.

—  Nē, taisni otrādi. V iņš mēģināja mani atrunāt. Tūlīt pēc sa
nāksmes mums abiem va jad zē ja . . .

—  Pēc kādas sanāksmes?
—  Mūsu, nu, -—  harceru . . .
—  Ko?! Tu varbūt gribi teikt, ka Zenons ir harceris? —  Obraza 

iepleta acis.
—  Nesmīdini! Te kaut kas nav kārtībā! Neticu! —  Ļišeņecs ner

vozēja. —  Rādi šurp to plānu!
Trombitons pastiepa šiem salocītu lapiņu. Ļišeņecs un Obraza 

nepacietīgi paķēra lapiņu un ņēmās to pētīt.
—  Te otrā pusē kaut kas uzrakstīts, —  Obraza sacīja. —  «Cie

nījam ie traperi,» —  viņš sāka lasīt, —  «kā teicis dzejnieks: kopā 
ar jums es dzīvoju, cietu un asaras lēju. No savas puses pieme
tinu —  velnišķīgi garlaikojos ar jums. Šodien es pametu jūs un at
vadoties pateikšu, ko domāju par jums, nožēlojamie purva šimpan
zes .. .» —  Jerem ija Obrazas balss ietrīsējās, un viņš apklusa.

—  Tieši to arī taisījos jums nolasīt, —  es zobgalīgi pasmai
dīju, —  taču aiz izklaidības, kas raksturīga radošiem gariem, 
atdevu lapiņu Trombilonam. Tagad jums ir izdevība iepazīties ar 
manu deklarāciju un izstudēt to. Lasi tālāk, Jeremij!

—  N evajag, pietiks! —  Ļišeņecs nosarka. —  Mēs esam pilnīgi 
lietas kursā . . .

—  Brīnišķīgi, —  es teicu.
—  Tikai atbildi man uz vienu jautājumu. . .  —  Ļišeņecs cītīgi 

pētīja zemi.
—  Kas jūs interesē? —  es asi noprasīju.
—  Kā ir ar to tavu Grinderu?
Es apjuku.
—  A r  Grinderu? V iņš aizbrauca. Uz viesizrādēm ārzemēs. Lielā 

turnejā pa visām pasaules valstīm. Mēs šķīrāmies bez sirdssāpēm.
—  Bet kas būs, kad viņš atgriezīsies?
Es ieslīgu pārdomās . . .



OSKARS VAILDS, 

angļu rakstnieks

LAKSTĪGALA UN ROZE

—  V iņa sacīja, ka dejos ar mani, ja atnesīšu viņai sarkanu 
rozi, —  izsaucās jaunais Students, —  bet manā dārzā nav nevie
nas sarkanas rozes!

Lakstīgala izdzirdēja viņu savā ligzdā un izbrīnījusies palūkojās 
ārā starp ozola lapām.

—  Nevienas sarkanas rozes visā manā dārzā! —  turpināja Stu
dents, un viņa skaistās acis pildījās asarām. —  Ak, no kādiem sī
kumiem dažreiz atkarīga laime! Es esmu izlasījis visu, ko uzrakstī
juši gudri cilvēki, esmu iespiedies visos filozofijas noslēpumos, un 
nu mana dzīve sadragāta tikai tāpēc, ka man nav sarkanas rozes.

—  Te nu beidzot viņš ir, šis īstais mīlētājs, —  Lakstīgala sa
cīja  sev. —  Caurām naktīm esmu dziedājusi par viņu, kaut viņu 
nepazinu, caurām naktīm stāstījusi par viņu zvaigznēm, un beidzot 
es viņu redzu. Viņa mati ir tumši kā tumšās hiacintes, viņa lūpas 
sarkanas kā tā roze, kuru viņš meklē, bet kaislības padarījušas 
viņa seju bālu kā ziloņkauls un ciešanas uzspiedušas zīmogu uz 
viņa pieres.

—  Rītvakar princis rīko balli, —  čukstēja jaunais Students, —  un 
mana mijā ir ielūgta. Ja es atnesīšu viņai sarkanu rozi, viņa dejos 
ar mani līdz ritam. Ja es atnesīšu viņai sarkanu rozi, es turēšu viņu 
apskāvienos, viņa nolieks galvu man uz pleca un viņas roka dusēs 
manā rokā. Bet manā dārzā nav sarkanas rozes, un man būs jāsēž 
vienatnē, un viņa paies man garām. V iņa pat nepaskatīsies uz 
mani, un sirds man lūzīs aiz sāpēm.

—  Tas ir īsts mīlētājs, —  lakstīgala sacīja. —  Viņš pārdzīvo to, 
par ko es dziedāju; kas man ir prieks, tās viņam ir ciešanas. Pa
tiešām mīla ir brīnums. Tā ir dārgāka par smaragdu un vērtīgākā 
par visskaistāko opālu. Par pērlēm un rubīniem nevar to nopirkt, 
un tā nav izstādīta tirgū. To nevar iegūt veikalā un nevar iemainīt 
pret zeltu.

—  Luktā sēdēs muzikanti, —  turpināja jaunais Students. —  Tie 
spēlēs uz arfām un vijolēm , un mana mīļā dejos, stīgām skanot. 
V iņa slīdēs pa zāli tik viegli, ka viņas kājas neskars parketu, un 
ap viņu drūzmēsies galminieki izrakstītās drēbēs. Bet ar mani viņa 
negribēs dejot, jo man nav sarkanas rozes, ko viņai pasniegt.



Un jauneklis nokrita zālē, aizsedza seju ar rokām un sāka raudāt.
—  Par ko viņš raud? —  prasīja maza, zaļa Ķirzaciņa, kura skrēja 

viņam garām, locīdama astīti.
—  Jā, patiešām, par ko? —  uztvēra Tauriņš, spurgdams pakaļ 

saules staram.
—  Par ko? —  M argrietiņa maigā čukstā vaicāja kaimiņienei.
—  Viņš raud par sarkanu rozi, —  Lakstīgala atbildēja.
—  Par sarkanu rozi! —  visi izsaucās. —  A k, cik smieklīgi!
Bet mazā Ķirzaciņa, kura mazliet sliecās uz cinismu, sāka

nekautri smieties.
V ienīgi Lakstīgala saprata Studenta ciešanas, viņa klusu sē

dēja ozolā un domāja par mīlas noslēpumu.
Tad viņa izpleta pelēkos spārniņus un uzšāvās gaisā. Viņa pārli

doja pāri birzei kā ēna un kā ēna pārslīdēja pāri dārzam.
Zaļās pļaviņas vidū auga kupls Rožu krūms. Lakstīgala ierau

dzīja to, nolaidās lejup un uzmetās uz viena zara.
—  Dod man sarkanu rozi, —  viņa izsaucās, —  un es tev nodzie

dāšu savu labāko dziesmu!
Bet Rožu krūms papurināja galvu.
—  Manas rozes ir baltas, —  viņš atbildēja, —  tās ir baltas kā 

jūras putas, baltākas par sniegu kalnu galotnēs. Ej pie mana 
brāļa, kas aug blakus vecajam  saules pulkstenim, —  varbūt viņš 
dos tev to, ko tu lūdz.

Un Lakstīgala aizlidoja pie Rožu krūma, kurš auga blakus veca
jam saules pulkstenim.

—  Dod man sarkanu rozi, —  viņa sauca, —  un es tev nodzie
dāšu savu labāko dziesmu!

Bet Rožu krūms papurināja galvu.
—  Manas rozes ir dzeltenas, —  viņš atbildēja, —  dzeltenas kā 

nāras mati, kura sēž dzintara tronī, tās ir dzeltenākas par dzelten- 
ziedi nepļautā pļavā. Ej pie mana brāļa, kas aug zem Studenta 
loga, —  varbūt viņš dos tev to, ko tu lūdz.

Un Lakstīgala aizlidoja pie Rožu krūma, kurš aug zem Studenta 
loga.

—  Dod man sarkanu rozi, —  viņa sauca, —  un es tev nodzie
dāšu savu labāko dziesmu!

Bet Rožu krūms papurināja galvu.
—- Manas rozes ir sarkanas, —  viņš atbildēja, —  sarkanas kā 

dūju kājiņas, sarkanākas par koraļļiem, kuri kā vēdekļi plīvo alās 
okeana dzīlēs. Bet asinis manās dzīslās sastingušas aiz ziemas auk
stuma, sals nokodis manus pumpurus, vētra aplauzusi zarus, un 
šogad man nebūs nevienas rozes.



—  Vienu vienīgu sarkanu rozi —  las ir viss, ko es lūdzu! — Lak
stīgala sauca. —  V ienu vienīgu sarkanu rozi! V ai tu zini, kā to var 
dabūt?

—  Zinu, —  Rožu krūms atteica, —  bet tas ir tik baismīgi, ka 
man nav drosmes atklāt to.

—  Atklāj, es nebīstos, —  Lakstīgala lūdza.
—  Ja gribi dabūt sarkanu rozi, —  Rožu krūms sacīja, —  tad tev 

jārada tā no dziesmas skaņām mēness staros un tavām sirds asi
nīm. Tev jādzied man, piekļaujoties ar krūtīm pie mana dzeloņa.



T ev jādzied man visu nakti, un mans dzelonis iedursies tev sirdī, 
tavas dzīvās asinis ieplūdīs manās dzīslās un kļūs par manējām.

—  N āve ir dārga maksa par sarkanu rozi! —  Lakstīgala izsau
cās. —  Dzīvība mīļa katram! Cik labi ir sēdēt mežā un priecāties 
par sauli zelta ratos un par mēnesi pērļu laivā! Saldi smaržo v ilk 
ābeles, jauki ir zilie zvaniņi ielejā un virši, kuri zied uzkalnos. 
Bet Mīla ir dārgāka par Dzīvību, un kas ir maza putniņa sirds —  
nieks pret cilvēka sirdi!

Un, izpletusi pelēkos spārniņus, Lakstīgala uzšāvās gaisā. Viņa 
pārlidoja pāri dārzam kā ēna un kā ēna pārslīdēja pāri birzij.

Students joprojām gulēja zālē, kur Lakstīgala bija viņu pame
tusi, un asaras vēl valgi vizēja viņa skaistajās acīs.

—  Priecājies! —  Lakstīgala viņam uzsauca. —  Priecājies, tev 
būs sarkana roze! Es to radīšu no savas dziesmas skaņām mēness 
mirdzumā un slacīšu ar savas sirds karstajām asinīm. Par atmaksu 
lūdzu tev vienu: esi uzticīgs savai Mīlai, jo, lai cik gudra ir Filo
zofija, Mīla ir gudrāka par to, un, lai cik stipra ir Vara, Mīla ir 
varenaka par jebkuru Varu. Mīlas spārni ir liesmu krāsā, un viņa 
pati ir kā liesma. Viņas lūpas ir saldas kā medus un elpa kā maigs 
aromāts.

Students atbalstījās uz elkoņiem un klausījās, bet viņš nesaprata 
Lakstīgalas vārdus, jo zināja tikai to, kas rakstīts grāmatās.

Bet Ozols saprata un noskuma, jo ļoti mīlēja mazo putniņu, kurš 
bija novijis ligzdiņu viņa zaros.

Dziedi man pēdējo reizi savu dziesmu, —  viņš nočukstēja,
—  jo es ilgi bēdāšos, kad tevis vairs nebūs.

Un Lakstīgala sāka dziedāt Ozolam, un viņas dziesma skanēja 
kā ūdens čalas, kurš līst ārā no sudraba krūzes.

Kad Lakstīgala beidza dziedāt, Students piecēlās, izvilka no ka
batas zīmuli un piezīmju grāmatiņu un pierakstīja savas domas, 
pirms devās uz mājām:

«Šis putns ir formas meistars, bet vai tam ir jūtas? Baidos, ka 
nav. īstenībā tas atgādina visu lielo vairumu mākslinieku: spoža 
meistarība un ne drusciņas sirsnības. Tāds nekad neuzupurēsies 
cita labā. Tas domā tikai par mūziku, un ikviens zina, ka māksla 
ir pašmīlīga. Tomēr jāatzīst, ka daži treļļi ir apbrīnojami skaisti. 
V ienīgi žēl, ka tiem nav nekādas jēgas un trūkst praktiskas nozī
mes.»

Un viņš iegāja istabā, atgūlās šaurajā guļvietā un sāka domāt 
par savu mīlu; drīz vien viņš iegrima miegā.

Kad debesīs atvizēja mēness, Lakstīgala atlidoja pie Rožu krūma, 
apsēdās uz zara un piespiedās pie dzeloņa. Visu nakti viņa dzie
dāja, piespiedusi krūtis pie dzeloņa, un kristāldzidrais, saltais



mēness klausījās, noliecis vaigu. Visu nakti viņa dziedāja, un 
dzelonis iespiedās krūtīs aizvien jo  dziļāk, un siltas asinis ritēja 
lāsēm no sirds.

Vispirms viņa dziedāja par to, kā iezogas mīla zēna un meitenes 
sirdī. Un Rožu krūma pašā augšējā zarā sāka plaukt krāšņa roze. 
Dziesma sekoja dziesmai un ziedlapa ziedlapai. Sākumā roze bija 
bāla kā viegla migla virs upes, bāla kā rītausmas pēdas un sudra
baina kā blāzmas spārni. Rozes atspulgs sudraba spogulī, rozes 
atspulgs nekustīgā ūdenī —  tāda bija roze, kas plauka Krūma aug
šējā zarā.

Bet Krūms sauca Lakstīgalai, lai tā vēl ciešāk kļaujas klāt dze
lonim.

—  Piespiedies ciešāk pie manis, mīļā Lakstīgaliņ, citādi diena 
atausīs, pirms roze būs sarkana!

Lakstīgala aizvien ciešāk piekļāvās pie dzeloņa, un dziesma ska
nēja aizvien skaļāk, jo  viņa dziedāja par kaislību, kas dzimst 
jaunekļa un jaunavas sirdī.

Un rozes lapas kļuva maigi sārtas kā līgavaiņa seja, kad viņš 
skūpsta savas līgavas lūpas. Bet dzelonis vēl nebija iespiedies Lak
stīgalas sirdī, un rozes sirds bija balta, jo vienīgi Lakstīgalas sirds 
dzīvās asinis varēja padarīt sarkanu rozes sirdi.

Un atkal Krūms sauca Lakstīgalai, lai tā vēl ciešāk kļaujas klāt 
dzelonim.

—  Spiedies ciešāk pie manis, mīļā Lakstīgaliņ, citādi diena atau
sīs, pirms roze būs sarkana!

Lakstīgala vēl ciešāk piekļāvās pie dzeloņa, smaile skāra viņas 
sirdi, un visu augumu pārņēma nežēlīgas sāpes. Tās kļuva aizvien 
skaudrākas, un aizvien skaļāk skanēja Lakstīgalas dziesma, jo viņa 
dziedāja par Mīlu, kura gūst piepildījumu N āvē, par Mīlu, kuru 
nevar ieguldīt kapos.

Un sarkana kļuva krāšņā roze kā rīta blāzma austrumos. Sarkans 
kļuva ziedlapu vainadziņš, sarkana kā rubīns kļuva rozes sirds.

Bet Lakstīgalas balss kļuva aizvien vājāka, spārniņi drudžaini 
notrīsēja un actiņas aizmiglojās. Dziesma pamira, un Lakstīgala 
juta, ka viņas rīkli kāds spiež ciet.

Un tad viņa nodziedāja savu pēdējo trelli. Bālais mēness izdzir
dēja to un, aizmirsis par rītausmu, sastinga debesīs. Sarkanā roze 
izdzirdēja to un trīsēdama pavēra ziedlapas pretī dzestrajai rīta 
vēsmai. Atbalss aiznesa šo trelli uz savu purpursarkano alu kalnos 
un uzmodināja tajā guļošos ganus. Trellis aizslīdēja pa upes 
meldriem, un tie atdeva to jūrai.

—  Paskat! — Krūms iesaucās. —  Roze kļuvusi sarkana!



Bet Lakstīgala neatbildēja. V iņa gulēja mirusi aukstajā zālē, un 
viņas sirdī bija asais dzelonis.

Pēcpusdienā Students atvēra logu un palūkojās dārzā.
Ak, kāda laime! —  viņš iesaucās. —  Lūk, kur ir sarkana roze! 

Savu mūžu neesmu redzējis tik skaistu rozi! Tai droši vien ir kāds 
garš nosaukums latīņu valodā.

Un viņš izliecās pa logu un noplūca rozi.
Tad viņš paķēra cepuri un skrēja pie Profesora, turēdams rozi 

rokā.
Profesora meita sēdēja pie sliekšņa un tina gaišzilu zīdu kamo

liņā. V iņai klēpī gulēja mazs sunītis.
Jūs solījāties dejot ar mani, ja  atnesīšu jums sarkanu rozi! —  

Students sauca. —  Šī ir pati sarkanākā roze pasaulē. Piespraudiet 
to vakarā tuvāk sirdij, un, kad mēs dejosim, roze stāstīs jums, kā 
es jūs mīlu.

Bet Profesora meita sarauca pieri.
—  Baidos, ka šī roze nepiestāvēs manam tērpam, —  viņa atbil

dēja. —  Bez tam kambarkunga brāļadēls atsūtīja man īstus dārg
akmeņus, un visiem zināms, ka dārgakmeņi maksā daudz vairāk 
nekā ziedi.

—  Cik jūs esat nepateicīga! —  Students sarūgtināts noteica un 
nosvieda rozi zemē.

Roze iekrita grambā, un karietes ritenis sabrauca to.
—  Nepateicīga! —  meitene atkārtoja. —  Nudien jūs esat pārāk 

rupjš. Un kas jūs tāds esat galu galā? Students, vairak nekas. N e
domāju, vis, ka jums būtu tādas sudraba sprādzes kurpēm, kādas 
ir kambarkunga brāļadēlam.

Un viņa piecēlās un iegāja istabā.
—  Cik muļķīga ir Mīla! —  domāja Students, iedams uz mā

jām. —  A r Loģiku to nemaz nevar salīdzināt. Mīla neko nepierāda, 
vienmēr apsola nepiepildāmo un spiež ticēt neiespējamam. Tā ir 
ārkārtīgi nepraktiska, un, tā kā mūsu gadsimts ir praktisks gad
simts, tad labāk atgriezīšos pie Filozofijas un sākšu studēt M eta
fiziku.

Un viņš iegāja savā istabā, izvilka lielu, apputējušu grāmatu 
un sāka to lasīt.



VILJAMS D2E1KOBSS, 

angļu rakstnieks

N A B A G A  DVĒSELES

Diena bija jauka, un vieglais vējš, kurš pūta vecajās, salāpītajās 
burās, nesa šoneri uz priekšu tikai ar trīs mezglu ātrumu. Netālu 
sniega baltumā mirdzēja divas trīs buras, gaisā aiz šonera pakaļ
gala lidinājās kaija. Uz klāja nebija neviena no šonera pakaļgala 
līdz kambīzei un no kambīzes līdz nevīžīgi samestajai takelāžas 
grēdai pūpē, kas varētu noklausīties kapteiņa un palīga sarunu, 
kad viņi apsprieda nelabvēlīgo dumpja noskaņojumu, kurš nesen 
bija pārņēmis komandu.

—  Skaidrs, viņi dara to tīšām, ka es jums to saku, —  apgalvoja 
kapteinis, pazems pusmūža vīriņš ar plušķainu bārdu un gaišzilām 
acīm.

—  Skaidrs, —  piekrita pēc savas dabas nerunīgais palīgs.
—  Jūs neparko neticētu, ja es pastāstītu, ko man vajadzēja ēst, 

kad es biju junga, —  kapteinis turpināja. —  Neparko, pat ja es 
zvērētu pie bībeles.

—  Viņi ir gardēži, —  palīgs noteica.
—  Gardēži! —  kapteinis sašutis izsaucās. —  Kā izsalcis matro

zis drīkst būt gardēdis? Ēdienu viņiem dod pietiekami, kas viņiem 
vēl vajadzīgs? Ahā, re nu! Paskatieties uz turieni!

Viņam elpa aizrāvās aiz sašutuma, kad viņš norādīja ar pirkstu 
uz Bilu Smitu, kurš uznāca uz klāja, turēdams šķīvi izstieptaja roka 
un demonstratīvi aizgriezdams degunu sānis. Viņš izlikās nere
dzam kapteini, grīļodamies piegāja pie borta un ar pirkstiem 
ieslaucīja ēdienu no šķīvja jūrā. Viņam sekoja Džordžs Simpsons 
un tādā pašā nepiedodamā kārtā atbrīvojās no ēdiena, kam, pēc 
kapteiņa domām, vajadzēja nākt par labu viņa organismam.

—  Es viņiem atmaksāšu par to! —  kapteinis nomurmināja.
Re, kur nāk vēl! —  palīgs sacīja.

Uz klāja iznāca vēl divi matroži un, kautrīgi smīnēdami, iztīrīja 
traukus no ēdiena. Tad iestājās starpbrīdis —  starpbrīdis, kura 
laikā gan matroži, gan kapteinis ar palīgu acīmredzot kaut ko gai
dīja; šis «kaut kas» tai pašā mirklī pūlējās saņemt dūšu pie trapa 
kubrikā.

—  Ja junga darīs to pašu, —  kapteinis izdvesa nedabiski ap
spiestā balsī, —  tad es viņu sakapāšu gabalos.

—  Tad tikai gatavojiet nazi, —  palīgs brīdināja.



Uz klāja parādījās junga, bāls kā rēgs, un uzmeta žēlabainu ska
tienu komandai, meklēdams atbalstu. Komandas bargās sejas at
gādināja, ka viņš piemirsis kaut ko visai būtisku; viņš attapās, iz
stiepa izkāmējušās rokas visā garumā un, saraucis degunu, varen 
piesardzīgi devās pie borta.

—  Junga! —  kapteinis pēkšņi uzbrēca.
—  Klausos, ser! —  zeņķis steigšus atsaucās.
—  Nāc šurp! —  kapteinis stingri pavēlēja.
—  Vispirms izmet pusdienas jūrā, —  atgādināja četras klusas, 

draudīgas balsis.
Junga pasvārstījās un tad lēni devās uz kapteiņa pusi.
—  Ko tu gribēji darīt ar pusdienām? —  kapteinis bargi apvai

cājās.
—  Apēst, —  junga bikli atbildēja.
—  Kāpēc tad tu iznesi tās uz klāja? —  kapteinis jautāja, savil

cis uzacis.
—  Es domāju, ka uz klāja tās labāk garšos, ser, —  junga at

teica.
—  Garšos! —  kapteinis nikni norēca. Pusdienas tāpat ir labas, 

vai ne?
—  Jā, ser, —  junga atčukstēja.
—  Runā skaļāk! —  kapteinis stingri pavēlēja. —  Tās ir ļoti 

labas?
—  Lieliskas! —  spalgi atsaucās junga.
—  Kur tev vēl dotu tik labu gaļu kā uz šī kuģa? —  kapteinis 

sauca, ar personisko piemēru rādīdams, ko nozīmē runāt skaļi.
—  Nekur! —  junga noauroja, sekodams piemēram.
—  Viss, kā nākas? —  kapteinis rēca.
—  Viss, kā nākas! —  gļēvulis spiedza.
—  Sēsties un ēd! —  kapteinis nokomandēja.
Junga apsēdās uz kajītes gaismas lūkas, izņēma salokāmo nazi 

un stājās pie ēšanas, cītīgi bolīdams acis un šmakstinādams, bet 
kapteinis, atbalstījies ar muguru un elkoņiem pret bortu un sa
krustojis kājas, labvēlīgi lūkojās viņā.

—  Manuprāt, —  viņš skaļi sacija, pietiekami iztīksminājies par 
jungu, —  manuprāt, matroži iemeta pusdienas jūrā tikai tāpēc, ka 
nav pieraduši pie tik laba ēdiena.

—  Jā, ser, —  junga piekrita.
—  V ai viņi tā teica? —  kapteinis nodardināja.
Junga pavilcinājās un paskatījās uz pūpes pusi.
—  Jā, ser, —  viņš beidzot noteica un nodrebēja, kad komanda 

atsaucās ar klusu, baigu murdoņu.
Lai kā viņš vilka garumā, bet šķīvis drīz vien bija tukšs, un



kapteinis pavēlēja viņam iet uz pūpi. Ejot garām matrožiem, viņš 
bailīgi palūkojās uz tiem.

—  Ej uz kubriku, —  Bils teica. —  Mums jāaprunājas ar tevi.
—  Nevaru, —  junga atteica. —  Man daudz darba. Sarunām nav 

laika.
Viņš palika uz klāja līdz vakaram un, kad komandas dusmas bija 

mazliet aprimušas, tad klusām nokāpa kubrikā un uzrāpās savā 
lāviņā. Simpsons pārliecās pāri un gribēja saķert viņu, bet Bils 
atgrūda Simpsonu nost.

—  Liec jungām pagaidām mieru, —  viņš sacīja. —  Pie viņa mēs 
ķersimies rīt.

Kādu laiku Tomijs gulēja, mocīdamies ar ļaunām priekšnojau
tām, bet nogurums viņu uzveica; viņš apgriezās uz otriem sāniem 
un cieši iemiga. Pēc trim stundām viņu uzmodināja matrožu balsis; 
viņš paskatījās un ieraudzīja, ka komanda ēd vakariņas lampas 
gaismā un visi klusēdami klausās Bilā.

—  Man tā vien gribas pieteikt streiku, lai tur vai kas, —  Bils 
nikni noteica, pagaršoja sviestu, saviebās un sāka grauzt sausiņu.

—  Un atsēdēt par to sešus mēnešus, —  vecais Neds sacīja. —  Tas 
neiet cauri, Bil.

—  Ko tad —  sēdēt sešas vai septiņas dienas pie sausiņiem un 
sapuvušiem kartupeļiem? —  Bils nikni iesaucās. —  Tā ir gluži 
vienkārši lēna pašnāvība!

—  Labi būtu, ja kāds no jums izdarītu pašnāvību, —  Neds teica, 
pārlaizdams skatienu pār biedru sejām. —  Tas tā nobiedētu veco, 
ka viņš uzreiz nāktu pie prāta.

—  Nu, tu jau esi pats vecākais no mums, —  Bils nozīmīgi iz
meta.

—  Un noslīcināties taču nemaz nav grūti, —  Simpsons uz
ķēra. —  Nu, kas tev vēl gaidāms no dzīves tavā vecumā, Ned?

—  Un tu atstātu kapteinim vēstuli, ka tevi, sak, novedusi pie 
pašnāvības sliktā barība, —  koks satraukts piemetināja.

—  Runājiet prātīgi, —  Neds īsi atteica.
—  Paklau, —  Bils pēkšņi ierunājās, —  es jums paskaidrošu, kas 

darāms. Lai kāds no mums izliekas, ka izdarījis pašnāvību, un uz
raksta vēstuli, kā Slašijs ieteica: sak, mēs esam apņēmušies labāk 
lēkt pāri bortam nekā nomirt badā. Tas nobiedēs veco, un viņš va r
būt Jaus mums sākt jaunus krājumus un nespiedīs vispirms apēst 
šos sasmakušos.

—  Bet kā to lai izdara? —  Simpsons ieprasījās, izbolījis acis.
—  Gluži vienkārši: lai iet un paslēpjas tilpnē kuģa priekš

galā, —  Bils sacīja. —  Kravas tur nav pārāk daudz. Šonakt, kad 
viens no mūsējiem būs sardzē, mēs attaisīsim lūku, un tas, kurš



gribēs, ies un noslepsies leja, kamēr vecais nenāks pie prāta. Kā 
jus domājāt, puiši?

—  Doma, protams, nav slikta, —  Neds lēni noteica. —  Bet kurš 
tad ies?

—  Tomijs, —  Bils īsi atbildēja.
_—  To nu es gan nebūtu iedomājies! —  Neds sajūsmā iesau

cas. —  Un tu, kok?

—  Man tas arī nebutu nācis prālā, —  koks atteica.
—  V ai saprotiet, kas par labumu, ja tas būs Tomijs? —  Bils tur

pināja. —  Ja arī vecais dabūs to zināt, tad tikai sadrūkstīs To- 
miju —  tas būs viss. M ēs neatzīsimies, kas aiztaisījis lūku. Tomijs 
tur iekārtosies, cik vien ērti gribēs, neko nedarīs un gulēs kā āpsis 
migā. Un mēs, protams, neko par to nebūsim ne zinājuši, ne dzir
dējuši, mēs tikai būsim atklājuši, ka viņa nav, un atraduši uz galda 
viņa vēstuli.

Tad koks pieliecās un apmierināts aplūkoja savus kolēģus, bet 
piepeši saknieba lūpas un nozīmīgi pamāja ar galvu uz augšējās 
lāviņas pusi: pār tās malu skatījās lejup Tomija bālā un satrauktā 
seja.

—  Hallo! —  Bils uzsauca. —  Tu laikam dzirdēji, ko mēs te ru
nājām?

—  Dzirdēju, ka jūs tā kā taisoties noslīcināt veco Nedu, —  To
mijs piesardzīgi atbildēja.

—  Viņš ir dzirdējis visu, —  koks pikti sacīja. —  V ai tu zini, To
mi j, kur nokļūst puikas, kuri melo?

—  Labāk nokļūt tur nekā tilpnē, —  Tomijs atbildēja un sāka 
berzt acis ar pirkstu kauliņiem. —  Es nekur neiešu. V isu pastāstīšu 
kapteinim.

—  Tu neko nepastāstīsi, —  Bils bargi noteica. —  Tas tev būs 
sods par to, ko tu šodien sameloji par mums. Vari uzskatīt, ka lēti 
tiki cauri. Un tagad lien lejā no lāvas. Lien ātrāk, kamēr neesmu 
tevi pats novilcis!

Zeņķis, gaudīgi ievaimanādamies, palīda zem segas. Viņš izmi
sīgi tvarstījās pie lāviņas malām un spārdījās ar abām kājām, bet 
viņu izcēla kopā ar matraci un nosēdināja pie galda.

—  Spalvu, tinti un papīru, Ned! —  Bils uzsauca.
Neds atnesa pieprasīto. Bils noslaucīja no papīra sviesta piku, 

kas pielipa pie galda, un noklāja to upura priekšā.
—  Bet es nemāku rakstīt, —  Tomijs pēkšņi paziņoja.
Matroži apmulsuši saskatījās.
—  Melo, —  koks teica.
—  Goda vārds, nemāku, —  zeņķis atkārtoja; viņa balsī bija



dzirdamas cerības. —  Mani tāpēc ari sūtīja uz juru, ka es nemāku
ne lasīt, ne rakstīt.

—  Saplūc viņu aiz ausīm, Bil, — sacīja Neds, kuru bija aizvai
nojusi šī visdižciltīgākās profesijas apmelošana.

—  Tam nav nozīmes! —  Bils mierīgi atmeta ar roku. —  Es pats 
rakstīšu viņa vietā. V ecais tik un tā nepazīst manu rokrakstu.

Viņš piesēdās pie galda, izrieza plecus, ar plīkšķi iemērca spalvu 
tintē un, pakasījis galvu, sāka domīgi blenzt uz papīru.

Taisi labi daudz kļūdu, Bil, —  Neds ieteica.
—  Ahā, —  Bils atbildēja. —  Kā tu domā, Ned, kā puika rakstītu 

vārdu «pašnāvība»?
Neds padomāja.
—  Pa-š-nā-vl-pa, —  viņš izrunāja pa balsienam.
—  Bet kā tad būs bez kļūdām? —  koks noraizējies ieprasījās, 

skatīdamies no viena uz otru.



— Raksti labāk «nokāvu sevi», —  Neds lika priekšā. —  Droši 
vien puikas nerakstītu tādus garus vārdus.

Bils noliecās pār papīru un lēni uzrakstīja vēstuli, acīmredzot 
cenzdamies ievērot draugu vēlēšanos nerakstīt pārāk labi.

—  Nu, kā būs? —  vipš prasīja, atvirzīdamies no galda un pa
ņemdams vēstuli rokā. —  «Dārkais kapteini es jemu spalvu rokā 
pēdiko reizi teiktams jums ka nevaru vais ēst nijaukas samazgas 
ko jūs saucat par ēdamo un nosliku tā ir vieklāka nāve pa miršanu 
badā actaju saliekamo nazi bilam un sudraba pulksteņu tapatās 
grūti mirt tādam jaunam tomijs brauns.»

—  Lieliski! —  Neds sacīja, kad Bils beidza lasīt un jautājoši uz
lūkoja biedrus.

—  Nazi un pulksteni es pievienoju, lai izklausītos ticamāk, —  
Bils pieticīgā lepnumā piebilda. —  Bet, ja gribi, es atstāšu tos 
tev, Ned.

—  Man jau nevajag, —  Neds augstsirdīgi atteicās.
—  Ģērbies, —  Bils uzrunāja šņukstošo Tomiju.
—  Es neiešu uz tilpni! —  Tomijs izmisumā sauca. —  Neiešu ne

parko!
—  Kok, dod šurp viņa panckas, —  Bils mierīgi sacīja. —  Nu, 

Tomij, kas būs?
—  Es tev saku, es neiešu!
—  Un to virvgalu arī, kok, —  Bils turpināja. —  Tas tev tieši 

pa rokai. Nu, Tomij?
Pats jaunākais komandas loceklis sākā pārmaiņus skatīties te uz 

drēbēm, te uz virvgalu.
—  Un kā būs ar ēdamo? —  viņš sadrūmis ieprasījās ģērbdamies.

Tagad tu paņemsi līdzi pudeli ar ūdeni un pāris sausiņu, —
Bils atbildēja, —  bet naktīs mēs nolaidīsim tev lejā to galu, kas 
tev  tā garšoja. Noslēp to visu starp kravas saiņiem un, ja dzirdēsi, 
ka dienu kāds atver lūku, tad tūliņ paslēpies.

—  Un kā ar svaigu gaisu? —  nelikās mierā nosodītais.
—  Svaigs gaiss būs nakti, kad lūka pacelta, —  Bils atteica. —  N e

bēdājies, es jau par visu esmu padomājis.
Beidzot priekšdarbi bija galā. Nogaidījuši, kamēr Simpsons no

maina pie stūres palīgu, viņi iznāca uz klāja, te vilkdami, te bī
dīdami pretojošos upuri.

—  V iņš taisni kā uz pikniku saposies, —  vecais Neds sacīja; 
junga drūmi stāvēja uz klāja, turēdams vienā rokā pudeli, bet 
otrā —  vecā avīzē ietītos sausiņus. —  Palīdzi man, Bil. Pama
zītēm . . .

Divi matroži bez trokšņa noņēma lūkai vāku, un, tā kā Tomijs 
stūrgalvīgi atteicās piedalīties šai procedūrā, tad Neds pirmais
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nolaidās tilpnē, lai saņemtu viņu. Bils paķēra jungu aiz apkakles 
un, lai gan tas spārdījās ar kājām un tirinājās, nolaida viņu lejā.

—  V ai tu viņu saņēmi? -  Bils uzprasīja Nedam.
—  Jā, —  Neds atsaucās kā aizžņaugtā balsī un, izlaidis zeņķi 

no rokām, steigšus uzķepurojās augšā, slaucīdams ar plaukstu 
muti.

—  Kas tad tev, vai tu pieklupi pie pudeles? —  Bils prasīja.
—  Iespēra man ar papēdi, —  Neds īsi paskaidroja. —  Dodiet 

šurp vāku.
Nolikuši vāku vietā, Bils un viņa biedri klusiņām atgriezās kub- 

rikā un likās gulēt, juzdami bailes no rītdienas. Tomijs ari ielīda 
tilpnes kaktā un iemiga, nolicis pudeli pagalvī, jo bija jau diez
gan ilgi braukājis pa jūru un iem ācījies uztvert visu tā, kā tas ir.

Nākamajā rītā tikai ap astoņiem «Saules stara» saimnieks da
būja zināt, ka viņam nozudis junga. Viņš jautāja par to kokam, sē
dēdams pie brokastīm, bet koks, būdams pārāk nervozs, nometa 
uz galda kafijas krūzīti un kā bulta izdrāzās uz klāja.

Kādu laiku kapteinis pērkonīgā balsī sauca viņu, lietodams vis
izmeklētākos izteicienus, kādi pieņemti atklātā jūrā, un tad, vai 
virdams aiz dusmām, uzkāpa klājā, kur atklāja bariņā saspiedu
šos, apmulsušus matrožus.

—  Bil, —  kapteinis uzbudināts teica, — kas noticis ar to nolā
dēto koku?

—  Viņam ir trieka, —  Bils atbildēja, galvu šūpodams. —  Un 
mums visiem tāpat.

—  Tūliņ jūs dabūsiet vēl vienu triecienu, —  kapteinis izjusti 
nosolījās. —  Kur junga?

Uz mirkli paša pārdrošība pārsteidza Bilu, un viņš bezspēcīgi 
atskatījās uz biedriem. Tie steigšus novērsās un sāka lūkoties jūrā 
pār bortu, un tad kapteini sagrāba paniskas šausmas. Viņš klusē
dams uzmeta acis Bilam, un Bils pasniedza viņam netīru papīra 
lapiņu.

Kapteinis kā apstulbis izlasīja vēstuli no sākuma līdz beigām 
un tad padeva palīgam, kurš bija iznācis uz klāja viņam pakaļ. 
Palīgs izlasīja un pasniedza kapteinim atpaka].

—  Tas ir jums, —  viņš īsi noteica.
—  Nesaprotu gan, —  kapteinis sacīja, grozīdams galvu. —  V a 

kar pat viņš apēda pusdienas tepat uz klāja un daudzināja, ka ne
kur neesot dabūjis tik labu ēdienu. Jūs taču to dzirdējāt, Bob?

—  Dzirdēt jau dzirdēju gan, —  palīgs atbildēja.
—  Un jūs visi to dzirdējāt, —  kapteinis turpināja. —  Nu, ko 

tur, man ir pieci liecinieki. Redzams, puika sajucis prātā. V ai 
neviens nedzirdēja, kad viņš ielēca jūrā?



—  Es dzirdēju plīkšķi, ser, kad stāvēju sardzē, —  Bils atsaucās.
—  Kāpēc tad tu neskrēji paskatīties, kas tur notiek? —  kaptei

nis prasīja.
—  Es domāju, ka tur kāds pārmet pār bortu savas vakari

ņas, —  Bils atbildēja.
—  Ahā, —  kapteinis novilka un iekoda lūpā. —  Tā? Jūs visu 

laiku gaužaties par ēdienu. Kas tur ir par nelaimi?
—  Tā ir inde, ser, —  Neds sacīja, šūpodams galvu. —  Gaļa ir 

šausmīga.
—  Tā ir garšīga un barojoša, —  kapteinis aizrādīja. —  Nu, labi, 

ja tā. V arat ņemt gaļu no otras kastes. V ai tagad viss būs kārtībā?
—  Sviests arī slikts, ser, —  Bils ieteicās.
—  Sviests slikts? —  Kapteinis sarauca pieri. —  Kā tad tas tā, 

kok?
—  Es jau to nebojāju. —  Koks bezspēcīgi noplātīja rokas.
—  Dod viņiem sviestu no tās muciņas, kas manā kajītē, —  kap

teinis norūca. —  Esmu noteikti pārliecināts, ka tu esi slikti iztu
rējies pret jungu. Ēdiens bija pirmklasīgs.

Viņš aizgāja, paņēmis vēstuli līdzi; brokastis ēdot, viņš nolika 
vēstuli uz galda, atbalstījis pret cukurtrauku, tāpēc ēda bez jeb 
kādas ēstgribas.

Todien matroži, pēc Neda izteiciena, jutās kā leiputrijā: papil
dus citiem lepniem ēdieniem viņiem izsniedza arī pudiņu, ar ko 
viņus parasti mieloja tikai svētdienās. Uz Bilu raudzījās kā uz 
varen slīpētu visas cilvēces labdariļ prieks un līksme valdīja 
kubrikā, bet nakti lūkas vāks tika pacelts un gūsteknis pa
mielots ar viņam pataupīto devu. Pateicību viņš gan neizsacīja, 
tikai uzdeva garlaicīgu un nepiemērotu jautājumu: kas ar viņu 
notikšot, kad brauciens beigšoties.

—  M ēs tevi slepus nogādāsim krastā, nebaidies, —  Bils sa
cīja . —  N eviens no mums nedomā palikt šajā vecajā silē. Tevi es 
paņemšu līdzi uz kādu citu k u ģ i . . .  Ko tu teici?

—  Neko, —  Tomijs samelojās.
Bet kādas bija komandas dusmas un apjukums, kad nākamajā 

dienā kapteinis atkal atjaunoja veco diētu! A tkal izsniedza sasma
kušo, sālīto gaļu un piegāde no kuģa pakaļgala tika pārtraukta. 
Bils pieredzēja to pašu likteni, ko visi vadoņi, kad viņiem sāk 
iet greizi, un no savu biedru elka pārvērtās par tēmēkli viņu iz
smieklam.

—  Re nu, kas iznāca 110 lavas lieliskās izdomas! —  nicinoši kur
nēja vakariņu laikā vecais Neds, krakšķoši pārgrauza sausiņu un 
iem eta gabalus savā tējas katliņā.



—  Ja, tik gudrs jau tu neesi, ka iedomājies, Bil, —  pavēstīja 
koks, it kā pirmais atklājis ko jaunu.

—  Un nabaga puika ne par šo, ne par to sēž ieslēgts tumšā 
tilpnē, —  Simpsons piezīmēja ar novēlojušos nožēlu. — Un kokam 
jāstrādā viņa vietā.

—  Es netaisos padoties, —  Bils drūmi sacīja. —  V ecais vakar 
pamatīgi nobijās. Jāiztaisa vēl viena pašnāvība —  un viss būs 
kārtībā.

—  Lai Tomijs vēlreiz noslīcinās! —  koks vieglprātīgi ieteica, un 
visi sāka skaļi smieties.

—  Divas pašnāvības vienā braucienā —  tas vecajam  būs kā na
zis ribās, —  Bils turpināja, uzmetis nelabvēlīgu skatienu pārgalvī
gajam kokam. —  Nu, kurš no mums bus nākamais?

—  Mēs jau tā esam iegāzušies. —  Simpsons paraustīja ple
cus. —  Nepārspīlē, Bil.

—  Es nemaz nepārspīlēju, —  Bils turējās pretī. —  Es negribu 
padoties —  tas ir viss. Tas, kurš ies uz tilpni, dzīvos vienos prie
kos, bez kādām rūpēm. Gulēs visu dienu, cik ilgi gribēs, un vispār 
vilks gumiju. Piemēram, tev, Ned, pēdējā laikā tāds noguris iz
skats.

—  Tā? —  vecais dzestri novilka.
—  Nu, labi, kārtojiet to visu savā starpā, —  Bils bezrūpīgi no

teica. —  Man vienalga, kurš no jums ies.
—  Ho-ho! Un kā būtu ar tevi pašu? —  Simpsons apvaicājās.
—  Mani? —  Bils sašutis uzprasīja. —  Man taču vajag te palikt, 

lai visu nokārtotu!
—  Nekas, mēs jau te paliksim un visu izdarīsim tavā vietā, —  

Simpsons izsmejoši atbildēja.
Neds un koks sāka skaļi smieties, un Simpsons viņiem pievie

nojās. Tad Bils piecēlās, piegāja pie savas lāviņas 1111 izvilka zem 
matrača noglabātu, nospeķotu kāršu kavu.

—  Mazākā kārts —  pašnāvība, —  viņš paziņoja. —  Es arī velku.
Viņš sniedza kavu kokam. Tas svārstījās un skatījās uz abiem

pārējiem.
—  Nedzen velnu, Bil, —  Simpsons norūca.
—  Bail sametās? —  Bils zobgalīgi ieprasījās.
—  Tās ir aplamības, klausi, ka tev saka, —  Simpsons nelikās 

mierā.
—  Mēs jau esam iepinušies šais aplamībās līdz ausim, —  Bils 

aizrādīja. —  Tikai jūs visi esat pārbijušies —  tur tas joks. Zaķ- 
pastalas tādi! Jungu nolaidāt tilpnē, bet, kad pienāk kārta pašiem, 
tad krūmos iekšā.



—  Eh, kas būs —  būs! —  Simpsons bezbēdīgi iesaucās. —  Lai 
notiek pēc Bila prāta. Velc, kok!

Koks paklausīja ar skaidri redzamu nepatiku un izvilka desmit
nieku. Neds pēc ilgas tiepšanās izvilka septiņu. Simpsons ar kungu 
rokā atspieda muguru pret lādi un nevērīgi braucīja bārdu.

—  V elc nu, Bil, —  viņš sacīja. —  Redzēsim, kas labs tev iznāks.
Bils paņēma kavu un sadalīja to no jauna.
—  Es nedrīkstu izvilkt mazāku kārti par septiņu, —  viņš lēni 

teica.
Viņš iedeva kavu Nedain, izvilka kārti, un pārējie trīs sāka 

smieties pilnā kaklā.
—  Trijnieks! —  Simpsons izsaucās. —  Lieliski, Bil! Vēstuli uz

rakstīšu es, citādi vecais pazīs tavu rokrakstu. Ko tajā rakstīt?



—  Raksti, ko gribi! —  Bils skarbi atteica; sirds viņam pagura, 
■domājot par tilpni.

Rūgti un ironiski smīnēdams, viņš atvirzījās no galda, bet pā
rējie trīs jautri stājās pie vēstules rakstīšanas, un, kad Simpsons 
apvaicājās, vai Bils nevēloties pievienot vēstulei skūpstus, viņš 
atbildēja ar nicīgu klusēšanu. Viņam iedeva vēstuli izlasīt, un 
viņš augstprātīgi izsacīja tikai vienu piezīmi:

—  Es domāju, Džordž, ka tu proti labāk rakstīt.
—  Es taču rakstīju tavā vietā, —  Džordžs atsaucās.
Bila uzpūtība pēkšņi pazuda; viņš atkal kļuva tas pats vecais.
—  Ja tu gribi dabūt zilu aci, Džordž, tad tā arī pasaki, —  viņš 

izjusti noteica.
Viņam bija tik  nejauks noskaņojums, ka puse no vakara prieka 

bija vējā  un viņa novadīšanu tilpnē nepavadīja ne dzēlīgi vārdiņi, 
ne dzīvesprieka pilni smiekli, tā drīzāk atgādināja bēres. Pēdējo 
punktu pielika Tomijs, kurš vai paģība aiz šausmām, dabūjis zi
nāt, kas tagad mājos tilpnē kopā ar viņu.

—  Jums vēl viena vēstule, —  palīgs sacīja no rīta, kad kaptei
nis iznāca no kajītes, pogādams vesti.

—  Kas tad nu? —  viņš bālēdams izrunāja.
—  Tā ir pie vecā Neda, —  palīgs turpināja, norādīdams ar īkšķi 

uz klāja pusi. —  Nesaprotu, kas viņiem uznācis.
Kapteinis izdrāzās uz klāja un mehāniski paņēma no Neda vēs

tuli. Izlasījis to no sākuma līdz beigām, viņš kādu brīdi stāvēja 
kā aizsapņojies, tad grīļodamies nokāpa kubrikā un, pārmeklējis 
visas lāviņas un palūkojies pat pagaldē, atgriezās klājā un apstā
jās pie lūkas, noliecis galvu sānis. Matroži aizturēja elpu.

—  Ko tas nozīmē? —  viņš beidzot izrunāja, nepacēlis acu, un 
bezspēcīgi atslīga uz lūkas vāka.

—  Slikts ēdiens, ser, —  Simpsons, kapteiņa bēdīgā izskata 
iedrošināts, sacīja. —  Tā mums arī vajadzēs teikt, kad izkāpsim 
krastā.

Par to ne vārda! —  kapteinis mirkli aizsvilās.
—  Tas taču mūsu pienākums, ser, —  Neds izteiksmīgi paskaid

roja.
— Paklausieties, —  kapteinis runāja tālāk, lūdzoši noraudzīda

mies savas komandas atliekās. —  Pietiek to pašnāvību. V ecā, sā
lītā gaļa jau ir pie beigām, un jūs varat ķerties pie svaigas, un, 
līdzko nonāksim ostā, tur es tūliņ paņemšu svaigu sviestu un dār
zeņus. Tikai nevajag nevienam neko stāstīt, ka ēdiens bijis slikts 
vai par šīm vēstulēm. Ostā es gluži vienkārši pateikšu, ka šie abi 
nozuduši, kaut kur pagaisuši, un jūs ludzu teikt to pašu.

— - Tas nav iespējams, ser, —  Simpsons stingri aizrādīja.



■ Kapteinis piecēlās un pienāca pie borta.
—  Un kā ar piecām mārciņām? —  viņš klusiņām ievaicājās.
—  Tas jau skan mazliet labāk, —  Neds piesardzīgi sacīja.
Kapteinis paskatījās uz Simpsonu. Simpsona seja pauda, ka viņš

gatavs pieņemt pašu tikum īgāko lēmumu.
Kapteinis atkal palūkojās sev zem kājām.
—  Jeb pa piecām mārciņām katram? —  viņš tikpat klusu apjau

tājās. —  V airāk es nekādi nevaru maksāt.
—  Lai būtu divdesmit mārciņas par visiem —  un sitam saujā! 

Kā jūs domājat, puiši? :—  Simpsons pagriezās pret draugiem.
Neds atbildēja, ka tas esot prātīgi, un pat koks piemirsa par 

saviem nerviem un paziņoja, ka viņi noteikti būšot kapteiņa pusē, 
ja  tas sadomājis viņus aplaimot.

—  Bet kas tad viņiem  īsti maksās? —  palīgs ieprasījās, kad kap
teinis nonāca brokastīs un pastāstīja viņam notikušo. —  No ma
nis, piemēram, viņi nedabūs itin nekā.

Gaismas lūka bija vajā; kapteinis iemeta aci tanī, tad pieliecās 
pie palīga un iečukstēja viņam kaut ko ausī.

—  Ko-a?! —  izsaucās palīgs.
Viņš mēģināja apslāpēt smieklus ar karsto kafiju un bekonu, 

bet beidzot viņam vajadzēja uzlēkt kājās un pacietīgi panest 
smagās dunkas, ar kādām kapteinis velēja  viņam muguru.

Matroži stājās pie papildu darba vienprātīgi un līksmi, jo per
spektīvā viņiem bija vesela bagātība; koks strādāja arī jungas 
vietā, bet Neds ar Simpsonu sadalīja savā starpā Bila darbu. Kad 
iestājās nakts, viņi atkal pacēla lūkas vāku un ziņkāri gaidīja, ko 
teiks viņu upuri.

—  Kur manas pusdienas? —  Bils alkatīgi rēca, izķepurojies uz 
klāja.

—  Pusdienas? —  Neds nobrīnījās. —  T ev nekādu pusdienu nav.
—  Kā nav? —  Bils nikni uzbrēca.
—  Saproti, kapteinis izsniedz ēdienu tikai mums trim, —  koks 

paskaidroja.
—  Kāpēc jūs neatstājāt neko mums?
—  Mums pašiem tikko pietiek, Bil. —  Neds sacīja. —  Mums 

tagad jāstrādā vairāk, bet ēdamā ir tik maz. Jums taču ir sausiņi 
un ūdens, ko jums vēl vajag?

Bils izlamājās.
—  Man apnicis, —  viņš pikti teica. —  Es naku ārā, un lai vecais 

dara ar mani, ko grib. Par to es tikai nospļaujos!
—  N av pareizi, Bil, tā nevajag, —  Neds viņu mierināja. —  Viss 

pagaidām rit gluži labi. Tas, ko tu teici par veco, bija taisnība, 
mēs tikai neticējām. V ecais šausmīgi pārbijies, viņš dod mums



divdesmit mārciņās, lai tikai mes neko neizpļāpājām, kad būsim 
krasta.

- Desmit mārciņas būs man, —  Bils paziņoja. —  Tas nebūs par 
velti maksāts. Pasēdi vien tur visu dienu lejā, tad tev visos kaktos 
sāks velni rādīties.

Jā, jā, protams, —  piekrita Neds, nemanot iegrūdis dunku 
sānos kokam, kurš jau pavēra muti, lai iebilstu pret tādu naudas 
sadalīšanu.

—  Vecais norija visu kā plūmi, pat nesaviebās, —  koks pastās
tīja. Viņš ir galīgi apdullis. Pievāca visas tavas mantas un 
drēbes, Tomija krāmus tāpat un solās nodot visu jūsu draugiem. 
Savu mūžu neesmu pieredzējis tādu traku joku!

—  Tu esi stulbenis, —  Bils strupi noteica. Viņš aizsmēķēja pīpi, 
atkapās un atsēdās kuģa priekšgalā, izmisīgi cīnīdamies ar slikto 
omu.

Turpmākajās četrās dienās viss gāja kā pa taukiem. Laiks bija 
jauks, tāpēc nakts sardze bija uzticēta matrožiem, un ik nakti viņi 
pārdzīvoja visai nepatīkamus mirkļus, kad pacēla lūkas vāku un 
no tilpnes kā velns no pekles izšāvās Bils. Noklausīties viņa bez
galīgajās sūdzībās un pārmetumos par cietsirdību bija patiešām 
grūta pārbaude, bet pārliecināt viņu rītausmā atgriezties savā 
migā varēja tikai ar bezgalīgu griešanos pie viņa saprāta un at
gādinājumiem par gaidāmo naudu.

Tā bez kādiem citiem notikumiem viņi apmeta loku ap Lends- 
endu. Diena bija pagadījusies mitra un tvanīga, bet nakti sacēlās 
svaigs vējš un šoneris naski devās uz priekšu. Cietumnieki, ar 
prieku pametuši saspiesto gaisu tilpnē, sēdēja pūpē un cieta aiz 
ēstgribas, kura nakts dzestrumā mācas virsū aizvien jo  stiprāk.

Neds stāvēja pie stūres, pārējie divi nokāpa kubrikā un likās 
gulēt, un nebija neviena, kas uzklausītu izsalkušo klusās gaudas.

M uļķīgs joks ir iznācis, Tomij, —  Bils sacīja, šūpodams 
galvu.

Joks? —  Tomijs nicinoši nospurcās. —  Labāk pasaki —  ka 
mēs tiksim no šejienes ārā, kad ieradīsimies Nortsijā?

Atstāj to manā ziņā, —  Bils atbildēja. —  Bet vecais Neds 
laikam pamatīgi apaukstējies, —  viņš piemetināja.

Viņš vai aizrijās kāsēdams, —  sacīja Tomijs, paliecies uz 
priekšu. Re, viņš met mums ar roku!

Viņi  steigšus uzlēca kājās, bet aizšmaukt viņiem neizdevās: 
kapteinis ar palīgu, uznākuši uz klāja, jau nāca uz viņu pusi.

Nu, paskaties vien! —  Kapteinis rādīja palīgam ar roku uz 
noziedzniekiem. —  V ai jūs vēl neticēsiet sapņiem?

Kaut kas traks! —  palīgs atsaucās, berzēdams acis. Bils stā



vēja, drūmi klusēdams, un gaidīja, kas notiks turpmāk. Tom ijs 
aizslēpās viņam aiz muguras.

—  Šad tad man gadījies dzirdēt par kaut ko tamlīdzīgu, — kap
teinis izteiksmīgi turpināja, —  bet nekad nebiju domājis, ka iz
dosies redzēt to pašam savām acīm. Nu jūs vairs neteiksiet, Bob, 
ka neticat spokiem.

—  Kaut kas traks! —  palīgs atkārtoja, galvu grozīdams.
—  Taisni kā dzīvi!

—  Uz klāja ir spoki, Ned! —  kapteinis sauca dobjā balsī. —  Re, 
kur Bila un jungas dvēseles stāv iepretī vinčai!

V ecais matrozis apmulsis klusēja; jaunākais spoks nošņaukajās 
un noslaucīja degunu piedurknē, bet lielākais sāka klusām svilpot.

—  Nabaga dvēseles, kapteinis noteica, apspriedis ar palīgu 
šo neticamo notikumu. —  Jūs taču redzat vinču caur jungu, Bob?

—  Es viņiem abiem redzu cauri, —  palīgs izsmejoši atsaucās.
Viņi pastāvēja brītiņu uz klāja, tad nāca pie slēdziena, ka viņu

klātbūtne te nevienam nepalīdzēs un, liekas, tikai mulsina pus
nakts viesus, tāpēc atgriezās kajītēs.

—  Kas viņam ienācis prātā? —  prasīja Simpsons, piesardzīgi 
pabāzis galvu uz klāja.

—  Velns viņu zina! —  Bils nikni atcirta.
Kazi, viņš no tiesas domā, ka jūs esat spoki? koks nedroši 

minēja.
Lika pagaidīt! —  Bils nicinoši atteica. —  Viņam ir kaut kas 

aiz ādas. Labi, es eju likties uz lāvu. Nāc tu arī, Tomij. Rīt viss 
noskaidrosies, gan jūs redzēsiet.

No rīta kaut kas patiešām noskaidrojās, jo pēc brokastīm koks 
nobijies ieskrēja pūpē un paziņoja, ka gaja un dārzeņi izsniegti 
tikai trijiem. Visi sēdēja kā sastinguši.

Iešu aprunāties ar viņu, —  Bils sacīja, norīdams slienas.
Kapteinis un palīgs par kaut ko smējās no visas sirds, bet, kad 

matrozis pienaca tuvāk, kapteinis apklusa, atkāpās soli un sāka 
viņu salti vērot.

Labrīt, ser, —  Bils teica, pašvlkājis kājas. —  Mums gribētos 
zināt, man un Tomijam, vai mums izsniegs pusdienas devu tāpat 
kā agrāk?

—  Pusdienas devu? —  kapteinis izbrīnā atkārtoja. —  Kāpēc 
jums vajadzīgas pusdienas?

—  Ko ēst, Bils atbildēja, raudzīdamies viņā ar pārmetumu.
Ko ēst? —  kapteinis nobrīnījās. —  Kāds labums barot spokus

ar pusdienām? Jums jau nav kur tās likt.
Bils, saņēmis visus spēkus, izmocīja spokainu smaidu un uzsita 

sev pa vēderu.



—  Tas ir viens vienīgs gaiss, —  kapteinis atteica un novērsās.
—  Tad vismaz atjaujiet saņemt mūsu mantas un drēbes, —  Bils 

turpināja, zobus griezdams. —  Neds teica, ka jūs esot tās pie
vācis.

—  N eko jūs nedabūsiet, —  kapteinis paziņoja. —  Es tās nogā
dāšu uz mājām un nodošu jūsu tuviniekiem. Tā taču pienākas pēc 
likuma, Bob?

—  Pareizi, —  palīgs piebalsoja.
— - Viņi saņems jūsu mantas un arī jūsu algu līdz tai naktij, kad 

izdarījāt pašnāvību, —  kapteinis sacīja.
—  M ēs neesam izdarījuši nekādu pašnāvību, mēs esam sveiki 

un veseli, —  Bils aizrādīja.
—  N ekā tamlīdzīga, —  kapteinis atsaucās. —  Par pierādījumu 

man ir jūsu pašu vēstules, bet, ja  jūs patiešām esat sveiki un v e 
seli, tad, līdzko ieradīsimies ostā, man vajadzēs nodot jūs poli
cijai par dezertēšanu.

Viņš saskatījās ar palīgu, un Bils, pamīņājies te uz vienas, te 
uz otras kājas, gāja projām. Visu priekšpusdienu viņš pavadīja 
kubrikā, kur rādīja jaunākajam spokam sliktu piemēru, gānīda
mies vienā gabalā un draudēdams saviem bijušajiem  biedriem ar 
visbriesm īgākajiem  sodiem.

Līdz pusdienām kapteini neviens netraucēja, bet, līdzko viņš 
bija paēdis un iesmēķēja pīpi, uz klāja atskanēja rīboņa, un pēc 
mirkļa kajītē iedrāzās piesarkušais un uztrauktais Neds.

—  Bils atņēma mums pusdienas, ser! —  viņš izgrūda, elpu neat
vilcis.

—  Kas? —  kapteinis dzestri noprasīja.
—  Bils, ser, Bils Smits.
—  Kas? —  kapteinis vēl dzestrāk atkārtoja.
—  Bila Smita spoks! —  Neds iebrēcās. —  Viņš atņēma mums 

pusdienas, tagad sēž kubrikā kopā ar Tomi ja Brauna spoku un 
rij mūsu pusdienas briesmīgā ātrumā, pat nesagremodami!

Hm, es patiešām nezinu, kā es te varu palīdzēt, —  kapteinis 
laiski novilka. —  Kāpēc jūs viņam to atjāvāt?

—  Jūs taču pazīstat Bilu, ser, —  Neds atbildēja. —  Es jau esmu 
vecs, koks nekam neder, bet Simpsonam tagad vajag svaigas ga- 
Jas šķēli, ko pielikt pie acīm, citādi viņš veselu nedēļu nostai
gās akls.

—  Nieki! —  kapteinis jautri iesmējās. —  V ai nav brīnumi —  trīs 
pieauguši vīrieši nobijušies no viena spoka! Nē, es tur iekšā ne
jaukšos. Bet vai tu zini, kas tev  jādara?

- Nē, ser! —  Neds žigli atsaucās.



—  Ej augšā un palasi viņam priekšā kaut ko no lūgsnu grāma
tas —  un viņš tūlīt pagaisīs kā dūmi!

Neds mirkli vērās viņā, tad izgāja uz klāja, pārliecās pār bortu 
un sāka lamāties. Koks un Simpsons, arī uznākuši augšā, godbijīgi 
klausījās un tikai laiku pa laikam sniedza viņam atbalstu, kad at
miņa vecajam  vairs neklausīja.

Visā pārējā brauciena laikā abi noziedznieki cieta visādas ne
ērtības, kuras saistītas ar cilvēku kārtas zaudēšanu. Kapteinis tīšu
prāt nelikās viņus redzam un pāris gadījumos izturējās taisni 
izaicinoši, mēģinādams iziet cauri Bilam, kad tas pagadījās klājā. 
Daudz dažādu domu bija dzirdamas kubrikā par spoku likteni, kad 
viņi nonāks ostā, un tikai, kad apvārsnī parādījās Nortsija, kaptei
nis atklāja savas kārtis. V iņš iznāca uz klāja ar abu spoku man
tām, glīti saliktām divos saiņos, un nosvieda tās uz lūkas vāka. 
Komanda nogaidoši vērās viņā.

—  Ned! —  kapteinis skarbi uzsauca.
—  Ser? —  vecais matrozis-atsaucās.
— Līdzko pietauvosimies, ejiet uz krastu un ataiciniet šurp 

pārvaldnieku un policistu. Pagaidām neesmu skaidrībā, kurš mums 
būs vairāk vajadzīgs.

—  Klausos, ser, —  vecais Neds nomurmināja.
Kapteinis novērsās un, piestājies pie stūres, veda šoneri ostā. 

Viņš bija iegrimis darbā un acīmredzot nemanīja, ka Bils ar To- 
miju slepus virzījās tuvāk savām mantām un cik nepacietīgi viņi 
gaidīja, kad šoneris piebrauks tuvāk pieturas vietai. Tad kaptei
nis pagriezās pret palīgu un sāka pērkonīgi skaļi smieties, kad 
abi spoki, paķēruši saiņus, pārvēlās pār bortu, uzlēca krastā un 
laidās lapās. Palīgs arī smējās, un pavisam bēdīga atbalss atska
nēja no šonera otra gala.



ARTURS KONANS-DOII.S, 

angļu rakstnieks

HARISONA PEDEJA CĪŅ A

V iņi noslēdza lielas derības. Mans tēvocis sers Čārlzs Tredžiliss 
un lords Loutjens Hjūms. Katram bija savs bokseris. Pirmajam —  
Harisons, kalējs, bijušais boksa čempions, otram —  Vilsons, 
jauns bokseris no Bfistoles. Drīz vien pienāca svarīgā diena. 
Kroulejdaunā, kura atradās tālu no visām apdzīvotām vietām, sa
pulcējās milzīgi Jaužu bari. Pūlis dobji murdēja, gaidot sacīkšu 
sākumu. Tiesneši un galvenie gaidāmā mača dalībnieki ilgi strī
dējās —  sākt vai nesākt, kamēr arbitrs Bērklijs Krevens pavēlēja 
sākt.

Bet —  ak vai! —  ir vara, kura augstāka pat par galvenā tiesneša 
varu, un mēs visi kļuvām par lieciniekiem oficiālam aktam, kurš 
bieži ir prelūdija un dažkart pat noslēgums daudzām tālaika bok
seru sacīkstēm. Tuvākā paugura korē parādījās melns jātnieks ar 
diviem  pavadoņiem jāšus un spalgā balsī pavēstīja, ka viņš esot 
valdības un viņa majestātes Anglijas karaļa pārstāvis Saseksas 
grāfistē, un paziņoja, ka šis bars esot te salasījies pretlikumīgi un 
viņš esot pilnvarots izklīdināt to ar varu, ja  tas izrādīšoties ne
pieciešami.

Nekad līdz šim man nebija gadījies pārliecināties, kādas pama
tīgas bailes un cieņu varas pārstāvji, gadsimtiem ilgi kalpojuši 
par rungu likuma rokās, bija radījuši šo miglainā Albiona skarbo 
un nevaldāmo dēlu sirdīs. V ienā pusē parasts cilvēks tikai ar di
viem  palīgiem, otrā —  trīsdesmit tūkstoš saniknotu, gaidās p ie
viltu ļaužu, kuru lielākā daļa ir profesionāli dūru cīkstoņi vai pašu 
zemāko sabiedrības slāņu pārstāvji. Un tomēr šis vienīgais cilvēks 
droši draud lietot varu, kamēr milzu pūlis svārstās un dobji murd 
kā sadumpojies, mežonīgs zvērs, sadūries ar tādu varenu spēku, 
kuram turēties pretī ir neiespējami.

Tomēr mans tēvocis kopā ar Bērkli ju Krevenu un kādu desmitu 
citu džentlmeņu devās cauri pūlim pie jātnieka.

Manuprāt, jums ir orderis, ser! —  Krevens sacīja.
—  Protams, —  skanēja atbilde.
—  Nu, ko tur, tad mums vajadzēs vākties projām.
—  Domāju gan, —  pielaidīgi apstiprināja varas pārstāvis.
A iz  pieredzes trūkuma es nolēmu, ka viss jau beidzies un sa

cīkstes nenotiks. Tomēr/es nebiju pareizi novērtējis tālredzību,



kura piemīt tamlīdzīga veida skatu organizatoriem. Galvenie da
lībnieki īsi apspriedās.

Līdz Hempšīras robežai septiņas jūdzes, līdz Serejas —  di
vas, — sacīja hronometrisls Džeksons.

—  Atjaujiet dot jums padomu, džentlmeņi, —  kārtības sargs 
viņus uzrunāja. — Labāk dodieties uz Hempšīru, jo  turienes šerifs 
misters Meridjū ir lādzīgs vīrs un jūs netraucēs.

—  Ser, — teica mans tēvocis, ar sevišķi izmeklētu žestu pacel
dams cepuri, —  es esmu bezgala pateicīgs par jūsu derīgo norā
dījumu. Aiziet!

M irkli sākās traka burzma. V irves un statņus satina kopā un 
aizvilka pāri klajumam. Krabi Vilsonu ievīstīja platā mētelī un 
iespieda četrvietīgā lando, kamēr čempions Harisons ieņēma 
Krevena vietu mūsu pārjūga divričos.

M ilzīgā apmetne sakustējās: jātnieki, karietes un kājnieki sa
jaucās kopā un lēni virzījās uz priekšu pa plato, nelīdzeno kla
jumu.

—  Vai cerat., ka uzveiksiet, Harison? —  tēvocis, šūpodamies 
divričos, ievaicājās.

—  Tā ir mana pēdējā cīņa, ser Čārlz, —  kalējs atbildēja.
—  Mana otrā puse teica, ka atjauj man pēdējo reizi un lai turpmāk 
es ij nedomājot pīkstēt. Tad nu es pacentīšos.

Bet jus taču nemaz neesat formā.
—  Kāpēc neesmu? Es vienmēr esmu formā, ser. Klaudzinu ve 

seri no rīta līdz vakaram un dzeru tikai ūdeni. Nedomāju, ka kap
teinis Bērklijs, Vilsona treneris, panācis kaut ko vairāk ar visiem 
saviem likumiem.

—  Bet Vilsonam garākas rokas nekā jums.
—  Esmu uzveicis daudzus ar vēl garākām rokām. Tālā distancē 

es aizsargāšos, tuvā viņam labi neklāsies.
Tobrīd bargais kārtības sargs atkal pieauļoja pie mūsu div

ričiem, bet šoreiz bez Jauna nodoma.
—  Mana vara beidzas aiz šīs gravas, ser, —  viņš paziņoja.

—  Iedrošinos jums aizrādīt, ser, ka diezin vai atradīsiet labāku 
vietu par to ieplaku. Garantēju, ka tur jūs neviens netraucēs.

Tagad laiks pastāstīt par boksa formalitātēm un noteikumiem, 
kuru stingrais kodekss piešķīra bokseru sacīkstēm cildenības pa
zīmes tāpat, kā senlaikos heroldu taures un heroldiskie vairogi ro
tāja bruņās iekaltu cīnītāju turnīrus. A r ī toreiz daudzi uzskatīja 
bruņinieku divcīņas par asiņainu un mežonīgu parašu, bet mēs, 
raudzīdamies uz pagātni caur gadsimtu prizmu, saprotam, ka 
daudz labāk, ja divi vīrieši pēc pašu gribas kaujas, kamēr spēki 
atļauj, nekā tad, ja cilvēka drosmi un izturību apdraud valstī,



kuras aizsardzība pilnīgi atkarīga no pilsoņu personiskajām īpa
šībām. Vispirms izbeidziet karus, ja šos nolādētos pigorus vispār 
var izbeigt, un, kamēr tas nav noticis, izturieties uzmanīgi pret 
tām dabas īpašībām, pie kurām varat griezties ikvienā brīdī un 
saukt tās palīgā, kad jāaizsargājas pašam.

Drīz vien iekārtoja ringu pēc visiem bokseru mākslas noteiku
miem. Nostādīja četrus stūru statņus ar skaidri salasāmiem bur
tiem BK (Bokseru klubs), lai izvilktās virves veidotu pareizu 
kvadrātu ar divdesmit četru pēdu garām malām. Tad astoņu pēdu 
atstatumā no iekšējā ringa izveidoja otru — ārējo. Iekšējais rings 
bija paredzēts cīkstoņiem bokseriem un viņu sekundantiem, bet 
ārējā bija vietas konsultantam, hronometristam un galvenajiem 
derību slēdzējiem. Otrpus ārējā ringa bija nolikti kādi divdesmit 
bokseri par ārā sviedējiem. Šiem vienādi ģērbtajiem puišiem aug
stos, baltos cilindros, kuri satrauca līdzjutēju iztēli, bija pātagas 
ar sudrabotu rokturi un BK monogrammu. Vajadzēja tikai kādam, 
vienalga, īstendas darbarūķim vai Vestendas patricietim, iespies
ties ārējā ringā, kad bez kāda brīdinājuma vai ilgām pierunām 
viņu sāka kapāt pātagas cirtienu krusa, kamēr noteikumu pārkā
pējs piekauts aizvācās ārpus aizliegtās zonas robežām.

Kamēr nostādīja statņus un izvilka virves, es no savas vietas 
neviļus ieklausījos aiz manis stāvošā pūļa sarunās.

—  Mūžīgi viens un tas pats, —  gaudās kāds līdzjutējs. —  N e
kādi nevar aptvert, ka jādod ceļš jaunatnei. Tas pastāvīgi jāpie
rāda ar dūrēm.

—  Pareizi, —  otrs viņu atbalstīja. —  Tā jau kādreiz nīkulis 
Džeks sakāva Bērtonu, un es pats savām acīm redzēju, kā skārd
nieku Hūperu sasita druskās kāds pienapuika. Katram savs laiks, 
un tagad pienākusi Harisona kārta.

—  Nu, tas vēl ar dakšām ūdenī rakstīts, —  iejaucās sarunā tre
šais. — Es esmu vairākkārt noskatījies, kā cīnās Harisons, un ne
kad neesmu redzējis, ka viņu kāds pieveiktu. Viņš ir īsts bokse
ris, varat man ticēt.

- B i j a  īsts bokseris, jūs gribat sacīt?
— - Kāda tur starpība? Lieku desmit ginejas par viņu —  tas ir 

viss.
—  Rimstieties nu! —  skaļi pārtrauca viņus kāds džentlmenis 

tādā baismīgā uzbāzībā, kāda piemīt Rietumanglijas iedzīvotā
jiem. —  Es esmu redzējis šito Glosteras zeņķi un nedomāju, ka 
Harisons pat savā spēku briedumā varētu izturēt desmit raundus 
pret viņu.

—  Kas par blēņām! — kāds pūlī iesmējās. —  Harisons taču nav



nekāds memmesdēliņš, bet dzimis kaujinieks. Viņu nenobiedēs 
pat tāds pretinieks, kas augumā ir kā ugunsdzēsēju tornis.

—  Nemuldies nu! —  viņam uzbruka rietumu provinciālis.
—  Bristolieti vai glosterieti var sakaut vienīgi bristolietis vai 
glosterietis.

—  Muti ciet! —  pūlī atskanēja kāda nikna balss. —  Londonā 
atradīsies ne mazāk par pusduci tādu vīru, kuri nosukās jebkuru 
rietumu kucēnu, pat divus uzreiz.

Ķīviņš starp sašutušo Londonas kokneju un Bristoles džentl
meni draudēja pārvērsties par improvizētu bokseru sacīksti, bet 
pēkšņā aplausu vētra pārtrauca iekaisušo pretinieku strīdu. Ringā 
parādījās Krabis Vilsons kopā ar holandieti Semu un Mendozu, 
kuri nesa mazgājamo bļodu, sūkli, brendija blašķi un citas die
nesta pienākumu zīmes. A iz viņiem nesteigdamies, kā jau pie
klājas lielākam vecumam un stīvākiem locekļiem, virvei pāri pār
kāpa Harisons. Viņš ienāca ringā, sūkādams citrona šķēlīti, kopā 
ar Džimu Belčeru un Kalebu Boldvinu, kuri sekoja viņam uz pē
dām, un devās pie sava pretinieka ar sveicienam izstieptu roku.

—  Ceru, ka jūtaties labi, Vilson, —  viņš sacīja.
—  Pateicos, ļoti labi, —  tas atbildēja. —  Domāju, mēs vēl abi 

satiksimies pie pudeles vīna.
—  Protams, mums jau nav iemesla sirdīties vienam uz otru, —  

kalējs sacīja, un viņi, pārmijuši smaidu, nostājās katrs savā vietā.
—  Džentlmeni tiesnesi, —  atskanēja sera Loutjena Hjūma grie

zīgā balss, —  vai drīkstu zināt, cik sver bokseri?
—  Viņus nupat nosvēra manā klātbūtnē, —  Krevens atbildēja.
Musu bokseris Vilsons sver trīspadsmit stounus1 un trīs mārci

ņas, bet Harisons — trīspadsmit stounus un astoņas mārciņas.
—  Iztīrīt ārējo ringu! —  nokomandēja Džeksons, izsliedamies 

pār virvēm  ar prāvu sudraba pulksteni rokā.
—  2viks! 2viks! 2viks! —  sāka svilpt izsviedēju pātagas, jo  

daudzi skatītāji —  vieni no aizmugurē stāvošo spiediena, otri no
lūkā ieņemt labākas vietas, pat riskēdami saņemt pātagas cir
tienu, —  bija ielavījušies zem virvēm un novietojušies ārējā ringā. 
Tagad, pūlim aurojot un ārā sviedēju pātagām kapājot, viņi kā bez 
prāta metās atpakaļ zem virvēm pārbiedētu aitu lempīgajā steigā, 
kuras, bikstoties ar purniem žogā, spiežas caur vārtiem savā ap
lokā. Tiesa, patlaban viss bija diezgan sarežģīti, jo  priekšā stā
vošie negribēja atkāpties ne pēdu. Tomēr no mugurpuses sniegtie 
stiprie argumenti pārspēja visus pārējos apsvērumus, drīz vien

1 Viens slouns —  6,35 kg.



pūlis ierija pēdējo bēgli, bet ārā sviedēji ar pātagām pie kājas no
stājās vienādos atstatumos gar ārējo iežogojumu.

—  Džentlmeņi! —  Džeksons atkal skali sauca. — Man pavēlēts 
jums paziņot, ka sera Čārlza Tredžilisa bokseris ir Džeks Hari- 
sons, kurš sver trīspadsmit stounus astoņas mārciņas, un sera 
Loutjena Hjūma bokseris —  Krabis Vilsons, kurš sver trīspadsmit 
stounus trīs mārciņas. Nevienam nav atļauts atrasties ārējā ringā, 
vienīgi konsultantam un hronometristam. Lūdzu jūs, ja apstākļi to 
prasīs, sniegt man palīdzību un uzturēt kārtību tā, lai cīņa būtu 
god īga !...  Vai esat gatavi cīņai?

—  Jā! — atskanēja no abiem pretējiem stūriem.
—  Laiks!
Visi apkārt it kā sastinga, kad Harisons, Vilsons, Belčers un 

holandietis Sems aši iznāca ringa vidū.
Pretinieki, tāpat kā sekundanti, spieda viens otram roku. Četras



rokas uz mirkli krustojās, tad sekundanti atkāpās, bet bokseri pa
lika stāvot viens pret otru, pacēluši rokas uz augšu.

Tas bija apbrīnojams skats. Tas varēja satricināt jebkuru, kam 
daba nav atņēmusi spējas jūsmot par pašu skaistāko savu radību. 
Abiem bokseriem bija viss spēcīgiem atlētiem nepieciešamais, tā
pēc kaili viņi izskatījās spēcīgāki nekā apģērbti. Katrs no viņiem 
vēl vairāk izcēlās otra fonā kā vislielākais pretstats: jauneklis ar 
garām rokām, kuras kūlējās kā pātagas, un ašām kājām kā brie
dim un četrstūrainais, akmeņcietais veterāns, kura rumpis atgādi
nāja ozola bluķi.

Jaunieša izcilās īpašības tūliņ dūrās acis, kamēr tās, kas jau
nībā bija pacēlušas Harisonu slavas augstumos, glabājās tikai ne
daudzu sporta veterānu atmiņā. Katrs redzēja par trim collām ga
rāko augumu un par veselām divām collām garākās rokas. Pietika 
uzmest acis Vilsona kāju straujajām kaķa kustībām un viņa lielis
kajai stājai, lai saprastu, cik viegli viņš var pielēkt klāt savam 
gausākajam pretiniekam vai atsprāgt nost no tā. Un vajadzēja 
skadras asredzības, lai pamanītu baigo smīnu, kas kā ēna pārslīdēja 
pār kalēja lūpām, un slēpto uguni, kura dzirkstīja viņa pelēkajās 
acīs. Tikai veterāni zināja, ka viņš ar savu spēcīgo sirdi un dzel
žaino ķermeni ir bīstams un viegli var panākt vienādas izredzes ar 
jebkuru pretinieku.

Vilsons bija nostājies savā iemīļotajā kaujas pozā, kuras dēj 
viņu bija iesaukuši par Krabi: kreisā roka un kāja tālu izvirzītas 
uz priekšu, korpuss stipri atliekts atpakaļ, labā roka sedz krūtis 
un novietota tā, ka to aizsniegt gandrīz nav iespējams. Kalējs 
savukārt bija nostājies sensenajā pozīcijā, kuru kādreiz bija ievie
suši Nemfriss un Mendoza, bet kuru jau desmit gadus neviens 
vairs nelietoja lielās, pirmšķirīgās sacīkstēs. Viņa kājas bija maz
liet saliektas ceļgalos, pats viņš stāvēja ar seju pret Vilsonu, un 
divas lielas bronzas dūres turējās līdzās pie krūtīm tā, ka viņš 
varēja sist ar abām rokām vienādi viegli. Vilsons savas dūres, 
kuras kustējās šurpu turpu kā uzvilktas, bija ieziedis ar kādu val
kanu šķidrumu, lai tās neuztūktu, un pretstats starp tām un viņa 
baltajiem pleciem bija tik spilgts, ka es sākumā domāju, it kā viņš 
uzmaucis garus, melnus cimdus, kamēr tēvocis man čukstus pa
skaidroja, kas noticis. Tā viņi stāvēja viens pret otru, drebēdami 
aiz satraukuma un nepacietības, kamēr milzu pūlis, aizturējis elpu, 
gaidīja tik klusu, sekojot katrai viņu kustībai, ka bokseriem va
rēja likties —  viņi sastapušies aci pret aci kāda nule radīta tuk
sneša centrā.

Jau pašā sākumā bija skaidrs: Krabis Vilsons domā izmantot 
savas priekšrocības un galvenās cerības liek uz kāju veiklību un



roku straujumu. Viņš vairākkārt aši sīkiem, atsperīgiem soļiem ap
staigāja pretinieku, kamēr Harisons lēni griezās viņam pretī. Tad 
Krabis paspēra soli atpakaļ, it kā aicinādams kalēju izkustēties no 
ieņemtās pozīcijas un sekot viņam, bet Harisons tikai pasmīnēja 
un pakratīja galvu.

—  Tev, draudziņ, vajadzēs nākt pie manis, —  viņš sacīja.
—  Esmu jau par vecu, lai dzītos tev pakaļ pa visu ringu. Bet diena 
jau vēl priekšā, tāpēc es pagaidīšu.

Viņš droši vien nedomāja, ka viņa uzaicinājumu tik ātri pie
ņems: viens mirklis, panteras lēciens — un jauneklis jau bija v i
ņam klāt. —  Trah, tah, tah! Tuk, tuk! — atskanēja sitieni —  pir
mie trīs Harisonam pa seju, divi pēdējie — smagie pretsitieni Vil- 
sonam zem ribām. Skaisti izliekdamies, jauneklis atlēca atpa
kaļ —  uz viņa ķermeņa parādījās divi gaišsarkani plankumi.

— Pirmās asinis Vilsonam! —  pūlī kliedza, un, kad kalējs pa
griezās, cenzdamies izsekot savu veiklāko pretinieku, es dziļā sa
traukumā pamanīju viņa asiņaino zodu. Šai mirklī jauneklis atkal 
tuvojās un, izdarījis mānīgu sitienu ar vienu roku, ar otruzibeņ- 
ātrumā iesita Harisonam pa vaigu. Bet, cenzdamies novājināt ka
lēja smago atbildes triecienu ar labo roku, viņš paslīdēja un iz
stiepās zālē. Raunds beidzās.

—  Pirmais nokdauns Harisonam par labu! kliedza tūkstošbal
sīgais koris.

—  Es griežos pie galvenā tiesneša! —  sauca sers Loutjens 
Hjūms. —  Tas nav nokdauns. Bokseris pakrita tāpēc, ka paslīdēja.

— Pieņemts! — paziņoja Bērklijs Krevens, un bokseri brāzmai
nos aplausos, ar kuriem viņus atalgoja par enerģiski veikto 
raundu, aizgāja katrs uz savu stūri.

Kalējs Harisons iebāza divus pirkstus mutē un, izvilcis zoba 
atlauzu, iemeta to bļodā.

—  Gluži kā vecos labos laikos, —  viņš sacīja Belčeram.
—  Piesargies, Džek, —  sekundants norūpējies čukstēja. —  Tu 

saņēmi vairāk sitienu, nekā devi pats.
—  Es jau varu arī izturēt vairāk, —  Harisons mierīgi atbildēja, 

un, kamēr Kalebs Boldvins mazgāja viņam seju ar slapju sūkli, 
alvas bļodas mirdzošais dibens pārstāja rēgoties cauri apsarkuša
jam ūdenim.

No pieredzējušu sporta cienītāju izteicieniem un atsevišķām 
aizmugurē stāvošā pūļa replikām es secināju, ka pēc šā raunda 
Harisona izredzes gūt uzvaru tiek vērtētas vēl zemāk.

— Es redzēju viņa senos trūkumus, bet neredzēju viņa agrākās 
labās īpašības, —  sacīja sers Džons Leids. —  Viņš tikpat gauss uz



brūkot un vājš aizsargajoties kā senāk. Vilsons sita viņam, kur 
vien gribēja.

—  Krabis var sist trīsreiz pret vienu Harisona sitienu, bet Ha- 
risonam tas ir nieks, —  tēvocis atbildēja. —  Viņš ir dzimis kauji
nieks. Tiesa, otrs arī ir labs bokseris, bet es neiešu nodrošināties 
ne par gineju.

Iestājies klusums vēstīja jauna raunda sākumu. Sekundanti bija 
strādājuši tik prasmīgi, ka nevienam bokserim nebija ne zīmes no 
iepriekšējās sadursmes. Vilsons izdarīja strauju sitienu ar kreiso 
roku, bet kļūdījās, neaprēķinājis atstatumu, un par atbildi saņēma 
graujošu triecienu tieši pa krūtīm. Šis trieciens atsvieda viņu 
pret virvēm. Viņam gandrīz vai elpa aizrāvās aiz sāpēm.

—  Urā vecajam! —  pūlis uzgavilēja, un mans tēvocis iesmējās.
Atlēcis nost no virvēm, jauneklis pasmaidīja un, nopurinājies

kā no ūdens izlīdis suns, zaglīgi devās uz ringa vidu, kur preti
nieks mierīgi gaidīja. Atkal Harisona trieciens ar labo roku ķēra 
mērķi, bet Krabis paspēja to novājināt ar elkoni un iesmiedamies 
atlēca sānis.

Bokseri bija mazliet aizelsušies, un viņu biežā, satrauktā elpa 
un soļi, kad viņi lēkāja viens ap otru, saplūda vienkop. Viņi reizē 
sita ar kreiso —  atskanēja pistoles šāvienam līdzīgs plīkšķis. Ha- 
risons deva spēcīgu triecienu ar labo. Vilsons paspruka sānis, un 
kalējs kļūdījies pakrita ar seju pret zemi daļēji aiz inerces, daļēji 
aiz sānsitiena pa ausi ar pussaliektu roku, ko izdarīja bristolietis, 
kad viņš grasījās krist.

—  Nokdauns Vilsonam par labu, —  sauca tiesnesis, un pūļa at
bildes kliedziens atgādināja ar septiņdesmit četriem lielgabaliem 
apbruņotas fregates borta zalvi. Simtiem korintiešu cilindru uz
šāvās gaisā, un kalna nogāze mūsu acu priekšā mirdzēja dažādu 
krāsu raibajā jūklī. Man sirds sažņaudzās bailēs. Es drebēju pie 
katra trieciena, tomēr reizē ar mežonīgām, nervozām trīsām iz
baudīju bezgalīgu nešpetna prieka brāzmu. Es sāku saprast, cik 
cildeni var citus ietekmēt cilvēks, kurš spēj pacelties pāri sāpēm 
un bailēm, dzīdamies pēc pašas necilākās slavas.

Belčers un Boldvins kā vanagi metās virsū savam bokserim, 
satvēra viņu un vienā mirklī ievilka stūrī. Tomēr, par spīti aukst
asinībai, ar kādu vecais veterāns uzņēma neveiksmi, Rietumangli- 
jas iemītniekus pārņēma neaprakstāmas gaviles.

—  Mēs uzveicam! Viņš ir sakauts, viņš sakauts! — kliedza abi 
Krabja sekundanti.

—  Simts pret pusšiliņu bristolieša labā!
— Viņš sakauts?! izsaucās Belčers. —  Drīzāk tas kalns ap

griezīsies otrādi, nekā jūs sakausiet viņu.



Tā runādams, viņš apvēdināja Harisonu ar dvieli, kamēr Bold- 
vins apmazgāja viņu ar mitru sūkli.

— Kā tu jūties, Džek? —  mans tēvocis apvaicājās kalējam.
Lieliski, ser. Tas ir skaidrs kā diena.

Atbilde skanēja tik braši un jautri, ka tumšais mākonis mana 
tēvoča sejā izgaisa.

—  Jums, Tredžilis, vajadzētu ieteikt savam draugam, lai viņš 
vairāk uzbrūk, — teica sers Džons Leids, —  citādi viņš nekad ne
uzveiks.

— Viņš labāk par mums zina, kas darāms, Leid, tāpēc netrau
cēsim viņu.

Pēc sauciena «Laiks!» bokseri aši pietrūkās kājās, lai sastaptos 
laukuma vidū pilnā gatavībā; kalējam bija neliels puns galvā, bet 
smaids bija labsirdīgs, lai arī mazliet draudīgs. Vilsons ārēji nemaz 
nebija pārvērties, tikai es pāris reižu pamanīju, ka viņš saviebjas 
it kā no pēkšņām sāpēm un sārtie laukumi zem ribām satumsuši 
un kļuvuši purpursarkani. Turēdams roku mazliet zemāk, lai aiz
segtu sāpīgo vietu, viņš joprojām lēkāja ap savu pretinieku viegli 
jo  viegli, kas rādīja, ka viņa elpošana nebūt nav traucēta. Hari- 
sons palika uzticīgs tai mazliet pasīvajai taktikai, ar kādu bija 
iesācis cīņu.

No rietumiem bija atklīdušas daudzas baumas par Vilsona māk
slu, par viņa aso reakciju un straujajiem sitieniem, bet patiesība 
pārspēja mūsu gaidas. Šajā un divos pārējos raundos viņš parā
dīja tādu straujumu un precizitāti, kāda, pēc veco bokseru vār
diem, nebija piemitusi pat Mendozam viņa slavas kalngalos. Viņš 
uzbruka un atkāpās kā viesulis, viņa triecieni bija asi, zibenīgi un 
drīzāk bija dzirdami nekā redzami.

Tomēr Harisons uzņēma tos mierīgi, tāpat kā iepriekš, atviezis 
zobus kā suns, tikai retumis par atbildi izdarīdams negantus trie
cienus pa korpusu, jo  pretinieka augums un stāja neļāva aizsniegt 
viņa seju. Piektā raunda beigās likmes bija sasniegušas četri pret 
vienu un Rietumanglijas iemītnieki gavilēt gavilēja.

— Nu, ko jūs tagad teiksiet? Nu, ko jūs tagad teiksiet? —  klie
dza man aiz muguras džentlmenis no rietumiem. Uztraukumā viņš 
nevarēja izdomāt neko citu, tikai atkal un atkal atkārtoja savu 
jautājumu. Kad sestajā raundā kalējam divas reizes sadeva pipa
rus, turklāt nesodīti, un bez lam viņš saņēma nežēlīgu nokdaunu, 
šis džentlmenis sāka izdvest jau pavisam nesakarīgas skaņas un aiz 
sajūsmas spēja tikai elsot. Sers Loutjens Hjūms smaidīja un māja 
ar galvu, kamēr mans tēvocis palika pilnīgi vienaldzīgs, lai gan 
es biju pārliecināts, ka viņam tāpat nemiers grauž sirdi kā man.



—  Tā vairs nevar turpināties, Tredžilis. Kaut es esmu vecs, to
mēr redzu, ka otrs bokseris ir labāks, — sers Džons Leids sacīja.

—  Mans, protams, ir mazliet novecojis, bet pārbaudi viņš iztu
rēs godam, — tēvocis atbildēja.

Es redzēju, cik noskumuši ir Belčers un Boldvins, un sapratu, ka 
vajadzīga kaut neliela pārmaiņa mums par labu, citādi atkal ap
stiprināsies vecais stāsts par jaunību un vecumu.

Tomēr septītais raunds parādīja, ka vecajam, rūdītajam kauji
niekam vēl ir spēks krājumā. Mazliet izstiepās sejas tiem līdzju
tējiem, kuri bija iedomājušies, ka cīņa jau beigusies un vajag 
tikai pāris raundu noslēgumam, lai kalējs saņemtu pēdējo trie
cienu.

Kad bokseri atkal sanāca kopā, kļuva skaidrs, ka Vilsons pilnīgi 
uzveicis sāpes, grib forsēt cīņu un paturēt iegūto iniciatīvu savās 
rokās. Tomēr vecā veterāna acīs dega tā pati drūmā uguns un tas 
pats smaids rotājās viņa lūpās. Harisons likās pat mazliet atžirbis: 
viņš augsti turēja galvu un jautri skurināja plecus. Tas atjaunoja 
manas cerības. Es redzēju, cik enerģiski viņš devās pretī Vil- 
sonam.

Vilsons sāka cīņu ar kreiso roku, bet nesasniedza pretinieku 
un tikko paspēja atlēkt sānis no Harisona labās rokas briesmīgā 
trieciena, kurš tikko neskāra viņa ribas.

—  Bravo, vecais! Tā būtu laba deva miega zāļu, ja tu būtu viņu 
trāpījis! —  izsaucās Belčers.

Atkal atskanēja kāju švīkoņa un divu vīriešu smagā elpošana, 
ko pārtrauca Vilsona cirstā, dragājošā trieciena dobjā skaņa. Ka
lējs bloķēja to ārkārtīgā mierā. Vairākas minūtes spraiga klusuma, 
tad atkal Vilsona negantais sitiens ar labo roku pa galvu. Hari
sons aizturēja to ar elkoni, smaidīdams un mādams ar galvu pre
tiniekam.

—  Sadod viņam piparus, kas ir! —  Mendoza brēca savam bok
serim, un tas metās izpildīt pavēli, bet tūliņ atradās garšļaukus, 
notriekts no kājām ar spēcīgu sitienu pa krūtīm.

—  Nu ir laiks! Zvel viņam! — iekliedzās Belčers, un kalējs pār
gāja uzbrukumā ar veselu lavīnu sitienu un saņēma pretsitienus, 
acu nepamirkšķinājis, kamēr Krabis, zaudējis spēkus, sabruka 
savā stūrī. Ab i parādīja lielisku izturību, bet šai raundā Harisons 
manāmi pārspēja savu pretinieku, tā ka pienāca mūsu kārta mest 
gaisā cepures un kliegt līdz aizsmakumam, kamēr sekundanti, 
ievilkuši Krabi stūrī, plikšķināja viņa plato muguru, līdz viņš 
atguva samaņu.

—  Nu, ko jūs tagad teiksiet? —  visi auroja rietumu provinciā
lim, atkārtodami viņa vārdus.



—  Jā, pat holandietis Sems nav izdarījis labākus sitienus, — pa
ziņoja sers Džons Leids. —  Nu, kāds tagad ir stāvoklis, ser 
Loutjen?

—  Nesteidzieties. Vēl redzēsim, kurš uzveiks.
Tomēr, par spīti pašpaļāvīgajam teikumam, smaids viņa sejā 

bija nozudis, un es pamanīju, ka viņš vienā laidā šķielē uz pūli 
aizmugurē.

No dienvidrietumiem lēni virzījās šurp milzīgs, zili sarkans mā
konis, bet es galvoju, ka tikai retais no trīsdesmit tūkstošu lielā 
pūļa pievērsa tam uzmanību. Mākonis drīz vien lika sevi manīt. 
Nokrita pāris smagu lāšu, un tūliņ sākās baismīga lietusgāze. No> 
debesīm gāzās lejup ūdens, pildīdams gaisu ar dārdoņu un šal
koņu. Apkakles sacēlās, uz galvām parādījās šalles, un, kad bok
seri atkal nostājās izejas pozīcijās, viņu ķermeņi vizēja aiz val
guma. Es paspēju ievērot, ka Belčers kaut ko dedzīgi čukst Hari- 
sonam ausī, kad tas slējās augšup no viņa ceļgaliem, un kalējs 
strupi pamet ar galvu kā cilvēks, kurš sapratis un pilnīgi piekrīt 
saņemtajiem norādījumiem.

Kādi bija šie norādījumi, tas noskaidrojās visai drīz. Harisons- 
pārgāja no aizsardzības uzbrukumā. Veiksmīgi izdarītā sitienu sē
rija pēdējā raundā bija parādījusi Belčeram un Boldvinam, ka 
Harisons ir izturīgāks un spēcīgāks bokseris nekā Vilsons, tāpēc: 
Harisonam laiks pāriet uzbrukumā. Turklāt pašā cīņas karstumā 
sākās lietus. Zāle kļuva mitra un slidena. Tai vajadzēja mazināt 
Vilsona pārmērīgo kustīgumu, un viņam nebūs vairs tik viegli iz
vairīties no pretinieka negantajiem sitieniem.

Šādā veidā visādu apstākļu apsvērums, kuru dod boksa taktika,, 
bieži vien ļauj asredzīgākam un vērīgākam sekundantam laimēt 
savam bokserim šķietami bezcerīgu cīņu.

—  Sadod nu! Sadod! —  vienā laidā sauca abi sekundanti, un 
tūkstošiem balsu mirklī uztvēra šo saucienu.

Un Harisons sadeva, tā sadeva, ka neviens no skatītājiem to 
nepiemirsīs līdz savai nāves stundiņai. Krabis Vilsons, bezbailīgs 
kā kalnu ērglis, ik reizi sagaidīja viņu ar sitienu lavīnu, bet ne
kāds cilvēcisks spēks, šķita, nekāda prasme nevarēja apturēt šā 
tērauda kolosa dragājošos uzbrukumus. Raundu pēc raunda viņš 
nepaguris uzbruka Vilsonam ar graujošiem triecieniem te no la
bās, te kreisās puses. Dažbrīd viņš aizsedzās ar kreiso roku, bet 
biežāk uzskatīja, ka aizsardzība ir zem viņa goda, taču viņa bais
mīgie sitieni bija neatvairāmi. Lietus gāzās pār viņiem abiem un, 
skalojot viņu sejas, sarkanām straumēm plūda pār viņu augu
miem, bet neviens bokseris nelikās to manot, vienīgi izdarīja tā
dus manevrus, lai lietus sistos acīs pretiniekam. Un raundu pēc



raunda bristolietis padevās, raundu pēc raunda Harisons guva 
virsroku. A r satraukumu sirdī, žēlodams šos cildenos cilvēkus un 
jūsmodams par viņiem, es dedzīgi vēlējos, kaut nākamais raunds 
būtu pēdējais, bet sauciens «Laiks!» nepielūdzami skanēja no 
Džeksona mutes, un bokseri atkal pietrūkās kājās no sekundantu 
ceļgaliem  ar saviebtu smaidu izkropļotajās sejās un jocīgiem  vā r
diem sašķeltajās lūpās. Iespējams, ka tā bija neliela uzskates mā
cība, bet dodu jums goda vārdu, ka daudzkārt savā mūžā esmu 
uzmundrinājis un iedvesm ojis sevi grūtiem darbiem, tikai atcero
ties šo dienu un sacīdams sev: vai patiešām esmu tik vārgs garā, 
ka savas dzimtenes un to dēļ, kurus es mīlu, nevarēšu izdarīt tik 
daudz, cik izdarīja šie divi cilvēki, lai iegūtu nieka slavu un savu 
biedru cieņu? Tamlīdzīgi skati var nocietināt tos, kuri jau tāpat 
bijuši cietsirdīgi, bet es jums galvoju, ka tie arī pacilā sirdi, jo



būt par liecinieku cilvēka galējai izturībai un bezbailībai ir pietie
kami pamācošs skats. Taču, ja bokss modina labas īpašības cil
vēkā, tad vienīgi šā sporta veida kaislīgs piekritējs spēs noliegt, 
ka tas var radīt arī pašus pretīgākos netikumus. Un todien mums- 
nācās skatīt gan vienu, gan otru.

Gadījās, ka tad, kad notikumi pavērsās pret bristolieti, es diez
gan bieži paslepus metu acis uz seru Loutjenu Hjūmu. Man gribē
jās redzēt, kāda ir viņa sejas izteiksme. Es zināju, cik bezbailīgi 
viņš pieņēma likmes, un sapratu, ka laime novērsusies no viņa tā
pat kā no viņa ielikteņa Krabja zem vecā boksera graujošajiem 
triecieniem. No viņa lūpām sen bija nozudis pašpaļāvīgais smaids, 
ar kādu viņš lūkojās uz pirmajiem raundiem, seja kļuvusi pelnu 
krāsā, un dzēlīgās pelēkās ačeles meta drūmus skatienus 110 biezo, 
melno, nokārušos uzacu apakšas. Nešpetni lāsti plūda no viņa lū
pām ik reizi, kad Vilsonu notrieca nokdaunā. Bet, kas mani se
višķi pārsteidza, tas bija viņa zods, kas viena laidā griezās pa 
kreisi, un īsie, skadrie skatieni, kurus viņš pec katra raunda rai
dīja ļaudīs, kuri drūzmējās aiz mums. Neiedomājamā seju jūkli es 
nespēju tūliņ noteikt, kam domāti šie skatieni. Beidzot man laimē
jās. Brašs puisietis, kura platie pleci zaļganos svārkos pacēlās virs 
apkārtējā pūļa, visai cītīgi raudzījās uz mūsu pusi, un drīz vien es 
pārliecinājos, ka tieši viņam dižciltīgais baronets slepšus dod kā
das zīmes. Nojautis ko ļaunu, es saku vērot nepazīstamo un re
dzēju, ka viņš stāv galīgi pagrimušu ļaužu bara. Nekaunīgi sub
jekti ar niknām, no ilgstošas uzdzīves uztūkušām sejām gaudoja 
kā vilki pie katra sitiena un kliedza draudus Harisonam, kad viņš 
atgriezās savā stūrī. Viņi tā plosījās, ka ārā sviedēji, mezdami ska
tienus uz viņu pusi, sāka klusu sačukstēties, apņēmušies spert 
iespējamos soļus pret varbūtējām nekārtībām.

Stundā un divdesmit piecās minūtēs aizritēja trīsdesmit raundu, 
bet lietus lija vēl stiprāk nekā iepriekš. No bokseriem plūda blīvi 
garaiņi. Rings bija pārvērties par netīru biezputru. Raunds pēc 
raunda beidzās ar nokdaunu Vilsonam, un pat man, nenorūdītam 
cilvēkam, bija redzams, cik strauji zūd viņa spēki. Viņš smagi bal
stījās uz sekundantu pleciem, kad tie veda viņu atpūsties, un 
vēlās gar zemi, līdzko viņu palaida vaļā. Tomēr ilgā prakse bija 
padarījusi viņu automātisku, jo  viņš nostājās cīņas pozīcija un 
sita —  kaut arī ne tik spēcīgi un precīzi, tomēr ar viņam parasto 
vislielāko rūpību. Pat tagad nejaušs skatītājs varētu iedomāties, ka 
viņš cīnās labāk par kalēju, jo  tā ķermeni no vienas vietas klāja 
zilumi un nobrāzumi. Šāds nejaušs skatītājs neredzētu, ka bristo- 
lieša skatiens kļuvis miglains un elpa nedabiski saraustīta.

Trīsdesmit pirmā raunda beigās Krabis bija galīgi zaudējis spē



kus. Uz trīsdesmit otro raundu viņš piecēlās bezrūpīgā drosmē kā 
vienmēr, bet izskats viņam bija kā cilvēkam, kurš tūliņ nosmaks.

—  Nu viņam jau āda pār kārti! —  Belčers izsaucās. — Tagad 
viņu var paņemt ar kailām rokām!

— Es vēl kaušos veselu nedēļu, —  nogārdza Vilsons.
— Nolādēts, man tas zēns patīk! —  iesaucās sers Džons 

Leids. —  Nekādu baiļu, nekādas vilcināšanās. Nē, kauns Jaut v i
ņam vēl cīnīties. Vediet projām šo jauno drošsirdi, vediet projām!

—  Vediet projām! Vediet projām! — kā atbalss atkārtojās tūk
stošiem saucienu.

—  Es neiešu projām! Kas drīkst ko tādu teikt? - sauca Vilsons, 
gulēdams uz sekundantu ceļgaliem pēc kārtējā nokdauna.

Viņa lepnā sirds neļauj viņam lūgt žēlastību, —  teica ģene
rālis Ficpatriks. —  Ser Loutjen, jums kā viņa patronam jādod pa
vēle, jānomet sūklis uz arēnas par zīmi, ka cīņa jābeidz.

—  Jūs domājat, ka viņš vairs nevar uzvarēt?
— Nekādu cerību, ser!
—  Tad jūs viņu nepazīstat. Viņš ir īsts dimants.
—  Es saprotu, ka vīrišķīgs cilvēks nekad nepadosies, bet jūs 

taču redzat, ka pretinieks ir daudz stiprāks par viņu.
—  Un kas tad par to? Esmu pārliecināts, ka manējais izturēs vēl 

desmit raundus.
To teicis, sers Loutjens pagriezās pa kreisi, un es ievēroju, ka 

viņš pacēla kreiso roku augšup dīvainā žestā.
— Grieziet virves pušu!... Godīgu qīņu zēnam !... —  aiz ma

nis ierēcās kāda pērkonīga balss. Atskatījies es ieraudzīju, ka brē
cējs ir tas pats veselīgais puisietis zaļganajos svārkos. Viņa brē
ciens bija norunāts signāls, jo  simtiem aizsmakušu balsu grāva 
reize kā pērkons:
— Godīgu cīņu puisim! Nost ringu! Nost!

Džeksons paziņoja: «Laiks!» —  un divi dubļiem apšļakstīti bok
seri pietrūkās kājās, bet neviens viņiem vairs nepievērsa uzma
nību. Visu skatieni bija pievērsti pūlim.

Kustība, kas sākās aizmugurē, radīja sīku ņirboņu visā pūlī. Visu 
galvas ritmiski līgojās vienā virzienā kā kviešu vārpas vēja brā
zienos. A r katru grūdienu viļņi pieauga. Veltīgi priekšā stāvošie 
pūlējās atvairīt spiedienu. Pēkšņi atskanēja skaļš brīkšķis. Divi 
statņi uzlidoja gaisā un nokrita kopā ar pielipušajām zemes pikām 
tieši ārējā ringa centrā. No spēcīgā grūdiena aizmugurē priekšējās 
rindas izklīda pa ringu šaipus aizsardzības līnijas. Sāka šaudīties 
garās pātagas. Sitienus dalīja Anglijas stiprākās rokas, bet sāpes 
un upuru kliedzieni varēja atspiest ļaudis atpakaļ vienīgi par da
žiem jardiem, kamēr jauna brāzma nemeta viņus atkal sitējiem



priekšā. Daudzi pakrita gar zemi, un pūlis devās pāri viņu ķerme
ņiem; citi niknuma uzplūdos atbildēja uz sitieniem ar savām me
dību pātagām vai rungām. Tad, kad pūlis pēkšņi pāršķīrās divās 
daļās, lai mazinātu aizmugures spiedienu, ar smagām ozola vālēm 
bruņota, mežonīga orda brāzās pa izveidojušos gaiteni uz ringu, 
kliegdama:

—  Par godīgu cīņu! Par Vilsonu!
Viņu apņēmīgais uzbrukums atdūrās pret ārā sviedējiem, 

iekšējā ringā virves pārtrūka kā pavedieni, vienā mirklī rings 
pārvērtās par cilvēku ķermeņu verdošu vērpeti: ņirbēja pātagas 
un rungas, nevarēja tikt ne uz priekšu, ne atpakaļ. Harisons un 
Vilsons turpināja savu ievilkušos divcīņu, nemanīdami, kāds haoss 
valda visapkārt, tāpat kā apkārtni nemana divi buldogi, kuri sa
grābuši viens otru pie rīkles. Lietusgāze, lāsti un sāpju kliedzieni, 
pātagu un rungu sitieni, saucieni pēc kārtības, lūgumi pēc palī
dzības, samirkušu drēbju smagā dvinga — katrs šīs ainas mirklis 
tālajā jaunībā mostas vecumā manā atmiņā tikpat skaidri, it kā 
būtu norisinājies vakar.

Mums bija grūti kaut ko saskatīt šai jūklī. Mūs vienā laidā sita 
gar zemi, lai gan mēs centāmies noslēpties aiz Džeksona un 
Bērklija Krevena platajām mugurām, kuri, par spīti rungām, ku
ras šaudījās viņiem virs galvām, joprojām skaitīja raundus un vē 
roja cīņas gaitu.

—  Rings noplēsts! Rings noplēsts! —  iekliedzās sers Loutjens 
Hjūms. —  Es griežos pie galvenā tiesneša. Cīņa beigusies neiz
šķirti.

—  Nelietis! —  mans tēvocis dusmās iesaucās.
—  Vajadzēs paziņot neizšķirtu cīņu, ser Tredžilis, —  Krevens 

sacīja.
—  Uzvara ir mana boksera pusē.
—  Ko lai dara? Nevar taču pildīt tiesneša pienākumus, kad 

katru mirkli var dabūt ar nūju pa galvu.
Pēkšņi Džeksons pārskaities metās pūlī, bet atgriezās ar no

māktu seju.
—  Viņi nozaga man pulksteni, —  viņš teica. —  Kāds puika iz

rāva man to no rokām.
Tēvocis ķēra ar roku kabatā.
—  Manējais ari pagalam.
—  Tūliņ jāpaziņo, ka cīņa ir neizšķirta, citādi viņi vēl sakrop

ļos Harisonu, —  Džeksons teica, un mēs redzējām, ka ducis bais
mīga izskata tipu ar rungām un kastetēm rokās tuvojas bezbailī
gajam kalējam, kurš cēlās kājās, lai stātos pretī Vilsonam nāka
majā raundā.



—  Ser Loutjen Hjum, vai piekrītat, ka ciņa neizšķirta?
— Jā.
—  Un jus, ser Čārlz?
— Nekādā gadījumā.
—  Bet rings taču noplēsts.
—  Nav mana darīšana.
—  Nu, tad es kā galvenais sacīkšu tiesnesis pasludina cīņu par 

neizšķirtu, lieku bokserus atsaukt un ringu noārdīt.
—  Neizšķirts, neizšķirts! —  visapkārt auroja, un pūlis mirklī iz

klīda uz visām pusēm: kājnieki metās uz Londonas ceļu, džentl
meņi steidzās meklēt savus zirgus un ekipāžas.

Harisons pieskrēja pie Vilsona un spieda viņam roku.
—  Ceru, ka neesmu jūs pārāk stipri sadauzījis?
— Es tikko turos kājās. Kā jūs?

Galva dūc kā katls. Labi, ka vismaz lietus drusku palīdzēja.
— Jā, es jau domāju, ka man gals klāt. Tā bija laba cīņa.
— Domāju gan. Nu, iesim!
Un abi bezbailīgie, vīrišķīgie bokseri devās cauri kaucošo rīkļu

rāvēju baram kā divi ievainoti lauvas cauri vilku un šakāļu 
bandai.

Un es saku: ja šodien bokss kritis tik zemu, tad galvenā vaina 
nav tiem, kuri cīnās ringā, bet vainojama tā nelietīgā, sportam 
piesmērējusies parazītu un bezgožu banda, kas stāv tikpat zemu 
salīdzinājumā ar bokseriem kā dažādi «ķirm ji» salīdzinājumā ar 
cildenajiem sacīkšu zirgiem, kurus viņi izmanto visādām netīrām 
mahinācijām.



VILIJS SĒRENSENS, 

dāņu rakstnieks

NEPAZĪSTAMAIS k o k s

Karalis bija tik ļoti aizņemts, ka viņam neatlika laika aprūpēt 
savu dārzu. Tāpēc viņam vajadzēja pieņemt dārznieku, un tas, 
kuru viņš izvēlējās no simtiem citu, bija tik centīgs, ka pats iemā
cījās latīņu valodu, lai zinātu puķu īstos nosaukumus. Tiklīdz viņa 
lielās rokas pieskārās zemei, tūdaļ uzplauka ziedi, jo  šis pieskā
riens bija kā glāsts, un pamazām karaļa dārzā uzziedēja tik dau
dzas puķes, ka bija nepieciešams divreiz tik daudz zemes, tomēr 
visā šajā ziedu daudzumā nebija neviena zieda, kuram nebūtu: 
īstās krāsas un visjaukākās smaržas.

Bet dārzā auga kāds koks, kura stumbru klāja pūkainas, mīk
stas sūnas, un tas bija gluds, bet koka galotne no agra pavasara 
līdz vēlai ziemai bija pārpilna ar tik baltiem ziediem, kas saulē 
brīnumaini mirdzēja, ka gandrīz vai aizēnoja pašu sauli. Šis koks 
bija dārza retums, jo  tāds neauga nekur citur pasaulē, tomēr dārz
nieks skaļi par to nerunāja, jo  viņš nezināja šā koka latīnisko no
saukumu un šajā ziņā atzina sevi par nejēgu. Bet savas puķes, 
kas gan nebija viņa, viņš mīlēja tikpat karsti kā savu dēlu.

Dēlu viņš, protams, mācīja par dārznieku, lai viņš vēlāk varētu, 
tāpat kā tēvs, būt karaļa dārznieks, un zēna maigais deguns pats 
no sevis sarāvās, jo  sajuta jebkura zieda smaržu. Tomēr zēns 
staigāja apkārt degunu nokāris —  laikam gan tāpēc, ka dārzā ne
varēja spēlēt bumbu. Un, kaut gan tēvs ik dienas ļāva zēnam 
iet uz ceļa sist bumbu, zēns tomēr allaž staigāja pa karaļa dārzuv 
raukdams degunu. Tikai kad viņš pienāca pie tā vienīgā koka, 
kurā kāpt tēvs viņam bija aizliedzis, viņa deguns nemierīgi raus
tījās, jo  sudrabaino ziedu smarža bija tik brīnumaina.

Kādā dienā dārznieks atklāja, ka viņa dēls pazudis. Sākumā 
viņš domāja, ka dēls būs paklausījis viņa padomam un aizgājis uz 
ceļa sist bumbu, bet uz ceļa bija redzami tikai zirgāboli, kurus ik 
dienas pie dārza nometa karaļa karietē iejūgtie zirgi, un dārznie
kam bija tādējādi v iegli dabūt savām puķēm mēslojumu. Bet to
dien dārznieks tik ļoti bija uztraucies par dēla pazušanu, ka aiz
mirsa zirgābolus uz ceļa, bet meklēja puķēs dēlu, tomēr to neat
rada.

Tad viņš izdzirda dēla balsi, kuru tik labi pazina, un viņa sirds 
uzreiz sāka īpaši pukstēt. Taču šoreiz dēla balss skanēja tik skaisti,.



ka dārznieka sirds pukstēja kaut kā savādāk. Cik vien aši kājas 
viņu nesa, viņš aiztraucās pāri kādai skaistai puķu dobei pie ne
pazīstamā koka. Koka galotnē starp mirdzošajiem ziediem bija re
dzama viņa dēla seja.

—  Paskat, zēn, — kā gan tu varēji uzrāpties pa to glumo 
stumbru? —  dārznieks sauca.

—  Es aizņēmos no elektriķa izliektās kurpes, —  zēns no augšas 
lepni atbildēja. Dārznieku ziedu spēcīgā smarža jau bija pa da]ai 
apdullinājusi, un viņš baidījās zaudēt samaņu, tomēr vispirms gri
bēja dabūt lejā dēlu un lielās baismās sauca:

—  Kāp lejā, zēn, raugi, ka nenokrīti un nenolauz sev sprandu!
—  Es nevaru nokāpt, kurpes es noāvu un nosviedu zemē, lai 

nenotrieptu ziedus.
Vecais dārznieks vairs nedomāja par savu nevarību, bet mek

lēja izliektās kurpes. Pat kad jau bija satumsis un viņš vairs nekā 
nesaredzēja, viņš joprojām meklēja kurpes, bet tās visā dārzā 
nebija atrodamas. Tad viņš raka zemi; kad bija paracies zem nepa
zīstamā koka un kurpes atradis, viņš tomēr atradās tik tālu no 
dēla, ka nevarēja tam kurpes aizsviest.

—  Ak manu dieniņ, esmu tik vecs, ka nevaru kurpes aizsviest 
tik tālu, kā tu tās esi nosviedis lejā, —  viņš nopūtās.

—  Nebēdājies, tēt, man te augšā ir tik jauki.
—  A k  tu, muļķa zēn! —  dārznieks nikni sauca. —  Kad iestā

sies sals un galotnei nobirs lapas, tu nokritīsi un salauzīsi sprandu.
—  Tas nekas, tu tikai uzlej ūdeni tajā vietā, kur es nokritīšu 

zemē, un es izaugšu par ziedošu koku un dziedādams sēdēšu tā 
galotnē.

—  Nerunā blēņas, — dārznieks atteica un nezināja, ko lai vēl 
saka.

Kad iestājās sals un uzkrita tīrs sniegs, arī nepazīstamajam ko
kam nobira lapas; tās krita uz baltā sniega tik košas, ka sniegs 
šķita gandrīz vai pelēks. Bet, kad pēdējā lapa bija nokritusi, zē
nam vairs nebija kur pieturēties un viņš tik spēji novēlās lejā, ka 
iekrita zemē. Sirmais dārznieks raudāja un gribēja izrakt dēlu, bet 
zeme bija tā sasalusi, ka neviena lāpsta negāja tajā iekšā. Tad 
dārznieks runājās pats ar sevi, kā to dara veci cilvēki, un viņam 
jau arī nebija neviena, ar ko parunāties.

— Uzlej ūdeni — ak tu, muļķa zēn! Ko tas līdzēs — ūdens taču 
tūdaļ sasals ledu.

Un tomēr viņš laistīja zemi, kā to bija lūdzis dēls, ūdeni iepriekš 
sasildījis, jo  cerēja, ka siltais ūdens varbūt atkausēs sasalušo zemi.

Tad no zemes tik strauji izšāvās nepazīstams koks, ka zēns, kas 
tajā sēdēja, slīdēdams garām, pat nepaguva noglāstīt tēva roku.



Pret debesim pacēlās vesels mākonis brīnumainu, smaržīgu ziedu, 
un koka stumbrs bija tik glums, ka šāvās augšup gluži kā sprāgst
viela. Un šis koks stāvēja blakām otram nepazīstamajam kokam 
un, par spīti aukstajai ziemai, pilns ar mirdzošiem ziediem, un 
zēns tur augšā dziedāja līksmi, lai gan viņam mugurā bija vasaras 
svārki ar īsām piedurknēm un īsas bikses.

—  Kāp je l zemē, zēn, —  dārznieks sauca, —  tu taču zini, ka 
notiks tapat kā iepriekš, tu kritīsi un lauzīsi kaklu!

—  Ko niekus! —  zēns atteica un joprojām dziedāja. —  Es taču 
zinu, kas notiks. Tu tikai aplaisti zemi, kur es nokritīšu, un es 
atkal izaugšu par ziedošu koku un sēdēšu galotnē dziedādams.

— Tu nu gan runā kā tīrais bērns, vai tu nekad nepieaugsi? — 
vecais dārznieks pukojās.

Visu jauko pavasari un visu silto vasaru zēns dziedāja koka ga
lotnē un nepazīstamie koki smržoja tā, ka cilvēki jūdzēm tālu no 
šīs brīnumainās smaržas apreiba. Visi devās it kā svētceļojumā 
pie abiem nepazīstamajiem kokiem karaļa dārzā; jā, arī pats ka
ralis, lai gan darba noslogots, tomēr piebrauca savā karietē un 
atrada laiku ne tikai aprunāties ar krietno dārznieku, bet apbal
voja viņu ar ordeni un vēlīgi apjautājās par viņa dēlu.

.— Ak, kungs un karali, —  sirmgalvis raudādams atbildēja,
—  viņš kāpelē pa kokiem no rīta līdz vakaram, un man ne brītiņa 
nav miera, vienreiz viņš jau novēlās zemē.

Tad karalis smiedamies uzsita sirmajam dārziniekam pa plecu.
— Tajā vecumā zēni visu ko var izturēt. A r ī kroņprincis ne 

vienu reizi vien salauzis atslēgas kaulu, kad kāpelēja manas kara
lienes bumbierē. Nav jau labi runāt pašam par sevi. Bet ja manā 
jaunībā būtu bijuši tādi koki! Jā, man taču jāzina, kā šo koku 
sauc latīņu valodā.

Tur nu stāvēja sirmais dārznieks, kas bija kļuvis par galma 
dārznieku, jo  zināja visas puķes nosaukt latīņu valodā, bet tieši tā 
koka, kurš bija izpelnījies karaļa vēlību, nosaukumu latīņu va
lodā viņš nezināja. Un, baidīdamies, ka, atzīstot šo nemākulību, 
viņu atlaidīs no amata un viņš būs šķirts no dēla, viņš pavisam 
klusā balsī, itin kā baiļodamies lielīties ar savām zināšanām, sa
cīja:

—  A r b o r  i n c o g n i t a  — bet tas nebija koka nosaukums, tas 
tikai nozīmēja, ka koka nosaukums ir nezināms.

—  Jā, jūs esat varens vīrs, —  karalis apmierināts sacīja. Kad 
karalis bija aizgājis, sirmais dārznieks devās pie nepazīstamā koka 
un sauca:

— Karalis apjautājās par tevi. Kāp tūdaļ zemē!



—  Ka lai es nokāpju? —  zēns atsaucas. Un dārznieks nopūtas, 
jo  nezināja, ko atbildēt.

Bet, kad iestājās rudens un pirmās lapas sāka krist, dārznieks 
aizgāja pie ugunsdzēsēju priekšnieka, ne jau lai izlūgtos uguns
dzēsēju kāpnes, jo  nebija tik garu kāpņu kā nepazīstamais koks, 
bet viņš lūdza, lai aizsūta četrus ugunsdzēsējus ar tīklu, kurā uz
tvertu viņa dēlu, kad tas lēks zemē no koka. Bet ugunsdzēsēju 
priekšnieks varēja sūtīt savus ļaudis tikai tad, ja izcēlās uguns
grēks, un, kaut gan dārznieks viņu lūdzās, ceļos mezdamies, viņš



tomēr nevarēja sūtīt savus cilvēkus, jo  viņam bija jāievēro uguns
dzēsības noteikumi.

Atceļā dārznieks nopirka vislielāko cirvi, kādu dabūja: nu viņš 
gribēja koku nocirst. Viņš saprata, ka tas būs viņa mūža smagā
kais darbs, jo  koka stumbrs bija gluds un resns, un kas gan uz
ņemsies viņam palīdzēt nocirst koku, kurš bija izpelnījies karaļa 
labvēlību.

— Nenocērt koku! —  zēns sauca, ieraudzījis tēvu ar milzīgo 
cirvi. —  Koks krītot sašķaidīs visas tavas puķes.

Puķes tik un tā novītis, jo  gaiss tādas smaržas piesātināts, 
ka ziediem tā pietrūks, — dārznieks atteica un sāka cirst, bet cir
vis slīdēja pa glumo sūnu un vairāk šķēla gaisu nekā koku.

Necērt, tēvs, karalis tevi atlaidīs, un no kā tu tad dzīvosi?
Es vairs neesmu cienīgs būt par karaļa dārznieku, jo  esmu 

viņam melojis, —  dārznieks atteica un iecirta cirvi tik spēcīgi 
stumbrā, ka nevarēja izvilkt vairs ārā. Tad zēns baismīgi iebrēcās 
un visi putni aizlaidās projām no dārza.

— Tēt, tēt, necērt: koks gāzīsies, un es nokritīšu un lauzīšu 
sprandu!

—  Tavā vecumā zēni visu ko var izturēt, un tu jau zini savu 
laimi.

Un dārznieks rāva no visa spēka cirvi, beidzot to izrāva ar tādu 
speķu, ka pats atkrita zemē starp puķēm, un viņa mati bija pilni 
ar ziediem, kad viņš no jauna piecēlās un ņēmās cirst. Visu nakti 
viņš nopūlējās, bet visvairāk laika prasīja izvilkt cirvi no stumbra. 
Rita miglā koks gāzās, un zēns brēca tik baismi, ka sirmgalvim 
sirds stājās pukstēt. Taču viņš skrēja lielo ceļa gabalu, kamēr no
nāca pie koka galotnes. Tur gulēja brīnumaini baltu ziedu ķekari, 
un vecais nometās ceļos un meklēja ziedos, uzmanīgi tos pašķir
dams, lai savā dedzībā nesaskrāpētu dēla seju. Un pašā apakšā, 
kur ziedu vairs nebija, gulēja dārznieka dēls ar salauztu kaklu. 
Sirmgalvis bija skrējis tik žigli, ka no zēna lielās brūces vēl tecēja 
siltas asinis.

Tuvu un tālu cilvēki bija dzirdējuši briesmīgo brēcienu un va
reno troksni, kad koks nogāzās, un tagad bariem brāzās šurp. Pats 
karalis traucās savā karietē, neļaudams pat nomest zirgiem zirg- 
ābolus parastajā vietā pie dārza. Cilvēki godbijīgi pašķīrās, un 
karalis izkāpa no karietes, tad atskanēja urā saucieni.

—  Ko jūs esat izdarījis ar a r b o r  i n c o g n i t a ?  —  karalis sa
pīcis sauca.

— Itin neko, karaļa kungs, — sirmgalvis čukstēja, un pār viņa 
vaigiem ritēja asaras. Tad karalis iekoda lūpā un klusēja un visi 
cilvēki nožēloja nabaga sirmgalvi, kurš stāvēja tur kā vājprātīgs



ar ziediem matos. Un, kaut gan dārznieks bija melojis karalim, to
mēr karalis lika, lai sirmo dārznieku viņa karietē aizved uz 
psihiatrisko slimnīcu, un visi pašķīra ceļu karietei un sauca: 
«U rā!»

Psihiatriskā izmeklēšana vēl nebija beigusies tajā dienā, kad ap
bedīja dārznieka dēlu, tomēr sirmgalvim atvēlēja ierasties kap
sētā. Un, kad viņš tā stāvēja pie vaļējā kapa, kur šķirstam bija uz
bērtas tikai dažas saujas zemes, visi saprata, kas ar sirmgalvi 
noticis, jo  viņš trīsošā balsī lūdza, lai kapracis atnesot kausu silta 
ūdens, ko ieliet kapā. Kapracis pavērās uz karali, kas arī piedalī
jās bērēs, un karalis piekrizdams palocīja galvu, bet pats nodūra 
acis un cieši saknieba lūpas.

Kausu atnesa, bet sirmgalvja rokas tā trīcēja, ka ūdens šļakstī
jās ārā, tomēr, kad pirmās lāses uzkrita zēna šķirstam, gar pār
steigto cilvēku acīm uzšāvās mirdzošs un smaržīgs ziedu mākonis 
un glumais, sūnām klātais stumbrs uzslējās tik augstu, ka pat ne
varēja saredzēt tā galotni. Bet pār kapsētu plūda brīnumaina 
smarža.

—  Viņš ir dzīvs! —  sirmais dārznieks izsaucās, nomezdamies 
ceļos un aizklādams seju ar lielajām plaukstām.

Visi pavērās uz viņu, nedroši smaidīdami un nezinādami, ko 
sacīt.

Smaržīgo klusumu, nokāsējies, kā jau piedienas, vairākkārt pār
trauca karalis un sacīja:

—  Liekas, ka ir vēl viens a b o r  i ņ c o g n i t a .
Sie vārdi nākamajā dienā bija iespiesti laikraksta pirmajā lap

pusē, tur bija vieta arī rakstam par sirmo dārznieku. Protams, 
dārznieka amatu viņam vajadzēja pamest, tomēr, ņemot vērā viņa 
lielās latīņu valodas zināšanas, karalis bija viņam atvēlējis strādāt 
par kapsētas dārznieka palīgu.

Kapsētas dārznieks ne jau velti ieņēma šo amatu; viņš bija labs 
cilvēks un no sirmgalvja neprasīja nekādu darbu, bet ļāva, lai viņš 
dara, kas pašam tīk. Un ik dienas no rīta līdz vakaram bija re
dzams, ka mirstošais dārznieks kūņājas pie sava dēla kapa ap ne
pazīstamo koku, kura galotne pazuda debesīs, ka to pat nevarēja 
saredzēt.

Paklau, viņš vēl joprojām dzied! — viņš teica visiem cilvē
kiem, kas gāja viņam garām, un cilvēki piekrizdami māja ar 
galvu, lūkodamies zemē un cieši sakniebuši lūpas.



ENRIKE SERPA, 

kubiešu rakstnieks

PRETEJI PIENĀKUMAM

Kad jauno vēsti paziņoja kapteinim Agramontem, kuru viņa 
vienkāršās izturēšanās un labsirdības dēj dumpinieki sauca par 
Vecāko brāli, drūmu domu pārņemts, viņš nebilda ne pušplēsta 
vārda. Viņa sejā, kas parasti izskatījās gudra un mierīga, parādī
jās noslēgtības izteiksme, kas allaž rodas cilvēkiem, kuri pūlas at
minēt kādu grūtu mīklu.

—  Vai tu to droši zini? —  brīdi klusējis, viņš vaicāja seržantam, 
kas viņam to pastāstīja.

—  Viņš to runā pilnā balsī. Zvērēja, ka pie pirmās izdevības pa
došoties spāniešiem. Bet es domāju, mūsu puiši viņam nedos laika 
to izdarīt. Tie viņam apgriezīs sprandu, kad viņam tas nepavisam 
nenāks prātā. Kastiljo visu rītu nezināja, kur dēties, un lādēja 
neliešus, kas dezertē. Manuprāt, viņš gribēja piespiest Ernandesu 
pasacīt to skaļi, lai pats ar to izrēķinātos.

— Pasaki Ernandesam, lai viņš atnāk pie manis!
Palicis viens, kapteinis joprojām domāja par Ernandesu Truhiljo 

un par tām sekām, kādas var būt Ernandesa rīcībai. Gadījums bija 
tik neparasts un šķita tik neiespējams, ka kapteinis apmulsa: var
būt Ernandesu nav pareizi sapratuši, vai arī viņš kaut ko pateica 
nepadomājis? Līdz šim kapteinis bija akli uzticējies saviem ļau
dīm: viņi devās pretī nāvei ar smaidu sejā, svēti ticēdami nāka
majai brīvībai. Protams, viņš apjēdza, ka viņu stāvoklis kļuva aiz
vien ļaunāks. No simt astoņdesmit dumpiniekiem, kuri atradās 
viņa vienībā pagājušajā mēnesī, bija palikuši sešdesmit seši vīri. 
Viņus pat vairs nevarēja, kā pirms dažām nedēļām, saukt par 
strēlniekiem. Jo vienībā tikai ar pūlēm varēja saskaitīt trīsdesmit 
karabīņu un trīssimt patronu. Zaldāti staigāja noplīsuši, basām kā
jām. Dažiem mugurā nebija nekā cita kā neģērētas ādas gabals, ko 
ap gurniem saturēja josta, pie kuras karājās robota mačete paš
taisītā makstī, kas bija darināta no palmu koka. Trūka pārtikas. 
Pa vakardienu izdevās sadabūt tikai guaijabus un savvaļas anana
sus, no kuriem sūrstēja lūpas un asiņoja smaganas. Šādos apstāk
ļos viena cilvēka dezertēšana varēja radīt katastrofu, jo  iedragātu 
dumpinieku ticību uzvarai — ticību, kas bija nepieciešama, lai 
izturētu visgrūtākos pārbaudījumus. Jautājums bija sevišķi no
pietns, jo  runa bija par Ernandesu Truhiljo — par vienu no tiem.



sešiem vīriem, kuri pirmie bija sekojuši kapteinim, kad vipš no
lēma pievienoties revolucionāriem.

Agramontes prātojumus pārtrauca Ernandesa Truhiljo ieraša
nās. Tas bija ap divdesmit četri gadi vecs puisis lielām acīm, ener
ģisku zodu un cieši sakniebtām lūpām. Piegājis klāt kapteinim, 
vipš jautāja:

—  Jūs gribējāt mani redzēt?
—  Jā, mums jāaprunājas, — sacīja Agramonte, uzmetis viņam 

paviršu skatienu. Un, norādījis uz pašdarināto šūpuļtīklu, kas bija 
iekarināts starp diviem kokiem, piemetināja: —  Sēdies!

—  Paldies! Es labāk pastāvēšu, —  dobjā balsī atbildēja Ernan
dess. Viņš stāvēja, atspiedies ar muguru pret sienu, sabāzis rokas 
kabatās, izaicinoši skatīdamies kapteinī.

—  Man stāstīja, ka tu gribot padoties spāniešiem. Vai tā ir 
taisnība? —  vaicāja kapteinis Agramonte, lūkodamies Ernande- 
sam tieši acīs.

Tas centās izturēt viņa bargo skatienu, bet nevarēja un nodūra 
galvu.

—  Jā, tie nav meli.
—  Izņem rokas no kabatām, kad ar tevi runā komandieris!
Ernandess Truhiljo paklausīja, kaut gan negribīgi.

—  Nu, un kā —  vai esi jau izlēmis?
—  Jā, es vairs nespēju. Tā nevar ne dzīvot, ne karot. Paskatie

ties uz mani!
Ernandess drūmi pacēla rokas, rādīdams kapteinim kankarus, 

kas tik tikko apsedza viņa augumu: krekls ar īsajām piedurknēm 
bija vienos caurumos, un bikses nesniedzās pat līdz ceļiem.

—  Nu, tu nemaz neizskaties slikti. Tev pat zābaki ir. Ja visi 
mani puiši varētu ar to lepoties! Tu, var sacīt, esi pat elegants. 
Starp citu, es tevi saprotu. Dzīve mums nav viegla, un arī nāve 
staigā pārāk tuvu. Maz prieka katru dienu būt. apdraudētam! 
Daudz jautrāk ir pastaigāties ar meičām, patīkamāk izklaidēties sa
lonos nekā spraukties cauri šiem meža biezokņiem. Daži tādu dzīvi 
neiztur. Un nevajag viņus bargi nosodīt. Kāpēc? Gluži otrādi, viņu 
bērnišķīgais vājums ir jānožēlo.

Ernandesa vaigi iekvēlojās, it kā viņam kāds butu iesitis pa seju.
—  Jums nav tiesību tā runāt! Es biju ar jums kopā kopš paša 

sākuma un vienmēr esmu izturējies godprātīgi. Nekad es neesmu 
vilcinājies, ja bija jāiet pretī briesmām. Un pierādījums ir tas, 
ka jūs grasījāties paaugstināt mani par leitnantu.

—  Jā, bet tas bija agrāk. Tagad vairs ne. Man šķiet, ka tagad 
briesmas tevi baida. Tādā brīdī, kad mēs visvairāk esam vajadzīgi 
revolūcijai, tu gribi aiziet. Viens no pirmajiem, kuri tai pievieno



jās! Un es l.o nožēloju. Ļoti nožēloju. Ja vien varētu, es darītu 
visu, lai tu būtu apmierināts. Es daudz ko dotu, ja varētu tev uz
dāvināt pāri lakādas kurpju, parādes svārkus un pēdējās modes 
platmali. Droši vien ari mazliet pūdera tev ļoti noderētu. Vai ne?

— Ak  jūs par mani ņirgājaties? Bet tas neaizkavēs manu aizie
šanu!

—  Es tevi neturu! Mums vajadzīgi vīri, kas cīnās brīvprātīgi. 
V īri ar skaidru dvēseli un karstu sirdi, kuri kaujās meklē upur- 
altāri, nevis priekus un baudas. Zelts šeit kļūst cietāks, bet svins 
izkūst. Ko gan es panāktu, neļaudams tev aiziet? Vienīgi varbūt 
sagādātu barību vanagiem. Man tas nemaz nepatīk. Es tevi nelū
dzu palikt! Nekādā gadījumā! Bet tu zini, ka es to būtu varējis 
izdarīt. Tā taču ir?

Nesaņēmis atbildi, kapteinis Agramonte turpināja:
—  Nē, lai tevi pakar mūsu ienaidnieki! Vājo aiziešana ir sti

muls spēcīgajiem. Dezertieru negods dos mums spēku uzvarēt. N e
viens nevarēs teikt, ka Agramontes vīri nogalinājuši neaizsargātu 
cilvēku, pat ja šis cilvēks grasās dezertēt un goda kodekss prasa 
viņa nāvi. Turklāt mēs tev esam pateicīgi par visu, ko tu esi darī
jis Kubas labā. Un neaizmirsīsim, ka agrāk arī tu biji drošsirdīgo 
vidū. Kad tad tu gribi aiziet?

— Ja jūs mani nepakārsiet —  kad vien varēšu. Pirmajā izdevī
gajā gadījumā.

—  Tad tu to vari izdarīt šodien pat. Gribi? Mums ir četri zirgi. 
Vienu no tiem vari ņemt.

—  Vai jūs runājat nopietni?
—  Protams. Tātad: kad tu iesi prom?
Ernandess Truhiljo klusēja. Kapteiņa vārdi iespiedās viņā un 

dedzināja sirdi kā izkausēta metāla strūkla. Viņš bija gaidījis 
smagu izskaidrošanos, kuras laikā viņam varēja draudēt lode 
pierē, bet vēlāk lauku karatiesa un karātavas. Un pēkšņi noticis 
tas, ko viņš nemaz nebija gaidījis. Kapteiņa rīcība viņam likās 
neticama, bet augstsirdība satrieca līdz sirds dziļumiem. Kapteiņa 
vārdi, kuri bija rupji, bet pilni cēla patriotisma, brīžam sarkastiski, 
bet kuros strāvoja neskaidrs maigums un neizteikts žēlums, viņu 
dīvaini ietekmēja. Viņa apjukumam jaucās klāt sirdsapziņas pār
metumi un tieksme pierādīt savu vīrišķību.

Turklāt ari viņa sirds negribēja samierināties ar pieņemto lē
mumu. Padoties niknākajam ienaidniekam! Viņš saprata, ka rīko
jas tā pēc inerces, paklausot kaut kādam neskaidram impulsam, 
bet nespēja sev nekā darīt. Sākumā jau ideja vien padoties spāņu 
varas iestādēm izraisīja viņā smaidu —  tik aplama tā viņam likās. 
Radās ari jautājums: «Bet ko viņi ar mani darīs?» Pēc tam viņš



sāka par to domāt nopietnāk. Un beidzot šī doma kļuva par uz
mācīgu ideju un turēja viņa nervus pastāvīgā saspringtībā tikpat 
kā uzvilktu stiepli. Viņš mēģināja uzveikt sevi ar gribasspēku, bet 
no tā viņam kļuva vēl smagāk. Jo vairāk viņš šo ideju apspieda, 
jo  stiprāk tā viņu mocīja. Bija brīži, kad viņa dvēseles mokas 
kļuva gluži neizturamas. Viņš juta, ka sirdi sagrābj nāvīgas skum
jas, un viņa deniņus pārklāja saltas sviedru lāses. Un viņš slīka 
šai drausmīgajā šausmu un kauna sajūtā, kas viņam lika slēpties 
no biedriem aiz bailēm, ka, redzēdami viņu tādā stāvoklī, tie va
rēs uzminēt viņa domas. Un, beidzot, cenzdamies pats sev pierādit, 
ka uz dezertēšanu viņu nemudina bailes no nāves, viņš pastāstīja 
biedriem par savu lēmumu, kaut arī saprata, ka viņu par to var 
pakārt.

Un pēkšņi briesmu vietā, kurām Ernandess bija sagatavojies, 
viņš sastapa Vecākā brāļa labsirdību un līdzcietību. A iz kauna va
rēja vai nomirt! Viņam gribējās vai zemē ielīst.

Redzot, ka Ernandess klusē, Agramonte turpināja:
—  Ej prom, nepārdomā vairs un izdari to šodien pat!
Un pēkšņi Truhiljo atmiņā atausa zvēresta vārdi, kurus viņš bija 

teicis, iestādamies dumpinieku —  revolucionāru rindās. Atcerējās 
biklo skūpstu, ko viņam bija sniegusi līgava, vēl pavisam jauna 
meitenīte, kas košļāja lūpas, lai neapraudātos un lai pēdējā brīdī 
pirms šķiršanās neapbēdinātu savu līgavaini, ar kura drosmi viņa 
tik ļoti lepojās, atcerējās, kā viņu svētīja sirma māte, kas atvado
ties stāstīja viņam par tēvu, kurš cīnījies par Kubu 1868. gada 
karā...

Un, kamēr Ernandess Truhiljo to visu atcerējās, kapteinis Agra
monte novilka savu rupji salāpīto, ar iesarkanajiem māliem no
ziesto kreklu un no palmu šķiedrām darināto platmali. Viņš turēja 
šos apģērba gabalus rokās, un sejā viņam bija mulsa izteiksme kā 
cilvēkam, kurš pasniedz pārāk vienkāršu dāvanu. Tad viņš snie
dza platmali un kreklu Ernandesam un sacīja tādā balsī, it kā 
lūgtu piedošanu:

Še, ņem. Piedod, ka tik apvalkāti. Tomēr tev būs pieklājī
gāks izskats, kad tu padosies spāņiem.

Ernandess Truhiljo aiz izbrīna pārvērtās sejā.
—  Kā tad tā, kaptein? Un jūs?
—  Neuztraucies! Mani puiši diez vai nosarks, ja ieraudzīs mani 

bez krekla. Lai manas krūtis ir pilnīgi atsegtas ienaidnieka lo
dēm!

Uz mirkli viņš apklusa. Tad turpināja:
—  Gribu lugt no tevis vienu pakalpojumu. Nav vajadzīgs, lai



spāņi zinātu, kd mums nav ieroču. Ņem manu revolveri. Es iztikšu 
tikai ar mačeti.

Ernandess Truhiljo gribēja kaut ko sacīt, bet vārdi iestrēdza 
rīklē, un viņš tikai izgrūda kaut kādu nesaprotamu skaņu. Beidzot 
viņš šņukstēdams izdabūja:

— Kaptein! Nevajag, kaptein!
Viņa galva noslīga lejup no lielā nožēlošanas smaguma. Labu 

brīdi viņš stāvēja nekustēdamies. Pēc tam pacēla uz kapteini 
asaru aizmiglotās acis:

—  Kaptein! Es biju gļēvulis un nodevējs! Lai Kuba man piedod! 
Zvēru, ka jau pašā pirmajā kaujā savu vainu izpirkšu. Es... e s ...

Un nekā vairāk nepateica. Viņš pagriezās, grasīdamies iet prom, 
un, grīļodamies kā piedzēries, paspēra dažus soļus.

Pēkšņi kapteiņa balss viņu apturēja:
—  Tātad tu paliec? Nu, tad apkampsimies, velns parāvis!
Viņi cieši apskāvās, un Fransisko Ernandess Truhiljo, dumpi

nieks, kas, nedrebēdams varēja lūkoties nāvei acīs, kā mazs puika 
skaļi šņukstēja uz Vecākā brāļa pleca.



K A R M E N A  BAESA, 

meksikāņu rakstniece

PUTNU LAUPĪTĀJA

Kāpdama augšup pa trepēm, mana māsa Lusija pēkšņi ieraudzīja 
zem kājām kādu mazu, nožēlojamu kamolu, kas neveikli mēģināja 
uzrausties uz kāpiena.

Šis pelēkais, neizskatīgais kamoliņš acīmredzot bija šeit ieklīdis 
no ielas un ļoti izskatījās pēc gumijas bumbiņas, pelēna vai gluži 
vienkārši pēc samudžinātu matu pinkuļa.

Kad Lusija noliecās un pastiepa roku, noskaidrojās, ka kamoliņš 
ir putnēns —  tas izpleta nevarīgos spārniņus un mēģināja uzlidot 
gaisā. Uzspurdzis augšā, pa atvērto logu tas ielidoja mūsu virtuvē 
un apmetās aiz krāsns, starp gāzes vara caurulēm un tukšajām 
kokakolas pudelēm.

Tur tad mēs to noķērām —  nožēlojamu, vienkāršu spalvu kuš
ķīti, siltu kamoliņu, kas trīcēt trīcēja aiz bailēm. Anhela atnesa 
būrīti, un mēs tajā ietupinājām putnēnu. Sadrupinājām tam maizi, 
ielējām apakštasītē ūdeni, bet putnēns nepieskārās nedz maizei, 
nedz ūdenim. Viņš ielīda mūsu meldru būrīša kaktiņā, skatīdamies 
uz mums ar savām melnajām actiņām, un varēja redzēt, ka viņa 
mazā sirsniņa dauzīt dauzās.

Kad putnēna māte uzzināja, ka viņas dēls ieslodzīts būrī, tālajā 
mājas stūrī, viņa pameta koka galotni Insurgentu prospektā un 
sāka lidot riņķī, gan kā akmens krītot uz leju, gan pakarinoties 
gaisā blakus logam, cenzdamās ieraudzīt savu mazuli.

Viņa tam kaut ko stāstīja, un tas vairs netrīcēja kā agrāk, bet 
tupēja pieklusis un kaut ko gaidīja, ko —  mēs varējām tikai mi
nēt. Pēc tam ieradās tēvs, un viņi abi ņēmās putnēnam tik maigi- 
un tik pārliecinoši stāstīt, ka gūsteknis, šķiet, noticēja drīzai at
brīvošanai.

Pamazām vecāki kļuva tik droši, ka, mūs nemaz neievērojot, va 
ronīgi mēģināja iekļūt mājā. Mēs atvērām logu, un viņi sāka pie
nest gan kādu zaļumiņu, gan kāpuru, uzmanīgi to ielikdami put
nēna atvērtajā knābī. Bet dažreiz viņi atlaidās tāpat vien, lai put
nēnu apmīļotu un pateiktu tam kaut ko, ko saprata vienīgi viņi 
trīs.

Pamazām mēs apradām ar saviem spārnotajiem apmeklētājiem 
un rītos, aiziedami no mājām, atstājām istabas logu atvērtu, lai 
putnēna vecāki varētu atlidot, kad vien tiem ienāk prātā.



Reiz pievakarē, kad es nācu mājās, mani pārsteidza lielais 
bērnu, putnu, runču un kaķu bars uz milzīgās kaimiņu ēkas pla
kanā jumta. Aizrāvušās ar tādu skatu, vejas mazgātājas joprojām 
noņēmās ar veļas izgriešanu, kaut tā jau bija sausa, un puikas ga
līgi aizmirsa nesagatavotās stundas.

No daudzajiem putniem, kas bija satupušies uz televīzijas an
tenām, vakara mijkrēslis, šķiet, bija kļuvis tumšāks. Kaimiņu 
runču acis zvēroja asinskāre, bet cilvēku acis bija valgas no viņus 
pārņēmušā maiguma. Bērni notiekošo vēroja klusēdami, bet spār
notie ciemiņi bija sacēluši tādu troksni, it kā mēģinātu izdzēst 
robežu, kas pastāv starp cilvēku un putnu jūtu izpausmi.

Tad nu es uzzināju, kas te notiek. Māte pastāstīja, ka likusi ma
nai māsai būrīti uznest uz mūsu mājas jumta, māsa atvērusi dur
tiņas un atstājusi putnēnu vienu. To ieraudzījuši, mūsu putnēna 
vecāki sākuši lēkāt ap būrīti. Kad šis maziņais, neglītais radījums 
izvēlies ārā no būrīša, viņi kļuvuši bezgala priecīgi. Putnēns atvē
ris savu milzigo, dzelteno knābi un neziņā sastindzis. Vecāki v i
ņam kaut ko stāstījuši satrauktā balsī —  acīmredzot mudinādami 
lidot prom.

Viņu uzmundrināts, putnēns palēcās uz augšu. Pēc tam vēlreiz. 
Tad vēl —  jau augstāk. Vēl un v ē l . . .  Beidzot, juzdamies drošs, 
putnēns uzspurdza gaisā un laidās uz spilgti zaļajām koku galot
nēm Svētā Martina parkā.

Bet, kad viņš lidoja pāri šaurajam, iekšējam pagalmiņam, ne
mākulīgie spārniņi pēkšņi vairs neklausīja, un viņš kā akmens 
krita le ju p ... Tagad, aiz šausmām sarāvies kamolā, viņš tupēja 
senjoras Esteresitas Valeras dārziņā, aizlīdis aiz tovera, kurā zie
dēja albaaka1.

Vecāku satraukums bija neaprakstāms. Sākumā viņi gribēja tam 
palīdzēt no turienes tikt ārā, pieprasīdami, lai tas atkal mēģina pa
celties gaisā. Bet mazais, tikko spalvas ieguvušais radījums nekādi 
nevarēja pārkļut pāri mūra sienai. Nāca virsū tumsa, un vecāki 
uztraucās aizvien vairāk un vairāk. Jo sevišķi viņus baidīja tu
vuma glūnošie runči, kas uz putnēnu meta izsalkuma pilnus ska
tienus.

Tad vecāki nolēmuši meklēt palīdzību no malas un sākuši saukt 
šurp draugus. Uz jumta salasījās milzīgs bars putnu. Viņi, ar žē
lumu noskatījušies uz nelaimē iekļuvušo bēdubrāli, sasaucās ar 
viņiem vien saprotamiem vārdiem, kaut ko tam sirsnīgi stāstīja ... 
Viņi tur ilgi tupēja, sametušies uz visām kaimiņmāju antenām. 
Daži no vistuvākajiem ģimenes draugiem šad tad nolaidās lejā, lai

1 Tropu augs ar baltiem, smaržīgiem ziediem.



parunātu ar mazo gūstekni aci pret aci. Putnēns tikai vāji čiep
stēja, kamēr augšā vesels bars viņa spārnotās ģimenes draugu ne
pārtraukti raidija gaisā visai dīvainus, traģisma pilnus saucie
nus.

To redzēja visi mūsu mājas bērni. Kalpones — lauku meičas, 
kas ir tik jūtīgas pret visiem šķietami šikiem notikumiem, —  pa
meta visus mājas darbus un klusēdamas vēroja traģēdiju, kas risi
nājās zeltainajā saulrieta mijkrēslī, kamēr runči, cits uz citu šķībi 
blenzdami, laizījās, priecādamies par gardajam vakariņām...

Nespēdama izturēt, māte mani sūtīja putnēnu glābt. Te nu man 
bija jāķeras pie vienas otras viltības. Es pieklauvēju pie Esteresi- 
tas durvīm, kura vēl par notikušo nekā nezināja, un lūdzu, lai viņa 
mani ielaiž savā dzīvoklī. Ievedusi mani dzīvoklī, viņa apjautājas, 
kas noticis, uzreiz visu saprata, atvēra man logu un palīdzēja uz
rāpties uz plakanā jumta, un no turienes es viegli nokāpu iekšējā 
pagalmiņā.

Tur es tūdaļ devos uz toveri ar albaaku, meklēdams vispārējā 
satraukuma vaininieku.

— Kaktā!
— Paskaties pašā kaktā! —  sauca man no augšas.
Es pacēlu galvu, un manām acīm pavērās neparasts skats: no v i

sam četrām pusēm manī raudzījās ziņkārīgas bērnu un līdzcietī
gas lauku meiču acis. Sīs melnējošās galvas uz vēl zilās debess 
fona pastiprināja notikuma dramatismu. Mazliet tālāk —  uz kai
miņu namiem un mājā, kurā atradas aptieka, — arī bija sapulcē
jies daudz ļaužu, un visi skatījās, kā es glābju putnēnu.

Es piegāju pie stūra tovera un paņēmu rokās silto kamoliņu. 
Putnēns satraukti čiepstēja, raudzīdamies manī plati ieplestām, 
melnām actiņam, un viņa mazā sirsniņa izmisīgi dauzījās: tuk-tuk- 
tuk!

Augšā valdīja vispārējs satraukums. Putni bija apklusuši un ta
gad mani vēroja iztālēm, satupuši uz telegrāfa vadiem. Mana māsa 
Glorija piesēja pie būra garu auklu un nolaida to man. Es tajā 
ieliku putnēnu un atkal iekāpu pa logu Esteresitas dzīvoklī, bet 
pūlis tikmēr gaidīja mani parādāmies uz mūsu mājas jumta, jau 
iepriekš priecādamies par gūstekņa atbrīvošanas skatu un tā no
došanu vecākiem.

Nepaguvu vēl iziet cauri Esteresitas dzīvoklim, kad pie viņas 
durvīm kāds pieklauvēja. Esteresita atvēra durvis, bet es ar bū
rīti rokās stāvēju viņai aiz muguras.

Tā bija senjora Cuča, kaimiņiene no septītā dzīvokļa.
—  Piedodiet, Esteresita, — viņa sacīja, — vai pie jums nejauši



nav ieklīdis mans putniņš? Redziet: tas man izspurdza pa logu, 
un es jau veselu stundu nevaru to atrast. Tas ir mans putniņš!

Es joprojām turēju būrīti rokās, nemaz nemēģinādams strīdēties. 
Neapzināti es pastiepu būrīti senjorai Čučai. Senjorai, kura, kā 
biju dzirdējis, ļoti mīlēja putnus un turēja uz logiem daudzus jo 
daudzus apzeltītus būrīšus ar kanārijputniņiem.

Pārnācu mājās, klusējot atzīdams savu sakāvi. Kaimiņu vidū 
auga augumā sašutuma vilnis, un putnēna nelaimīgo vecāku izmi
sums nebija nemaz aprakstāms.

—  Putns viņai nepieder!
—  Lai viņa to atdod!



—  Zagle! Viņa nolaupījusi putnu!
Bet senjora Čuča nelikās par kliedzieniem ne zinis un triumfē

dama steidzās iegrūst putnēnu būrītī pie kanārijputniņiem.
—  Nabaga putnēns nobeigsies! —  kāds sacīja.
Bērni pārnāca mājās noraudājušies un otrreiz skrēja pie vec

māmiņas Lolitas, kas joprojām atkārtoja:
—  Viņš nobeigsies, pieminiet manus vārdus! Šie putni mīl brī

vību. Tie nav tādi kā kanārijputniņi.
Bērni uzmanīgi klausījās sirmgalvē, bet tā teica:
—  Putnēns nodzīvos būrītī divas trīs dienas, un, ja šai laikā tam 

neizdosies izrauties brīvībā, māte atlidos un nonāvēs to.
—  Bērni klausījās, elpu aizturējuši, bet Lolita paskaidroja:
—  Tādi nu reiz ir šie putni. Viņi nemēdz dzīvot nebrīvē un la

bāk redzēs savus bērnus beigtus nekā ieslodzītus būrī. Ja pēc trim 
dienām putnēnu vēl nepalaidīs vaļā, māte viņam atnesīs kaut kādu 
zālīti, ko pazīst vienīgi putni. Un no šās zālītes putnēns nobeig
sies ...

Pati Lolita —  maza auguma sirmgalve ļoti mīl brīvību. Viņa 
daudz ko zina par cilvēkiem un putniem. Viņa klusi dzīvo savā 
vienkāršajā dzīvoklītī, ne no viena nekā nelūdz un nevienam ne
dara ļaunu.

Viņa dzimusi tālu aiz okeāna, mazā kastiliešu ciemā, un at
brauca šurp pirms kādiem piecpadsmit gadiem kopā ar tūksto
šiem citu spāņu, kas meklēja patvērumu Meksikā. A r  spāņiem, kas 
pameta dzimteni tāpēc, ka pie viņiem bija aizliegta brīvība... '

Lolitai bija četri spēcīgi un skaisti dēli. Divi no tiem aizgāja 
bojā Spānijā, kaujā pie Ebras. Tur viņi arī aprakti. Vecākais dēls 
ir aizbraucis uz Padomju Savienību, bet jaunākais dzīvo Čikāgā.

Viņa nolēma apmesties uz dzīvi šeit, zemē, kur runāja viņas 
dzimtajā spāņu valodā un kur bez brīvības cilvēki nevar dzīvot 
tāpat kā bez gaisa.

Sirmgalve nenolaida acu no putniem, kas vēl joprojām šaudījās 
augstu gaisā, būdami nespējīgi kaut ko grozīt. Krēsla sabiezēja, 
debess kļuva melna, un runči aizgāja no jumta, zaudējuši cerību 
pamieloties tovakar ar putna gaļu ...

—  Būdama putnēna vecāku vietā, es darītu tāpat. Pēc manām 
domām, labāk miruši dēli nekā uz mūžu ieslodzīti cietumā! —  Lo
lita apgalvoja.

Pār zemi nolaidās nakts, un daudzos dzīvokļos bērni sažmiedza 
mazās dūrītes un lamāja riebīgo Čuču. It īpaši viņi uz to pukojās,

1 Runa ir par notikumiem, kas sekoja Spānijas Republikas valdības gašanai 
un ģenerāļa Franko fašistiskas diktatūras nodibināšanai 1939. gadā.



kad redzēja, kā divas ēnas pielido pie Čučas dz!vok]a logiem, 
dauza tajos ar knābjiem un kaut ko saka savam putnēnam, kas 
atbildot žēli čiepst: «Pī-p ī-p ī. . . »

Pienāca nākamās dienas rīts. Čuča piecēlās mazā gaismiņā un, 
kaut ko jautri dungodama, sāka tīrīt burīšus, liet apakštasītēs 
ūdeni un bērt sēkliņas saviem kanārijputniņiem. Pēc tam viņa iz
karināja būrīti ar putnēnu aiz loga, un vecāki, ieraudzījuši savu 
dēlu, metās tam klāt un sāka kaut ko čivināt, vienā gabalā bāz
dami būrītī treknus kāpurus.

Augu dienu viņi mierināja mazo gūstekni, cenzdamies piekļūt 
pēc iespējas tuvāk pie viņa galviņas. Kaimiņu puikas nikni no
lūkojās sievietē, kas tik ļoti mīlēja putnus zeltītajos būrīšos.

Ap  pusdienas laiku septītajā dzīvoklī atskanēja tālruņa zvans.
—  Klausos!
—  Kas pie telefona?
—  Senjora čuča.
Klausulē atskanēja smalka balstiņa:
—  A r  jums, senjora, runā kāds gangsteris. Es jūs brīdinu: ja jūs 

šodien neizlaidīsiet putnu no būrīša, jums gadīsies lielas nepatik
šanas!

Senjora Čuča pārbijās un, nolikusi klausuli, uzreiz aizsteidzās 
pie vīra.

—  Zvanīja kaut kāds bandīts. Viņš draud mani nosist!
—  Neliecies ne zinis! Neviens tev nekā nepadarīs!
Tajā dienā senjora čuča aizgāja gulēt tikai pēc tam, kad bija 

pamatīgi pārbaudījusi visus durvju aizšaujamos.
No rīta vina vairs neizkarināja būrīšus ar putniem aiz logiem, 

kas izgāja uz iekšējo pagalmiņu, bet atvēra slēģus Insurgentu pro
spekta pusē. Viņa cerēja, ka tad kaimiņi neredzēs, cik izmisīgi 
putnēna vecāki mēģina glābt savu dēlu.

Sašutuma vilnis pret putnu laupītāju auga augumā. Sašutuši bija 
ne vien bērni un kalpones, bet ari pieaugušie, kuriem bija sāpīgi 
noskatīties putnu izmisumā. Bet viņi zināja, ka čuču lūgt nav no
zīmes: viņa jutās gluži laimīga, ka būrītī viņai tup tik rels putns. 
A r ī «gangsteri» nespēja nekā izdarīt, kaut gan viņiem jau bija 
izkaldināts plāns par uzbrukumu dzīvoklim, lai atbrīvotu nelai
mīgo cietumnieku. Beidzās ar to, ka «gangsteri» paši tika ieslēgti 
un vecāki viņus izlaida tikai uz skolu.

Nākamajā dienā pēc šā notikuma mana māšele Lupe atrada 
putna līķlti mēslu kastē netālu no senjoras Čučas dzīvokļa. Mašīna 
ar mēslu konteineri jau rībēja Insurgentu prospektā, un kalpo



nes bariņiem skrēja uz to ar spaiņiem. Te tad viņas arī ievēroja 
Čučas mēslu kasti, kurai līdzās raudāja Lupe.

—  Tas ir tas pats putnēns! Viņš ir beigts ...
Kad ap notikuma vietu sapulcējās visi mūsu sētas puikas un 

meitenes, Lupe vēl aizvien, skaļi šņukstēdama, raudāja, turēdama 
rokās mazo, jau atdzisušo spalvu kumšķīti.

—  Viņu nogalinājusi māte! — sacīja viens no zēniem, pieskar
damies beigtajam putnēnam.

Gaisā bija jūtams traģisks klusums. Uz jumtiem nebija redzams 
neviens putns. Zilajās debesīs rūca tikai kāda tāla lidmašīna, tik
pat kā nomaldījies ods. Klusumu pārtrauca vienīgi Lupes dru
džainie šņuksti.

—  Un pareizi darīja! - pēkšņi stingrā balsī noteica kāds no 
zēniem.

Visi klusēja. Šī bija pirmā mazuļiem pasniegtā vīrišķības 
stunda: lūk, kāda ir cena, ar ko jāmaksā par brīvību. Skaudra mā
cība —  tāda, kas paliek prātā un neaizmirstas visu mūžu.

Tepat stāvēja arī Lolita. Viņa skatījās uz putnēnu ar neredzīgu 
skatienu, domādama pati par savu dzīvi, par citu cilvēku d z īv i... 
Beidzot viņa klusi sacīja:

—  Es būtu darījusi tāpat..



HOSE M A R IJA  ARGEDASSr 

peruāņu rakstnieks

ČURILJA

Meža baloži bariem laidās uz asjendu', un no viņu spārnu vē 
dām saimniekmājas cinka jumts dūca vienā dūkšanā. Bet cīruļi at
lidoja pa vienam. Izpletuši spārnus, viņi nesteigdamies uzmetās 
pašos augstākajos lukumo zaros un tur skandināja savus treļļus.

Tad arī mazais Singu varēja atpūsties no darba. Viņš uzrāpās uz 
lielā, dzeltenā akmens, kas gulēja iepretī virtuves durvīm, un ska
tījās aizā —  skatījās, kā putni laižas uz augļu kokiem, kā pieva
karē satumst upe.

Baložu straujums Singu sirdī vienmēr iesvēla smeldzi, bet cīruļi 
viņu iepriecināja, to lidojumam viņš allaž atsaucās ar visu sirdi. 
Pret ciliem putniem Singu bija vienaldzīgs. Cīruļi dziedāja turpat 
blakus, kokos pie mājas. Brīžam no meža dzijuma atskanēja maiga 
baložu dūdošana. Singu ticēja, ka no šo neredzamo baložu dzie
dāšanas gaisā mutuļo tumsa un iestājas nakts, bet cīruļa dziesma 
viz un laistās kā gaisma, kā spoguļa stariņš. Singu labi ērti apsēdās 
uz akmens un iegrima pārdomās. Kāpēc vakarā tik labi saredzami 
ziedošu persiku zari? Droši vien upes šalkoņa līgo kokus un pa
līdz Singu saskatīt ikvienu puķi, baltu vai rožainu, un ne vien 
puķi, bet arī tumšos plankumus uz rožainajām ziedlapiņām.

Singu skatījās uz ceļu, kas veda uz augļu dārziem, un pēkšņi 
ieraudzīja vāju, rudu suni. Viņš to ieraudzīja tai mirklī, kad suns 
iegriezās bruģētajā ieliņā un devās uz saimnieku māju. Suns gāja, 
uzmanīgi ošņādams, iežmiedzis asti. Virs viņa acīm kā uz pieres- 
uzstumtas brilles rēgojās divi gaišāki, apaļi plankumi.

Pie pašas mājas, tieši virtuves durvju priekšā, suns apstājās un 
sāka laizīt zemi tai vietā, kur virēja bija izlējusi samazgas. Tad, 
ar visu ķermeni parāvies atpakaļ un stipri izstiepis vājo kaklu, 
viņš sāka lakt ūdeni no neizžuvušās peļķītes. Pēkšņi suni kaut kas 
satrauca: viņš viss saspringa, gatavs atlēkt sānis, ja draudētu kaut 
mazākās briesmas. Viņa sāni vēl vairāk iekrita, kaulainās kājas 
saspringa. Ausis pieplaka pie galvas, tās bija īsas, ar tumšiem ga
liņiem.

Singu nezināja, kā rudo suni uzrunāt. Viņš drudžaini pārcilajčt 
atmiņā visādus suņu vārdus.

1 Asjeivla —  prāva muiža (spāņu vai.).



—  Čurilja!1 Nu, protams, Čurilja! Ak  tu, suņukiņ, ruducīt!
Suns neaizmuka, viņš tikai izbrīnījies pacēla galvu un bailīgi

paskatījās uz Singu. Bet zēns ar viņu sarunājās kečua valodā2, un 
viņa balss kļuva aizvien mīlīgāka.

—  Beidzot tu esi atradis savu saimnieku! Kur tu biji pazudis, 
kurā ciemā? Pie kā tu biji?

Plati smaidīdams, Singu norāpās no akmens. Suns nenobijās un 
joprojām tikpat cieši lūkojās zēnā. Acis viņam bija gaišdzeltenas 
ar tikko manāmu tumšu apmalīti.

1 Čurilja —  kečua valodā nozīmē «vienīgais dēls».
2 Kečua —  Peru, Bolīvijas, Ekvadoras un Cīles indiāņu valoda.



—  Un mani sauc par Singu. Esmu tavs saimnieks no otrās dzī
ves. Mēs vienmēr esam bijuši kopā... Tu man laizīji rokas, bet 
es tev devu, cik tik tev gribējās, svaigu sieru un pienu... Kāpēc 
tad tu no manis aizgāji?

Singu ieskrēja mājā, steigšus ielēja bļodiņā pienu no saimnieku 
krūzes un iznesa laukā. Suns tupēja lai pašā vietā, joprojām ap
mulsis un piesardzīgs. Singu nolika zemē bļodiņu ar pienu.

Čurilja, šad tad nodrebinādamies, piegāja pie bļodiņas. Pienu 
viņš laka skaļi, pievēris acis un sacēlis ausis. Ap degunu viņam 
bija tāda pati tumša spalva kā ausu galos. Singu piesardzīgi no
laida abas delnas sunim uz galvas un sastinga, cenzdamies nepa
kustēties. Suns uz mirkli pārtrauca bļodiņas laizīšanu. A r ī viņš aiz
turēja elpu, bet tad nolēma izlakt visu pienu. Un Singu sāka viņam, 
glāstīt galvu.

Savu mūžu viņš nebija redzējis tik izkāmējušu dzīvnieku: ne 
sānu, ne dibena, vieni kauli. «Varbūt šis suns aizvadījis savu saim
nieku uz viņpasauli un tikai tagad aLgriezies atpakaļ?» zēns no
domāja. Bet, ja tā labāk ieskatās ķepās un pavēderē, suns ir pavi
sam jauns. Taču tikai veci suņi zina, kā aizvadīt nomirušos saim
niekus uz viņpasauli, kur ir tāda tumsa, ka bez suņa acīm nevar ne 
soli spert.

Singu apskāva Čurilju ap kaklu. Pāri viņiem laidelējās meža ba
ložu bari, bet brīžam nozibināja spārnus mazi cīrulēni.

Cik silta smarža plūst no suņa, cik viņam maigs kakls un pur
niņš! Singu gandrīz to bija aizmirsis. Ja saimnieks viņam neļaus 
turēt Curilju mājā, viņš aizies, aizbēgs uz kādu ciemu, uz kādām 
mājām kalnos, kur mēdz būt vajadzīgi gani. Neviens tagad viņu 
nešķirs no drauga, kuru viņam no Tumšās aizas atsūtījis pats 
dievs. Čurilja droši vien ir bijis viņa suns tai tālajā pasaulē, no 
kuras atnāk bērni. Singu tā viņam pateica, lai viņu neaizbaidītu, 
bet, ja nu viņš ir dzirdējis un ir ar mieru, tātad tā tas arī ir, tātad 
ne velti viņi satikušies šeit, Lukas-Vaiko asjendā, kuru ienīst un 
no kuras baidās visos ciemos. A r kā ziņu Čurilja ieradies šai no
lādētajā ellē? Un kāpēc viņš neaizmuka no šejienes, neaizskrēja 
prom pa tiltu no Lukas-Vaiko?

— Nu, draugs! Te mēs nomocīsimies! Ēdamā būs gana —  bet ne 
jau tam ir nozīme! —  zēns sacīja. -— Saimnieki kaujas, sit nost 
cits cita lopus... Ne jau velti saka: Lukas-Vaiko ir tīrā elle! Bet 
tu esi mans, un e s ... es tikai kalps, es —  Singuča, indijs. Bet man 
maza bēda. Hai-hai! Laidies, balodīt... Dziedi, cīrulīt! Man maza 
bēda!

Singu pacēla suni mazliet uz augšu un piespieda sev klāt. Ču
rilja piegrūda skumjo purnu zēnam tieši pie krūtīm. Suņa acīs



atkal pazibēja nemiers. Singuča smaidīdams pievilka viņa galvu 
sev pie sejas un uzmanīgi uz to paskatījās, lai suns viņam uzticē
tos un nebaidītos.

Acis sunim kļuva gaišākas. Mazais indiānis zināja, kā tas mēdz 
būt. Viņš bija redzējis, kā kļūst gaišāks ūdens upes līcī, kad no
gulsnē lietavu sanestā zeme un top redzama akmeņu krāsa upes 
dibenā un stāvajos krastos, bet gaismas apspīdētajā dzelmē līgo
jas ūdensaugu pinumi, starp kuriem ņirb zivteles.

Čurilja paluncināja asti laiski kā kaķis, atvēra muti, izbāza mē
les galiņu, un acis viņam kļuva pavisam dzidras. Singučam nekā 
vairāk nevajadzēja, nekā vairāk viņš pasaulē negribēja.

Čurilja gāja līdzi zēnam uz tumšo, mitro skabūzi blakus pielie
kamajam, kas bija piebūvēts pie sakņu dārza mūra. Suns mierīgi 
atlaidās uz vecajām ādām, uz kurām gulēja Singu. Kad laistīja 
dārzu vai lija lietus, pa mūri šai skabūzī sūcās ūdens.

Droši vien suns cilvēku labāk saprot nekā cilvēks suni. Čurilja 
ātri aptvēra, kas notiek asjendā. Ne vien dienas, bet veselas ne
dēļas suns tupēja mājās. Vai viņš zināja, ka abi saimnieki — gan 
tas, kas dzīvo šeit, gan tas, kurš dzīvo otrpus aizas, —  ir nāvīgi 
ienaidnieki? Vai viņš bija dzirdējis, kādas šausmu lietas tika stās
tītas par diviem brāļiem no Lukas-Vaiko?

—  Vai tad abi vēl ir dzīvi? — cilvēki ziņkārīgi prašņāja. — Ko 
tad viņi noplēsa viņnedēļ? Zogu? Aku? Mūri?

—  Runā, ka dons Adalberto iemetis šonakt bezdibenī div
padsmit brālīša slaucamās govis. Kopā ar strādniekiem viņš iz
zadzis govis un dzinis tieši uz bezdibeni. Pat gaļu nav izmantojis. 
Govis nogāzušās pie pašas upes. Ja nu kāds mielojās ar liellopu 
gaļu, tad vienīgi pumas un kondori!

—  Antikristi!
—  Vai viņu tēvs vēl ir dzīvs?
—  Žūpo vienā žūpošanā. Dēliem ļaunu vien vēl, it kā pats ne

šķīstais viņā būtu ielīdis. Drīz sajuks prātā.
—  Un kur tāds posts cēlies?
Neviens no brāļiem neiegādājās mājlopus, neviens neturēja su

ņus. Jo nosist suni — tas jau tīrais nieks!
—  Sadegs Lukas-Vaiko, sadegs! Nekur nav tik negantas saules, 

no vienas vietas visu izdedzina. No kā gan cilvēki dzīvos? Garām
braucēji tur neuzkavējas, gandrīz vai skriešus skrien pāri tiltam.

Bet Čurilja izkaroja sev tiesības dzīvot muižā. Gan viņš, gan 
viņa saimnieks Singu uzvedās gudri. Zēns zināja, ka senjora 
Anhela mājās suns bija ļoti vajadzīgs. Bet suņus asjendā šāvs 
nost, pakāra aiz atriebības, kolīdz tie uzradās.



Kad Čurilja pirmo reizi ierējās, tā rejas atskanēja visā aizā un 
atlidoja līdz kungu mājai. Suni bija satraukusi ratu rīboņa, kurus 
vilka pa tiltu divi mūļi. Uztrauktais saimnieks izgāja gaitenī un 
ieraudzīja rejošo suni. Singu uzreiz pieskrēja pie Čuriljas, lai to 
aizsargātu.

— Vai tas ir tavs suns? No kurienes viņš ir?
— Vēl no viņas dzīves, senjor, —  Singu steidzās atbildēt.
—  Ko, ko?
—  Mēs taču kopā piedzimām, senjor. Un šeit no jauna satikā

mies. Viņš atnāca un uzreiz iegriezās mūsu šķērsielā. Un, kad 
kāpa augšā, visu laiku ošņāja. Un tā mēs satikāmies. Bet kas tad 
donam Adalberto? Suņa īpašnieks taču esmu es, vienkāršs indiā
nis, nevis verakoča, nevis senjors. Čurilja labi sargās māju.

— No kā tad? Vai no tā bandīta — no mana brālīša? Kā, vai tad 
tu nezini, ka dons Adalberto ir briesmīgāks par pašu nāvi?

—  Suns taču ir mans, senjor. Lai viņš rej! Viņš taču nerej uz 
donu Adalberto ...

Čurilja nemierīgi klausījās viņu sarunā un lūkojās uz asjendas 
saimnieku ar to starojošo skatienu, kāds viņam bija radies tai va
karā, kad Singuča viņu bija ēdinājis pie virtuves durvīm.

—  Ļoti simpātisks un droši vien draiskulīgs, —  sacīja dons 
Anhels, —  bet viņu noteikti nositīs. Kas tad pie mums ir suns? To 
var pavisam vienkārši nosist. Par to taču netiesā. Nu, labi, Singu, 
lai suns paliek! Tikai neizlaid viņu no acīm. Viņš tevi sargās va
karos, kad tu laistīsi āboliņu. Iemāci viņu paklusām riet. Jo šis 
neģēlis nelaidīs garām izdevīgu gadījumu padzerties viņa asinis, 
lai mums atriebtos. Bet kā tad to suni galu galā sauc?

—  Par Čurilju, saimniek.
Suns paluncināja asti un priecīgi paraudzījās mazajā indiānī. 

Čuriljas dzeltenajās acīs staroja gaisma, ne tā, kāda mēdz būt 
mijkrēslī, bet mīlīga, rāma rietošas saules gaisma, kas mierīgi no
laižas pār kalnu virsotnēm, kad lielo koku zaros sāk dziedāt cī
ruļi.

«Šeit vieglāk ir ieraudzīt nosprāgušu suni. Esmu jau atradinājies 
no dzīviem suņiem,» domāja asjendas saimnieks, kāpdams lejā pa
galmā. «Nu, ko tur, dievs ar viņu! Bet mans brālis drīz vien tiks 
abiem klāt un aizgādās tos uz viņpasauli.»

Ilgu laiku par suni neviens nezināja. Čurilja bija pārstaigājis 
visu donam Anhelam piederošo zemi. Suns uzvedās lieliski, netika 
izdarījis nevienu aplamību. Viņam patika rotaļāties uz lauka ar 
mazo Singuču. Brīžam viņš pēkšņi pazuda ziedošajā āboliņā, pēc 
tam viņa galva parādījās virs garās zāles, un viņš joņoja pretī sa-



vam saimniekam. Labi barotā suņa rudā spalva laistīt laistījās 
un mirdzēja līksmā zaļuma un mējo ziedu vidū. Singuča jautri 
smējās.

—  Dieva radībiņas nolādētajā zem ē... —  nopūtās virēja, v i
ņiem pakal nolūkodamās.

Curiljam patika medīt čiuiljo, kas dzīvoja irbuleņu biezoknī , 
dziļo gravu nogāzēs. Čiuiljo lido lēnām un zemu, virs pašas zemes, 
liekas, nupat tas aiz noguruma nokritīs. Suns uztraucies metās 
pakaļ putniem, kad tie lidoja virs āboliņa uz lielajiem kokiem, kas 
auga ap dīķi. Singuča smējās, vēderu turēdams. Un kā Čurilja 
iedegās, ieraugot pīles, kas Lukas-Vaiko bija visai retas viešņas! 
Viņš tām dzinās paka] līdz pašai upei, bet allaž bez panākumiem.

Singu daudz strādāja: palīdzēja virtuvē, ganīja teļus, vadīja 
vēršus tīrumā, gaiņāja prom putnus, uzraudzīja apūdeņošanas 
grāvjus, turklāt viņu visur mēdza pasūtīt. A rī agrāk viņš visu 
darīja pēc labākās sirdsapziņas un labprāt, bet, kopš bija atradis 
Čurilju, viņam viss dega rokās. Singu, cik vien atcerējās, vien
mēr bija strādājis. Viņu bija atraduši uz ielas, un viņš zināja, ko 
nozīmē saimnieka griba kopš tās dienas, kad iemācījās staigāt. Bet 
ēdināja viņu labi: ar pienu, sūkalām, pusdienu paliekām, kartu
peļiem. Dons Anhels nodeva zēnu pieskatīšanai virējām, bet tās 
viņu iemīļoja un žēloja. Zēns bija stiprs, ar spriganām acīm. Un 
ļoti saprātīgs. Saprata, ko no viņa grib, un nekad neraudāja. Ja 
Singu sūtīja uz lauku, viņa somā atradās siers un vārītas kuku
rūzas vālītes. Nākot mājās, zēnam patika dziedāt. Strādniekiem 
vispār šeit nebija slikta dzīve: naidīgie brāļi centās viņus viens no 
otra atvilināt pie sevis. Uz dona Adalberto zemes bija dzirnavas, 
ar auzām un kviešiem apsētas druvas, visi asjendas ciemi un visas 
raktuves, bet donam Anhelam piederēja āboliņa pļavas, augļu 
dārzs, lopi un neliela cukurfabrika.

Singu saimnieku naidā nebija iejaukts. Gan ugunsgrēki dru
vās, gan nežēlīgie kautiņi, gan lopu bendēšana —  tas viss notika 
pēkšņi, pavisam negaidot. No visām malām uz saimnieka māju 
skrēja ļaudis, senjors deva pavēles, tika izvesti apsegloti zirgi, visi 
kampa šķēpus un pletnes. Un aizaulekšoja. Aiza pielija ar smagmi 
un tveici. V irēja raudāja. Koki locījās un šūpojās vējā tik stipri, 
ka likās, tie katrā ziņā nogāzīsies gar zemi. Pa ūdens virsu skrai
dīja tumšas ēnas. Singu gāja lejup līdz pašam tiltam. Dobjā pa
kavu klaudzoņa, drausmīgie lāsti kečua valodā, jātnieki, kas jo 
ņoja pa šaurajām takām, — tas viss mazajam Singu lika ticēt, ka 
ļaunais gars, kas dzīvo augstu kalnu virsotnēs, nolaižas brīžam 
Lukas-Vaiko. Viņš izpleš savus melnos, platos spārnus un cīnās af 
naidīgo vēju.



Uz kādu laiku aizā iestājās klusums. Tas sakrita ar suņa p r a 
šanos.

— Bet varbūt tas suns nav nemaz tik vienkāršs kā liekas? —  
dons Anhels skaļi nodomāja pēc pāris nedēļām.

Bet reiz ap dienas vidu Čuriljo noķēra uz tilta.
Singuča kliedza, sauca palīgā. Mazajam indiānim uzmeta uz gal

vas pončo un viņu ilgi spārdīja ar kājām.
Singu, dzirdēja kā suns iekrita ūdenī. Skaņa bija īpatnēja, dobja, 

kāda mēdz būt, kad pret ūdens virsmu atsitas kaut kas smags un 
liels.

Kamēr Singu vilka nost pončo, dona Adalberto ļaudis aizskrēja 
līdz ceļa līkumam, un zēns viņus ieraudzīja, kad viņi jau rāpās 
augšā pa aizas sarkano nogāzi.

Singučas kliedzienus neviens nedzirdēja. Upes līcis laistījās kā 
spogulis, tikai pašā vidū putoja vērpete.

Singu paskatījās uz leju. Ūdens bija dzidrs, un tam cauri varēja 
saskatīt akmeņaino dibenu. Ūdens dziedāja savā dobjajā balsī, un 
Hdzi tam dziedāja koki, dziedāja krasta klintis un papagaiļi, kas 
riņķoja augstu debesīs. Nē, no šejienes Čurilju neizvilkt! Jānolec 
je jā ... Singuča mirkli padomāja un sāka skriet, pa ceļam 
vilkdams nost salāpītās bikses. Viņš aizskrēja līdz otram krastam, 
kur sākas dona Adalberto īpašumi, un kūleniski noripoja lejā. A r ī 
šeit bija dziļš, bet tuvāk līdz upes vidum. Veikli kā stirna Singu 
lēca no akmens uz akmeni. Viņš drāzās gar krastu, neatraudams 
acu no ūdens. Un neraudāja. Seja viņam dega: šķita, viņš varētu 
pašlaik izsmelt no upes visu ūdeni.

Beidzot! Čurilja bezpalīdzīgi ķepurojās upes vidū. Singu metās 
ūdenī netālu no brasla un žigli ienira. Rokā viņš bija sažmiedzis 
uzasinātu dzelzs gabalu, no kura nekad nešķīrās... Nabaga suns 
bija zaudējis pēdējos spēkus un drudžaini kampa ar muti gaisu. 
Upe viņus bija tālu aiznesusi, pārvilkdama pāri asajiem ūdenskri
tumu akmeņiem. Upes līkumā, tur, kur paceļas dona Adalberto 
dzirnavas, Singu izdevās ieķerties vītola zaros, kas pārkārās pār 
ūdeni. A r milzīgām pūlēm viņš izlīda krastā un izvilka ari suni.

Viņi nokrita smiltīs. Čurilja elpoja smagi un saraustīti. Viņš 
vienā gabalā vēma, tikpat kā pārdzēries klaidonis.

Zēnu kratīja drebuļi, viņam klabēja zobi. Raustīdams valodu, 
viņš lādēja donu Adalberto kečua valodā:

—  Ak tu, velna indeve ...  elles atkritums! Lai saule tevi izkausē 
kā sveci, ko grēcinieks nes uz sniegotām kalnu galotnēm! Lai tev 
būtu jāsēž ķēdēs iekaltam Akimana kalnā...  Čurilja aprīs tavas 
acis un tavu mēli un izspļaus tavas zarnas! Bet mēs vēl dzīvosim!



Curilja smiltīs sasila un uzlika galvu Singučam uz krūtīm. Pa
kustinājis savas «brilles», viņš ielūkojās zēnam pašās acīs.

Un tad Singu sāka raudāt:
— Mīļais! Mana puķīte! Rudulītis! Putnēns mans!...
Viņš glāstīja un glāstīja gaišos apļus suņa pierē.
—  Mēs nositīsim donu Adalberto! Tā grib pats dievs! —  viņš 

sacīja.
Singu zināja, ka irbuleņu biezoknī pie dzirnavām dzied visskais

tākie baloži pasaulē. Uz Lukas-Vaiko malt graudus brauca zem
nieki no vistālākajiem ciemiem. Viņi ticēja, ka baloži ir dieva ra
dījumi un ka ar viņu balsi runā pats dievs. Cilvēki mēnešiem gai
dīja savu rindu dzirnavās, lūdzās, lai dons Adalberto pieņem tos 
par strādniekiem, bet viņš ņirgājās par savu brāli.

«Debesis vēlas, lai baloži dziedātu pie manis,» viņš mēdza teikt, 
«un uz viņu dziedāšanu pulcējas ļaudis no piecām provincēm.»

Ielīdis krūmos, Singuča līdz pat vakaram skaitīja lūgsnas. Caur 
asarām viņš klausījās baložu dūdošanā, kuri satupās meža kokos, 
lai atpūstos to ēnā.

Pievakarē zēns devās uz dzirnavām. Viņš aizgāja līdz upes līku
mam, bet tālāk līda, slēpdamies aiz krūmiem un klintīm. Iepretī 
mājai, kurā dzīvoja dons Adalberto, Singu apstājās. Tālumā bija 
redzams visaugstāko dzirnavu cinkotā skārda jumts.

Viņš nogrieza lielu drānas strēmeli no sava krekla, izvilka no 
"tās diegus un nopina garu sloksni.

Akmeņus Singu bija sameklējis jau agrāk. A r tiem varēja iz
šķilt spēcīgas dzirksteles. Tādas, ka tās bija labi redzamas pat 
spožā saules gaismā.

Nav ko kavēties! Drīz krastā ieradīsies apsardznieki ar šaute
nēm. Sāka tumst. Zemu virs ūdens, turpat līdzās zēnam, laidelējās 
jaunās pīles. Cik gan tām ir skaisti spārni —  ar tādām sārtām svīt
riņām —  un kādi zili, spīdīgi aplīši ap acīm!

—  Ardievu, mīļie! —  Singu skaļi sacīja.
Viņš zināja, ka viņa balss pazudīs upes burzguļošanā. Kaut nu 

tikai Curilja nesāktu r ie t ... Drošības pēc stingri jāsatur viņa 
purns. Suņu rejas taču pārspēj visas skaņas, ko rada vakars.

Krasts bija pārklāts ar sakaltušu irbuleņu saaugumiem. Tos ne
dedzināja un neizcirta, jo  te ligzdoja meža baloži. Viņi atlidoja 
lielos baros un dziedāja dziesmas.

Singuča sagrāba klēpi sausu lapu un virsū salika žagarus un 
irbuleņu ziediņus. Viņš neklausījās putnu dziedāšanā. Iekšās 
viņam viss trīcēja. Viņš sita akmeni pret akmeni, un tūdaļ uz



sausajām lapām nokrita vēdekļveidā nobirušas dzirksteles. Nom e
ties ceļos, ar vienu roku apņēmis suni ap kaklu, zēns puta uguni. 
Viņš pūta uzmanīgi, nesteigdamies — un liesma kā nelicis stabiņš 
pašāvās augšup. Sausie zari sačokurojās, sāka degt. Liesma vienā 
acumirkli sāka skriet uz augšu pa irbuleņu krūmiem.

—  Ak, kungs! Palīdzi ugunij! Palīdzi ugunij, pacel to uz augšu! 
Sagriez uz riņķi! —  sauca Singu.

Viņš negāja prom uzreiz: klausījās vaimanās, šāvienos, kliedzie
nos.

Pēc tam sāka soļot gar krastu un upes līkumu, tur, kur bija 
brasls, iekāpa ūdenī. Curilja mazliet pagaudoja un sāka peldēt v i
ņam pakaļ. Meža baloži laidās prom uz upes otru krastu, uz dona 
Anhela zemi. Daudzi putni, nošķīrušies no bara un apdulluši no 
karstā vēja, krita āboliņā.

Bet Singu gāja prom uz visiem laikiem. Viņš gāja augšup, kal
nos, atpakaļ neatskatīdamies, neklausīdamies murdoņā, kas ska
nēja no aizas. Singu ir suns, un varbūt viņu kāds paņems par ganu. 
Bet varbūt pats dievs atsūtīs viņiem pakaļ Hakakalju vai svēto 
Jēkabu. Tad viņi sasniegs sniegotos kalngalus un pēc tam pa vara
vīksni uzkāps debesīs. Un abi kopā ar Čurilju dziedās dziesmas.

—  A k  tu, manu rudo putnēn! —  Singu vienā gabalā skandināja, 
soļodams pa āboliņu, pār kuru klājās atspulgi no liesmas, kas ap
rija krūmus un zāli tur, pie senjora Adalberto mājas.

Naids starp brāļiem iedegās aizā ar jaunu spēku, jo  dons Adal
berto ugunsgrēkā bojā neaizgāja.



LUISS ERNESTO LASO, 

koltimbiešu rakstnieks

ATGRIEŠANAS RANČO

Kad čemodāni bija sakravāti un stāvēja priekšnamā pie durvīm, 
Rikardo pārņēma tāds prieks, ka viņš pat vairs nejuta aukstumu, 
kas viņu stindzināja. Viņš negribēja klausīties atskaņotājā un tū
daļ gāja gulēt.

Gultā viņš domāja par to, cik tas ir lieliski, ka viņi abi ar māti 
dosies atpaka] uz mājām, uz rančo, kur silti un spoži spīd saule. 
Lielā, netīrā pilsēta, kur visu laiku pūš vējš un tik bieži līst lietus, 
viņam nepatika.

«Protams,» Rikardo domāja, «Huvenalam jau es to neteikšu. 
Labāk viņam pastāstīšu par tām skaistajām vietām, kuras tiku 
redzējis, par pastaigām pa Montserratu, par automašīnām, par lie
lajiem namiem, par luksoforiem —  par visām brīnišķīgajām lie
tām, kādas ir pilsētā.»

Pulksten četros māte viņu uzmodināja, un viņš piecēlās īgns — 
aukstuma dēļ, bet varbūt tāpēc, ka nebija izgulējies; bet, kolīdz 
iedomājās gaidāmo braucienu un savu jauno laiviņu, viņa nejau
kais garastāvoklis tūdaļ pagaisa.

Redzot, ka māte vēl aizvien noņemas ar mantām, Rikardo pie
dāvājās aizskriet pēc taksometra, bet māte sacīja, ka viņš nezinot, 
kā tas darāms, un vispār lai tai liekot mieru. Rikardo klusībā no
zvērējās ar māti nemaz nerunāt, ja tā viņam tā atbild. Bet vēlāk, 
kad viņš bija uzlicis galvā savu laiviņu, tā kā to mēdz valkāt kara
vīri, pārestības sajūta nemanot pagaisa.

Beidzot viņi izgāja ārā. Pūta viegls vējiņš, bet Rikardo to nema
nīja un tikai dusmojās, ko tā māte tik ilgi atvadās no kunga hallē. 
Viņa sirds sāka straujāk pukstēt, tikai iedomājoties vien, kāds kar
stums viņu sagaida Morālā un kā viņš atkal sildīsies un sauļosies 
saulē. Un, protams, viņš atliku likām atgūs tās piecpadsmit die
nas, kuras zaudējis šeit, pilsētā, kur bija jāstaigā šais riebīgajās, 
platajās biksēs.

Pelēka migla klājās pār pilsētu, un retas laternas tik tikko ap
gaismoja agrīno gājēju stāvus. Pa mašīnas logu Rikardo redzēja, 
cik ātri skrien garām ielas un nami. Stacijā viņš ieraudzīja vecas 
sievas ar melniem lakatiem galvā. Viņas tirgojās ar sarkanvīnu 
un augļu sulām.

Māte nopirka pieauguša biļeti sev un bērna biļeti Rikardo



(viņam gan loti gribējās, lai arī viņam nopirktu pieauguša cilvēka 
biļeti). Saņēmuši biļetes, viņi uzreiz gāja turp, kur stāvēja v il
cieni. Viens vilciens tur bija ar ļoti augstiem vagoniem bez lo
giem, šie vagoni bija tik neglīti, ka izskatījās pēc vienkāršām kas
tēm. Māte viņam paskaidroja, ka šādi vilcieni paredzēti mantu 
un lopu pārvadāšanai. Rikardo iejautājās, vai tajos nepārvadā arī 
govis, jo no turienes plūda svaigu govs mēslu smaka, un māte sa
cīja, jā, arī govis. Pēkšņi viņš izdzirdēja troksni, no kura viņam 
sāka drebēt ceļi, un pēc mirkļa ieraudzīja milzīgu, melnu mašīnu 
bez vagoniem un ar lielu aci pierē. Mašīna lepni virzījās uz 
priekšu, laiku pa laikam tā iesvilpās, ka viņi ikreiz satrūkās, un



meta gaisā baltu dūmu mutuļus. Rikardo nodomāja, ka ar to būtu 
interesantāk braukt, tajā vismaz nav tik daudz cilvēku, cik bija 
vagonos, kad viņš brauca šurp.

Troksnis stacijā kļuva aizvien lielāks un lielāks.
—  Un kurā tad mēs brauksim? —  jautāja Rikardo, bet māte 

nemaz neatbildēja, droši vien noņemdamās pati ar savām domām. 
Varbūt par atvadīšanos no tā kunga.

Rikardo pagriezās atpakaļ un ieraudzīja, ka milzīgajā stacijas 
zālē ienāk meitene ar zeltainām, saulstariem līdzīgām matu cir
tām. Viņš steigšus uzlika taisnāk sānis noslīdējušo laiviņu.

«Kad paziņos iekāpšanu vilcienā,» Rikardo nodomāja, «es 
iekāpšu tādā mašīnā, kurai nav nevienas skrambiņas un kurai būs 
daudz vagonu, un kura svilps skaļāk par visām. Apsēdīšos blakus 
šoferim, kaut gan viņu tā nesauc, bet sauc par dzelzceļnieku vai 
lokomotīves vadītāju. Apsēdīšos viņam blakus un teikšu, lai viņš 
raida skaļāku svilpienu. Tad ta būs smiešanās, kad tur, lejā, c il
vēki metīsies mukt kā zaķi. Slikti tikai, ka māte man neļaus bāzt 
ārā galvu un skatīties uz mājiņām, kas joņos garām, it kā miglā 
ietinušās, un uz cilvēkiem, kuri apstājas un māj ar roku, un uz 
vecenītēm, kas pārdod sulas un dažādu ēdmaņu. Jā, tas ir slikti! 
Taču, kad es braucu šurp, varēju skatīties, uz ko vien gribēju, un 
neviens man nekā neteica.»

Rikardo ar māti iekāpa vagonā līdz ar zemnieku bariņu, kas bija 
tērpušies pončo, un vecām sievietēm ar platmalēm galvā. Zem
niekiem rokās bija lieli saiņi un pat maisi, bet nevienam nebija 
tāda čemodāna kā māmiņai. Rikardo jautāja, kāpēc viņi nav ap
sēdušies blakus vadītājam, un māte atbildēja, ka biļetes uz tām 
vietām maksājot dārgāk. Tad Rikardo atcerējās meiteni ar zeltai
najām cirtām un, pametis māti ar tās čemodānu, ierāvās pašā sē
dekļa kaktiņā, uzmeta kūkumu un uzstūma laiviņu uz acīm ...

Vectēvs teica, ka lopi no Cučo jāpārdzen uz citu vietu un ka 
patlaban nav iespējams salīgt labus lopu dzinējus. Tādu ir maz, 
kas būtu ar mieru noņemties ar šiem niķīgajiem, bīstamajiem bul
lēniem. Jā, būtu bijis dzīvs melnais Rubens... Zēns klusībā no
domāja, ka Rubens jau nu vairs nav vajadzīgs, ir taču viņš, R i
kardo, taču teikt viņš nekā neteica, tikai dusmīgi paskatījās uz 
vectēvu. Bet vectēvs to neievēroja.

Atkal viņam jāpaliek mājās, rančo. Nedod un nedod viņam 
iespēju sevi parādīt. Atkal jādara tas, ko viņš darīja katru dienu 
skolas brīvdienās, —  jāpalīdz strādniekam, kas iesaukts par Tūļu, 
pārdzīt mājās govis, atsiet citu pēc cita teļus, laižot tos klāt tikai



pie jau izslauktajām govīm. Bet, kad laida ārā jaundzimušos te
lēnus, tad bija jāskrien un jāpiesien govis, kuras tos varētu samīt. 
Bet tas vēl nebija viss: kad govis bija izslauktas, viņam bija jā 
skrien pēc paniņām teļiem, jāved ūdens ar ēzeli un jāveic sim
tiem citu uzdevumu. Bet, ja viņam būtu ļāvuši apseglot mazo zir
dziņu un iedevuši laso, kas senāk bija piederējis nelaiķim Rube- 
nam, tad viņu nebaidītu pat svarīgāki darbi. Taču vectēvs ietiepīgi 
skandināja, lai viņš palīdz tikai Tūļam, un tas nozīmēja, ka līdz 
īstam lopu dzinējam viņš vēl nav izaudzis.

Tūļa jāja zirgu ganāmpulka priekšā. Rikardo nebija jādara ne
kas cits kā tikai jāiedabū zirgi mūra aizžogojumā un pēc tam ja- 
aizver vārti, nogriežot tiem ceļu uz atkāpšanos. Aizžogojumā tos 
varēja vieglāk nomierināt. Tūļa izbļāva kaut kadas rīkles skaņas 
un izmisīgi vicināja rokas. Rikardo ļoti labi saprata savu uzde
vumu un, redzot tuvojamies zirgus, rotaļājas ar mazu pātadziņu. 
Viņam izdevās apstādināt zirgu, kas bija mēģinājis aizlavīties. Bet 
kāds cits zirgs, vārdā Topāzs, pēkšņi uzslējās pakaļkājās un, skaļi 
iezviegdamies, kā bulta aizdrāzās uz izeju. Citi zirgi metās tam 
pakaļ. Gaisā sāka švīkstēt Tūļas pātaga, un viss pagalams skanēt 
skanēja no viņa lamāšanās. Rikardo nepaspēja ne acu pamirkšķi
nāt, kad viņam uz muguras pietūka trīs asiņainas svītras. Pasities 
sānis, viņš iekliedzās —  ne tik daudz aiz sāpēm, cik aiz uznākuša
jām dusmām. Izskrējis no aizžogojuma, viņš joza prom pie vec
māmuļas.

Vecmāmuļa ņēmās Rikardo mierināt, teikdama, ka ar šiem kal
piem nav ko ielaisties, ka Tū]am nevajag palīdzēt, —  jo  jābūt taču 
īstam zvēram, lai zēnam tā iesistu. Turklāt viņa vēl izmantoja šo 
gadījumu un Rikardo atgādināja, ka daudz labāk ir mācīties un 
censties tikt uz augšu nekā noņemties ar govīm. Bet tad pienāca 
vectēvs un teica, ka bērni vienmēr izaugot par jēlcepām, ja pā
rāk ilgi staigā, ieķērušies vecāsmātes brunčos. Viņš paraudzījās 
uz Rikardo ar smīnu un pēc tam jautāja, vai zēns nenākšot viņam 
līdzi lobīt banānus. Rikardo bija vienalga, ko darīt, bet ļoti sāpīgi 
bija domāt, ka Tūļam ir brīv viņu sist un vectēvs tam nekā ne
saka, it kā tā tam vajadzētu būt.

Tādos brīžos un it īpaši tad, kad Rikardo iedomājās māti, viņš 
aizbēga uz mežu, bet pirms tam vecāmāte allaž viņam glaudīja 
galvu un deva biezpiena rausi, piebilzdama: «Audz, dēliņ, liels, 
audz ātrāk!»

Kalpi jau bija zirgos un klaigādami joņoja pa pagalmu. Ri
kardo sāncensis — Serafims —  staigāja blakus, juzdamies lepns, 
ka viņu ņem līdzi, un iedomādamies, ka prot ātri slaukt un ka 
viņam būs tīrais nieks tikt galā ar lopu dzinēja palīga pienāku



miem. Bet vai tad tas ko nozīmē, ja Serafims aulekšodams neprot 
uzmest zirgam laso! Ja arī viņu ņem līdzi, tad tikai tāpēc, lai viņš 
izdalītu zirgiem sāli vai lai apkoptu kumeļus. Bet tādu darbu jau 
kurš katrs var paveikt!

Vecāmāte iedeva viņiem līdzi sālītu gaļu un raušus, bet Rikardo 
pasniedza Serafimam sāli. Un viņi —  viens un divi! —  pazuda pu
tekļu mākonī kā īsti kovboji. Sevišķi lepns izskatījās Serafims. 
Abpus segliem viņam karājās pa sāls maišelim, bet viņš gan drī
zāk izskatījās pēc iereibuša siernieka nekā pēc kovboja ...

Tuk-tuk-tuk, tuk-tuk-tuk, tuk-tuk-tuk... dārd vilciens, un zaļas 
ganības, kurās šur tur pazib ūdens, nomaina dzeltenas un sausas. 
Gaiss ir sasilis, un vilnas svārki un laiviņa Rikardo sāk apgrūtināt. 
Viņš lūkojas mātē, kas, atmetusi galvu, guļ uz plaukta. Mazliet 
gribas ēst, bet Rikardo savaldās un viņu nemodina. Mati mātei ir 
zeltainu salmu krāsā un ļoti sprogaini, kā tai meitenei, kuru viņš 
redzēja zālē. Starp citu, tā arī ir vienīgā līdzība. Ada māmiņai 
vairs nav tik maigi rožaina. Uz kakla un acu kaktiņos viņai jau sāk 
rasties krunciņas. Agrāk droši vien viņa bijusi pat skaistāka nekā 
tā meitene ar sprogām. Māmiņa bieži ar mani spēlējās, Rikardo 
domā, un, kad pārāk ilgi nebija vēstuļu no tēva, kuru es nepazīstu, 
viņa maigi pieglauda mani sev klāt un sacīja: «Manu puisīt!» Bet, 
kad vēstules pienāca, māmiņa kļuva ļoti skaista; viņa sasukāja sa
vus garos matus, apvilka man baltās, garās bikses, lakādas zāba
ciņus, un mēs devāmies uz parku, kas tādās reizēs arī izskatījās 
ļoti skaists: tur bija palmas un putni, zaļa zāle un dzeloņaini krūmi 
ar mēļām lapām. Bet tas viss bija agrāk. Pirms tam, kad vēstules 
pārstāja pienākt un māmiņa devās peļņā uz pilsētu, atstādama 
mani kopā ar vectēvu un vecomāti. Tas viss bija sen, jo  tagad 
sulīgā zāle ganībās ir sacietējusi, māmiņas seja kļuvusi neglīta, 
ziedi nobiruši un putni vairs nedzied palmu birzē. Māmiņa tagad 
mani neglāsta tā kā agrāk, un mēs vairs nespēlējam paslēpes.

Vēl pirms tam, kad es sāku iet skolā, māmiņa sacīja, ka man 
jāpaliekot mājās pie vectēva —  viņai jāsameklējot darbs pilsētā. 
«Tas taču ir tevis labad, mazais!» viņa mēdza teikt. Bet es negri
bēju dzīvot pie vectēva tāpēc, ka tur mani izrīkoja Tūļa, kas uz 
mani raudzījās kā uz tēvoča Serhio kucēnu. Nepatika man arī vec
tēva māja, kas bija milzīgi liela un auksta kā kapsēta.

Māmiņa sacīja, ka līdzi mani nevarot ņemt, un tad vecāmāte 
sāka mani cienāt ar smalkmaizes biezpienraušiem, bet krustmāte 
ņēmās sukāt man matus un pielaikot jaunu uzvalciņu. Vectēvs uz
sēdināja mani uz ceļgala un sāka šūpot, tēlodams zirgu. Pēc tam



viņš sāka bungot ar pirkstiem uz ķeblīša dziesmiņu «Sannuanera» 
un jautāja, kuru zirgu es gribu, lai man uzdāvina.

Māmiņa vairs nebija tik jautra, un viņai nepatika, kad es mē
ģināju ar viņu runāt vai uzdevu šādus tādus jautājumus. Tāpēc 
ka viņai bija jāaizbrauc, turklāt tā, lai es to nemanītu. Vārdu sa
kot, viņa gluži vienkārši «uzdāvināja» mani vecmāmiņai un vec
tēvam. Atceros, bija jau vēls un mēs grasījāmies iet gulēt. Bet 
es redzēju, kā viņa sakravāja mantas un kā Tūļa ienāca mūsu 
namiņā ar zaļajiem vārtiem un palīdzēja māmiņai aiztaisīt čemo
dānus. Man negribējās gulēt, bet vēl vairāk negribējās iet uz 
vectēva un vecāsmātes māju. Tūļa aiznesa turp čemodānus, un es 
redzēju, kā māmiņa ar krustmāti par kaut ko sačukstējās. Man 
sacīja, lai es viņas gaidot, ka viņas aiziešot tikai uz baznīcu un 
drīz pārnākšot. Tā es arī sēdēju vectēva atzveltnes krēslā, kamēr 
aizmigu. Kad no rīta atmodos krustmātes gultā, māmiņas vairs 
nebija. Kopš tā laika es vairs netiku gājis uz namiņu ar zaļajiem 
vārtiem.

Vectēvs un vecāmāte pret mani izturējās ļoti laipni. Viņi mī
lēja mani, bet vēl vairāk mani mīlēja krustmāte. Viņa ņēma mani 
savā istabā, apmīļoja un tad sameklēja papīra puķes un sprauda 
tās man klāt, it kā es būtu maza meitenīte. Tas man diez kā ne
patika, bet krustmāte bija tik laba, viņa pirka man saldumus un. 
ģērba mani, un es darīju visu, ko viņa gribēja. Krustmāte ir tik
pat skaista kā māmiņa. Bet mīl mani, liekas, pat vairāk nekā mā
miņa, viņa jau nu gan nebūtu bijusi ar mieru atstāt mani pie vec
tēva un vecāsmātes.

Man nāk prātā brīži, kad vectēvs par kaut ko- noskaitās. Tas 
bija briesmīgi. Bet mani viņš nekad nepēra. Vecāmāte gan daž
reiz iepēra, bet tā, lai vectēvs to nedabūtu zināt. Tāpēc ka vec
tēvam nepatika, ka es raudu. Reiz, kad es izkritu no šūpuļtīkla, jo  
krustmāte to bija pārāk stipri sašūpojusi, vectēvs viņai gandrīz 
iesita. Tai vakarā es biju ar mieru darīt visu, lai tikai krustmāte 
aizmirstu tos vārdus, kurus vectēvs viņai teica ...

... Māmiņa atmostas. Var redzēt, ka viņa ir sliktā garastāvokli. 
Rikardo atkal jūt, ka viņam gribas ēst. Zāle aiz loga ir pavisam 
sakaltusi, nolīkusi, un gaiss ir tik sakarsis, ka grūti elpot. Pec tam 
stiepjas līdzeni tīrumi ar rūsganu zemi. Vilciens jau ir noripojis 
no kalniem, kas bija tīti baltos mākoņos, un trauc tagad pa kailu 
līdzenumu, kur upe Magdalēna tek blakus dzelzceļa stigai. Kad bū
sim pārbraukuši pār šo upi, Rikardo domā, priekšā būs neliels 
ciems, kur vienmēr pārdod visādus augļus: plūmes, mango, čiri-



moijas, anonus. Ja mamiņa man iedos kaut cik naudas, es no
pirkšu plūmes krustmātei. Un ari Serafimam, ja paliks pāri...

Rikardo atkal sāk domāt par māti, par tās slikto omu, un tad 
viņam kļūst skaidrs: tas ir tāpēc, ka viņi dodas atpakaļ uz rančo. 
Droši vien māte ar viņu nerunā un viņu neapmījo arī tāpēc, ka 
viņai negribas turp atgriezties... Kad aizbrauksim, Rikardo domā, 
es izgudrošu kādu jaunu spēli vai pastāstīšu māmiņai, ko man vec
tēvs ir iemācījis, kamēr viņa bija projām. Viņa var atbildēt, ka 
to es viņai jau esmu stāstījis vēstulēs, bet es kaut ko izdomāšu 
vai varbūt pastāstīšu, kā mēs ar krustmāti spēlējamies, kad vec
tēvs izdzēš mājā gaismu, vai arī kā mēs slepus no vectēva ejam 
uz dīķi peldēties, vai arī kā vizināmies ar motociklu, kad es aiz
mūku skolā no stundām. Vārdu sakot, viņai nebūs garlaicīgi, un 
pēc tam mēs droši vien atkal ar viņu spēlēsimies.

Tā tas arī būs, protams, ja māmiņa mani mīl. Bet varbūt viņa 
par mani nemaz nedomā: viņa taču mani «atdāvināja» vectēvam 
un vecmāmuļai. «Atdāvināja». Tā man saka Serafims un skolas
biedri, kad es ar viņiem sastrīdos. Un vēl viņi saka, vectēvs mani 
esot nosūtījis uz Bogotu tāpēc, ka es viņam apnicis. Un lai es atgā
dinot mātei, ka vēl esmu pasaulē. «Tava māte,» puikas sacīja, «ir 
tā kā govs, kurai atņemts teļš. Sākumā skumst pēc viņa, bet vēlāk 
aizmirst.» Droši vien to pašu mātei būs rakstījis arī vectēvs vēs
tulē, kuru lika viņai nodot.

Man visu laiku liekas, ka māmiņa mani ir aizmirsusi. Droši vien 
arī vēstules, ko es viņai sūtīju, pārāk nelika mani atcerēties. Nu 
lai! Nav nemaz vajadzīgs! Ja man kāds nodarīs pāri vai piekaus, 
es varu aiziet pie krustmātes vai vecāsmātes un viņas vienmēr 
saņems mani ar mīļu vārdu, nomierinās mani...  Viņa mani ir aiz
mirsusi! Lūk, kāpēc viņa negrib ar mani ne runāt, ne pasmieties tā 
kā agrāk...

Vilciens vēl aizvien iet gar upi. Zeme visapkārt kļuvusi sausa, 
un saule svilina tik nežēlīgi, ka tās stari dur kā adatas. Māmiņa 
atkal iesnaudusies. Bet varbūt kaut ko atceras. Man gribas no
ņemt laiviņu ... Un tad man iešaujas prātā doma: vai tad vina 
man būtu nopirkusi šo brīnišķīgo laiviņu, ja mani nemīlētu! So 
vadmalas laiviņu, kuru es pats izraudzījos un kādas nav nevie
nam pašam Morālā! Viņa pati man palīdzēja izvēlēties un ne vārda 
neteica, ka dārgi. Viņa mani mīl, kaut arī man nepērk plūmes un 
negrib ar mani parunāties. Es zinu, kas tam par iemeslu, un ceru, 
ka man izdosies viņu ar saviem stāstiem uzjautrināt. Un tad es 
palūgšu vectēvu, lai viņš atdod mums atpakaļ namiņu ar zaļajiem 
vārtiem un lai krustmāte atkal nāktu dzīvot pie mums. Ja māmiņa

ļ



gribēs, es vairs nedraudzēšos ar ganu un labi mācīšos, lai vēlāk 
viņai palīdzētu un lai viņa vairs nebrauktu strādāt uz pilsētu.

Pēc tuneļa (šo vārdu es pirmo reizi dzirdēju, kad braucu ar v il
cienu pie māmiņas) vilciens rāpo pa kailo pauguru, aiz kura tad 
arī atrodas mūsu Morala. Tā pat nav nekāda stacija, gluži vien
kārši tur stāv veca, liela māja —  kas piederējusi, kā dzird runā
jam, kādam burvim — ar saplaisājušām sienām, galīgi aizaugusi ar 
savvaļas efejām. Šeit tad arī mēs izkāpjam. Ļoti ātri, jo  šeit nav 
pasažieru un nekā nepārdod. Vilciens gandrīz uzreiz sāk braukt. 
Bet man šeit patīk. Viss man šeit izskatās skaists un it īpaši tāpēc, 
ka esmu atvedis sev līdzi māmiņu, ar kuru atkal dzīvosim kopā 
tāpat kā agrāk un kuru es centīšos uzjautrināt. Lai viņai nozustu 
krunciņas pierē un lai viņa negarlaikotos. Un lai viņai vairs ne
gribētos braukt no manis projām, jo  viņai vairs neviens nesacīs, 
ka viņa vectēva mājā ir kalpone, domā Rikardo. Neviens neiedro
šināsies viņai to sacīt! Ne Serafims, ne puikas skolā. Neviens. Jo, 
kad es kļūšu liels, es darīšu visu, lai viņa būtu laimīga. Un vien
mēr varēšu viņu aizstāvēt.



M ANUELS ROHASS, 

čīliešu rakstnieks

GLĀZE PIENA

Atbalstījies pret klāja margām, jūrnieks, likās, kādu gaidīja. 
Kreisajā rokā viņš turēja baltā papīrā ietītu sainīti, kas bija izrai
bināts vieniem tauku plankumiem. Labajā rokā viņam kūpēja 
pīpe.

No vagonu aizmugures iznāca kalsns pusaudzis. Viņš apstājās, 
paskatījās uz jūras pusi un devās garām piestātnei. Viņš gāja lē
nām, rokas sabāzis bikšu kabatās, domīgi raudzīdamies uz zemi.

Kad zēns jau bija iepretī kuģim, jūrnieks viņam uzsauca angļu 
valodā:

—  Hei, paklausies!
Zēns pacēla galvu un, soļodams tālāk, jautāja:
—  Kas ir?
—  Ēst gribi?
Zēns palēnināja soli, it kā gribēdams apstāties. Uz brīdi iestājās 

klusums. Likās, viņš nezināja, ko atbildēt, bet tad, jūrniekam 
skumji uzsmaidījis, sacīja:

— Paldies, jūrniek! Neesmu izsalcis.
— Nu, labi!
Jūrnieks izņēma no mutes pīpi, nospļāvās, iebāza to atkal mutē 

un sāka raudzīties uz otru pusi. «V a i tiešām es izskatos pēc 
ubaga?» zēns domāja. Seja aiz kauna viņam pietvīka, un viņš žig
liem soļiem —  gandrīz skriešus — metās prom, lai tikai nebūtu 
jānožēlo...

Tai brīdī kuģu piestātnē ieradās īsts ostas ubags —  zilām acīm, 
gaišiem matiem, ar garu, savēlušos bārdu, ģērbies skrandās un 
cauros zābakos. Jūrnieks uzsauca viņam:

— Est gribi?
Jūrnieks vēl nebija paguvis aizvērt muti, kad ubags, ieraudzījis 

taukaino sainīti, zalgojošām acīm skaļi iekliedzās:
— Jā, senjor, dikti'gribu!
Jūrnieks iesmējās, un sainītis, nolidojis pa gaisu, iekrita izsal

kušā klaidoņa izstieptajās rokās. Nepateicis jūrniekam paldies, 
klaidonis nosēdās zemē, attina vēl silto sainīti un, ieraudzījis tā 
saturu, sāka priecīgi berzēt rokas. Ostas klaidonis var pat neprast 
angļu valodu, bet viņš allaž zina tos nedaudzos vārdus, ar kuriem 
var izlūgties ēdamo no kura katra, kas runā šai valodā.



Zēns, kas nesen bija pagājis garām, bija netālu apstājies un no
vērojis šo skatu. A ri viņam gribējās ēst. Nu jau trīs dienas, trīs 
garas dienas, kopš viņš nekā nav ēdis. N evis lepnums viņam lie
dza pusdienas laikā stāvēt pie kuģu trapiem un gaidīt, vai kāds 
jūrnieks neizmetīs sainīti ar kukurūzas raušu paliekām un gaļas 
gabaliem. Viņam bija kauns un bailes. Un, kad viņam piedāvāja 
ēdiena paliekas, viņš vīrišķīgi atsacījās, kaut gan juta, ka izsal
kums kļūst aizvien lielāks un lielāks.



Sešas dienas viņš klaiņo pa šās ostas ielām un kuģu piestātnēm. 
Puntaarenasā viņš aizbēga no kuģa, kur kalpoja par jungu, un 
nodzīvoja tur mēnesi, palīdzēdams austrietim zvejniekam ķert vē
žus. Un, kolīdz ostā bija ieradies kuģis, kas brauca uz ziemeļiem, 
zēns slepus ielavījās kuģa tilpnē un tur paslēpās.

Nākamajā dienā viņu uzgāja un nosūtīja strādāt uz kurtuvi, bet 
jau pirmajā ostā izsēdināja krastā un atstāja tikpat kā kravu bez 
norādītas adreses, bez graša naudas kabatā.

Kamēr kuģis stāvēja ostā, viņam šad tad iedeva kaut ko ēdamu, 
bet pēc tam ... Šaurajās, tumšajās un smacīgajās ielās ik uz soļa 
bija netīri krodziņi un viesnīcas. Cilvēki tur dzīvoja tikpat kā 
akmens sprostā, bez gaisa un nemitīgā dārdoņā. Šī milzīgā pilsēta 
zēnu nevilināja. Tā viņam likās kā drūms cietums.

Kopš bērnības viņš kvēli mīlēja jūru, bet jūra spēj saliekt un sa
lauzt šādu apsēstu cilvēku dzīvi, tāpat kā stipra roka salauž trauslu 
zariņu. Kaut gan gadu viņam nebija daudz, viņš jau ne vienu reizi 
vien bija braucis uz dažādiem kuģiem gar Dienvidamerikas kras
tiem. Strādādams visādus darbus, viņš bija kļuvis par pieredzējušu 
jūrnieku, bet diez vai tas viņam varēja noderēt uz sauszemes.

Pēc kuģa aizbraukšanas zēns slaistījās pa piestātni, cerēdams, 
ka gadīsies kāds darbs. Viņš bija ar mieru strādāt jebko, lai tikai 
izdzīvotu un nenomirtu badā, kamēr atkal salīgs uz kāda kuģa. Bet 
darba nebija. Reti kāds kuģis iegriezās šai ostā, taču arī uz tiem, 
kas iegriezās, viņu nepieņēma.

Šeit drūzmējās daudz ļaužu —  ubagu un klaidoņu, kuru vidū 
bija jūrnieki bez līgumiem, tāpat kā viņš, aizbēguši no kuģa, no
rakstīti par kaut kādiem pārkāpumiem, un vienkārši slaisti, kas 
nezin no kā pārtika. Daži zaga, citi diedelēja ubagdāvanas, daži 
dzīvoja, gaidīdami kaut kādus neparastus darbus, citi vairs negai
dīja nekā.

Šeit bija visretāko un eksotisko rasu tautu pārstāvji, par kuru 
eksistenci grūti iedomāties, kamēr tos pats neesi redzējis.

Nakamaja dienā, noguris no gaidīšanas un izsalkuma mocīts, 
zēns devās meklēt kaut ko ēdamu.

Iedams garām piestātnei, viņš ieraudzīja kuģi, kurš bija ienācis 
ostā pa nakti un kurā tagad iekrāva labību. Cilvēku virkne ar 
smagiem maisiem uz muguras stiepās no vagoniem cauri piestāt
nei uz kuģi. Pie kravas telpas lūkas stāvēja pieņēmējs.

Zēns klusēdams skatījās, neiedrošinādamies bocmani uzrunāt, 
tad tomēr piegāja tam klāt un lūdza pieņemt darbā. Viņu pieņēma,



un viņš droši pievienojās krāvējiem, kļūdams par šās ķēdes 
posmu.

Pirmo dienas pusi zēnam bija viegli strādāt, bet tad viņš sajuta 
nogurumu un viņam reiba galva. Kad viņš gāja pa kāpnēm, viņam 
šķita, ka zem viņa starp kuģa malu un piestātnes mūri rēgojas bez
dibenis, kura dibenā skalojas jūra, ko klāj nafta un dažādi atkri
tumi. Tiklīdz viņš pameta turp acis, kājas no smagā nesamā tūdaļ 
sāka ļodzīties.

īsās atpūtas laikā daži krāvēji aizgāja iekost uz krodziņu, citi 
ēda to, ko bija paņēmuši līdzi no mājām, bet viņš nogūlās uz pli
kas zemes un centās aizmirst izsalkumu.

Beidzot darbadiena bija galā. Zēns sēdēja uz maisiem galīgi pār
mocījies, nosvīdis un pavisam bez spēka. Strādnieki pamazām iz
klīda, un, kad bija aizgājis pēdējais krāvējs, zēns pienāca klāt 
bocmanim un apmulsis, nekā par sevi nestāstīdams, lūdza samak
sāt viņam par darbu un, ja iespējams, kaut cik arī uz priekšu.

Bocmanis atbildēja, ka parasti mēdzot maksāt pēc tam, kad 
iekraušana pabeigta, tādēļ būšot vēl jāpastrādā visa nākamā diena. 
Vēl vesela diena!

— Bet, ja tev vajag naudas, es tev varētu kādus četrdesmit sen- 
tavo aizdot, —  bocmanis piebilda. — Vairāk man nav.

Zēns skumji pasmaidīja, pateicās bocmanim un aizgāja.
Viņu sagrāba izmisums. Viņam gribējās ēst, tikai ēst!
Salīcis no bada tikpat kā no pātagas cirtiena, viņš slāja cauri 

zilganai miglai, kas viņam klājās acu priekšā, grīļodamies kā pie
dzēries. Viņam bija tik slikti, ka viņš nevarēja ne kliegt, ne kunk
stēt, bet sāpju nebija, bija tikai nomācoša grūtsirdība. It kā būtu 
uzvēlies virsū un spiestu kaut kas ļoti smags.

Pēkšņi zēns sajuta iekšās kaut ko dedzinošu un apstājās. Sa
springdams visus spēkus, paliecās uz priekšu, saprazdams, ka viņš 
krīt. Acu priekšā sāka ņirbēt pazīstamas, sirdij dārgas ainas: māja 
un dārzs, kur aizritējusi bērnība, mātes un brāļu sejas. Tas viss 
pagaisa un atkal parādījās. Pēc tam kad atkal atguva samaņu, 
viņš atlieca muguru taisnu, dziļi nopūtās un sajuta, ka degšana 
mitējas. Bet pēc stundas tas viss var no jauna atkārtoties.

Zēns paātrināja soli, it kā gribēdams izmukt no jaunas lēkmes. 
Vajag ieēst, katrā ziņā kaut ko ieēst. Vienalga, kur. Lai uz viņu 
rāda ar pirkstu, lai sit, lai liek cietumā, kaut tikai varētu ieēst! 
«Ēst, ēst, ē s t ...»  viņš vienā gabalā atkārtoja.

Viņš nebēgs prom, nē, viņš ņems un pateiks saimniekam: 
«Senjor, es esmu izsalcis, ļoti izsalcis, bet man nav ar ko samak
sāt ... Dariet ar mani, ko gribat!»

Viņš izgāja ārā no ostas, sāka vilkties uz pilsētu un kādā klusā



ie lā  ieraudzīja mazu kafejnīcu ar marmora galdiņiem. Tur bija 
gaišs un tirs. Saimniece sniegbaltā priekšautā stāvēja aiz letes...

Varēja paēst kādā tavernā kuģu piestātnes tuvumā, taču tur 
vienmēr drūzmējās ostinieki: dzērāji, kāršu spēlmaņi, ubagi, bet 
te bija kluss.

Kafejnīcā viņš ievēroja tikai vienu apmeklētāju. Tas bija briļ
ļains vecītis, kas sēdēja kā pielipis pie krēsla un lasīja avīzi, turē
dams to pie paša deguna. Viņam priekšā uz galdiņa stāvēja pus
izdzerta piena tase.

Zēns gaidīja, kad sirmgalvis aizies, staigāja šurp un turp pa 
ietvi, juzdams, ka vēderā atkal sākas dedzināšana. Pagāja piecas, 
desmit, piecpadsmit minūtes. Viņš nogura un atspiedās pret ka
fejnīcas durvīm, nikni raudzīdamies uz sirmgalvi. Ko viņš tai 
avīzē tādu atradis? Zēnam likās, ka sirmgalvis ir viņa ienaidnieks, 
kurš par viņu visu zina un sēž tur viņam par spīti. Vajadzētu 
ieiet kafejnīcā un vecīti izlamāt, kaut kā nosaukt, pateikt, ka par 
tādu maksu tik ilgi kafejnīcā nedrīkst sēdēt. Kaut je l viņš drīzāk 
a iz ietu ...

Beidzot sirmgalvis salocīja laikrakstu, vienā malkā izdzēra at
likušo pienu, nesteigdamies piecēlās, samaksāja un izgāja uz 
ielas. Tas bija vecs, sakumpis vīrs, kas izskatījās vai nu pēc nam
dara, vai mēbe]u lakotāja. .

Iznācis uz ielas, sirmgalvis atkal uzlika brilles un sāka soļot, 
ejot lasīdams avīzi un ik pēc desmit soliem apstādamies.

Kad sirmgalvis vairs nebija redzams, zēns iegāja kafejnīcā. Dur
vīs viņš brīdi palika stāvam, nezinādams, kur apsēsties. Tad, iz
raudzījies galdiņu, devās pie tā, bet pārdomājis paspēra dažus 
soļus atpakaļ, uzdūrās virsū krēslam un apsēdās kaktā.

Pienāca klāt saimniece, noslaucīja ar lupatu galdiņu un maigā 
balsī ar spāņu akcentu jautāja:

—  Ko jūs vēlaties?
Saimniecē neskatīdamies, zēns atbildēja:
—  Glāzi piena.
—  Lielo?
—  Jā, lielo.
—  Un vēl?
—  Vai biskvīti jums ir?
—  Nē, tikai vaniļas cepums.
—  Nu, tad cepumu.
Kad saimniece uzgrieza muguru, zēns priecīgs nobraucīja ceļus 

kā izsālies cilvēks pirms karsta malka nobaudīšanas.
Saimniece atnāca atpakaļ, uzlika galdā lielo glāzi piena, šķīvīti 

ar cepumu un aizgāja pie letes.



Sākuma zēns gribēja vienā tempienā izdzert visu pienu un pēc 
tam apēst cepumu, bet tad savaldījās. Viņš juta, ka sieviete viņu 
novēro. Pats viņš neiedrošinājās paskatīties uz tās pusi. Viņam, 
likās, ja viņš paskatīsies, sieviete uzreiz visu sapratīs: viņa gara
stāvokli, kaunpilnos nodomus, un tad viņam būs jāpieceļas un 
jāaiziet, ne kumosa neēdušam.

Zēns lēnām paņēma cepumu, iemērca glāzē, iebāza mutē un 
uzdzēra virsū pienu. No jauna sākusies dedzināšana sāka aprimt. 
Un pēkšņi zēns skaidri saprata savu šausmīgo stāvokli, viņam sa
žņaudzās sirds un kaklā iestrēga kamols.

Tūlīt viņš sāks raudāt, sāks pilnā balsī šņukstēt. Viņš zināja, ka 
saimniece uz viņu skatās, bet nespēja savaldīties. Viņš kāri un 
steidzīgi ēda, baiļodamies, ka asaras viņam neļaus apēst visu līdz- 
pēdējai kripatiņai. Kad ar pienu un cepumu viņš bija galā, acis v i
ņam aizmiglojās un kaut kas silts noritēja pa degunu un iepilēja 
glāzē.

Zēns uzlika galvu uz rokām un sāka raudāt; viņš raudāja gauži, 
nevaldāmi, raudāja tā, kā vēl nekad savā mūžā nebija raudājis. 
Pēkšņi kāda roka noglāstīja viņa nogurušo galvu, un sievietes 
balss ar vieglu spāņu valodas akcentu sacīja:

—  Paraudi vien, dēliņ, paraudi...
Asaras no jauna sāka aumaļām plūst, bet tās jau bija prieka 

asaras, zēns juta, ka tās viņu atsvaidzina, ka kamols, kas bija aiz
spriedies kaklā, pazūd. Viņam šķita: kamēr viņš bija raudājis, 
viņa dzīve un jūtas bija kļuvušas tīras, nomazgājušās tikpat kā 
glāze zem ūdens strūklas, ieguvušas agrāko skaidrību un spēku.

No sirds izraudājies, zēns noslaucīja mutautā acis un seju, pa
cēla galvu un palūkojās saimniecē. Viņa raudzījās uz ielu, kaut 
kur tālumā, un viņas sejā bija skumjas.

Galdā zēna priekšā stāvēja vēl viena glāze piena un šķīvis ar 
cepumu. Viņš lēnām sāka ēst, ne par ko nedomādams, it kā sēdētu 
mājās un sieviete aiz letes būtu bijusi viņa māte.

Kad viņš ar ēšanu bija galā, ārā jau bija satumsis un kafejnīcā 
iededza gaismu. Zēns vēl brīdi pasēdēja, nezinādams, ko saimnie
cei atvadām pateikt.

Beidzot viņš piecēlās un vienkārši sacīja:
—  Liels paldies, senjora! Uz redzēšanos!
—  Uz redzēšanos, dēliņ! —  viņa tam atbildēja.
Zēns izgāja ārā. Vējš, kas pūta no jūras, atsvaidzināja no asa

rām sakarsušo seju. Viņš gāja uz labu laimi un iznāca pie kuģu 
piestātnes. Bija brīnišķīga vasaras nakts, pie debesīm mirdzēja 
lielas zvaigznes.



Zēns domāja par labsirdīgo sievieti, par to, kā viņš tai pateik
sies, kad viņam būs nauda. Seja pamazām kļuva vēsāka, domas 
izklaidējās. Kaut kur dziļi sirdī uz visu mūžu paliks atmiņā šis 
atgadījums. Viņš gāja drošu soli, pusbalsī dungodams, un, kad 
iznāca pie jūras, juta, ka viņā sāk atgriezties spēki.

Kuģu un piestātnes ugunis kā zeltaini sarkana straume atspogu
ļojās trīsuļojošajā ūdenī. Zēns apgūlās uz muguras un ilgi gulēja, 
lūkodamies debesīs. Viņam negribējās ne domāt, ne dziedāt, ne
runāt. Viņš atkal dzīvoja, un ar to pietika. Tā viņš arī aizmiga*, 
pagriezies ar seju pret jūru.



VILJAM S FOLKNERS, 

amerikāņu rakstnieks

DIVI ZALDATI

Mēs ar Pitu visu laiku staigājām pie vecā Kilegreja, lai klausī
tos radio. Mēdzam nogaidīt, kad pēc vakariņām satumst, nostāja
mies aiz logiem un dzirdam, ka Kilegrejs laiž savu radio pilnā 
sparā —  viņam sieva kurla — , un klausies, cik patīk, pat ja logi 
ciet.

Tovakar es prasu:
—  Kur bija drosmīgo dzīres? Japānā?
Bet Pits saka:
— Klusu.
Nu, tā mēs tur stāvam, auksts, klausāmies, kā tas puisis runā 

pa radio, tikai es nekādi nesaprotu, par ko viņš stāsta.
Pēc tam puisis teica: «Pārraide beigusies,» —  un mēs gājām uz 

mājām, un Pits pastāstīja man, kas un kā. Viņam jau gandrīz d iv
desmit, skolu viņš beidza pērngad jūnijā un zina visu uz velna 
paraušanu, gan par Pirlhārboru —  tā ir tāda osta — , gan kā ja 
pāņi met bumbas gaisā, bet tur visapkārt ūdens.

—  Tā kā ap Oksfordu, —  es prasu, —  ūdenstvertne?
—  Nē, —  atbild, —  lielāka. Okeāns. Klusais.
Tā mēs pārnācām mājās. Māte un tēvs jau gulēja, un mēs arī 

•apgūlāmies, bet es aizvien vēl nesapratu, kur tas notiek, un Pits 
atkal teica:

— Klusais okeāns.
—  Kas ar tevi ir? — viņš prasa. —  Tev drīz būs pilni deviņi. 

Skolā tu esi kopš septembra. Vai tad tu neko neesi iemācījies?
—  Tad mums jau nekādi klusie okeāni priekšā nav nākuši, —  es 

saku.
Mēs joprojām sējām zirņus, ar kuriem sen jau vajadzēja tikt 

galā, vismaz novembrī, —  tēvs bija nokavējies; cik mēs viņu pa
zinām, viņš vienmēr atpalika no citiem. A r ī malku vajadzēja vēl 
pārvest, bet mēs ik vakaru ejam pie vecā Kilegreja, stāvam auk
stumā un klausāmies viņa radio, atgriežamies mājās, liekamies 
gulēt, un Pits izstāsta, kas un kā. Tā viņš darīja sākumā. Pēc tam 
pārtrauca. It kā negribētu vairs par to runāt. Nosaka: «Liec mieru, 
•es gribu gulēt,» —  bet pats neguļ nepavisam.

Tā nu viņš tur guļ —  daudz klusāk nekā iemidzis, un man visu 
laiku šķiet (tā viņš klusē), ka viņš uz mani noskaities —  bet nē, 
•es zināju, ka viņš pat nedomā par mani, — vai ka viņš par kaut



ko raizējas —  arī nē, tas nav tiesa: viņam kopš mazotnes nebija 
par ko raizēties. Viņš nekad neatpalika tā kā tēvs: nokavējas un 
paliek viens pats. Tēvs piešķīra Pitam desmit akrus, kad Pits bei
dza skolu, un mēs ar Pitu domājām, ka viņš varen priecīgs tikt 
vajā vismaz no šiem desmit un nomest tos no pleciem, un Pits ap
sēja tos un apara, un gatavoja ziem ājiem ... Tātad arī tas viņu 
nekremta. Taču kaut kas noteikti bija. Pie vecā Kilegreja mēs gā
jām kā agrāk un klausījāmies viņa radio, bet tas tikai par japā
ņiem un par Filipīnām — tur viņus ģenerālis Makarturs turēja uz 
vietas. Pēc tam mēs nācām uz mājām un likāmies gulēt, un Pits 
man neko vairs nestāstīja un pat runāt ar mani negribēja. Iegujas 
gultā un ielien kā slēpni, bet es viņu aiztieku, nu, kaut vai aiz kā
jas, —  viņš kā beigts, sliktāks par malkas pagali: nekustas, kamēr 
es aizmiegu.

Un tad kādu vakaru (viņš tikai sākumā man neko nestāstīja, v ie 
nīgi bārās nepārtraukti, ka es esot maz malkas saskaldījis) viņš- 
saka:

—  Es iešu.
—  Uz kurieni? —  es prasu.
—  Šajā pašā karā, — atbild.
—  Tu iesi, un mēs pat malku neesam pārveduši!
—  Eh, malka, —  viņš saka, —  pie velna!
—  Labi, —  es atsaku. — Kad dodamies ceļā?
Bet viņš neklausās. Guļ tumsā kā beigts.
— Man jāiet, — viņš saka. —  Es neļaušu, ka viņi rīkojas ar 

mūsu zemi kā laupītāju banda.
—  Nūjā, — es atsaku. —  Vai malka ir vai nav, bet ejam.
To viņš izdzirdēja. Gulēt viņš gulēja klusu, bet tā ne —  ne tā 

kā agrāk.
—  Tu? — viņš prasa. —  Karā?
—  Tu sitīsi lielos, —  atbildu, —  un es mazos.
Bet Pits teica:
—  Tev nav brīv.
Es sākumā domāju, ka viņš tāpat vien, — gadījās, ka viņš arī 

agrāk negribēja ņemt mani līdzi: es velkos viņam pakaļ kā astef 
bet viņš iet pie Talova skuķiem — cerēties. Bet Pits:

—  Tā ne, —  saka, —  tevi gluži vienkārši neņems armijā, tu esi 
par mazu.

Un es sapratu —  viņš pareizi saka, nopietni: ne, neņems. Sa
kumā es pat neticēju, ka viņš no tiesas pošas uz šo karu, bet, re,, 
kā nu iznāca: viņš jau ir saposies, bet man nav brīv.

—  Es pievedīšu ūdeni un skaldīšu malku, —  es saku, — ūdens 
visiem vajadzīgs!



Ahā, redzu, viņš sāk ausīties, klausās. Es arī apklusu, gaidu. Tad 
'viņš pagriežas, uzliek man roku uz krūtīm un saka:

—  T ev jāpaliek, puis, tēvam par palīgu.
—  Par kādu palīgu? Sliktāk jau nebūs kā tagad, gan viņš tiks 

•galā ar tām atsijām, kamēr mēs sadosim japāņiem pa seksti. Es 
-iešu tev līdzi. T ev vajag  —  nu, un man arī vajag.

—  Nē, —  saka. —  Nerunā tagad. Nerunā.
Un paskaidroja. Es taču zināju, ko viņš man stāstīja. Un tomēr 

gribēju dzirdēt. No viņa. Lai noticētu.
—  Tātad iznāk, ka man nav brīv? —  es prasu.
—  Jā, —  Pits atbild. —  N av brīv. Tu esi pārāk mazs, pirmkārt, 

un, otrkārt. . .
—  Labi, —  es saku. —  Tad taisi muti ciet, es gribu gulēt.
Viņš apklusa un atgūlās uz muguras. Es arī atgūlos uz muguras

un izlikos iemidzis, bet viņš patiešām iemiga, jo  visu laiku do
māja par iešanu, viņam šis karš nedeva miera, bet nu bija izšķī
ries un guļ: nomierinājies.

No rīta viņš pateica to tēvam un mātei. Ko tad māte? Kā jau 
māte: raud.

—  Es negribu, —  saka, —  lai viņš iet šajā karā, —  bet pati 
raud. —  Ja varētu, tad labāk ietu pati. Es negribu glābt tēviju. 
Lai tie japāņi iekaro to visu un dzīvo te, cik  vien  patīk, kamēr 
viņi neaiztiek mani un manu ģimeni, un manus bērnus. Mans brā
lis glāba tēviju, aizgāja tai viņā karā, tikai deviņpadsmit gadu 
viņam bija, un jūs domājat, ka mūsu māte saprata, kāpēc viņam 
jāiet? Ej, saka, ja  tev jāiet, tāpat arī es saku —  ej, tikai neprasiet 
■man, lai es saprastu, kāpēc tev  jāiet.

Nu, tēvs jau bija cita rauga. Tēvs bija krams.
—  Karā? —  viņš saka. —  Tur nu gan nav nekādas jēgas —  iet 

karā. Tu jau vēl neesi iesaucamā vecumā, un mūsu zemei pagai
dām neviens tā kā nebrūk virsū. Mūsu prezidents ir Vašingtonā, 
viņš seko visam un paziņos, kad vajadzēs. Un tad es jau dienēju 
tajā karā, ko māte nupat pieminēja; mūs iesauca un aizsūtīja 
taisnā ceļā uz Teksasu, un noturēja tur kādus astoņus mēnešus, 
kamēr šie izplūcās no tiesas. Domāju, ka pietiek no mums ar tē
voci Māršu —  viņu, re, ievainoja Francijas kaujas laukā — , mēs 
■esam izkarojušies gan par sevi, gan par jums, vismaz manam mū
žam pietiek. Un kā tad būs ar fermu? Es varbūt galīgi iegāzīšos bez 
palīga, kā tev šķiet?

—  Tu, cik es atceros, vienmēr esi iegāzies, —  Pits atbild. —  Bet 
man jāiet. Un es iešu.

—  Ies arī, —  es saku. —  Ja jau vajag. Japāņi, v iņ i . . .



—  Tu nu pievaldi mēli, —  mate man saka un pati raud, —  ar 
tevi neviens nerunā! Būtu labāk ienesis malku, tas tavs uzdevums.

Nu, es ienesu malku. No rīta mēs visi trīs zāģējām malku un 
līdz vakaram skaldījām, lai sanāktu labi daudz. Man Pits paskaid
roja, ka, sak, vajag  krietni daudz, citādi tēvs ieraudzīs pie sienas 
vienu pagali, ko māte vēl nav iebāzusi plītī, un domās, ka mums 
malkas ir vesela grēda. Bet māte kārtoja Pita mantas. V iņa lāpīja 
un m azgāja vēju un taisīja ēdienu, bet vakarā mēs ar Pitu gulējām 
un klausījāmies, kā viņa kārto mantas un raud, tad Pits piecēlās un 
iegāja pie viņas virtuvē, un es dzirdēju viņu balsis, pēc tam 
tikai mātes balsi:

—  Nu, tev jāiet, es arī saku: ej, ja vajag, es tik un tā nekā ne
saprotu un’ nesapratišu.



Tad Pits atgriežas, apguļas un gulēja uz muguras ka beigts, bet 
pēc tam saka, tikai ne jau man un nevienam citam, tāpat vien:

—  Man jāiet. Jāiet, un tas ir viss.
—  Protams, jāiet, —  es piebalsoju. —  Japāņi, v iņ i . . .
Bet viņš pagriežas —  apsviedās, it kā būtu sasalis, un skatās uz 

mani tumsā.
—  Nu, tu jau vismaz turies, —  saka. —  Es domāju, ka ar tevi 

būs lielāka ķēpa nekā ar viņiem.
—  Neko nevar darīt, —  es atbildu. —  Bet varbūt paies pāris 

gadu —  un es atbraukšu, un būsim abi kopā. Jā?
—  Ceru gan, ka ne, —  Pits atsaka. —  Karā neiet aiz patikas. 

Pamet māti un iet, bet viņa raud. Domā, ka tas sagādā kādam 
prieku?

—  Bet kāpēc tad tu ej? —  es prasu.
—  Man jāiet. Gluži vienkārši —  jāiet. Un tagad guli. Man jā 

brauc ar pirmo autobusu, guli!
—  Labi, —  es atbildu. —  Tikai Memfisa, tā stāsta, esot varena 

pilsēta. Kā tu uziesi armiju, kur tā atrodas?
—  Pavaicāšu kādam, kur piesakās armijā, bet nu guli.
—  Tā arī vaicāsi: kur piesakās armijā?
—  Nūjā, —  Pits saka. —  Bet tagad klusē un liksimies gulēt.
Sākām gulēt. No rīta brokastojām lampas gaismā, jo  autobuss

pienāk pulksten sešos. Māte neraudāja. Viņai tikai bija bēdīga 
seja, kad viņa klāja galdu un rosījās. Tad viņa beidza likt kopā 
Pita mantas. Viņš itin neko negribēja ņemt līdzi, bet māte sacīja, 
ka pieklājīgi cilvēki nekur nedodoties, kaut vai karā, bez lieka v e 
ļas pāra un mantu somas. Viņa ielika somā ceptu cāli, bibeli un 
kurpju kārbā sausus cepumus, un tad pienāca laiks iet ārā. Mēs 
nezinājām, ka māte nenāks mums līdzi pie autobusa. Viņa tikai 
padeva Pītam cepuri un mēteli un nemaz neraudāja, vienīgi uzlika 
viņam rokas uz pleciem, stāv un skatās uz viņu kā sasalusi. Tā ari 
Pits vakar skatījās uz mani no gultas, it kā pats būtu no dzelzs, pat 
galvu pagriezt nevar, —  tobrīd, kad viņš teica, ka es «turoties». 
Bet māte sacīja: «Manuprāt, lai viņi iekaro visu zemi un dzīvo te, 
cik  vien patīk, ja tikai neaiztiek mani un manu ģimeni.» Pēc tam 
viņa teica: «Neaizmirsti nekad, kas tu tāds esi. Tu neesi nekāds 
bagātnieks, neviens par tevi otrpus Franču gravas neko nav dzir
dējis, bet tava dzimta nav sliktāka par jebkuru citu —  to tu nekad 
neaizmirsti!»

•Viņa noskūpstīja Pitu, mēs izgājām ārā, un tēvs nesa Eita mantu 
somu, bet Pits —  gribi vai negribi —  gāja tukšā. V ēl joprojām



bija krēsla, mēs stāvējām uz šosejas pie autobusa pieturas un gai
dījām. Tad parādījās autobusa ugunis, un es skatījos uz to, kamēr 
tas piebrauca, un Pits pacēla roku, un bija jau gaišs, un es nemaz 
nebiju manījis, ka rīts jau atausis. M ēs ar Pitu baidījāmies, ka tēvs 
gvelzīs muļķības tāpat kā vakardien, kad viņš izmuldējās, ka Fran
cijā  ievainotais tēvocis Māršs un viņš pats Teksasā esot pietie
kami izkarojušies Am erikas aizsardzībai četrdesmit otrajā, bet 
viņš ne —  izturējās pavisam normāli. Viņš tikai teica: «Ardievu, 
dēls. Vienm ēr paturi prātā, ko māte teica, un raksti viņai labi 
bieži, kad iznāk laika.» Tad viņš spieda Pitam roku, bet Pits pa
skatījās uz mani, noglaudīja man galvu —  tā noglaudīja, ka teju 
pat nošķieba man kaklu, —  un ielēca autobusā. Puisis aizcirta 
autobusa durvis, autobuss ierūcās, sakustējās, ierēcās un gaudo
dams sāka pieņemties ātrumā un brauca aizvien ātrāk, un abas 
uguntiņas aizdrāzās, it. kā gribētu drīzāk saplūst vienā. Taču ugun
tiņas tā ari nesaplūda, un autobuss aizbrauca, un man tikai va ja 
dzēja sagaidīt nakti, kad neviens neredz, un labi izbrēkties, kaut 
man teju pat deviņi, un tā tālāk.

Mēs ar tēvu gājām uz mājām. Vedām malku, un nebija laika,, 
bija jāiztiek bez brēkšanas, jo mēs strādājām līdz pat vakaram. 
Tad es paņēmu kaķeni, un labi būtu bijis pievākt arī mūsu kolek
ciju —  putnu olas; sākumā Pits man atdeva savas putnu olas, bet 
vēlāk es jau pats vācu olas un Pits man palīdzēja, un viņam patika 
tās aplūkot. Mēs šad tad izvelkam mūsu kārbu un priecājamies, lai 
gan Pitam daudz netrūka no d ivd esm it... Taču kārba bija pārāk 
liela, lai to nēsātu ceļā, un arī neērta; es paņēmu tikai dum pja 
oliņu, tā bija pati labākā, un noglabāju kopā ar kaķeni šķūnī. 
Paēdām vakariņas, likāmies gulēt, bet —  dari, ko gribi, —  es ne
varu ciest šai istabā, šai gultā, pat vienu nakti neizturēšu, sit vak 
nost. Dzirdu, ka tēvs šad tad iekrācas, guļ, bet māti nemaz ne
dzird —  varbūt guļ, bet es domāju, viņa negulēja vis. Paņēmu 
saišzābakus, izmetu pa logu, izlīdu pats —  cik reižu biju noskatī
jies, kā izlien Pits, kad viņam bija tikko septiņpadsmit, bet tēvs^ 
aizslēdzis durvis: sak, vēl par jaunu, lai nakti ietu runču gaitas, —  
un nelaiž; tāpat ari es —  izlīdu pa logu, apāvu kājas un prom uz-, 
šķūni pēc kaķenes un oliņas, un tad izgāju uz šosejas.

Auksti nebija, tikai stipri tumšs, un šoseja tāda —  cilvēks iet,, 
bet šī skrien, viņš iet, bet šī aizvien garaka. Nekas, es domāju, 
gan mani ķers saule, kad iedegsies, bet es vēl neesmu nogājis līdz 
Džefersonai, divdesmit divas jūdzes. Bet nekā, neķēra. Ausmiņa 
tikko svīda, kad uzkāpu kalnā, un turpat arī pilsēta. Apkārt visos, 
namos gatavo brokastis —  to jūt negribot. Eh, domāju,, būtu kaut 
sausiņus paķēris ceļam, bet nu jau par vēlu! Pits stāstīja, ka



Memf isa_ ir aiz Džefersonas, bet izrādījās, ka līdz Memfisai astoņ
desmit jūdzes.

Nu, tā es stāvu uz laukuma; tukšs, gaisma aust, bet lukturi deg, 
man līdz Memfisai astoņdesmit jūdzes, pa nakti esmu nogājis d iv
desmit un, tā iedams, nonākšu Memfisā tad, kad Pits jau laidīsies 
projām uz Pīrlhārboru, un policists skatās uz mani.

—  No kurienes tu te ieradies? —  viņš prasa.
Bet es viņam:
—  Man jātiek  uz Memfisu. Memfisā man ir brālis.
—  Tātad tev šeit neviena nav? —  policists saka. —  Ko tad tu te 

maisies, ja  tev brālis ir Memfisā?
Es viņam atkal:
—  Man jātiek uz Memfisu. Man nav laika tukšus salmus kult, 

iet arī nav laika. Man jātiek tur šodien.
—  N āc līdzi, —  viņš saka.

Mēs iegriezām ies citā ielā. Un ieraudzījām autobusu, taisni tādu 
pašu, kādā Pits vakar aizbrauca, tikai ugunis nodzēstas un ļaužu 
nav; vēl tur bija tāda kā dzelzceļa stacija, iekšā margas —  un aiz 
margām konduktors. Policists man saka:

—  Pasēdi pagaidām šeit.
Es apsēdos uz sola, bet viņš prasa konduktoram:
—  V ai varu no jums piezvanīt?
Viņš parunāja pa tālruni un pēc tam lūdz konduktoru:
—  Pieskatiet viņu, es atvedīšu misis Heberšemu. Līdzko viņa 

saposīsies, būsim klāt. —  Un aizgāja.
Tad es piecēlos un saku konduktoram:
—  Es gribu tikt uz Memfisu.
—  Tu daudz ko gribi, —  konduktors atbild, —  labāk sēdi, ka

mēr atnāks misters Futs.
—  Man nav daļas gar visādiem misteriem Futiem, —  es 

saku, —  man jātiek ar šo autobusu līdz Memfisai.
—  Nauda tev  ir? —  viņš prasa. —  Biļete maksā septiņdesmit 

divus centus.
Es izvilku dumpja oliņu.
—  Es jums to došu biļetes vietā, —  es saku. —  Tādu jus savu 

mūžu neesat redzējis, tā maksā veselu dolāru, bet es to atdošu par 
septiņdesmit diviem centiem.

—  Nē, —  viņš atsaka, —  autobusa īpašnieks dod priekšroku 
naudai. Ja es sākšu ņemt par biļetēm putnu olas vai kādu dzīvu 
radību, tad viņš vēl mani padzīs. Nāc apsēdies savā vietā, kamēr 
misters F uts. . .

Es metos uz durvīm, bet viņš panāca mani —  pārlēca pār mar-



ļgām un gribēja nogrābt aiz krekla, bet es izvairījos, izrāvu nazi 
no kabatas (las man vienmēr līdzi) un —  žviks! —  atsilu vaļā.

—  A iztiec vien, —  saku, —  pamēģini, es tev tūliņ atšņāpšu ro
kas, —  un pie durvīm, gribēju izsprukt ārā, bet kur nu!

Nekad neesmu redzējis, ka pieaugušie ir tik naski, bet šis skrēja 
teju  kā Pits. Aizstājās durvīm priekšā, aizsedza tās ar muguru, bet 
cita ceļa nav. Un viņš man teica:

—  Nu, ej atpakaļ un apsēdies turpat, kur sēdēji.
A rī tur nebija cita ceļa. Un viņš stāv un stāv. Nu, aizgāju 

atpakaļ un apsēdos. Un te nu stacija pienāca pilnum pilna ar ļau
dīm. Tas bija policists, kas atveda divas kažokotas tantes, jau no 
paša rīta izkrāsojušās. Bija redzams, ka viņas nule uzmodinātas un 
ka tas viņām nemaz nepatīk —  veca un jaunāka — , un abas ska
tās uz mani.

—  Viņam pat mēteļa nav! —  vecā  saka. —  A k  kungs, kā tad 
viņš te viens atkļuvis?

—  Prasiet viņam, —  policists atbild, —  es neko nevarēju izda
būt. V iņš tikai daudzina, ka brālis esot Memfisā, un viņš grib tikt 
uz turieni.

—  Pareizi, —  es pamāju, —  man jātiek uz Memfisu un vēl šo
dien.

—  Nu, protams, jātiek, —  vecā saka, —  bet vai tu esi pārlie
cināts, ka atradīsi Memfisā savu brāli?

—  Kā nu neatradīšu! Viens pats brālis man vien  ir, un visu 
mūžu esam kopā nodzīvojuši. Gan jau pazīšu, līdzko ieraudzīšu.

V ecā  skatās uz mani un saka:
—  Pēc memfisieša viņš gan neizskatās.
—  Varbūt viņš nemaz nav memfisielis, —  policists viņai at

bild. —  Kas viņus tādus var zināt! Te klejo daudz —  gan puiku, 
gan skuķu, gan teksasiešu, gan misuriešu, šodien te, rīt tur, kad 
tikai dabū, ko iekost. Dažreiz patrāpās tāds knēvelis, kas vēl ne 
staigāt nav kārtīgi iemācījies. Sitas jau ir pārliecināts: viņam, re
dzat, Memfisā ir brālis —  un beigta balle. Ko es lai daru? Sūtīšu 
viņu uz turieni, lai meklē rokā.

—  Pareizi, —  vecā pamāja, bet jaunākā nosēdās man līdzās, 
attaisīja somiņu, izņēma spalvu un papīru —  kaut kādas lapiņas, 
bet vecā atkal atsāk: —  Nu, mīļais, es ceru, ka tu atradīsi brāli, 
bet mums jāpiereģistrē šis gadījums. Mēs gribam zināt tavu uz
vārdu, kur tu esi dzimis, kad miruši tavi vecāki un kā sauc tavu 
brāli.

—  Man nevajag jūsu reģistrāciju, —  es saku. —  Man tikai jā 
tiek  līdz Memfisai, tas ir viss, un jātiek šodien.



—  Redzat? —  policists atkal iejaucās. Viņam it kā patika tas-;, 
ka es runāju. —  Es jau jums teicu.

—  Jums laimējās, misis Heberšema, —  konduktors saka. —  Lož
metēja viņam gan nav, toties nazis. . .  O, nazis viņam pirmā nu
mura, noderēs kuram katram!

Bet vecā tikai blenž un blenž mani.
—  Nu, labi, —  viņa saka, —  labi! Es, nudien, nezinu, ko darīt-
—  Es zinu, —  to atkal saka konduktors. —  Nopirkšu viņam bi

ļeti uz sava rēķina, paglābšu pasažierus no slepkavošanas. Lai 
misters Futs pēc tam apliecina —  esmu parādījis pilsoņa drosmi, 
gan jau man zaudējumus atlīdzinās. . .  varbūt pat medaļu izsniegs,, 
ko? Mister Fut?

Neviens nepievērš viņam uzmanību. V ecā tikai stāv un blenž; 
manī.

—  Nu, labi, —  viņa atkārto, —  labi! —  Tad pēkšņi izņem dolāru 
no somiņas un dod konduktoram. —  Ceru, ka viņš brauks a r  
bērnu biļeti? —  viņa prasa.

Bet konduktors atsaka:
—  M jā. Nezinu gan, kas tur sanāks. V ar jau mani atbrīvot. Pra

sīs: «Kāpēc nav iesaiņots? Kāpēc nav uzraksta: pieskarties bīs
tami?» Nu, labi —  riskēšu!

Tā viņi aizgāja. Policists gan atgriezās, iedeva man sendviču..
—  V ai skaidri zini, ka atradīsi brāli? —  viņš prasa.
—  Kā tad es neatradīšu? —  atbildu. —  Nu, ja  es viņu neierau

dzīšu, tad viņš mani ieraudzīs. V ai tad viņš mani nepazīst, vai?'
Tad ari policists aizgāja, un es sāku ēst sendviču. Stacijā sanāca 

aizvien vairāk ļaužu, un tad konduktors teica, ka laiks braukt. 
Es iekāpu autobusā —  tāpat kā vakar Pits — , un mēs devām ies 
ceļā.

Un kādas pilsētas es redzēju! Autobuss drāzās pamatīgi, un es. 
pēkšņi sapratu: gulēt gribas —  izturēt nevaru! Bet tik daudz bija» 
ko redzēt —  kas nu par gulēšanu! Autobuss izbrauca no Džefer- 
sonas —  un nu tik iet vaļā: lauki, meži garām, atkal pilsēta, tā arī 
garām, atkal lauki un meži, paskat, jauna pilsēta un noliktavas, 
un sūkņi, un fabrikas, un tad mēs braucām gar dzelzceļa uzbē
rumu, un es redzēju, kā semafors grozījās un kā vilciens gāja, un 
tad atkal pilsēta, vēl un vēl, bet es jau sveru tabaku —  un es taču 
nedrīkstu gulēt. Un tad sākās Memfisa. Autobuss brauca un 
brauca, un sākās noliktavas. Tā vēl nemaz nebija Memfisa, m ēs 
braucām gar sūkņiem, skursteņiem, fabrikām, un, ja tās bija kok
zāģētavas vai austuves, tad savu mūžu nebiju redzējis tik lielas un 
tik daudz, bet, kur viņi kokvilnu ņem vai baļķus, lai būtu ko strā
dāt, to nu es nemaz nezinu.



Un tad es ieraudzīju Memfisu. Es zināju, ka nekļūdos. Tā auga 
acu priekšā un sliecās augšup. It kā vesels desmits Džefersonu 
būtu sanācis kopā un augtu pret debesīm —  augstāk par jebkuru 
kalnu visā Joknapalofā. Un mēs iebraucām pilsētā, un autobuss 
lēni līda un apstājās ik mirkli, un mašīna spurca visapkārt, un 
ļaužu ielās —  nu, biezum biezs, it kā no visas Misisipi šodien būtu 
te  sabraukuši. Labi vismaz, ka konduktors bija palicis Džefersonā, 
lai pārdotu man biļeti, un tās abas tantes —  interesanti, kāpēc v i
ņas nebija braukušas uz Memfisu? Un tad autobuss apstājās p avi
sam. Tā bija cita autostacija, krietni lielāka nekā Džefersonā.

Es teicu:
—  Kārtībā. Kur šeit piesakās armijā?
—  Ko? —  prasīja konduktors.
Un es atkārtoju:
—  Kur šeit piesakās armijā?
—  Ahā, —  viņš saka. Un paskaidroja, ka uz turieni nokļūt.
Es sākumā baidījos, ka neko neatradīšu tik lielā pilsētā, bet tik 

traki jau nebija —  reizes divas vien dabūju pajautāt. Un ierados. 
Un nopriecājos —  spēka nav, bet ļaudis traucas, veseli bari, ma
šīnas drāžas, troksnis, rīboņa. Nu jau vairs nav ilgi, domāju; bet, 
ja nu armijā iestājas tikpat daudz ļaužu, cik te skraida pa ielām, 
lai tad nu Pits mani ierauga pirmais! Nu, es tātad iegāju istabā. Bet 
Pita tur nav.

Viņa tur nebija. Zaldāts ar uzšuvi uz piedurknes rakstīja, iepretī 
stāvēja divi, un varbūt vēl kāds bija. Jā, tā kā atceros, ka bija 
vēl kāds.

Es piegāju pie galda, pie kura zaldāts rakstīja, un prasu:
—  Kur Pits? —  Viņš pacēla acis, un es sacīju: —  Mans brālis, 

Pits Graiers. Kur viņš ir?
—  Ko? —  zaldāts prasa. —  Kas?
Es viņam paskaidroju:
—  Pits vakar iestājās armijā un brauc uz Pīrlhārboru, un es 

viņam līdzi. Kur jūs esat viņu likuši? —  Nu visi sāka uz mani ska
tīties, bet es nelikos ne zinis. —  Tātad tā, —  es saku, —  kur viņš 
tagad ir?

Zaldāts pārstāja rakstīt, nolika rokas uz galda.
—  Ej nu? —  viņš saka. —  Un tu arī?
—  Jā, —  es paskaidroju. —  Viņiem  vajag  malkas un ūdens. Es 

nesīšu ūdeni un skaldīšu malku. Nu, kur tad ir Pits?
Zaldāts piecēlās.
—  Kas tevi ielaida te iekšā? —  viņš prasa. —  Ej ārā, zēn!
—  Piķi kociņa galā! —  es atsaku. —  Kur Pits?
Lai es izputu, ja  viņš nebija veiklāks par konduktoru —  nelēca



pāri galdam, apskrēja apkārt, bet es ne- atjēgties nepaspēju, tikai 
atsprāgu atpakaļ, izrāvu n a zi. . .  nu, un iedūru; viņš iebrēcās, sa
ķer roku, lamājas.

Viens zaldāts nogrāba mani no mugurpuses, es arī viņam gri
bēju durt, bet nepaguvu. Nogrāba mani vēl —  arī no mugurpuses, 
bet tad durvis atvērās un ienāca jauns zaldāts, un viņam pār plecu 
siksna it kā bārdas naža trīšanai.

—  Kas te par velna būšanu? —  prasa.
—  Tas dēlietis iegrūda man ar nazi, —  tā pirmais gaužas.
Es gribēju viņam vēl vienreiz iegrūst, bet viņi, paskat, divi u z 

vienu, turklāt no mugurpuses. Bet tas ar siksnu saka:
—  Labi, labi. Pievāc nazi, puis! Mums nevienam nav ieroča. 

N eklājas kauties ar neapbruņotu.



Uz viņu varēja klausīties. Viņš runāja ar mani kā Pits.
—  Laidiet vaļā puiku! —  viņš saka. —  Kas te ir par āķi?
Es izstāstīju.
—  T ā . . .  —  Viņš padomāja. —  Un tu ieradies apciemot viņu, 

kamēr vēl nav aizbraucis, jā?
—  Nē, —  atbildu. —  Es ierados . . .
Bet viņš jau bija pievērsies pirmajam zaldātam, un tas tikai tīsta 

pirkstu kabatas lakatā.
—  V ai viņš ir pie mums? —  prasa.
Pirmais pakravājās papīros un saka:
—  Ir. V akar pierakstījies. Viņš ir tai pulkā, kurš dosies uz 

Litlroku.
Zaldāts paskatījās pulksteni —  tas viņam bija ar siksniņu pie

sprādzēts pie rokas.
—  Vilciens aties pēc minūtēm piecdesmit. V isi jau ir stacijā, 

es šos lauku puišus pazīstu.
—  Izsauciet viņu uz šejieni, —  tas ar siksnu saka. —  Piezva

niet, pielūdziet pavadoni, lai dabū taksi. —  Un man: —  Nāc, —  
saka, —  man līdzi.

Tur, dibenā, bija otra istaba un tāpat galds un krēsli. Mēs apsē
dāmies, un zaldāts iesmēķēja. Ilgi mums nebija jāsēž: es tūliņ pa
zinu Pita soļus, līdzko izdzirdēju. Zaldāts atvēra durvis, un Pits 
ienāca iekšā. Tāds pats kā vakar, kad sēdās autobusā, tikai man 
šķita —  vesela nedēļa pagājusi, tik daudz kas jau noticis, un tāds 
gabals nobraukts. Te nu viņš ir, skatās uz mani un it kā nemaz 
nebūtu aizbraucis no mājām, lai gan mēs sēžam Memfisā, pa ce
ļam uz Pīrlhārboru.

—  Ko tu te īsti dari? —  viņš man prasa.
Un es teicu viņam:
—  Jums vajag malku un ūdeni, ko taisīt ēst, bet es varu skal

dīt malku un nest ūdeni.
—  Nē, —  Pits atsaka, —  tu brauksi uz mājām.
—  Nē, Pit, —  es atbildu, —  man jābrauc kopā ar tevi. Sirds taču 

s ā p . . .
—  Nē, —  Pits sacīja. Viņš paskatījās uz zaldātu. —  Nudien ne

zinu, kas viņam uznācis, leitnant. Savu mūžu viņš nav ne pret 
vienu pacēlis nazi. —  Viņš paskatījās uz mani. —  Kāpēc tu tā 
darīji?

—  Nezinu, —  saku. —  Man tā vajadzēja. Man vajadzēja tevi 
uzmeklēt.

—  Labi, —  Pits saka. —  Nekad tā vairs nedari, dzirdi? Turi nazi 
kabatā un neņem ārā. Ja dabūšu dzirdēt, ka esi pacēlis pret kādu



nazi, tad atbraukšu, lai kur es būtu, un izdzīšu tev šīs muļķības no 
galvas, saproti?

—  Es kuram katram rīkli pārgrieztu, lai tikai tu būtu mā
jās, —  es saku. —  Pit, —  es saku, —  Pit!

—  Nē, —  Pits atsaka. Tagad balss viņam nebija vairs barga, 
tikai mierīga, un es sapratu: neko vairs nevar grozīt. —  T ev jādo
das uz mājām. T ev jāgādā par māti un par maniem desmit akriem. 
Es gribu, lai tu dodies uz mājām. Šodien pat. Dzirdi?

—  Dzirdu, —  es atsaku.
—  V ai viņš tiks līdz mājām viens pats? —  zaldāts prasīja.
—  Uz šejieni jau viņš attika viens pats, —  Pits atbildēja.
—  Gan jau tikšu, —  es sacīju. —  Mājas stāv uz vietas. Turpat 

vien jau atrodas.
Pits izņēma no kabatas dolāru un iedeva man.
—  Še, nopērc biļeti līdz mūsu pieturai. Un klausi leitnantam. 

Viņš iesēdinās tevi autobusā. Brauc uz mājām, gādā par māti, pie
skati manus desmit akrus un turi nazi kabatā, saproti?

—  Jā, Pit, —  es saku.
—  Nu, labi, —  Pits teica. —  Jāiet.
Bet šoreiz viņš nešķieba man kaklu. V iņš gluži vienkārši uz

lika rokas man uz galvas un pastāvēja tā kādu brīdi. Un —  lai 
es izputu! —  viņš noliecās un noskūpstīja mani, un es izdzirdēju 
soļus, un noklaudzēja durvis, bet es neskatījos nopakaļ, un viss 
beidzās, un es sēdēju un skāru ar roku to vietu, kur Pits mani no
skūpstīja, un zaldāts skatījās pa logu ārā un šad tad iekāsējās. 
Viņš iebāza roku kabatā un sniedza man kaut ko, un tas bija ga
baliņš košļājamās gumijas.

—  Liels paldies, —  es saku, —  man nu laiks sākt kustēties. 
Brauciens nav nekāds īsais.

—  Pagaidi, —  zaldāts sacīja un sāka atkal zvanīt, bet es atkal 
teicu, ka man laiks, un viņš vēlreiz atkārtoja: —  Pagaidi. Atceries, 
ko tev Pits piekodināja.

Nu, mēs pagaidījām, un istabā ienāca kāda misis, arī veca un 
tāpat kažokā kā tā vecā, tikai viņa nebija krāsojusies, viņa neoda 
ne pēc kādām krāsām, viņai nebija spalvas un nekādi reģistrējami 
gadījumi ari nebija vajadzīgi.

Viņa ienāca, un zaldāts piecēlās, viņa aši pārlaida acis istabai, 
ieraudzīja mani un uzlika man roku uz pleca —  viegli, mierīgi un 
vienkārši kā māte.

—  Iesim, —  viņa teica. —  Iesim uz mājām paēst pusdienas.
—  Nē, —  es atbildēju. —  Man jātiek uz Džefersonas autobusu.
—  Es zinu. V ēl daudz laika. Mēs vispirms dosimies uz mājām 

un paēdīsim pusdienas.



Viņai bija mašīna. Un nu mēs atradāmies tur —  pašā visu citu 
mašīnu jūklī. Gandrīz zem autobusiem, visapkārt taurē, cilvēki 
drūzmējas —  un tik tuvu, ka es varētu ar viņiem sarunāties, ja 
kādu pazītu. Pēc brītiņa viņa apturēja mašīnu.

—  Nu mēs esam klāt, —  viņa saka.
Bet es paskatījos uz namu un nodomāju: ja tas viss ir viņas, tad 

jādomā, viņai liela ģimene. Bet nē —  izrādījās, ka viss ne. Mēs 
izgājām cauri zālei ar kokiem un iegājām mazā istabiņā, kurā ne
bija nekā, vienīgi nēģeris, bet tādā formas tērpā, ka zaldāts lai ne
rādās tuvumā! Nēģeris aiztaisīja durvis, un es iekliedzos un pie
ķēros pie sienas, taču viss bija kārtībā: šitā pati istaba gluži vien
kārši pacēlās augšup un tad apstājās, mēs nokļuvām citā zālē, 
misis atslēdza durvis, un mēs iegājām iekšā, un tur bija vēl viens 
zaldāts, vecs, ari ar siksnu, uz kuras trin bārdasnažus, tikai šim no
kārās no pleciem sudraba bārkstis.

—  Mēs esam klāt, —  šī misis saka. —  Iepazīsties, lūdzams, tas 
ir pulka komandieris Makellogs. Nu, ko tu gribētu pusdienās?

—  Es varbūt ēstu kulteni ar šķiņķi un dzertu kafiju, —  es saku.
Viņa pazvanīja pa tālruni un pēkšņi apstājās.
—  Kafiju? —  viņa prasa. —  Kad tu sāki dzert kafiju?
—  Kas viņu zina, —  es atbildu, —  cik atceros, tad dzēru vien

mēr.
—  Tev ir ap astoņi gadi, vai ne? —  V iņa pagriezās pret mani.
—  Nē, —  es saku, —  astoņi gadi un desmit mēneši. Jau vien

padsmitais sācies.
Viņa atkal sāka zvanīt, pēc tam mēs sēdējām un es viņiem stās

tīju, kā Pits aizbrauca uz Pīrlhārboru un kā es jau taisījos braukt 
viņam līdzi, bet jābrauc vien uz mājām, jāgādā par māti un jāpie
skata Pita desmit akri, bet misis sacīja, ka viņiem ari esot mazs 
zēns, tāds pats kā es, un viņš mācoties skolā Austrumos.

Tad vēl viens nēģeris tādos astainos svārkos iebrauca galdiņu 
uz ritentiņiem. Uz tā bija kultenis un glāze piena, un gabaliņš ce
puma, un es jau nodomāju, ka esmu pamatīgi izsalcis. Nu, pagar
šoju cepumu un jūtu —  nelien man nekas iekšā. Uzlecu kājās un 
saku:

—  Man laiks.
—  Pagaidi, —  misis lūdz.
Bet es atkal:
—  Man laiks.
—  Tad pagaidi je l kaut mirkli, —  viņa saka. —  Es jau izsaucu 

mašīnu. Tā tūliņ būs klāt. Ko, vai tad tu pat pienu izdzert nevari? 
Jeb varbūt gaidi to savu kafiju?



—  Nē, —  es saku, —  man negribas ēst. Paēdīšu, kad tikšu 
mājās.

Tad zvanīja tālrunis. Viņa pat neatbildēja.
—  Nu, —  viņa saka, —  mašīna atbraukusi.
Un mēs nolaidāmies lejā tai pašā kustīgajā istabiņā, kurā bija 

nēģeris. Mašīna bija liela, un pie stūres sēdēja zaldāts. Es piegāju 
klāt, un misis iedeva zaldātam dolāru.

—  Viņam varbūt iegribēsies ēst, —  viņa sacīja. —  Pameklējiet 
labu vietu, kur var paēst.

—  Tiks izdarīts, misis M akelloga, —  zaldāts teica.
Un mēs devāmies ceļā. Un tagad es varēju aplūkot Memfisu 

ļoti labi saules staros, kamēr mēs ripojām pa ielām. Un tad mēs 
joņojām pa to pašu šoseju, kur es braucu no rīta autobusā, un 
sākās noliktavas, fabrikas, skursteņi, un Memfisa vilkās un v il
kās —  jūdzi aiz jūdzes, tad atpalika un aizslīdēja atpakaļ.

Mēs braucām caur tīrumiem un mežiem, braucām tagad ātri, un, 
ja  nebijis zaldāta, tad es itin kā nemaz nebūtu bijis Memfisā. Un 
mēs braucām tagad ātri. Tādā ātrumā cilvēks nepaspēj ne pama
nīt, kad jau pārbraucis. Es biju domājis, ka šaušos pa Franču 
gravu šai lielajā mašīnā ar zaldātu pie stūres, un tad es pēkšņi 
sāku raudāt. Nekad nebūtu to domājis, bet še tev nu —  un apstā
ties nevar neparko. Sēdēju mašīnā blakus šim zaldātam un rau
dāju. Un braukt mēs braucām ātri.



HĀRVEJS SVODOSS, 

amerikāņu rakstnieks

KAS DEVIS JUMS MŪZIKU?

Kad man bija apritējis sešpadsmit gadu un es sāku mācīties de
vītajā  klasē, mana dzīve krasi pārmainījās. Līdz šim brīdim es ne 
■ar ko ievērības cienīgu neizcēlos. Mēs abi ar māsu augām p ēc
kara gados mazā provinces pilsētiņā, kuras klusajā, gobām apstā
dītajā ielā atradās māja, kur bija dzimusi mana māte un dzīvojām 
arī mēs. Man piederēja «Radža» markas divritenis, «Jaunā ķ ī
miķa» komplekts, kā ezītis apgriezti mati, un 110 kaimiņu bērniem 
es atšķīros, izņemot lielo augumu, vienīgi ar to, ka muzicēšanai 
nodevos ar prieku un allaž guvu panākumus ikgadējos koncertos, 
kas tika rīkoti mis Veikfīldas audzēkņiem. Turklāt sapņos es sevi 
redzēju Ņ ujorkā uz gaismas pielietās Lūisonsteidjema estrādes: es 
atskaņoju Grīga klavierkoncertu, bet tūkstošiem cilvēku liels pū
lis aplaudē man, kā bija aplaudējis Arturam Rubinšteinam. Šo 
manu aizraušanos bija izlolojusi māte, toties tēvu, neveiksmīgu 
nekustamās mantas pārdošanas aģentu, tā ļoti sarūgtināja —  viņš 
visu laiku centās pievērst manas domas medicīnai: viņš uzdāvi
nāja man «Jaunā ķīmiķa» komplektu, svētdienās devās ar mani 
pastaigās un ilgi noņēmās, pārliecinādams mani un runādams ar 
mani kā vīrs ar vīru, ka dzīvē galvenais —  būt neatkarīgam. Viņa 
kantoris bija izvietots koka piebūvē, kas atradās pie mājas sētas 
pusē, tā ka starplaikos starp klientu telefona zvaniem viņš bieži 
iegriezās mājā un droši vien centās ietekmēt mani vairāk, nekā 
visi pārējie tēvi ietekm ēja savus bērnus mūsu apkaimē.

Bet tad es beidzu astoto klasi un pārgāju uz Franklina Pīrsa 
skolu, un šeit, nokļuvis gluži viens pilnīgi svešā barā, es sāku ap
jaust, ka klusā, omulīgā Bjūkenenstrita vēl nebūt nenozīmē visu 
pasauli. Šeit bija zēni, kas smēķēja marihuanu, un meitenes, kas 
taisīja abortus, bija intelektuāļi, kas pat skolas kafejnīcā risināja 
matemātikas uzdevumus, un automīļotāji, kas bija gluži kā ķerti 
uz saviem paštaisītajiem sacīkšu automobiļiem, bija arī nēģeri, kas 
pazuda tūlīt pēc mācībām, iekrita itin kā akā, un sportsmeņi, kas 
līdz pašam vakaram spēlēja futbolu vai tāpat vien slaistījās pa sta
dionu vai sporta zāli, it kā mājās viņus negaidītu ne vecāki, ne arī 
instruments. Es nesadraudzējos ne ar vienu no šīm kompānijām, 
jo  baidījos ierobežot savu brīvību, —  ja  es kādai no tām piebied
rotos, es tikai lieku reizi pierādītu, ka esmu palicis tāds pats, kāds



biju Bjūkenenstrltā, bet dzīve tur man līdz kaklam jau bija ap
nikusi.

Un atgadījās tā, ka es, par spīti jaunības nepastāvībai, aprobe
žojos ar viena vienīga cilvēka sabiedrību un aprobežojos tik pil
nīgi, ka mūs abus pa jokam iedēvēja par līgavu un līgavaini jeb  
dvīņubrāļiem.

Jurijam patiešām bija dvīnis —  māsa Juta, ar kuru viņš katru 
dienu gāja uz skolu un kura mācījās baleta studijā. Jutās skais
tums bija pārsteidzošs. Viņai bija taisni, gari mati, kas lija pār 
muguru kā nebeidzama sudrabota straume, zilum zilas, ieslīpas 
acis, plati, slāviski vaigu kauli un āda kā porcelāns. V iņa bija 
vāja  un plakana kā zēns, gāja, izstiepusies taisni kā uzvilkta stīga 
un uz āru izvērsusi purngalus, —  nu, kā īsta balerīna; viņa bija 
tik ļoti sevī iegrimusi, ka es ne tikai nepieļāvu domu, ka varētu 
iemīlēties labākā drauga māsā, bet uzskatīju viņu par visneintere
santāko meiteni pasaulē.

Jurijs nepavisam nebija līdzīgs māsai —  augumā viņš bija man 
līdz plecam (tiklīdz mēs sadraudzējāmies, mūs kaitināja, saukā
dami par «Matu un Džefu»), līkām kājām, asu kastaņkrāsas matu 
ērkuli, cinisku smīnu, kas izvaibīja viņa pilnīgās, jutekliskās lū
pas. Viņš spēlēja vijo li —  kuru, starp citu, stiepa visur līdz, pat uz 
ateju, —  un spēlēja ar degsmi un aizrautību. Kopš septītās klases 
viņš bija pirmā vijo le  mūsu skolas orķestrī, taču mani atbaidīja 
nevis viņa apdāvinātība, bet gan smīns. Zēni no stīgu grupas ru
nāja, ka viņš vispār ir gluži ciešams puisis, vienīgi mazliet le
cīgs —  izturas kā skolēns, kam nav nekas pretim parotaļāties ar 
sīkajiem. V ēl viņi runāja, ka māte ik rītus mazā gaismiņā modi
not viņu augšā un viņš līdz skolai vingrinās vijo les spēlē ne ma
zāk kā divas stundas, —  vēlāk  es dabūju zināt, ka tā ir taisnība.

Kad es reiz pēc devītās stundas sēdēju klasē pie flīģeļa, mācī
damies Mocarta La mažora koncerta pirmo daļu, ko mūsu diri
ģents misters Fiorīno lika man sagatavot kopā ar mūsu orķestri 
pavasara priekšnesumiem, istabā grīļīgā gaitā ienāca Jurijs Kve- 
tiks un nostājās, atbalstījies pret flīģeļa asti un iespiedis savu no
drāzto vijoles futrāli starp noplīsušo tenisa kurpju purngaliem. 
Viņš paklausījās, uzsmaidīja savu parasto smaidu, rādīdams ne
vienādos priekšzobus, un vaicāja:

—  V ai tu pavadīt proti? Man ir kāds Brāmsa gabals, varam iz
mēģināt.

Pēc dažām dienām mēs viens par otru zinājām to, ko ne viņš, ne 
arī es nekad nevienam agrāk nebijām stāstījuši. Drīz vien visi pie
rada, ka mēs kopā pusdienojam skolas kafejnīcā, un, ja mums 
mājas uzdevumu vai mūzikas stundu dēļ nesanāca satikties pēc



skolas, mes vakaros pļāpājām pa telefonu —  apvaldītāk nekā 
mūsu māsas, tomēr gandrīz tikpat ilgi.

Jurijs mūsmājās bija kādas divas reizes. Tēvs žēlojās, ka viņa 
nervi netur čīgāšanu, kāda rodas, skaņojot vijoli. Bet, tiklīdz mēs 
sākām spēlēt, viņš tūdaļ kliedza, ka mēs traucējot viņu runāt pa 
telefonu, mūsu dēļ viņš nedzirdot pats savu balsi, —  tas nu bija 
pavisam netaisnīgi. Galu galā tēvs atklāti paziņoja, ka neuzticas 
Jurijam  —  ne tikai tāpēc, ka tas modina manī godkārīgus sapņus 
par muzikālo karjeru, bet ari tāpēc, ka tas dzīvo viņpus Pīrshaijas, 
Koterstrītā, trokšņainā kvartālā, kur pusaudži augu dienu noņe
mas ar paštaisītiem automobiļiem, sievietes skaļi rājas nevienam 
nesaprotamā valodā, bet vīrieši galīgi zaudējuši kaunu un pie
dzeras turpat uz ielas.



Es jutu, ka man zūd cieņa pret tēvu; Jurijs par visu to tikai 
raustīja plecus un smīkņāja, un šī smīkņāšana, manuprāt, tēvu pa
galam kaitināja, jo tajā viņš samanīja to saprātīgo nicinājumu, 
kas ievaino pieaugušos sāpīgāk nekā jauniešu rupjības. Tāpēc, ja 
laiks bija jauks, mēs ar Juriju labāk devāmies uz parku, ja  bija 
auksts vai lija, gājām uz viņa māju. Jurija vēcāki ne tikai neie
bilda, tieši otrādi, viņi no sirds priecājās, kad es ierados viņu 
dzīvoklī otrajā stāvā.

Viņiem  bija divas meitas —  Juta, kas pret mums izturējās, pēc 
sava prāta, draudzīgi, kaut arī bija pilnīgi sevī iegrimusi, un vēl 
otra meita —  jaunākā. Kad es iepazinos ar Kvetikiem, Elena mā
cījās astotajā klasē. Izdomājuši vārdus dvīņiem, vecāki savas iz
tēles krājumus bija izsmēluši, un, kad viņi ieraudzīja savu pēdējo 
bērnu, viņi acīmredzot nosprieda, ka pietiek, ja ģimenē ir viens 
vijolnieks un viena balerīna, lai šī tagad būtu viņiem parasta 
meita. Elena bija jauka, ar laipnu, rāmu smaidu un maigām, brū
nām acīm, kuras nepavisam nebija līdzīgas ne Jurija, ne arī Jutās 
acīm un zem kurām allaž bija jaušamas ēnas, it kā nakti viņa ne
būtu gulējusi. Ne mūzika, ne arī dejas Elenu neinteresēja, un viņa 
nekad nevēra vaļā grāmatu. Viņa gāja uz skolu, noņēmās ar m āj
saimniecību, kad vecāki bija darbā, bet Jurijs un Juta nodarbībās, 
un likās, it kā viņai nekas vairs nav vajadzīgs. Bez tam Elena bija 
apaļīga —  iespējams, ka auguma ziņā viņa bija atsitusies mātē.

Pati misis K vetika bija smagnēja, izplūdusi sieviete ar bezveidī
gām krūtīm; viņa elpoja caur muti un iedama tā gāzelējās, ka, 
likās, var dzirdēt, kā čīkst viņas locītavas. Viņa strādāja par med
māsu un allaž valkāja saburzītu, notraipītu virsvalku, kura kaba
tas bija nokārušās no cigarešu «Pall-Mall», sērkociņu un slimnīcā 
paņemtā anacīna un buferīna smaguma: viņa zelēja šīs zāles kā 
košļājamo gumiju vai konfektes.

—  Ā, sveiks, sveiks! —  viņa mani saņēma, ja  vakarā bija mā
jās. —  V ai grasāties spēlēt? Jauki, tad vakariņosi kopā ar mums.

Atteikšanās bija veltīga, viņa ar rokas mājienu noraidīja jeb 
kuru iebildumu un uzsauca Elenai, neizņemdama no mutes ciga
reti un nobārstīdama ar pelniem virsvalku:

- Ko tu gaidi? N ovāc savu dēli, zēniem jāmācās! Un palūko, 
vai gulaša vakariņām pietiks.

Gludināmajam dēlim nebija kāju, un Elena parasti, dēļa vienu 
galu novietojusi uz virtuves krēsla atzveltnes, bet otru uz k la
vieru vaka, gludināja mātes virsvalkus (es vēl ne reizes netiku 
redzējis misis Kvetiku tīrā virsvalkā, un to es nekādi nevarēju sa
prast —  Elena taču to vien darīja kā tos gludināja). Kad es gri



bēju  vērt vaļā klavieres, viņa ņēma dēli nost un pārvietoja to uz 
■apaļa ozola galda ēdamistabā. Kad vajadzēja klāt galdu sešām per
sonām, viņa atslēja dēli pret sienu. Bet pie sienas misters Kvetiks 
bija piekāris lielu spoguli cilvēka augumā un piestiprinājis ga
balu ūdensvada caurules Jutai, un, kad viņa, turēdamās ar vienu 
roku pie caurules, uzsāka vingrinājumus, Elenai vajadzēja stiept 
smago, molbertam līdzīgo dēli ārā uz kāpņu laukumiņu, tā ka, ejot 
pa noslaucīto celiņu uz Kvetiku dzīvokli, uzreiz varēja redzēt, ka 
Elena pašreiz raujas ar citiem mājas darbiem.

V isbiežāk viņa noņēmās ar pusdienām. Kamēr māte kopa slim
niekus, bet māsa lieca muguru uz priekšu un atpakaļ, Elena gata
voja ēst, pasniedza un novāca traukus, un, tikai kad mēs visi bi
jām ieturējuši maltīti, viņa pati kā kalpone apsēdās stūrī paēst. 
Bieži vien misters Kvetiks pārradās mājās pēc virsstundu darba, 
kad mēs jau bijām beiguši trešo ēdienu, un viņam vajadzēja klāt 
galdu atsevišķi. Taču Elena nekad neskaitās, pat ja tēvs burkšķēja, 
ka kotletes ir uzsildītas. Mani vienmēr pārsteidza tas, ka meitenei, 
pret kuru visi slikti izturas, var būt tik apmierināts izskats.

Mūsmājās runas pie pusdienu galda mūžīgi bija vienas un tās 
pašas. Ja vārdu ņēma māte, viņa izvēlējās kaut kādu cēlāku te
matu —  dzeju vai mākslu un citēja runātāju, kas todien bija uz
stājies viņas klubā, —  Džonu Meisonu vai Gilbertu Haijetu. Ja 
tēvs bija noskaņots runāt, taču nekas interesants dienā nebija at
gadījies, viņš darīja mums abiem ar māsu zināmu, kādas domas 
vakara avīzē izteicis Džordžs Sokoļskis vai ari kādu tematu pa 
radio risinājis Halens Dreiks, kamēr tēvs braucis mašīnā.

Pie Kvetikiem  bija pavisam citādi. V iņ i ēda skaļi un kāri, it kā 
nedēļu būtu badojušies, un runāja ātri un pilnā balsī —  visi, v ie 
nīgi Elena aizvien klusēja —  par visu, kas vien nāca prātā. Trauslā 
Juta tiesāja visu, ko pasniedza galdā, milzīgās devās: tikusi galā 
ar trim pamatīgiem augstas, kārtainas tortes gabaliem, viņa stiepa 
kā sērkociņš tievo roku pēc ceturtā gabala un savā spalgajā, grie
zīgajā balsī tērgāja par to, kā šodien studijā madame Tatjana la
mājusi pavadītāju. Nikni darbodamies ar žokļiem, Jurijs, skaļi 
smiedamies, attēloja, kā misters Fiorīno pūlējies diriģēt Supē: «Nu 
nē, jūs mani nepiespiedīsiet atskaņot neapdāvinātu komponistu 
darbus ar vēl neapdāvinātākiem mūziķiem!» Vienlaikus viņa 
māte, stingri ievērojot kontrapunkla likumus, risināja citu tematu, 
dāsni dalīdamās ar mums tautas gudrībās, pie kurām viņa bija p ie 
radusi, kalpodama cietējai cilvēcei.

—  Nabaga Šērtijai vēders uzpūtās kā balons, —  viņa stāstīja, 
skaļi strēbdama zupu ar karoti, —  ārsts bija spiests taisīt viņai 
drenāžu. Smaka bija tāda kā cūkkūtī. Taču neko nevarēja darīt,



inde no organisma bija jāizvada laukā. Elen, atnes vēl puķkāpos- 
tus, tur, man liekas, vēl palika.

Viņas virs bija stiegrains, labsirdīgs maza auguma cilvēks. Ka
mēr vien es pazinu Kvetikus, es tikai vienreiz redzēju, ka viņam 
mugurā nebija parasto darba drēbju (viņš aizvien valkāja brūnu 
ādas sporta jaku un haki krāsas kreklu un bikses) un misis Kveti- 
kai —  saburzītā, baltā piecdesmit sestā numura virsvalka. Misters 
Kvetiks strādāja par atslēdzieku, pareizāk sakot, laikam par 
atslēdznieka palīgu dzīvojamo namu celtniecībā, braukāja vecā, 
sagrabējušā fordā, kuram trokšņa slāpētājs bija izgājis no ierin
das, un diez vai kāds būtu varējis turēt viņu aizdomās, ka viņš 
aizraujas ar teozofiju1.

Tomēr pirmajā reizē, kad es pie viņiem ierados, viņš jautāja 
man, vai es zinot Rūdolfu Šteineru, un, kad es biju atbildējis: 
«Tas, liekas, ir komponists, viņš rakstīja operetes,» —  tad arī viss 
sākās. Jurijs skaļi ievaidējās, Juta, kā bojāejai lemtā, nodevās 
vingrinājumiem spoguļa priekšā, bet misters Kvetiks, nepievērs
dams dvīņiem ne vismazākās uzmanības, ņēmās klāstīt man 
antropozofijas2 pamatus. Man galva sagriezās kā virpulī —  te bija 
viss, sākot ar augu sekas pilnveidošanu un beidzot ar bērnudārzu 
uzlabošanu, —  taču drīz vien es atvieglots pamanīju, ka arī pārē
jie  ģimenes locekļi ne pārāk labi visu izprot un pat misters K ve
tiks, aizrunājies līdz sīkumiem, sāka visu putrot.

—  Taču es mācos, —  viņš sacīja, knikšķinādams tulznainos v ie 
nas rokas pirkstus un bakstīdams zobus ar otras rokas pirk
stiem, —  un tas ir galvenais: jāmācās no lielajiem  pagātnes un 
tagadnes domātājiem. Skaistumu dod vienotība, kādreiz tu sapra
tīsi to.

—  Vienotība?
—  Bet vienotību dod pretstati. Sēkla dod ziedu, zieds dod 

sēklu. Kas devis jums mūziku?
—  Nezinu. Droši vien komponisti.
—  M atērija rada garu, gars rada matēriju. V ai saproti?
Misters Kvetiks izrakstīja žurnālus, par kuriem es nekad nebiju

dzirdējis. Viņam patika lasīt —  lasot viņš vienmēr kustināja lū
pas, atkārtoja to, ar ko nebija vienis prātis vai pat ko nesaprata. 
Mani tas pārsteidza, bet viņš taisni vai staroja priekā —  cik pa
saulē gan ir daudz interesanta, par ko var parunāt! Viņš lasīja līdz.

1 Reliģiski mistiska mācība, kas sludina c ilvēka dvēseles un d ievibas v ieno 
tību un iespēju  nodibināt tiešus sakarus ar «v iņpasau li».

2 Teozo fijas paveids —  reliģiskas mistikas un fantastiskas māņticības sa jau 
kums, kas b ija  sevišķi izplatīts kapitālistiskajā sabiedrībā pēc pirm ā pasaules  
kara; antropozofijas nodibinātājs b ija  vācu  mistiķis Rūdolfs Šteiners.



vēlai naktij, izrakstīja citātus —  kāpēc, to es tā arī nekad neda
būju zināt, —  bet viņa sieva tikmēr klimta pa dzīvokli mājas kur
pēs ar nomītiem papēžiem, bārstīdama pelnus uz kailajām grīdām, 
un visur vēra vaļā logus —  lai bērniem uzlabotos asinsrite un 
zarnu darbība.

Jurijam tas viss bija līdz kaklam apnicis; arī mani nomāca ap
stākļi mūsu mājā, bet viņu vismaz vecāki negremza par aizrauša
nos ar mūziku, gluži otrādi —  tie lepojās ar viņu, palīdzēja v i
ņam īstenot pašu neskaidros sapņus. Turklāt tie uzskatīja mani 
gandrīz vai par savu ģimenes locekli un atklāti lepojās, ka Jurija 
labākais draugs ne tikai dzīvo Bjūkenenstrītā, bet ir arī mūziķis.

—  Gan pienāks arī mans laiks, —  reiz teica man Jurijs, kā pa
rasts, steigdamies un rīdams vārdus gluži kā viņa tēvs, —  un tad 
visas grīdas manā mājā būs noklātas ar tik bieziem persiešu pa
klājiem, ka tenisa bumbiņu, kas būs nokritusi uz tiem, vairs nemū
žam nevarēs atrast. Man kļūst nelabi no kailām grīdām, kas, re
dzat, ir tuvākas dabiskajiem apstākļiem un piemērotākas Jutās 
stājai.

Es nevarēju vien nobrīnīties: par kādu laiku viņš runāja? Gan 
viņš, gan arī es sapņojām par slavu, mūs tuvināja brīnumainais 
atklājums, ka mēs sapņojam par vienu un to pašu, taču es nesa
pratu, kāds sakars mūsu atzinumam un mūsu draudzībai ir ar 
naudu un persiešu paklājiem.

Mazpamazām es atskārtu, ka Jurija acīs esmu kaut kas līdzīgs 
zēnam sapņotājam, kurš iedomājas, ka viņam ir panākumi pie 
meitenēm —  viņš izglābj tās no ūdens, apstādina auļojošus zirgus, 
un meitenes karsti un neprātīgi viņā iemīlas — , bet neuzdrošinās 
iztēloties mīlestības, tas ir, laulības sekas —  bērnus, garlaicīgus, 
vienmuļus vakarus, žāvāšanos mājas kurpēs pie televizora un alus 
kausa un tā tālāk. Es biju iedomājies —  ja mēs kļūsim ievērojami, 
slava mums būs vajadzīga tikai tāpēc, lai tā padarītu mūs vēl jo 
izcilākus un ievērojam ākus, lai mēs, frakā tērpti un smaidoši, v a 
rētu pacelties uz Karnegiholas vai Lūisonsteidjema estrādes. Bet 
Jurijs gribēja, lai slava atnestu viņam persiešu paklājus.

Mani satrauca viņa praktiskums, tomēr es jau pašā sākumā at
zinu, ka viņš ir apdāvinātāks par mani un galvenā loma noteikti 
piederēs viņam. Bet viņš visu iegrozīja tā, ka mana māte, kas viņa 
klātbūtnē mazdrusciņ kautrējās, aicināja mūs spēlēt Šūbertu, Bar- 
toku un Brāmsu viņas klubā un viņas paziņu klubos un dažu uzai
cinājum u dēļ mēs tikām atbrīvoti no stundām skolā, bet vienu otru 
reizi mums pat maksāja. M ēs tikām daudzināti gandrīz vai par 
mūsu pilsētiņas zvaigznēm, un ne jau es vien sapratu, ka par to 
man jāpateicas Jurijam. Pat tēvs bija spiests atzīt, ka draudzība



kas krīzes dēj bija spiests izstāties no otrā kursa, neatlaidīgi cen
tās mani pārliecināt, ka universitātē es «nodibināšu sakarus, kas 
vēlāk  dzīvē noderēs».

Es pieļāvu kļūdu, atkārtodams šos vārdus Jurijam, —  viņš no
skaitās. Bet viņa dzēlīgie smiekli nežēlīgi mani aizvainoja, un es 
sāku domāt nevis par to, ka mans tēvs spriedelē kā mietpilsonis, 
bet gan par to, ka varbūt patiešām vajadzētu šķirties no Bjūkenen- 
strītas uz visiem laikiem.

Jurijs bija ļoti apdāvināts, mācības viņam padevās viegli, taču 
par augstāko izglītību viņš nepavisam nedomāja. Un nevis tāpēc, 
ka tā būtu bijusi viņam nepieejama. Es zināju, ka viņa vecāki at
teiksies no visa, ja  viņš vēlēsies iestāties konservatorijā, bet viņi 
audzināja Juriju par cilvēku, kas neapmierināsies ar sīkas ziv
tiņas lomu lielā dīķī.

—  Es uz visu raugos reāli, —  viņš man atbildēja, kad es iemi
nējos par konservatoriju. —  Kas mani gaida, piemēram, pēc Džūl- 
jarda institūta beigšanas? Konkurss uz vietu simfoniskajā orķestrī. 
Vārdam nav vietas, lieliska perspektīva! Es gan daudz labāk iekār
tošos šeit, man palīdzēs tādi cilvēki kā tava māte, un man neva
jadzēs līdz sirmam vecumam gaidīt brīvu vietu.

Es lūkojos viņā lielām acīm.
—  V ai tiešām tu gribi mūžīgi palikt šeit? Tu atsakies pat no 

iespējas kļūt par īstu mūziķi?
«Par ko tad mēs abi sapņojām visu šo laiku?» es bezmaz vai iz

kliedzu, bet, ieraudzījis viņa sejas izteiksmi, savaldījos.
Viņš pastiepa pret mani rokas.
—  V ai tad zīle rokā nav labāk par dzeni kokā?
Jurijs tāpat vis nelūdza viņu saprast, viņš gribēja, lai es saistītu 

savu nākotni ar viņu. Viņš, mans labākais draugs, mierināja sevi 
ar nepiepildāmām cerībām, ka es atteikšos no plāniem, kurus bija 
izlolojis mans tēvs. Viņam vajadzēja mana morālā atbalsta un ma
nas fiziskās klātbūtnes, bet vēl vairāk viņam vajadzēja •—  tas 
mani pārsteidza kā zibens no skaidrām debesīm —  manas mātes 
un viņas draugu palīdzības, taču, lai tie viņam palīdzētu, man bija 
jāpaliek ar viņu.

Es jutos pagalam aizvainots, ka Jurijs grib izmantot mani tādam 
mērķim. Labāk viņš būtu atklāti pateicis, kas viņam no manas mā
tes vajadzīgs! Bet tad viņš būtu spiests pateikt vēl ko citu. Un 
es noklusēju, un viss ritēja gandrīz tāpat kā agrāk.

Gandrīz, taču ne gluži. Mēs, tāpat kā iepriekš, mācījāmies kopā 
koncertus un sonātes, gatavojāmies, lai uzstātos, bet es neaizmirsu 
arī izlaiduma pārbaudījumus skolā un domāju, kādā universitātē 
iestāties. Kad es pēdīgi izsūtīju dokumentus uzreiz vairākām uni-



versitātēm un saņēmu atbildi, ka tieku uzņemts, es nedrāzos pie 
Kvetikiem, lai to pastāstītu, kā būtu drāzies pirms gada. Bet Jurijs 
mani nekad neizprašņāja.

Juta arī dega nepacietībā sķirties no skolas. Viņa tika ievesta 
teātra pasaulē, pareizāk, tajā, kas atgādināja teātra pasauli, ar 
kuru mūsu pilsēta varēja padižoties, —  provinces aktieri, ekscen
triķi, kas bija apguvuši mūsdienu dejas, pašmāju modernie bas
kāji, kas tikko pie mums parādījās, —  un pēc dažām pārbaudēm, 
no kurām viena —  iedomājieties tikai! —  notika Ņujorkā, viņu 
uzņēma kāda Brodvejas muzikālā teātra ceļojošā trupā. Viņa tika 
pieņemta tur tūdaļ pēc izlaiduma pārbaudījumiem. V isā mūsu pa
zīšanās laikā es redzēju Jutu pirmo reizi pa īstam satrauktu.

Juriju šī vēsts īpaši neietekmēja, arī Elena klusēja, smaidīdama 
noslēpumaino smaidu, kāds ir tik neparasts sešpadsmit gadus



vecai meitenei, turpretim vecāki it kā bija apmierināti. Par godu 
skolas beigšanai jāsarīko vakars, viņi, nosprieda, dvīņi to ir pel
nījuši.

—  Mēs tevi gaidām, atnāc piektdien, —  sacīja man misis Kve- 
tika. —  Balle būs varena.

—  Noteikti atnākšu.
—  Tikai paņem līdzi arī meiteni.
Es mazliet apjuku. Tās nedaudzās pazīstamāk meitenes, kuras 

es varēju uzaicināt uz kino vai koncertu, pie Kvetikiem  droši vien 
justos neērti. Es sacīju, ka pacentīšos.

Taču es pat necentos, bet noteiktajā dienā uzskrēju augšā pie 
Kvetikiem, lēkdams pār diviem pakāpieniem. Priekšnamā mani no
mierināja pazīstamā balsu murdoņa, arī smaržas bija pazīstamas, 
smaržoja misis Kvetikas un Elenas gatavotās uzkodas: kāpostu 
tīteņi, baklažānu salāti, piparmētru maizītes. Bet, kad es iegāju 
iekšā, man šķita, ka esmu iekļuvis svešā mājā. Trokšņoja nevis 
Kvetiki, trokšņoja viesi, kuri drūzmējās dzīvoklī; istabās bija iz
kārti serpentīni un ķīniešu lukturi gluži kā deju laukumā, pie sie
nām piesprausti ogles zīmējumi, kuros attēloti Jurijs ar v ijo li un 
Juta balerīnas tērpā dabiskajā lielumā. Es pazinu dažus zēnus no 
skolas orķestra un kora. Šeit bija  ieradušies arī nepazīstami pa
vecāki cilvēki —  acīmredzot mistera un misis K vetiku draugi —  un 
bariņš irgojošu, garkājainu meiteņu un šaurgurnainu puišu no 
baleta studijas.

Lai gan viesi tikai nesen bija sapulcējušies, telpas bija jau sma
cīgas un piesmēķētas. Es, ātri acis mirkšķinādams, aplūkoju pūli, 
lai uzmeklētu Juriju, un šai mirklī kāds man blakus ar troksni at
vēra alus kārbu un, augstu to pavēcinājis, izšļāca putojošā alus 
strūklu uz kailās grīdas. Piespiedis pie sienas vienu jaunekli no 
manas klases, misters Kvetiks, nepievērsdams uzmanību apkār
tnei, nesavtīgi ņēmās pārliecināt viņu, ka jāēd olu čaumalas, jo 
tās satur daudz kaļķa. Ieraudzījis mani, viņš pamāja ar roku, kurā 
turēja rudzu maizes šķēli ar kāpostu tīteni virsū.

—  Ej žiglāk ēdamistabā! —  viņš jautri uzsauca. —  Tur Elena un 
māte sagatavojušas uzkodas vai veselai kareivju rotai.

Patiesi, sagatavots bija daudz, taču ēst man negribējās. Es pa
ņēmu alus kārbu un devos pie klavierēm, pie kurām, mūsu skolas 
zēnu ielenkts, apcirpts sēdēja Jurijs jaunā kovboja tērpā. Zēni 
lūdza, lai viņš notēlo, kā es pavadu mūsu kori, kad tas dzied Hen- 
deli.

Jurijs sabužināja matus līdzīgi manējiem, izstiepa rokas, pūlē
damies padarīt tās līdzīgas manējām —  garām un kaulainām kā



grābekļi — , un sāka bungot popūriju par Frimia «Klejojošā ka
raļa» tēmām. Atskanēja skaļi smiekli. A rī es iesmējos, lai neliktos 
īgoņa, kaut gan man nemaz nebija jautri. Pamanījis mani, Jurijs 
iesmējās un pacēla roku.

—  Te, lūk, ir viņš pats, —  viņš sacīja, pavirzīdamies nost. — Sē
dies, tā ir tava likumīgā vieta.

Zēni ilgi negribēja laist mani vaļā. Dzirdīja ar alu un prasīja, 
lai es spēlētu vieglu klasisko mūziku, taču pēdīgi es noguru un 
lūdzu, lai mani pažēlo. Izspraucies cauri dejotāju un tērzējošo 
viesu burzmai, es sadūros aci pret aci ar misis Kvetiku, kas ņēma 
no katla ārā kāpostu tīteņus. Viņa iegrūda man rokās kūpošu 
šķīvi.

—  Kas tad tas? —  viņa iesaucās, miegdama acis no mutē 
iespraustās cigaretes dūmiem. —  V ai tu esi pieteicis bada streiku?

Es piespiedu sevi un iebāzu kaut ko mutē, sacīdams, cik pie v i
ņiem šodien ir jautri un jauki.

—  Bērni šo vakaru ir pelnījuši. V iņi bija daudz pūlējušies un 
mani nepiemānīja. Bez tam skolu beidz vienreiz mūžā, vai nav 
tiesa? —  Viņa iebikstīja man ar elkoni sānos. —  Tāpēc līksmo
jies, vakars arī tev par godu ir rīkots.

Pagalam apjucis es klīdu pa dzīvokli. Misis K vetika bija krietni 
vien atsaucīgāka un devīgāka par maniem vecākiem. Bet vai tas 
tomēr nav par daudz —  tik grezni svētki dvīņiem vienīgi par to, 
ka viņi beiguši skolu? Pa garo gaiteni es iegāju virtuvē, lai no
liktu šķīvi. Es nejutos lāgā un gribēju iet mājās. Es noliku šķīvi 
uz galda un, piepeši izdzirdējis soļus, pagriezos —  durvīs stāvēja 
Jurijs, kā parasts, smīkņādams.

—  V ai tu kaut ko meklē?
—  Es vēl neesmu redzējis Elenu, bet šeit viņu visātrāk var at

rast, vai ne?
—  Viņa tepat kaut kur ir, tūlīt būs klāt. V ai gribi ko ēst vai 

dzert?
—  Nē, tencinu. Pie jums gan šodien iet augsti. —  Es manīju, 

ka viņš kaut ko gaida, un sacīju: —  Mani uzņem divās universi
tātēs.

Viņš man nepārmeta, kāpēc es līdz šim biju klusējis, tikai ne
vērīgi pajautāja:

—  Un kurā tad tu iesi?
—  Kad saņemšu atbildi no trešās, tad arī izlemšu.
—  Tātad tomēr brauksi?
—  Braukšu.
—  Kā zini.
Es negribēju nopietni runāt par tematu, kas mums abiem bija



tik svarīgs, bet Jurijs, redzams, nosprieda citādi. Berzēdams zoda 
kreiso pusi, kas vijolniekiem  parasti ir iekaisusi, viņš it kā starp 
citu izmeta:

—  Es laikam apvainoju tevi labākajās jūtās, kad atdarināju pie 
klavierēm?

—  Muļķības!
—  Jauki. Tad izdzersim kārbu alus.
Es gribēju sacīt, ka tūlīt pat pārsprāgšu, bet, uzmetis viņam 

skatienu, aprāvos. Es pastiepu glāzi, un viņš ielēja tajā pusi kār
bas. Mēs klusēdami izdzērām, viens otrā neskatīdamies.

—  Man laiks pie zēniem. Ja ko vēlies —  saki. —  V iņš pagrie
zās un grīļīgā gaitā izgāja no virtuves.

Man būtu vajadzējis iet prom, bet es taču nebiju redzējis 
Elenu —  es centos sevi pārliecināt — , un viņu aizvainot es nepa
visam negribēju. Un es nolēmu pēdējo reizi apstaigāt viesu pār
pilnās istabas.

V iesi vairs nerunāja, bet kliedza —  gan par tikko sākušos karu 
Korejā, gan par tikumisko brīvību baletā un par Valsts departa
mentu, gan par komposta sagatavošanu un kviešu kaitēkļiem, un 
neviens vairs nedejoja. Toties visi saskanīgi dauzīja alus kārbas 
sērīgas tautas dziesmas ritmā un kāds dziedāja. Elenas nekur ne
bija.

Es izspraucos cauri ēdamistabai un viesistabai uz terasi. Saul- 
jums bija pārvilkts pāri, štoras viesistabā nolaistas, un kādu brīdi 
es neko tumsā neredzēju. Pēc tam dažādos terases stūros es sa
manīju vairākus pārus, kas skūpstījās. Es pagriezos, lai ietu prom 
un viņus netraucētu, bet tad saskatīju šūpuļtīklā klusi sēžam mei
teni uz ceļgaliem sakrustotām rokām. Tā bija Elena.

Viņa pacēla galvu, pasmaidīja un ar rokas mājienu uzaicināja 
mani apsēsties blakus. Es mazdrusciņ apjuku, bet viņa čukstēja:

—  Nekas, sēdies vien. V ai tad mēs viņiem esam prātā!
Es paraudzījos pa labi un izbrīnījies aptvēru, ka gaišmate, kas 

pirkstus bija ielaidusi matos jauneklim, kurš spieda viņu pie mar
gām, it kā gribētu nomest no terases, —  ka šī gaišmate ir Juta.

—  V ai arī viņai mēs neesam prātā? —  es čukstēju.
Elena liegi pašūpoja galvu.
—  Tas ir tikai viņas draugs.
—  Bet ko tu šeit dari? V ai sargā tikumību? —  es viņai jautāju.
—  Nē, šeit ir kluss, bet man visa diena pagāja gatavojot, un 

tagad es esmu nogurusi.
—  Protams, kā gan nenogurt! —  Man vajadzēja noliekties pie 

viņas, lai viņa dzirdētu manu čukstēšanu. —  Es visu vakaru tevi 
meklēju.



Tā vis gluži nebija, bet tagad, uz viņu skatoties, man pašam 
sāka likties, ka tā ir taisnība. V iņai laikam bija karsti cauru 
dienu virtuvē, tāpēc viņa bija saspraudusi biezos, tumšos matus 
pakausī, un viņas domīgā seja šķita vairāk nobriedusi, it kā pat 
lepna. Viņa atkal pasmaidīja, apaļīgajos vaigos parādījās bedrī
tes —  manā priekšā bija nevis vairs Elena, bet gan man sveša, 
burvīga meitene.

—  Tagad mēs laikam tevi reti redzēsim, —  viņa sacīja, —  se
višķi no rudens.

—  Kāpēc? —  es strupi jautāju.
—  Tu aizbrauksi mācīties. Bet pēc tam . . .  cilvēki aizmirst cits 

citu.
—  īsti draugi neaizmirst. īsti draugi vienmēr ir kopā. —  Tad 

kaut kas mudināja mani pateikt: —  Un vispār es neesmu vēl izlē
mis, vai braukšu vai ne. Kāpēc gan es nevarētu iestāties mūsu 
koledžā? Zini, pašlaik es labāk nekur nebrauktu, bet paliktu tepat 
ar tevi.

—  Ko tu saki! —  viņa kvēli čukstēja. —  Tev taču ir iespēja no 
šejienes aizbraukt!. . .  Gan jau tu pats redzēsi. Redzēsi, tev radī
sies jauni draugi un vecie vairs nebūs tik nepieciešami.

Neatlaidībā, ar kādu viņa runāja, jautās kaut kas bērnišķi aiz
kustinošs, taču man iedzēla apziņa, ka Elena atšķirībā no Jurija 
zina kaut ko tādu, ko nezinu es, un ka ta tas būs mūždien.

Viņas tumšajās acīs sariesās asaras, un es nobijos —  ja nu viņa 
sāks raudāt?

—  Jurijs tevi mīl, —  viņa sacīja, - j -  vai tas tev ir zināms? Es 
domāju, ka tu viņu ietekmēsi un viņš kļūs cēlāks, tāds pats kā tu, 
centīsies pēc īstas. . .  Ja nu viss iznācis otrādi un viņš sācis ietek
mēt tevi, tad . . .  tad labāk, ka tu ar mums vairs nesatiktos.

—  Vienu gan es tev stingri apsolu, —  es teicu, —  lai arī kas 
notiktu ar mani, es nemūžam neaizmirsīšu jūsu ģimeni. Jūs iztu
rējāties pret mani labāk nekā mani paša vecāki.

—  Mēs tevi mīlam, un tas ir viss.
Satraukumā es izteicu vārdus, kādi vēl pirms piecām minūtēm 

man nebūtu ienākuši prātā, bet šobrīd tie likās vissvarīgākie un 
patiesākie pasaulē.

—  Zini ko? Tu savā ģimenē esi ne vien viskrietn ākā. . .  —  Es 
noliecos vēl zemāk, lai neviens cits nedzirdētu, tikai viņa. —  Tu 
esi arī visskaistākā.

Elena sarāvās kā no drebuļiem un it kā aizstāvēdamās rokām 
cieši aptvēra plecus.

—  Kas tev kaiš? V ai tev salst? Es tevi saberzēšu.
Es pieskāros viņas kailajām rokām un sajutu, ka tās ir nevis



vēsas, bet siltas, āda ir nevis pārklājusies ar zosādu, bet gluda un 
maiga. Elena atlaida vaļā rokas un pacēla uz mani acis.

Tā mēs sēdējām, viens otrā raudzīdamies, bet visapkārt skanēja 
neapvaldītas nopūtas un valgi, kari skūpsti. Elcna pievirzījās maz
liet tuvāk, manas rokas aizslīdēja viņai aiz muguras, bet viņa pa
cēla rokas no ceļgaliem  un noglāstīja man deniņus. Kad viņas, 
pirksti skāra manu pakausi, es pievilku viņu sev klāt, viss trīcē
dams, —  tik negaidīts un brīnišķīgs bija tas, kas notika.

Mirklī, kad mūsu lūpas sastapās un man galva 110 laimes no
reiba, kāds plaši atvēra durvis. Es nodrebēju un atdarīju acis, 
spilgtā gaisma mani apžilbināja. Es pacēlu galvu —  durvīs, dūres 
sažņaudzis, stāvēja Jurijs un klusēdams noraudzījās mūsos.

Es nekad neaizmirsīšu viņa skatienu. Tajā jautās dusmas, rie
bums, nicinājums —  un neizprotama, biedējoša skaudība. Tad 
viņa acīs kaut kas pazibēja —  es būtu varējis apzvērēt, ka viņš 
uzreiz aptvēra, kā to visu varētu izmantot.

Elena gluži vai sastinga, taču ne aiz izbīļa vai pārsteiguma —  nē, 
likās, laiks viņai ir apstājies un viņa nevēlas, lai tas atkal steig
tos. Viņa vairs nebija mani apskāvusi, seja viņai bija ļoti bāla, 
taču pilnīgi mierīga. Toties es, ieraudzījis Jurija acis, pietvīku. Es 
pietrausos kājās, kaut ko murminādams, aizspraucos viņam dur
vīs garām un izmetos uz ielas.

. . .  Eienai, protams, bija taisnība, kad viņa runāja par mani un 
savu ģimeni. Pēc divām nedēļām, kad jau bija sākušās mācības 
universitātē, es aizsūtīju viņai atklātni ar mūsu zvanu torņa skatu. 
«Esmu pārliecināts, ka Tev patiktu klusā, melodiskā zvanīšana.» 
Un, kaut gan es biju uzrakstījis atpakaļadresi, viņa man neatbil
dēja. V ienā no Jurija vēstulēm bija piezīme: «Elena sūta Tev svei
cienu,» —  un tā bija vienīgā ziņa par Elenu.

Es aprakstīju Jurijam savus jaunos dzīves apstākļus diezgan 
sīki, taču bez pārliecīgas jūsmas. V iņš man atbildēja neregulāri, 
un no viņa provinciālajām vēstulēm, kurās tika aprakstīti smiek
līgi atgadījumi ar man maz pazīstamiem puišiem no mūsu skolas, 
es jutu dvešam aizvien lielāku grūtsirdību, it kā tagad, palicis 
viens bez manis, mētādamies aklā, vientuļā izmisumā, kuru agrāk 
slēpa aiz zobgalīga cinisma maskas, viņš atskārta: dzīve nesniegs 
viņam to, ko viņš no tās bija gribējis. Man radās sajūta, ka es lai
kam nekad neesmu Juriju pilnībā sapratis.

Un tad pienāca viņa pēdējā vēstule, kurā viņš netieši lika man 
noprast, ka iestājies jūras kājniekos. Pirmajā brīdī es nodomāju, 
ka tā ir tikai viltība, lai izvairītos no iesaukšanas un, kā vienmēr 
par visu zobodamies, ar vijoles lociņu atdarītu sev «Montezuma



pils»1 durvis. Taču viņš to visu izklāstīja prozaiskāk: «atgriezies, 
ar uzvaru dzimtenē», viņš varbūt izmantošot priekšrocības, ko sola 
dalībniekiem Korejas kara jaunais bils\ un pratīšot iestāties di
riģentu fakultātē. V ai viņš patiesi gribēja to darīt vai arī uzrak
stīja, lai man sagādātu prieku un nostiprinātu ticību viņā, es tā 
arī nekad neuzzināju, jo mūsu sarakste pēc tam aprāvās.

Pēc dažiem mēnešiem tēvs atsūtīja man izgriezumu no mūsu 
vietējās vakara avīzes, kurā ar lepnumu tika paziņots, ka mūsu 
apdāvinātais, jaunais vijolnieks Jurijs Kvetiks, kas tika nosūtīts 
no Parisailendas3 tieši uz Pusanas rajonu, saņemts gūstā. Jūnijā —  
brīvdienu laikā —  es piezvanīju Jutai un misis Kvetikai; neko va i
rāk es nevarēju izdarīt, jo tēvam veikali vairs negāja no rokas un 
man gandrīz tūlīt vajadzēja aizbraukt, —  es iekārtojos par pia
nistu džezā, kuram bija jāspēlē vasarā kādā kūrorta pilsētiņā.

Nez cik reižu, sēdēdams šā nejēdzīgā hoteļa restorānā ezera 
krastā, es domāju par likteņa ironiju, kas mani bija piespiedusi 
spēlēt naudas dēļ, bet Juriju nostādījusi grūtas izvēles priekšā 
un tagad tik bargi sodījusi! Es viņam par to uzrakstīju —  kāpēc 
gan lai to nedarītu? —  un nosūtīju vēstuli caur Starptautisko Sar
kano Krustu: varbūt, saņēmis vēstuli, viņš, tāpat kā agrāk, dzēlīgi 
nosmīnēs, kaut arī šis smīns būtu mērķēts uz mani.

Taču Jurijs man neatbildēja. Iespējams, ka manu vēstuli viņš 
nesaņēma, jo  pēc kāda laika es dabūju zināt, ka viņš nomiris kara- 
gūstekņu nometnē. Es raudāju, ieslēdzies savā istabā, —  tagad 
viņš vairs nekad man neatbildēs. Kas mums bija atņēmis mūziku?

A vīzes tai laikā ar sašutumu rakstīja, ka mūsu varonīgos jūras 
kājniekus nodevuši, un mūsu pilsētā runāja, ka Jurijs kritis v a 
roņa nāvē. Nezinu, vai tā bija taisnība vai ne, bet, kad viņa līķis 
tika atvests uz dzimteni, lai to apglabātu, paklīda gluži citas v a 
lodas: viņš pats gribējis nomirt, jo gūsts viņam nozīmējis to pašur 
ko nāve, un pēc visa, kas bija noticis, dzīvot viņam būtu bijis tik
pat neiespējami kā pēc nosaldētas rokas amputācijas.

Viņš tika atvests brīnum jaukā, saulainā dienā, kādas aprīlī reti 
kad gadās. Viņu būtu varējuši apglabāt kara kapos, taču vecāki 
gribēja, lai viņš atdusētos viņu ģimenes kapos, kas bija pirkti tā
pat kā dēla muzikālā izglītība, daudz ko upurējot un pārciešot grū
tības. Tieši tai rītā es biju pārradies mājās, lai te pavadītu Liel
dienu brīvdienas, bet uz baznīcu nokavēju. Paņēmis tēva mašīnu, 
es traucos ārā no pilsētas.

1 Am erikāņu jūras kājnieku himnas sākum a vārdi.
2 Likum projekts.
3 Parisailendas salā atrodas A S V  jūras kājn ieku  m ācību nometne.



Kapsētu es uzreiz nevarēju atrast. Kad es tuvojos kapam, goda
sardze jau laida ar karogu klāto šķirstu zemē. Es stāvēju nomaļus, 
savrup no ģimenes un tuvākajiem  draugiem, ieelpoju reibinošo 
svaigas zemes smaržu un domāju: ja  šās neaprakstāmās dienas brī
nums ļautu mirušajiem ieelpot kaut vienu malku pavasara gaisa, 
viņi nomestu šķirstu vākus un pieceltos no kapa laimīgi un dzīvei 
atgriezti.

Es apcirtos apkārt, lai dotos prom, pārliecinādams sevi, kā dara 
visi gļēvuļi, ka labāk Kvetikus apciemot vēlāk, pēc dažām die
nām, kad viņi būs mazdrusciņ nomierinājušies. Taču mani pama
nīja Elena, kurai blakus gāja man nepazīstams, jauns cilvēks ar 
zemespelēku seju, un es biju spiests apstāties. Caurspīdīgi bāla, 
melnā tērpā —  viņa caur ciešanām uzsmaidīja man un klusēdama 
pastiepa roku. Man ienāca prātā, ka viņa apraud ne tikai bezjē
dzīgo brāļa nāvi, bet arī to cilvēku traģisko likteni, kuriem ir 
lemts dzīvot.

—  Iepazīsties, tas ir mans līgavainis, —  viņa sacīja.
Es paspiedu roku jaunajam cilvēkam, kas acīmredzot jutās neo

mulīgi un alka ātrāk atgriezties pie saviem kom ivojažiera1 pienā
kumiem.

Tagad vajadzēja gaidīt pārējos un ar tiem sasveicināties. M is
ters Kvetiks un Juta uz sāniem nošķiebtā, melnā cepurē ar plīvuru 
nopūlējās, zem rokām vezdami no bēdām spēkus zaudējušo misis 
Kvetiku. Laistīdamies spožos atspulgos, ko aprīļa saules stari bār
stīja caur vītolu zariem, viņi gāja pa celiņa akmens plātnēm, un 
es dzirdēju, cik nevienm ērīgi un sēcoši elpo misters Kvetiks un 
kā pie katra soļa līdzīgi ievainotam dzīvniekam dobji vaid viņa 
sieva. Viņi apstājās, lai atvilktu elpu, un misis Kvetika, kas pirmo 
reizi pa visiem šiem gadiem nebija baltā virsvalkā, piepeši pacēla 
galvu un ieraudzīja mani.

Izrāvusies no saviem balstītājiem, viņa metās uz priekšu. Es 
nezināju, kas jārunā un jādara, bet viņa ar savu smago, resno 
augumu bezspēcīgi pieplaka man, elsās vai smakdama nost.

—  A k  dievs, ak dievs, ak d ie v s!. . .
Es grasījos viņu apskaut, bet viņa trīcēdama un rīstīdamās ņē

mās dauzīt manas krūtis ar dūrēm, un es pēkšņi ar šausmām at
skārtu, ka to viņa dara nevis aiz prieka, mani redzot, bet gan aiz 
naida.

—  Labākais draugs! —  viņa iekliedzās. —  Tu biji viņa labā
kais draugs!

Es neveikli glāstīju viņas drebošos plecus, bet viņa aizsmakušā, 
griezīgā balsī kliedza:



—  Labākais draugs, kāpēc tad tu viņu neatturēji? Kāpēc viņa 
labā nekā nedarīji? Tu pats uz turieni nebrauci, kāpēc tad viņu 
neatturēji? A r ko tu tagad spēlēsi?

Ko es varēju viņai teikt? Un, ja arī varējis, tik un tā nebūtu 
paspējis: Juta, joprojām manī neskatīdamās, un misters Kvetiks, 
murminādams kaut ko nesaprotamu, liekas, svešā valodā, tik ne
parasts šaurajā goda uzvalkā, no jauna satvēra viņu zem rokām 
un veda prom. Viņas elsas atbalsojās klusajā, pavasara saules 
staru pielietajā kapsētā. Elena pamāja man šķiroties, itin kā lūg
dama, lai es nedusmotos, un, melnajām zeķēm zibot, kopā ar savu

1 C eļo jo šs  tirdzniecības firmas pārstāvis, kas p iedāvā pircējiem  preces pēc  
paraugiem .



cejabiedru žigli aizsoļoja viņiem nopakaļ. Es paliku stāvam un 
raugāmies viņos, kamēr viņi izzuda skatienam.

Tomēr aizmirst viņus es nespēju. Līdz pat šim brīdim es jautāju 
sev: vai tiešām misis K vetikai bija taisnība? V ai tiešām es esmu 
vainīgs Jurija nāvē? Taču, kad es tagad domāju par ģimeni, kurai 
tik liela nozīme bija manā dzīvē, es mokos vainas apziņā kā Ele- 
nas, tā Jurija priekšā. Bet mūzika —  to es dzirdu tikai sevī, taču 
man ar to pilnīgi pietiek. Liekas, es zinu, kas man to atņēmis kopā 
ar manu jaunību, bet, kas mums to bija devis tais laimīgajās die
nās, kad mēs abi ar Juriju spēlējām, man laikam nebūs lemts uz
zināt.



ERNESTS SETONS TOMPSONS, 

kanādiešu rakstnieks

DŽEKS g a r g a b a l n i e k s

I

Džeks pazina visus pilsētas suņus. Tur bija liels, brūns suns, 
kurš neskaitāmas reizes dzinās viņam pakaļ un no kura viņš v ien 
mēr tika vaļā, iešmaucis pa dēļu sētas spraugu pagalmā. Tad bija 
mazs, ņiprs un ārkārtīgi izveicīgs šunelis. Tas varēja izlīst cauri 
spraugai, bet no tā varēja paglābties, pārlecot pāri lielajam grā
vim ar stāviem krastiem un strauju strautu dibenā. Mazais šune
lis pastāvīgi palika stāvam pie šā grāvja. Tāds lēciens šunelim no
zīmētu drošu nāvi, un zēni vēl tagad sauc šo vietu par «vecā 
Džeka lēcienu». Taču pilsētā bija vēl kāds kurts, kurš lēca labāk 
par pašu D/.eku. Lai gan tas nevarēja izlīst cauri spraugai, tomēr 
viegli pārlēca pāri sētai. Gargabalniekam šis suns nezin cik reižu 
krita uz nerviem. Taču trusis izveicīgi izlocījās no suņa un noslē
pās aiz dzeloņkrūmu dzīvžoga. Kurts baidījās no dzeloņiem un 
nesekoja trusim.

Bez šiem trim ienaidniekiem pilsētā atradās vēl vesela armija 
suņu, bet tie, kaut arī neciešami, tomēr nepavisam nespēja sacen
sties ar trusi skriešanā.

A rī ciematā atradās daudz suņu, bet tikai viens bija bīstams 
Džekam —  garkājains, nikns, melns sētas suns, tik  nasks un neat
laidīgs, ka, bēgot no tā, Džeks vairākkārt bija par mata tiesu no 
nāves.

Pilsētas kaķi neiedvesa viņam bailes. Taču gadījās, ka arī tie 
kļuva bīstami. Kādā mēnesnīcas naktī tai vietai, kur Džeks plūca 
zāli, pielavījās klāt liels runcis, kurš lepojās ar neskaitāmām uz
varām. Džeks ieraudzīja melnu zvēru ar spīdošām acīm. Pirms tas 
paspēja izdarīt lēcienu, Džeks pagriezās pret viņu, skaļi izsaucās 
«čurr —  čurr!» un, uzlēcis runcim uz galvas, iecirta tajā pakaļ
kāju asos nagus. Un vecais runcis šausmās metās bēgt no ērmīgā 
milža. Džeks šad tad lietoja šo aizsargāšanās paņēmienu, bet divas 
reizes tas beidzās neveiksmīgi: pirmoreiz, kad viņš uzbruka kaķei 
ar kaķēniem —  no tās vajadzēja glābties bēgot — , un otrreiz, kad 
viņš aiz pārskatīšanās uzbruka seskam.



Taču visbīstamākais ienaidnieks joprojām bija kurts, un Gar- 
gabalnioks droši vien būtu atradis nāvi tā zobos, ja  viņu nebūtu 
paglābis laimīgs gadījums.

Parasti Džeks devās meklēt pārtiku naktī, kad mazāk ienaid
nieku un vieglāk  paslēpties. Taču kādreiz ziemā viņš nokavējās 
līdz rītausmai pie siena kaudzes. Viņš devās pāri klajumam uz 
savu mītni, kad, par nelaimi, ceļā patrāpījās kurts, kas siroja pa 
pilsētas nomali. Sniegs un atausušais rīts laupīja Džekam iespēju 
paslēpties. A tlika vienīgi auļot, cik jaudas, pa mīksto sniegu. Taču 
sunim vieglāk  skriet pa sniegu nekā trusim.

Tā nu abi ātrskrējēji uzsāka traku auļošanu. Viņi drāzās pa pū
kaino sniegu, saceldami nelielus viesuļus pie katra lēciena. Pa 
labi, pa kreisi, uz vienu pusi, uz otru. Sunim viss nāca par labu: 
tukšs vēders, salts laiks, mīksts sniegs. Trusis bija pieēdies un 
smags. Taču viņa kājas tik bieži meta augšup sniegu, ka aiz viņa 
pacēlās vismaz divpadsmit sniega strūklas uzreiz. Vajāšana notika 
klajumā. Džeks nekur neredzēja glābējus —  dzelkšņainos dzīv
žogus, bet sētai kurts viņu nelaida klāt. Džeka ausis vairs neslējās 
tik braši uz augšu —  skaidrs pierādījums, ka drosme un spēks iet 
mazumā. Pēkšņi tās kā karodziņi atkal mundri pasitās augšup. 
Gargabalnieks sasprindzināja visus spēkus —  ne jau tāpēc, lai sa
sniegtu dzīvžogu ziemeļos, bet lai dotos pāri klajumam uz austru- 
miem. Kurts metās viņam pakaļ. Noskrējis soļus piecdesmit, trusis 
pēkšņi pagriezās sānis, izvairīdamies no nešpetnā vajātāja, tad 
atkal nogriezās uz austrumiem. Tā, vienā gabalā mezdams lokus 
un izlocīdamies, viņš virzījās uz tuvīno fermu, kurai bija augsts 
dēļu žogs ar spraugu vistām un kurā dzīvoja viņa otrs nāvīgais 
ienaidnieks —  lielais, melnais suns. Zogs uz mirkli aizturēja kurtu 
un deva Džekam laiku iesprukt pa spraugu pagalmā, kur viņš no
slēpās kaktiņā. Kurts aizdrāzās pie zemajiem vārtiņiem, pārlēca 
tiem pāri un uzkrita taisni virsū vistām, kuras izjuka uz visām pu
sēm, skāņi kladzinādamas. A itas sāka skaļi blēt, un to sargs, lie
lais, melnais suns, metās tām palīgā. Tad Džeks izlavījās atpakaļ 
pa spraugu. A iz  muguras plēsdamies kauca un rēca suņi, klaigāja 
cilvēki. Kā beidzās kautiņš, to Džeks nezināja un negribēja zināt, 
tikai kopš šīs reizes kurts vairs nedzinās viņam pakaļ.

II

Pēdējie gadi atnesa trušiem Kaskado štatā daudz pārmaiņu. Se
nāk viņi nepārtraukti cīnījās ar plēsīgiem zvēriem un putniem, ar 
tveici un salu, ar slimībām un mušām, kuru kodumi nes sērgu,



tomēr prata tikt ar visu galā. Taču, kad šeit apmetās fermeri, trušu 
dzīve pārmainījās.

Suņi un bises samazināja trušu mūžseno ienaidnieku —  šakāļu, 
lapsu, vilku, āpšu un vanagu baru. Truši pāris gados savairojās ne
ticamos apmēros. Tad sākās trušu mēris, vairums trušu nobeidzās 
un palika vienīgi paši veselīgākie un izturīgākie. Kādu laiku reti 
gadījās sastapt trusi. Tikmēr radās vēl viena pārmaiņa: visur sa
stādītie dzelkšņainie dzīvžogi kļuva trušiem par īstu patvērumu. 
Tagad vajātais trusis vairāk paļāvās uz savu apķērību nekā uz 
ātrumu un gudrākie, kad tiem dzinās pakaļ šakālis vai suns, metās 
pie tuvākā dzīvžoga un iešmauca šaurajā spraugā. Šakāļi drīz vien 
noprata, kur te vaina, un sāka medīt pa pāriem: viens šakālis no
stājās vienā tīrumā, otrs —  otrā, un trusis, izšmaucis caur d zīv
žogu, sastapa ienaidnieku ari otrā pusē. Trusis varēja paglābties 
tikai tad, ja laikus pamanīja otro šakāli un nelavījās caur d zīv
žogu, bet aizbēga no pirmā ienaidnieka, paļaudamies uz savām 
ašajām kājām.

Pēc mēra truši atkal sāka ātri vairoties. Norūdījušies grūtajos 
pārbaudījumos, viņi labi iejutās tur, kur viņu senči nebūtu iztu
rējuši ne pāris mēnešu. Viņiem  vairs nepatika lielo muižu plašie 
klajumi, viņi vairāk turējās pie mazo fermu juceklīgajiem , ar d zīv
žogu atdalītajiem tīrumiem. Šīs mazās fermas bija tuvu cita pie 
citas un saplūda lielos ciematos.

Viens šāds ciemats radās ap Ņūčūzenas dzelzceļa staciju. Tā ap
kārtnē bija daudz jaunas, izcilas sugas trušu. To vidū bija maza 
trusenīte, iesaukta par Spodraci spožo acu dēļ. V iņa bija žigla 
skrējēja un labi mācēja apvest ap stūri šakāļus. M ājoklim  viņa 
bija izraudzījusies ganības, neskartu agrākās prērijas stūrīti. Tur 
viņai piedzima un uzauga trusēni. V iens atgādināja māti ar kus
tīgajām acīm un sudrabpelēko kažociņu, tikai mātes rakstura v i
ņam trūka. Toties otrā dēlā bija savienojušās visas mātes labākās 
īpašības kopā ar jaunas trušu sugas talantiem.

Tas bija trusis, par kura dēkām es patlaban stāstu, —  tas pats, 
kura varoņdarbi sniedza viņam Gargabalnieka nosaukumu un 
slavu plašā apkārtnē. Viņš izgudroja pilnīgi jaunus paņēmienus, 
kā apmuļķot savus ienaidniekus.

Kad viņš vēl bija gluži mazs, viņš izdomāja viltību, kas darītu 
godu pašam gudrākajam Kaskado štata trusim. Viņam dzinās pa
kaļ briesmīgs, dzeltens šunelis. Viņš velti pūlējās no tā atbrīvo
ties, šaudīdamies starp dzīvžogiem un fermām. Dzīvžogi un fermas 
palīdz, kad jābēg no šakāļiem, jo fermeri un suņi dažreiz negribot 
nostājas trušu pusē, brukdami virsū šakālim. Taču patlaban šis p a
ņēmiens nelīdzēja, šunelis izmanījās tikt cauri visiem dzīvžogiem,



un Džeks, vēl gluži maziņš un vārgs, sāka piekust. Viņa ausis vairs 
neslējās taisni uz augšu, bet it kā vidū pārlūza un dažbrīd jau pil
nīgi nokarājās lejup. Beidzot viņš vēlreiz iešmauca ļoti šaurā dzīv
žoga spraugā, bet viņa naskais ienaidnieks arī izlīda cauri šai 
spraugai.

Lauka vidū ganījās neliels bars govju un viens teļš.
V aļas dzīvniekiem piemīt dīvaina tieksme uzticēties izmisuma 

brīdī pirmajiem pretimnācējam. Viņi labi zina, ka vajātājs, kas 
dzenas pa pēdām, nozīmē nāvi, turpretim vienmēr pastāv vāja 
cerība, ka svešinieks var izrādīties draugs. Šī pēdējā —  izmisīgā 
cerība arī noveda Džeku pie govīm.

N av šaubu, ka govis būtu aukstasinīgi noskatījušās cīņā, ja runa 
būtu tikai par trusi, bet govīs mājo iedzimts naids pret suņiem, 
un viņu deguni un astes paslējās augšup, kad viņas pamanīja dzel
teno kranci. Nikni sprauslādamas, viņas saspiedās vienuviet un ar 
teļa māti priekšgalā bruka virsū sunim, kamēr Džeks noslēpās 
apakš zemas dzeloņplūmes. Krancis metās sānis, vecā govs iztul
koja šo kustību kā uzbrukumu teļam un tik nešpetni bruka virsū 
sunim, ka tas ar pūlēm paglābās no nāves.

Plāns izrādījās lielisks —  tas acīmredzot bija saglabājies vēl no 
tiem laikiem, kad bizonis un šakālis bija govs un suņa vietā. Džeks 
nepiemirsa šo gadījumu un vēlāk  vairākkārt izmantoja to.

Džeks atšķīrās no citiem trušiem ne vien ar prātu, bet arī ar 
krāsu.

Dzīvnieku krāsa vai nu padara tos nemanāmus un palīdz no
slēpties —  tā ir «aizsargkrāsa», vai —  gluži pretēji —  padara tos 
visiem  redzamus, un tad tā saucas par «vadītājkrāsu». Trušu krāsa 
ir reizē gan aizsargājoša, gan vadoša. Kad viņi sēž savā migā starp 
pelēkiem krūmiem un ciņiem, tad redzama vienīgi maigā, pelēkā 
ausu, galvas, muguras un sānu krāsa. Tad truši saplūst kopā ar 
zemi un viņus var pamanīt, tikai pieejot gluži klāt. Taču, līdzko 
Džekam kļūst skaidrs, ka ienaidnieks noteikti ieraudzīs viņu, viņš 
uzlec kājās un metas bēgt. Nu viņš nometis masku —  pelēkās krā
sas tikpat kā nav bijis, notikusi zibenīga pārmaiņa: ausis izrādās 
baltas ar melniem galiem, kājas baltas, astīte kā melns plankums 
baltās muguras fonā. Tas nav vairs pelēks trusis, bet melnbalts. 
V iņa krāsa kļuvusi vadoša. Kā tas noticis? Gluži vienkārši. Ausu 
augšdaļa pelēka, odere —  balts ar melnu. Pelēkais kažoks sēžot 
izpleties, trusim pietrūkstoties kājās, tas saraujas, baltie un melnie 
plankumi krasi izceļas. Ja agrāk krāsas čukstēja: «Es esmu cinī
tis,» —  tad tagad tās skaļi sauc pilnā balsī: «Es esmu trusis!»

Kāpēc tas vajadzīgs? Kāpēc biklais dzīvnieciņš, kura vienīgais 
glābiņš ir ašās kājas, uzskata par vajadzīgu ziņot par sevi visai



pasaulei, nevis slēpties? Tur jābūt svarīgam iemeslam. Iemesls ir 
šāds: ja  trusi nobiedē cits trusis, tātad, ja trauksme ir veltīga, viņš 
mirklī atklāj maldus, parādot savas dabiskās krāsas. Taču, ja viņu 
izbiedē šakālis, lapsa vai suns, tie tūliņ noprot, ka darīšana ar 
trusi —  tātad pakaļdzīšanās būs tikai laika zaudēšana. Un patie
šām, viņi saka sev: «Tas ir trusis, bet trusi klajumā es nevaru no
ķert.» Tas paglābj Džeku no daudzām liekām raizēm un skrie
šanas.

M elnbaltie plankumi trušiem ir nacionālā tērpa un karoga vietā. 
Vārgiem  trušiem baltie un melnie plankumi maz redzami, toties 
spēcīgiem  un izciliem tie uzreiz duras acīs. Un Džeks, būdams p e
lēks, kad sēdēja slēpnī, dzirkstīja kā ogles un sniegs, kad, izai
cinādams lapsu vai šakāli, aizbēga no tiem bez pūlēm, —  sākumā 
raibs, vēlāk kā balts plankums un beidzot kā balta pūciņa, kura 
galīgi izgaist apvārsnī.

Daudzi fermeru suņi nāca pie slēdziena, ka pelēku trusi vēl var 
noķert, bet raibu noķert nav iespējams. Zināms, dažkārt viņi aiz
rāvās ar vajāšanu, bet vairāk gan aiz patikas. Spēka apziņa daž
reiz piespieda Džeku sākt ar suņiem riskantu spēli.

Džeks, tāpat kā visi vaļas dzīvnieki, uzskatīja par savu īpašumu 
noteiktu apgabalu un ļoti reti pārkāpa tā robežas. Sajā apgabalā 
bija izkaisīti viņa neskaitāmie mājokļi jeb  «gultas», kā tos šeit 
dēvē. Tie bija iedobumi zem krūma vai zāles cera, izklāti ar la
pām. Taču ērtības nebija piemirstas. V ieni mājokļi derēja karstam 
laikam —  tie bija pavērsti pret ziemeļiem un galvenokārt bija pa
tvērums no saules; ziemas mājokļi turpretim bija dziļas bedres ar 
izeju uz dienvidiem; mitram laikam paredzētajiem mājokļiem bija 
zāles aizsegs un izeja uz vakariem. Dienu viņš pavadīja kādā no 
šiem mājokļiem, bet nakti izgāja ganīties kopā ar saviem cilts
brāļiem. Truši meta kūleņus un draiskojās mēnesnīcā kā kucēnu 
bars, bet ausmā vienmēr atgriezās attiecīgajam  laikam piemēro
tajā gultā.

Visdrošākās ganības trušiem bija klajumi starp fermām. N e
viens ienaidnieks nevarēja viņus te noķert starp sētām un dzelk
šņainajiem dzīvžogiem. Taču vislabāk barība atradās tuvu apdzī
votām vietām pie siena kaudzēm —  vislabākā barība un visdrau
došākās briesmas. Te trušiem draudēja nevis vilki un lapsas, bet 
cilvēki, bises, suņi un sētas, kurām netika cauri. Tomēr tie, kas 
pazina Džeku, nemaz nebūtu brīnījušies, redzēdami, ka viņš ierī
kojis sev patvērumu blakus meloņu dobei sakņu dārza vidū. Te 
bija desmitiem briesmu, bet arī desmitiem baudu. V iņš zināja 
daudz spraugu žogā un pastāvīgi cerēja uz to palīdzību.



Ill

Nūčūzena bija tipisks Rietumamerikas ciemats, nevis īsta pil
sēta. Viss tajā bija derdzīgs. Ielu vietā taisni celi bez līkumiem, 
acij nebija kur atpūsties. M ājas —  lētas un nožēlojamas celtnes no 
sliktiem dēļiem un papes; tām pat nebija drosmes godīgi atzīt savu 
ķemīgumu. Katrs nams centās izskatīties labāks, nekā īstenībā 
bija. Vienam bija neīsta fasāde, kura lika domāt, ka tam nevis- 
viens, bet divi stāvi, otrs bija celts no dēļiem, kuri nokrāsoti ķ ie
ģeļu krāsā, trešais izlikās par marmora templi.

Tie bija vispretīgākie nami pasaulē, un katrs pauda sava īpaš
nieka slepenās alkas paciest te pāris gadiņu un tad laisties uz kādu 
citu vietu.

Pilsētu rotāja —  un tas bija pilnīgi netīšām —  rindās sastādīti 
koki, lai dotu ēnu; tie bija izķēmoti, jo to stumbri nobalsināti un 
zari apgriezti. V ienīgā cik necik izskatīgā celtne pilsētā bija labī
bas elevators. Tas neizlikās ne par grieķu templi, ne par šveiciešu 
pili, tas gluži vienkārši bija liels, rupjš, godīgs labības elevators. 
Katras ielas galā pavērās skats uz prēriju ar tās fermām, spārno
tiem ūdenssūkņiem un garām dzeloņplūmju dzīvžogu virtenēm. 
Te bija par ko acīm patīksmināties. Stiprie, biezie un augstie zaļ- 
pelēkie dzīvžogi lepojās ar zeltainiem, ēšanai nederīgiem aug
ļiem, kuri šeit tomēr bija vēlam āki nekā lietus tuksnesī, jo bija 
skaisti un, nokarādamies no garajiem, cietajiem  zariem, priecināja 
derdzīguma nogurdinātās acis.

Cilvēks, nokļuvis tādā pilsētā, domā tikai par to, kā no tās tikt 
ārā. Tā vismaz sprieda kāds ceļotājs, kurš bija te iestrēdzis ziemas 
beigās uz divām dienām. Viņš apvaicājās, kas te esot ievērības 
cienīgs. Baltās bizamžurkas izbāzenis aiz stikla, vecais Bekijs Bu- 
lins, ko sarkanādaiņi bija noskalpējuši pirms četrdesmit gadiem, 
un pīpe, kuru kādreiz bija smēķējis Kits Kārsons, viņam nelikās 
sevišķas ievērības cienīgi, un viņš apņēmīgi nogriezās uz sniegiem 
klāto prēriju.

Starp neskaitāmām suņu pēdām viņam dūrās acīs liela truša pē
das. Viņš apvaicājās pretimnācējam, vai pilsētā mājojot truši.

—  Nedomāju vis. Nekad neesmu nevienu redzējis, —  skanēja 
atbilde.

Dzirnavu strādnieks sacīja to pašu. Bet avīžu iznēsātājs zēns pa
stāstīja:

—  Stepē to ir biezum biezs, un dažreiz viņi ieskrien arī pilsētā. 
Tepat netālu, Kalba sakņu dārzā aiz meloņu dobēm, mājo varen 
liels trusis —  īsts milzenis un viss vienos raibumos kā šaha gal
diņš.



Šis «milzenis» bija Džeks. Tomēr viņš nemājoja Kalba sakņu 
dārzā, tikai retumis ieradās tur. Viņš sēdēja savā migā ar izeju uz 
rietumiem, jo bija sacēlies mitrs austrumu vējš. M igla bija uz 
austrumiem no Medisona avēnijas. Ieraudzījis svešinieku, trusis 
sāka to vērot. Kamēr cilvēks gāja pa ceļu, Džeks izturējās mierīgi, 
bet ceļš nosliecās uz ziemeļiem —  un cilvēks nezin kāpēc pameta 
to un nogriezās taisni uz truša pusi. Nu Džeks kļuva bažīgs. Līdzko 
svešinieks pameta iestaigāto ceļu, trusis izlēca no paslēptuves un 
šāvās pa klajumu uz austrumiem.

Ja trusis bēg no ienaidnieka, tad parasti katrs viņa lēciens ir 
astoņas līdz desmit pēdas garš. Pēc katriem pieciem sešiem lēcie
niem viņš palecas augšup, uzšaujas augsti gaisā, lai paceltos pāri 
zālei un krūmiem un labi pārlūkotu apkārtni. Nepieredzējis tru
sis lec augšup pēc katriem četriem lēcieniem un zaudē daudz 
laika —  saprātīgs skrējējs apmierinās ar vienu uzšaušanos augšup 
pēc katriem astoņiem vai deviņiem lēcieniem, ar to pilnīgi pie
tiek. Džeks ieguva visas nepieciešamās ziņas, uzšaudamies augšup



pēc katriem divpadsmit lēcieniem, un katrs viņa lēciens bija no 
desmit līdz divpadsmit pēdas garš. A rī aiz sevis viņš atstāja visai 
īpatnējas sliedes. Pārējie truši un zaķi bēgot krasi paceļ asti uz 
augšu un neskar ar to sniegu. Kad skrien lielais ziemeļu trusis, 
viņa aste karājas uz leju. Dažiem tā bieži atstāj svītriņu sniegā 
starp kāju pēdām. Džeka spožā, melnā aste bija neparasti gara un 
pie katra lēciena atstāja sniegā garu svītru —  tik garu, ka ar to 
pietika, lai atšķirtu Džeka pēdas no jebkura cita truša pēdām.

Daudzi truši nejustu bailes, ieraudzījuši cilvēku bez suņa, bet 
Džeks labi atcerējās, kā viņu reiz bija apsvilinājis bises šāviens, 
un, pielaidis ienaidnieku septiņdesmit piecu soļu attālumā, metās 
bēgt uz žoga pusi, turēdamies tuvu pie zemes. Pārlēcis pār žogu, 
viņš aizšāvās, zemu vīdamies kā vanags, kamēr pēc jūdzes nonāca 
kādā no pašām slepenākajām migām, kurā arī iegūlās, vispirms 
palēcies gaisā un aplūkojis apkārtni.

Taču ilgi atpūsties viņam neizdevās. Pēc divdesmit minūtēm 
viņa lielās, vērīgās ausis sadzirdēja skaidru skaņu —  čirks, čirks, 
čirks! —  cilvēka kāju čirkstoņu sniegā. Un, pietrūcies kājās, viņš 
ieraudzīja cilvēku ar spīdošo rungu nu jau daudz tuvāk.

Džeks izšāvās ārā un joņoja uz žoga pusi. Viņš ne reizi neatļā
vās palēkties, lai izlūkotu apkārtni, iekams starp viņu un vajātāju 
nenostājās žogs; tā bija veltīga piesardzība, jo cilvēks redzēja 
tikai pēdas un trusi pat nepamanīja.

Tikmēr Džeks traucās aizvien tālāk, spiezdamies pie zemes un 
sargādamies no jauniem ienaidniekiem. V iņš tagad zināja, ka 
cilvēks uzticis uz viņa pēdām, un sensenais instinkts, iemantots 
cīņā ar caunām, spieda viņu apmest cilpu. Viņš aizskrēja līdz tā
līnai sētai, apmeta loku ap to un devās jaunā virzienā, kamēr no
nāca pie citas paslēptuves. V isu nakti viņš nebija gulējis un būtu 
ar prieku atpūties, jo saule tik spoži spīdēja. Taču viņš tikko pa
spēja apsildīties, kad atkal vienmērīgais —  čirks, čirks, čirks! —  
ziņoja par ienaidnieka tuvošanos, un atkal Džeks šāvās tālāk.

Noskrējis pusjūdzi, viņš apstājās uzkalniņā un, pārliecinājies, 
ka cilvēks seko joprojām, rūpīgi sajauca pēdas. Tad viņš paskrēja 
garām savai iemīļotajai slēptuvei, atgriezās pie tās no otras puses 
un nolikās atpūsties, pārliecināts, ka novedis ienaidnieku pilnīgi 
neceļos.

Ne tik drīz kā agrāk, tomēr viņš sadzirdēja atkal: čirks, čirks, 
čirks! Džeks pamodās, bet nekustējās ne no vietas. C ilvēks jopro
jām nāca pa pēdām. Tad Džeks nemanot izspruka no slēptuves, 
apzinādamies, ka viņam darīšanas ar neparasti slīpētu ienaidnieku. 
Cilvēks un trusis bija apmetuši lielu loku pa apgabalu, kas pie



derēja Džekam un atradās tobrīd ap pusjūdzi no fermas, kurā mā
jo ja  lielais, melnais suns. Tā bija ferma, kuras brīnišķīgā dēju sēta 
bija slavena ar tik izdevīgi iekārtoto spraugu vistām. Trusis atce
rējās šo spraugu un nopriecājās: te viņš bija daudzkārt svinējis 
uzvaru, te bija apmuļķojis lielo kurtu.

Un Džeks neslēpdamies joņoja pa sniegoto klajumu uz melnā 
suņa mājvietu. V istu sprauga izrādījās aiztaisīta ciet. A pjuku
šais trusis sāka meklēt citu ieeju, bet bez panākumiem. N ogrie
zies gar stūri, viņš pēkšņi ieraudzīja vaļējus vārtiņus. A iz  sētas uz 
dēļu kaudzes gulēja lielais, melnais suns un bezrūpīgi snauda. 
Pašā siltākajā pagalma stūrītī sēdēja vistas ciešā bariņā, un kaķis 
derdzīgi tipināja no šķūņa uz virtuvi.

V ajātāja  melnais stāvs lēni kustējās sniega klajumā. Džeks m ie
rīgā riksī ietecēja pagalmā. Garkājis gailis, pamanījis trusi, pie
mirsa savas darīšanas un sāka skaļi kladzināt. Suns, kurš bija 
iesnaudies saulē, pacēla galvu un uzslējās kājās. Džekam drau
dēja briesmas. Ilgi nedomādams, viņš pieplaka pie zemes, pār
vērsdamies par pelēku cinīti. Tas bija izdarīts meistarīgi, bet viņš 
tomēr būtu paspēlējis dzīvību, ja  nebijis kaķa. Pats negribēdams, 
kaķis viņu paglāba. Melnais suns paspēra trīs soļus uz truša pusi, 
lai gan vēl neredzēja viņu, un aizstājās priekšā vienīgajai izejai 
no pagalma. Te gar mājas stūri paskrēja garām kaķis un, uzlēcis 
uz palodzes, nogāza zemē puķu podu. A r šo neveiklību pietika, lai 
izjauktu bruņoto neitralitāti, kura pastāvēja starp kaķi un suni. 
Kaķis laida ļekas vaļā uz šķūni, bet visiem  zināms, ka bēgošs 
kaķis padara traku katru suni. Abi aizjoņoja garām trusim trīs
desmit pēdu atstatumā. Viņi nepaspēja pazust, kad Džeks apsvie
dās un, pat nepateicis: «Paldies tev, pincīt!» —  izspruka ārā no 
pagalma un aizšāvās pa nobraukto ceļu.

M ājas saimniece paglāba kaķi no suņa uzbrukuma, un tas atkal 
vāļājās uz dēļiem, kad pienāca cilvēks, kurš dzinās pakaļ trusim. 
Rokā viņam nebija bise, bet resna dzelzs runga, tāpēc suns saval
dījās un nebruka viņam virsū.

Dzīt tālāk pēdas nebija vairs iespējams. V ai nu truša paņēmiens 
bija tīšs vai netīšs, bet tas guva pilnīgus panākumus, un Džeks 
paglābās no apnicīgā vajātāja.

Nākamā dienā svešinieks atkal devās meklēt Džeku un atrada 
ja  ne viņu pašu, tad vismaz viņa pēdas. V iņš pazina šīs pēdas 
pēc astes ievilktās svītras un retajiem izlūklēcieniem gaisā. Taču 
blakus šīm pēdām bija mazāka truša soļi. Te viņi abi bija satiku
šies, tur dzinās viens otram pakaļ, acīmredzot rotaļādamies, jo  pēc 
cīņas tas neizskatījās; te bija ganījušies vai gulējuši blakus



saulītē, tur tecējuši līdzās un atkal draiskojušies sniegā —  jopro
jām nešķirami. Svešinieks visu saprata. Bija tas gadalaiks, kad pie
ņemts apgādāties ar ģimeni: šīs blakus ejošās pēdas piederēja 
Džekam un viņa draudzenei.

IV

Nākamā vasara trušiem bija jaunumu pilna. Aplamais likums 
bija noteicis balvu par katru nošautu vanagu vai pūci. Šos spār
nainos līdzenumu sargus iznīcināja gandrīz vai vis>ir. Un truši tā 
savairojās, ka draudēja izputināt visu zemi.

Tad fermeri, kuri visvairāk cieta no pašu izgudrotā likuma, no
sprieda, ka jārīko grandiozas trušu medības. Visus vietējos iedzī
votājus aicināja ierasties noteiktajā rītā uz grāfistes galvenā zie
meļu ceļa, lai tad apstaigātu visu apvidu, virzoties pret vēju, un 
sadzītu trušus lielā, ar biezu stiepļu žogu apņemtā aplokā. Suņi 
medībās nepiedalījās, jo tie bija pārāk stulbi. Bises arī neņēma 
līdzi, jo pūlī tās ir bīstamas. Taču katram vīrietim un zēnam bija 
pāris garu nūju un maiss ar akmeņiem. Sievietes sekoja jāšus vai 
orēs. Daudzām bija tarkšķi, medību ragi vai skārda bundžas. Pie 
dažām orēm bija piesietas šīs bundžas, kuras, dauzoties gar rite
ņiem, palielināja dārdoņu. Ja patur prātā trušu smalko dzirdi, tad 
viegli saprast, ka troksnis, kurš apdullināja pat cilvēku ausis, v a 
rēja tiem pilnīgi laupīt saprātu.

Laiks bija skaidrs, un pulksten astoņos tika dots signāls posties 
ceļā. Mednieku līnija izstiepās piecu jūdžu garumā. Ik pēc katriem 
trīsdesmit vai četrdesmit soļiem stāvēja cilvēks. Ores un jājam ie 
zirgi gribot negribot turējās pie ceļiem, bet dzinēji soļoja taisni 
pa lauku. Ļaudis bija novietoti apmēram trijos kvadrāta sānos. 
Katrs centās taisīt pēc iespējas skaļāku troksni un iztaustīja ar 
nūju visus krūmus. Visur sāka skriet ārā truši. Daži metās uz 
dzinēju pusi, bet tos sagaidīja ar akmeņiem, kas daudzus nobei
dza. Retumis kāds trusis pašāvās garām un paglābās, bet tādu bija 
ļoti maz.

Šīs dzinējmedības saslaucīja trušus verdzē kā slota. Drīz vien 
truši jau čumēja ap katru krūmu. Kad dzinēji nogāja piecas jū 
dzes tas prasīja trīs stundas — , tika dota pavēle satuvināt abus 
spārnus. Spraugas starp dzinējiem samazinājās līdz desmit pēdām, 
un visi virzījās uz aploku. Truši iekļuva slazdos. Dzinēji pielika 
soli, apsizdami desmitiem pārak tuvu pieskrējušo dzīvnieku. Zeme 
bija noklāta ar to līķiem, bet trušu skaits likās pieaugam. Pirms 
vēl upurus galīgi iedzina apžogotajā laukumā, divu akru lielā 
platība bija viena vienīga dreboša lecošu, skrejošu, šaudošos trušu



masa. Tie griezās riņķī un lēkāja, meklēdami izeju, bet nepielū
dzamais pūlis spiedās aizvien vairāk virsū, loks sašaurinājās, ka
mēr viss milzu spiets tika sadzīts aplokā, kur daži truli aptupās 
vidū, citi sāka skraidīt gar stieplēm, bet citi mēģināja noslēpties 
kaktos vai cits zem cita.

Bet Džeks —  ko darīja viņš medību laikā? Dzinēji pievāca viņu 
kopā ar pārējiem, un viņš kā viens no pirmajiem ieskrēja aplokā.

Tika nolemts atlasīt labākos trušus.
Aploks bija nāve visiem trušiem, izglābties varēja vienīgi skais

tākie un veselākie. Daudzi izrādījās nekur nederīgi. Tas, kas domā, 
ka visi vaļas dzīvnieki ir pilnības kalngals, pabrīnītos, redzēdams, 
cik aplokā bija daudz klibu, kroplu un slimīgu.

Tā bija īsta romiešu uzvara: nespēcīgos vajadzēja apsist. Izci
lākie truši tika atstāti arēnai. Arēnai? Jā, Sacīkšu kluba sprostiem.

Sajā milzīgajā, jau iepriekš sagatavotajā slazdā bija gar sienām 
novietotas nelielas kastes, vismaz pieci simti skaitā. Katra kaste 
bija domāta vienam trusim.

Paši naskākie truši pirmie nokļuva aplokā. Vieni bija naski un 
stulbi: ietikuši aplokā, viņi skraidīja uz visām pusēm. Citi bija 
naski un gudri: tie pasteidzās izmantot kastes un paslēpās tajās. 
Visas kastes bija pilnas. Sādā kārtā atlasīja ātrākos un gudrā
kos —  protams, šis paņēmiens, lai gan vienkāršs un ērts, tomēr 
nebija bez kļūdām. Šos piecsimt gabalus nolēma izmantot kurtu 
apmācīšanai. Pārējos —  vairāk nekā četrus tūkstošus —  nesau
dzīgi iznīcināja. Bet piecsimt kastes ar piecsimt spožacainiem tru
šiem to pašu dienu novietoja vilcienā. Starp šiem trušiem bija 
arī Džeks.

V

Truši viegli uzņem likteņa untumus, tāpēc nevajag domāt, ka 
ieslodzītie pārcieta lielas bailes, kad aprima medību troksnis. Kad 
viņi ieradās lielā pilsētā un viņus rūpīgi izcēla no kastēm, viņiem 
nebija par ko žēloties. Viņus ielaida plašā aplokā, kur atradās 
daudz gardas barības un nebija ienaidnieku.

Viņu treniņš sākās jau nākamajā rītā.
Atvēra durtiņas, kas veda uz plašo sacīkšu lauku, kurš pieslie

cās aplokam. Kad truši izklīda pa šo lauku, sanāca puiku bars un 
sāka viņus dzenāt, kamēr viņi atkal nokļuva agrākajā aplokā, 
kuru dēvēja par Ostu. Šos vingrinājumus atkārtoja vairākas die
nas, kamēr truši saprata, ka glābiņu no vajāšanas var atrast v ie 
nīgi Ostā.



Tad sākās otrā apmācība. Visu baru izdzina pa sāndurvīm uz 
gara celiņa. Zēni un suņi dzina trušus. Daži no jaunajiem  tru
šiem pēc ieraduma izdarīja izlūklēcienu. Kļaudamies pie zemes, 
bara priekšgalā joņoja lielisks melnbalti plankumains trusis. Viņa 
slaidās kājas un spožās acis bija ievērotas jau aplokā. Tagad, no
kļuvis uz lauka, viņš veda sev līdzi visu armiju, teju pieplakdams 
pie zemes.

—  Paskatieties uz to! Nu, vai tas nav Gargabalnieks? —  sauca 
neizskatīgs īrs, zirgu kopējs, un šis nosaukums tā arī palika 
Džekam.

Noskrējuši jau pāri puslaukam, truši pēkšņi atcerējās Ostu un 
metās uz turieni kā sniegputenis pāri kupenām.

Tā arī bija otrā apmācība —  skriet taisnā ceļā uz Ostu, līdzko 
viņus izlaiž ārā. Nedēļas laikā visi truši bija paspējuši to iegaumēt 
un bija gatavi Sacīkšu kluba svinīgajām  sacīkstēm.

Gargabalnieku labi pazina gan zirgu puiši, gan apmeklētāji. 
V iņš izcēlās no citiem jau ar krāsu vien. Bez tam garausainais 
bars pats atzina viņu par savu vadoni. Kluba apm eklētāji derēja 
ne vien uz suņiem, bet arī uz viņu.

—  Interesanti, vai vecais Dignams šogad laidīs savu M inkiju 
arēnā?

—  Ja laidīs, tad deru, ka Gargabalnieks apsteigs pat tik labu 
suni kā Minkijs.

—  Lieku trīs pret vienu, ka mana Džeina nokamps šo Gargabal
nieku, nemaz nenoskrējusi līdz Lielajai tribīnei.

—  Bet es saderēšu ar tevi, un nevis kaut kā, bet uz dolāriem ,—  
atsaucās īrs M ikijs. —  V ēl vairāk: lieku savu mēneša algu, ka pa
saulē nav neviena suņa, kas varētu piespiest Gargabalnieku no
griezties no ceļa visā skrējiena laikā.

Tā viņi strīdējās un minēja, un ar katru dienu pieauga ļaužu 
skaits, kuri bija pārliecināti par Gargabalnieka dižajām spējām.

VI

Sacīkstes sākās saulainā rītā. Lielo tribīni piepildīja pilsētas 
publika. Suņupuiši ieveda kurtus pa vienam vai pāriem. Suņu mu
guras bija apklātas ar segām, bet tās netraucēja apskatīt vitju 
stiegrainās kājas, lokanos kaklus, skaistās galvas ar garajiem  žok
ļiem un spožajām, kustīgajām, dzeltenajām acīm. Šie suņi bija 
pats apbrīnojamākais no miesas un asins veidotais pielāgojums 
skriešanai. Suņupuiši glabāja viņus kā acuraugu, kopa viņus kā 
bērnus un rūpīgi uzmanīja, lai viņi neēstu atkritumus, neapostītu



neparastus priekšmetus un netuvotos nepazīstamiem ļaudīm. Uz 
šiem suņiem derēja par lielām summām, un bija gadījumi, kad v il
tīgi pabāzta ēsma, gabals speciāli sagatavotas gaļas vai pat izvei
cīgi sastādīts aromāts pārvērta lielisko ātrskrējēju par tikko dzīvu 
vārguli un izputināja viņa īpašnieku.

Suņus izlaiž arēnā pa pāriem, jo sacīkste ir tai pašā laikā arī 
divkauja. Suņi, kas laimējuši, sastāda jaunus pārus. Katrai pār
baudei izlaiž no starta aizsprosta vienu trusi, kuru gaida saitē p ie
sieti divi suņi —  sāncenši. Līdzko trusis noskrien pienācīgu ga
balu, cilvēks nostāda blakus abus suņus un reizē palaiž tos vaļā. 
Sacīkšu laukumā jāšus uz laba zirga gaida tiesnesis sarkanā kam
zolī. Viņš uzmana sacīksti. Trusis, atceroties iemācīto, joņo pāri 
klajumam uz Ostu Lielās tribīnes acu priekšā. Suņi seko viņam. 
Kad pirmais suns pieskrien pārāk tuvu, trusis sāk vairīties no tā. 
Katrreiz, kad trusis nogriežas no taisnā ceļa, suns iegūst punktus, 
un galīgā uzvara sunim ir dzīvnieciņa nonāvēšana.

Dažreiz slepkavība notiek simt soļu no starta. Tātad trusis ir 
slikts. V isbiežāk tā notiek Lielās tribīnes priekšā, bet retos gadī
jumos trusim izdodas paglābties Ostā. Ir iespējami četrēji atrisinā
jumi: truša tūlītēja nokošana, truša atgriešanās Ostā, suņu 
nomaiņa, jo  tiem var plist sirds, ilgi auļojot saules tveicē, un, bei
dzot, tos trušus, kuri joprojām  izvairās un muļķo suņus, bet neat
griežas Ostā, gaida pielādēta bise. A p  trušu sprostiem tikpat 
daudz blēdību un faktu sagrozīšanas kā visās sacīkstēs. Tāpēc arī 
šeit vajadzīgs uzticības cienīgs tiesnesis un starteris.

Pirms nākamajām sacīkstēm īrs M ikijs «nejauši» sastapās ar 
bagātu briljantu tirgotāju.

Tirgotājs pacienāja M ikiju ar cigāru. Cigārs bija ietīts zaļā1 ap
valkā, kuru izveicīgi noņēma pirms aizsmēķēšanas. Sekoja pāris 
nevērīgu vārdu:

—  Ja notiktu tā, ka rītdien, kad jūs palaidīsiet suņus, Dignama 
M inkijs atpaliktu, tad es jums dotu vēl vienu cigāru.

—  Ja es būšu pie starta, tad varu iekārtot visu tā, ka ne Min
kijs, ne viņa pārinieks nedabūs nevienu punktu.

—  Tā? —  Tirgotājs acīmredzot bija ieinteresējies. —  Jauki! 
Dariet tā! Jūs saņemsiet divus cigārus.

Starteris Slaimens vienmēr rīkojās taisnprātīgi un noraidīja ne 
mazumu kārdinošu priekšlikumu —  tas bija visiem zināms. Daudzi 
viņam ticēja, bet bija ari vairāki neapmierinātie. Un, kad pie rī
kotāja pienāca ar zelta brelokiem apkāries kungs un teica, ka tur 
aizdomās Slaimenu par krāpšanu, gribot negribot vajadzēja viņu

1 D olāri ir zaļā krāsā.



pagaidām atcelt no pienākumu pildīšanas, un viņa vietā grožus 
saņēma M ikijs Djū.

M ikijs bija trūcīgs un ne jau pārāk pedantisks. Viņam bija 
iespējams nopelnīt gada algu vienā minūtē un turklāt nenodarīt 
nevienam pāri —  ne sunim, ne trusim.

Viens trusis maz atšķiras no otra —  tas visiem  zināms. G alve
nais jautājums —  pareizi izvēlēties trusi.

Sacīkstes jau beidzās. Bija izlaisti un nonāvēti piecdesmit truši. 
M ikijs bija lieliski veicis savu darbu: katrs suņu pāris bija no
beidzis vienu trusi. Tagad tuvojās fināls —  noslēdzošās sacīkstes 
ar lielu balvu.

VII

Slaidi, lepni kurti gaidīja savu kārtu. M ikijs stāvēja visiem 
priekšā. Līdz šim viss ritēja pēc labākās sirdsapziņas, un kas var 
pierādīt, ka nu sāksies netīra spēle? M ikijam bija tiesības izlaist 
jebkuru trusi.

—  Trešo numuru! —  viņš uzsauca palīgam.
No sprosta izlēca Gargabalnieks ar melnbrūnām ausīm. Katrs 

viņa lēciens bija piecas pēdas garš. Satraukts viņš uzmeta acis ne
parastajam ļaužu pūlim un izdarīja pārsteidzoši augstu izlūk- 
lēcienu.

—  Gr-r-r-r! —  uzsauca starteris, un viņa palīgs sāka dārdināt 
margas ar rungu. Gargabalnieka lēcieni palielinājās līdz astoņām 
vai deviņām pēdām.

—  Gr-r-r-r! —  un tie pieauga līdz desmit un divpadsmit pēdām.
Kad viņš bija noskrējis soļus trīsdesmit, palaida vaļā kurtus.

Trīsdesmit soļu ir pilnīgi pieļaujams atstatums, lai gan daudzi do
māja, ka būtu pieticis arī ar divdesmit soļiem.

—  Gr-r-r-r! —  un Gargabalnieks šāvās ar četrpadsmit pēdu ga
riem lēcieniem, ne reizi nepalēcies, lai izlūkotu apkārtni.

—  Gr-r-r-r!
Brīnišķīgie suni! Kā viņi joņoja pa klajumu! Bet tālu viņiem 

priekšā kā balta kaija, kā mākonītis traucās Gargabalnieks. Tālāk, 
garām Lielajai tribīnei! V ai atstatums starp trusi un suņiem sama
zinājās? Nē, palielinājās! Daudz īsākā laikā, nekā es to aprakstu, 
melnbaltais pūku kamoliņš iešāvās pa Ostas durvīm —  durvīm, 
kuras tā atgādināja veco labo vistu spraugu sētā. Kurti apstājās 
smieklu vētrā. Pūlis kliedza «Urā!» Gargabalniekam. Kā smējās 
M ikijs! Kā lādējās Dignams! Bet avīžnieki rakstīja, rakstīja, r a k 
stīja . . .



Otrā dienā visās avīzēs parādījās ziņojums:
«Apbrīnojam truša varoņdarbs. Trusis Gargabalnieks pilnīgi 

uzveicis divus sporta aprindās izdaudzinātus suņus.»
Suņu īpašnieki sāka nešpetni strīdēties. Tiesnesis atzina, ka 

spēle beigusies neizšķirti, un suņus pielaida uz otru sacīksti, bet 
pēc pirmās vajāšanas abi bija noguruši un skrēja pavisam gurdi.

Otrā dienā M ikijs sastapās ar briljantu tirgotāju. Nejauši, pro
tams.

—  Vai gribat cigāru, Mikij?
—  Pateicos, ser. Tie ir tik labi, ka es neatteiktos no vēl viena. 

Padevīgi pateicos, ser.

VIII

Kopš šās dienas Gargabalnieks kļuva par īra lepnumu. Starterim 
Slaimenam ar cieņu atdeva atpakaļ viņa posteni, un M ikijs atkal, 
tāpat ka agrak, laida ārā trušus. M ikijs juta līdzi trušiem, nevis 
suņiem. Visvairāk viņš mīlēja Gargabainieku, jo tas vienīgais bija 
kļuvis slavens no pieciem simtiem, kuri bija paglābušies aplokā. 
Bija arī citi, kuri noskrēja visu ceļu līdz galam un uzstājās arēnā 
vairākas reizes, bet Džeks vienīgais ne reizi nenovērsās no taisnā 
ceļa. Sacīkstes notika divas reizes nedēļā. Katru reizi gāja bojā 
no četrdesmit līdz piecdesmit trušu. No piecsimt gūstekņiem drīz 
vien atlika tikai daži.

Gargabalnieks piedalījās katrās sacīkstēs un ik reizi sasniedza 
Ostu. M ikijs nonāca stāvā sajūsmā, lielīdams sava mīluļa talantus. 
V iņš mīlēja no sirds garkaji aulekšotāju un neatlaidīgi apgalvoja, 
ka ikviens suns var justies glaimots, kad viņu uzveic tāds varonis.

Tik reti gadījās, ka trusim vispār izdodas noskriet līdz Ostai, 
nekur nenogriežoties no ceļa, ka par viņu sāka rakstīt avīzēs un 
pēc katras sacīkstes parādījās ziņa:

«Gargabalnieks atkal iebēga Ostā, ne reizi nenogriezies no ceļa. 
V eci ļaudis runā, ka mūsu laikos vairs nav labu suņu.»

Pēc sestās uzvaras visi trušu sargi bija sajūsmināti, bet viņu gal
venais komandieris M ikijs gavilēt gavilēja.

—  Sakiet, ko gribat, bet viņš jāpalaiž brīvībā. V iņš ir nopelnījis 
brīvību ne sliktāk par jebkuru amerikāni, —  M ikijs runāja, cerē
dams ietekmēt sacīkšu rīkotāja, īstenībā trušu īpašnieka patrio
tiskās jūtas.

—  Labi, M ikij. Kad viņš uzveiks trīspadsmito reizi, tad vari 
vest viņu atpakaļ uz viņa dzimteni, —  skanēja atbilde.

—  Nudien, ser, laidiet viņu tūliņ vaļā!



—  Nē, nē, viņš man vajadzīgs, lai apmācītu dažus jaunus suņus.
—  Tad sitiet saujā, ser: trīspadsmit reizes —  un viņš ir brīvs.
Tikmēr bija piegādāts jauns trušu bars, un viens no tiem izrā

dījās stipri līdzīgs Gargabalniekam pēc krāsas, lai gan neskrēja 
nebūt tik labi kā viņš. Lai izvairītos no kļūdām, M ikijs iesēdināja 
Gargabalnieku kastē un ar caurumsiti apzīmogoja viņa ausis. Uz 
plānā skrimšļa skaidri uzspiedās zvaigznīte, un M ikijs izsaucās:

—  Tu saņemsi pa zvaigznītei pēc katras sacīkstes!
Un viņš izsita uz labās auss sešas zvaigznītes no vietas.
—  Nu, viss ir kārtībā, Gargabalniek! Tu kļūsi pats brīvākais no 

visiem brīvajiem  trušiem, kad izpelnīsies trīspadsmit zvaigznes. 
Mūsu karogā arī bija trīspadsmit zvaigznes, kad mēs izpelnījāmies 
savu brīvību!

Nākamajā nedēļā Gargabalnieks uzvarēja jaunus kurtus un 
zvaigznes jau pārgāja no labās auss uz kreiso. V ēl nedēja —  un 
viņam bija visas trīspadsmit zvaigznes: sešas uz kreisās auss, sep
tiņas uz labās.

A vīzes slavināja viņa varoņdarbus.
—  Oho-ho! —  gavilēja Mikijs. —  Nu tu esi brīvs trusis, Gar

gabalniek! Trīspadsmit ir laimes skaitlis. Nekad tas mani nav 
piekrāpis.

IX

—  Jā, jā, es zinu, ka apsolīju, —  rīkotājs sacīja, —  bet man gri
bas izlaist viņu arēnā vēl vienu reizi. Esmu saderējis uz viņu pret 
vienu no jaunajiem suņiem. Tagad viņam tas nav vairs bīstami, 
viņš viegli tiks ar to galā. Netiepies nu, M ikij! Suņi taču skrien 
divas un trīs reizes dienā, kāpēc tad trusis nevar vēl vienu reizi 
paskriet?

—  Suņi neriskē ar dzīvību, ser.
—  Liecies nu mierā!
A plokā bija nākuši klāt daudzi jauni truši, lieli un mazi, mier

mīlīgi un kareivīgi. Kāds plecīgs mežonīga rakstura tēviņš, ierau
dzījis Gargabalnieka straujo atgriešanos Ostā, izmantoja gadī
jumu, lai uzbruktu viņam.

Citā reizē Gargabalnieks būtu iecirtis viņam pa pauri, kā reiz 
bija izdarījis ar kaķi, un mirklī būtu ticis ar viņu galā, bet šoreiz: 
kautiņš ievilkās garumā. Brūces un grūdieni pirms sacīkstēm 
ietekm ēja Džeka mundrumu.

Sacīkšu sākums ne ar ko neatšķīrās no iepriekšējām. Gargabal
nieks skrēja viegli, kļaudamies pie zemes, ar izslietām ausīm. Trīs
padsmit zvaigznēs šalca vējiņš.



Viņam pakaļ nepacietīgi traucās suns M inkijs kopā ar jauno 
Fango, un, starteriem par brīnumu, atstatums starp suņiem un 
trusi samazinājās. Gargabalnieks palēnināja gaitu, un taisni Lielās 
tribīnes priekšā vecais M inkijs piespieda viņu nogriezties no 
taisnā ceļa. Skatītāji jūsmā auroja, jo visi labi pazina sacīkstes da
lībniekus. Pēc piecdesmit soļiem Fango savukārt piespieda trusi 
mest līkumu un sacīkstes dalībnieki atgriezās atpakaļ pie starta. 
Tur stāvēja Slaimens un M ikijs. Trusis meta lokus, kurti lēca.

Tai pašā mirklī, kad bojāeja likās neizbēgama, Gargabalnieks 
lēca tieši uz M ikiju. M ikijs paķēra viņu uz rokām, ar kājām atkau
damies no niknuma pārņemtajiem suņiem.

Diezin vai Džeks apzinājās, ka M ikijs ir viņa draugs. Viņš tikai



pakļāvās dīvainajam instinktam, kurš liek bēgt no droša ienaid
nieka pie iespējama labvēļa, un aiz laimīgas nejaušības izrādījās, 
ka viņš nemaz nevarēja prātīgāk rīkoties. Publika priecīgi čaloja, 
ieraudzījusi Mikiju, kurš tur rokās viņu visu mīluli. Bet suņu īpaš
nieki sāka protestēt: «Nav pareizi! Sacīkste jānoved līdz galam!» 
Viņi griezās pie rīkotāja. Tas bija derējis uz Džeku pret Fango un, 
neveiksmes nokaitināts, nolika jaunas sacīkstes.

A r mokām M ikijam izdevās izlūgties trusim vismaz stundu at
pūtas. Tad Džeks atkal sāka skrējienu ar Fango un M inkiju pa 
pēdām. Tagad viņš skrēja labāk nekā iepriekš, bet aiz tribīnes 
viņu piespieda novērsties sānis vispirms Fango, pēc tam Min- 
kijs. Džeks lēkāja pa labi un pa kreisi, uz vienu un otru pusi un 
tikko spēja izvairīties no ienaidniekiem. Tā tas vilkās vairākas 
minūtes. M ikijs redzēja, ka truša ausis jau sāk noslīdēt. Suns lēca 
trusim virsū. Džeks paslīdēja sunim gandrīz zem vēdera un izlo
cījās no viņa zobiem, bet nu bruka virsū otrs suns. Tagad abas 
truša ausis gulēja garšļaukus uz muguras. Tomēr arī kurti sāka 
pagurt. Mēles viņiem kulstījās, žokļi un sāni bija vienās putās. 
Gargabalnieka ausis atkal uzšāvās stāvus. Likās, suņu pagurums 
atdod viņam mundrumu. Viņš drāzās taisnā līnijā uz Ostu. Taču 
taisnā līnija suņiem bija vieglāka par visādiem pagriezieniem, un 
viņam atkal vajadzēja mest lokus, sākt izmisīgu līkumošanu. Kurtu 
īpašnieki sāka baidīties par savu suņu veselību, un uz arēnas uz
laida vēl divus svaigus kurlus. Tie jau nu noteikti nobeigs trusi. 
Gargabalnieks saņēma pēdējos spēkus. Divus pirmos suņus viņš 
atstāja tālu aizmugurē un jau tuvojās Ostai, kad piesteidzās otrais 
pāris.

Nekas cits viņu nevarēja glābt, vienīgi līkumu mešana. Džeka 
ausis nokārās un sirds dauzījās pret ribām, bet gars vēl bija možs. 
Viņš šaudījās, mezdams lokus. Suņi bikstījās viens pret otru —  
likās, viņi tūliņ nogrābs trusi. Viens jau nokoda viņam garas, mel
nās astes galiņu, bet viņš tomēr izlocījās. Taču sasniegt Ostu viņš 
vairs nevarēja. Laime vairs nebija viņa pusē. Pret savu gribu viņš 
atkal nonāca Lielās tribīnes priekšā. Tūkstošiem skatītāju vērās 
viņā. Sacīkšu laiks tuvojās beigām.

Otrie suņi arī jau sāka pagurt, kad pēkšņi tiem uzbruka M ikijs, 
izkliegdams neprātīgus, nesakarīgus vārdus:

—  Bezgodlgie radījumi! Nekrietnie maitas gabali!
Un viņš nešpetni metās virsū suņiem.
Saskrēja kalpotāji un vilka projām M ikiju, kurš joprojām ap

bēra cilvēkus un suņus ar nešpetnākajiem lamu vārdiem:
—  Godīga spēle! To jūs saucat par godīgu spēli, melkuļi, lieku

līgie krāpnieki, asinskārie gļēvuļi!



Viņu aizvilka projām no arēnas. Pēdējais, ko viņš redzēja, bija 
četri suņi, kuri piekusuši vajāja  vārgo, nodzīto trusīti, un tiesnesis 
uz zirga deva zīmi cilvēkam  ar šauteni.

V ārti aizcirtās aiz M ikija. Viņš dzirdēja divus šāvienus, balsu 
jūkli, kas saplūda ar suņu smilkstiem, un noprata, ka Džeks Gar
gabalnieks saņēmis ceturto atrisinājumu.

Uz sacīkšu laukumu viņu nelaidīs. Ilgi nedomādams, M ikijs jo 
ņoja uz Ostu. Viņš ieraudzīja Džeku Gargabalnieku, kurš kliboja 
uz Ostu, pa pusei nolaidis ausis, un noprata, ka šāvējs nav trāpījis 
tam, kam vajadzēja trāpīt.

Vienu ievainotu kurtu nesa projām, pie otra rosījās veterinār- 
feldšeris.

M ikijs pameta acis visapkārt, paķēra kasti, nolika Ostas stūrī, 
saudzīgi iedzina tajā nomocīto bēgli, tad ar kasti padusē pārkāpa 
pār sētu un nozuda. V ispārējā juceklī neviens viņu nepamanīja.

Viņu jau tik un tā būtu padzinuši! M ikijs pameta pilsētu kā
jām, tuvākajā stacijā iesēdās vilcienā un pēc dažām stundām jau 
atradās trušu valstībā.

Saule sen jau bija norietējusi, virs līdzenuma pletās zvaigžņota 
nakts, kad M ikijs piesardzīgi atvēra kasti un te starp fermām, 
dzeloņplūmēm un zāli klusiņām izlaida Gargabalnieku brīvībā.

Kādu mirkli Gargabalnieks neizpratnē lūkojās apkārt. Tad viņš 
izdarīja trīs vai četrus garus lēcienus un vienu izlūklēcienu, lai 
aplūkotu apkārtni. Pēc tam, izslējis savas ar goda zvaigznēm grez
notās ausis, viņš aizšāvās pretim tik grūti atgūtajai brīvībai —  at
kal mundrs un spēcīgs —  un nozuda dzimto līdzenumu tumsā.

Kopš tā laika viņu ne vienu reizi vien redzējuši Kaskado štatā. 
Te daudzreiz rīkoja dzinējmedības, bet viņš laikam ir izgudrojis 
jaunu paņēmienu, kā paglābties no ļaudīm, jo starp visiem tūk
stošiem nodzītu un notvertu trušu ne reizi nav gadījies trusis ar 
zvaigznēm  uz ausīm —  Džeks Gargabalnieks.



ALENS MARŠALS> 

austrāliešu rakstnieks

JOCĪGAIS KUCĒNS

Jocīgais kucēns allaž kaut kur steidzās. Es nekad netiku viņu 
redzējis guļam aizmigušu vai tāpat gulšņājam, vai kaut je l mie
rīgi stāvam. Viņš mūžam rosījās un izskatījās raižu pārņemts.

Es viesojos aitu fermā Riverinā, kur dzīvoja šis Jocīgais kucēns. 
Bija patīkami aizmirst pilsētu, patīkami celties no rītiem augšā, 
ieelpot spirgto meža gaisu, raudzīties, kā fermai apkārt lokās koki, 
un apzināties, ka tepat tuvumā mīt ķenguri, bet viņpus kokiem 
ielejā, kas aizaugusi ar leknu zāli, klaiņā strausi.

Fermas īpašnieku sauca par Benu Filipsu. Tas bija vecs, labsir
dīgs vīrs. Viņš audzēja bārdu un mīlēja suņus. To viņam bija v e 
sels bars. Kādas tik sugas tur neredzēja: gan aitu suņus, gan ķen
guru suņus, gan kurtus. Sestdienās Bena dēli ņēma medībās visu 
šo smilkstošo, rejošo varzu līdzi. Suņiem bija dotas dīvainas iesau
kas. Lēcējs bija negants sargsuns, kas skrēja milzīgiem lēcieniem; 
Buferis un Rastuss bija aitu suņi; Pilsētnieks —  tīrasiņu kurts, 
kuru visa šī varza nicināja: mežainā apvidū tas izturējās kā galīgs 
nejēga —  lēca uz kokiem, klupa pret baļķiem un savainoja ķepas 
pret akmeņaino zemi. Kuce Lēdija bija klīrīga un augstprātīga 
būtne, kuras senči bija apmēram tikpat dižciltīgi kā manējie. V ē l 
tur bija Dopijs un M uča —  suņi ar biezu spalvu un allaž nelāgi 
noskaņoti; un pēdīgi —  Jocīgais kucēns.

A k, šis Jocīgais kucēns! Ja jūs viņu redzētu! V iņš pašlaik stāv 
tieši pie durvīm. Lasies laukā, tu nekrietnais plušķi!

Kā zināms, metienā parasti viens kucēns gadās sīks vārgulis, kas 
mūžam atpaliek no pārējiem. A r  laiku tādi kucēni sasniedz nor
mālu augumu. Bet Jocīgais kucēns ne par sprīdi nekļuva lielāks. 
Kāds sīkaļa bija, tāds arī palika.

Tomēr, gods kam gods, aste Jocīgajam  kucēnam bija tāda pati 
kā parastam sunim. Tā bija sagriezusies pusaplī, bet pats galiņš 
smieklīgi noliecies uz galvas pusi. Likās —  nevis kucēns luncina 
asti, bet aste luncina viņu. Kad Jocīgo kucēnu pārņēma maigas 
jūtas, viņš grozīja rumpja priekšpusi tā, it kā tā atrastos uz lo- 
cīklām.

Jocīgais kucēns bija man ārkārtīgi pieķēries. Par to es esmu pil
nīgi pārliecināts, kaut arī viņš ņēmās drūmi gaudot, kad es rau
dzījos viņam acīs. Tāds bija viņa paradums; tiesa kas tiesa, es ne-



varēju  atcerēties, ka viņš vēl pret kādu būtu izturējies tā kā pret 
mani.

Reiz fermā gaidīja ierodamies viešņu. Meiteni no pilsētas. Šis 
notikums visus ļoti satrauca. Starp citu, mani nemaz. Meitene bija 
skaista.

Kāds kom ivojažieris misters Morisons atveda viņu automašīnā. 
Kopš tās reizes, kad viens kom ivojažieris nocēla man Edīti, es šos 
vīrus visai labi neieraugu. Starp citu, es nekad Edītē pa īstam ne
biju iemīlējies.

Piebrauca automašīna, un mēs visi to aplencām, sveikdami 
viešņu no pilsētas. Bija salasījušies visi: suņi, puiši, misters un 
misis Filipsi un es.



Suņi bija pārlieku satraukti. Tie rēja un lēkāja ap automašīnu. 
Misters Filipss bez mitas kliedza: «Gulties!» —  taču neviens suns 
ne reizi nebija klausījis mistera Filipsa pavēles.

Un tad parādījās meitene. Viņa izkāpa no automašīnas ar pa
celtu roku, it kā aicinādama skatītājus apklusināt aplausus. M ei
tenei bija gaiši mati, tumšas acis un Lumšas skropstas, tikpat garas 
kā Jocīgā kucēna astes spalvas. Apburoši smaidīdama, meitene 
pazibināja baltus zobiņus. Viņa bija ģērbusies biksēs, kas atgā
dināja vīriešu kombinezonu ar lencēm uz muguras. Bikses bija 
debeszilā krāsā. Organdija blūzi rotāja kruzuļi, bet zeltainie mati 
vijās ap galvu gluži kā zīda pavedieni.

Taisnību sakot, līdz šim es biju iem īlējies trīs vai četras reizes. 
Bet varbūt piecas vai s e ša s ... Jā, tik tiešām, tam nav nekādas 
nozīmes. Pieņemsim, ka septiņas. Taču šī meitene piespieda manu 
sirdi iepukstēties pa īstam. Šaubu nebija. Droši vien Jocīgais k u 
cēns uzreiz nojauta manu noskaņojumu. V iņš it kā tīšuprāt neievē
roja meiteni. Turpretim pārējie suņi pilnā rīklē sveica viešņu un 
luncinājās tai apkārt. Jocīgais kucēns šai sveikšanā nevēlējās pie
dalīties. Turklāt viņš it kā pārmērīgi rūpējās par mani, demon
stratīvi lēkādams man apkārt mīlestības uzplūdos.

Bet es, acis iepletis, blenzu meitenē.
—  Man patīk suņi, —  viņa līksmi iesaucās, —  es tos tieši d ie

vinu un zirgus dievinu, un laukus arī dievinu!.
Es būtu gribējis, lai viņa dievinātu mani. Un es atskārtu, ka 

esmu līdz ausīm viņā ieķēries.
Meitene tika ievesta mājā, bet es tikmēr pastaigājos pa pa

galmu; Jocīgais kucēns ne soli neatkāpās no manis. Viņš tecēja 
aizmugurē, ar purnu gandrīz vai skardams manas kājas.

Es izklaidīgi apgriezos apkārt —  tobrīd es domāju par mei
teni —  un pametu skatienu uz kucēnu. Virja acīs es pamanīju cie
šanu izteiksmi. Viņš sāka gaudot, un es iegāju mājā.

Vakaros meitene vilka kājās gaišzilas atlasa kurpes, kas bija 
apšūtas ar strausa spalvām. Tās nesaderējās ar virtuves grīdu —  
spalvas ķērās nekrāsotajos dēļos. Un tad kādu rītu es izdzirdēju, 
ka kucēns klepo. Es ieskatījos viņa mutē —  tā bija pilna ar gaiš
zilām spalvām. Es aizsteidzos ar viņu krūmos, un mēs nosēdējām 
uz baļķa gandrīz vai veselu stundu. Kad mēs atgriezāmies, v is
apkārt tika risinātas sarunas.

—  To visu izdarījis Stīva Jocīgais kucēns, —  sacīja Džeks. 
(Stīvs —  tas biju es.)

Viņš turēja rokā slapjas, nozelētas kurpes. Tām kaut kā 
trūka —  tām trūka papēžu.

—  To izdarījis tavs kucēns, —  es noteicu, —  nevis manējais.



—  Mans? —  Džeks iekliedzās. —  M ēs atdevām to tev.
—  Es to neesmu ņēmis, —  es iebildu.
—  Ko? —  iesaucās Džeks. —  Kā tad tā —  neesi ņēmis? V ai tu 

neteici kucēnam: «Nu, brāl, tagad tu piederi man!» —  kad es tev 
atļāvu paņemt to?

—  Iespējams, ka es tā ari teicu, —  es piekritu, —  taču es toreiz 
nezināju viņa paradumu.

—  Tam nav nekādas nozīmes, —  sacīja Džeks. —  Lai arī kāds 
kucēns ir, tagad viņš pieder tev.

—  Un kas tad noticis? —  es vaicāju.
—  Paskat, ko viņš izdarījis ar Alises kurpēm, —  Džeks teica.
—  A k  dievs! —  es iesaucos. —  Kādas šausmas! Ko viņš pastrā

dājis! Nu gan viņš dabūs!
Es izgāju pagalmā un metu Jocīgajam  kucēnam ar koku. Viņš 

atnesa man to atpakaļ. Es noglaudīju viņu, un mēs abi devāmies 
pastaigā.

Nākam ajā naktī dabūja ciest Alises zeķes. Abas zeķes. Pama
zām es sāku apjaust, ko nozīmē būt par Jocīgā kucēna īpašnieku.

Viņš traucēja man lakstoties ap Alisi. Viņa allaž saistīja mani 
ar kucēnu. Uzrunājot mani, viņa sacīja: «Jūs un Jocīgais kucēns.» 
Ne reizes viņa nepateica tikai «jūs». Viņa nespēja iedomāties 
mani bez Jocīgā kucēna.

Un tomēr es neko nespēju darīt —  kucēns man patika. Cik 
smieklīgas gan bija viņa izdarības! Viņam, piemēram, patika gu
lēt kopā ar tītariem. Tāds nu savādnieks viņš bija.

Kādudien mēs visi devāmies medībās. Sakāpām pajūgā un aiz
braucām uz mežu, bet suņi lēkšoja mums pakaļ. Rīts bija saules 
gaismas, koku šalkoņas un putnu dziesmu piestrāvots. . .  A lise ne
mitīgi dziļi ieelpoja gaisu un apgalvoja:

—  V ai jūs jūtat, kā smaržo zeme? Brīnišķīgi, vai ne?
Brīnišķīgi! Torīt viss bija brīnišķīgs.
Izbraukuši mežam cauri, mēs nokļuvām ielejā, kurā bija saaugusi 

gara zāle, un, uzslējušies pajūgā kājās, ar interesi vērojām  ķen
gurus.

No brikšņiem izlēca trīs strausi. Zogs aizšķērsoja viņiem ceļu. 
Izbijušies viņi skraidīja šurp un turp gar žogu. Mūsu suņi viņus 
pamanīja. Skali riedami, tie metās strausus vajāt. Suņiem nopakaļ 
skrēja Jocīgais kucēns, ar katru lēcienu atpalikdams no pārējiem 
aizvien vairāk un vairāk. Toties rēja viņš par citiem skaļāk. 
Strausi apstājās. V iņi stāvēja neziņā, garos kaklus izstiepuši, un 
satraukti raudzījās uz mūsu pusi, tad, cits citu pagrūstījuši, ņēmās 
atkal skraidīt. Taču viņi joprojām nezināja, ko darīt.

Tobrīd strausi pamanīja, ka suņi dzenas pakaļ, un putekļu



mākuli kā lodes izlidoja no viņu kāju apakšas, kad viņi drā2ās, pa
mazām uzņemdami ātrumu. Kakli izstiepās kā pīķi. Ai, kā viņi 
joņoja!

Un kā joņoja Jocīgais kucēns! Strausi pazuda brikšņos un ga
rajā zālē. Suņu rejas un smilksti apklusa tālumā.

Drīz vien suņi atgriezās. Strausiem bija laimējies izglābties. 
Bet Jocīgais kucēns bija pazudis. Mēs visi pat nopriecājāmies, kad 
pēkšņi viņš parādījās pie apvāršņa, zobos turēdams aitas kāju. 
A ita  bija sen nobeigusies, to varēja uzreiz just, —  visi bāza ciet 
degunus. Es nolēcu no ratiem, jo atbildība par Jocīgo kucēnu gū
lās tikai uz mani.

—  Ej mājās! —  es uzsaucu. —  V ācies prom no šejienes!
Jocīgais kucēns nobrīnījās, tomēr paklausīja.
Viņš it kā bezrūpīgi aizrikšoja garām un nozuda garajā zālē.
Mēs devāmies mājup. Taču smaka kļuva aizvien neciešamāka. 

Mēs nevarējām  saprast, no kurienes tā nāk. Jocīgais kucēns bija 
aizskrējis, bet smaka palikusi. V iņš bija sabojājis mums visu 
atpakaļceļu.

N okļuvuši fermā, mēs atviegloti izkāpām no pajūga. No riteņu 
apakšas izlēca Jocīgais kucēns ar sasmakušo aitas kāju zobos. 
Purnu uz augšu paslējis, asti kā kārti nostiepis, viņš devās uz 
putnu kūti, kur mitinājās tītari.

Es sapratu, ka Jocīgais kucēns ir nopietns traucēklis, tomēr jo 
projām neatlaidīgi lakstojos ap Alisi.

Man piederēja automašīna. Bija paredzēts —  kad beigsies Alises 
atvaļinājums, es aizvedīšu viņu un pilsētu. Lai būtu kā būdams, 
es grasījos tieši tajā dienā atgriezties pilsētā. A rī misters Mori- 
sons brauca uz pilsētu apmēram tai pašā laikā, un Alise turēja sle
penībā, kas būs viņas izredzētais.

Dienu pirms aizbraukšanas es pierunāju viņu doties ar mani pa
staigā. Vakars bija rāms un silts. Spīdēja mēness. A iz  mums cēli 
soļoja Jocīgais kucēns.

Es apskāvu Alises vidukli. V iņa nolieca galvu uz mana pleca.
—  Es jūs mīlu, —  es sacīju.
Viņa klusi un liegi iesmējās un izrāvās no manām skavām.
—  M ēģiniet mani panākt! —  viņa iesaucās; tobrīd viņas acis 

bija burvīgas.
Smiedamās viņa aizskrēja starp kokiem, pamezdama skatienu 

pāri plecam.
Es arī iesmējos un metos viņu panākt.
Taču izrādījās, ka Jocīgais kucēns ir veiklāks par mani. Viņš 

panāca A lisi un iekoda tai kājā. Alise salēcās un sāpēs iespie
dzās. Es galīgi apmulsu un nezināju, ko teikt.



—  Viņš laikam noturēja jūs par aitu, —  es centos paskaid
rot, —  viņš vienmēr tām kož.

—  Nerunājiet muļķības! —  Alise atcirta un mani pameta.
Ejot prom, viņa man uzsauca:
—  Un iegaumējiet: vai nu kucēns brauks jums līdzi uz pilsētu,

vai es.
Es apsēdos blakus kucēnam un pārdomāju stāvokli.
Otrā rītā es sakravāju ceļasomu un ieliku to bagāžniekā. Jocīgo 

kucēnu nosēdināju uz pakaļējā sēdekļa.
—  Kā tad galu galā būs, Alise? —  es jautāju viņai pēc bro

kastīm.
V iņa ieraudzīja pa logu, cik nicīgi Jocīgais kucēns noraugās 

tītaros, kas bija ielenkuši automašīnu.
—  A i nē! Es braukšu ar misteru Morisonu, —  viņa noteica.
A r to arī viss beidzās.
Bet tagad Jocīgais kucēns ar visām saknēm rauj laukā mana 

kaimiņa ģeorģīnes. Taisnību sakot, es nezinu, vai man pateikties 
kucēnam vai arī sabārt to.

Lasies laukā, tu nekrietnais plušķi!



POTEKATS, 

indiešu rakstnieks

M A Z A  SAIMNIECE  

I

Lietus nemitēdamies lija jau vairākas dienas. No zemes cēlās 
viegla dūmaka un ar plānu plīvuru apņēma birzes un pakalnus. 
Vienm ērīgo, vienmuļo lietus plīkšķēšanu pārtrauca tikai retās, 
stiprās vēja  brāzmas. Pelēkie mākoņi klājās tik zemu, ka laiku n o
teikt nebija iespējams: kaut gan diena vēl nebija galā, tumsa pār 
rīsa laukiem sabiezēja it kā ar katru minūti.

Kamēr es prātoju, vai tiešām nav jau  pienācis vakars, lietus 
pēkšņi aprima, un, kolīdz apklusa tā plīkšķi, gaisu pildīja varžu 
kurkstēšana un cikāžu sisināšana. Vientulības sajūta, kas parasti 
raksturīga cilvēkam , kam, vienam  esot, negaidot uzbrukusi nakts, 
mani pārņēma aizvien vairāk un vairāk. Sirdī sāka zagties neiz
protamas bailes.

Laiku pa laikam kaut kur ziemeļrietumos uzplaiksnīja rūsa, it 
kā tur kāds uzdegtu milzu sērkociņu, bet pērkons dzirdams nebija.

Sīs vietas man bija gluži svešas. Nejauši šeit iekļuvis lietainā 
laikā, līdz pat ādai izmircis, es noklīdu no pareizā ceļa un beidzot 
sapratu, ka esmu apmaldījies. Visapkārt nebija neviena dzīva ra
dījuma. Labajā pusē stiepās milzīgs mežs, priekšā pletās bezgalīgi 
rīsa lauki, divās pārējās pusēs pacēlās tumši, slīpi pakalni.

K erala1 ir skaista pat lietus laikā, tā nelīdzinās visām pārējām 
vietām Indijā. Bet tobrīd mani nepavisam neinteresēja apkārtējās 
dabas skaistums. Sirdi aizvien stiprāk un stiprāk žņaudza saltie 
baiļu un nemiera taustekļi. Sēri un vienmuļi šalkoja gigantiskie 
koki mežā. Netīras, rūsu klātas ūdens straumes ar troksni gāzās 
lejā no tuvējā pakalna.

A tkal sāka līt. Saņēmu uz augšu dhoti, cieši iežmiedzu padusē 
grāmatas, izpletu lietussargu un sāku soļot uz priekšu, cenzdamies 
turēties gar aizsprostu, kas stiepās pāri laukam. Bet drīz vien 
manu ceļu aizšķērsoja kanāls. V ajadzēja apstāties. Tai brīdī es 
izdzirdēju paklusus šņukstus. Pacēlu augstāk lietussargu un pavē
ros apkārt: no manis pa labi, pie pašas kanāla malas, rēgojās mazs 
cilvēka augumiņš.

1 Kerala —  dienvidrietum u štats Indija. V ien s  no retajiem  Indijas stūrīšiem, 
kur ir daudz bieziem  mežiem apaugušu kalnu un pakalnu.



Es piegāju tuvāk. Cilvēciņš acīmredzot bija mani pamanījis, jo 
šņuksti aprima. Tā bija ne vairāk kā gadus vienpadsmit veca 
meitenīte. V ājo, tumšo augumiņu tik tikko sedza kaut kādas vecas 
driskās. N ekā vairāk viņai mugurā nebija. Vēders meitenei bija 
dziļi iekrities. Ribas izspiedās tik stipri, ka tās varēja saskaitīt. 
Galvu rotāja no lapām darināta platmale —  saulessargs, kas bija 
vecum veca un izskatījās pēc caurumaina sieta. No platmales 
apakšas uz pieres līda ārā tumšu, kuplu matu šķipsnas.

Pak-pak-pak! —  pret cauro platmali pakšķēja smagās, dimant- 
dzidrās lietus lāses un, gandrīz nemaz neapstādamās, ritēja pa 
meitenes kailo augumiņu. Rokās viņa turēja kaut kādus sainīšus 
un pudeli ar nodauzītu kaklu, kurā acīmredzot bija petroleja. No 
tā saucamo drēbju krokām pie paša vidukļa spraucās ārā divas 
trīs papatas1. Labās rokas pirkstos varēja saskatīt vairākus dzelzs 
gredzentiņus —  viņas vienīgās rotaslietas.

Nosalusī, zilganā sejiņa pārsteidza ar nedabisku vājum u un bā
lumu, bet, par spīti tam visam, meitene bija ļoti skaista. Manī rau
dzījās sprikstošām oglītēm līdzīgas, izbiedētas acis. Mazā sveši
niece stāvēja nekustēdamās kā akmens tēls.

—  Ko tu šeit dari, meitenīt? —  es laipni jautāju.
Atbildes nebija.
—  Kāpēc tu klusē? Varbūt kādu gaidi?
—  Man jātiek uz viņu pusi, bet es nevaru tikt p ā r i .. .  Ja tēvs 

mani n esagaid īs... —  Un viņa no jauna sāka raudāt.
M elnīgsnējos vaigos iegūla divas spīdīgas asaru vadziņas.
Piegājis tuvāk pie kanāla, ieraudzīju, ka tiltiņa tiešām nav. 

Acīm redzot to bija aiznesis ūdens, kas pēc lietus bija pacēlies.
—  Nebaidies, meitenīt, —  centos viņu nomierināt. —  Es tev pa

līdzēšu. Kur tad ir tava māja?
—  Tur, aiz pakalna, —  viņa parādīja.
Liku viņai uzgaidīt, bet pats devos gar krastu un kādu divsimt 

metru attālumā uzgāju krituša maizes koka stumbru, kas agrāk 
bija noderējis par tiltu.

Mēs pārgājām pāri kanālam.
—  V ai šoseja no šejienes tālu? —  es painteresējos.
—  Diezgan, —  gari stiepdama, nopietni atbildēja meitene. — Jā

aiziet līdz desmitajam stabam.
Zināju: pat ja  es nokļūtu līdz šosejai bez īpašiem sarežģījumiem, 

tad tomēr diez vai paspēšu tikt uz autobusu, kurš dodas uz Koži- 
kodu. Tāpēc nolēmu lūgt pajumti pie savas mazās ceļabiedres:

—  V ai pie jums var pārgulēt?

1 Papata —  no neraudzetas m iklas cepts placenītis.



M eitene klusēdama pamāja ar galvu un pasmaidīja.
—  V ai tu mani paēdināsi?
—  Protams, —  meitene atbildēja, uzreiz kļuvusi drošāka.
—  Kā tevi s=iuc?
—  Mani.

Un kas tev ir mājās?
—  Tēvs un divi brāļi. Māte nomira jau pagājušo gadu.
— A r ko tad tēvs nodarbojas?

—  A grāk viņš tecināja palmu sulu. Bet tagad g u ļ. . .  nokrita 
no koka un salauza kājas un rokas.

—  Nabadziņš! —  es nopūtos. —  Kas tad jūs uztur?
Meitene neatbildēja.
—  Ko tu tur esi sapirkusies? —  es norādīju uz sainīšiem.
—  Sāli un sarkanos piparus. . .
Sāka atkal līt. K ļuva gluži tumšs. Bijām sasnieguši lauka vidu. 

Taciņu jau bija grūti saskatīt. Vietām  tā vispār nozuda, un tad 
mums bija jābrien līdz ceļiem pa ūdeni. Bet Mani bija lielisks ceļ
vedis.

—  Tūlīt būs b ed re . . .  —  viņa brīdināja, laiku pa laikam pa
griezdamās uz manu pusi. —  Šeit celiņš izskalots. . .  Blakus ir grā
vis, uzmanīgāk, citādi iekritīsiet tajā.

Pēc kāda laiciņa mēs uzgājām uz celiņa, kas mūs noveda pie 
pakalna, un sākām kāpt augšup pa šauru taciņu. Abās pusēs gaisā 
slējās augstas klintis. Pat tagad mani sagrābj baiļu sajūta, atce
roties vien šo drausmīgo kalnā kāpšanu necaurredzamajā tumsā, 
šo taciņu, kas līčloču vijās starp aizām un kraujām, nobērtu asiem, 
naža asmeņiem līdzīgiem akmeņiem, ko šurp bija atnesušas lietus 
ūdens straumes.

No klintīm nokarājās liānu zari, kas mums ķērās drēbēs. Šķita, 
ka ceļam nebūs gala. Laiku pa laikam es apjautājos, vai mums 
vēl ilgi jāiet, un meitene katrreiz atbildēja:

—  V ēl m aķenīt. . .
Beidzot mēs uzkāpām plakanā uzkalna virsotnē. Es pavēros ap

kārt. Viss bija tīts tumsā. Mēness bija tikko saredzams cauri mā
koņu segai. Un visās malās kā tālas zvaigznes mirguļoja jāņ
tārpiņi.

Sameklējuši kādu citu taciņu, sākām iet lejā no pakalna. Tagad 
iešana bija vēl grūtāka.

Drīz Mani apstājās.
—  Te nu ir mūsu māja. Nāciet šurp. Pa šiem vārtiņiem.
A r milzīgu atvieglinājum a sajūtu es sāku ielūkoties tumsā: pa 

kreisi vāji vīdēja neliela būda. No turienes nebija dzirdama ne



skaņa. Gaismas logā nebija, pavards nekurejās. Pametusi mani pa
galmā, Mani nolika verandā savu platmali un steigšus iegāja mājā.

—  V ai tu tā esi, meitiņ? —  kāds piesmakušā balsī vaicāja.
Mani piegāja pie tēva un sāka viņam kaut ko klusām stāstīt. Es 

izdzirdēju tikai vārdu «sartukaran»1.
«Meitene acīmredzot mani noturējusi par ierēdni,» es nodomāju. 

«Nabadzīte! Katru vīrieti, kam ir mugurā krekls un svārki, viņa 
uzskata par svarīgu personu.»

Mani ielēja mazliet petrolejas skārda lampiņā un to aizdedza. 
V āja, mirgojoša uguntiņa apgaismoja viņas smaidošo seju. Pēc 
tam viņa iznesa verandā mašu un klusēdama aicināja mani apsēs
ties. Es novilku svārkus, apsēdos un palūkojos apkārt.

Pie sienas karājās kāši, ar kuru palīdzību namatēvs acīmredzot 
kāpa palmās, un ass nazis, ar kuru viņš pārgrieza koka mizu, lai 
iegūtu sulu. Plašajā verandā dvesm oja tīrība un mājīgums; klona 
grīdā šur tur rēgojās bedrītes, ko bija izdobušas lietus lāses. Dur
vīm bija īsts rāmis, bet tās bija darinātas no palmu lapām. Pie 
ieejas būdā, sarkanīgas, apkvēpušas mālu kleķa sienas tuvumā 
stāvēja paliktnis lampai. Tepat pie sienas karājās dažas bildītes, 
kas bija izgrieztas no veciem  angļu laikrakstiem. Pa pusatvērta
jām durvīm vā ja jā  gaismā, kas krita no lampas verandā, bija re
dzams uz čarpoi2 gulošs cilvēks ar kaut kādās lupatās ievīstītām 
kājām. Ziemeļu pusē verandai pieslējās piebūve ar pavardu. Šās 
savdabīgās virtuves priekšējā siena un dibensiena bija nopīta no 
palmu lapām. Sānu sieniņas nebija, tās vietā stāvēja būris ar v is
tām. Brīžam no turienes skanēja nemierīga kladzināšana. V eran
das pretējā pusē bija Mani darba vieta. Tur sēdēdama, viņa no 
kokosa šķiedrām auda mašas. Turpat gulēja zaļganā šķiedra, kurai 
bija uzlikts virsū smags akmens.

V irtuvē pavarda tuvumā šūpojās pie jumta piekarinātas bam
busa blašķes, kurās Mani turēja sinepes, selerijas sēklas un citas 
garšvielas. Tepat diegos karājās «uz laimi» apkvēpinātas olu čau
malas. Tām līdzās uz paaugstinājuma bija salikti māla podi un 
kaudzīte apceptu maizes koka augļu. Pavarda otrā pusē bija no
vietoti šādi tādi virtuves piederumi.

V irtuves vidū sēdēja kails zeņķis un grauza maizes koka augļa 
mizu. Mani tūdaļ atņēma viņam šo apšaubāmo gardumu un aiz
meta prom. Pēc tam piegāja pie pavarda un ņēmās kurt uguni. 
Zeņķis sāka raudāt.

1 Sartukaran — nodokļu vācējs.
2 Carpoi — viegla koka gulta ar sietu, kas darināts no džutas auklām.



II

—  Ienāciet pie manis, lūdzu, —  no istabas atskanēja Mani tēva 
balss.

Es iegāju būdā un apsēdos pie slimnieka gultas. Viņa seja tumsā 
gandrīz nebija redzama. V iņš klusām pavaicāja, kā mani sauc, kur 
es dzīvoju, ar ko nodarbojos un acīmredzot sajuta lielu atvieglo
jumu, uzzinājis, ka neesmu nodokļu vācējs. Sākām sarunāties, un 
viņš man pastāstīja par sevi.

Viņu saucot Čatu. V iņš nodarbojies ar palmu sulas tecināšanu, 
bet dažreiz lasījis arī kokosa riekstus. Taču viņam nekad nav iz
devies nopelnīt tik daudz, lai ģimenē nekā netrūktu. Tādēļ viņš 
sācis paslepus gatavot todi1. Tas kļuvis zināms nodokļu iekasētā
jam. Viņš pieprasījis piecpadsmit rūpijas un apsolījis visu nokār
tot. Bet Čatu nebijis pat vienas rūpijas. Tāpēc viņu nosūtīja uz 
četriem mēnešiem cietumā. V iņa sieva tai laikā gaidījusi bērnu. 
Dažas dienas pēc atgriešanās sieva dzemdējusi zēnu un nomirusi.

—  Manai sievai bija laimējies, —  viņš man konfidencionāli pa
teica, —  jo, kopš viņa no mums aizgājusi, mēs visu laiku ciešam 
badu. Ja es vēl kaut kā varēju  paēdināt Mani un Kellanu, tad ko 
es varēju  iesākt ar jaunpiedzimušo? Netālu no mums dzīvo kāds 
namdaris, arī viņa sievai bija piedzimis bērns, un es viņai aiznesu 
savu d ē lu . . .  Apmēram mēnesi viņa to baroja ar krūti. Tagad viņu 
kopj Mani. Turklāt viņai ir jāpadara visi mājas d arb i. . .

Pēc tam viņš pastāstīja, kā pirms trim mēnešiem nokritis no pal
mas, ka viņam ir lauztas rokas un kājas un ka tuvumā nav ne
viena, kas varētu palīdzēt. V iņ a vecais draugs Saidali reiz atvedis 
līdzi kādu vīru, vārdā Panikars. Šis Panikars tad nu arī viņu pār
sienot. Taču pagājuši jau trīs mēneši, bet nekāda uzlabošanās nav 
p ared zam a... Rokas un kājas savilkušās čokurā. Diez vai viņš 
kādreiz vairs varēs strādāt.

—  Panikars nāk katru dienu, —  viņš žēlojās. —  P ā rsien ... Bet 
kāds no tā labums? Tikai moka mani. Jūs jautājat, vai man ir 
nauda. Saidali man iedeva trīs rū p ijas. . .  Bet mēs jau visu iztērē
jām. Zāles ir dārgas. Un Mani ietaupījumi aizgāja Panikara pa
cienāšanai un iedzeršanai. Kopš tā laika, kopš es guļu, mūs uztur 
M a n i. . .  A k, ja  dievs mums nebūtu viņu devis, mēs jau sen vairs 
nebūtu dzīvi! Saule vēl nav paguvusi uzlēkt, bet viņa jau sēž pie 
savām m ašām . . .  Un arī visus mājas darbus apdara: apkopj mani, 
pieskata mazos, iet iepirkties, gatavo ēdienu . . .

—  C ik tad viņa pa dienu nopelna? —  es painteresējos.

1 Todi —  reibinošs dzēriens no palmu sulas.



—  Maz, protam s. . .  Bet vairāk viņa taču nekā neprot darīt. 
Par gatavu septiņas collas garu auduma gabalu dod vienu paisu, 
un vēl par šķiedru arī va jag  samaksāt. Ja strādā no rīta līdz 
vakaram bez atpūtas, tad var noaust divpadsmit gabalus. Par to 
maksā vienu anu . . .

—  Tātad visi jūsu ienākumi ir viena ana dienā?!
—  Tā i r . . .  Bet ko lai dara? Kas mums dos naudu? Jā, Mani vēl 

iegādājusies vistas. Par olām viņa saņem pusotras paisas gabalā. 
Tad vēl salasa lapas, ko matračos bāzt, un pārdod tās veikalā. A rī 
tas mums dod divas trīs paisas. Kaut kā jau galā tiekam. No visa 
cita jau var šo to ietaupīt, bet bez rīsiem, sāls un petrolejas nevar 
iztikt. Par sešām paisām mēs pērkam pusmēriņu rīsu, par divām pai
sām —  petroleju, par vienu —  sāli un vē l par vienu —  piparus. 
V ienu paisu es tērēju par betelpipariem un vienu —  par tabaku. 
Un tā nu iznāk, ka visi mūsu pirkumi nepārsniedz vienu anu.



Dažreiz par divām paisām mēs nopērkam zivis. Bet, kad ienākas mai
zes koka un mango augli, mēs tīri vai atdzimstam: par tiem taču 
nav jāmaksā. Tad mums iestājas jaukas dieniņas. Mēs tos vārām 
un ēdam ar novārītiem rīsiem. Dažreiz mums izdodas sadabūt 
jaunu palm u. . .

—  Palmu?
- Jā, palmu. Jūs, liekas, nezināt, ka to var ēst. Koksni smalki 

sakapā un izmērcē ūdenī, pēc tam žāvē. Un tā iznāk milti. Kad nav 
rīsu, ķeramies pie t ie m ... Ļoti garšīg i!. . .  It īpaši ja  no šiem mil
tiem izvāra b iezp u tru ... V ar saplūkt mežā jaunos dzinumus un ēst 
tos ar tādiem «rīsiem». A rī nav s lik ti!. . .

—  Bet par ko jūs pērkat drēbes?
—  Pagājušo mēnesi Mani pārdeva divas vistas par sešām anām. 

Par tām mēs nopirkām divus tundu un mazliet auduma. Viens 
tundu ir man mugurā.

—  Rīsi gatavi, —  aiz durvīm atskanēja Mani balstiņa.
Es iegāju otrā istabā. Šeit bija tikpat tīri un mājīgi. Uz mašas 

stāvēja skārda bļodiņa ar ūdeni. Bija uzlikts šķīvītis, kas bija da
rināts no banāna lapas, un dēlītis, uz kura varēja sēdēt. Es apsē
dos. Mani atnesa rīsus, kokosa pienu un aizdaru no sarkano pi
paru pākstīm. Gan rīsi, gan aizdars, gan kokosa piens bija nepa
rasti garšīgi.

Kamēr es ēdu, man tuvumā guļošais mazulis pamodās un sāka 
nežēlīgi brēkt. Māsa paņēma viņu rokās un aiznesa.

Pēc tam es atpūtos verandā, bet Mani ēdināja tēvu.
Pagāja kāda pusstunda. Es paraudzījos virtuvē, un manu acu 

priekšā pavērās interesanta aina. Uz pakāpiena, kājas izstiepusi, 
sēdēja Mani, klēpī viņai knosījās mazulis. Māsai blakus ar bļo
diņu rokā sēdēja vecākais zēns —  Kellans. Mazulis brīžam plati 
atpleta muti, un tad Mani uzmanīgi tajā ielēja strebjamo. A rī Mani 
pati ēda. Bet kas tas bija par ēdienu! Atrast ūdeņainās strebas bļo
diņā kaut vai vienu rīsa graudiņu droši vien būtu bijis tikpat grūti 
kā uziet jūras dibenā dārgu pērieni.

III

Bija laiks padomāt arī par gulēšanu. Kaut gan Čatu aicināja 
mani gulēt istabā, es nolēmu iekārtoties verandā. Mani viesm īlīgi 
piedāvāja man vecu sedziņu, droši vien vienīgo, kas bija mājās. 
Bet es, protams, no tās atteicos, apgūlos uz vecās mašas, paliku 
pagalvī dēlīti, apsedzos ar saviem svārkiem un aizvēru acis.

Mani nodzēsa lampu un aizslēdza durvis. Laiks ritēja. Atkal



sāka l ī t . . .  Un, kaut gan nojume pār verandu bija blīvi noklāta ar 
palmu lapām, ūdens atrada acīm neredzamas spraudziņas un sīkām 
strūkliņām tecēja lejup. Kājas man kļuva slapjas. Pēc tam 
samirka maša. Es piecēlos un pārgāju uz citu vietu. No jauna ap
gūlos un tikko paguvu nodomāt, ka visas manas ķibeles beigušās, 
kad negaidot ūdens strūkliņa ielija man tieši a u s ī . . . Pietrūkos kā
jās un vairs neapgūlos. Uzmetis uz pleciem svārkus, ar visām kā
jām apsēdos uz mašas.

Pēc ceturtdaļstundas lietus mitējās, un debess ātri noskaidrojās. 
Rietumos spoži iemirdzējās mēness. Tālie, zilganie kalni ietinās 
burvju gaismā. Lietus lāses mirdzēja uz lapām kā briljanti. M iegs 
nenāca. Sēdēju un prātoju par Mani un viņas tēvu. Domāju par 
mazās saimnieces godīgumu, par viņas žiglajām, veiklajām  kustī
bām un praktisko domāšanas spēju. C ik  viņā liela pašapziņas sa
jūta, cik viņa piemīlīga, laba un laipna! Un cik vīrišķīgs un pa
cietīgs ir nabaga tē v s!. . .

Jā, manu acu priekšā risinājās skumja, bezcerīga trūkuma un 
bēdu aina, bet visas nelaimes, kas uzbruka šiem cilvēkiem , ne
spēja izstumt no viņu sirdīm mīlestību un bezgalīgu uzupurēša
nos citcita la b ā . . .  Un tā bija viņu īstā bagātība. Tā, lūk, ir viņu 
dārgākā manta, ko viņiem nespēs atņemt pat augstprātīgie bagāt
nieki. Trūkums pašlaik bija piespiedis pie zemes šo zemnieku, bet 
uzticīgā mīlestība, kas mirdzēja viņa mazās meitas smaidā, allaž 
ir kopā ar viņu un allaž palīdzēs viņam d zīvo t. . .

Ko tad es šodien ieraudzīju? Ģimeni, kas pārtiek no vienas anas 
dienā! Jā, no vienas anas, kuru mēs pilsētā atdodam par tasi ka
fijas, pārtiek četri cilvēki. Bet viņi par to nedomā: tādām domām 
viņiem nav nedz laika, nedz spēka.

Ņemsim, piemēram, kaut vai Mani. Tai laikā, kad viņas vecuma 
biedrenes pilsētā apmeklē skolu, bet pēc tam spēlējas un 
priecājas, viņa no agra rīta līdz vēlam vakaram pin mašas un rū
pējas par visu ģimeni. V iņa pat nevar sev nopirkt mazumiņu aro
mātiskas eļļas, ar ko ieziest matus.

Laimes lutekļiem pilsētniekiem ir vaļā visa milzīgā, neaptve
rami plašā pasaule, turpretī viņai visa pasaule ir rīsa lauks, pa
kalns un mežs, kuru no tā virsotnes var redzēt. Un vēl draņķīga 
bodīte, kurā viņa retumis izdara savus lētos pirkumus. Augas die
nas viņa cīnās pret nabadzību, turas tai pretī ar pēdējiem spē
kiem . . .

Es pamodos rītausmā. Mani uzmodināja daudzbalsīgais putnu 
koris. Bet Mani bija piecēlusies jau pirms manis. V iņa jau bija 
atvērusi durvis, aizdedzinājusi lampu un ķērusies pie darba.



Es piecēlos, nomazgājos, apģērbos un iegāju  pie Čatu, lai 110 
viņa atvadītos. Tikai tagad es viņu varēju  tā labi apskatīt. Viņam 
bija tumša, ar bārdu apaugusi seja. Nabaga vīrs man atgādināja 
zibens apdedzināto, līko koku, kuru kādreiz biju redzējis upes 
krastā.

Es iedevu Čatu rūpiju; acīs viņam saskrēja asaras, un viņš sāka 
man pateikties:

—  Lai visuaugstais jums atmaksā par jūsu lab sird ību ...
Es neklausījos viņā līdz galam: man nebija tik daudz s p ē k a ...
Durvīs stāvēja Mani.
—  Nu, Mani, un tas ir tev, —  es viņai sniedzu astoņas anas,

—  nopērc sev kādu apģērba gabalu . . .
Mani man parādīja, kā var iziet uz šoseju, un mēs atvadījāmies. 

Sāku iet lejup pa stāvo taciņu.
Jau soļojot pa laukiem, es atskatījos un paraudzījos uz pakalna 

virsotni. Tur nekustīgi stāvēja mazā saimniece un nolūkojās man 
pakaļ.



DORISA LESINGA, 

angļu rakstniece

V ECAIS VIRSAITIS M ŠLANG A

Cik jauki bija tie gadi, kad viņa klaiņāja pa krūmājiem tēva 
fermā, kura, kā jau visas balto fermas, bija apstrādāta tikai daļēji. 
Mazos, iekoptos lauciņus, kas vietumis vīdēja, citu no cita šķīra 
koki, reti, augsti zāles stiebri, dzelkšņi un kaktusi, nolejas, zāle, 
akmeņi un dzelkšņi. Uz šķaulnaina klintsbluķa, kas bija izsprau
cies no siltās Āfrikas zemes sirmsenos laikos un ko saule un vējš, 
pārstaigājuši tik daudzus tūkstošus jūdžu klajumu un krūmāju, 
bija izvagojuši un izdobuši, stāvēja maza meitene, kuras acis re
dzēja tikai blāvu, vītolu ieskautu upi un blāvi vizošu pili, —  maza 
meitene, kas dziedāja: «Lūk, tīmeklītis lidot sāk, un spogulītis 
iep la isā ...»

Spraucoties cauri zajo maisa stublāju rindām, viņai šķita, ka la
pas no saulstariem augstu virs galvas un no cietās, sarkanās ze
mes zem kājām mirguļo kā daudzkrāsaini stikliņi un smalkais, 
starainais, sārtais v ičvīd s1 atgādina tumšu, salīkušu stāvu, kas brī
dinādams kaut ko murmina: likās, ziemeļu burvis, ko izauklējuši 
saltie ziemeļu meži, nostājas viņai priekšā maisa lauku vidū; bet 
tad šie maisa lauki izgaisa un pazuda uiji viņa atskārta, ka atrodas 
starp krumuļainām ozola saknēm, kurām pāri sedzas sniegs lielām, 
pūkainām, baltām pārslām, un mežstrādnieku ugunskurs aicinā
dams gail caur cieši saaugušu koku stumbriem.

Varētu likties, ka baltais bērns, ziņkāri raudzīdamies uz saules 
pielieto ainavu —  uz pamesto un skarbo ainavu, uzskata to par 
savu, notur msasas kokus un dzelkšņus par gluži parastiem.

Taču šis bērns nebija spējīgs saprast, kas īsti msasas koks vai 
dzelksnis ir. Viņa pasaku grāmatās darbojās citzemju fejas, viņa 
upes plūda lēni un rāmi, un bērns zināja gan, kā izskatās oša un 
ozola lapas, zināja, kā sauc tos mazos radījumus, kas mitinās 
Anglijas upēs, taču vārds «veida»2 viņam bija svešs.

Tāpēc daudzus jo daudzus gadus tieši veida likās nereāla, 
saule —  svešāda un vē ja  šalkas —  neparastas.

M elnie cilvēki fermā bija tikpat tāli kā koki un klintis. Sie cil
vēki atgādināja bezveidīgu, tumšu masu, kas jaucās, dalījās un at
kal saplūda kopā —  gluži kā kurkuļi, jo  arī tiem nav nekādu atšķi-

1 Pusparazītisks augs Dienvidāfrikā.
2 D ienvidāfrikas stepe.



ngu iezīmju; viņi dzīvoja tikai tādēļ, lai kalpotu, lai sacītu: «Jā, 
baas1!» —  lai saņemtu naudu un aizietu prom. Viņi mainījās gadu 
no gada, vācās no fermas uz fermu, lai apmierinātu savas savādās, 
viņiem vien saprotamās vajadzības. V iņi nostaigāja varbūt sim
tiem jūdžu, kamēr ieradās šeit no ziemeļiem vai austrumiem, un 
pēc dažiem mēnešiem devās atkal tālāk —  bet kurp? Iespējams, 
pat uz tālajām, teiksmainajām zelta raktuvēm Johanesburgā, kur 
viņi saņēma par dažiem šiliņiem vairāk mēnesī un divkāršu devu 
maisa putras divreiz dienā; tāda bija viņu peļņa tai Āfrikas daļā.

Bērnam tika ieaudzināts uzskatīt kalpus kā pašu par sevi sa
protamu parādību: tie steidzās no simtiem jardu liela attāluma, lai 
paceltu grāmatu, ja  bērns to bija nometis zemē. Un šo bērnu pat 
viņa vecuma melnie bērni sauca par nkosikaas —  virsaiti.

Vēlāk, kad ferma bērnam kļuva par šauru, lai apmierinātu tā 
ziņkāri, tas ar bisi rokā divu suņu pavadībā devās pa dienu jū 
dzēm tālos klaiņojumos —  no lejas uz leju, no pakalna uz pakalnu; 
suņi un bise bija ieroči pret bailēm. A r tiem bērns jutās pilnīgā 
drošībā.

Ja iedzimtais parādījās uz takas pusjūdzes attālumā, suņi uz- 
trenca viņu kokā kā izbiedētu putnu. Ja iedzimtais uzdrošinājās 
draudzīgi atrunāties (savā neizprotamajā valodā, kas pati par sevi 
izklausījās smieklīga), tā jau bija nekaunība. Ja baltais bija labā 
noskaņojumā, viņš par to krietni vien izsmējās. Ja ne, tad pagāja 
garām, tikko uzmezdams skatienu saniknotajam iedzimtajam kokā.

Dažkārt baltie bērni, salasījušies kopā, uzjautrinājās, uzrunā
dami garāmejošu iedzimto, vai arī rīdīja tam virsū suņus un ska
tījās, kā tas mūk prom. Viņi ķircināja melno mazuli, it kā tas būtu 
šunelis, —  vienīgi uz suni viņi nemestu akmeņus un sprunguļus, 
baidīdamies nodarīt tam pāri.

A r laiku zināmi jautājumi uzradās bērna galviņā, bet, tā kā atbil
des rast nepavisam nebija tik viegli, tie tika nomākti ar vēl lie
lāku augstprātību.

N ebija pat nekādas iespējas pret melnajiem cilvēkiem , kas strā
dāja mājā, izturēties draudzīgi, jo, tiklīdz bērns ar kādu uzsāka sa
runu, māte noraizējusies piesteidzās klāt, sacīdama: «Ej prom, ar 
iedzimtajiem tu nedrīksti sarunāties.»

Tieši šī pamazām iesakņojusies apziņa, ka draud briesmas vai 
kaut kas nepatīkams, lika skaļi un rupji smieties par to, ja  kalps 
kļūdaini runāja angliski vai arī nesaprata kādu rīkojumu, jo 
ir smiekli, kas izraisa bailes pašam no sevis.

Reiz vakarā, kad man bija apmēram četrpadsmit gadu, es devos



prom gar nupat uzartu maisa lauku, un svaigās, izsvaidītās sarka
nās zemes pikas pret noleju izskatījās kā nemierīga, sarkana jūra; 
bija iestājusies tā klusā un saspringtā stunda, kad putni no koka 
uz koku sasaucas stiepti un skumji un visas apkārtnes krāsas —  gan 
zemes, gan debesu, gan lapu —  saplūst vienā —  tumši zeltainā. 
Šautene man bija pakārta uz rokas, un suņi sekoja pa pēdām.

Apmēram pāris simtu jardu attālumā no manis pie skudru pūžņa 
parādījās trīs iedzimtie. Es uzsvilpu suņiem, lai tie turētos manā 
tuvumā, savēzēju bisi un gāju uz priekšu, cerēdama, ka viņi pa
virzīsies sānis no takas nost, lai parādītu man cieņu. Taču viņi 
drošā gaitā nāca pretī, un suņi skatījās uz mani, gaidīdami, kad 
varēs uzsākt vajāšanu. Man uznāca dusmas. Tā jau bija «nekau
nība», ko atļāvās iedzimtais, neturēdamies pienācīgā attālumā no 
takas, kad ierauga balto.

A r  visu svaru atspiezdamies uz nūjas, pa priekšu gāja vecs vīrs 
sirmiem matiem, tumši sarkanu segu kā uzmetni apņēmis ap p le
ciem. A iz  viņa gāja divi jauni vīrieši, nesdami sasaiņotus katlus, 
metamos šķēpus un cirvjus.

Sie cilvēki izskatījās neparasti. V iņi atšķīrās no iedzimtajiem, 
kas meklē darbu. Viņos jautās pašcieņa, skaidra sava mērķa apzi
nāšanās. Tieši šī viņu pašcieņa lika man savaldīties. Es mierīgi 
soļoju uz priekšu, klusu sarunādamās ar suņiem, kas ņurdēja, līdz 
atrados desmit soļu attālumā no iedzimtajiem. Tad vecais vīrs ap
stājās un ciešāk savilka segu.

—  Sveiki, nkosikaas! —  viņš sveicināja ar parasto vārdu, kas 
piemērots jebkurai dienas daļai.

—  Sveiki! —  es sacīju. —  Uz kurieni jūs ejat? —  M ana balss 
skanēja paskarbi.

Sirmgalvis runāja savā valodā, tad viens no jaunajiem  vīriem  
pieklājīgi panāca uz priekšu un, skaidri izrunādams angļu vārdus, 
sacīja:

—  Mans virsaitis dodas apciemot savus brāļus, kas dzīvo viņ 
pus upes.

«Virsaitis!» es nodomāju un sapratu to lepnumu, kas ļāva sirm
galvim stāvēt manā priekšā kā līdzīgam —  vairāk nekā līdzīgam, 
jo  viņš izturējās laipni, bet es ne.

V ecais vīrs atkal ierunājās, tīdamies savā cienīgumā gluži kā 
mantojumā saņemtā apsegā, aizvien vēl ar saviem pavadoņiem 
stāvēdams desmit soļu attālumā no manis, taču manī nelūkodamies 
(tas būtu bijis rupji), bet vērsdams skatienu kaut kur pāri manai 
galvai kokos.

—  V ai jūs esat mazā nkosikaas no Džordana baas fermas?
—  Tieši tā, —  es atbildēju.



—  Varbūt jūsu tēvs neatceras, —  sacīja vecā vīra tulks, —  bet 
reiz bija atgadījušās nepatikšanas ar kazām. Es atminos, jūs toreiz 
b i jā t . . .  —  Jaunais vīrietis pielika roku sev pie ceļgala un pa
smaidīja.

Mēs visi smaidījām.
—  Kā jūs sauc? —  es vaicāju.
—  Tas ir virsaitis Mšlanga, —  jaunais vīrietis atbildēja.
—  Es pateikšu tēvam, ka jūs satiku, —  es teicu.
Sirmgalvis sacīja:
—  Nododiet sveicienus savam tēvam, mazā nkosikaas!
—  Sveiki! —  es pieklājīgi atsveicinājos, lai gan pieklājīgai būt, 

ja  nav rasts, ir grūti.
—  Sveiki, mazā nkosikaas! —  sacīja sirmgalvis un, pakāpies sā

nis, palaida mani garām.
Es devos tālāk, mana bise neveikli nokārās, suņi ošņāja zemi un 

rūca, vīlušies, ka nevarēs nodoties savai iemīļotajai rotaļai —  v a 
jāt iedzimtos kā dzīvniekus.

Nedaudz vēlāk  kāda veca pētnieka grāmatā es izlasīju vārdus 
«Virsaiša Mšlangas zeme». Tur bija teikts: «Mūsu ceļamērķis bija 
virsaiša Mšlangas zeme uz ziemeļiem no upes; un mūsu vienīgā 
vēlēšanās bija, lai viņš atļauj mums meklēt zeltu viņa zemē.»

Vārdi «lai viņš atļauj» izklausījās tik neparasti baltajam bēr
nam, kuram kopš mazām dienām tika mācīts, ka visi iedzimtie ra
dīti, lai viņus izmantotu, tāpēc tie lika atdzimt jautājumiem, kas 
pamazām manās domās ieguva veidolu.

Reiz kāds no šiem pašiem vecajiem  zelta meklētājiem, kuri aiz
vien vēl klīst pa Āfriku, pamestus slāņus meklēdami, ar cirtņiem, 
teltīm un pannām, ar ko atsijāt zeltu no sadrupinātajiem iežiem, 
ieradās fermā un, runādams par vecajiem  laikiem, atkal sacīja: «Šī 
bija vecā virsaiša zeme. Tā stiepās no tiem tur tālajiem  kalniem 
līdz upei. Simtiem jūdžu lielā platībā.» Mūsu rajonu viņš nosauca 
virsaiša vārdā —  «Vecā virsaiša zeme», nevis mūsu vārdā —  jau
najā nosaukumā, kurā ne miņa nebija palikusi no likumīgajiem 
zemes saimniekiem.

No citjīm grāmatām, kurās aprakstīts laikaposms, kad tika at
klāta šī Āfrikas daļa, apmēram pirms piecdesmit gadiem, es dabūj u 
zināt, ka vecais virsaitis M šlanga bijis ievērojam s cilvēks un viņu 
pazinuši visi pētnieki un zelta meklētāji. Taču toreiz viņš bijis 
jauns vai varbūt tas bija viņa tēvs vai tēvocis —  to man tā arī 
neizdevās noskaidrot.

Togad es viņu sastapu vairākas reizes šai fermas daļā, pa kuru 
iedzimtie pārvietojās no vienas vietas uz citu. Es dabūju zināt, ka 
taka gar lielo, sarkano lauku, kur dziedāja putni, bija likumīgais



pārceļotāju ceļš. Iespējams, ka es tur uzturējos cerībā viņu atkal 
sastapt: viņa sveicināšana, savstarpējā pieklājība, likās, ir atbilde 
uz jautājumiem, kas man nedeva miera.

Drīz vien  es bisi ņēmu līdzi citos nolūkos: tā man bija vajadzīga, 
lai iegūtu medījumu, nevis rastu pašpaļāvību. Un suņi tagad bija 
iemācījušies labāk uzvesties. Ja man pretī nāca iedzimtais, mēs sa
sveicinājāmies; un pamazām tā otra ainava manā atmiņā izbalēja 
un es sajutu zem kājām tieši Āfrikas zemi un skaidri saskatīju 
koku un kalnu apveidus, bet melnie cilvēki no manas dzīves it kā 
atkāpās. Šķita, ka es stāvētu malā un vērotu gausu, labi pazīstamu 
deju, ko izpilda dabas ainava kopā ar cilvēkiem , —  gauži senu 
deju, kuras soļus es nekādi nevaru apgūt.



Bet man šķita, ka arī es to esmu mantojusi; šeit es esmu uzau
gusi; šī ir tiklab mana, kā melnā cilvēka zeme; te ir pietiekami 
daudz vietas mums visiem un nav nekādas vajadzības citam cita 
grūst no ietvēm un ceļiem nost.

Likās —  nevajadzētu apslāpēt to cieņu, ko es jutu, kad runāju 
ar veco virsaiti Mšlangu, vajadzētu ļaut, lai melnie un baltie cil
vēki satiekoties izturētos laipni un būtu iecietīgi cits pret cita 
īpatnībām; likās —  tas ir gluži vienkārši.

Tad kādu dienu atgadījās pavisam kas jauns. Mūsu mājā par 
kalpiem allaž strādāja trīs iedzimtie: pavārs, sulainis un dārznieks. 
V iņi parasti mainījās, tāpat kā mainījās fermas iedzimtie, —  no
strādāja dažus mēnešus un devās darbā uz citurieni vai atgriezās 
mājā savā kraalā1. V iņ i tika uzskatīti par «labiem» vai «sliktiem» 
iedzimtiem; tas nozīmēja: kā viņi uzvedas, būdami kalpi? V ai viņi 
ir slinki, veikli, paklausīgi vai nepieklājīgi? Ja ģimenes locekli 
bija labsirdīgi noskaņoti, tie parasti sprieda: «Ko gan var sagaidīt 
no neaptēsta melnā mežoņa?» Ja mēs bijām noskaitušies, mēs sa
cījām: «Sie nolādētie melnādaiņi, bez viņiem mums daudz labāk 
klātos.»

Kādudien baltais policists apstaigāja savu rajonu un smiedamies 
sacīja:

—  V ai jūs zināt, ka pie jums virtuvē strādā kāda svarīga per
sona?

—  Ko! —  mana māte skarbi iesaucās. —  Ko jūs ar to gribējāt 
teikt?

—  Virsaiša dēls. —  Policists likās uzjautrināts. —  Kad vecais 
vīrs nomirs, cilti pārvaldīs viņš.

—  Lai viņš neiedomājas izturēties pret mani kā virsaiša dēls! —  
māte bilda.

Kad policists aizgāja, mēs sākām raudzīties mūsu pavārā pavi
sam citām acīm: strādnieks viņš bija labs, taču nedējas nogalē 
dzēra pārlieku daudz —  tikai tāpēc mēs bijām viņu ievērojuši.

Viņš bija liela auguma, ļoti tumšu ādu —  tik tumšu kā oksidē
jies metāls, biezie, melnie mati bija pāršķirti sānos uz celiņa pēc 
balto modes, un tos saturēja veikalā pirkta metāla suka; viņš bija 
Joti pieklājīgs, ļoti atturīgs un ļoti ātri izpildīja pavēles. Tagad, 
kad noskaidrojās, kas viņš ir, mēs sacījām: «Protams, tas jau ir re
dzams. To nevar noklusēt.»

Mana māte izturējās stingrāk pret viņu, uzzinājusi par viņa iz
celšanos un nākotnes izredzēm. Dažkārt, kad viņa zaudēja saval
dīšanos, viņa sacīja: «Tu vēl neesi virsaitis, vai saprati?» Bet viņš,

1 Ciems Dienvidāfrikā.



nodūris acis, atbildēja manai mātei pagalam m ierīgā balsī: «Jā, 
nkosikaas!»

Kādu pēcpusdienu viņš lūdza, lai viņu atbrīvo uz visu dienu, 
nevis uz pusi dienas kā parasti, lai viņš varētu aiziet nākamsvēt
dien uz mājām.

—  Kā tu vienā dienā paspēsi aiziet uz mājām?
—  A r riteni es aizbraukšu pusstundas laikā, —  viņš paskaidroja.
Es ievēroju, uz kuru pusi viņš aizbrauc, un otrā dienā devos

cejā, lai uzmeklētu šo kraalu; es sapratu, ka viņam jākļūst par 
virsaiša Mšlangas pēcteci: mūsu fermas tuvumā neviena cita 
kraala nebija.

Apvidus aiz mūsu īpašumu robežām man bija pilnīgi svešs. Es 
gāju pa nepazīstamām takām garām pakalnam, kas līdz šim brīdim 
bija veidojis tikai daju no tālā, robotā, dūmakā tītā apvāršņa. Šeit 
aizstiepās valsts zeme, ko baltais cilvēks nekad nebija apstrādājis; 
sākumā es nespēju saprast, kāpēc, pārejot robežu, esmu nokļuvusi 
pavisam citā apvidū. Te pletās plaša zaļojoša ieleja, kurā ņirbu- 
ļoja maza upīte un koši ūdensputni šaudījās virs niedrēm. Zāle te 
bija bieza un mīksta un sniedzās man līdz puslieliem, koki augsti 
un kupli.

Es biju pieradusi pie mūsu fermas, kur simtiem akru izskalotā, 
cietā augsnē auga nīkulīgi, kropli kociņi, kas tika sacirsti malkā 
raktuvju krāsnīm, un kur ganāmpulks bija nomīdījis zāli, atstā
dams aiz sevis neskaitāmas līčloču sliedes, kuras ik  gadu lietus 
ietekmē padziļinājās un pārvērtās gravās.

Šis apvidus bija palicis neskarts, vienīgi zelta meklētāji, iedami 
cauri, ar kapļiem bija iecirtuši vienu otru zīmi klintīs un 
iedzimtie varbūt pārceļodami bija atstājuši apdegušu laukumu 
koka stumbrā, pie kura tika iedegts vakara ugunskurs.

Visapkārt valdīja klusums; diena bija karsta, dobji dūdoja ba
loži, cieši un blīvi gūlās dienasvidus ēnas, cauraustas spožām, zel
tainām saulstaru strēlēm, un visā šai plašajā, zaļojošajā, parkam 
līdzīgajā ielejā vienīgā cilvēciskā būtne biju es.

Es klausījos biežajā, vienm ērīgajā dzeņa kalšanā un pēkšņi sa
jutu, ka līdzīgi drebuļiem saltums lēni kāpj pa muguru uz pleciem, 
tirpas skrien pa visu ķermeni un miesa pārklājas ar zosādu, lai 
gan biju sviedros izmirkusi. «Vai tas ir drudzis?» es prātoju. Tad 
es satraukta pametu skatienu pār plecu un piepeši atskārtu, ka tās 
ir bailes. Neparastas, pat pazemojošas. Gluži citādas bailes. Visus 
šos gadus es biju klīdusi viena pa šo apvidu un nekad ne mirkli 
nebiju jutusi nemieru: sākumā tāpēc, ka mani sargāja bise un 
suņi, vēlāk  tāpēc, ka biju iemācījusies izturēties patiešām drau
dzīgi pret iedzimtajiem, ar kuriem sastapos.



Es biju lasījusi, ka šāda jutoņa pārņem, un tad Āfrikas plašums 
un klusums vecum  vecās saules iespaidā domās atdzīvojas un 
iegūst apveidu; liekas, ka pat putni draudīgi sasaucas un no ko
kiem un klintīm lien laukā atbaidoši gari. C ilvēks sper soļus pie
sardzīgi, jo  ikkatra kustība spēj iztraucēt kaut ko senu un ļaunu, 
kaut ko tumšu, lielu un negantu, kas negaidot var uzbrukt no 
mugurpuses. C ilvēks skatās uz biezokņiem, un viņam liekas — tur 
glūn zvēri; viņš skatās uz upi, kas gausi plūst pa nolaideno paleju, 
izveidodama līčus, kur naktīs brieži veldzē slāpes, un iedomājas, 
ka parādās krokodili un aiz mīkstajiem purniem ievelk  tos zem
ūdens alās. Mani pārņēma bailes. Es atskārtu, ka šo bezveidīgo 
biedu dēļ, kuri ik brīdi var piezagties un satvert mani no mugur
puses, es griežos apkārt vien. Es aizvien vēl raudzījos kalnu grē
dās, kuras, uzskatot no citas puses, likās ar katru soli maināmies 
tā, ka pat pazīstami orientieri, kā lielais kalns, kas līdz šim bija 
sargājis manu pasauli, atklāja skatienam gluži neredzētu, saules 
staru pielietu ieleju starp priekškalnēm. Es nevarēju apjēgt, kur es 
atrodos. Es biju nomaldījusies. Mani sagrāba panika. Es atskārtu, 
ka grozos apkārt vien, un noraizējusies pablenzu kokos, palūrēju 
augšā uz sauli, kas slīdēja pa austrumu pamali, liedama skumīgu, 
zeltainu saulrieta gaismu. Laikam bija pagājušas stundas! Es pa
skatījos pulkstenī un sapratu, ka šīs bezjēdzīgās šausmas m ocīju
šas mani varbūt kādas desmit minūtes.

Tās tiešām bija bezjēdzīgas. Es neatrados pat desmit jūdžu attā
lumā no mājām. Man tikai vajadzēja doties atpakaļ pa ieleju, un 
es būtu nonākusi pie žoga; tālumā starp pakalniem spīdēja kai
miņu mājas jumts, un pēc pāris stundu gājiena es to būtu sasnie
gusi. Tās bija bailes, kas suņa ķermenim liek naktīs drebēt un p ie
spiež viņu gaudot, kad spīd pilns mēness. Tām nebija nekā kopēja 
nedz ar manām domām, nedz manu jūtoņu; un es vairāk uztraucos 
nevis par savām gluži fiziskajām izjūtām, bet gan par to, ka es v a 
rētu kļūt par šo baiļu upuri; drošu soli, bet ne tik drošu prātu es 
gāju uz priekšu, nicīgi apsmiedama savu satraukumu un bažīgos 
skatienus, ko es raidīju uz visām pusēm. Es tīši piespiedu sevi do
māt par ciemu, ko meklēju, un par to, ko es darīšu, kad tur būšu 
nokļuvusi, ja  es vispār varēšu to atrast, bet tas bija diezgan ap
šaubāmi, kopš es bezmērķīgi klaiņoju apkārt, bez tam ciems v a 
rēja atrasties jebkurā vietā saaudzēs, kas stiepās simtiem tūkstošu 
akru lielā platībā ap mani. Domādama par šo ciemu, es atskārtu, 
ka bailēm pievienojusies jauna izjūta —  vientulība. Tagad man 
uzmācās tādas atšķirtības šausmas, ka es tik tikko spēju paiet; un, 
ja es nebūtu uzrāpusies paugura virsotnē un neieraudzītu ciemu 
lejā, es būtu pagriezusies un devusies mājās. Izcirtumā bija re



dzams niedrēm apjumtu būdu puduris. Tur vīdēja rūpīgi apstrā
dāti maisa, ķirbju un prosas lauciņi, bet mājlopi ganījās tālāk zem 
kokiem. Vistas kašņājās starp būdām, suņi izstiepušies gulēja zālē, 
un kazas rotāja pakalnu, kas slējās aiz upes, kura gluži kā roka 
apskāva ciemu visapkārt.

Piegājusi tuvāk, es redzēju, ka būdām sienas loti glīti izzīmētas 
dzelteniem, sarkaniem un smilškrāsas dubļiem un niedres vietām 
savītas ar salmu stiebriem.

Šis ciems nepavisam nebija līdzīgs tai mūsu netīrajai, nolaista
jai fermas daļai ar pārceļotāju pagaidu mājokļiem, par kuriem viņi 
nelikās ne zinis.

Tagad es domāju, ko darīt tālāk. Es pasaucu mazu, melnu zēnu, 
kas pilnīgi kails, ar zilām krellēm ap kaklu sēdēja uz baļķa un ro
taļājās ar ķirbja pudeli, un sacīju:

—  Pasaki virsaitim, ka es esmu atnākusi. —  Bērns iebāza īkšķi 
mutē un pār plecu bailīgi blenza manī.

Kādu brīdi es mīņājos no vienas kājas uz otru, it kā atrazdamās 
pamesta ciema malā, kamēr pēdīgi bērns aizmuka, bet tad pienāca 
dažas sievietes. Viņas bija ģērbušās košās drēbēs, ausīs un ap ro
kām spīguļoja misiņa rotaslietas. Viņas arī blenza manī klusēda
mas, tad pievērsās cita citai un sāka runāties.

Es atkal sacīju:
—  V ai es drīkstu redzēt virsaiti Mšlangu?
Es manīju, ka viņas šo vārdu sapratušas, tikai neapjēdz, kas man 

vajadzīgs. A rī es pati to neapjēdzu.
Galu galā es pagāju garām sievietēm, pagāju garām būdām un 

tad ieraudzīju klaju vietu zem augsta, kupla koka, kur ducis vecu 
vīru runādamies sēdēja zemē sakrustotām kājām. Virsaitis 
Mšlanga, atspiedies ar muguru pret koku, turēja rokā ķirbja pu
deli, no kuras bija dzēris. Kad viņš ieraudzīja mani, viņa sejā ne
pakustējās ne muskulis, un es redzēju, ka viņš nejūtas priecīgs: 
varbūt viņu skumdināja mans biklums, jo viņš nespēja izdomāt, 
k ā ' šai gadījumā vajadzētu uzvesties. Sastapt mani mūsu pašu 
fermā bija kas cits, bet šurp nākt man nevajadzēja. Ko es biju ce
rējusi? Pēc sava sabiedriskā stāvokļa es nedrīkstēju viņiem  pie
biedroties, tas būtu bijis kaut kas nedzirdēts. N ebija labi, ka es, 
baltā meitene, pastaigājos veidā viena pati; to būtu varējis darīt 
baltais vīrietis, turklāt šai apvidū vienīgi valdības ierēdņiem bija 
tiesības to darīt.

Es atkal stāvēju, m uļķīgi smaidīdama, un aiz manis, ziņkārības 
pārņemtas, stāvēja koši ģērbtās, pļāpīgās sievietes, bet man pretī 
sēdēja vecie vīri vecām, krunkainām sejām, apvaldītu, vienaldzīgu 
skatienu. Tas bija sirmgalvju, bērnu un sieviešu ciems. Pat tie



divi jaunie vīrieši, kas nometušies uz ceļiem pie virsaiša, bija 
citi, nevis tie, ko es biju redzējusi ar viņu agrāk; visi jaunie v ī
rieši strādāja balto cilvēku fermās vai raktuvēs, un virsaitim v a 
jadzēja būt atkarīgam no radiniekiem, kuri pagaidām atvaļinā
juma laikā izpildīja sulaiņu pienākumus.

—  Mazā, baltā nkosikaas ir tālu no mājām, —  sirmgalvis bei
dzot sacīja.

—  Jā, —  es piekritu, —  tiešām tālu.
Es gribēju sacīt: «Esmu atnākusi jūs apciemot, virsaiti 

Mšlanga,» —  taču nespēju. Es pašlaik jutu nepārvaramu tieksmi 
tūliņ pat dabūt zināt, kas šie vīrieši un sievietes ir par cilvēkiem , 
vēlējos, lai viņi uzņem mani kā draugu, taču, taisnību sakot, es 
šeit biju ieradusies, ziņkārības dzīta: es biju gribējusi redzēt 
ciemu, kurā mūsu pavārs, atturīgais un paklausīgais jaunais c il
vēks, kas svētdienās piedzeras, kādā dienā valdīs.

—  Laipni lūdzam nkosa Džordana bērnu! —  virsaitis Mšlanga 
iesaucās.

—  Paldies, —  es sacīju, jo  neko citu izdomāt vairs nespēju. 
Visapkārt vald īja klusums, vienīgi mušas sīkdamas lidinājās ap 
manu galvu un vējš liegi šūpināja kuplo, zaļo koku, kura lapotne 
pletās pār vecajiem  vīriem.

—  Labrīt, —  es beidzot varēju pateikt. —  Tagad man jāiet 
atpakaļ uz māju.

—  'brīt, mazā nkosikaas, —  sacīja virsaitis Mšlanga.
Es devos prom no vienaldzīgā ciema pāri pauguram, garām ka

zām, kas blenza savām dzeltenīgajām acīm, cauri augsto, stalto 
koku audzei, līdz nokļuvu lielajā, auglīgajā, zaļojošajā ielejā, kurā 
līkumoja upe, baloži dūdoja teiksmas par labklājību un klusu kala 
dzenis.

Bailes bija pārgājušas; vientulība pārvērtusies stūrgalvīgā 
stoicismā; apkārtējā ainavā bija jaušams dīvains naidīgums, kaut 
kas salts, skarbs un drūms, kas sekoja man visur līdzi nenovēršams 
kā liktenis un netverams kā dūmi; likās —  tas man saka: tu šeit 
staigā kā postītāja. Tukšu sirdi es lēni soļoju uz māju pusi; es biju 
iemācījusies saprast —  ja  cilvēks nespēj zemi kā suni savaldīt, tas 
nespēj aizmirst pagātni un jūtu uzplūdos ar smaidu saka: «Es tur 
nekā nevaru darīt, arī es esmu upuris.»

Virsaiti Mšlangu es tikai redzēju vēl vienu reizi.
Kādā naktī mana tēva lielais, sarkanais lauks bija nomīdīts ma

ziem, asiem nadziņiem; noskaidrojās, ka vaininieki ir kazas no 
virsaiša Mšlangas kraala. Tas jau reiz bija noticis —  pirms dau
dziem gadiem.



Mans tēvs pievāca visas kazas. Tad paziņoja vecajam  virsai
tim —  ja viņš tās gribot dabūt atpakaļ, lai atlīdzina zaudējumus.

Kādu vakaru ap saulrietu virsaitis ieradās mūsu mājā; viņš iz
skatījās pagalam vecs un salīcis un, atbalstījies pret garu kūju, 
gāja stīviem soļiem, tērpies savā karaliskajā apmetnī. Mans tēvs 
apsēdās lielā krēslā pie mājas kāpnēm, sirmgalvis prātīgi notupās 
zemē viņa priekšā, un divi jauni vīrieši nostājās tam katrs savā 
pusē.

Sarunas bija ilgas un nepatīkamas, jo  jaunais vīrietis, kas tul
koja, slikti runāja angliski un mans tēvs prata runāt tikai virtu
ves kaferu valodā.

Pēc mana tēva domām, labība bija nopostīta vismaz divsimt 
mārciņu vērtībā. Viņš zināja, ka naudu no vecā vīra nedabūs. 
Viņš uzskatīja, ka viņam ir tiesības kazas paturēt. V ecais virsai
tis turpretim joprojām nikni atkārtoja:

—  Divdesmit kazas! Mani ļaudis nedrīkst zaudēt divdesmit 
kazu! Mēs neesam tik bagāti kā nkosi Džordans, lai vienā mirklī 
zaudētu divdesmit kazu.

Manam tēvam likās, ka viņš ir nevis bagāts, bet drīzāk gan loti 
trūcīgs. Viņš atbildēja ātri un dusmīgi, ka nodarītie zaudējumi 
viņam daudz ko nozīmējot un viņam esot tiesības uz kazām.

Pēdīgi visi bija tā iekaisuši, ka pavārs, virsaiša dēls, tika pa
saukts no virtuves, lai būtu par tulku, un tagad mans tēvs runāja 
tekoši angliski, un mūsu pavārs tulkoja tik ātri, ka vecajam  vīram 
bija skaidrs, cik  pārskaities ir mans tevs. Jaunais cilvēks runāja 
vienaldzīgi, automātiski, acis nodūris, vienīgi satrauktās plecu 
kustības liecināja par viņa naidīgo nostāju.

Bija jau vēls novakars, debesis zaigoja krāsu haosā, putni skan
dēja pēdējās dziesmas, un mājlopi, miermīlīgi maurodami, devās 
mums garām uz savām nakts nojumēm. Šai brīdī Āfrika ir v is 
skaistākā; un tepat norisa šis nožēlojamais, nejēdzīgais skats, no 
kura neviens neko neguva.

Pēdīgi mans tēvs paziņoja:
—  Es negrasos strīdēties. Kazas es paturu sev.
V ecais virsaitis atkal ierunājās savā valodā:
—  Tas nozīmē —  kad iestāsies sausums, maniem ļaudīm būs 

jāmirst badā.
—  Tad ej uz policiju, —  sacīja mans tēvs kā uzvarētājs.
Protams, ko teikt vairs nebija.
V ecais vīrs sēdēja klusēdams, galvu nodūris, rokas bezpalīdzīgi 

nokāris pār kaulainajiem  ceļgaliem. Tad, jaunajiem vīriešiem  pie
palīdzot, viņš uztrausās kājās un nostājās aci pret aci ar manu



tēvu. V iņš atkal bargā balsi kaut ko sacīja, tad pagriezās un de
vās uz savu ciemu.

—  Ko viņš teica? —  vaicāja mans tēvs jaunajam vīrietim, kas, 
neskatīdamies viņam acīs, neveikli iesmējās.

—  Ko viņš teica? —  mans tēvs neatlaidās.
Mūsu pavārs stāvēja, taisni izslējies, ne vārda nebilzdams, 

uzacis saraucis. Tad viņš sacīja:
—  Mans tēvs teica, ka visa šī zeme —  šī zeme, ko jū s  saucat 

par savu, ir viņa zeme un pieder mūsu ļaudīm.
To paziņojis, viņš sekoja savam tēvam biezoknī, un mēs viņu 

vairs neredzējām.
Mūsu jaunais pavārs bija ieceļotājs no Njasalendas, taču viņam 

no cēluma nebija ne vēsts.



Kad policists nākamo reizi gāja apgaitā, viņam tika atstāstīts šis 
notikums. Viņš piezīmēja:

—  Šim kraalam nav tiesību šeit atrasties; tam jau sen vajadzēja 
būt pārceltam. Nesaprotu, kāpēc neviens neko šai ziņā vēl nav 
darījis. Nākamnedēļ man būs saruna ar vietējo pilnvaroto. Svēt
dien es noteikti spēlēšu tenisu.

Pēc kāda laika mēs dabūjām dzirdēt, ka virsaitis Mšlanga un 
viņa ļaudis pārcelti divsimt jūdžu uz austrumiem, uz iedzimto īsto 
rezervātu, un drīz valdības zeme kļūs pieejama baltajiem kolo
nistiem.

Apmēram pēc gada es atkal devos apskatīt ciemu. Tur vairs ne
bija nekā. Būdu vietā rēgojās sarkanu dubļu uzkalniņi, kurus klāja 
gari satrunējušu niedru vāli ar balto skudru iestaigātām, sarka
nām ejām. Ķirbju stīgas vijās visur: gan ap krūmiem, gan ap 
apakšējiem koku zariem, tā ka milzīgās, dzeltenās bumbas ripinā
jās zem kājām un šūpojās virs galvas; tā bija īsta ķirbju skate. 
Krūmi bija kupli saauguši, spilgti zaļā zāle lekni sazēlusi.

Kolonists, kuram, par laimi, būs piešķirta šī auglīgā, jaukā ieleja 
(ja viņš izvēlējies apstrādāt tieši šo gabalu), negaidot ieraudzīs, ka 
maisa lauka vidū stiebri izauguši piecpadsmit pēdu augsti un v ā 
lītes no smaguma zemu noliekušās, un pārsteigts nodomās, ka ne
jauši uzgājis necerētu bagātības āderi.



Č1NUA AČEBE, 

nigēriešu rakstnieks

CIKIJS UN UPE

CIKIJS ATSTAJ DZIMTO CIEMU

Čikijs dzīvoja gauži parasti —  ar māti un divām māsiņām ciemā, 
ko sauca par Umuofiju. Tēvs nomira, kad Čikijs vēl bija mazs, un 
māte sitās vai nost, lai paēdinātu un apģērbtu trīs bērnus. Augām  
dienām viņa rosījās dārzā —  ravēja un laistīja jamsu, manioku, 
maisu un pupas. No tā viņi arī pārtika. Bez tam mātei bija vēl cits 
pelņas avots —  viņa tirgū pārdeva kaltētas zivis, palmu eļļu, 
petroleju un sērkociņus.

Čikijam  bija jau apritējuši vienpadsmit gadi, taču viņš vēl ne
kur nebija bijis. Kā piedzima, tā arī dzīvoja savā ciemā. Bet tad 
reiz māte sacīja, ka viņš brauks dzīvot pie tēvoča uz Onitšu1. Tē
vocis strādāja par speciālistu diezgan ievērojam ā firmā, un māte 
ar to varen lepojās. Čikijs kļuva pārmēru priecīgs. Šis ciems v i
ņam pagalam bija apnicis. Tagad viņš aizbrauks uz pilsētu, uz 
īstu, lielu pilsētu. Nez kāda tā būs? . . .

Pēc trim dienām atbrauca tēvocis, lai paņemtu Čikiju līdzi. Tur
klāt nevis viens, bet ar kalpu, jautru, valodīgu cilvēku, kas v i
ņam visur sekoja pa pēdām.

M aikls —  tā sauca tēvoča kalpu —  uzreiz sadraudzējās ar Č i
kiju. C ik daudz interesanta M aikls zināja stāstīt! Viņu pagalmā, 
viņš sacīja, esot ūdenskrāns. No tā tek ūdens. Un tecini to, cik 
gribi. Netici? Jā, grūti bija tam noticēt. Taču Maikls nozvērējās 
visbriesm īgākajā vīzē —  pielika labās rokas rādītājpirkstu pie mē
les, bet pēc tam izstiepa roku pret debesīm. Čikijs no prieka vai 
valodu zaudēja: viņam ik rītu vairs nevajadzēs iet uz upi pēc 
ūdens.

Cik daudz krūku bērni nesadauzīja, atgriežoties no upes mājās: 
taciņa bija tik nelīdzena un akmeņaina! Onitšā viņam nebūs jā 
klausās mātes vaimanāšanā sasisto krūku dēļ. Un vēl kas —  viņš 
dzīvos ar skārdu apjumtā mājā, nevis nožēlojamā būdelē, kas klāta 
ar palmu lapām. Pēc M aikla vārdiem, tur viss bija brīnumjauks!

Patiešām, Č ikijs bija bezgala priecīgs. Taču, kad pienāca brīdis 
atvadīties no mātes un māsām, viņš pēkšņi ieraudājās. Māsas, viņā

1 Onitša — pilsēta N igēras krasta N igērijā.



skatīdamās, arī laida raudas vajā. Pat mātei acīs sariesās asaras. 
Viņa uzlika roku Čikijam  uz galvas un klusu sacīja:

—  Laimīgu ceļu tev, dēliņ! Klausi visur tēvoci! Onitša ir liela 
pilsēta. Pielūko, neklaiņo viens apkārt: ir ļaundari, kas bērnus zog. 
Un neej klāt pie upes, ielāgo to! C ilvēki ik gadu tur noslīkst. . .

V iņa deva Čikijam  vēl milzumu derīgu padomu. Viņš visu laiku 
māja ar galvu, ik pa brīdim iešņaukādamies: nez kāpēc raudot de
guns allaž ir mikls?

—  Neraudi, mīlulīt, —  beidzot bilda māte. —  Tu jau esi pavisam 
liels. Bet lieliem zēniem neklājas raudāt!

C ikijs noslaucīja piedurknē asaras un paņēma rokās koka lādīti, 
ko māte bija nopirkusi ceļam no ciema namdara Džeimsa. Lādītē 
atradās mācību grāmatas un mūsu varoņa mantas.

—  V ai neiesim? —  vaicāja tēvocis, pacietīgi gaidīdams, kamēr 
C ikijs atvadās no mātes. —  Jāpasteidzas, citādi palaidīsim garām 
autobusu.

Cikijs uzlika lādīti uz galvas un devās tēvocim  nopakaļis. Tā 
viņi nogāja pusjūdzi1, līdz šosejai, pa kuru uz Onitšu brauca auto
buss, ne jau gluži autobuss, bet, pareizāk sakot, parasts smagais 
automobilis ar slēgtu kravas kasti un soliem, kur sēdēt. Tā bija 
pagalam veca mašīna, saukta «Lēnāk brauksi, tālāk tiksi». A r  lie
lām grūtībām tā rausās augšā neskaitāmajos pakalnos un paugu
ros. Bet, kad ceļā gadījās stāva krauja, šoferis līda laukā no ka
bīnes un bāza zem pakaļējiem  riteņiem resnu kārti, lai smagais 
automobilis nenoripotu no nogāzes un neapmestu kūleni. Dažkārt 
šoferis lūdza, lai pasažieri izkāpj, un tie stūma mašīnu no mugur
puses. Tādējādi «Lēnāk brauksi, tālāk tiksi» vilkās uz četrdesmit 
jūdžu attālo Onitšu kādas trīs stundas vai pat ilgāk. Gadījās, ka 
autobuss pavisam apstājās: tajā kaut kas vai nu pārdega, vai 
arī pārplīsa. Tādās reizēs ceļojums ilga visu dienu vai pat divas.

Taču Čikijam  laimējās. «Lēnāk brauksi, tālāk tiksi» ne reizes 
nesalūza un apstājās, vienīgi kad bija pārvarētas augstas nogā
zes, un arī tad tikai īstu brīdi, lai ielietu radiatorā ūdeni.

Tā Cikijs laimīgi tai pašā dienā nokļuva līdz Onitšai.

CIKIJS ONITŠA

Sākumā Čikijam  daudz kas pilsētā likās svešāds un nesaprotams. 
Kaut vai tie paši laupītāji, bērnu zagļi un citi ļaundari. Māte bija 
stāstījusi, ka pilsētā to ir cik uziet, bet Cikijs, lai kā skatījās,

1 Jūdze — garuma mērs, apmēram 1,5 km.



nekādi nevarēja noteikt, kurš pilsētnieks ir zaglis, kurš ne. Umuo- 
fijā  visi zagļi bija kā uz delnas: ciema iedzīvotāji labi zināja, kurš 
kaimiņš palaiž nagus. Turpretim šeit ļaudis gadiem ilgi dzīvoja zem 
viena jumta un cits citu nemaz nepazina. Č ikijs pastāstīja par 
savām šaubām Maiklam. Bet tas tikai paraustīja plecus. Kaimiņi? 
Šeit par kaimiņiem neviens neliekas zinis. V ari kaut vai nomirt 
savā kambarī, bet blakus aurēs gramofons. Kaimiņš tā arī nedabūs 
zināt, kas notiek viņpus sienas.

Čikijs to nekādi nespēja apjēgt.
Taču laiks ritēja, un pēc dažiem mēnešiem Čikijs pilsētā jutās 

kā savās mājās. Skolā viņš sadraudzējās ar zēniem, un par viņa 
labāko draugu kļuva zēns, vārdā Semjuels.

Semjuels labi spēlēja futbolu. Ai, kā viņš mācēja apvest preti
nieku! Un, kad viņš jo  sevišķi izcēlās skolas mačos, līdzjutēji kā 
traki sita plaukstas un auroja: «Sem! Sem!»

N ecik ilgi —  ari Č ikijs iem ācījās spēlēt futbolu, un draugi 
iesauca viņu par C āli1. Bet, tā kā viņa vārds jau bija Čikijs, zēni 
nolēma viņu tā arī saukt par Čikiju.

No sava drauga Semjuela Čikijs pirmo reizi dzirdēja, ka pār Ni- 
gēras upi ar prāmi var pārcelties pāri —  turp un atpakaļ.

—  Esmu vizinājies jau simtiem reižu! —  Semjuels lielījās. —  T i
kai seši pensi2 uz vienu pusi. V ai saprati?

—  Saprast jau sapratu, —  nopūtās Čikijs. —  Bet man nav 
naudas.

—  Ei nu, ei? —  nobrīnījās Semjuels. —  Tāds dūšīgs puisis un 
nevar sadabūt sešus pensus! Man kauns tevis dēļ!

Čikijam  arī pašam sametās kauns. Un, lai draugs to nemanītu, 
viņš sameloja:

—  Ta nē jau. Nauda man vispār ir, tikai pie tēvoča.
—  Tad paprasi, lai no tās viņš iedod tev  šiliņu. Kāda jēga no 

naudas, ko nedrīkst tērēt?
—  Z in i. . .  pašlaik nav ērti. —  Č ikijs nosarka. —  N av īstais 

laiks.
—  Laiks! Laiks! Laiks negaida! —  Semjuels atkārtoja iemīļoto 

viņu skolotāja sakāmvārdu. —  Un vispār, vai tad tu nezini: pār 
upi būvē tiltu. Un, kad to uzbūvēs, prāmja vairs n eb ū s. . .

Taisnību sakot, Č ikijs par šo tiltu bija jau dzirdējis, taču Sem
juela vārdi tik un tā bija aizskāruši viņu vārīgā vietā.

Pēc dažām dienām zēni no viņa klases atkal uzsāka sarunas par 
upi. Šoreiz viņi runāja par Asabu —  pilsētiņu viņpus Nigēras.

1 Angļu valodā vārdu «cālis» izrunā «čik» (chick) vai «čikin» (chicken).
2 Penss — sīka A nglijas monēta. '/12  šiliņa. V ienā m ārciņā sterliņu ir  20 ši

liņu.



—  Bet vai jūs zināt, —  Semjuels iesāka, —  ka, nokāpjot no 
prāmja, tūdaļ var nokļūt Rietumnigērijā?

Zēni nopriecājās: izrādās, ka viņi jau bija paspējuši pabūt 
Rietumnigērijā!

—  Jā, jā, —  viens no viņiem, vārdā Ezekiels, pievērsās Čiki- 
jam. —  No Asabas iet ceļš taisni uz Lagosu!

—  A k, Lagosa! —  Semjuels pievienojās. —  Tā tik ir pilsēta! 
Gandrīz kā Londona. Es gan neesmu bijis Asabā, bet ne jau velti 
to sauc par otro Lagosu.

Zēni iesmējās. V iņ i allaž aizrautīgi klausījās Semjuelā. Viņam 
patika atdarināt pieaugušos, sevišķi runā, un zēniem tas bija pa 
prātam.

Bet Č ikijs tobrīd domās bija tālu aizklīdis —  viņš atradās 
Rietumnigērijā. Tas tik bija nosaukums! Viņam  patika dažādi ne
parasti un skanīgi vārdi un teicieni, ko nekad vēl viņš nebija dzir
dējis, kā, piemēram, «Sapnis vasaras naktī», Menas sala1 un tagad 
šī R ietum nigērijā. . .

ClKIJS UPES KRASTA

Izrādījās, ka Č ikija  tēvocis ir ļoti nopietns un stingrs cilvēks. 
Viņš runāja maz, tikpat kā nesmējās, ja  nu vienīgi, kad dzēra alu 
vai palmu vīnu ar kaimiņu misteru Nvanu vai ar kādu no saviem 
nedaudzajiem draugiem. Viņš vienmēr dusmojās, kad Č ikijs ro
taļājās ar zēniem. Tēvocis uzskatīja, ka rotaļas ir «velta laika tērē
šana», un viņam patika atkārtot, ka skolēniem no rīta līdz 
vakaram jākaļ likumi un jārisina uzdevumi.

Kaimiņš misters Nvana ar Č ikija  tēvoci bija vienis prātis. Kai
miņš savus bērnus turēja stingrās rokās: viņi uzdrošinājās rotājā
ties un draiskoties, tikai kad tēva nebija mājās. Un vispār, šis 
N vana izraisīja Č ikijā pretīgumu. Kaimiņš bija resns, ģērbās ne
vīžīgi un mūžam oda pēc vīna. Nvana runāja smalkā, derdzīgā 
balsī, un apaļajā sejā šaudījās mazas, šauras ačeles.

Par mācībām Čikijam  bija savs viedoklis. Tas saskanēja ar otru 
(vienu mēs jau minējām) iemīļotu skolotāja cittautu parunu —  
«Darbs ar izpriecām lai mainās —  tad plauks dzīve jaukās 
ainās!». Č ikijs jau sen gribēja pateikt tēvocim  šo parunu un pa
stāstīt arī par viņu skolotāju un savu karsto vēlēšanos, tomēr nez 
kāpēc aizvien nevarēja saņemties.

Kādā jaukā dienā, tā bija sestdiena, viņš pēdīgi piegāja pie

1 «Sapnis vasaras .nakti» — V. Šekspīra •komēdija; M cna — sala starp Angliju 
un Ziemeļīriju.



tēvoča, kurš skuvās, un palūdza no viņa vienu šiliņu. Tēvocis tā, 
kā stāvējis —  ar mazu spogulīti kreisajā rokā un bārdas nazi la
bajā — , pagriezās ar saziepēto seju pret Cikiju un stingri nopra
sīja:

—  Kam tev vajadzīgs šiliņš?
—  Es gribētu . . .  ar prām i. . .  aizbraukt uz Asabu, kamēr vēl nav 

uzbūvēts tilts! —  viņš ar izmisīgu apņēmību sacīja.
—  Ko? Tu esi galīgi jucis? —  nez kāpēc iekaisa tēvocis. —  Uz 

vietas pazūdi no šejienes! Skaitu līdz trīs: viens, d iv i . . .
C ikijs negaidīja, kad viņš izteiks «trīs», un kā bulta izšāvās no 

istabas.
Labu laiku pēc šā notikuma viņš staigāja ar sarūgtinājuma asa

rām acīs.
«Uzrakstīšu māmiņai un palūgšu, lai viņa atsūta naudu,» viņš 

jau nosprieda, taču tūliņ atcerējās, ka māte stingri jo stingri bija 
piekodinājusi ne tuvu neiet upei. Ko darīt? C ikijs pagalam no
skuma.

Bet šās nelaimīgās dienas vakarā par māsasdēla lūgumu tēvo
cis pastāstīja savam kaimiņam —  misteram Nvanam. A r  troksni 
nolicis uz galda glāzi ar vīnu, tas skaļā balsī iesmējās, bet acis v i
ņam pēkšņi ļauni iezalgojās.

—  Re, ko izdomājis —  Asaba! Tas taču ir pavisam tuvu. Kāpēc 
lai viņš tādā gadījumā neaizbrauktu taisnā ceļā uz Lagosu, ko? 
H a-ha-ha. . .  —  V iņš strauji pagriezās pret Čikiju. —  Tikai neiedo
mājies to darīt, vai saprati?

«Kas tad viņam?» nosprieda C ikijs izbrīnījies un aizvainots, to
mēr pajautāt neiedrošinājās.

Čikija  tēvocis nebija vēl precējies. Visus mājas darbus veica 
kalps Maikls. Viņš gāja uz tirgu iepirkties, gatavoja pusdienas, 
m azgāja un gludināja veļu. C ikijs mazdrusciņ Maiklam palīdzēja: 
m azgāja traukus un šad tad uzslaucīja istabas. Dzīvoklī pavisam 
bija divas istabas: mazi, tumši kambarīši, kas nepavisam neatgā
dināja tos, par kādiem bija sapņojis Čikijs. Un vispār tēvocis ne
maz nebija tik bagāts, kā sākumā Cikijs bija domājis. Pirmajā 
istabā, tajā, kas bija labāka, dzīvoja pats tēvocis. Turpat atradās 
visas viņa lādes, čemodāni un vēl virtuves trauki, kuri katru dienu 
pēc vakariņām tika nolikti zem lielās dzelzs gultas. Otrajā istabā 
stāvēja apaļš galds ar krēsliem, skaļrunis uz paliktņa kaktā, eta- 
žere un vēl dažas sīkākas lietas; tās var arī neminēt. Šajā istabā 
gulēja M aikls un Cikijs. Vakaros viņi piestūma galdu un krēslus 
pie sienas un uz grīdas izklāja mašas.



Jau kopš pirmās dienas Čikijam  ne visai bija paticis gulēt uz 
grīdas, un viņš ar skumjām atcerējās bambusa gultu mātes mājelē. 
Viņam vēl šis tas šajā mājā nepatika. Piemēram, blaktis. Palaikam 
M aikls apsmidzināja mašas ar petroleju, bot pēc divām trim die
nām blaktis parādījās no jauna. Bez tam Č ikiju nomāca daudzie 
šās mājas iemītnieki. VīTieši, sievietes, bērni —  kādi piecdesmit 
cilvēki desmit istabās. Tur vai traks varēja kļūt! Vairum s ģimeņu 
mitinājās vienā istabā. Un tāpēc, ka viņi bija tik neiedomājami sa
spiesti, un tāpēc, ka vienuviet dzīvoja tik daudz svešu cilvēku, 
mūžam izcēlās strīdi. Gan malkas dēļ, gan tādēļ, ka pagalms nav 
uzkopts, gan tādēļ, ka pēc kārtas netiek mazgāta vannas istaba un 
mazmāj iņas.

Mazmājiņas bija tikai divas. V iena —  pieaugušajiem, otra —  
bērniem. Un abas divas piegānītas, sevišķi bērnu. V irs atejām ču- 
m ēja un mudžēja milzīgas mušas, tik lielas Čikijs savā ciemā ne
bija redzējis. Mušas viņu bija pagalam nomocījušas, tā ka viņš 
gandrīz vai jutās vīlies arī pašā pilsētā.

Tomēr Onitšā bija arī kaut kas interesants.
Katru sestdienu, piemēram, M aikls gāja uz lielo tirgu iepirkties. 

Bieži vien, kad vajadzēja iegādāt vairāk produktu, viņš ņēma līdzi 
Čikiju. Čikijs, protams, produktus nepirka, viņš vienīgi palīdzēja 
Maiklam nest grozus uz mājām. Taču tik un tā viņam šie gājieni 
uz tirgu patika. Kamēr M aikls kaulējās, Č ikijs nogāja malā un 
raudzījās Varenajā Upē —  tā rāmi pludināja ūdeņus pretī okeā
nam. V ai arī vēroja zvejniekus, kas vieglās laiviņās vagoja upes 
ūdeņus. Dažās mitinājās cilvēki: Č ikijs redzēja palmu lapu jumtus. 
Klasesbiedri bija stāstījuši viņam, ka zvejnieki mēnešiem ilgi dzī
vojot tādos laivu mitekļos. Taču visvairāk Čikijam  patika vērot 
prāmi. Viņam tas šķita neapjaušami liels. Č ikijs agrāk pat iedomā
ties nebija varējis, ka pa ūdeni var kustēties tāds milzenis.

Bet skolotājs bija sacījis, ka Portharkortā un Burutu1 kuģi esot 
vēl lielāki.

«Kam gan vajadzīgi tik milzīgi kuģi?» Č ikijs brīnījās. «Pat zv e j
nieku laivā ir vietas uzreiz vairākiem  cilvēkiem!»

Jo ilgāk Č ikijs skatījās uz upi, jo kvēlāk vēlējās nokļūt Asabā. 
Tikai kur lai ņem naudu? To viņš nezināja. Tomēr cerības nezau
dēja.

—  Reiz, r e iz . . .  —  viņš klusu dungoja.
Reiz viņš tomēr dosies sengaidītajā ceļojumā, bet pēc tam . . .  lai 

notiek kas notikdams!

1 N igērijas ostas A tlantijas okeāna krasta.



IZLUTINĀTAIS EZEKIELS

Čikijs bija tā aizrāvies ar naudas meklēšanu ceļojumam, ka tik 
tikko neiekūlās nelaimē.

Izrādījās, ka viens no skolas draugiem, proti, Ezekiels, ir pa
galam nekrietns puisis. Viņš, tāpat kā, starp citu, Čikijs, mātei bija 
vienīgais dēls, pārējiem  četriem bērniem labpatika piedzimt par 
meitenēm.

Ezekiela māte tirgojās ar audumiem Onitšas tirgū un par to



ieguva prāvu naudu. Viņa bija viltīga un izmanīga sieviete, taču 
ne visai saprātīga māte; viņa Jāva, lai viņas atvase dara, ko grib. 
Trīs kalpi veica mājā visu. Tiesa gan, retumis māte lika meitām 
nomazgāt traukus vai atnest no krāna ūdeni. Bet Ezekiels neda
rīja nekā. «Mājas darbi domāti tikai kalpiem un meitenēm,» ne 
vienu reizi vien atkārtoja māte, un Ezekiels šos mātes vārdus bija 
pamatīgi ielāgojis. Zēns allaž izgāja cauri sveikā. Viņam, piemē
ram, bija tīrais nieks nakti «ielīst» zupas katlā un izvilkt no tu
rienes gabalu gaļas vai zivi. Pret rītu zupa ieskāba, un māte par 
to sodīja kalponi. Reiz viena no māsām zaglēnu atklāja —  no 
rīta viņa pamanīja, ka brāļa pirksti notriepti ar biezu mērci. 
Ezekiels ņēmās atrunāties, un māte viņam noticēja.

Kad Ezekiels paaugās, viņš slepus ņēma no mātes naudu. Starp
brīžos palaidnis par šo naudu pirka kārumus: akaru, maimai, 
zemesriekstus, dažreiz pat paciņu ārzemju cepumu vai kārbu kon
servētas gaļas un par šiliņu smalkmaizīti. Viņš ar devīgu roku 
visu to izdāļāja draugiem.

N av vārdam vietas, tāds «naudīgs» puisis starp klasesbiedriem 
ātri vien  kļuva slavens. Draugi par viņu bez sava gala jūsmoja. 
«Puisis uz goda!» viņi sacīja. «Liels cilvēks!» Protams, viņiem  ne 
prātā nevarēja ienākt, kur viņš ņem naudu.

Bet tad Ezekiels izdarīja patiešām kaut ko neparastu.
«Tā tik ir galviņa! Tas tik ir žiperis!» sākumā atzinīgi izteicās 

viņa draugi un cienītāji, bet v ē lā k . .. Taču paklausīsimies, ko par 
to teiks skolas direktors.

Ezekiels bija kaut kur sadabūjis triju A n glijā  dzīvojošu v ie n 
audžu adreses; šie angļu skolēni gribēja sarakstīties ar nigēriešu 
zēniem. V iņš uzrakstīja visiem  trim vēstules un lūdza —  vienam, 
lai tas atsūta naudu, otram —  fotoaparātu, trešajam —  pāri zābaku. 
Pēdējā vēstulē Ezekiels ielika pat no papīra izgrieztu labās pēdas 
mēru. Taču viņš nelūdza, lai viņam šīs mantas tāpat vien atsūta! 
V iņš apsolīja katram pretī aizsūtīt —  iegaum ējiet —  ne vairāk, ne 
mazāk kā leoparda ādu! Interesanti, kā viņš grasījās savu solījumu 
izpildīt? Taču nez vai viņš par to domāja. Piebildīsim vēl, starp 
citu, ka Ezekiels ne reizi mūžā nebija redzējis ne leopardu, ne 
leoparda ādu.

Pēc mēneša uz viņa vārda no A nglijas pienāca naudas pārve
dums par desmit šiliņiem. Ezekiels parādīja mātei pārvedumu, un 
viņas seja izplūda smaidā. «Gudrinieks!» Tas bija viens no tiem 
m aigajiem vārdiem, ar kādiem māmuļa palaikam apveltīja savu 
mīluli. Tad viņa paņēma to pie rokas un aizveda uz pastu saņemt 
naudu.

Tieši tad Ezekiels pastāstīja draugiem par savu «varoņdarbu»,



ar kuru viņus pagalam satrieca. «Esi gan tu brašulis! V ella pul
veris!» viņi ar skaudību atkārtoja, sastājušies viņam apkārt.

Tai pašā dienā daudzi Ezekiela un Č ikija  klasesbiedri ķērās rak
stīt vēstules uz Angliju. Čikijam  arī laimējās dabūt divas adreses, 
taču viņš tā arī nevarēja aizsūtīt pēc šīm adresēm vēstules, jo 
markām nebija naudas. «Nekas,» viņš prātoja, ejot no skolas uz 
mājām, «sadabūšu kaut kur sešus pensus un tūlīt pat aizrakstīšu 
angļu zēniem vēstules. Palūgšu no viņiem desmit šiliņu, bet varbūt 
arī veselu sterliņu mārciņu. Tad vizināšos pa Nigēru turp un 
atpakaļ, cik tik uziet!» Viņš nopūtās. «Angļi gan laikam ir bagāti. 
Pat viņu bērni var svaidīties ar tādu naudu!» Viņš redzēja Ezekie- 
lam atsūtīto angļu zēna vēstuli. Zēnu sauca —  Džons Smits, un 
viņam bija tikai divpadsmit gadu. «Iedomājies: veseli desmit šiliņi 
divpadsmit gadu vecumā! Aizsūtīja tos svešam puisim —  taču pa
šam no tā ne silts, ne auksts! Bet nez kāpēc šim Džonam ieva ja
dzējies leoparda ādas? N av gan tie angļi norm āli...»

Un, jāsaka, Čikijam  laimējās, ka viņam nebija naudas, lai no
pirktu markas. Tad gan viņš būtu iekūlies ķezā kopā ar savu Eze- 
kielu!

Pagāja dažas dienas, un pēkšņi skolas direktors iesauca Ezekielu 
pie sevis kabinetā. Tad tika aizsūtīts pēc pieciem Ezekiela klases
biedriem. Bet pēc stundas, kad bija noskanējis pēdējais zvans, di
rektors lika sapulcināt visus skolēnus, ļoti bargs un nikns izgāja 
pie viņiem un sacīja:

—  Šodien pirms stundas es saņēmu vēstuli no angļu skolas di
rektora. —  Viņš pacēla uz augšu gaišzilu aploksni, lai visi to re
dzētu. —  Šās vēstules saturs sagādāja man sāpes un kau n u . . .  Es 
nemūžam nebūtu varējis iedomāties, ka manu skolēnu vidū ir 
k rāp n ieki. . .

Un direktors pastāstīja par Ezekiela izdarībām.
—  Padomājiet, kādu neslavu jūs esat sacēluši mūsu skolai, —  

direktors sacīja, vērsdamies pie Ezekiela un pārējiem pieciem zē
niem, kas bija rakstījuši uz Angliju. —  Padomājiet, kādu neslavu 
jūs esat sacēluši mūsu dzimtenei N igērijai! —  viņš iesaucās, un 
visi skolēni reizē smagi nopūtās. —  Padomājiet par Anglijas sko
lēniem, kuri šo sešu afēristu dēļ tagad pret N igēriju izturēsies kā 
pret blēžu zemi.

Daži skolēni iespurdzās, izdzirduši svešu vārdu —  «afērists».
—  Jā, jā, afēristi! —  direktors atkārtoja. —  Viņi apkaunojuši 

mūs, mūsu skolu! V ai jums tas patīk?
—  Nepatīk, ser! —  visi kā viens atbildēja.
—  Pateicieties par to šiem sešiem stulbeņiem!



Skolēni atkal iesmējās —  visus bija uzjautrinājusi vēl viena 
iesauka, kuru viņu biedriem bija devis skolas direktors.

Ceļgaliem  trīcot, C ikijs domāja par to, ka ari viņš tagad būtu 
stāvējis kopā ar šiem sešiem visas skolas priekšā, ja vien pirms 
dažām dienām bijusi viņam nauda. Viņam sametās žēl Ezekiela 
un pārējo, jo sevišķi drauga Semjuela.

Direktors runu turpināja. Viņš teica, ka Semjuels saņems vis
vieglāko sodu, turpretim Ezekiels vissmagāko. Kāpēc? Jo Sem
juels, kaut ari lūdzis atsūtīt viņam fotoaparātu, tomēr nav solījis 
leoparda ādu. Runas beigās direktors cieši jo cieši visiem  skolē
niem piekodināja neaizmirst, ka diedelēt ir kauns.

—  Diedelnieks pirmām kārtām neciena pats sevi, —  viņš sa
cīja. —  Viņam nav kauna un pašlepnuma. Tādiem cilvēkiem  mūsu 
skolā vietas n a v !. . .

Tad noziedznieki tika sodīti. Ezekiels saņēma divpadsmit sitienu 
ar nūju, Semjuels dabūja sešus, bet pārējie deviņus. Ezekiels brēca 
kā aizkauts. V akarā pie skolas direktora mājās ieradās Ezekiela 
māte un sarīkoja grandiozu traci.

Kopš šās nelaimīgās dienas Ezekiels dabūja ne mazumu jaunu 
iesauku: Leoparda Ada, Afērists un Afērists Diedelnieks. Un tikai 
visīstākie draugi, tāpat kā agrāk, godāja viņu par V ella  Pulveri!

KURŠ ATSAUCAS UZ VĀRDA ABRAHAMS?

Pēc notikuma ar leoparda ādām Cikijs vairs tik kvēli nevēlējās 
pārcelties pāri Nigērai. Pie tam —  kur viņš dabūs tik nepiecie
šamo šiliņu? Varbūt palūgt kādam? Tomēr nē. Ai, kā toreiz direk
tors rāja diedelniekus! Tā var kļūt par visas skolas kauna traipu. 
V ienīgā cerība, ka varbūt atradīsies kāds lāga cilvēks, kas pats 
uzdāvinās viņam šiliņu. Bet diez vai tāds atradīsies? Tas ir jautā
jums. Vislabāk, protams, šo iedomu vispār no galvas izmest. Iz
mest? V iegli p ate ik t. . .

Semestra pēdējā dienā visi skolēni, kā vienmēr, posa skolu un 
tās apkārtni. Zēni pļāva zāli sporta laukumos, meitenes mazgāja 
un uzkopa klases telpas. Viņu klase strādāja netālu no mango 
koka ar kārdinošiem, gataviem augļiem, kurus aiztikt skolēniem 
bija stingri jo  stingri aizliegts. Reizumis gan viņi pašķielēja uz 
dzeltenajiem, iegarenajiem  augļiem un tikai izdvesa: ak vai, kā
pēc gan nekad nevar dabūt to, ko sirds kāro!

Pēc Semjuela komandas viņi reizē atvēzēja sirpjus un skandēja 
vecu cietumnieku dziesmu. Ezekielam tā ļoti patika, un viņš bija 
iemācījis visai klasei to dziedāt.



Semestra pēdējā diena allaž ir līksma un bezrūpīga, skolēni v ie 
nīgi nobažījušies mazdrusciņ par to, kādas semestrī būs atzīmes. 
Jo tieši šajā dienā tiek paziņoti pārbaudījumu rezultāti. Protams, 
tie nav pārcelšanas pārbaudījumi, tom ēr. . .  Kurš gan grib būt 
pēdējais sekmju ziņā?

Bet tad apklusa dziesma, un tajā pašā mirklī atskanēja direktora 
balss:

—  Ābraham!
«Nez kurš tas ir?» Č ikijs nodomāja un iztaisnoja notirpušo mu

guru. V ē l daži zēni sekoja viņa piemēram. Un iekrita!
Direktors piesauca klāt tos, kas bija atskatījušies, dzirdot vārdu 

Ābrahams, un aizsūtīja stiept skolas misionāra mantas uz tuvējo 
Okikpes ciemu.

—  Tas jums par sodu, ka bijāt pārmērīgi ziņkārīgi. —  Direk
tors iesmējās un pastāstīja pie reizes fabulu par pērtiķi, kas aiz 
ziņkārības nokļuva būri.

Pagalmā visi ņirdza par nelaimes putniem, kas bija iekūlušies 
ķezā.

Līdz Okikpei pavisam bija sešas jūdzes —  četras līdz Nkasas 
upei un aiz tilta vēl divas. Turklāt noskaidrojās, ka tilts neseno 
lietavu laikā izskalots. Misionāra iedzīve un septiņi jaunie nesēji 
tika atvesti pie upes, kur viņiem vajadzēja celties pāri Nkasai, 
taču ne jau tikai brist pār straujo upi, bet nest arī mantas.

Kravas mašīnas šoferis, jauns un jautrs puisis, centās iegalvot 
zēniem, ka upe šai vietā ir sekla. Tomēr viņi bija pagalam nobi
jušies, it sevišķi Čikijs, jo viņš taču neprata peldēt.

Zēni sasēdās kravas kastē. Sprauslādama un veldama melnu 
dūmu mutuļus, mašīna aizripoja pa nelīdzeno ceļu. Č ikijs jutās 
pavisam nelāgi, kā uz nāvi notiesāts. Bet tad gados vecākie zēni 
ņēmās baidīt viņu visādām izdomām. A cis bolīdami, rokas vēcinā
dami, viņi stāstīja par cilvēkiem , kas bija noslīkuši šajā upē, brie- 
not tai pāri.

—  Tur dibenā ir tādi akmeņi, ka vai nu, —  atkārtoja lamzaks 
Marks, saukts par Tēvaini. —  Paspersi soli sānis —  un cauri ar 
tevi būs!

Brīdi klusējis, viņš vēl pielēja eļļu ugunī:
—  V akar satiku vienu no viņa krasta. Tas saka —  pie tilta ir 

apmēram piecas pēdas dziļš'.
Marks vienmēr runāja nopietni, pārliecinoši; tas nekas, ka viņš 

mācījās uz vieniem  divniekiem.

1 V airak nekā pusotra metra.



—  N e -e . . .  es n eiešu . . .  —  Čikijs nobijies bilda.
—  Pareizi, neej! —  Tēvainis uzjautrinājās. —  Pagaidi šeit 

krastā, kamēr uzcels tiltu! —  Un viņš skaļā balsi iesmējās, apmie
rināts par savām izdarībām.

Ieķiķinājās arī pārējie zēni —  tie, kas bija par Čikiju  vecāki.
Kravas mašīna piebrauca pie upes un, pēdējo reizi nospraus

lājusies, piestāja pie paša ūdens. Šoferis nocēla no mašīnas misio
nāra bagāžu, un Marks paziņoja, ka mantas jāsadala līdzīgi.

—  Tā kā mēs mācāmies visi vienā klasē, mēs visi esam v ie 
nādi. —  Tā viņš tieši uzskatīja un gribēja, lai arī citi tā domā.

Taču šoferis bija lāga cilvēks un iedeva Čikijam  nest tikai vienu 
nelielu grozu.

Zēni noģērbās, sasēja drēbes sainī un kopā ar misionāra man
tām uzlika uz galvas.

M arks iebrida pirmais ūdenī un piesardzīgi devās uz priekšu. 
No viņa krasta šurp nāca daži vietējie  iedzīvotāji. Čikijam  dūša 
saskrēja p ap ē žo s ... «Ek, kas būs —  būs! Ja būs pāri v i
duklim —  griezīšos atpakaļ!» Viņš samiedza acis un devās M ar
kam pakaļ. Tie zēni, kas pirmīt bija lielījušies un smējušies kopā 
ar Tēvaini, pēkšņi zaudēja drosmi. Viņi bailīgi mīņājās krastā, cits 
citu ar elkoni bakstīdami.

—  Ej ta č u . . .
—  Nu nē, es iešu aiz te v is . . .
Bet Čikijs lēni, tomēr noteikti virzījās uz priekšu. Ūdens snie

dzās viņam jau pāri krūtīm, taču viņš negriezās vis atpakaļ, kā 
iepriekš bija nolēmis. Uzmanīgi ar kāju taustīdams upes dibenu, 
viņš gāja uz pretējo krastu. Piepeši Čikijam  slīdēja kāja, un viņš 
tik tikko nenokrita. Tomēr noturējās, un gandrīz tūdaļ ūdens līme
nis sāka kristies. Visbīstamākā upes daļa bija pārbrista! Č ikijs 
jutās aplam lepns. N okļuvis līdz otram krastam, viņš atskatījās: 
klasesbiedri joprojām  cīnījās ar straumi.

Atlikušais ceļa posms līdz Okikpes ciemam tika veikts bez se
višķiem starpgadījumiem. Taču Čikijam  pilnam pietika ar to, ko 
viņš bija pārdzīvojis, brienot pāri Nkasai. Bez mitas viņš atcerē
jās, kā gāja pāri straujajai upei, kā pieveica straumi, cik nobiju
šies bija gandrīz visi zēni, bet viņš ne! Tēvocis ne vienu reizi 
vien atkārtoja sakāmvārdu: «Tas, kurš pārpeldējis Vareno Nigēru, 
var noslīkt tās pietekā.» Tas nozīmēja, ka cilvēks, izturējis lielas 
grūtības, var nobīties no sīkumiem. Pēc cejojuma uz Okikpi Čikijs 
sakāmvārdu pārveidoja pēc savas gaumes: «Vai tas, kurš pārbri- 
dis Nkasu, bīsies doties ar prāmi pāri Nigērai?»



«SMADZEŅU TABLETES»

Tikai ap sešiem vakarā zēni atgriezās pilsētā. Skola bija jau 
slēgta, un viņi, brīdi vilcinājušies, devās pie direktora uz mājām: 
viņiem taču jādabū zināt pārbaudījumu atzīmes! Direktors iznāca 
viņiem pretī.

—  Tas ir labi, ka jūs tā satrauc pārbaudījumu atzīmes, —  viņš 
sacīja. —  V ienīgi visi nav tos nolikuši. Tu, Mark, esi izgāzies. Pā
rējie ir braši puiši!

Č ikijs kļuva gauži priecīgs, bet Marks —  tik negants, ka Čikijs, 
ko kājas nes, drāzās prom uz māju, jo  baidījās, ka Marks no dus
mām neuzsāk kautiņu.

Atrazdamies drošā attālumā, Č ikijs palēnināja soļus. Pēkšņi viņš 
atcerējās dzejoli, ko skolotājs nesen bija sacerējis:

Cietgalvis kāds īsu prātu 
Mācīties sāk akurāti,
Taču iedomība tāda 
Labas sekmes neuzrāda:
Ņemdams brangu zāļu kūri.
Nonāca viņš trako būrī.
Tā, par spīti pūlēm visām,
Viņš ir nesekmīgs pavisam!

Skolotājs bija sacerējis to drīz vien pēc tam, kad trīs neveiksm i
nieki no viņu skolas, sarijušies «smadzeņu tabletes», tik tikko ne- 
aizlaidās uz viņpasauli. Kāds negodīgs tirgonis bija pierunājis v i
ņus šīs tabletes nopirkt.

«Vai jūs zināt, kā tās spēcina atmiņu?» viņš centās pārliecināt 
zēnus. «It sevišķi pirms pārbaudījumiem.»

Zēni viņam bija noticējuši, nopirkuši tabletes un sarijušies tās 
pirms pašiem pārbaudījumiem.

V iņi bija atnākuši uz pārbaudījumiem ar tumšsartām sejām, blā
vām acīm un negaidot, samuldējuši tādas muļķības, ka tūdaļ tika 
aizvesti uz slimnīcu. No turienes neveiksmīgos gudriniekus iz
rakstīja tikai pēc piecām dienām.

—  Sakiet paldies, ka esat sveikā tikuši cauri, —  direktors šķi
roties viņiem bija sacījis. —  Jūs varējāt uz visu mūžu palikt ne
normāli.

Zēni tomēr vēlreiz bija mēģinājuši likt pārbaudījumus, bet ar 
kaunu izgāzušies. Jā, kāds tur brīnums! Skolā klīda valodas, ka 
ārsts «notiesājis» visus trīs uz mūža vājprātu. V ē l runāja, it kā 
viens no zēniem brucis virsū direktoram, kad tas ieradies viņus 
apmeklēt. Pēdējais ziņojums nāca no Ezekiela mutes.

Vārdu sakot, brēka bija liela. Klasesbiedri bez sava gala blenza



vārgajos, izdilušajos «tabletniekos», pūlēdamies viņu uzvedībā sa
skatīt kaut ko neparastu. Bija vajadzīga ne viena diena vien, iai 
visi pārliecinātos, ka viņi ir gluži normāli cilvēki. Tikmēr pār
baudījumi bija beigušies un sācies brīvlaiks.

Brīvlaikā skolotājs bija uzrakstījis savu slaveno dzejoli par 
«smadzeņu tabletēm». Viņš to skaļi nolasīja nākamā semestra pašā 
sākumā visiem par pamācību un sacēla veselu sajūsmas vētru. Trīs 
nelaimīgie sēdēja, galvas zemu nokāruši. Taču pagāja viens mē
nesis, otrs, un šis notikums no atmiņas pamazām izzuda. Bet, ja  
arī to kāds atcerējās, tad vienīgi ar smiekliem un jokiem.

Č ikijs lēnā garā gāja uz mājām. V iņš nogriezās no šosejas un 
vilkās tālāk ne vairs pa ielu, bet taisni pa smilšainu taciņu —  tā 
bija tuvāk. Zemē gadījās nenogatavojies apelsīns, un viņš ņēmās 
dzenāt sev pa priekšu šo stipro, zaļo bumbiņu. Pats par sevi sa
protams, ka Čikijs nekavējoties iztēlojās sevi par galvaspilsētas 
futbola komandas centra uzbrucēju. Viņš apveda iedomāto preti
nieku, taisīja neiedomājamas māņu kustības, un līdzjutēji, kas p ie
pildīja milzīgā stadiona tribīnes, sajūsmā auroja un māja rokām. 
Nupat viņš veikli apveda divus aizsargus un noskaitīja līdz trīs 
pirms izšķirošā sitiena. «Vārti!» viņš iekliedzās, ka noskanēja visa 
apkārtne, un uzvaras priekā uz augšu izstiepa abas rokas kā īsts 
futbolists.

Un tieši tajā brīdī smilšu virpulī, ko bija sacēlušas viņa kājas, 
kaut kas nozibsnīja. Č ikijs noliecās un pacēla mirdzošu priekš
metu . . .  A cu  priekšā viņam viss sagriezās. V iņš aizvēra un atkal 
atvēra acis. Tas nevar būt! Č ikijs saujā turēja sešu pensu gabalu. 
Viņš pameta skatienu visapkārt: kurš to būtu varējis pazaudēt? 
Klajumā neviena nebija. Ne aiz muguras, ne priekšā. Čikijs sa
žņaudza plaukstu un iebāza dūri ar visu naudas gabalu kabatā.

Beidzot! Beidzot viņš varēs doties pāri Nigērai! Pašapzinīgi un 
cienīgi viņš devās tālāk, taču ilgi tā neizturēja un skriešus metās 
uz savu māju.

NAUDAS GABALA TURPMĀKAIS LIKTENIS

Pirmo reizi mūžā Čikijam  bija tik daudz naudas. Trīs pensi — tā 
bija vislielākā naudas summa, kādu viņš jebkad turējis rokā. Tas 
gadījās sensenos laikos Lieldienās, kad zēni apstaigāja, kā vien
mēr, ciemnieku mājas.

Viens no vecākiem  zēniem parasti vilka masku: viņš tēloja



galveno garu. Pārējie skaitījās viņa kalpi. Zēniem bija tikai vienas 
ar ādu pārvilktas koka bungas. Toties viņiem bija milzums citu 
«instrumentu»: cepumu metāla kārbas un konservu bundžas. K ār
bās un bundžās grabēja akmentiņi.

Zēni dziedāja, sita plaukstas, kratīja cik spēdami «instrumen
tus» —  vārdu sakot, taisīja neiedomājamu troksni. Pieaugušie 
nāca ārā no mājām, smējās, klausījās, atzinīgi māja ar galvu, bet 
pēc tam cienāja zēnus ar cepumiem, dažādiem saldumiem, meta 
naudu. Pret vakaru zēni dalīja «ienākumus». Divas trīs reizes Či- 
kijam tika trīs pensu gabals, un viņš par to nopirka zemesriekstus.

Taču tā bija pagātne. Pašlaik Čikijs vairs nav agrākais, viņam 
neklājas tērēt naudu par kaut kādiem zemesriekstiem. Viņš, kā 
jūs zināt, grib ar šās naudas palīdzību īstenot savu senloloto sapni. 
Tomēr šim nolūkam sešu pensu ir par maz —  vajadzīgs, šķiet, v e 
sels šiliņš. Taču, kā viņu skolotājam patika sacīt, «no pilieniem 
veidojas okeāns».

Un vēl Č ikijs atcerējās nostāstu par mazo putniņu un Lielo Upi. 
To viņam bija stāstījusi mātes draudzene Sara —  tā pati, kas pār
deva tirgū šņaucamo tabaku. V iņa bija varen runīga sieviete un 
zināja ne mazumu visādu nostāstu. Nostāsts par putniņu un Lielo 
Upi Čikijam  gauži iepatikās, viņš pat piecerēja šo to klāt, lai tas 
kļūtu saistošāks. Paklausieties, kā šis nostāsts skanēja tagad.

Reiz mazais putniņš un Lielā Upe sastrīdējās. Upe izturējās 
aplam nicīgi pret visiem šiem nožēlojamiem putnēniem, kas augu 
dienu ņirbēja virs tās vai arī ap to. T ik nicīgi, ka to grūti iedomā
ties . . .

«Pat vislielākais putns nav manas uzmanības cienīgs,» Upe sa
cīja. «Par tevi nemaz nerunājot. Tu man esi tikpat kā smilšu grau
diņš, kā nožēlojams puteklītis. Nu, cik  garš tu esi? Varbūt divas 
collas1? Bet vai tu zini, cik gara esmu es? Divus tūkstošus sešus 
simtus jūdžu! Es plūstu cauri piecām valstīm, no pašiem Futa Dža- 
lonas kalniem2. Uz vietas prom no manām acīm!»

Taču mazais putniņš aši nolaidās lejā pie pašas upes un padzērās 
salto ūdeni. Bet pēc tam sacīja:

«Protams, Upe, tu esi dikti liela un ūdeņiem bagāta. Taču es pa
darīju tevi par veselu pilīti mazāku. Atzīsties —  pašlaik tu esi k ļu
vusi mazāka, nekā biji no rīta. Bet tagad noķer mani, ja vari.»

To teikdams, mazais putniņš lepni uzšāvās debesu zilgme. Upe 
vēla savus ūdeņus tālē un, skumju mākta, domāja par to, ka put
niņam bijusi taisnība, un par to, ka ir kaut kas tāds, ko putniņš 
spēj izdarīt, bet viņa, Upe, nekad nespēs. Viņa neprot lid o t. . .

1 Colla — 2,5 cm.
2 Futa Džalona — kalni G vinejas Republikas rietumos.



Varbūt tieši tobrīd, kad Č ikijs pirmo reizi dzirdēja šo nostāstu, 
viņam arī radās īpaša interese par Nigēru. Protams, Sara bija 
stāstījusi visu to mazliet citādi. Taču Č ikijs tūlīt pat piecerēja klāt 
gan upes garumu, gan piecas valstis, gan Futa Džalonas kalnus. 
Viņam  ļoti patika ģeogrāfija —  tas skolā bija viņa vismīļākais 
priekšmets — , un viņš bieži pētīja ģeogrāfijas atlantu.

Tā. Bet tagad atgriezīsim ies pie naudas gabala, ko Č ikijs tur 
rokā. Čikijs uzmanīgi ietina naudu papīrā un ielika skolas somā. 
Pagāja nedēļa, un viņš aizvien vēl prātoja, kā tomēr pārvērst šo 
visai sīko naudas gabalu šiliņā. Visparastākais paņēmiens —  iz
vērst tirgošanos. Bet kurš gan uzsāk tirdzniecību ar tik niecīgu 
summu —  sešiem pensiem! Bez tam viņš zināja, ka tēvocis tirgo
ties viņam neļaus.

Č ikijs nosprieda aprunāties ar draugu Semjuelu. Jo Semjuels 
prata uzvesties kā pieaudzis cilvēks. A rī pašlaik viņš bez steigas 
piestūma sev klāt krēslu, apsēdās un nodevās pārdomām, atbalstī
jis zodu rokā.

—  Tātad tu gribi no saviem sešiem pensiem iztaisīt šiliņu? —  
viņš beidzot vaicāja Čikijam .

—  Jā.
—  Tad klausies: tev jāiet pie naudas gabalu dubultotāja, —  no

slēpumaini pazeminājis balsi, Semjuels sacīja.
—  Bet kur viņš dzīvo? —  Čikijs satrūkās.
Semjuels nenoteikti paraustīja plecus.
—  Kas to lai z in a . . .  Neatceros. Bet rīt dabūšu zināt.
Un viņi norunāja nākamajā rītā iet pie naudas gabalu dubulto

tāja. Bet pagaidām nolēma paklaiņot pa pilsētu.
—  Nopirksim pērļu vistu olas un suiju, —  ierosināja Semjuels, 

kuram kabatā bija trīs pensi. —  Redzi, ja  es nopirkšu par trim 
pensiem suiju, bet tu par trim pensiem olas, tad es varēšu nogar
šot olas, bet tu —  suiju.

—  Man taču ir tikai viens naudas gabals, ko dubultot, —  ne
droši iebilda Čikijs.

Semjuels iecietīgi pasmīnēja.
—  Tu gan runā kā bērns! T ev vēl pāri paliks trīs pensi. No tiem 

tu iztaisīsi sešus pensus, no sešiem pensiem —  šiliņu. Vienkāršāks 
par vienkāršu!

—  Patiesi! —  Č ikijs nopriecājās. —  Bet pēc tam es varēšu du
bultot pat šiliņu.

—  Protams.
—  Tikai kāpēc uzreiz katram jānotērē pa trīs pensiem? —  Č iki

jam atkal uzmācās šaubas. —  Zini ko, vispirms iztērēsim pa v ie 
nam penijam.



Semjuels smagi nopūtās: Č ikija  neattapība viņu kaitināja.
—  A tkal tu spriedelē kā nejēga bērns, —  viņš izsm ējīgi sa

cīja. —  Par vienu peniju mēs taču nopirksim tikai vienu olu, bet 
par trim pensiem —  četras. Kāpēc, saki, mums jāpērk viena ola 
uz diviem, ja  mēs varam apēst pa vienai katrs? V ai tad tās bieži 
mums gadās? Apēdīsim katrs vienu! Apmierināties ar pusi ir tas 
pats, kas dzīvot pie upes, bet mazgāties paša siekalās.

Čikijs drauga priekšā piekāpās: ko gan var iebilst pret šādu pa
runu? Viņš jau agrāk bija to dzirdējis, kāds to bija teicis par viņu



kaimiņu PIteru Nvanu. Nvāna bija briesmīgs skopulis, taisni vai 
jāsmejas! Bagāts tirgonis, taču dzīvoja kā pēdīgais ubags. Neviens 
viņu visā kvartālā neieredzēja: viņš allaž kliedza uz bērniem, un 
ļaudis melsa, ka viņš pat sitot sievu. Taču par viņa skopumu stās
tīja leģendas. Patiešām, viņš dzīvoja upes krastā, bet mazgājās 
savās siekalās. Taisni kā par viņu bija izgudrots šis sakāmvārds!

Čikijs nepavisam negribēja līdzināties misteram Nvanam, tāpēc 
arī piekāpās. Viņš nopirka četras olas, un viņam izdeva trīs pen
sus. Divas olas viņš iedeva Semjuelam, bet divas iebāza savā ka
batā. Tad viņi devās tālāk —  meklēt suijas pārdevēju.

Čikijs jutās kā pieaudzis. Un kā gan citādi! V ēl nekad viņš ne
bija uzreiz iztērējis trīs pensus, nekad nebija uzreiz notiesājis ve
selu iesmu suijas. Līdz šim viņam dažkārt bija atlēcis viens vai 
divi gabaliņi, ar ko viņu pacienāja Ezekiels vai Semjuels. Bet šo
dien viņš apēdīs visu porciju gajas!

Semjuels labi pazina pilsētu, un itin drīz viņi atrada suijas tir
goni. Pirmoreiz mūžā Č ikijs vēroja, kā gatavo šo garšīgo ēdienu. 
Mazi gaļas gabaliņi tika uzvērti uz tieviem  iesmiem un iemērkti 
palmu eļļas mērcē, kurai klāt pievienoti pipari, zemesrieksti un 
sāls. Tad mieti tika iedurti zemē apkārt ugunskuram, un tā gaļa 
tika apcepta.

Semjuels nopirka par trim pensiem divus karstus, kārdinoši 
smaržojošus iesmus ar suiju. Č ikijs gandrīz vai dancoja no prieka 
un nepacietības. Viņš kāroja apēst suiju tepat pie ugunskura, bet 
Semjuels sacīja, ka jāpaejot tālāk, ēnā.

—  M ēs nedrīkstam līdzināties neaudzinātiem cilvēkiem , tādiem, 
kas ēd ceļa vidū, —  viņš paziņoja.

Čikijs, mazliet nokaunējies, apklusa. V iņi apsēdās uz veca 
mango koka saknēm un ņēmās mieloties, zobiem plēsdami no 
iesmiem mazos gaļas gabaliņus.

CIKIJS SASTRĪDAS AR SEMJUELU

Č ikijs gremoja pēdējo garšīgo gabaliņu, kad Semjuels piepeši 
ierosināja spēlēt uz pērļu vistas olām —  tām pašām, ko Čikijs bija 
nopircis pēc viņa ieteikuma. Semjuels vieglītiņām padauzīja katru 
olu pret priekšzobiem —  lai noteiktu, kurai olai stingrāka čau
mala. Pēc tam saņēma labajā rokā olu tā, ka tikai tās smailais ga
liņš bija redzams starp īkšķi un rādītājpirkstu, un lika, lai Čikijs 
uzsit šai olai ar jebkuras citas olas smailo galu.

—  Ja tava ola saplīsīs, tad abas olas būs manas, bet, ja  mana 
ola saplīsīs, abas būs tavas, —  Semjuels paziņoja.



Čikijs arī padauzīja pēc kārtas visas olas pret zobiem un izvēlē
jās, kā viņam likās, visstiprāko. Tad viņš paberzēja to pret delnu 
un drošības labad uzpūta tai elpu: tā rīkojās visi zēni skolā, ja 
gribēja laimēt.

—  Sāksim! Netērē velti laiku! —  Semjuels izrīkoja.
Č ikijs nomērķēja un uzsita. Atskanēja sprakšķis. Kura ola bija 

ieplīsusi? Čikijs paraudzījās uz olu, ko turēja rokā, —  tā bija v e 
sela. Bet Semjuela ola ne! Tā tik  ir laime! Č ikijs no prieka pat 
palēcās.

Semjuels pamatīgi uztraucās. V iņš negribīgi atdeva uzvarētājam 
olu: viņam taču bija palikusi tikai viena ola.

—  Kas ir, izmēģināsim pārējās! —  Čikijam  šī spēlīte bija iepa
tikusies.

Un tad pēkšņi Semjuels noskaitās.
—  Zini k o ? .. .  Lasies labāk prom! —  viņš nomurkšķēja.
—  Par ko tu aizsvilies? —  Č ikijs vienā mierā paraustīja plecus, 

lobīdams sasisto olu. —  Šo spēli uz olām tu taču izdomāji.
—  Neviens nav aizsvilies! —  Semjuels atcirta.
Č ikijs klusēja. V iņš gardu muti smaidīdams locīja iekšā laimēto 

olu. Tā nez kāpēc likās sevišķi garšīga. Semjuels sasita pret mango 
koka sakni vienīgo olu, kas viņam bija palikusi, un sadrūmis ņē
mās to gremot. Čikijs pašķielēja uz savu neveiksmīgo draugu, no
kremšļojās un sāka dungot dziesmiņu par zēnu, kas vienādi dus
mojās, kad paspēlēja.

Semjuels klusēdams pietrausās kājās, neskatīdamies Čikijā, pa
cēla no zemes pārgatavojušos mango augli, kuram bija izēsts 
pavisam apaļš caurums, pielika augli pie auss un pasmaidīja. Tad 
sniedza to Čikijam .

—  Tur kaut kas skan, —  viņš draudzīgi sacīja. —  Paklausies!
Čikijs piesardzīgi paņēma augli un pablenza Semjuelā: vai tikai

tas negrib viņam iezāģēt?
—  Hā, viņš baidās! —  noņirdza Semjuels. —  V ai tad mango 

kož? V ai arī tev ir dūša tikai olas ēst? Jā, neko teikt: te tu esi 
drošsirdis!

Aizlicis plaukstu caurumam priekšā, Čikijs piebāza mango pie 
auss. Tikko viņš bija paguvis to izdarīt, kad plaukstā kas sāpīgi 
iedzēla.

—  A i, ai, ai! —  Č ikijs iebrēcās un aizmeta mango.
Semjuels skaļi smējās.
—  A k  vai, es vairs n eva ru . . .  —  viņš smieklos taisni vai kra

tījās. —  Lauķis paliek lauķis! Ir gan gatavais stulbenis! Tur taču 
lapsene bija ielīdusi!

Roka Čikijam  trakoti niezēja, viņš berzēja to aizvien stiprāk,



bet tā aizvien stiprāk sāpēja. Tad Čikijs uzgrieza Semjuelam mu
guru un devās mājup, ar nagiem joprojām  plēsdams plaukstu. Ta 
Semjuels pārstāja smieties un, panācis draugu, sacīja:

—  Neņem nu ļaunā, labi? Es pats esmu stulbenis —  diezin par 
ko noskaitos!

Čikijs klusēja: viņš jutās gaužām aizvainots. Bet Semjuels aiz
vien vēl lūdza piedošanu, lūdza piedošanu un lūdza piedošanu, 
kamēr pēdīgi Čikijs viņam piedeva. V iņ i atkal draudzējās. Bet 
sāpes sadzeltajā rokā pamazām pierima. Un, pirms zēni šķīrās, 
augstsirdīgais Čikijs atdeva Semjuelam vienu no atlikušajām 
olām.

NAUDAS DUBULTOTAJS

N ākamajā dienā Semjuels devās uz slimnīcu pilsētas nomalē, 
lai apmeklētu māti. Tāpēc Čikijam  vienam bija jāiet pie naudas 
dubultotāja. Semjuels sīki jo  sīki izstāstīja Čikijam  ceļu, un tas 
bez sevišķām pūlēm uzgāja vajadzīgo māju.

Jau iztālēm Čikijs ieraudzīja milzīgu izkārtni:

Profesors Čanduss,
Slavenais burvis, 

speciālists ārstniecības augu jautājumos.
N āciet iekšā —  nenožēlosiet!

M ājas saimnieks bija neliela auguma vīrs netīrā vamzī, kurš 
kādreiz bijis balts, un platos, garos šortos. Šie šorti no pamatīgi 
stingra auduma, droši vien brezenta, grabēja un šņirkstēja ikreiz, 
kad viņš sēdās vecā, pītā krēslā.

—  Ko vēlies? —  viņš cienīgi noprasīja.
—  Es gribēju lūgt, lai jūs dubultotu manu naudas gabalu, —  

kautrīgi nomurmināja Čikijs.
—  Kādu naudas gabalu?
—  Trīs pensus!
—  Kādus trīs?
—  Trīs pensus, —  Č ikijs gauži klusi atkārtoja. —  Tas ir viss, 

kas man ir.
C ilvēks ļāva vaļu smiekliem. Viņš smējās un sita sev pa ceļ

galiem, bet krēsls tā čīkstēja, ka likās —  tas izjuks.
—  H a-ha-ha. . .  Viņš atnesis trīs pensus profesoram Čandu- 

sam. Ha-ha-ha. . .
—  Tas ir viss, kas man ir, —  pagalam apmulsis, Č ikijs vēlreiz 

sacīja.



—  Jauki! —  pēkšņi cilvēks iesaucās un uzsita zēnam uz 
pleca. —  Tu man patīc. Kā tevi sauc?

—  Čikijs.
—  H m ... Čikijs, —  dziļdomīgi atkārtoja profesors. —  Jā, tu 

man patīc. Bet ar ko nodarbojas tavs tēvs?
—  Mans tēvs ir miris.
—  Nu, protams, es zinu, z in u ...  Es gribēju tevi tikai pārbau

dīt, —  noslēpumaini klusinātā balsī sacīja profesors.
Čikijs bija pārsteigts. Kā šis cilvēks to zina? Patiesi, zēna 

priekšā bija īsts burvis.
—  Profesors nenoņemas ar trīspensu dubultošanu, —  cilvēks 

cienīgi teica, —  tomēr tev  palīdzēs. —  Viņš negaidīti pieklusa un 
brīdi sēdēja, ne vārda nebilzdams, galvu šūpodams. —  Es iedošu 
tev kaut ko, kas padarīs tevi bagātu. Skaties!

Čikijs, acu nemirkšķinādams, raudzījās profesorā. C ilvēks iz
vilka no kabatas sešcollu naglu un ņēmās bāzt to nāsī, kamēr tā 
pavisam pazuda.

—  Sauc mani par profesoru Čandusu! —  viņš žēlīgi atļāva.
—  Profesor Čandus, —  Č ikijs atkārtoja godbijīgi.
—  Tā mani sauc visi. Tā ir alfa un om ega1! Abrakadabra!2 Pacel 

šo papīra gabalu!
Čikijs pacēla no grīdas nelielu, notraipītu papīra gabaliņu un 

sniedza profesoram.
—  Tagad skaties uzmanīgi, —  Čanduss sacīja.
Viņš saspieda papīrīti starp plaukstām, pēc tam sažņaugtajā 

dūrē kaut ko iečukstēja. Kad profesors atlaida dūri vaļā, uz delnas 
atradās apaļš stieples gredzens. V iņš svinīgi atdeva to Čikijam.

—  Kad būsi mājās, iegremdē gredzenu septiņreiz ūdenī, —  pro
fesors šķiroties piekodināja. —  Pēc tam pabāz zem spilvena un 
liecies gulēt. Otrā rītā tas atnesīs tev neredzētu bagātību.

Čikijs paņēma gredzenu, paklanījās profesoram un jau dzīrās 
iet prom.

—  Ei, p agaid i. . .  —  Čanduss viņu apturēja. —  Gari grib no tevis 
kaut ko dabūt.

—  Bet man ir tikai trīs pensi, —  Čikijs apjuka.
—  Viņiem  pietiks arī ar trim pensiem, —  mazliet padomājis, 

svarīgi noteica Čanduss. —  Rīt gari ar uzviju atdos tev atpakaļ 
šo nožēlojamo naudas gabalu.

Čikijs ne visai gribēja atdot senlolotos trīs pensus, taču gari to 
p ieprasīja. . .

1 Alfa un omega — tas ir  pats galvenais — sākums un beigas.
2 A brakadabra — beznozīmīgs vārds, kuram  m āņticīgi cilvēki piešķīruši 

burvju spēku.



Pārnācis mājās, viņš izdarīja tā, kā Čanduss bija licis. Viņš 
iegrem dēja gredzenu ūdenī septiņas reizes un pabāza to pa nakti 
zem spilvena. N aktī viņš visu laiku modās augšā, domādams, ka 
svīst jau gaisma. Reiz viņš pat neizturējis pamodināja M aiklu un 
noprasīja, vai nav jau uzausis rīts.

—  V ai tu traks esi kļuvis? —  M aikls nikni norūca. —  Ļauj 
gulēt!

Beidzot patiesām pienāca rīts. Taču Čikijs gulēja tik ciešā 
miegā, ka Maiklam vajadzēja viņu pamatīgi sapurināt aiz pleciem, 
lai pamodinātu.

Č ikijs piecēlās sadrūmis un neapmierināts un izberzēja acis. Un 
pēkšņi atcerējās —  gredzenu! Viņš aizmeta spilvenu sā n is ... Tur 
gulēja stieples gredzens —  tai pašā vielā, kur tika nolikts. . .



ClKIJS v ē l r e i z  i e t  p ie  p r o f e s o r a  č a n d u s a

Tai rītā Čikijs jutās kā visnelaimīgākais cilvēks pasaulē. Viņš 
pat ēst nevarēja, tik nelāgi viņam bija.

—  Kas tev  lēcies? —  M aikls jautri vaicāja.
Taču Čikijs nebilda ne vārda. Viņš tikai nopūtās un, drūmu 

domu mākts, izgāja no mājām.
Čikijs ilgi klaiņoja pa ielām, bet tad nosprieda aiziet pie Sem- 

juela: viņš taču bija aizsūtījis Č ikiju  pie burvja.
Semjuels sēdēja pie galda un ēda garī ar okru1. Viņa krekls bija 

notriepts ar mērci: viņš bija briesmīgs netīrelis un nekādi neva
rēja iemācīties ēst tā kā visi cilvēki. Čikijs ieraudzīja kārdinošo 
ēdienu un neviļus norija siekalas.

—  Sēdies man blakus, —  piebāzis pilnu muti, ar pūlēm izdabūja 
Semjuels.

—  Nē, paldies, —  pieklājīgi atteica Čikijs, —  es neesmu iz
salcis.

—  Ko nu lauzies! Ej tik klāt, —  Semjuela tēvs iedrošināja. Viņš 
jau bija paēdis un tagad izgāzies sēdēja atpūtas krēslā.

Č ikiju nevajadzēja vairs pierunāt. Viņš nomazgāja rokas un pie
sēdās pie galda. Č ikijs prata ar okru rīkoties: viņa krekls palika 
tīrs.

Semjuela tēva klātbūtnē Čikijs negribēja runāt par burvi. Viņš 
paveda draugu sānis un izstāstīja tam visu, kas bija noticis ar 
viņu iepriekšējā dienā. Beigās Čikijs pastāstīja par gredzenu.

—  Saproti, ne miņas no bagātības! —  Viņš noplātīja rokām.
—  Guļ zem spilvena, kā gulējis.

Semjuels pagalam noskaitās. Viņš nolēma uz vietas iet pie krāp
nieka un to pamatīgi pārmācīt.

—  Bet vai viņš tev ir dubultojis naudu? —  Č ikijs gribēja zināt.
—  Ta nē j a u . .. —  Semjuels samulsa. —  Redzi, kad man vajag 

naudas, es lūdzu to mātei. Taisnību sakot, nebija tādas izdevī
bas . . .

Č ikijs visu saprata. Kā gan viņam agrāk nebija ienācis prātā 
pajautāt to Semjuelam? Kā ir —  ir, ko tagad vairs runāt!

—  Kā jūtas tava māte? —  viņš pieklājīgi vaicāja.
—  Paldies, ir labāk, —  tikpat pieklājīgi atbildēja Semjuels. 

V iņai taču ir reimatisms!
—  Reimatisms? —  Čikijs izbrīnījies pārjautāja. —  Neesmu gan 

dzirdējis tādu slimību. Ahā, atcerējos, ar to, liekas, slimo veci 
ļaudis. . .

1 Gati — grūbu biezputrai lidzīgs ēdiens; okra — ēdiena piedeva.



Tā, nepiespiesti tērzēdami, viņi tuvojās burvja mājai. Tad Čikijs 
uzreiz kļuva nevaļīgs un sacīja, ka viņam jāiespējot nokļūt mājās, 
pirms no darba pārnāk tēvocis.

—  V ai tu par šo atgadījumu pastāstīji tēvocim? —  Semjuels uz
traucās.

—  Nē, vai tu galīgi esi jucis?
Zēni sastapa profesoru Candusu ieturam maltīti —  viņš ēda ko

kosa riekstu ar garī.
—  Ko jūs vēlaties? —  profesors jautāja varen aizkaitināts.
—  Es esmu Čikijs, es vakar biju pie jums.
—  Tas mūs neinteresē, —  Čanduss augstprātīgi atcirta.
—  Bet jūs taču iedevāt man šo gred zen u ... —  Č ikijs pastiepa 

Candusam stieples gabalu.
—  Mēs tev būtu kaut ko devuši? V ai tu prātu esi zaudējis, vai?
—  Es viņu aizsūtīju pie jums, —  sarunā iejaucās Semjuels.

—  Viņš iedeva jums trīs pensus, lai jūs tos dubultotu.
—  Tavu brīnumu! —  Čanduss pārsteigts iesaucās. —  Tātad jūs 

abi bijāt atnākuši un iedevāt man trīs pensus?
—  Nē taču, es nebiju atn ācis. . .
—  Bet tagad pazūdiet no šejienes! —  profesors negaidīti ieaurē- 

jās. —  Citādi dabūsiet tā, ka visu mūžu būs ko atcerēties! Nu, pa
domājiet tik, ļautiņi mīļie, cik tālu nekaunībā tikuši mūsdienu 
smurguļi! Ierodas cienījam a cilvēka namā un gvelž aplamības. 
Būtu es jūsu tēvs! —  Mazais vīrelis bij^ aplam pārskaities. —  Pa
gaidiet brīsn iņ u ... Tūlīt es jums parādīšu!. . .  —  Un Čanduss ieti
pināja dziļākās istabās, skaļi šļūkdams ar tupelēm pa grīdu.

Semjuels, ilgi neprātodams, izmetās no mājas un, ko kājas nes, 
joza pa ielu uz priekšu. Č ikijs viņam sekoja.

«LEPNĪBA pie  l a b a  g a l a  n e n o v e d »

Sākās brīvdienas, un Č ikija  draudziņš, citiem vārdiem, Sem
juels, mācīja viņu braukt ar divriteni. Semjuelam pašam sava ri
teņa, protams, nebija, taču viņš nomāja to no mehāniķa —  d iv
riteņu darbnīcas īpašnieka. M ehāniķis īrēja istabu Semjuela tēva 
mājā. A ugu dienu, no rīta līdz vakaram, viņš strādāja pagalmā 
zem kupla ozola. C ilvēki nesa viņam savus divriteņus: vieniem 
vajadzēja salabot bremzes, otriem —  salīmēt kameru. Mehāniķis 
bija sava aroda pratējs, un nebija tāda grausta, ko viņš nebūtu 
varējis salabot. V iņš apgrieza divriteni ar riteņiem uz augšu —  no
vietoja to uz stūres un sēdekļa un būrās apkārt tik ilgi, kamēr ar



divriteni atkal varēja braukt. Kad vien gāja Semjuela mājai ga
rām, mehāniķis brūnajā, ar eļļu noziestajā kombinezonā knibinā
jās ap divriteni —  «pūta tajā dzīvību», kā viņš pats lepni sacīja. 
Ne velti pie koka, zem kura viņš darbojās, bija piesists dēlītis ar 
uzrakstu «Divriteņu dakteris».

Mehāniķim bija ne tikai tie divriteņi, kuri atvesti labot, bet vēl 
pieci seši paša. Tos viņš nomāja par sešiem pensiem stundā. Vienu 
tādu divriteni bija palūdzis sev arī Semjuels. Viņš, protams, nebija 
teicis, ka apmācīs ar to braukt iesācēju, citādi mehāniķis neparko 
nebūtu devis. Semjuels tikai paņēma divriteni, samaksāja sešus 
pensus un izbrauca uz ielas.

Ritenis Čikijam  bija par lielu un augstu, viņš nevarēja apsēsties 
uz sēdekļa, jo  kājas nesniedza pedāļus, bet Č ikijs no stāvokļa at
rada izeju. V iņš iemācījās braukt «pēc pērtiķu modes» —  stāvot 
uz pedāļiem zem rāmja no kreisās puses.

Apmēram pēc nedēļas Cikijs jau prata vairākreiz apbraukt a p 
kārt sporta laukumam, kur notika iesācēju apmācīšana. Braucot 
zem rāmja, viņš mēģināja pat nevērīgi svilpot. V iss gāja brīnum 
gludi, līdz Semjuels reiz sacīja:

—  Zini ko, kāpēc tu nevarētu aizlaist pa šoseju, tur, kur ir 
daudz mašīnu? Par īstu riteņbraucēju sporta laukumā kļūt ne
var, —  viņš autoritatīvi piebilda.

Taisnību sakot, Č ikijs nebija visai pārliecināts, ka viņam laiks 
kļūt par īstu riteņbraucēju un braukt ārā uz lielo ceļu, tomēr, brīdi 
šaubījies, viņš draugam piekrita. Tas bija pārāk vilinoši: visu acu 
priekšā laisties ar divriteni. Sākumā viņš nolēma izmēģināt laimi 
nevis uz šosejas, bet blakus ieliņā.

Pašam par brīnumu, viss sanāca labi. V iņš mina pedāļus, brauk
šanas ritmā jautri svilpodams dzīvespriecīgo dziesmiņu «Nik, 
Nik»: tolaik to dziedāja viss kvartāls. Viņš jutās pārmēru lepns 
un brīnījās, kāpēc cilvēki uzskata, ka braukt ar riteni ir grūti. «Tas 
taču ir vieglāk  nekā ēst okru,» viņš sev sacīja.

Un tieši tajā brīdī, kad Čikijs bija pilnīgi pārliecinājies par sa
vām  riteņbraucēja spējām, no sānielas izdrāzās automobilis un 
tieši viņam virsū. Č ikijs apjuka, nobijās, pagrieza stūri pa labi 
un . . .  ietriecās elektrības stabā. Divritenis palēcās kā kaza, atska
nēja brīkšķis, un Č ikijs iekūleņoja ceļmalas grāvī. Viņš izlīda no 
turienes, līdz ausīm novārtījies dubļos, nobrāzis elkoni un no- 
spraucis no ceļgala ādu.

Kas tur liels! Tas ir tikai sīkums! Šausmīgākais bija kas cits —  
divritenis. Ko tur teikt: tas izskatījās nožēlojams. Priekšējais rite
nis izlocīts, bremzes iesprūdušas, spieķi salauzti. . .



Č ikijs un Semjuels lūkoja riteni iztaisnot. V iņ i divas stundas 
elsdami pūzdami noņēmās ap to, taču nekas nesanāca. V ajadzēja 
atmest visas cerības to iztaisnot. Divritenis bija jāatdod īpašnie
kam. Draugi gribēja riteni stumt, taču tas neripoja. Tad viņi pacēla 
priekšējo riteni uz augšu un aizstūma divriteni tikai ar pakaļējo 
riteni.

Mehāniķis ilgi skatījās uz salauzto divriteni, un seja viņam tapa 
aizvien bargāka.

—  N eko darīt, maksā par sadauzīšanu, —  pēdīgi viņš Čikijam 
sacīja.

—  Bet man nav naudas, —  zēns izbijies nomurmināja.
—  Lūdzu, piedodiet viņam! —  Semjuels metās draugu aizstā

vēt. —  Viņam nav naudas. . .
Bet mehāniķis nebija pielūdzams.
—  Ja tev nav naudas, kāpēc sēdies uz mana divriteņa? —  Viņš 

viegli bikstīja Č ikiju  uz vārtu pusi. —  Iesim, tu parādīsi, kur 
dzīvo. Lai vecāki par tavām  blēņām samaksā!

Č ikijs lūdzās, taisnojās, diedelēja, bet mehāniķis pat dzirdēt 
neko negribēja.

—  V eltīga laika šķiešana, —  viņš atkārtoja. —  Nāc parādi, kur 
dzīvo tavi vecāki! Citādi es aizvedīšu tevi uz policiju!

Čikijs smagi nopūtās un vilkās mājas virzienā. M ehāniķis lēni 
brauca ar divriteni aiz viņa. Ko lai dara? V ai tad drīkst tā piepeši 
ierasties pie tēvoča?. . .  Nē, tas ir šausmīgi! Un Č ikijs devās uz 
citu pusi. Viņš nolēma, ka bez sava gala vadās mehāniķi pa pil
sētu. Gan tad redzēs. V iņ i pārgāja pāri vienai ielai, otrai, treša
jai . . .

—  Kurā ielā tu dzīvo? —  mehāniķis nepacietīgi jautaja.
—  Rau, t u r . .. —  Č ikijs nenoteikti pamāja ar roku. —  Bet mā

jas numuru es neatminu. Neesmu šejienietis.
V iņi ilgi, ilgi meta līkumus pa ielām, kamēr atkal atradās pie 

mājas, kur dzīvoja Semjuels. M ehāniķis noskaitās. V iņš kliedza 
tā, ka skanēja visa iela, draudēja «izsist» Čikijam  «visas smadze
nes». V iņš bija kļuvis tik negants, ka nepamanīja sievieti šķērso
jam ielu —  viņa gāja ar pirkumiem no tirgus mājās —  un uz
brauca tai virsū ar divriteni. Viņas milzīgais grozs apgāzās, un tā 
saturs izbira uz ielas. Viņa uz vietas norāva lakatu no galvas, 
stingri apsēja to ap viduci un sagatavojās cīniņam. Piespiedusi no 
divriteņa nokāpt mehāniķi, sieviete satvēra viņu aiz krekla un ņē
mās lamāt. V iņa kliedza un vaimanāja, spēra kājām  zemi un vēzē- 
jās rokām.

—  Atdod man divdesmit mārciņas! —  viņa bļāva. —  V ai tu zini, 
cik te ir sapirkts?



Pamazam lasījās apkārt pūlis. C ilvēki cēla augšā veselos dārze
ņus, augļus un zivis un lika atpakaļ grozā. Taisnību sakot, pro
duktu nemaz tik  daudz nebija: tomāti, kaltētas zivis un jamss. Taču 
saimnieces balss kļuva arvien spalgāka. Viņa bez pārstājas k lie
dza, ka nevarēšot tagad no putekļos novārtītajiem  produktiem pa
gatavot ēdienu, ka viņai jādabū atpakaļ iztērētās divdesmit mār
ciņas un tam līdzīgi. . .

Vispārējā kņadā C ikijs cirtās prom no sava vajātāja un drāzās 
uz mājām —  žiglāk, nekā jebkad savā mūžā bija to darījis.

SKOPAIS TIRGONIS

C ikijs aizvien vēl nebija zaudējis cerības pārbraukt pāri upei. 
V ienīgi pašlaik šis sapnis šķita viņam nepiepildāms. Vispār —  
kāda jēga no veltīgas sapņošanas? Tādās reizēs viņa māte sacīja: 
«Nabagam nav ko par rīsiem sapņot!»

Bet bija taču cilvēki, kuriem naudas ir kā spaļu. Piemēram, kai
miņš misters Nvana. Reiz Cikijs, iedams mājās, ieraudzīja viņu 
logā. Misters Nvana, pieri saraucis, skaitīja citu pēc cita biezus 
žūkšņus mārciņu asignāciju. C ikijs pat samiedza acis: vai tiešām 
pasaulē var būt tik daudz naudas? Un, ja  misteram Nvanam tās ir 
papilnam, kāpēc viņš dzīvo kā pēdīgais ubags? Viņam ir sieva un 
pieci bērni, bet visi viņi mitinās vienā istabelē. Un dzīvo briesmīgi 
slikti, sliktāk par visiem citiem mājā. Dienu no dienas ēd vienu 
un to pašu —  garī. Un ne jau tāpēc, ka viņiem tas garšotu, bet garī 
ir vislētākais ēdiens. Taču, ja  mistera Nvanas sieva, dievs pasarg', 
ieliek ēdienā lieku gabalu zivs, vīrs tā kliedz, ka skan visa iela. 
Viņš bija pāris reižu sievu pat piekāvis, bet tad iejaucās kaimiņi, 
un misteram Nvanam vajadzēja pievaldīt rokas. Nvanas bērni 
gāja uz skolu gandrīz vai skrandās, bija klusi un nerunīgi, jo  viņu 
tēvs pēdējais maksāja par mācībām un viņi kaunējās par to no sa
viem klasesbiedriem.

Misters Nvana braukāja ar vecu, sagrabējušu divriteni un ne
kad nepirka braukšanas tiesības. Policija reižu reizēm pārbaudīja 
braukšanas tiesības ielās, un tad viņš paslēpa riteni uz nedēļu vai 
divām, kamēr pārbaude beidzās. Tādās dienās bija labāk viņam 
acīs netrāpīties: viņš lamāja itin visus, sūkstījās, ka sāpot kājas, 
ka garām gājēji viņu grūstot. Taču tiesības, kā par spīti, nepirka. 
Viss kvartāls par viņu uzjautrinājās, bet pēc šā gadījuma kaimiņi 
iesauca viņu —  Laiku Taupīdams, Eju Kājām.

Un izrādās, ka tādam cilvēkam  naudas ir kaudzēm. Kāpēc viņš.



ir tāds sīkstulis? To Čikijs nekādi nespeja saprast, tomēr cerēja, 
ka misters Nvana iedos viņam kaut ko par pakalpojumu.

Reiz vakarā Č ikijs gaidīja kaimiņu un, ieraudzījis, ka tas nāk 
mājās no sava veikaliņa tirgū, izgāja viņam pretī, p ieklājīgi sa
cīja: «Labvakar, ser!» —  un palīdzēja ievest mājā divriteni.

Nvanam, spriežot pēc viņa sejas izteiksmes, tāda goddevība ļoti 
patika. «Labvakar, mans dēls!» viņš atbildēja un pasmaidīja. Ik 
vakaru veselu nedēļu Čikijs veica šo «operāciju», taču misteram 
Nvanam, liekas, pat prātā neienāca iedot pieklājīgajam  zēnam 
naudu.

Tiesa, pēdējo, reizi, kad Čikijs, zaudējis visas cerības, nosprieda 
šo nodarbošanos atmest, misters Nvana, atbildot uz sveicienu, 
iebāza roku kabatā. Mūsu varonim straujāk iepukstējās sirds, taču 
kaimiņš izvilka no kabatas tikai trīs zemesriekstus un iedeva Čiki- 
jam. Un viss.

Varbūt mistera Nvanas galva mūžam piedzīta pilna ar dažādām 
tirdznieciskām kombinācijām un viņš nemitīgi aprēķina savu 
peļņu un zaudējumus? Ne jau velti reiz, kad Čikijs, kā parasts, 
teica viņam: «Labrīt, ser!» —  viņš automātiski atbildēja: «Piecas 
mārciņas.»

Tiešām, misters N vana domāja vienīgi par naudu. Tikai sa
vādi —  visi pilsētā zināja, ka viņš ir ļoti dievbijīgs. Ik svētdienu 
viņš no rīta ieģērbās greznā abgadā1 un ar visu ģimeni svinīgi 
devās uz dievkalpojum u tuvākajā kristiešu templī. Bet ceturt
dienās misters Nvana apm eklēja bībeles klasi —  paātrinātu kursu 
bībeles apgūšanā. «Kā tik nejūtīgs cilvēks var būt ticīgs?» Čikijs 
domāja.

Brīžam Nvana negaidīti kaut kur pazuda un diennaktīm ilgi mā
jās nerādījās. Melsa, ka viņš saistīts ar kādu slepenu biedrību, ku
ras locekļi pulcējas tikai naktīs. . .

Reiz nakti Čikijam  iesāpējās vēders —  dienā viņš bija apēdis 
nemazgātu mango. Viņš pamodās, gaismai svīstot, un vaidēdams 
aizvilkās už izeju. Pavēris durvis uz pagalmu, viņš pēkšņi saklau
sīja piesardzīgus soļus. Č ikijs uz vietas aizmirsa, ka viņam sāp 
vēders. V iņš atstāja durvis spraugā un ņēmās blenzt nakts 
melnumā. Tie bija mistera Nvanas un vēl kāda svešinieka soļi. 
M isters Nvana un svešais pienāca pie mājas un apstājās. Tirgonis 
iečukstēja kaut ko svešajam ausī, tas pamāja ar galvu un izgaisa 
piķa melnajā tumsā. Čikijs devās uz gaiteņa viņu galu un

1 Abgada — m antijai līdzīgs tautastērps N igērija.



pieplaka pie sienas. V iņš pat aizturēja elpu, un Nvana viņu nepa
manīja.

Pavisam drīz Čikijs aizmirsa šo tikšanos, taču pēc kāda laika 
bija spiests atcerēties.

ClKIJA SAPNIS PIEPILDĀS

Laime pienāca necerot un negaidot. Sestdien Č ikija tēvocis aiz
brauca uz Umuofiju. Viņš grasījās pavadīt tur visu svētdienu un 
solīja atgriezties tikai pirmdien. Čikijs žigli tika galā ar brokas
tīm un, M aiklam ne vārda nebildis, aizskrēja uz upi. Tāpat kā a g 
rāk, upe viņu nepārvarami vilināja. Naudas, lai pārceltos, viņam, 
taisnību sakot, nebija, taču viņš varēja, cik uziet, tīksmināties ap 
prāmjiem —  par to, paldies dievam, maksāt nevajadzēja.

Krastā Čikijs ieraudzīja sablīvētas vieglās un smagās automašī
nas, kas gaidīja, kad varēs pārcelties. Viņš vēl pamanīja trīs pui
kas ar spaiņiem un lupatām rokās. Puikas centīgi berza automo
biļus, bet pēc tam viņi par to dabūja naudu. «Kā man tas agrāk 
nebija ienācis prātā?» Č ikijs nopriecājās. V iņš skriešus metās uz. 
māju, paķēra spaini, uzm eklēja lupatas un drāzās atpakaļ uz upi. 
Viņam par lielām bēdām, automašīnu šajā krastā vairs nebija: prā
mis bija aizgājis. «Nekas,» Čikijs sevi mierināja, «pagaidīšu...» 
Un patiesi, visai drīz cita pēc citas pie prāmja piebrauca automa
šīnas. Tās lielākoties bija kravas mašīnas. Bet tad uzreiz piebrauca 
trīs vieglās automašīnas. Tiesa, tās visas bija mazlitrāžas. Č ikijs 
nosprieda, ka ir jāpagaida, lai sabrauc vairāk automobiļu ar tu
rīgākiem īpašniekiem. Drīz vien pieripoja neredzēti garš limuzīns. 
Č ikijs metās pie tā.

Limuzīna saimnieks bija tukls un cienīgs vīrs. Kas viņš tāds ir? 
Varbūt pat ministrs. Č ikijs apstulba. Viņš stāvēja pie mašīnas, plū
kāja pirkstiem lupatu un stulbi klusēja. Te pieskrēja viens no 
tiem trim puikām, ko viņš bija redzējis iepriekš.

—  V ai drīkst nomazgāt jūsu mašīnu, ser?
Limuzīna īpašnieks pat nepameta skatienu uz viņa pusi. Taču 

puisis nelikās mierā.
—  O ga1, jūsu mašīna ir noputējusi! Es nomazgāšu to —  tad tā 

laistīsies kā spogulis!
Pēdīgi automobiļa saimnieks apveltīja brīvprātīgo palīgu ar 

skatienu un tik tikko pamāja ar galvu. Puisis priecīgs pasmaidīja 
un ķērās pie mašīnas spodrināšanas. Č ikijs kodīja lūpas. «Vai tie
šām es tā neprotu?» viņš saīdzis domāja.

1 Oga — saimnieks, kungs (ibo vai.).



Piebrauca mazāka automašīna. Bet Č ikijs nesāka gražoties — ne
drīkstēja taču veltīgi tērēt laiku. Viņš piegāja pie vadītāja un 
pareizā angļu valodā sacīja:

—  V ai drīkstu nomazgāt jūsu automobili, ser? Tas ir ļoti nopu
tējis, bet jums jābrauc vēl līdz Lagosai.

Vīrietis pasmaidīja.
—  Rauj vaļā!
Č ikijs pielēja spaini ar ūdeni no tuvējā krāna un ķērās pie 

darba.
Viņš rūpīgi nomazgāja mašīnu.
—  Kārtībā, ser!
Bet īpašnieks bija tik ļoti aizrāvies sarunā ar draugu, ka nemaz 

nepievērsa Čikijam  uzmanību. V iņš tikai noteica: «Paldies!» — un 
tērzēja tālāk. Viņš pat nepagriezās pret mūsu varoni. Bet tas stā
vēja  uz vietas, mīņādamies no vienas kājas uz otru. Beidzot v īr ie 
tis pameta izklaidīgu skatienu uz Čikiju  un, it kā ko atcerēdamies, 
iebāza roku žaketes kabatā. Čikijam  sirds vai pamira. Autom ašī
nas saimnieks izvilka sauju naudas gabalu un neskatīdamies pa
stiepa tos zēnam.

—  Pateicos, ser! —  pieklājīgi sacīja Čikijs un, pagājis sānis, sa
skaitīja naudu. Tur bija vesels šiliņš! —  Pateicos, ser! —  vēlreiz 
iesaucās Čikijs.

Taču mašīnas saimnieks neatbildēja: cigareti zobos —  viņš dzīvi 
sarunājās ar savu ceļabiedru.

CIKIJS UZ PRĀMJA

Č ikija sapnis bija piepildījies: beidzot viņš nokļūs otrajā 
krastā, Asabā! V iņš no prieka lēkāja un dziedāja jautru jo  jautru 
dziesmiņu: «Mēs veiksim upi, raidaidā, vēl vienu strauju upi!» Tā 
bija viena no dziesmām, kuras viņš bija iem ācījies vē l misionāru 
skolā Umuofijā.

Priekā pukstošu sirdi Č ikijs nostājās rindā pēc biļetes. Beidzot 
kases lodziņš bija klāt. Viņš iedeva kasierim senloloto šiliņu un 
saņēma pretī biļeti uz prāmi un sešus pensus. Sirds dauzījās 
aizvien sp ēcīgāk . . .  Nākam ajā dienā viņš varēs pateikt draugiem: 
«Es arī esmu bijis Asabā. Tagad jātiek vēl Lagosā.»

Prāmi, kā par spīti, vajadzēja gaidīt ilgi. Bet Č ikijs tik ļoti gri
bēja, lai tas pienāktu ātrāk! V iņš pastaigājās šurp un turp, svilpo
dams:

Ak, pam et sievu, nebēdā 
Un atteic meičām strupi:
Mēs veiksim  upi, raidaidā,
Vēl vienu strauju upi! . . .



Pēdīgi prāmis no pretējā krasta atīrās un tuvojās šim krastam. 
No tālienes tas izskatījās pavisam sīks. Čikijam  sirds krūtīs dau
zīja kā ar āmuru. Viņš piemetās uz koka sola pie piestātnes, bet uz 
vietas atkal uzlēca kājās. Viņš novērsās no prāmja cerībā, ka, 
uzmetot atkal skatienu upei, prāmis būs pienācis daudz tuvāk. 
V iņš aizvēra acis un noskaitīja lidz divsim t. . .  Nekas nelīdzēja, 
laiks vilkās pārāk gausi.

Galu-galā pie krasta pienāca prāmis. Pasažieri no Asabas rin
diņā devās prom no prāmja; daudziem uz galvas šūpojās vien
kāršā iedzīve. A iz  pasažieriem cita pēc citas nobrauca bieziem, 
brūniem putekļiem klātas automašīnas.

«Vai tiešām uz ceļa līdz Lagosai ir putekļi?» Čikijs nevarēja 
vien nobrīnīties. Nē, to viņš nebija gaidījis. «Nevar būt, ka uz 
Lielā Ceļa būtu putekļi!» Viņš negribēja tam ticēt.

Kad pēdējā mašīna no Asabas atstāja prāmi, uz tā sāka braukt 
automobiļi no Onitšas. Tas bija varens skats! Dobji rūkdamas, auto
mašīnas pa šaurajiem dēļiem uzbrauca uz prāmja un nostājās 
rindā. Reizēm likās —  teju, teju kāda no mašīnām iegāzīsies ūdenī. 
Taču viss beidzās labi, un drīz piebrauca limuzīns, ko bija mazgā
jis  Cikijs. Limuzīns cēli uzbrauca uz prāmja. Čikijs noskatīja to 
kā saimnieks: mašīna bija pavisam tīra un jauna. Čikijs atcerējās 
pat tās numuru: RS-7379.

Automobiļu rindu noslēdza zila mazlitrāžas automašīna. Tajā sē
dēja šoferis viens bez saimnieka un tīksminājās par savu īslaicīgo 
brīvību: kabīnē, cik jaudas, aurēja radiouztvērējs. Tā skaņas no
slāpēja šofera kliedziens:

—  Kurš grib braukt uz Lagosu? Dārgi neprasīšu!. . .
Viņš iebrauca savu mašīnu rindā, un piestātnes priekšnieks 

zilganbaltā formas tērpā deva pasažieriem zīmi kāpt uz prāmja. 
Viņi metās skriet uz laipām, bet Čikijs visiem pa priekšu.

Sāka strādāt motors. Iekaucās sirēna. Atskanēja apdullinošs 
zvans mašīnu telpā —  it kā vienlaikus būtu sākuši zvanīt desmi
tiem divriteņu. Prāmis deva atpakaļgaitu un izkļuva atklātajā upes 
plašumā, mašīnu telpā vēlreiz spalgi nozvanīja, un tad prāmis iz
griezās ar priekšgalu uz priekšu un devās uz Asabu.

Tas viss bija kā brīnum jauks sapnis. Tāda laime īstenībā neat
gadās. «Tas esmu es!» Čikijs lepni nodomāja. «Čikijs Anene jeb 
Cālēns no Umuofijas, Mbaīno rajons, Onitšas province, Austrum- 
nigērija, N igērija, Rietumāfrika, Zeme, Pasaule!» Tieši tā viņš rak
stīja uz savām mācību grāmatām skolā, un to viņam, protams, bija 
iemācījis viņa labākais draugs Semjuels.



Čikijs jutās —  ne vairāk, ne mazāk —  kā pats Mungo Pārks1, 
kas beidzot sasniedzis Nigēras upi —  Vareno Nigēras Upi. V iņš 
izrieza krūtis, it kā būtu upes saimnieks, un dziļi ievilka elpu. 
Gaiss uz upes bija tik dzidrs un spirgts! V ai to var salīdzināt ar 
sauszemi! Č ikijs atkal uzsāka svilpot un murmināt:

Tu man saki, saki tiešām —
V arbūt esmu miegā ciešā,
V arbūt tikai sapni v ien  
Kuģītis pa viļņiem skrien? . . .

Tad viņš pagura svilpot un domāja par Lagosu. N ez kā izskatās 
Kārterbridžas tilts? V iņš tik daudz par to bija dzirdējis pa radio! 
Čikijs zināja arī citas ievērojam ākās Lagosas vietas: Tinubu lau
kumu, Marina līci, Tafava Belevas laukumu, Bārbīčas pludmali, 
Jabi, Anapi, Valdības namu un tā tālāk. Taču visvairāk viņš ilgo
jās nokļūt pilsētas stadionā uz futbola sacīkstēm. Tur notika vislie
lākie futbola mači. Čikijam  gaužām patika klausīties, kā par tiem 
stāstīja N igērijas radiostacijas kompānijas futbola komentētājs. 
Ikreiz, kad tika pārraidīts kārtējais mačs, tēvoča istabā, kur karā
jās reproduktors, pulcējās kaimiņi. Viņiem  arī patika šis komen
tētājs. Viņi kliedza līdz ar komentētāju: «Vārti!» —  lēca augšā no 
savām vietām un spieda cits citam roku. Bet tikai tad, kad uzva
rēja komanda, kurai viņi juta līdzi.

ClKUS n e l a im e

Un tad beidzās ceļojuma pirmā puse —  prāmis pienāca Asabā. 
Pasažieri steidzās uz laipām. Č ikijs viens no pirmajiem nokāpa 
krastā un pameta skatienu visapkārt. Bet kur ir slavenā Asaba, 
par kuru viņš ne mazumu bija dzirdējis? Zēni tik  daudz par to bija 
stāstījuši, un viņš bija pārliecināts, ka ieraudzīs kaut ko neparastu. 
Bet š e it . . .  nabadzīgas mājeles, šauras ieliņas. Kas šeit ir nepa
rasts? M azliet padomājis, viņš pievienojās citiem pasažieriem, kas 
kāpa pa stāvo kalna nogāzi uz pilsētas tirgu. Šeit jau bija intere
santāk, jautrāk, tomēr tik un tā Č ikijs bija gaidījis ko vairāk: šo 
tirgu nevarēja ne salīdzināt ar Onitšas tirgu. Turklāt šeit nebija 
tādas kā tur tik skaistas, garas, elektriskām spuldzēm piekārtas 
ielas, kur dzīvespriecīgās gramofonu plašu melodijas noslāpst 
automobiļu tauru troksnī.

V iņš gāja pa tirgu, rokas kabatās sabāzis, turēdamies zinama 
attālumā no tirgotavu rindām, —  viņš iedomājās, ka eiropiešu 
skolu inspektori tieši tā apstaigā skolas.

1 Mungo Pārks — anglis, ievērojam s 18. gs. Āfrikas pētnieks.



Nē, tomēr dīvaini: viņš bija pārliecināts, ka Rietumnigērija ne
pavisam nav tāda kā Austrum nigērija —  te visam jābūt citādam.

Bet izrādījās, ka gaiss Asabā ir tāds pats kā tur, zeme tāda pati 
un cilvēki dara savu darbu tieši tāpat kā viņa dzimtenē.

Č ikijs paklaiņoja pa tirgu, tad devās tālāk, dziļāk pilsētā. M ā
jas tur bija labākas, bet —  ak vai! —  tāpat kā pirmīt, negadījās 
nekas tāds, par ko viņš būtu varējis, kā saka, uzrakstīt vēstulē uz 
dzimteni. N evienu Asabas māju nevarēja salīdzināt ar brīnišķīga
jām, pēc viņa domām, ēkām Ņūmārkitstrītā Onitšā.

Labi, lai būtu kā būdams, viņš, tāpat kā pārējie, tagad varēs liet
pratīgi spriedelēt par upi un Asabu.

Pienāca vakars. Č ikijs nolēma, ka Asabu viņš droši vien jau 
apskatījis un tagad ir laiks atgriezties mājās. Sataustījis kabatā 
vērtīgos sešus pensus, viņš devās atpakaļ uz upi. V iņš gāja un



gāja, bet likās —  ceļa gabals līdz krastam kļūst nevis īsāks, bet 
gan garāks. Tad viņš pielika soli, pēc tam jau metās skriet. Bei
dzot! K rasts!. . .  Bet kas tad tas? Kur palicis prāmis? Piestātnē tā 
nav. Un pēkšņi Č ikijs ieraudzīja prāmi upes vidū, ceļā uz Onitšu. 
«Vai tiešām es esmu nokavējis?» Čikijs satrūkās. Viņš apjucis pa
skatījās visapkārt un ieraudzīja piestātnes priekšnieku zilganbal- 
tajā formas tērpā. Priekšnieks bez steigas slēdza ciet savu kantori. 
Č ikijs pieskrēja pie viņa un drebošā balsī izdvesa:

—  Lūdzu, ser, man jāatgriežas O n itšā . . .
—  T ev jāatgriežas Onitšā? —  priekšnieks pārjautāja, m eklē

dams kabatās durvju atslēgu. Viņš runāja lēnā, labsirdīgā balsī. 
Varbūt viss vēl nav zaudēts?

—  Jā, ser, —  kļuvis mundrāks, Č ikijs atbildēja.
Taču nākamais teikums sagrāva modušās cerības.
—  Man ļoti žēl, puisīt, bet šodien tu vairs nevarēsi atgriezties 

Onitšā, —  sacīja piestātnes priekšnieks. —  Pēdējais prāmis jau 
aizgājis. Nāc rīt no rīta.

—  Bet es taču dzīvoju Onitšā! —  Čikijs izmisis iesaucās. —  Un 
es šeit nevienu nepazīstu!

—  Ļoti žēl, —  noklikšķinājis atslēgu durvīs, teica priekšnieks 
un aizgāja.

Č ikijs klusu ieraudājās. Un tūlīt pat pie viņa nedzirdamiem so
ļiem pienāca kāds vīrietis. A p  vidukli viņam bija apsiets slapjš 
dvielis —  acīmredzot viņš tikko bija peldējies — , skatiens bija 
drūms un naidīgs. Noslēpumaini pazeminājis balsi, viņš sacīja, ap
kārt skatīdamies:

—  Asabā nokļūt ir vieglāk, nekā no tās izkļūt.
Č ikijs vai pamira: par ko viņš runā? Kāpēc no Asabas ir grūti 

izkļūt? Viņš pasteidzās tikt vaļā no ļaunā cilvēka un, galvu nokā
ris, asarām acīs vilkās uz tirgu atpakaļ. Tur Čikijs atspiedās pie 
veca kravas automobiļa un klusu izraudājās. Kā viņš tagad nožē
loja, ka nebija klausījis māti!

V iņa taču bija piekodinājusi viņam neiet pie upes.
Ko lai tagad dara? Un te Č ikijs atcerējās, ka māte, kad bija atga

dījusies kāda nelaime, reizēm viņam sacīja: «Raudi, cik gribi, la
bāk nekļūs!»

Č ikijs lūkoja nomierināties un centās izdomāt, ko darīt tālāk.
Sākumā viņš nolēma palūgt naktsmājas pirmajā, kas trāpīsies, 

veikalā vai pārdotavā tirgus laukumā. Bet ja nu pēkšņi izrādīsies, 
ka veikala vai pārdotavas īpašnieks ir bērnu zaglis? Nē, labāk pa
slēpties tukša automobiļa kravas kastē un nosēdēt tur līdz rītam.



Čikijs noskatīja visas kravas mašīnas, un viena viņam uzreiz iepa
tikās —  to sauca par «SMOG1 Nr. 1». Skaidrs, ka tieši šeit viņš 
vislabāk varēs pārlaist nakti.

ČIKIJA SATRAUKUMS PIEŅEMAS SPĒKĀ

Čikijs negribēja cilvēku acu priekšā līst kravas mašīnā un no
lēma, kamēr satumsīs, mazlietiņ tepat pastaigāties. Viņš redzēja, 
ka tiek noslēgtas pārdotavas un veikaliņi un tirgones aiznes mā
jās nepārdoto preci. Č ikijs piegāja pie smagās automašīnas un 
iekāpa kravas kastē. Sākumā viņš nogūlās uz koka sola. Pēcāk 
nodomāja, ka drošāk paslēpties zem tā. Viņš tā arī izdarīja. Viņš 
gulēja uz netīrās grīdas un atcerējās mājas, māti, māsas. Tagad 
viņas bezrūpīgi un mierīgi guļ. Bet viņam atgadās tikai nelai
mes . . .

V iņš bija krietni vien izsalcis —  no rīta taču neko nebija ēdis; 
moskīti bez rimas džinkstēja ausīs. N ebija nozīmes tos sist nost, 
jo  to bija kā melna debess, arī troksni celt nebija nekādas vajadzī
bas. Palicis zem galvas dūri —  tā aizstāja viņam spilvenu — , viņš 
pulējās aizmigt. Tomēr nevarēja. Viņu pārņēma bailes: jau nez 
kuro reizi viņš dzirdēja tuvojam ies soļus, neskaidras sk a ņ a s... 
Viņš skaitīja lūgsnu un klusu raudāja, platām acīm vērdamies mel
najā tumsā.

Pagāja krietns laika sprīdis, iekams viņš miegā aizmirsās. Taču 
tas bija nemierpilns miegs. Čikijam  sapnī rādījās tikai šausmas. 
Ļauni gari un neganti bandīti dzinās viņam pakaļ pa tumšām, klu 
sām šķērsieliņām, kliedza un spiedza viņam taisni ausī.

Nakts vidū viņu pamodināja piesmakušas balsis. Sveši cilvēki 
sarunājās, liekas, viņam pie pašas auss. Čikijs, no bailēm vai sa
stindzis, ieklausījās. Patiesi, viņa tuvumā bija cilvēki. Tie stāvēja, 
atbalstījušies pret kravas mašīnu, un viņš dzirdēja, kā šo cilvēku 
drēbes beržas pret koka malu. Č ikijs saprata katru vārdu. Cilvēki 
runāja lauzītā angļu valodā. Spriežot pēc balsīm, viņi bija trīs.

—  V iņš mūs gaidīs, kad baznīcas zvans būs nositis trīs rei
zes, —  sacīja viens.

—  V ai tu esi pilnīgi pārliecināts, ka viņš mūs nepiekrāps? —  
jautāja otrs.

—  Jā, —  atbildēja pirmais, —  es viņam ticu.
—  Tu taču pazīsti šo tautu: viņi var sarunāt ar mums —  un tad 

pa taisno prom uz policiju, —  atkal ierunājās otrais. —  Mums jā 
paļaujas uz viņu kā pašiem uz sevi.

1 O nitšā plaši lietotā teiciena «Salve rne, o, God!» («Glāb mani, ak, dievs!») 
sākuma burti.



—  Oga, ja  nav pārliecības, kāpēc visu to uzsākt? —  sarunā 
iejaucās trešais. —  Man nav nekāda prieka nokļūt policijas 
ķetnās.

Iestājās klusums. Varbūt viņi aizgājuši? Taču nē, soļi nav dzir
dami. Valodu atkal uzņēma pirmais:

—  Tavi cilvēki mūžam baidās. Jebkuru nieku dēļ dreb kā sie
vietes. —  Viņš iesmējās. —  Bet pag, tiklīdz pienāks laiks naudu 
dalīt, tā uzreiz kļūs drosm īgi. . .

—  Oga, tu nepareizi spried, —  iebilda otrais. —  Ibo cilts ļaudis 
ir tikai piesardzīgi. V ieglāk  ir nesaslimt nekā vēlāk izārstēties —  
tāds ir mūsu uzskats.

—  Liela nauda rokās viegli nedodas, —  nikni ierunājās cilvēks, 
kuru pārējie uzrunāja ar cieņpilno vārdu «oga». —  V ai zini, kā 
cilvēki saka: «Ar godīgu darbu mantā neiedzīvosies.» Ja vajadzēs 
kauties —  kausimies! Ne jau izpriecai esmu paņēmis līdzi revol
veri . . .

Č ikijs aizturēja elpu: kaut šie cilvēki viņu nepamanītu! Zēns 
saprata: ja tas notiktu, bandīti, daudz nedomādami, viņu nošautu 
vai nožņaugtu kā peli.

Tobrīd baznīcas zvans nosita trīs reizes.
—  O ija !1 Ejam! —  skarbi noteica pirmais cilvēks. —  Dievs dos, 

viss būs labi.
Kā Čikijs nopriecājās, izdzirdis šo «Ejam»! Taču prieks uz vietas 

pagaisa: kāds rāpās pie viņa kravas kastē. Zēns pavēra muti, lū
koja kliegt, taču nespēja. V iņš viss pārklājās sviedriem, rīkle iz
kalta. Č ikijs cieši jo cieši samiedza acis un bija sagatavojies v is
ļaunākajam.

Kāds iedarbināja motoru, un kravas mašīna izkustējās no vietas. 
Č ikijs šķirbiņā pavēra acis, taču kaut ko saskatīt nebija iespējams, 
un viņš atkal tās aizdarīja. Viņu joprojām kratīja sīks drebulis.

Kāds uz mašīnas malas gandrīz viņam blakus ņēmās klepot un 
kaut ko pie sevis murmināt. Č ikijs no šausmām pavisam pamira. 
V iņš vairs neko nesaprata. V iņš pat nespēja apjēgt, cik ilgi viņi 
brauc. Viņš vienīgi juta, ka automašīna palēnina gaitu, kaut kur 
nogriežas, pēc tam brauc aizvien lēnāk un pēdīgi apstājas.

KAS NOTIKA T A I AK?

Automašīna apstājās. Cilvēks, kas sēdēja kravas kastē, norāpās 
lejā. Č ikijs atvēra acis, bet visapkārt, tāpat kā iepriekš, bija piķa

1 Oija! — Ātrāk! Steigsimies! (Ibo vai.)



melna tumsa. Trīs svešie netālu sačukstējas. Šoferis pabrauca 
atpakaļ.

Tad viss pieklusa. Čikijs, savilcies čokurā, gulēja zem sola un 
lūdza pie sevis, kaut šie cilvēki atietu no automašīnas vismaz uz 
mirkli un viņš varētu nolēkt no tās un aizbēgt. Taču viņi nekur 
negāja. Gluži otrādi, viņiem pievienojās vēl viens —  ceturtais. No 
sarunas Čikijs noprata, ka šis ceturtais ir naktssargs.

Pirmais, pēc visa spriežot, bandas barvedis, sargam paklusu 
sacīja:

—  V ai redzi lielgabalu, kas man rokā? Neesmu šeit nācis rotaļā
ties, saprati? Sāksi mānīties —  iztapt abām pusēm, —  vakars būs 
klāt!

—  Kāpēc lai es mānos —  iztopu abām pusēm? —  nikni atcirta 
sargs. —  V ai tu domā, ka pie naudas var viegli tikt? Jeb vai tu 
domā, ka es par savu algu varu bērnus sūtīt koledžā?

—  Tādā gadījumā oija! Parādi mums durvis, —  sacīja b a rve
dis. —  Bet tu, Ignatus, no kravas kastes aizvāc so lu s. . .

Cauri ir! Šie cilvēki viņu atradīs! Zēnam likās —  viņš tūdaļ 
p a t . . .  tūdaļ pat no bailēm nomirs. Šoferis attaisīja vaļā auto
mašīnas pakaļējo malu, tomēr kastē nez kāpēc nekāpa. Viņš devās 
pie kabīnes —  acīmredzot pēc elektriskās baterijas. Beidzot! Pie 
mašīnas neviena nebija!

Acum irklī C ikijs izlīda no sola apakšas, nolēca no kravas kas
tes un zagšus aizskrēja tumsā. Viņam nebija ne vismazākās no
jausmas, kur viņš atrodas. Tumsa bija tāda, ka vai acī dur. Bet 
Č ikijs tikai gāja klusu un nedzirdami kā kaķis. Kā par nelaimi, 
zem kājām gadījās skārda bundža, un viņš to neviļus p asp ēra ...

—  Kas tur ir? —  uzkliedza šoferis.
Č ikijs strauji nogriezās sānis un likās prom. A cis ar tumsu bija 

apradušas, un viņš spēja šo to atšķirt. Ieraudzījis kaut ko līdzīgu 
durvīm, viņš ieslīdēja pa tām iekšā.

—  Ei, kas tur ir? —  no jauna uzsauca šoferis un aizdedza ba
teriju.

Taču Č ikijs bija jau drošībā. Viņš stāvēja kādā būdā, tikpat 
mazā ka peļu slazds: viņš varēja, no vietas nekustoties, ar rokām 
aizsniegt sienas.

Bet ko tad, ja  viņi visi metīsies viņu meklēt? Ko tad? No bailēm 
Č ikijs sakoda pat lūpas.

V iņš gribēja izlīst ārā un aizskriet tālāk, bet pie šofera pienāca 
pārējie bandas locekļi.

—  Kas šeit par troksni? —  barvedis jautāja.
«Tūlīt sāksies meklēšana,» Čikijs nosprieda un atkal samiedza 

acis. Taču sargs bandītus nomierināja. Viņš sacīja, ka tas laikam



bijis kaķis, ka šajā stundā cilvēku šeit nevar būt. V ēl viņš pieme
tināja, ka klaiņojošu kaķu vecajās mājās ir atliku likām. V isi no
mierinājās un aizgāja. Bet Čikijam  sirds joprojām  dauzījās kā 
putniņš būrī.

V ēlāk  viņš sadzirdēja, ka mašīnā bandīti kaut ko lādē. Tas v il
kās neizturami ilgi. Bet tad tika iedarbināts motors, un automašīna 
aizbrauca. Čikijs atvieglots nopūtās. Jā, tā patiesi bija īsta laime! 
Viņš gribēja dziedāt, smieties, gavilēt! Bet tūlīt pat atcerējās 
naktssargu. Tas taču laikam neaizbrauca, stāv kaut kur tepat tu
vumā . . .  Č ikija  prieks pagaisa kā nebijis. Viņš no jauna lūdzās,



kaut ātrāk ataustu rīts un viņu izglābtu. Un, it kā atbildot viņa lūg
snai, tuvumā iedziedājās gailis. Pēc tam otrs, trešais . . .

Tātad drīz būs ausma. Bet kad? Spēki bija viņu pametuši. N o
guruma pārņemts, viņš turpat būdā aizmiga.

KA VISS BEIDZĀS

Č ikiju  pamodināja balsu murdoņa. Viņš bailēs pavēra acis. V i
ņam par lielu prieku, bija jau pavisam gaišs. Viņš izgāja no bū
das un apskatījās visapkārt. Tālumā viļņojās pūlis. Balsis gan bija 
skaļas, tomēr ne draudīgas. Čikijs devās pie pūļa un pārsteigts ap
stājās. Pūļa vidū, pie mango koka piesiets, stāvēja vīrietis. V iņa 
rokas bija sasietas, no mutes rēgojās ārā sprūds —  melna lupata. 
Viņš nespēja ne pakustēties, ne parunāt.

C ilvēki visapkārt bija satraukti.
—  Viņu vajag  atsiet, atsiet!. . .  —  kāds sauca.
—  Nē, nē, neaiztieciet! —  iebilda citi. —  Pagaidīsim policiju!
Cikijs stāvēja, acis izbolījis, un neatlaidīgi domāja. Taču viņš

neko nespēja saprast. Galvā viss bija sajucis.
Tad nez no kurienes uzradās divi policisti un vīrieti atsēja. V iņš 

nogāzās zemē. «Miris!» šausmās nodomāja Čikijs. Taču kāds atta
pās atnest krūzi auksta ūdens un uzliet to zemē guļošajam virsū. 
C ilvēks sakustējās un ar grūtībām uzslējās sēdus.

Pagāja diezgan ilgs laiks, kamēr viņš galīgi atžirba. Tad viņš 
sāka stāstīt, kas ar viņu bija noticis.

Bet Č ikijs aizvien vēl domāja un domāja, gribēja kaut ko at
minēt. Bet ko?

C ilvēks dzēra ūdeni, pūta un elsa, un stāstīja. Pēc viņa vārdiem, 
viss noticis tā. Viņš sargājis lielu veikalu. Naktī bruņotu laupītāju 
banda viņam uzbrukusi. Viņš, protams, nespējis tikt ar laupītājiem 
galā; tie piesējuši viņu pie koka, bet paši uzlauzuši atslēgu un ielī
duši veikalā. Pēc viņa vārdiem, bijuši astoņi bandīti un tie atbrau
kuši kravas mašīnā.

Policisti jau grasījās iet, lai apskatītu aplaupīto veikalu, kad ne
gaidīti no pūļa atskanēja zēna balss:

—  Šis cilvēks nestāsta patiesību! Es arī redzēju laupītājus!
V isi pagriezās balss virzienā. Tā bija Č ikija balss.
—  Par ko runā šis puisēns? —  ļaudis atkal satraucās.
—  Es redzēju zagļus, — 'Č ikijs  sacīja.
Iespējams, ka cilvēki nebūtu piešķīruši sevišķu uzmanību nez 

kāda puikas vārdiem, ja  pats sargs sevi nenodevis. Čikijs vēl ne
bija pabeidzis teikumu, kad viņš pielēca pie zēna un sagrāba to 
aiz rīkles —  nožņaugt gribēja, vai? Un ļauni būtu klājies mūsu



varonim, ja  tuvumā negadījies policists, kas paspēja no viņa at
vilkt sargu.

Asabas iedzīvotāji, kas stāvēja visapkārt, kļuva neganti.
—  Ko tu bruki zēnam virsū? —  Viņi piegāja sargam klāt. —  Iz

rādās, ka viņš runā taisnību.
Policists ņēmās iztaujāt Č ikiju sīkāk, bet tas satraukumā nekādi 

nespēja sakarīgi izstāstīt pagājušās nakts notikumus. Tiesa kas 
tiesa, lai zēnam noticētu, pilnīgi pietika tā, ko viņš pastāstīja. Viņš 
sacīja, ka kravas mašīnu sauc par «SMOG Nr. 1» un tās vadītāju 
sauc par Ignatusu. Pēc tam viņš parādīja policistiem vietu, kur 
viņam vajadzēja paslēpties nakti, kad viņš bija aizbēdzis no auto
mašīnas. Izrādās, tā bija sarga būda garāžas tuvumā.

Naktssargs visu laiku, kamēr Čikijs stāstīja, no bailēm trīcēja 
un drebēja. Bet tad viņš aizklāja seju rokām, lai neviens neredzētu 
viņa asaras.

Tā mūsu Čikijs kļuva par varoni. Kāds liela auguma vīrs pacēla 
zēnu uz pleciem, lai visi viņu redzētu. Ļaudis skaļi sveica Čikiju, 
visi kā viens skandināja, ka negaidījuši no maza zēna tādu drosmi.

Policija apcietināja zagļus tajā pašā dienā. Pie viņiem tika at
rastas desmit ķīpas samta —  par vairākiem  tūkstošiem sterliņu 
mārciņu. V eikala saimnieks, visiem redzot, paspieda Čikijam  roku, 
teikdams, ka vēlāk atlīdzinās viņam par cildeno rīcību. Bet tikmēr 
viņš paēdināja Čikiju  un aizveda savā automašīnā uz prāmi.

Drīz vien visa Onitša, varbūt ne tikai Onitša, bet arī visa valsts 
dabūja zināt par Čikiju. V iņa fotoattēls parādījās laikrakstā, par 
viņu stāstīja pa radio. Un vai zināt, ko vēli paziņoja laikrakstā? Ka 
apcietināta visa banda un tās barvedis ir misters Nvana. Jā, jā, tas 
pats Nvana, bagātais un ļaunais Č ikija kaimiņš. Bet pēc tam Č i
kijs saņēma vēstuli no veikala saimnieka. Vēstulē tika paziņots, 
ka tirdzniecības kompānija, kurai pieder veikals, nolēmusi pie
šķirt Č ikijam  īpašu stipendiju, lai viņš varētu mācīties tālāk, 
vidusskolā.

Tā beidzās Č ikija piedzīvojumi uz Nigēras. Protams, mūsu v a 
ronim vajadzēja pārciest baigu nakti, pilnu briesmu un pārdzīvo
jumu. Toties viņam bija uzsmaidījusi laime.
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