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RUDO MOHICS, 

slovaku rakstn ieks

IZTURĒT

Tas notika dažas sekundes pirms sirēnas kauciena, kas pārdalīs 
uz pusi beidzamo spēles trešdaļu.

Uz rezultātu tablo gaismoja divi vieninieki.
ČSSR 1 —  C A N A D A  1
Skatītāji bija aizturējuši elpu.
Otrais uzbrucēju trijnieks metās virsū sarkanajam mūrim, ko 

veidoja Smita, Fērgusona un Rasnela stūrainie stāvi. Frantlks, šis 
hokeja profesors, kā viņu dēvēja žurnālisti, veikli kā zutis izvai
rījās no uzbrūkošā Lenardona melnā kaskā un tuvojās pretinieka 
zonas zilajai līnijai. Gar apmalēm viņam sekoja abi pārējie uz
brucēji. Tie bija pati modrība, jo  nevarēja zināt, kuram viņš 
piespēlēs. Sekunžu rādītājs lēca kā sienāzis, šis bija pēdējais uz
brukums pirms sirēnas. Pēdējais — un ja nu zilie varētu sākt 
beidzamās desmit minūtes ar vienu vārtu pārsvaru? J a  nu? . . .  
Tas būs lieliski!

Profesors izmānīja uz sevi Fērgusonu, nodriblēja ripu tā, kā 
to prata vienīgi viņš, un raidīja to kanādiešu zonā uz Karola 
pusi. Karols īsu brīdi bija palicis brīvs, taču tikai uz mirkli, jo 
viņam pakaļ jau metās Lenardons, lai aizpildītu Fērgusona radīto 
robu. Straujā izrāvienā Karols uztvēra ripu, pirms tā bija pieskā
rusies pie apmales laukuma stūrī. Tagad tikai neļaut sevi «pie
līmēt», neļaut piespiest ripu, gudri piespēlēt! Ja  nu trešdaļas 
otro pusi patiesi varētu sākt ar vienu vārtu pārsvaru! J a  nu uz 
tablo zem ČSSR parādītos divnieks!

Viņš nobremzēja tik asi, ka no slidu apakšas uzlidoja Iedus 
drumslas, izvairījās no Lenardona un pameta ašu skatienu uz 
Frantīku un Jozefu, kas jau bija ieņēmuši vietu pie kanādiešu 
vārtiem. Abi aizsardzības spēlētāji sedza zilo līniju. Vēl tikai 
pāris sekunžu — nedrīkst zaudēt nevienu pašul

Karola domas darbojās zibens ātrumā.
Jāpiespēlē vārtu priekšā!
Par vēlu . . .
No Flečera vārtu aizmugures kā bulta izlidoja briesmonis 

Smits, pat nemēģināja Karolam atņemt ripu, bet ar visu spēku 
trieca viņu pret apmali. Pret šo nelaimīgo pleksiglasa apmali ar 
metāla kārtu pa virsu.



Abi šveicieša tiesneši iesvilpās reizē. Skatītāji pieklusa. Ret 
Karols krita kā aizcirsts koks. Viņš nedzirdēja neko — nedz nā
ves klusumu stadionā, nedz satraukto murdoņu, kas sacēlās pēc 
tam. Un nejuta neko, vienīgi nežēlīgas sāpes rokā virs elkoņa. 
Karols sakņupa un ar otru roku saspieda sasisto vietu, lai kaut 
drusku remdētu sāpes. Pirmais, kas iešāvās prātā, — roka lauzta, 
viss ir cauri, viņam čempionāts beidzies. Viņš atcerējās gadījumu 
pirms diviem gadiem, kad Bratislavas ledus stadionā tāpat notika 
ar kanādieti Džonsu. Kaut jel tā roka būtu vesela, dieva dēļ, kaut 
jel tā būtu vesela . . .  Vēl jānospēlē desmit minūšu, jāuzvar vai 
jānotur vismaz neizšķirts rezultāts, tikai nedrīkst zaudēt, nekādi 
nedrīkst zaudēt! Tumšie riņķi pārstāj virmot acu priekšā, sāpes 
vairs nav tik svelošas, neizstrāvo pa visu ķermeni, pierimst, taču 
pakustināt roku nevar, tad sāpes atgriežas tikpat negantas kā 
sākumā. Bet viņam roka ir jākustina, tieši tagad jākustina, un 
tai jābūt spēcīgai, ļoti spēcīgai!

Kāds pieskaras viņam pie pleca un gandrīz maigi vaicā: «Ka- 
rolīt, kas ir ar tevi?» Tas ir profesors Frantīks, kas noliecies pār 
viņu, un ne jau viens, te ir gan Pepo, gan Fero, Karola draugs 
no Slovan maiņas, un cauri sāpju miglai Karols saskata arī svīt
rainos tiesnešu kreklus — visi trīs sanākuši ap viņu. Nu jau 
viņš dzird arī skatītāju nikno dūkoņu, sāpes vairs tā nenomāc 
miesu un nejauc domas.

— Nāc, — Frantīks un Pepo ceļ viņu augšā. — Nāc atpū
ties, — viņi saka un ņem Karolu zem padusēm.

Tikai uzmanīgāk ar to roku, puiši, tā svilst un sūrst, ak tu 
velna būšana!

Karols jau ir uz kājām. Salīcis, roku sakampis, zobus sakodis, 
viņš slido šķērsām pāri laukumam uz rezervistu soliņu. Skatītāji 
aplaudē — visskaļāk tas stūris, kur vēcinās trejkrāsainie karo
dziņi, — skatītāji ir priecīgi, ka tas, kas rādījās pavisam ļauni, 
tik bēdīgi nemaz nav. Pa atvērtajām durtiņām pretī izskrej ārsts 
un treneris, hokejistu draugs un tēvs vienā personā, abi saņem 
Karolu no puišu rokām, kāds viņam sirsnīgi un mundrinoši uzsit 
pa muguru. Treneris vienā laidā atkārto, ka viss būšot labi, tas 
esot tīrais sīkums, galvu augšā, puis, kad esam tikuši jau tik tālu!

Kanādiešu laukumā par vienu mazāk, taču Karolam tas ir 
gaužām vājš mierinājums, jo viņš sēž uz rezervistu soliņa, tur 
roku kā lellīti un sēc no sāpēm.

Un tad atskan sirēna, Mikulāšs un Flečers mainās vārtiem, { 
drāma turpināsies. Turpināsies bez viņa? Bez pilnas otrās uzbru
cēju maiņas? Kas viņu aizstās? Reizi Mireks, reizi Vlado, bet viņš



te sēdēs un tirps aiz bailēm, ka tikai viņa izkrišana nebeidzas ar 
sakāvi, nav par iemeslu zaudējumam tagad, tieši tagad.

Zaudējumam!
Karolam šermuli pārskrien pār muguru.
Vēl pirms divām trim dienām tā nebūtu bijusi traģēdija. Uz 

Sveici komanda izbrauca šā tā kopā savākta, pavadītāji lauzīja 
rokas, un pat zvērinātākie optimisti lūdza tikai vienu: puiši, vis
maz piekto vietu, salieciet vismaz somiem! Izklausījās tā, it kā 
tiktu pārvilkts krusts visam čehoslovaku hokejam, it kā viņus 
izvadītu uz pašu bērēm. Bet vai tad tā nebija, vai viņi cerēja uz 
daudz ko vairāk? Vispieredzējušākais aizsardzības vīrs, Hačijs 
no Karola maiņas, palika mājās, izpelnījās sodu un dabūja palikt, 
pats vien bija vainīgs. Un tad vēl trenera pēkšņā nāve! Tas viss 
nāca reizē, gluži kā sniegs uz galvas. Zenēvā viņi jutās kā bā
reņi. Bija tikai viena vienīga apņemšanās: mums nav ko zaudēt, 
cīnīsimies un tik viegli vis nepadosimies! Un kapteinis Vlado vēl 
piebilda: «Puiši, atcerieties, ka ikviens mačs sākas ar rezultātu 
nulle nulle!»

Tiesa, tiesa, sākties jau tā sākas, bet kā beidzas!
Rit beigu trešdaļas pēdējās desmit minūtes. Vlasta uzbrucēju 

maiņa strādā kā žonglieri, vārda pilnā nozīmē dara brīnumus. 
Kanādieši sāk nervozēt.

— Kaut tik nu nejautos sevi izprovocēt, — treneris saka pa
līgam. — Bez apdomas metīsies uzbrukumā u n . . .  Sasodīts, ir 
gan tie manīgi! Pat četratā nespēlē vājāk par mūsu piecnieku!

Trenera balss tomēr skan rāmi, bez satraukuma, kā aizvien. 
Gan pirms sacensībām, gan arī spēles laikā. Vispār šis treneris 
viņiem ir licis pabrīnīties. Agrāk to uzskatīja tikai par funkcio
nāru, sīku sporta darbonlti. Un piepeši izrādījās, ka viņš ir īstais 
matadors, turklāt lielisks cilvēks. Tā vien šķiet, ka nolasa viņu 
domas. Katru izprot un nav ietiepīgs cietpauris. Spēles taktisko 
plānu, ko izstrādājis kopā ar palīgu, allaž izklāsta spēlētājiem, 
apspriežas, uzklausa prātīgu vārdu. Visaugstāk vērtē Vlasta do
mas, jo zina, ka kapteinis ir rūdīts hokeja vilks, kam galviņa 
strādā. Viņi abi bija tie, kas sakombinēja kopā izlasi. Un tieši 
no šis spēles iznākuma ir atkarīgs, vai viņi ierindosies kāda no 
pirmajām vietām, tieši no šis. Tādēļ arī tāda savaldība. Ļaunākajā 
gadījumā der arī neizšķirts, tikai nedrīkst zaudēt!

Nedrīkst zaudēt!
Kanādieši kāpina tempu, pastiprina spiedienu uz Jozefa vār

tiem. Vareni, Jozef, pēdīgi mūsu «kastē» ir kārtīgs vīrs! Šimbrī
žam Jozefs ielaidis vismazāk ripu, mazāk nekā izslavētais Flečers.



Liekas miera mika, bet paskat tik, ko nupat izdarīja — nocēla 
Makinteram ripu taisni no nūjas!

Nāc uz ģērbtuvi, paskatīsimies, kas tev tur iri
Ārsts ceļas kājās un ņem viņu pie pleca.
— Nē, dakter, tagad ne, lai tur būtu vai kas, bet tagad ne! 

Nu jau vairs tā nesāp.
Patiesībā roka sāp, kā sāpējusi, taču lauzta nav, tas ir skaidrs. 

Vienīgi sasista, turklāt pamatīgi; būs zilums krietnas apakštases
lielumā!

- -  Mans pienākums ir apskatīt tavu roku, Karko! Nāc, neesi
nu kā puišelis!

Treneris izliekas, ka skatās uz laukumu, taču Karols mana — 
ar acu kaktiņu tas vēro viņu un saspringti gaida, ko viņš teiks. 
Katois zina: ja viņš spētu iziet laukumā, trenerim noveltos gluži 
kā akmens no sirds, jo variēt ar uzbrucēju maiņām jau tā nav 
viegii, bet tieši tagad ir pienācis brīdis, kad puišiem jādod ārā 
viss, kc viņi spēj, tagad maiņas jāizdara cita pēc citas un jādomā, 
kā tos velnus nepielaist pie saviem vārtiem.

— Dakter, es neiešu, es vēl spēlēšu, man vairs nesāp!
Treneris pateicīgi pamet ar aci, Vaclavs, vecais buks no Pil-

zenes, aiz prieka noglāsta Karolam ķiveri.
— Netaisi muļķības, — ārsts uzstāj. Viņš ir vienīgais, kas uz

stāj, jo zina, ko nozīmē satriekts muskulis, zina, ka tas steigšus 
ir medicīniski jāapkopj vai vismaz cieši jānosien, citādi vēl ilgi 
var likt sevi manīt. Viņš ir vienīgais, kas domā jau par nākamo 
spēli, pārējiem prātā tikai tas, ka nedrīkst zaudēt kanādiešiem, 
ja negrib, lai klusībā lolotās cerības sairtu pīšļos. Turklāt nāka
mais pretinieks nav no stiprajiem un rītdiena ir brīva. Tas no- 
zimē — veselas divdesmit četras stundas brīva laika!

— Dakter, iešpricē kaut ko, man jābūt uz ledus! — Karols 
lūdzas, jo laukumā iet karsti, noraidītais Smits jau  sen ir atpakaļ, 
un nupat kanādieši sakūruši īstu pirti pie Jozefa sargātajiem 
vārtiem.

Taču ārsts injekciju nedara, viņš ir pārliecināts, ka šodien 
Karols vairs neizies uz ledus. Roka ir jāapkopj, gan jau  kaut kā 
iztiks ari bez viņa.

Iztiks bez viņa!
Maiņa.
Laukumā Frantas uzbrucēju virknējums. Tas ir Karola trio, 

taču viņš sēd uz rezervistu soliņa un viņa vietā iziet Mireks, no 
pirmā trijnieka. Mirekam nu būs gatavā katorga, jo  rambāt divas 
maiņas pēc kārtas nav joks. Turklāt šobrīd, kad kanādieši laužas 
uz priekšu kā apsēsti. Šobrīd, kad spēle iet pilniem apgriezie-

a



niem. Karols mana nelabumu kuņģī, viņam reibst galva. Paslepus 
viņš mēģina kustināt cietušo roku, mazliet izdodas, bet tad ir 
jāmet miers, jo sāp tā, ka dzirksteles šķist gar acīm.

Ak tu, Jozef, burvis no cilvēka, tu taču dari neiespējamo! 
Nu, Vašek, uzklapē viņam pa kājsargiem ari manā- vārdā!

Karols sarauktu pieri skatās, kas notiek uz ledus. Var redzēt —- 
kanādieši nolēmuši uzvarēt, lai tur vai pasaule ietu bojā. Viņi 
zina — ja neuzvarēs, pirmā vieta var arī izčibēt. Bet cik šie te 
nav dižojušies, ka būšot pirmie! Tad gan taisītu skābus ģīmjus, 
ja tas neizdotos! Tādēļ kanādieši dara visu, lai iedabūtu ripu 
Jozefa vārtos vēl vismaz vienu reizi. Mainās ik pa brīdim, lai 
pretinieku izsistu no ritma, met no jebkuras distances, spēlē pre
singu, triec sāncenšus pret apmali. Atklāti sakot, viņi ir lieliski, 
gods kam gods! Taču ari mūsu puiši nav zemē metami. Līdz šim 
vēl neviens nav pārkāpis trenera norādījumu: spēlēt apdomīgi, 
aizsargāties piecatā, nosist tempu. Precīzi sadarboties, cik vien 
var ilgi pieturēt ripu. Tā taču nav komanda, bet dzīva skaitļo
jamā mašīna! Kibernētisks mehānisms! Karols skatās un domā: 
cik te ir hokeja personību! Mireks ir sologājienu meistars, 
Vlasta — kombinētājs, Franta — hokeja filozofs, mājās katrs 
spēlē savā stilā, taču te visi ir kā viens. Cik reižu viņam pašam 
te nav bijis jāapspiež kārdinājums, lai nemestos izrāvienā un 
neatstātu bez uzraudzības pretinieka malējo uzbrucēju. Nereti 
viņš attapās tikai beidzamajā mirkli un nobremzēja jau  uzsākto 
skrējienu. Hm, diez kādēļ tas tā? Agrāk taču arī viņi bija spēlē
juši kopā, taču tik saskanīgi vēl nekad nav g ā j i s . . .  Varbūt aiz 
tā iemesla, ka viņi nekad nebija jutušies tik biedriski saliedēti; 
arvien kādam uznāca untumi, un tad spēle bija tutū!

Kas zina, varbūt labi vien bija, ka Hačijs palika mājās. Viņš 
ir ātras dabas, iekarslgs, gatavā uguns. Ha, uguns — īstais vul
kāns! Un mēdz sacelt spuras visnepiemērotākajā brīdī. Ne velti 
viņu iesaukuši par Zilēti. Sākumā Karols jutās nelaimīgs, ka 
Hačijs nebrauc līdzi. Nelaimīgs — tas ir pārāk maigi teikts, viņa 
pirmā doma bija uzspļaut visam, arī palikt mājās — un cauri. Augu 
sezonu abi bija spēlējuši vienā maiņā, līdz pagurumam slīpējuši 
piespēles un savstarpējas sazināšanās signālus, un tad dažas ne
dēļas pirms čempionāta Šveicē Hačijs izstrādā muļķības, saņem 
sodu un paliek sēžam! Kur tiem hokeja sekcijas vīriem ir prāts — 
viena nieka pārkāpuma dēļ vājināt valsts izlasi! Tā Karols do
māja toreiz un bija traki nikns, jo komandā jutās gluži kā piek
tais ritenis. Viņš būs tikai aizvietotājs, papildinās kādu jau sa
spēlējušos pāri. Varbūt viņu ignorēs, nedos piespēles, kas to 
var z in ā t . . .  Taču viņš nav aizvietotājs, un neviens viņu



neignorē. Tieši pretēji. Karolam pašam brīnums, cik drīz viņam 
izdevies iejusties Profesora maiņa. Ir tīrā bauda spēlēt kopā ar 
Profesoru un Pepo, tie ir tehniski vīri, turklāt Pepo straujš kā 
zibens. Viņi lieliski saprotas. No spēles uz spēli Karolam nostip
rinās pārliecība, ka labi vien ir darīts, atstājot Hačiju mājās, 
tam atkal neturētu nervi, bet te par visu vairāk nepieciešami 
aukstasinīgi cīnītāji. Hačijs viņam ir kā brālis, primā puika, un 
tomēr labi, ka noticis tā. Tagad šis droši vien sēž pie televizora, 
kož lūpā un aiz žēlabām beidzas vai nost. Nekas, Hačij, gan 
nākamgad arī tu būsi izlasē, tas ir kā likts!

Uz ledus dodas trešā maiņa. Karolam asinis stingst dzīslās. 
Tie ir zaļknābji, kas tikpat kā nav ostījuši pulveri. Amatnieki. 
Tiesa, drusku rūdījumu te dabūjuši, taču vai spēs izturēt sakai
tināto kanādiešu spiedienu?

Karols pat nemana, ka ar veselās rokas pirkstiem sažņaudzis 
sāpošo vietu, ka viņam acīs sasprāgušas asaras, — viņš nemana 
neko, tikai skatās, jo kanādiešiem laukumā ir uzbrukuma dūži, 
viņu treneris Kromms paguvis izdarīt maiņu, neapstādinot spēli. 
Tam vīram ir galva uz pleciem, visu cienību, sīksts pretinieks!



Ari aizsardzībā izlaidis uz ledus to labāko, kas viņam ir, Sleiju 
un Smitu, acīmredzot nospriedis, ka nu ir klāt īstais brīdis, lai 
panāktu lūzumu spēles gaitā.

Pulksteņa rādītājs aizsniedzis piecpadsmitās minūtes iedalu. 
Ko tas laiks velkas tik lēni, vēl jāspēlē veselas piecas minūtes, 
tētīt žēlīgais, kas viss pa to starpu nevar gadīties!

Un nu vēl tas!
Vlada, jaunākais viņu pulkā, grūtā situācijā pašāvis nūju 

priekšā Lagasam. Gaisā pacelti divi pirksti — un laukumā ir 
par vienu zilo mazāk.

Stadions novaidas.
Karols ar plaukstām aizsedzis seju. Viņš ir aizsedzis seju, viņš 

neko negrib redzēt, jo tūlīt viss būs pagalam, tūlīt viņu cerības 
būs vējā, tas ir noteikti! Viņš dzird, ka treneris gandrīz čukstus 
raida laukumā Frantu un Pepo. Balsī skan lūgums un sasprindzi
nājums. Ak dievs, ko tas puņķutapa ievārījis — atstāt komandu 
mazākumā tādā brīdi!

Iemetiens — un Karols vairs nespēj nociesties ar aizvērtām 
acīm. Tad jau tā būtu mūžība, nevis divas minūtes.

Profesors iegūst ripu un spēlē atpakaļ, aizsargi — viens otram, 
tā, tā, un tagad pie apmales, tagad tā ir jāpiespiež! Kanādieši 
riņķo apkārt kā saniknoti dunduri, šī ir viņu lielā izdevība. Ka
rols jau aizmirsis par roku, viņam sāp vienīgi tas, ka biedri uz 
ledus cīnās mazākumā, rezervistu soliņš svilina, it kā tas būtu 
nokaitēts, sekunžu rādītājs lec kūtri, drausmīgi kūtri, tas nelec, 
bet lien, puiši laukumā atkal ir piespieduši ripu pie apmales, 
šoreiz jau  vidus zonā. Vēl minūti, puikiņas, tagad jūs, Vlastik 
un Mirek, vēl tikai vienu minūti, tad varēs domāt arī par uz
brukumu!

«Izturēt! Izturēt!» Slēgtās halles labais stūris ir pavisam aiz
smacis, taču nu jau tam piepalīdz viss stadions ar varenu Hop 
Tchek, hop Tchek!

«Izturēt! Izturēt!»
Hop Tchek, hop Tchek!
īsta viesuļvētra.
It kā mēs spēlētu pašu mājās, nevis svešā valstī! Rodas iespaids, 

ka publika mūs iemīļojusi. Avīzes raksta, ka mēs esot smalki 
tehniķi un vēl smalkāki taktiķi, bet skatītāji tagad aurē tā, it 
kā mēs būtu viņu zemes komanda.

Lai aurē, lai atbalsta, patlaban tas ir bezgala vajadzīgsl
Hop Tchek, hop Tchek!
«Izturēt! Izturēt!»
Izturēt! — Karolam brēc ik šūniņa. Brēc un vibrē. Izturēti
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Cik vienreizēji viņi aizstāvas, palikušas tikai dažas sekundes soda 
laika, ziķeris, Jozef, ripu ārā no zonas, Fero!

Smits, Haklijs un Tambelini, uzmanību, kavējiet, kavējiet viņus, 
neļaujiet mest! Tās ir mokas skatīties ,uz pekli, kas vārās lau
kumā, spēlēt ir daudz vieglāk, tad vismaz vēss prāts. Uz šitā 
sasodītā soliņa var pazaudēt gan nervus, gan galvu!

T reneri! . . .
Taču visu acis pievērstas ledum, kur Mireks kā čūska izlokās 

gar apmali un meistarīgi piespiež ripu kanādiešu aizsardzības 
zonā. Nē, šāds hokejs nav skaists, taču cik daudz tajā gudrības!

Treneri! . . .  Biedri treneri!
Treneris nejūt Karola lūdzošos skatienus, jo nelūkojas uz viņu, 

bet gan uz sodīto soliņu, no kurienes laukumā kuru katru mirkli 
izlēks piektais spēlētājs.

Un tur jau viņš ir, stadions uzgavilē, uz ledus atkal ir pieci 
zilie! Spēkavīriem ar kļavas lapas zīmi uz krūtīm nekas nav 
iznācis.

Aizmugure. Laiks izdarīt maiņu.
Biedri. . .
Taču treneris atstāj laukumā Vladu un raida cīņā trešo posmu.
Lidz spēles beigām palikušas trīs minūtes. Kādēļ trešo, pie 

joda, kādēļ trešo?! Karolam roka vairs tik stipri nesāp, viņš to 
kustina, acīs gan riešas asaras, taču viņš to kustina bez žēlastības, 
paskat, dakter, tā lieta iet! Kādēļ tad trešo?

Hačijs droši vien sēž pie televizora, droši vien kož lūpā un 
domās slido kopā ar viņiem. Pie televizora sēž arī Dita, meitene 
ar lielajām, zilajām acīm, kas Karolam rādās pat sapnī. Patiesību 
sakot, kas nu vairs par meiteni, viņi jau trīs mēnešus dzīvo kopā. 
Cik ātri tie p a g ā ju š i . . .  Dita, mazā sievietīte! Bet varbūt arī ne
sēd pie televizora, gatavojas ģeoloģijas eksāmenam. Kad viņi 
atvadījās zem lidmašīnas spārna, Dita teica: «Es turēšu īkšķi, 
Bubik (tā viņa nez kāpēc iedēvējusi Karolu), es turēšu īkšķi par 
tevi, taču nez vai skatīšos, kā tu spēlē, drīz eksāmens, un veca
jam Gelo tīk gāzt cauri.» Iespējams, ka šobrīd viņa zubrī par 
tiem saviem akmeņiem un minerāliem, jo  grib ar šo priekšmetu 
tikt galā jau šogad, taču var būt arī tā, ka nezubri, tieši šodien 
nav nocietusies un metusi mācīšanos pie malas. Protams, Dita 
skatās, bet viņš te nīkst uz rezervistu soliņa un auklē kā lelli 
savu roku. Dita, iedomājies tikai, vakar pie Metropol viesnīcas 
es gandrīz apkampu tevi, jā  nudien! Iztēlojies šādu situāciju: mēs 
vakarā nākam mājās, durvju priekšā stāv divas meitenes, un 
viena no tām esi tu! Vēl divdesmit metru attālumā es biju ga
la vs par to likt roku uguni, taču, kad pienācām klāt, šis uzreiz;



«Lūdzu autogrāfu! Vai jums nav nozīmītes?» Izrādījās, ka Ir 
vietējās, studentes. 2ēl, ka tu nekad neredzēsi, cik tā slaidākā 
līdzīga tev. Pēc tam es ilgi domāju par t e v i . . .

«Izturēt! Izturēt!» skan no halles labās puses. Zelta cilvēki, kā 
viņi nenogurst, mūs uzmundrinot!

Un atkal Jozefs atstāj kanādiešus tukšā; nu jau iet uzbrukumā 
mūsējie, bet tiek tikai līdz laukuma vidum. Smits ar spēka pa
ņēmienu nogulda uz ledus Vaclavu, un kanādieši gāžas uz 
priekšu. Uzmanību, slēpts metiensl Taču Jozefs vienā mierā pa
stiepj pretī «zaķa lūpu» un atvaira ripu, tam vīram ir nervi no 
Vitkovices tēraudal

Pie visiem svētiem, šī stulbā roka! Ko var izdarīt viena tāda 
visparastākā ro k a ! . . .

Biedri treneri! . . ,
— Labi, labi. — Treneris atskatās, viņš, protams, ir sajutis 

Karola lūdzošo skatienu magnētisko iedari». Tobrīd Flečeram iz
nāk ko rauties, lai piespiestu ripu pie ledus un nosargātu vārtus 
no diviem zilajiem.

— Nu, ko, Karko?
Karols neatbild, tikai cilā roku un rāda, ka viss kārtībā, taču 

ko tur daudz rādīt — viņš trūkstas kājās un izskrej uz ledus; 
treneris uzplīkšķina viņam pa muguru, otrā maiņa iziet pilnā
sastāvā.

Uz tablo deg divi vieninieki. Sekunžu rādītājs lec pa ciparnīcu. 
Lec raiti kā sienāzis — kā nekā palikusi tikai viena spēles mi* 
nūte.

Pēdējā minūte! Profesora maiņa to izturēs!
Karols ir neaprakstāmi laimīgs. Dita droši vien skatās uz 

viņu, ari Hačijs sēž pie televizora un grauž nagus. Bet no halles 
stūra skan: «Izturēt! Izturēt!»

Iemetiens kanādiešu laukuma pusē.
Karols atspiežas uz nūjas, roka tomēr pamatīgi sāp, viņš 

sakož zobus, un sāpes mazinās — neko daudz, taču mazinās. Kaut 
jel nu izdotos, pēc tam var sāpēt, cik grib!

Par nieka tiesu arī būtu izdevies. Ripa ka šauta aizšvīkst ga
rām Flečera «ķeselei», taču garām ari vārtu augšējam stūrim, 
un atstāj laukumu. Zēl, tas būtu bijis skaists vārtu guvums!

Atkal iemetiens. Šoreiz viņiem vairs nepaveicas. Ar ripu ir 
Sleijs, iet jau ārā no savas zonas, un Karols metas viņam pakaļ. 
Kanādiešu komandā Sleijs ir pats bīstamākais, nežēlīgi lieto 
spēka paņēmienus, arī tagad viņam acis zvēro kā pūķim. Karols 
grib ripu piespiest, bet Sleijs grib drāzties ar to uz vārtiem. Viņi 
cīkstas pie apmales, roka neganti sāp, jo  kanādietim jāpretojas



visiem spēkiem. Talkā nāk Frantīks, Sleijam netur nervi, viņš 
gāž ar nūju, un viens no svītrotajiem pacel gaisā divus pirkstus.

Sleijs ies atpūsties.
Sleijs atlikušo spēles laiku pavadīs uz sodīto soliņa.
Karolam acu priekšā griežas melni riņķi, taču sirdī ir prieks, 

jo  kanādieši būs mazākumā, un pulkstenis rāda tikai četrdesmit 
sekundes tīrā spēles laika.

Hop Tchek, hop Tchek!
«Izturēt! Izturēt!»
Tagad ir viņu lielais brīdis! Pēdējā izdevība ne tikai izturēt, 

bet arī uzvarēt. Ja  nu zem burtiem ČSSR iedegtos divnieks! Ja  
nu! . . .

Tikai neļaut sevi izprovocēt, neļaut apvest ap stūri, akli neno
ticēt, ka viņi piecatā spēcīgāki par tiem tur četriem!

Karols it kā dzird sevī trenera balsi, un tomēr — viens zibenīgs 
uzbrukums — un kārotais divnieks rokā!

Maiņa! Laukumā vajadzīgas vēsas galvas. Uzslido pirmais tri j
nieks. Karols ir sapīcis, viņam nav iznācis pat kārtīgi iespēlēties. 
Taču treneris zina, ko dara: nedrīkst ļaut sevi izprovocēt, bet 
Karolam daudz netrūka, un, iespējams, arī Frantīkam, un Pepo.

Laukumā nu ir puiši ar vēsu galvu.
— Tu esi velna pulveris! — treneris paslavē Karolu. Tikai 

ārsts skatās ar šķību aci, bet, lai jau  skatās, gan rīt sadakterēs to 
roku; ha, kādēļ rīt — šovakar pat, lūdzu, lai dara ar viņu, ko 
grib, Karolam nekas nav pretī!

Sekunžu rādītājs neatturami lec uz priekšu. Vlasta pietur ripu, 
driblē, piespēlē aizsardzības vīriem, tie atpakaļ viņam, seko pie
spēle malējam uzbrucējam, tas pieslīdina ripu pie apmales un 
piespiež.

— Zēni, jūs esat eņģeļi, — treneris aizkustināts saka, un acis 
viņam kvēlo, nu tās var kvēlot, palikušas tikai desmit sekundes, 
tas ir sīkums, vajag tikai vinnēt iemetienu.

Arī Karols ir lepns, ka pievārējis savu roku, kaut gan tā 
atkal sāp, ak tu sasodītā ekstremitāte!

Vlasta ir ieguvis ripu, iet uz priekšu, met — un Flečeram 
.smaida laime, neticama laime. Ripa ir laukuma stūri, par to cīnās 
Iris viri. Vai sekos vēl viens iemetiens? Nē, iemetiena nebūs, 
upa ir pie kāda no kanādiešiem, 1as piespēlē Džonsam, Džonss 
l<iu/.)s uz vārtiem, un tobrīd sirēna kā pinekli nomet viņam zem 
kājām savu kaucošo balsi.

Visa komanda ir jau uz ledus. Karols vairs nejūt sasisto roku, 
viņu pāršalcis neizmērojams prieks. Arī citi priecājas: puiši sa
blīvējušies vienā lielā barā ap Jozelu, klapē ar nūjām viņam



pa kājsargiem, gatavi vai nosmacēt apkampienos, skatītāji ir 
piecēlušies, stadions bango.

Dižais cīniņš ir galā, drāma beigusies.
Himnu nespēlēs, šodien pirmo reizi viņi nedzirdēs cildeno 

«Kur dzimtene mana», taču himna skan viņu sirdīs, šis drosmīgu 
cīnītāju krāšņākais slavinājums skan tur.

Karols stāv miera stājā, stāv arī pārējie, kaut gan himnu šo
dien nespēlē. Neviens no pretiniekiem nav uzvarējis, un tomēr 
uzvarētājs ir. Šodien neuzvijas mastā trejkrāsainais karogs, toties 
jo  cēlāk tas plīvos čempionāta noslēguma dienā.

Karols stāv miera stājā, roka sāp, un acīs tāds dīvains valgums. 
Taču tas nav no sāpēm, nudien ne, sāpes vairs nav tik stipras, 
miklums cēlies cita iemesla dēļ. Tur, mājās, pie televizora droši 
vien lēkā Hačijs, lēkā arī Dita, viņa trauslā sieviņa, mazā ģeo- 
loģīte, noteikti nav nocietusies pie grāmatas, jo šodien viņš taču 
te lika visgrūtāko eksāmenu. Varbūt Dita vairs nelēkā, bet spēlē 
Geršvinu, jo  viņa vienmēr, kad ir ļoti priecīga, spēlē klavieres, 
parasti Geršvina «Zilo rapsodiju». Šoreiz viņa no tās laikam iz
taisījusi maršu. Spēlē un dungo līdzi, un lielajās, zilajās acīs, kas 
Karolam nedod mieru pat sapņos, dzirkstī zilas uguntiņas.

— Puiši, to «šāvienu» es tomēr varēju tvert, un tad b ū t u . . .
— Jocīgais, vai liksies mierā, tu jau tā paņēmi vismaz piecas 

baigās ripas! — Un atkal visi ir apkārt Jbzefam, liekas, aiz sa
jūsmas nožņaugs viņu.

— Nāc šurp, spītniek, — ārsts velk Karolu ārā no ņudzekļa.
— Nāc, lai es tevi apskatu.

— Te es esmu, dakterīt, viss tavā rīcībā! — Karols smejas. 
Un paklausīgi seko ārstam. Viņš ir izturējis, tagad viņu var kaut 
vai griezt gabalos.



JEŽIJS M A I KA, 

p o lu  rakstnieks

'  AUST GAISMA

Pēc tam kad klases audzinātājs iepazīstināja mūs a r  savu jauno 
«ieguvumu», kļuva zināms, ka viņu sauc Zeneks Koļkovskis un 
ka viņš atbraucis no Vroclavas vojevodistes nelielas pilsētiņas.

Šie abi apstākļi iegūla mūsu atmiņā uz mūžīgiem laikiem, jo 
«jauniņo» mēs ļoti cītīgi stādījām priekšā pēc kārtas visiem sko
lotājiem, kas, starp citu, Jāva mums saīsināt mācību stundu par 
vairākām minūtēm. Un pēdējā, gada izšķirošajā ceturksnī tā 
nudien bija veiksme.

Ja  nebūtu šo īpašo apstākļu, mūsu interese pret «jauniņo» 
apsīktu pāris dienās. Ne ar ko īpaši viņš neizcēlās, un nekas 
neliecināja, ka uz priekšdienām no viņa sagaidāms kas intere
sants.

Dīvaini šķita vienīgi tas, ka mūsu astotajā klasē viņš parādījās 
maija beigās — šai laikā neviens taču nemaina skolu, sevišķi, ja 
iet pēdējā klasē. Voiteks Peļečevskis viņam pat noprasīja, vai 
tas tiesa, ka gatavības apliecību viņš pasūtījis pa telegrāfu un 
tagad viņam labpaticies atbraukt tai pakaļ. Koļkovskis to uzņēma 
kā joku.

Viņš iesmējās, mirkli padomāja un lietišķi paskaidroja:
— Manu tēvu nosūtīja uz šejieni darbā. Man tur nebija ar 

ko palikt.
Tādējādi sarunas ar «jauniņo» bija izsmeltas. Zēl gan, jo, pie

liekot mazliet pūles, mums būtu izdevies viņu atšifrēt, pirms iz
braucām uz atpūtas nometni.

Jau  gadījums ar Beatu Perko lika būt uzmanīgākiem. Tūļa 
Beata bija atstājusi mājās pildspalvu. Otrajā stundā bija pare
dzēts kontroldarbs, un viņa gandrīz ar asarām acīs (tā prot vie
nīgi meitenes) lūdza, lai kāds viņai aizdodot pildspalvu. Vai gan 
viņa, priekšzīmīga skolniece, drīkst dabūt divnieku? Ko sacīs 
mammīte?! Taču neviens nesteidzās viņai izpalīdzēt. Kurš gan uz 
skolu ņem līdzi divas pildspalvas? Turklāt pat klases gaišākajām 
galvām nāktos pamatīgi piepūlēt atmiņu, lai atcerētos gadījumu, 
kad Perko būtu kādam izpalīdzējusi. Un, kaut gan Beata visu 
pirmo stundu meta žēlīgus un lūdzošus skatienus pēc kārtas 
visiem zēniem un meitenēm, ne uz kādu labu iznākumu, šķiet, 
viņa nevarēja  cerēt.



Neviens nebija pievērsis uzmanību tam, ka Zeneks tūdaļ pēc 
zvana izskrēja no skolas. Viņš atgriezās, smagi elsdams kā pēc 
vidējās distances finālskrējiena, piedevām, burtiski, pašā pēdējā 
minūtē, bezmaz saskriedamies durvīs ar matemātikas skolotāju. 
Kad viņš uz Beatas sola nolika pildspalvu un pats, smagi elsdams, 
atslīga solā, mēs apstulbām.

Viss bija skaidrs. Garajā starpbrīdī Beneks Kožuhs piesprauda 
Zenekam pie muguras lapiņu ar vārdiem:* «Skraida Beatas dēļ, 
un sirds tam mīlā kvēl. Ne gulēt, ne ēst es varu, viņas dēl visu 
daru.» Dzejolis nebija nedz klasisks, nedz moderns, taču ļoti 
precīzi izteica to, ko par Zeneku domāja mūsu klase. Pārējie 
zēni arī nelika viņu mierā, visu nedēļu tincināja: vai viņš jau 
bijis pie mammītes un vai lūdzis Beatas roku?

Harceru vienībā Koļkovskis ieradās jau vienā no pirmajām 
dienām pēc ierašanās mūsu skolā. Viņš sacīja, ka Vroclavas 
skolā bijis atbildīgais par vienības dienasgrāmatu, apstiprināju
mam viņš parādīja savu hercera apliecību, kurā šo faktu bija 
apliecinājis turienes posmvedis. Zeneks tika uzņemts manā 
posmā. Viņa uzvedībā sanāksmju laikā mēs nemanījām nekā tāda, 
kas liktu mums būt uzmanīgiem.

Kā Zenekam izdevās tikt uz nometni, neviens skaidri nezināja. 
Iespējams, ka par to bija parūpējies viņa tēvs, jo  faktiski no
metnes dalībnieku saraksts tika apstiprināts jau aprīlī.

Notikumi aizsākās nometnē, precīzāk sakot — vilcienā.
Jau  brauciena pašā sākumā puikas izvilka no mugursomām 

sviestmaizes, ar kādām viņus bija apgādājušas mammas. Jareks 
Simtgalvis, kuram piemita īpašība aizmirst visparastākās lietas, 
konstatēja, ka brokastis — kā tas bija gaidāms — atstājis mājā. 
Kolīdz viņš to, visiem dzirdot, bija pavēstījis, Zeneks jau stiepa 
šim pretī pusi no saviem ne pārāk bagātīgajiem krājumiem, ar 
kuriem viņš bez lielām pūlēm pats būtu ticis galā. Pēc neliela 
brītiņa Vladeks Kreigers, maigi izsakoties, ne visai liela auguma 
zēniņš, vairākkārt mēģināja uzmest savu milzenīgo mugursomu 
uz plaukta. Koļkovskis, liekas, to vien bija gaidījis. Viņš pielēca 
kājās un novietoja — es pat sacītu, viņš to izdarīja ar zināmu 
eleganci — Vladeka bagāžu uz plaukta.

Saule svelmēja. Bija sutīgs, tuvojās negaiss. Kaut ari logi stā
vēja vaļā, bet varbūt tieši tāpēc, vagonā valdīja smags, necie
šams karstums, īpaši pieturvietās. Ik pa brīdim kāds lūkoja pēc 
termosa vai blašķes, lai dzesētu slāpes. Ari Zeneks izņēma savu 
blašķi. Taču, pirms nodzert malku, viņš laipni apvaicājās, vai 
kāds nevēloties dzert. Gadījās daži tādi, kuri savus krājumus jau 
bija izlakuši. Ne aci nepamirkšķinājis, Zeneks pielēja pilnu krūzi



vienam, otram, trešajam. Ceturtais pudeli iztukšoja sausu. Koļ- 
kovskis vienā mierā aizgrieza vāciņu, piestiprināja blašķi pie 
mugursomas un, pamanījis, ka mēs pārsteigti noraugāmies viņā,
teica:

— Gribēju nodzerties, bet pēc tam slāpes mocītu vēl vairāk.
Un tad es visu apjēdzu. Velti mēs bijām piedēvējuši viņam 

simpātijas pret Beatu Perko. Zeneks gluži vienkārši ir neiedomā
jami laipns un uzmanīgs pret citiem. J a  viņš arī uz priekšu tikpat 
nekaunīgi uzmāksies ar saviem pakalpojumiem, mēs dabūsim 
trieku. Es palūkojos uz Voiteku Peļčevski. Viņš raudzījās Zenekā 
neaprakstāmi pārsteigts, it kā prātodams, vai gadījumā nejauši 
nav nokļuvis trako namā.

Beidzot mēs bijām atbraukuši. Visa mūsu komanda metās ārā 
no vagona. Nometnes priekšnieks deva pavēli nostāties divās rin
dās. Dziedādami mēs soļojām cauri ciemam. Tikuši garām pēdē
jām mājām, nogriezāmies pa meža ceļu. Svelme bija neciešama: 
neglāba ne koku mestās ēnas, ne izretinātā ierinda. Mugursomas 
un nosvīdušās blūzes lipa pie muguras, likās, ar katru kilometru 
nesamais kļūst par dažiem kilogramiem smagāks.

Noskaņojums uzlabojās tikai tad, kad ieraudzījām pazīstamo 
kravas mašīnu ar nometnes inventāru, kas liecināja, ka laimigā 
kārtā esam sasnieguši ceļa mērķi.

Bija ar ko acis pamielot.
Vieta nometnei bija izvēlēta meža malā, uz nelielas pakalnītes. 

Zemāk, pārdesmit metru atstatumā pletās ezers, bet ezera vidū 
zaļoja neliela, tomēr gluži īsta kokiem apaugusi saliņa — iespē
jams pat, ka neapdzīvota. No mūsu pakalnītes kā uz delnas bija 
pārredzama visa apkārtne. Otrā pusē ezeram stiepās neliels zvej
nieku ciemats, kurā ietilpa apmēram divdesmit māju, bet gaba
liņu tālāk slējās kokzāģētavas skurstenis. Ezers, sala, ciemats, 
apstrādāti lauki, mūsu nometne meža ielokā. Grūti noticēt, ka 
kaut kur vēl pastāv šādi pasakaini stūrīši.

Bet varbūt tik brīnišķīgs tas viss šķita mums tāpēc, ka bijām 
nometuši no pleciem mugursomas? Lai nu kā, vērdamies šai skais
tumā, es aizmirsu Koļkovski.

Nekāda ilgā atpūta neiznāca. Nometnes priekšnieks sapulcināja 
posmvežus, lai apspriestos, kur uzsliet teltis un kā sadalīt p ienā
kumus nometnes iekārtošanai. Pārējiem zēniem uzdeva vecākā 
vadītāja uzraudzībā izkraut kravas mašīnu.

Nepagāja ne pusstunda, un visi posmi jau strādāja pilnā 
sparā — slēja teltis. Vilkt garumā to nevarēja, jo negaiss nāca 
aizvien tuvāk. Mūs bija aizrāvusi stihiski radusies sacensība starp



posmiem, un, iespējams, mēs neko ari nepamanītu, ja  kādā mirklī 
saule piepeši neaizslēptos aiz svinmelna mākoņa. Teltis gandrīz 
jau bija uzslietas, stūros iedzīti mietiņi un malas nostieptas ar 
virvēm. Atlika vairs tikai savilkt sānu virves. Citādi mazākā vēja 
pūsma un — viss mūsu darbs būtu pagalam. Nepacietīgi sāku 
skubināt zēnus.

Kad dzinu zemē pēdējo mietiņu, debesis pēkšņi pāršķēla spožs 
zibens zigzags, spēcīga vēja brāzma iesvieda mums sejās smiltis, 
pakšķēdamas nolija pirmās lietus lāses. Pakaļ citiem es iemetos 
teltī.

«Zilie» — tā saucās mūsu posms — noslīga uz neizpakotajām 
mugursomām: zēnu spēki acīmredzot bija galā. Saliekamās gulti
ņas veltīgi lūdzās, lai tās atvāž un izkārto. Man nebija ne spēka, 
ne vēlēšanās likt zēniem to darīt. Un viņi, domājams, būtu tikai 
atrūkuši.

Vējš mainīja virzienu un tagad šaustīja telti no tās puses, kur 
mietiņus dzinuši zemē un virves pievilkuši bija Voiteks ar Jareku 
un Beneku. Viņi bija ieskrējuši teltī, īsti nepabeiguši darbu. Bre
zenta siena plandījās aizvien spēcīgāk. Kas būs, ja  sagāzīsies?

Es vēl nebiju paguvis izlemt, ko lai iesāk, pēkšņi Koļkovskis 
norāva formas tērpu un vienās peldbiksītēs izdrāzās no telts. 
Pirmajā mirklī es jau taisījos sekot viņa piemēram, taču laikus 
atģidos. Tas tik vēl trūka! Vai redzējies, Zeneks man diktēs!

Nevienam neienāca prātā paraudzīties, ko viņš tur dara. Mani 
mazliet mocīja sirdsapziņas pārmetumi, taču vienlaicīgi arī modās 
niknums. Zeneks droši vien meklē mietiņus, mūsu slīmesti laikam 
izmētājuši pa roku galam. Piepeši pērkons nograndīja tā, ka pui
kas bezmaz novēlās no mugursomām. Vēl pēc kāda laiciņa mēs 
redzējām, ka telts jumts iztaisnojas un sānsiena beidz plandīties. 
Aizritēja vēl dažas minūtes, un Koļkovskis atgriezās.

— Sur tur virves vajadzēja palaist vaļīgāk. Samirkušas un pie
briedušas. Būtu izrāvušas mietiņus, — viņš teica it kā attais
nodamies.

Visi klusēja.
— Pietiek snauduļot! — es pārtraucu klusumu, kas man sāka 

krist uz nerviem. — Sakārtot gultas!
Pamazām lietus mitējās. Trīs puikas pieteicās aprakt teltij ap

kārt grāvīti, pārējie ņēmās sliet paliktņus un plauktus mugurso
mām. Negaisa laikā teltī bija ieplūdis ūdens, un negribējās atstāt 
mantas uz zemes.

Gaiss pēc lietus bija kļuvis spirgtāks, un darbs veicas raiti. Tā 
mums rosoties, uznāca vecākais vadītājs.
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Viņš apgāja apkārt teltij, pataustīja virves, ieteica, kā taisīt 
pakaramo, un beigas sacīja:

— Pati labākā telts, uzreiz var redzēt, ka slējuši vīri ar pie
redzi, nevis zālknābji. Pat virves a ts lābinājuši. . .

Taisnību sakot, vajadzētu priecāties, taču man uzklupa nik
nums — vēl negantāks nekā iepriekš. Ja  nu vēl Koļkovskis 
palielītos, ka to izdarījis viņš, tad viss būtu skaidrs — pielīdējs, 
grib izkalpoties, gan mēs prastu visiem parādīt šā īsto seju. Bet 
Zeneks klusēja.

Tikai pret nākamās dienas ritu es drusku nomierinājos. Kad 
cilvēks izguļas, arī oma uzlabojas. Turklāt saule spīdēja spoži jo 
spoži, tātad saskaņā ar paredzēto dienas kārtību šodien mēs pel
dēsimies ezerā. Kālab piesārņot galvu ar Koļkovski?

Optimisma man tik tikko pietika līdz vakaram.
Pirms vakariņām visi nometnes zēni sapulcējās laukumā, lai 

paskatītos, kā «Tūrista» vienības puikas uzstādīs karoga kārti. 
Neskatoties uz to, ka Simtgalvim piemita milzumdaudz trūkumu, 
viņš bija apveltīts ar kolosālu tehniķa talantu. Viņš uzņēmās 
brīvprātīgās pieņemšanas komisijas lomu un mēģināja pacelt 
karogu. Par nožēlu, augšējais bloks nestrādāja, virve iestrēga, un 
raustīt to bija bīstami — varēja pārtrūkt.

«Tūristiem», kuri pirms mirkļa vēl bija cēluši degunu gaisā, 
tagad ģīmji izstiepās garu garie.

— Vai nu jāizrok masts, vai jāuzrāpjas augšā, — nometnes 
priekšnieka vietnieks, pašūpojis galvu, uzrunāja Boļeku Hen- 
tiņski, «tūristu» vienības vadītāju.

— Es uzrāpšos, — Zeneks, kā vienmēr, izlēca un sāka aut nost 
kurpes. Redzēdams, ka vadītājs šaubās, viņš piemetināja: — Man 
nav pirmā reize, esmu rāpies ne tādos vien mastos.

Un viņš sāka rāpties augšā. Visi vienības zēni, saslējuši galvas 
augšup, neatraudamies skatījās desmit minūtes. Mēs ar Voiteku 
vairs nevarējām to izturēt. Aizgājām uz telti. Vēlāk zēni stāstīja, 
ka Boļeks nezinājis kā vien tencināt Zeneku, teicis, ka no viņa 
vienības neviens nebūtu jaudājis to izdarīt.

— Mums kaut kas jādara, — Voiteks man vakarā paziņoja.
Aģitēt mani nevajadzēja.
Tostarp Koļkovskis darbojās pilnā sparā. Kazikam Stemkam 

samilza pirksts, un Koļkovskis labprātīgi aizvietoja viņu virtuvē 
pie kartupeļu mizošanas. Voitekam, jā, tieši Voitekam, kuram 
piemetās drudzis, jau dzirdot vien Koļkovska vārdu, Zeneks, 
pirms kāds no mums bija attapies, sniedza — un, jāatzīst, ļoti 
prasmīgi — pirmo palīdzību, kad Voiteks, izpildīdams lēcienu ar 
kārti — ļoti efektīgu pec ieceres, bet ne visai veiksmigi isle-



notu — bija pārdauzījis sev degunu. Kad mēs apmeklējām zvej
nieku arteli, Zeneks papildināja veca zvejnieka stāstījumu tā, ka 
šķita — viņš jau no šūpuļa tikai ar zveju vien nodarbojies.

Koļkovskis jebkurā situācijā un gadījumā bija uzdevuma aug
stumos, vecākais vadītājs pat vairākkārt uzteica viņu visas vie
nības priekšā. Turklāt peldēt viņš peldēja labāk par visiem, kā 
vārtsargam viņam nebija konkurenta, nekad un nekur viņš neno
kavēja . . .  Pat Sardelīti viņš neatstāja bez ie v ē r īb a s . . .  Jau  trīs 
gadus puikiņš vairs neiebilda, ka viņu tā dēvē, pat bija paguvis 
aizmirst vārdu, ko viņam devuši vecāki. Turpretī Koļkovskis uz
runāja šo «Stašek» vai «Stasik». Un ari ne tā, kā zēni parasti 
mēdz teikt: «Staška» vai «Staha», bet — vai tu redzējies! — 
pareizi, literāri.

Uz pirmās nedēļas beigām «zilie» gluži kā sazvērējās savā 
starpā. Ja  vajadzēja ko teikt vai pajautāt, visi runāja čukstus. 
Ļaunāk bija, kad tika iedalīti uzdevumi. Es taču nevarēju  atbrīvot 
Zeneku no visiem pienākumiem, nav tā? Bet viņš tēloja, ka pat 
mazmājiņas tīrīšana viņam sagādā milzīgu prieku. Nebūtu nekāda 
vaina, ja tas citos pamodinātu sacensību garu. Tad «zilajiem» 
nometnē pirmā vieta nodrošināta kā likts. Bet kur nu! Mūsējie šo 
apstākli sāka izmantot savtīgās interesēs. Tiklīdz tam vai citam 
jāliek veikt kādu pienākumu, visi vienā balsī norāda uz 
Koļkovski.

Piedevām mūsu izcilais visu tikumu paraugs izlikās neko ne
manām. Tā mums šķita visdrausmīgākā nodevība.

Nevienam, protams, pat neienāca prātā, ka Zeneks ir tāds, kāds 
viņš ir. Kur tas redzēts, ka normāls puika uz katra soļa censtos 
kādam izpalīdzēt, pakalpot, darītu visu saskaņā ar pieņemto kār
tību, nolikumu un savus pienākumus izpildītu apzinīgi, teicami? 
Secinājums varēja būt tikai viens: viņš ņirgājas par mūsu posmu. 
Jāteic, ka šai mačā viņš guva punktu pēc punkta, neļaudams 
mums iesist nevienus vārtus. Bet ar to vēl nepietika: vienmēr un 
visos gadījumos viņš guva pār mums virsroku, likdams lietā 
pierādījumus, kurus apstrīdēt bija visai grūti.

Tuvojās eksplozijas brīdis. Koļkovskis visiem bija jau līd2 
kaklam.

Es nolēmu, ka vakarā parunāšu ar nometnes priekšnieku. Voi- 
teks atbalstīja manu ideju. Vadītājs mums ir uz goda, viņš sa
pratis mūsu nedienas.

Iespējams, ka viss tālākais arī būtu izpalicis, taču manu 
nodomu izjauca vakara līnija un pavēle:

«Sakarā ar nometnes instruktora palīga Gžegoāa Stičiņska



saslimšanu viņa pienākumus pagaidām pildīs Zeneks Koļ- 
kovsk is . . .»  Mier-rā! Parakstījis — nometnes vadītājs.

Mūsu posms, burtiski, apstulba. Iet pie priekšnieka vairs nebija 
nekādas jēgas. Tūliņ pat es sasaucu «zilos» uz slepeno sanāk
smi . .. Šoreiz no Koļkovska mēs bijām pasargāti. Neatliekami, 
sevišķi svarīgi jautājumi viņu bija aizsaukuši uz vienības štābu.

Tika izsacīti dažnedažādi priekšlikumi. Zēl tikai, ka cits par 
citu dumjāki: uztaisīt viņam «tumšo», neizpildīt rīkojumus, attie
cīgajā mirklī aizzāģēt šķērskoku m az m ājiņ ā . . .  Mēs noraidījām 
visus priekšlikumus. Vai tiešām neviens no mums nespēj izdomāt 
ko prātīgāku? Izklīdām tā arī neko nenorunājuši.

Visu nākamo dienu es dzīvoju klusās cerībās, ka Kolkovskis 
pats sevi iegāzīs, ka vadītāja amats sagrozīs viņam galvu. Taču 
Zeneks palika uzticīgs sev: stāvēja kopējā rindā pēc pusdienām, 
vēl j o  rūpīgāk saklāja gultu un, izpildījis visus pienākumus vie
nībā, atgriezās posmā. Tādējādi skaidrāk par skaidru viņš lika 
manīt, ka ij nedomā izmantot savas priekšrocības. Diena pagāja 
bez īpašiem notikumiem.

Nākamajā rītā Simtgalvis, tikko kā pamodies, iebikstīja man 
sānos.

Kas jāatzīst, tas jāatzīst — pirms iemigšanas viņš bija krietni 
papūlējis savu pauri. Lai ko arī Zeneks neuzsāka, pēc Jareka 
plāna viņam bija jācieš sagrāve. Hokejistu valodā runājot — viņš 
tiktu nobloķēts. Akcijas sākums bija paredzēts vakarā. Piecpa
dsmit minūtes pēc naktsmiera signāla.

Kad Zeneks atgriezās no vienības, «zilie» izlikās aizmiguši. Es 
paraudzījos pulkstenī: vēl trīs minūtes.

Koļkovskis kārtīgi salika savas drēbes un ienira gultā. Vēl 
trīsdesmit sekundes.

— «Zilie»! Trauksme! — es pusbalsī nokomandēju.
— Visiem ātri apģērbties! Bez mazākā troksnīša.
Neatceros, ka jebkad iepriekš, kopš esmu posmvedis, kāda

mana pavēle būtu izpildīta tik zibeņātri. Palūkojos uz Zeneku. 
Mirkli viņš šaubījās, taču tūdaļ pat atguva nokavētās sekundes.

— Uzmanību, «zilie», uzmanību! — es ierunājos, kad visi bija 
jau gatavi. — Mežu un ūdeņu balsis aicina jūs, bezbailīgie, pretī 
vienreizējām dēkām. Lai ikviens pārbauda savus spēkus. Pārbau
des stunda ir situsi. Mēs dodamies uz neapdzīvotu salu. Man 
pakaļ, visi drosmīgie! Paliek . .  . gļēvuļi.

Es devos uz izeju. Koļkovskis nobālēja. Ja  viņš paliks — viņš 
ir gļēvulis. Ja  kā vadītājs iedomāsies aizliegt, dabūs dzirdēt, ka 
ir baigi lielais, un vispār neviens viņu neklausīs. Ja  piedraudēs,
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ka sūdzēsies nometnes priekšniekam, — denunciants. Ja  ies kopā 
ar mums — būs divkāršs zaudētājs.

Beidzot taču mēs gūsim gandarījumu: mūsu svētulim vienreiz 
tomēr būs jāpārkāpj nolikums, bet iekrišanas gadījumā viņš kā 
vadītāja vietas izpildītājs būs divtik vainīgs.

— Vai jūs zināt, ka nolikums aizliedz peldes naktī? — Koļ- 
kovskis noprasīja stingri un mierīgi, lai gan balss viņam mazliet 
drebēja.

«Ir gan viltnieks,» es nodomāju. «Nevis viņš aizliedz, bet no
likums.»

— Zinām, zinām, biedri vadītāj! — es iesaucos, gribēdams 
izsist viņu no garīgā līdzsvara.

— Tad nu tā! — viņš pasmaidīja un apsēdās uz gultas.
— Ko nozīmē «tad nu tā»?! — Voiteks saniknojās.
Taču Kolkovskis neko neatbildēja, it kā jautājums neattiektos 

uz viņu.
Mēs izgājām no telts rindiņā cits aiz cita. Mums par laimi, abi 

sargi stāvēja pie karoga masta. Es nogriezos pa kreisi un izvedu 
puikas no nometnes teritorijas. Pie laivu piestātnes mēs piegājām 
no ezera krastā augošo krūmāju puses. Es liku nolaist smailītes 
ūdenī. Puikas darbojās precīzi un klusi. Ja  nenoplunkšķētu ūdens, 
it nekas neliecinātu par to, ka gatavojamies ekspedīcijai.

Piepeši krūmos kaut kas nobrīkšķēja. Mēs atlēcām atpakaļ un 
piepi akām pie zemes. Galvas mēs paslēpām tikai tad, kad no 
krūmiem izspraucās Zeneks. Viņš stiepa klēpi ar glābšanas 
vestēm.

— Bez vestēm jūs tālu neaizpeldēsit, — viņš teica.
Nepaguvām ne attapties, kad Zeneks jau pasvieda pirmo vesti

Sardelītei.
J a  pirmais būtu pagadījies kāds cits, Zeneks droši vien sa

ņemtu pienācīgu atbildi. Taču šis ausainis klusēdams paņēma 
vesti un pēc tam arī pārējie. Man trakoti gribējās pavilkt viņu uz 
zoba, diemžēl — kā bieži tādās reizēs mēdz būt — nekas prātīgs 
neienāca galvā. Mēs aizbraucām bez Zeneka.

No rīta visi domājām tikai par vienu: vai viņš izpļāpās vai ne? 
Mierinājām sevi ar domu, ka neizpļāpās.

Patiesībā ideja par ekspedīciju nebija nekāda spožā, kā to cen
tās iegalvot Simtgalvis. Labākajā gadījumā mēs panācām: «neiz
šķirts». Tiesa gan, mums izdevās Koļkovska nevainojami baltajai 
reputācijai uzmest melnu traipiņu, tomēr tas nepavisam nebija 
nokauts. Taču īstam revanšam mums pietrūka vēl daži desmiti 
punktu.

Vissmagāko zaudējumu šai notikumā cieta Voiteks. Naktī uz



salas viņš bija saderējis ar zēniem, ka Zeneks mūs nodošot. Kad 
līdz pusdienām nevienu no mums neizsauca uz vienību, Jareks 
nojautāja Voitekam, vai viņš atzīst, ka nošāvis greizi, vai vēl 
neatzīst? Arī es sāku apjaust, ka cīņā pret Koļkovski pamazām 
zaudēju atbalstu.

Vakara līnijas laikā mums paziņoja, ka rītdien paredzēta 
ekskursija ar kuģi pa ezeriem. «Zilie» paliks nometnē, jo  pienā
kusi viņu kārta dežurēt. Pirmajā mirklī es nodomāju, ka tā ir 
Kolkovska atriebība, taču, kad pārbaudīju, pārliecinājos, ka jāde
žurē tik tiešām mums.

Arī Zeneks neaizbrauca, viņš palika kopā ar savu posmu. 
Iespējams, es maldos, man tomēr šķita, ka pēc tā nakts gadījuma 
viņš sāk kaut ko saprast. Tāpat kā mēs, arī viņš bija sarūgtināts, 
ka mums nav veicies, ka mums pagājis gar degunu brīnišķīgs 
brauciens.

Un tomēr, lai arī Zeneka izturēšanās nez kā mainītos, viņam 
jādabū mācība. Kurš būs ar mieru trīs nometnes nedēļās zaudēt 
autoritāti, ko izcīnījis klasē vairāku gadu laikā?

Labas idejas vienmēr rodas gluži negaidot. Kādu dienu es sē
dēju līdzās vadītāju teltij un gaidīju, kad sāksies posmvežu sa
nāksme. Pēkšņi mans skatiens apstājās pie portatīvas rakstām
mašīnas. Mēs zinājām: nometnes priekšnieka palīgs to sargā kā 
acuraugu. Mājās biju mazliet iemācījies rakstīt uz tēva rakstām
mašīnas. Šoreiz mana plāna sekmes garantētas. Par savu plānu 
pastāstīju vienīgi Voitekam.

Priekšnieka palīgs aizbrauca uz pilsētu. Labvēlīgo situāciju ne
drīkstēja palaist garām. Nogurums, kas visus bija pārņēmis pēc 
atlases sacīkstēm, gatavojoties nometnes spartakiādei, un svelme 
izrādījās lieliskas miega zāles pēcpusdienas atpūtas stundām. 
Vienā mirklī visi bija aizmiguši. Priekšniecība apmetās uz segām 
pie laivu piestātnes.

Klusu kā pelītes, lai nevienu neuzmodinātu, mēs izslīdējām no 
nometnes. Voiteks iznesa rakstāmmašīnu, es tikmēr stāvēju 
sardzē, ja gadījumā pats nelabais šurp atnestu patruļnieku. 
Cenzdamies rakstīt bez kļūdām, es drukāju tekstu:

«Vēstule nr. 1. Liela kara spēle «Partizāni». Vēstuli atvērt, kad 
visi jau iemiguši. Nepazaudēt! Par aploksni nevienam neko 
nesacīt!»

Pēc tam ieliku rakstāmmašīnā tīru lapu.
«Vadītāj! Piecelies precīzi pulksten divos, pamodini katru har- 

ceri atsevišķi un čukstus paziņo paroli: «Aust gaisma.» Tam, kurš 
uz paroli atbildēs: «Partizāni mostas,» — tu atdosi vēstuli nr. 2.»

Voiteks pasniedza man otru zilu aploksni.



Aizlīmēto vēstuli mēs pabāzām Zenekam zem spilvena un paši 
palīdām zem segām.

Ar nepacietību mēs gaidījām brīdi, kad noskanēs celšanās sig
nāls. Slinki žāvādamies un berzēdami vēl miegainās acis, zēni 
vilka formas tērpus. Zeneks nebija vēl gluži apģērbies, kad viņu 
jau izsauca uz vienību. Mēs ar Voiteku satrūkāmies. Ja  nu viņš 
pēkšņi palūdz kādu no puikām, lai sakārto viņa gultu? Tobrīd es 
atcerējos — šito nejēdzību! — ka uz aploksnes biju aizmirsis 
uzrakstīt adresātu. Taču Koļkovskis arī šoreiz palika sev uzticīgs. 
Viņš rikšiem atjoza atpakaļ uz telti, lai, kā parasti, kārtīgi saklātu 
gultu. Stāvēdami pie telts ieejas, mēs zagšus vērojām šo.

Zeneks ņēmās uzčubināt spilvenu, vēstule nokrita zemē. Zeneks 
noiiecās un pacēla to. Viņš nopētīja aploksni, tad bažīgi pameta 
skatienu visapkārt, vai telti kāda nav, un žigli aizbāza vēstuli aiz 
krekla.

Visu dienu Zeneks staigāja apkārt kā izsists no sliedēm. Bet 
varbūt mums tikai tā šķita? Taču arī Jareks ievēroja, ka Koļkov
skis pagalam savāds, un noprasīja, kad mēs beidzot atstāšot šo 
mierā.

Nakts, kā par spīti, iegadījās ļoti tumša. Nometnē iestājās 
miers. Piemieguši acis, mēs sekojām, ko darīs Zeneks. Lūk, viņš 
sakustējās. Liekas, pierāvās sēdus. Cik žēl, ka tāda elles tumsa! 
Acīmredzot viņš jau izlēmis, ko darīt. Kādu laiciņu nebija dzir
dama ne mazākā čaboņa. Viņš atkal sakustējās, zem segas uz
plaiksnīja spožs punkts. Zeneks uzspīdinājis elektrisko bateriju 
un lasa. Jutu, ka no satraukuma viss trīcu. Jāapbruņojas ar pa
cietību un jāgaida. Žēl, ka mēs nenorādījām agrāku stundu. Gai
dīšana nogurdina vairāk nekā vissmagākais darbs. Es paskatījos 
jau nez kuro reizi pulkstenī. Fosforizētie rādītāji vēstīja, ka ir 
bez desmit minūtēm divi. Tātad ilgi vairs nebūs jāgaida.

Pēdējās minūtes šķita bezgalīgas. Un tad mēs ieraudzījām, ka 
Koļkovskis ģērbjas. Laikam bija uzlēcis mēness, un teltī bija kļu
vis gaišāks, varēja saredzēt, ka Zeneks gultā kaut ko meklē. Acis 
jau bija apradušas ar tumsu, un es pamanīju fosforizējošā pulk
steņa vāru blāzmojumu. Zeneks pārbaudīja, cik pulkstenis. Bez
maz vai iespiedzos aiz prieka. Koļkovskis tomēr ir un paliek 
Koļkovskis. Viņš ar sev raksturīgo precizitāti izdarīs visu, kas 
teikts vēstulē.

Zeneks piegāja pie Sardelītes, kurš gulēja pie pašas ieejas, un 
acīmredzot sabukņīja viņu. Stašeks komiski novēcināja rokas.

— Aust g a is m a . . .  A u s t . . .  — es sadzirdēju Zeneka čukstu.
Arī Voiteks bija to sadzirdējis un ne visai pieklājīgi iegāza 

man ar kāju pa mugurpusi zem jostas vietas.



— Kas noticis? — Sardelīte nostenejās miegainā balsī.
Es tik tikko ska}i neiesmējos.
— Nekas, n e k a s . . .  Guli, — Koļkovskis atčukstēja, sapratis, 

ka Stašeks nav tas, kuram būtu jānodod otra vēstule.
Turklāt līdzās gulēja Beneks Kožuhs, Joti nervozs zēns. Zeneks 

ij nepaspēja viņam pieskarties, kad šis kā dzelts pielēca kājās un 
saķēra Zeneku aiz apkakles.

— Kas par lietu? — Beneks uzbudināts nošņāca, kad bija pa
zinis Zeneku.

— Aust gaisma.
— Kar? Kad?
— Atvaino, g u l i . . .
Voiteks iespurdzās, taču laikā paguva pārvilkt segu pāri galvai. 

Viss gāja savu gaitu. Uzmodinātie errojās:
— Tev rēgojas, Zenek?
— Kraties prom. Arā nakts!
— Slims esi, vai?
Piepeši Jareks saķēra mani aiz rokas.
— Mosties! Kaut kas jādara! Koļkovskis sajucis. Iet no viena 

pie otra, modina augšā, saka — austot gaisma, tad atvainojas un 
saka, lai guļot.

— Aptaurēts esi, vai? Ko tu pat naktī jauc man galvu ar to 
Koļkovski? Guli, necel paniku! — es centos atvēsināt Jareku, jo 
baidījos, ka viņš neizjauc mūsu nodomu.

Mēs ar Voiteku izjozām no telts. Jareks, nebūdams muļķa 
prātā, izskrēja mums pakaļ. Uz laukuma kaujas gatavībā jau stā
vēja vairāki zēni no mūsu «tūristu» vienības, trīs no «kosmo
nautu» posma un viens no «lāčiem».

— Nakts trauksme! — viņi paskaidroja mums.
Cik varēja saprast, tagad «ausa» arī «tūristiem». No telts 

atskanēja Boļeka balss:
— Vai tu, Koļkovski, no mēness esi nokritis?
— Tātad tas neesi tu . . .
— Neesmu es? Kas tad? Rozā zilonis es esmu, vai?!
— Klusu, uzmodināsi pārējos. G u l i . . .
— Es uzmodināšot? Varbūt es neļauju cilvēkiem pa naktīm 

mierīgi gulēt? Varbūt es saku «aust gaisma»? — Boļeks bļava.
No savas telts nomiegojies iznāca priekšnieka palīgs.
— Kas par jezgu? Kas te notiek?
— Trauksme.
— Trauksme? Un tādēļ jāklaigā? Trauksmes laikā jābūt pilnī

gam klusumam. Cilvēks atgriežas ar pirkumiem vēlā naktī, pulk
sten piecos no rīta atkal jābrauc pakaļ gaļai, bet viņam neļauj



gulēt. Ir gan kārtībiņa. Trauksme ir trauksme, bet lai būtu 
klusums.

Laukuma vidū, zēnu ielenkts, pagalam apjucis, stāvēja Zeneks, 
turēdams rokā vēstuli nr. 2. Mēs piegājām klāt. Viņš kaut ko ne
sakarīgi murmulēja, centās paskaidrot, ka trauksmes vēl nav, 
taču noteikti būšot, ka viņš nekādi nevarot uziet to, kam jāizziņo 
šī trauksme. Radās iespaids, ka viņš patiešām tumsā pazaudējis 
kādu skrūvīti. Es pavērsu pret viņu baterijas gaismu, jo man 
gribējās skaidrāk saredzēt viņa sejas izteiksmi. Zēni no «tūristu» 
vienības ieraudzīja viņam rokā vēstuli.

— Kas tev tur ir? Parādi!
— Nevaru. Noslēpums.
— Kas par noslēpumu? Ko āksties? Visus sacēli kājās un tagad 

gvelz nez kādas stulbenības. Dod šurp!
Kāds no zēniem parāva vēstuli, Zeneks atlēca atpakaļ, un rokā 

viņam palika tikai papīra driskās. Zeneks uzspīdināja bateriju, un 
zēni ieraudzīja, ka aploksne i r . . .  tukša. Mēs ar Voiteku skaļi 
iespurdzāmies, pārējie ņēmās Zeneku lamāt.

Koļkovskis, nolaidis galvu, brīdi stāvēja, tad neveikli pagriezās 
un lēnā soli devās uz nometnes izeju.

— Atvainojiet, lūdzu. Atvainojiet, — mēs vēl izdzirdējām viņu 
sakām. — Ejiet gulēt.

Tas, kā viņš izskatījās, iedams prom, vienā mirklī lika mums 
atjēgties, smiekli nepavisam vairs nenāca. Iestājās klusums.

Niknums man kā ar roku bija nost. Galu galā viņš nav ne 
labāks, ne sliktāks par citiem. Ikvienā var atrast kaut ko 
smieklīgu.

Tomēr Zeneks atpakaļ nenāca. Es centos sevi nomierināt. Viņš 
saprot, ka kļuvis par apsmieklu, un atgriezīsies, kad visi atkal 
gulēs. Peļčevskim acīmredzot prāts arī nebija mierīgs, viņš visu 
laiku grozijās gultā. Pārējie zēni, šķiet, gulēja.

— Voitek, jāiet pameklēt Zeneku. — Apmēram pēc stundas 
es sapurināju Voiteku.

Ne vārda nesacījis, viņš piecēlās un apģērbās.
Jareks laikam bija noģidis, ka tas ir mūsu darbs, viņš panāca 

mūs, kad vaicājām dežurantiem, vai šie nav ievērojuši, kurp de
vies Koļkovskis. Taču viņi neko nemācēja teikt. Arī viņi Zeneku 
pēdējo reizi bija redzējuši, kad šis gājis prom ar saplēsto vēstuli 
rokā.

Apbruņojušies ar elektrisko bateriju, devāmies meklēt Zeneku. 
Taču, ja neskaita to, ka Simtgalvis paklupa pret kādu sakni un 
sadauzīja celi, mūsu meklēšana nedeva nekādus rezultātus.



— Varbūt viņš sev ko padarījis? — Jareks skaji izteica to, par 
ko mēs visi klusībā domājām.

Pamazām ausa gaismiņa. Nakts atkāpās pelēki miglaina rīta 
priekšā.

— Paiesim tai virzienā, kurp viņš aizgāja, — es teicu, nelikda
mies zinis par Jareka  sacīto. — Varbūt viņš kaut kur apsēdies 
un aizmidzis, — es piebildu, kaut ari ne visai tam ticēju.

Meklēšanu turpinājām apmēram stundu. J o  dziļāk mežā gājām, 
jo mazāk bija cerību Zeneku atrast.

Tā mēs nonācām līdz nelielam mežiņam, aiz kura sākās ciems. 
Ciema bērni šeit lasīja sēnes. Kad mēs nojautājām, vai viņi gadī
jumā nav satikuši zēnu harceru formā, bērni noliedzoši pakratīja 
galvu. Turpināt meklēšanu nebija jēgas. Es ieteicu griezties 
atpakaļ.

— Mēs nevaram viņu pamest! — Voiteks sašutis protestēja.
— Atgriezīsimies uz ceļa un iesim pa labi. Iespējams, viņš no
maldījies.

Grūti pasacīt, cik ilgi mēs klaiņojām pa meža taciņām visdažā
dākajos virzienos. Saule jau krietni sildīja, kad pēdīgi nolēmām 
iet atpakaļ. Mūsu paskats bija drausmīgs. Aizķēries aiz kāda zara, 
es biju saplēsis blūzi, Jareks sasitis ne vien celi, bet arī, kā vēlāk 
atklājās, uzdauzījis ari aci. Voiteks bija sastiepis cīpslu un maz
liet kliboja.

Taču šīs sikās nebūšanas un nosoļotie kilometri bija tīrais 
nieks, salīdzinot ar mūsu satraukumu par Zeneku. Kas viņam 
atgadījies?

Nometnes taures skaņas lika mums pielikt soli. Signāls aicināja 
uz rīta līniju. Mēs metāmies skriet un, lai nepievērstu sev uzma
nību, nolēmām nemanīti pieiet no aizmugures un pievienoties 
savējiem. «Zilie» stāvēja savā parastajā vietā un starp viņiem, it 
kā nekas nebūtu noticis, — Koļkovskis.

Mums būtu jājūtas sašutušiem: nomeklējāmies šo vairākas 
stundas, blandījāmies pa mežu, bet šis vienā mierā stāv ierindā. 
Taču mēs, ticat vai ne, aizmirsuši par savu lēmumu, mežonīgi 
aurodami, uzskrējām laukuma vidū.

— Simtgālvis, Peļčevskis un posmvedis visā savā godībā, — 
vadītājs mūs apsauca. — Ir nu gan jums skats!

— «Aust gaisma», — mēs sadzirdējām čukstu.
<— «Partizāni mostas», — mēs ari čukstus atbildējām Zenekam.



O K T Ā VS P A N K U -JA ŠS. 

rum āņu rakstnieks

KRUSTENISKI

Ja  kāds būtu redzējis Andreju Odinkē tai bridi, kad tas sēdēja 
malkas šķūnītī, droši vien būtu nodomājis, ka tas ir nikns večuks. 
Blāvā gaisma, kas iespīdēja pa mazo durvju lodziņu, vāji apgais
moja Andreja seju, drūmās, pelēkās acis un sakniebtās lūpas.

īstenībā pāragri būtu uzskatīt viņu ari par «jaunu cilvēku». 
Andrejam Odinkē tikai nesen bija apritējuši divpadsmit gadi, 
taču viņš bija plecīgs liela auguma zēns, un, galvenais, ja viņam 
jautāja, cik viņš ir vecs, dzimšanas apliecību taču viņam nepra
sīja, tāpēc puikām viņš varēja droši teikt, ka viņam ir trīspadsmit 
gadu, bet meitenēm — ka četrpadsmit.

— Četrpadsmiti Vai jums skaidrs, peļastes? Godājiet mani pat 
tēvocīti!

Viņš ar lielu tīksmi zobojās par meitenēm un, ja izdevās tās 
nokaitināt, jutās kā uzvarētājs.

— O! Jūs  dusmojaties? Cik žēl! Ai, kā mani tas sāpina! Esmu 
briesmīgi vainīgs jūsu priekšā! — viņš lielā nopietnībā runāja, 
bet pēc tam, skaļi zviegdams, parādīja viņām garu degunu. — Uz 
redzīti! Man trūkst v ā r d u . . .  Rakstiet man no kūrorta! Tikai ne
aizmirstiet, skuķīši, manu adresi: Caurpūtē, Caurpūtīšu i e l ā . . .

Andrejam Odinkē patika blēņoties, taču todien, atcerējies sa
vus blēņu darbus, viņš atkārtoja jau nez kuro reizi:

— Kaut jupis mani rāvis!
No skolas viņš pārnāca, galvu nokāris. Iedams cauri vecāku 

istabai, ieraudzīja sevi spogulī, apstājās un sacīja:
— Gatavais stulbenis! Kami gan esmu atsities?
Padomājis viņš nosprieda, ka ne tēvs, ne māte 1111 jaunākā mā

siņa ne tik — viņa nupat mācījās staigāt no gultiņas līdz gal
dam — tādu apzīmējumu nav pelnījuši. Viņš parādīja sev mēli, 
savieba ģīmi spoguļa priekšā, tad iebelza sev pa pakausi.

— Ko tu, dēliņ, dari? — vaicāja māte, kas klusi bija ienākusi 
istabā un pieķērusi viņu šādā nodarbībā.

— Tāpat vien . . .  N e k o . . .  Man kaut kas kaklā iestrēdzis.
— Ej laukā pastaigājies. Pusdienas vēl nav gatavas.
Pusdienas! Vai viņam patlaban tās prātā?! Andrejs izgāja pa

galmā, juzdams galīgu riebumu pret visu pasauli. Viņš pukojās



pats uz sevi, ka bija tik talu nonācis. Pirms dažiem menešiem vēl 
varēja visu labot, bet tagad . . .

Viņš iemeta acis kaimiņu pagalmā: tur dzīvoja viņa draugs 
un skolas biedrs Mihņa Dragu.

— Laimīgais Mihņa, kas viņam nekait! — Andrejs sērīgi iesau
cās, un, viņam atbildot, nikni ierūcās Mihņas pinkainais suns 
Krancis. — Mierā, Kranci, es to neteicu par tevi! Tu esi dumjš 
un nejūtīgs behemots! Es to teicu par Mihņu.

Patiesi — kālab Mihņa lai bēdātos? Matemātikā viņš ir viens 
no pirmajiem. Matemātikas olimpiādē viņš dabūja pat goda 
rakstu. Ar iksiem un igrekiem arī tiek galā. Rakstu darbus allaž 
paveic viens no pirmajiem, nodod skolotājam burtnīcu un, lai 
līdz stundas beigām nebūtu jāgarlaikojas, pēc savas iniciatīvas 
risina septītās klases uzdevumus. No sestās klases mācību grā
matas viņš jau visus pieveicis.

— Šo grāmatu tu vari pārdot, — reiz Andrejs viņam deva 
padomu.

Andrejs pagāja zem ziedošas aprikozes, ne acu tai neuzmetis. 
Tālumā atskanēja rūpnīcas sirēna, un tā viņu uztrauca vēl vai
rāk. Tātad drīz ieradīsies pusdienās tēvs. Un, kā par spīti, lai 
lieku reizi Andrejam to atgādinātu un viņu kaitinātu, pie vārti
ņiem tobrīd apstājās tēva paziņa.

— Kā tēvam klājas?
— Labi.
— Protams. Viņu var tikai apskaust. Re, kāds viņam dēls — ir 

ar ko lepoties! Nodod no manis sveicienu.
«Skaidrs, tēvs tūliņ kļūs lepns! Kā nu ne! It sevišķi, kad ierau

dzīs manu l iec ību . . .  Aiz prieka līdz griestiem palēksies,» An
drejs nodomāja un, pacēlis akmeni, sparīgi aizmeta to uz ielu.

Kopš trešās stundas, tiklīdz viņš bija saņēmis liecību, viņš 
domāja tikai vienu domu: kā izturēties, ko teikt, kad satiks tēvu? 
Starpbrīdi kāds biedrs viņu pamācīja:

— Izliecies par slimu. Visi nobīsies un prašņās vienīgi, kas 
tev sāp. Tāda ir mana sistēma!

— Nenoliedzami, ar šādu savu sistēmu tu tālu tiksi, — sarunā 
iejaucās kāds desmitās klases skolnieks. — Tu sēdi vienā klasē 
vairākus gadus pēc kārtas un deldē solu . . .  Un kas tur liels? As
toņdesmit gadu vecumā tu noteikti būsi kaut ko iemācījies. Pēc 
tam izgādāsi no valsts pensiju.

Jā, ko lai atbild, kad tēvs vaicās: «Nu, vai liecību atnesi? 
Vakar jūsu klases audzinātājs man sacīja, ka šodien jums izsnieg
šot.» Viņš atnesis gan, bet kā lai to parāda? Matemātikā pirmajā



trimestrī — četrinieks1. Par šo četrinieku, ņemiet vērā, tēvs jau 
zināja un savas domas bija izteicis. Nākamajā trimestrī atkal tai 
pašā matemātikā četrinieks. Ari par šo četrinieku tēvs zināja, 
taču Andrejs viņam bija nozvērējies, ka tas vairs neatkārtosies. 
Taču trešajā trimestrī atkal matemātikā četrinieks. Četrinieks! 
Citos priekšmetos atzīmes labas, bija pat astotnieks un devīt
n i e k s . . .  Bet m a tem ā tik ā . . .  Pārējie klases biedri jnu risināja 
vienādojumus, tikai viņš vienīgais vēl līdz šim nebija apguvis 
vienkāršo daļskaitļu dalīšanu.

Pēc stundām Andrejs izsūdzēja savas bēdas vienam vienpa
dsmitās klases skolniekam — viņu futbolkomandas «Juniori» tre 
nerim, kurš pārgāja no klases uz klasi, tā sacīt, «kā smiedamies».

— . . .  Lai cik viltīgi es izrīkojos, lai ko darīju, atkal četri
nieks! Trīs reizes es muku no matemātikas stundām, aizbildinājos 
ar gripu un visu stundu klabināju zobus, reiz atnācu uz skolu ar 
sēru lenti uz piedurknes un gaudos, ka nomirusi vecm ām iņa. . .

— Vai vecmāmiņa patiesi bija nomirusi?
— Jā  . .  . tikai toreiz manis vēl nebija pasaulē. Ko visu neesmu 

izgudrojies!
Andrejs atcerējās, ka Mihņa Dragu jau sen pūlējās viņam pa

līdzēt. Viņi kopā risināja uzdevumus. Mihņa vispirms izskaidroja, 
tad vaicāja: «Vai saprati? Tas taču ir vienkārši!» Un Andrejs 
atbildēja: «Protams, vienkārši. Es sapratu!» Bet pats neko nebija 
sapratis, tikai kaunējās atzīties. Un kāpēc nebija sapratis? Uzde
vumi un piemēri patiešām bija vienkārši, domāti sestajai klasei, 
bet viņš nebija kārtīgi apguvis arī piektās klases programmu. 
Piektajā klasē viņam matemātikā bija pēceksāmens, taču vasaru 
viņš pavadīja pie vecmāmiņas un vectētiņa, un mācīšanās tad ne
bija ne prātā. Rudenī, kārtojot pēceksāmenu, viņam gāja kā slīcē
jam. Lika risināt daļskaitļus, bet viņš no tiem nejēdza ne bū, 
ne bē.

— Pie velna šos daļskaitļus un to, kas tos izgudrojis! — viņš 
izmeta, iziedams no skolas kopā ar meitenēm. — Daļskaitļu dēļ 
mani atstās uz otru gadu . . .  Uz otru gadu! — Andrejs atkārtoja, 
un Krancis atkal ierūcās. — Mierā, Kranci! . . .  Vai klusēsi!

Krancis tik ļoti Andrejam krita uz nerviem, ka puika nolīda 
šķūnī.

No Kranča viņš bija ticis vaļā, taču doma par sarunu ar tēvu 
arī šeit nedeva miera. Izvairīties no sarunas neizdosies, uz i.o nav 
ko cerēt. Andrejs zināja, ka tēvs viņu nepērs, neplūks aiz ausīm, 
tikai uzliks brilles un klusēdams raudzīsies viņā minūti vai divas.

1 Rumānijā skolēnu zināšanas vērtē pēc 10 punktu sistēmas.



Bet Andrejs tik un tā sapratīs, ko tēvs domā, un nosarks ai* 
kauna līdz matu galiem.

Andreja tēvs Dumitru Odinkē vispār bija nerunīgs cilvēks. Tas, 
kurš viņu nepazina, varētu domāt, ka viņš ir pārlieku drūms un 
noslēgts. Iespējams, aiz kaut kāda iemesla viņš reizēm bija 
drūms, taču tas nav galvenais. Viņš bija nerunīgs tāpēc, ka bija 
izbaudījis visus dzīves grūtumus. Savus bērnus viņš mīlēja un 
vēlējās, lai viņu dzīves ceļš ietu taisni un pareizi. Viņš ticēja, ka 
šo ceļu viņiem nospraudīs skola. Bērnu vectēvs un viņa tēvs ne
bija pat redzējis, kāda skola izskatās.

Andrejs nekad neaizmirsīs tos tēva vārdus, ko bija dzirdējis 
tikai vienu vienīgu reizi; viņš zināja, ka tēvs tos vairs neatkārtos, 
kad skatīsies viņa liecību, tomēr pie sevis atkal domās;

«Mēs bijām četri bērni. Cits par citu mazāki. Kad pienāca 
laiks iet skolā, mums par četriem bija tikai viens pāris apavu un 
viens daudzmaz pieklājīgs krekls. Mēs divi iestājāmies skolā. 
Viens no mums mācījās pirmajā, bet otrs otrajā maiņā, un tā 
mēs iztikām ar vienu kreklu un vienu pāri apavu — valkājām 
tos pēc kārtas. Mēs nomācījāmies tikai četrus gadus — un cauri. 
Mūs jau  uzskatīja par lieliem, kam pašiem jāpelna dienišķā 
m a iz e . . .  Bet kāda nozīme tev to stāstīt? Tu, kā redzams, pats 
gribi nogriezt sev ceļu uz tālāku mācīšanos. Kurpes tev i r . . .  
Mētelis tik pamatīgs, ka, mūžu valkādams, nenovalkāsi. . .  
Mamma tevi ar pīrāgiem mielo . . .  Ek! Redz, kā dzīvē notiek! Es 
dikti kāroju mācīties, bet skola no manis novērsās, turpretim tevi 
skola uzņem kā dārgu viesi, bet tu mūc no tās pa logu ārā 
k ā . . .»

Andrejs apsēdās šķūni uz mucas ar seju pret durvīm, pret 
gaismu, un aizvēra acis.

Pēc brītiņa pagalmā atskanēja mātes balss:
— Andrej, nāc pusdienās!
Viņš neatsaucās. Pat nepakustējās. Tai pašā mirklī viņš nolēma 

sevi pārmācīt: viņš neēdīs pusdienas!
— Andrej, kur tu esi? Nāc taču ātrāk, tēvs jau atnācis!
«Jau atnācis?»
Andrejs iesvilpās. Nolemts! Viņš pusdienās neies. Līdz vaka

ram nosēdēs šķūnī. Nu . . .  bet vakarā? . . .  Ko darīs vakarā? Arī 
gulēt neies uz māju. Pārnakšņos šķūnī. Bet ko darīs rīt? Parīt?

Pēkšņi viņam iešāvās prātā ļoti laba ideja, kas viņu nomieri
nāja. Izeja atrasta. Atliek tikai viens: aiziet no mājām pavisam. 
Aiziet, kurp acis rāda, uz visām četrām debespusēm . . .  Viņš ir 
stiprs, liela auguma, viņš teiks, ka ir jau četrpadsmit gadus vecs, 
un viņu pieņems darbā. Katrā ziņā. Aizies no mājām un strādās.



Strādās, uz deguna krizdams, dienu un nakti, bez atelpas! Visi 
nobīsies, redzot, kā viņš strādā. Gulēs tikai vienu reizi pa trim 
diennaktīm, varbūt pat pa četrām. Un, lai nebūtu jātērē laiks 
pusdienām, viņš ņems līdzi sviestmaizes. . .  Strādās par septi
ņiem. Mājās atgriezīsies, kad būs kļuvis par tādu cilvēku, kuru 
visi cildinās un lielīs: «Paskatieties! Tas ir biedrs Andrejs 
Odinkē! Vīrs, kādu nav daudz! Labākais no labākajiem!» Viņš 
atgriezīsies ar lielu kaudzi dāvanu. Tēvam nopirks pīpi un kār
biņu smaržīgas tabakas, lai māte viņu vairs neraidītu smēķēt uz 
virtuvi un nerātos, ka viņš nokvēpina logu aizkarus. Mātei An
drejs nopirks zīda lakatu — viņa, nabadzīte, jau sen par tādu 
sapņo, tikai nekādi nevar saņemties un nopirkt. Māsai atvedīs 
k n u p ī t i . . .  nē, kāpēc tad k n u p ī t i . . .  Viņai tas vairs nebūs vaja
dzīgs, labāk riteni. Jaunu, sarkanu riteni.

Andrejs no aizkustinājuma gandrīz vai ieraudājās. Cik viņš 
labs un devīgs, nevienu nav aizmirsis, visiem atdevis dāvanas! 
Un, re, kā notiek; tieši šādiem cilvēkiem dzīvē neveicas. Nekas, 
gan viņš nepazudīs, strādās. Tad visi redzēs, kāds viņš patie
sībā ir.

Šī sirsnīgā izrunāšanās pašam ar sevi uzmundrināja Andreju. 
Viņš ticēja saviem spēkiem un, lai pierādītu, ka spēj strādāt par 
septiņiem, bija jau  gatavs ķerties pie cirvja un līdz vakaram 
saskaldīt visu malku, kas glabājās šķūnīti. Vēl vairāk — viņš 
palīdzēs ari kaimiņiem. Tomēr viņš joprojām sēdēja uz mucas. 
Pat nepaskatījās uz cirvi, kas atradās kaktā.

«Bet kā tad mamma? Kas viņai palīdzēs, ja manis nebūs? Kas 
pieskatīs mazulīti, kad mamma ies uz veikalu?»

Atbilde radās tūlīt. Viņš palūgs Mihņu Dragu, lai tas palīdz 
viņa mammai. Vai nu šis atteiksies? Nevar būt! Mihņa ir Andreja 
labākais draugs, bez tam dzīvo tepat līdzās. Vienīgi jāpārkāpj 
pāri sētai. Varbūt tūliņ aiziet pie viņa un palūgt?

Andrejs paskatījās pa durvju lodziņu — pagalmā neviena ne
manīja. Uzmanīgi pavēris durvis, viņš piezagās pie žoga, pārkāpa 
tam pāri un jau atradās Mihņas pagalmā.

Mihņa bija mājās; viņš gulēja istabas vidū uz vēdera un lasīja 
grāmatu.

Andrejs ienāca, rādīdams pārlieku sērīgu ģīmi, un Mihņa to 
tūlīt pamanīja. Skola viņi jau  bija pārrunājuši visus jaunākos 
notikumus, un tāpēc Mihņa skaidri un gaiši noprasīja:

— Vai tu liecību mājās parādīji?
— Nē! — Andrejs papurināja galvu. — Un nerādīšul
— Tik un tā vaicās.
— Nepagūs . . .



Mihņa iesmējās.
•— Nejoko! Kas tad rit notiks? Pasaules gals pienāks, vai?
— Es aizbraukšu.
— Ei nu? Vai uz kūrortu? — Un, atcerējies drauga iemīļoto 

teicienu, smiedamies piebilda: — Raksti man no kūrorta. Neaiz
mirsti manu adresi: Caurpūtē, Caurpūtīšu ielā . . .

Andrejs ar ba.rgu žestu viņu apstādināja.
— Atr?dis laiku zoboties, kad es . . .
— Kāpēc «kad»?
— . . .  kad es esmu atnācis no tevis atvadīties un gribu tevi 

lūgt, lai tu parūpētos par manu m ā t i . ..
Andrejam saskrēja acīs asaras. Mihņa pat izbijās.
— Kas noticis? N e ra u d i . . .  Esi vīrietis . . .  Citādi arī es sākšu 

raudāt. Pastāsti, lai es varu saprast: kas noticis?
— Es aizeju no m ā jā m . . .  P a v isa m .. .  Kaut kur aizbraukšu. 

Tu esi mans draugs un mani sapratīsi. Kaut gan tu esi labs mate
mātiķis, tik un tā mani sapra tīs i . . .  J a  es neaizbraukšu, mani 
atstās uz otru gadu. Es nedrīkstu tēvam acis rādīties. Tāpēc no
lēmu aizbraukt.

— Uz kurieni?
— Pagaidām vēl nezinu. Iekārtošos kaut kur darbā. Teikšu, ka 

esmu vecāks nekā patiesībā, un tad mani pieņems, vai ne?
— Kā lai es to zinu? — Mihņa šaubījās.
Taču Andrejs pats par to nemaz nešaubījās.
— Noteikti pieņems! Es strādāšu dienu un nakti. J ā b ra u c . . .  

Tu mani saproti, vai ne?
— Ko lai dara? Saprotu, — ar smagu sirdi atbildēja Mihņa un 

pēc tam apjucis piebilda: — Liekas, ka tu nopietni gribi braukt 
projām. Nezinu, ko lai saku. Man bez tevis būs skumji.

— Es tev rakstīšu . . .
Abi apklusa, nodūra acis, taču katrs juta, ka šai brīdī domā 

tikai par savu draugu. Viņi draudzējās sen — jau no bērnudārza 
laikiem. Kopīgi atcerējās dažādus atgadījumus un notikumus . ..

— Vai atceries: tev bērnudārzā bija priekšautiņš ar pīlīti uz 
kabatas?

— Bet tev — ar sivēntiņu . . .
— Kad mēs mācījāmies pirmajā klasē, tu man saplēsi tintes 

pudelīti.
— Bet kurš nozaudēja manu burtnīcu, vai tas nebiji tu? . . .
Andrejs sacīja:
— Es tev par piemiņu atstāšu kaķeni.
— Kaķeni? — Mihņam iemirdzējās acis. Tādu augstsirdību



viņš no Andreja nebija gaidījis. — Atstāsi kaķeni? Man? Vai tev 
pašam tā vairs nebūs vajadzīga?

— Man?! — Andrejs pat_ apvainojās. — Tu vaicā kā bez gal
vas! Es taču visu dienu strādāšu . . .  Pa kuru laiku es šaudīšu ar 
kaķeni?

— Paldies! Bet es tev uzdāvināšu savu nazi. Pašreiz man tā 
nav, tēvs atņēma un noslēpa. Bet, kad viņš pārnāks no darba, es 
viņam to palūgšu.

— Nazi? — Andrejs izbrīnījās. — Varbūt to pašu, ko tu ne
gribēji pat aizdot?

— Jā.
— Paldies!
Andrejs jutās aizkustināts gandrīz līdz asarām un atkal nodo

māja, cik viņam laba sirds — nebija žēl atdot Mihņam kakeni. 
Mihņa arī bija apsolījis viņam uzdāvināt savu nazi.

— Saki — vai tu savas mantas jau esi sakravājis? — Mihņa 
ziņkāri vaicāja.

— Kādas mantas?
— Vai tad tu brauksi, kā stāvi, rokas kabatās sabāzis?
— Kā tad citādi? Es taču pa klusam gribu aizbraukt, lai mājās 

neviens nezina.
— Spēju futbolu arī neņemsi lidzi?
— Nē . . .  Kad atgriezīšos, tad spēlēšu . . .
— Tev taču naudas arī nav . . .  Divas lejas es varu aizdot.
— Paldies! Man pašam arī ir septiņdesmit pieci bani. Līdz pir

majai algai kaut kā iztikšu.
— Ja  taupīgi dzīvosi, svētdienās neiesi uz kino, tad iztiksi.
— Uz kino neiešu. Svētdienās darbu ņemšu uz mājām. Ak! — 

Andrejs nopūzdamies piecēlās. — Protams, viegli man nebūs. To
mēr esmu jau izlēmis. Rīt no rīta braukšu prom.

— Bet tagad uz kurieni?
— Klusītiņām ielavīšos mājās un izlikšos par slimu.
— Un kā ar liecību?
— Teikšu, ka man to izsniegs rīt. Bet r ī t . . .  Pie tevis vēl 

ienākšu. Atvadīties. Un kaķeni atnesīšu. — Andrejs paspieda 
Mihņam roku un klusēdams izgāja no istabas.

Palicis viens, Mihņa atkal ķērās pie grāmatas. Viņš atlaidās uz 
grīdsegas agrākajā stāvoklī, taču, pārskrējis ar acīm dažas rindas, 
pārliecinājās, ka nespēj koncentrēties. Viņš aizcirta grāmatu. Tā
tad Andrejs, viņa labākais draugs, aiziet no mājām. «Hm, ko lai 
iesāk ar šo matemātiku?! Citi bez tās dzīvot nespēj, citi — raisās 
vajā un mūk prom kā plēsti. Sarežģīts jautājums! Nabaga An
drejs! Un kādls skolā izcelsies satraukums! Par Andreju vien



Timās. Skuķi katrā ziņā arī stundās sačukstēsies: «Ai, ja tu 7f- 
n ā tu ! . . .  Tu dz irdē ji . . .  Vai vari iedomāties? . . .»  Ko lai iesāk ar 
tām skuķēm?! Kas nekaiš Andrejam, viņš aizbrauks un tā tiks 
vaļā no šīm tenku vācelēm.»

Kad Mihņas tēvs Matejs Dragu pārnāca no darba, viņš atrada 
dēlu aizvien tai pašā pozā. Pavaicājis, kas jauns, viņš pavēstīja 
dēlam, ka māte aizkavēšoties un, ja  Mihņa gribot ēst, lai uzsildot 
pusdienas. Tad pats noģērbās un atgūlās atpūsties.

Tēvam bija grūta diena. Vajadzēja apstrādāt detaļas — rūpīgi 
un uzmanīgi katru apvirpot un noslīpēt. Kaut gan darbs bija 
veicies labi, tomēr viņš nejuta gandarījumu. Bez tam viņu bija 
nomocījis kāds jauns strādnieks. Matejs viņam aizrādīja, lai ne
strādā pa roku galam, bet šis tikai paraustīja plecus. «Slikti tu 
esi audzināts,» Matejs Dragu viņam sacīja. Bet šis nekaunīgi at
cirta: «Ak tu mūžs! Man par to nospļauties. Labāk audziniet savu 
dēlu, gan es kaut kā iztikšu bez jūsu pamācībām!»

— Tēt, vai tu guli? — viņš samiegojies izdzirda dēla balsi.
— Mēģinu iem ig t . . .
— Vai drīkst tev ko pavaicā t? . . .
— Lūdzu!
Mihņa piesēdās uz gultas malas. Tēvs pacēla galvu.
— Tēt, man vajadzētu n a z i . . .  manu kabatas n a z i . . .
Matejs atcerējās, ka bija nolicis to savā instrumentu skapītī,

un atcerējās arī — kāpēc.
Tas bija noticis sen. Reiz vecāku sapulces laikā viņš bija apsē

dies dēla solā. Viss sola vāks bija izraibināts ar nazi, iegriezti 
burti «M. D.». Pārnācis mājās, Matejs bija atņēmis Mihņam nazi 
un sacījis: «Cik man zināms, pagaidām vēl neviens nav padarījis 
savu vārdu slavenu, iegriežot to solā vai uzrakstot uz žoga.»

Viņš neatgādināja dēlam toreizējo sarunu, tikai pavaicāja:
— Kālab tev ievājadzējās naža?
— Nu tā, vajag . . .  — Mihņa smaidot vēl ātri piebilda: — Ti

kai nedomā, ka tā p ē c . . .  Man tas vajadzīgs pavisam kam 
c i ta m . . .

— Es neko nedomāju. Tāpat vien painteresējos. Vai tu zini, 
kam piederēja šis nazis?

— Zinu. Tas agrāk piederēja vectētiņam.
— Redzi nu . . .
Mihņa svārstījās: teikt vai neteikt tēvam. Viņš zināja, ka tēvs 

arī bez teikšanas nazi atdos, taču Mihņam likās — tēvs ļoti 
priecāsies, uzzinājis patiesību. Nazis bija piederējis vectētiņam, 
bet vectētiņš — Mateja tēvs — savā laikā arī bija devies pa
saulē laimi meklēt. Viņš bija strādājis par kalpu, cietis trūkumu,



daudz nedienu pieredzējis, tad nospriedis šādu dzīvi pamest un 
pameklēt ko labāku. Tiesa, laimi viņš tā arī nebija atradis, toties 
pēdīgi bija iekārtojies darbā pilsētā. Andrejs taču arī dodas no 
mājām, lai sāktu nopietni strādāt. Iet Mihņas vectētiņa pēdās. 
Tātad pēc taisnības nazis jāatdod viņam. Tēvs, protams, priecā
sies, ka vectēva nazis nonāks labās rokās.

— Nu, kā tad ir? — tēvs vaicāja. — Ko tu gribi ar to nazi 
darīt?

— Gribu uzdāvināt draugam Andrejam Odinkē,
— Vai viņam ir dzimšanas diena?
— N-n-ē. Tā viņam ir j ū l i j ā . . .  bet jūlijā Andrejs b ū s . . .  af, 

cik tālu!
— Ko, tiešām? Kur tad īsti, gribētos zināt? Varbūt viņš nozī* 

mēts ārzemēs par sūtni? Avīzēs gan par to neesmu la s ī j i s . . .  
Varbūt palaidu garām . . .

— Ko tu, tēt, izgudro! — Mihņa sadusmojās, tad nenoturējās 
un pasmaidīja. — Tu taču neko nezini. Ar Andreju nav nekādi 
joki. Tas ir smags, sarežģīts g a d ī ju m s . . .

— Ja  tā, mēģināsim atšķetināt!
— Nespēsim . . .  Viņš man par piemiņu atstās savu kaķeni, bet 

es viņam uzdāvināšu nazi. Nevar zināt, kad mēs atkal redzē
simies.

— Kas to būtu domājis! Un kāpēc tik pēkšņi jābrauc prom?
— Tūlīt es tev visu izstāstīšu . . .
Matejs Dragu ar interesi klausījās dēlā.
Beigās Mihņa tēvam vaicāja:
— Tagad tu man ar prieku to atdosi. Pareizi?
Taču atbilde bija pavisam negaidīta:
— Ar prieku? — Tēvs sarauca pieri. — Bez mazākā prieka.
Arī tēva balss skanēja citādi nekā parasti. Tajā nebija ne vēsts

no jokiem. Viņš skatījās dēlā bargām acīm, runāja pavisam no
pietni, pat asi. Mihņa apjuka.

— B e t . . .  es tevi nesaprotu t ē t . . .  Vai tad es tur vainīgs? Man 
matemātikā nekad nav bijis četrinieks. Vienmēr desmitnieks, ne
vis četrinieks.

— Ek, puis, es skatos uz tevi, un mani pārņem rūgtums. Kad 
mēs ar māti kļūsim veci, redzams, nevarēsim cerēt uz atbalstu. 
Varbūt arī tad tu spriedīsi tāpat kā tagad. Cilvēki tev sacīs: 
«Būtu aizgājis apraudzīt savus v e c īš u s . . .  Varbūt viņiem vaja
dzīga pa līdz ība .. .»  Bet tu atbildēsi: «Nesaprotu! Vai tad es tur 
vainīgs? Es dzīvoju labi, man nekā nevajag. Man viss ir.»

— Tēt! Kā tu vari tā runāt? — Mihņa apvainojās. — Gan 
redzēsi, ka es . . .



— Paldies! — tēvs pārtrauca. — Tie laiki vēi tālu. Tagad e.? 
redzu ko citu. Pasniedz man etviju no galda! Labāk ne, nevajag, 
tu taču nesmēķē, kālab tev nopūlēties?

— Ak, tēt!
Mihņa pasniedza tēvam etviju, tēvs aizsmēķēja. Negaidīdams 

tēva lūgumu, Mihņa atnesa arī pelnu trauku.
— Kāpēc tu, tēt, noskaities uz mani? — viņš iesāka. — Es 

neko sliktu neesmu izdarījis. Andrejs Odinkē arī ir labs. Tikai 
viņa tēvs tāds . . .  nu, kā lai to pasaka . . .  nepazīst jokus. J a  An
dreju atstās otru gadu, viss pagalam! Viņš nedrīkstēs mājās 
rād īt ies . . .

— Bet kālab viņam jāpaliek uz otru gadu?
— Viņš taču no matemātikas nejēdz ne bu, ne bē.
Matejs Dragu nospieda cigaretes galu. Mihņa pakalpīgi pa

ņēma no viņa pelnu trauku, aiznesa un nolika uz galda. Pēc tam 
aplaida acis apkārt: vai vēl nav kas padarāms? Sakārtoja grīd
segu, izgludināja galdauta krokas, nopūta no spilvena pelnus.

— Paskat, cik tu uzreiz čakls kļuvis! — tēvs ironiski piezīmēja.
— 2ēl, ka tavs draugs ir sliņķis!

— Nav vis! — Mihņa vai palēcās. — Andrejs nemaz nav 
sliņķis! Vienīgi matemātikā . . .

— Jo  ļaunāk priekš tevisl
Mihņa iepleta acis.
— Priekš manis?
— Jā, tieši priekš tevis. Nestrīdēsimies. Es atdošu tev kabatas 

nazi. Uzdāvini to savam Andrejam un pasaki: «Mīļais draugs, tas 
ir viss, ko es varu tavā labā izdarīt. Dāvinu šo n iec iņ u . . .  dzelzs 
gaba liņu . . .  vecu, sarūsējušu nazi. Es nepratu tev palīdzēt un 
nepratīšu. Esmu vājš cilvēks un egoists.» Visu vainu vari uzvelt 
uz mani. Saki: «Es neesmu vainīgs. Mani tēvs tādu izaudzinājis.» 
Vārdu sakot, ne mana cūka, ne mana druva.

Mihņa nevienam nenovēlētu pārdzīvot to, ko pats pārdzīvoja. 
Viņš gribēja raudāt, bet asaru nebija, gribēja kliegt, bet ne skaņa 
nenāca pār lūpām. Viņš paspēra ar kāju grīdsegas stūri, ko nesen 
bija sakārtojis, gribēja noraut no galda galdautu, bet laikus ap
domājās. Pašam par lielu brīnumu, viņš pēkšņi saņēmās un tēvam 
iebilda:

— Bet tagad tik un tā ir par v ē lu . . .  Ko es vairs varu līdzēt? 
Andrejs jau rīt brauc projām.

Tēvs paraustīja plecus.
— M - j ā . . .  Prolams, viņa vecākiem ir vienalga. Vai dēls aiz

brauc vai paliek — kāda tur starpība? Ar šādu dēliņu var dzīvot



bez rūpēm. Hm! Arī es esmu labiņais! Tā sacīt, lauska smejas pai 
saplēstu podu! It kā mans dēls būtu citāds.

— Bet ko es varu darīt? Tagad ir par v ē l u , , ,
— Tā ir tava darīšana!
— Andrejs aizbrauc, bet es . . .
— Tava darīšana!
— Ai, tēt! . . .
— Par vēlu, dēls, vaimanāt. To vajadzēja darīt ātrāk. Laikus 

padomāt. Tu taču patlaban tikai tā — izskata pēc raidi nopūtas. 
Gribi, lai es tevi pažēloju, mierinu, sak: «Nevajag, dēliņ, veltīgi 
uztraukties! Nospļaujies uz visu un saudzē veselību! Vai šādu 
nieku dēļ vērts bēdāties!»

— Tēt, kā tu vari tā domāt?
— Es par daudz ko nedomāju, bet tagad, redzi, kas atklājas! 

Tavs draugs Andrejs aizbrauc, bet tu šeit sēdi un nopūties.
— Ko tad lai es daru? Varbūt braukt kopā ar viņu?
— Tā ir tava darīšana!
— Tātad arī man jābrauc prom? — Mihņa atkārtoja aizkapa 

balsī.
— Tava darīšana!
— Tad . . .  es braukšu . . .
— Tava darīšana!
Ai, kur tie laiki, kad Mihņa, izdzirdis kādu sakām: «Es braucu 

prom,» — pēc drauga parauga jokoja: «Vai uz kūrortu? Neaiz
mirsti manu adresi: Caurpūtē, Caurpūtīšu ielā . . .»

Neskatīdamies uz tēva pusi, Mihņa piecēlās.
— Es braukšu Andrejam līdz i. . .
— Tā ir tava darīšana!
Mihņa izgāja no istabas. Pagalmā viņš apstājās. Kur lai tagad 

iet? Uz kuru pusi? Viņš iespēra pa konservu kārbu, tā aizripoja 
un atsitās pret žogu. Mihņa aizskrēja tai pakaļ un, apstājies pie 
žoga, izšķīrās: «Iešu pie Andreja.»

Durvis atvēra Andreja māte.
— Andrejs slikti jūtas . . .  Apgūlās.
— Es zinu. Vai es drīkstu pie viņa ieiet? Man vajag pa

runāties . . .
— Lūdzu! Viņš laikam vēl nav aizmidzis.
Andrejs bija iedūris degunu spilvenā, pār galvu pārvilcis 

segu un, lai ātrāk iemigtu, prātā skaitīja: « . . .  7 5 4 . . .  7 5 5 . . .  
7 5 6 .. .»  Iečīkstējās durvis, kāds ienāca. Andrejs kļuva uzmanīgs. 
Domāja, ka tā ir māte, kaut gan viņš bija lūdzis viņu neuztrauk
ties, bija atteicies no zāļu tējas, no banku likšanas, sacīdams, ka 
«tāpat pāries». Redzams, mātes sirds nebija izturējusi, un viņa



ienākusi pārbaudīt, kā dēls jūtas. Andrejs pat nepaskatījās no 
segas apakšas. Sāka elpot skaļāk, reizēm pat iekrācoties.

— Andrej!
Kas tad tas? Vai sapnis? Tā bija Mihņas balss.
— Andrej!
Andrejs viegli iekoda sev pirkstā. Nē, tas nebija sapnis. Viņš 

nometa segu. Istabas vidū stāvēja Mihņa un drūmām acīm rau
dzījās viņā.

— Kāpēc tu atnāci? — Andrejs izbijies vaicāja.
— Atnācu p a te ik t . . .
No blakusistabas atskanēja Andreja māsas raudāšana, tad 

mātes balss:
— Klusu, meitiņ, man patlaban nav laika!
— Atnācu tev p a te ik t . . .  — Mihņa turpināja, — ka nevarēšu 

izpildīt tavu lūgumu: palīdzēt tavai mātei.
— Kāpēc? Ko tu teici?
Andrejs neticēja savām ausīm.
— To, ko dzirdēji.
Mihņa piebīdīja krēslu pie gultas, apsēdās uz tā sāniski un 

atbalstīja zodu pret atzveltni. Viņš ieklausījās, kā blakusistabā 
sit pulkstenis, taču nespēja saskaitīt, cik reižu. Un kāda tam 
nozīme.

Viņš uzmeta acis draugam.
— Nedomā, ka tevi vienīgo piemeklējusi n e la im e . . .  Arī es 

esmu izsists no sliedēm.
— Tu? — Andrejs izbrīnījās.
Brītiņu padomājis, viņš apjēdza, kāpēc. Skaidrs, Mihņa nav 

dabūjis no tēva kabatas nazi. Nu labi, tā nav nekāda traģēdija! 
Viņš pārcietis ne tikai šādas bēdas. Izteicis draugam savas aizdo
mas, Andrejs piebilda:

— Nebēdājies! Kaķeni tev  tik un tā atdošu.
M ihņa noskaitās ne pa jokam. Šeit viņš to varēja atļauties, 

varēja kliegt, izrādīt sašutumu; ar tēvu vajadzēja runāt mierīgi, 
kaut gan iekšēji viņš nebija jutis ne mazākā miera.

— Kaķeni? Kāda nozīme te kaķenei? Man tā vairs nebūs 
vajadzīga.

— Kas pēkšņi noticis? Es taču pretī neko neprasu.
— Z in u . . .  Man tā nebūs vajadzīga, jo  arī man neatliks laika 

spēlītēm. Es braukšu prom.
— Uz kurieni?
— Tev l īdz i . . .  kaut kur.
— Tas nu gan ir jaunums! — Andrejs neticīgi iesaucās. — Ko 

tu pēkšņi esi sadomājis?



— Tā vajag. Es ari esmu nolēmis. Braukšu tev līdzi.
— Ko tu runā, vai tev  prāts ir? — Andrejs paskatījās viņā no 

augšas un ar izsmieklu sacīja: — Hm. Kā tu to iedomājies? Var* 
būt domā, ka es braukšu spēlēties? Es, mīļais, braukšu strādāt.

— Arī es gribu strādāt.
— Tu? Kas tevi ņems?
— Es teikšu, ka  esmu vecāks.
— Domā, ka tev ticēs?
— Ticēs! Kad ieiešu kadru daļā, pastiepšos uz pirkstgaliem un 

pēc tam tūlīt apsēdīšos. Kad sēž, tad nevar redzēt, cik liels ir 
augums.

— Tu domā?
— Esmu pārliecināts.
— Ja  tā, tad ņemšu tevi līdzi, — Andrejs neiebilda, — būsim 

abi kopā.
— Bet uz kurieni mēs dragāsim? Lidotājos mūs neņems?
— I nesapņo! Mans brālēns prasījās lidotājos. Neņēma. Tur 

kāds ūsains tēvocis iedeva viņam kabatlakatiņu un sacīja: «Puika, 
noslauki degunu un ej uz skplu.»

— Un ko viņš?
— Nezinu.- No kabatlakata, protams, atteicās. Patlaban mācās 

septītajā klasē. Tomēr viņš — tas ir pavisam kas cits.
— Iespējams! — Mihņa domīgi sacīja. — Varbūt mūs pie

ņemtu mācīties par šoferiem?
— Par šoferiem? Es arī par to  domāju. Tas būtu kolosāli, tikai 

mani nepieņems.
— Kāpēc?
— It kā tu nezinātu! Tur jāzina, kā strādā m o to r s . . .  Jām ācās 

f iz ika . . .  Bet fizikā bez matemātikas iztikt nevar.
— Ek tu! — Mihņa sadusmojās. — Vai tad uz mani nevari 

paļauties? Es tevi tur pamācīšu.
— Ko pamācīsi?
— Pamācīšu matemātiku. Tiešām, Andrej, iesim strādāt par 

šoferiem, ko? Es tevi lūdzu!
— N ē . . .  Nevaru! Tu negribi mani saprast: es pat daļskaitļu 

dalīšanu nejēdzu.
— Tas taču ir pavisam vienkārši. Kad iekļūsim šoferu skolā, 

es palīdzēšu tev mācīties un visu paskaidrošu.
— Arī daļskaitļu dalīšanu? Patiesi?
— Visu paskaidrošu. Kāpēc ne? Tas taču ir pavisam vienkārši: 

abi skaitļi jāsareizina krusteniski.
— Jā, «vienkārši» gan! «Jāsareizina krusteniski»! Man tā ir 

ķīniešu ābece.



— Nav nekāda ķiniešu ābece. Dod šurp papīru un zīmuli!
— Paņem pats no portfe)a, — Andrejs sapīcis sacīja.
Mihņa aši izņēma no portfeļa zīmuli un burtnīcu, tad apsēdās 

Andrejam līdzās uz gultas.
— Re, cik vienkārši, skaties! Reizinām krusteniski. Piemēram, 

septiņas piektdaļas jāizdala ar trim pusēm. Septiņreiz divi ir četr
padsmit — tas būs skaitītājs, un piecreiz trīs ir piecpadsmit — tas 
būs saucējs. Vai saprati?

— D ru sc iņ . . .  — Andrejs nedroši sacīja. — Ļauj, es pats pa
mēģināšu. Tu saki, kādi dajskaitli jāizdala, un es dalīšu.

Mihņa diktēja vingrinājumus, bet Andrejs risināja.
— Paskat, tiešām vienkārši! Ehē! Atrisināju! Nu esmu vīrā! 

Bet kā saskaita?
— Tas ir pavisam viegli. Tūlīt parādīšu.
Mihņa sāka skaidrot, kā vispirms jādabū kopsaucējs, tad jāsa

īsina.
— interesanti!
Andrejs piecēlās no gultas.
Abi apsēdās pie galda. Viņi gan skaitīja daļskaitļus, gan at

ņēma, gan dalīja, gan reizināja . . .
Pulkstenis sita daudzas reizes, ārā satumsa, Andreja māsa ēda, 

gulēja, modās un atkal ēda; Andreja vecāki ne vienu reizi vien 
vēra durvis, ieskatījās istabā, bet, redzēdami, ka draugi mācās, 
gāja prom.

— Tu tikai padomā, Mihņa! — Andrejs iesaucās. — Nu gan es 
visu saprotu! Goda vārds, saprotu! — Viņš uzkāpa uz krēsla un 
lēca zemē, saukdams: — Urā! Saprotu! Saprotu!

— Es taču tev teicu, ka tas ir pavisam vienkārši!
— Tiešām? Bet kā ar uzdevumiem?
— Uzdevumi arī nav grūti. Paņemsim uzdevumu grāmatu!
Viņi atšķīra grāmatu, uzmeklēja piemērus, kas bija uzdoti nā

kamajai stundai.
Redzot uzdevumu stabiņus ar iksiem un igrekiem gan skaitītā

jam līdzās, gan saucējam, Andrejs saķēra galvu, un visa viņa 
sajūsma vienā mirklī saplaka.

— N ē . . .  Negribu ne skatīties! N-ē-ē. Ej piesakies šoferos 
viens pats . . .  Man nav dūšas.

— Nedzen vellu, Andrej! — Mihņa viņam uzbļāva. — Tas 
taču ir vienkārši.

— Tev tas ir vienkārši. Tu esi ar mieru no ēšanas atteikties, 
tikai lai tev ļauj risināt uzdevumus. Es ne dzirdēt par tiem vairs 
negribu!

Andrejs piecēlās un apņēmīgi devas uz gultas pusi.



— Ei, uz kurieni tu  iesi? — M ihņa bargi uzsauca.
— Gulēt! No sirds pateicos! Lai citi iet kurp iedami, bet es 

iešu gulēt.
Viņš apgūlās un pārvilka segu pār galvu. M ihņa paņēma m a

tem ātikas grām atu un atkal apsēdās uz gultas.
— Nu vismaz pamēģini!
— Nav nozīmes mēģināt! Es zinu, ka neko nesapratīšu: tu r 

pats velns var kaklu nolauzt!
— Negvelz muļķības! Pamēģināsim pirmo piem ēru. Lasi! 
A ndrejs nopūzdamies paklausīja, paskatījās grām atā, tad

sacīja:
— Neko nesaprotu.
— Lasi vēlreiz! Domā!
Iedziļinājies A ndrejs sāka pamazām apjēgt.
— Pag, jāpamēģina! — Viņš atdzīvojās, izkāpa no gultas un 

atkal apsēdās pie galda. Pārrakstīja uzdevumu burtnīcā. — Nu 
tad tā . . .  Ar ko sākt?

— Pakustini smadzenes!
— Kā būtu, ja  es pam ēģinātu š i tā . . .  Kā tu  domā?



— Pamēģini! Ja  neiznāks, mēģināsi citādi.
— Bet kā pareizāk?
— Neteikšu . . .  Risini pats!
— Ai, kāda ķēpa! — Andrejs lauzīja galvu un grauza zīmuļa 

galu. — Ahā! Sitā vajag! — Viņš pēkšņi kļuva priecīgs. Bet tūliņ 
redzēja, ka priecāties vēl par agru. — Nē, n e d e r . . .  Tad jau 
š i t ā . . .  Protams! Ne vella! Tas tik ir piemērs! Vai zini, mani pār
ņem spīts! Kaut jāpalauza galva, tomēr iepaticies. Kur palicis tas 
nolādētais ikss? Re, kur tu esi, kaut tevi nelabais!

Mihņa smaidīdams sekoja drauga mēģinājumiem un priecājās, 
ka tas beigu beigās ticis uz pareizā ceļa.

— Vai tu redzi, Mihņa? Iznāca! — Andrejs griezās pa istabu kā 
vilciņš, sizdams plaukstas un dziedādams: — T7,nāca, iznāca!

— Netrako! — Mihņa viņu apvaldīja. — Līdz Pitagoram tev 
vēl tālu.

— Līdz Pitagoram? Kam ir tā teorēma? Oi, oi! Es to ciest ne
varēju. Bet tagad šis Pitagors man liekas tīri jauks.

— Es taču teicu, ka ir viegli, bet tu neticēji. Nu mūs abus uz
ņems šoferu skolā.

— Kā tad citādi? Kas ir, parisināsim vēl kādus piemērusl
Tālāk risināšana negāja tik viegli.
— Sapu tro ju . . .  Nekādi neiznāk. Matemātika man tomēr ne

padodas, tas ir skaidrs!
Andrejs atkal pielēca kājās, taču Mihņa viņu apsēdināja.
— Nelaidīšu! Skaties abām acīm: vai iekavas redzi? Dalīdams 

tu iekavām nepievērsi uzmanību.
— Tiešām?
— Apskaties labi!
Andrejs atkal ķērās pie risināšanas. Iznāca. Nu viņš ari bija 

apmierināts.
— Tā, cauri! — Mihņa sacīja. — Varam uzskatīt, ka mēs esam 

savu panākuši. Abus uzņems.
— Kur?
— Vaicā, kā no mēness nokritis! Šoferos.
— Ak jā! Bet to vēl nevar zināt. Bērnus darbā neņemot.
— Mēs pieliksim sev gadus.
— Domā, kāds ticēs! Pieprasīs dokumentus.
— Teiksim, ka esam nozaudējuši.
— Melot?
— Kā tad citādi?
— Padomāsim. Mihņa, saki man atklāti — kāpēc tu esi nolēmis

braukt?
— T ē tis . . .  tētis man te ic a . . ,



— Ko teica? Lai tu brauc man līdzi?
— Nē. Viņš teica, ka es tev nepalīdzot u n . .*
— Tu? Tu nepalīdzot? — Andrejs aizsvilās. — Bet ko tu patla

ban dari? J a  tu tāpēc vien esi sadomājis braukt, es tevi nekur 
nelaidīšu. Neparko nelaidīšu! Tas nav pareizi.

— Tad es tevi ari nekur nelaidīšu. Abi kopā mācīsimies katru 
dienu. Vari būt mierīgs, atzīmi tu izlabosi. Nebūs pat pēceksā
mena. Bet par palikšanu uz otru gadu nevar būt ne ru n a s . . .  Nē, 
nelaidīšu. Tas nav pareizi.

— Bet ko es teikšu tēvam? Liecība taču . . .
— Es par tevi galvošu. Došu goda vārdu, ka tu atzīmi izlabosi. 

Ar mieru?
Andrejs ar atbildi ilgi nekavējās.
Abi sēdēja pie galda, skatījās viens otrā, it kā sen nebūtu

tikušies.
Tad piepeši ne no šā, ne no tā abi skali iesmējās un, rādīdami 

garus degunus, kopā noskandēja:
— Uz redzīti, man vārdu t rū k s t . . ,
— Raksti man no k ū ro r ta . . .
— Neaizmirsti manu a d re s i . . .
— Caurpūtē!
— Caurpūtīšu ielāl
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vācu rakstnieks (VDR)

ROBINSONS DŽUNGĻOS

Stāsts par cilvēka, suņa un stirnas 
neskaitāmajiem piedzīvojumiem

1

Roberts guļ uz muguras, un viņu šūpo viļņi. Virs galvas viņam 
ir bezgalīgi augstā, zilā debess. Līdz pašam apvārsnim plešas jūra. 
Bet kur ir sauszeme? No sauszemes nav ne vēsts. Viņš redz tikai 
kreisās kājas īkšķi. Jā, un vēl viņš redz kaiju. Kaija slīd augstu 
gaisā, klusi, gandrīz vai bez spārnu vēdām. Roberts nolūkojas 
viņā un domā: «Kaut es arī spētu lidoti» Ak vai, kurš septiņga
dīgs puišelis spēj lidot! Roberts vismaz prot peldēt.

Iespējams, ka drīz vien te piestās kuģis, kas Robertu uzņems 
uz borta. Piemēram, kravas kuģis no Vismāras vai tankkuģis no 
Baku. Tad gan kapteinis un matroži brīnīsies! Bet koks pagatavos 
Robertam lielu pudiņu ar rozīnēm. Ak, tas tik būtu piedzīvojums!

Vēl labāk būtu, ja tagad viņa plecam pieskartos delfīna mit
rais un vēsais purns. Delfīni taču glābj kuģa avārijā cietušus 
cilvēkus. Varētu pagadīties kaut viens šāds delfīns! Hop! — un 
Roberts, apseglojis delfīnu, kā bulta traucas uz tālo krastu. Par 
to rakstītu pat avīzēs. Kurš draugs tad uzdrošinātos viņam ne
noticēt!

Robertam aiz laimes pat skudriņas izskrēja pa kauliem. Pēkšņi 
viņa plecam pieskārās mitrs purns. Delfīns!

Palēkdamies uz visām četrām, delfīns priecīgi iesmilkstējās. 
Pag, pag, vai tad delfīnam ir ķepas? Pa kuru laiku tad delfīni ir 
iemācījušies riet: «Vau-vau!»

— Nomierinies, Bosso! — Roberts vīlies sacīja. Bosso taču 
nebūt nebija delfīns, bet liels, melns suns — ņūfaundlends. Viņus 
dēvē arī par ūdenslīdējiem.

Tālais apvārsnis nāca arvien tuvāk, saplūzdams ar cinka van
nas malām. Parādījās sauszeme — dārzs ap māju, ielu un mežs. 
Kā gan šeit varētu nokļūt kuģis! Kur tad vēl delfīni! Starp Mi- 
gelvaldi un Šprē upi tie nekad nav manīti! Vienīgi debesis ir 
tādas pat kā pirmīt — zilas un bezgalīgas. Jā, ari kaija vēl riņķol



Vai viņai šķiet, ka vanna ar ūdeni ir jūra? Un viņš, Roberts, ir 
avarējis jūrnieks?

Acīmredzot Bosso bija apnicis, ka Roberts sapņo par piedzī
vojumiem, un suns, bikstīdams saimnieku ar savu resno galvu, 
dzina viņu ārā no vannas. Ņūfaundlends jau līdzinās delfīnam 
vienīgi tajā ziņā, ka abi drīzāk glābtu slīcējus nekā ēstu maizi.

— Bosso, vai tu domā, ka es slīkstu? — Roberts purpināja.
— Es tak protu peldēt. Un vispār — pazūdi!

Bet Bosso nelikās mierā tik ilgi, kamēr saimnieks izrāpās no 
savas cinkotās «jūras». Pēc tam abi devās pie komposta kaudzes, 
kas bija sagatavota dārza mēslošanai. Bosso nepacietībā kulstīja 
asti. Viņš zināja, ka tūlīt ies vaļā degunradžvaboļu medības. 
Tiešām — viņi uzreiz izraka veselas trīs vaboles. Bet šodien 
vabolēm skriešanās nebija ne prātā: laiks bija pārāk sutīgs. 
Stūrgalvīgā mierā viņas no jauna ierakās komposta kaudzē. Lai 
iet pie joda!

Roberts aizgāja līdz šūpolēm, uztrausās augšā un sāka šūpo
ties. Sunim šūpoles nebija pa prātam, Bosso ar varu uz tām ne
uzvilksi, un viņš, aiz prieka smilkstēdams, vārtījās pa zaļi. Kas 
dzīvei vainas?

Pēcpusdienas klusumu pāršķēla griezīgs svilpiens. Tur noteikti 
nāk Kajs. Roberts izlēca no šūpolēm un metās pie vārtiņiem. 
Bosso vienā mirklī apsteidza saimnieku, luncinādams ne vien 
asti, bet visu ķermeni. Kajs ir atnācis — tātad viņi ies peldēties!

Kajam ir ugunīgi sarkani mati un sejā simts septiņpadsmit 
vasaras raibumiņi. Viņš ir Roberta labākais draugs, un viņi sēd 
pat vienā solā. Turklāt viņš, tāpat kā Roberts, vingro labāk nekā 
dzied. Arī peldēt viņš prot, kā gan citādi!

— Es iešu peldēties, — Kajs sacīja. — Bet tu?
— Kā tad! — Roberts nopriecājās. — Es tikai atstāšu mātei 

zīmīti. Uzgaidi brītiņu!
Viņš aizjoņoja uz mājām.
— Ilg netūļājies! — Kajs nosauca viņam pakaļ.
Kajs dažus vārdus izkropļo, norij tiem galotnes, jauc locīju

mus. Tā runā daudzi vietējie berlīnieši. Tiesa, tēvs apgalvo, ka 
cilvēkam, kurš gribot kļūt par lidotāju, esot jārunā bez kļūdām. 
Roberta tēvs ir lidotājs, un viņš runā pareizā vācu valodā. Tur
klāt viņš zina vēl angļu un krievu valodu. Toties Kaja tēvs ir 
labākais taksometra šoferis visā Berlīnē. Un tas jau ko nozīmē!

Roberts uzrakstīja mātei īsu zīmīti: «Aizkāju peldēties ar Kaju 
un Bosso. Tavs dēls Roberts.»

Mātei kuru katru brīdi bija jaatgnežas no veikala. Pareizāk 
jau būtu viņu sagaidīt, b e t . . .



— Robert, kur tu kavējies? — nepacietīgais Kajs iebrēcās.
— Tūlīt!
Kopš Roberts bija iemācījies peldēt, vecāki viņam atļāva pel

dēties vienam. Protams, viens viņš varēja peldēties tikai kopā ar 
Bosso. Taisnību sakot, arī trīsgadīgs bērns ņūfaundlenda sabied
rībā drīkstētu viens iet peldēties. Ņūfaundlendi jau  tādēļ radīti, 
lai glābtu slīcējus. Viņi glābj ikvienu, kas iet dibenā. Suns bez 
domāšanas izvilks krastā ari tādu, kurš tikai joka pēc izliekas 
slīkstam. Par Bosso jau nu vispār nebija ko šaubīties!

— Nē-ē, — Kajs sacīja, kad Roberts ar Basso iznāca uz ielas,
— ne-ē, Robert, atkal kopā ar s u n i . . .  Nav taču nekāda prieka: 
ne tu, cilvēks, var ienirt, ne papeldēt. J a  tu neatstās Bosso mājās, 
mans čāpos viens. Saprati?

— Bet es taču nedrīkstu iet bez Bosso! — Roberts sabijies no
murmināja. — Tētis teica, ka vispirms vajagot iemācīties kārtīgi 
p e ld ē t . . .  Tu taču pats to zini.

— Blēņas! — Kajs paziņoja. Viņš nesen bija iemācījies peldēt 
kraulā un ar to ļoti lepojās. — Nākamnedēļ tu peldēs ne sliktāk 
par mani. Un iemācīties vari to jau  šodien. Kā tad būs?

Roberts paberzēja kāju  gar kā ju  un nenoteikti pamāja.
— Bosso, ej mājās! — viņš nomurmināja, neskatīdamies uz 

suni. Bosso izbrīnījies palūkojās saimniekā un pakūļāja asti.
— Ej mājās, ko es tev saku! — Roberts vārgā balsī atkārtoja. 

Viņam bija kauns. Viņš taču bija solījis tēvam, ka Bosso ņems 
uz ezeru līdzi. Un vārdu vajag tu r ē t . . .

Nokāris degunu, Bosso aizvilkās atpakaļ uz dārzu. Asti viņš 
vairs neluncināja. Bet Kajs apmierināti smīnēja. Tā Kajs smīn 
vienmēr, ja  kaut kas nav labi. «Nē,» Roberts pēkšņi nodomāja, 
«es nedrīkstu lauzt solījumu. Tas nav godīgi.»

— Es tad eju, — Kajs sacīja, iekams Roberts paguva atvērt 
muti. Un pagriezies Kajs soļoja uz tuvējo mežu. Ejot viņš svil
poja, jaukdams meldiņu: «Paņem līdzi peldbiksītes.»

Pēkšņi Robertam kā glābiņš prātā iešāvās doma: māte tūlīt pār
nāks no veikala. Atradusi zīmīti un ieraudzījusi Bosso, viņa nodo
mās, ka Roberts atstājis suni sargāt māju. Viņa, protams, Bosso 
tūlīt izlaidīs laukā, teikdama: «Meklē Robertu!» Bosso sekos vi
ņiem pa pēdām un atradīs viņus. Kajs mazliet papurpinās, taču 
nekas vairs nebūs līdzams. Kamēr Bosso tiks līdz ezeram, viņi ar 
Kaju jau  būs izpeldējušies.

— Uzgaidi, Kaj, es eju! — Roberts iesaucās un aizjoza drau
gam pakaļ. Uz Bosso viņš pat nepaskatījās. Skatīties uz apbēdi
nāto Bosso ir pārlieku sāpīgi. Kad Bosso ir apvainojies, viņš klu



sītēm apgulstas un šķielē uz savu melno degunu. Tad šķiet, ka 
viņš tūlīt pat aiz bēdām nomirs.

Bet šodien Bosso uzvedās savādāk. Dusmīgi riedams, viņš skrai
dīja gar žoga malu un pēkšņi atviegloti ierējās: «Vau, vau!» 
Žogā rēgojās neliela sprauga, pa kuru parasti ložņāja kaķis. 
Sprauga bija tik šaura, ka Bosso tikai ar lielām grūtībām izbāza 
caur to galvu. Bet iesākumam ar to pietika. Bosso sasprindzināja 
varenos muskuļus — rāviens — un stiepļu žogs saira, it kā tas 
būtu darināts no diegiem! Bosso bija nokļuvis uz ielas. Viņš no
skurinājās kā pēc peldes un sāka dzīt Robertam pēdas. A, te jau 
tās ir! Sava saimnieka smaku Bosso atšķir starp tūkstoš citām 
smakām.

Noliecis galvu, Bosso šķērsoja ielu un šmauca uz mežu. Pa 
ceļam viņš izbaidīja savvaļas trusīti. «Palīgā!» krūmos iebļāvās 
žagata. Bet Bosso nelikās zinis ne par pilnā sparā bēgošā trusīša 
spiedzieniem, ne par bjaustīgo žagatu. Vispirms viņam bija jāa t
rod Roberts. «Vau!»
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Kurš indiānis būs tik bezrūpīgs un tāpat vien par baltu velti 
atstās pirmatnējā mežā uz takas savas pēdas. Vēl jo  vairāk tad, 
ja  džungļi ir pilni ar bālģīmju vienībām.

Divi indiāņu karotāji, Vanaga Acs un Mirdzošais Zibens, lēni 
brida pret straumi. Tumšais, draudu pilnais ūdens sniedzās viņiem 
līdz ceļiem . . .  Upes abos krastos gulēja krokodili un, rīkles atple
tuši, rēca: «Kva! Kva!» Kas par to, ja  krokodilu vietā bija tikai 
vardes! Lai upi sauc par Govju grāvi un tā ir ne vairāk kā pus
otra metra plata, tik un tā upe plūst cauri rezervāta džungļiem. 
Nevienam pat prātā neienāks, ka blakus, vai ar roku aizsnie
dzama, atrodas milzīgā pilsēta Berlīne. Šeit, rezervātā, nav re
dzami garāmgājēji, nav dzirdamas to balsis. Šeit valda klusums 
un vientulība — kā pie Amazones.

Abi komanču virsaiši bradāja pa upi tik ilgi, kamēr nojauca 
pēdas. Tad, izrāpušies nolaidenajā krastā, viņi atrāva no kājām 
dēles. Pēc tam viņi panašķojās ar kazenēm. Kas par to, ja viņi 
saskrāpēja rokas: indiānis no sāpēm nebaidās.

— Vai tu  esi izmācījies? — Mirdzošais Zibens jautāja.
— Jā, — Vanaga Acs atteica. — Bet tu?
Mirdzošais Zibens papurināja galvu.
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— Es mācīšos pēc peldēšanās! Ei, Robi, skriesimies — k'.irS 
pirmais!

Pārsteidzis draugu nesagatavotu, Kajs izrāvās priekšgalā par 
trim četriem metriem. Turklāt Kaja atliektie zari pātagoja Ro
bertam seju. Viņš tomēr biedru apsteidza uri pirmais caur ko
kiem ieraudzīja mirdzošo Garezera spoguli.

Pēkšņi apstājies Kajs iesaucās:
— Rau, stirna!
Roberts spēji apstājās.
— Kur?
— Nu, turi
Bet Roberts stirnu neieraudzīja. Viņš nodomāja, ka Kajs bija 

saucis tādēļ, lai panāktu viņu. Kajs vienmēr dusmojas, ja zaudē. 
Toties viņš ātrāk peld un nirst dziļāk nekā Roberts. Viņš to arī 
pierādīja, tiklīdz abi bija ielēkuši ezerā. «Bet varbūt Kajs tiešām 
bija ieraudzījis stirnu?» Roberts nodomāja. «Migelvaldē jau var 
sastapt gan zaķus, gan lapsas un pat meža cūkas. Piemēram, pa
gājušajā gadā meža cūka ieklīda pat ciematā un iztukšoja visus 
samazgu spaiņus. Kāds tur brīnums, ja vienā jaukā dienā Gar- 
ezerā pie Berlīnes iznirtu delfīns?»

Ar šim patīkamajam domām Roberts aizpeldēja līdz dzeltena
jām bojām, aiz kurām tālāk peldēt bija aizliegts. Aiz bojām bija 
kuģu ceļš. Bet ezera otrā malā trenējās daži airētāji. «Svēt
dien viņiem būs sacensības,» Roberts atcerējās. «Varbūt arī es ar 
tēvu ieradīšos uz sacīkstēm. Vai tikai tēvam šosvētdien nav 
jālido?»

Blakus viņam iznira Kajs un, palūkojies uz sportistu pusi, 
paziņoja:

— Es arī būšu airētājs.
Vēl vakar Kajs gatavojās ceļojumam ap zemeslodi. Bet pagā

jušajā nedēļā viņš bija gribējis kļūt par bokseri. Starp citu, Kajs 
nekad nezina, ko viņš īsti grib. Tagad viņam pēkšņi iegribējās 
Velnezera krastā ķert ķirzakas.

Roberts labprāt vēl būtu peldējies, kamēr nebija atskrējis 
Bosso. Stop! Viņš pēkšņi atcerējās, ka gājis ūdenī, nesagaidī
dams Bosso. Un atkal ierunājās viņa sirdsapziņa. «Kur gan Bosso 
aizķēries?» viņš nodomāja. «Mātei jau sen vajadzēja viņu izlaist 
laukā.»

— Peldam uz krastu, — Kajs steidzināja un kraulā aizpeldēja 
uz pludmales pusi. Roberts iztālēm meklēja ar acīm Bosso. Plud
malē bija milzumdaudz ļaužu un daži suņi. Iaču  Bosso to vidū 
nemanīja.



3

Bosso papurināja lielo, melno galvu. Otrs suns arī darīja to 
pašu. Bosso sarauca pieri — arī otra suņa pierē iegūla grumbas. 
«Vau!» Bosso ierējās. Bet otrs suns neatsaucās, jo  tas bija tikai 
Bosso atspulgs Govju grāvja ūdenī.

Bosso savu atspulgu bija redzējis tūkstošiem  reižu un sen par 
to vairs nebrīnījās. Bet tagad viņš satraukti lūkojās ūdenī, jo 
bija pazaudējis Roberta pēdas. Ak vai, ūdenī jau pēdas nesa
dzīsi! Pat smalkākā oža nelīdzēs!

Cerības nezaudēdams, Bosso saausījās. V isapkārt kurkstēja 
vardes, vīteroja putni un sisināja sienāži. Tālumā nopūta tvai
konis un iesvilpās lokomotīve. Bet Roberta balss nekur nebija 
dzirdama.

No saim nieka nav ne ziņas, ne miņas, un pēdas pazaudētas. 
Ko nu? Cits suns būtu kritis izmisumā, taču Bosso nebija radis 
tik viegli padoties.

Bosso pārlēca pāri grāvim un sāka meklēt pēdas o trā m a lā . . .  
Arī tas bija veltīgi. Pat visgudrākais suns neprot domāt kā cil
vēks. Kā gan viņam uzminēt, ka Kajs un Roberts, tēlodam i in
diāņus, briduši pa grāvi? Tomēr suns no pieredzes zināja, ka 
tādā svelmē puikas visticam āk ietu peldēties.

Skriedams gar strauta malu, suns nonāca līdz tai vietai, kur 
Roberts un Kajs bija izkāpuši no ūdens. Un šeit suns atkal no
kļuva zēniem uz pēdām. Aiz prieka iesmilkstēdamies, kā lācis 
viņš lauzās pa taisnāko ceļu cauri rezervātam. Stirna, ieraudzī
dama suni, šausmās sastinga. Vai stirna? Jā, stirna. Acīmredzot 
Kajs bija teicis patiesību. Tikai toreiz, ieraudzījusi zēnus, stirna 
nesteidzīgi nozuda krūmos. Cilvēkus viņa bija redzējusi vairāk
kārt un neju ta no tiem nekādu baiļu. Bet lielo, melno, pinkaino 
briesmoni, kas riedams un rūkdams lauzās cauri krūmiem — 
tieši pie viņas —, stirna redzēja pirmo reizi!

V ar būt, ka Bosso nebūtu stirnu pamanījis, jo  ņūfaundlendiem  
nebūt nav asa redze, un, ja  arī viņš stirnu būtu ieraudzījis, tad 
to neaiztiktu tāpēc vien, ka visā savā mūžā viņš nebija noda
rījis pāri pat mušai, b e t . . .  Bet stirna to nezināja. V iņa attapās 
un ar dažiem tāliem  un augstiem lēcieniem metās bēgt. Un tad 
atgadījās nelaime. Stirnai priekškāja iesprūda koka staklē, un 
dzīvnieks pakrita. Veltīgi stirna m ēģināja izraut kāju  no slazda — 
kāja  bija lauzta. Aiz bailēm un sāpēm stirna iestenējās, bet tad, 
ar šausmām vērdam ās uz Bosso, padevās liktenim.

Bet Bosso izbijās ne mazāk kā stirna. Viņš apstājās un ap ju 



kumā pakasīja ar ķepu aiz auss. Tad viņš tuvojās nepazīstama
jam zvēram ar tādu piesardzību, it kā viņa priekšā būtu vilks.

Stirna nekustējās. Viņai vienīgi trīcēja sāni, un lielās, brūnās 
acis bija pilnas nāves skumju. Viņai droši vien šķita, ka situsi 
viņas pēdējā stundiņa.

Bosso paluncināja asti, it kā sacīdams: «Nebaidies.» Bet, kad 
suns piegāja pie stirnas, lai to apošņātu, viņa pacēlās uz pakaļ
kājām, visiem spēkiem cenzdamās atbrīvoties. Taču salauztā kāja 
koka staklē bija iesprūdusi kā dzelzs slazdā.

Kas zina — saprata Bosso vai arī nesaprata, kas Ir no tic is . . .  
Viņi tomēr vēl brīdi pastāvēja, tad pagriezās un, sameklējis 
pēdas, joza dziļāk rezervātā.

Pludmalē bija milzums ļaužu: vieni sauļojās, citi plunčājās pa 
ezeru Bet Bosso nelikās redzot pat pazīstamus savas ielas bēr
nus, kuri labprāt būtu parotaļājušies ar viņu. Viņš vienīgi iz
vilka krastā mazu meitenīti. Paveicis šo «varoņdarbu», suns 
joņoja tālāk, lai uzmeklētu Robertu.

Bet Roberts tobrīd bija zaudējis katru cerību, ka Bosso vēl 
varētu ierasties, un taisījās iet ar Kaju uz Velnezeru. Tāpēc, 
ieraudzījis suni, zēns aiz prieka vai palēcās.

— Bosso! — viņš iesaucās. — Surp!
Ari Bosso par satikšanos bija neizsakāmi sajūsmināts. Varēja 

domāt, ka viņš saimnieku nebūtu redzējis trīs dienas.
— Labi jau, labi, Bosso, nomierinies! — Roberts bija priecīgs, 

ka viss notika tā, kā viņš bija vēlējies. Bet kādēļ Bosso atkal 
laužas uz rezervātu? Kas viņam tur būtu meklējams?

— Bosso, šurp! — Roberts pavēlēja.
— Liec viņu mierā! — Kajs, kam bija apnicis gaidīt, sadus

mojās.
Bosso atkal sāka lēkāt ap saimnieku un rēja kā negudrs.
— Brīnums, — Roberts nomurmināja. — Kas viņam lēcies?
Pēkšņi Bosso satvēra Robertu aiz peldbiksītēm un vilka uz

meža pusi.
— Viņš droši vien ir atradis ezi! — Roberts ieminējās. — Nu 

protams! Pagājušajā gadā arī viņš sāka plosīties, kad ieraudzīja
ezi.

— Ezi? — Kajs pārjautāja. — Jā, ezis jau  nav ķirzakas, kuras 
var saķert jebkurā laikā. Ejam, noķersim to, — viņš apņēmīgi
sacīja.

Bosso skrēja tik ātri, ka puikas tik tikko spēja sunim sekot. 
Pludmale palika aiz muguras, pieklusa cilvēku balsis un tran
zistoru mūzika. Bosso, skriedams pa priekšu, rēja  tik azartīgi, it 
kā viņš dzītos pakaļ zilonim,



— Jā, jā, viņš to ir saodis, — Roberts aizelsies noteica, kad 
Bosso ierējās jau citādā balsi. — Ezis tepat kaut kur ir.

— Pagaidi mani, — Kajs lūdza. — Ei, p a g a id i ! . . .  Ezītis taču 
pieder mums abiem . . .

Pie liktenīgās koka stakles viņi pieskrēja tikpat kā reizē. Vai 
nu abi bija aizelsušies, vai arī gaužām pārsteigti, bet pirmajā 
mirklī viņi nespēja bilst ne vārda. Kādu minūti viņi nolūkojās 
stirnā pilnīgā nesaprašanā.

Dzīvnieka spēki bija galā, un tas vairs necentās izrauties no 
lamatām. Nabadzīte tikai pacēla galvu un atkal to nolaida. Bosso 
smilkstēja un ar cerībām skatījās uz Robertu. Vai saimnieks ko 
izdomās?
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Tipolda kundze, Roberta māte, nolikusi zemē smago iepirkumu 
somu, atvēra vārtiņus. Viņa brīnījās, ka Roberts un Bosso viņu 
nesagaidīja. Somā taču bija ciemakukulis: dēlam saldējums un 
asinsdesa Bosso.

— Robert! Bosso!
Neviens neatsaucās. Tipolda kundze, pagalam izbrīnījusies.

uzsauca:
— Kur jūs esat? J a  tā, tad saldējumu apēdīšu pati, bet desu 

atdošu kaķim!
Taču pat šie briesmīgie draudi palika bez atbildes.
Bet mājas durvis bija līdz galam vajā. Kāpēc?
Tāpēc, ka Roberts tās steigā bija aizmirsis aizslēgt, kas, proti, 

viņam neatgadījās pirmoreiz.
Satrauktā Tipolda kundze iegāja istabā un, sev par atvieg

linājumu, ieraudzīja uz galda zīmīti. Pasmaidot viņa vārdā «aiz- 
kāju» nosvītroja «k», tā  vietā uzrakstot «g». Viņa bija skolotāja. 
Bet ne jau kļūdu dēj viņa nolēma, līdzko Roberts pārnāks, ar 
viņu nopietni aprunāties. Pirmkārt, Robertam vajadzēja pagai
dīt, kamēr viņa pārnāks. Otrkārt, ja  visi ir izgājuši, durvīm jābūt 
aizslēgtām. Treškārt, Roberts nebija uzlicis sunim uzpurni. Bet 
suns nedrīkst bez uzpurņa staigāt pa ielām. Robertam tas loti 
labi zināms, bet viņam galvā būs bijušas citas domas. Tā no
sprieda Tipolda kundze.

Viņa jau  nezināja, ka Roberts bija atstājis Bosso mājās un ka, 
pateicoties vienīgi Bosso spēkam un ožai, zēni nebija nogrēko
jušies vēl vairāk — aizklaiņojuši uz tālo Velnezeru.

Bet saldējumu Roberts tik un tā  nedabūs un rīt visu dienu 
sēdēs mājās. Viņš ir jāsodal



Šādi prātodama. Tipolda kundze kravāja produktus ledusskapf. 
Tad, apsējusi priekšautu, viņa nokāpa pagrabā, lai izmazgātu 
stikla burkas: nedējas nogalē viņa konservēs augļus. Viņa jau 
bija pilnīgi nomierinājusies, vienīgi doma, ka vajadzēs sodīt Ro
bertu, māti mazliet sāpināja. Ikvienai mātei sāp sirds, ja jāsoda 
pašas bērns. Diemžēl daudzi bērni to pat nenojauš. Vai gan tad 
viņi būtu tik aizmāršīgi un kaut brīdi neapsvērtu: bet kā šis 
gājiens beigsies?

Un galu galā pat septiņgadīgiem puikām galva uz pleciem ir 
ne vien tāpēc, lai būtu uz kā uzlikt cepuri, bet arī tādēļ, lai 
domātu!
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Roberts domāja tik cītīgi, ka viņam svila ausis. Ar! Kajs 
prātoja. Pat Bosso bija saraucis pieri. Kā viņiem rīkoties, lai 
palīdzētu stirnai?

Stirnu, protams, no koka lamatām viņi bija tūlīt atsvabinājuši. 
Tā ar visu lauzto kāju kliboja uz biezokni. Tomēr sāpes stirnai 
atņēma pēdējos spēkus. Paspērusi dažus biklus, neveiklus solīšus, 
viņa pakrita. Kad viua atkal mēģināja piecelties, Roberts apņē
mīgi sacīja:

— Viņu nedrīkst atstāt savā vaļā. Kāja pati nesadzīs. Nelai
mīgais dzīvnieks nobeigsies vai arī viņu aprīs lapsa.

— Aprīs kā nieku, — Kajs apstiprināja.
Padzirdot vārdu «lapsa», Bosso ierūcās. Reiz, dzīdamies pakaļ 

lapsai, viņš veltīgi nomocījās turpat vai pusi dienas. Bet nekriet
nais zvērs pat neizmeta pīli, kuru turēja zobos. Kopš tā laika 
sunim uz skausta saceļas spalva, ja viņa klātbūtnē kāds piemin 
lapsu.

— Mēs nedrīkstam viņu nest. viņai sāpēs, — Roberts teica, 
vērodams stirnu. — Bet ja viens no mums aizskrietu uz plud
mali? Tur taču jābūt kādam ārstam?

— Kā tad! — Kajs nopriecājās. — Es s k rē ju ! . . .
Bet Roberts iztrūcies satvēra viņu aiz rokas.
— Pagaidi! Ārsts jau saprot kaut ko tikai no cilvēku kājām.
Bosso, protams, nesaprata, ko zēni runāja. Bet varēja redzēt,

ka arī viņš nejutās visai lāgā.
Pēkšņi Robertam iešāvās kas prātā. Viņš steidzīgi kravāja 

ārā no bikšu kabatas visu, kas vien tur bija. Un viņam kabatās 
bija mājas atslēgas, trīs kokskrūves, vecas aizdedzes sveces, 
auklas kamols un dažādas modinātājpulksteņa d a ļa s . . .  Ahā, re, 
kur ir arī zīmuļa gals.



— Vai papīrs tev ir? — viņš jautāja Kajam.
Izrādījās, ka arī Kajam kabatās bija kaudze dažādu lietu: 

spalvu nazis bez asmens, septiņas nozīmītes ar raķetēm — bal
vas par labām sekmēm skolā, turklāt sešas no tām bija par tei
camām atzīmēm fiziskajā audzināšanā un viena — matemātikā: 
turpat atradās arī četri gliemežvāki, magnēts, saņurcījusies kaut 
kāda sportista fotogrāfija, b e t . . .  ne strēmelītes papīra.

— Tad dod šurp fotogrāfiju! — Roberts sacīja un, apsēdies 
uz celma, kartiņas otrā pusē uzrakstīja: «Daktera kungs, šeit gul 
stirna ar salauztu kāju. Mans Bosso zina, kur. Un paņemiet līdzi 
ģipsi.»

Kajs iesākumā nesaprata, kādēj Robertam vajadzīga fotogrā
fija, un pieprasīja to atpakaļ.

— Vēlāk atdošu, — Roberts viņu mierināja, ar aukliņu pie
siedams fotogrāfiju sunim pie kakla. — Nebaidies, veterinārs to 
nenočieps.

Padzirdēdams vārdu «veterinārs», Bosso saspicēja ausis — 
sevišķi kreiso — un pakuļāja asti. Pirms nepilnas nedēļas viņš 
bija braukājis pie veterināra, lai ārstētu kreiso ausi. Skatoties 
uz Bosso, visa ģimene toreiz vai plīsa aiz smiekliem. Tik ļoti 
viņam patika vizināties tramvajā! Līdz ārstam, kurš dzīvoja bla
kus rātsnamam, bija jāiet turpat vai trīs kilometri, tāpēc viņi 
parasti brauca ar tramvaju.

To, ka līdz ārstam ir j ā b r a u c, Roberts šai mirklī neiedo
mājās. Viņš saņēma Bosso galvu plaukstās un sacīja:

— Bosso, skrien pie veterinārārsta! Pie veterināra, saprati? Pie 
veterināra!

Bosso priecīgi iesmilkstējās. Satvēris suni aiz skausta, Roberts 
paskrēja dažus solus. Bet, līdzko viņš apstājās, arī suns palika 
stāvot kā iemiets. Bosso, protams, domāja, ka saimnieks viņam 
sekos. Arī Kajs acīmredzot bija tādās pat domās.

— Es nepalikšu viens, — viņš paziņoja.
Roberts par to nemaz nebrīnījās — draugu viņš pazina. Bet 

Bosso jau pats atradīs ceļu. Vai tad viņš nav gudrākais suns pa
saulē?

— Bosso, skrien pie veterināra! — Roberts sacīja. — Un pa
steidzies! Uz priekšu!

Beidzot Bosso apjēdza, ko saimnieks no viņa grib, un rikšiem 
vien aizlaida tramvaja līnijas virzienā.

Atviegloti nopūzdamies, Roberts notupās blakus ievainotajai 
stirnai. Ari Kajs apsēdās līdzās uz celmiņa. Garastāvoklis viņam 
bija zem nulles. Kādēļ tā? Iespējams, tāpēc, ka debesis, kas pir
mīt bija zilas, tagad novilkušās blīviem negaisa mākoņiem. Mežā



kļuva tumši un baismi. Pēkšņi apklusa putni un pat vardes pār
stāja kurkstēt. Tā tas ir vienmēr, kad tuvojas negaiss. Lūk, aiz 
melnojošajiem mākoņiem blāvi nozibsnīja, un labu laiku vēlāk 
pamalē noducināja pērkons. Bet tas jau vēl nebija nekāds grā
viens, un arī zibens tāda rotaļāšanās vien bija.

— Kaj, nebaidies, — Roberts sacīja, — tā jau ir tikai rūsa.
— Bet es jau nemaz nebaidos, — Kajs apvainojās. Viņš to pa

teica pareizā vācu valodā, bez akcenta; bet tas vēl nenozīmēja, 
ka Kajs saka taisnību.

Starp citu, arī Roberts par rūsu bija tikai fantazējis; otrreiz 
nozibsnīja ne pa jokam, bet pērkons ārdījās kā negudrs — tas 
aizdārdēja pa tumšajiem padebešiem ar tādu grāvienu, ka Kajs 
pat galvu piecos ierāva.

Arī stirna bija satrūkusies. Roberts mierinādams glaudīja to 
un pie sevis runāja:

— Ja  negaiss arī uznāks, tad ne jau  uz visiem laikiem. Nekas 
briesmīgs jau nebūs.
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Liels suns atšķirībā no maza cilvēka nekaunas, ka viņam ir 
bailes no negaisa. Bosso no negaisa baidījās. Jau  pēc pirmā pēr
kona grāviena viņš bailēs iežmiedza asti un pielika soli. Vislabāk 
viņš būtu tūlīt pat skrējis uz mājām un palīdis zem galda. Ne
gaisa laikā tas viņam bija atjauts. Taču sunim bija dota pavēle — 
atrast veterināru.

Par laimi, Bosso jau  bija nokļuvis līdz taciņai, kas veda uz 
tramvaja pieturu. Glābdamies no negaisa, uz turieni steidzās 
ļaužu bari. Cilvēki skrēja kā sacensībās un, šķita, priecājās par 
pēkšņo laika maiņu kā par brīnišķīgās dienas pēdējo joku. Bet, 
kad zemi sāka kapāt pirmās lietus lāses, ļaudis aiz labpatikas 
pat smējās. Bosso neviens neievēroja. Līdzko suns bija iejucis 
dzīvajā, skaļajā ļaužu pūlī, viņa bailes izgaisa. Pienāca tramvajs. 
Tūlīt aiz kāda zēna Bosso uzrāpās uz bremžu laukumiņa un klusi 
iekārtojās stūrī. Darīts!

Tramvajs bija kā piebāzts. Pēdējās tajā iespraucās divas ve
cenītes un maziņš līkkājains taksis. Večiņas neapmierināti pur
pināja, taksis vaukšķēja. Bet vietas vēl pietika gan viņām, gan 
arī konduktoram. Atskanēja zvans, un tramvajs sakustējās.

Pirmā pietura. Otrā pietura. Trešā pietura. Rūtīs bungoja lie
tus. Divi jauni cilvēki padeva vecenītēm vietas. Vienai vecenītei 
klēpī, nemitīgi vaukšķēdams, iekārtojās taksis. Nu ko šis pre

se



tlgais radījums tā vaukšķ? Bosso nejauši pašūpoja galvu. Taksis 
to uztvēra kā personisku apvainojumu. Nolēcis vecenītei no 
ceļiem, viņš steberēja ar līkajām kājelēm uz stūri pie Bosso. 
«Nu gan ies vaļā,» ņūfaundlends nodomāja.

— Lūdzu, uzrādiet biļetītes, — kontrolieris sacīja, spraukda
mies cauri pūlim pie vecenītēm.

— Te, lūk, — viena no viņām atteica. — Diviem cilvēkiem 
un sunim . . .

Pēkšņi viņa pamanīja, ka taksis dodas pie Bosso. Sekodams 
vecenītes skatienam, kontrolieris jautāja:

— Kurš suns ir jūsējais — lielais vai mazais?
— Mazais, — vecenīte atteica un izbīlī iesaucāsl — Pusī, šurp! 

Vai tu gribi, lai suns tevi sakož?
Kas par blēņām! Vai tad Bosso plēsīsies ar nieka taksi, kaut 

arī taksis pats meklē kašķi?
— Bet kam pieder lielais suns? — kontrolieris painteresējās. 

(Nekas labs nav gaidāms, Bosso, kaut arī tramvajā ir pazīstams 
cilvēks — skārdnieks Stiffs.) Padzirdējis kontroliera jautājumu, 
Štiffs paskatījās uz Bosso un izbrīnījies iesaucās:

— Tas taču ir Tipoldu suns! Viņi dzīvo gala pieturā, un sunim 
ļoti patīk vizināties ar tramvaju!

— Kaut ko tādu es dzirdu pirmoreiz, — kontrolieris nopietni 
sacīja.

Tikmēr tramvajs apstājās. Bosso paluncināja asti, lūdzoši ieska
tīdamies kontrolierim acīs. Taksis atkal ievaukšķējās. Tad kon
trolieris piesardzīgi satvēra Bosso aiz skausta un pieveda pie 
durvīm.

— Nu, suņuk, kāp ārā un skrien uz mājām! Drīz būs negaiss.
It kā Bosso pats to nezinātu. Kāds jauns puisis veltīgi centās

izmaksāt Bosso biļeti. Visu izšķīra skārdnieka Štiffa vārdi: «Ro
berts un Tipolda kundze, domājams, viņu sen jau meklē.»

— Esi tak prātīgs, kāp ārā, — kontrolieris atkārtoja, stum
dams Bosso uz durvju pusi.

Ne kontrolieris, ne skārdnieks un neviens no pasažieriem ne
ievēroja, ka aukliņa, kas bija ap Bosso kaklu, atraisījās. Foto
grāfija ar ziņojumu ārstam izvirpuļoja no vagona un pazuda. 
Bosso tas nemaz neuztrauca. Viņš raizējās par to, ka bija aizbrau
cis tramvajs. Līdz rātei, kur dzīvo ārsts, taču vēl septiņas pie
turas. Un Bosso bija tā noskrējies cauru dienu, ka sāpēja ķepas. 
Turklāt lietus gāza ne pa jokam un pērkons rūca vēl nebijušā 
niknumā. Jā, un viss bija kā izmiris. Pār mežu bija sagūluši 
smagi, drūmi mākoņi. Varbūt patiesi prātīgāk būtu doties mājās?



Tomēr Roberta pavēle «Pie veterināra!» bija daudzkārt ietek
mīgāka neka padoms «Skrien uz mājām, suņuk!».

Noskurinājis lietus lāses, Bosso aizlika pakaļ aizgājušaiam 
tramvajam.
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Pagrabam, kurā Tipolda kundze šķiroja burkas, bija biezas 
sienas un nebija neviena loga. Tāpēc Roberta māte neredzēja 
pirmos zibšņus, kas pātagoja satumsušās debesis, un nedzirdēja 
tālos pērkona grāvienus. Kad tie iedārdējās pavisam tuvu, Ti- 
polda kundze kāpa augšup pa kāpnēm. Pirmajā mirkli viņa iz
brīnījās, pēc tam uztraucās: virtuvē bija tāda krēsla, it kā saule 
jau sen būtu norietējusi. Aiz ieraduma viņa palūkojās zem galda 
un, neieraudzīdama tur Bosso, satraucās vēl vairāk. Tātad arī 
Roberts nav pārnācis!

«Droši vien viņš ir palicis pie Kaja,» viņa nodomāja. «Cik 
reižu viņam nav sacīts: ja  tuvojas negaiss, nāc mājās!»

Noraisījusi priekšautu, Tipolda kundze uzmeta uz pleciem lie
tus mēteli. Viņa bija gandrīz vai pārliecināta, ka Roberts un 
Bosso jau sēd pie Kaja, — no pludmales līdz ielai, kurā dzīvo 
Kajs, varēja aizskriet desmit minūtēs. Bet kura māte neuztrauk
sies par dēlu, kas guļ un redz sapnī piedzīvojumus, vēl nezinā
dams, ka tiem bieži vien ir bēdīgas beigas!

Kad viņa izgāja no mājām, lietus jau  gāza kā ar spaiņiem. 
Virs galvas nerimdamies rūca pērkons. Tātad negaisa josla bija 
tieši virs ciemata. Kas gan to zina labāk par lidotāja sievu!

Kādu bridi nemiers par vīru pārmāca bažas par dēlu. Sajā 
laikā lidmašīnai IL-18, kura bija pacēlusies no Maskavas lid
lauka, vajadzēja jau nolaisties Berlīnē. Lidmašīnas komandieris 
bija Tipolda kundzes vīrs. Protams, viņš ir pieredzējis lidotājs, 
bet tādā laikā cilvēks nekad nevar būt drošs. J a  neatļaus nolais
ties, viņam vajadzēs lidot uz Drēzdeni vai Leipcigu. Tad jau viņa 
vīru uz vakariņām nesagaidīs — un ar Robertu viņai būs jārunā 
vienai.

Laipodama starp peļķēm, Tipolda kundze atcerējās, ka Roberts 
reiz tādā pat lietus gāzē bija pamanījies aizsprostot ūdens no
teku. Viņam, redziet, bijusi vajadzīga jūra, lai peldinātu kuģīšus. 
Galu galā viņiem steidzīgi vajadzēja izsaukt ugunsdzēsēju ko
mandu, lai atsūknētu ūdeni.

Tipolda kundze piezvanīja pie Kovaļsku dzīvokļa durvīm. Kaja 
māte, vēl durvis vērdama, bargi jautāja:

— Cik reižu man tev jā s a k a . . .



Bet, dēla vietā ieraudzījusi kaimiņieni, viņa aprāvās pusvārdā.
— Tipolda kundze, vai tad Kajs nav pie jums?
— Nē. — Tipolda kundze samulsa — Es domāju, ka mans 

Roberts ir š e i t . . .
Tobrīd atkal ieplaiksnijās zibens, mirkli izgaismodams tumšo 

meža sienu. Abas siev ietes pavērās uz turieni un vienlaikus no
domāja, ka Roberts un Kajs varētu būt vienīgi mežā. Bet kur, 
kur īsti lai viņus meklē?
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Patiešām abi zēni vēl arvien bija mežā. Kajs bija pievirzījies 
tuvāk draugam un ievainotajai stirnai. Stirna palaikam nodre
bēja, arī Kajs drebinājās — it sevišķi, kad uzzibsnīja un debesis 
pāršķēla kārtējais pērkona grāviens. Bet pērkons tagad dārdēja 
gandrīz bez mitas.

— Sasodītais lietus . . .  —  Kajs purpināja.
Roberts noglaudīja stirnu un stingrā balsī sacīja:
— Atradis, par ko uztraukties! Toties šeit mēs esam drošībā, 

jo  tuvumā nav lielu koku. Vai ne, Kaj?
— Bet kāpēc tad tu drebi? — Kajs noburkšķēja. — Uz tevi 

skatoties, man arī sametas nelāgi. īsti vīri n-nedreb . . .
Vai Kajam bija taisnība? Cilvēks savu drosmi taču var pār

baudīt arī citādi, ne tikai sēdot tumšā mežā, saliecies trīs līku
mos, kad gāž spēcīgs lietus un virs galvas ārdās negaiss, bel 
vējš tā vien  tīko izraut jaunos kokus ar visām saknēm. Kā lai 
te cilvēks nedreb!

Cik jauks un draudzīgs šis mežs liekas mierīgā laikā! Kajs ar 
Robertu, spēlēdami te drošsirdīgos ceļotājus, lāva vaļu izdomai. 
Citādi jau m ežonīgie džungļi būtu bijuši parasts piepilsētas mežs, 
kur lāču un tīģeru vietā klaiņo parasti cilvēki. Bet tagad 
mežs tiešām bija m ežonīgs un noslēpumains, it kā tas atrastos 
viņā pasaules malā — Austrālijā vai Dienvidamerikā. Dziļāk 
meža biezoknī kaut kas visu laiku biedinoši brakšķēja. Vai tik 
lapsa nelavījās klāt stirnai?

Roberts apņēmīgi piecēlās.
— Uz kurieni tu ej? — Kajs bailīgi jautāja.
— Pameklēšu rungu, — Roberts paskaidroja. — Katram ga

dījumam . . .
Tā, atradu. Sameklējis rungu, Roberts atguva drosmi. Ja arī 

lapsa te rūc kaut kur tuvumā, tad uzbrukt viņa vairs neuzdro
šināsies.



Pēkšņi Kajs piecēlās un nomurmināja:
— Es vēl neesm u izmācījies. Jau sa tu m s is .. .  Robert, saprot!, 

man vajag . . .
— Tu gribi aizlaisties? — Roberts naidīgi noprasīja.
Kajs pakratīja galvu.
— Es negribu aizlaisties. M ēs tikai žigli aizskriesim uz mā

jām. Tēvs droši vien būs jau pārradies. Un mēs atbrauksim pēc 
stirnas ar mašīnu, vai ne?

Roberts mirkli padomāja. Kaja vārdi viņam šķita saprātīgi. 
Jā, un māte arī, protams, jau uztraucās. Kas zina, viņa vēl no
sirmos aiz pārdzīvojumiem. Šausmasl Kā viņš varēja aizmirst 
māti?!

— Ejam taču! — Kajs sacīja, it kā uzminēdams Roberta do
mas. Viņš vienm ēr nojauš, kad Roberts sāk šaubīties.

Kajs pagriezās un sāka soļot mājup.
Robertam gaužām gribējās m esties biedram pakaļ, tomēr viņš 

neizkustējās no vietas.
— Kaj, paliec! — Roberts iesaucās.
Bet Kajs draugu nedzirdēja — viņš, jaukdams meldiņu, skaļi 

dziedāja.
Kad Kajs bija nozudis aiz kazenājiem un viņa balsi apslāpē

jusi jauna pērkona rūkoņa, Roberts tik tikko nesāka raudāt. Tik 
baismi viņš jutās pirmoreiz mūžā. Bet atstāt bezpalīdzīgo dzīv
nieku lapsas nagos viņš nespēja. Un ja nu tumšajā biezoknī 
nav vis lapsa, b e t . . .  pūķis, kas stirnu apris vienā rāvienā? Lai 
būtu — Roberts cīnīsies arī ar pūķi. V iņš kļūs par drošsirdīgu 
bruņinieku, par aizstāvi vārgajiem! Bet, ja tā ir tikai lapsa, tad 
jo  labāk. Kurš zēns no viņa klases var palielīties, ka viņš aci 
pret aci cīn ījies ar lapsu?

Atkal nozibsnīja, atkal iedārdējās pērkons, un Roberts no
drebēja vēl stiprāk nekā ievainotā stirna. V iņš domāja tikai 
vienu: «Ja man līdzās būtu Bosso!»
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Ņūfaundlends nav kurts, kas bez pūlēm spēj noskriet vairākus 
kilometrus.

Jau pie radiorūpnīcas Bosso elsa kā tvaika lokom otīve.
Slapjais asfalts saulē kūpēja. Vai saulē? Jā, tāpēc ka šeit ne

gaiss jau bija m itējies. Spīdēja saule, un vējš izdzenāja pēdējos 
mākoņus. Pa radiorūpnīcas vārtiem plūda ārā ļaužu straume. 
Bija darba nedēļas beigas.



Bosso nogurušā gaitā turpināja savu ceļu. Mitrā vilna savēlās 
un pielipa pie ķermeņa. Viņš vēl nekad nebija skrējis tik tālu. 
Bet līdz rātsnamam, kam blakus dzīvoja ārsts, vēl bija ko skriet 
un skriet.

Aiz tramvaju parka sākās Kepenikes — Berlīnes priekšpilsētas 
daudzstāvu celtnes. Satiksme ielās kļuva daudz dzīvāka: tark
šķēja motocikli, taurēja automašīnas, aizjoņoja velosipēdisti, un 
aizsteidzās savās gaitās vai arī tāpat vien pastaigājās pa ietvēm  
kājāmgājēji. Pārdevējas rosīgi tirgojās. Bērni skrēja pretī tēviem  
un palīdzēja mātēm nest iepirkumu tīkliņus. Par nabaga Bosso, 
kas bija tā nom ocījies, ka neapstājās pat pie tuvējās kafejnīcas, 
no kurienes plūda ceptas desas smarža, neviens nelikās ne zinis.

Mērķis vairs nebija aiz kalniem! Klāt jau rātsnams!
Skārdnieks Štiffs bija ieradies šeit pirms stundas ceturkšņa — 

ar to pašu tramvaju, no kura bija izdzīts Bosso. Štiffs bija iera
dies pilsētā, lai nopirktu alvu, to viņš arī bija izdarījis. Viņš jau 
gaidīja tramvaju, lai brauktu mājās, kad atkal ieraudzīja Bosso. 
Suns patlaban skrēja garām rātsnamam.

— Bosso! — skārdnieks izbrīnījies pasauca suni. — Tev taču 
lika doties mājās!

Bosso bija pārlieku noguris, lai aizbēgtu. Turklāt viņam ne  
prātā neienāca, ka skārdnieks grib viņu vest sev līdzi. Tādēļ 
Bosso tikai gurdi paluncināja asti, kad viņam uz skausta uzgūla 
skārdnieka roka. Suns gribēja paskaidrot, ka viņam nav laika, 
jo jāskrien pēc ārsta. Ak vai, bet Štiffs suņu valodu nesaprata. 
Viņam bija pundurpapagailis, kas prata runāt kā cilvēks. Tādēļ 
jau skārdnieks suni nesaprata. Izbiedētais Bosso iesm ilkstējās un 
mēģināja izrauties. Bet nekā — visiem  skārdniekiem bija spēcī
gas rokas, un Štiffs turklāt bija labs kaimiņš. Viņš gribēja aiz
vest Bosso mājās par katru cenu.

Pienāca tramvajs un, zvanam nošķindot, apstājās.
— Bosso, ejam, — Štiffs sacīja.
Līdz ārsta dzīvoklim no šejienes bija tikai simts metru. Bet 

tramvaja pietura bija vēl tuvāk! Un skārdnieks Štiffs ar varu, 
tomēr cenšoties nenodarīt sunim sāpes, bīdīja viņu uz tramvaja 
kāpnītēm.

— Bosso, uz mājām, pie Roberta, — skārdnieks runāja, mieri
nādams suni, kas negribēja kāpt iekšā tramvajā.

Lai tur vai kas, bet Bosso vajadzēja tikt pie ārsta. Roberts pa
galam saskaitīsies, kad uzzinās, ka pavēle nav izpildīta.

Bosso aiz izmisuma skali ierējās, it kā saukdams palīgā savu  
saimnieku: «Vau-vau! Vau-vau!»



10

Cieši satvēris rungu, Roberts tupēja blakus stirnai un gaidīja. 
Gaidīja, kad rimsies negaiss un atnāks Kajs ar tēvu, taksometra 
šoferi, gaidīja, kad Bosso atgriezīsies no ārsta; visbeidzot, viņš 
gaidīja brīnumu, vienalga, lielu vai mazu, kas izpestītu glābēju 
un stirnu. Bet negaiss pat nedomāja rimties, un neviens neat
nāca, un nekāds brīnums nenotika.

Robertam šķita, ka viņš gaida jau veselu mūžību. Līdz šim 
viņš bija domājis, ka laiks skrien kā vēja spārniem, it īpaši, ja 
cilvēks ir ar ko aizrāvies. Tagad viņš saprata: dažreiz pat minūte 
ir bezgalīga! Tā notiek tad, kad cilvēkam iet slikti.

Turklāt Robertu atkal tirdīja sirdsapziņa. Viņš taču varēja 
palūgt Kajam, lai tas ieskrien pie viņa vecākiem un brīdina vis
maz māti: sak, Robertam pagaidām ir jāpaliek mežā.

«Bet varbūt man nav jāpaliek?» zēns nodomāja. «Krūmos viss 
ir klusu. Stirna arī, liekas, aizm igusi. . .»

Gandrīz vai skardamas koku galotnes, pāri aizlidoja divas 
pelēkmelnas vārnas. Roberts nodrebēja no viņu aizsmakušajiem 
ķērcieniem. Vārnas ielaidās augstajā priedē eglāja vidū un sa- 
plivināja spārnus. «Krrā, krrā!» viņas ķērca bez apstājas, un šo
dien Roberts vārnu ķērkšanā saklausīja kaut ko draudīgu. Viņš 
drudžaini prātoja: vai vārnas ir vai nav plēsīgi putni? Roberts 
atcerējās, ka skolotāja viņiem bija par vārnām stāstījusi. Bet, 
kā par spīti, viņi ar Kaju tajā stundā ar putām uz lūpām bija 
strīdējušies: vai milzu dinozauru laikmetā uz Zemes ir eksistējis 
arī cilvēks? Roberts sacīja: jā. Kajs apgalvoja pretējo. Starp
brīdī viņi par to pajautāja skolotājai un uzzināja, ka taisnība ir 
bijusi Kajam. Būtu viņi pie reizes paprasījuši, vai vārnas ir plē
sīgas! Vai arī stundā būtu uzmanīgāk klausījušies . . .

Tajā mirklī vārnu ķērcienus apslāpēja kāda dobja rūkoņa.
«Lidmašīna!» Roberts pazina. «Droši vien tā lido no Maska

vas. Un tai pie stūres ir tēvs.»
Lai arī Roberts lidmašīnu neredzēja, bailes pēkšņi izgaisa. Vai 

tad tēvam bija viegli vadīt lidmašīnu cauri negaisam un turklāt 
vēl nolaisties tik draņķīgā laikā! Divtik grūti! Bez tam tēvam 
uzticētas cilvēku dzīvības, bet Roberts atbild tikai par ievainotu 
dzīvnieku.

«Krrā, krrā!»
«Ķērciet, vārnas, cik vien iekšā! Stirnu tik un tā nedabūsiet!»
Šķita, ka motoru rūkoņa iedragājusi negaisa spēku. Pērkons 

vēl ieducinājās, bet jau pavisam vārgi. Vējš sapluinīja tumšos 
mākoņus, un debesis ik brīdi kjuva gaišākas. Lietus pārstāja tik-



pat spēji, kā bija sācies. Jaunie 
koki, nopurinājuši ūdeni, lie
kas, atviegloti uzelpoja. īste
nībā jau lietus lāses notrausa 
vējš. Bet ari vējš, cenzdamies 
neatpalikt no aizejošā negaisa, 
drīz vien atvadījās no meža. 
Slīps saules stars apspīdēja no 
kokiem kūstošas lāses. Stirna 
atvēra acis un pacēla galvu.

Vārnas pacēlās spārnos un 
atkal ieķērcās. Roberts satvēra 
ciešāk savu ieroci. Bet tagad 
viņš nemaz nebaidījās un, ja 
arī mazliet drebēja, tad, pro
tams, no aukstuma. V iņš taču 
bija izmircis līdz pēdējai vīlītei. 
Bet tā jau maza bēda —  tagad 
briesmas ir garām!
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Tipolda un Kovaļska kundzes 
nepriecājās ne par zilajām no
mazgātajām debesīm, ne par 
sauli, kas pie tām atspīdēja. 
Viņas jau bija apstaigājušas 
visus tuvumā dzīvojošos Ro
berta un Kaja draugus, taču dē
lus tur nebija atradušas. V ēl 
lija, kad viņas bija aizskrējušas 
līdz pludmalei, bet tur nebija 
nevienas dzīvas dvēseles. T i
polda un Kovaļska kundze at
pakaļ ceļā bija saukušas vienā 
saukšanā: «Robert! Kaj! Bosso!» 
Bet viņu balsis pērkona dārdos 
nebija saklausāmas, un saucieni 
jau arī bija skanējuši kaut kur 
atstatus.

Kad negaiss norima, abas mā
tes sabijās vē l vairāk. Viņas



bija cerējušas, ka Roberts un Kajs kaut kur slēpjas no lietus. Bet 
nu lietus jau bija pārstājis, tomēr zēnu kā nebija, tā nebija. Jau 
sen bija noskanējis sirēnas svilpiens kuģu būvētavā. Robertam  
tas vienm ēr ir bijis signāls: laiks iet mājās.

— Un Kajs vēl nav izm ācījies, — Kovajska kundze sacīja.
Tobrīd aiz stūra piesardzīgi izlīgoja taksometrs. Šoferis Ko-

vajskis vienm ēr brauca piesardzīgi pa klusām ielām, kurās nebūt 
nedzīvoja klusi bērni. Turklāt asfalts pēc lietus bija slapjš un 
slidens.

Kovajskis ļoti izbrīnījās, ka viņu nesagaida Kajs. Atlikušo  
ceļu līdz garāžai viņi parasti brauca divatā. Bet šoreiz Kaja vietā  
uz stūra stāvēja sieva un Tipolda kundze.

K ovaļskis nobremzēja.
— V ai kaut kas noticis? —  viņš jautāja, iekams siev ietes pa

spēja atvērt muti. Taksometra šoferis nebija gaišreģis, bet Ti
polda kundze un Kovaļska kundze šķita tik satrauktas, ka ap 
viņām  jau pulcējās kaimiņi.

— Zēni un suns, — Roberta māte sacīja drebošā balsī,
— v iņ i . . .  viņi vēl nav pārnākuši no ezera!

Kovajska kundze ieraudājās.
— Bez panikas, draugi, — šoferis m ierīgi sacīja. —  Atradī

sim, ne jau pirmoreiz . . .
Kaimiņi tūlīt pat pieteicās palīgos. V iens no viņiem  aizstei

dzās pie pilnvarotā Kopflē, kuram jau bija pieredze tādās lietās. 
Pagājušajā nedēļā Kopflē notvēra pundurpapagaili, kas bija aiz
lidojis no sava saimnieka meistara Štiffa. N eviens nezināja, kā 
pilnvarotajam izdevies sam eklēt milzīgajā, zaļajā mežā sīciņo, 
zaļo papagailīti. Tiesa, ļaunas m ēles gan melsa, ka jaunākais leit
nants zooveikalā esot nopircis citu papagaili. Taču meistars Štiffs 
dievojās un zvērēja, ka viņš savu večuku Hansi starp simtiem  
pazītu. Un tas, protams, ir spēcīgs arguments.

N oklausījies stāstījumu, pilnvarotais Kopflē uz mirkli iegrima 
domās. Tad viņš sacīja:

— H m . . .  Ir nu gan puiši! Droši vien aizrāvušies rotaļā un 
aizmirsuši, ka jānāk mājās. Bet, lai vai kā, mēs rīkosimies.

Kamēr Kovaļskis un Tipolda kundze apspriedās ar kaimiņiem, 
kur bērni būtu meklējami, jaunākais leitnants piezvanīja tautas 
policijai.

— Pazuduši divi zēni, —  viņš ziņoja. — Jā, divi zēni un 
su n s . . .
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— Bosso! — skārdnieks Štiffs iesaucās. — Uz kurieni?!
Bet bija jau  par vēlu. Bosso, spēcīgi atspēries, izlēca no tram

vaja uz bruģa. Meistars Štiffs patlaban bija iebāzis roku kabatā, 
lai samaksātu par braucienu, un palaidis suni vaļīgāk. Bosso to 
izmantoja. Izvairīdamies no motocikliem un mašīnām, vioš pa
slēpās šaurā šķērsieliņā blakus rātsnamam. Štiffs neizpratnē pa
šūpoja galvu un nomurmināja:

— Dīvaini, viņš vienmēr ir tik paklausīgs — un p ē k šņ i . . .  Bet 
varbūt tas ir svešs suns, vienīgi ļoti līdzīgs Bosso? Es pats taču, 
piemēram, vēl šodien nezinu, vai esmu dabūjis savu vai svešu 
papagaili . . .

Kamēr apjukušais skārdnieks kārtoja savas domas, Bosso jau 
bija atradis ārsta dzīvokli. Uzgaidāmās telpas aizvērtās durvis 
suni nesamulsināja. Bosso prata atvērt jebkuras durvis — ja 
vien tām bija rokturis. Paceldamies uz pakaļkājām, viņš ar 
priekškājām nospieda rokturi. Durvis atdarījās.

Pēcpusdienas pieņemšana pie veterināra tuvojās beigām. Uz
gaidāmajā telpā vēl sēdēja padzīvojis vīrietis ar vecu runci, 
jauna sieviete ar papagaili un divas vecenītes ar sīciņu taksi, 
tās pašas, kuras bija braukušas tramvajā. Brauciena laikā vauk
šķēdams uz Bosso, taksis bija dabūjis žagas un tagad ik pēc trim 
sekundēm žagojās. Taču tas viņam netraucēja atkal apriet Bosso.

— Pussī, nomierinies, — viena no vecenītēm sacīja. — viņš 
taču tev var iekost!

Bosso nepagodināja taksi pat ar skatienu. Kas viņam par daļu 
gar šo žagojošos šuneli! Viņš devās tieši uz ārsta kabinetu. Visi 
viņu pavadīja ar izbrīnītiem skatieniem. Pacēlies uz pakaļkājām, 
Bosso mēģināja atvērt arī šīs durvis. Bet taksis ierējās vēl sirdī
gāk, runcis ieņurdējās un saboza spalvas, bet papagailis dusmīgi 
iekliedzās:

— Nu-nu, kas tur ir? Nu-nu, kas tur ir?
Bosso laikā atjēdzās, ka ārsta uzgaidāmajā istabā ir jāgaida. 

Nokaunējies viņš aizčāpoja uz pašu tālāko stūri un apgūlās, no
licis galvu uz ķepām. Viņš bija tik noguris, ka lipa ciet acis.

Nožagojies pēdējo reizi, taksis apklusa. Kaķis vairs nešņāca. 
Sasizdams spārnus, papagailis apmierināti noķērca:

— Brraši! Brraši! Kārrtibā!
Bet Bosso jau vairs neko nedzirdēja. Viņš gulēja. Taču ari 

miegā suns vēl skrēja, skrēja un skrēja . . .
— Lūdzu, nākošais, — iznācis uzgaidāmajā istabā, sacīja ārsts 

Krēmers.



'Jaunā siev iete tikai pavaicāja, vai papagailim drīkstot rtnt 
konfektes.

— Pa kādai jau var, — sacīja ārsts. — Bet labāk dodiet sēk
liņas. Tās viņam derīgākas.

Par runci arī bija īsa runāšana. Saimnieks gribēja zināt, kāpēc 
runcis vairs neķer peles. Ārsts smaidīdams paskatījās vispirms 
uz veco runci, tad uz viņa saimnieku un sazvērnieciski jautāja:

— Bet vai jūs, vectētiņ, ejat uz dejām?
— Dievs pasarg! — vecītis iesaucās. Un tikai tad viņš saprata, 

ko ārsts bija domājis. Pateicies ārstam, vecītis atsveicinājās.
V ečiņas žēlojās, ka viņu sunītim uznākušas žagas. Bet taksim  

žagas bija jau pārgājušas, un ar savām līkajām kājām viņš ste- 
berēja uz durvju pusi. V ečiņas viņam steidzīgi sekoja.

— Viss, — ārsts, atviegloti nopūties, sacīja. V iņš aizslēdza 
parādes durvis un, nepamanījis Bosso, devās uz sētas izeju. Pēc 
saspringtās darba dienas viņš jau domās sēdēja pie vakariņu  
galda.

Nabaga Bosso! Vai visi tavi pūliņi izkūpēs kā dūmi? Tu taču 
rīt aiz kauna vai nomirsi!

«Vau-vau!»
Ārsts Krēmers apstājās un ieklausījās.
«Vau-vau!»
Ārsts steigšus atgriezās uzgaidāmajā telpā. Ir gan dieniņai 

Kaktā guļ Bosso un rej . . .  rej pa miegam.
— Bosso! — ārsts apsauca suni. — Ko tu te dari? Vispār kā 

tu šeit n o k ļu v i. . .  M osties tak!
Bosso atvēra acis un blenza uz ārstu. Pirmajā mirklī viņš ari 

izbrīnījās, tad uzlēca kājās un, satraukti riedams, pieskrēja pie 
durvīm, it kā gribēdams savā suņa valodā pastāstīt par notikušo.

Bet šo valodu diemžēl nesaprot arī pats gudrākais veterinār
ārsts.

«Vau-vau! Vau-vau!»
— Redzams, tev  nekas nesāp, —  ārsts Krēmers domīgi no

teica. — Bet ne jau bez iem esla tu būtu tik nem ierīgs. Taču kāds 
ir šis iemesls? Un kur ir Roberts?

Padzirdējis Roberta vārdu, Bosso saspicēja ausis un, locīdam ies 
ar visu ķermeni — no galvas līdz astei, skaļi iekaucās.

— Jā, — ārsts sacīja ar v ieglu  nopūtu, — man vajadzēs tev i 
aizgādāt mājās. Bet kur tad tu dzīvo? Ak jā, atcerējos: pie Gar- 
ezera. Tad ejam, Bosso!

Kad ārsts Krēmers piesēdās pie savas mazās automašīnas stū
res, Bosso jūtu pārpilnībā grūda viņam pakausī savu vēso, mitro 
purnu. Braucam! Bet kādēļ ārsts pēkšņi piebremzēja un nobrauca



mašīnu ceļmala? Proti, viņš bija sadzirdējis policijas mašīnas 
sirēnu: ta-tu-tata! Oho, šurp drāžas pat veselas divas mašīnas! Uz 
jumtiem zilas signālugunis — trauksmes izsaukums!

Mašīnas aizjoņoja M igelvaldes un Garezera virzienā. Ārsts 
un Bosso sekoja tām, tiesa, ne jau ar tādu ātrumu. Viņiem  
nebija ari sirēnas. Toties atskanēja jautrs «vau-vau!».
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Atkal kurkstēja vardes un vīteroja putni. Labsirdīgi, kā atvai
nodam ies vēl pēdējo reizi norūca pērkons. Cauri lapotnei lauzās 
jau gluži slīpi saules stari. Tas nozīmēja, ka tūlīt norietēs saule. 
Lai redzētu saules rietu, Robertam būtu vajadzējis uzrāpties 
kokā. Taču viņam tas nenāca ne prātā: virs viņa un stirnas riņ
ķoja trīs vārnas. Vārnu aizsmakušie, izsalkušie ķērcieni varēja 
atvilināt arī citus plēsoņas. Par to, ka vārnas ir p lēsīgi putni, 
Roberts gandrīz vairs nešaubījās. Vai gan citādi viņas ķērktu tik 
asinskāri! Ei jūs, pundurērgli, sargieties!

Roberts strauji pacēla «šauteni», notēm ēja un izšāva: pah! 
Zēl, ka viņam nav īsta šautene. Bet vārnas jau var šaut. arī ar 
nūju. A, sabaidījās gan!

Vārnas tiešām uzlidoja dažus metrus augstāk. Pār mežu sa
vilkās migla. Govju grāvītī ūdens līm enis bija pacēlies par čet
riem pirkstiem, un tagad straume plūda nedaudz ātrāk kā pirms 
lietus gāzes. Garām klusi aizpeldēja zalktis. Drīz vien straume 
ienesīs viņu Garezerā. Varbūt tur viņam ir mājas?

Stirna elpoja ritmiski, vairs nedrebēja, un šķita, ka viņa pār
stājusi baidīties no R o b er ta ... Kādas viņai labsirdīgas brūnas 
acis! Tādas pat kā Bosso.

Roberts pēkšņi atcerējās, ka Bosso, būdams vēl kucēns, reiz 
izskrēja uz ielas un apmaldījās. Viņu toreiz bija ieraudzījis radio
rūpnīcas sargs un aiznesis uz atradumu biroju. Tikai tas nebija 
parasts birojs, tur turēja dzīvniekus, kas bija pazaudējuši savus 
saimniekus. Ja nu Bosso atkal būs tur nokļuvis?

Tad Roberta vienīgā cerība ir Kajs. Viņam jau sen jābūt mājās. 
Bet ja tēvs vēl nav atgriezies, ja tam negaidīti jābrauc tālā reisā? 
Tādā gadījumā Kajs tik un tā būtu ieskrējis Roberta mājās vai 
arī pie pilnvarotā Kopflē. Kāds no viņiem  jau sen būtu šeit. Kas 
gan noticis, kāpēc neviens nenāk?

Roberts ieklausījās. Bet viņš nedzirdēja neko citu kā vienīgi 
varžu kurkstoņu, dažu putnu dziedāšanu un vārnu ķērkšanu.

— Nebaidies, — viņš čukstēja stirnai. — Es esmu Ērgļa Acs.



Nē, es esmu Robinsons. Bet tu būsi Piektdienis, tāpēc ka šodien ir 
piektdiena. Vai ceturtdiena? V ienalga tev tik un tā nav ko bai
dīties. Pat ne tad, kad pilnīgi satumsīs. Vārnas nakti gul. Bet 
p ū c es . . .  pūces uzbrūk tikai pelēm.

T a-tu!. . .  Ta-ta! . . .
Kas tad nu, ugunsdzēsēji, vai? Droši vien zibens būs iespēris 

kādā mājā! Tad nav ko brīnīties, ka neviens nenāk. Kajs būs 
aizrāvies ar ugunsgrēka dzēšanu un, protams, aizmirsis gan Ro
bertu, gan stirnu. Kajs jau tā ir liels aizmārša, un, ja viņš vēl 
palīdz ugunsdzēsējiem, tad jau Roberts viņam nav ne prātā. Un 
ja Bosso nav ticis līdz veterinārārstam . . .  Bet par to labāk ne
domāt.

Robertam ap sirdi k]uva vēl skumjāk nekā negaisa laikā. Taču 
Robinsonam jau arī negāja vieglāk, kad viņš pirmoreiz pārnak
šņoja uz salas. Kā tad Robinsons pavadīja pirmo nakti? Ak jā, 
viņš uzrāpās kokā. Bet viņam blakus nebija ievainota stirna. Ko 
gan Robinsons būtu darījis . . .

— Zinu, — Roberts balsī noteica. — Es uzcelšu mums būdu! 
Tu tikmēr guli, es raušos par diviem.

M ežā bija daudz sausu zaru. Tos salasījis, Roberts iedzina zemē 
trīs rokas resnuma nūjas. Nūju apakšgali veidoja ap stirnu it kā 
trīsstūri, kamēr augšējie gali saskārās.

Kur tad ir aukliņa? Ak jā, viņš taču ar aukliņu bija piesējis 
zīmīti. Labi, noderēs mutautiņš, pat ja tas nav izcili tīrs.

Būdas karkass bija gatavs. V ēl jāuzceļ sienas. Tā nebija pirmā 
zaru būda, ko Roberts būvēja. Turklāt materiāla ir pārpilnam  
un darbs veicas ātri. Diez vai rūdīts ceļotājs būtu spējīgs tādos 
tempos uzcelt mājokli? Ja viņš par mājokli būtu iedom ājies jau 
agrāk, tad nebūtu izmircis līdz pēdējai vīlītei.

— Apčī!
Stirna nodrebēja. Interesanti, vai stirnām ari ir iesnas? Būdas 

ieslīpās sienas meta garu ēnu. Tīksminādamies par savu darbu, 
Roberts pēkšņi atklāja, ka ir atstājis mājokli bez durvīm. To jau 
var izlabot! Uzmanīgi izplēsis ar rokām zem būdas priekšējās 
sienas m īksto sūnu, Roberts izveidoja nelielu  eju. Kārtībā, viss, 
kā nākas! Tā jau ir īsta pils!

Ir gan brīnumi: vārnas, nevarēdamas stirnu saskatīt, paķērca 
un_vīlušās aizlidoja. Bet var būt, ka viņas devās uz naktsguļu.

Arā jau manāmi satumsa. Kādēļ gan septembrī tik īsi vakari? 
Saule vēl nav paspējusi norietēt, kad krēslu jau nomaina nakts. 
Dažreiz pat cilvēks paēst nepaspēj. Ja runājam par ēšanu, tad 
jāsaka, ka Robertam vēders jau sen bija pierāvies pie mugur



kaula. Bet tā nav liela bēda — visapkārt kazeņu, ka biezs! Badā 
nenomirsim.

Pierausis riekšavu ar kazenēm stirnai, Roberts ielīda būdā. Ak, 
kaut būdā nebūtu tik tumšs! Ogas nemaz neremdēja izsalkumu, 
pat — otrādi. N eko darīt. Toties tagad vairs nav jābaidās. Un 
Roberts atcerējās māmiņu. Droši vien ugunsgrēks jau sen ir ap
dzēsts, ja vien tas vispār bija izcēlies. Un, meklēdama dēlu, māte 
tagad krita vai no kājām. Viņa vēl var iedomāties, ka Roberts 
noslīcis. Un ja Bosso nav aizskrējis pēc ārsta, bet gan — uz mā
jām? Tas būtu vēl ļaunāk! Un kas gan Kajam būtu atgad ījies? . . .

Tūkstošiem jautājumu — un nevienas atbildes.
Stirna nem ierīgi sakustējās. Kaut viņa drīzāk aizmigtu! Tad 

viņš varētu ātri aizskriet uz mājām.
— Guli, — Roberts čukstus lūdzās. — Es tikmēr aizskriešu  

uz mājām. Pat Robinsons pirmajā naktī aiz bailēm tik tikko ne
nomira. Jā, jā, par to ir rakstīts grāmatā. Guli!

Tik maziņā mājoklī var arī dziedāt, tikai — pavisam klusi, 
Proti, mežā kļūst arvien tumšāks. Bet tumsā neviens neklaigā. 
Tumsā viss aprimst un apklust, sevišķi tas jūtams mežā.

— Guli, maziņā, g u li . . .
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Ārsts Krēmers apturēja savu automašīnu pie Tipoldu mājas. 
Tur jau stāvēja divas policijas mašīnas. Vienā no tām sēdēja  
seržants un ziņoja pa radiotelefonu:

— Zēni un suns jau tiek m ek lē ti. . .
«Vau!» Bosso ierējās — ne tāpēc, ka viņu pieminēja ziņo

jumā, bet gan tādēļ, ka viņš ieraudzīja gaisa kuģa komandieri 
Tipoldu un skārdnieku Štiffu.

— Re, kur viņš ir! — Tipolds atviegloti iesaucās. Meistars 
Štiffs viņam nupat bija stāstījis, ka Bosso vientuļš klaiņojot rāts
nama tuvumā.

— Jūs droši vien tur esat redzējis citu ņūfaundlendu.
Štiffs papurināja galvu. Viņam šķita, ka atgadījums ar Bosso 

ir daudz mīklaināks nekā atgadījums ar papagaili. V iņš varēja 
vai zvērēt, ka pie rātsnama ir redzējis nevienu citu kā Bosso. 
Bet kā suns tik ātri nokļuvis mājās?

Ārsts Krēmers piegāja pie Tipolda un sveicināja viņu:
— Labvakar. Es jums atvedu jūsu ceļotāju.
To dzirdēdams, seržants, kurš sēdēja mašīnā, saausījās. Ari



Tipolds kļuva modrs: tikai tagad viņš ieraudzīja, ka pie viņa 
mājas stāv policijas mašīnas. Bosso, skaji riedams, metās pie 
saimnieka.

— Kas noticis? — Tipolds viņam jautāja.
Bosso diem žēl n epratarunāt. Bet meistars Stiffs jau bija pa

stāstījis visu, ko zināja. Ārstam Krēmeram Bosso uzvedība likās 
dīvaina. Šai brīdī seržants izkāpa no mašīnas un griezās pie 
ārsta:

— Ja šo suni sauc par Bosso, tad mēs meklējam tieši viņu — 
viņu un divus zēnus — Kaju un Robertu.

Šķiet, lidotāju pat trīs negaisi nebūtu pārbiedējuši tik ļoti 
kā šie seržanta vārdi. Taču viņš tūlīt pat saņēmās un mierīgi 
sacīj a:

— Bez iem esla suns nebūtu zēnus atstājis. Tur nav divu domu. 
Bosso, kur ir Roberts?

Bosso saspicēja ausis un aizjoņoja uz mežu. Viņam sekoja 
Tipolds, skārdnieks Štiifs un ārsts. Seržants caur mašīnas at
vērto logu paņēma klausuli un ziņoja:

— Suns ir atradies. — Brīdi padomājis, viņš piemetināja:
— Es ierosinu atsūtīt pēdu dzinēju, drošs paliek drošs.

Bosso nebija pēdu dzinējs ar policijas suņa izglītību. Tad jau 
viņš nebūtu tā aizjoņojis — pa galvu pa kaklu. Tipolds, Štiffs un 
ārsts Krēmers vēl nebija tikuši līdz mežam, kad Bosso jau bija 
nozudis. Viņi gan centās noteikt virzienu pēc Bosso rējieniem. 
Bet mežā to ir grūti izdarīt — vēl vairāk tāpēc, ka arī riešanu 
vairs nedzirdēja. Bosso vai dega aiz nepacietības jo  drīzāk ierau
dzīt savu 'saimnieku. Viņš vairs nedzirdēja Roberta tēva sau
cienus:

— Bosso, pagaidi! Pagaidi ta č u !. . .
M ēli izkāris, suns skrēja gar Govju grāvi un mētāja asti kā 

karogu.
Ceļā uz pludimali komandieris Tipolds, ārsts Krēmers un Štiifs 

satika Kovajski un vienas policijas mašīnas komandu. Otra ko
manda kopā ar Tipolda kundzi turpināja meklējumus gar Govju 
grāvi. Tipolds seržantam īsumā izstāstīja, kā Bosso atradies un 
atkal pazudis. V ecākais seržants viņam pajautāja, aptuveni kādā 
virzienā suns nozudis. Pēc tam viņš palūkojās kompasā un, 
ieslēdzis kabatas rāciju, paziņoja otrai grupai, uz kurieni tai 
būtu jāvirzās.

— Šķiet, mēs esam zēniem  uz pēdām, — viņš piebilda.
Tajā virzienā, kur bija aizskrējis Bosso, pēkšņi sacēla brēku 

putni.
—  V iņi dusmojas, ka tiem traucē gulēt, — Stiffs piezīmēja.



Abas vienības turpināja meklēšanu. Kļuva gaužām tumšs. 
Neko vairs nevarēja saskatīt pat desmit metru attālumā.

— Robert! Robert! . . .  — Tipolda kundze sauca vienā sauk
šanā. Bet ir maza jēga aurēt tādā milzīgā mežā kā M igelvalde. 
Biezie krūmi noslāpē jebkuru skaņu.

Nezinādama neko par stirnu, Tipolda kundze satraucās aizvien  
vairāk. «Bet ja nu Roberts guļ kaut kur biezoknī ar salauztu 
kāju?» viņa domāja, lauzdamās cauri brikšņiem un nelikdamās 
ne zinis par ērkšķiem, kas durstīja seju un rokas.

Pārējie ķemmēja mežu lēni un uzmanīgi. Ārsts Krēmers bija 
aizmirsis vakariņas, bet skārdnieks Štiffs vairs nelauzīja galvu  
par to, vai viņam nav atdevuši svešu papagaili. Kaut ari jaunā
kajam leitnantam Kopflē bija augstāka dienesta pakāpe, viņš bez 
iebildumiem paklausīja vecākajam seržantam, kuram bija M igel- 
valdes karte. Izklājis karti, seržants secināja, ka viņi ir izķem 
mējuši tieši trešdaļu no visas pārmeklējamās platības un ka šajā 
trešdaļā no viņiem  nebūtu varējis izsprukt pat zaķis.

Soli pa solim uz priekšu virzījās septiņpadsmit cilvēku, mek
lējot divus pazudušos zēnus. Ak jā, un vienu suni piedevām .
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Slavenais zvēru ķērājs Roberts sēdēja paša rokām celtajā ža
garu būdā. Viņam būs jāpārlaiž nakts mūžamežā, ievainotas 
antilopes sabiedrībā. Pēkšņi caur būdas plānajām sienām atska
nēja lauvas rēkšana.

Roberts aizturēja elpu. Bailes aizdzina snaudienu. Viņš skaidri 
zināja, ka neatrodas vis Āfrikas džungļos, bet M igelvaldē. Un 
tomēr skaidri dzirdēja, kā lauva rūkdams ar nagiem plēš žaga
rus. Viņš saklausīja zvēra elpu!

«Vau-vau!»
— Bosso! — Roberts sauca caur sm iekliem  un asarām. — Bosso, 

mīļais, tas esi tu?!
Cauri telts sienai izspraucās Bosso lielā galva. Acīmredzot 

arī stirnai sapņos rādījās džungļi, jo viņa lāga Bosso no visas 
tiesas noturēja par niknu lauvu un centās pat pielēkt kājās. 
Roberts ar vienu roku turēja stirnu, ar otru atgaiņāja Bosso, kurš 
no prieka pavisam bija pazaudējis galvu un līda bučoties.

— Atjēdzies taču, Bosso! — Roberts sacīja. — Uzvedies k lu
sāk! Stirna vēl tiešām nodomās, ka tu esi lauva. Bet kur tad ir 
veterinārārsts?

Veterinārārsts? Ari viņš drīz būs klāt.



Abas m eklētāju grupas bija jau tik tuvu Roberta slēpnim, ka 
varēja saklausīt Bosso triumfējošās rejas.

Pa galvu pa kaklu visi metās pie būdas: ārsts, Roberta tēvs 
un māte, policisti, meistars Štiffs un pārējie kaimiņi. Tikai šoferis 
Kovaļskis apstājās kā iem iets un stomīdamies jautāja:

— B e t. . .  k-kur tad Kajs?
Ļaudis, kas tikko kā gavilēja un trokšņoja, uzreiz apklusa. 

Bet Roberta māte, kura vēl pirms mirkļa bija pats laimīgākais 
cilvēks pasaulē, paskatījās uz Robertu tikpat izbrīnīti kā Kaja 
tēvs.

— Kur ir Kajs?
— Viņš taču aizskrēja uz mājām, —  Roberts apjuka. —  Pirms 

trim v a i . . .  četrām stundām . . .
Godīgi sakot, kopš Roberts palika viens, bija pagājusi ne 

vairāk kā stunda.
Roberta vārdi visus sastindzināja. Kļuva tik klusi, it kā pie 

būdas stāvētu nevis dzivi cilvēki, bet statujas. Kur gan pa
zudis Kajs?

Bet Kajs tobrīd atradās trīssimt metru attālumā. Un tur nebija 
nekā dīvaina, kā tas pirmajā mirklī varēja likties. N egaisa un 
baiļu dzīts, Kajs bija traucies, kur deguns rāda. Ar viņu bija 
atgadījies tas, kas mežā varēja atgadīties ar jebkuru cilvēku: 
viņš bija apmaldījies! Un nespēja atrast ceļu uz mājām pat tad, 
kad negaiss jau bija pāri. Tiesa, viņš jau gandrīz bija ticis līdz 
ciem ata pirmajām mājām, tikai nebija tās pamanījis, jo  acis 
viņam bija aizm iglojušas asaras. Klupdams viņš bija skrējis 
atpakaļ uz mežu un trīsreiz apgājis apkārt būdai, kurā slēpās 
Roberts un stirna. Bet arī būdu viņš nebija ieraudzījis. Tā mēdz 
gadīties, ja cilvēks ir apmaldījies, un nav nemaz svarīgi, kur — 
M igelvaldē vai Āfrikas džungļos.

Mirkli apstājies, Kajs ieklausījās. Līdzās viņam kāds elsa! 
Tas varēja būt vienīgi suns.

—  Bosso! — Kajs trakā priekā iebrēcās.
Taču ņūfaundlenda vietā no krūmiem izlēca aitu suns un uz

varas priekā bez mitas rēja: «Vau-vau!»
Pēddziņu valodā tas nozīmē: atradu!
Arī te nebija nekā dīvaina. Dienesta suņu uzraugs, saņēmis 

uzdevumu —  sam eklēt M igelvaldē divus pazudušus zēnus, bija 
nekavējoties sēdies uz velosipēda un kopā ar aitu suni Argusu 
nokļuvis līdz gala pieturai. Kovaļska kundze bija palikusi mājās, 
jo  varēja atgadīties, ka Kajs un Roberts pēkšņi pārrodas. Izdzir- 
dusi zvanu, viņa bija atvērusi durvis un, Kaja vietā ieraudzījusi



policistu, no jauna ieraudājusies. Taču suņu uzraugs bija pār. 
liecinoši sacījis:

— Neuztraucieties, Kovajska kundzei Mans Arguss zēnu sa- 
meklēs jebkurā mežā. Iedodiet viņam paost kādu zēna mantu.

Arguss bija apošņājis vecu Kaja zeķi un jau tūlīt aiz ciemata 
mežmalā bija zēnam uz pēdām. Bet tālākais viņam vairs grūtības 
nesagādāja. Kajs tālu nebija paspējis aiziet, un suns viņu tūlīt 
atklāja.

M eklētāji sadzirdēja policijas suņa rejas. Bosso atsaucās, un 
visi skrēja uz to pusi, no kurienes skanēja suņa rejas un Kaja 
skaļās raudas.

— Tad redz, kur tu, puis, esi! — ieraudzījis dēlu, Kovaļskis 
iesaucās. Taksometra šofera balsī bija jūtamas gan dusmas, gan  
prieks.

Roberts un Kajs nolūkojās viens otrā. Viņu paskats bija visai 
nožēlojams. Abi bija izmirkuši līdz pēdējai vīlītei un šķaudīja 
bez mitas. Arī Bosso nošķaudījās un paluncināja asti.

Visi apkampās. V ienīgi ārsts Krēmers uzmanīgi aplūkoja stir
nas salauzto kāju. Beidzis apskati, viņš teica:

— Pēc trim nedēļām viņa lēkās.
It kā gribēdams apgaismot ļaudīm atpakaļceļu, cauri māko

ņiem paspīdēja mēness, un visi devās uz ciematu. Nopakaļ skrēja  
Bosso un Arguss, noguruši kā suņi, tomēr ļoti apmierināti. Sajā 
ziņā viņi ne ar ko neatšķīrās no cilvēkiem .
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Garezerā kā spogulī atspīdēja m ēness un zvaigznes. G oviu  
grāvī nakts koncertu sniedza vardes. Pamodusies pūce bargi no
kliedzās: «Ku-vīl Ku-vī!» Taču viņas kliedziens varēja sabiedēt 
vienīgi meža peles.

Peles šaudījās pa pamesto tūristu apmetni, laiku pa laikam  
atrazdamas kaut ko garšīgu: desas un šķiņķa paliekas, pustukšas 
konservu bundžas, kēksa un ābolkūku drupatas un daudz citu  
kārumu.

Klusiem soļiem  pa mežu siroja lapsa. Pat ja viņa ielavīsies  
Roberta būdā, stirnu vairs tur nesastaps. Viņu aizveda līdzi ārsts 
Krēmers, lai ieģipsētu salauzto kāju. Rīt no rīta viņš aizvedīs 
stirnu uz zooloģisko dārzu, kur nabadzīte varēs atgūties no pār
dzīvotajām bailēm. Tādā veidā «slavenā zvēru ķērāja» R obena  
sapņi gandrīz vai bija piepildījušies.

Roberts gulēja gultā klusi un uuengi. Dioši vien viņam



rādījās |oti labi sapņi. Piemēram, delfīns, kas pēkšņi iznirst Gar- 
ezerā un uzsāk ar bērniem rotaļu.

Bet Kajs gan nevarēja aizmigt. Nopūzdamies viņš mētājās no 
viena sāna uz otru un domāja: «Godīgi sakot, man nevajadzēja 
atstāt Robertu vienu. Tas nebija labi.»

Bet vēl vairāk Kaju m ocīja kas cits: rīt viņam ar Robertu 
vajadzēja ierasties slimnīcā uz injekcijām. Profilaktiskos nolūkos. 
Izrādās, ka nav atjauts aiztikt savvaļas dzīvniekus, jo no tiem  
var dabūt trakumsērgu — pat no tik jauka radījuma, kāda ir 
mazā stirniņa. Interesanti, vai arī Robertam ir bail no injekcijām?

Nē. Roberts gulēja un redzēja sapni delfīnu. Delfīns bija at
peldējis no M elnās jūras uz Garezeru, lai kopā ar bērniem un 
Bosso paspēlētu ūdenspolo.

«Vau!» Bosso miegā ierējās. Viņš jau nu gan nebaidījās no 
injekcijām  un neprātoja ne par kādiem delfīniem. Iespējams, viņš 
sacentās peldēšanā ar policijas aitu suni Argusu. Vai arī atce
rējās garšīgo desu, ar ko viņus pacienāja Kaja un Roberta vecāki.



ONELIO HORHE KARDOSO.

kubiešu ruks/Meka

PĀ VS

Pieaugušie vēlīgi smaidīja, kad es tuvojos mājai jāšus uz 
nūjas, kaut gan tā bija tikpat kā īsts zirgs, nemaz ne sliktāks par 
tēva zirgu, — kas par to, ka tam bija lupatu galva un acu vietā  
stikliņi?

Arī atpakaļ es vienmēr jāju pa to pašu ceļu, pa kuru rikšoja 
īstie zirgi: starp mājas sienu un dēļu žogu.

Tādās reizēs es biju ļoti līdzīgs tēvam, kad tas jāja no lauka, 
vai ari izskatījos pēc Bruno, kas līdz ar pītā grozā ieliktu piena 
kannu lepni sēdēja savas ķēves mugurā, tam pašam Bruno, ku
ram labajai rokai trūka triju pirkstu, un tālab viņam bija jāiz
tiek ar spīlēm, ko veidoja lielais un rādītājpirksts.

Tādos brīžos es jutos briesmīgi lepns, vadīju zirgu aidinieka 
gaitā uz pašu pagalma dibenu, tur, kur bija stallis, piesēju viņu,



iedevu barību, un zirgs sāka ēst, laiku pa laikam iesprauslāda
mies, kā to mēdza darīt tēva zirgs vai Bruno ķēve. V iss noritēja 
tieši tā, kad mana galva bija pārpilna iespaidiem no ceļojum a pa 
zaļo ceļu uz mājām.

Bet citās dienās viss bija savādāk.
Uri mans zirgs tad bija tas, kas viņš bija īstenībā: visparastākā 

nūja, un manu galvu nodarbināja tikai viena doma — kā iz
biedēt pāvu. Jo es no tiesas viņu ienīdu.

Mans naids gan nekādi nebija salīdzināms ar naidu, kādu 
izjuta māte — dārza īpašniece, spriežot pēc lāstiem, kas nāca 
pār viņas lūpām. Lai izprastu šāda naida iem eslu, man vajadzēja  
kļūt par divdesmit trīsdesmit gadiem vecākam, bet tas jau ne
notiek uzreiz: gadi velkas drausmīgi gausi, it īpaši ja tev  ir tikai 
deviņi.

Un tādās dienās tad nu es kļuvu ārkārtīgi piesardzīgs, neklau- 
dzināju pakavus, rikšoju klusītiņām, zagdamies, centos pāvu  
pārsteigt un tā sabiedēt, lai tas vienā rāvienā pārlaistos pār žogu 
un pazustu.

Ikreiz, kad tas man izdevās, es izjutu tuvību pret māti, skrie
šus metos viņu uzmeklēt un, kaut cik atvilcis elpu, pavēstīju:

— Mamm, es izbiedēju pāvu un izdzinu viņu no dārza.
Pēc tam es sēdos jāšus savā zirgā, aiz labsajūtas starodams, 

stingri savilku pavadas auklu, lai apvaldītu dižciltīgā lopiņa 
sparu.

Ja kāda iem esla dēļ es aizkavējos un atjāju vēlu, tad varēju  
būt drošs, ka pāvs ir jau dārzā un to izbradā savām drausmīgi 
neglītajām pelnu pelēkajām kājām ar asajiem nagiem.

Un tiešām — pāvs sabradāja neļķes, aplauza verbēnu krūmus 
un izkašāja puķu sīpolus.

Un mamma tad ņēmās gausties un lamāties. Slikti bija nevis  
tas, ko viņa tādā reizē sarunāja raudošā balsī, kas man sāpināja 
sirdi, bet tas, ka tas viss ilgstoši turpinājās. Viņa mēdza uz pāvu 
dusmoties gan četras diennaktis, gan veselu  nedēļu, un tas bija 
manāms pat no tā, kā viņa sapogāja mūsu matrožu uzvalciņus: 
nepacietīgi un nervozi.

Bet dažreiz gadījās, ka pāvs izlaida asti, un tad kāds neiz
protams spēks man lika uz mirkli pamirt, pirms es viņu izbiedēju. 
Jā, putns pārvērtās brīnumainā zilganā akmenī, milzīgā dārg
akmenī, kas laistās visās varavīksnes krāsās, vai kādā milzu 
puķē, kurai līdzīgas mūsu dārzā nebija, un šis zieds atvērās tikai 
man vienam. Nolaidis lejup trīsuļojošos spārnus, pāvs uz nopu
tējušās zem es uzvilka divas šauras vadziņas.



Un tad es putnā redzēja visu to skaistumu, kas gadiem ilgi 
bija ticis uzkrāts manas atmiņas slepenākajos kaktiņos. Mirdzošo 
upes spoguli un tumšos, bezdibenīgos līčus, dzidros rītus, vakara 
mākoņus, sidrabainās pēdas, kādas aiz sevis atstāj gliem ezis, 
rāpodams pa ietves flīzi. Vesera sitienus pa laktu un — it īpaši — 
spilgti zilos lodziņus, kas pēkšņi atdarījās tumšajās debesīs pēc 
krietna lietus.

Es varēju ilgi jo ilgi lūkoties šai brīnumā un nenoguris atkal 
un atkal apbrīnot to, ko jau kādreiz biju redzējis un kas bija 
stingri iegūlis manā atmiņā.

Bet vajadzēja pasteigties: kuru katru brīdi varēja parādīties 
māte un ar kliedzieniem  uzbrukt pāvam.

Es pēkšņi attapos, sāku m ētāties rokām un dzīt putnu ārā 
no dārza. Bet tai pašā laikā domāju: nez vai viņa kaut reizi ir 
redzējusi pāvu tādu.

Protams, ne.
Tas, kurš kaut reizi būtu redzējis, kā viņš izpleš asti, tūdaļ 

viņam piedotu gan garos nagus, gan pelnu pelēkās kājas. Un 
vēl es nodomāju, ka, reiz putnu tādu ieraugot, arī viņai būtu 
vajadzējis izjust dzīves skaistumu, to skaistumu, kurš gadiem ilgi 
krājies viņas atmiņā.

Un tālab man šķita, ja kādreiz naktī es būtu sācis ar māti runāt 
un viņai pastāstītu visu, ko šai sakarā būtu varējis pastāstīt, 
un ja viņa varētu mani saprast, tad es viņai pateiktu un, liekas, 
pat pateicu:

— Mamm, pāvs dažreiz stipri piepūšas, trīc, izpleš a s t i . . ,
Bet viņa mani nedzirdēja, viņas tievās rokas nenogurušas dar* 

bojās ar adāmadatām un galīgi pārvērtās no ašajām kustībām.
Tad es apklusu — un dienas ritēja līdzīgas cita citai.
Bet reiz bija pienākusi pēdējā diena.
Jāšus zirgā es jau tuvojos pašai mājai, kad ieraudzīju pāvu. 

Iepriekšējā dienā bija lijis stiprs lietus, un laikam tāpēc pāvs 
izskatījās tik skaists kā vēl nekad.

Viņš lepni soļoja pagalma vidū, un tieši todien man rokā bija 
nūja; zirgs bija veicis garu, nogurdinošu ceļu, ar mokām vilkās 
uz priekšu, un to vajadzēja paskubināt.

Nūja bija izkaltusi un īsa, ar to es situ pa zirga koka sāniem: 
tik garā ceļa gabalā nevar iztikt bez paskubināšanas, un tad 
nu iznāca, ka es ne uz mirkli neapstājos, lai patīksminātos par 
pāvu, bet uzreiz iekliedzos un metu viņam ar nūju.

Es būtu varējis '/„vērēt toreiz un ari tagad, ka nūju metu 
gluži vienkārši uz pāva pusi. Bet nūja, vairākkārt tā savādi

n



gaisā apgriezusies, trāpīja viņam taisni pa pakausi tieši tai mirklī, 
kad viņš pleta vaļā asti.

Putns novēlās uz sāniem beigts, bez dzīvības.
Tai pašā mirklī no mājas dziļuma atskanēja kliedziens:
— Ko tu izdarīji!
Es atskatījos un ieraudzīju viņus visus: māti, savu tēvu, 

brāli un Susannu. Viņi pirmo reizi izjuta to, ko izjutu es: izbrīns 
bija aizdzinis naidu.

Kopš tās reizes ir pagājis ilgs laiks, bet es atceros, kā reiz 
bērnībā tiku pa īstam raudājis.



SESĀRS V A U E H O , 

peruāņu rakstnieka

PAKO JUNKE

Kad Pako Junke kopā ar māti piegāja pie skolas durvīm, bērni 
draiskojās pagalmā. Māte viņu atstāja un pati aizgāja prom. 
Pamazām — solīti pa solītim — Pako virzījās uz pagalma vidu. 
cieši turēdams rokās savā mūžā pirmo grāmatu, burtnīcu un 
zīmuli. Pako jutās nobijies, jo  pirmo reizi bija atnācis uz skolu  
un vēl nekad nebija redzējis vienuviet tik daudz bērnu.

Vairāki zēni, tādi paši mazuļi kā jaunatnācējs, ielenca Pako 
Junki, kurš, mulsdams aizvien vairāk, piespiedās pie sienas un 
tumši pietvīka. Cik gudri bija šie bērnil Cik brīvi viņi izturējāsl 
Gluži kā mājās. Viņi klaigāja. Skraidelēja. Smējās kā negudri. 
Lēkāja. Ķīvējās. Vārdu sakot, staigāja vai uz galvas.

Pako bija pagalam pārsteigts, jo laukos viņš nekad nebija
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dzirdējis, ka tik daudz cilvēku runātu vienā reizē. Laukos v is
pirms runāja viens, pēc tam — otrs, tad — kāds cits un pēc 
viņa — vēl kāds cits. Tikai reiz viņš bija dzirdējis, kā vienlaikus 
sarunājās četri vai pat pieci cilvēki. Tie bija viņa tēvs, viņa māte, 
dons Hozē, klibais Anselm o un Tomasa. Tad vairs nevarēja sa
klausīt cilvēku balsis, jo radās cits troksnis, kas nebija itin nekam  
līdzīgs. Bet šeit skola gruva vai kopā no daudzbalsīgas rēkoņas. 
Un šī rēkoņa apdullināja Pako Junki.

Kāds resns, baltā kamzolī ģērbies gaišmatis viņam kaut ko 
sacīja. Vēl kāds cits mazāka auguma, aizsmacis, ģērbies zilā 
kreklā, arī viņam kaut ko sacīja. Brīžam no viena, brīžam no 
otra zēnu bariņa kāds pienāca pie Pako Junkes, un visi kaut ko 
taujāja un taujāja. Taču Pako nevarēja sadzirdēt, ko īsti viņam  
vaicāja, jo visapkārt valdīja neiedomājam s troksnis. Kāds zeņķis 
apaļu seju, rudiem matiem, zaļos, viduklī ieņem tos svārciņos sa
ķēra Pako Junki un vilka viņu sev līdzi. Pako nepadevās. Tad 
rudmatis pavilka spēcīgāk un atrāva Pako Junki no sienas. Taču 
Pako piespiedās pie sienas vēl ciešāk un pietvīka vēl vairāk.

Šai brīdī atskanēja zvans un visi drāzās uz klasēm.
Divi zēni, brāli Sumigas, saņēma Pako no abām pusēm aiz 

rokām un veda uz pirmo klasi. Sākumā Pako negribēja iet viņiem  
līdzi, bet pēc tam gāja, jo redzēja, ka iet arī pārējie. Iegājis 
klasē, viņš pat nobāla. Pēkšņi bija iestājies klusums, un šis 
klusums biedēja Pako. Brāli Sumigas rāva viņu, viens uz vienu  
pusi, otrs uz otru pusi, līdz pēkšņi palaida vaļā un viņš palika 
viens.

Ienāca skolotājs. Bērni stāvēja, taisni nostiepušies, un sve ic i
nāja skolotāju, paceldami labo roku pie deniņiem.

Sažņaudzis rokās grāmatu, burtnīcu un zīmuli, Pako tā arī pa
lika stāvam klases vidū starp pirmajiem soliem  un skolotāja 
katedru. Galvā viņam viss sagriezās. Bērni. Dzeltenās sienas. Ba
riņā sastājušies zēni. Troksnis. Klusums. Krēslu grēda. Skolotājs. 
Un viņš gluži viens un neaizsargāts stāv klasē. Viņam gribējās 
raudāt. Skolotājs paņēma viņu aiz rokas, pieveda pie viena no 
pirmajiem soliem  un nosēdināja blakus zēnam, kas izskatījās tāds 
pats kā Pako. Tad skolotājs pajautāja viņam:

— Kā jūs sauc?
Pako klusi atbildēja drebošā balsī:
—  Pako.
— Un kāds ir jūsu uzvārds? N osauciet pilnu vārdu un uz

vārdu!
— Pako Junke.
—  Ļoti labi.



Skolotājs atgriezās savā vietā un, pārlaidis skolniekiem  bargu 
skatienu, nokomandēja:

— Sēdieties!
Noklaudzēja soli, un nākamajā mirklī visi skolnieki jau sēdēja.
Arī skolotājs apsēdās un labu laiku kaut ko rakstīja burtnīcās. 

Pako Junke joprojām žņaudza rokās grāmatu, burtnīcu un zīmuli. 
Sola biedrs viņam sacīja:

— N oliec savas mantas uz sola tāpat kā es.
V ēl aizvien apmulsušais Pako Junke šiem  vārdiem nepievērsa  

nekādu uzmanību. Tad blakussēdētājs izņēma mantas Junkem  
no rokām un nolika uz sola. Pēc tam viņš jautri sacīja:

— Arī mani sauc Pako, Pako Fariņja. Neuztraucies. U zspēlē
sim labāk dambreti. Man to nopirka krustmāte Susana. Bet kur 
ir tava māmiņa un tētis?

Pako Junke neatbildēja. Otrais Pako viņu traucēja. Arī visi 
pārējie droši vien ir tādi paši kā šis: pļāpīgi, apmierināti un 
nemaz no skolas nebaidās. Kāpēc viņi ir tādi? Un kāpēc viņš, 
Pako Junke, no visa baidās? Viņš paslepus paskatījās uz skolo
tāju, pēc tam uz griestiem. Un tad tāpat paslepus palūkojās 
laukā pa logu uz pagalmu, kas tagad bija tukšs un kluss. A iz  
loga spīdēja saule. Laiku pa laikam ieskanējās balsis citās klasēs 
un garāmbraucošo pajūgu čīkstoņa uz ielas.

Kāda dīvaina nodarbošanās ir skolā iešana! Pako Junke pa
mazām atguvās. V iņš iedomāja mājas, atcerējās māmiņu. Un 
pajautāja Pako Fariņjam:

— Cikos mēs iesim mājās?
—  Vienpadsmitos. Bet kur ir tavas mājas?
—  Tur.
—  Tālu?
—  Jā . . .  N ē . . .
Pako Junke nevarēja pateikt, kādā ielā atrodas viņa māja; 

viņš nupat, tikai pirms dažām dienām, bija atvests no laukiem  
un vēl nepazina pilsētu.

Laukā atskanēja solu troksnis, kāds pārskrēja pāri pagalmam, 
un klases durvīs parādījās Umberto, senjora Doriana Grīva dēls; 
senjors Grīvs bija anglis, dzelzceļa sabiedrības «Peruvian Corpo- 
ratinon» pārvaldnieks, ciemata alkalds un Junku ģim enes saim
nieks. V iņš bija pavēlējis atvest Pako no laukiem, lai puisēns 
ietu skolā un rotaļātos kopā ar Umberto, jo  viņi bija vienaudži. 
Tā kā Umberto bija radis uz skolu iet vēlāk, bet Pako šodien  
gāja uz skolu pirmo reizi, senjora Grīva bija sacījusi Pako mātei:

—  A izvediet Pako uz skolu agrāk. Pirmajā dienā neklājas
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kavēt. Bet ar rītdienu jūs gaidīsiet, kamēr Umberto p iecelsies, un 
vedīsiet viņus abus.

Ieraudzījis Umberto Grīvu, skolotājs sacīja:
— Atkal nokavējāt?
Itin nemaz nesamulsis, Umberto atbildēja:
— Es aizgulējos.
— Labi, — skolotājs noteica. — Lai tas būtu pēdējo reizi. 

Sēdieties solā.
Umberto Grīvs uzmeklēja ar skatienu Pako Junki. Atradis 

zēnu, viņš piegāja pie tā un valdonīgi sacīja:
— Ejam, tu sēdēsi manā solā.
Bet Pako Fariņja sacīja Umberto Grīvām:
— Viņš nekur neies. Senjors nosēdināja viņu šeit.
— Kas tev par daļu? — Grīvs attrauca un, satvēris Junki aiz 

rokas, vilka viņu uz savu solu.
— Senjor! — Fariņja iesaucās. — Grīvs ved Pako Junki pie 

sevis.
Pārstājis rakstīt, skolotājs stingri noteica:
— Klusu! Kas tur notiek?
Fariņja atkārtoja:
— Grīvs aizveda Pako Junki pie sevis.
Umberto Grīvs, kas jau bija paguvis apsēsties solā kopā ar 

Pako Junki, atbildēja skolotājam:
— Jā, es aizvedu viņu, senjor. Tāpēc ka Pako Junke ir 

mans zēns. Tāpēc.
Skolotājs pats to labi zināja, un viņš sacīja Umberto Grīvām:
— Lieliski. Bet es nosēdināju viņu blakus Pako Fariņjam, lai 

viņš labāk dzirdētu, kā es skaidroju stundu. Atlaidiet viņu, lai 
viņš sēž savā vietā.

Skolnieki klusēdami skatījās uz skolotāju, Umberto Grīvu un 
Pako Junki.

Fariņja piegāja klāt, paņēma Pako Junki aiz rokas un gribēja 
aizvest atpakaļ uz savu solu, taču Grīvs saķēra Pako Junki aiz 
otras rokas un neļāva viņam paspert ne soli.

Tad skolotājs atkal sacīja Grīvām:
— Grīv! Ko tas nozīmē?
Umberto Grīvs, p ietvīcis aiz dusmām, atbildēja:
— Es nelaidīšu viņu, senjor. Es gribu, lai Junke paliek pie 

manis.
— Es jums teicu — laidiet viņu.
— Es nelaidīšu, senjor.
— Kā tā — nelaidīsiet?
— Nelaidīšu.



Skolotājs noskaities draudoši atkārtoja:
— Grīv! Grlv!
Nodūris skatienu, Umberto Grfvs, cik spēka, turēja aiz rokas 

Pako Junki, kurš bija tik ļoti apmulsis, ka pat nepretojās Fa- 
riņjam un Grīvām, kuri plēsa viņu uz pusēm gluži kā lupatu. 
Tagad Pako Junke baidījās no Umberto Grīva daudz vairāk nekā 
no skolotāja, daudz vairāk nekā no visiem  pārējiem zēniem un 
visas viņu skolas. Kāpēc šis Pako Junke tik loti baidās no Um
berto Grīva? Un kāpēc Umberto Grīvs vienm ēr dauza Pako 
Junki?

Skolotājs piegāja pie Pako Junkes, paņēma viņu aiz rokas un 
aizveda uz skolu, kurā sēdēja Fariņja. Bet Grīvs sāka brēkt un 
neganti dauzīt ar kājām solu.

Šai brīdī pagalmā atkal atskanēja soli un durvīs parādījās vēl 
viens skolnieks — Antonio Hesdress, akmeņkaļa dēls. Skolotājs 
noprasīja:

— Kāpēc jūs nokavējāt?
— Man bija jānopērk brokastīm maize.
— Bet kāpēc jūs nenopirkāt maizi agrāk?
— Tāpēc, ka man vajadzēja pamodināt brālīti — māmiņa Ir 

slima, bet tētis aizgājis uz darbu.
— Labi, — skolotājs noteica ļoti nopietnā balsī. — Ejiet, lūk, 

tu r . . .  Pastāviet par sodu kādu stundu.
Un skolotājs norādīja viņam uz kaktu aiz tāfeles.
Tad piecēlās Pako Fariņja un sacīja:
— Grīvs arī nokavēja, senjor.
— Viņš melo, senjor, —  Umberto Grīvs tūdaļ atsaucās. — Es 

nenokavēju.
V isi skolnieki sāka saukt cits caur citu:
— Taisnība, senjor! Taisnība! Grīvs nokavēja.
— Tss, klusul — skolotājs uzsauca, aizvien vairāk saīgdams, 

un visi apklusa.
Skolotājs sāka dom īgi staigāt pa klasi.
Fariņja paklusām sacīja Junkem:
— Bet Grīvs tomēr nokavēja un netika sodīts. Jo viņa tēvam  

ir nauda. V iņš katru dienu kavē. Vai tu dzīvo viņu mājā? Vai 
tiešām tu esi viņa zēns?

Junke atbildēja:
— Es dzīvoju ar savu māmiņu
— Umberto Grīva mājā?
— Tā ir ļoti laba māja. Tajā dzīvo saim niece un saimnieks. 

Un mana māmiņa. Bet es — ar māmiņu.
N o klases otra gala Pako Junki uzlūkoja satracinātais Umberto



Grīvs un rādīja vīnam dūri; kāpēc Pako piekāpās un atjāva Fa- 
riņjam sevi aizvest.

Pako Junke nezināja, ko darīt. Mazais saimnieks senjorito 
Umberto atkal viņu pietesīs kā likts un šoreiz par to, ka Pako 
nav palicis viņa solā. Tiklīdz viņi izies no skolas, Umberto 
droši vien iebelzīs viņam pa krūtīm un iespers vēl ar kāju. 
Senjorito Umberto ir liels palaidnis un, tiklīdz kaut kas, tūlīt 
kaujas. Uz ielas. Priekšnamā. Pat virtuvē — māmiņas un saim
nieces acu priekšā. Arī tagad viņš kausies, jo skatījās uz Pako 
aiz niknuma baltām acīm un rādīja dūri. Un Junke sacīja Fa- 
riņjam:

— Es iešu sēdēt pie senjorito Umbertc.
Bet Pako Fariņja viņu atturēja.
— N eej. Nedari muļķības. Senjors skolotājs tevi nosodīs.
Fariņja pagriezās, lai paskatītos uz Grīvu, bet Grīvs arī viņam

padraudēja ar dūri un nomurmināja kaut ko zem deguna, lai 
skolotājs nedzirdētu.

— Senjorl — Fariņja iesaucās. — Skatieties, Grīvs rāda man 
dūri.

Bet skolotājs sacīja:
— Tss! Tss! K lu s u ! ...  Šodien mēs parunāsim par zivīm, bet 

pēc tam uzrakstīsim kontroldarbu uz burtnīcas lapas, un šīs 
lapas jūs nodosiet man. Bet es paskatīšos, kurš būs vislabāk uz
rakstījis, u n 'š is  zēns tiks ierakstīts mūsu skolas goda grāmatā 
kā labākais skolnieks no visiem  pirmklasniekiem. Vai jūs dzir
dat, ko es saku? Kontroldarbs būs tāds pats, kādu mēs rakstījām 
pagājušajā nedēļā. Gluži tāds pats. Vajag tikai pacensties, kā 
nākas. Rūpīgi pārrakstīt no tāfeles. Skaidrs?

Skolnieki korī atbildēja:
•— Skaidrs, senjor.
— Lieliski, — skolotājs noteica. — Gan redzēsim. Bet tagadl 

parunāsim par zivīm. Droši vien daudzi no jums vēlas kaut ko 
pastāstīt par zivīm. — Un skolotājs izsauca vienu no brāļiem  
Sumigām.

— Senjor, — Sumiga sāka stāstīt, — reiz pludmalē mēs spē
lējām ies smiltīs un atradām pusdzīvu zivi. M ēs nesām viņu uz 
mājām, bet pa ceļam tā nobeidzās . . .

Umberto Grīvs sacīja:
— Senjor, bet es esmu atradis zivis daudzreiz, nesis uz mājām, 

ielaidis savā istabā, un man tās nekad nav nobeigušās.
Skolotājs pajautāja:
— Jūs droši v iea  ielaidāt zivis traukā ar ūdeni?
— Nē, senjor. Tieši uz grīdas. Zem galda,



Skolnieki skaļi iesmējās.
Kāds vājš un bāls puisēns sacīja:
— Tās ir pasaciņas, senjor. Zivis nobeidzas, tiklīdz tās izvelk  

no ūdens.
— Tā nemaz nav, senjor, — Umberto Grīvs iebilda. —  Manā 

istabā zivis nenobeidzas. Tāpēc ka manā istabā viss ir ļoti ele
gants. Un tāpēc ka atnest zivis un palaist uz grīdas pie krēsla 
man lika tētis.

Pako Fariņja beidzās vai nost aiz sm iekliem . Un Sumigas tāpat. 
Arī resnais gaišmatis baltajā kamzolī un apaļvaidzis zaļajos svār
ciņos — visi skaļi smējās. Ir gan joki ar šo Grīvu! Zivis viņam  
dzīvo istabā! Uz grīdas p ie krēsla! Itin kā putni! Nu gan lej šis 
Grīvs! Aizgūtnēm smiedamies, visi sauca:

— Ha! Ha! Ha! Hal V iņš melo, senjor! Ha! Ha! Ha! Viņš 
melo! Melo!

Umberto Grīvs briesmīgi apskaitās, ka viņam netic. V isi smējās 
par viņa stāstu. Bet viņš atcerējās, ka reiz bija atnesis uz mājām  
divas zivtiņas un palaidis tās istabā uz grīdas. Zivtiņas tur pa
lika vairākas dienas. Viņš bikstīja zivtiņas, un tās, šķiet, kustējās. 
Viņš lāgā nezināja, vai zivtiņas visas šīs dienas dzīvoja vai arī 
tūdaļ nobeidzās. Taču Grīvs katrā ziņā gribēja, lai viņam ticētu. 
Un, visiem skaļi sm ejoties, viņš sacīja vienam no brāļiem Su- 
migām:

— Protams, tieši tā bija! Tāpēc ka manam tētim ir daudz 
naudas. Un viņš sacīja, ka atnesīšot man no jūras itin visas 
zivis. Man uz mājām. Lai es spēlētos ar tām tieši savā istabā.

Skolotājs apsauca skaļā balsī:
— Labi! Diezgan! Klusu! Grīvs lāgā neatceras, tas ari ir viss. 

Mēs taču zinām, ka zivis nobeidzas, kad . . .
Un skolnieki korī turpināja:
— . . .  tās izvelk no ūdens.
— Pareizi, — skolotājs apstiprināja.
Bet vājais un bālais puisēns piebilda:
— Tāpēc ka zivju māmiņas dzīvo ūdenī, un, kad zivis izvelk  

sausumā, tās paliek bez māmiņām.
— Nē, nē, tā tas nav! — skolotājs sacīja. — Zivis nobeidzas 

tāpēc, ka bez ūdens nevar elpot. Zivis elpo gaisu, kas atrodas 
ūdenī, bet to gaisu, kas ir uz sauszemes, tas elpot, nevar.

— Tāpēc zivis kļūst gluži kā mirušas, — ierunājās kāds cits 
zēns.

Bet Umbreto Grīvs neatlaidās:
— Bet mans tētis var dabūt zivīm gaisu un atnest to uz māju, 

jo  viņam naudas, cik uziet, un viņš var nopirkt visu, ko vēlas.



Tad zēns zaļajos svārciņos sacīja:
— Arī manam tētim ir naudas, cik uziet.
— Un manējam arī, — piebilda vēl kāds.
Un visi zēni runāja cits pār citu, ka viņu tēviem  naudas, cik 

uziet. V ienīgi Pako Junke neko neteica — viņš sēdēja un domāja 
par zivīm, kas nobeidzas, kad tās izvelk no ūdens.

Tad Fariņja pajautāja Pako Junkem:
— Bet vai tavam tēvam naudas nav?
Pako Junke mazliet padomāja un atcerējās, ka reiz bija redzē

jis māmiņai rokā dažas pesetas. Un Junke sacīja Fariņjam:
— Arī manai māmiņai naudas, cik uziet.
— Cik? — Fariņja noprasīja.
— Kādas četras pesetas.
Un Pako Fariņja pilnā balsī sauca skolotājam:
— Pako Junke stāsta, ka arī viņa māmiņai naudas, cik  

uziet.
— Viņš melo, senjorl — Umberto Grīvs atsaucās. — Pako 

Junke melo: viņa māte ir manas mātes kalpone, un viņai nav 
ne graša.

Skolotājs paņēma krītu un, pagriezies ar muguru pret skolnie
kiem, sāka rakstīt uz tāfeles.

Izmantodams to, ka skolotājs neredz, Umberto Grīvs izmetās 
laukā no sola, parāva Junki aiz matiem un skriešus atgriezās savā  
vietā. Junke ieraudājās.

— Kas atkal? — skolotājs noteica un pagriezās pret klasi, lai 
redzētu, kas tur notiek.

Pako Fariņja sacīja:
—  Grīvs rāva viņu aiz matiem, senjor.
— Nē, senjor, — Grīvs attrauca. — Tas nebiju es. Es pat 

nepakustējos.
— Labi, labi! — skolotājs noteica. — Klusul Beidz raudāt, 

Pako Junke! Klusul
Un viņš turpināja rakstīt uz tāfeles, bet pēc tam pajautāja 

Grīvām:
— Kas notiks ar zivi, ja to izvilks no ūdens?
— Tā dzīvos manā istabā, — Grīvs atbildēja.
Un atkal visi skolnieki smējās par Grīvu. Nudien šis Grīvs 

nekā nezina! To tik vien skandina kā mana māja, mana istaba, 
mans tētis ar savu naudu. M elš tikai blēņas.

— Pako Junke, — skolotājs sacīja, — kas notiks ar zivi, ja to 
izvilks no ūdens?

Mirkdams vēl asarās, jo Grīvs tik sāpīgi bija parāvis viņu



aiz matiem, Pako Junke, atkārtojot skolotāja vārdus, izgrūda 
vienā elpas vilcienā:

— Zivis nobeidzas bez ūdens, tāpēc ka tām trūkst gaiss.
— Tieši tā! — skolotājs apstiprināja. — Ļoti labi.
Un viņš atkal turpināja rakstīt uz tāfeles.
Umberto Grīvs, vēlreiz izmantodams to, ka skolotājs neredz, 

pieskrēja pie Pako Fariņjas, iegrūda viņam ar dūri tieši sejā un 
zibenīgi atgriezās savā vietā. Fariņja nesāka raudāt kā Pako 
Junke, bet ieaurojās pilnā balsī:

— Senjor! Umberto Grīvs man iesita!
— Jā, jā, senjor, iesita! — skolēni sauca cits pār citu.
Izcēlās briesmīgs troksnis.
Skolotājs uzsita ar dūri pa katedru un iesaucās:
— Klusu!
Klasē tūdaļ iestājās nāves klusums, zēni izslējās solos un 

tramīgi skatījās uz skolotāju. Ak, šis Grīvs, ak, šis jokupēterisl 
Ko gan viņš domā? Paskatīsimies, ko tagad skolotājs darīs —  
viņš pat pietvīcis aiz dusmām. Un pie visa vainīgs šis Grīvsl

— Kas tā par nejēdzību? — skolotājs noprasīja Pako Fariņjam.
Pako Fariņja atbildēja aiz niknuma zvērojošām acīm:
— Umberto Grīvs iesita man ar dūri pa seju —  gluži par 

neko.
— Grīv, vai tā ir taisnība?
— Nē, senjor, — Umberto Grīvs atbildēja. — Es viņam neesmu  

sitis.
Skolotājs pārlaida skatienu skolniekiem , nezinādams, kurā pusē 

nostāties. Kurš no šiem diviem  sacījis patiesību? Fariņja vai
Grīvs?

— Kurš to redzēja? — skolotājs jautāja Fariņjam.
— Visi, senjor! Arī Pako Junke redzēja.
— Vai Pako Fariņja saka patiesību? — skolotājs noprasīja 

Junkem.
Pako Junke paskatījās uz Umberto Grīvu un neiedrošinājās 

atbildēt: ja viņš pateiks «jā», tad senjorito Umberto piekaus 
viņu, kad viņi būs izgājuši no skolas. Un Junke neko neatbildēja, 
tikai nodūra galvu.

Bet Fariņja sacīja:
— Senjor, Junke neatbild tāpēc, ka Umberto Grīvs viņu p ie

kaus, jo viņš ir Umberto zēns un dzivo viņu mājā.
Tad skolotājs pajautāja pārējiem zēniem:
— Kas vēl redzēja to, par ko sLāstīja Fariņja?



— Es, senjor! Es, senjor! Un es, senjorl Un es!
Skolotājs atkal noprasīja Grīvām:
— Tātad tā ir patiesība, Grīv, ka jūs iesitāt Fariņjam?
— Nē, senjor! Es viņam neesmu sitis.
— Pagaidiet, Grīv, meli ir liels netikums. Tādam priekšzīmī

gam zēnam, kāds esat jūs, neklājas melot.
— Nē, senjor, es viņam neesmu sitis.
— Labi, es jums ticu. Es zinu, ka jūs nekad nemelojat. Labi. 

Taču es lūdzu jūs turpmāk būt prātīgākam.
Un skolotājs, domās iegrimis, sāka staigāt pa klasi, bet skol

nieki, saspringuši solos, viņu vēroja.
Pako Fariņja kaut ko murmināja zem deguna, un tā vien šķita, 

ka viņš tūdaļ ieraudāsies.
— Viņu nesodīja, jo viņam ir bagāts tēvs. Izstāstīšu visu  

māmiņai.
Izdzirdis to, skolotājs pārskaities nostājās Fariņjas priekšā un 

sacīja skajā balsī:
— Ko jūs runājat? Umberto Grīvs ir labs skolnieks. Viņš ne

kad nemelo, Un nevienu netraucē. Tāpēc es viņu nesodu. Pie 
mums visi bērni ir vienādi — gan bagāto, gan nabadzīgo. Bet, ja 
jūs vēlreiz pateiksiet par Grīva tēvu to, ko jūs nupat teicāt, es 
sodīšu jūs — ielikšu kaktā uz divām stundām. Vai dzirdat, ko es 
saku?

Pako Fariņja sarāvās čokurā. Un Pako Junke tāpat. Viņi lie 
liski zināja, ka Grīvs viņus piekāvis, ka Grīvs nekaunīgi melo.

Skolotājs piegāja pie tāfeles un rakstīja tālāk.
— Kāpēc tu nepateici skolotājam, ka Grīvs man iesita?
— Tāpēc, ka Umberto mani piekaus.
— Bet kāpēc tu nenosūdzē viņu mātei?
— Ja es pateikšu mātei, viņš mani piekaus otrreiz, turklāt 

sadusmosies arī saimniece.
Kamēr skolotājs rakstīja uz tāfeles, Umberto Grīvs kaut ko 

zīmēja savā burtnīcā.
Bet Pako Junke domāja par māmiņu. Pēc tam viņš atcerējās 

saimnieci un Umberto. Vai Umberto mājās viņu piekaus vai ne? 
Junke pārlaida skatienu zēniem  — viņi taču nesit Junki, nesit 
Fariņju, nevienu nesit. Negrābj Junki aiz rokas un nevelk  uz citu  
solu, kā to dara Umberto. Kāpēc Umberto tā izturas pret viņu? 
Tagad Junke, šķiet, bija ar mieru nosūdzēt viņu māmiņai, un, ja 
Umberto par to piekautu viņu, tad viņš izstāstītu visu skolotājam. 
Bet skolotājs taču neko neizdarīja Umberto Grīvām. Tad viņš iz
stāstītu visu Pako Fariņjam. Un viņš pajautāja Pako Fariņjam:

— Vai tevi arī senjorito Umberto sit?



— Mani? Lai tik pamēģina! Es viņam tā iekraušu pa degunu, 
ka asinis pašķīdīs. Gan redzēsi! Lai tikai panāk. Tad redzēsi, kas 
būs! Un izstāstīšu vēl mātei! Bet mans tētis atnāks šurp un sados 
šim Grīvām un viņa tētiņam, un visiem pārējiem!

Pako Junke izbijies klausījās Pako Fariņias vārdos. Vai tiešām  
viņš pietesīs Umberto? Bet viņa tētiņš sados senjoram Grīvām? 
Pako Junke tam diez ko neticēja, jo Fariņja vēl nevienu nebija 
piekāvis. Ja Fariņja pietestu Umberto, tad atnāktu saimnieks un 
pietestu pašu Fariņju un pie reizes arī Fariņjas tēvu. Saimnieks 
parādītu visiem . Tāpēc ka visi no viņa baidās. Tāpēc ka senjors 
Grīvs vienm ēr runā ļoti nopietni un visus izrīko. Pie viņa mājās 
ierodas dažādi senjori, gan vīrieši, gan sievietes, un visi no viņa 
briesmīgi baidās, un visi vienm ēr paklausīgi dara visu, ko saim
nieks un saim niece viņiem liek. Atklāti runājot, senjors Grīvs 
spēj daudz vairāk nekā skolotājs un visi citi, kopā ņemti.

Pako Junke uzmeta skatienu skolotājam, kas vēl aizvien rak
stīja uz tāfeles. Kāds ir šis skolotājs? Kāpēc viņš runā tik bargi 
un visi no viņa baidās? Junke visu laiku skatījās un skatījās uz 
viņu. Skolotājs nebija līdzīgs nedz tētim, nedz senjoram Grīvām. 
Drīzāk viņš bija līdzīgs tiem senjoriem, kuri nāca runāt ar saim
nieku. Viņam bija tumši sarkans kakls, bet deguns kā tītara 
bārda. Arī kurpes viņam čīkstēja — skrip-skrap . . .

Junkem kļuva garlaicīgi. Cikos viņus atlaidīs mājās? Jā, tik
līdz viņi izies no skolas, senjorito Umberto viņu piekaus. Ja nu 
viņa māmiņa pateiktu senjorito Umberto: «Nevajag, senjorito. 
N evajag sist Pako. N eesiet ļauns.» Un vairāk neko. Taču mazais 
saimnieks Umberto tā iespers viņam, ka Pako Junkem kāja uzreiz 
kļūs sarkana. Un viņš raudās. Tāpēc ka senjorito Umberto nekad 
neviens nav sodījis. Saimnieks un saim niece briesmīgi mīl Um
berto, bet Pako Junke baidās gan no Umberto, gan no viņa vecā
kiem. Un arī citi baidās. Visi. Itin visi. Arī skolotājs baidās. Ari 
virtuvene un viņas meita. Ari Pako māmiņa un V enansio ar savu  
priekšautu. Un Marija, kas mazgā naktspodus. Kā viņa vakar 
sasita podu —  tieši trīs daļās. Interesanti, vai arī Pako tētim viņš 
varētu sadot? Cik viņi pretīgi — šis saimnieks un mazais senjo- 
rito Umberto. Pako Junkem gribējās raudāt. Vai skolotājs reiz 
beigs rakstīt uz tāfeles?

— Lūk! — skolotājs sacīja, atiedams no tāfeles. — Lūk, jūsu 
kontroldarbs. Bet tagad paņemiet burtnīcas un pārrakstiet no tā
feles. Precīzi un rūpīgi.

— Savās burtnīcās? — Pako Junke bikli pavaicaja.
— Jā, savās burtnīcās, — skolotājs atbildēja. — Vai jūs protat 

rakstīt?.



—  Protu, senjor. Tētis laukos mani mācīja.
— Ļoti labi. Tādā gadījumā rakstiet.
Skolnieki paņēma burtnīcas un sāka pārrakstīt vingrinājumu, 

kuru skolotājs bija uzrakstījis viņiem  uz tāfeles.
— N esteidzieties, — skolotājs sacīja. — Pārrakstiet lēnam, lai 

neielaistu kļūdas.
Umberto Grīvs pajautāja:
— Senjor, vai tas ir vingrinājums par zivīm?
— Jā. V isu pārrakstiet.
Klasē iestājās klusums. Bija dzirdama vienīgi zīmuļu švīkoņa. 

Skolotājs apsēdās savā vietā un arī kaut ko rakstīja.
Umberto Grīvs vingrinājumu nerakstīja, bet zīmēja savā burt

nīcā. V isu burtnīcu piezīm ēja ar zivīm, cilvēciņiem , kvadrātiņiem.
Pēc kāda laika skolotājs pārstāja rakstīt un noprasīja:
— Vai beidzāt?
— Jā, senjor, — skolnieki korī atbildēja.
— Labi, — skolotājs noteica. — Apakšā katrs skaidri uzrak

stiet savu vārdu.
Šai brīdī atskanēja zvans. Skaļi klaigādami, zēni izmetās pa

galmā.
Pako Junke bija ļoti rūpīgi pārrakstījis vingrinājumu un starp

brīdi izgāja pagalmā, paņēmis līdzi savu grāmatu, burtnīcu un 
zīmuli.

Pagalmā pie viņa pienāca Umberto Grīvs un, satvēris viņu aiz 
rokas, nikni sacīja:

— N āc šurp, spēlēsim  kukuriņus.
Umberto Grīvs pagrūda Pako Junki uz priekšu, turklāt tik spē

cīgi, ka tam izkrita grāmata, burtnīca un zīmulis.
Junke darīja to, ko viņam lika Grīvs, taču nosarka pār visu 

seju, jo  viņam bija kauns, ka pārējie skolnieki redz, kā mazais 
saim nieks Umberto viņu grūsta. Junkem gribējās raudāt.

Pako Fariņja, abi Sumigas un vēl citi zēni sastājās ap Umberto 
Grīvu un Pako Junki. Kāds vājš, bāls puisēns pacēla Pako Junkes 
grāmatu, burtnīcu un zīmuli, bet Umberto Grīvs izrāva mantas 
viņam no rokām, sacīdams:

— Atdod! Un nejaucies, kur nevajag! Pako Junkte ir mans 
zēns.

Umberto Grīvs aiznesa Pako Junkes mantas uz klasi un no
slēpa savā solā. Pēc tam atgriezās atpakaļ pagalmā rotaļāties ar 
Pako Junki. Umberto sagrāba viņu aiz sprandas, nolieca pie ze
mes un piespieda notupties četrrāpus.

— Stāvi mierīgi, — viņš pavēlēja, — un nekusties, kamēr ea 
neteikšu.



Umberto Grīvs pakāpās mazliet atpakaļ, ieskrējās un, atgrū
dies ar rokām, pārlēca Pako Junkem pāri, pie tam no visa spēka 
iesperdams viņam ar kājām pa pēcpusi. Pēc tam atkal paskrēja 
atpakaļ, atkal pārlēca Pako Junkem pāri un atkal iespēra viņam  
ar kājām. Un tā Umberto Grīvs ilgi rotaļājās ar Pako Junki. Lai
kam kādas divdesm it reizes viņš lēca Pako Junkem pāri un tikpat 
daudz reižu spēra viņam.

Pēkšņi atskanēja raudas. Raudāja Pako Junke — senjorito Um
berto bija iespēris viņam pārāk sāpīgi. Tad no zēnu bariņa, kas 
bija sapulcējies viņiem apkārt, iznāca Pako Fariņja, nostājās Grī
vām pretī un sacīja:

— Diezgan! Es vairs neļaušu tev  lēkt Pako Junkem pāri!
— Nu vai zini! Nu vai zini! Pako Fariņja! Pako Fariņja! Es tev  

tūlīt gāzīšu!
Taču Fariņja pat nepakustējās, bet drosmīgi stāvēja Grīva 

priekšā un sacīja:
— Tu domā, ja viņš ir tavs zēns, tad tu vari viņu sist, lēkt vi

ņam pāri un novest līdz asarām! Pamēģini pārlēkt vēlreiz — tad 
redzēsi, kas būs!

Abi brāļi Sumigas apskāva Pako Junki un, mierinādami viņu, 
sacīja:

— Kāpēc tu ļauj viņam lēkt sev pāri un spert ar kājām! Sadod 
viņam, kā nākas! Pārlec pats viņam pāri! Kāpēc tu viņam visu  
atļauj? N eesi tūļa! Beidz! Neraudi! Drīz iesim  mājās!

Bet Pako Junke joprojām raudāja, asaras smacēja viņu vai 
nost.

Daļa zēnu ielenca Pako Junki, bet citi — Umberto Grīvu un 
Pako Fariņju.

Grīvs no visa spēka pagrūda Fariņju, tā ka tas nogāzās. Tad 
kāds vecāks zēns no otrās klases nostājās Fariņjas pusē un 
iebelza Grīvām. Bet cits zēns no trešās klases nostājās Grīva pusē 
un zvērīgi iekrāva otrklasniekam. Arī pārējie zēni tāpat vien  
sāka zvetēt cits citam. Izcēlās briesmīga jezga.

Tad atkal atskanēja zvans un visi drāzās uz savām klasēm.
Pako Junki zem rokām aizveda brāļi Sumigas.
Pirmajā klasē valdīja apdullinošs troksnis, taču, tiklīdz ienāca 

skolotājs, visi apklusa.
Skolotājs pārlaida klasei stingru skatienu un nokomandēja:
— Sēdieties!
Noklaudzēja soli, un visi apsēdās.
Ari skolotājs apsēdās un pēc saraksta izsauca skolniekus, lai 

viņi nodotu lapiņas ar vingrinājumu par zivīm. Skolotājs saņēma 
lapiņas, lasīja un tūlīt ierakstīja atzīmes žurnālā.



Umberto Grīvs piegāja pie sola, kurā sēdēja Pako Junke, un 
atdeva viņam grāmatu, burtnīcu un zīmuli, taču pirms tam izplēsa 
no burtnīcas lapu, kurā Pako Junke bija pārrakstījis vingrinā
jumu, un parakstīja zem tā savu vārdu.

Kad skolotājs izsauca Umberto Grīvu, viņš piegāja pie katedras 
un atdeva skolotājam Pako Junkes vingrinājumu kā savējo.

Bet, kad skolotājs izsauca Pako Junki, Junke sāka m eklēt savā 
burtnīcā lapu, uz kuras bija uzrakstījis vingrinājumu, un tā ari 
neatrada.

— Vai jūs esat pazaudējis vingrinājumu, —  skolotājs jautāja,
—  vai arī to nemaz neesat uzrakstījis?

Tā kā Pako Junke nezināja, kur pazudusi lapa no viņa burtnī
cas, viņš kaunīgi klusēja, zemu nodūris galvu.

— Labi, — skolotājs noteica un ielika Pako Junkem atzīmi 
žurnālā.

Pēc tam nāca citi skolnieki un nodeva lapas ar vingrinājumu. 
Skolotājs vēl nebija beidzis pārbaudi, kad klasē ienāca skolas 
direktors.

Gan skolotājs, gan skolnieki goddevīgi piecēlās. Direktors, itin 
kā noskaities par kaut ko, salti uzlūkoja skolniekus un skaļi no
teica:

— Sēdieties!
Tad direktors noprasīja skolotājam:
—  Nu, vai jūs noskaidrojāt, kas ir labākais skolnieks jūsu 

klasē? Vai uzrakstījāt kontroldarbu par pusgadu?
— Jā, senjor direktor, — skolotājs atbildēja. — Nupat uzrak

stījām. Visaugstāko atzīmi saņēma Umberto Grīvs.
— Parādiet viņa darbu!
— Te tas ir, senjor direktor.
Skolotājs parakņājās iesniegtajos darbos un izvilka lapu, ko 

bija parakstījis Umberto Grīvs. Skolotājs pasniedza lapu direkto
ram, kas ilgi to pētīja.

— Ļoti labi, —  direktors apmierināts noteica.
Viņš uzkāpa katedrā un pārlaida klasei bargu skatienu. Pēc 

tam viņš uzrunāja skolniekus piesmakušā, taču možā balsī.
— Vislabāk vingrinājumu šodien uzrakstījis Umberto Grīvs. 

Tāpēc zēna vārds tiks ierakstīts goda grāmatā un šonedēļ viņš būs 
labākais pirmās klases skolnieks. Panāciet šurp, Umberto Grīv.

Skolnieki neatraudamies lūkojās uz Umberto Grīvu, kas dižo
damies iznāca no sola un augstprātīgi izstiepās katedras priekšā. 
Direktors paspieda viņam roku, sacīdams:

— Ļoti labi, Umberto Grīv. A psveicu jūs. V isiem  skolniekiem  
jāņem  no jums paraugs. Ļoti labi.



Pēc tam direktors pagriezās pret klasi un sacīja:
— Visiem iāuzvedas tā, kā uzvedas Umberto Grīvs. Jābūt tā

diem kā viņš. Jāmācās tikpat uzcītīgi, kā mācās viņš. Jābūt tā
diem pašiem nopietniem, kārtīgiem zēniem, kāds ir viņš. Ja jūs 
tādi būsiet, tad katrs no jums gada beigās saņems prēmiju un arī 
jūsu vārdi tiks ierakstīti skolas goda grāmatā tāpat kā Umberto 
Grīva vārds. Paskatīsimies, varbūt kāds no jums nākamajā nedējā 
labi atbildēs stundu vai uzrakstīs tikpat labu kontroldarbu kā 
Umberto Grīvs. Es ceru, ka tā tas būs.

Direktors apklusa un stāvēja tā kādu brīdi. Bet visi skolnieki 
skatījās uz Umberto Grīvu ar sajūsmu un domāja: ir gan Grīvs! 
Tik labi uzrakstījis kontroldarbu! Tas tik ir ko vērts! Labākais 
skolnieks! Nokavēja — un tomēr visu paguva. Un vēl pārspēja 
visus! Vai redzējāt? Pats direktors paspieda viņam roku! Umberto 
Grīvs — labākais skolnieks no visiem  pirmklasniekiem!

Direktors atsveicinājās no skolotāja, pamāja ar galvu skoln ie
kiem, kuri piecēlās kājās, viņu pavadīdami, un izgāja.

Kad direktors bija prom, skolotājs sacīja:
— Sēdieties!
Atkal noklaudzēja soli, un visi apsēdās.
Skolotājs sacīja Grīvām:
— Ejiet uz savu vietu!
Umberto Grīvs priecīgs devās uz savu solu. Iedams garām 

Pako Fariņjam, viņš parādīja tam mēli.
Skolotājs uzkāpa katedrā un atkal sāka kaut ko rakstīt žurnālā.
Bet Pako Fariņja klusi sacīja Pako Junkem:
— Skaties, senjors ieraksta tavu vārdu žurnālā par to, ka tu 

nenodevi darbu. Pielūko. Tagad tevi atstās pēc stundām — un tu 
nevarēsi iet mājā kopā ar visiem . Kāpēc tu saplēsi burtnīcu? Kur 
tu to iegrūdi?

Pako Junke neko neatbildēja, tikai zemāk nodūra galvu.
— Nu! — Pako Fariņja nerimās. — Atbildi taču! Kāpēc tu 

neatbildi? Kur tu liki savu darbu?
Pako Fariņja noliecās, lai ielūkotos Pako Junkem sejā, un 

ieraudzīja, ka sola biedrs raud. Fariņja sāka viņu mierināt:
— Kas tur liels! Neraudi! Kas tur liels! Neuztraucies! U zspēlē

sim labāk dambreti! Lai viņš izput! Es uzdāvināšu tev dambreti. 
Kas tur ko bēdāties! Nu, neraudi!

Pako Junke, sarāvies čokurā, raudāja.



ŽOZĒ VERISIMO, 

brazīliešu rakstnieks

ŽOZĒ  TAPUJO NOZIEGUMS

Mazā Benedita tikko bija k]uvusi septiņus gadus veca, kad 
viņas vecāki, nabadzīgi zemnieki, atdeva viņu pilnīgā īpašumā 
krusttēvam Felipem Arauaku, kas viņu aizveda no dzimtā c ie
mata Trombetasas upes krastā un atdeva savai sievasm ātei.

— Paskatieties, — Felipe sacīja sirmgalvei, — kādu dāvanu 
esmu jums atvedis. Tagad jums būs kas pīpi aizdedzina.

Ar šo dienu Beneditai sākās jauna, drūma un bēdīga dzīve.
V ecajai Bertrānai jau sen bija pāri piecdesmitiem, viņa bija 

maza auguma un izžuvusi kā kaltēta zivs, bet viņas garā, bālā 
seja izskatījās bezkrāsaina, it īpaši blakus piķamelnajiem, cieta
jiem  matiem, kas nokarājās uz muguras. Zobi vēl balti un stipri, 
bet dīvaini asi, it kā uzasināti, no bālganās augšlūpas izspraucās 
uz priekšu, atstājot uz plānās, negantās apakšlūpas sārtu svītru. 
Ap viņas mazajām, melnajām un ļaunajām acīm bija sagūluši zil- 
ganmelni apļi. Asais, pareizais, pat absolūti nevainojam as formas 
deguns kaut kā ārkārtīgi nesaderējās ar neglīto seju, kurā tas at
radās it kā aiz pārskatīšanās. Sirm galve sevi uzskatīja un tika uz
skatīta par baltādaino, bez jebkāda krāsaino asiņu piejaukuma.

Bertrāna savu mūžu pavadīja šūpuļtīklā, kas bija cieši nosiets 
no zilas un baltas virves, ar lielām, sarkanām bārkstīm gar ma
lām. Šūpuļtīkls pēc turienes paražām noderēja viņai par gultu un 
pastāvīgi karājās istabas dibenā, izņemot tos gadījumus, kad tika 
apmainīts pret citu, mats matā tādu pašu. Istaba bija itin liela, 
kailām sienām un klona grīdu, kas bija cietāka par jebkuru ce
mentu un allaž tīri izslaucīta, bet tajā vienm ēr bija sasmacis 
gaiss, kas oda pēc slimnīcas palātas.

V ecā sieva m ēnešiem  ilgi neizgāja no savas istabas, pareizāk 
sakot, no sava šūpuļtīkla, kurā viņa gan gulēja, gan ēda. Zemē 
pie šūpuļtīkla bija paklājiņš melnām un baltām svītrām, tas 
vienm ēr bija ļoti tīrs, uz tā viņa nolika savu pīpi un allaž turēja 
pie rokas sagrieztu tabaku, kas glabājās konservu kārbā, un 
drausmīgu, no jūras buļļa1 ādas darinātu pletni, kuras gals no 
biežas lietošanas bija krietni apdilis; tas bija Amazones krastos 
visai izplatīts moku rīks.

‘ J ū r a s  b u l l i s  — jūras d zīv n iek s no zālēdaju  vāju kārtas.



Parasti sirmgalve klusēja un 
tikai laiku pa laikam griezīgā 
balsi vaidēja, brīžiem viņas 
vājo ķerm eni kratīja klepus. 
Košļājamai gumijai līdzīgi sa
zelētā pīpe no m utes tika iz
ņemta reti, un tādās reizēs vecā 
sieva to uzlika uz lēzenā trauka, 
kas bija darināts no kāda augļa 
mizas un aizvien atradās uz grī
das paklājiņa. Izņēmusi no m u
tes pīpi, sirmgalve ilgi un pa
matīgi berzēja lūpas a r  lielu, 
raibu m utautu un spiedzošā, 
griezīgā, aiztrūkstošā balsī 
kliedza:

— Be-ne-di-ta!. . .
M eitene atskrēja uz saucienu, 

jau iepriekš aiz bailēm d re
bēdama. Veca sieva prasīja 
uguni, lai varētu aizdegt pīpi.



Benedita atnesa uguni un, saņēmusi oglīti ar vecām  dzelzs knaib
lēm, aizdedza pīpi. Vecā sieva vilka dūmu nesteigdamās, iesp ie
dusi aso elkoni ceļgalā un pieturēdama pīpi ar roku, urbdamās 
ar skatienu dārza stūrītī, kas bija redzams pa atvērtajām durvīm, 
cieši saknieba lūpas pēc katras dūma ievilkšanas, ar neslēptu  
labpatiku laizdama gaisā dūmu apļus. Brīdi pīpējusi, viņa lēnām  
nolika pīpi uz paklājiņa līdzās tabakas kārbai, un no viņas kau
lainajām krūtīm izlauzās ilga un žēla nopūta, pēc tam viņa atkal 
sauca skaļā, aiztrūkstošā balsī:

— Be-ne-di-ta! . . .
Šoreiz bija vajadzīgas kaut kādas zāles no bezgaldaudzajām  

bundžiņām, pudelītēm un flakoniņiem, kas vienmuļām rindām 
bija saliktas plauktā aiz šūpuļtīkla. Starp citu, visas šīs pudelītes 
un flakoni bija atraduši patvērumu ne vien šai plauktā, bet ari 
gar visām sienām, kur rēgojās pārsietas ar diegu un aizkorķētas 
vēderainas un tievas pudelītes gan ar zāļu uzlējumiem, gan ar 
augu eļļām, ar dzīvnieku taukiem, ar piena emulsijām. Dažas zāles 
sirm galve dzēra, ar citām ziedās un ierīvējās.

Te bija zāles pret sāpēm mugurā un krūtīs, pret drudzi, kam 
tai apvidū bija jo  bagātīga pļauja, pret reimatismu, pret pārpūlē
šanos, pat pret sliktu garastāvokli. Kafijas lapu uzlējums un balto 
nātru uzlējums, tapira tauku un bruņurupuča tauku ziede, bez
galīg ie žaramakuru, parikas, žutaji, kāmembekas un citi v ietējie  
ārstniecības līdzekļi.

Bertrāna nekad nav bijusi precējusies. Būdama neglīta un ne
jauka rakstura, viņa nevienā nebija modinājusi mīlestības jūtas. 
Faro apvidū, kur viņa bija cēlusies, jaunieši viņu bija iesaukuši 
par Kaltēto Zivi. Uz apvainojumiem un izsmieklu viņa atbildēja 
ar traku niknumu pret visu pasauli. Par itin visiem  viņa atsaucās 
slikti, dzēlīgi un aizskaroši. Beidzot, kad viņai jau bija kādi trīs
desmit gadi, atgadījās tā, ka viens no viņas tēva kalpiem, skaists 
metiss, smagi saslima. Bertrāna paņēma slim nieku savās mājās 
un kopa to. Vairāk aiz pateicības nekā aiz m īlestības šis vīrietis 
uz laiku savienoja savu likteni ar neglīto meiču, kura viņu bija 
slimības laikā kopusi un palīdzējusi izveseļoties, un viņiem p ie
dzima meita. Bet tā bija tāltāla pagātne, to vīrieti viņa kopš tiem 
laikiem  tā arī vairs netika red zēju si. . .  Un viņa vēl vairāk ieslē
dzās savā niknumā pret visiem  — pret vīriešiem  par to, ka nebija 
starp tiem atradusi vīru, pret sievietēm  par to, ka tās bija atzītas 
par labākām nekā viņa. Un viņas izkaltušajās, kaulainajās krūtīs 
mutuļoja m ilzīgs naids pret visu pasauli, un tas viņu darīja aiz
v ien  žultaināku un neglītāku. Pat savu pašas meitu viņa ienīda,



Jo m eitene izauga smuidra un saticīga — bija pilnīgi atsitusies 
tēvā.

Turklāt meita — cik gan dažādas bija izveidojušās abu sie
viešu dzīves! — bija agri apprecējusies un kopā ar vīru, Felipi 
Arauaku, bija apmetusies Iripiši ezera krastā, Trombetasas ap
vidū, kur viņas vīram bija neliels zemes īpašums. Nabadzīte tur 
nenodzīvoja ne divus gadus: drudzis, tā apvidus pastāvīgais v ie
sis. iedzina viņu kapā, kad viņai nebija vēl ne pilnu divdesmit 
gadu. Bertrāna, kas pēc meitas kāzām, glābdamās no nelabvēlī
bas, kādu viņai izrādīja dzimtajā pilsētā, bija pārcēlusies uz dzīvi 
pie jaunajiem, tagad pēkšņi palika viena pati ar znotu, kas, pēc 
viņas domām, bija nekur nederīgs cilvēks, ar kuru viņu nekas 
nesaistīja. Tai laikā viņa jau sirga ar pusi no savām kaitēm un 
gandrīz nemaz neatstāja šūpuļtīklu, mājās itin nekā nestrādā
dama. M eitas nāve un znota otrreizējā apprecēšanās vēl vairāk 
pastiprināja vecās siev ietes vientulību, turklāt to vēl veicināja  
viņas raksturs. Viņa sāka vēl vairāk nolaisties, ieslēdzās sev ī un 
daudzas stundas pavadīja, kūpinādama pīpi, dzerdama savas ne
skaitāmās zāles un neganti gānīdamās par visiem  paziņām retajās 
sarunās ar atbraukušajiem ciem iņiem . Viņas slimības saplauka 
aizvien kuplāk un kuplāk, un retu dienu viņa neraidīja kādu uz 
mežu — lauku iedzīvotāju neizsīkstošo aptieku —  pēc augu la
pām, saknēm un zālēm.

Par ko gan vecā Bertrāna n esū d zējāsl. . .  Un, ja kāds aiz laip
nības apjautājās viņai par veselību, tad — lai dievs nedod na
baga cilvēkam! — tam bija jānoklausās visu viņas slimību garu 
garais izklāsts, kas beidzās ar vienu un to pašu bēdīgo, drūmo, 
žēlabaino raudu dziesmu:

— Vai, man pat runāt par to r ieb jas!. . .  Acīmredzot daudz 
laika vairs nav palicis. Man ir tik slikti, tik slikti, ka droši vien  
gadu vairs neizturēšu . . .  Ak vai, svētā dievmāte! Pagājušo nakti 
gandrīz jau gribēju nomirt: visas maliņas sāpēja — galva, krūtis, 
k ā j a s . . .  Domāju, nupat n o sm a k šu ... Vai, žēlīgais debesu tēvs, 
nepamet savu dieva kalponi! Ak vai, ak vai! . . .

Un šās garās gaušanās nobeigumā atskanēja griezīga, pēkšņi 
spēku atguvusi balss:

— Be-ne-di-ta! . . .
M eitene skrēja šurp. Bija, lūk, laiks iedzert kaut kādu mik

stūru . . .  Vecā sieva nosauca garu indiāņu vārdu un pieprasīja, 
jau iepriekš dusmodamās, lai uzsilda, lai nepārkarsē, lai nepa
sniedz aukstu, lai nepasniedz karstu. Nom etusies tupus aiz šūpuļ
tīkla, Benedita cilāja pudelītes un bundžiņas, meklēdama nepie
ciešam ās zāles. Ja viņai gadījās netīšām pieskarties šūpuļtīklam,



vecā sieva spalgi iespiedzās, it kā viņai būtu izdūruši cauri īlenu, 
un, paņēmusi no paklājiņa savu baismīgo pletni, no visa spēka 
plāja m eitenei pa muguru. Nabadzīte raudādama skrēja prom, un 
smagas asaras, ritēdamas lejup pa vājo sejiņu, krita indiāņu zā]u 
uzlējumā. V ecā sieviete, it kā šis darbības izvirdums būtu bijis 
viņas mūža pēdējais spēku patēriņš, ar vārgu roku nometa pletni 
un atkrita spilvenos, ar muti tvarstīdama pēc gaisa, nom ocījusies, 
izvārgusi, klusu lūgdama piedošanu no apmeklētāja, ja tāds to
brīd atradās viņai blakus. Taču pagāja tikai dažas minūtes, kad 
no jauna bija dzirdams viņas nepacietīgais šņāciens:

— Benedita! . . .
Un tā turpinājās augu dienu. V ecene sita meiteni bez kāda 

iemesla, bez jēgas, tikai tāpēc, lai ļautu vaļu savām aklajām dus
mām. Pēc pusdienām viņa līdz pulksten trijiem gulēja, un pa šo 
ilgo atpūtas laiku mazā kalponīte, ne mirkli neapsēzdamās, vājām  
roķelēm lēni šūpoja šūpuļtīklu, sargādama savas saimnieces 
miegu — dziļo un m ierīgo miegu, it kā atspēkojot viņas mūžīgo 
gaušanos. Kaut gan, ja uzklausītu pašu Bertrānu, tad viņa tagad 
izgulēja nokavēto miegu, jo nebija varējusi gulēt mokpilnajās 
naktīs, kad viņai trūcis gaisa, kad viņu m ocījušas sāpes un kad 
viņa ik brīdi trūkusies a u g š ā . . .  un modinājusi Beneditu, kas 
gulēja uz paklājiņa zem šūpuļtīkla. M eitene pietrūkās kājās un 
stāvēdama šūpoja šūpuļtīklu. Dažreiz sirmgalvei pēkšņi uznāca 
iedoma piecelties, un, pametusi šūpuļtīklu, kas vēl ilgi līgojās, 
čīkstēdams metāla āķos, viņa drūmu seju izgāja no istabas.

Tādās reizēs viņai katrā ziņā vajadzēja iedzert tēju vai kādas 
zāles karstā veidā, jo citādi sāpes nepārgāja. Viņa pavēlēja m ei
tenei iekurt uguni. V irtuve atradās pagalmā zem nojumes. M ei
tene devās necaurredzamā tumsā, trīcēdama aiz aukstuma un bai
lēm. Un, ja viņa aizkavējās kaut vai par sekundi ilgāk, nekā tas 
nepacietīgajai saim niecei likās nepieciešam s, tad bezgalīgo nakts 
klusumu pāršķēla spalgs, baismīgs pūces kliedziens, it kā pare
ģodams kādu nelaimi:

— Benedita! . . .
Un bieži vien šim kliedzienam tūdaļ sekoja pletnes šmiukstieni 

un bērna raudāšana . . .
Tai apvidū reti kāds iegriezās. Un tie nedaudzie cilvēki, ku

riem gadījās tur braukt cauri, centās izvairīties no vecās Bertrā- 
nas mājas, it kā tajā mitinātos pati nāve. Tādējādi vecajai sievai, 
kas aiz vientulības kļuva aizvien žultaināka, nebija neviena cita, 
uz ko izgāzt dusmas, kā v ien īgi mazā nabaga m eitenīte, kura 
viņai tika uzdāvināta tikpat kā kāda lieta un kuru viņa mocīja  
ar bezprātīgu, dzīvniecisku niknumu.



* * *

Vāja. trausla, bālu sejiou, kā smildziņa saules svelmē — tāda 
bija Benedita. Uz viņas mazā, tumšādainā augumiņa, kuru lejpus 
vidukļa tikko apsedza nožēlojami nātna brunciši, visvairāk dūrās 
acīs milzīgās rētas no vecās sievas pletnes. Viņas balsī, kas no 
nepārejošas saaukstēšanās pastāvīgi bija piesmakusi, trīsuļoja ap
slēptas asaras. Viņa nezināja, kas ir bērnība un bērnības prieks.

Kolīdz Beneditai apritēja septiņi gadi, vecāki viņu atdeva 
krusttēvam, kas solīja viņu iekārtot labā mājā, kur pret viņu iz
turēsies kā pret meitu. Kā pret meitu?! Viņai nekad nebija bijis 
iemīļotas lelles vai kādas citas rotaļlietas. Nekad viņa, jautri 
smiedamās, neskraidīja pakaļ taureņiem. Viņa nebija bērns, viņa 
bija lieta, nē, viņa bija lētāka par lietu, par kuru katru vecu gra
bažu, ko saimniece vērtēja augstāk nekā viņu. Viņa nezināja, kas 
ir glāsts, labākajā gadījumā viņa redzēja tikai ļaunu vienaldzību, 
bet sliktākajā — naidu un sitienus. Bet šai naidīgajā pasaulē, 
kurā viņa jau dzīvoja divus gadus un kurā pat badaini suņi nikni 
rēja viņai nopakaļ, viens cilvēks lūkojās viņā ar līdzcietību un 
sasildīja viņu ar laipnu vārdu.

Tas bija apkalpotājs indiānis. Vārdā viņam bija Zozē, bet 
iesauka Tapujo.

Zozē Tapujo bija tumša seja, viņš bija kaulains, spēcīgs vīrs 
platu un drūmu seju, kurai nepavisam nepiederējās negaidīts, 
bikls smaids. Agrā bērnībā viņu bija sagūstījusi kāda cita indiāņu 
cilts un piecpadsmit gadu vecumā pārdevusi mums jau pazīsta
majam Felipem Arauaku, kas tai laikā bija apkārtstaigājošs tir
gotājs. Pareizāk sakot, Zozē bija iemainīts pret cirvi un mārciņu 
pulvera, pasaulē viņš ienāca pa sētas durvīm, kas allaž ir tik 
plaši atvērtas tādiem kā viņš. Mierīgais, klusais indiānis Felipem 
iepatikās, un viņš to pārveda no tālā apvidus, lai padarītu par 
savu galveno palīgu mazajā, viņam piederošajā plantācijā. Tā 
Zozē Tapujo kļuva par Arauaku un vecās Bertrānas īpašumu. Kad 
atveda mazo Beneditu, indiānis uzreiz tai pieķērās kā savai meitai. 
Retu reizi, atgriezdamies no zvejas vai no meža, viņš meitenei 
nepārnesa kādu dāvanu — ienākušos augļus, mari-mari ziedu vai 
tamarinda zariņu. Parasti dāvanu viņš noglabāja pie sevis un, 
notvēris izdevīgu mirkli, nemanot iegrūda meitenei rokās.

— Nem, tas ir tev . . .  — Un viņa nekustīgajā sejā uzplaiksnīja 
tikko manāms smaids.

Mājās viņš palīdzēja meitenei virtuves darbos, skaldīja malku 
un mazgāja traukus. Kad meitene raudāja, indiāņa parasti vien
aldzīgajā sejā bija redzams apjukums, un, neprazdams labāk



izteikt, kas viņam ir uz sirds, viņš sacīja savā dobjajā, cietajā  
balsi, kurā varēja saklausīt dīvainu lūgumu:

— N erau d i. . .
Varēja just, ka viņš veco Bertrānu neieredz. Pa neaizvērtām  

durvīm viņš ne vienreiz vien bija redzējis, cik nežēlīgi vecā s ie 
v iete sita savu mazo kalponīti, un viņa acīs iedegās draudpilnas 
dzirkstelītes. Pirmajā reizē viņš bija gribējis m esties istabā un 
tūlīt pat nožņaugt nežēlīgo saimnieci, bet tad, pēkšņi zaudējis 
drosmi, savu nodomu grozīja. V iņš savaldījās. Bet vecā sieviete, 
nejauši palūkojusies uz viņa pusi, izlasīja indiāņa acīs draudus 
un arī nobijās. Roka, kurā viņa turēja pletni, sastinga gaisā, un, 
nopakaļ lēni aizejošajam  kalpam mezdama krustus, viņa ņēmās 
purpināt:

— Krusta spēks ir ar mums! Atkāpies, sātan!
Pa to laiku Zozē Tapujo risināja smagu domu, lēnām grozī

dams savas stīvās smadzenes. V iņš bija nolēm is glābt nelaim īgo  
bērnu no šās bēdīgās dzīves. Bertrāna ievēroja indiāņa pieķerša
nos m eitenītei un uzreiz sasprindzināja uzmanību . . .

Benedita, kā visi radījumi, kas nepazīst maiguma, sākumā pret 
indiāņa draudzību izturējās neuzticīgi, bet galu galā to pieņēma. 
Viņa pati nebūtu varējusi pateikt, ko sajūt pret šo drūmo pieau
gušo cilvēku — interesi, pieķeršanos vai bailes, jo  bailes bija 
galvenās jūtas, kas m eitenes sirdī bija ieperinājušās kopš mūža 
pirmajiem apzinīgajiem  gadiem. Indiāni viņa sauca par tēvoci 
Zozē un, to sastapdama, pēc turienes bērnu paraduma lūdza, lai 
tas viņu svētī. Ar bailīgām skumjām raudzīdamās tam sejā un 
pastiepdama vājo roķeli ar delnu uz augšu, it kā pēc ubagdāva- 
nas, viņa teica:

— Svētījiet mani, tēvoci 2ozē!
Viņas tumšajā dzīvē indiāņa draudzība bija mazs lodziņš, pa 

kuru iespiedās sīks, trausls gaismas stariņš, caurspīdīgs kā tau
reņa spārniņš.

Bet Zozē bija nolēm is atpestīt viņu no vecās sievas.
Grūtumu radīja tas, ka bija jāizdomā, kā savu plānu īstenot, lai 

nepaliktu nekādu pēdu, nekādu pieturas punktu meklēšanai; iz
darīt tā, lai m eitene no mājas nozustu vienā acumirkli un nem a
nāmi un lai nevienam  nerastos aizdomas par viņa līdzdalību šai 
nozušanā . . .  M eitene ievēroja, ka tēvocis Zozē, kas gan vienmēr 
bija kluss, pēdējā laikā kļuvis pavisam nerunīgs . . .

Kādu rītu Zozē Tapujo, kā parasti, izgāja no mājām. Bija zv e
jas laiks. Vadīdams savu indiāņu laiviņu, viņš v ieg li un spēcīgi 
airēja, izklaidīgi lūkodamies krāšņajā ainavā, kas pavērās apkart. 
Viņš brauca tuvu gar krastu, nepievērsdam s uzmanību zivīm, kas



gandrīz lēca ārā no ūdens vina acu priekšā, pie pašas harpūnas, 
kura bija atslieta pret laivas malu. Pēkšņi vietā, kur neviena cita 
acis, mazāk pieradušas pie Amazones krastu m ežonīgās dabas, 
nebūtu ievērojušas ne mazāko gaismas spraugu blīvajā meža 
sienā, kas pienāca pie paša ūdens, viņš spēji iegrieza laivu, stūres 
vietā lietodams lielu, plakanu airi, šaurā attekā, kas bija aizslēpu
sies aiz kupla, zaļa aizsega. Stiprajai rokai paklausīgā, vieglā  
laiva iebrauca zem nokareno zaru velves, svērdamās uz sāniem  
un piesmeldamās ar ūdeni. Pieliecies 2ozē ar vienu aira vilcienu  
ievadīja laivu šaurajā upes attekā.

Pārrāvusi pirmo, visstiprāko kopā saķērušos lapu aizsegu, laiva 
iebrauca ezeriņā, kas bija izplūdis meža biezoknī pēc paliem. A p
plūdušais mežs, paceldam ies no ūdens gariem, slaidiem, grubu
ļainu, tumši brūnu mizu klātiem stumbriem, stāvēja kā miroņu 
valstības sargs. N o augstajiem zariem līdzīgi fantastiskiem spalvu  
pušķiem nokarājās dzīvi, dažāda resnuma un garuma pavedieni, 
sākot ar tievajiem  tīteņiem un beidzot ar resnajām liānām, atspo
guļodamies nekustīgajos, melnajos ūdeņos bezgalīgiem  čūskvei- 
dīgiem līčločiem . Vēl citas liānas stiepās no zara uz zaru, no 
stumbra uz stumbru, savijoties un sakrustojoties augšā kā kuģu  
tauvas. Stumbrus un zarus klāja kupli saauguši parazītaugi; bieza 
sūna lieliem  zaļiem plankumiem sedza tumšbrūno mizu. Tur, 
augšā, zaļumi izveidoja necaurredzamu velvi, un zem tās izlietā 
skumīgā puskrēsla, savienodam ās ar šās drūmās vietas dziļo 
klusumu, piešķīra nedzīvajam ezeram tādu kā baismīgumu.

Ar Tapujo ciltij piem ītošo veiklību 2ozē brauca arvien tālāk, 
vadīdams savu laivu fantastiskiem līčločiem  starp visiem  šiem  
stumbriem, kas slējās ārā no ūdens, nevienu no tiem neaiz
ķerdams.

Airi viņš nolika laivas dibenā un, pieķerdamies te liānai, te 
zemu nolīkušam zaram, te grumbuļainam koka stumbram, virzī
jās uz priekšu grūdieniem un rāvieniem , dažreiz arī pats gulda
mies laivas dibenā, lai pasargātu galvu no šā juceklīgā pinuma.

Pēkšņi kaut kas, pēc izskata kā viena no šīm liānām, varbūt 
tikai resnāka, nejauši aizskarta ar laivas malu, spēji attinās uz 
pussatrunējuša, veca, plūdu izgāzta koka stumbra un nosvilpa  
gaisā uz indiāņa pusi. Tā bija milzu sukurižu — visbriesm īgākā  
Jaunās pasaules čūska. 2ozē, kas to ieraudzīja tikai tad, kad tā 
bija izslējusies lēcienam, tikko paguva atraut laivu mazliet atpa
kaļ. Bet no spējā grūdiena viņš zaudēja līdzsvaru un, atsities pret 
pakaļgalu, apsēdās laivā.

Čūskas lēciens bija labi aplēsts: 2ozē juta, ka tās ķermenis 
gandrīz skar viņa seju.



Paskatījies uz to vietu, kur čūska it kā peldēja gaisā, viņš 
ieraudzīja, kā tā saspringa, izliekusi kaklu, izšāvusi šķelto mēli, 
draudīgi lūkodamās uz cilvēku, stingri apvijusies ar asti ap otru 
kritušu koku. 2ozē satvēra airi, gatavs steigšus atkāpties. Čūska, 
ieraudzījusi, ka cilvēks kaut ko savicina, juta, ka tai draud bries
mas, un, vēl vairāk saniknojusies, sparīgi uzšāvās gaisā. Bet laiva, 
ko dzina spēcīgs airis, bija jau aizpeldējusi prom no bīstamās 
sastapšanās vietas. Kā spoža bulta nosvilpdama pakaļ, čūska 
ieurbās laivas smailajā pakaļgalā un, tur ieķērusies, pameta savu  
vareno asti uz indiāņa pusi, apvīdamās ap roku, kurā viņš turēja 
airi. Tad, pacēlusi galvu ar atvērto, šņācošo muti, vēlās virsū 
2ozē. Ar labo roku aizsargādams seju, 2ozē veikli sakampa ar 
kreiso roku nikni garām slīdošo ķermeni, un spilgtā, dzīvā spi
rāle tagad raustījās stiprajos vīrieša pirkstos, kurus briesmas bija 
padarījušas dzelžainus kā knaibles.

Un pēkšņi čūska palaida vaļā viņa labo roku ar airi . . .  Taču 
2ozē uzreiz saprata, ka tā ir tikai viltība. Raibā bulta tagad bija 
notēmēta uz viņa kaklu, lai, to ar tēraudcietajiem gredzeniem sa
spiežot, ienaidnieku vienā acumirklī nožņaugtu. 2 ig ls kā doma, 
tikko sajuzdams, ka mezgls, kas bija savilkts ap viņa roku, kļūst 
vaļīgāks, 2ozē izdarīja pēdējo mēģinājumu uzvarēt viltīgo ienaid
nieku — ar milzu spēku viņš p ielieca drausmīgo galvu pie laivas 
dibena un uzmina tai ar kāju. Un īstā laikā: čūskas aste jau locī
jās ap viņa kaklu, slīdēja zem rokas, lai samestos mezglā viņam  
aiz muguras. Bet čūska nepaguva īstenot savu viltīgo nodomu: 
smagā indiāņa pēda spieda viņai galvu, un viņas spēki izsīka. 
2ozē aši izrāva no sēdekļa apakšas savu īso zvejnieka dunci un 
nocirta drausmīgo galvu. Gredzens atdarījās, garais, melnais ķer
menis bezspēcīgs iekrita ū d e n ī. . .  Galva ar šķelto mēli palika 
laivas dibenā un vēl raustījās . . .

Kad kauja bija beigusies, 2ozē mierīgi turpināja savu ceļu  
cauri applūdušā meža pinumiem, visbiezākos brikšņus pārvārot 
ar apbrīnojamu attapību. Nonācis līdz sauszemei, viņš izlēca no 
laivas, aizvilka to pa krasta tumšajām smiltīm tālāk no ūdens, 
bet čūskas galvu aizmeta dziļi meža biezokni.

Tā vajadzēja: lai galva un ķermenis nesavienotos un čūska 
atkal nekļūtu dzīva — viņš bērnišķīgi turējās pie šī tautas ticē
juma. Izpildījis senatnīgo paražu, viņš paņēma savu dunci un 
devās meža dziļumā, cirzdamies cauri zaļajam mūrim, sperdams 
soļus pa kritušo lapu un zaru paklāju, kas krakšķēja zem viņa 
platajām pēdām.

. . .  Tovakar, kolīdz satumsa, Arauaku namā, kā parasts, visi 
izklīda pa savām istabām. Bertrāna nem ierīgi grozījās savā šupuļ-



tīklā, nojauzdama bezmiega nakti. Šodien visas viņas sāpes kā 
norunājušas uzbruka viņai reizē. Viņa tā vaidēja, ka bija bail 
klausīties. Starp citu, viņa pati apzinājās savu kļūdu: nevajadzēja  
tik daudz ēst. Pusdienām, kurās pasniedza zivis un mandarīnus 
un kurās jau tā bija smaga barība, viņa vēl uzdzēra virsū glāzīti 
vīna, kas bija darināts no tukumpalmas riekstiem, — tīru indi. 
Tad nu tagad nabadzīte mocījās ..  .

Sāpju plosīta un mocīdamās ar bezmiegu, viņa metās vai traka 
aiz dusmām, redzot, ka viņas kalponīte cīnās ar snaudienu, iekār
tojusies šūpuļtīkla galvgalī, kur sēdēja kopš pašas pusdienas. Un, 
satvērusi pletni, sirm galve ar žiglu, mežonīgu kustību nolaida to 
pār noliekto, šauro muguru.

— Nolādētā sliņķe! Es vai mirstu nost, bet šī gul! Tūlīt pat pa
ņem krūzīti un uzvāri man sizala tēju! — Un sāka vaimanāt:
— Ak, svētais Luis Gonzaga, nepamet mani, g rēc in iec i. . .

Benedita izgāja ārā raudādama un trīcēdama, cieši turēdama 
rokā metāla krūzīti. Pēkšņi no tumsas viņai pretī nāca 2ozē Ta- 
pujo. V iņš meiteni jau sen gaidīja, paslēpies aiz pavarda virtuvē, 
kas bija ierīkota pagalmā zem noplukušas nojumes, un vēl vairāk 
nobaidīja jau tā līdz nāvei pārbiedēto Beneditu. Bet viņa nepa
guva ne iekliegties, kad indiānis, cenzdam ies savu dobjo, rupjo 
balsi padarīt cik vien iespējam s maigāku, pateica savu parasto 
«neraudi» un, zemu pieliecies, čukstēja viņai kaut ko ausī. Pēc 
sarunas, kas ilga dažus mirkļus, 2ozē ar savu spēcīgo roku uzcēla 
meiteni sev plecā un ātriem soļiem devās uz melno, robaino meža 
mūri, kas zem zvaigžņu pārpilnām debesīm slējās gandrīz uzreiz 
aiz mājas . . .

Nepagāja ne piecpadsmit minūšu, kad ļaudis izdzirdēja čerk
stošo vecenes balsi, kas nikni kliedza:

— Benedita! Benedita!
Ar to bija aprasts, un neviens tam nepievērsa uzmanību. Bet 

pa to laiku indiānis gāja aizvien dziļāk un dziļāk tumšajā bie
zoknī, nesdams uz pleca pārbiedēto meiteni.

Benedita trīcošām rokām ķērās ap tēvoča 2ozē kaklu, aizm ie
gusi acis, lai neredzētu baismīgo meža tumsu. Pēc kādas stundas 
viņi jau bija sasnieguši to vietu, kur mežezera krastā indiānis 
bija atstājis savu laivu. Viņš iesēdināja meiteni laivas dibenā un, 
paņēmis plakano airi, sāka irties uz lielā ūdens pusi. Viņu vadīja 
nemaldīgs instinkts un seno cilšu iedzimtā gudrība, kas zem  
tumšā zaru juma resno stumbru blīvajā karkasā aiz necaurre
dzamā liānu mudžekļa viņam aizstāja gaismu. Kad mežezers bija 
palicis aiz muguras, indiāņa nekustīgajā, kvadrātveida sejā uz
plauka apmierinājuma smaids, dīvaini pavērdams viņa allaž cieši



sakniebto muti un atsegdams baltos, stipros zobus. Viņš spēcīgi 
pāršķēla ar airi kluso, rāmo ūdeni un ar rāvienu grūda laivu uz 
priekšu, it kā izšaujot bultu no indiāņu loka.

Bet nupat pamestajā mājā vecā Bertrāna piesmakušu balsi plo
sījās savā šūpuļtīklā, pūzdama un elsdama aiz dusmām. Ļaudīm, 
kas beidzot uz viņas kliedzieniem bija atskrējuši, viņa varēja 
tikai aizsmakušā balsī nošņākt, lai tie nekavējoties meklē rokā 
Beneditu. Izmeklējās pa malu malām, bet tā ari neatrada, un visu 
atlikušo nakts daļu vecene vaimanāja un kliedza, ka, tiklīdz bēgle 
būs atrasta, viņa to savām rokām nogalēs.

* #

Vietējais tiesnesis, resns, maza auguma plikpauris, cēli ienāca 
zālē un apsēdās starp prokuroru un rakstvedi pie garā galda, kas 
bija apklāts ar zaļu, apdilušu tūku ar dzeltenām bārkstīm un pār
dalīja telpu divi daļās. Paņēmis vara zvaniņu, viņš to spēji pa
kratīja, piepildīdams tiesas zāli spiedzīgām skaņām.

Tiesnesis bija drūms, viņa pierē bija iegūlušas īgnas krunkas. 
Nu jau  piecas dienas, kopš viņam liek stīvēt virsū šo melno ties
neša mantiju un šauro, veco fraku, kurā viņš nevar lāgā paelpot 
un kuru  arī gandrīz nemaz nav lietojis kopš viņas tālās dienas, 
kad viņš stājās amatā, — un viss tikai tādēļ, lai kvernētu tiesā 
bezgala garas stundas, kad visiem skaidri redzams, ka šai gadī
jum ā tas ir pilnīgi velti, jo vēl līdz šim nav izdevies sadabūt kopā 
vajadzīgo skaitu zvērināto: bija ar mieru ierasties tikai pilsēt
nieki, jo  zemnieki aizņemti ar kakao ražas novākšanu un negrib 
atrauties no darba.

Tiesnesis nolika zvaniņu atpakaļ uz galda blakus tintnīcai un 
pārlaida skatienu pār zāli — aukstu telpu ar nolupušām sienām, 
ko klāja brūni mitruma plankumi. Viņam likās, ka šodien te ir 
vairāk  ļaužu. Smagajos krēslos gar sienu vienā pusē bija izvieto
jušies pilsētnieki, kas izturējās brīvi un vaļīgi, sarunājās un smē
jās, draudzīgi nevērīgiem rokas mājieniem sasveicinājās ar tiesas 
ierēdņiem un ar vieglu galvas palocīšanu apsveica tiesnesi. Viņu 
akurāti pašūtie svārki brīvi apņēma augumu un izgludinātās bik
ses — vairākumam baltas — ar nevainojamo vīli no augšas līdz 
apakšai, ar šauro atloku sniedzās līdz spoži uzspodrinātām kur
pēm. Otrajā pusē sēdēja zemnieki, kurus nekļūdīgi varēja pazīt 
pēc neveiklajām pozām, stūrainajām kustībām, apmulsušā smaida 
un arī pēc apģērba. It kā iesprausti savos krēslos, smagajos stul- 
meņos ieautās kājas taisni nolikuši uz maza grīdas kvadrāta, viņi



sēdēja, iespīlēti neierastās pilsētnieku drēbēs, kuras apvilka vfe'* 
nīgi retajās svētku, tiesas vai vēlēšanu dienās, kad gribot negri
bot jābrauc uz pilsētu. Biezie vilnas vai kokvilnas garie kamzoli, 
izvilkti dienas gaismā no ģim enes lādēm; spilgti raibas vestes, 
pār kurām solīdi karājās ķēdītes no neīsta zelta, kuras droši vien  
bija pirktas kā īsta zelta; tīrie rupja audekla krekli, rūpīgi izglu
dinātās nātna ūzas un galvenais — pamatīgi nospodrinātie stul- 
meņi, no kuriem visa istaba smirdēja pēc taukiem, — tas viss lie
cināja, ka viņi uzcirtušies kā svētdienā. Matus viņi bija sazieduši 
ar ellu, lai tie nestāvētu gaisā, un šai otrai asajai smakai, kas 
plūda no viņiem, jaucās klāt vēl trešā — lēta odekolona vai paš
taisīta rožūdens smarža. Daži, nespēdami ilgi izturēt apavus kājās, 
pieraduši pie brīvas saskares ar zemi, paklusām bija stulmeņus 
noāvuši un uzmanīgi pabāzuši zem krēsla, bikli pierāvuši klāt 
biezās, rupjās un loti raibās zeķēs ieautās kājas. N eveikli, sāniski 
sēdēdami savos krēslos, viņi visi svīda tikpat kā no saules sv e l
mes, jo  jutās pusaizžņaugti ar stīvajām apkaklītēm un puķotām  
kaklasaitēm, kas fantastiskā mezglā sasietas zem pašas rīkles. Ik 
brīdi viņi slaucīja no pieres sviedrus ar lielu katūna mutautu, 
kuru pēc tam, rūpīgi uz saviem  ceļiem  salocījuši, ielika uz bla- 
kuskrēsla uzliktajā platmalē, kas bija pagriezta ar dibenu uz 
augšu.

Un abas klātesošo rindas, gan pilsētnieki, gan laucinieki, acu 
nenovērsdami, lūkojās uz vienu cilvēku — apsūdzēto, kas sēdēja  
uz maza soliņa starp diviem  netīrās formas drēbēs ģērbtiem poli
cistiem pie maza galdiņa, kurš ari bija apklāts ar zaļas drānas 
gabalu. Satraukti sačukstēdamies, cilvēki cits citam rādīja uz 
viņu.

Sis cilvēks bija 2ozē Tapujo. Saglabādams sejā savu parasto 
nekustīgumu, viņš m ierīgi sēdēja un acīmredzot bija vienaldzīgs 
pret visu  šo tiesnešu piņķerēšanos. V iņš tikai reizēm pakustināja 
rokas un ari vairāk tāpēc, lai pakasītu galvu, vai pārcilāja kājas, 
kas bija notirpušas no sēdēšanas uz neērta sola, kurš bija par 
šauru viņa cilts vīram, kas pieradis pie brīvas dzīves nepārre
dzami plašos mežos.

Tiesnesis, ērti atgāzies savā atzveltnī, pagriezās pret rakstvedi, 
izkaltušu, apvalkātos svārķeļos ģērbtu vīreli, un sacīja;

— Senjor, nolasiet zvērināto sarakstu.
Rakstvedis piecēlās, atšķīra nosmulētu burtnīcu un, pārbraucis 

ar puscaurspīdīgās rokas dzeltenajiem  nagiem  pa cietajiem , re
tajiem matiņiem, kas bārdas vietā slējās gaisā uz smailā zoda, 
sāka piesmakušā balsī lasīt garo sarakstu ar uzvārdiem, kuri pa 
lielākai daļai bija aizgūti no svētajiem  rakstiem vai, pareizāk



sakot, no ilustrētā kalendāra, kas domāts lietošanai mājās un sa
biedriskās dzīves vajadzībām. No zvērināto rindām skanēja ne
skaidri, dažādās balsīs izdziedāti «šeit» un «ir». Pa to laiku tiesne
sis izklaidīgi skaitīja četrkārt salocītus papīriņus, kurus ņēma ārā 
no savāda, zaļdzelteni svītrota trauka, kas izskatījās pēc kapa 
urnas, un ar apbrīnojamu, flegmatisku mieru izkravāja uz tintes 
traipiem nosmulētā zaļā tūka.

Konstatējis klātesošo precīzu skaitu, tiesnesis no jauna salika 
papīriņus kapa urnā:

— Četrdesmit astoņi. Uzmanību! Sākam lozēšanu.
Tikko viņš šos vārdus bija izteicis, atdarījās tiesas zāles zemās 

durvis, pa kurām ar pūlēm iespraucās milzīgi garš mulats pinkai
niem matiem, kurš, klibodams ar slimo kāju, kas bija aptīta ar 
lupatu, veda aiz rokas glītā, brūnā uzvalciņā tērptu gadus sešus 
vecu zēnu ar kārtīgi atpakaļ sasukātiem matiņiem uz mazās, bā
lās galviņas. Tiesnesis nolika viņam priekšā savu urnu un, to sa
kratījis, teica:

— Velc.
Zēns, kas līdzīgā ceremonijā nepiedalījās pirmo reizi, iebāza 

kalsno roķeli urnā un sāka ņemt ārā papīriņus, atdodams tos 
tiesnesim, kas skaļi nolasīja katrā zīmītē uzrakstīto vārdu. Pēc 
dažiem vārdiem prokurors, kaš vēl nesen bija students, ar zelta 
pensneju uz plānā deguna vai aizstāvis, kalsns jauneklis ar ma
zām, spriganām actiņām, kategoriski atsaucās:

— Noraidīts.
Zemnieki saskatījās, pukodamies, ka visi noraidītie ir švītīgie 

pilsētnieki. Bet viņiem, nelaimīgajiem, būs te visu dienu jāsvīstl 
Un tiešām — zvērināto padomi izveidoja no divpadsmit vienkārša 
izskata, gausiem un smagnējiem vīriem; uzreiz varēja redzēt, ka 
tie ir laucinieki. Bet pilsētnieki, skaļi trokšņodami, atstāja tiesas 
zāli, raidīdami zobgalīgus smaidus ap stūri apvestajiem dieva do
tajiem cilvēciņiem un pateicības pilnus skatienus prokuroram un 
aizstāvim, kuri viņus bija atbrīvojuši no tik garlaicīga darba.

Nelaimīgie likteņa izredzētie sāka ieņemt vietas istabas otrā 
galā pie garā galda, bez kādas etiķetes likdami tam virsū elko
ņus. Daži tomēr centās saglabāt svinīgumu, kāds piemīt tiesas 
spriedēja augstajai misijai, un, acu nenolaizdami, raudzījās uz 
apsūdzēto, it kā pūlēdamies saskatīt šai nekustīgajā, bezkaislīgajā 
bronzas sejā skaidru pierādījumu par pastrādāto noziegumu.

Tiesnesis zvērinātos izsauca pa vienam. Viņš stāvēja, taisni 
izslējies, starp prokuroru un rakstvedi, kas arī stāvēja taisni un 
svinigi, turēdams izstieptajā rokā mazu, prusaku apgrauztu bi-



belīti melnā ādas sējumā ar Ņujorkas bibeles biedrības zīmogu 
un teikdams zvēresta vārdus:

— «Zvēru, ka runāšu taisnību un tikai taisnību, paklausot vie
nīgi dievam un likumam. Zvēru, ka atdošu savu balsi par tais
nību un ar visu atklātību izteikšu savu spriedumu šajā lietas iztie
sāšanā. Z v ē ru . . .»

Uzmanīgi tuvodamies un uzlikuši sacietējušās, tumšās rokas 
uz norādītās svētās grāmatas, zemnieki it kā negribīgi izspieda 
caur zobiem tiesneša gaidīto atbildi:

— Zvēru.
Un cienīgi gāja atpakaļ uz saviem krēsliem, cits citam uzgrūz

damies un smagi vilkdami savus milzīgos stulmeņus.
Pabeidzis zvēresta ceremoniju, kad visi zvērinātie jau atkal 

sēdēja kā olekti norijuši, tiesnesis deva zīmi apsūdzētajam, lai tas 
pienāk klāt.

Zozē neveikli piecēlās un piesardzīgi piegāja pie garā, ar za|u 
tūku pārklātā galda.

— Tev jāatbild uz jautājumiem, kurus es uzdošu, — indiāni 
uzrunādams, sacīja tiesnesis. — Atbildi skaidri, nestomies un 
runā patiesību. Saprati?

Apsūdzētais klusēja.
Tiesnesis sāka pratināšanu:
— Kā tevi sauc?
Indiānis domīgi klusēja, it kā šo vienkāršo jautājum u nebūtu 

sapratis.
— Kā sauc? — tiesnesis jautāja.
— Zozē.
Tiesnesis turpināja pratināšanu tādā pašā garā:
— Vai tu zini, par ko tevi apsūdz un kāpēc tu esi šeit?
— Es . . .
— Zini?
— Zinu . . ,
— Vai tu zini, ka tevi apvaino, ka tajā dienā, — un tiesnesis 

minēja pastrādātā nozieguma dienu un stundu, — tu nolaupīji un 
nogalināji mazgadīgo Beneditu, senjora Felipes Arauaku krust
meitu?

— E s . . .
— Vai tas ir taisnība?
Indiānis klusēja.
— Pastāsti tiesai, kā tas viss bija.
Indiānis kādu brīdi stāvēja klusēdams, ar tādu kā smaidu bie

zajās lūpās, uzmanīgi skatīdamies uz zemi un giozrdams nemieri*



gajos pirkstos savu salmu platmali. Tad, nepakustēdamies un ne
paceldams acu, sacīja kā cilvēks, kas atzīstas niecīgā pārkāpumā:

— Es jau pateicu otram baltajam . . .
«Otrs baltais» bija policists, kas 2ozē Tapujo bija aizturējis.
— Jā, bet vajag pastāstīt no jauna.
Indiānis atkal brīdi klusēja, neizdzēsdams sejā mulso smaidiņu. 

Tad, brīdi vilcinājies, paklausīdams tiesneša neatlaidīgajai prasī
bai, pastāstīja:

— Es viņu nolaupīju, gribēju paslēpt. Naktī viņai mežā bija 
bail, tumšs. Viņa sāka kliegt. Un tad es viņu nositu un līķi aiz
vedu ar laivu, lai apraktu Urua-Taperas klajumā.

— Un apraki?
— Jā, apraku un uzliku krustu, lai atrastu to vietu.
— Kas tevi mudināja pastrādāt šo noziegumu?
2ozē, jautājumu nesapratis, klusēdams raudzījās tiesnesi. Ta3 

uzskatīja par nepieciešam u izteikties skaidrāk:
— Kāpēc tu šo bērnu nositi?
Par spīti tiesneša neatlaidībai, indiānis klusēja, un nebija ne

kādas iespējas izdabūt no viņa vēl kādu vārdu. No šās neauglīgās 
cīņas noguris, tiesnesis pratināšanu pārtrauca, pavēlēdams — pēc 
paša 2ozē klusa lūguma — rakstvedim parakstīties apsūdzētā 
vietā par viņa liecību, pēc tam lika 2ozē atgriezties uz sava sola 
un rakstvedim nolasīt apsūdzības aktu.

Rakstvedis p iecēlās un, pārbraucis čirkstošiem, dzelteniem na
giem  pār retajiem bārdas matiņiem, uzsāka lasīšanu, aizķerdamies 
un nepavisam nevēlēdam ies ievērot punktus, komatus un citus 
sīkumus, kas nevajadzīgi piegružo tiesas dokumentus:

— «Tādā un tādā dienā, tādā un tādā m ēnesī tūkstoš astoņi 
simti tādā un tādā gadā pēc Kristus dzimšanas tāda un tāda štata 
tādā un tādā apgabalā indiānis 2ozē, uzvārdā Tapujo, būdams 
Felipes Arauaku kalps, nolaupīja no Felipes Arauaku mājas viņa 
m azgadīgo krustmeitu, nosita to un apraka apvidū, ko sauc par 
Urua-Taperas klajumu, netālu no pastrādātās slepkavības vietas, 
ko arī apstiprināja paša augšminētā noziedznieka 2ozē Tapujo 
atzīšanās.»

Izstiepuši kaklus, zvērinātie centās notvert kaut vai dažus vār
dus, kas burbuļodami vārījās uz rakstveža lūpām. Viņi tajā lūko
jās vaļējām mutēm, uzlikuši elkoņus uz galda vai atspieduši zodu 
uz rokas, kas gliem ežnīcas veidā bija pielikta pie auss, lai labāk 
dzirdētu. A izvien  vairāk steigdamies, rakstvedis līdz ar siekalām  
meta zālē liecinieku liecības, labākajā gadījumā bez punktiem un 
komatiem, bet sliktākajā — bez prepozīcijām un saikļiem, arvien  
biežāk garos periodus nobeigdam s ar plaši pazīstamo formulu



«u. t. t. u. tml.». Liecinieki bija: neviens cits kā vairākkārt šeit 
pieminētais Felipe Arauaku, kas tiesai netika pateicis nekā jauna 
salīdzinājumā ar to, kas mūsu lasītājiem jau zināms; viņa jauniņā 
sieva, kas arī nespēja pielikt klāt nekā jauna, kaut gan iedrošinā
jās piesardzīgi ieminēties par vecās Bertrānas smago raksturu; 
vidēja vecuma indiāniete, Arauaku mājas strādniece, kas šo 
tumšo lietu ne par kripatiņu nepadarīja gaišāku; kāds cits indiā
nis, netālu dzīvojošais zvejnieks, kura liecība bija noderējusi par 
noziedznieka arestēšanas iemeslu, jo viņš bija ieradies pie Feli- 
pes, lai pastāstītu, ka tās dienas vakarā, kad bija nozudusi Bene- 
dita, dodamies tambaku zvejā, mežezera krastā, kur ir daudz šo 
lielo zivju, viņš ieraudzījis visapslēptākajā vietā krastā izvilktu 
laivu bez zvejas piederumiem. Atcerējies, ka no rīta redzējis 
Zozē iznākam no mājas, un aptvēris, ka šī vieta atrodas netālu, 
zvejnieks, runājot viņa vārdiem, «stipri izbrīnījies». Tas bija viss, 
ko varēja parādīt liecinieki, ja var ticēt papīra lapai, kuru nupat 
beidza lasīt darbvedis.

Visi liecinieki tiesai vienprātīgi apgalvoja, ka krusttēva mājā 
pret Beneditu izturējušies labi, ka pats krusttēvs esot vienkāršs 
un krietns cilvēks. Bet ka ari indiānis Zozē Tapujo pret meiteni 
bijis labs un, kā vien varēdams, tai palīdzējis. Vecā Bertrāna ne
bija varējusi tiesā ierasties liecības nodošanai savu daudzo kaišu 
dēj un nebija uzskatījusi par vajadzīgu apskatīt pastrādātā no
zieguma vietu, jo noziedznieks pats bija atzinies. Starp citu, tiesa 
pati viņu labprāt bija atbrīvojusi no šiem abiem pienākumiem.

Darbvedis turpināja lasīšanu, piepildot zāli vienmuļām, sēco
šām skaņām. Tiesnesis sačukstējās ar prokuroru — acīmredzot 
par kaut ko jautru, spriežot pēc viņu aprautajiem, daudznozīmī
gajiem smiekliņiem un šķelmīgās acu mirkšķināšanas. Skatītāji1 
bija sastinguši vaļējām mutēm, vai nu par varītēm klausīdamies, 
vai atvērtām acīm snauzdami. Daži ziņkārīgie bija iebāzuši galvu 
pa durvīm, bet tūdaļ pat atrāvās atpakaļ, redzēdami, ka ir pama
nīti, taču drīz vien atkal parādījās. Noguruši taisni sēdēt un uz
manīgi klausīties, zvērinātie savos krēslos iekārtojās ērtāk, gan« 
drīz vai uzgriezdami muguru lasītājam, — pēc tiesneša parauga, 
kurš, kā viņi domāja, šeit tomēr bija pats galvenais. Viņi klusām 
sarunājās — par kakao ražu, par šāgada cenām un par politiku. 
Tiesas zālē dīkdamas lidoja mušas. No āra ieplūda smaga tveice, 
divas garas saules strēles bija iespiedušās caur logu rūtīm, un 
ēkas dakstiņu jumts pārkarsis sprakšķēja kā ceplī apdedzināmie 
ķieģeļi. Bālais jauneklis, kas pirmo reizi uzstājās par aizstāvi tie
sas procesā, sēdēja pie sava vienkāršā galdiņa, saspringti seko
dams amata personai, kura nolasīja dokumentu, bet, vai nu nogu



ris no tik neatlaidīgas skatīšanās, vai arī šās dienas tveices uz
veikts, beidzot neatkarīgi no savas gribas galīgi aizvēra jau sen 
ciet krītošās acis un izmeta no pirkstiem zīmuli, ar ko savā burt
nīcā bija rakstījis piezīmes. Pie durvīm sardzē stāvošie zaldāti 
aizsnaudās, cieši aptvēruši šautenes. Un vienīgi apsūdzētais sē
dēja mierīgi un taisni, būdams pati uzmanība, klusām klausīda
mies nesaprotamajā penterī, ko lasīja rakstvedis. Viņa seja, bū
dama, kā allaž, nekustīga, nekā neizteica.

Beidzot lasījums bija galā. Kad pēdējās vienmuļās skaņas, kas 
tik ilgi bija pildījušas zāli, apklusa, iestājās pēkšņs un dziļš klu
sums, ko pārtrauca tikai pēdējie vārdi, kurus izrunāja zvērinātie 
un tiesas vīri, kas nebija paguvuši pārtraukt savu sarunu. Bet drīz 
visi jau sāka stumdīt krēslus, ērtāk iesēzdamies, un tiesnesis, pār
braucis ar roku pār spīdīgo kailo pauri un apslaucījis galvvirsu 
ar sasmaržotu mubautu, jautāja abām pusēm, vai tās vēlas vēlreiz 
noklausīties liecinieku liecības.

— Es to neuzskatu par nepieciešamu, — norādīja prokurors,
— manuprāt, šī lieta ir skaidra.

Visi bija vienis pratis. Vārdu deva sūdzības ierosinātājam.
Prokurors piecēlās, izņēma no kabatas mutautu un, tuvredzī

gām neizteiksmīgām acīm raudzīdamies uz zvērinātajiem, kas bija 
sasēdušies gar galdu, sāka spodrināt aceņu stiklus. Rūpīgi pār
baudījis stiklu spodrību, atkal un atkal piebāzdams stiklus pie 
acīm, viņš no jauna uzlika acenes uz deguna, sagrieza uz augšu 
ūsas un noslaucīja lūpas un rokas mutautā, kuru pēc tam, kārtīgi 
salocījis, iebāza kabatā. Un sāka:

— Tiesneša kungs! Zvērināto kungi! Cienījamā publika!
Resnais vīrs, kas snauda, nolaidis galvu uz krūtīm, uztrūkās

no miega — pie viņa griezās augsta amata p e rso n a . . .  Kāds pus
ducis cilvēku, kas tobrīd atradās citās istabās un gaiteņos muni
cipalitātes ēkā, kur notika liesa, kāpdami cits citam uz papēžiem, 
zoles čīkstinādami, ienāca zālē un centās apsēsties tuvākajos 
krēslos, lai labāk dzirdētu sava apvidus jauno prokuroru, kurš, 
kā daudzi izteicās, esot loti izglītots cilvēks un lielisks orators. 
Viens otrs bija apstājies durvīs, no kurienes, starp citu, arī viss 
bija dzirdams. Prokurors saprata, ka tieši viņš ir visu klausītāju 
uzmanības centrā, un pūlējās nepievilt publikas cerības un nostip
rināt jaunajā vietā savu reputāciju. Pēc īsa vispārīga ievada, kas 
bija pārpilns juridiskiem terminiem, viņš sāka lasīt savu apsūdzī
bas runu, kurā lūkoja pierādīt, ka apsūdzētais Zozē Tapujo — 
viņš minēja nozieguma izdarīšanas laiku un vietu — patiešām no
sitis mazgadīgo Beneditu. Viņš varot pierādīt, prokurors teica, ka 
noziedznieks pastrādājis noziegumu, lietodams pret upuri spēku;

no



tālāk viņš varot pierādīt, ka šai lietā ļaunprātīgi izmantota uzti
cība; bez visa pārējā viņš varot pierādīt, ka noziegums pastrādāts 
vainu pastiprinošos apstākļos, kas reģistrēti kriminālkodeksa seš
padsmitajā, pirmajā, ceturtajā, sestajā, astotajā, devītajā, desmi
tajā, divpadsmitajā un piecpadsmitajā pantā: un sakarā ar augš
minēto viņš pieprasot, lai noziedznieks tiktu sodīts pēc minētā 
kodeksa simt deviņdesmit otrā panta.

Prokurors nolika uz galda lapiņas, kas drebēja viņam rokā, un, 
pārbraucis ar smalku batista mutautu pār bālo pieri, skanīgi iz
runāja apsūdzības runas pirmos, traģiski izskanošos vārdus.

— Cienījamie senjori!
Šiem vārdiem sekoja īsa p a u z e . . .  Sākās apsūdzības runa. Tā 

bija tā pati retoriskā un amortā daiļrunība ar bargiem īpašības 
vārdiem, satriecošiem darbības vārdiem, pazemojošiem un iznī
cinošiem lietas vārdiem, daiļrunība, kuru tik varonīgi izgāž uz 
galvas kaut kādam nejauši viņu ķetnās nokļuvušam nabaga cilvē
kam pārcentīgie tiesas kalpi ar nolūku pārsteigt pastulbo publiku, 
kas šo tukšo vārdu plūdus notur par oratoru mākslas kalngalu. Ja 
kaut uz mirkli noticētu jaunajam prokuroram, mēs būtu pārlie
cināti, ka visā pasaulē nav atrodams bīstamāks cilvēks par in
diāni 2ozē Tapujo. Šis vīrs, kuru dižciltīgais Brazīlijas pilsonis, 
priekšzīmīgas saimniecības īpašnieks Felipe Arauaku bija izglābis 
no alkatīgajiem mežoņiem, kas atrodas pirmatnējā attīstības sta
dijā un savu gūstekni vai, pareizāk sakot, vergu nežēlīgi eksplua
tēja, bija izglābis tāpēc, lai ievestu kā pašu cilvēku savas ģimenes 
cēlajā klēpī, — šis aplaimotais cilvēks, samaitāta instinkta, ļaun
darības instinkta vadīts, kas diemžēl tik bieži minēts tiesu hronikā, 
nakts tumsas aizsegā nolaupījis mazu meitenīti, eņģelim līdzīgu 
radījumu, kas bija viņas audzinātāja un krusttēva lielākais dzīves 
iepriecinājums un m ē r ķ i s . . .  Uzkāpis šai daiļrunības virsotnē, 
prokurors krietnu brīdi pauzēja, šo pauzi tūdaļ izskaidrodams ar 
milzīgo smagumu, kas krūtīs sakrājies aiz sašutuma.

— . . .  Un ieveda viņu neizbrienamā meža biezoknī, kurā ne
kad nav tikusi sperta cilvēka kāja un kuru šim negantajam ja 
guāram, — orators norādīja uz Zozē, kas ar lielu uzmanību klau
sījās, — nekad nevajadzēja pamest, jo  tādiem kā viņš nav vietas 
civilizētajā sabiedrībā, un tur, ļaunprātīgi izmantodams nelaimīgā 
bērna uzticību, viņš remdēja savu iedzimto asinskāri. Jā, senjori, 
šis zvērs cilvēka izskatā, šis zvērs ar melno sirdi, kurš sēž jūsu 
priekšā . . .  — Un, pilns svētu dusmu, par kurām šejienes tiesas 
orgānos itin labi maksā, prokurors atkal parādīja ar pirkstu uz 
indiāni 2ozē Tapujo, kas sēdēja ļoti svinīgi un ar godpilnas uz
manības izteiksmi sejā. — . . .  Ne mirkli nesvārstījās pirms tam,



kad ar saviem asajiem nagiem izrāva no visu cienītās matronas, 
minētā senjora Arauaku sievasmātes, maigajām rokām meiteni, 
kas laipnajai, lēnprātīgajai, vecīgajai sievietei bija kā viņas cēlā 
vecuma iepriecinājums, saules stars, kas viņu sasildīja vientulībā, 
izkausēja viņas skumjā prāta ledu, izrāva tāpēc, lai to neģēlīgi no
sistu un — ak, cilvēce, cik zemu tu spēj krist! — piedevām vēl 
apraka nezināmā meža biezoknī! . .

Tādā garā tad ari prokurors turpināja, trīcēdams aiz dusmām, 
dedzīgi cīnīdamies par augstu morāli un svēto sabiedrības neaiz
skaramību, apelēdams pie taisnības, neganti vicinādams gaisā 
kalsno roku kā erceņģelis ugunīgo zobenu un nobeigdams ar pēr- 
kondimdošu prasību piespriest apsūdzētajam — «smirdošajam 
puveklim, no kura jāglābj civilizācija», — augstāko soda mēru, 
kas paredzēts kriminālkodeksa simt deviņdesmit otrajā pantā, — 
nāvi! . ..

Un apsēdās, acīmredzot noguris, teatrālā pozā kā triumfators, 
vēlīgi uzsmaidīdams skatītājiem, kas savu piekrišanu izteica ar 
absolūtu klusēšanu. Vārdu deva aizstāvim. Jauniņais advokāts 
piecēlās un medussaldā balstiņā pateica savas runas pirmos vār
dus. Kādreiz viņš bija mācījies garīdznieku seminārā, un tas viņā 
uz visu mūžu bija atstājis kaut kādu biklumu, iztapību un liškību. 
Viņš runāja, acu nepaceldams, bet, kad pacēla un paskatījās uz 
publiku, viņa sejā bija redzama gudrība, bet acīs — zināms do
mas spraigums. Viņš nenoliedza, ka pastrādāts noziegums, un 
viņam nebija īpašas vēlēšanās glābt noziedznieku no nāves. Viņš 
gluži vienkārši pildīja aizstāvja pienākumu, ko viņam bija uzli
kusi tiesa, par ko municipalitātei pienācās viņam samaksāt zi
nāmu naudas summu; viņš precīzi zināja, cik lielu. Viņa runa bija 
vēsa un pelēcīga. Viņš norādīja, ka viņa aizstāvamais ir tikai no
žēlojams mežu dēls, kurš, ja arī viņu ir skāris svētais kristījamā 
trauka ūdens, tomēr nekādi nebija piesaistīts kristīgajai morālei 
un nebija pārņēmis tās mācību, palikdams tāls šai augstākajai, 
vienīgajai taisnajai morālei — viņš paaugstināja balsi —, vienī
gajai taisnīgajai, vienīgajai, kas spēj cilvēku atbrīvot no grēcī
giem nodomiem, kuri ved uz noziegumu.

No garīgā semināra laikiem jaunajam advokātam bija sagla
bājies teoloģisks stils, ko viņam bija iepotējuši skolotāji mūki 
un ar ko viņš bija iemantojis ne mazumu cienītāju Obidosas pil
sētā, kurā kādu laiku bija darbojies par advokātu, kad viņa 
ģimenei uznāca grūti laiki un diemžēl bija jāpārtrauc mācības 
tieši pirms garīdznieka augstā amata pieņemšanas.

Pēc tam viņš savā runā aizrādīja, ka šai lietai trūkst pietiekamu 
pierādījumu, lai piespriestu augstāko soda mēru, un ka bez vaļ



sirdīgās noziedznieka atzīšanās, vienīgi pēc liecinieku liecībām, 
nozieguma sastāvs nevar tikt pierādīts. Tādējādi viņš pievērsa 
tiesas uzmanību spēkā esošā kriminālkodeksa deviņdesmit cetur
tajam pantam, kuru tūdaļ pat lēnām un daudznozīmīgi nolasīja, 
it īpaši paaugstinādams balsi pēdējā daļā.

— «Noziedznieka atzīšanās tiesā, būdama labprātīga, tiek uz
skatīta par nozieguma pierādījumu; bet, ja runa ir par nāves 
sodu, tikai atzīšanās vien, ja nav citu pierādījumu, var noderēt 
par pamatu soda mīkstināšanai.»

Viņš runāja vēl kādas divas trīs minūtes. Lūdza tiesu rīkoties, 
pamatojoties uz evaņģēlisko žēlsirdību, jo, kā bauslībā teikts, «ne
tiesājiet, lai jūs netopat tiesāti». Un nobeidza:

— Mūsu pestītāja Jēzus Kristus vārdā, viņa lielās žēlastības 
vārdā lūdzu tiesu apsūdzēto a tta isno t. . .

Un iekrita krēslā, neapšaubāmi noguris, bet klusībā apmieri
nāts, ka šī jezga beidzot ir galā.

Tiesnesis, noklausījies «par» un «pret», uzgūlis uz galda, 
kur jau labu laiku uz ceturtdaļloksnes papīra vilka kaut kādus 
ķeburus, atveidodams savu parakstu ar daždažādām astēm un 
dažādos virzienos, uzrakstīja uz lapiņas īsu kopsavilkumu. Savā 
ievadrunā, kas bija domāta senjoriem zvērinātajiem, tiesnesis bija 
sīki paskaidrojis, kā viņiem jāatbild uz uzdotajiem jautājumiem.

Pēc pusstundas zvērinātie atgriezās zālē, uz galvenajiem jau
tājumiem atbildējuši apstiprinoši, tādējādi apliecinot, ka Zozē 
Tapujo tiešām nositis mazo Beneditu apstākļos, kas vainu pa
dara jo smagāku. Un tiesnesis piesprieda apsūdzētajam sodu, 
kāds paredzēts simt deviņdesmit otrajā  pantā, proti, mūža katorgu, 
jo zvērinātie atzina, ka citu vainas pierādījumu bez paša apsūdzētā 
atzīšanās nebija.

Pulksten piecos vakarā visi vienprātīgi atstāja tiesas zāli ā rkār
tīgi noguruši, sapīkuši un zvērīgi izsalkuši, un tāpēc tad arī tik 
ātri izklīda katrs uz savu pusi, murminot:

— Ak tu velns, kāds nogurums!
Pagāja divas trīs dienas pēc tiesāšanas, kad pēkšņi pilsētā 

paklīda savādas baum as . . .  It kā no Trombetasas novada atbrau
kuši ar laivu kaut kādi cilvēki un viņiem līdzi esot meitene, un 
it kā šī meitene uz mata izskatoties pēc Beneditas, par kuras no
slepkavošanu nupat uz mūža katorgu bija notiesāts indiānis 
Zozē Tapujo. Daži ziņkārīgie pat aizstaigāja uz ostu — paska
tīties uz meiteni. Es pats gan netiku gājis, bet tiesnesis, kolīdz 
viņu bija sasniegusi negaidītā informācija, pavēlēja šiem cilvē
kiem ierasties ar meiteni tiesas namā. Meitenes tēvs liecināja, 
ka tai dienā, kas 2ozē Tapujo prāvā bija ierakstīta kā Beneditas
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noslepkavošanas diena, mazā gaismiņā indiānis atbraucis pif» 
viņiem — un viņi dzīvojot ļoti tālu no Felipes Arauaku mājām — 
un atvedis viņu mazo meitu, sacīdams, ka atdodot to piederīgiem, 
jo  «baltā» tai stipri darot pāri. Pēc šiem vārdiem un pēc rētām 
un zilumiem uz meitenes muguras, un arī pēc tā, ko viņa pati 
pastāstījusi, vecāki sapratuši, ka tā arī ir. Pateicībā par labo 
darbu viņi viesi pacienājuši ar kafiju un degvīnu. Viņš padzēris 
un tūlīt pat aizbraucis, un tālāk viņi nekā vairs nav zinājuši. 
Tālab nolēmuši aizbraukt un paskatīties, kā tas viss beidzies. . .  
Tāda, īsiem vārdiem runājot, bija Beneditas tēva liecība.

Nopratināja meiteni. Viņa klusā un skumjā balsī pastāstīja, kā 
«saimniece viņai darījusi pāri ar pletni», kā «tēvocis Zozē viņu 
žēlojis» un naktī «aiznesis uz mežu» un, iesēdinājis laivā, aiz
vedis mājās.

Tiesnesis šīs liecības lika pierakstīt un pavēlēja nekavējoties 
atvest šurp notiesāto. Kad indiānis ieraudzīja Beneditu, viņa 
nekustīgajā sejā uz mirkli pavīdēja tikko jaušams smaids.

Tiesnesis jautāja:
— Vai tu šo meiteni pazīsti?
— Benedita . . .
— Kāpēc tu teici, ka esi viņu nopalinājis un mežā apracis?
— G s . . .
— Kāpēc tu to stāstīji, dodams tiesai iespēju pieprasīt lavu 

nāvi un notiesāt tevi uz mūža katorgu?
— Es gribēju izdarīt viņai labu . . .
Lieki būtu stāstīt, ka tiesas spriedums tika atcelts un 2ozē 

Tapujo paiika brīvībā. Nezinu, kas ar viņu notika vēlāk. Stingri 
pārliecināts esmu tikai par vienu: ka viņš nomira — ja viņš jau 
ir miris —, galīgi neapjauzdams savas rīcības dižumu un cilde
numu. Ir tāda teiksma, bet varbūt ari patiess notikums par vil
kiem . . .  Dzinēj m edības . . .  Ievainots vilks, stipri asiņodams, līšus 
glābās no cilvēka rokas raidītajām lodēm. Bet, ieraudzījis aklo 
barvedi, kuru gaidīja neglābjama bojāeja, viņš tam iebāza mutē 
savu asti par ceļa sp ie ķ i . . .  Aklais barvedis un ievainotais pava
donis kopā sasniedza klajumu, izkļuva no m e ž a . . .
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kanādiešu rakstnieka

ZEMŪDENS ALU BRIESMONIS
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Par nogrimušajām pērlēm ūdenslīdējs Jans Laurviks dabūja 
zināt kādā no Singapūras krodziņiem, kur tieši pirms viņa a tnāk
šanas bija norisinājies liels kautiņš. Kad Laurviks iegāja krodziņā, 
viss jau bija beidzies. Nakts klusumā varēja dzirdēt vienīgi, cik 
smagi elpo Laskars, kas, atspiedies ar muguru pret sienu, sēdēja 
blakus kāda angļa līķim. Laskara acis bija pusaizvērtas, un Jans, 
uz viņu palūkojies, nodomāja, ka Laskars laikam vairs neatspirgs. 
Krodziņa lapšnieks, liela auguma ķīnietis, gulēja zemē miris pie 
savām krūzēm un blašķēm. Jans paņēma pazīstamo pudeli, ielēja 
glāzē araku un pielika pie lūpām mirstošajam Laskaram, kas, 
malku norijis, atvēra acis. Pēc tam Laskars izdzēra glāzīti līdz 
dibenam, izslējās, pasniedza Janam roku un, izrunājot vārdus 
ar stipru akcentu, pateicās.

— Kas tas tāds? — Jans malajiski jautāja, nerādīdams uz 
baltā cilvēka līķi.

Ievainotā Laskara seja nc niknuma un sāpēm saviebās.
— Tas bija mans draugs, — Laskars atbildēja. — Nekrietno 

māšu nekrietnie dēli viņu nogalināja.
— Kāda neģēlība! — Jans līdzjūtīgi noteica. — Vai es nevaru 

kaut ko darīt tavā labā?
— Es vairs ilgi nedzīvošu, — Laskars vienaldzīgi atteica.
Palūkojies uz asinīm, kas sūcās caur viņa kreklu un tecēja

uz grīdas, Jans saprata, ka Laskars runā patiesību. Gribēdams 
viņam kaut kā palīdzēt, Jans izvilka no kabatas sarkanu mut
autiņu un pārsēja Laskara kreiso roku tai vietā, kur starp 
plaukstu un dilbu no dzijas, vaļējas brūces gluži kā no avota 
guldza sārtas asinis.

— Jūs acīmredzot esat dūšīgs cilvēks, no tādiem paš iem , . .  
kā viņš, — sacīja Laskars, gurdi pamādams ar galvu uz mirušā 
angļa pusi. — Dodiet man vēl a r a k u . . .  Es gribu jums kaut ko 
pastās tī t . . .  Bet pasteidzieties. . .  es drīz būšu gatavs . . .

Jans viņam vēl pasniedza araku. Laskars to vienā malkā iz
dzēra un pēc tam izvilka no kabatas, kas atradās viņa adītās 
jostas iekšpusē, kādu papīru un drebošām rokām atlocīja. Tā



bija ar tušu neveikli zīmēta un malajiešu burtiem aprakstīta 
karte. Laskars pavērās uz Janu ar drūmām, jau dziestošām acīm.

— Vai esat pārliecināts, ka viņi visi aizgājuši? — nemierīgi 
vērdamies uz durvju pusi, Laskars jautāja.

— Bez šaubām, — Jans atbildēja, ar lielu interesi gaidīdams, 
ko Laskars sacīs.

— Viņi jūs nogalinās, — mirējs teica. — Nelaidiet viņus tur.
— Ne mani nogalināt, ne iegūt pērles viņiem neizdosies. Esiet 

mierīgs, ja  vien par to ir runa, — Jans atbildēja.
Laskara lielās, melnās acis vēl bija atvērtas. Taču viņš tikai 

ar lielām pūlēm spēja pastiept roku un nodot papīru Janam.
— Te redzams, kur guj nogrimušais k u ģ i s . . .  pie krasta, četr

desmit divu, četrdesmit astoņu pēdu dzijumā. Pērles tur mazajā 
klāja kajītē. Kuģis uzskrēja uz rifa un pilnīgi sašķ īda . . .  mēs 
tikai septiņi izglābāmies. . .  tāpēc ka visapkārt ņudzēja haizivis 
un «slepkavas» . . .  Vienīgi mans draugs un es mācējām uzzīmēt 
šo k a r t i . . .  un, lūk, kādu cenu mums par to vajadzēja samak
s ā t . . .

Mirējs saguma uz priekšu ar seju pret cejgaliem, tad vēlreiz 
izslējās un nespodrām acīm cieši palūkojās uz Janu Laurviku.

— Gādājiet, lai tie s u ņ i . . .  nedabū pērles . . .
Tad viņa melnās acis iepletās vēl p la tākas . . .  dīvaina liesmiņa 

iekvēlojās tajās uz brīdi un apdzisa. Viņš nopūtās un nogāzās, 
uzkrizdams ar galvu uz sava mirušā drauga k ā jā m . . .
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Jans uzmanīgi apskatīja neveikli, taču skaidri zīmēto karti. 
Viņš uzreiz pazina Javas austrumu piekrastes kontūras. Vieta, 
kur bija nogrimis kuģis, izrādījās tieši tā, no kuras sargājās visi 
garāmbraucēji kuģi. Tā bija visnepiemērotākā vieta enkura iz
mešanai, jo  atradās pie stāva, nepieejama un neapdzīvota krasta, 
netālu no spēcīgām un ārkārtīgi mainīgām jūras straumēm.

«Toties meklēšana būs viegla,» Jans  nodomāja. «Ja tikai nogri
mušais kuģis neguj pārāk dziji. Turklāt arī briesmu būs mazāk, 
neviens netraucēs.»

Jans jau gatavojās iet projām, kad viņa galvā pēkšņi pavīdēja 
kāda doma. Nesenais kautiņš acīmredzot bija izcēlies šī papīriņa 
dēļ, un tāpēc aizbēgušie slepkavas, kādu laiciņu nogaidījuši, at
griezīsies meklēt šo papīru. Neko neatraduši, viņi, bez šaubām, 
domās, ka plānu paņēmis viņš, un tūdaļ sāks pakaļdzīšanos. Tādā 
gadījumā viņam ar veselu ādu cauri tikt neizdosies . . .

Jans palūkojas apkārt, domādams, kā izkjūt no sarežģītā stā



vokla, un ieraudzīja Ķīnas tušas pudelīti, bet tajā smalku otiņu, 
ar kādām Austrumos parasts rakstīt. Tagad šī tuša Janam likās 
tikpat dārga kā pērles. Viņš paņēma otiņu un pārzīmēja karti 
uz cita papīriņa. Pēc tam viņš Laskara kartē šo to pārgrozīja, 
atzīmēdams kuģa bojāejas vietu simt piecdesmit jūdžu tālāk uz 
austrumiem. Pēc tam Jans karti iebāza atpakaļ mirušā Laskara 
jostas kabatā un steidzīgi aizgāja. Jans  nomierinājās tikai tad, 
kad bija nonācis eiropiešu kvartālā.

Janam Laurvikam bija neliels kapitāls, taču viņam vajadzēja 
uzticama biedra. Kā daudz pieredzējis un piedzīvojis cilvēks viņš 
zināja, ka šī darba veikšanai nepieciešams mazs, bet ātrs kuģītis 
ar spēcīgu tvaikamašīnu un turklāt labi apbruņots, gadījumam, ja 
iznāktu sastapšanās ar jūras laupītājiem. Apkalpe kuģim nede
rēja liela, bet to vajadzēja sastādīt no rūdītiem jūrniekiem. Pār
baudīt mirušā stāstu nebija grūti. Laurviks jau agrāk bija dzir
dējis par holandiešu kuģa bojāeju Javas salas tuvumā. Kuģis no
grima pirms dažiem mēnešiem. Uzmanīgi ievākdams ziņas, Jans 
noskaidroja, ka uz nogrimušā kuģa bijušas pērles sešdesmittūk- 
stoš sterliņu mārciņu vērtībā — šī summa šķita pietiekami val
dzinoša, lai tās dēļ riskētu.

Visu pārdomājis, Jans Laurviks tūlīt ķērās pie darba. Vispirms 
viņš nosūtīja telegrammu kapteinim Džerijam Parsonam uz Kal- 
kutu, lai tas ar pirmo tvaikoni brauc uz Singapūru. Pēc tam 
Jans sāka meklēt piemērotu kuģīti un vervēt komandu.

Kapteinis Džerijs Parsons bija dzimis Jaunanglijā  Menas štata 
Portlendas pilsētā. Savā mūžā viņš bija strādājis gan par vaļu 
mednieku, gan zelta meklētāju, gan riekstu tirgotāju, bijis armi
jas virspavēlnieks kādā mazā Centrālās Amerikas republikā un 
audzējis aitas Austrālijā. Patlaban viņš kārtoja darījumus ar 
Indijas radžām, pirkdams un pārdodams dārgakmeņus. Parsonam 
ļoti patika peļņa, taču piedzīvojumi viņam patika vēl vairāk.

Saņēmis no sava uzticamā drauga Jana  Laurvika telegrammu, 
Parsons tūlīt saprata, ka gaidāma peļņa un piedzīvojumi. Viņš 
nekavējies sēdās kuģī.

Kad Parsons ieradās Singapūrā, Jans  Laurviks viņam izstāstīja 
visu, ko bija dzirdējis no Laskara.

— Parādi karti! — kapteinis sacīja.
Jans iedeva viņam kartes kopiju. Kapteinis kādu brīdi karti 

uzmanīgi pētīja.
— Ar karti vien nepietiek, — viņš nicīgi teica. — Un vai 

tu domā, ka Laskars tev stāstīja patiesību?
— Par to esmu pilnīgi drošs, — Jans pārliecināti atbildēja.
— Kad dosimies ceļā? — kapteinis jautāja.



Laurvika sejā atmirdzēja prieks. Viņi cieši paspieda vien3 
otram roku.

— Jau  rītvakar, — Laurviks atbildēja.
— Lieliski, — noteica kapteinis. — Rīt no rīta es atnesīšu 

savu naudu.
Jana  nolīgtais kuģis bija stipri būvēts, ātru gaitu, bet bez 

īpašām ērtībām. Par mašīnistu uz kuģa kalpoja ļoti veikls un 
mazrunīgs skots. Kuģi vadīt vajadzēja kapteinim Džerijam.

Komanda sastāvēja no viena pamaza auguma velsieša un 
diviem kalsniem jenkijiem. Visiem četriem godīgajiem un uz
ticamajiem ļaudīm Laurviks pastāstīja sava pasākuma mērķi 
un apsolīja bez nolīgtās algas vēl izmaksāt zināmu prēmiju, 
ja dārgumus izdosies atrast.

Kuģa gaita bija tik ātra, ka tas bez pūlēm varēja izvairīties no 
jūras laupītāju džonkām, kas šajos ūdeņos mudžēt mudžēja. Bet 
ceļotāji baidījās, ka laupītāji var pēkšņi uzbrukt, kad kuģis stā
vēs noenkurots. Laurviks apgādāja kuģi ar prāvu lielgabalu un 
apbruņoja apkalpi ar sešreizšaujamiem revolveriem. Tikai pēc 
šadas iepriekšējas sagatavošanās viņš jutās gatavs stāsties pretī 
visām briesmām, kas varēja gadīties uz jūras. Toties briesmas, 
kas varēja draudēt zem ūdens, modināja viņā stipru nemieru. 
Laurviks zināja, ka zem ūdens būs viens pats, un nebija aiz
mirsis Laskara brīdinājumu par haizivīm un «slepkavām». Hai
zivis viņu daudz neuztrauca, bet pret «slepkavām», tas ir, zoben
zivīm, kas nekā nebaidās, viņš juta zināmu cieņu.

Tajā pašā dienā, kurā ieradās kapteinis Džerijs, kuģis «Sa- 
ravak» vakara krēslā izbrauca no ostas. Brauciens pa jūras 
šaurumiem un viltīgo Javas jūru  izdevās tik labi, ka Jans Laur
viks, kas līdzīgi visiem skandināviem bija māņticīgs, sāka kļūt 
nemierīgs.

Laiks turējās rāms, un viņiem izdevās piebraukt tuvu pie 
krasta. Tagad vajadzēja vērot Laskara kartē uzzīmētās piekrastes 
linijas pazīmes. Piebraukuši pie nolaidenā zemesraga, ko viņi jail 
ilgi bija vērojuši, ceļinieki redzēja, ka rags, gluži tāpat kā kartē, 
pamazām sāk izskatīties pēc divkupraina kamieļa. Aiz raga atra
dās šaurs līcis, pie kura ieejas stiepās rifs; ietriekdamies tajā, 
bija gājis bojā nelaimīgais kuģis. Rifam abās pusēs bija ļoti 
bīstami kanāli. Tajā brīdi ūdens bija tik zems, ka varēja redzēt 
rifa šķautnaino muguru, pār kuru klājās viļņu sakultas putas. 
Paisuma laikā rifa šķautnes nozuda zem ūdens, pārvērzdamās 
par lieliskām kuģu lamatām. Spriežot pēc kartes, nogrimušo kuģi 
vajadzēja meklēt četrdesmit astoņu pēdu dziļumā iepretī rīta 
ārējā paaugstinājuma vidum.



«Saravaks» apstājās rifa otrā pusē. Tur kuģis bija labi pasar
gāts no viļņiem. Lai izmantotu ārkārtīgo jūras mierīgumu, Jans 
Laurviks nolēma ķerties pie darba tūlīt. Pusstundu pēc tam, kad 
«Saravaks» izmeta enkuru, Jans, paņēmis līdzi ūdenslīdēja tērpu, 
jau atradās pie rifa; gaisa sūkņa pārzināšanai kopā ar viņu aiz
brauca kapteinis Džerijs un tvaika kutera vadīšanai mašīnists 
skots.
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Pie rifa vielām četrdesmit astoņu, vietām septiņdesmit divu 
pēdu dziļumā stiepās akmeņains sēklis, kas pēc dažiem simtiem 
soļu nolaideni nozuda okeāna dzelmē. Šī sēkļa siltajos ūdeņos 
līgojās varenas, krāsainas ūdenszāles un peldēja dīvainas zivis, 
vēl žilbinošākas un raibākas par ūdenszālēm. Bet tālāk dziļumā 
mājoja milzīgs daudzums visneparastāko, visdažādāko formu radī
jumu, kuri gan peldēja, gan rāpoja, gan dzīvoja nekustīgi uz 
vietas. Tur bija gan vissīkākās būtnes, kuras tūkstošiem varētu



novietoties vissmalkākās adatas acī, gan arī milzeņi, līdzīg? 
gigantiskajam astoņkājim ar divdesmit trīsdesmit pēdu gariem 
taustekļiem, kas izskatās pēc čūskām. Visi šie radījumi dzīvoja 
klusu, bet drausmas rosības pilnu dzīvi, ko nemitīgi apdraudēja 
nāve.

Vai nu aiz iedzimtas nojautas, vai ari aiz kāda cita noslē
pumaina iemesla jūras dibena iemītnieku vidū pēkšņi izcēlās 
satraukums. So radījumu nemiers bija tik liels, ka tie visi devās 
augšup.

Briesmīgais astoņkājis, kas aprija visu, ko vien varēja satvert 
viņa taustekļi, virzījās pa akmeņaino sēkli, līdz nokļuva pie no
grimušā kuģa. Astoņkāja milzīgajām, vērīgajām, kā kristāls spī
došajām, melnajām acīm, kuru dziļumos ļaunā ugunī zaigoja vis
smalkākie gaismas stari, kuģis šķita tik dīvains, ka visu uzmanību 
astoņkājis pievērsa tam. Tik neparastas formas klintis astoņkājis 
vēl nebija redzējis. Viņš uzmanīgi izstiepa vienu no saviem gigan
tiskajiem taustekļiem, lai izpētītu savādo klinti. Pieskāries šim 
nepazīstamajam, svešajam priekšmetam, astoņkājis piesardzīgi 
atrāva taustekli un sāka rāpties atpakaļ. Taču, astoņkājim par 
lielu izbrīnu, kuģis nemaz nepakustējās un neizrādīja nekādu 
vēlēšanos astoņkājim uzbrukt. Kuģim acīmredzot kareivisku no
lūku nebija. Bet ja  nu, tuvāk izpētot, tas priekšmets izrādītos 
ēdams? Astoņkājis bija izsalcis. Tāpēc tas no jauna, vispirms uz
manīgi, pēc tam jau drošāk, izstiepa savus taustekļus, lai ar 
jūtīgajiem piesūcekņiem appētītu kuģa virsmu. Nežēlīgie taus
tekļi pa ceļam notvēra dažas pie kuģa paslēpušās zivis un gliem
jus, dažus skraukšķošos, garšīgos krabjus, kas bija pieķērušies 
pie kuģa ķīļa. Bet no cilvēkiem, kuri bija nogrimuši reizē ar 
kuģi, vairs nekas nebija atlicis, vienīgi kauli. Gaļu jau sen bija 
apēduši jūras plēsoņas, un kauli bija gludi kā nopulēti.

Taustīdams nogrimušo kuģi, astoņkājis ar milzīgajām, uz āru 
izspiestajām acīm, kuras vizēja kā spoguļi, uzmanīgi vēroja visu, 
kas notika virs viņa un ap viņu. Pēkšņi nezvērs ieraudzīja septi
ņas pēdas garu zāģzivi, kas bezrūpīgi peldēja virs viņa. Viens 
astoņkāja tausteklis zibens ātrumā izšāvās uz augšu un piezīdās 
zivij ar nāvīgajiem piesūcekņiem. Skaistā plēsoņa velti sitās, 
cenzdamās atbrīvoties no ienaidnieka. Velti tā šāvās uz leju, 
cerēdama briesmonim iezāģēt ar savu zāģi. Nepagāja ne divas 
sekundes, kad taustekļi apvijās zivij apkārt. Zivs uzreiz zaudēja 
spēkus . .. Astoņkājis zivi pievilka sev klāt, un pēc maza brīža 
tā jau atradās astoņkāja rīklē.

Ar baudu ēzdams zivi, astoņkājis pēkšņi pamanīja kādu lielu, 
skaistu priekšmetu, kas peldēja starp viņu un jūras līmeni. Pie



vilcis atpakaļ savus taustekļus, briesmonis gluži kā paralizēts 
sastinga, piespiezdamies, cik cieši vien iespējams, pie nogrimušā 
kuģa tumšā stāva. Astoņkājis ļoti labi zināja, ka tumšais priekš
mets ir «slepkava», zobenzivs, vienīgais radījums, no kā viņš 
baidījās. Astoņkāja čūskveida rokas un stiprie žokļi nespēja uz
ņemties cīņu ar zobenzivs zobiem.

Zobenzivs nepamanīja milzīgo astoņkāji, kas atradās zem tās. 
Dzīdamās pakaļ citam medījumam, tā strauji aizdrāzās garām. 
Zobenzivs parādīšanās sabojāja astoņkājim apetīti. Viņš pār
trauca medības un sāka raudzīties pēc kāda apslēpta kakta. Šeit, 
atklātā vietā, astoņkājis vairs nejutās drošs.

Aiz nogrimušā kuģa astoņkājis ieraudzīja stāvu klints sienu, 
kas sniedzās gandrīz līdz rifa virsotnei. Klints pamatā atradās 
vesela rinda zemu alu, kas bija izveidojušās, sabrūkot akmens 
iežiem. Tieši aiz kuģa bija pati lielākā ala, un, to ieraudzījis, 
astoņkājis kļuva priecīgs. Neparasti ātri viņš ievirzīja šai alā 
sava ķermeņa pakaļējo daļu, piepildīdams visu alu ar savu mīk
sto, uzpūsto ķermeni. Astoņkājis raudzījās no alas ar izvērstajām, 
melnajām acīm, kuras uzmanīgi vēroja visu, kas notika apkārt. 
Plankumainos taustekļus, kas pie pamatnes bija cilvēka ciskas 
resnumā, astoņkājis izstiepa uz priekšu un paslēpa starp aļģēm. 
Viņš cerēja, ka droši vien kāds neuzmanīgs upuris piepeldēs tuvu 
un viņam izdosies to notvert.

Astoņkājis vēl nebija paguvis iekārtoties savā jaunajā paslēp
tuvē, kad viņa briesmīgo acu priekšā pazibēja dīvains ķermenis, 
kas, dzidrā, iezaļganā ūdens apņemts, lēnām slīdēja lejup uz 
nogrimušo kuģi. Šis ķermenis bija daudz īsāks par zāģzivi, ko 
astoņkājis pirms brītiņa bija norijis. Šis ķermenis bija resns, plats 
un abos galos strups; tāds nemēdz būt zivīm. Acis šim radīju
mam bija milzīgas, apaļas un izvērstas uz āru. No tā galvas 
un vienas no dīvainajām, apaļajām un resnajām peldspurām uz 
augšu stiepās divi lokani taustekļi, tik gari, ka astoņkājis to 
galus nevarēja saredzēt. Jā, šis radījums bija dīvains, bet astoņ
kājis nojauta, ka tas ir ēdams. Slēpdamies daudzkrāsainajās ūdens
zālēs, astoņkāja taustekļi drebēja tā brīža gaidās, kad laupījums 
piepeldēs pietiekoši tuvu, lai varētu to satvert.

Tomēr notika tā, ka tajā  brīdī, kad dīvainais radījums, lēnām 
grimdams lejā un nemaz nekustinādams savas peldspuras, bija 
pievirzījies astoņkājim tik tuvu, ka viņš to varēja notvert, pēkšņi 
atkal parādījās «slepkava». Astoņkājis acumirklī savus plānus 
grozīja. Viņš vairs neinteresējās par dīvaino radījumu un vēlējās 
tikai vienu — palikt nepamanīts. Bet dīvainais radījums, nemaz 
nenojauzdams, ka viņam tik tuvu uzglūn astoņkājis un



slepkava», kas peldēja virs viņa, nolaidās uz kuģa klāja un, vilk
dams līdzi divus garus taustekļus, ar lielām grūtībām lauza sev 
ceļu uz augšējo kajīti.

4

Kad Jans Laurviks, uzvilcis ūdenslīdēja tērpu, nolaidās caur
spīdīgajā, iezaļganajā jūras dzelmē, viņš mierīgi darīja visu, kas 
piederējās viņa amatam, un nejuta nekādu baiļu. Viņš uzticējās 
savam tērpam, savai izveicībai un savam biedram, kapteinim 
Džerijam, kas vadīja virvi un gaisa sūkni. Gadījumam, ja uz
bruktu haizivs vai zāģzivs, viņš bija paņēmis līdzi smagu un garu 
abpusgriezīgu nazi, pašu labāko ieroci cīņai jūras dziļumos. Sis 
nazis atradās pie viņa jostas cieši piesietā makstī. Turklāt viņam 
vēl bija virs acīm pie ķiveres piestiprināta elektriskā laterna.

Jans Laurviks daudz gadu bija nodarbojies ar nogrimušu kuģu 
meklēšanu. Viņš strādāja ar tik neparastu noteiktību un veik- 
libu, it kā viņu vadītu kāds burvības spēks. Arī šoreiz viņš ne
maz nebrīnījās, ka tik drīz bija izdevies nolaisties uz nogrimušā 
kuģa. Viņš tūdaļ saprata, ka šis pats kuģis ir meklētais.

Laskars viņam bija teicis, ka pērlēm vajagot būt uz klāja ma
zajā kajītē. Iegājis tur, Laurviks pēc neilgas meklēšanas tiešām 
atrada zīda vaskadrānā ietītus vairākus maisiņus. Viņa sirds sāka 
pukstēt straujāk, redzot bagātību, kas tik negaidot bija nokļuvusi 
viņa rokās.

Pēkšņi Laurviks sajuta, ka viņam kļūst smagi no ūdens spie
diena un saspiestā gaisa ūdenslīdēja cepurē. Viņš steidzīgi pie
sēja maisiņus pie jostas un izgāja no kajītes. Aizgājis līdz dur
vīm, viņš, šausmu pārņemts, atlēca atpakaļ. Kāda lunkana, bāl
gana tauva ar iezilgani sarkaniem plankumiem pēkšņi izstiepās 
uz viņu un ar saviem piesūcekņiem cieši piezīdās pie rokas.

Jans šo lunkano tauvu uzreiz pazina. Acumirklī viņš izrāva 
nazi no maksts un ar vienu cirtienu nošķēla divas collas resnās, 
viņa rokai piesūkušās tauvas galu. Jans atlēca no durvīm un 
parāva virvi, dodams zīmi, lai viņu velk augšā. Tai pašā brīdi 
divas tādas pat tauvas laucīdamās stiepās u t  viņu . . .  Viena no 
tām piesūcās viņa labajai rokai, bet otra apvijās ap kāju virs 
ceļgala. No augšas sāka virvi vilkt. Taču velti: Jans bija gluži 
kā pienaglots pie tās vietas, kur stāvēja.

Nekad visā mūžā Jans Laurviks nebija izjutis tādas bailes 
kā šajā brīdī. Taču viņš nezaudēja pašsavaldīšanos. Viņš ļoti



lobi saprata, ka viņa biedri tur laivā nevarēs pārspēt astoņkāji 
un izvilkt viņu no ūdens. Viņš saprata, kādu kļūdu bija izdarījis, 
iziedams no kajītes. Jans steidzīgi paraustīja virvi, dodams zīmi, 
lai nevelk, un, nepievērsdams uzmanību tam, ka viņa roka bija 
sakampta, centās nocirst tā taustekļa galu, kas turēja kāju. Pār
ķēris nazi kreisajā rokā, viņš atbrīvoja labo roku un lēca at
pakaļ.

Jans cerēja, ka viņam kajītē būs vieglāk aizsargāties no čūs
kām līdzīgajiem taustekļiem. Viņš zināja, ka atklātā vietā tie 
vienā mirklī aptīsies viņam apkārt, nožņaugs viņu un ievilks 
briesmoņa rīklē. Bet kajītes šaurajās durvīs ar nazi būs vieglāk 
aizsargāties. Viņš vēl nebija paguvis pārkāpt pāri slieksnim, kad 
resnais tausteklis, kura galu viņš bija nocirtis, atkal izstiepās uz 
viņu un piezīdās krūtīm ar citiem, visspēcīgākajiem piesūcek
ņiem. No satraukuma drebēdams, Jans ar nazi nošķēla liktenīgos 
aplīšus un, pagriezies uz otru pusi, lielā niknumā nocirta galu 
tausteklim, kas bija aptinies ap viņa ķiveri.

Jans jau sāka pārdomāt, vai darījis pareizi, paslēpdamies šau
rajās durvīs. Astoņkāji acīmredzot nemaz nemulsināja tas, ka 
viņš cirta un grieza tā taustekļus. Trīs taustekļi apvijās ap Jana 
labo kāju zem ceļgala un sāka viņu vilkt uz savu pusi. Briesmīgā 
niknumā Jans tiem cirta ar savu nazi, bet nesekmīgi, jo tai brīdī 
ceturtais tausteklis sagrāba viņa labo roku zem elkoņa. Viņš vēl 
nebija paguvis pārķert nazi kreisajā rokā un atvilkt kāju  no 
durvīm, kad jauta, ka ķivere taisās novelties no galvas. Taču 
viņš neiedrošinājās cirst taustekli, kas bija aptvēris ķiveri, baidī
damies reizē ar taustekli pārcirst arī gaisa vadu. Pēkšņi neiz
turamais spiediens uz viņa pakauša atslāba. Viens no lielajiem 
piesūcekņiem bija pārspiedis elektriskās laternas stiklu un pie
skāries vadam. Astoņkājis dabūja elektriskās strāvas triecienu. 
Piesūceknis uzreiz atlaidās un piesūcās pie Jana  kreisās rokas. 
Jans kļuva vēl nevarīgāks, jo vairs nespēja brīvi rīkoties ar nazi. 
Tai pašā laikā viens tausteklis vilka viņa labo kāju  laukā pa 
durvīm. Lai noturētos uz vietas, Jans atgāzās atpakaļ un atkal 
laida darbā savu nazi. Viņš nolēma cīnīties līdz pēdējam elpas 
vilcienam, kaut ari zināja, ka briesmonis viņu pamazām pieveic. 
Taču ne jau pati nāve viņam iedvesa ša u sm a s . . .  pārāk bieži 
viņš ar to bija ticies aci pret aci un izturējās pret nāvi aukst
asinīgi. Jana  sirds stinga, iedomājoties, cik riebīga nāve viņu 
sagaida. Pēkšņi viņš nodrebēja no šausmām. Pār kuģa bortu 
uz viņu virzījās milzīgs, uzpūsts, bālgani plankumains atbaidošs 
radījums. Virs tā taustekļiem ļaunās ugunīs zvēroja divas lielas, 
ovālas, melnas acis. Sis drausmīgās acis cieši raudzījās tieši uz



Janu. Briesmonis rāpās uz klāja, lai paskatītos, kas viņam sagādā 
tik daudz nepatikšanu.

Jans saprata, ka tuvojas cīņas beigas. Taču šī doma nemazināja 
viņa vīrišķību. Viņš nolēma cīnīties līdz galam. Saņemdams visus 
spēkus, Jans ar nazi pārcirta taustekli, kas turēja viņa labo roku, 
Šis panākums viņam deva jaunus spēkus. Jans ar tādu niknumu 
sāka vicināt nazi, ka viņam izdevās iekļūt atpakaļ kajītē, pirms 
taustekli bija paguvuši viņu satvert no jauna.

Pa tam astoņkāja milzu ķermenis jau bija uzzvēlies uz klāja. 
Jans redzēja briesmoņa milzīgo rīkli, kas te atvērās, te aizvērās.

Jana Laurvika galvā viss sagriezās. Viņu pārņēma trakas dus
mas. Viņš juta nepiedzīvotu spēka pieplūdumu un nolēma doties 
briesmām tieši pretī, doties tieši briesmoņa apkampienos un 
iedurt nazi šajās acīs, kas raudzījās tik cieši. Bet pēc tam lai 
notiek kas notikdams!

Taču viņš nepaguva izpildīt savu pārdrošo lēmumu. Notika 
brīnums. Virs galvas Jans ieraudzīja kādu tumšu priekšmetu. 
Astoņkājis arī bija pamanījis šo priekšmetu. Viņa taustekli uzreiz 
atlaidās no Jana un aizslīdēja atpakaļ. Mirkli vēlāk milzīga tumša 
bulta uzklupa briesmoņa mīkstajai mugurai un ūdens vilnis at
svieda Janu dziļāk kajītē.

Elektriskās spuldzes stikls bija sadauzīts, un tumsā Jans tikko 
spēja saskatīt gigantu cīņu. Viņš bija tik satraukts, ka aizmirsa 
jaunās, viņam draudošās briesmas. Bet briesmas draudēja tāpēc, 
ka nezvēri varēja sagraut kajīti vai arī sapīties gaisa vadā. Tad 
Janam būtu beigas. Taču tāda nāve viņam nelikās pretīga. Viņš 
taču nupat bija izglābies no daudzkārt riebīgākas nāves.

Labi pazīdams ūdens dzīļu iemītniekus, Laurviks zināja, ka 
ar astoņkāji cīnās «slepkava», pats briesmīgākais un nežēlīgākais 
jūras karotājs. Jans redzēja, ka zobenzivs ar saviem platajiem 
žokļiem vienā mirklī nošķēla trīs astoņkāja taustekļus pie pašām 
pamatnēm. Pārējie tautekli sašūpojās, pacēlās uz augšu un metās 
virsū «slepkavam». Bet «slepkavas» spēcīgie muskuli vienā rā
vienā taustekļu vijumu izārdīja, tas izira kā pārtrūkušas tauvas 
šķiedras. Milzīgi, caurspīdīgi astoņkāja ķermeņa gabali tika no
kosti un aizmesti sāņus. Pēc tam, sagrābis briesmoni pie pašām 
taustekļu pamatnēm, «slepkava» sāka astoņkāji purināt tik spē
cīgi, kā buldogs purina aitu. Astoņkāja taustekļi atkrita un neva
rīgi izstiepās. Jans saprata, ka briesmoņu divkauja beigusies un 
ka viņam laiks pazust. Viņš spēcīgi parāva virvi, un viņu tūdaļ 
izvilka no ūdens. Ar kapteiņa Džerija palīdzību pārrāpies pāri 
laivas bortam, Jans bez samaņas nogāzās laivas dibenā.

Atžilbis viņš redzēja, ka guļ uz lāviņas «Saravaka» kajītē.



Viņš jutās briesmīgi noguris, un viņa nesamaņu nomainīja dziļš 
miegs. Pamodies Jans uzreiz izslējās un apsēdās. Degdams ziņ
kārē, kapteinis Džerijs sēdēja viņam līdzās. Turpat stāvēja arī 
mašīnists skots.

— Tā, draugs, viss beidzies laimīgi. Pērles ir mūsu rokās, — 
sacīja kapteinis. — Bet mēs jau domājām, ka ar tevi noticis kas 
ļauns. Kāpēc tu tik ilgi neizniri?

— Es pārdzīvoju tik daudz šausmu! — Jans drebēdams at
bildēja.

Viņš saņēma kapteiņa Džerija roku un cieši paspieda, it kā 
vēlēdamies pārliecināties, ka nesapņo, vai arī lai, pieskaroties 
dzīva cilvēka ķermenim, beidzot pa īstam atjēgtos.

— Uh! — viņš turpināja, pieceldamies no lāviņas. — Ļauj man 
iziet saules gaismā! Ļauj man palūkoties uz debesīm! Pēc tam, 
Džerij, es tev visu izstāstīšu! Mazliet paga id i . . .  Vai visi maisiņi 
palikuši veseli?

— Pie jostas tev bija seši maisiņi. Tie tiešām nemaksā mazāk 
par sešdesmit tūkstošiem mārciņu, — kapteinis atbildēja.

— Nu labi! Tikai brauksim ātrāk prom no šīs v ie ta s . . .  Brauk
sim, cik ātri vien ie sp ē jam s . . .  — Jans sacīja. — Tur palika vēl 
lielas bagā tības . . .  Bet es neparko vairs neniršu šai dzelmē, kaut 
arī tu man teiktu, ka tur atrodas dārgumi par veselu miljonu. 
Mister Makvē, vai mēs drīz dosimies ceļā?

— Tieši pēc desmit minūtēm, — skots atbildēja.
— Lieliski! Kad mēs būsim ārā no šī nolādētā līča un ap

brauksim apkārt «Kamielim», es jums izstāstīšu, kas ar mani 
notika zem šī zaļā ūdens spoguļa.

/
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am erikāņu rakstniece

MANA MĀTE DZlVO MANVILA

Bāreņu patversme atrodas augstu Karolīnas kalnos. Dažu ziemu 
sniegs aizber visus ceļus un noslēdz patversmi no ciema, no visas 
pasaules. Kalnu galotnes ietin migla, sniegs viesuli traucas pār 
ielejām, un pūš tik salts vējš, ka patversmes zēniem, kuri divas 
reizes dienā nes pienu uz zīdaiņu kotedžu, kamēr viņi notiek 
līdz durvīm, pirksti jau sastinguši no aukstuma.

— Un, kad no virtuves jānes paplātes slimajiem, — stāstīja 
Džerijs, — sals apsvilina seju, ar rokam jau to aizsegt nevar. 
Man vēl ir cimdi, — viņš piebilda. — Dažiem zēniem nav.

Džerijs stāstīja, ka viņš mīlot vēlu pavasari. Kad zied rodo
dendri un kalnu nogāzes klāj krāsains paklājs, maigs kā maija 
vēsmiņa, kura šūpo plankumainos suņstobrus. Džerijs tos dēvēja 
par lauriem.

— Labi, kad zied lauri, — viņš mēdza teikt. — Vietām tie ir 
sārti, vietām balti.

Es atbraucu uz šejieni rudeni. Cs meklēju mieru, vientulību, 
man bija uzkrauts grūts literārs darbs. Man gribējās, lai kalnu 
vējš aizpūš projām malāriju, kurā biju iedzīvojusies, pārāk ilgi 
uzturēdamās subtropos. Un vēl es ilgojos pēc kļavu liesmošanas 
oktobrī, kukurūzas kūjiem, pepo ķirbjiem, melnajiem riekstiem 
un pakalnu virsotnēm. To visu es atradu patversmei piederošā 
būdā, kas stāvēja pusjūdzes no patversmes fermas. Kad es ievā
cos, tad palūdzu, lai man atsūta zēnu vai vīrieti saskaldīt malku 
pavardam. Sākumā vairākas dienas bija siltas, es atradu pietie
kami daudz malkas būdas tuvumā, neviens neieradās, un es 
aizmirsu savu lūgumu.

Reiz, kad diena jau sliecās uz vakaru, es pacēlu acis no rak
stāmmašīnas un nodrebēju. Durvīs stāvēja zēns un tam blakus 
mans pointers, mans biedrs — viņš nebija rējis, nebija mani 
brīdinājis. Pēc izskata zēnam bija gadi divpadsmit, bet augumā 
viņš bija loti mazs. Viņš bija tērpies darba biksēs un noplīsušā 
kreklā, basām kājām.

— Šodien es varu paskaldīt malku, — viņš sacīja.
— Bet es gaidu zēnu 110 patversmes, — es aizrādīju.
— Tad es jau tas esmu.
— Tu? Tik mazs?



Kam tad der augums? Ir zēni nez cik lieli, bet malku skaldīt 
neprot. Nu, bet es jau sen skaldu malku patversmei, — viņš 
teica.

Es iztēlojos izkropļotus zarus, kurus nevarēs iebāzt pavardā, 
bet biju iegrimusi darbā un nevēlējos turpināt sarunu. Es a t
bildēju mazliet paskarbi:

— Labi. Tur ir cirvis. Rikojies, kā proti.
Aizvēru durvis un atkal stājos pie darba. Sākumā mani kaiti

nāja troksnis, ar kādu zēns pārvilka žagarus. Tad viņš sāka cirst. 
Cirtieni krita ritmiski un vienmērīgi, un es drīz aizmirsu zēnu, 
cirvja cirtieni netraucēja mani darbā, tāpat kā netraucē lietus 
mierīgā čaboņa. Droši vien tā pagāja stundas pusotras, jo, kad 
es pacēlu acis no rokraksta un izstaipījusies izdzirdēju uz lieveņa 
zēna soļus, saule jau rietēja aiz paša tālākā kalna un ielejas rotāja 
purpurs, mazliet tumšāks par astru ziediem.

Zēns teica:
— Nu man laiks iet vakariņās. Es varu atnākt atkal rītvakar.
— Es tev tūliņ samaksāšu, — es sacīju, klusībā domādama, ka 

vajadzēs tomēr palūgt, lai atsūta lielāku zēnu. — Vai desmit 
centu stundā pietiks?

— Cik dosiet, tik pietiks.
Mēs abi aizgājām aiz būdas. Malkas — šo sīksto koku — 

bija sacirsts neticami daudz. Zēns bija pieveicis ķiršu šķilas, 
resnas rododendru saknes, priežu un ozolu bluķus, kas bija pa
likuši pāri no būdas celšanai izlietotajiem baļķiem.

— Tu esi strādājis kā īsts vīrs, — es sacīju. — Uz šādu 
malkas grēdu prieks skatīties.

Es pavēros viņā, jāsaka, pirmo reizi. Viņam bija kukurūzas 
kūļu krāsas mati, tiešs skatiens un acis kā debesis kalnos, kad 
taisās uz lietu, — pelēkas, ar pārdabisku zilganumu. Dzirdot ma
nus vārdus, viņš viss atmirdzēja, it kā rieta saule savā slavas 
spožumā būtu skārusi viņu ar to pašu izkliedēto gaismu, ar ko 
skāra kalnus. Es iedevu viņam ceturtdaļdolāra.

— Vari nākt rīt, — es sacīju. — Tev liels paldies!
Viņš paskatījās uz mani, uz naudas gabalu, šķita, ka gribēja 

kaut ko teikt, bet nevarēja un novērsās.
— Rīt es saplēsīšu skalus iekuram, — viņš teica pār plecu, 

vāju, tikko ar skrandām segtu plecu. — Jums vajadzēs skalus 
un vēl vidējās un lielās pagales, lai malka pavardā nesagrūst.

Rītausmā mani pamodināja cirtienu troksnis. Tas atkal bija 
tik vienmērīgs, ka es no jauna iemigu. Un, kad rīta dzestrumā 
izkāpu no gultas, zēna vairs nebija, bet pie būdas sienas akurāti 
slējās skalu grēda. Tajā pašā dienā pēc skolas viņš atkal atnāca



un strādāja, līdz pienāca laiks atgriezties patversmē. Viņu sauca 
par Džeriju; viņam bija divpadsmit gadu, un patversmē viņš dzī
voja kopš četru gadu vecuma. Es iztēlojos, kāds viņš bijis četru 
gadu vecumā: tās pašas nopietnās pelēkzilās acis, tā p a t i . . .  ne
atkarība? Nē, man prātā nāk cits apzīmējums: «rakstura vien
gabalainība».

Tas nozīmē man kaut ko pavisam sevišķu, bet rakstura īpa
šība, kuru es ar šiem vārdiem apzīmēju, ir reti sastopama. Mans 
tēvs bija ar to apveltīts, un es gandrīz esmu pārliecināts, ka 
vēl viens cilvēks, taču nevienam no man pazīstamiem vīriešiem 
nepiemita turklāt šī kalnu strauta skaidrība, dzidrums un dabis
kums. Bet zēnam Džerijam piemita. Šīs īpašības pamatus veido 
vīrišķība, bet tā nav tikai drosme. Tas vēl ir godīgums, bet arī 
ne jau godīgums vien. Kādreiz Džerijam nolūza cirvja kāts. Viņš 
teica, ka to salabos patversmes galdniecībā. Es gribēju dot viņam 
naudu, lai var samaksāt par darbu, bet viņš no tās atteicās.

— Maksāšu es, — viņš sacīja. — Kātu taču nolauzu es. Es 
nevērīgi cirtu.

— Nevar taču katrreiz trāpīt precīzi, — es aizrādīju. — Kāts 
gluži vienkārši bija ar defektu. Es pateikšu to cilvēkam, no kura 
cirvi pirku.

Tikai pēc tam viņš bija ar mieru pieņemt naudu. Viņš atsauca 
savu apvainojumu nevērībā. Viņš pats bija pieteicies skaldīt 
malku un centās izpildīt darbu, kā pienākas; ja viņam kaut kur 
gadījusies kļūme, viņš nesāks izlocīties no atbildības.

Un vēl viņš izdarīja man kaut ko tādu, kas netika no viņa pra
sīts, kaut ko labu, uz ko spējīgas tikai dāsnas sirdis. Kaut ko 
tādu, ko nevar iemācīt nevienā skolā, jo  to dara, paklausot sirds- 
balsij, to neteic priekšā nekāda pieredze. Blakus pavardam viņš 
bija atklājis ērtu vietiņu, ko es nebiju pamanījusi. Tur viņš pēc 
paša ierosmes nolika skalus un «vidējās» pagales, lai man vien
mēr būtu pie rokas sauss iekurs mitrā laikā. Nelīdzeni nobru
ģētajā celiņā, kas veda uz būdu, bija izkustējies akmens. Viņš 
padziļināja bedrīti un nostiprināja akmeni, lai gan pats pa šo 
taku nestaigāja. Es ievēroju, ka tad, kad centos izsacīt viņam 
pateicību par gādību ar āboliem vai konfektēm, viņš pieņēma tos 
klusēdams. Šķiet, viņš neatrada, kur lietot tādu vārdu kā «pal
dies», jo pieklājība viņam bija asinīs. Viņš tikai noskatījās uz 
dāvanu, uz mani, aizsegs pacēlās, un, dziļi ielūkojusies viņa acu 
dzidrajā avotā, es redzēju tur pateicību un maigumu — kaut ko 
mīkstu viņa rakstura cietajā granītā.

Ar vientiesīgiem ieganstiem viņš ieradās pasēdēt pie manis. 
Es nevarēju viņam to noliegt, tāpat kā nevarētu liegt maizes



kumosu izsalkušam. Reiz es sacīju, ka labāk mums būtu sastapties 
pirms vakariņām, kad es beidzu darbu. Viņš vienmēr nogaidīja 
kādu laiciņu pēc tam, kad mana rakstāmmašīna bija apklususi. 
Kādu dienu es nosēdēju pie darba līdz tumsai. Izgāju ārā no bū
das, pilnīgi aizmirsusi viņu, un ieraudzīju — viņš krēslā kāpj 
augšup pakalnā, atgriežas patversmē. Es apsēdos uz lieveņa — 
vieta, kur viņš bija sēdējis, vēl glabāja viņa ķermeņa siltumu.

Protams, viņš sadraudzējās ar manu pointeru Petu. Ir dīvaina 
kopība starp bērnu un suni. Iespējams, ka viņiem piemīt viena 
un tā pati iekšējā taisnprātība, viena un tā pati viedība. Šo kopību 
grūti raksturot, bet tā eksistē. Kad es sadomāju nedēļas nogalē 
pabraukāties pa štatu, es atstāju suni Džerija gādībā. Iedevu 
viņam svilpīti suņa piesaukšanai un būdas atslēgu, atstāju pietie
kamu daudzumu produktu. Biju nodomājusi atgriezties svētdienas 
vakarā, Džerijam vajadzēja izvest suni ārā pēdējo reizi svētdienas 
pievakarē un nolikt atslēgu norunātajā vietā.

Es aizkavējos ar atgriešanos, turklāt kalnu pārejas piepildīja 
nodevīga migla, un es neuzdrīkstējos vadīt mašīnu naktī. Migla 
turējās visu nākamās dienas ritu, un es pārrados būdā tikai 
pirmdien ap pusdienu. Suns bija paēdināts un izvadāts pa āru. 
Džerijs parādījās tūliņ pēc pusdienas nobažījies.

— Pārvaldnieks teica, ka miglā neviens nebrauc, — viņš sa
cīja. — Es pienācu vakarā pirms gulētiešanas — jūsu nebija. 
Tāpēc es šorīt atnesu Petam dalu no savām brokastīm. Ar mani 
jau viņš pazudis nebūtu.

— Par to es nešaubos. Es neraizējos.
— Līdzko padzirdēju par miglu, tā nodomāju, ka jūs sapra

tīsiet.
Viņu gaidīja darbs patversmē, viņam bija tūliņ jāatgriežas. 

Es iedevu viņam dolāru. Viņš apskatīja naudu un aizgāja. To 
pašu vakaru, jau tumsā, viņš klauvēja pie durvīm.

— Nāc iekšā, Džerij, — es sacīju, — ja  tev atjāvuši iet projām 
tik vēlu.

— Es laikam izpļāpājos, kā nevajag, — viņš atbildēja. — Teicu, 
ka jūs gribat mani satikt.

— Taisnība, — es apstiprināju un redzēju, ka mani vārdi 
viņu atvieglo. — Gribu zināt, kā tu tiki galā ar suni.

Viņš apsēdās man blakus pie pavarda — gaismu mēs neiede
dzām — un izstāstīja, kā viņi pavadījuši abas dienas. Suns gu
lējis, cieši piekļāvies zēnam, un juties tik mierīgi kā nekad ar 
mani. Un tas, ka zēns bijis kopā ar manu suni, gādājis par to, 
šķita tuvinām arī mūs, un viņš juta, ka saradojies arī ar mani, 
ne tikai ar dzīvnieku.



*— Mēs visu laiku bijām kopā, — Džerijs stāstīja, — ja vien 
viņš neieskrēja lauru biežņā. Viņam patika lauri. Es viņu ņēmu 
līdzi uz pakalnu, un mēs skrējām, cik jaudājām. Tur ir vieta ar 
garu zāli, es iekritu tanī un noslēpos. Dzirdu — Pets mani meklē. 
Uztika uz manām pēdām un sāka riet. Un, kad atrada mani, tad 
zaudēja vai prātu un nu tik skrien man riņķī apkārt.

Mēs skatījāmies ugunī.
— Tā ir ābeles šķila, — viņš teica. — Ābeles deg labāk par 

jebkuru citu koku.
Mēs jutāmies ļoti tuvi.
Viņš pēkšņi sāka runāt par kaut ko tādu, par ko agrāk 

bija klusējis un arī es nebiju taujājusi.
— Jūs mazliet atgādināt manu māti, — viņš ieteicās.
— Sevišķi tumsā, pie uguns.
— Bet tev taču bija tikai četri gadi, Džerij, kad tu nokļuvi 

šeit. Vai tad visus šos gadus tu atceries, kāda viņa izskatījās?
— Mana māte dzīvo Manvilā.
Dabūjusi zināt, ka viņam ir māte, es pirmajā mirklī izjutu 

ārkārtīgu satraukumu un pati nesapratu, kāpēc. Pēc tam sapratu. 
Mani vienmēr kaitinājušas sievietes, kuras pamet savus dēlus. 
Tagad naids uzplūda ar jaunu spēku. Pamest tādu d ē lu . .  . Pa
tversme nebūt nebija slikta, apkalpojošais personāls — labi, lie
liski cilvēki, zēni paēduši un veseli, bet noskrandis krekls jau 
nav nekāds trūkums un tīrs darbs tāpat. Pat ja zēnam arī nebija 
sajūtas, ka viņam kaut kā trūkst, vienalga — kādām gan asinīm 
jārit tās sievietes klēpī, kura neskumst pēc šā bērna vājā ķer
meņa? Viņš arī četru gadu vecumā, jādomā, izskatījies tāds pats. 
Nekas, tā man šķita, visā mūžā nevar pārvērst šīs acis. Galīgs 
stulbenis, idiots — pat tas nebūtu šaubījies, kāds cilvēks ir 
viņa priekšā. Mani mocīja jautājumi, bet tos nedrīkstēja uzdot. 
Katrs varēja nodarīt sāpes.

— Vai tu esi sastapis viņu, D ž e r i j . . .  pēdējā laikā?
— Es sastopos ar viņu katru vasaru. Viņa sūta pēc manis.
Man gribējās kliegt.
— Kāpēc tad tu nedzīvo pie viņas? Kā viņa var tevi laist 

šurp?
— Viņa brauc pie manis no Manvilas, kad vien var, — viņš 

atbildēja. — Patlaban viņa ir bez darba.
Viņa seja staroja liesmu atblāzmā.
— Viņa gribēja dāvināt man kucēnu, bet mums šeit neļauj 

kucēnus turēt. Vai atceraties, kāds uzvalks man bija pagājušo 
svētdien? — Viņa vārdos skanēja neslēpts lepnums. — To viņa 
man atsūtīja uz ziemsvētkiem. Bet iepriekšējos z iem svētkos. . .  —



viņš stiepti nopūtās, izbaudīdams atmiņas, — viņa man atsūtīja 
slidas.

— Skrituļslidas?
Es sasprindzināju iztēli, pūlēdamās iedomāties šo sievieti, sa

prast viņu. «Tātad viņa nav pilnīgi pametusi un aizmirsusi dēlu. 
Bet kāpēc t a d . . .»  es domāju. «Nē, man nav tiesību viņu no
sodīt, es taču par viņu neko nezinu.»

— Skrituļslidas. Es dodu ari citiem zēniem pavizināties. Viņi 
vienmēr lūdz. Bet viņi izturas pret tām saudzīgi.

Kas bez nabadzības vēl varēja viņu sp ies t . . .
— Es ņemšu dolāru, kuru man iedevāt tāpēc, ka gādāju par 

Petu, un nopirkšu viņai cimdus, — viņš sacīja.
— Ļoti labi, — tas bija viss, ko varēju  pateikt. — Vai tu zini 

viņas izmēru?
— Liekas, astoņi ar pusi.
Viņš paskatījās uz manām rokām.
— Vai jums ir astoņi ar pusi?
— Nē. Man ir mazākais — sestais izmērs.
— A! Nu, tad droši vien viņas rokas lielākas par jūsējām.
Es ienīdu šo sievieti. Trūkums ir trūkums, bet cilvēks taču 

nedzīvo no maizes vien; dvēsele var izbadoties un mirt tikpat 
ātri kā ķermenis. Par savu nopelnīto dolāru viņš grib pirkt cim
dus mātes lielajām, muļķīgajām rokām, bet viņa dzīvo Man viļā 
un apmierinās ar to, ka atsūta dēlam slidas.

— Viņai patīk balti cimdi, — zēns turpināja. — Kā jūs do
mājat, vai tad a r  dolāru pietiks?

— Domāju, ka pietiks.
Nolēmu, ka nebraukšu ātrāk projām, pirms nebūšu šo sievieti 

redzējusi un noskaidrojusi, kāpēc viņa tā rīkojusies.
Cilvēka prātam piemīt tieksme izsvaidīties uz visām pusēm 

kā dadzim, kurš palaiž vējā savas pūkas. Mans darbs tuvojās 
beigām. Tas mani neapmierināja, un manas domas traucās uz 
citu pusi. Man vajadzēja vākt materiālus Meksikā.

Es devu rīkojumu slēgt manu namu Floridā, lai tūliņ dotos uz 
Meksiku un rakstītu tur, ja būs iespēja. Pēc tam kopā ar brāli uz 
Aļasku. Un tad tikai dievam vien zināms, kā un kur.

Man tā arī neiznāca laika aizbraukt uz Manvilu, lai sastaptos 
ar Džerija māti, un es neaprunājos par šo sievieti arī ar patver
smes audzinātājiem. Darba un jauno plānu aizņemta, es sāku veltīt 
zēnam nedaudz mazāk uzmanības. Un pēc pirmā naida uzliesmo
juma pret šo sievieti — vairāk mēs viņu nepieminējām — apziņa, 
ka viņam ir māte, lai nu kāda, tomēr māte un dzīvo netālu, 
Manvilā, klusināja manas sāpes par  zēnu. Viņu nenormālās



attiecības viņam šķiet pilnīgi dabiskas. Viņš nejūtas vientuļS. 
Tātad man nav par ko raizēties.

Viņš ieradās katru dienu, cirta malku, izdarīja man visādus 
sīkus pakalpojumus un palika parunāties. Dienas kļuva aukstas, 
un es bieži laidu viņu iekšā būdā. Viņš nogūlās uz grīdas pavarda 
priekšā, aptvēris ar  roku suņa kaklu, un abi snauda, mierīgi 
gaidīdami, kad beigšu strādāt. Bet gadījās arī tā, ka viņi kā 
neprātīgi aiz sajūsmas skraidīja pa lauru biežņu un, tā kā asteres 
jau  bija pārziedējušas, zēns nesa man kļavas purpursarkanās 
lapas un brīnumainos, kā ar zeltu aplietos kastaņu zarus. Es 
biju sagatavojusies aizbraukšanai.

— Tu man biji labs draugs, Džerij, — es viņam sacīju. — Es 
skumšu un atcerēšos tevi. Un Pets arī skums. Rīt es aizbraucu.

Viņš neatbildēja. Kad viņš gāja projām, atceros, pār kalniem 
pacēlās jauns mēness, un es noskatījos, kā Džerijs klusēdams 
kāpj pakalnā. Gaidīju viņu otrā dienā, bet viņš neatnāca. Poša
nās ceļā — savākt mantas, piekraut automobili, ierīkot uz sēdekļa 
guļu sunim — aizņēma man gandrīz vai visu dienu. Es aizslēdzu 
būdu un iedarbināju motoru — saule jau slīdēja uz rieta pusi, 
bet no kalniem bija jātiek ārā vēl pirms krēslas. Apstājusies pie 
patversmes, es nodevu mis Klārkai atslēgu un maksu par ap
gaismojumu.

— Jā, vēl kas: vai jūs nepasauktu Džeriju, lai varu no viņa 
atvadīties?

— Es nezinu, kur viņš ir, — viņa atbildēja. — Liekas, būs 
saslimis. Atteicās šodien no pusdienām. Kāds zēns bija redzējis, 
kā viņš iet pār pakalnu uz lauru biežņu. Bet pievakarē viņam 
taču jāiekurina katls. Tas nemaz neizskatās pēc viņa. Parasti uz 
viņu allaž varēja paļauties.

Es nopūtos teju  pat atvieglota: nekad es viņu vairs neredzēšu, 
un man ir vieglāk aizbraukt, neatvadoties no viņa.

— Es gribēju parunāt ar jums par viņa māti, — es sacīju.
— Par to, kāpēc viņš ir š e i t . . .  Bet es nevarēju iedomāties, ka 
man būs tā jāsteidzas. Pat sastapties ar viņa māti nepaspēju. Te 
ir nauda: nopērciet viņam kaut ko uz ziemsvētkiem un uz dzim
šanas dienu. Tas būs labāk nekā man pašai sūtīt viņam dāvanas. 
Var iznākt, ka es atsūtu to, kas viņam jau ir — nu, teiksim, 
slidas.

Viņa, neko nesaprazdama, mirkšķināja savas godīgās veca- 
vas acis.

— Slidas jau  īstenībā mums te neder.
Viņas muļķība izveda mani no pacietības.
— Citiem vārdiem sakot, — es turpināju, — man negribētos



sūtīt viņam tās mantas, ko sūta viņa māte. Es taču viegli būtu 
varējusi izraudzīties slidas, ja  nezinātu, ka viņš tās jau saņēmis 
no mātes.

Viņa raudzījās manī neizpratnē.
— Nekā nesaprotu, — viņa sacīja. — Viņam nav mātes. Viņam 

nav slidu.



OMERS SEIFEDINS. 

tu rk u rakstnieka

VARAVĪKSNE

Mazā Aiše piecēlās no stellēm, kurās kopš rīta bija šaudījusies 
atspole, un gurdi izstaipījās. Šodien mājās viņa bija viena. 
Tēvs un brāli jau  vakar rīta gaismiņā bija aizbraukuši uz tirgu 
pilsētā. Māte un māsa bija pie kaimiņiem, liekas, pie Zaima.

Aiše izberzēja acis un lēni piegāja pie spoguļa, kas vara 
ietvarā karājās pie sienas. Ieskatījās tajā. Lielās, tumšās zīlītes 
bija aizmiglotas, it kā viņa tikko būtu cēlusies no miega. Vaigi 
bija sārtāki nekā parasti. Kuplie, melnie mati sedza plecus. Aiše 
vēlreiz izstaipījās. Staipoties viņa joprojām vēroja sevi spogulī, 
un viņai likās, it kā viņa pirmo reizi redzētu šīs piemiegtās acis, 
trīcošo, pavērto muti, trauslo, balto kaklu.

— Cik es esmu skaista! — Aiše iesaucās.
Pasmaidīja. Nolieca galvu un apskatīja sevi, skatiens pakavējās 

pie gaišzilajām tūbas čībiņām. Tad no jauna pavērās spoguli. 
Pagriezās. Uzbužināja m a tu s . . .  Viņai vēl nebija pilnu desmit 
gadu, bet viņa izskatījās jau pēc pieaugušas meitenes. Pirms di
vām dienām kāzās Zaima mājā kaimiņu ciema zemnieki bija 
nobrīnījušies, redzot viņu tik lielu.

Bet cik viņa bija stipra! Sava vecuma puikas viņa vienā pa
ņēmienā nometa gar zemi, tāpēc viņa bija iesaukta par Aiši- 
Cīkstoni. Viņai, tāpat kā zēniem, briesmīgi patika jāt zirgā, šaut 
ar bisi, cīkstēties, spēlēt kukuriņus un laupītājus. T a č u . . .

Taču drīz no tā būs jāšķiras uz visiem laikiem. Pirms dažām 
dienām, nākot no avota, viņa bija sastapusi ciema imamu Kurdu 
Hodžu. Pastiepis bučošanai savu izkaltušo roku, šis pretīgais, 
ļaunais vecis teica:

— Aiše, meitiņ, pasaki savai mātei, lai viņa dod tev čadru. 
Tu vairs nedrīksti staigāt neaizsegta.

Rīt vai parīt viņai, tāpat kā visām no bērnu kārtas izaugušām 
meitenēm, vajadzēs ietīstīties melnā p l īv u rā . . .  Un pēc tam līdz 
pat mūža galam viņai būs jāsēž šajā garlaicīgajā mājā pie šīm 
stellēm.

Palieciet sveiki, zirgi, ieroči, cīniņi, spēles! Aiše atmeta matus 
atpakaļ. Atkal cieši ieskatījās spogulī. Jā, viņa bija j a u k a ! . . .  
Bet ko līdz viņai šis skaistums, kuplie mati, melnās acis un sārtie 
va ig i? . . ,



— Ak, ja es būtu vīrietis! — 
smagi nopūtusies, noteica Aiše.

Ak, ja viņa būtu vīrietis! . . .  
Savā bērna iztēlē Aiše redzēja 
vienu ainu vilinošāku par otru.

Ko tik viņa nepasāktu! Vis
pirms viņa kļūtu par cīkstoni, 
kuru pazītu ne tikai Bozkajā, 
bet visā apkārtnē. Pēc tam . . .  
Par lielisku džigitu! Un katrā 
ziņā apprecētos ar Zaima jau
nāko meitu Gilsimu. Viņa dotos 
karā, viņas krūtis greznotu 
ordeņi. Viņa kāpelētu pa kal
niem un nedējām ilgi nozustu 
lāču medībās, kā to dara dros
mīgākie cieminieki.

Aiše atgāja no spoguļa, lēni 
devās pie loga un ar elkoņiem 
atspiedās pret palodzi.

Spīdēja saule, bet no ziemeļu 
puses peldēja šurp sapluinīti 
mākoņi. Kaimiņa Kurda Hasana 
dārzā klaigāja gaiļi. Tuvojās 
pusdienlaiks, bet gaisā jautās 
tāds brīnumains svaigums, 
tāda lieglaime, ka likās — aust 
rīts. Saulei spīdot, pat norasi- 
nāja sīks lietutiņš, tad pazuda, 
kā nebijis.

Aiše atkal aizdomājās. Viņa 
stāvēja pie loga kā apburta.

Un pēkšņi viņas sirds sāka 
neganti dauzīties. Viņa nobā
lēja. Aizrāvās elpa . . .  Nez vai 
tas ir tiesa, ko ru n ā? . . .  V ar
būt tikai māņi? . . .  Iekvēlojās 
vaigi. Aiše saķēra galvu rokās. 
Jā  . . .  Savu mūžu viņa nebija 
redzējusi varavīksni tik tuvu. 
Ciema malā līdzās Kuruderes 
ceļam virs dadžiem un krūmā
jiem laistījās sārts, zils, zaļš, 
dzeltens, mēļš, sarkans, oranžs



loks. Taisni kā debesīs iekārts milzīgs, mirdzošs pakavs, kura 
gali balstās krūmu biezoknī.

Aišes sirds sāka sisties vēl spēcīgāk. J a  viņa tagad paskries 
zem varavīksnes, viņa pārvērtīsies par vīrieti l Par to viņa ne
šaubījās.

Aišei bija skaidrs, kas darāms. Viņa atlēca no loga, nolaidās 
pa kāpnēm lejā, izskrēja cauri dārzam un, nonākusi uz ielas, aiz
drāzās, cik kājas nes! Viņa neskatījās zem kājām. Skrēja, 
s k rē ja . . .  «Ai, kaut tikai paspētu, kamēr varavīksne nav izgai
susi!» — tā bija vienīgā doma. Lai ātrāk nokļūtu pie mērķa, viņa 
lēca pāri gravām, šķērsoja apsētus laukus, rāpās uzkalnos. Bei
dzot viņa nozuda krūmājā. Atkal sāka smidzināt. Viņa skrēja, 
skrēja, skrēja. Ērkšķi ķērās viņas apģērbā. Zari skrāpēja rokas, 
sitās sejā. Tepat jau arī ir varavīksne. Kājas ļodzījās. Vēl tikai 
m azlie t . . .  Vēl m azdrusciņ . . .

Elšot aiz piepūles, Aiše nostājās zem milzīgā loka.
— Ai! . . .  — izlauzās viņai no krūtīm.
Lietus joprojām smidzināja. Pa sapluinīto mākoņu spraugām 

spīdēja saule. Skrienot Aiše bija pazaudējusi čības. Kapzeķes 
saplīsušas. Kājas bija sadurstītas ar ērkšķiem un apdauzītas pret 
akmeņiem.

«Jāatvelk elpa,» nodomāja Aiše un atlaidās pret krūmu. Lietus 
te pierima, te atkal pieņēmās.

Piecēlusies Aiše izbrīnījās. Cik milzīga viņa bija kļuvusi! 
Viņas varenie pleci bija pārplēsuši jaku. Kleita un krekls tikko 
piesedza vēderu. Viņa pieskārās ar roku slapjajai sejai. Kas tad 
tas? Viņai izaugušas ūsas! Viņa apskatīja sevi. Ak kungs, gata
vais spēkavīrs! Tikai vīrieša apģērba viņai trūka.

«Aizskriešu mājā, pārģērbšos!» nodomāja Aiše.
Viņa devās uz ciemu. Cik viņa tagad ir spēcīga! Turp viņa 

bija skrējusi pusstundu, atceļam pietika ar divām minūtēm.
Neciešami karsēja saule. Aišei kalta mute. Viņa iegāja pa

galmā; vārti tā arī palika neaizslēgti. Vispirms viņa padzērās. 
Pēc tam kāpa augšā istabā. Atlauza lādi, izvilka vecākā brāļa 
izejamo uzvalku, apģērbās. Viņa jutās kā žņaugos. Tad viņa no
ņēma no sienas šauteni, pakāra plecā un izgāja uz ielas.

Apkārtni k lāja  bieza miglas sega.
Ielas galā skanēja zurnas un bungas. Aiše piegāja pie puiše

ļiem, kuri uz ceļa spēlējās, un vaicāja, kas tur notiek.
— Kāzās Zaīma mājā sacenšas cīkstoņi.
— Jaunāko meitu izdod pie vīra.



Jaunāko meitu — tātad Gilsimu! Aišes acis niknumā iekvēlo, 
jās. Tagad taču viņa ir vīrietis! Viņa pati grib precēt šo mazo, 
brūnacaino meitenīti. Viņa metās skriet. Šķērsoja laukumu pie 
mošejas, no kuras pēc namaza nāca ārā ļaudis. Visi skatījās uz 
viņu, taču neviens nepazina.

Ieejot kāzu mājas pagalmā, Aiše, kā to dara visi džigiti, skaļi 
uzsauca:

— Ei, ja te ir kāds vīrietis, lai panāk priekšā! Pašķiras!
Visi pagriezās. Neviens viņu nepazina. Smilkstēja zurnas, dār* 

dēja bungas. Pagalma vidū sacentās vairāki cīkstoņu pāri.
Aiše nolēma pagaidām nedoties pazīstama.
— Sveiks, džigit! Kādu ļaužu? — cilvēki viņu uzrunāja.
— Gan dabūsiet zināti — atbildēja Aiše. Pēc tam uzsauca cīk« 

stoņiem: — Izsaucu divus uzreiz! Ei, kam ir dūša, lai panāk pretif
Vīrieši un sievietes — visi, kas bija pagalmā, apmulsa. Pūli 

pāršalca čuksti. Pat imams Kurds Hodža pielēca kājās un uz
mauca brilles, lai labāk apskatītu nepazīstamo drosminieku. Kur 
tas redzēts, ka viens cilvēks izsauktu cīkstēties uzreiz divus pre
tiniekus!

Aiše ieziedās ar eļju un uzvilka īsas bikses. Pa pāriem viņai 
tuvojās cīkstoņi. Viņa tos pēc kārtas grāba ciet un lidināja zemē. 
Bet, kad viņa satvēra milzīgu bifeli, kas stāvēja turpat tuvumā, 
un pacēla virs galvas kā jēru, pārsteigtie ļaudis iesaucās:

— Kā tevi sauc, spēkavīr?!
— Kādu ļaužu, varoni?!
— Bravo!. . .  Bravo!. . .
Zurnas un bungas apklusa. Visi sapulcējās ap nepazīstamo stip

rinieku.
Aiše teica:
— Es esmu no Bozkajas!
Ļaudis saskatījās. Šeit bija sapulcējies viss ciems, bet neviens 

viņu nepazina.
Cilvēki atkal sarosījās.
— Pie mums, Bozkajā, tādu navi
— Vai tad mēs nepazīstam savu ciemu?
•— Tu ņirgājies par mums!
Aiše nenocietās un iesmējās.
— Es esmu Aiše!
Pūlis sacēla troksni.
— Kāda Aiše?
*— Kas tā ir par Aiši?
Aiše pacēla galvu,
— Hadžas Mehmeda meita . , ,



Zemnieki joprojām neticēja.
Aiše skaji izstāstīja, kā skrējusi, kā nostājusies zem varavīk

snes, kā kļuvusi par vīrieti. Beigās viņa noprasīja:
— Kas prec Gilsimu?
— Ciema vecākā dēls Hasans, — atbildēja zemnieki.
— Lai panāk šurp!
Hasanu izveda no pūļa un nostādīja Aišes-Cīkstoņa priekšā.
— Kas apstiprināja laulību līgumu?
— Kurds Hodža . . .
— A, Kurds Hodža?! Gādājiet viņu šurp!
Arī imamu atveda. Tagad šis ļaunais, nelaipnais vecis bija iz

bijies un, rokas goddevīgi uz krūtīm sakrustojis, centās smaidīt.
— Ei, Hasan! — uzsauca Aiše. — Atsakies no Gilsimas!1
— Neatteikšos!
— Tūlīt pat atsakies!
Aiše satvēra Hasanu aiz sarkanās jostas un pacēla gaisā.
— Ai! . . .  A i ! . . .  A i ! . . .  — iepīkstējās Hasans. — Apžēlojies, 

stipriniek! . . .
— Tūlīt pat atsakies! J a  ne, triekšu tevi pret zemi, ka smadze

nes izšķīst.
— Atsakos! Atsakosl — iekliedzās nabaga Hasans, kuļādams 

kājas pa gaisu.
Aiše saudzīgi nolika viņu zemē, tad pagriezās pret Kurdu 

Hodžu.
— Un tagad apstiprini manu un Gilsimas laulību līgumu! —

viņa pavēlēja.
— Neapstiprināšu!
— Netiepies, Hodža!
— Neapstiprināšu.
— Nevelc garumā!
— Neapstiprināšu!
— Kāpēc ne?
— Tas ir nelikumīgi! Nelikumīgi!
— Kāda tam nozīme? Apstiprināsil
— Neapstiprināšu.
Aiše nogrāba imamu, tāpat kā Hasanu, aiz jostas un pacēla

gaisā.
— Tūlīt apstiprini mūsu laulību. Ja  ne, triekšu pret zemil
— Neapstiprināšu . . .
— Dari, kā tev liek. Ja  ne, būs sliktil

1 Pēc m usulm aņu likum iem  laulība skaitas šķirta, ja virs liecinieku klātbūtnē
atsakīis no  savas sievas.



— Neapstiprināšu! Neapstiprināšu!
Aiše pagalam pārskaitās un sāka griezt pa gaisu cietsirdīgo, 

pretīgo imamu. Savicināja, sagrieza un meta . . .
Taču Kurds Hodža nenokrita vis zemē, bet palika, karājoties 

gaisā, un no turienes kliedza:
— Ei, ļaudis! . . .  Tas nemaz nav vīrietis! Tas ir skuķis! Uzvel

ciet viņai čadru! Viņa nedrīkst staigāt atsegta! Grēks!
Pēkšņi pagalms sāka mudžēt kā skudru pūznis. Pūlis sāka 

kliegt, kaukt, bļaut:
— Nedrīkst! Nedrīkst! Grēks!
Zemniekiem rokās parādījās biezas, melnas čadras, sarkana? 

seģenes. Visi metās Aišei virsū, lai aizsegtu viņai seju un no
smacētu viņu zem šiem lēveriem. Aišei nodrebēja pleci. Viņa 
iekliedzās briesmīgā balsī. Norāva no pleca šauteni un a r  tās laidi 
šķaidīja pa labi un pa kreisi. Viņa apsita visus pēc kārtas. No 
laides nevienam neizdevās izvairīties.

Skrienot garām mošejai, Aiše redzēja, ka Kurds Hodža kā stār
ķis sēdēja uz minareta. Viņa bez vilcināšanās iedrāzās pagalmā 
un sāka rāpties augšā pa stāvajām kāpnēm.

«Ak, kaut nu neizspruktu šis nelietis!» viņa domāja.
Tikusi augšā, viņa nogrāba Kurdu Hodžu aiz kakla un pama

tīgi sažmiedza.
— Ak nedrīkst? Grēks?
Izlaizdams garu, Kurds Hodža izmisīgi sēca un tirināja kājas. 

Pēkšņi minareta balkoniņš ar troksni sagāzās. Aiše lidoja lejā un 
ar galvu sāpīgi ietriecās zemē.

Atvērusi acis, viņa ieraudzīja virs sevis tēvu, kurš dauzīja ar 
dūri viņai pa galvu.

— Ko tu te darīji, vellata?!
Aiše gulēja starp zaļajiem, pielijušajiem krūmiem. Līdzās stā

vēja viņas māte, vecākais brālis, ciema vecākā dēls Hasans un 
vēl daži zemnieki no kaimiņu mājām.

— Ko tu te da r ī j i? . . .  Skraidām riņķi apkārt, meklēdami tevi, 
nešķīstene! . . .

Hasans, kuru Aiše tikko kā bija aiz jostas griezusi pa gaisu, 
mēģināja viņu aizstāvēt.

— Viņa vairs tā nedarīs, agaM Viņa vairs tā nedarīs!
Izrādās, ka viņu meklē jau kopš dienas vidus. Viņas pēkšņā

pazušana satraukusi visu ciemu. Visi metušies viņu meklēt.
Tēvs, trīs stundas pa dubļiem nobridies, nekādi nespēļa

1 A g a  -  saimnieks, ar šo uzruuu zemnieki apliecina cieņu vecākām cilvēkam.



apvaldīt dusmas un spārdīja meiteni kājām; daļa spērienu tilč# 
arī tiem, kas centās viņu aizstāvēt.

— Nešķīstais skuķis, ko tu še darīji?! — viņš rēca.
Māte piebalsoja tēvam, solījās mājā sadot pa ādu, viņas acis 

dzalkstīja, viņa grozīja galvu un bez mitas kliedza:
— Ko tu še darīji?
Aiše bija galīgi apjukusi, nezināja, ko atbildēt, un spēja vie

nīgi raudāt.
Kad visi gāja uz ciemu, viņa vilkās tiem nopakaļ nožēlojama, 

nomākta.
Gandrīz pie pašas mājas kaut kur augšā atskanēja balss:
— Vai atradāt viņu, Mehmed-aga?
— Atradām, Hodža-efendi1 . . .
Aiše paskatījās augšup. Uz terases kailu galvu, basām kājām, 

atrotītām piedurknēm stāvēja Kurds Hodža un mazgājās, liedams 
ūdeni no vara krūzes.

— Kur tad viņa bija?
— Krūmos . . .  A izmigusi. . .
— Ko viņa tur tādā lietū m ek lē ja? . . .
— Nesaka, maita . . .
— Velciet viņai čadru! Velciet ča d ru ! . . .  Viņa vairs nedrīkst 

staigāt bez čadras . . .
Aiše gāja nokārtu galvu, skatīdamās ceļa dubļos. Aiz kauna 

viņa bija gatava izkrist zemei cauri. Viņas pleci trīsēja. Viņa 
rūgti, rūgti raudāja.

1 E f e n d i — kungs.



RENE FILOMBE, 

kam erūn /ešu  rakstnieka

k a z a b a l a k a :

Tiklīdz mūsu kvartālā saceļas kņada un vietējie iedzīvotāji 
drāžas vienā virzienā, es uzreiz saprotu — kaut kas noticis.

Pašlaik, dienas otrajā pusē, ļaužu straume vēlās uz mūsu iecir
kņa uzrauga posteni. Kas tur bija atgadījies?

Ielu krustojumā pilnā balsi bļaustījās veča, piesaukdama savus 
nelaiķus vecākus, vectētiņu, vecmāmiņu un visus senču senčus; 
viņai no rokām veltīgi centās izrauties zeņķis.

Vecene klaigāja, cilvēku salasījās aizvien vairāk, viņi drūz
mējās barā un neatraudamies ziņkāri skatījās.

— Edzimbi, kas noticis? Ko tas puiķelis nodarījis?
Neatbildēdama uz iecirkņa uzrauga jautājumu, veča tik vai*

manēja un vaimanāja. Pa vaigiem viņai ritēja lielas, retas asaras.
— Edzimbi, kas par lietu, Edzimbi? — norūpējies iecirkņa uz

raugs atkal noprasīja.
Veča pieklusa un, kārtodama krietni apvalkāto ģērbu, panācās 

viņam pretī.
Tai pašā mirklī zeņķis izrāvās un metās bēgt, taču tuvumā stā* 

vošais jauneklis saķēra viņu.
Puika neganti iebrēcās.
— Šitā gan! Turi viņu labi stipri, mazdēliņ Bomba, — gavilē* 

joši iegaudojās Edzimbi, pagriezusies pret jauno cilvēku. — Lai 
laime soļo tavās pēdās! Turi to mazo nešpetnelil Vai tu redzējies, 
šitā mani apkaunot!

Ļaužu barā atskanēja sašutuma saucieni.
— Akogo, tu dzirdēji, kā šis palaidnis mani apsaukāja, vai 

dzirdēji? — veča piesauca par liecinieci meitenīti, kura stāvēja 
viņai turpat aiz muguras.

Akogo klusēdama pamāja ar galvu.
Zeņķis bija izturējies necienīgi pret Edzimbi, un tagad patmī

līgā, nāvīgi aizvainotā veča sūdzējās iecirkņa uzraugam.
— Labs ir! — noteica iecirkņa uzraugs un bez liekām runām 

aizsūtīja pakaļ mazā likumpārkāpēja mātei.
Viņa ieradās pēc neilga brīža, un lietas noskaidrošana sākās 

par jaunu.
— Redz nu, Bella, kā tu audzini bērnus! . . .  Olama nupat ap

vainojis Edzimbil — nosodoši sacīja iecirkņa uzraugs.



Bella salika rokas cieņas pilnā žestā, atkāsējās un, valšķīgi pie
miegusi acis, ierunājās:

— Nē, Nkukuma, tas ir pilnīgi neticami, ka mans dēls apvai
nojis pieaugušu cilvēku, pie tam vēl Edzimbi! It īpaši Edzimbi! . . .

Un, pagriezusies pret dēlu, Bella bargā balsī ņēmās taujāt:
— Vai tiešām tu, Olama, iedrīkstējies būt rupjš pret māmuļu 

Edzimbi? Vai tas taisnība, ka tu apvainoji viņu?
Mazais Olama nodūra galvu, piekļāva seju vecajai burtnīcai, 

ko turēja  rokā, un neatbildējis iešņukstējās, šņurkādams degunu.
— Redzi nu, Nkukuma, es tak tev teicu. Ne reizi vēl nav ga

dījies, ka mans dēls bijis pret kādu rupjš. To tev apstiprinās jeb 
kurš no mūsu kvartāla. Kā viņš būtu varējis atļauties apvainot 
Edzimbi? Māmuļu Edzimbi, kuru mēs visi tik Joti cienām! Tas nav 
iespējam s!. . .

— Ko tu mels, Bella! — veča nikni iesaucās. — Tu gribi sacīt, 
ka es meloju? Pie tūkstoš kapiem! Varbūt man jānomet drānas, 
lai pār tavu dēlu nāk posts1?

Vairāki apkārtstāvošie pasteidzās iejaukties un lūdza, lai veča 
nepielieto šo galējo paņēmienu. Tad veča, pagriezusies pret mazo 
Akogo, par jaunu piesauca viņu lieciniekos un, sasitusi plaukstas, 
pavēstīja:

— He-e-e! . . .  Lai es vairs neesmu Edzimbi Nga Mballa 
Ndongo, ja  meloju!

Noklusinājis murdošo pūli, iecirkņa uzraugs uzrunāja Akogo 
un teica, lai viņa godīgi izstāstot, kas īsti bija atgadījies.

Dziedošā balstelē meitenīte atstāstīja notikušo.
Kad viņas ar vecmāmiņu bija gājušas pa ielu gar tirgu, viņām 

pretī nācis Olama, kurš kopā ar Metilu un Adu atgriezās no 
skolas. Bērni nākuši, rokās saķērušies, aizsprostodami visu ietvi. 
Vecmāmiņa Edzimbi nostrostējusi bērnus un likusi viņiem noiet 
no ceļa. Metila un Ada klusēdami bija paklausījuši, turpretī 
Olama vecmāmuļai taisni sejā izaicinoši iekliedzis: «Kasablanka!»

Kad Akogo bija beigusi stāstīt, iecirkņa uzraugs mēģināja iz
taujāt Olamu, taču viņš joprojām neatbildēja, tikai šņukstēja 
vienā laidā.

— Ak šitā gan, Nkukuma! — veča Edzimbi ievaimanājās.
— Tātad tu netici Akogo! Pie tūkstoš kapiem! Ne mūžam mēs 
neesam melojušas — ne es, ne mana mazmeita! Bet tagadiņ, vai 
redzējies, mūs tur par m e lk u lēm !, . .  He-e-e! Mani, Edzimbi Nga 
Mballa Ndongo! . . .

1 Pēc beti cilts ticējum iem , lai nolādētu  bērnu, viga p riekšā  Jāizgērbjas,



— Hekeie-kele-kele-e-e! — iecirkņa uzraugs iesaucās. — Es 
gribētu gan zināt, kas jūs ar mazmeitiņu uzskata par melēm?

— Visi kā viens! Domā, es neredzu, ka visi smejas? Laikam jau 
domā, ka es galīgi prātu esmu izkūkojusi! Šitā te mani apvainot, 
apsaukāt par Kazabalaku! . . .

Ļaužu baru pāršalca skaļa smieklu brāzma.
— Vai tas maz būtu domājams vecos labos laikos! — veča 

atkal aizsvilās. — Bet tagadiņ tu, cilvēks, nevari būt drošs, kas 
būs tālāk! Un tas viss aiz to spokaini balto cilvēku laipnības. Vai 
tu redzējies, atpeldēja pie mums pāri jūrai un nu ņemas mācīt 
visādiem smurguļiem to savu «sab-sabi-jes»! Vai ta jābrīnās, ka 
tevi, cilvēku, apsaukā par Kazabalaku!

Ap strīdniekiem sadrūzmējušies dīkdieņi bikstīja cits citam sā
nos un kratījās aiz smiekliem.

Trokšņainajā burzmā iecirkņa uzraugs pamanīja jaunu cilvēku 
ar grāmatu rokā. Viņš pamāja tam ar pirkstu.

— Tu saproti balto valodu, — viņš uzrunāja jaunekli, — saki 
mums godīgi — ko nozīmē «Kasablanka»?

Jauneklis labprāt paskaidroja, ka «Kasablanka» — tā esot pil
sēta Marokā.

Kolīdz viņš to bija pateicis, Edzimbi nikni atvēzējās pret viņu 
ar kūju. Jauneklis ar grāmatu rokā steigšus iejuka barā, bet sa
niknotā Edzimbi, trīs reizes nospļāvusies viņam pakaļ, pilnā rīklē 
iebļāvās:

— Nu es skaidri redzu, Nkukuma, ka tu par mani ņirgājies! 
He-e-e!. . .  Edzimbi Nga Mballa Ndongo! Re, ko šis izdomājis — 
prasīt padomu nez kādam tur aplamniekam! Viņš tak galīgi neko 
nejēdz no spokaini balto cilvēku valodas. Es esmu veca sieviete 
un labi zinu, ka Kazabalaka kopš seniem laikiem bijis drausmīgs 
lamu vārds!

Izdzirduši šos vārdus, apkārtstāvošie smējās vai pie zemes kriz
dami. Tostarp šai nerimstošajā troksnī un kņadā, kamēr Edzimbi 
lamājās, spļaudījās, draudēja teju, teju  nomest drānas, piesauk
dama nelaiķus vecākus, vectēvu, vecmāmiņu un visus senču 
senčus, iecirkņa uzraugs piesprieda Bellai, Olamas mātei, sa
maksāt soda naudu tūkstoš franku apmērā Edzimbi Nga Mballa 
Ndongo.

Veča tūdaļ pat norimās un, pastūmusi uz priekšu Akogo, klun
kurēja prom, balstīdamās pret kūju.

— Apsaukāt mani par Kazabalaku! — viņa attālinādamās pur
pināja. — Es — Kaza un piedevām vēl — Balakal Nē, dievs mūs 
nea ts tās i . . ,



RF.DJARDS KIPLINGS. 

angļu rakstn ieks

IMREJA ATGRIEŠANAS

rmrejs bija izdarījis kaut ko neticamu. Šis jaunais cilvēks, kura 
karjera nupat tikai sākās, nevienu nebrīdinājis, nezin kāpēc bija 
nolēmis pazust no šīs pasaules, citiem vārdiem sakot — no mazā 
Indijas posteņa, kurā viņš dzīvoja.

Vēl vakar viņš bija dzīvs, vesels un laimīgs un visi varēja no
skatīties uz viņu klubā pie biljarda galda. Bet no rīta viņa vairs 
nebija, un, lai kā pūlējās viņu atrast, visa meklēšana bija veltīga. 
Viņš bija nozudis; viņš neieradās noteiktajā laikā kantorī, un 
viņa divriči neparādījās ne uz viena ceļa. Aiz visiem šiem iemes
liem un arī tāpēc, ka viņa nozušana kaut niecīgā mērā, bet tomēr 
atsaucās uz Indijas impērijas pārvaldi, impērija nolēma uz nie
cīgu laiciņu pievērsties Imreja liktenim un noteica izmeklēšanu. 
Izčakarēja dīķus, aizzīmogoja akas, izsūtīja telegrammas uz visām 
dzelzceļa stacijām un tuvāko ostas pilsētu, kura atradās tūkstoš 
divsimt jūdžu atstatumā, bet ne ar ķekšu āķiem, ne telegrāfa 
vadu tīkliem Imreju uziet neizdevās. Viņš bija izkritis zemei 
cauri, un pilsētiņā par viņu neviens neko nedabūja zināt. Tad 
lielās impērijas dzīve atkal ritēja tālāk, jo apstāties tā tik un tā 
nevarēja, un Imrejs gluži vienkārši nebija vairs cilvēks, bet 
kļuva par noslēpumu, par priekšmetu, ko veselu mēnesi apspriež 
visādos veidos, sastapdamies klubā, un pēc tam pilnīgi aizmirst. 
Viņa šautenes, zirgu un ekipāžas pārdeva ūtrupē. Kantora priekš
nieks aizsūtīja kaut kādu neskaidru vēstuli viņa mātei, kur pazi
ņoja, ka Imrejs dīvainā kārtā nozudis. Bungalo, kurā viņš bija 
dzīvojis, palika tukšs.

Pēc trim četriem tveicīgiem mēnešiem mans draugs Striklends, 
kurš kalpoja policijā, nolēma noīrēt šo bungalo no tā īpašnieka. 
Tas notika pirms Striklenda saderināšanās ar mis Jolu — pirms 
notikuma, par kuru  runa citā stāstā, — un tanī laikā, kad viņš 
centās iedzīvoties vietējos apstākļos. Viņa paša dzīve, jāsaka, 
bija diezgan neparasta, un apkārtējiem nepatika viņa ieražas un 
untumi. Mājās viņam vienmēr bija milzums visāda ēdamā, bet 
nekad nebija noteikta laika ēšanai. Viņš ēda, vai nu stāvēdams, 
vai staigādams šurpu turpu pa istabu, vienmēr tikai sausu, iztik
dams ar to, ko atrada bufetē, bet zināms, ka šāds dzīves veids 
nekad nenāk cilvēkiem par labu. Visa viņa manta sastāvēja no



sešām šautenēm, trim bisēm, pieciem segliem un resnu un garu 
makšķerkātu kolekcijas — ar makšķeri varēja ķert mahsiru, prā
vāku un spēcīgāku zivi par lasi. Visi šie priekšmeti aizņēma 
krietnu pusi bungalo, bet otra puse palika pašam Striklendam un 
Tjetjensam, milzīgam Rampuras sunim, kurš dienā apēda divu 
vīru devu. Ar Striklendu viņš sarunājās savā īpašā valodā, un, 
kad, izgājis no mājas, pamanīja kaut ko aizdomīgu, kas var ap
draudēt viņas majestātes karalienes mieru, viņš atgriezās pie 
saimnieka un visu pamatīgi izklāstīja. Striklends tūliņ rīkojās, un 
viņa pūles parasti beidzās ar to, ka kādu aizturēja, uzlika sodu 
un iesēdināja cietumā. Vietējie iedzīvotāji uzskatīja, ka Tjetjenss 
ir Jaunais gars, un izturējās pret viņu ar to lielo cieņu, kuru rada 
naids un bailes. Viena bungalo istaba bija speciāli iekārtota Tjet
jensam. Tur bija ar segu apklāta gulta un bļodiņa ēšanai. J a  kāds 
ieradās pie Striklenda naktī, suns metās virsū nelūgtajam viesim, 
notrieca viņu zemē un rēja tik ilgi, kamēr mājā iededzināja 
gaismu. Kad Striklends robežas tuvumā dzina pēdas kādam slep
kavam un tas piezagās rītausmā, lai aizsūtītu viņu pašu daudz 
tālāk par Andamanu salām, Tjetjenss izglāba saimniekam dzīvību. 
Viņš notvēra noziedznieku tieši tai mirklī, kad tas līda iekšā 
Striklenda teltī ar kinžalu zobos; slepkavu notvēra, tiesāja un 
piesprieda nāves sodu pakarot. Kopš tās dienas Tjetjenss sāka 
nēsāt sudraba kaklasaiti un viņa segu, sašūtu no divkārša Kaš- 
miras vilnas auduma, jo viņš bija maigs radījums, izrotāja mo
nogramma.

Suns neatkāpās no Striklenda ne soli un reiz, kad Striklendam 
uzbruka drudzis, sagādāja ne mazumu rūpju ārstiem; nezinā
dams pats, kā palīdzēt savam saimniekam, viņš neļāva nevienam 
citam nākt saimniekam palīgā. Mekernatam, indiešu medicīniskās 
apkalpes ārstam, vajadzēja pat iesist sunim ar bises laidi, tikai 
tad tas saprata, ka jāgriež cejš tiem, kuri spējīgi pasniegt saim
niekam hinīnu.

Drīz pēc tam, kad Striklends noīrēja bungalo, man vajadzēja 
ierasties šinī postenī dienesta darīšanās. Visas kluba istabas bija 
aizņemtas, un es, protams, apmetos pie Striklenda. Tas bija tei
cams bungalo ar astoņām istabām, segts ar vairākkārtīgu niedru 
klāstu, kas to labi pasargāja no lietus. Zem jumta bija nostiepts 
buru audekls — tik tīrs, ka izskata ziņā ne ar ko neatšķīrās no 
svaigi balsinātiem griestiem. J a  jūs nezināt, kā cel indiešu bun
galo, jums nekad pat prātā neienāktu, ka virs buru audekla ir 
vēl tumša, trīsstūraina telpa, ko baļķi un blīva kārta niedru aiz
sargā no žurkām, sikspārņiem, skudrām un citiem mūdžiem.

Tjetjenss sagaidīja mani uz verandas ar rējieniem, kas atgā



dināja zvana sitienus Svētā Pāvila katedrālē, un uzlika man ķe
pas uz pleciem, tā izrādīdams prieku, mani ieraugot. Striklends 
izmanījās pagatavot kādu virumu, ko viņš nosauca par brokas
tīm, un, līdzko pabeidzām ēst, devās pildīt savus pienākumus, 
atstādams mani divatā ar Tjetjensu un manām darīšanām. Vasa
ras sausumu nomainīja silts lietus, piepildot gaisu ar valgmi. 
Nekur ne vēja pūsmas, tikai lietus kā ar nūjām klaudzināja pa 
zemi un uzsistās šļakatas izklājās visapkārt kā zilgana migla. 
Bambusi, anonas, ābeles, poinsetijas un mango koki stāvēja dārzā 
nekustēdamies, no augšas līdz apakšai pilni ar silta ūdens strā
vām, un aloju krūmos, kuri iežogoja dārzu, jau kurkstēja var
des. Krēsla tikko sāka biezēt, un lietus lija pilnā sparā, kad es 
sēdēju iekšējā verandā, klausījos, kā ūdens gāžas no notekām, 
un kasījos, jo manu ķermeni klāja tā saucamā tropu ēde. Tjet- 
jenss iznāca verandā kopā ar mani, atspieda purnu man pret 
ceļgaliem, un man kļuva viņa žēl, tāpēc, kad pasniedza tēju, es 
pamieloju viņu ar cepumiem, bet pats paliku iekšējā verandā — 
tur  bija mazliet vēsāk. Man aiz muguras rēgojās tumšās istabas. 
No turienes plūda seglu un šauteņu eļļas dvaka, un man nebija 
ne mazākās vēlēšanās sēdēt starp šīm sablīvētajām mantām. Jau 
krēslā pēkšņi ieradās mans kalpotājs; viņa muslīna krekls bija 
cieši pielipis pie nosvīdušās miesas. Viņš pavēstīja, ka ieradies 
džentlmenis un kādu prasa. Ar lielu nepatiku, jo  istabās bija 
tumšs, es iegāju tukšajā viesistabā un liku kalpotājam ienest 
lampu. Nezinu gan, vai svešais apmeklētājs gaidīja mani vai ne
gaidīja — man šķita, ka vienā logā pavīdēja kāds stāvs, — bet, 
kad ienesa lampu, istabā nebija neviena, tikai lietus bungoja pa 
rūtīm un bija jūtama valgmes piesūkušās zemes smarža. Es pa
teicu kalpotājam, ka viņam vajadzēja gan būt naskākam, un 
atgriezos verandā pārlaist krēslu kopā ar Tjetjensu. Taču suns 
bija paspējis iziet svaigā gaisā, un pat pēc tam, kaut es liku 
lietā cukurotu cepumu, man tikai ar pūlēm izdevās ievilināt to 
atpakaļ. Pirms pašām pusdienām ieradās caurcaurēm izmirku
šais Striklends, un viņa pirmie vārdi bija:

— Vai mani kāds meklēja?
Es atvainojos un pateicu, ka mans kalpotājs patiešām iesaucis 

mani viesistabā, bet vai nu kļūdījies, vai arī kāds klaidonis gri
bējis sastapt Striklendu un, kad gājuši viņu pieteikt, pārdomājis 
un aizšmaucis. Striklends vairs neatgriezās pie šīs sarunas, lika 
pasniegt pusdienas, un, tā kā tās bija īstas pusdienas un pat uz
klāts balts galdauts, tad mēs nekavējāmies un sēdāmies pie 
galda.

Pulksten deviņos Striklendam sagribējās iet gulēt un ari es



sāku just nogurumu. Līdzko saimnieks piecēlās, lai ietu uz savu 
istabu, kura bija līdzās krāšņajai telpai, kas nodota viņa mīluļa 
rīcībā, pagaldē gulošais Tjetjenss uzlēca kājās un izskrēja ve
randā, no lietus vislabāk pasargātajā telpā. Ja, piemēram, sievai 
iegribētos šādu lietavu laikā gulēt svaigā gaisā, tam nepievērstu 
uzmanību. Taču Tjetjenss bija  suns un tāpēc atradās sevišķā 
stāvoklī. Es paskatījos uz Striklendu, gaidīdams, ka viņš sados 
sunim ar siksnu. Viņš, juzdamies vainīgs, pasmaidīja — tā 
smaida cilvēks, kurš atstāstījis nepatīkamu ģimenes drāmu.

— Tas atkārtojas katru vakaru, kopš esam šeit, — viņš sa
cīja. — Lai iet.

Suns piederēja Striklendam, tāpēc es cietu klusu. Bet es jutu, 
ka suņa neuzticība saimnieku loti apbēdina. Tjetjenss nogūlās 
verandā zem mana loga. Pērkons te drebināja niedru jumtu, te 
atkal apklusa. Zibens sašķīda debesīs kā ola, ko sasit pret klēts 
durvīm, tikai gaisma nebija dzeltena, bet zilgana. Un, raugoties 
caur bambusu žalūziju spraugām, es redzēju, kā milzīgais suns 
stāvēja — jā, stāvēja, nevis gulēja — verandā; spalva viņam uz 
muguras bija sacēlusies stāvus, bet ķepas nekustīgas un sasprin
gtas kā pakaramā tilta tauvas. Kad pērkona grāvieni kaut uz īsu 
brīdi aprima, es mēģināju iemigt, bet man visu laiku šķita, ka 
mani kāds visai uzstājīgi sauc pie sevis. Sis man nepazīstamais 
cilvēks it kā pat mēģināja saukt mani vārdā, bet līdz manai 
dzirdei atplūda tikai apspiesti čuksti. Pērkons aprimās, Tjetjenss 
izgāja dārzā un sāka gaudot uz mēnesi, kas zemu karājās debe
sīs. Kāds mēģināja atvērt manas durvis, kāds nepārtraukti stai
gāja šurpu turpu pa māju un, smagi elpodams, apstājās te vienā, 
te otrā verandā. Līdzko es laidos miegā, man šķita, ka pie manis 
izmisīgi klauvē — ne īsti pie durvīm, ne īsti augšā, tieši virs 
galvas — un atskan kāds neprātīgs kliedziens.

Es metos Striklenda istabā un prasiju, vai viņš nav slims un 
vai nav mani saucis. Viņš, pa pusei apģērbies, gulēja gultā un 
smēķēja pīpi.

— Es gaidīju, ka jūs ienāksiet, — viņš sacīja. — Vai patiešām 
es nule kā staigāju pa māju?

Es atbildēju, ka viņš staigāja pa ēdamistabu, pa smēķējamo 
istabu un vēl pa citām Viņš sāka smieties un teica, lai es ejot 
gulēt. Es atkal apgūlos un nogulēju līdz pašam rītam, bet man 
rādījās visādi juceklīgi sapņi, un mani visu laiku vajāja apziņa, 
ka esmu pret kādu netaisns, ka neizpildu pret kādu savu pienā
kumu. Kas bija šis pienākums, to es nezināju, bet kāds vienā 
laidā čabinājās, čuksti'ia, taustījās gar sienām, zagās, lavījās vis
apkārt. Un šis kāds pat meta man, ka neesmu neko viņa labā



darījis. Un, joprojām snauzdams, es dzirdēju, kā bungo lietus un 
kā Tjetjenss gaudo dārzā.

Es nodzīvoju šinī mājā divas dienas. Striklends ik rītu devās 
uz darbu un pameta mani uz astoņām vai pat desmit stundām 
divatā ar Tjetjensu. Kamēr bija gaišs, es jutos labi un Tjetjenss 
tāpat, bet, līdzko sāka krēslot, mēs abi devāmies uz iekšējo ve
randu un sēdējām tur, sarāvušies un piespiedušies viens pie 
otra. Mēs bijām vieni šai mājā, un tomēr mājā uzturējās kāds 
īrnieks, ar kuru man negribējās ielaisties nekādās darīšanās. Es 
viņu ne reizi neredzēju, bet manīju gan, kā kustas drapērijas 
durvīs, kad viņš iet no vienas istabas otrā, dzirdēju, kā čīkst 
krēsli, kā saspringst bambuss, atbrīvodamies no viņa ķermeņa 
svara. Un, kad es iegāju ēdamistabā pēc grāmatas, tad jutu, ka 
uz tumsā iegrimušās ārējās verandas kāds gaida, kamēr atstāšu 
istabu. Tjetjensa klātbūtne piepildīja telpu ar īpašu dzīvību: ik 
spalviņa viņam sacēlās stāvus, un viņš sāka ielūkoties tumsto
šajās istabās, cītīgi vērodams tās būtnes kustības, kuru es nere
dzēju. Istabās Tjetjenss nekad negāja iekšā, bet acis viņam vienā 
laidā skraidīja, urbdamās tumsā, — ar to pilnīgi pietika. Un, 
tikai kad mans kalpotājs ieradās aizdegt lampas un apgaismoja 
visas istabas, kuras mirklī kļuva apdzīvotas, suns iegāja tanīs 
kopā ar mani un, nostājies uz pakaļkājām, ilgi pētīja neredzamo 
īrnieku, kurš kustējās man aiz muguras. Suņi ir patiesi draugi.

Ar visu iespējamo smalkjūtību es pateicu Striklendam, ka 
domāju aiziet uz klubu un pameklēt sev tur istabu. Es sacīju, ka 
jūsmoju par viņa viesmīlību, ka man ļoti patīk viņa bises un 
makšķeres, bet ka nebūt nejūsmoju par viņa māju un par tanī 
valdošo atmosfēru. Vērīgi noklausījies līdz galam, viņš pasmai
dīja gurdu smaidu, kurā tomēr nebija ne nieka no nicības: šis 
cilvēks visu labi saprata.

— Palieciet šeit, — viņš teica, — un palūkosimies, ko tas no
zīmē. Viss, ko jūs man nupat pastāstījāt, man zināms kopš tās 
dienas, kad apmetos šinī bungalo. Palieciet un pagaidiet. Tjet
jenss mani pametis. Vai jūs arī mani pametīsiet?

Man jau kādreiz nācās palīdzēt Striklendam kādā ar elku 
dievu saistītā lietā; mani tas toreiz teju pat noveda līdz psihiat
riskajai slimnīcai, un man nebija ne mazākās vēlēšanās atkal 
palīdzēt viņam kaut kādos meklējumos. Viņš bija cilvēks, kuram 
iepīties pretīgā notikumā ir tikpat dabiski, kā citam sēsties pie 
pusdienu galda.

Tāpēc es pilnīgi vaļsirdīgi pateicu viņam, ka ļoti mīlu viņu un 
dienas laikā redzēšu viņu ar prieku, bet nakti viņa mājā vairs



negulēšu. Tas notika pēc pusdienām, kad Tjetjenss bija devies 
pagulēt verandā.

— Nudien tas mani nemaz nepārsteidz, — sacīja Striklends, 
ielūkodamies griestiem pārvilktajā buru audeklā. — Skatieties!

Starp audeklu un dzegu nokārās divas brūnas čūsku astes. 
Lampas apspīdētas, tās meta uz sienu garas ēnas.

— Protams, ja  jums bail no čūskām . . .  — iesāka Striklends.
Es nīstu čūskas un baidos no tām; vajag tikai ieskatīties jeb

kurai čūskai acīs, un jūs redzēsiet, ka  viņa zina visu par grēkā 
krišanas noslēpumu un pat vairāk nekā visu un ka viņa jūt pret 
cilvēku to nicināšanu, kādu juta velns, kad Ādamu izdzina no 
paradīzes. Turklāt tās kodiens parasti ir nāvīgs — čūska ielien 
bikšu starā un apvijas ap kāju.

— Jum s nebūtu par ļaunu salabot jumtu, — es teicu. — Do
diet man garāku makšķerkātu, un notrieksim tās lejā.

— Tās paslēpsies starp sijām, — Striklends atbildēja. — Es 
necietīšu, ka man virs galvas mājo č ū sk a i  Es tūliņ kāpšu augšā. 
Ņemiet makšķerkātu un stāviet šeit, un, līdzko tās nometīšu, no
beidziet tās.

Man diezin kā nepatika palīdzēt Striklendam šādā pasākumā, 
bet makšķerkātu es jau biju paņēmis un pagaidīju, kamēr viņš 
atnes no verandas dārza kāpnes un pieliek pie istabas sienas. 
Abas astes pavilkās augšup un nozuda. Bija dzirdams, kā čūskas 
strauji aizlien pa izspīlēto buru audeklu, kā slīd to garie ķer
meņi. Striklends paņēma lampu līdzi, bet es joprojām centos 
pārliecināt viņu, cik bīstami ir medīt čūskas starp audeklu un 
niedru jumtu, nemaz nerunājot par tiem zaudējumiem, kādi tiks 
izdarīti mājai, ja  viņš saplēsīs visu audeklu.

— Muļķības! — Striklends izsaucās. — Citādi nav, ka tās no
slēpušās pie pašas sienas. Ķieģeļi tām pārāk auksti, tām vairāk 
patīk istabas temperatūra. — Viņš pieķērās pie audekla stūra un 
sāka plēst to vaļā no dzegas. Audums plīsa ar skaļu plīkšķi. 
Striklends iebāza galvu tumšajā spraugā zem jumta baļķiem. Es 
sakodu zobus un pacēlu makšķerkātu, jo  pat iedomāties neva
rēju, kas no turienes var velties man virsū.

— Oho! — Striklends izsaucās, un viņa balss norībēja un no
dārdēja zem jumta. — Te jau pietiek telpas otram tādam pašam 
dzīvoklim, un, velns parāvis, tanī kāds dzīvo!

— Čūskas? — es prasīju apakšā.
— Nē. Vesels bifelis. Pasniedziet man šurp jūsu makšķerkāta 

resno galu, un es tam ieduršu. Guļ uz centrālās sijas.
Es pasniedzu viņam makšķerkātu.
— Kāds plašums pūcēm un visādiem mūdžieml Nav brīnums,



ka te mājo čūskas, — Striklends noteica, kāpdams vēl augstālč 
un kaut ko bikstīdams ar makšķerkāta galu. Viņa elkonis te pa
rādījās, te atkal nozuda tumsā.

— Lien nu ārā, lai kas tu esi! Piesargiet galvu. Veļu zemē.
Es ieraudzīju, kā audekls pret istabas vidu izspīlējās, kā kaut

kas smags velk to lejup tieši uz aizdedzināto lampu, un atlēcu 
sānis, kad audekls, stirkšķēdams plīstot gabalos, atrāvās no dze
gām, sašūpojās un uzsvieda uz galda kaut ko tādu, kam es ne
drīkstēju uzmest aci, kamēr Striklends nolēca no kāpnēm un 
pieskrēja pie manis.

Viņš nedomāja sniegt paskaidrojumus, jo pēc dabas bija maz
runīgs; viņš tikai pacēla galdauta nokārušos galu un apklāja to, 
kas tagad gulēja uz galda.

— Ir gan joks, — viņš sacīja, _nolikdams lampu uz grīdas,
— mūsu draugs Imrejs atgriezies. Ā, tu patiešām tas esi?

Zem galdauta kaut kas sakustējās, un no turienes izlīda maza 
čūska. Striklends tūliņ nobeidza to ar makšķerkāta resno galu. 
Es tikai lūkojos uz to visu un, atceros, neko neteicu — es jutos 
ļoti nelādzīgi.

Striklends mazliet padomāja un nolēma iedzert. Galdauts vairs 
nekustējās.

— Tātad tas ir Imrejs? — es jautāju.
Striklends atmeta uz brītiņu galdauta stūri un paskatījās.
— Jā, tas ir Imrejs, — viņš atbildēja, — un rīkle viņam pil

nīgi pārgriezta.
— Tad, lūk, no kurienes bija dzirdami čuksti visā mājā, — 

mēs abi noteicām vienā balsī, griezdamies viens pie otra un 
reizē katrs pats pie sevis.

No dārza atskanēja Tjetjensa nešpetnā riešana. Pēc mirkļa 
ēdamistabas durvis atvērās, un viņš iebāza savu lielo degunu.

Suns sāka klusu ostīt gaisu. Saplēstā buru audekla gabali no
karājās teju pat līdz pašam galdam, un neviens nekur nevarēja 
dēties no tā, kas noticis.

Tjetjenss ienāca istabā un attupās mums blakus, atņirdzis 
zobus un izvirzījis priekšķepas. Viņš palūkojās uz Striklendu.

— Slikta būšana, vecīt, — viņš sacīja. — Cilvēki taču nelien 
zem bungalo jumtiem, lai mirtu, un nevelk pēc tam audeklu 
priekšā. Padomāsim, ko las viss nozīmē.

— Labāk padomāsim par to kādā citā vietā, — es ieteicu.
— Laba doma! Nodzēsiet lampas. Iesim tūliņ manā istabā.
Es nedzēsu lampas nost. Iegāju Striklenda istabā pirmais un 

atjāvu viņam pašam iegremdēt ēdamistabu tumsā. Viņš ienāca



pēc manis, mēs sākām smēķēt un domāt. Domāja Striklends. Es 
nepārtraukti smēķēju: man bija baigi.

— Imrejs ir atgriezies, — Striklends noteica. — Rodas jautā
jums, kas nogalinājis Imreju. Nesakiet man neko, man par šo 
notikumu ir savas domas. Kad es noīrēju šo bungalo, vairums 
Imreja kalpotāju pārnāca pie manis. Imrejs bija vientiesīgs un 
lādzīgs, vai ne?

Es piekritu, lai gan zem galdauta gulošais kamols neapstipri* 
nāja ne vienu apzīmējumu, ne otru.

— J a  es sasaukšu visus kalpotājus, viņi nostāsies cieši līdzās 
un melos kā ariāņi. Ko jūs ieteiktu?

— Iesaukt viņus pa vienam, — es teicu.
— Tad viņi aizbēgs un izpļāpās visu biedriem. — Striklends 

aizrādīja. — Viņi jāizšķir. Kā jums šķiet, vai jūsu kalpotājs 
kaut ko zina?

— Varbūt; nē, laikam diezin. Viņš taču šeit ir tikai divas trīs 
dienas, — es atbildēju. — Kā jums šķiet?

— Baidos kaut ko apgalvot. Un tomēr — kā šis cilvēks izma
nījās nokļūt virspus audekla?

Aiz sienas bija dzirdams dobjš kāss. Tas nozīmēja, ka Baha- 
durs Hans, Striklenda sulainis, ir pamodies un pošas likt savu 
kungu gulēt.

— Nāc iekšā, — Striklends viņu aicināja. — Šodien tik silta 
nakts, vai ne?

Bahadurs Hans, veselīgs, stalts musulmanis, apstiprināja, ka 
nakts patiešām silta, bet piezīmēja, ka droši vien atkal līšot 
lietus un ka tad, ar viņa godības atļauju, būšot vieglāk elpot.

— Patiešām, tā arī būs, ja dievs gribēs, — Striklends atbildēja, 
vilkdams nost zābakus. — Man šķiet, Bahadur Han, ka es jau 
sen bez žēlastības spiežu tevi strādāt, kopš tās dienas, kad tu 
nolīgi pie manis. Kad tas bija?

— Vai tad Debesu Dēls neatceras? Tad, kad sahibs Imrejs 
slepeni aizbrauca uz Eiropu un nevienu pat nebrīdināja. Un 
man — pat man — tika parādīts liels gods: Trūcīgo Aizstāvis 
padarīja mani par savu sulaini.

— Vai tad sahibs Imrejs aizbrauca uz Eiropu?
— Tādas baumas klīst starp viņa bijušajiem kalpiem.
— Un ko tu darīsi, iesi atkal pie viņa kalpot, kad viņš atgrie

zīsies?
— Nu, protams, sahib. Viņš bija labs saimnieks, un kalpotā« 

jiem pie viņa neklājās slikti.
— Tev taisnība. Zini ko, es esmu ļoti piekusis, bet rit braukšu



briežu medībās. Padod man manu bisi, to, ar kuru es eju u r  
melnajiem briežiem; tā ir tur, kastē.

Kalpotājs noliecās pār kasti, izņēma no turienes stobrus, laidi 
un aizslēgu un pasniedza Striklendam, kurš sāka salikt bisi, grūt
sirdīgi žāvājoties. Tad Striklends pastiepās pēc patronu somas 
un, izņēmis no turienes lielu patronu, ielādējā «360. ekspreša» 
stobrā.

— Tātad sahibs Imrejs aizbraucis uz Eiropu slepenil Tas ir 
ļoti dīvaini, Bahadur Han, vai ne?

— Ko es varu zināt par balto cilvēku ceļiem, Debesu Dēls?
— Protams, loti maz. Bet tagad tu dabūsi zināt vairāk. Man 

gadījās dzirdēt, ka sahibs Imrejs atgriezies no saviem tālajiem 
ceļojumiem un ka patlaban viņš gu) šeit aiz sienas un gaida savu 
kalpu.

— Sahib!
Lampas gaisma pārslīdēja pār bises stobriem, kas bija pievērsti 

Bahadura Hana platajām krūtīm.
— Ej paskaties! — Striklends sacīja. — Paņem lampu. Tavs 

saimnieks ir noguris un gaida tevi. Ej!
Kalpotājs paņēma lampu un devās uz ēdamistabu. Striklends 

sekoja, gandrīz vai stumdams viņu ar bises stobru. Kādu mirkli 
kalpotājs raudzījās uz rēgaino melnumu augšā, uz čūsku, kura 
locījās zem kājām; kad beidzot viņa acis pievērsās tam, kas 
gulēja uz galda, viņa seja satumsa.

— Nu, vai redzēji? — Striklends ievaicājās pēc īsa klusuma.
— Jā, redzēju. Esmu tikai mālu pika baltā cilvēka rokās. Ko 

jūsu žēlastība domā darīt?
— Pakārt tevi līdz mēneša beigām. Ko tad vēl citu?
— Par to, ka es viņu nonāvēju? Pagaidi, sahib, uzklausi mani. 

Reiz, kad viņš gāja caur mūsu, viņa kalpu, pūli, viņš uzmeta 
acis manam bērnam, četrus gadus vecam. Viņš nobūra bērnu, 
un pēc desmit dienām mans zēns nomira no drudža.

— Ko tad sahibs Imrejs tādu teica?
— Viņš teica: «Kāds skaists zēns,» — un paplikšķināja viņam 

galviņu. No tā bērns ari nomira. Lūk, kāpēc es nonāvēju sahibu 
Imreju; tas bija krēslā, viņš bija pārnācis no darba un gulēja. 
Pēc tam es uzliku viņu uz sijas un uzvilku buru audeklu. Debesu 
Dēlam viss zināms. Esmu Debesu Dēla kalps.

Striklends palūkojās uz mani pāri bisei un vietējā valodā 
teica:

— Vai tu apstiprināsi, ka dzirdēji viņa vārdus? Viņš ii no> 
nāvējis.



Vienīgā lampa apgaismoja Bahadura Hana pelnu pelēko seju. 
Viņš loti aši aptvēra, ka jāatrod attaisnojums.

— Esmu iekritis slazdos, — viņš sacīja, — bet vainīgs ir viņš. 
Viņš nošķauda manu zēnu, un tad es nokāvu viņu un noglabāju. 
Tikai tie, kuriem kalpo velni, — viņš pašķielēja uz Tjetjensu, 
kurš mierīgi gulēja viņa priekšā, — tikai tie varēja dabūt zināt, 
ko esmu izdarījis.

— To tu biji tīri veikli izdomājis. Tu laikam piesēji viņu pie 
sijas ar virvi. Nu, re, tagad tev pašam nāksies virvē karātiesl 
Tā tas vienmēr notiek!

Pēc Striklenda aicinājuma ieradās samiegojies policists. Viņam 
sekoja vēl otrs. Tjetjenss gulēja pārsteidzoši mierīgi.

— Aizvediet viņu uz iecirkni, — Striklends izrīkoja. — Jāsāk 
lieta.

— Tātad iznāk, ka mani pakārs? — Bahadurs Hans prasīja, 
nemēģinādams bēgt un blenzdams grīdā.

— Jā, tevi pakārs, ja  saule spīdēs un ūdens tecēsi — Strik
lends atbildēja.

Bahadurs Hans paspēra lielu soli atpakaļ, notrīcēja pie visām 
miesām un nekustējās vairs no vietas. Policisti gaidīja turpmā
kos rīkojumus.

— Varat iet, — Striklends sacīja.
— Nepūlieties, es pavisam drīz aiziešu no šejienes, — Baha

durs Hans teica. — Paskatieties! Esmu jau miris.
Viņš pacēla kāju: pie mazā pirkstiņa bija piesūkusies pa 

pusei beigtās, nekustīgās un it kā agonijā sastingušās čūskas 
galva.

— Es esmu no zemkopju cilts, — Bahadurs Hans teica grīļo
damies. — Publisks sods būtu man negods — lūk, kāpēc es tā 
rīkojos. Neraizējieties, sahiba krekli visi saskaitīti, bet izlietnē 
atrodas papildu ziepju gabals. Manu zēnu ir noskauduši, un es 
nonāvēju burvi. Kāpēc jums vajadzēja mani katrā ziņā kārt? 
Mans gods ir glābts, un es . . .  es mirstu.

Nepagāja ne stunda, kad viņš nomira, kā mirst tie, kuriem 
iekodusi mazā brūnā karaita, un policisti aiznesa gan viņu, gan 
to, kas bija paslēpts zem galdauta, — katru, kur pienācās. 
To visu bija nepieciešams izdarīt, lai noskaidrotu Imreja nozu
šanu.

— Un tas saucas deviņpadsmitais gadsimts, — Striklends 
Joti mierīgi sacīja, kāpdams gultā. — Jūs dzirdējāt, ko viņš 
teica?





— Jā, dzirdēju, — es atbildēju. — Imrejs pielaida kļūdu.
— Tikai tāpēc, ka nezināja, Austrumu tikumus, un tāpēc, ka 

tieši tolaik uzliesmoja tropiskais drudzis. Bahadurs Hans nokal
poja pie viņa četrus gadus.

Es nodrebēju. Mans kalpotājs arī bija nokalpojis pie manis tik
pat ilgi. Kad iegāju savā istabā, izrādījās, ka viņš mani gaida, 
lai novilktu man zābakus, nesatricināms un it kā izliets no vara.

— Kas notika ar Bahaduru Hanu? — es prasīju.
— Viņam iekoda čūska, un viņš nomira. Visu pārējo sahibs 

zina, — viņš atbildēja.
— Un ko tu par to zini?
— Ne vairāk par to, ko var uzzināt no tā, kas krēslā ieradies, 

lai atriebtos. Nu, sahib, Jaujiet, lai novelku jums zābakus.
Es nokausēts iekritu gultā un sāku jau iemigt, kad pēkšņi iz

dzirdēju Striklenda saucienu no otrā mājas gala:
— Tjetjenss atgriezies savā vietā!
Viņš patiešām bija atgriezies. Lielais medību suns majestātiski 

gulēja savā gultā, uz savas segas, kamēr blakusistabā, ar stēr
belēm skardams galdu, gausi šūpojās saburzītais buru audekls, 
kurš tagad nevienam nebija vajadzīgs.



SANKARS. 

ind iešu rakstnieks

KĀ AIZVAINOJA ZILONI HARI

Hāri ir liels, pelēks zilonis.
Katru gada kopā ar dzinējiem viņš dodas uz saviem dzimta

jiem džungļiem. No rīta līdz vēlam vakaram Hāri gāž kokus, 
velk baļķus, pārvadā cilvēkus un nastas. Un tā daudzas dienas 
no vietas — līdz iestājas lietus sezona.

Tad Hāri atgriežas pilsētā pie saimnieka. Tur viņš caurām 
dienām stāv dārzā, aiz kājas piesiets pie veca, varena koka. Un 
tur viņu reiz ieraudzīja zēns, vārdā Mohāns.

Mohānam ļoti patika ziloņi. Katru vakaru, liekoties gulēt, viņš 
lūdza māmiņu:

— Pastāsti man kaut ko par ziloņiem . . .
Un māmiņa viņam stāstīja brīnumainus atgadījumus.
Viņš krāja bildītes, uz kurām bija attēloti ziloņi, un rūpīgi tās 

glabāja albumā, lasīja un pārlasīja grāmatas par šiem gudrajiem 
un lādzīgajiem milžiem un bez gala varēja stāstīt par ziloņiem 
saviem skolas biedriem.

Un tad Mohāns ieraudzīja Hāri. Krāšņā, ziedošā dārzā drūmi 
stāvēja pelēks zilonis. Nekad vēl Mohāns nebija redzējis tik 
lielu ziloni un tik tuvu. Tajā pašā brīdī viņš aizmirsa skolu, uz 
kuru tikko bija steidzies, un palika stāvam pašā ielas vidū. Tad 
piegāja tuvāk . . .

Kopš tā laika katru dienu pa ceļam uz skolu Mohāns apstājās, 
lai apskatītu ziloni. Drīz vien zilonis ievēroja puisēnu un, kad 
ielas pagriezienā parādnās ļepatojošais Mohāns, pacēla galvu un 
līgani nošūpoja snuķi. Šķita, ka viņš saka: «Sveiks, Mohān! Pie
nāc pie manis. Tu man tā patīc!»

Un Mohāns nostājās līdzās Hāri un jautri māja ar roku.
— Sveiks, Hāri! Cik tu esi milzīgs! Tik interesanti uz tevi 

skatīties! Zēl, ka man jāiet uz skolu. Bet tu nebēdājies: rīt es 
atkal pie tevis atnākšu!

Un viņš aizgāja nākamajā dienā un aiznākamajā. Viņš gāja 
katru dienu.

Bet pēc tam notika, lūk, kas
Blakus mājai, kurā dzīvoja Mohāns, slējās liels un skaists 

templis. Katru gadu templī tika rīkoti jautri svētki. Desmit die
nas svilpoja lleitas un rībēja bungas, desmit dienas dziedāja un



dejoja ļaudis. Divas reizes svētku laikā cauri visai pilsētai gāja 
svinīga procesija, kuras priekšgalā soļoja ziloņi. Un daudzus 
gadus visiem pa priekšu bija gājis vislielākais un skaistākais 
zilonis — Hāri.

Hāri bija ne tikai vislielākais, skaistākais un spēcīgākais. Viņš 
bija arī visgudrākais. Viņam nebija vajadzīgi dzinēja Krišnas 
padomi. Viņš pats zināja, kas viņam darāms. Zināja un bija par 
to lepns.

Taču šoreiz viss noritēja citādi nekā parasti.
Pilsētā bija uzradies jauns zilonis, vārdā Cathū. Kad sākās 

svētki, tika izlemts viņu likt gājiena priekšgalā. Cathū cēli pa- 
soļoja garām Hāri: kopš šās dienas procesijai pa priekšu ies 
viņš!

Hāri saniknojās. Vai tiešām vajadzēs samierināties, atkāpties 
šā svešinieka priekšā? Nē, viņš cīnīsies! Tūlīt pat! Uz līdzenas 
vietas!

Vecais dzinējs ju ta  Hāri dusmas un saprata to cēloni. Viņš 
veikli apmeta ap Hāri kājām tērauda ķēdes, lai zilonis nevarētu 
paskriet. Tagad Hāri spēja vienīgi lēni virzīties uz priekšu ko
pējā gājienā. Uz laiku viņš bija spiests samierināties.

Kad gājiens beidzās, Hāri aizveda atpakaļ uz dārzu un no 
jauna pieķēdēja pie vecā, varenā koka.

Nākamajā dienā, kad Mohāns, kā parasti, atskrēja apsveici
nāties ar Hāri, zilonis nepacēla galvu un nepašūpoja snuķi. Viņš 
stāvēja, galvu nodūris, un, likās, zēnu pat nepamanīja.

— Hāri, Hāri, es esmu šeit! — iesaucās Mohāns un jautri 
pamāja ar roku.

Hāri negribīgi pacēla galvu un pameta ar snuķi, taču zēns no 
tāda sveiciena saprata, ka ziloni kaut kas nomāc un dara ne
mierīgu.

Bet tad ieradās dzinējs un aizveda Hāri uz upi izpeldēties.
— Tiksimies rit! — Mohāns nosauca pakaļ savam draugam 

un aizdieba uz skolu.
Milzīgais zilonis vienaldzīgi soļoja pa ceļu. Bet pēkšņi viņš 

apstājās un smagi ieelsās. Krišna, kas mierīgi snauda zilonim 
mugurā, paskatījās apkārt un, ieraudzījis Cathū, satrūkās. Tas 
arī kāpa lejā pie upes. Viņam uz muguras rāmi sēdēja dzinējs 
Sapta.

— Griez atpakaļ, ātrāk! — uzsauca Krišna, taču vējš viņa 
vārdus aiznesa sāņus — un Sapta brīdinājumu nedzirdēja.

Tad Krišna mēģināja pagriezt Hāri atpakaļ, bet zilonis (pirmo 
reizi pa šiem daudzajiem gadiem!) atteicās paklausīt. Viņš devās 
virsū pretiniekam.



— Hāri! Atpakaļ! — dzinējs joprojām  mēģināja ziloni apturēt.
Pēkšņi ar spēcīgu rāvienu zilonis nometa viņu zemē.
Atbrīvojies no uzmācīgā traucēkļa, Hāri metās Cathū pretī.

Beidzot arī Sapta atskārta, kādas briesmas draud, taču bija par 
vēlu. Dzinējs nolēca zemē un jau pēc dažiem mirkļiem sēdēja 
augsta koka galotnē: kad ziloņi cīnās, labāk būt no viņiem 
tālāk!

Sākās kauja. Divi milzīgi ziloņi kā zemestrīces iešūpoti kalni 
gāzās viens otram virsū. Tagad nevienam nebūtu drosmes vi
ņiem tuvoties.

— Hāri! Čathū! — no savām drošajām slēptuvēm kliedza 
Sapta un Krišna, taču viņi saprata, ka ziloņi viņus pat nedzird.

Traka niknuma pārņemti, pretinieki centās viens otru notriekt 
gar zemi.

Hāri bija gudrāks par Cathū, ar daudz lielāku cīņas pieredzi. 
Kad Cathū, notaurējis kaujas saucienu, metās Hāri virsū, tas 
strauji pasitās sāņus. Cathū nogāzās uz ceļiem. Un Hāri ar sa
viem spēcīgajiem ilkņiem piespieda viņu pie zemes.

Cīņa bija galā: Cathū saprata, ka ir zaudējis. To zināja ari 
Hāri. Viņš pakāpās atpakaļ un ļāva Cathū piecelties. Zilonis tik 
tikko piecēlās un steidzās prom. Bet Hāri nenāca ne prātā to 
vajāt: viņš jau bija pretinieku pārmācījis. Tagad cilvēkiem, tiem, 
kas viņu bija aizvainojuši, jāatzīst viņa uzvara!

Un Hāri devās uz tem p li . . .
Bet pilsētā jau  valdīja satraukums: «Zilonis! Satracināts zilo

nis! . . .  Rau, kur  viņš ir!»
Smagi liekot soļus, Hāri tuvojās tempļa vārtiem. Bet kas tad 

tas? Ļaudis bija paspējuši aizdarīt tos ar smagu bultu! Hāri trie
cās vārtos ar visu sava varenā ķermeņa svaru, un vārti atsprāga 
vaļā kā sīka rotaļu nama durtiņas.

Hāri piegāja pie tempļa piebūves. Belziens — un nolidoja 
jumts. Vēlreiz belziens — un sagruva pēc izskata izturīgās 
sienas.

Cilvēki rāpās kokos, rausās uz tempļa jumta: viņu pašu mājas 
viņiem tagad nelikās diez cik izturīga paslēptuve. Drošākie stā
vēja pa gabalu no ziloņa. Viņi sauca, lai Hāri tūlīt iet prom, bet, 
kad tas paspēra soli uz viņu pusi, pār ziloni nobira akmeņu 
krusa.

Hāri sajuta asas sāpes un metās skriet, neko savā priekšā ne
redzēdams. Cilvēki, kas bija salasījušies pie tempļa vārtiem, 
šausmās kliegdami, pašķīda uz visām pusēm.

Zilonis drāzās pa šaurām ieliņām, un tur viņam atkal bruka 
virsū drosmīgākie pilsētas iedzīvotāji. Akmeņi trāpīja  viņam



tieši pa galvu. Hāri, rēkdams aiz sāpēm un niknuma, nesās pa 
pilsētu. Viņš sagrāva visu, kas stāvēja ceļā, un likās — tagad 
neviens vairs nespēs viņu apturēt.

Mohāns šai laikā mierīgi sēdēja stundā. Pēkšņi klasi pāršalca 
čuksti. Bērni cits citam paziņoja briesmīgo vēsti: traks kļuvis 
pilsētas visstiprākais un gudrākais zilonis Hāri. Jā, jā, viņš kļu
vis traks: viņš ārda visu, kas gadās ceļā, un bradā cilvēkus, tos 
pašus, kuriem tik daudz gadu uzticīgi kalpojis.

Nē, Mohāns nevarēja mierīgi sēdēt, kad viņa draugs nokļuvis 
nelaimē! Puisēns nemanīts izlavījās no klases un aizsteidzās uz 
tempļa pusi.

Viņš gāja aizvien ātrāk un aizvien biežāk redzēja izbailēs 
bēgošus cilvēkus.

— Uz kurieni tad tu? Tur ir traks zilonis! — ļaudis sauca, bet 
Mohāns stūrgalvīgi gāja tieši briesmām pretī: viņam bija jāredz 
Hāri.

Beidzot Mohāns apstājās. Ielas bija pavisam tukšas: tepat 
kaut kur trakoja Hāri.

Lūk, tur jau  viņš iri Zilonis skrien, galvu izslējis, smagajiem



soļiem rībinot zemi, skrien taurēdams — tā, ka skan vai visa 
pilsēta.

— Hāri, Hāri! — Puisēns izstiepa roku uz ziloņa pusi.
Milzīgais zilonis pēkšņi apstājās.
— Hāri! — Mohāns aizvien vēl viņu sauca. — Tas esmu es! 

Es! Vai tu mani nepazīsti, Hāri?
Dažus mirkļus zilonis vērās zēnā — kā neaptverdams, kas 

gan uzdrošinājies stāties viņam ceļā. Tad pēkšņi viņš nolieca 
galvu un līgani nošūpoja snuķi, tieši tā, kā darīja ik rītu, kad 
sveicināja savu draugu, stāvēdams dārzā zem varenā, vecā koka.

Cienīgā attālumā no Hāri un Mohāna sastinga pārbiedētie 
dzinēji. Kā tad tā? Zēns stāv blakus širn briesmonim, un zilonis 
nomierinājies, kļuvis atkal pavisam rāms? Tātad viņš nav traks?

Lēni, loti lēni dzinēji tuvojās Hāri. Zilonis nepakustējās. Tad 
Krišna pastiepa roku un, mīlīgā balsī atkārtodams ziloņa vārdu, 
viegli uzsita tam pa sāniem. Pēc tam viņš aizveda Hāri mājā, 
un drīz vien zilonis jau stāvēja sava saimnieka dārzā.

Kad svētku beidzamajā dienā svinīgā procesija iznāca pa 
tempļa vārtiem, priekšgalā, kā vienmēr, soļoja pilsētas visskais
tākais un spēcīgākais zilonis Hāri.



D. URIANHAJS, 

m ongoļu raks/nieks

RUDENS BEZ TEVA

Ticis pāri kalnu pārejai, es nokāpu no zirga, lai nedaudz at
vilktu elpu, bet tad lēnā riksī jā ju  tālāk. Uz taciņas, pa. kuru 
sen neviens vairs nebija jājis, vietām cauri nomīdītai zemei bija 
izspraukušies zaļas zāles kumšķi. Kalnos valdīja dziļš klusums, 
un mani atkal pārņēma vientulības sajūta. Virs galvas riņķoja 
klija. Karstās saules apsvilināta, nogāzēs bija sākusi dzeltēt zāle. 
No kalnu terases šurp atlidoja skumjās dzērvju klaigas. Lūk, tur 
pacēlās gaisā arī pašas dzērves, līgani un vienmērīgi vēzējot 
spārnus. Mans zirgs bailīgi kustina ausis un groza galvu, vēderā 
viņam kaut kas gurkst. Saule jau  sliecas uz rietumiem, zirgu 
vajadzēja paskubināt. Es jāju  rikšos aizvien tālāk pa šauru 
ieleju. Ticis pāri Maņtina sopkai, kur atrodas mūsu pļāvēju ap
mešanās vieta, es būšu galā.

Aizvakar mūsu apvienības priekšsēdētājs izsauca pie sevis 
vairākus cilvēkus un teica:

«Jāsapļauj siens šaurajā ielejā aiz Čačartina kalnu pārejas. 
Jāpļauj būs ar rokām. Traktors tur cauri netiks — pārāk daudz 
dangu, turklāt ceļā vēl purvaina zemiene. Es aizsūtīju tēvoci 
Dendevu apskatīt pļavas, viņš saka — ar rokām varot sapļaut 
vairākas kaudzes siena. Sataisieties — un rīt pat dodieties ceļā! 
Darba tur, augstākais, divām nedēļām. Produktus un visu citu, 
kas būs vajadzīgs, pagādāsim.»

Otrā rītā pļāvēji bija gatavi doties ceļā. Kāds ieteicās: «Izme
tīsim līkumu. Pamedīsim. Līdz vakaram tik un tā būsim g a lā ...»  
Šāds priekšlikums visiem patika. Un tūlīt pat nolēma, ka pusau
dzim nekait lieku soli patecēt, īsi sakot, norīkoja mani uz bri
gādes apmešanās vietu pēc telts. Pret vakaru man vajadzēja jau 
būt vietā, kur bija norunāts ierīkot nometni. Tā īsti es nemaz ne
zināju, kurš no viņiem ir vecākais, taču starp visiem vīriešiem, 
kuri bija devušies sienu pļaut, es uzreiz sazīmēju Dendevu, ple
cīgu, vecu liela auguma vīru, un ar interesi viņu vēroju. Tēvo
cis Dendevs bija atceļojis uz mūsu pusi nesen, un mēs viņu vēl 
īsti labi nepazinām. Reiz mēs aizjājām kalnos, lai sacirstu kok
materiālus aitu kūts būvei. Tur arī notika ķilda starp Dendevu 
un manu tēvu. Dendevs paķēra kārti, un, ja  mani nebūtu saturē
juši, es laikam būtu meties vecajam vīram virsū. «Kāpēc viņš



dara pāri tēvam!» Taču tagad man nav vairs cilvēka, ko sauc 
par tēvu. Nu jau pagājuši vairāki mēneši, kopš vina n a v . . .

Es nokāpu no zirga, sakārtoju seglu somu, nostiprināju saini 
ar telti. Pēc tam stingrāk iesēdos seglos un uzšāvu zirgam. Vējš, 
kas pūta pretī, patīkami atsvaidzināja seju, kaviļu skaras sitās 
pret kāpšļiem. No zirga kāju apakšas uz visām pusēm lēca 
sienāži. Aizjāju līdz upītei. Padzirdīju zirgu un padzēros pats. 
Odens bija auksts un tīrs. Līdz Maņtina sopkai vairs nebija tālu.

Es jāju, svilpodams gari stieptu dziesmu. No sasilušās akme
ņainās zemes plūda patīkama smarža. Tāli aizsedza trīsuļojoša 
dūmaka.

. . .  Tēvs pa šo ceļu bieži gan braukāja ar ratiem, gan jāja. 
Katru gadu rudens pusē viņš ielika ratos telti, izkapti, ēdienu 
un devās pie Harganigolas upītes sienu pļaut. Apmešanos viņš 
vienmēr ierīkoja pie šīs pašas Maņtina sopkas. Kamēr tēvs cēla 
telti, es vācu kurināšanai izkaltušus lopu mēslus. Pēc tam tēvs 
no akmeņiem sakrāva pavardu, iekūra uguni un uzlika katlu. Un 
tad mēs dzērām tēju. Garšīgākos kumosus tēvs pēc veca para
duma ziedoja Hangaja kalnu labajam garam. Pirms uzsāk pļau
šanu, tēvs nesteigdamies apstaigā pļavu, nolūkodams, no kuras 
malas labāk sākt. Tad, atpogājis halāta ciešo apkakli, iespļauj 
saujās un sāk pļaut. Viņš pļauj, plati atvēzēdamies. Vžik, vžik — 
zāle klājas vālā, bet aizmugurē paliek nopļautā josla. Nopļāvis 
dažus vālus, tēvs izveikt no zābaka stulma galodu, uzasina iz
kapti, tad apsēžas mazliet atvilkt elpu. Uzpīpē, ar baudu dziļi 
ievilkdams dūmu, un atkal ķeras pie pļaušanas. Laiku pa laikam 
viņš paklusām uzsvilpo kādu melodiju. Man patika skatīties, kā 
tēvs vienmērīgi vicina izkapti, kā apstājies ar atpogāto kreklu 
slauka sev sviedrus no iedegušajām krūtīm.

«To, ko agrāk darīja tēvs, tagad darīšu es. Centīšos, lai mums 
saimniecībā būtu tikpat laba kārtība kā tēva laikā. Lai siena 
vienmēr būtu papilnam. Lai lopi vienmēr tiktu labi apkopti. Lai 
vienmēr aplokā draiskotos teļi un jēri, bet pie slitas zviegtu 
zirgi. Lai jurtā vienmēr būtu daudz ļaužu un valdītu jautrība, 
bet no skursteņa paceltos silta, zilgana dūmu strūkliņa. To visu 
taču man mācīja tēvs, un es neapkaunošu viņa vārdu.»

Tādas domas man šaudījās pa galvu, kad es bez steigas devos 
uz priekšu pa kalnu taku. Pēkšņi zirgs sāka nemierīgi ausīties. 
Pie sopkas ziemeļu nogāzes jau  saskatāmi sapītie zirgi, kas plūc 
zāli, netālu paceļas ugunskura dūmi, un turpat ir ari ļaudis. Es 
atkal savicināju pātagu un pasteidzināju zirgu. Zirgs metās 
auļos. Taču es pievilku pavadu un liku viņam rikšot. Beidzot 
arī es esmu klāt,



— Kā tad atjāji? Kāpēc tik ilgi? — kāds man uzsauca. Tē
vocis Dendevs sēdēja klusēdams, vērīgi manī lūkodamies.

— Laikam brigādē aizķēries, — vecais vīrs pēkšņi ierunājās,
— un tad steidzies. Paskat, kā zirgu nodzinis! Arī nasta ar telti 
pavisam nelāgi nostiprināta — re, kā karājas. Būtu gadījies 
niķīgs zirgs, ātri vien tādu jātnieku būtu nometis. Nu, paldies 
arī par to, ka neliki mums nakšņot zem klajas debess. Kāp zemē, 
nāc iedzer tēju!

Es sapinu zirgu un grasījos jau sprādzēt vajā seglu jostu un 
ņemt nost seglus, kad Dendevs mani apturēja:

— Neņem seglus nost! Palaid viņu pagaidām tāpat.
«Ir gan pretīgs vecis,» es nodomāju. Taču skali jautāju:
— Kāpēc tā, vectētiņ? Seglu jostu tomēr vajadzētu atsprā

dzēt. Vai jūs domājat, ka saule apsvilinās slapjos sānus? Es 
tos kārtīgi noslaucīšu.

— Vai tu nesaproti, ko tev saka? Teicu — palaid zirgu ar 
visiem segliem. Iedzer tēju un ļauj zirgam atpūsties, vai sa
proti? — vecais vīrs dusmīgi noteica.

«Nē, no tiesas neciešami pretīgs vecis,» es atkal nodomāju.
Tomēr seglus zirgam nenoņēmu.
Kāds man pasniedza pialu ar tēju. Tā bija ļoti karsta, un 

es sāku pūst, gaidīdams, kad tēja nedaudz atdzisīs. Bet pats 
paslepus vēroju tēvoci Dendevu. Mugurā viņam bija apvalkāts, 
izbalojis brūna auduma apmetnis, kas bija uzvilkts uz pārāk 
platā halāta, kurš ari jau bija zaudējis savu sākotnējo krāsu. 
Galvā bija krietni novalkāta un daudz pieredzējusi platmale. 
Seju ietvēra kupla bārda. Brilles ar vienu, turklāt salauztu 
rāmja lociņu balstījās uz prāvā deguna. Tēvocis bija liela auguma, 
bet ārkārtīgi vājš. Rokas garas, tievas, raupjiem pirkstiem. Ne
lielās, caururbjošās acis met dzirkstis no nokarenās pieres apak
šas. Kad vecais vīrs runā, zods jocīgi kustas, bet kopā ar to 
kustas arī bārda, kuru viņš ik pa brīdim noglauda.

Es biju dzirdējis ļaudis runājam, ka vecais Dendevs vārdos 
esot skarbs, bet sirdī maigs un atsaucīgs. Taču manī bija stingri 
iesakņojusies nepatika pret viņu.

Bija jau gatavas vakariņas. Dendevs izdzēra pialu buljona, 
iztukšoja bļodiņu miežu biezputras ar sviestu un sāka kārtoties 
naktsguļai.

Es pamodos, tikko bija uzlēkusi saule. Sakūru ugunskuru un 
aizskrēju uz upīti pēc ūdens. Kad es atgriezos, vecais vīrs sēdēja 
un staipījās, plati žāvādamies un berzēdams miega pilnās acis.

— Vai zirgi tuvumā nav redzami? — viņš jautāja.



— Ganās viņā krastā, — es īsi atbildēja.
Es negribēju iet pēc zirgiem. Zāle bija rasas pilna, un halāta 

apakšmala un zābaki, un bikses jau pilnīgi izmirkuši. Zirgi droši 
vien bija briduši upītē, nakti ganījušies purvainā, pinekļi sa
mirkuši — grūti tos būs atsiet. Piesējis zirgus, es iegāju teltī: 
vajadzēja izkapti ielikt kātā. Māte bija aptinusi tēva izkapti ar 
maisa drēbi un to cieši nosējusi, lai es pa ceļam nesagrieztos. 
Izkapts bija visu gadu nogulējusi lādē un nedaudz aprūsējusi. 
Dendevs paskatījās, ko es ar to daru, un novilka «hm». Laikam 
jau  domā: «Skaties tik, kāda viņiem laba izkapts. Bet šis mazais, 
liekas, vēl neprot pa īstam strādāt.» Pēc tā, kā vecais vīrs uz 
mani raudzījās, pēc visa viņa izskata varēja nojaust, ka tieši tā 
viņš par mani domā.

Beidzot Dendevs ierunājās:
— Izkapti vajadzētu izkāpināt, dēliņ. Citādi diezin cik daudz 

vis nenopļausi.
— Jūs nenopļautu, bet es nopļaušu, — es parupji atbildēju.
Drīz mēs devāmies uz pļavām, sadalījušies grupās. Mani kopā

ar Dendevu atstāja pie graviņas.
— Nu, dēliņ, kā sāksim — no kalna vai pret kalnu? — vecais 

vīrs jautāja.
— Izlemiet pats, man vienalga.
Dendevs nolēma sākt no lejas. Viņš novilka halātu un sāka 

pļaut. Es viņam sekoju. «Nu, pagaidi, ļauno večuk,» es nodomāju, 
«tūlīt redzēsi, ar kādu pļāvēju tev darīšana. Es jau nu tev atelpas 
nedošu, mīšu uz papēžiem.»

Izkapts mīksti, vienmērīgi slīd no vienas puses uz otru, dzir
dama tikai klusa svilpoņa, it kā viļņu čalas krastmalā. Debesīs, 
kuras klāj viegla dūmaka, aizrautīgi trallina cīrulis. Netālu uz 
klints nekustīgi sastingusi klija. Saulē mirgo izkapts asmens, ar 
katru vēzienu no manis pa kreisi gulstas kārtīga nopļautās zāles 
kaudzīte. Vāls iznāk līdzens — kā pēc kombaina. No izkapts bēg
dami, uz visām pusēm lec sisinādami sienāži. Vžik, vžik — iz
kapts griež asās stepes zāles rupjos stiebrus.

Pēc vairākiem vāliem Dendevs apstājās atvilkt elpu. Viņš 
noņēma platmali, atsegdams pliko galvu, kura kūpēja, pēc tam 
izvilka no kabatas lakatiņu un, noslaucījis sviedrus, apsēdās. 
Viņš noņēma un noslaucīja brilles, uzpīpēja. Pa vaigiem un pieri, 
tāpat kā iepriekš, straumēm plūst sviedri. Es nostājos blakus, 
gatavodamies kāpināt izkapti.

— Vai tu māki kāpināt? — Dendevs jautāja.
— Protams, māku. Tēvs man iemācīja.
— A-āl — vecais vīrs novilka un neteica vairs ne vārda.



Izkāpinājis izkapti, es to uzasināju ar galodu, pataustīju ar 
pirkstu, vai tā ir pietiekami asa.

— Tev ir laba izkapts, — Dendevs teica, — tikai tā jāasina, 
kā pienākas. Skaties, asmens gandrīz nav notrinies — lielisks 
tērauds!

Es piecēlos, atbalstīdamies uz izkapts kāta. «So graviņu mēs 
ātri nopļausim,» es domāju. «Neviens nevarēs teikt, ka es esmu 
slinks. Tieši otrādi, visi teiks: «Lūk, strādīgam tēvam arī dēls 
ir labs strādnieks.»» Un es atkal sāku pļaut, lai līdz lielajam 
karstumam pieveiktu vēl dažus vālus. Nopļāvu vienu vālu turp, 
otru vālu atpakaļ. Nonācu līdz Dendevam, kurš vēl aizvien ar 
baudu pīpēja.

Nepārtraucot darbu un neraugoties uz savu pārinieku, es jau 
grasījos sākt nākamo vālu.

— Tu, dēliņ, pārāk augstu turi kātu, — vecais vīrs man teica.
— Nem zemāk — pašam būs vieglāk. Tā ilgi nespēsi izturēt.

— Laikam gan jāņem zemāk. Paldies!
Līdz pusdienai mēs izpļāvām visu gravu. Saule jau  pamatīgi 

cepināja. No nopļautās zāles cēlās spēcīgs aromāts, krūmos sisi
nāja sienāži.

— Tā kā dzert sagribējies, aizteci, dēliņ, pēc ūdens, — Den
devs mani uzrunāja.

Ar katliņu, kurā mēs no rīta vārījām tēju, es aizskrēju uz 
upīti. Atgriezies redzu — Dendevs kapiņa manu izkapti.

— Viņa tev nedaudz saliekusies, — viņš teica. — Tūlīt iztais- 
nošu, būs parocīgāk. Tu tīri labi pļauj. Es pat to negaidīju. Do
māju: viņš jau laikam nekā neprot.

Viņš runāja vienkārši, un es nemaz neapvainojos.
Tēvs prata visus darbus. Bija teicams strādnieks, un ļaudis 

viņu cienīja. J a  tēvam jautāja, kādas ir viņa domas par kaut ko, 
viņš nolieca sirmo galvu uz sāniem, vērīgi paskatījās un tad pa
teica savu spriedumu. Viņš runāja maz, toties prātīgi. Lai arī 
pie kā viņš ķērās, izdarīja visu pēc tīrākās sirdsapziņas. Neviens 
labāk par tēvu neprata izģērēt jēlmītās ādas. Bet kurš labāk par 
viņu prata uztaisīt ratus?

— Mans tēvs prata visādus darbus, — es skaļi teicu.
— M-jā, — domās nogrimis, neskaidri novilka Dendevs. Tad 

piebilda: — Jā, nelaiķis bija strādīgs cilvēks. Tev bija no kā 
mācīties.

Viņš aizbāza pīpi aiz zābaka stulma un piecēlās. Tagad mēs 
sākām pļaut aiz gravas. Nopļāvām terasīti, kur slikti bija augusi 
asā zāle, apgājām apkārt kādai svešai ziemas apmetnei. Brīdi pa 
brīdim uzbrāza vējš. Tad kalna nogāzē iešalcās koki, kā viļņi



šūpojās zāle. Sīvi saldenais platlapju aromāts jaucās kopā ar 
ziemas apmetnē trūdošo kūtsmēslu smaku. Kalna nogāzē nepār
traukti šaudījās susliki. Tie lēkāja un draiskojās, jocīgi saceldami 
gaisā savas astītes. Bet, rau, pie krūma sastindzis ziņkārīgais 
murkšķis.

Sapļāvuši savus desmit vālus, mēs atkal apsēdāmies atpūsties. 
Bija dienas vidus, un saule nežēlīgi cepināja. Tālumā pie mūsu 
telts cēlās dūmu strūkliņa. Kāds mums no turienes māja ar baltu 
kreklu.

— Sauc, — Dendevs teica. — Iesim iedzersim tēju. Tikai es 
vispirms uzpīpēšu. — Viņš gribēja piecelties, taču neveikli pa
griezās un nokrita zālē, tālu izstiepis garās kājas. Un, gulēdams 
zemē, turpināja:

— Hangajieši pieraduši, ka zāles visapkārt ir papilnam. Uz 
nabadzigu pļavu viņi pat virsū neskatās — tpū! Bet Gobi iedzī
votājam visniecīgākā zālīte ir vesela bagātība. Katru zāles stieb
riņu vai ar rokām izplūktu. Taču to laikam tu arī pats zini? Bet 
kāpēc mēs nenovērtējam to, kas mums zem kājām? Esam izlu
tināti . . ,  Ja pļava nedos vairākus vezumus siena, to neviens 
nepļaus. Ja  nopļautu katru nogāzi, katru klajumiņu mežā, katru 
graviņu, cik siena tur sanāktu! E-eh!

Es palīdzēju vecajam vīram piecelties un aiziet līdz teltij. Pēc 
pusdienas vēlēju viņam atpūsties, bet pats devos uz gravu, lai 
sienu izārdītu. Pēc tam es pļāvu, bet Dendevs guboja izkaltēto 
sienu.

Kādā atelpas brīdī es jautāju Dendevam, par ko viņš toreiz 
saķildojās ar manu tēvu. Viņš noklepojās un īsi noteica:

— Tāpat v ie n . . .  Paldies dievam, ka toreiz iztika bez kau
tiņa. — Un, brītiņu klusējis, piebilda: — Es toreiz viņu vēl labi 
nepazinu. Vai tad uzreiz var zināt, kas katrs ir par cilvēku? 
Tavs tēvs pēc izskata bija tāds bargs: uzacis sarauktas, asa va
loda. Man viņš likās briesmīgi uzpūtīgs. Taču strādāt prata, nav 
vārdam vietas. Pēc nāves visiem bija viņa loti žēl. Pašlaik skatos 
uz tevi un atceros tavu tēvu. Jā, žēl viņa, ļoti žēl.

Viņš sagrauzts pašūpoja galvu. Man kļuva skaidrs, ka tēvs 
un Dendevs toreiz nebija viens otru sapratuši, nebija saskatījuši 
viens otra īsto būtību un sprieduši viens par otru tikai pēc ārējā 
iespaida.

— Tēvs bija maigs cilvēks, taču vienmēr mani mācīja: «Ja cil
vēks ir kā milti — esi pret viņu kā sviests. Ja  turpretī viņš 
ir kā nazis — esi kā duncis.»

Dendevs pameta uz mani skatienu.
— Re, kā? Skaties tik! Ko vēl tavs tēvs teica?



— Vēl viņš bieži atkārtoja: «Zirgu dzirdi ar iemauktiem galvā, 
dēlu laikus radini pie grūtībām.»

— Tas ir pareizi. Labi teikts. Tie ir gudra cilvēka vārdi. — 
Un vecais vīrs atkal pašūpoja galvu.

Mēs nopļāvām terasi un, kad kalna ēna klājās pār mums, at
griezāmies pie telts. Dendevs sameklēja savā somā ēdiena krā
jumus, es izvilku savējos. Pēc tam viņš izvārīja miltu putru un 
mēs divatā paēdām vakariņas. Trešajā dienā mēs pārnesām telti 
tuvāk kalnu pārejai un uzslējām to pie avota. Nopļāvām gan 
kalna nogāzi, gan meža klajumus. Nopļāvām pat meldrus un 
grīsli, kas auga ap avotu.

Nākamajā naktī bija liela rasa. Saule uzlēca vēlu, un siens 
gandrīz nemaz nekalta. Pļaut šeit bija grūti — izkapts sitās te 
celmā, te akmenī. Taču, kad viens no vīriem uzaicināja mani 
kopā ar viņu pļaut slapjo grīsli ieplakā, Dendevs sadusmojās:

— Vai tu viens galā netiksi? Vai neredzi, ka mēs ar viņu 
esam pārī?

Mēs devāmies vēl augstāk uz kalnu pāreju, un, viens otram 
sekodami, sākām pļaut nogāzi. Pārvietoties pa nogāzi bija grūti. 
Pasper dažus soļus un uzgrūdies cinim, bet izkapts atvēzienā 
ietriecās zemē. Vai arī novicini ar izkapti pa tukšo. Dendevs 
aizvien biežāk apstājās, taču nesēdās atpūsties, bet dusmīgi at
gaiņājās no mušām un odiem. «Nolādētie velni! Būtu tos visus 
līdz pēdējam nositis!»

Izkapts ķērās biezajā zālē, tomēr es joprojām pļāvu, kaut ari 
pārvietojos tagad ļoti piesardzīgi.

Pēc pusdienas no dienvidiem uzpūta stiprs vējš. Koki līgojās 
un šalca. Tālu pie apvāršņa parādījās mākoņi.

— Pievakarē būs lietus, — Dendevs teica. — Te tev nu bija 
Hangajs! Visu vasaru nebija, bet, tiklīdz sākām pļaut, tā lietus 
klāt. Vēl drusku paiesimies — un tad uz mājām.

Naktī, kad visi jau gulēja, sacēlās negaiss, vējš gandrīz sa
gāza mūsu telti. Pamatīgi lija. Uz rīta pusi vējš pierima, lietus 
sīki smidzināja. Ieleju ietina bieza migla. Telts bija piemirkusi, 
vietumis tecēja, un visas mantas savilga. Kļuva vēss, un ļaudis 
miegā spiedās ciešāk cits pie cita. Es atpogāju telts ieeju, sakūru 
ugunskuru un sāku žāvēt drēbes. Izgājis sīkajā lietutiņā, lai sa
lasītu ugunskuram zarus, es aiz telts ieraudzīju mūsu zirgus. Mans 
bērais ganījās šeitpat, kaut arī pineklis viņam bija sarauts. No 
kokiem krita rupjas lāses, oda pēc samirkušas mizas. Migla kļuva 
retāka, zāli un puķes lietus bija sagāzis veldrē. Es noņēmu bēra
jam sarauto pinekli, sapinu viņu ar siksnu, ko vienmēr nēsāju



līdzi, un ar zaru klēpi atgriezos teltī. Mani soļi uzmodināja Den* 
devu. _

— A, tas tu esi? Ko, vai pineklis satrūcis? Vai zirgs nav aiz* 
bēdzis?

— Nē. Es to atkal sapinu. Ar siksnu. Pineklis vecs, cilpa arī 
pārtrūkusi.

Es sāku meklēt kociņu, lai izdrāztu pineklim jaunu sprūdu.
— Sprūdam labi noder bērzs. Lapegle ir pārāk cieta, to grūti 

drāzt, — vecais vīrs ieteica.
— Es zinu, vectētiņ. Atceros, tēvs arī tā teica. Tikai tuvumā 

neviena bērza nav. Te man ir kaut kāds zariņš, pagaidām ap
drāzīšu to. Šos pinekļus vēl tēvs nopina, visi sprūdi no bērza.

Un es atkal atcerējos tēvu.
— Tēvam ļoti labi padevās gan pinekļi, gan iemaukti. Un 

viņš vienmēr ļoti bēdājās, kad tie trūka.
— Tātad bija saimniecisks. Tagad redzu, ka tavs tēvs bijis 

labs cilvēks. Cilvēks ir bagāts nevis ar bagātību, bet gan ar



labiem bērniem. Bērnos cilvēks ilgi dzīvo! Es, rau, vēroju tevi, 
un man tīri vai asaras sariešas. Tu salabināji mani ar nelaiķi, pat 
sadraudzēji. Man ir tāda sajūta, it kā mēs ar viņu būtu bijuši 
seni un tuvi draugi. Kāpēc man vajadzēja toreiz ar viņu saķil
doties . . .

Vecais vīrs nepateica visu līdz galam un uzmanīgi pieskārās 
ar lūpām manai pierei. Es gan nopriecājos, gan samulsu.

«Nabaga tēvs! Tev neiznāca tuvāk iepazīt šo cilvēku! Toties 
tagad es ar viņu esmu iepazinies,» es satraukts domāju.

Dienas aizlidoja ātri, pienāca laiks atgriezties mājās. Ieleja 
jau bija manāmi nodzeltējusi. Uz dienvidiem laidās gāju putnu 
bari. No kokiem jau  krita lapas. Tēvocis Dendevs klusēdams jāja  
man pa priekšu. Viegls vējiņš purināja viņa platmales malas. 
Viņa nelielais zirdziņš, kuram bija īsa un reta aste, mundri rik
šoja, it kā juzdams, ka ceļš ved mājup.

Nogāzēs līdz pašai kalnu pārejai bija sarindojušās siena gubas. 
Ap sirdi bija labi un mierīgi. Man likās — tēvs, tāpat kā agrāk, 
ir kopā ar mums, tikai nav redzams.

/
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STĀSTS PAR JO N  ČHANU

J o n Č h a n a  ģimene gatavojās svētdienas pastaigai — tas bija 
norunāts jau dienu iepriekš. Bet sākumā visiem trijiem vajadzēja 
mazliet parosīties pa virtuvi. Bija jāsagatavo ceļam ēdamais. 
Tēvs sita pušu vistas olas, māte cepa tās uz pannas, bet Jon 
Čhans mazgāja traukus. Tas viņiem nemaz tik gludi negāja. Tēvs 
nebija radis saimniekot, tāpēc viena ola nokrita uz grīdas, bet 
māte pārsteigta iekliedzās, sasita plaukstas un, smieklus tikko 
valdīdama, izšļakstīja mērces trauku . . .

Tā, viss tomēr paveikts. Vēl tikai jāpārģērbjas. Māte izņēma 
no skapja vilnas jaku un pasniedza to Jon  Chanam.

— Ai, kad tu paspēji to nopirkt? — Jon  Čhans priecīgi iesau
cās, skatīdamies te uz māti, te uz jaku.

Sen viņš bija kārojis tādu jaku! Bet māte vienīgi iesmējās un 
nebilda ne vārda.

— Māmiņ! Mana māmiņa! — Jon  Čhans atkārtoja, abām 
rokām spiezdams jaku pie krūtīm un griezdamies kā vilciņš.

— Tev tā tik loti patīk? — tādu vētrainu sajūsmu redzēdams, 
jautāja apmulsušais tēvs.

Protams, jaka bija jauka un Jon  Čhanam loti patika. Bet tas 
nebija vienīgais iemesls. Jon  Čhanam bija grūti izteikt vārdos 
to, kas norisa viņa dvēselē. Viņš priecājās par dzīvi — un tas 
bija viss! Nevienu viņam nevajadzēja apskaust. Viņam ir māte. 
Arī tēvs . . .  Viņa ģimene . . .

Šī priecīgā izjūta viņam radās pirms sešiem gadiem. Bet toreiz 
Jon  Čhans bija vēl pārāk mazs un neko n e p rā to ja . . .  Tieši toreiz 
mazulis Jon Čhans, pacēlies pirkstgalos, aizsniedzās līdz durvju 
rokturim un, pavilcis to, atvēra durvis. Istabā pie liela galda 
sēdēja bērnu nama vadītāja. Viņai iepretī — kāda sieviete.

Ieraudzījusi Jon  Čhanu, vadītāja spēji piecēlās un paņēma 
viņu uz rokām. Tagad Jon  Čhans skatījās tieši briļļu stiklos. Jau 
veselu gadu viņš dzīvo šajā bērnu namā, bet vadītājas brilles 
viņu saista vēl aizvien.

— Jon  Čhan! — Vadītāja smaidot pabikstīja puisēnu. — Palūk! 
Vai tu ļoti priecājies?

Taču Jon  Čhans, neredzēdams iemeslu sevišķam priekam, pil
nīgi aizmirsies, vēroja brilles.



— Jon Čhan, skaties taču, māmiņa atnākusi!
Tad Jon Čhans lika brillēm mieru un jautājoši ielūkojās ma

zajās acīs, kas mirdzēja aiz briļļu stikliem.
Bērni ir ļoti jūtīgi. Acīmredzot pamanījis vadītājas skatienā 

nedrošību, Jon Čhans sabozās. Laikam atkal jauna aukle.
— Vai tagad būs cita aukle? — viņš jautāja  bez sevišķas inte

reses.
— Nē, taču, Jon  Čhan! Atnākusi tava māmiņa!
Jon  Čhans vēlreiz ieskatījās aiz briļļu stikliem, un pēkšņi viņa 

seja atdzīvojās. Viņš sāka nemierīgi lūkoties apkārt un ierau
dzīja sievieti, kas klusi stāvēja pie loga. Platām acīm Jon Čhans 
vērās sievietē. Bērns nespēja atraut skatienu no viņas sejas, un 
sieviete uzsmaidīja viņam. Bet šis mazliet mulsais smaids Jon 
Čhanam bija svešs . . .

Tad vadītāja nolika viņu uz grīdas un, paņēmusi aiz rokas, 
pieveda pie sievietes.

— Kas tad nu! Vai pēc ilgās prombūtnes esat kļuvuši sveši? — 
viņa sacīja. — Jon  Čhan! Apskauj savu māmiņu!

Bet Jon Čhans pat nepakustējās. Arī sieviete stāvēja kā sa
stingusi un mulsumā kodīja lūpas. Vadītāja apjuka, un Jon  Čha
nam jau  nāca raudiens. Pēkšņi sievietes acis kļuva valgas, viņa 
piesteidzās pie bērna un dedzīgi piespieda to pie krūtīm.

— Jon Čhan! Jon  Čhan! — viņa čukstēja un glāstīja bērnu, 
te pieglauzdama pieri viņa vaigiem, te paslēpdama zēna seju pie 
savām krūtīm. No viņas glāstiem Jon  Čhana sirsniņa priecīgi 
ietrīsējās.

— Vai tas nekas, ka man ir tāda roka? — viņš uztraukts jau 
tāja un pastiepa labo roku. Sieviete uzrotīja viņam piedurkni, 
un bērns parādīja neglītu rētu, ko bija atstājusi amerikāņu 
lādiņa šķemba.

— Protams, nekas, manu mīļumiņ! — viņa iesmējās un noro- 
tīja piedurknīti.

Šie smiekli izkausēja bērna sirdī pēdējo ledus gabaliņu, un 
viņš tik cieši apvija rociņas ap kaklu sievietei, kura, izrādījās, 
bija viņa māte, it kā baidītos viņu atkal zaudēt.

Vadītāja, kas visu to vēroja, neizturēja un, noņēmusi brilles, 
it kā vēlēdamās noslaucīt stiklus gar kleitas lentu, ar pirkstu 
galiem zagšus notrausa asaru.

— Māmiņ! Tu paņemsi mani līdzi, jā? — Jon  Čhans jautāja, 
glāstīdams ar rociņām sievietei vaigus.

— Nu, protams, mazulīt, mēs aiziesim no šejienes kopā!
— Māmulīt! Māmiņ! Māmiņ!
Jon Čhans gribēja šo vārdu atkārtot bez gala.



Un tā Jon  Chans atvadās no bērnu nama iemītniekiem un do
das projām, lai sāktu jaunu dzīvi.

Pa ielu iet māte un dēls.
Debesis ir tik dzidras un gaiss — tik spirgts! Zem kājām čab 

kritušās lapas, zālē dīc visādi kukainīši. Pat netīrais ūdens bum
bas izrautajā bedrē laistās kā spogulis rudens saulītes staros.

Māte ved dēlu pie rokas un ne acu no viņa nenovērš.
— Vai gribi uz rociņām? — viņa jautā, un zēns priecīgi atbild:
•— Gribu!
Aiz laimes vai pamirdams, viņš paslēpj seju pie mātes krūtīm. 

Un dzird dobjos mātes sirdspukstus. Viņam kļūst neparasti silti 
un mājīgi. Jon Čhans lēnītiņām ar roku pieskaras gludajam mātes 
vaigam. Māte smejas un glāsta viņa rociņu. Roka mātei ir balta 
un mīksta. Un pēkšņi Jon Chans šo roku atceras!

— Māmiņ! Vai tu biji tā «māsiņa»?
Sieviete nodreb. Viņa gribētu, lai Jon  Chans uzskatītu viņu 

par īsto māti. Viņam tā būtu bijis labāk. Kas to būtu domājis! 
Viņš nav aizmirsis viņas rokas! Laipnās medicīnas māsas rokas — 
tās māsas, kas sēdēja pie viņa gultiņas slimnīcas palātā tais 
briesmīgajās dienās, kad viņam neizturami sāpēja ievainotā 
rociņa.

Kas gan par to! Lai Jon  Chans domā, ka viņu aprūpējušas 
īstās mātes rokas.

Nabaga mazulītis! Vispirms viņš zaudēja māti un palika uz 
vecmāmiņas rokām. Tad uzlidojuma laikā gāja bojā arī vec
māmiņa. Cik daudz nežēlīgu triecienu saņēmusi šī mazā būtnei 
Kāds gan brīnums, ka zēns tik ļoti pieķēries medicīnas māsas 
maigajām rokām. Vēlāk, bērnu namā, viņš vēl ilgi skuma pēc 
to siltajiem glāstiem.

Tā sākās jauna dzīve. Māte un dēls pie tās pierada pamazām. 
Māte strādāja slimnīcā. Viņa gāja prom mazā gaismiņā, bet a t
griezās, kad bija jau  satumsis. Mājās klusajos vakaros viņa lēja 
pār Jon  Chanu visu atmodušos mātes mīlestības kvēli. Jon  Chans 
māti dievināja. Viņam patika viņas acis, kurās jautās apslēptas 
skumjas, viņas klusā, dažkārt stingrā balss, mīkstās rokas. Cik 
labi bija dzīvot pie mātes! Bet arī citi rūpējās par Jon  Chanu. 
Viņu bieži apciemoja mātes darba biedrenes un dāvināja viņam 
gan rotaļlietas, gan zeķītes, gan zābaciņus. Un visi sacīja: «Tev 
ir brīnišķīga māmiņa!»

Sākumā Jon  Chanam ļoti patika, kad slavēja viņa māmiņu, 
vēlāk viņš pie tā pierada. Tikai reiz pajautāja mātei:

— Bet kāpēc neviens Ton Ho nedāvina rotaļlietas?



— Vai tad viņam nedāvina rotaļlietas? — māte pārjautāja.
— Nudien nezinu . . .

Ton Ho bija kaimiņu mājas zēns, ar kuru Jon Chans drau
dzējās. Viņi pagalmā bieži kopā rotaļājās. Ton Ho spēlējās ar 
lakotu «džipu», Jon Čhans — ar koka ziloni. Lai arī cik dīvaini, 
Jon Čhanam patika rāmais zilonis, bet Ton Ho, skaļi pīpinot, 
vadīja «džipu». Dienām ilgi viņam neapnika dzenāt mašīnu vai 
noņemties ar traktoru.

Reiz, kad jau metās tumsa, māte atgriezās no darba un pasauca 
Jon Chanu uz mājām. Jon  Čhans steidzīgi vāca rotaļlietas, ar 
kurām abi visu dienu bija spēlējušies. Taču Ton Ho nespēja tik 
ātri šķirties no iemīļotās mašīnas un centīgi ar piedurkni slaucīja 
«džipa» jumtu, kamēr tas sāka spīdēt.

— Dod ātrāki — Jon Čhans prasīja.
Dodot mašīnu atpakaļ, Ton Ho gandrīz vai raudāja, un Jon 

Čhanam kļuva drauga žēl.
— Māmiņ! Kāpēc Ton Ho neviens nedāvina rotaļlietas? — 

mājās Jon  Čhans atkal jautāja mātei.
Viņā vērās tik tīras un uzticīgas bērna acis, ka sieviete ne

spēja melot.
— R edzi. . .  — viņa sāka un sastomījās.
— Māmiņ, atdāvināsim viņam «džipu»! — Jon Čhans ierosi

nāja, un māte piekrītoši pamāja.
Jon Čhans aiztraucās pie drauga.
— Nem, tas ir tev! — Viņš abām rokām sniedza draugam 

rotaļlietu, juzdamies laimīgs, ka rīkojies pareizi. Bet Ton Ho 
dusmīgi atgrūda viņa rokas, un «džips» nokrita zemē.

— Man nevajagl — Ton Ho iekliedzās. — Tēvs pats man 
tādu nopirks!

Jon Čhans aiz pārsteiguma apjuka.
— Tev jau ļaudis aiz žēluma dāvina rotaļlietas! Tu taču esi 

bārenis! — Ton Ho, izaicinoši skatīdamies uz Jon  Čhanu, dzēlīgi 
turpināja.

Jon Čhans nespēja ne vārda bilst. Viņš nobāla, lūpas viņam 
drebēja. Pēkšņi viņš iekliedzās tik histēriski, ka pat dzīslas 
deniņos pietūka.

— Es neesmu bārenis!
Taču šķita, ka Ton Ho to vien bija gaidījis.
— Tu domā, ka tā ir tava īstā māte? — paslējis zodu, viņš 

nievīgi turpināja. — Tu taču esi audžubērns!
Jon Čhans vairs nevaldīja pār sevi. Ja  līdz šim viņš tikai bija 

skatījies uz Ton Ho, neticēdams savām acīm, tad tagad iesēcās 
un nikni ieklupa Ton Ho matos, bet tad ņēmās spert ai kājām.



Ton Ho savukārt aizlika Jon  Chanam kāju priekšā. Abi nogāzās 
uz grīdas. Piesteidzās Ton Ho māte un ar pūlēm kaušļus izšķīra.

Skaļi raudādams, Jon Čhans aizvilkās mājās. Tās nebija tikai 
aizvainojuma asaras. Ausīs viņam skanēja Ton Ho vārdi. Bet ja 
nu tā ir taisnība?

Māte bija pārsteigta, redzot Jon  Chana saraudāto seju.
— Kas noticis, dēliņ? Vai sastrīdējies ar kādu, jā? — viņa 

jautāja, apskaudama zēnu un slaucīdama puisēnam asaras. — Ar 
ko tu sastrīdējies? Vai tad ir vērts par to pinkšķēt?

— Ton Ho m a n i . . .  b ā ren is . . .  — Jon Chans caur asarām ne
skaidri nomurmināja.

— Nu, nu, nomierinies taču! Tikai muļķīši raud tādu nieku 
dēļ, — nesapratusi teikto, māte viņu mierināja. Bet Jon  Čhans 
apvainojās vēl vairāk, jo  māte nebija viņu sapratusi, turklāt vēl 
pēla viņu.

— Viņš saukāja mani par audžubērnu! — Jon Čhans nikni 
izkliedza un pēkšņi pamanīja, ka mātei ietrīsas lūpas.

— Nekauc taču! — viņa apsauca Jon Čhanu gluži citādā balsi 
un cieši saknieba lūpas. Sabiedētais Jon Čhans apklusa. Pirmo 
reizi viņš redzēja māti tik dusmīgu un satrauktu.

— Ej nomazgājies! — viņa pavēlēja.
Ko kājas nes, Jon  Čhans izskrēja ārā.
Kad viņš atgriezās, māte viņu spēji apskāva. Viņa nespēja sev 

piedot, ka bija uzkliegusi savam nabaga dēliņam.
— Tava māte ir slikta, vai ne? — viņa maigi jautāja.
— Nē! Vislabākā! — Jon  Chans atbildēja, juzdams uz kakla 

karsto mātes elpu.
— Tu arī man esi vislabākais . . .
Vairs neko viņi nerunāja, tikai, apskāvuši viens otru, ilgi, ilgi 

sēdēja.
Pienāca diena, kad Jon  Chans pirmo reizi aizgāja uz skolu. 

Skolas jaunajā  četrstāvu ēkā steidzami tika beigti pēdējie darbi. 
Todien debesīs lēni peldēja mākoņi, kas atgādināja baltas vates 
pikas.

Bet toreiz . . .
Jon  Čhans, pārnācis no skolas, baroja ar zāli trusīti un pēkšņi 

izdzirdēja pie vārtiem klauvējienus. Viņš iemeta zāli trusītim 
būrī un aizgāja paskatīties, kas tur klauvē. Pie vārtiem stāvēja 
nepazīstams vīrietis karavīra formas tērpā bez uzplečiem. Ierau
dzījis Jon  Čhanu, viņš palika stāvam kā sastindzis.

— Ko jūs vēlaties? — Jon  Chans jautāja.
— Vai tu  esi Jon  Čhans? — viesis atjautāja.
Jon  Chans nez kāpēc apmulsa, un sirds viņam iepukstējās



straujāk. Bet nepazīstamais nenovērsa no viņa ne acu. Neizturējis 
šo skatienu, Jon Čhans nodūra galvu un piekrītoši pamāja.

— Vai tiešām esmu tevi atradis, Jon  Čhan! — nepazīstamais 
sacīja. Viņš pēkšņi pieliecās un cieši apskāva Jon  Čhanu. Zēnam 
degunā iesitās neierastā tabakas smarža.

Pēc mirkļa nepazīstamais atstūma Jon Chanu un vērīgi to 
aplūkoja. Viņš skatījās, skatījās neatgūdamies.

— Kā izaudzis, grūti pat pazīt! — viņš nomurmināja un pēkšņi 
atkal dedzīgi piekļāva sev zēnu.

Tik vētraina jūtu izpausme Jon Chanu gan mulsināja, gan arī 
aizkustināja.

— Kas jūs esat? — viņš izšķīrās pajautāt.
Nepazīstamais notrīsēja un novērsa skatienu. Jon Chans at

brīvojās no viņa skavām. Zēnu pārņēma nemiers.
Bet pie vārtiem stāvēja māte ar pusdienu sainīti rokā un 

nesaprašanā lūkojās te uz vienu, te uz otru.
Pamanījis viņu, nepazīstamais nemaz neapjuka. Piesarcis viņš 

Jon  Chana mātei plati uzsmaidīja.
— Atvainojiet, ka es jūs nebrīdināju. Kur vien es neesmu 

bijis! Meklēju gan bērnu namā, gan tautas komitejā, tik tikko 
atradu . . .

To dzirdot, māte pēkšņi nobāla un piespieda sejai plaukstu.
— Pagaidiet, es laikam sapratu! — viņa pārtrauca svešinieku.
— Jon Chan! Aizskrien pie Ton Ho, parotaļājies ar viņu! — 

māte pavēlēja dēlam.
Atpakaļ neskatīdamies, Jon Chans aizjoņoja pie drauga. Viņš 

neskaidri nojauta, ka notiek kas neparasts.
— Uzmini, kas pie mums atbraucis! — elsdams pūzdams viņš 

jau iztālēm sauca Ton Ho, kurš rotaļājās pie mājas.
— Kas tad? — Ton Ho atjautāja bez sevišķas intereses.
— Tēvs atbraucis!
Jon  Chans pats nezināja, kādēļ tā bija teicis. Tikai ap sirdi 

viņam kļuva ļoti līksmi. Kad Ton Ho ieraudzīja priekā starojošo 
Jon Chanu, arī viņam pašam iemirdzējās acis, un viņš piegāja 
Jon Chanam cieši klāt.

— Vai tas tiesa? — viņš klusi jautāja.
— Tiesa! — Jon Chans atbildēja ar neizskaidrojamu pārlie

cību.
— Tēvs atbraucis, — viņš atkārtoja.
— Tas gan ir vareni! — Ton Ho iesaucās.
Jon Chans nevarēja rimties aiz prieka, un viņam šķita, ka 

viņš tūlīt pat pacelsies gaisā. Viņš nespēja nostāvēt uz vietas 
un aizskrēja atpakaļ.



Jau  pie vārtiem viņš ieraudzīja pie sliekšņa atstātos zābakus. 
Tos pamanījis, viņš zaudēja drosmi. Priecīgais satraukums acu
mirklī pagaisa. Sirds skumjās sažņaudzās. Bet ja nu viņš kļū
dījies? J a  svešais nepavisam nav tēvs? Ko tad?

Jon  Čhans piesardzīgi tuvojās durvīm. Istabā varēja skaidri 
saklausīt balsis.

— . . .V a d ī tā j a  man par jums stāstīja. Nezinu pat, kā lai jums 
pateicos, — vīrietis sacīja. — Ja  jūs nebūtu viņu uzlidojuma 
laika izglābusi un tik pašaizliedzīgi kopusi, mans dēls tagad . . .

«Viņš mani nosauca par dēlu!» Jon Čhanam iešalcās ausīs un 
acis apmiglojās. Cik ļoti viņš gribēja iedrāzties istabā un iesauk
ties: «Tēv!» Bet viņš neiedrošinājās. Kājas bija kā pie grīdas 
pieaugušas. Prieku apslāpēja satraukums.

— Es lūdzu jūs, pagaidiet kaut dažas dieniņas! — Jon  Chans 
saklausīja drebošo mātes balsi, un viņam šķita, ka māte raud.

— Pirms spēru šo soli, es ilgi prātoju. Man parādīja paziņo
jumu par jūsu bojāeju, lai gan par to pārliecināta nebiju, jo 
frontes jukās visādi g a d ā s . . .  un t o m ē r . . .  ļaudis mani brīdi
nāja . . .  taču melnās mazuļa acis . . .  šīs actiņas, tādas nebērnišķīgi 
skumjas, mani savaldzināja. Es pati arī daudz esmu pārcietusi: 
uzlidojuma laikā gāja bojā mans vīrs . . .

Māte apklusa. Droši vien atkal ieraudājās. Jon  Chans stāvēja, 
nevarīgi atslīdzis pret durvju stenderi, un nespēja neko domāt. 
Viņš drebēja pie visām miesām.

— Vienu gan es varu sacīt: vairāk par visiem bērnu nama 
labumiem viņam bija vajadzīgs mātes s il tum s. . .  — viņa beidzot 
ierunājās un nopūtās tik smagi, ka  Jon Čhanam sažņaudzās sirds.

— Viņš taču domā, ka es esmu viņa miesīga māte! — viņa 
turpināja. — Vajadzīgs laiks viņu tam sagatavot, kaut kā mazināt 
šo triecienu. Pacietieties kaut dažas dienas! Tad es pati viņu pie 
jums aizvedīšu.

Atkal varēja  saklausīt šņukstus.
Jon  Čhans nekustējās, stāvēja satriekts, ar tukšu skatienu vēr

damies sev priekšā. Izsalkušais trusītis spurkstēdams bāza pur
niņu caur būra režģi. Kuplā vītola zaros rotaļājās vējš. Jon  Chanu 
pārņēma smeldzošs žēlums pret māti. Kaklā iestrēdza kamols, pār 
vaigiem ritēja asaras. Notraukdams tās ar piedurkni, Jon Chans 
aizvēra acis.

— V iņ š . . .  nav mans tēvs! — Jon  Čhans tikai izdvesa un, iz
skrējis ārā, ļāva vaļu asarām.

Dienas aizsteidzās . . .  Slēpdami viens no otra notikušo, māte 
un dēls izturējās ļoti mīļi viens pret otru. Šajās nedaudzajās 
dienās māte manāmi novecoja. Matos iemirdzējās sudrabaini pa



vedieni, acis iekrita. Kā lai rīkojas? Ko lai izdomā? Viņi abi tik' 
]oti bija saraduši, kļuvuši viens otram tik tuvi. Viņa nespēja 
iedomāties dzīvi bez Jon Čhana. Arī bērnam tas būtu smags 
trieciens. Protams, īstajam tēvam ir tiesības uz dēlu. Taču ari 
viņu Jon Čhans uzskata par īsto māti! Uz jautājumiem, kas ne
deva miera ne dienu, ne nakti, atbildi rast viņa nespēja.

Kādā svētdienā pie viņiem atkal ieradās tēvs. Tikko Jon Chans 
izdzirda klauvējienus, viņš tūlīt pat saprata, kas atnācis. Zēns 
atvēra durvis un vaigu vaigā sastapās ar tēvu.

— KādēJ jūs tik ilgi nenācāt? — Jon  Chans iepriecināts 
iesaucās.

— Vai tu mani gaidīji? — tēvs mīļi jautāja.
Jon Čhans pamāja. Viņš nenovērsa ne acu no tēva sejas un 

jau gribēja ieķerties viņam rokā, tomēr apvaldījās. Viņam nez 
kāpēc šķita, ka tas varētu sarūgtināt māti.

— Māmiņa aizgājusi uz veikalu, — zēns teica.
— Jon Čhan, vai neiesim pastaigāties? — tēvs, mulsi smaidi« 

dams, jautāja.
— Mēs ar māmiņu gribējām doties kalnos.
— Tātad tu nenāksi! — Tēvs sērīgi iesmējās. — Tad vismaz 

no dāvanas neatsakies!
Jon Čhans paņēma no tēva nelielu kārbiņu, kas tik kārdinoši 

smaržoja pēc kaut kā garšīga. Taču ne jau cienasts, bet gan 
skumjas tēva sejā lika notrīsēt Jon Čhana sirdij.

— Nāciet mums līdzi kalnos! — Jon  Čhans ierosināja. Tēva 
seja atplauka, un viņš sabužināja dēla matus.

Bet māte aiz žoga visu vēroja. «Jon Čhans tomēr ir viņa mie
sīgs dēls,» viņa domāja. No šīs dienas viņa šuva Jon  Čhanam 
naktīs drēbes. Mātes seja pauda kādu apņemšanos. Lai arī ko 
Jon Čhans darīja — mācījās pie rakstāmgalda vai pusdienoja —t 
viņš ju ta  sev pievērstu mīlas un dziju skumju pilno mātes ska
tienu.

Tās bija trauksmainas dienas. Jon Chans juta, ka māte tomēr 
izlēmusi atdot viņu tēvam. Viņš centās mātei visādi izdabāt. 
Viņš uzkopa māju rūpīgāk nekā jebkad agrāk, mācījās vēl čaklāk 
un vairījās pieminēt tēvu. Taču skumju ēna no mātes sejas 
nenozuda. Jon  Čhans katrā ziņā gribēja redzēt māti laimīgu, atkal 
dzirdēt viņas smieklus. Viņš pat dziesmas viņai dziedāja un tēloja 
trusīti, uzmezdams kūkumu un saceldams ausis. Bet, līdzko sa
dzirda tālumā kādu skaņu, tā, negaidīti pārvērzdams balsi, tūlīt to 
atdarināja.

Māte slepus Jon  Čhanu vēroja, cenzdamās saprast, ko tas 
viss varētu nozīmēt. Šoreiz Jon  Čhans, aizraudamies arvien



vairāk, centīgi atdarināja konduktoru. Bet māte nesmējās. Nekas 
nespēja viņu sasmīdināt — viņu bija pārņēmusi doma par gai
dāmo šķiršanos no dēla.

Jon Čhans negaidīti pārtrauca rotāju.
— Es neiešu! — viņš pēkšņi iekliedzās asaru un žēlabu pilnā 

balsī.
Pārsteigtā māte ātri piesteidzās pie dēla, saņēma plaukstās 

viņa seju un ielūkojās viņam acīs.
— Kur tu neiesi? — viņa bažīgi jautāja.
— Es neiešu pie tēva! Man ari bez viņa ir labi! Es dzīvošu 

pie tevis!
Māte gluži vai sastinga.
— Un tu visu zināji?!
Māte vēlreiz izjuta, kādām nesaraujamām saitēm viņa saistīta 

ar dēlu. Saprata, ka viņai vairs nav tiesību dēlu atstumt. Jon 
Čhans gribēja palikt pie viņas. Viņam vajadzīgi mātes glāsti 
un rūpes.

Labi ļaudis deva padomu: ir tikai viens ceļš — visiem trim 
jādzīvo kopā, kā vienai ģimenei, tad Jon Čhanam būs gan māte, 
gan tēvs. To saprata arī vecāki. Bet Jon Čhans bija vislīksmākais.

Un lūk, dzīvo trīs cilvēku ģimene.
. . .M ā te ,  uzģērbusi ceriņkrāsas jaciņu, pie spoguļa sien len

tītes. Tēvs sēž uz krēsla un, kūpinādams smēķi, pacietīgi gaida, 
kamēr māte saposīsies.

Tērpies jaunajā jakā, Jon Chans stāv, atspiedies pret sienu, 
un vēro mātes atspulgu spogulī.

— Māmiņ! — viņš klusiņām iesaucas.
Māte atskatās. Viņas acis smejas.



SAOTOME KACUMOTO. 

japāņu rakstn ieks

SESTDIEN PĒCPUSDIENĀ

Sjodzi bailīgi pastiepa rādītājpirkstu uz baltās zvana pogas 
pusi.

Viņš pirmo reizi mūžā stāvēja pie tik lielas mājas durvīm. 
Sirds satraukumā sitās. Pirksts jau skāra mazo ebonīta podziņu, 
taču Sjodzi tūdaļ atrāva to nost.

Kas tad tas? Ir tik smagi elpot.
Sjodzi aizgriezās un izpūta gaisu. Kļuva vieglāk.
Viņš enerģiski nospieda pogu. Pēc tam vēlreiz un v ē l . . .  

Cik spēka. Ieklausījās, bet. sev par brīnumu, nedzirdēja ne 
skaņas.

Aiz melnās sienas zaļoja biezi saaugušās priedes, bet aiz tām 
vīdēja ar šīferi klāta jumta maliņa. Likās — gan māja, gan koki, 
gan cilvēki drūmi klusē.

Varbūt mājā neviena nav?
Nodūris galvu un saraucis uzacis, Sjodzi kādu brīdi stāvēja.
Kā tad tā? Midori gan jābūt mājās.
Sjodzi atkal no visa spēka nospieda zvana pogu. Šoreiz mājā 

kļuva dzirdams troksnis.
Sjodzi uzmanīgi ieklausījās.
No dārza puses atskanēja: dip-dip-dip! Laikam kāds getās' 

gāja pa dārza akmeņiem.
Soļi tuvojās un apklusa pie vārtiem. Tika atbīdīta dzelzs šautra, 

un smagās durvis čīkstot nedaudz pavērās.
Sjodzi pārsteigts samirkšķināja acis.
No šaurās vārtu spraugas uz viņu aizdomīgi skatījās nevis 

Midori, bet liela auguma sirmgalve tumšā kimono.
Sirmgalve stāvēja taisna kā koks un sveicienam nepalocījās. 

Viņas skatiens vērīgi nopētīja Sjodzi no galvas līdz kājām. Sjodzi 
steidzīgi palūkojās pie kājām — varbūt kaut kas nokritis zemē.

Taču viņš redzēja tikai savu nedaudz nosmulēto sporta zābaku 
purnus.

— Ko jūs vēlaties? — čerkstošā balsī pieklājīgi jautāja veča.
— Es atnācu pie Midori-sanas.
— Pie Midori? Kāpēc? — nopurpināja sirmgalve un saliekusies

1 G e t a s •— koka sandales.



iznāca no vārtiem. — Kā puika tu esi? — vina jautāja, atkal 
aplūkodama Sjodzi ar aizdomu pilnu skatienu.

— Es, vai? Es dzīvoju tur aiz rotaļlietu tirgotāja v e ik a la . . .
— Rotaļlietu tirgotāja? Tātad tu esi no barakas?
— Es? Nu jā.
— Kas tev vajadzīgs no Midori?
— Es apsolīju Midori-sanai, ka šodien viņu ap c ie m o šu . . .
Vecās sievietes seja kļuva barga. Starp uzacīm iegūla stāva

rieva.
— Vai Midori uzaicināja tevi ciemos?
— Jā! — Sjodzi pamāja ar galvu. — Viņa man tā teica, lai 

es nāku sestdien pēcpusdienā . . .  — Sjodzi ar prieku atcerējās, 
kā pirmoreiz satika Midori, un, nespēdams šo prieku krūtīs ap
valdīt, dedzīgi turpināja: — Midori-sanai toreiz bija vijole. Viņa 
teica: «Kad atnāksi pie manis ciemos, es tev uzspēlēšu klavie
res . . .»  Tieši tā viņa t e i c a . . .  Mūsu skolā ir harmonijs un kla
vieres arī ir, tikai tās ļoti reti ver vaļā. Tām priekšā ir, lūk, tik 
pamatīga atslēga. Nesen mēs gribējām atslēgt klavieres ar naglu, 
bet skolotājs briesmīgi noskaitās. Nezinu, kāpēc. Klavieres taču 
nespēj elpot, ja  tās aizslēgtas. 2ēl to.

Veča pat nepasmaidīja.
Redzot, ka viņa nav nekāda labā sarunu biedre, Sjodzi apjucis 

pieklusa. Pēkšņi viņam iemirdzējās acis.
— Vai jūs dzirdat? Tur kāds spēlē. Vai tās ir klavieres? Ja  

tās ir klavieres, tad spēlē Midori, vai ne? Tā taču ir Midori?
Sjodzi gribēja ielūkoties pa vārtiem iekšā, bet veča nostājās 

viņam ceļā un salti noteica:
— Midori nav mājās.
— Kā! — iesaucās Sjodzi.
Kāpēc jāmelo! Cik negodīgi! Viņš taču dzirdēja — tur spēlēja. 

Atkal varēja dzirdēt maigās klavieru skaņas. Protams, tur spēlē 
Midori. Protams, tik laipna, tik mīla meitene kā Midori nevarēja 
lauzt savu solījumu.

Lielām acīm Sjodzi vērās večas krunkainajā sejā.
— Midori nav mājās, — atkārtoja vecā sieviete. — Ej labāk 

mājās, kamēr nav vēl satumsis. Se, ņem, — viņa teica un pagrūda 
Sjodzi zem deguna savu plaukstu. Pa kuru laiku gan viņa bija 
paspējusi to izņemt! Plaukstā blāvi spīdēja neliels naudas gabals.

Ieraudzījis naudu, Sjodzi nodrebēja. Viņa acis nozibsnīja. Pēk
šņi viņam kļuva karsti, un viņš iekliedzās:

— Muļķe! Kur tādas muļķes rodas!
Sjodzi spēcīgi atgrūda večas roku — un naudas gabals skanot 

aizripoja uz ceļa malu.



— Ak tā!
— Nevis «ak tā»! Vecā gre

zele! Muļķe! — pilnā balsī 
sauca Sjodzi.

Večas seja pārvērtās, bet 
Sjodzi apņēmīgi pagriezās un, 
neskatīdam ies uz ceļu, metās 
skriet gar melno sienu.

— Muļķe! Muļķe! Muļķe! — 
skrienot viņš aizvien vēl klie
dza, atcerējies vecenes riebīgo, 
krunkaino seju.

Viņš kūleniski novēlās no slī
pās nogāzes, padrāzās garām 
ugunsdzēsēju daļai un pēkšņi 
atradās tai vietā, no kurienes 
bija redzami lielie stikla rūpnī
cas skursteņi. Nebija pagājušas 
ne piecas minūtes. Sjodzi tik 
tikko neuzskrēja virsū augsta
jam, tievajam  telefona stabam. 
Viņš apstājās tieši tā  priekšā. 
Atvilcis elpu, Sjodzi pavērās 
augšup — elektriskie vadi tur 
augšā, pelēkajās debesīs, it kā 
veidoja sarežģītus rakstus.

Sjodzi uzmanīgi aplūkoja de
besis.

Tur vairs nebija redzams bal
tais balons, kas pirms trim die
nām viegli šūpojās telefona 
staba galā.

Varbūt vējš, atlidojis no tā 
lās pilsētas, aiznesis to projām? 
V arbūt no tā izgājis gaiss un 
tas sarāvies, pārvērzdam ies 
mazā gum ijas stērbelītē? To
reiz, pirms trim dienām, tas 
līdzinājās nelielam  reklāmas 
balonam un bija tik apaļš un 
uzpūties, ka šķita — tūlīt, tūlīt 
aiz svarīguma pārplīsīs.



. . .  Tai vakarā zēni nolēma spēlēt dzjankenu1. Sjodzi zaudēja
Nebija nekā, ko darīt.
Aizvēris acis, Sjodzi rāpās stabā, ar baso kāju pirkstiem ķer

damies pie dzelzs skavām.
Cik ilgs laiks bija pagājis, kopš viņš rāpās stabā, — Sjodzi ne

zināja, tikai vairs nedzirdēja zēnu uzmundrinošās balsis. Puisēns 
pavērās lejup — viena dala zemes uzreiz paslējās augšup un 
līdzīgi dēlim liecās uz sānu.

Sjodzi šausmās ar nagiem ieķērās stabā.
Plaukstas stipri nosvīda, trūka gaisa, rāpties augstāk bija 

baismi. Taču tūlīt rāpties zemē viņš arī nevarēja. Kājas neklau
sīja. Viņš pieplaka pie staba kā gliemezis un tā ar aizvērtām 
acīm čurnēja.

— Puisīt! Rāpies zemē! Mudīgi! — no lejas atskanēja balss.
Sjodzi atvieglots uzelpoja. Kā par brīnumu, kājas klausīja.
Sjodzi lēnām rāpās zemē.
Bija jau satumsis. Ceļš bija tukšs. Lejā stāvēja vienīgi mei

tene ar vijoli rokā.
Meitene bija Midori. Tā Sjodzi ieraudzīja viņu pirmo reizi.
Baltajā, it kā caurspīdīgajā sejā, kas bija viegli klāta vasar- 

raibumiem, staroja lielas, tumšas acis. Nekrāsotās lūpas bija 
apbrīnojami košas, un, uzmetusi skatienu Sjodzi, viņa mīli uz
smaidīja.

— Ko tad mēs darījām tik augstu? — viņa klusu jautāja.
Sjodzi nodūra acis. Pirmo reizi mūžā viņu uzrunāja kāds tik

laipni, pirmo reizi mūžā viņam smaidīja kāds tik mīli.
Sjodzi samulsa un soli atkāpās. Midori, noliekusi galvu sāņus, 

ieskatījās viņam acīs.
— Es tik tiešām nobrīnījos! Un ja nu tu būtu nokritis!
— Ai nē! Es tikai gribēju dabūt balonu.
— Kāpēc tad jārāpjas tik augstu, ja . . .
Midori nepateica līdz galam. Viņa laikam gribēja teikt: «Kā

pēc tad jārāpjas tik augstu, ja šādu balonu var kaut kur no
pirkt?» Taču nepateica to.

— Ziniet, pie balona var piesiet sarkanu spāri. Tā lidos un 
vilks sev balonu līdzi. Vareni, vai ne? Es gribēju izm ēģ inā t . . ,

— Vai tiešām lidos?
— Protams!
— Kādreiz parādi man arī!
— Labi.
— Ir vēls. Tevi droši vien gaida mājās.

1 D z j a ū k e i i s  — īpatnējs bērnu skaitāmais pants,



“  Mums mājās neviena nav.
— Jā? Kāpēc tad tā?
— Māmiņa ir tālu slimnīcā. No slimnīcas var redzēt jūru!
Ejot līdzās Midori, Sjodzi, pašam nemanot, sāka runāties ar

viņu kā ar senu paziņu.
— Nē, māmiņa nav slima. Viņa tur ir slimnieku kopēja. Taču 

šosvētdien viņa noteikti atbrauks. Svētdiena jau  ir tik tuvu. Va
kar es sapņoju par to, kā māmiņa atgriezās. Liekas, viņa man 
uzdāvināja tālskati. Es skatījos ar to uz Marsu. Bet uz Marsa 
rosījās cilvēki, līdzīgi a s to ņ k ā j ie m .. .

Sjodzi māte strādāja dzemdību namā par šuvēju, bet pēdējā 
laikā darba kļuva aizvien mazāk un viņa ņēma uz mājām vēl 
vienu darbu — viņa gatavoja kartona kārbiņas. Taču arī šis 
darbs beidzās.

Pēc ilgām pārdomām Sjodzi māte iekārtojās darbā tālās Tibas 
prefektūras slimnīcā par slimnieku kopēju.

Torao dzīvoja pedagoģiskās skolas kopmītnē. Tosi pēc stundām 
gāja strādāt saldumu tirgotāja veikalā un mājās nāca vēlu.

Midori līdzjūtīgi paskatījās uz Sjodzi.
— Tu aiziesi mājās — un tur neviena nebūs?
— Jā! Pavisam tumšs . . .
— Tātad mēs esam gluži vientuļi, — skumji, it kā runājot 

par sevi, nočukstēja Midori un tad pēkšņi skaļi, tā kā labu domu 
uztvērusi, sacīja: — Vai z i n i . . .  Kad tev būs ļoti smagi, atnāc 
pie manis ciemos. Mums ir klavieres, un es tev kaut ko no
spēlēšu.

— Kā? Vai tiešām pie jums var iet ciemos? — Sjodzi acis 
iemirdzējās.

Midori iesmējās un pamāja ar galvu.
— Kad drīkst aiziet?
— Kaut vai sestdien pēcpusdienā.
— Kur atrodas jūsu māja?
— Uzkāpsi šai pakalniņā, tad paejies nedaudz uz priekšu. Tur

pat jau būs.
— Kur jūs strādājat?
— Es esmu studente. Mācos institūtā klavierspēli.
— Kā jūs sauc?
— Ai, piedod, ka neesmu vēl tev to pateikusi. Mani sauc 

Midori. Oka Midori.
Cik ļoti Sjodzi gaidīja šo sestdienu! Dienu no dienas auga 

gaidas, tēs plosīja viņa mazo sirdi. Tās kļuva nepanesamas.



Beidzot pienāca ilgi gaidītā sestdienas pēcpusdiena. Satraukts 
viņš nospieda zvana pogu, bet viņam saka — Midori nav mājās.

Un tas vēl nav viss. Kaut kāda vecene grūž viņam naudu un 
cenšas parādīt durvis. Kā ubagam . . .

Sjodzi nedaudz trīs vaigi. J a  Midori pati būtu iznākusi pa 
vārtiem! Kāpēc gan viņa neiznāca? Laikam spēlē klavieres.

Midori taču varēja pateikt večai par S jodz i. . .  J a  nu Midori 
tagad rāj veču? Varbūt pārmet tai, ka tā aizdzinusi Sjodzi.

Vai! Un ja nu Midori tagad, izgājusi aiz vārtiem, skatās 
visapkārt, meklējot Sjodzi?

Brītiņu domājis, Sjodzi apgriezās un drāzās atpakaļ. Kad viņš 
pūzdams elsdams piedrāzās pie vārtiem, Midori tur nebija. «Acīm
redzot viņa gaidīja un nesagaidījusi iegāja mājā,» Sjodzi nodo
māja un atkal ar pirkstu pieskārās zvana pogai. Vai, cik tā auk
sta! Viņš spēji atrāva roku.

Ja  nu atkal iznāk tā pati vecene? Ko tad?
Vai tiešām nekādi nevar nokļūt pie Midori, nesastopot lo  

pretīgo veceni?
Sabāzis rokas kabatās, Sjodzi ar zābaka purnu parušināja zemi 

un sāka domāt.
Pēkšņi viņam galvā iešāvās brīnišķīga doma. Satraukumā trī

cot, viņš gāja gar melno sienu. Klavieru skaņas kļuva dzirdamas 
skaidrāk — tā jau viņš bija domājis. Midori bija aiz sienas!

— Tā!
Sjodzi apstājās.
Aši palūkojies apkārt un ievērojis, ka tuvumā neviena nav, 

viņš uzrāpās laternas stabā, kas atradās pie sienas, un ieskatījās 
dārzā.

Dārza dziļumā, līko priežu zaļajā ēnā pa lielu logu Sjodzi saska
tīja gaišu istabu, kas bija iekārtota eiropiešu stilā. Viņš nevarēja 
saprast, vai tur ir Midori. Taču bija skaidrs, ka klavieru skaņas 
plūst no turienes.

Vai nepasaukt Midori vārdā? Nē. J a  nu sadzird veča? Neko 
darīt. Vienā rāvienā viņš pārlēca pār žogu un ar troksni pie
zemējās dārzā.

Ejot starp priedēm, Sjodzi bija iekāpis krizantēmu dobē.
Milzīgās krizantēmas šūpoja krāšņās, baltās galvas. Mazākās 

krizantēmas augstprātīgi rādīja šaurās, mēļās, savirpinātās zied
lapiņas, bet viņu vidū kautri šūpojās kosmejas,

Sjodzi saliecies paslēpās smaržojošajā dobē un caur aromātis
kajām ziedlapiņām skaidri redzēja spilgti apgaismoto istabu.



Aiz stikla durvīm bija . . .  Midori.
Tērpusies skaistā, zeltaini dzeltenā kimono, viņa sēdēja ērtā 

krēslā.
Taču viņa nebija viena.
Midori pretī tādā pašā krēslā sēdēja jauns cilvēks tumši zilā 

uzvalkā. Viņi par kaut ko jautri tērzēja un smējās. Istabā bija 
tik gaiši un līksmi, ka Sjodzi reiba galva.

Uz grīdas mīksts paklājs cepumu krāsā. Uz galda rombveidīgas 
kūkas. Tālāk — gaiša siena. Grāmatskapis. Grāmatas ar zelta 
burtiem, acīmredzot dārgas. Uz plaukta kaut kāda figūriņa. Mil
zīgs globuss.

Sjodzi citu pēc cita aplūkoja visus priekšmetus — tur viss 
viņam šķita kā brīnišķīgā, pasakainā pasaulē.

Mūzika, kas plūda no istabas, apklusa.
Klavieres neviens nespēlēja.
Jaunais cilvēks viegli piecēlās un apmainīja platei otru pusi. 

Cik nepiespiesti viņš to izdarīja!
Sjodzi šķita šī seja pazīstama.
— Tas taču ir Sakae brālis! — klusu nočukstēja puisēns.
Acīmredzot pagāja krietns laika sprīdis.
Sjodzi tikai rāva un meta, rāva un izmētāja krizantēmas, citu 

pēc cita nežēlīgi rāva no zemes laukā asteru cerus.
Un, kad visu zemi klāja nedzīvās puķes, viņu jau  bija ap

ņēmusi tumsa.

»
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Atgriezies mājās, Sjodzi uz tumšās istabas grīdas ieraudzīja 
atklātni.

To bija sūtījusi māmiņa no tālās slimnīcas, no kurienes var 
redzēt jūru.

Māmiņai vajadzēja atgriezties nākamajā dienā, tas ir, svētdien. 
Kādēļ tad atsūtīta atklātne? Sjodzi pārņēma satraukums. Atklātne 
bija adresēta Tosi. Otrā puse Sjodzi ieraudzīja ar zīmuli rak
stītas rindas.

Katrs hieroglifs kā asa nagla dūrās acīs.
«Kā jūs dzīvojat, Tositjan un Sjotjan? Vai esat veseli? Ko jūs 

ēdat?
Kopš esmu šeit, es tikai reizi esmu slimojusi. Tagad esmu 

pavisam vesela.
Šeit dienu un nakti šalc jūra, zvejo baltās butes un plakanos 

jūras krabjus. Es ļoti vēlos tos parādīt tev, Sjotjan.
Tagad pie lietas.



Šosvētdien es gribēju aizbraukt uz mājām, bet darba dēl Šo
mēnes nespēšu to izdarīt. Jūs  droši vien būsiet apbēdināti, taču 
piedodiet man. Toties mēneša beigās es jums atvedīšu daudz 
dāvanu. Noteikti atvedīšu svīteri Tositjanam un tālskati Sjot- 
janam.

Gaidiet manil
Drīz izsūtīšu naudu.»
Ar atklātni rokās Sjodzi noslīga ceļos uz tataml1. Neko ne

redzošu skatienu viņš vērās saplēstās šķērssienas caurumā.
«Man nav vajadzīgs tālskatis! Kam man tas? Labāk pati, mā* 

miņ, rīt atbrauc!» viņš gribēja kliegt. Taču, lai arī cik skali viņš 
būtu kliedzis, līdz mēneša beigām māmiņa tik un tā neatbrauks. 
Un rīt viņa neatbrauks.

Likās — pēdējie spēki atstāj puisēnu.
Cik gan ilgs laiks pagājis, kopš māmiņa aizbraukusi! Bija tāda 

sajūta, ka viņi divatā ar Tosi būtu nodzīvojuši veselu gadu vai 
pat divus . . .

«Kaut ātrāk pienāktu 20. datums, kaut ātrāk būtu svētdiena!» 
viņi bija domājuši, un tagad atkal jāgaida. Šai aukstajā, vien
tuļajā istabā.

— Bet es neraudāšu! Neparko! — viņš nemitīgi atkārtoja, taču 
asaras pašas no sevis ritēja pa vaigiem un krita uz atklātnes.

Nezin kāpēc šai mirklī Sjodzi atcerējās arī Midori.
Oka Midori mirdzošām, no asarām valgām, tumšām acīm no

liecas pie Sjodzi auss un klusi saka:
«Ja tev būs loti skumji, atnāc pie manis ciemos. Mums ir 

klavieres, es tev uzspēlēšu . . .»
Ar māmiņas atklātni rokās Sjodzi ieskatās Midori sejā, it kā 

meklēdams tajā atbalstu. Midori saprot, kas notiek Sjodzi dvē
selē, ne vārda nebilzdama, māj viņam un klusi smejas.

Te Sjodzi acu priekšā iznirst gaiša, grezna istaba. Mīksts pa
klājs cepumu krāsā. Krēsli. Dārgas grāmatas ar zelta burtiem. 
Figūriņa. Globuss . . .

Tas viss šūpojas Sjodzi acu priekšā kā zvejnieku ugunis viļņu 
galotnēs, kad tie naktī ķer zivis, vilinot tās ar lāpu gaismu.

Ja  pie viņa būtu Midori, tad kopā ar Tosi kaut kā varētu 
sagaidīt māmiņu, varētu sagaidīt mēneša beigas. Midori ir tik 
laba!

Šis sakē2 tirgoņa vecākais dēls atņēmis viņam Midori. Viņa 
klases biedra Sakae brālis.

1 T a t a m l  — bieza rīsu salm u m asa.
1 S a k ē  —  rīsu degvīns.



Cik loti viņš tagad nīda šos Sakae! Kā viņš vēlējās iespļaut 
sejā tam puisim ar garajiem, uz pieri krītošajiem matiem!

Nebijis viņa, Midori atkal būtu laipni paskatījusies uz Sjodzi 
un nospēlējusi kaut ko uz klavierēm. Viņa nebūtu pametusi 
Sjodzi vienatnē. Protams, viss tikai tā puiša dēj. Tas ir Sakae, kas 
atņēmis viņam Midori!

«Pagaidi tikai, es tev rādīšu, sakē tirgoņa vecākais dēls!»
Sjodzi acis spīdēja.
Viņš piecēlās no tatami. Tricinot logu rūtis, ārā pūta salts vējš. 

Debesis bija zvaigznēm nokaisītas, bet ieliņa slīga dzijā tumsā.
Melnajā notekgrāvja ūdenī peldēja ielas laternu atspulgi. Bija 

kļuvis daudz aukstāk, no kokiem klusi raisījās lapas.
Sjodzi lēnām gāja pa ielu, kā iet stipri noguris cilvēks. Rokā 

viņš bija sažņaudzis lielu akmeni. Sjodzi bija bāls, un viņa lūpas 
trīsēja.

Kājas gāja tieši uz sakē tirgotāja māju. Sakē tirgotājam bija 
pieci dēli. Visvecāko Sjodzi redzēja Midori istabā. Piektais — 
visjaunākais bija Sjodzi klases vecākais. Viņš ļoti lepojās, ka 
ir klases vecākais, un uz tādiem kā Sjodzi un Sigē lūkojās ar 
nicinājumu.

Viņa māja atradās tūlīt aiz dzelzceļa pārbrauktuves pie novad- 
grāvja. Atgriežoties no skolas, Sjodzi bieži redzēja, kā jauni 
puiši, cits citu uzmundrinādami, skraidīja ar nastu plecos no 
smagajām automašīnām uz noliktavu. Uz viņu mugurām lepni 
piepūtās vējjakas ar hieroglifiem «Sakaeja» — tirgotāja Sakae 
veikals.

Tumsā tik tikko baltoja lielā noliktava. Veikals bija slēgts, 
mājā valdīja klusums.

Sjodzi apstājās novadgrāvja malā.
— Se tev! — viņš iesaucās un plaši atvēzējās.
Vējš aizšalca gar ausīm, un akmens ielidoja tieši tirgoņa 

mājas logā.
Ar otru akmeni tika izsists priekšistabas logs.
Milzīgais stikls šķindēdams sabira lauskās.
— Kas tur ir?
Tūlīt iedegās gaisma, tumšas ēnas sāka skraidīt pa māju Kā 

viesulis Sjodzi aizdrāzās gar novadgrāvi.
Viņš skrēja un raudāja.
— Še tev! Še tev! Tas tev par to, ka atņēmi man Midori, — 

viņš atkārtoja un skrēja aizvien tālāk pa ielu, tālāk no t>akē 
tirgoņa mājas.



DŽŪDS VOTĒNS,  

austrāliešu rakstn ieks

TĒVOCIS TOMS

Viņu bija iesaukuši par Vienspārni paralizētās kreisās rokas 
dēļ. Viņa īstais vārds bija Džekijs — tā viņu sauca māte. Nelaime 
Ingeitu mājā bija bieža viešņa. Tēvu Džekijs neatcerējās — kad 
tas nomira, viņš vēl bija gauži mazs, bet tēvocis Toms, tēva vie
nīgais brālis, atradās vācu gūstā. Džekijs uzskatīja tēvoci Tomu 
par varoni un vēlējās, kaut tas atgrieztos. Lai arī Džekijs tēvoča 
seju neatcerējās, viņš allaž runāja par tēvoci un lielījās ar to 
visu kaimiņzēnu priekšā.

Džekijs ar māti dzīvoja koka mājiņā lopkautuvju un ādu fab
riku tuvumā. Turpat pletās daži neapbūvēti laukumi. Zēni šeit 
pulcējās, spēlēja futbolu un kriketu, bet dažreiz uzsāka pat 
kautiņus. Taču spēlēt karu pirmais zēniem bija ierosinājis Vien- 
spārnis. Kopš tās reizes zēni dalījās divās armijās.

Vienspārņa armija tika nosaukta par partizānu armiju. Virs
pavēlnieks bija pats Vienspārnis, bet viņa palīgs — Diks Tomp- 
sons, labsirdīga izskata resnītis, kas bija iemantojis pirmklasīga 
karotāja slavu; trīs vai četri citi zēni skaitījās ierindnieki.

Vienspārnis un Diks allaž gudroja, kādas kaujas lai izcīna 
naidīgās armijas; reizēm viņu armija aizstāvēja šķūni pamestas 
mājas iekšējā pagalmā, bet pretinieks mēģināja ieņemt viņu cie
toksni triecienā: viņi cīnījās ar konservu kārbām, kokiem, ak
meņiem, ko salasīja neapbūvētajā laukumā, kurā tika sagāzti 
sīkāki atkritumi no visas apkaimes; reizēm raka ierakumus un 
naktīs dedza ugunskurus, lai apgaismotu pretinieka sejas. Atkri
tumi dega ar tik spožu liesmu, ka pie ugunskura lasījās kopā 
puikas no visas apkaimes. Daži ieradās šeit ar paštaisītiem rite
ņiem. Visiem zēniem galvā bija karavīru cepures: veca jūrnieku 
cepure, ķivere vai kāda cita. Vienspārnim bija naģene — kai
miņu lidotāja dāvana.

Vairumā kauju uzvarētājs bija Vienspārnis; viņš negantā nik
numā apmētāja akmeņiem citus zēnus, un tie vienmēr staigāja 
zilumiem izraibinātām sejām. Viņš tika uzskatīts par vislabāko 
šāvēju apkaimē, kaut ari viņam bija vesela tikai viena roka, — 
taču, lai mētātu akmeņus vai rīkotos ar koku, ar vienu roku 
pilnīgi pietika. «Uzbrukumā, puikas!» — ai šo Kaujas saucienu



Vienspārnis pirmais metās virsū ienaidniekam, rādīdams priekš
zīmi savam karaspēkam.

Pagāja dažas nedējas, un zēnus sāka vilināt mierīgākas rotājās. 
Pat stipriniekam Dikam, kas tik prasmīgi rīkojās ar dūrēm, — pat 
viņam bija līdz kaklam noriebies dienu no dienas mētāt ak
meņus, un viņš ilgojās pēc parastām rotaļām. Taču viņš mazliet 
baidījās no Vienspārņa: ja nu tas pēkšņi metas viņam virsū un 
sadod ar savu vienīgo roku? Diks nespētu pārdzīvot tādu kaunu. 
Tāpēc viņš aizvien vēl dziedāja slavas dziesmas Vienspārnim par 
godu, pildīja jebkuru sava priekšnieka pavēli un tādējādi sagla
bāja savu partizānu armijas štāba priekšnieka stāvokli, neska
toties uz citu zēnu tīkojumiem.

Reiz lielākā daļa zēnu neieradās laukumā, kurā parasti pul
cējās armijas un tika izziņotas kaujas. Viņi nogāja gandrīz ve
selu jūdzi līdz nākamajam laukumam, lai tur paspēlētu futbolu. 
Vienspārnis ar savu armiju devās viņiem nopakaļ. Pašā spēles 
karstumā Vienspārnis iesaucās: «Uzbrukumā!» Viņa armija ar 
kliedzieniem un svilpieniem uzdrāzās uz laukuma un metās virsū 
futbolistiem.

Zēni pieprasīja mieru. Viņi piedāvāja Vienspārnim komiksus, 
karavīru jostas, ķiveres, pat paciņu cigarešu. Vienspārņa īsā 
kreisā roka bezspēcīgi nokarājās, bet viņš, kā parasts, sažņaudza 
labo dūri un izsmējīgi paskatījās uz puikām.

— Nekrietni zaķapastalas, lūk, kas jūs esat! Pareizi, Dik?
Viņa palīgs par atbildi visžēlīgi pasmīnēja.
— Es varu derēt, — viņš sacīja, — ka tu viens noguldīsi vese

lus trīs uzreiz. Bet divatā mēs tiksim galā arī ar sešiem. Pamē
ģināsim?

Diks draudīgi pagriezās pret puikām, aizvien vēl saglabādams 
labsirdīgu izskatu. Atbildes nebija. Puikas blenza zābakos. Taču 
viens manīgs zeņķis iebāza roku kabatā un izvilka amerikāņu 
jūras kājnieku nozīmi.

— Paklau, Vienspāmi, — viņš sacīja, — ņem to un netraucē 
mums spēlēt. Man tāda nozīme bijusi — nebijusi, bet tev node
rēs. Tā ir kā radīta īstam karavīram.

Vienspārnis jutās glaimots, taču neizrādīja to. Viņš uzmeta šim 
dārgumam paviršu, neticības pilnu visziņa skatienu un, tikai no
demonstrējis pilnīgu vienaldzību, bija ar mieru nozīmei pieskar
ties. Viņš paturēja nozīmi rokā it kā apsvērdams, pēc tam izlikās, 
ka grasās dot to atpakaļ, un tad pēdīgi piestiprināja pie jakas 
atloka.

—- Manam tēvocim lomam  visas krūtis ii ai nozīmēm, — viņš



sacīja, — un medaļām. Viņš laikam ir labākais karavīrs visS 
armijā. Bija vajadzīgs daudz vāciešu, lai saņemtu viņu gūstā.

Atviegloti nopūtušies, zēni pagriezās pret laukumu. Vienspār- 
nis pamirkšķināja Dikam ar aci un tad uzsauca zēniem nopakaļ:

— Visi šurp! Vai dzirdat?
Zēni paklausīgi apstājās un pagriezās pret Vienspārni.
— Kopš šā mirkļa jūs klausīsiet manām pavēlēm, — viņš sa

cīja, atdarinādams iemīļoto kinovaroni. Un, ja es likšu cīnīties, 
jūs cīnīsieties. Skaidrs?

Taču kopš tās reizes Vienspārnis lika puikas mierā. Negaidot 
viņš it kā bija kļuvis vecāks un meklēja izklaidēšanos aiz savas 
ielas robežām. Tagad viņi kopā ar Diku bieži devās uz pilsētu un 
tur pievienojās kareivju vai matrožu grupai, kas pulcējās zem 
Flinderstrītas stacijas pulksteņa. Viņi skaļi sarunājās un, atdari
nādami pieaugušos vīriešus, svilpa pakaļ meitenēm, kas pastaigā
jās skvērā. Viņi kliedza un aurēja, kad amerikāņu armijas poli
cija metās kareivjiem virsū, laizdama darbā smagās, dzeltenās 
nūjas. Viņi neklusēja arī tādās reizēs, kad austrāliešu armijas po
licija sadzina kareivjus cietumnieku automašīnās. Tāpat kā ka
reivji un jūrnieki, par kuru draugiem zēni sevi uzskatīja, ari 
Vienspārnis un Diks neieredzēja armijas policiju kā savus pašu 
ienaidniekus.

— Pagaidiet tik, kad beigsies karš, — viņi kliedza, atdarinā
dami kareivjus.

Pēc kādas lielākas kaujas stacijas priekšā, kad amerikāņu un 
austrāliešu armijas policija guva uzvaru pār sabiedrotajiem ka
reivjiem, zēni skrēja gandrīz līdz pašai mājai, līdzcietīgi pār
spriezdami likteni, kāds bija uzbrucis viņu draugiem, kuri tika 
aizgādāti uz virssardzi.

— Viņi stāsta, ka mugursomas esot piekrāvuši ar akmeņiem, — 
Diks sacīja.

— Nākamreiz viņiem vajadzētu paķert arī nūjas, — Vienspār
nis atsaucās, — policisti nekādā galā ar viņiem nebūtu tikuši, ja 
darbotos tikai ar dūrēm. Viņi nepavisam nemāk kauties.

— Viens no viņiem kāvās brangi, — sacīja Diks. — Es viņu 
ilgi vēroju. īsts čempions. Ja  tu būtu redzējis viņa dūres — kā 
divi āmuri,

— Mans tēvocis Toms būtu viegli viņu pievārējis, — atteica 
Vienspārnis. — Viņš prot kauties varen labi. Viņš bija bokseris.

To sacīdams, Vienspārnis izaicinoši noskatīja savu ceļabiedru, 
taču tā sejā nebija samanāma ne miņa no neticības. Tēvocis 
Toms bija par cēloni daudziem kautiņiem, taču šodien Diks ne
bija noskaņots kareivīgi.



Viņš iegāja līdzi Vienspāmim Ingeitu mājelē. Pat neuzmezdami 
skatienu misis Ingeitai, kas virtuvē lāpīja zeķes, zēni pagāja viņai 
garām un stūrēja tieši uz Vienspārņa istabiņu. Viņi piemetās uz 
gultas, un Vienspārnis pastiepa Dikam burtnīcu, kurā bija salī
mēti no laikrakstiem izgriezti dažādi ieroču fotoattēli.

— To man uzdāvināja mūsu kaimiņš misters Džonss, — lepni 
sacīja Vienspārnis.

Diks lēni šķirstīja lapas. Japāņu trofejas zobenu viņš pētīja 
sevišķi ilgi.

— No šitādas mantiņas es gan neatteiktos, Vienspārni, — viņš 
sacīja, sniegdams draugam burtnīcu.

— Es arī neatteiktos, — piekrita Vienspārnis. — Zini ko, 
Dik, — pēc kāda brīža viņš turpināja, — es gribētu līku zobenu, 
par tādiem zobeniem man stāstīja misters Džonss. Tai karā ar 
tādiem cīnījās turki. Tu z in i . . .  tai karā, kad karoja tavs vectēvs. 
Ar tādu zobenu var pāršķelt uz pusēm vissmalkāko matiņu.

— Bet kā tu domā, vai tavs tēvocis atvedīs pārīti vācu zo
benu? — cerību pilns vaicāja Diks.

— Un kā vēl, — noskaldīja Vienspārnis tik pārliecināti, it kā 
tēvocis par to būtu rakstījis no karagūstekņu nometnes. — Viņš 
atvedīs pārīti vācu bruņucepuru. Vai tu esi tās redzējis?

Gan Vienspārnis, gan Diks dabūs savu kara trofeju daļul Par 
to nevarēja būt ne vismazāko šaubu.

Taču, kad tēvocis Toms, karam beidzoties, atgriezās mājās, — 
tas notika skolu brīvlaikā, — viņš nepārveda ne suvenīrus, ne 
kara trofejas, ne zobenus, ne bruņucepures. Viņš nepavisam ne
bija līdzīgs drosmīgam karavīram. Tas bija sakumpis, kalsns ne
liela auguma cilvēks tumšiem, deniņos iesirmiem matiem. Kaut 
arī, pēc tam kad viņš tika atbrīvots no vācu nometnes, viņš kādu 
laiku ārstējās angļu hospitālī, veselība viņam arī tagad bija 
vārga, un viņš ēda tik maz kā bērns.

Vienspārnis ne mirkli nelika tēvoci Tomu mierā. Viņš apbēra 
to jautājumiem par kaujām, kurās tas piedalījies.

— Es piedalījos tikai vienā kaujā, — atbildēja tēvocis Toms.
— Un neko lāgā neredzēju. Tu par to visu zini vairāk nekā es.

Viņš vispār runāja maz. Augas dienas viņš likās iegrimis dzijās 
pārdomās. Viņš parasti sēdēja virtuvē uz krēsla, nedaudz salīcis 
uz priekšu, uz ceļgaliem nolicis izdēdējušās rokas. Nometnē viņš 
bija radis sēdēt tā veselām stundām.

Toms Ingeits bija kļuvis par visas ielas zeņķu apsmieklu. Sa
ņēmuši dūšu, viņi ņirgājās tagad par Vienspārni.

— Bet es domāju, ka viņš atvedis pārīti zobenu,
— Un bruņucepures.



— Tās pienāks ar nākamo kuģi, — Vienspārnis atbildpfa
— Vai tad jūs man neticat?

— Kad redzēsim, tad ticēsim, — iesaucās viens no zēniem un 
aizlaidās lapās.

— Tavs tēvocis pat no papīra maisa neizķepurotos ārā, — viņ
pus ielas iesaucās otrs zēns. — Viņam ir tikai viens medālis, un 
tas pats ir ielāps uz biksēm.

Negaidot Vienspārnis no kabatas izvilka kaķeni. Viņš nevarēja 
šaut ar to, bet tā noderēja viņam kā pletne. Pacēlis kaķeni virs 
galvas, Vienspārnis klupa virsū zēnam, kas bija apvainojis viņa 
tēvoci. Zēns iemetās šķērsieliņā, bet Vienspārnis to panāca. At
griezās viņš, smaidīdams kā uzvarētājs.

— Tā viņam būs laba mācība, — Vienspārnis sacīja Dikam, 
kas visu šo laiku nebija bildis ne vārda.

— Jā, — noteica Diks.
Patiesību sakot, uzvara, ko Vienspārnis bija guvis pār puišeli 

šķērsieliņā, neiepriecināja viņu. Sirds dziļumos viņš ienīda tēvoci 
par to, ka tas viņu bija apkaunojis biedru acis. Tomēr viņš vēlreiz 
mēģināja atgūt sava slavu zaudējušā varoņa reputāciju.

— Kādas medaļas tu esi saņēmis? — tēju dzerot, viņš jautāja 
tēvocim Tomam.

— Es nezināju, ka tas, ko esmu saņēmis, saucas medaļas. Nu, 
kas ir, padomāsim. Par nopelniem karā . . .

Un, aizvien vēl ēzdams, tēvocis Toms atkal iegrima domās.
Kaut ari maltīte bija ieturēta, viņš aizvien vēl sēdēja krēslā un 

blenza sienā, it kā redzētu ko tādu, kas citiem nav redzams. Lie
kas — viņš pūlējās ko atcerēties.

— Kāda savāda smaka. Ko? — viņš negaidot iejautājās.
— Es nekādu smaku nejūtu, — sacīja misis Ingeita, — bet tu, 

Džekij?
— Es arī ne, māt.
Tēvocis Toms paostīja gaisu.
— Liekas, degošas gaļas smaka, — viņš noteica.
— Tā nāk no lopkautuves, — paskaidroja misis Ingeita. — Mēs 

tik ļoti esam pieraduši pie šīs smakas, ka to vairs nejūtam.
— Uz mirkli, — turpināja tēvocis Toms, — tā atgādināja man 

smaku, kāda turējās virs mūsu nometnes. Runāja, ka netālu no 
tās tiek dedzināti līķi. Krievu karagūstekņu līķi. Es pats to nere
dzēju, taču redzēju, kā krievi cieta badu. Vācieši meta tiem dub
ļos novārtītu zirggaļu. Tikai nedaudziem laimējās izdzīvot.

Tonakt Vienspārnis lāgā negulēja. Otrā rītā viņš mazā gais* 
miņā iegāja virtuvē, taču tēvoča mājās vairs nebija.



Tēvocis Toms aizgāja uz 
slimnīcu pie ārsta, — sacīja 
misis Ingeita. — Viņš ir slims. 
Viņam nervi nav kārtībā.

Vienspārnis izgāja uz ielas, 
viņš nolēma pieskatīt, lai tēvo
cim neviens nesietos klāt, kad 
tas nāks no slimnīcas mājās. 
Viņš apsēdās uz ietves malas 
pie m ājas un izlikās lasām ko
miksu. Kad pienāca Diks un 
sāka runāties, V ienspārnis viņu 
strupi pārtrauca:

— Pazudi no šejienes, es paš
laik esmu ar šo to aizņemts un 
negribu, ka tu jaucies tu r iekšā.

Zēns nosēdēja uz ietves m a
las vairākas stundas. Diena 
bija tveicīga, un tuvojās ne
gaiss. Smagi, pelēki mākoņi 
milza pār ielu. Kad tēvocis 
Toms nāca mājās, tuvum ā ne
bija neviena zēna, bet pie In- 
geitu m ājas stāvēja daži veci 
pensionāri. V ienspārnis metās 
tēvocim pretī. Toma Ingeita 
seja bija saspringta.

— Cik nejūtīgi var būt cil
vēki, — viņš ierunājās. — At
kal grib ielikt m ani slimnīcā. 
Es tam šarlatānam  pateicu: 
«Ļaujiet man atgriezties darbā, 
biedru vidū man būs vieglāk.» 
Bet tas tikai skandina: «Ne
drīkst! Ja  jūs neārstēsieties, 
jum s nekad nekļūs labāk.»

Kad Toms Ingeits piegāja 
pie savas m ājas vārtiņiem , ve
cie pensionāri sveicināja viņu. 
A pstājies viņš uzsāka ar tiem 
valodas. Viņš pastāstīja par 

arunu ar ārstu.



*— Ja  es ilgāku laiku nevarēšu strādāt, — sacīja Toms, — e3 
vairs nekam nebūšu derīgs.

Sirmgalvji līdzjūtīgi māja ar galvu.
— Gan jau  viss nokārtosies, Tom, — viens no sirmgalvjiem 

viņu mierināja.
— Es tiku karojis ar būriem, — sacīja otrs, — un, kad atgrie

zos no kara, svēru ne vairāk kā piecdesmit kilogramu. Bet es 
vienmēr esmu svēris ne mazāk kā septiņdesmit sešus. Pēc kara 
es nemaz nevarēju ēst, bet, kā redzi, tagad esmu sveiks un vesels. 
Un nepavisam nejūtos sliktāk par dažu labu jaunu puisieti.

Toms Ingeits bija tik ļoti pārņemts pats ar savu nelaimi, ka 
vēlreiz vārds vārdā atkārtoja visu sarunu ar ārstu. Vienspārnis 
nikni blenza zemē, neiedrošinādamies pacelt acis uz sirm
galvjiem.

Debesis kļuva melnas. Pelēks putekļu stabs sagriezās virs mā
jām, un nokaltušo ielu atvēsināja pirmās lietus lāses.

— Tēvoci, ejam mājās, — Vienspārnis nepacietīgi parāva 
Tomu aiz žaketes. Bet tas brāļadēlam nepievērsa nekādu uzma
nību. Toms aizgūdamies stāstīja par sevi sirmgalvjiem, neļaudams 
tiem ne vārda iemest starpā, un tie vienīgi līdzjūtīgi šūpoja 
galvu. Likās, tēvocis gribēja sev atlīdzināt par ilgo klusuciešanu, 
izteikdams šiem svešajiem cilvēkiem visu, kas bija sakrājies uz 
sirds.

— Es sacīju ārstam: «Biedri manā vecajā darba vietā palīdzēs 
man vairāk nekā visas pasaules slimnīcas . . .»

Tobrīd spožs zibens izgaismoja debesis un pērkons, iedārdējies 
tieši virs Ingeitu jumta, aizdunēja pa ielu un aprima tālumā. 
Toms Ingeits sastinga pusvārdā, it kā būtu ieraudzījis spoku. Dre
bēdams viņš metās uz lieveņa un ņēmās neprātīgi dauzīt durvis; 
viņš klauvēja tik ilgi, kamēr misis Ingeita ielaida viņu iekšā.

— Nabags! Viņš ir dabūjis pamatīgi, — ieminējās viens no 
večukiem.

— Vienkāršajiem ļautiņiem karš nekad nav devis nekā laba, — 
piebilda otrs.

— Pat ģenerāļi, arī tie neiztur, — sacīja trešais.
Vienspārnis niknumā acīm urbās aizvērtajās durvīs. Viņš juta,

ka tēvocim tādu gļēvulību nepiedos, — nobijās kā sk u ķ is . . .  Drīz 
visi par to runās un viņš, Vienspārnis, kļūs par visas ielas ap
smieklu. Viņš jau  redzēja sevi par visas pasaules apsmieklu. 
Viņam jau likās, ka  tēvocis tīšām cenšas pārvērst viņu, Vien- 
spārni, par visas pasaules apsmieklu. Viņš nepārkāps savas mājas 
slieksni, kamēr vien tur iekšā būs tēvocis. Taču ap tējas laiku iz
salkums piespieda viņu ieiet mājā.



Toms Ingeits jau sen bija saņēmis sevi rokās. Viņš zēnam 
mierīgi sacīja:

— Nezinu, kas man bija uznācis, dēliņ. Laikam tie ir nervi, kā 
saka ārsts.

Bet zēns neklausījās un novērsa skatienu. Pie galda viņš ne
bilda ne vārda un paēdis tūda! devās uz savu istabu. Tur viņš no 
lādes izņēma burtnīcu ar ieroču fotoattēliem, kas bija izgriezti no 
laikrakstiem, nolika to uz galda un, pieturēdams ar paralizētās 
rokas elkoni, ņēmās ar veselo roku raut lapu pēc lapas no burt
nīcas ārā.

Viņš izgāja no savas istabas tikai otrā rītā. Tēvocis Toms jau 
bija aizgājis uz slimnīcu. Misis Ingeita vērīgi paraudzījās dēlā un 
sacīja:

— Kāpēc tu no tēvoča neatvadījies? Vai viņš tev kaut ko pa 
prātam nav izdarījis?

Vienspārnis arī pats gluži lāgā nesaprata, kas bija noticis. To
mēr ar māti viņš nekādā ziņā runas nebūtu uzsācis. Tas skāra arī 
viņu pašu, un par to varēja runāt tikai ar vīrieti, nevis ar sie
vieti, vēl jo vairāk ne ar māti. Taču misis Ingeita noskārta, kas 
notiek Vienspārņa dvēselē.

— Darbs armijā — tā nav jautra pastaiga, — viņa sacīja, — kā 
to daudzi uzskata. Bet vēlāk viņiem atveras acis.

Vienspārnis izgāja no mājas, iekams māte bija paguvusi pa
teikt visu, ko grasījās.

(Jz ielas viņu gaidīja Diks Tompsons. Vienspārnis uzmeta bied
ram pētījošu skatienu. J a  Diks būtu iedrošinājies kaut vai iemi
nēties par tēvoci Tomu, viņš būtu meties tam virsū. Taču pēc iz
skata labsirdīgais stiprinieks ne ar pušplēstu vārdu nepieminēja 
tēvoci. Viņš izturējās kā vienmēr.

— Vienspārni, ko mēs šodien darīsim? — viņš jautāja.
— Nezinu.
— Pilsētā šodien karavīru, ka biezs, — sacīja Diks, — man ir 

nauda diviem pīrādziņiem. Es domāju, ka mums ar to pietiks. Ko 
tu par to teiksi?

Vienspārnis noliedzoši pašūpoja galvu.
— Iesim peldēties, Dik!
Viņi gāja pa ielu, skaļi sarunādamies, kā jau visi puikas. Viņi 

runāja par nākotni. Viņi gribēja kļūt par futbolistiem, nevis ka
reivjiem.

— Es labprāt būtu spēlējis «Futskrejā», — Diks sacīja.
— Bet es būtu izvēlējies «Kolingvudu», — atsaucās Vienspār

nis. Brīdi klusējis, viņš vaicāja: — Kā tu domā, Dik, vai mani 
pieņems? Ar tādu roku?



— Protams, pieņems, — sacīja Diks. — Tēvs man reiz stāstīja 
par kādu uzbrucēju ar vienu roku; viņš spēlējis «Norskota» ko
mandā, pie tam labāk par citiem.

Zēni raitā solī piegāja pie tramvaja pieturas. Diena bija silta 
un jauka. Saule spoži spīdēja, tās stari zeltīja pelēko ielu un lēja 
siltu, rožainu gaismu pār tumšo namu fasādēm.



Ž0R ŽS SIMENONS. 

tranču rakstnieks

MEGRE PĪPE

I n o d a l a  

Māja, kurā lietas kustas pašas no sevis

M egrē nopūtās. Viņš bija šefa kabinetā, un viņa nopūtā izska
nēja nogurums un apmierinātība: tā mēdz nopūsties tukli vīrieši 
karstas jūlija dienas nogalē. Ar ierastu kustību viņš izvilka pulk
steni no vestes kabatas — pusastoņi — un paņēma no sarkankoka 
galda savas mapes. Ar ādu apsistās durvis aiz viņa aizvērās, un 
viņš izgāja cauri uzgaidāmajai istabai. Viss šeit bija tik labi pa
zīstams: gan tukšie, apmeklētājiem domātie sarkanie krēsli, gan 
vecais durvju sargs aiz stikla sienas, gan garais slepenpolicijas 
gaitenis, ko apgaismoja rietošās saules stari.

Megrē iegāja savā kabinetā un uzreiz saoda sastāvējušos taba
kas smaku, kaut gan uz Orfevras krastmalu izejošie logi bija at
vērti. Nolicis papīrus uz galda malas, viņš izdauzīja vēl silto pīpi 
pret palodzi un apsēdās pie galda; viņa roka sniedzās pēc otras 
pīpes, kas parasti atradās labajā pusē.

Bet pīpes tur nebija.
Viņam vienmēr mēdza būt trīs pīpes. Viena no tām, jūras putu 

pīpe, allaž atradās blakus pelnu traukam. Bet pati mīļākā, tā, kuru 
viņš vislabprātāk pīpēja, — liela, mazliet izliekta viršu pīpe, ko 
pirms desmit gadiem sieva bija uzdāvinājusi dzimšanas dienā, — 
bija nozudusi.

Izbrīnījies Megrē iztaustījās pa kabatām. Pameklēja uz melnā 
marmora kamīna. Viņš neuztraucās. Tas nebija nekas sevišķs, ja 
viņam uzreiz neizdevās atrast kādu no savām pīpēm. Viņš vēlreiz 
pārlaida acis pār kabinetu, atvēra sienas skapja durtiņas — sienas 
skapī bija iebāzta vecmodīga mazgāšanās ierīce ar emaljētu iz
lietni.

Kā visi vīrieši, Megrē meklēja bezjēdzīgi: pēc pusdienām viņš 
taču šo skapi vairs netika atvēris, bet, kad viņam piezvanīja ties
nesis Komeljo, pulkstenis bija seši, un mulē viņš turēja to pašu 
pīpi.



Megrē piezvanīja durvju sargam:
— Sakiet, Emīl, — vai kāds tika iegājis manā kabinetā, kamēr 

es biju pie šefa?
— Neviens nav gājis, komisāra kungs.
Megrē no jauna apčamdīja no ārpuses svārku un bikšu kaba

tas. Viņu kaitināja šī bezjēdzīgā mīņāšanās uz vietas, viņš pat 
nosvīda aiz īgnuma, kā tas resnuļiem mēdz gadīties.

Viņš ielūkojās inspektoru istabā — tur neviena nebija. Arī 
agrāk viņam bija gadījies nozaudēt savas pīpes. Slepenpolicijas 
tukšās telpas Orfevras krastmalā izskatījās neparastas un, ja tā 
var teikt, mājīgas, it kā būtu pienācis atvaļinājumu laiks. Megrē 
pieklauvēja pie šefa durvīm. Tas nupat bija aizgājis. Viņš tomēr 
iegriezās šefa kabinetā, kaut arī jau  iepriekš zināja, ka pīpes tur 
nav, jo  ap sešiem, kad bija iegājis aprunāties par darba lietām un 
savu paredzēto braucienu uz laukiem, viņš bija pīpējis citu pīpi.

Bez divdesmit minūtēm astoņi. Un astoņos viņš bija solījis būt 
mājās, Rišāra-Lenuāra bulvārī: šodien viņi bija ielūguši ciemos 
sievasmāsu ar vīru. Kaut nu tikai atcerētos, kas viņam pa ceļam 
jānopērk! Liekas, augļi. Gluži pareizi. Sieva bija lūgusi pārnest 
persikus.

Vakars bija tveicīgs, un, soļodams pa ielu, Megrē joprojām 
domāja par pīpi. Savādi: šis niecīgais, bet neizskaidrojamais atga
dījums gribot negribot viņam nedeva mieru.

Megrē nopirka persikus. Pārnācis mājās, nomutēja uz vaiga 
sievasmāsu, kas bija kļuvusi vēl resnāka. Ielēja viesiem aperi
tīvu. Tieši tagad viņam jo sevišķi gribējās paturēt mutē savu 
iemīļoto pīpi.

— Vai daudz darba?
— Nē, viss mierīgi.
Tādi laikposmi ir bijuši arī agrāk. Divi viņa darba biedri atra

dās atvaļinājumā. Trešais no rīta bija piezvanījis un pateica, ka 
divi dienas nebūšot darbā: negaidot iebraukuši radi no provinces.

— Tu par kaut ko esi noraizējies, Megrē? — ieminējās sieva 
vakariņu laikā.

Viņam trūka drosmes atzīties, ka viņš ir noraizējies par pīpes 
nozušanu. Patiesi, tāds sīkums. Tas taču nevarēja viņu nopietni 
uz trau k t . . .

Jā, tas bija tā ap diviem. Viņš sēdēja savā kabinetā, pie viņa 
ienāca Likā un paziņoja par nesen notikušo aplaupīšanu. Pēc tam, 
novilcis svārkus un palaidis vaļīgāk kaklasaiti, Megrē nesteigda
mies uzrakstīja ziņojumu sakarā ar kādu pašnāvību, kas bija no
turēta par slepkavību. Un viņš pīpēja savu lielo pīpi. Tad atveda 
Zežēnu, sīku suteneru no Monmartras . . .



Glāzītēs tika ieliets liķieris. Sievietes pļāpāja par kulinārija. 
Svainis izklaidīgi klausījās, vilkdams cigāra dūmus. Pa atvērto 
logu ieplūda troksnis no Rišāra-Lenuāra bulvāra . . .

Pēcpusdienā Megrē netika izgājis no kabineta, pat neizdzēra 
parasto alus kausu Dofina laukuma restorānā.

Kaut gan, piedodiet, bija taču atnākusi kāda s iev ie te . . .  Pag, 
viņu sauca Ruā vai Leruā. Viņa bija ieradusies pati, bez izsau
kuma. Emīls bija pieteicis:

— Pie jums atnākusi kāda sieviete ar dēlu.
— Kādā lietā?
— Negrib teikt. Pieprasa ielaist pie šefa.
— Ielaid.
Gluži nejauši viņam bija izgadījies brīvs laiks, citādi viņš to 

nebūtu pieņēmis. Un arī sarunai ar šo sievieti viņš bija piešķīris 
tik maz nozīmes, ka tagad ar mokām spēja atcerēties d e ta ļas . . .

Svaine un svainis atvadījās. Uzposdama dzīvokli, sieva vioam 
aizrādīja:

— Tu šodien nebiji diez cik runīgs. Vai ir kas noticis?
Nē, gluži otrādi. Viss kārtībā, ja nu vienīgi p īp e . . .  Metās 

krēsla. Novilcis svārkus, Megrē atspiedās ar elkoņiem pret pa
lodzi.

. . .  Tā sieviete — šķiet, tomēr Leruā kundze — bija apsēdusies 
viņam tieši pretī, izskats viņai bija mazliet klīrīgs, kas ir rakstu
rīgi cilvēkiem, kuri cenšas izturēties cienīgi. Viņai bija ap četr
desmit pieciem, viņa piederēja pie tās sugas sievietēm, kuras, 
kļūstot vecākas, it kā izdilst.

— Atnācu pie jums, priekšnieka k u n g s . . .
— Priekšnieka patlaban nav. Es esmu komisārs Megrē.
Jā, nupat atausa atmiņā detaļa. Sievieti droši vien bija aizvai

nojis tas apstāklis, ka viņu nebija pieņēmis pats slepenpolicijas 
priekšnieks; viņa neapmierināta atmeta ar roku, it kā teikdama: 
«Neko darīt, kādam taču man ir jāizstāsta sava nāciena vaja
dzība.»

Jauneklis, kuram Megrē sākumā nebija pievērsis uzmanību, 
sarāvās, viņam iemirdzējās acis, un viņš ar milzīgu ziņkāri ņē
mās apskatīt komisāru . . .

— Vai tu neiesi gulēt, Megrē? — likdamās gultā, jautāja 
Megrē kundze.

— Tūlīt.
Tagad jaatceras, ko šī sieviete bija stāstījusi. Ak vai, cik viņa 

bija pļāpīga! Un uzmācīga! Tā mēdz runāt cilvēki, kas ikvienam 
savam vārdam piešķir nozīmi un baidās, ka uz tiem neraudzīsies



nopietni. It īpaši tas ir raksturīgi sievietēm, kurām tuvu piec
desmit.

— Mēs abi ar dēlu dzīvojam netālu n o . . .
Megrē viņā klausījās izklaidīgi.
Viņa esot atraitne. Vīru zaudējusi pirms pieciem sešiem ga

diem. Apmēram tā. Katrā ziņā jau  sen, jo  viņa zūdījās, ka vienai 
pašai dēlu grūti audzināt.

— Esmu visu upurējusi viņa dēļ, komisāra kungs.
Vai gan iespējams uzmanīgi uzklausīt to, ko atkārto visas sie

vietes aptuveni tādā vecumā, tādos pašos apstākļos, atkārto lepni 
un lēnprā tīg i . . .  Kaut kas vēl saistījās ar viņas atraitnes stāvokli. 
Bet kas īsti?

Viņa sacīja:
— Mans vīrs bija kadru virsnieks.
Bet dēls viņu pārlaboja:
— Apakšvirsnieks, māmiņ. Viņš kalpoja par intendantu Ven- 

sennā.
— Nekas, a tv a in o . . .  J a  jau  es saku — virsnieks, tātad zinu, 

ko runāju. Nebūtu viņš miris, nebūtu sevi nogalējis, vienmēr citu 
vietā strādādams, viņš katrā  ziņā un savlaicīgi būtu kļuvis par 
virsnieku. Viņš taču . . .

Atcerēdamies šo sarunu, M egrē neaizmirsa pīpi. Gluži otrādi, 
viņš centās atsaukt atmiņā visus sarunas sīkumus. Piemēram, viņš 
ir pārliecināts, ka vārds «Vensenna» vai nu tā, vai citādi saistās 
ar pīpi: viņš taču pīpēja tieši to pīpi, kad izskanēja šis vārds. 
Starp citu, vēlāk runas par Vensennu vairs nebija.

— Un kur jūs dzīvojat?
Pašlaik Megrē nevarēja  atcerēties krastmalas nosaukumu, bet 

tas bija kaut kur Šarantonā, tūlīt aiz Bersī krastmalas. Parakņā
jies atmiņā, viņš domās iztēlojās plašu krastmalu, gar kuru vir
knējās noliktavas, bet pašā krastā stāvēja liellaivas.

— Mums ir neliels divstāvu namiņš tieši starp kafejnīcu uz 
ielas stūra un īres māju.

Jauneklis sēdēja kabineta kaktā un turēja  uz ceļiem salmu 
platmali. Jā, jā, viņam bija salmu platmale.

•— Mans dēls negribēja, ka es griežos pie jums, priekšnieka 
kungs. Piedodiet, komisāra k u n g s . . .  Bet es viņam iebildu: «Tu 
nepavisam neesi vainīgs, tāpēc . . . »

Kādā krāsā bija viņas kleita? Šķiet, melna ar violetu lāsmo- 
jumu. Tādus tērpus valkā vecākas sievietes, kuras pretendē uz 
eleganci. Fantastiska platmale, kas droši vien vairākkārt pārtai
sīta. Tumši diegu cimdi. Viņa ar patiku sevī klausījās un savu



runu iesāka tā: «Iedomājieties, k a . . . »  Vai ari: «Visiem, protams, 
zināms, ka . , .»

Pirms viņas atnākšanas Megrē bija uzvilcis svārkus un tagad 
mocījās aiz karstuma, viņam uzmācās miegs. Tavu sodību! Viņš 
nožēloja, ka uzreiz nebija sievieti sūtījis uz inspektoru istabu.

— Pārnākusi mājās, es ne vienreiz vien ievēroju, ka manā 
prombūtnes laikā kāds tur ir bijis.

— Vai jūs dzīvojat kopā ar dēlu?
— Jā. Un sākumā es pat nodomāju, ka tas ir viņš. Taču tas 

notika tādā laikā, kad mans dēls bija darbā.
Megrē paraudzījās uz jaunekli. Tam, šķiet, šī saruna nepatika. 

Vēl viens tips, kuru viņš arī loti labi pazina. Vājš, gadus septiņ
padsmit vecs lamzaks mazliet ierudiem matiem, seja nosēta pin
nēm un vasaras raibumiem.

Noslēgts? Iespējams. Mamma pati pēc brītiņa pastāstīja par 
dēla trūkumiem — ir cilvēki, kuriem patīk nomelnot savus tuvi
niekus. Katrā ziņā kautrīgs. Un noslēpumains. Viņš sēdēja, neat
laidīgi raudzīdamies grīdas paklājā. Bet, kolīdz uz viņu neviens 
neskatījās, meta acis uz Megrē. Puisis nenoliedzami jutās ne
veikli. Viņš, protams, dusmojās uz māti, ka tā griezusies pie poli
cijas. Varbūt viņam bija mazliet kauns par mātes klīrību un 
daudzvārdību.

— Ar ko jūsu dēls nodarbojas?
— Viņš ir frizieris.
Jauneklis īgni aizrādīja:
— Manam tēvocim Iporā ir frizētava, un tāpēc māte nolēma 

par katru cenu . . .
— Vai tad tas ir kāds kauns — būt par frizieri? Es gribu teikt, 

komisāra kungs, ka darba laikā viņš nebūtu varējis aizlavīties 
prom no frizētavas. Tā atrodas Republikas laukumā. Es pati to 
pārbaudīju.

— Tātad, nodomādama, ka jūsu prombūtnē dēls ierodas mājās, 
jūs viņu novērojāt?

— Jā, komisāra kungs. Taču konkrēti es nevienu neturu aizdo
mās, man tikai ļoti labi zināms, ka vīrieši ir uz visu spējīgi.

— Ko tad jūsu dēls varēja darīt mājās jūsu prombūtnes laikā?
— Netieku gudra.
— Bet kāpēc jūs esat pārliecināta, ka jūsu mājās kāds mēdz 

ierasties?
— O! To uzreiz var sajust, komisāra kungs. Tikko atvērusi 

durvis, es varu p a te ik t . . .
Nu, ne pārāk zinātniski, toties pilnīgi pārliecinoši. Megrē pats 

to kādreiz izjutis.



— Un kas tad vēl?
— Visādi sīkumi. Drēbju skapi, piemēram, es nekad nemēdzu 

aizslēgt, bet tā durvis reiz bija aizslēgtas.
— Vai skapī jums glabājas kādas dārglietas?
— Tur man ir drēbes, gultas veļa un šādas tādas ģimenes pie

miņas lietas. Bet nozudis nekas nav. Tāpat arī pagrabā kāds ir 
pārbīdījis vienu kasti.

— Un kas tajā  atradās?
— Stikla burkas. Tukšas. ' ’ v
— Vārdu sakot, jums nekas nav nozudis?
— Šķiet, ka nav.
— Kopš kura laika tad jums liekas, ka jūsu mājās kāds 

ierodas?
— Jau  kādus trīs mēnešus. Un nevis liekas, bet esmu pārlie

cināta.
— Cik reižu, pēc jūsu domām, pie jums ir ielavījušies?
— Pavisam kādas desmit re izes . . .  Pēc pirmās reizes ilgi ne

nāca. Nedēļas trīs. Bet varbūt es neievēroju. Pēc tam ieradās div
reiz no vietas. Tad atkal neviena nebija kādas trīs nedēļas vai 
pat ilgāk. Bet pēdējās dienās apmeklējumi seko cits citam. Aiz
vakar, piemēram, kad bija pērkona negaiss, es ieraudzīju uz grī
das slapjas pēdas.

— Vīrieša vai sievietes?
— Drīzāk vīrieša, taču neesmu droša.
— Un jūsu dēls tomēr negribēja, ka jūs griežaties pie poli

cijas?
— Gluži pareizi, komisāra kungs. Tieši to es arī nevaru saprast. 

Viņš taču arī redzēja pēdas.
— Vai jūs redzējāt pēdas, jaunais cilvēk?
Tas sabozies uzskatīja par labāku neatbildēt. Vai tas nozīmēja, 

ka mamma pārspīlē vai ka viņa nav gluži pie pilnas saprašanas? 
Kā lai zina?

— Vai jums ir zināms, kādā ceļā svešinieks vai svešinieki 
iekļūst jūsu mājā?

— Droši vien pa durvīm. Logus es nekad vaļā neatstāju. Bet, 
lai ielavītos no sētas puses, jāpārkāpj pāri augstam mūrim un 
jāiziet cauri kaimiņu pagalmiem.

— Vai jūs esat konstatējusi kādas pēdas uz slēdzenes?
— Ne mazākā ieskrambājuma. Es pat to apskatīju ar palieli

nāmo stiklu, kas man palicis no vīra.
— Vai ir vēl kādam citam atslēga no jūsu mājas?
— Tā varētu būt manai meitai (jauneklis sāka trīņāties uz 

krēsla), bet viņa dzīvo Orleānā kopā ar vīru un diviem bērniem.



— Vai jums ar viņu labas attiecības?
— Es vienmēr sacīju, ka viņai nevajadzēja precēties ar tik 

niecīgu cilvēku. Turklāt mēs taču netiekamies . . .
— Vai jūs bieži neesat mājās? Jūs taču sacījāt, ka esat at

raitne. Droši vien pensija, ko saņemat no armijas, nav l i e l a . . .
— Es strādāju, — viņa atbildēja kautrīgi, bet ar pašapziņa.

— Sākumā, tas ir, tūlīt pēc vīra nāves man mājā bija īrnieki. 
Divi. Bet vīrieši ir pārāk lieli netīreļi. J a  jūs būtu redzējis, par 
ko viņi bija pārvērtuši istabas!

Kopš tā brīža Megrē sievietē vairs neklausījās, un tomēr viņš 
tagad skaidri atcerējās ne vien sievietes vārdus, bet pat intonā
ciju, ar kādu tie tika izrunāti.

— Jau  gadu es strādāju pie Lalmana kundzes par laika kavē
tāju. Viņa ir visai cienījama dāma, ārsta māte. Mēs drīzāk esam 
draudzenes, jūs saprotat?

Taisnību sakot, Megrē šis stāsts galīgi neinteresēja. Iespējams, 
ka viņa priekšā bija apsēsts radījums. Vismaz viņa neapšaubāmi 
piederēja pie tās cilvēku kategorijas, kuri jūs spiež velti tērēt 
laiku. Un tai brīdī ienāca, pareizāk sakot, ielūkojās kabinetā šefs 
un pēc apmeklētāju izskata uzreiz noteica, ka šeit nav nekas 
svarīgs.

— Vai drīkstu jūs uz brīdi palūgt, Megrē?
Viņi izgāja blakus kabinetā un kādas desmit minūtes runāja 

par aresta atļauju, kas nupat pa telegrāfu bija saņemta no Di- 
žonas.

— A r šo lietu nodarbosies Torranss, — Megrē sacīja.
Tai brīdī viņam mutē bija pīpe, taču ne tā — ne vismīļākā, bet 

cita. Vismīļāko, pats ticamākais, viņš bija uzlicis uz galda neilgi 
pirms tam, kad piezvanīja Komeljo. Bet tobrīd viņam tas nebija 
prātā.

Megrē iegāja atpakaļ kabinetā un, nostājies pie loga, aizlika 
rokas aiz muguras.

— Tātad jums nekas nav nozagts, kundze?
— Es ceru.
— Tātad jūs neesat nodomājusi pieteikt zādzību?
— To es nevaru darīt, jo . . .
— Jums tikai liekas, ka  pēdējos mēnešos un it īpaši pēdējās 

dienās kāds iekļūst jūsu mājā.
— Reiz pat naktī.
— Vai jūs kādu redzējāt?
— Es dzirdēju.
— Ko jūs dzirdējāt?
— Virtuvē nokrita tasīte un saplīsa. Es tūdaļ pat nogāju lejā.



r*— Vai jums bija kāds ierocis?
— Nē. Man nebija bail.
— Un tur neviena nebija?
— Tur vairs neviena nebija.
— Vai jums ir kaķis?
— Nav ne kaķa, ne suņa. Dzīvnieki vienmēr rada netīrību.
— Vai kaķis pie jums ielīst nevarēja?
Jauneklis uz krēsla sāka trīņāties vēl vairāk.
— Māmiņ, tu nelietīgi izmanto komisāra Megrē pacietībul
— Tātad, kundze, jūs nezināt, kas varētu iekļūt jūsu mājā, un 

jums nav ne mazākā priekšstata par to, ko jūsu mājā varētu 
meklēt?

— Nav ne jausmas. Mēs vienmēr esam bijuši godīgi ļaudis 
u n . . .

— J a  jums vajadzīgs mans padoms — nomainiet atslēgu. Un 
tad paskatīsimies, vai noslēpumainie apmeklējumi vēl turpināsies.

— Un kā tad ar policiju?
Bet M egrē jau  vadīja viņus ārā pa durvīm. Šefs viņu gaidīja 

savā kabinetā.
— Katram gadījumam es rit nosūtīšu pie jums kādu no saviem 

līdzstrādniekiem. Varam jūsu māju kādu laiku novērot. Bet kaut 
ko citu es nudien nevaru iedomāties . . .

— Kad viņš atnāks?
— Jūs  teicāt, ka no rītiem esat mājās.
— Jā. Vienīgi ja nu esmu aizgājusi uz veikalu.
— Vai pulksten desmitos jums būtu ērti? Tātad rīt desmitos. 

Uz redzēšanos, kundze. Uz redzēšanos, jaunais cilvēk.
M egrē nospieda zvana podziņu. Ienāca Likā.
— Ak tu tas e s i? . . .  Rīt ap desmitiem aizej uz šo adresi. Uz

zini, kas tur īsti notiek.
M egrē gan nebija pārliecināts, ka  rīkojas pareizi. Policijas pre

fektūra, tāpat kā laikrakstu redakcijas, pievelk maniakus un prātā 
jukušus c i lvēkus . . .

. . .  Un tagad, sajuzdams pie atvērtā loga nakts valgumu, atce
roties šo sarunu, Megrē norūca:

— Palaidņa puika!
Bez šaubām, pīpi no galda nočiepis viņš.
No rīta Megrē pamodās sliktā omā, izkāpa, kā mēdz teikt, ar 

kreiso kāju no gultas. Turklāt debess bija nomākusies, un laiks 
sāka kļūt tveicīgs.

Līdz Orfevras krastmalai viņš aizkūlās kājām un divreiz neap
zināti pagrābstījās pa kabatu, pūlēdamies atrast iemīļoto pīpi.



Smagi nopūties, viņš uzkāpa pa noputējušām trepēm. Emīls viņu 
sagaidīja ar vārdiem:

— Jūs  gaida, komisāra kungs.
Ielūkojies uzgaidāmajā telpā, Megrē ieraudzīja Leruā kundzi. 

Sēdēdama uz zaļu samtu pārvilkta krēsla malas, viņa kuru katru 
mirkli bija gatava pietrūkties kājās. Pamanījusi Megrē, viņa me
tās tam pretī. Viņa izskatījās ārkārtīgi uzbudināta un satraukta. 
Ieķērusies Megrē svārku atlokos, viņa iesaucās:

— Ko es jums sacīju? Viņi atkal bija ieradušies šonakt. Mans 
dēls ir nozudis! Nu, vai tagad jūs man ticat? Ak, es uzreiz ma
nīju, ka jūs mani uzskatāt par jukušu. Tik dumja jau nu es ne
esmu. Lūk, papriecājieties . . .

Drudžaini parakņājusies somiņā, Leruā kundze izvilka kabatas 
lakatiņu ar zilu apmali un triumfējoši to vicināja.

— L ū k . . .  Vai tad tas nav pierādījums? Man mājās nav mut
autiņu ar zilu apmali. Bet šo es atradu virtuvē pie galda. Un tas 
vēl nav viss!

Megrē pārlaida drūmu skatienu pār gaiteni, kurā valdīja rīta 
rosīgums. Uz viņiem jau  sāka skatīties.

— Panāciet man līdzi, kundze, — M egrē nopūtās.
Ak tu piķis! Viņš jau  bija nojautis, ka sieviete atkal ieradīsies. 

Viņš atgrūda sava kabineta durvis un uzkarināja parastajā vietā 
platmali.

— Sēdieties. Es klausos. Jūs  sakāt, ka jūsu d ē ls . . .
— Mans dēls šonakt nozuda, un dievs vien tagad zina, kur 

viņš ir un kas ar viņu notiek!

II n o d a ļ a  

Zozefa mājas kurpes

Bija grūti saprast, ko šī sieviete domāja par sava dēla likteni. 
Nupat, mirkdama asarās, viņa bija vaimanājusi:

— Esmu pārliecināta, ka tie viņu noslepkavojuši. Un jūs pa to 
laiku nekā nedarījāt! Protams, jūs mani noturējāt par jukušu! Un 
nu viņš ir noslepkavots! Bet es tagad esmu palikusi viena, pavi
sam viena, bez kāda atspaida! . . .

Turpretī tagad taksometrā, kas ripoja pa kokiem apstādīto 
Bersī krastmalu, kura izskatījās ļoti līdzīga lauku alejai, viņas 
seja kļuva gaiša un acis atkal iemirdzējās.

Megrē sēdēja viņai līdzās uz aizmugures sēdekļa, Likā — bla
kus šoferim. Sēnas pretējā  krastā bija redzami rūpnīcas dūmeoi.



Bet šai pusē no vienas vietas virknējās noliktavas, īres nami, cit- 
citai cieši piekļāvušās ēkas, kas bija uzceltas vēl tais laikos, kad 
šeit bija ārpilsēta.

Ruā kundze, nē — Leruā kundze, bružādamās uz sēdekļa, pie
klauvēja pie stikla.

— Esam klāt. Piedodiet par nekārtību mājās. Gluži saprotams, 
ka šodien es netiku māju uzposusi.

Viņa sameklēja somiņā atslēgu. Durvis bija tumši brūnas, sie
nas — rūsganas. Megrē pa to laiku bija jau paguvis apskatīt slē
dzeni — ielaušanās pazīmju nebija.

— Nāciet, lūdzu, iekšā. Jū s  laikam apskatīsit visas istabas. 
Lūdzu, te ir tasītes lauskas, tās ir tai pašā vietā, kurā es todien 
tās atradu.

Viņa nebija pārspīlējusi, apgalvodama, ka pie viņas ir ideāla 
tīrība. Nekur ne puteklīša. Visur kārtība. Bet, ak dievs, cik tas 
viss izskatījās bēdīgi! Vēl vairāk — nabadzīgi. Šaurs gaitenis, 
sienas lejas daļā brūnas, augšā — tumšdzeltenas. Brūnas durvis. 
Tapetes, kas bija uzlīmētas vismaz pirms gadiem divdesmit, jau 
sen bija zaudējušas savu sākotnējo krāsu.

Namamāte vienā gabalā tarkšķēja:
— It īpaši mani pārsteidz tas, ka es nekā nedzirdēju, kaut gan 

man ir trausls miegs. Bet šonakt es gulēju kā nos is ta . . .
— Vai jūs domājat, ka jums iedotas miega zāles?
— Nē, tas nevar būt! Viņš neiedrīkstētos! Un kāpēc? Kam tas 

viņam būtu vajadzīgs?
Vai tiešām viņa atkal grasās iekaist? Viņa skraidīja kā sade

gusi, brīžam apvainodama dēlu, brīžam pēc viņa vaimanādama. 
Turpretī Megrē bija gurds un gauss, kā pats nekustīguma iemie
sojums. Līdzīgi sūklim viņš uzsūca sevī visu notiekošo.

Sieviete neatgāja no viņa ne soli, sekoja ikvienam viņa žestam 
un skatienam, aizdomīgi viņā ielūkodamās, cenzdamās uzminēt, 
ko viņš domā.

Arī Likā vēroja priekšnieku, apjucis no šās izmeklēšanas, kas 
tam nelikās pat smieklīga, bet ko uzskatīja par vienkāršu muļķo
šanos.

— Ēdamistaba ir pa labi, gaiteņa viņā galā. Bet, kad esam 
vieni — un mēs gandrīz vienmēr esam vieni —, mēs ēdam 
virtuvē.

Viņa būtu gaužām izbrīnījusies un pat sašutusi, uzzinādama, ka 
Megrē neapzināti meklē šeit savu pīpi. Viņš sāka kāpt augšā pa 
šaurām, čīkstošām un ļodzīgām trepēm. Sieviete gāja viņam no
pakaļ, visu skaidrodama, — viņa vai plīsa pušu aiz vajadzības 
sniegt paskaidrojumusl



<— Zozefs mitinājās istabā pa k r e i s i . . .  Mīļais dievsl Es sa
cīju — mitinājās, it kā viņš jau  . . .

— Vai jūs šeit nekam netikāt pieskārusies?
— Nē, neesmu, zvēru jums. Gulta, kā redzat, atklāta, bet gal

voju, viņš tajā nav gulējis . . .
Komisārs pavēra skapja durtiņas.
— Vai visas viņa drēbes ir uz vietas?
— Tur jau  ir tas joks, ka nav. J a  istabā būtu visas viņa drē

bes, tad uzvalks un krekls atrastos uz krēsla . . .
Iespējams, ka jauneklis, izdzirdējis naktī troksni, bija nogājis 

virtuvē un tur viņam uzbrucis noslēpumainais viesis vai viesi.
— Vai vakar vakarā jūs viņu tikāt redzējusi gultā?
— Pirms gulētiešanas es viņu vienmēr noskūpstu. Ari vakar 

Ienācu pie viņa, kā parasti. Viņš jau  bija izģērbies. Viņa drēbes 
bija saliktas uz krēsla. Nu un a t s l ē g a . . .  — Acīmredzot viņai 
galvā pazibēja kāda doma, un viņa atkal ņēmās skaidrot: — No 
apakšstāva es vienmēr aizeju pēdējā un durvis pati aizslēdzu. Un 
atslēgu turu pie sevis istabā, zem spilvena, l a i . . .

— Tātad šorīt atslēga bija savā vietā?
— Jā, komisāra kungs. Nezin kā es to uzreiz neiedomājos, bet 

vēlāk atcerējos. Tātad viņam nebija nodoma bēgt prom, kā jums 
liekas?

— Acumirklīti. Tātad jūsu dēls aizgāja gulēt. Pēc tam piecēlās 
un apģērbās.

— Paskatieties — uz grīdas guļ viņa kaklasaitei Viņš nav ap
sējis kaklasaiti!

— Un kur viņa kurpes?
Viņa strauji pagriezās uz istabas kaktu, kur stāvēja divi pāri 

stipri apvalkātu saišu zābaku.
— Arī zābaki ir šeit. Viņš ir aizgājis mājas kurpēs.
Megrē joprojām meklēja pīpi un nevarēja  to nekur atrast.

Starp citu, tagad viņš jau arī pats skaidri nezināja, ko meklē. 
Drošības pēc viņš vērīgi apskatīja jaunekļa trūcīgo istabu. Skapī 
karājās zils uzvalks, viņa «izejamais uzvalks», kuru viņš uzģērba 
tikai svētdienās, daži apvalkāti, ne vienreiz vien lāpīti krekli un 
stāvēja pāris lakkurpju.

Mētājās aizsākta cigarešu paciņa.
— Vai jūsu dēls nesmēķēja pīpi?
— Ko jūs runājat, vai es viņam lautu, viņa vecumā! Starp citu, 

pirms pāris nedējām viņš bija pārnesis mājās mazu pīplti, kādas 
mēdz pārdot gadatirgos. Tad es viņam to izrāvu un iemetu krāsnī.



Megrē nopūtās un gāja uz Leruā kundzes istabu; viņa joprojām 
nemitējās gausties:

— Neņemiet tikai Jaunā, es nepaguvu saklāt savu gultu.
Viņa bija līdz riebumam apnicīga.
— Augšā mums ir mansards, mēs tur gulējām pirmos mēnešus 

pēc vira nāves, kad man bija ī rn ie k i . . .  Viņš taču nav uzvilcis 
zābakus un nav apsējis kaklasaiti. Ko jūs par to teiksit?

Un Megrē pikti izmeta:
— Es nekā nezinu, kundze!

* * *

Jau divi stundas Likā meklējās pa visu māju, ielūkojās visos 
pakšos, un visur viņam nopakaļ sekoja Leruā kundze, kuras balss 
neapklusa ne uz mirkli:

— Paskatieties, šī atvilktne bija kaut kā izvilkta. Toreiz bija 
izrakņāta veļas kaudzīte augšējā plauktā . . .

Aiz loga svilināja saule, tās blīvie, karstie stari izskatījās pēc 
izkausēta medus. Bet mājā valdīja krēsla. Megrē bija galīgi bez 
spēka aiz noguruma — viņš vairs nejaudāja tikt līdzi saviem 
pavadoņiem.

Braukdams prom no prefektūras, viņš bija uzdevis kādam no 
inspektoriem piezvanīt uz Orleānu un noskaidrot, vai Leruā kun- 
izes precētā meita nav pēdējā laikā braukusi uz Parīzi. Diez vai 
ias varētu kļūt par kādu pieturas punktu . . .  Bet ja nu Zozefs sle
pus, mātei nezinot, bija izgatavojis sev atslēgu? Tas nozīmē, ka 
/iņš bija nodomājis šonakt a iz b ē g t . . .  Taču kāpēc viņš nav uz
sējis kaklasaiti un it īpaši nav apāvis zābakus?

Megrē tagad smalki zināja, kādas izskatījušās jaunekļa bēdīgi 
slavenās mājas kurpes. Aiz taupības Leruā kundze tās bija pati 
pašuvusi no vecām drānu paliekām. Un zoles izgriezusi no filca.

Šeit valdīja nabadzība, un tā bija jo sevišķi nomācoša un ne
ciešama, jo šai nabadzībā negribēja atzīties.

Nu, un agrākie īrnieki? Leruā kundze par tiem viņam pastās
tīja. Pirmais pēc logā izliktā sludinājuma ieradās padzīvojis vec
puisis, firmas «Sustels» darbinieks.

— Cienījams un labi audzināts cilvēks, komisāra kungs, ja pai 
labi audzinātu var saukt cilvēku, kurš savu pīpi izkrata, kur pa
gadās. Turklāt viņam bija mānija naktī celties augšā — viņš gāja 
lejā un dzēra zāļu tēju. Un tomēr viņš bija izglītots cilvēks.

Otru istabu sākumā īrējis mūrnieks jeb, kā viņa to dēvēja, 
darbu uzņēmējs. Mūrnieks viņu aplidojis un bijis stingri apņē
mies precēties.
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!— Viņš pastāvīgi runāja par saviem ietaupījumiem, par mā
jiņu Monlisonā, uz kurieni gribēja mani aizvest, kad mēs appre- 
cēsimies. Lieciet vērā, nebija nekā, ko es varētu viņam pār* 
m e s t . . .

Bet — diemžēl! — mūrnieks tomēr aizvācās, acīmredzot juz
damies vīlies. Viņa vietu ieņēma kāds Blisteins.

— Ārzemnieks. Franciski viņš runāja labi, kaut arī ar mazu 
akcentu. Viņš bija komivojažieris un te pārgulēja tikai vienu vai 
divi reizes nedēļā.

— Vai jūsu īrniekiem bija atslēga?
— Nē, komisāra kungs. Tai laikā es vienmēr biju mājās. Bet, 

ja kur izgāju, atslēgu noglabāju aiz notekcaurules, un viņi zināja, 
kur to atrast. Reiz Blisteina kungs bija veselu nedēļu n o z u d is . . ,

— Nekā iepriekš jums neteicis?
— Nē. Un tomēr arī viņš bija labi audzināts c ilvēks . . .
Blakus šujmašīnai ēdamistabas kaktā gulēja dažas grāmatas,

Megrē nevērīgi tās pašķirstīja. Tie visi bija lētie Izdevumi. Gal
venokārt dēku romāni. Uz grāmatu malām itin bieži bija redza
mas gan ar zīmuli, gan ar tinti uzvilktas monogrammas: «Z» 
un «M».

Turklāt «M» aizvien bija krietni lielāks un rūpīgāk uzzīmēts 
nekā «2».

— Vai jūs pazīstat kādu, kam vārds sākas ar burtu «M», Leruā 
kundze? — Megrē skali sauca uz kāpņu telpas pusi.

— Ar «M»? Nē, tā kā nevaru atcerēties. Starp citu, manai vīra 
māsīcai bija vārdā Marsella, bet viņa nomira dzemdībās Isudenā.

Bija jau dienas vidus, kad Likā un Megrē iznāca uz ielas.
— Vai kaut ko neiedzersim, šef?
Viņi iegāja nelielā kafetērijā ar sarkanu izkārtni uz ietas stūra 

un apsēdās pie galdiņa. Abiem bija ļoti draņķīgs garastāvoklis, 
Likā izskatījās sevišķi drūms.

— Ir nu gan ūķis, — viņš nopūtās. — Starp citu, es atra iu 
kādu mīlestības vēstulīti. Uzminiet, kur. Šā puiša cigarešu paciņā, 
Šķiet, viņš drausmīgi baidījies no mātes.

Tā tiešām bija mīlestības vēstule:

«Mans mīļais Zozef, 
vakar Tu mani tik ļoti apbēdināji, pasacīdams, ka es Tevi nicina 
un nekad neapprecēšos ar tādu cilvēku kā Tu. Tu taču loti labi 
zini, ka es Tevi mīlu tikpat stipri kā Tu mani. Es ticu, ka Tu katrā 
ziņā d z īvē  daudz ko sasniegsi. Bet es Tevi lūdzu, negaidi mani 
vairs tik tuvu p ie  veikala, Tevi ii ievērojuši, un Rozus kundzei



ir jau kaut kādas aizdomas. Turpmāk gaidi mani pie metro, tikai 
ne rīt, jo p ie  manis ienāks mamma un mēs iesim pie zobārsta. 
Lūdzu, nekā vairāk negudro. Maigi skūpstu Tevi un mīlu.

M atilde .»

— Ak tad šitā! — iesaucās Megrē, izskatot ierakstus savā ka
batas portfelī.

— Kas ir?
— «2» un «M». Ko lai dara — tāda ir dzīve! Tā tas sākas, bet 

beidzas mazā mājelē, kur valdīs vientulība un padošanās liktenim. 
Kolīdz es iedomājos, ka šis palaidnieks nočiepis manu p ī p i . . .

— Vai jūs tiešām domājat, ka jums to nozaga?
Varēja redzēt, ka Likā tam netic, tāpat kā visām Leruā tantiņaa 

pasakām. Viņam jau bija līdz kaklam apriebusies visa šī lieta, un 
viņš nesaprata priekšnieka izturēšanos, kurš pavisam nopietni 
kombinēja nez kādus minējumus.

— Nebūtu viņš ievilcis manu p īp i . . .
— Nu, un kas tad ir? Ko tas pierāda?
— Tu to nesapratīsi. Es būtu bijis m ie r īg ā k s . . .  Oficiant, cik

man jāmaksā?
Viņi gaidīja autobusu, skatīdamies uz tukšo krastmalu. Bija 

pusdienas laiks. Ceļamkrāni sastinguši, izstiepuši nekustīgās ro
kas pret debesīm, un liellaivas šķita aizmigušas . . .

Autobusā, neizlaizdams pīpi no zobiem, Megrē pēkšņi 
iespurcās:

— Nabadziņš . . .  Man ienāca prātā tas apakšvirsnieks . . .  Vai 
tu, Likā, neesi ievērojis, ka kapsētās sieviešu atraitņu kapi sasto
pami daudz biežāk nekā vīriešu atraitņu kapi? «Še dus tāds un 
tāds, miris 1901. gadā.» Bet zemāk jaunāks uzraksts: «Še dus tāda 
un tāda, tā un tā  atraitne, mirusi 1930. gadā.» Viņa, protams se
koja vīram, bet divdesmit deviņus gadus vēlāki

* * * ■

Kamēr policijas kartotēkā sameklēja visus Blisteinus, kuriem 
kaut reizi bijusi darīšana ar tiesu, Megrē kārto ja  parastos darbus, 
bet Likā lielāko daļu laika pavadīja mazajās ieliņās Republikas 
laukuma apkaimē.

Negaiss tā arī neuznāca. Bet sutoņa k)uva aizvien neiztura
māka. Svina krāsas debess ar violetajiem atspulgiem izskatījās 
pēc furunkula, kas kuru katru mirkli pārtrūks. Kādas desmit rei
zes — ne mazāk — Megrē neapzināti sniedzās ar roku pēc nozu
dušās pīpes un katru reizi norūca:

— Nolādētais puika , . .



Divreiz viņš apjautājās pa tālruni:
— Vai no Likā nav kādu jaunumu?
Nebij-a nekādu sevišķu grūtību iztaujāt frizētavā 2ozefa Leruā 

darba biedrus un tādējādi atrast Matildi — to, kas viņam bija 
rakstījusi vēstulītes.

Vispirms 2ozefs bija nočiepis M egrē pīpi. Pēc tam tas pats 
2ozefs, kaut arī apģērbies, bet ar mājas kurpēm kājās — ja tās 
vispār var saukt par kurpēm — pagājušo nakti n o z u d is . ..

M egrē pārtrauca kāda protokola lasīšanu, palūdza telefonisti 
savienot viņu ar kartotēku un ar viņam neparastu nepacietību  
jautāja:

— Nu, kā ir ar Blisteiniem?
— Meklējam, komisāra kungs, — viņu te ir vesels lērums, īsto 

un šķietamo. Taču pagaidām vēl neesam atraduši nevienu, kas 
tai laikā būtu dzīvojis Bersī krastmalā. Tiklīdz kaut ko uzzināsim, 
tūdaļ ziņosim.

Beidzot Likā ieradās. Viņš bija galīgi nosvīdis.
— V iss kārtībā, šef. Bet tas nebija viegli, ticiet man. Mūsu 

2ozefs ir visai dīvains put ns . . .  Viņš gaužām negribīgi uzticēja 
citiem savus noslēpumus. Iedom ājieties garu jo garu frizētavas 
zāli. Piecpadsmit vai divdesm it krēslu un tikpat daudz meistaru. 
No rīta līdz vakaram cilvēku drūzma. C ilvēki nāk un i e t . . .  «2o- 
zefs?» man vaicāja frizētavas īpašnieks. «Kas tas par Zozefu? Ak 
jā. Piņņainais. Un kas tad ir? Ko tas 2ozefs nodarījis?» Es palūd/u  
no viņa atļauju uzdot dažus jautājumus kalpotājiem. Un, kamēr 
staigāju no krēsla pie krēsla, viņi visi ņirgājās un saskatījās. 
«2ozefs?» Nē, mēs nekad netikām pavadījuši kopā laiku. V iņš 
vienmēr aizgāja viens pats. Vai viņam bija kāds skuķis? Iespē
jams . . .  Kaut gan ar tādu purnu . ..»  Atkal ņirgšana. «Vai viņš 
bija atklāts? Tad jau koka klucis ir atklātāks. Sis jaunkungs kau
nējās no savas profesijas un nenolaidās iīdz mums — bārddzi
ņiem . . . »  Redziet, šef, kādā tonī viņi ar mani runāja. . .  Saim
nieks jau sāka rūkt, uzskatīdams mani par pārāk uzbāzīgu. Bei
dzot es nokļuvu līdz kasei. Kasiere, gadus trīsdesmit veca resnule, 
pēc izskata sapņaina un sentimentāla, vispirms man pajautāja: 
«Vai 2ozefs savārījis muļķības?» — «Nē jel, jaunkundz, gluži 
otrādi. Sakiet — vai viņam bija pazīstamas meičas kaut kur ap
kaimē?»

— Vai nevarētu īsāk? — norūca Megrē.
— Labprāt. It īpaši, ja jūs vēlaties satikt to knīpu, tagad ir 

īstais laiks doties turp. īsi sakot, caur šo kasieri 2ozefs saņēma 
vēstulītes no Matildes. Atrastā zīmīte, visticamāk, ir rakstīta aiz
vakar, Parasti frizētavā ieskrējis izsūtāmais zēns, iegrūdis kasie



rei rokā zīmīti un pačukstējis: «Zozefa kungam.» Par laimi, ka
siere bija redzējusi, ka šis izsūtāmais zēns gājis iekšā galantērijas 
veikalā Bonnuvelbulvārī. Tā es beidzot atradu Matildi.

— Vai tu viņai ko sacīji?
— Viņa pat nenojauš, ka es ar viņu nodarbojos. Es tikai pajau

tāju veikala īpašniekam, vai viņam ir kāda kalpotāja, vārdā M a
tilde. Viņš man to parādīja aiz letes un gribēja pasaukt. Bet es 
viņu palūdzu Matildei nekā n e sac ī t . . .  Patlaban ir pusseši. Pēc 
pusstundas veikalus taisīs ciet.

* * *

— Piedodiet, jaunkundz . . .
— Kas ir, cienīts kungs? . . .
— Tikai uz vienu vārdiņu.
— Lieciet man mieru.
Glīta meitene. Viņa nodomāja, ka Megrē i r . . .  Neko darīt.
— Policija.
— Kā? Ko jums no manis vajag?
— Gribu šo to noskaidrot par jūsu Zozefu.
— Par Zozefu? Ko tad viņš izdarījis?
— To es nezinu, jaunkundz. Bet man gribētos uzzināt, kur viņš 

pašlaik atrodas.
Un tad Megrē attapās: «Velns parāvis, nošāvu b u k u . . .»  Izgā

zās kā jauns iesācējs. Viņš taču bija ievērojis, cik satraukti mei
tene lūkojās apkārt. Nevajadzēja uzsākt ar viņu sarunu. Vien
kāršāk bija viņu novērot. Viņiem taču pie metro ir satikšanās. 
Citādi viņa nebūtu pagausinājusi soli un mierīgi ietu savu ceļu.

— Viņš droši vien, kā parasti, ir darbā.
— Nē, jaunkundz. Un jums katrā ziņā tas ir labāk zināms 

nekā man.
— Ko jūs ar to gribat teikt?
Lielajos bulvāros pašlaik bija lielākais laužu pieplūduma laiks. 

Cilvēki bariem devās uz metro un pazuda apakš zemes.
— Pastāvēsim šeit brītiņu, — Megrē sacīja, aizturēdams mei

teni pie ieejas.
Viņa manāmi nervozēja un meta acis uz visām pusēm. Tā bija 

jauka, astoņpadsmit gadus veca meitene ar apa}u ģīmīti un ma
zai parīzietei piemītošu pašapzinīgu izturēšanos.

— Kā jūs par mani uzzinājāt?
— Nav svarīgi. Ko jūs zināt par Zozefu?
— Un kas jums no viņa vajadzīgs, ja drīkst vaicāt?
Savukārt komisārs lūkojās laužu pūli, klusībā domādams, ka

Zozefs, ieraudzījis viņu kopā ar Matildi, uzreiz pazudīs,



— Vai jūsu Zozefs netika teicis, ka viņa dzīve drīz pārm ainī
sies? Tikai nemelojiet.

— Kāpēc lai es melotu? — M eitene iekoda lūpiņā.
— Lūk, jūs uzdodat jautājum u, lai iegūtu laiku un izdomātu 

kaut kādu pasaciņu.
Viņa piesita papēdīti.
— Un kā jūs pierādīsit, ka tiešām esat no policijas?
M egrē parādīja viņai apliecību.
— Atzīstieties, 2ozefs loti kaunējās no sava stāvokļa?
— Nu un tad?
— Tas viņu nomāca, pat pārāk.
— V arbūt viņš negribēja būt par frizieri — vai tas ir kāds 

noziegums?
— Jūs taču zināt, ka es dom āju ko citu. Viņam bija apriebu* 

sies viņa māja, viss šis dzīves veids. Viņš kaunējās pat par savu 
māti. Vai nav tiesa?

— M an viņš to nekad netika teicis.
— Bet jūs taču to jutāt? Nu un pēdējā laikā viņam a r jum s 

bija jārunā par paredzamo pārm aiņu viņa dzīvē.
— Nē, viņš nerunāja.
— Vai jūs sen viens otru pazīstat?
— M azliet vairāk par pusgadu. Mēs iepazinām ies ziemā. Viņš 

bija ienācis veikalā nopirkt kabatas portfeli. Es sapratu, ka tas 
viņam likās pārāk dārgs, bet bija neērti man to sacīt, un tomēr 
to portfeli viņš nopirka. Vakarā es viņu pam anīju pie ieejas vei» 
kalā. Vairākas dienas viņš staigāja pakaj un neuzdrošinājās mani 
uzrunāt.

— Vai jūs kaut kur tikāt kopā bijuši?
— Visbiežāk mēs satikām ies pēc darba uz dažām minūtēm. 

Dažreiz viņš mani pavadīja  līdz m etro stacijai «Sampionnē». Es 
tu r dzīvoju. Dažreiz svētdienās aizgājām  uz kino. Bet reti, jo  
mani v e c ā k i. . .

— Vai jūs nekad netikāt bijusi viņa m ājā mātes prombūtnes 
laikā?

— Nekad. Varu zvērēt. Reiz viņš man parādīja  savu m āju pa 
gabalu, lai man paskaidrotu . . .

— Ka viņš ir joti n e la im īgs. . .  Redziet nul
— Vai viņš izdarījis ko sliktu?
— Nē taču, mīļais bērns! Viņš tikai ir nozudis. Un viņu vajag 

atrast. Es ceru uz jūsu palīdzību, kaut gan jāatzīstas — ne pārāk. 
Nav nozīmes jum s jautāt, vai viņš neīrēja  kaut kur istabu.

— Uzreiz var redzēt, ka jūs viņu nepazīstat. V iņam  nekad



nebija naudas. Visu algu viņš atdeva mātei, bet no tā, ko 
atstāja viņam, tikko pietika cigaretēm.

Meitene nosarka.
— Kad mēs gājām uz kino, katrs no mums maksāja par savu 

biļeti. Un reiz . . .
— Nu, turpiniet taču . . .
— M īļais dievs, kāpēc gan n e . . .  Tur nav nekā ļauna. Pirms 

mēneša mēs abi kopā izbraucām ārpus pilsētas, un viņam pie
trūka naudas, ko samaksāt par pusdienām.

— Uz kurieni jūs braucāt?
— Uz Marnu. Izkāpām no vilciena Selā un pastaigājāmies 

starp Marnu un kanālu.
— Pateicos jums, jaunkundz.
— Kāpēc īsti viņu meklē policija?
— Pie mums griezās viņa māte. Neuztraucieties, jaunkundz, 

un, ja  uzzināsit par viņu kaut ko agrāk nekā mēs, nekavējoties 
paziņojiet.

Atskatījies atpakaļ, Megrē ieraudzīja, cik nedroši meitene kāpj 
lejā pa trepēm uz metro.

Kabinetā Orfevras krastmalā Megrē gaidīja ziņojums.
«Kāds Stefāns Blisteins, trīsdesmit piecus gadus vecs. 

1919. gada 15. februārī tika noslepkavots Nicā «Negresko» vies
nīcā, kurā viņš pirms dažām dienām bija apmeties. Blisteinam 
bija daudz apmeklētāju, bieži vien vēlu naktī. Viņš bija nošauts 
ar sešmilimetru kalibra pistoli; ierocis tā arī netika atrasts. Iz
meklēšana slepkavu neatrada. Noziedznieks bija izvandījis visas 
mantas, un no rīta istabā valdīja neaprakstāma nekārtība.

Paša Blisteina personība ir visai apšaubāma; visi mēģinājumi 
noskaidrot, no kurienes viņš ieradies, nekādus rezultātus nedeva. 
Noskaidrojās vienīgi tas, ka Nicā viņš bija atbraucis ar ātrvil
cienu no Parīzes. Nicas slepenpolicijas rīcībā, bez šaubām, ir pil
nīgākas ziņas.»

Slepkavības datums sakrita ar dienu, kad Blisteins bija nozu
dis no Bersī krastmalas, un Megrē, jau kuro reizi pa ieradumam 
sniegdamies pēc pazudušās pīpes, norūca;

— Draņķa stulbenis!

III n o d a ļ a  
Privāta meklēšana

Mēdz būt tādas frāzes, kuras tik labi iekļaujas kustības 
ritmā — kaut vai vilciena kustības ritmā — un tik stipri ieurbjas 
apziņā, ka no tām grūti tikt vaļā. Tieši tāda frāze neatlaidīgi uz-



mācās Megrē, braucot vecā, grabošā taksometrā, kur ritmu sita 
smagās lietus lāses, kas klaudzināja pa slapjo jumtu: «Pri-vā-ta 
mek-lē-ša-na . . .  Pri-vā-ta mek-lē-ša-na . . .  Pri-vā-ta mek . . .»

īstenībā nebija taču gandrīz nekāda pamata kratīties pa tumšu 
ceļu kopā ar bālo, blakus sēdošo meiteni un laipno, centīgo Likā, 
kas kvernēja priekšējā sēdeklī. Parasti, ja kāda Leruā kundzei 
līdzīga sieviete atrāva Megrē no darba, viņai pat nejāva nobeigt 
savu gaušanos.

«Vai jums nekas nav nozagts, kundze? Tādā gadījumā ļoti žēl, 
b e t . . .»

Un pat ja viņai būtu nozudis dēls:
«Jūs sakāt, viņš ir aizbēdzis? Ja  mēs sāksim meklēt visus, kas 

aizbēguši no mājām, visa policija ar to vien noņemsies, un mums 
vēl pietrūks cilvēku!»

«Privāta meklēšana pēc tuvinieku pieprasījuma» — lūk, kā to 
sauc. Un to izdara tikai par to cilvēku līdzekļiem, kuri ierosina 
meklēšanu. Bet rezu ltā t i . . .

Taksometrs bija izbraucis ārpus Parīzes robežām un joņoja pa 
šoseju. Kas Megrē bija šurp attriecis? Viņam pat nesamaksās par 
braucienu ar taksometru. Un tas viss pīpes d ē ļ . . .

Negaiss sākās tieši tai brīdī, kad Megrē bija piegājis pie mājas 
Bersī krastmalā. Viņš piezvanīja un sastapa Leruā kundzi ēdam 
pusdienas, kas sastāvēja no maizes, sviesta un žāvētas siļķes. Par 
spīti visiem pārdzīvojumiem, siļķi viņa lūkoja noslēpt.

— Vai jūs šo vīrieti pazīstat?
Kaut gan izbrīnījusies, Leruā kundze tomēr nesvārstīdamās

atbildēja:
— Tas ir mans bijušais īrnieks, Blisteina kungs. Savādi, foto

grāfijā viņš ir apģērbies tikpat kā . . .
Jā, tikpat kā augstākās sabiedrības švīts. Turpretī tai laikā, 

kad dzīvoja Bersī krastmalā, viņš drīzāk izskatījās pēc nabaga.
— Ko tas nozīmē, komisāra kungs? Kur šis cilvēks atrodas? 

Ko viņš ir nodarījis?
— Viņš ir noslepkavots. Sakiet, lūdzu, es r e d z u . . .
Megrē pārlaida acis pār istabu: skapji bija atvērti, atvilktnes 

izvilktas laukā.
— . . .  ka mums abiem ir ienākusi prātā viena un tā pati 

doma.
Leruā kundze nosarka. Un grasījās jau  kaut ko atcirst, bet ko

misāram todien nebija sevišķi liela pacietība.
—- Jūs esat pārbaudījusi visas mantas mājās. Neliedzieties.



Gribējāt zināt, vai jūsu dēls nav paķēris kaut ko līdzi, vai tā n a v ?  
Nu, un kādi tad ir rezultāti?

— Nekādi, zvēru jums. Nekas nav aiztikts. Ko jūs par to 
teiksit? Vai, uz kurieni tad jūs?

Megrē jau bija laukā pa durvīm. Atkal zaudēts laiks. Un atkal 
muļķīgi. Nesen, sarunādamies ar jauno meiteni Bonnuvelbulvārī, 
Megrē nebija atradis laiku pajautāt viņai precīzu adresi. Un ta
gad viņam šās adreses ievajadzējās. Par laimi, meitenes saimnieks 
dzīvo tai pašā mājā, kurā atrodas veikals.

Bija jāpaņem taksometrs. Pa asfaltu bungo lielas lietus lāses. 
Steidzas gājēji, Mašīna vienā gabalā aizķeras pie gaismas sig
nāliem.

— Sampionnē ielā sešdesmit septītais nams.
Megrē iedrāzās mazā istabā, kur četri cilvēki — tēvs, māte, 

meita un divpadsmit gadus vecs dēls — ēda zupu pie apaļa galda. 
Matilde izbijusies pietrūkās kājās.

— Lūdzu, piedodiet. Man vajadzīga jūsu meitas palīdzība, lai 
noskaidrotu kāda veikalā redzēta pircēja personību. Esiet tik 
laipna, jaunkundz, un nāciet man līdzi.

* * #

— Uz kurieni mēs braucam?
— Uz Šelu.
— Vai jūs domājat, viņš ir tur?
— Es itin nekā nezinu, jaunkundz . . .  Sofer, pieturiet vispirms 

pie prefektūras Orfevras krastmalā.
Seit Megrē uzņēma taksometrā Likā, kas viņu jau gaidīja.
Privāta meklēšana pēc radinieku pieprasījuma! . . .  Megrē pats 

apsēdās aizmugurē kopā ar Matildi, kas bailīgi spiedās viņam 
klāt. Lielas lietus lāses, tecēdamas cauri vecajam taksometra 
jumtam, pilēja viņam uz kreisā ceļgala. Tieši priekšā rēgojās Likā 
cigaretes gruzdošā uguntiņa.

— Vai jūs Šelu labi atceraties, jaunkundz?
— O, jā!
Velns parāvis, vai tās viņai nebija visdārgākās atmiņas par 

viņu mīlestību? Tikai vienu reizi viņi bija izlavījušies laukā no 
Parīzes, skraidījuši kopā pa garo zāli, pa upes k r a s t u . . .

— Vai jūs esat droša, ka tumsā atradīsit ceļu?
— Domāju, jā. Ja  tikai taksometrs brauks garām stacijai: mēs 

taču uz Šelu atbraucām ar vilcienu.
— Jūs man stāstījāt, ka ēdāt tur pusdienas tavernā?
— Jā, tavernā, Nolaistā, netīrā un tik drūmā, ka mums pat



baigi kļuva. Mēs uz to gājām pa Marnas krastu. Pagaidiet. Tieši 
pa kreisi bija redzams kaļķu ceplis, un puskilometra attālumā no 
turienes — divstāvu m ā j iņ a . . .  Mēs izbrīnījāmies, kad to tur 
ieraudzījām . . .  Iegājām iekšā. Pa labi — ar cinku apsista lete. 
Balsinātas sienas, divi metāla galdi un daži krēsli. Tas t i p s . . .

— Saimnieks?
— Nu jā. Tāds maziņš, melnīgsnējs. Viņš drīzāk izskatījās 

p ē c . . .  Nezinu, kā jums paskaidrot. Varbūt mums tikai l ik ā s . . .  
Mēs jautājām, vai te var uzkost. Un viņš mums pasniedza pastēti, 
desu un pēc tam uzsildīja truša cepeti. Viss bija ļoti garšīgs. 
Saimnieks ar mums pļāpāja, stāstīja par makšķerniekiem, kas 
bija viņa klienti. Jā, un kaktā tur stāvēja vesels lērums mak
šķeru . . .

— Vai šeit? — Megrē jautāja, redzēdams, ka šoferis aptur 
mašīnu.

Neliela stacijas ēka, dažas uguntiņas nakts tumsā.
— Pa labi. — sacīja meitene, — un tad vēl viens pagrieziens, 

arī pa labi. Tur mēs jautājām pēc ceļa. Bet kāpēc jūs domājat, 
ka Žozefs ir šeit?

Tāpat vien. Pareizāk sakot, pīpes dēļ. Bet to viņš nebūtu iedro
šinājies atzīties.

Privātā meklēšana pēc radinieku pieprasījuma! Viņš nu gan 
ir smieklīgs! Un tomēr . . ,

— Tagad — taisni, — Matilde sacīja, — tālāk pār upi ir tilts, 
bet pa to nav jābrauc, nogriezieties pa kreisi, tikai uzmanīgi — 
ceļš ir ļoti šau rs ! . . .

— Tomēr atzīstieties, mīļais bērns, ka jūsu Zozefs pēdējā laikā 
jums tika stāstījis par iespējamām un pat visai drošām pārmai
ņām savā dzīvē.

— Viņš ir ļoti godkārīgs.
— Es nerunāju par tālāku nākotni, bet par to, kam bija jāno

tiek kuru katru dienu.
— Viņam negribējās strādāt par frizieri.
— Viņš cerēja, ka viņam radīsies nauda. Pareizi?
Nabadzīte, kā viņa mocījās! Kā baidījās nodot savu Zozefu!
Mašīna lēni brauca pa Marnas krastu. Kreisajā pusē bija re

dzamas nabadzīgo ļaužu zemās mājeles un tikai retumis komfor
tablas villas. Drīz šur, drīz tur pazibēja gaisma, reizēm ierējās 
suns. Kādu kilometru no tilta ceļš kļuva dangains, taksometrs ap
stājās, un šoferis teica:

— Tālāk nav iespējams izbraukt.
Lietus gāza kā ar spaiņiem. Izkāpuši no mašīnas, atbraucēji 

uzreiz izmirka līdz ādai. Zeme zem kājām slīdēja, drēbes ķērās



aiz krūmiem. Viņiem bija jāiet citam aiz cita; šoferis pukodamfM 
ietrausās atpakaļ mašīnā un neapšaubāmi grasījās pasniegt pa
matīgu rēķinu.

— Savādi. Man likās, ka tas ir tuvāk.
— Vai jūs vēl to māju neredzat?
Marna bija tepat blakus. Ūdens šļakstēja viņiem zem kājām. 

M egrē gāja pa priekšu, pašķirdams krūmus. Matilde tūlīt aiz 
viņa. Un Likā noslēdza gājienu ar aitu suņa nesatricināmu mieru. 
Meiteni sagrāba bailes.

— Es taču pazinu tiltu un cepli. Mēs nevarējām kļūdīties.
— Skatieties, pa kreisi ir u g u n s . . .  — Megrē nopurpināja.
— Pareizi vien ir. Tas ir tur,
— Tss . .  . N e trokšņo jie t . . ,
— Vai jūs d o m āja t . . .
Megrē viņu pēkšņi asi pārtrauca:
— Es nekā nedomāju. Es nekad nekā iepriekš nedomāju, jaun- 

kundz.
Kad viņi bija piegājuši mājai tuvāk, Megrē klusi sacīja Likā:
— Pagaidi šeit kopā ar mazo un nekusti no vietas, kamēr es 

saukšu. Paskatieties, Matilde, no šejienes var redzēt fasādi. Vai 
jūs to pazīstat?

— Jā, zvēru jums . . .
Un tūdaļ pat Megrē platā mugura aizsedza viņas skatam ap

gaismoto lo g u . , .

IV n o d a l a  

M akšķernieku patvertne

Matilde nebija pārspīlējusi, teikdama, ka šī vieta ir aizdomīga, 
vē! vairāk — baismīga. Gar māju ar netīrajiem logiem melnoja 
kaut kas līdzīgs pamestam tunelim. Durvis bija vaļā, jo uznākušais 
negaiss nebija atnesis līdzi vēsumu.

Dzeltenīgā gaisma krita uz netīras grīdas. Megrē pēkšņi it kā 
iznira no tumsas. Viņa augums, parādīdamies durvju ailē, izska
tījās ārkārtīgi impozants. Pieskāries ar pirkstiem pie cepures ma
las, neizņemot pīpi no zobiem, viņš noburkšķēja:

— Labvakar, kungi.
Pie metāla galda, uz kura stāvēja vīnogu degvīna pudeles un 

divas slīpētas glāzes, sēdēja divi vīrieši. Viens no viņiem — mel* 
nīgsnējs, bez svārkiem — nesteigdamies pacēla galvu, mazliet



izbrīnījies paskatījās uz Megrē un, vilkdams uz augšu bikses, 
piecēlās.

— Labvakar. . .
Otrs uzgrieza ienācējam muguru. Katrā ziņā tas nebija 2ozefs 

Leruā. Šis vīrs bija spēcīga auguma, un mugurā viņam bija gaiši 
pelēks uzvalks.

Tomēr savādi: par spīti negaidītajam ienācējam, sēdētājs pat 
nesatrūkās. Vēl vairāk, viņš it kā savilkās čokurā. Un šķita tik 
nedabiski, ka viņš neizrādīja ne mazāko ziņkāri uzzināt, kas tad 
ienācis iekšā.

Megrē piegāja pie letes. Odens no viņa tecēja straumēm, uz 
netīrās grīdas parādījās tumšas peļķes.

— Vai jums nav kāda brīva istaba?
Saimnieks gausi, nepārprotami cenzdamies novilcināt laiku, 

aizgāja aiz letes un savukārt jautāja:
— Vai neieliet kaut ko?
— Gandrīz vai. Es jautāju — vai jums nav istaba?
— Diemžēl nav . . .  Vai jūs esat kājām?

• Bija pienākusi Megrē kārta  uz jautājum u neatbildēt;
— Glāzīti degvīna. t.
— Man izklausījās, ka piebrauca mašīna.
— Iespējams. Nu, vai jums ir istaba vai nav?
Visu šo laiku Megrē raudzījās uz dažus metrus attālo muguru, 

kas bija tik nekustīga, ka likās gluži pārakmeņojusies. Elektrības 
šeit nebija. Istabu apgaismoja blāva petrolejas lampa.

Būtu šis vīrietis p a g r ie z ie s . . .  Nebijis viņa sastingums tik ne
atlaidīgs un dem onstratīvs. . .  Megrē tas satrauca. Viņš žigli ap
svēra: ņemot vērā kafejnīcas un virtuves telpu lielumu, otrajā 
stāvā jābūt vismaz trim istabām. Pēc saimnieka izskata, pēc tās 
nekārtības un nolaidības, kāda šeit valdīja, Megrē būtu varējis 
apzvērēt, ka sievietes šai mājā nav. Bet viņam izklausījās, ka virs 
galvas viņš dzird kādu staigājam.

— Vai jums pašlaik daudz viesu?
— Neviena. T ik a i . . .
Viņš pamāja ar galvu uz vīrieša vai, pareizāk sakot, uz nekus

tīgās muguras pusi.
Un tai mirklī Megrē intuitīvi sajuta tuvojošās briesmas. Vaja

dzēja rīkoties ātri un nekļūdīgi. Viņš paguva ievērot, kā vīrieša 
roka pastiepās pret lampu. Megrē lēca uz priekšu. Bet bija jaa 
par vēlu. Lampa skanēdama nokrita uz grīdas, nošķindēja stikia 
lauskas, un istabā pajuka petrolejas smaka.

— Es biju pārliecināts, ka pazīstu tevi, nelieti!



Megrē izdevās sakampt vīrieti aiz svārkiem un ieķerties ka 
ērcei pretiniekā, bet tas, lūkodams izrauties, viņam iezvēla. Abi 
cīnījās pilnīgā tumsā. Megrē nepalika parādā un zvetēja ar dūri, 
kur vien pagadījās. Un kā izturēsies saimnieks? Vai viņš palī
dzēs klientam? Pēkšņi kāds iekodās ar zobiem viņam rokā. Ar 
visa sava auguma svaru M egrē uzkrita virsū pretiniekam, un viņi 
abi sāka valstīties pa grīdu, pa stikla lauskām.

— Likā! — Megrē no visa spēka iesaucās. — Likā!
Pretinieks bija bruņojies. Viņa svārku kabatā Megrē skaidri 

sajuta smagu pistoli un centās neļaut vīrieša rokai aizsniegt 
kabatu.

Nē, saimnieks neizrādīja nekādu dzīvības pazīmju. Varbūt viņā 
pavisam mierīgi stāvēja aiz letes ..



*— Likāl
— Esmu šeit, šef!
Likā jau  skrēja uz māju, brizdams pa pejķēm un atkārtodams:
— Palieciet uz vietas. Dzirdat? Es jums aizliedzu nākt man 

pakal!
Tas, protams, tika teikts Matildei, kas droši vien bija ārprātīgi 

pārbijusies.
— J a  tu, lops, man vēlreiz iekodīsi, es tev  ielauzīšu galvas

kausu. Saprati?
Megrē ar elkoni piespieda roku, kas sniedzās pēc revolvera. 

Pretinieks bija tikpat stiprs kā viņš. Varbūt komisārs bija izda
rījis kļūdu, uzsākdams ar viņu cīņu vīrs pret vīru, turklāt vēl 
tumsā. Viņi aizķērās aiz galda, un tas uzkrita viņiem virsū.

— Surp, Likā! Paspīdini bateriju.
— Tūlīt, šef.
Pēkšņi bālais baterijas stars izkampa no tumsas kopā savijušos 

augumus.
— Velns parāvis! Nikolā! Tā nu gan ir sa tikšanās. . .
— Es jūs arī uzreiz pazinu. Jau  pēc balss.
— Paklau, Likā, palīdzi. Tas ir bīstams zvērs. Iegāz viņam labi 

pamatīgi, lai nomierinās. Sit! Nebaidies. Viņš izturēs.
Likā atvēzējās un iesita guļošajam ar gumijas steku pa galvu.
— Kur roku dzelži? Dod šurp! Būtu es zinājis, ka  sastapšu šo 

lopu te! . . .  Tā. Tagad viss ir kārtībā. Vari celties kājās, Nikolā! 
Nav ko izlikties, ka esi zaudējis samaņu. Tavs pauris spēj izturēt 
daudz v a i r ā k . . .  Saimniek!

Bija jāsauc vēlreiz. Un gaužām savādi bija dzirdēt no tumsas 
nesatraukto balsi:

— Klausos.
— Vai jums ir vēl kāda lampa vai svece?
— Tūdaļ atnesīšu sveci. Parādiet man gaismu virtuvē.
Megrē aptina mutautu ap roku, ko bija sakodis bandīts. Kāds

pie durvīm šņukstēja. Tā bija Matilde. Viņa nesaprata, kas no
tiek, un varbūt domāja, ka komisārs cīnījās ar Zozefu.

— Nāciet iekšā, mīļais bērns. Nebaidieties. Domāju, ka tūlīt 
viss būs g a lā . . .  Bet tu, Nikolā, apsēdies šeit un nedomā 
kustēties!

Abus revolverus — savu un bandīta — Megrē nolika sev 
priekšā uz galda. Ienāca atpakaļ saimnieks ar sveci. Viņš izska
tījās mierīgs, it kā nekas nebūtu noticis.

— Un tagad, — Megrē viņam sacīja, — atvediet pie manis 
zeņķi.



Neliels apjukums. Vai tiešām saimnieks sāks liegties?
— Kam es sacīju — atvediet puiku! Žigli!
Saimnieks devās uz durvīm.
— Pīpe taču ir pie viņa?

* * *

Asaras liedama, meitene vienā gabalā atkārtoja:
— Vai jūs esat drošs, ka viņš ir šeit un ar viņu nav nekas 

noticis?
Megrē klusēja, ieklausīdamies, kas notiek augšā. Saimnieks 

pieklauvēja pie durvīm. Tad sāka pusbalsī runāt. Pēc tam uzstā
jīgāk. Varēja saklausīt dažas atsevišķas frāzes:

— Tie ir kungi no Parīzes. Kopā ar viņiem ir kāda jauna 
meiča. Varat a tv ē r t . . .

Matilde joprojām šņukstēja:
— Bet ja  nu tie viņu ir noslepkavojuši?
Megrē paraustīja plecus un devās uz kāpņu pusi.
— Uzmani ar abām acīm, Likā. Tu taču pazīsti Nikolā, mūsu 

vecveco draugu? Es gan biju domājis, ka viņš vēl aizvien sēž 
Frēnas cietumā!

Megrē lēnām uzkāpa augšā pa trepēm un pabīdīja saimnieku 
nost no durvīm.

— Tas esmu es, 2ozef. Komisārs Megrē. Vari atvērt, puisīt. — 
Un saimniekam: — Ko jūs gaidāt? Ejiet lejā un ielejiet meitenei 
kaut ko dzeramu. Varbūt groku — lai nom ierinās . . .  Nu, Zozefl 
Kusties ātrāk!

Beidzot slēdzene pagriezās. Megrē atgrūda durvis.
— Kāpēc šeit nav gaismas?
— Pagaidiet. Tūdaļ aizdegšu. Vēl ir palicis sveces galiņš.
Zozefam drebēja rokas. Sveces liesmas apgaismotā seja bija

pāršķiebta aiz bailēm.
— Vai viņš vēl joprojām ir lejā? — Zozefs nomurmināja. Un 

pēc tam nesakarīgi piebilda: — Kā jūs mani atradāt? Ko viņi 
jums sacīja? Kas tā par meiču?

Lauku istaba, augsti griesti, atsegta gulta, kumode, ar ko 2o- 
zefs bija lūkojis aizbarikādēt durvis.

— Nu, kur jūs tos noslēpāt? — Megrē gluži mierīgi jautāja.
2ozefs viņā stulbi paraudzījās un saprata: komisārs visu zina.

Steigšus parakņājies bikšu kabatās, jauneklis izņēma mazu, laik
rakstā ietītu sainīti.

Mati viņam bija izspūruši, drēbes saņurcītas. Komisārs neap

ara



zināti palūkojās viņam uz kājām. Tās bija ieautas ērmotās mājas 
kurpēs.

— Un kur ir mana pīpe?
Šoreiz Žozefs gandrīz sāka raudāt: viņa lūpas izstiepās raudu

līgā grimasē. Megrē pat šķita, ka puisis tūlīt metīsies ceļos un 
sāks lūgt piedošanu.

— Nomierinieties, jaunais cilvēk, — Megrē tam ieteica.
— Lejā ir cilvēki.

Un smaidīdams paņēma pīpi, ko puisis viņam drebošu roku 
pastiepa.

— T s s . .  .Matilde nāk augšā. Nevar sagaidīt, kamēr mēs no
iesim lejā. Žigli sasukājiet matus.

Puisis paņēma karafi, lai ielietu mazgājamajā traukā ūdeni, bet 
karafe bija tukša.

— Vai tad ūdens nav? — komisārs brīnījās.
— Es izdzēru.
Nu protams! Kā viņš to nebija iedomājies? Puiša bālā, gari iz

stiepusies seja, iekritušās acis . . .
— Vai jūs ilgu laiku neesat ēdis? — Un, nepagriezies pret 

Matildi, sacīja: — Nāciet laukā, mīļais bērns! Ticiet man, nav 
nekas noticis. Viņš jūs ļoti mīl. Bet vispirms viņam vajag paēst.

V n o d a ļ a  

Zozefa nozušanas noslēpums

Tagad bija tīkami klausīties, kā lapās šalko lietus, bija tīkami 
ieelpot valgo nakts dzestrumu, kas ieplūda pa plaši atvērtajām 
durvīm.

Par spīti lielajam izsalkumam, 2ozefs ar mokām varēja norīt 
saimnieka pagatavoto sviestmaizi ar pastēti — tik ļoti viņš bija 
satraukts. Viņa ādamābols vēl aizvien drudžaini pacēlās un no
laidās. Toties Megrē, izdzēris pāris glāzīšu vīnogu degvīna, ar 
baudu kūpināja savu iemīļoto pīpi.

— Redziet, jaunais cilvēk, nebūtu jūs nočiepis manu pīpi, 
esmu droši pārliecināts: agrāk vai vēlāk jūsu līķis tiktu atrasts 
Marnas niedrājā. M egrē pīpe tomēr kaut ko nozīmē.

Nudien šos vārdus Megrē izrunāja ar lielu labpatiku. Viss šis 
atgadījums glaimoja viņa patmīlībai. Viņam bija nozaguši pīpi, 
tāpat kā nemanot mēdz nozagt zīmuli slavenam rakstniekam, otu 
slavenam gleznotājam, mutautiņu vai citu nieku kinozvaigznei.

Komisārs to uzreiz bija sapratis. Kautrīgais un neuzņēmīgais



zeņķis nočiepa viņa pīpi. Un nākamajā naktī nozuda. Un pirms 
tam viņš bija pūlējies pierunāt savu māti negriezties pie polici
jas. Ko gan tas viss nozīmē? To, velns parāvis, ka viņš pats gri
bēja izdarīt izmeklēšanu. Tāpēc ka bija par sevi pārliecināts! 
Tāpēc ka ar Megrē pīpi zobos viņš bija iedomājies . . .

— Kad jūs sapratāt, ka noslēpumainie apmeklētāji jūsu mājā 
meklē briljantus?

Zozefs aiz godkāres gribēja mazliet sameloties, bet, paskatījies 
uz Matildi, savu nodomu grozīja.

— Es nezināju, ka tie ir briljanti, Taču biju pārliecināts, ka 
tiek meklēts kaut kas ļoti mazs, jo bija izrakņātas pat zāļu 
kārbiņas.

— Ko tu par to teiksi, Nikolā? Nu, Nikolā?
Tas, niknu skatienu urbdamies zemē, sēdēja kaktā uz krēsla, 

un roku dzelži sāpīgi spieda viņa delnas.
— Kad tu nošāvi Blisteinu Nicā . . .
Nekādas reakcijas, Neviens muskulis nepakustējās viņa kau

lainajā sejā.
— Tu taču nogalināji Blisteinu viesnīcā «Negresko», jo sa

prati, ka viņš tevi krāpj. Vai ne? Tātad tu nevēlies runāt? Labi, 
runāsi vēlāk. Ko tev Blisteins teica? Ka paslēpis briljantus mājā, 
kas atrodas Bersī krastmalā? Un tu sāki šaubīties, vai varēsi tos 
atrast: mazos nieciņus taču tik viegli noslēpt. Droši vien viņš 
tev norādīja neīstu slēptuvi? Lai nu būtu. Es tev neprasu, kur tie 
briljanti dabūti. To mēs uzzināsim rīt, kad tos apskatīs eksperti. 
Šoreiz tev nelaimējās. Tevi noķēra kādas vecas lietas dēj. Ko tu 
tur biji izdarījis? Šķiet, tā bija laupīšana Senmartēna bulvārī? 
Juvelierveikals! J a  jau tu kādā nozarē specializējies. . .  Toreiz tu 
dabūji trīs gadus. Un nu jau  trīs mēneši, kopš, iznācis no cie
tuma, tu staigā apkārt tai mājai. Tev bija atslēga, ko Blisteins 
bija pagatavojis sev. Tā ir? Nu, vai tu runāsi? Labi, kā vēlies.

Jaunieši izbrīnā raudzījās uz Megrē un nespēja saprast viņa 
negaidīti jautro toni: viņi taču nezina, kādus uztraukumus viņš 
bija pārdzīvojis pēdējās stundās.

— Redzi, Žozef . . .  Raugi, es jau  tevi uzrunāju ar «tu». Tas 
viss ir loti vienkārši. Kāds svešs cilvēks ielavās mājā, kurā jau 
trīs gadus nav bijis īrnieku. Es tūdaļ iedomājos, ka tas ir kāds 
sodu izcietis tips. Nevar taču trīs gadus slimot. Man vajadzēja 
pārbaudīt no cietuma atbrīvoto noziedznieku sarakstus, tad es 
uzreiz būtu uzdūries uz mūsu drauga N ik o lā . . .  Vai tev nav 
uguns, Likā? Un tagad, Zozef, pastāsti, kas šonakt notika.

— Es biju pārliecināts, ka pie mums ir noslēpts kaut kas ļoti 
vērtīgs. Varbūt vesela bagātība. Un es nolēmu s a m e k lē t . , ,



— Bet, tā kā tava mammiņa bija griezusies pie manis, tu no
lēmi šo apslēpto mantu atrast šonakt, lai tas maksā ko m ak
sādams.

Zozefs pamāja ar galvu.
— Un, lai tavu nodomu neizjauktu, tu iebēri mammiņai zāļu 

tējā kaut kādu draņķi?
Žozefs nenoliedza.
— Man tik ļoti gribējās dzīvot citādil — viņš tikko dzirdami 

nomurmināja.
— Tu nogāji lejā mājas kurpēs. Kālab tad tu biji pārliecināts, 

ka atradīsi dārgumus tieši šonakt?
— Tālab, ka, sadalījis visas istabas sektoros, es jau  biju pār

meklējis visu māju. Nepārmeklēta bija palikusi vienīgi ēdam
istaba. Tāpēc biju pārliecināts, ka paslēptuve var atrasties vienīgi 
ēdamistabā.

Par spīti nogurumam un pazemojošajam stāvoklim, acīs viņam 
pazibēja lepnums.

— Un atradu.
— Kur?
— Varbūt jūs tikāt ievērojis ēdamistabā vecu gāzes ierīci ar 

degļiem un mākslīgām porcelāna svecēm? Pats nezinu, kā man 
iešāvās prātā doma atskrūvēt šīs sveces. Tajās tad nu es atradu 
kaut kādus cietus, papīra strēmelē ietītus priekšmetus.

— Bet nu pasaki man — vai, uzsākdams meklēšanu, tu jau 
zināji, ko darīsi, ja  tev veiksies?

— Nē, nezināju.
— Vai tev nebija padomā bēgt prom?
— Nē, nudien nē!
— Vai tu dārgumus gribēji noslēpt citā vietā?
— Jā.
— Savās mājās?
— Nē. Es taču zināju, ka  mūsu mājās jūs visu apgriezīsit ot

rādi. Un noteikti atradīsit. Dārgumus es būtu noslēpis frizētavā. 
Un pēc tam . . .

Nikolā greizi pasmīnēja.
— Tātad tu atklāji gāzes degļu n o s lē p u m u .. .
— Tieši tai mirkli, kad es skrūvēju ārā pēdējo sveci, man 

šķita, ka blakus kāds stāv. Sākumā domāju, ka tā ir māte, un 
kabatas bateriju nodzēsu. Bet tas bija vīrietis, viņš nāca tieši 
man klāt. Izbijies es metos uz durvīm, tad uz ielas un sāku skriet. 
Kājās man bija mājas kurpes, es biju bez kaklasaites un kailu 
galvu. Skrēju un dzirdēju, ka man dzenas pakaļ.



— Tev nu gan nebija viegli dzīties pakaļ tik žiglam zaķim, 
vai ne, Nikola? — zobgalīgi jautāja  Megrē.

— Pie Bastīlijas laukuma es ievēroju policijas patruļu un 
sāku soļot tai nopakaļ, jo biju pārliecināts: viņu klātbūtnē šis vī
rietis man neuzbruks. Tā mēs nonācām līdz Austrumu stacijai. 
Un tad man iešāvās galvā doma . . .

— Aizmukt uz Šelu? Jaukas atmiņas, tā ir, vai ne? Nu, un 
pēc tam?

— Līdz pieciem rītā es nīku uzgaidāmajā zālē. Tur bija daudz 
cilvēku . . .  Un kamēr apkārt c i lvēk i . . .

— Skaidrs.
— Bet es nezināju, kas mani vajā. Apskatīju visus cilvēkus 

pēc kārtas. Kad atvēra kasi, es iespraucos starp divām sievietēm 
un klusu palūdzu biļeti. Tai laikā uzreiz atgāja vairāki vilcieni. 
Es pārkāpu no viena vilciena otrā.

— Acīmredzot puisis tev sagādāja vēl vairāk rūpju nekā man, 
vai ne, Nikolā?

— Viņš nevarēja  zināt, līdz kādai stacijai esmu paņēmis biļeti. 
Un Šelā es izlēcu laukā, kad vilciens jau bija sācis braukt.

— Neko teikt, prātīgi. Pavisam prātīgi!
— Un labi aši izmetos no stacijas. Uz ielas — neviena cilvēka. 

Es atkal sāku skriet, neviens man pakaļ nedzinās. Un tā es no
kļuvu šeit un uzreiz palūdzu istabu, man vairs nebija s p ē k u . . .  
Man gribējās ātrāk nobēdzināt. . .

Stāstot viņš trīcēja pie visām miesām.
— Māte man nekad netika devusi lielu kabatnaudu, un, uzgā

jis augšā istabā, es atradu savā kabatā tikai piecpadsmit franku 
un dažus telefona žetonus. Man gribējās atgriezties mājās, pirms 
m ā te . . .

— Bet tad uzradās Nikolā.
— Es viņu pamanīju pa logu. Viņš kāpa laukā no m a š īn a s . . .  

Es uzreiz sapratu, ka viņš bija aizbraucis līdz Laņī un tur paņēmis 
taksometru. Bet manas pēdas viņš atkal sadzina tikai Šelā. Es tū 
daļ aizslēdzu durvis, bet vēlāk, izdzirdējis uz kāpnēm soļus, pie
stūmu pie durvīm kumodi. Man vairs nebija šaubu, ka viņš mani 
nositīs.

— Pat ne aci nebūtu pamirkšķinājis! — ieteicās Megrē. — Bet 
viņš baidījās sevi atmaskot: traucēja saimnieks. Vai tā nav, Ni
kolā? Viņš iekārtojās šeit, cerēdams, ka agri vai vēlu tu no ista
bas iznāksi laukā. Kaut vai p a ē s t . . .

— Es nekā netiku ēdis. Ļoti baidījos, ka naktī viņš pieliks kāp
nes un ielīdīs pie manis pa loga  Tāpēc aizvēru slēģus un centos 
neaizmigt.



Megrē uzmanīgi izdauzīja pīpi pret papēdi un piebāza no 
jauna, ar neslēptu labpatiku to glaudīdams.

— Vai, ja  tu to būtu salauzis . . .  — viņš norūca. Un piebilda 
jau citā tonī: — Nu, bērni, laiks doties ce ļā ! . . .  Un ko tu, Zozel, 
sacīsi mātei?

— Nezinu. Bail pat domāt.
— Ej nu ej. Pasaki, ka tu nogāji lejā, iztēlodamies sevi par 

detektīvu, un ieraudzīji tur svešu vīrieti, kas gāja laukā no jūsu 
mājas. Un, lepodamies ar domu, ka esi īsts slepenpolicists, devies 
viņam pa pēdām pakaļ.

Sai brīdī Nikolā pirmo reizi atvēra muti un nicīgi izmeta:
— Vai tik jūs nedomājat ievilkt arī mani šai spēlītē?
— To mēs tūdaļ noskaidrosim, — nesatricināmā mierā atbil

dēja Megrē. — Zem četrām acīm, manā k a b in e tā . . .  Nu tad 
braucam?

Mazliet vēlāk viņš iečukstēja ausī Zozefam, kas kopā ar Ma
tildi bija iestumts pašā sēdekļa kaktā:

— Es tev uzdāvināšu citu pīpi. Norunāts? Un, ja  vēlies, pat 
lielāku nekā šo.

— Bet tā  nebūs jūsējā, — jauneklis atbildēja.



SATURS

Rudo M orics. Izturēti Tulk. V. Krauči9 « ■ ■ > < >  
J e iijs  M aika. Aust gaisma. Tulk. R. Luginska < . •
O klāvs Panku-Jašs. Krusteniski. Tulk. T. Pētersone . . . 
Rādijs Štrāls. Robinsons džungļos. Tulk. G. Leja , . . 
Onelio H orhe Kardoso. Pāvs. Tulk. M. Grinfelde . . . 
Sesārs Valļeho. Pako Junke. Tulk. T. Pētersone . . > 
2ozē Verisim o. 2ozē Tapujo noziegums. Tulk. M. Grinfelde 
Čarlzs Robertss. Zemūdens alu briesmonis. Tulk. I. Blaua 
M ardžoriļa Kinnana Rolingsa. Mana māte dzīvo Manvilā. Tulk.
A. Bauga ...............................................................................................
O m ers Seiledins. Varavīksne. Tulk. T. Pētersone . . .
Renē Filombe. Kazabalaka. Tulk. R. L u g in sk a ..............................
Redjards Kiplings. Imreja atgriešanās. Tulk. A. Bauga , , 
Sankars. Kā aizvainoja ziloni Hāri. Tulk. T. Pētersone .
D. Urianhajs. Rudens bez tēva. Tulk. T. Pētersone . . . 
Ll Den Suka. Stāsts par Jon Chanu. Tulk. T. Pētersone 
Saolorne Kacumoto. Sestdien pēcpusdienā. Tulk. T. Pētersone 
D tūds V otens. Tēvocis Toms. Tulk. T. Pētersone . . . .
2o iis  Sim enons. Megrē pīpe. Tulk. M. Grinfelde , , ,



ДЕТИ МИРА

Сборник рассказов зарубежны х писателей 
Пятнадцатый сборник 

Рига  «Лиесма» 1978 
На латышском языке 
Составитель Эвалд Юхневич 
Художник Навил Шеихоф



V i d ē j a  s k o la s  v e c u m a  b ē rn i e m

H E  ,N3 1448

PASAULES BERN1
Sastādīj is  Ēvalds Juhņēv ičs

R e d a k to r s  J .  B a l tv i lk s  
M ā k s l in i e c i sk a i s  r e d a k t o r s  H . P u r v iņ S  
T e h n is k ā  r e d a k t o r e  D. R e i g a s e  
K o r e k to r e  J .  Sil i te
N o d o ta  s a l i k š a n a i  31.05.78. P a r a k s t ī t a  ie sp ie 
š a n a i  30.10.78. F o r m ā t s  60X84/16. T i p o g r ā 
f i j a s  p a p ī r s  «N® I. B a l t i k a s  g a r n i t ū r a .  A u g s t 
s p i e d u m s .  13,48 u zsk .  ie sp ied i. ;  14,39 iz d e v n .  
J. M e t i en s  30 000 cks .  P a s ū t .  JM I547-Dz. 
C e n a  1 r b l . 10 k ap .  I z d e v n ie c īb a  « L ie s m a » ,  
226017 R īg ā ,  P a d o m j u  b u lv .  24. I zd e v n .  
«Ki 568/29-120,B -455. I e s p ie s t a  L a t v i j a s  P S R  
V a l s t s  iz d e v n ie c īb u ,  p o l i g r ā f i j a s  un  g r ā m a t u  
t i r d z n i e c īb a s  li e tu  k o m i t e j a s  t i p o g r ā f i j ā  
« C iņ a » ,  226011 R ig ā ,  B l a u m a ņ a  ielā 38/40. 
V āks  ie sp ies ts  o f s e t a  t e h n ik ā  R ig a s  P a r a u g 
t i p o g r ā f i j ā ,  226004 R īg ā ,  V ie n īb a s  g a t v ē  11.

/



Pasaules bērni: Arz. rakstnieku stāsti. 
Pa647 15. gadagājums /Sast. E. Juhņēvids; Tulk. 

A. Bauga, I. Blaua, M. Grīnfelde u. c. Māksi. 
P. Senhofs. — R.: Liesma, 1978.—229 lpp., il.

Ik gadē js  ā rzem ju  rakstn ieku s tā s tu  k rā jum s .  V id ē jā  sko
las  vecum a bērniem.

70803—568
P M80l ( l l>—78 377 78 Kra


