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B ER NĀ R S  KLAVELS ,  
Franču rakstnieks

DZI ED OŠ A IS  KOKS
*' /

Bija janvāra rīts. Viens no tiem skaistajiem, baltajiem un sau
sajiem rītiem, kas atgādina vecus kalniešus, kuriem nosarmojušas 
ūsas un saulē dzirkstošas acis. Sniegs visu nakti bija snidzis 
lielām, biezām pārslām. Vēlāk, kad atausa diena, varena ziemeļ
vēja pūsma bija nomazgājusi  debesis. Mežs, kas sākās kalnu pi<?- 
kājē, dusēja aiz mājas lielā, ledainā klusumā. Ēnas starp kokiem



bija zilas. Egles vēl līka zem smagās sniega segas, jo rīta vējš 
bija vienīgi aizdzinis mākoņus.

Seit, pavisam tuvu mežam, savu vecvecāku mājā dzīvoja Iza
bella un Zerārs. Tā bija gluži maza māja ar pelēkām sienām un 
zaļiem aizvirtņiem. Ta atradas nomaļus no ciemata, kuru šai 
rītā tik tikko varēja saskatīt  tālumā aizsalušās upes krastā.

Vairs nevarēja redzēt pat ceļu, kas vijās cauri druvām un šķēr
soja pļavu. Raudzīdamies pa logu, abi bērni mēģināja to saskatīt. 
Līdz pirmajam ceļa pagriezienam pie lielās, pirms diviem gadiem 
nokaltušās kļavas, kuru vectēvs vēl nebija sadūšojies nocirst, viņi 
ceļam izsekoja ļoti viegli, bet tālāk viss saplūda kopā.

Kamēr Izabella un Zerārs, degunus loga rūtij piespieduši, tā 
raudzījās, viņi pamanīja atlaižamies kadu putnu, tad otru un pēc 
tam veselu baru, kas nometās uz vīnogulājiem, no kuriem nobira 
sniega pikas.

— Putniem salst, — sacīja Izabella. — Vajag tiem pabērt g rau
dus vai maizi.

Viņi sadabūja graudus,  un Zerārs atvēra logu.
— Taisi ātri ciet, — iesaucās vectēvs, — tu ielaidīsi ziemu 

istabā.
Bērni saka smieties. Kā gan ziema varētu ienākt majā!
Izabella uzbēra graudus uz taciņas, kuru vectēvs bija noslau

cījis, lai varētu aiziet uz šķūnīti pēc malkas. Vecmāmuļa sāka 
kāsēt un, pacēlusi plīts riņķus, iebāza pavardā milzīgu malkas 
pagali.

Līdzko logs bija aizvērts, abi pirmie putni nolaidās no vīnogu
lājiem knābāt graudus. Pārējie šķita satraukti,  bet, redzot, ka 
briesmas nedraud, vai krišus nokrita no jumta taisnā līnijā, ga n 
drīz nemaz nekustinot spārnus.

— Viņiem nekad nepietiks graudu, — sacīja Izabella. — Putnu 
sarodas aizvien vairāk un vairāk.

— Nu protams, nu protams, — iesaucās vecmāmuļa. — Ja tu 
viņiem atdosi visu, tad manām vistām nepaliks nekā.

— Un, ja tu tā turpināsi, tad atvilināsi šurp visus putnus no 
meža, — piebilda vectēvs.

Izabella samierinājās un atkal piegāja pie loga. Viņa tur palika 
labu brīdi blakus brālim, slaucīdama rūti, kad elpas garaiņi t rau 
cēja viņai redzēt. Pēkšņi viņa satvēra Zerāra roku, sacīdama:

— Paraugies  uz ceļu!
Zerārs pacēla acis. Tur, vēl tālāk aiz lielās kļavas, pa sniegu 

brida šurp neparasts  dzīvnieks. Tas ļoti līdzinājās mazajam uz
velkamajam trusītim, ko Salatētis Zerāram bija atnesis pirms 
vairākiem gadiem. Tāpat kā rotaļu trusītis, šis te lēkāja, zvalstī



jās no labās puses uz kreiso un ik mīļu brīdi apstājās. Gluži tāpat 
kā trusītim, viņam bija pelēks kažoks un garas,  virs galvvidus 
uzslietas ausis.

Šī parādība bija tik pārsteidzoša, ka bērni aizmirsa putnus. 
Mutes pavēruši, neteikdami ne vārda, viņi vēroja šo dīvaino dzīv
nieku, kam reizumis iedzirkstījās acis.

Kad trusītis, kas soļoja tikai uz pakaļkājām, bija sasniedzis 
dārza žogu, bērni vairs neredzēja neko citu kā tikai viņa galvu.

— Šķiet, ka nāk šurp, — nočukstēja Zerārs.
— Tiesa, viņš iet apkārt  dārzam.
Trusītis pazuda, un iestājās ilgs, mazliet satraukts klusums. 

Elpu aizturējuši, bērni uzmanīgi klausījās. Drīz vien uz akmens 
pakāpieniem atskanēja soļi, un putni aizlaidās tik spēji, ka bērni 
satrūkās.

— Vai jūs nekā nedzirdējāt? — jautāja vectēvs.
Abi mazie papurināja galvu.
— Kas gan tas varētu būt? — sacīja vecmāmuļa. — Pastnieks 

šādā stundā ir vēl tālu.
Vecīši nebija nekā redzējuši, bet bērni neiedrošinājās atbildēt. 

Viņi taču nevarēja teikt: «Tas ir uzvelkamais trusītis, tik liels kā 
cilvēks, kas nāk pie mums un dauza kājas uz kāpņu laukuma!»

Vēl bija dzirdama kāju švīkāšana pret akmeni, un tad kāds 
pieklauvēja pie durvīm. Vecīši saskatījās,  tad paraudzījās  uz dur
vīm. Tā kā klauvēšana kļuva aizvien stiprāka, vectēvs beidzot 
skaļi sauca:

— Iekšā!
Durvis lēnām atvērās, un vispirms virtuvē ieplūda milzīga salta 

vēja brāzma. Šoreiz tas bija trusītis, kas atnesa ziemu savā pe- 
lēkaja kažokā. Jā, tas patiesi bija viņš — stāvēja tur uz sliekšņa, 
gluži pārsteigts par siltumu un uguns smaržu pavardā.

Vecmāmuļa steidzās aizvērt durvis. Un, lūk, trusītis sāka runāt:
— Labdien, labdien! — viņš teica. — Man jāatvainojas,  ka 

nāku ļoti agri, b e t . . .
Pelekais kažoks pašķīrās, parādī jās lielas acenes, tad gauži 

sarkans deguns, stīvas ūsas gluži ka slotas žagari un visupēc seja 
ar baltiem bārdas rugājiem — tāda kā vectēvam.

— Bet tas taču ir Vensandons! — iesaucās vectēvs.
Un tas bija tiesa. Nudien, Vensandons. Un tikai tad, kad viņš 

bija noņēmis savu kažokādas cepuri ar uzslietajām ausīm un 
izlīdis no kažoka, kura apkakle sniedzās līdz pat acīm, bērni pār
liecinājās, ka «uzvelkamais trusītis» ir cilvēks. Viņi to nekad ne
bija redzējuši, bet vectēvs viņiem bieži tika stāstījis par savu 
draugu.



Vensandona tēvs susināja acenes, slaucīja asaras,  kas ritēja 
no acīm, un runaja viena runašanā:

— Es jūs tik tikko redzu. Siltums pēc sala man aizvien uz
dzen asaras. Un acenes gluži aizsvīdušas.

Redzēt viņš neredzēja, bet runāt  un klausīties varēja. Drīz 
vien, atsēdies pie uguns līdzās vectēvam, viņš stastīja notikumus 
no savas jaunības. Vectēvs arī nepatika parādā. Viņi runāja vien
laikus, neviens viņos neklausījās, bet abi šķita laimīgi.

Bērni jau bija atgriezušies pie loga. Graudu vairs nebija, bet 
daži putni tos neatlaidīgi meklēja. Pāri sniegam nozibēja tumša 
ēna, nokaltušajā kokā uzmetās liels, melns putns. Zerārs pa
griezās.

— Vecotēv, nokaltušajā kokā sēž ērglis! Aši panāc šurp! Nāc 
aši, paskaties, vecotēv!

Vectēvs nekustas, bet Vensandons pieceļas un pienāk klāt bēr
niem. Viņa apaļas acenes uz deguna beidzot ir tīras. Viņš saka:

— Tas nav ērglis, tas ir krauklis. Bet koks ir kļava, taču tas 
nav pagalam.

Sēžot atzveltnes krēslā, vectēvs iebilst:
— Koks jau ir miris kopš diviem gadiem. Un es to nocirtīšu, 

līdzko varēšu.
— Bet es tev saku — koks nav miris, — apgalvo Vensandons.

— Koki nekad n e m i r s t . . .
— Nestāsti nu man tādas  lietas, — pārsteigts nosaka vectēvs.

— Es tev apliecinu, ka nu jau divi pavasari,  kopš tas nav raisī
jis pumpurus. Es saku — koks ir miris un der tikai malkai.

Vensandons pārlaiž visiem skatienu, tomēr šķiet, ka viņš tos 
neredz, viņš redz kaut ko citu tālumā un vēl daudz tālāk — ai*z 
līdzenuma paša viņa gala.

— Es jums vēlreiz saku, — viņš atkārto, — koki nekad nemirst. 
Un to es jums pierādīšu . . .  Es jums to pierādīšu un likšu jūsu 
vecajai kļavai dziedāt.

Vectēvs tam netic, tomēr viņš klusē. Vensandons ir viņa draugs, 
un vectēvs negrib runāt  pretī.

Bērni saskatās. Vai viņi nav pārklausījušies?
Vensandons jau atkal apsēdies atzveltnes krēslā un atsācis 

savus stāstus. Viņš paliks šeit līdz vakaram un pusdienas paēdīs 
kopā ar viņiem.

Kad viņš dodas prom, vectēvs viņu pavada līdz kļavai. Abi 
vecie vīri iet apkārt  lielajam kokam, it kā spēlētu paslēpes, un 
vakara krēslā, kura visu padara tālu un piešķir ainavai tādu 
izskatu kā jaungada kartītei, viņi izskatās pavisam sīki.

Kad vectēvs atgriežas, bērni metas tam klāt un vaicā:



— Nu ko viņš teica?
— Vensandons tā ir apgalvo, ka kļava nav mirusi. Lai nu kā, 

bet viņš man apsolīja, ka liks tai dziedāt.
— Bet kā, vecotēv, kā tad viņš to izdarīs?
— Tas ir viņa noslēpums. Jūs  redzēsiet vēlāk. Es neko tuvāk 

nevaru jums pastāstīt,  jo viņš man neko nepaskaidroja. Jāgaida.
Bērni uzstāj, bet velti. Vectēvs klusē.
Aizritēja laiks. Sniegs sāka kust, un pavasara lieti nomazgāja 

no pakalnu nogāzēm beidzamās ziemas pēdas. Bērni bija aiz
mirsuši Vensandona tēvu, bet reiz, atgriezušies no skolas, kādu 
vakaru viņi pamanīja, ka ainavā kaut kā pietrūkst. Tā bija lielā 
kļava. Tās vietā bija palicis vienīgi plats celms, daži zariņi, daži 
mizas gabali un zāģu skaidas, kas līdzinājās saules aizmirstai 
sniega kaudzītei.

— Varbūt vectēvs nocirtis šo koku, — sacīja Zerārs. — Viņam 
nevajadzēja to darīt. Vensandona kungs apsolīja likt kokam 
dziedāt.

— Tu tam tici? — pavaicāja Izabella.
— Jā, tādēļ, ka Vensandona kungs to apsolīja.
— Bet vecmāmuļa domā, ka miris koks var dziedāt vienīgi 

ugunī.
— To nevajag sadedzināt,  — atteica zēns. — Nāc, nāc labi aši!
Viņi skriešus devās uz mājas pusi. Pa ceļam nolikuši skolas

somas pie kāpnēm, bērni joza uz šķūnīti — nelielu koka būdu, ko 
vectēvs bija uzcēlis dārza viņa galā.

Durvis bija plati atvērtas, un pie ieejas stāvēja divriči. Bērni 
skrēja, skrēja ļoti ātri. Viņi tur nonāca sasarkuši un aizelsušies. 
No šķūnīša iznāca vectēvs un Vensandons. Uz ratiņiem vēl g u 
lēja kāds kļavas stumbra gabals. Bērni noraudzījās Vensandonā 
ar tādu kā pārmetumu gaišajās  acīs, bet sirmgalvis smaidīja ūsās. 
Piegājis pie ratiņiem, viņš noglaudīja kļavas stumbru, it kā tas 
būtu suns.

Rokas Vensandonam ir lielas, ar platiem un strupiem pirkstiem 
un gluži apaļiem nagiem. Kad Vensandons glāsta koku, šķiet, 
viņš velk tam pāri smilšpapīru — tik raupjas  ir viņa delnas. Kad 
viņš jums paspiež roku, tad var domāt, ka viņš valka dzelzs cim
dus kā bruņinieki viduslaikos.

Tātad viņš noglāstīja koku, piemiedza aci un teica:
— Neraizējieties, tas dziedās. Es jums to apsolīju un savus 

solījumus vienmēr turu.
— Plītī viņš dziedās, — zobojās vectēvs. — Gluži tāpat  kā visi 

koki, kas nomiruši. Nav jau grūti kokam likt tā dziedāt.



Vectēvs acīmredzot jokoja. Taču Vcnsandons izlikās, ka ir s a 
skaities.

— Apklusti! — viņš iesaucās. — Tu neka nesaproti. Es tev 
saku — tas dziedās vel labāk neka tad, kad bija dzīvs, ar saknēm 
zemē un galvu saulē. Vēl labāk nekā tais dienās, kad koka zari 
bija putnu pilni un tajos šalkoja vējš.

Bērni klausījās šai dīvainajā valodā. Ta kā viņi šķita šaubā
mies par Vensandonu, viņš tos paņēma katru pie rokas un cieši 
saspieda viņu roķeles savās lielajās, raupjajās delnās. Viņš spieda 
tik stipri, ka gandri’z vai sāpēja, taču šai spēkā bija kaut kas 
nomierinošs. Vensandons atgriezās pie ratiņiem un atkal glau
dīja uz dē|iem nolikto resno stumbru. Viņš noliecās, paklaudzināja 
ar pirkstu, klausījas, izslējās, palocīdams galvu, gluži kā to dara 
ārsts, kad slimnieks iegūlis ar lieliem karstumiem. Bet Vensando- 
nam izskats nebija nobažījies. Viņš aizvien vēl izklausīja koku, 
pa laikam tikai noteikdams:

— Ir l a b i . . .  Tas ir ļoti l a b i . . .  Koks ir v e s e l s . . .  Tas dzie
dās . . .  Jūs redzēsiet, kad es jums saku, tas dziedās vēl jaukāk 
neka tad, kad tam bija putnu pilni zari.

Nākamajā dienā viss bija pazudis. Šķūnītī bija palikuši tikai 
daži zari un krietna kaudze zāģu skaidu. Bērni sāka meklēt. Bei
dzot viņi a trada kļavu bēniņos. Taču šoreiz viņus sagaidī ja vil
šanās. Koku vairs nevarēja pazīt — biezos dēļos sazāģēts,  tas 
patiesi izskatījās miris.

— Vensandona kungs pazobojies par mums, — sacīja Izabella.
— Viņš nekad neliks šim kokam dziedāt. Starp citu, kā gan var 
likt dziedāt mirušam kokam! Tad jau jābūt burvim. Bet Vensan
dons nav burvis.

— Ko tu zini?
Izbijusies Izabella uzlūkoja brāli.
— Vai tu domā, ka viņš varētu būt burvis? — viņa vaicāja.
Zerārs ar pašapzinīgu izteiksmi sejā atbildēja:

Neiespējami tas nav. Man šķiet, es kaut ko zinu . .  . kaut
ko . . .

īstenībā viņš lielījās, lai izliktos, ka zina vairāk un ir attapī- 
gaks par māsu, taču par Vensandona tēvu viņš neko vairāk ne- 
zināja ka jūs un es.

Bet pavasar is ir dzīvības pilns, un bērni ātri aizmirsa veco 
koku'. Pirms vel stumbros' kāpa sula, vectēvs bija aizgājis uz 
mežu un pārnesis no turienes divas mazas kļavas, kuras iestā
dīja ceļa mala abpus vecajam celmam. Tagad mazie kociņi bija 
salapojuši, un nu tie sāka dziedāt līdz ar vēju, kas nāca no tālā



apvāršņa puses, nesdams sev līdzi lielus, baltus mākoņus zilajās 
debesīs.

Tā aizritēja pavasaris,  un tad kādā jūlija dienā vectēvs izstūma 
no šķūnīša rat iņus un nonesa no bēniņiem pašus resnākos kļavas 
dēļus.

— Tagad, — viņš sacīja, — dosimies ceļā uz Vensandona 
darbnīcu.

Izabella uzrāpās uz ratiņiem, vectēvs sāka tos vilkt aiz dīseles, 
bet 2erārs  stūma. Lai nokļūtu ciematā, viņiem bija jāsoļo ilgāk 
par stundu. Veselu stundu karstajā saulē.

Vensandons dzīvoja pašā ciemata galā, mājā, kuras logi bija 
vērsti uz upi. Līdzko Vensandons izdzirdēja ar dzelzi apkaltos 
riteņus nošvirkstam uz pagalma grants,  viņš iznāca uz sliekšņa. 
Jocīgi pacēlis rokas, viņš iesaucās:

— Deviņi pērkoni! Lūk, kādi nopietni pasūtītāji! Kur tas laiks, 
kopš es tos gaidu!

Vensandons valkāja gaišu kreklu un zilu audekla priekšautu, 
kas sniedzās līdz pat zemei. Atrotītās piedurknes atklāja skatie
nam kalsnos apakšdelmus; tādējādi rokas viņam šķita vēl lielākas.

Viņš palīdzēja vectēvam aiznest dēļus kādas garas  un patum
šas telpas pašā viņā galā, kur bērni neiedrošinājās viņiem sekot. 
No turienes atplūda dīvaina smarža, un, rokās saķērušies, viņi 
palika stāvam.

Tomēr Vensandons paaicināja viņus kādā citā — daudz gai
šāka istaba. Pie griestiem saules atstarojumā ņirbēja nerātno 
upes viļņu atspulgi.

— Jūs taču man atļausiet pabeigt to, ko esmu iesācis, — Ven
sandons sacīja.

Vectēvs piekrita, un vecais vīrs atkal ķērās pie darba. Viņa 
milzīgas rokas, kas šķita tik neveiklas, varēja darināt vissmalkā
kos un trauslākos priekšmetus. Vensandons paskaidroja, ka pulē
jot mehānismu kādas lādītes slēdzenei. Viņš visu darināja no 
koka, pat slēdzenes. Viņaprāt,  metāls tikai pakalpojot kokam.

— Koks, — viņš teica, — ir cildens materiāls. Dzīvs. Vienmēr 
dzīvs. Metāls noder riku darināšanai,  ar kuriem mēs apstrādājam 
koku. Bet koks . . .  koks . . .

Kad meistars izrunāja šo vārdu, viņa acis kļuva dīvainas.
Vensandons nebija tāds  kā citi cilvēki: viņš bija iemīlejies kokā.
Viņš patiesi runāja par to kā par dzīvu būtni, kā par savas 

ģimenes locekli, ar kuru kopā viņš dzīvo gadiem ilgi. No koka 
viņš varēja darināt it visu. Mazas, ar ziloņkaula rotājumiem grez
notas lādītes un sarežģītas inkrustācijas. Nelielus galdiņus ar tik



t rauslām kājām, ka bērni aizturēja elpu aiz bailēm, ka tie varētu 
sabrukt.

Vensandona darbnīcas sienas bija darbarīku pilnas, tie gulēja 
gan uz plauktiem, gan karājās  pie redelēm. Tur bija visdažādāko 
izmēru un veidu ēveles, zāģi, grebjamie kalti, gludēveles, kastī
tes ar nodalījumiem, līmeņrāži un daudz citu instrumentu, kuru 
nosaukumus bērni dzirdēja pirmoreiz. Vēl bija līmes podi, lakas 
pudeles, vaska gabali un it visur — koks. Dažādu sugu, veidu un 
nokrāsu koks.

Kad Izabella, būdama ļoti ziņkārīga, devās uz kādu nelielu 
durtiņu pusi un jau satvēra kliņķi, Vensandons strauji metās 
turp.

— Nē, nē, — viņš sacīja, — neej i e k š ā . . .  Sai istabā glabājas 
mans noslēpums.

Izabella iedomājās Zilbārža slepeno istabu, un viņai uznāca 
smiekli. Jau labi sen meitene neticēja šīm pasakām.

— Tas ir mans noslēpums, — vēlreiz noteica Vensandons.
— To tu dabūsi zināt tad, kad būsi dzirdējusi dziedam savu koku.

Vasara  pagāja  pārāk atri — ar brīvdienām un brīnišķīgiem 
klaiņojumiem laukos un mežā. Abas vectēva stādī tās kļavas auga 
labi. Tajās  jau apmetās putni. Ap skolas laika sākumu koku lapas 
sāka dzeltēt, un lielie rudens vēji aiznesa tās tālumā. Abas mazas 
kļavas šķita mirušas, bet Zerārs un Izabella zināja, ka tās ir tikai 
aizmigušas ziemas miegā.

Ta kā uzdevumi kļuva aizvien grūtāki un vajadzēja gatavot 
stundas, abi bērni bija aizmirsuši lielo kļavu un Vensandona tēva 
solījumu.

Kādu ceturtdienas rītu, dažas dienas pirms ziemassvētkiem, 
atmostoties bērni saprata,  ka ir uzkritis sniegs. Ap māju valdīja 
dziļš klusums, un gaisma, kura spiedās pa aizvirtņu spraugām, 
bija daudz baltāka nekā citus rītus. Bērni piecēlās ļoti ātri, kaut 
gan bija auksts.

— Putni, — sacīja Izabella. — Jāpadomā par putniem.
Viņa atvēra logu, lai pabērtu graudus, kad pamanīja uz gluži 

baltās taciņas svārstāmies uzvelkamo trusīti.
— Vensandons! — viņa iesaucās. — Tas ir Vensandona kungs.
Tas tiešām bija viņš, tērpies savā pelēkajā kažokā un ausainē,

bet padusē viņš bija pasitis garu, brūnā papīrā ietītu saini. Vecais 
vīrs nāca šurp lēnām, vairīdamies no sniega kupenām un ar pū
lēm meklēdams aizputinātā ceļa pēdas. Viņš pagāja  garām abām 
kļaviņām, kuras tik tikko varēja saskatīt dūmakā, kādu brīdi 
viņa ausaine noplīvoja virs žoga un tad pazuda.

Tas ir viņš, — atkārtoja bērni. — Tas patiesi ir viņš!



Viņi nezināja, ko Vensandons nes, bet sirdis tiem sāka strauji 
pukstēt. Līdzko vecā vīra zjoles pieskārās akmens slieksnim, 2e- 
rārs metās atvērt durvis. Gaiss, kas ieplūda telpā līdz ar Vensan- 
donu, bija piekaisīts sīkām, baltām pārsliņām. Uguns ierūcās ska
ļāk, tad iestājās klusums. Viņi visi četri te stāvēja un noraudzījās 
Vensandona tēvā un viņa rūpīgi sasietajā sainī. Vensandons no
lika saini uz galda, noņēma acenes, ilgi slaucīja tās, nošņauca 
degunu, uzlika acenes un tad piegāja klāt ugunij, berzēdams sa
vas lielās rokas, un tas izklausījās, it kā, nudien, kāds trītu vīli.

— Šeit ir labāk nekā laukā, — viņš noteica.
Bērni nepacietīgi mīņājās. Katrs savā pusē galdam viņi ska

t ījās uz saini, bet neuzdrošinājās tam pieskarties. Likās — veca
jam vīram patika viņu gaidas  paildzināt. Viņš ar acu kaktiņu 
vēroja bērnus un kā noslēpuma līdzzinātājs uzsmaidīja vecvecā
kiem. Beidzot viņš pagriezās un sacīja:

— Ko tad jūs gaidāt  un netaisāt saini vaļā? Ne jau nu man 
tas būs jāatraisa.

Vienlaikus pacēlās četras mazas rokas. Mezglu bija daudz, un 
tie bija cieši.

— Padod mums grieznes, vecomāt! . . .
— Nē, — teica Vensandons. — Jāmācās paciesties un taupīt. 

Atraisiet mezglus, neko nesabojājot, es gribu dabūt atpakaļ savu 
aukliņu un papīru.

Vēl vajadzēja paciesties, palauzīt nagus, mazliet paķīvēties. 
Vensandons smējās. Vectēvs ar vecmāmuļu tikpat nepacietīgi kā 
bērni gaidīja, ar skatienu sekodami katrai viņu kustībai. Beidzot 
papīrs bija noņemts un nāca redzama gara, spīdīga rūsgana koka 
kaste. Vienā galā tā bija platāka nekā otrā. Vensandons lēnām 
pienāca klāt un to atvēra.

Iekšā zaļa samta gultā gulēja vijole.
— Lūk, — vecais vīrs noteica. — Tas bija gauži vienkārši. 

Atskaitot stīgas, samtu un lociņa astrus, viss a t radās  jūsu koka 
sirdī.

— Mans dievs, — rokas aiz izbrīna saņēmusi, Vecmāmuļā at 
kārtoja. — Mans dievs, cik tā ir skaista!

— Ta gan . . .  ak tad šitā, — stomījās vectēvs. — Es zināju, 
ka tu esi ļoti veikls, tomēr . . .

Vecais amatnieks smaidīja. Viņš vairākas reizes nobraucīja 
ūsas un tad teica:

— Jūs tagad sapratīsiet, kālab es negribēju jūs laist savā kal- 
tētavā? Jūs tur būtu redzējuši vijoles, ģitāras, mandolīnas un 
daudz citu instrumentu. Un jūs būtu visu uzminējuši. Ehē! Jā



gan, es esmu mūzikas instrumentu meistars. Es darinu v i jo les . . .  
Un kļava, redzat, tas ir koks, kas dzied visjaukāk.

Viņa lielā roka lēnām pavirzījās, lai noglāstītu instrumentu, 
bet tad viņš to gluži drebošu atvilka atpakaļ.

— Nu, — viņš sacīja Zerāram, — vai tu negribi pamēģināt 
spēlēt? Vai tu negribi likt dziedāt savam kokam? Nu, nu, tu vari 
to paņemt, esi mierīgs, tas tev nekodīs.

Zēns izņēma vijoli no tās gul tas un saņēma to tā, kā bija re
dzējis darām mūziķus. Viņš pārvilka ar lociņu pār stigām un iz
raisīja šausmīgu čirkstienu. Vecmāmuļa aizbāza ausis, bet pēkšņi 
pamodies kaķis palīda zem bufetes. Visi sāka smieties.

— Nu, — sacīja vectēvs, — un šito tu sauc par dziedāšanu!
— Viņam jāmācās, — sacīja Vensandons, paņēma instrumentu 

un palika to zem zoda.
Un vecais mūzikas instrumentu meistars ar milzīgajām rokām 

saka spēlēt. Viņš spēlēja, lēni soļodams pa istabu loga virzienā. 
Bērni nekustēdamies raudzī jās un klausījās.

Tā bija ļoti maiga mūzika, kas šķita s tāstām teiksmu, kura 
līdzīga tām senajām leģendām, kas a tnākušas  pie mums no gad
simtu dzīlēm tāpat  kā vējš un putni, kuri vienlaikus atlido no tālā 
apvāršņa.

Vensandons spēlēja, un tā patiesi bija vecā koka dvēsele, kas 
dziedaja viņa vijolē.



M A R T IN S  A N D E R S E N S  N EK SE,  
dāņu rakstnieks

BRAŠAIS AKROBĀTS
Kurš no jums nav dzirdējis par mūsu brašo akrobātu, kam ze

mes pievilkšanas spēks neko nenozīmē? Man šķiet, ka nav torņa, 
no kura viņš nebūtu gatavs lēkt lejā, pa|aujoties uz dieva gribu. 
Viņš bija jautrs,  nebēdnīgs puisēns. Liekas — viņam nebija ne 
jausmas,  ka viņa ķermenim ir zināms svars. Tālab viņš laikam 
k|uva par jumiķi un varbūt tālab arī vienā laidā vēlās zemē no



jumta un, lai cik dīvaini tas būtu, ne reizes nesasitās. Patiešām 
varēja domāt, ka zemes pievilkšanas spēkam pār viņu nav varas.

Par viņa piedzīvojumiem brieduma gados jūs, protams, esat 
gana dzirdējuši. Es gribu pastāstīt  atgadī jumu no viņa bērnības, 
kas liecina, ka jau tolaik viņš iedomājies, ka viņa kauli ir tukšiem 
vidiem — ka putnam — un tālab viņa dzimtā stihija ir gaiss.

Mazais Alberts nāca pasaulē kā bārenis. Viņa tēvs s trādāja  par 
mūrnieka palīgu. Uzkāpis uz vaļīga dēļa, viņš nokrita no jumta 
un nositās vēl pirms dēla piedzimšanas. Atraitne, apņēmīga sie
viete, velti nelēja asaras. Saņēmusi visus spēkus, viņa noteiktā 
laikā laimīgi dzemdēja dēlu un pēc tam pelnīja iztiku, uzkopdama 
dzīvokļus un vispār darīdama jebkuru gadījuma darbu. Mūždien 
viņu māca rūpesti un raizes, un reti kad viņa varēja izbrivēt kādu 
mirklīti atpūtai.

Mazajam Albertam viņa pūļu nežēloja un visupirms, protams, 
rūpējās, lai viņš būtu paēdis. Viņa mīlēja savu mazuli no visas 
sirds, lai cik grūti ari neklātos. Turklāt viņš taču bija izspļauts 
tēvs! To varēja apstiprināt ikviens, kas Alberta tēvu kaut reizi bija 
sastapis kāpņu telpā. Tādā mājā, kur ļaudis dzīvo saspiesti kā 
siļķes mucā un iemītnieki bieži mainās, tas ir sevišķi svarīgi. 
Katrs jaunatnākušais  taču visādā ziņā painteresējās: «Olsena 
kundze, bet cik jūs dabūjāt  par dēliņu no tēva?» Cik viņa dabū? 
Tur jau tā lieta, ka neko. Puisēns nav nekāds pieklīdenis, viņš ir 
dzimis likumīgā laulībā, tātad — skrien vai neskrien uz rāti, tik 
un tā par  bērnu viņai neviens nemaksās ne graša. Viņai to va
jadzēja uzturēt pašai.

Kamēr mazais vēl nebija iemācījies staigāt,  viss ritēja gludi. 
Ielikusi dēlēnu veļas grozā, Olsena kundze agri no rīta skrēja ar 
viņu uz bērnu patversmi; visa diena pagāja  vienā skriešanā, un 
vakarā, izņēmusi bērnu no patversmes, viņa kopā ar citām sie
vietēm steidzās pa galvaspilsētas ielām, cenzdamās ātrāk pārnākt 
mājās.

Laucinieku bērni esot ļoti prātīgi. Taču visagrāk patstāvīgi 
kļūst tic bērni, kuri uzauguši Kopenhāgenas namu pagalmos. Šeit 
jūs bieži vien varat  sastapt puisēnu, kas, tikko iemācījies staigāt,  
jau pats ir spiests meklēt sev iztiku, cīnīties par eksistenci, lai 
gan viņa vienaudži, kuriem liktenis labvēlīgāks, bezrūpīgi rotaļā
jas ar lellēm vai alvas zaldātiņiem.

Tiklīdz Albertam apritēja divi gadi, viņam jau šķita garlaicīgi 
vērot, ko dara citi, viņš alka darboties pats. Viņš krita lauka gan 
no šūpuļa, gan vēlās nost no bērnu krēsliņa; vienalga, lai kur 
viņu nosēdināja, viņš katra ziņā atsitās ar galvu pret grīdu, un, 
kad māte vakarā viņu izņēma no patversmes, pakausis bērniņam



allaž bija mīksts un satūcis. Patversmē par to vien sapņoja, kā 
tikt no viņa vajā; visi dzīvoja bailēs, ka vienā jaukā dienā viņš 
var nosisties un sagādāt  lielas nepatikšanas iestādei ar tik labu 
slavu. Mātei nācās izņemt savu acuraugu no patversmes un meklēt 
darbu kaut kur māju tuvumā, lai pa brītiņam varētu aizskriet uz 
mājām. Vārdu sakot, Olsena kundze iekārtojās kā mācēdama. 
Aizejot darbā uz divām vai trim stundām, viņa aizvien piesēja 
dēlēnu pie gultas vai krēsla kājas, bet dievs vien zina, kā šis 
resgalis iemanījās tikt vaļā un atkal kaut ko pastrādāt! Pat  tad, 
kad dievs tas  kungs apžēlojās par nabaga māmiņām, dāvādams 
viņām astoņu stundu darba dienu, Olsena kundzei nemaz nekļuva 
vieglāk, un viņas matos ātri ievijās sudraba pavedieni. Jā, šis 
puisēns bija neparasts bērns! Nekad nevareja zināt, kādu numuru 
viņš izspēlēs nākamajā mirklī. Gluži kā tēvs!

Reiz ziemassvētku priekšvakarā Olsena kundze nolēma palikt 
mājas: visu nedēļu viņa bija krietni strādājusi  un tagad varēja 
atlicināt laiku savai mājai.

Darāmā bija atliku likām. Visupirms jāuzkopj viņu mazā lig
zdiņa, pēc tam par  godu svētkiem labi jānomazgā puisēns, j āpa
gatavo cūkgaļas cepetis ar sarkanajiem kāpostiem, jāizgrezno puķu 
poda ieliktā e g l ī t e . . .  Turklāt ik pēc mirkļa pie viņas ieskrēja 
kāda no kaimiņienēm, lūgdama palīdzēt gan šo, gan to. Viss rīta 
cēliens pagāja,  beržot svešas kāpnes un tualetes istabas. Tomēr 
jaunā atraitne bija nolēmusi, ka šodien viņai nekaitētu ari maz
liet piepelnīties. Viņa nosēdināja mazuli kāpņu laukumiņā un ņē
mās tīrīt pakāpienus ar smilšu un zaļo ziepju maisījumu. Viņa, 
protams, bija izmirkusi līdz pēdējai vīlītei, bet kāda laime bija 
redzēt, kā viņas lolojums, aizgūtnēm smiedamies, kūleņo pie mar 
gām! Sarunādamās ar dēlu, viņa turpināja darbu, un bērns, prie
cādamies, ka māte ir kopā ar viņu, tai kaut ko atbildēja. Ik brīdi 
viņai nācās bērnu apsaukt, lai tas no augšas  neuzveltos viņai 
tieši virsū.

Kāpņu laukumiņa iznāca kaimiņi un cienāja mazuli ar svētku 
cepumiem, bet mazais viltnieks, viens divi visu notiesājis, atkal 
pārkārās  pāri margām.

— Tēvs kas tēvs! — kaimiņi sprieda, cenzdamies iztapt Olsena 
kundzei. — Redzēsiet, viņš noteikti būs jumiķis.

Todien ļaudis bija pārlieku laipni: pirmkārt, tālab, ka bija zie
massvētku priekšvakars, un, otrkārt, visiem bija nepieciešama 
viņas palīdzība.

Tikai ap pusdienas laiku Olsena kundze atbrīvojās un varēja 
padomāt  par sevi. Viņa noģērba slapjo kleitu, nolika zēnu uz 
krēsla blakus logam un, iekams ķerties pie mājas darbiem, aiz



skrēja nopirkt drusciņ kafijas un piena. Vakar Rasmuscna kun
dze viņai bija aizdevusi šķipsniņu kafijas un jau šodien to a tgā
dināja. Olsena kundze steidzās, cik ātri vien varēdama. Taču viņa 
vēl nebija lāgā tikusi laukā pa nama durvīm, kad gandrīz vai 
paklupa pret savu puisēnu: viņš gulēja uz ietves.

— Nē, tas no tiesas ir šausmīgi! — nabaga māte iesaucās.
— Viņš tomēr izkrita!

Ievīstījusi bērnu kleitas stērbelē, viņa teciņiem vien skrēja pie 
ārsta, nelikdamas ne zinis, ko teiks kaimiņi par viņas sarkana
jiem vilnas apakšbrunčiem.

Izmeklējis mazuli, ārsts pajautāja:
— Kurā stāvā jūs dzīvojat?
— Otrajā,  — Olsena kundze atteica.
— Ejiet mājās un pateicieties dievam, ka viss beidzies laimīgi. 

Un turpmāk neesiet tik vieglprātīga, — ārsts piebilda.
— Cik man jāmaksā? — Olsena kundze, neveikli palocīdamās, 

jautāja. Viņa bija gatava vai nosist šo rupjo tēvaini.
— Itin nekas. Šoreiz jūs tikāt cauri ar izbīli, — skanēja atbilde.
Olsena kundze atpakaļceļā nopirka kafiju un pienu, un viņi ar

mazuli lieliski ieturējās. Pēc tādām izbailēm tas lieti noderēja. 
Pēc tam māte uz brīdi apsēdināja Albertu uz palodzes — viņai 
drīzāk vajadzēja aiznest kaimiņienei kafiju, jo Rasmusena kundze 
bija tāda sieviete, kurai labāk nepalikt parādā.

— Kas tur uz ielas noticis? — Rasmusena kundze pēkšņi iesau
cās, kad abas brītiņu bija pļāpājušās.

Olsena kundze vēja ātruma metās uz -savu dzīvokli, lai palū
kotos, ko dara dēls. Logs bija vaļā, zēns — pazudis! Ir gan dzīv
sudrabs! Viņa taču jebkuram gadījumam bija aizbīdījusi loga 
apakšējo bultu. Tomēr Alberts atkal guļ zemē uz ietves, un ap 
viņu sapulcējies milzums ziņkārīgo, arī policists.

Kad Olsena kundze otrreiz aiznesa zēnu pie ārsta, šoreiz poli
cista pavadībā, ārs ts  sadusmojās  nepajokam un paziņoja, ka tik 
bezrūpīgu māti vajadzētu likt cietumā. Bet Olsena kundze nebija 
tik viegli samulsinama,  dzīve viņu bija iemācījusi aizstāvēties. 
Tiesa, iekams izteikt ārs tam savas domas, viņa palūdza bērnu 
labi apskatīt. Izrādījās, ka zēns bija tikai mazliet sadauzījis 
dibentiņu.

— Tāpēc ka viņš ir tik atsperīgs! — Ārsts iesmējās.
Un Olsena kundze gandrīz vai piedeva viņam neseno piezīmi.
— Nu, ja arī turpmāk puisēns šādi praktizēsies, viņš kļūs par 

veiklu akrobātu un jūs varēsiet viņu rādīt par naudu! — Ārsts 
turpināja smieties.

Olsena kundze vairs nespēja ciest klusu.



— Protams, daktera kungs ir mācīts cilvēks, — viņa dzēlīgi 
iesāka, — pie viņa neskriesi skotelē. Bet kā jūs ieteiktu rīkoties 
tad, ja cilvēkam pieder tikai lupata, slota un vienīgais bērns? 
Viņa dēļ jāliec mugura no rita līdz vakaram. Bet, ja cilvēks tomēr 
lasa avīzi un viņam ir acis pierē, viņam varbūt labāk redzams, 
kas ārs tam neienāk prātā, proti — bērnam tas ir iedzimts.

Un viņa pastāstīja ārs tam notikumu ar Alberta tēvu: kā viņš 
nokritis no sastatnēm un kā ticis atnests uz mājām miris; viņa 
tolaik gaidījusi bērnu.

— Blēņas! — ārsts sadusmojās. — Kāda te var būt iedzimtība?! 
Ejiet vien labāk mājās  un pieskatiet savu dēlēnu, kā nākas, un 
tad, es galvoju, viņš vairs nekritīs ārā pa logu.

Norijusi apvainojumu, Olsena kundze devās ar savu delveri 
projām. Mājās viņa apsēdināja to uz krēsla blakus palodzei, 
iedeva rotaļlietas, rūpīgi aizvēra logu, aizbīdīdama augšējo bultu, 
un aizskrēja pie Rasmusena kundzes, lai viņai visu sīki izstās
tītu. Lai ļaudis zina, ka viņa, Olsena kundze, ziemassvētku priekš
vakarā atklāti izrunājusies ar iecirkņa ārstu un pateikusi viņam 
savas domas.

— Iesim! Pati redzēsiet, cik ļoti nabadziņam apsarcis un satū
cis dibentiņš, — viņa teica, vērdama vaļā durvis.

Abas sievietes pārsteigumā iekliedzās: puisēns stāvēja uz palo
dzes un centās atbīdīt augšējo bultu.

— Dievs esi žēlīgs! Tīrais negals ar to puišeli! — iekliedzās 
Olsena kundze, metās pie dēla un purināja to no visa spēka.
— Es taču viņu tīšām šeit apsēdināju, lai viņš skatās, kā uz 
ielas rotaļājas bērni, bet viņš dievs zina kā atkal uztrausies uz 
palodzes un tīko izlēkt laukā. Un to dara t rīsgadīgs  knauķis! 
Vari piesiet loga rāmi kaut vai ar virvi — tādam rakarim tas ir 
tīrais nieks! Kas zina, izsitis arī stiklu. īsts akrobāts! Nē, ne velti 
dievs tas kungs radījis tādu palaidni. Es vienādi to esmu teikusi. 
Tāds dzīvsudrabs pasaulē vēl nav redzēts!

Jā, mātei ir daudz prieka, bet arī ne mazums rūpju.



MONĒTA AR K OP ER NI KU
Mikijs zina devīzi. Skolās ir devīzes, tās maina ik mēnesi. 

Aprīlī, piemēram, bija devīze: «Iepazīsim dabu pavasarī!» Visu 
klašu skolēni gatavoja albumiņus par pavasara atmodu. Līmēja 
fotoattēlus, kuros bija redzama sagrautā  pēckara gadu Varšava 
un jaunā Varšava. Skolotājas nebija apmierinātas. Maijā radās 
atkal jauna devīze: «Iepazīsim Nikolaja Kopernika dzīvi un 
darbu!»

ZB1G Ņ EVS B ZOZO VSKIS,  
po\u rakstnieks



Mikijs iet uz skolu. Brīžam pat paskrien. Ielās sarodas arvien 
vairāk cilvēku formas tērpos. Visur redzamas baltas apkaklītes. 
Mikijs kreisajā rokā nes somu, bet labo pa reizei iešauj kabatā. 
Tur taču ir nauda. Liels, neparasts naudas gabals.  Monēta ar 
Kopernika attēlu. Lielāka par parastajām.

Bērnunamā Mikiju ēdina, apģērbj, pērk mācību grāmatas.  Ja 
ved uz kino, tad tikai grupā, jo tā iznāk lētāk. Visbēdīgāk klājas 
tieši ar finansēm. Tikai pirms pāris mēnešiem sāka dot kabatas- 
naudu. Bet tas  ir piliens jūrā. Mikijam kā nekā ir parādi.

Jau atskan zvans. Sākas stunda. Ar klases žurnālu ienāk kor
pulenta skolotāja, kura māk stundās «ievest kārtību». Skolotāja 
pārbauda, ko kurš atnesis par Koperniku. Uz soliem parādās no 
avīzēm izgriezti portreti. Vieni Koperniki skatās uz loga pusi, 
citi atkal — uz durvīm. Bet tie, kuri ilustrācijās skatās uz augšu, 
tagad,  noguldīti uz muguras,  peld pa zvaigžņoto debesu jūru un 
domīgi skatās uz skolotāju.

Pārbaudī jusi  atnestos uzskates līdzekļus, skolotāja apsēžas. 
Viņa atprasa gramatiku, ēd baltmaizi un no termosa piedzer klāt 
tēju. Pēc tam uzdod vingrinājumus.

Mikijs zagšus izvelk no kabatas apaļo naudas gabalu. Astro
noms izskatās ārkārtīgi gudrs. Viena acs tāda kā mazlietiņ pie
miegta . . .  Mikijs čukst:

— Ja tu man palīdzēsi tikt pie naudas,  tad palaidīšu tevi brīvē.
Koperniks domā.
— N u ? . . .
Varbūt Koperniks kaut ko izdomās? Varbūt kaut ko atklās? . . .
Starpbrīdī  Mikijs ar monētu dodas spēlēt uz naudu. Zēni sviež 

monētas zemē. Kam izdodas savējo uzmest citai monētai — kaut 
vai uz maliņas, tam pieder viss, kas zemē.

Sie zēni nebija no bērnunama, naudu viņiem iedevuši vecāki. 
Viņus iekārdināja Mikija Koperniks. Visi pēc kārtas  svieda savus 
zlotus un piecdesmit grošus, dzīdamies pēc lielās monētas, bet bez 
panākumiem. Monēta palēcās un piesedza katru nomesto zlotu, 
krita virsū ne vien cipariem, bet arī mazajiem lauru vainadziņiem, 
kas bija iedobti apakšā.

Mikija vinnests auga. Viņš jau bija iespēlējis veselu sauju šo 
mazo ripiņu, grūti pat pateikt, cik īsti. Spēle ritēja kaktā pie ga r 
derobes. Tur blīvējās arī līdzjutēji. Mikijs ar savu Koperniku bija 
nepārspējams.

Nākamajā starpbrīdī zēni gribēja atspēlēties.
— Laipni lūdzu, — atbildēja Mikijs, — pamēģiniet!



Bet ej nu sazini — varbūt Koperniks bija noguris? Varbūt viņa 
spēki bija izsīkuši? Monēta tagad izvairījās no pārējām, svieda 
tās nost no sava kumbra un arī pati krita garām.

— E, — Mikijs sapīka, — tāda bļemba nekam nav derīga.
Monēta it kā nobālēja. Varbūt apvainojās. Lēkādama pa flīzēm,

tā saka džinkstēt. Viena zlota monētas arī šķindēja. Garderobes 
logs pēkšņi atplauka, jo no mākoņiem izlīda saule, un taisni tanī 
bridi, padzirdējusi aizrautīgo kņadu, zēniem no mugurpuses  pie
nāca skolotāja.

— Kas tad tas? Kas tad tas? — viņa iesaucās. — Azarta spēle?! 
Būs jāzvana bērnunama audzinātājai.

Naudu atņēma, lai parādītu vecākiem.
Ausis Mikijam bija diezgan lielas. Starp citu, tieši ausu dēļ 

viņš bija iesaukts par Mikiju. Ausis viņam tagad vajadzēja satil- 
pināt visu, ko (ļoti skaļā balsī) skaitīja skolotāja.

Mikijs piekrita. Naudas spēles nav labas. Bet tad viņš iedomā
jās, ka skolotājai bija gan taisnība, gan piedevām vēl nauda, bet 
viņam nebija ne taisnības, ne naudas. Tādēļ arī skolotāja visvai
rāk pārmeta tieši Mikijam, it kā viņš būtu vainīgs, ka viņam 
spēlē veicās.

Ej nu taisnojies! Tik un tā vienmēr: «Tie — no bērnunama 
vainīgi.»

No skolas viņš vilkās viens pats. Protams, kopā ar monētu. 
Viņš bija dusmīgs, ka tieši tās dēļ dabūjis brāzienu un iekūlies 
nepatikšanās. Viņš ņēma to un svieda pa roku galam. Vienreiz, 
o t r r e i z . . .  Tā aizripoja pa trotuāru, atsitās pret akmeņiem. Mi
kiju kaitināja tas, ka monēta vairs nemirdzēja, bet tikai vāji 
balsnīja. Ja  tā varbūt gribēja viņam kaut ko teikt savā metālis
kajā balsī, tad nebija izvēlējusies diez cik piemērotu bridi.

— Tu man neesi vajadzīgs, nožēlojamais pentaks, — Mikijs 
sodījās, izlikdamies vienaldzīgs, tomēr katru reizi atkal noliecās 
un monētu pacēla. — Es tevi negribu.

Klik . . .  k l . . .  tur . . .  tr . . .  t u r . . .  bļemm.
Monēta apputēja, uz tās apmales radās  neliela skramba. P a 

vasara saule karsēja Mikija muguru. Ziedēja ābeles. Mikijs pa
mazām nomierinājās. Pēdējo reizi nosvieda monētu uz ielas tā 
pavisam viegli.

Monēta kaut kur pazuda. Mikijs to meklēja putekļos aiz ietves 
apmales. Zālē pie žoga. Bet tur bija tikai visādas drazas, skudras 
un melnā maijvabole. Nolaidās vēl aklais dundurs, kustināja spār
nus, spodrināja vēderiņu. Aizlidoja.

— Nu kur tu man pazudi?



Klusums.
— Kur tu esi?
Meklēja ilgi. Neatrada.

Reizēm zēniem tiek stāstīts par apburtajiem dukātiem vai dāl
deriem, kuri pa naktīm pulcējas meža pauguros. Var dzirdēt arī, 
ka zēni tumsā stāsta par  visās varavīksnes krāsās  starojošo tūk
stoš zlotu banknoti, kas pagadās reizēm noklīdušiem ceļinie
kiem . . .

— Cilvēks iet, iet, kaut kas pie katra soļa viņam čaukst. Cil
vēks nezina, kas tur čaukst, un izrādās — tūkstotis aizlauztajā 
papēdi iesprūdis.

— Vai tu maz zini, kāds tūkstotis izskatās?
— Jautā  kā muļķis! Kas tad to nezina? Tāda skaista, varavīk- 

šņaina banknote. Ja kādam ir laime, tad . . .
Citam atkal rādās  sapnī divdesmit zlotu monēta. Bieza un lab

sirdīga. Tā dāsni piedāvā dažnedažādus saldumus Piparmētru 
ielā. Sapnis pārtrūkst, kad atskan: «Augšā! Augšā! Laiks celties!» 
Acis apžilbina maija rīts. Audzēkņi dodas uz skolu. Audzinātāji 
paliek. Nu var sacerēt rakstu skolotāju avīzei kaut vai par j aunā
kajiem notikumiem bērnunamā;  teikumi var  sākties ar vārdiem: 
«Bērni bija . . .  Sakarā ar . . . Skolēnu komiteja noorganizēja . . .»

Virsraksts varētu būt «Kā mūsu bērnunama audzēkņi iepazinās 
ar Nikolaja Kopernika dzīvi un darbu.» Tādu rakstu labprāt no
drukātu skolotāju avīzē. Ļoti iespējams, ka tādu rakstu izlasītu 
Izglītības nodaļas inspektors. Pamanītu pazīstamus uzvārdus: tur 
būtu minēts astronoms, skolas direktors un autors. Inspektors klu
sībā nodomātu: «Tā, tā . . .  redz, ko . . .»

Bet varbūt labāk aprakstīt  notikumu ar neparasto monētu?
Monēta galu galā atradās.  Tā bija nokļuvusi vecāko zēnu grupā. 

Acīmredzot tā bija viņiem ļoti vajadzīga. Sesto un septfto klašu 
skolēni bieži vien izsēja savas lodīšu pildspalvas. Vajadzēja pirkt 
vietā. Viņi pirka veikalā arī konfektes, bet kioskā — cigaretes.

Varbūt  Koperniks gāja uz kiosku pēc smēķiem? Neviens no 
šiem zeņķiem nekad neatzinās, ka būtu pircis cigaretes. Kad vi
ņus pieķēra smēķējam, tad viņi vienmēr teica: «Es nē.» Varbūt 
patiešām Koperniks? . . .

Varbūt monēta mirdzēdama ripoja saulainas dienās pa ielām 
vai ari apbira ar lasmojošam lietus lāsēm, lēkādama pāri peļķēm, 
kad debesīs drūzmējās pavasara  mākoņi?

Jā, droši vien monēta bija tā vainīgā. Koperniks nostājās rindā, 
jo tur bija sastajušies pircēji. Pienāca pie letes un palūdza



«Sporta» paciņu. Kioskniece sākumā negribēja pārdot, bet pēc tam 
atmeta ar roku: eh, galu galā — kas v i ņ a i . . .

Vakaros lielie zēni salīda krūmos aiz bērnunama žoga. Lapiņas 
vēl bija tikko paplaukušas, un krūmos gailēja mazi, sarkani 
punktiņi.

Krūmi kuploja pakalnā. No turienes pavērās plaša ainava līdz 
pat horizontam. Zēni neganti  sodījās. Slaiki sp|āva, skatījās uz 
pamali. Monēta bija kopā ar viņiem.

Reizēm Koperniks no tās atdalījās un rādīja pavasara debesīs 
zvaigznes un planētas, skaidroja to kustību.

Jupiters, Marss, Venera un pat Merkurijs sāka riņķot ātrāk, 
kad astronoms izstiepa tiem pretī savu roku . . .

Ja jau visām mācību iestadem ir devīzes, tad arī bērnunamos 
tām obligāti jābūt. Tādēļ visas skolotājas (katra savā grupā) 
kādā dienā sasauca audzēkņu aktīvu un izdalīja tā saucamos 
«uzskates materialus». No šiem materiāliem grupās tika veidotas 
sienasavīzes. Devīze bija tā pati. Sienasavīzēs bija ievietoti astro
noma portreti, pārfotografēti un reproducēti avīzēs, pēc tam no 
avīzēm izgriezti un sienasavīzēs ielīmēti.

Pateicoties taisni šīm sienasavīzēm, Mikijs noklausījās ēdnīcā 
lielo zēnu sarunu.

— No kurienes tu nozīmēji Koperniku?
— No tā naudas rimbuļa.
Mikija lielās ausis uztvēra signālu par monētu gluži kā radara  

ekrāns. Mikijs nopeilēja tās a t rašanās vietu. Viņš izdibināja, pie 
kā monēta tieši atrodas, piedabūja kādu no lielajiem puikām, lai 
tas parunā ar savu draugu. Mikijs izkratīja no kabatām visu savu 
iekrājumu. Diņģējās. Beidzot viņam izdevās monētu atpirkt.

Atkal Mikijam bija monēta ar Koperniku un nekā cita kā vien 
parādi. Viņš tomēr ticēja, ka Koperniks viņam palīdzēs.

— Mīļumiņ, uzmeklē apslēptus dārgumus! — Mikijs čukstēja.
Viņš ripināja monētu pa aleju, bet pēc tam pa taciņu. Simto

reizi nokrītot, tai vajadzēja kaut ko parādīt. Tā Mikijs bija no
lēmis, un monēta nepretojās. Pēc tam viņš to trenca pa saules 
plankumiem. Plankumi pārvietojās pa parka zaļo velvi, jo augšā 
virs zaru kroņiem brāzmoja vējš . . .

Tūlīt aiz drāšu žoga Mikijs pamanīja milzīgu, nesen raktu 
grāvi. Rakšanas darbi bija uzsākti nesen. Grāvja malās dzeltēja 
svaigs smilšu valnis. Vismaz pirms divām dienām šī grāvja vēl 
nebija.

Te! — monēta parādīja.



Mikijs nolēma, ka atnāks šurp tūlīt pēc s tundām un sāks rakt.
Vai apslēptie dārgumi patiešām atradās? Jā, izrādījās, ka dā r 

gumi te bija apslēpti, tikai ne vecā naudas podā. Bez rakšanas 
tie nedevās rokā.

Šo grāvi raka strādnieki. Mikijs žigli sagatavoja  stundas un 
joza pie viņiem. Strādnieki raka, raka arī Mikijs. Stundu, pus
otras, pat divas stundas dienā. Viņš atprasījās  no audzinātājas  
un, ja vien bija brīvs brīdis, aizlika pa šauro taciņu cauri parkam.

Strādniekiem iepatikās Mikijs, un, kad viņš gāja tiem talkā, 
tie labprāt iešķieba viņam pa «piecītim» vai divzlotniekam. Viņi 
teica — čaklajam palīgam pienākoties. Strādniekiem maksāja par 
katru izrakto grāvja metru. Bet Mikijs bieži vien aizskrēja pēc 
alus un limonādes. Strādnieki viņu arī par to atalgoja.

Strādnieku dotā nauda krājās, Mikijs kļuva arvien bagātāks. 
Bet dzīve jau nav mūžam zaļa. Ja vienu brīdi rūpju nav, tad tas 
ir tikai klusums pirms vētras.

Mikijs domā, ka nekas slikts neatgadītos, ja vien nebūtu sa 
pinies ar skuķiem. Mikijs pats slepus bija iedevis monētu kādai 
meitenei, lai tā to uzglabātu. Sī meitene kopā ar draudzenēm no 
šī noslēpuma iztaisīja vēl lielāku noslēpumu. Viņas auklējās ar 
monētu kā ar lelli vai mazu kaķēnu.

Meitenes jau, protams, gribēja parādīt  savu labo sirdi, bet kas 
monētai varēja būt kopīgs ar muļķīgajiem plastmasas lācīšiem?

Vai monētai varēja patikt, ka to tīstīja un vīstīja lupatiņās un 
guldīja mazās, ar vati izklātās kartona kastītēs?

Monēta visu pacietīgi panesa, negribēja sagādāt viņām nepa
tikšanas. Starp citu, varbūt tā arī mazliet apmulsa, dzirdot skaļos 
izsaucienus: «Vai, cik skaista!» — «Vai, cik brīnišķīga!». Tāpat  
uzklausot meiteņu noslēpumus, kurus viņas cita caur citu tai 
izpļāpāja . . .

Beidzot kādā dienā, kamēr meitenes bija skolā, monēta izkļuva 
laukā no naktsskapīša un aizmanījās uz autobusu piestātni.

Meitenes atgriezās no skolas. Kur monēta?
— Monētiņ! Mīļumiņ! — meitenes sauca.
Pēc pusdienām sāka cita citai pārmest:
— Tu esi vainīga!
— Nē, ja tu nebūtu spiedusi, lai Koperniks strebj piena zupu 

no piebrūzētas tasītes, tad monēta nebūtu aizbēgusi.
— Varbūt vēl atgriezīsies . . .
Vienas meitenes nobirdināja pa asarai, citas ķildojās.
— Kur ir dārgā monēta ar Koperniku? Lai tikai patrāpās čigā

niem acīs, tad būs pagalam!
Monēta atgriezās vakarā.



Mikijam nebija daudz laika, jo grāvis bija jārok, s tundas j ā 
gatavo, grupas telpas jāuzkopj. Starp citu, viņš neinteresējās, ko 
dara meitenes. Tomēr vai nu pats to savām acīm redzēja, vai arī 
zeni viņam pastāstīja.

Lūk, piemēram, viņš iet vakarā gar  bumbieri, kas aug aiz 
sporta laukuma, bet tur zālē sasēdušās bižainās. Tur ir arī mo
nēta. Tagad viņas to uzskatīja jau par draudzeni. Pat  par savu 
vecāko draudzeni.

Monēta dungoja kaut kādu dziesmiņu par skumjo šķiršanos, 
par vakarblāzmu un vientuļo tiltu, bet meitenes aizsapņojušās 
piebalsoja:

— La, la, lā, la, la, lā . . .
Tad vēl monēta stāstīja par ezeru, kurš koku ielokā spulgo kā 

zaļa gredzena a c s . . .
Var  jau klausīties dziesmiņas un nostāstus, bet meitenes, kā jau 

meitenes, kļuva galīgi dumjas.
Dārzos šajā laika ziedēja kreses un lefkojas. Meitenes pastai

gājās  vakaros un kala plānus, ka kļūs par dziedātājām vai 
aktrisēm.

Pat  tā no septītās grupas, kura līdz šim interesējās tikai par 
volejbolu, arī pilnīgi izmainījās un pa kaktiem sačukstējās ar 
draudzenēm. Kad notika mači, aizbildinājās, ka ceļgalu esot s a 
situsi.

Aktrises, solistes, bet kas parkā lapas grābs? Nemācījās arī 
nemaz, un meiteņu dienasgrāmatas piebira ar divniekiem.

Meiteņu grupu audzinātājas sasauca sapulces, apsprieda ne
sekmības cēloņus. Nekas nelīdzēja. Beigās viss nonāca pie direk
tora.

Direktors saaicināja savā kabinetā meiteņu un zēnu audzinā
tājas. Pa to laiku monēta, kurai aktrises bija jau galīgi apnikušas, 
pa spraugu izslīdēja uz bēniņiem, no bēniņiem uz jumta, atkrita 
uz ūdens notekas un mirdzēja tur kā zvaigzne.

Direktors un audzinātājas  analizēja cēloņus, tas  nozīmē — mē
ģināja noskaidrot, kādēļ meitenes tā pārvērtušās. Vārds pa vā r 
dam, un uzpeldēja monētas lieta. Izskanēja doma, ka viss sācies 
ar Mikiju.

Mikija grupas audzinātāja atgriezās 110 direktora kabineta ļoti 
pikta. Kauns! Kauns visai grupai!

Nākamajā dienā viņa pasauca vainīgo un pieprasīja, lai atzīstas.
Pieaugušajiem vienmēr ir svarīgi panākt  atzīšanos. Skolotāja 

centās pārliecināt, ka tā būšot vislabāk, ka tam, kurš neliedzas, 
tiekot piedots, bet Mikijs stāvēja kā ūdeni mutē ieņēmis.

— Es zinu, ka tev ir nauda, — pavēstīja skolotāja.



— Mazliet ir, — Mikijs atbildēja.
— Kur tu ņēmi? — skolotāja tincināja.
Zēns apklusa. Kādēļ viņam būtu jāsaka?
Skolotāja sacīja, ka naudai esot sakars ar monētu. Taisnība jau 

bija, bet Mikijs uzskatīja sevi par godavīru, viņš negribēja mo
nētu iejaukt visā šajā jezgā.

— Nē, nē, tava nauda nevar būt iegūta godīgā ceļā. Es to pa 
turēšu pie sevis, kamēr viss noskaidrosies.

Mikijam nāca raudiens, bet viņš sakoda zobus. Ko viņš varēja 
darīt? Izbēra uz galda savus pieczlotu un divzlotu gabalus. Diem- 
žel tā tas ir vienmēr — ja zēnam ir nauda, viņu tur aizdomās.

Viņš neatzinās.
Skolotāja uztraucās. Lika mierā Mikiju, bet sasauca grupu ve

cākos. Vecākie bija par Mikiju vecāki un pavisam trīs.
Skolotāja atgādināja:
— Kad notiek kāds konkurss, tad jūs skaitāties galvenie rīko

tāji, bet nekā nedarāt,  katrs esat s tumjams un bīdāms.
Vecāko padomes trijotne nosarka.
— Vismaz vienreiz jums jāpierāda, ka jūs kaut ko spējat. Jums 

jāpārliecina Mikijs, lai atzīstas. Sis uzdevums jums jāveic pa t
stāvīgi, — sacīja skolotāja.

Vecākie iesauca Mikiju tukšajā kaktā aiz veļas mazgātavas.  
Tur neviens nestaigāja.  Vecākie zēni sacīja Mikijam, ka skolotāja 
izteikusi viņiem pārmetumu. Ka viņiem nenākot ne prātā ciest 
viena tiepīga knauķa dēļ. Mikijam jāatzīstoties, citādi šis dabūšot.

Mikijs iecirtās. Tad viņu nobrīdināja: dabūšot tā, ka vairāk 
negribēšot. Pēc tam drošības labad pajautāja:

— Nu? Vai gribi?
— Nē, — Mikijs izgrūda.
Vecākie sākumā košļāja zāļu stiebrus, pēc tam satvēra Mikiju 

un gribēja pieturēt. Mikijs tomēr pamanījās vienam no viņiem 
iekost rokā, izrāvās un aizbēga. Glābdamies no vajātājiem, pa 
slēpās virtuvē, kur viņu pasargāja  saimnieces.

Šķindēja trauki, kurus patlaban mazgāja.  Mazliet vēl oda pēc 
pusdienām, bet sāka ost jau pēc vakariņām. Mikijs ausījās, vai 
kāds nezogas šurp. Ausis pret gaismu izskatījās sārtas, bet tu 
vākā nākotne nemaz nerādī jās rožaina.

Lielie zēni nepiedod. Ej nu laukā no virtuves! Bet, ja Mikijs 
neieradīsies uz mājas darbu gatavošanu, tad sakaitinās skolotāju 
vēl vairāk . . .

Mikijs stāv kaktā, lai gan neviens viņu kaktā nav licis, un 
viena no saimniecēm brīnīdamās jautā:

— Tāds liels zēns un pinkšķ?



Saimniece aiziet, jo viņai nav laika.
Monēta . . .
Bez šaubām. Monēta ar Koperniku. Mikijs tai visu pateiktu 

tieši acīs. Rāvās vaiga sviedros, un beigu beigās atkal viņam nav 
ne plika graša. Turklāt vēl skolotāja droši vien viņam aizliegs 
skatīties televīzijas pārraides, bet lielie z ē n i . . .  Varbūt nevaja
dzēja kost.

Monēta!
Droši vien tikai tad monēta uzzināja visu un sakaunējās. Sī 

monēta nebija ļauna. Nikolajs Koperniks norūpējies pakasīja 
pakausi.

Monēta aizripoja pie skolotājas. Pēc tam devās ar skolotāju 
pie direktora. Ko viņi tur runāja, skaidri nav zināms, bet droši 
vien monēta visu izstāstīja un varbūt pat arī atzinās. Lai nu kā, 
bet gan skolotāja, gan direktors bija apmierināti kā jau vienmēr, 
kad panākuši atzīšanos.

Pēc tam skolotāja paaicināja Mikiju. Atdeva viņam visus div- 
un pieczlotniekus, kas bija sapelnīti grāvja rakšanā. Skolotāja 
sacīja, ka Mikijam piedod. Vēlas tikai, lai viņš būtu pieklājīgs 
un nedarītu kaunu bērnunamam. Zēns bija laimīgs un bagāts.  
Viņš tūlīt sēdās pie mājas  uzdevumu gatavošanas. Aši izmācījās, 
jo skolā maz bija uzdots. Atprasījās no skolotājas. Paņēma sev 
līdzi monētu un Pirku, vienu no jauniņajiem bērnunama audzēk
ņiem. Abi aizgāja uz pirmsskolas grupu. Palūdza dežurējošo sko
lotāju, lai palaiž viņiem līdzi Pirkas brālīti, mazo Pirkiņu. Apso
līja vērīgi pieskatīt.

Visi trīs devās uz patērētāju kooperatīvu.
Mikijs sacīja, ka no veikala dažreiz dzenot laukā, ja tāpat vien 

slaistoties ap letēm. Bet viņiem ir, nauda, viņus neviens nedzī
šot — kam esot nauda, tas  esot klients. Mikijs rēķināja, izvēlējās 
biskvītus, ledenes, pat šokolādi. Katram pa vienai tāfelītei, lai arī 
mazais Pirkiņš nesūkstītos.

Mikijam patika izmaksāt, un, tā kā viņš bija dūšīgs pelnītājs, 
tēriņš varēja būt diezgan liels.

Monēta lēkāja pie veikala kases. Pārdevējas  bija ļoti laipnas, 
jo tādas  monētas negadījās bieži. Monēta palika veikalā. Koper
niks rūpīgi saskaitīja kases atlikumu.

Zēni nāca atpakaļ pa garu, līkumainu ieliņu. Bieži apstājās. 
Ziedēja ceriņi. Ziedos varēja a tras t arī «laimītes». Zeme laikam 
griezās ap Sauli, bet to nevarēja lāgā redzēt. Debesis aizsedza 
pelēki mākoņi.



O ND REJS SĻIA C K IS ,  
slovaku rakstnieks

P Ē C P U S D I E N A  AR PĒTERU

Gandrīz visa klase čukstēja Pēteram priekšā, bet viņš stāvēja 
kā akmens statuja. Skolotāja šķirstīja kādu žurnālu, it kā nevē
lēdamās mūs dzirdēt, taču Pēters tikai sarka aizvien stiprāk un 
klusēja.

— Ko lai es ar tevi daru, puis? — Klases audzinātāja pēdīgi 
nopūtās un skumji uzlūkoja Pēteru.



Krnāčka, kas mums māca dziedāšanu, jo mūsu klases audzinā
tājai ir slims kakls un viņa nevar padziedāt, tā vis nejautātu. 
Skaidri un gaiši pateiktu, ka Pēters ir teļš, un iespertu uzdevumu 
burtnīcā tādu piecnieku1, kas neietilptu pat trijās rindiņās. Tāpat 
kā man iepriekšējā stundā, kad es vilka balsī kaucu «Ķirsīši, ķirši».

Taču klases audzinātājai briesmīgi nepatīk likt sliktas atzīmes. 
Es pat vairs neatceros, kad viņa pēdējoreiz to būtu darījusi. Ja 
kāds kaut ko nezina, viņa tikai nopūšas, pārmetoši skatās un a t 
kal nopūšas.

Arī tagad viņa bija nopūtusies jau vismazitrīs reizes.
— Kāpēc tu neesi izmācījies? — viņa beidzot vaicāja. — Vai 

tev nebija laika?
— Bija.
— Kāpēc tad ne?
Pēters nokāra galvu un atkal palika kā mēms.
— Paskaties man acīs! — skolotāja ierunājās stingrākā balsī.
Pēters uz mirkli pacēla acis, bet tad atkal pievērsa grīdai.
— Labi, — skolotāja dusmigi teica. — Atzīmi es tev nelikšu, 

taču tu pateiksi tēvam, lai viņš rīt no rīta atnāk pie manis. Vai 
saprati?

— Sapratu,  — Pēters nočukstēja, un likās — viņš nupat, nupat 
sāks raudāt.

— Patiesībā nevajag, — skolotāja tūlīt pārlaboja sevi, jo droši 
vien bija atcerējusies, kādu pļauku Peters dabūja no tēva pagā
jušajā gadā.

Paļo Hudecs, kura mamma pilsētas tiesā raksta uz mašīnas, 
toreiz teica, ka likums aizliedz sist bērnus un ka Pēteram vajagot 
iet uz miliciju, lai sastāda protokolu. Neviens no mums nezināja, 
kas tas protokols tāds  ir, un Pēters atbildēja, ka Paļo ir ēzelis 
un pļauka viņam nemaz neesot sāpējusi. Ha, neesot sāpējusi, ja 
bija dabūjis tā, ka vaigs vēl nākamajā starpbrīdī dega kā ugunī!

— Vai zini ko? — skolotāja mirkli domāja. Šodien pēcpus
dienā tu mācīsies kopā ar Jožo Kovāču.

Es salecos, jo Jožo Kovāčs — tas esmu es. Taču salēcos galve
nokārt tāpēc, ka man ne prātā nebija nācis pēcpusdienā tupēt pie 
grāmatām. Vēl vakar biju sarunājis ar Milānu Tihīju, ar kuru 
es draudzējos, ka iesim uz pilsētu pie mana tēva pēc vecām avī
zēm. Mēs jau kādu pusgadu vācam avīzes un vecus dzelžus un 
krājām naudu gumijas laivai.

1 Cehoslovakija atzīmju sistēma ir pretēja tai, kas pie mums. Piecnieks 
nozīmē — vieninieks. (Tulk. piez.)



Mūsu ciemam tek cauri Hronas upe, un brīvdienās mēs ar Mi
lānu gribam pa to pakuģot. Visvairāk jau es, jo esmu nolēmis 
k|ūt par ceļotāju un jaunu zemju atklājēju. Milans būšot vijol
nieks, taču viņš arī taisās braukt pa Hronu. Sevišķi gan tas viņu 
nevilina, šis labāk čīgātu savu vijoli, taču jābrauc vien būs. Ko 
citu viņam atliek darīt, ja negrib, lai es šo uzskatu par bailīgu 
skuķi. Patiesību sakot, man uz viņu drusku ir zobs, jo kāds gan 
var būt atbalsts no cilvēka, kurš, pēc mana tēva vārdiem, neķeras 
pie lietas ar visu sirdi un dvēse l i . . .  Taču tur neko nevar darīt. 
Mūsu klasē ir futbolisti, ir arī slēpotājs un filatēlists, taču par 
jaunatklājēja gaitām neviens neinteresējas.

Klases audzinātājas  vārdi man lika savilkt diezgan skābu ģīmi. 
Kā nekā aizgāja gar  degunu savas piecpadsmit kronas, ja ne 
vairāk.

— Vai tepat nevar? — es mu|ķīgi pajautāju,  jo labi zināju, ka 
šai telpā pēcpusdienā mācīsies sestā klase.

— Te nevar, — skolotāja mierīgi atbildēja. — Tu taču zini, 
ka te notiek stundas.

Dažbrid es to mūsu klases audzinātāju nesaprotu. Tagad pat, 
piemēram. Ja man kāds notēlotu šitādu muļķīti, es viņam vai nu 
iegrieztu atbilstošu atzīmi, vai arī ierakstītu piezīmi, lai vecāki 
iemāca dēliņu uzvesties. Jo, ja man kādreiz iznāktu mācīt bērnus, 
es noteikti būtu tāds kā Krnāčka. Kas par  to, ka viņa nevienam 
nepatīk un mēs mīlam tikai mūsu klases audzinātāju!

— Mācieties vai nu pie tevis, vai pie Pētera!
Pie manis gan ne, es nodomāju, kolīdz skolotāja bija beigusi 

runāt. Jo es pazīstu savu mammu un zinu, ka tiktu ārā no mājām 
tikai tad, kad būtu visu atstāstījis vārds  vārdā. Es jau vēl kaut 
ko muldētu, bet Pēters? Ja  viņš arī pie mums zaudē valodu tāpat  
kā te, mammai vēl var ienākt prātā, lai es ar viņu, nabadziņu, 
mācos kopā katru dienu. Bet tadā gadījumā — ardievu, laiva, 
ardievu, ceļošana un nezināmu kontinentu atklāšana!

— Labāk pie Pētera! — es gandrīz vai iekliedzos. Taču tūdaļ 
pārbijos, tāpēc ka atcerējos Pētera mammu.

No skolas nākot, vispirms iegriezāmies pie manis. Soļojām lēni, 
nesteigdamies. Pēters klusēja, un ari man nebija nekādas patikas 
runāt. Tikai šad un tad uzmetu viņam šķību skatienu, lai saprot, 
cik bezgala «priecīgs» esmu par šo pēcpusdienu ar viņu.

— Klases audzinātāja man lika pēcpusdienā mācīt Pēteru, — 
es nikni pavēstīju mammai, tiklīdz biju iegājis priekšnamā.



— Labi, — mamma pamāja ar galvu, — taču tas nenozīmē, ka 
tev ienākot nevajadzētu padot labdienu.

— . . .  bdien, — es norūcu zem deguna.
No virtuves plūda kārdinoša pīrāgu smarža.
— Vai magoņu? — es apprasījos pavisam cita balsī, jo pīrāgi 

ir mans visiemīļotākais paēdiens.
— Magoņu. — Mamma pasmaidīja.
Vienā rāvienā notiesāju veselus piecus. Pēc skaita tas nav 

daudz, taču mamma cep tik lielus pīrāgus, ka vairāk par trim 
vienā šķīvī neiet.

— Iznes atkritumu spaini! — mamma teica, kad es jau biju 
priekšnamā.

Steigšus aizcirtu aiz sevis durvis, lai izskatītos tā, ka neesmu 
neko dzirdējis, un izskrēju laukā.

Pēters stāvēja aiz mūsu dārza stūra. Es tīšuprāt neaicināju 
viņu iekšā — lai zina, ka esmu uz šo nikns. Atklāti sakot, biju 
cerējis, ka viņš aizies mājās  un man būs miers. Bet kas tev deva! 
Tajā brīdi, kad atkal ieraudzīju Pēteru, es galīgi atvadījos no 
savām piecpadsmit kronām.

— Ja tu negribi, vari arī nenākt pie mums, — viņš teica tādā 
kā vainīgā balsī, kad bijām paspēruši dažus soļus. — Ja skolotāja 
prasīs, es pateikšu, ka tu biji.

Nē, tas  nederēja. Krnāčku es vēl varētu piemānīt, taču klases 
audzinātāju — nekad. Reiz, kad biju aizmirsis izrēķināt aritmēti
kas mājasdarbu,  es iedomājos samelot, ka mums visu vakaru nav 
bijis elektrības. Skolotāja tad izbrīnīta tikai paskatījās uz mani 
un skumji nopūtās, it kā viņai manā vietā būtu kauns par tādu 
melošanu. Toreiz es nejutos diez cik patīkami, un arī tagad, to 
atceroties, kaklā sakāpj tāds jocīgs kamols. Aizvien taisos atzīties 
šais melos, taču allaž pietrūkst dūšas. Tomēr vienreiz es to iz
darīšu.

— Kāpēc lai es negribētu? — iebildu Pēteram.
— Tāpēc, ka tu gribi darīt  kaut ko citu.
Pēters to sacīja tāpat vien, jo labi zināja, kādēļ neviens pie 

viņa negrib iet. Paļo Hudccs reiz gan sasparojās, taču pusceļā 
griezās atpakaļ. Aizbildinājās, ka esot vēl jānopērk piens. P ro
tams, tas bija tikai iegansts, nekāds piens nebija jāpērk, un tomēr 
klasē visi viņu apbrīnoja.

Vistuvāk Pēteram dzīvojam mēs ar Milānu. Neviens gan to ne
zina, arī Pēters ne, un es ceru, ka tā arī neuzzinās. Reiz novakarē 
pa Augšceļu abi bijām aizgājuši uz Lūčičkām, kur dzīvo Pēters, 
un paslēpāmies pie viņu dārza žoga. Tad es pirmoreiz ieraudzīju 
Pētera mammu, kopš ar viņu tas bija noticis. Viņa lēni s taigāja



pa dārzu un izskatījās pavisam normāla. Nedz kliedza, nedz arī 
viņai bija izspūruši mati, viņa tikai visu laiku skatījās tā iesāņus. 
Mēs viņu brīdi vērojām, taču drīz man tas vairs nelikās intere
santi. Taisījos jau teikt, ka būtu jāiet projām, kad Milans pačuk
stēja, ka tūlīt es kaut ko redzēšot. Viņš pacēla no zemes akmeni, 
atvēzējās un iesvieda dārzā. Tur, kur stāvēja Pētera mamma. 
Dzirdēju, ka viņa sāpīgi iekliedzās, taču redzēt vairs neko nere
dzēju. Jo uz kliedzienu no mājas izskrēja Pēters ar tēti un mums 
nācās mukt. Dikti baidijos, ka tikai viņi mūs nepazītu, taču viss 
beidzās labi. Tomēr es vairākas dienas biju nikns uz Milānu par 
to akmeni, kaut gan droši zināju, ka viņš bija gribējis Pētera 
mammu tikai pabiedēt.

— Nekas cits man nav darāms, — es teicu nu jau mazāk dus
mīgi. īgnums par to, ka šodien neiznāks aiziet uz makulatūras 
savāktuvi, bija zudis, man pat sametās mazliet žēl, ka neesmu 
iznesis Pēteram vismaz vienu pīrāgu. Bet kāpēc man būtu jānes? 
Vai viņš man kāds draugs, vai?

— Tētis arī ir mājās? — es apvaicājos pēc brītiņa.
— Nē. Viņš pārnāk tikai vakarā. Tagad būvē māju Jabrīkovā. 

Kāpēc tu tā prasi?
— Tāpat vien, — es nevērīgi atsviedu, kaut gan šis jautājums 

nebūt nebija uzdots tikai tāpat  vien.
Pētera tēvs ir mūrnieks un vienmēr, kad ir kaut kur pabeidzis 

strādāt, mēdz iedzert un dziedāt pa visu ciemu «Man ir tāda 
brūte d o t a . . .» .  Taču mamma saka — otru tik labu cilvēku viņa 
nepazīstot. Nesen atkal to atkārtoja, un tētis stipri sadusmojās, jo 
viņš Pētera tēvu nevar ciest ne acu galā.

— Klausies — kā tu tā vari runāt? Turklāt vēl viņam dzir
dot. — Tētis norādīja ar acīm uz mani. — Tā tikai vēl trūka, lai 
viņš sāktu domāt, ka īsts vīrietis ir tikai tas, kurš māk šitā 
izdarīties.

— To tu saki, nevis es, — mamma iebilda.
— Bet tu taču teici, ka viņš esot vislabākais cilvēks ciemā. 

Teici vai neteici?
— Teicu gan.
— Ja viņš tāds būtu, tad nedzertu.
— Iedzer tikai tad, kad ir beidzis būvēt māju.
— Māju . . .  māju. — Tētis atmeta ar roku.
— Ko tu tā brīnies? — mamma rāmi turpināja, jo viņai bries

mīgi nepatīk ķildoties. — Ja tas būtu gadījies citam vīram, uz 
karstām pēdām apprecētu kadu gaisagrābsli  skuķi. Bet viņš? N ē . . .  
tas ir labs cilvēks, — mamma apņēmīgi nobeidza. — Tu vari 
teikt, ko vien gribi, bet tā tas ir.



Mamma aizvien aizstāv Pētera tēti, kad par viņu iznāk runāt. 
Esmu visādi izprātojies, kāpēc viņa to dara, taču pie istas skaid
rības tā arī neesmu ticis. Varbūt tās šokolādes dēj, ko mamma 
reiz no viņa dabūja? Jo Pētera tētim piemīt ieradums dāļāt šoko
lādi ciema sievietēm, kad viņš ir iedzēris. Kā tajā vakarā pie 
pašapkalpošanas veikala.

«Manas zelta meitenītes, es jūs visas mīlu!» viņš klaigāja un 
apkampa vienu sievieti pēc otras. No viņa naca šņabja un neno- 
rūguša vīna smaka, un es gaidīju, ka kāda viņam uzbrēks un 
aizdzīs projām. Taču sievietes smējās vienā smiešanā un neviena 
viņam neuzbrēca. Arī mana mamma ne.

Tad Pētera tētis attaisīja vecu, apdilušu koferi, sameklēja starp 
visādiem mūrnieka rīkiem šokolādi un deva sievietēm. Bet brīdi 
vēlāk no ciema viņa gala jau skanēja:

«Man ir tāda brūte dota, 
kam ir tirgū sīkumbode . . . »

— Pēter, vai tētis tevi sit?
Viņš pārsteigts mani uzlūkoja.
— Kāpēc lai viņš mani sistu?
— Bet toreiz skolā taču iesita.
— Toreiz es nemācījos.
— Un, kad ir piedzēries, tad arī nesit?
Pēters izbrīnījies purināja galvu.
— Tad viņš pret mani izturas vismīļāk. Kolīdz ienāk istabā, 

tūlīt ver vaļā koferi un dod man šokolādi. Mammai arī dod, taču 
priekš viņas allaž ir nolicis atsevišķi — kabatā. Tādu lielu, ar 
bildi virsū. Tāpēc ka citādāku mamma negrib. Un ir ļoti jautrs. 
Dzied, joko, stāsta man, ko darījis, ko viņam devuši ēst, ko sa-

, ticis. Taču pēc brīža apsēžas, atspiež galvu rokās un klusēdams 
skatās te uz mammu, te uz mani. Un pēkšņi sāk raudāt.

Pēters nosarka, it kā viņam būtu kauns par to, ko pateicis. Es 
viņu pilnigi sapratu. īsts vīrietis nekad nedrīkst raudāt. Ja viņš 
to dara, tad vairs nav vīrietis, bet ir činkstoša bāba. Un kuram 
gan gribas tādu tēvu?

— Bet es domāju, ka viņš tevi sit, — es sacīju tāpat  vien un 
paskatījos uz priekšu, kur aiz pagrieziena parādī jās Pētera māja.

— Tu atkal esi izlaidusi uguni, mamm, — Pēters teica pārme
tošā balsī, kad bijām iegājuši virtuvē. Viņš novilka vējjaku un 
atnesa no blakus istabas siltu, dzeltenu segu. Izklāja to un aplika 
mammai ap pleciem.



Es tikmēr stāvēju pie durvīm, lai spētu tūda|  aizbēgt, ja Pētera 
mamma mestos man virsū. Taču viņa tikai sēdēja pie loga, trīcēja 
no aukstuma un nenovērsdamās skatījās uz vienu un to pašu 
vietu dārzā.

— Labdien, tant! — es pēdīgi pasveicināju.
— Apsēdies! — Pēters norādīja uz krēslu.
— Labdien! — es sveicināju vēlreiz, jo Pētera mamma man 

neatbildēja.
— Nevajag, — Pēters teica. — Mamma nedzird, — viņš pa 

skaidroja.
— Nedzird? — es samulsis nočukstēju.
— Tagad ne, — Pēters’ pavisam mierīgi atsacīja.
Pa to laiku viņš jau bija atvēris krāsns durtiņas un kūra uguni. 

Pēc brīža virtuvē skanēja degošu skalu sprakšķi. Pēters atnesa 
no pieliekamā kartupeļus un sāka mizot.

— Ko tu gribi darīt? — es nesaprašanā jautāju.
— Vārīt pusdienas, ko citu, — Pēters atbildēja ar tādu pašsa- 

protamību, ka man tīri vai elpa aizcirtās. Jo es ēdienu vārīt ne
pratu un uzskatīju, ka nekad arī neiemācīšos, tāpēc ka tas prasa 
lielu pacietību. Lai viņš nedomātu, ka esmu galīgs nepraša, es 
teicu:

— Ļauj, es tev palīdzēšu!
— Nav vajadzīgs, tūlīt būs gatavs, — Pēters atbildēja, un, 

patiesi, drīz bija piemizots jau vesels māla podiņš. Viņš nomaz
gāja kartupeļus, sagrieza šķēlītēs un sarindoja taukos uz plāts. 
Pa vidam vēl ielika kūpinātas desas gabaliņus, pārkaisīja sāli un 
ķimenes un iebāza plāti cepeškrāsnī.

— Tā, tiktāl nu būtu.
— Vai citu ko tu arī māki gatavot? — es vaicāju gluži apstulbis.
Pēters palocīja galvu. Tētīt žēlīgais, bet klasē viņš par to nav

teicis ne vārda! Ja es tā mācētu, noteikti nespētu turēt mēli aiz 
zobiem.

— Kāpēc tu mums to neteici?
— Ko tad? — Pēters nesaprata.
— Ka māki gatavot ēst.
— Kālab man tas būtu jāsaka?
Es netiku gudrs, vai viņš tikai izliekas vai arī nudien neko ne

saprot. Jo klasē taču ir cieņā vienīgi tas, kurš prot kaut ko tādu, 
kas citiem nav pa spēkam. Piemēram, Jožo Stjastnijs gan ir le
cīgs un slikti mācās, taču, ja ir jāaizstāv klases gods, nevienam 
pret viņu nav nekādu iebildumu, jo viņam ir liela mārku kolek
cija. Karols Hrnčians savukārt labi slēpo, Ivans Mojzišs prot 
braukt ar brāļa mopēdu . . .  vārdu sakot, katrs no mums kaut ko
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prot, tikai Pēters neprot neko. Nekrāj ne markas, ne aktieru foto
grāfijas, nemāk ne futbolu spēlēt, ne peldēt.

Un tomēr sava prasme viņam ir. Viņš prot vārīt ēdienu, taču 
nav nevienam to teicis. Droši vien baidījās, ka mēs smiesimies. 
Taču mēs\to nebūtu darījuši. Vismaz es noteikti ne. Cik reižu jau 
netiku lauzījis galvu par to, kā būs ar ēšanu, kad mēs ar Milānu 
laidīsimies mūsu ūdensce|ojumā.

— Kālab man tas būtu jāsaka? — Pēters atkārtoja savu jau
tājumu.

— Tāpat  vien, — es atbildēju, jo nezināju, kā lai viņam to visu 
pasaku.

Kad kartupeji bija izcepušies, Pēters izņēma no bufetes trīs 
šķīvjus, sadalīja ēdamo un uzlika galdā. Pēc tam vēl uzsildija 
pienu un piegāja pie loga, kur tikpat nekustīga kā pirmīt sēdēja 
viņa mamma.

— Nāc, mamm, pusdienas gatavas,  — viņš aicināja un saņēma 
māti pie rokas.

— Labdien, tant! — es atkal sveicināju, kad Pētera mamma 
sēdās pie galda.

Taču viņa arī tagad man neatbildēja. Klusēdama paņēma no 
Pētera dakšiņu, bet, kolīdz bija sākusi ēst, nolika to uz galda un 
teica:

— Pēterīt, atkal tas suns gaudo.
Izbijies palūkojos uz Pēteru, jo nekādas suņa gaudas nebija 

dzirdamas. Pēters, ne vārda neteicis, piecēlās, izgāja priekšnamā 
un tūlīt atkal atnāca atpakaļ.

— Nu tu vari ēst, mamm, suns ir projām, — viņš sacīja un 
piegāja pie mātes. Piepeši noglāstīja viņai matus un pieglaudās 
klāt. — Nebīsties, suns jau ir prom.

Kad bijām paēduši, gājām dārzā novākt ziemas ābolus.
— Pēter, kādēļ tava mamma nav slimnīcā? — es viņam pa

vaicāju, kad bijām nokāpuši no koka, lai sarautos ābolus iebērtu 
grozā.

— Tētis negrib.
— Tur taču viņu noteikti izārstētu, — es tēloju gudro. — Ka

tes tētis nokrita no ceļamkrāna, bet, kad pārnāca no slimnīcas, 
bija atkal pilnīgi vesels.

— Tas ir pavisam kas cits, — Pēters teica. — Mamma jau arī 
bija tur, taču tētis aizbrauca viņai pakaļ. Pirms tam, kad mammu 
uz turieni aizveda, viņš vairākas dienas man skaidroja, ka mam
mai esot jāiet slimnīcā, tur viņai būšot labāk, par viņu pastāvīgi



rūpēšoties, bet tad uzreiz aizbrauca uz pilsētu un atveda viņu 
mājas.

— Un vairāk vinu u& turieni nevedīs?
— Nē.
— Hm, — es dziļdomīgi novilku.
— Taču mamma vienmēr tāda nav, — Pēters pēc laiciņa ieru

nājās. — Iepriekšējo nedēļu viņa izyārīja mums pusdienas. Ar 
viņu ir grūti tikai tad, kad viņai sāk sāpēt galva.

Vairāk es neko neprašņāju, jo jutu, ka Pēteram negribas runāt 
par mammu. Nezin kāpēc sāku tarkšķēt par gumijas laivu un 
braucienu lejup pa Hronu. Kamēr es tā runāju, piepeši pamanīju, 
ka Pēters pārstājis raut  ābolus un kāri ieklausās katrā manā 
vārdā. Man tas varen patika, un, kaut arī bijām vienojušies ar 
Milānu, ka kuģojums būs mūsu «kara noslēpums», es tomēr Pē
teram visu izstāstīju. Tāds jau nu es esmu. Aizvien visu izlieku 
kā uz delnas, kaut gan pēcāk ir dusmas pašam uz sevi. Tagad 
es saērcināts izmetu:

— Tikai tu nevienam nesaki!
— Kam lai es sacītu, — Pēters klusi noteica. Pēc brīža viņš 

ierunājās atkal: — Vai jūs mani arī neņemtu līdzi?
— Tevi?! — Es biju vai mēms aiz pārsteiguma.
— Mani. — Pēters nosarka.
— Tu taču nemāki peldēt.
— Es iemācīšos, — viņš iesaucās. — Un man ir sakrātas  simt 

trīsdesmit kronas. Varbūt jums tās var noderēt.
Fakts, ka var noderēt! Abi ar Milānu esam jau savākuši visu 

makulatūru un lūžņus, cik vien to bija tuvākā apkaimē, taču sa 
lasījies tikai trīssimt kronu. Bet tādai ekspedīcijai, kādā mēs ga 
tavojamies doties, vajag ne vien gumijas laivu — nepieciešamas 
vēl daudz un dažādas citas mantas.

— Nē, mēs tevi nevaram ņemt, — es tomēr stingri teicu.
Pēters saprotoši pamāja ar galvu.
— Redzi, — man negaidot kļuva viņa žēl, — tas nav tik vien

kārši. Tagad tev varbūt gribas braukt, bet ko tad, ja tu vēlāk 
pārdomā? Ko tad?

Pēters atkal piekrītoši pamāja ar galvu.
— Tur jāķeras klāt ar sirdi un dvēseli, — es atkārtoju tēva 

vārdus.
Pēters skatījās uz mani, kā nesaprazdams, ko viņam saka, tāpēc 

es piemetināju:
— Turklāt laiva paredzēta tikai diviem.
Ar to es viņu laikam pilnīgi pārliecināju, jo viņš vairs nebilda 

ne vārda.



Kad bijām sarāvuši krietnu kaudzi ābolu, nesām tos augšā uz 
bēniņiem. Iesākumā es pelēkajā puskrēslā neko nevarēju sare
dzēt, bet.tad, kad acis bija apradušas,  man aiz brīnumiem palika 
mute vaļā. Tadā kā nišā bija uzslieta nelie,!a telts, virs tās pār
vilkts guļamtīkls, bet blakus pie sijas karajas īsta mačete.

— Vai tas viss ir tavs? — es vaicāju, muļķīgi blenzdams uz 
šīm lietām.

— Mans, — Pēters pamāja.
— Kur tu to dabūji?
— Tētis atnesa, — viņš atteica, it kā tas nebūtu nekas sevišķs.
— Tētis? — es lāgā negribēju ticēt.
— Mačeti viņš nopirka, bet telti un guļamtīklu pilsētā bija 

iedevuši tie, kam viņš mūrēja mājas.
Man uzreiz kļuva skaidrs, kāpēc Pēters tā aizstāv savu tēvu. 

Ja manējais būtu tāds, cs ari viņu aizstāvētu. Taču manam tētim 
par puiku darīšanām nav nekādas izpratnes. Par laivu arī neesmu 
viņam neko teicis, jo zinu, ka tad viņš man neļautu to pirkt. 
«Saaukstēsies vēl vai pat ņemsi un noslīksi! Nē, nekādā ziņā! Un 
vispār — kas tās par dumjām iedomām? Ko tu īsti taisies atklāt, 
kad viss sen jau ir atklāts? Vai tik tev neliekas, ka aiz tuvākā 
Hronas likuma inīt indiāņi?» Tie būtu viņa vārdi, tas ir kā likts, 
un vēl viņš uzskatītu, ka man nav viss mājās un es patiesi ticu 
tiem indiāņiem aiz tuvāka Ilronas līkuma. Taču es zinu, ka viņu 
tur nav, toties neapšaubāmi ir kaut kas tāds, ko es vēl neesmu 
redzējis. Tieši tāpēc es gribu braukt pa upi. Un vēl tāpēc, lai vien
reiz taču ari cs varētu sēdēt pie ugunskura un nakti pārgulēt 
telti. Tie, kuri bijuši pionieru nometnē, to jau ir izbaudījuši, taču 
es nekad neesmu tur bijis. Tēvs negrib mani laist, viņam ir bail, 
ka tikai man kaut kas nenotiek.

— Vai tev ir slikti? — it kā no tāluma izdzirdēju Pētera balsi.
— Kāpēc lai man būtu slikti?
— Tāpēc, ka tu nerunā.
Es ielīdu teltī, bet Pēters tikmēr šūpojās guļamtīklā. Pēc tam 

viņš bija teltī, bet es guļamtīklā. Tas bija kaut kas fantastisks! 
Vajadzēja tikai aizvērt acis, un visapkārt jau rēca tīģeri un leo
pardi, bļaustījās pērtiķi un papagaiļi,  sīca knišļu bari.

— Vai tu tos dzirdi? — es uzsaucu Pēteram no guļamtīkla.
— Dzirdu.
— Tīģerus, vai ne?

Kā tad, ka tiģerus, — Pēters to apliecinaja ka pašu par 
sevi saprotamu. — Piekur vēl uguni! — viņš deva rīkojumu.



Bez vārda runas izkāpu no guļamtīkla un piemetu pāris sausu 
zaru ugunskuram, kas dega telts priekšā. Jau noplakušās liesmas 
uzšāvās augstu gaisā un spoži apspīdēja visu nometni.

— Nu kādu bridi būs miers no tiem plēsoņām, — Pēters teica, 
izrāpdamies no telts.

Nosēdējām pie ugunskura līdz vēlai naktij, pārrunādami visu, 
ko bijām piedzīvojuši un kas mūs vēl gaidīja.

Paklau, Pēter, tu tomēr varētu braukt kopā ar mani pa 
Ilronui — es pēkšņi izgrūdu. — Protams, ja tu vēlies, — es pa- 
devigak piebildu.

Peters klusēja, un es jau saku bīties, ka viņš atteiksies. Jau 
iztēlojos, kas tas būtu par neizdevušos kuģojumu Milana kompā
nija. No piedzīvojuma nebūtu ne smakas, tāpēc ka mēs ar Milānu 
nemaz tik labi nesaprotamies.

— Bet kā tad Milans? — Pēters jautaja.
— Viņš būs priecīgs. Viņš noteikti bus priecīgs, ka nav jā- 

brauc, — es apgalvoju.
— Tad es esmu ar mieru, — Pēters teica, un taja pašā mirklī 

es apjautu, ka šogad pirmo reizi gulēšu īstā teltī un sēdēšu pie 
īsta ugunskura.

Kad vakarā pārnācu mājas, mamma sēdēja virtuvē un turēja uz 
pieres slapju mutautiņu. Sapratu,  ka tētis viņu atkal par  kaut ko 
aizkaitinājis, jo tad mamma arvien mēdza tā sēdēt un runāt, ka 
viņai galva vai pušu plīstot no sāpēm.

— Sveiki! — es teicu, taču mamma neatbildēja.
— Vai tev sāp galva? — pavaicāju un tūdaļ briesmīgi pārbi

jos, tāpēc ka atcerējos Pētera māti. Tad piegāju pie mammas, 
mirkli stāvēju nekustēdamies un — pārlaidu viņai ar plaukstu 
pār matiem.

Vēl nekad to nebiju darījis, taču tagad zinu, kāpēc to dara 
Pēters. Jo mamma pacēla galvu, pārsteigta uz mani paskatījās 
un pasmaidīja.

— Nu jau vairs nesāp. Ak tu, mans aizstāvi!
Es pietvīku. Lai mamma to nepamanītu, žigli paķēru atkritumu 

spaini un skriešus izmetos laukā.



P E TA RS Ņ EZN A K O M O V S,  
bulgāru rakstnieks

MŪSU N O S L Ē P U M S

Divus kilometrus no pilsētas, lielaja upes ielocē, tur, kur gaiš- 
zaļais karklājs ir visbiezākais un zāle pat vissvelmīgākajā vasarā 
saglabajas mīksta un svaiga, bija mūsu slepenā pulcēšanās vieta. 
Tur glabājās arī mūsu ieroči — koka šautenes un zobeni, tur, uz 
vedera gulēdami, galvas kopa sabāzuši, mēs lasījām no ilgas 
nēsāšanas azotē saburzītus romānus par pirātiem un cēlsirdīgiem 
laupītājiem. Sai burvīgajā, noma|ajā stūrītī tika nodibināta arī



mūsu «kaujas vienība» — četa, un es vēl atceros to dienu, kad 
mēs, aiz satraukuma trīcēdami, ar manu kabatas nazīti katrs 
iegriezām sev pirkstā un, asinis sajaukuši, zvērējām, ka būsim 
cits citam uzticīgi līdz kapa malai, aizstāvēsim nabagos, bāreņus 
un atraitnes, visiem spēkiem cīnīsimies ar policistiem un dārzu 
sargiem, mūsu nāvīgākajiem ienaidniekiem, un nekad nestaigāsim 
ar meitenēm. Mēs bijām septiņi puikas, pats jaunākais  astoņus, 
pats vecākais — divpadsmit gadus vecs, visi dzīvojām Vecaja 
priekšpilsētā, kur, cieši kopa sablīvējušās, bez dārziņiem durvju 
priekšā, putekļos un netīrumos rindām stāvēja pilsētas trūcīgo 
ļaužu mājeles. Mūsu tēvi lielākoties bija zvejnieki vai ķieģeļfabri- 
kas strādnieki, un tikai es vienīgais varēju sevi uzskatīt, tā teikt, 
par četas aristokrātu. Mans tēvs bija elektrības maksas  iekasē
tājs, tātad garīga, nevis fiziska darba darītājs, turklāt man uz 
lieldienām bija uzšūtas jaunas bikses; šis fakts nekādi nesaderē
jās ar Vecās priekšpilsētas tikumiem, kur bikses pārgāja  man
tojumā no tēva pie dēla un no brāļa pie brāļa.

Mūsu vadonis bija Vanka — pazems, drukns zēns īsi apcirptiem 
matiem un vasarasraibumiem nosētu seju ar strupu degunteli 
vidū. Viņam uz kreisās rokas virs elkoņa bija uztetovēts zils 
enkurs ar uzrakstu «Pārgalvīgais». Tas bija Vankas brāļa — jū r 
nieka meistardarbs, un mūsu draugs ar to briesmīgi lepojās. 
Cetā bija arī augumā garāki un spēcīgāki puikas par Vanku, taču 
par vadoni kļuva viņš, pateicoties savai īsti kaķiskajai veiklībai, 
apķērībai, asajam prātam un mēlei un arī tam, ka viņam bija 
brālis varonis — nevis jūrnieks, bet otrs. Šis noslēpumainais 
otrais brālis jau trīs gadus sēdēja Plevenas cietumā «par poli
tiku», kā mēdza teikt Vanka. Bez tam mūsu vadonim bija vēl 
viena priekšrocība — viņš bija bārenis. Vankas tēvs, pats labākais 
zvejnieks pilsēta, pirms diviem gadiem kādu nakti izbrauca upē 
un vairs neatgriezās. Nākamajā dienā atrada tukšo laivu, bet līķi 
tā arī neizdevās sameklēt.

— Toreiz viņš bija piedzēries, — Vanka stāstīja. — Aiz dvēse
les mokām piedzēries. Iepriekšējā dienā viņu atkal bija izsaukuši 
uz policiju vecākā brāļa dēļ, un, kolīdz palaiduši vaļa, viņš taisnā 
ceļā uz krogu prom . . . Pārnaca mājās nikns, ka bail . . . piekāva 
mammu un mani, bet naktī paklusām piecēlās un aizgāja . . .  Es 
gan to pamanīju, taču ka es varēju z i n ā t . . .  Turklāt biju uz viņu 
dusmīgs par kāvienu . . .  Bet cik jautrs  viņš bija skaidra prātā! . . . 
Kad sāka spēlēt uz mandolīnas tās savas rumāņu dziesmas, kā
jas pašas cilājās uz dejošanu . . .

— Viņš taču mācēja peldēt, — mēs iebildām.
Vanka atmeta ar roku un atbildēja kā pieaudzis cilvēks:



— Es jau jums teicu, ka viņam bija dvēseles mokas. Un pie
dzērušam ir grūti peldēt — smaga galva, velk dibenā . . .

Pēc tādām sarunām Vanka allaž metās kaujā vēl aizrautīgāk, 
ar koka zobenu spīvi kapāja iedomātos policistus, taču mēs redzē
jām, ka zēnam rotaļa nesagadā prieku, jo viņam ir smaga sirds. 
Tādās reizēs pametām savu paslēptuvi daudz agrāk nekā pa
rasti — ilgi pirms saules rieta, kad odu tūkstoši mūs ta ka tā 
aizdzina no turienes.

Vankas māte bija bikla, agri novecojusi, darba un grūtās  dzī
ves saliekta sieviete. Viņa s trādāja skolā par apkopēju un, tā kā 
pēc vīra nāves naudas aizvien nepietika, mazgāja  ari veļu ga l
venās ielas tirgoņiem. Vanka saukāja māti par veco, nemaz viņu 
neklausīja un bieži bija pret viņu rupjš, taču mēs zinājām, ka 
viņš savā veidā to ļoti mīl. Reiz skolas direktors bija uzbrucis 
viņa mātei, sakliedzis, ka viņa izaudzinājusi slaistus un dienas
zagļus, un māte bija pārnākusi mājās raudādama. Sagadījās tā, 
ka arī Vanka bija klāt, kad viņa kaimiņiem stāstīja par piedzīvoto 
apvainojumu. Taja pašā naktī kāds ar akmeņiem izdauzīja direk
tora mājai visus logus. Vainīgo tā arī neatrada, kaut gan notika 
ilga izmeklēšana un uz skolu nāca pat slepenpolicijas aģenti. Vie
nīgi mēs nojautām, kas un kāpēc to izdarījis, un vēl vairāk iemī
ļojām savu vadoni.

1944. gada vasara mūsu pusē bija drausmīgi karsta. Veselus 
divus mēnešus nenolija ne piliens lietus. Nesaudzīgā saule dienu 
aiz dienas karājās  pie balganajām, skaidrajām debesīm, atgādinot 
lielo, blāvo elektrisko spuldzi pilsētas kinoteātra priekša. Mūžveco 
ieliņu bruģi klāja bieza kārta netīru, pelēcīgu putekļu. Kad no 
upes uzpūta vējš, putekļi kupliem mākoņiem cēlās gaisā, līda 
iekšā pa logiem un durvīm un padarīja pelēku visu pilsētu — 
mājas, kokus un cilvēkus.

Un, lūk, kadā no pašām cepinošākajam augusta dienām pilsētā 
a tgadī jās notikums, kas lika cilvēkiem sarosīties. Tieši pusdien
laika ostā piestāja vācu kara buksieris, kas bija atvilcis desmit 
liellaivas. Sīs karavānas krava bija gaužām neparasta. Uz vaļējā 
klāja tieši svelmainajos saules staros cieši cita blakus citai bija 
sarindotas nestuves, un uz tām, asiņainiem, netīriem pārsējiem 
notīti, gulēja bārdaini un nemazgājušies vācieši. Tie vairs nebija 
jautrie un noēdušies karavīri, kādus bijām tos redzējuši pirms 
trim gadiem. Toreiz viņi, līdz viduklim kaili izmetušies, trokšņaini 
mazgājās  pie pilsētas češmāin1, gremoja šokolādi un vakaros

1 Caurule ievadīts un pie izejas ar akmeņiem aplikts vai apmūrēts avots. 
Vienai čežmai var būt pievadīti arī vairaki avoti vai viens avots sadalīts va irā
kas strūklās. (Tulk. piez.)



auroja «Lili Marlen». Tagad uz viņiem bija briesmīgi skatīties, 
taču ilgi vērot mums neiznāca laika. No velkoņa nolēca drūmi, 
nikni vīri ar kāškrusta zīmi uz piedurknēm un, skarbām balsīm 
uzkliedzot, dzina atpakaļ ziņkārīgo pūli. Mūsu pilsētas policisti, 
personiski paša komandanta vadīti, arī metās talkā, plīkšķinot 
nagaikas,  tin drīz no ostmalas bija aizdzīti visi līdz pēdējam 
cilvēkam.

Pilsētā tūlīt sāka klīst baumas. Runāja, ka vācieši esot Rumā
nijā pamatīgi samizoti, ievainotie atvesti no turienes, Rumānijai 
tagad būšot kaput un drīz arī pie mums pūtīšot citi vēji. Galvenās 
ielas tirgoņi pulcējās grupās un ilgi, satraukti  apspriedās par 
kaut ko acīmredzot ļoti svarīgu. Kad tuvojāmies viņiem un pūlē
jāmies saklausīt, par ko tad šie īsti runā, viņi trieca mūs projām 
un pašiem ziņkārīgākajiem nereti tika krietns spēriens pa sēžam
vietu. Vanka jau bija paguvis nez kur uzzināt, ka pilsētas galva 
un garnizona komandieris tūlīt pēc karavānas ierašanās esot a r 
mijas automobilī aizbraukuši uz Rusi.

— Tiem tagad trīc ļipas! — viņš teica un smējās.
Mums gan nebija saprotams, kā tiem abiem varētu tā pēkšņi 

sākt trīcēt ļipas, jo gan viens, gan otrs bija miesās dūšīgs vīrs 
un vai pušu plīsa aiz veselības, taču, ja to sacīja Vanka, tad 
tā arī bija.

Toties mūsu vecajā priekšpilsētā valdīja priecīgs uzbudinājums. 
Cilvēki satiekoties apstājās, spieda roku, it kā būtu kādi svētki, 
smaidīja un jautri  samirkšķinājās. Un, kaut gan mēs, bērni, tikai 
neskaidri apjautām, kas notiek, šis t rauksmainais prieks sagrāba 
arī mūs. Koka zobeniem bruņojušies, devāmies augšup pa šau ra 
jām un līkumotajām ieliņām, un drīz uzliesmoja sīvas kaujas ar 
Jaunās  priekšpilsētas puikām. Un pats dīvainākais bija tas, ka 
kārtībnieks Krūms, kurš citkārt šādās reizēs mūs lamāja un ķēra 
rokā, tagad tikai nolūrēja ar baltu aci, nospļāvās un aizgāja 
garām.

Ievainotos vāciešus novietoja ģimnāzijā.
Mūsu četai tā bija īsta laime. Sākās jauna un aizraujoša spēle. 

Vanka sadalīja mūs patruļās un norīkoja sardzē visapkārt ģimnā
zijai. Patruļu uzdevums bija nepalaist  garām neievērotu neko no 
tā, kas tur notika. Vanka un es bijām «štābs». Iekārtojāmies aiz 
krodzinieces Nedas mājas  pussabrukušā akmens žoga zem kuplas, 
ēnainas aprikozes, un novērotāji nāca mums ziņot par visu re
dzēto un dzirdēto. Tieši pretī «štābam» bija ģimnāzijas parādes 
durvis. Tur stāvēja sardzē padzīvojis vācietis ar dusmīgu, svied
rainu seju, automātu uz krūtīm un dziļi uz acīm uzbāztu bruņu
cepuri galvā. No ķiveres apakšas smieklīgi rēgojās ārā gaļīgs



deguns. Vācietis pie ieejas s taigāja uz priekšu un atpakaļ, tusnīja 
no karstuma, un viņa apkaltie puszābaki smagi  klaudzēja uz 
akmens plātnēm.

— Šitādu dēļ manu vecāko brāli ielika cietumā, — Vanka do
mīgi teica. — Jau  1941. g a d ā . . .  Tas notika R u s ē . . .  Tur vācieši 
arī bija apmetušies kādā skolā, un brālis rakstīja uz žoga, lai 
viņi vācas projām. Labu darbu darīja, taču viņu notvēra . . .  Un 
tāpēc vien iedeva septiņus gadus. Jau trīs gadi, kā aiz restēm.

— Tatad palikuši vēl četri, — es ātri sarēķināju.
— Kas to lai zin, — Vanka noslēpumaini iebilda.
— Kā tad tā? — es brīnījos. — Ja no septiņi atņem trīs, paliek 

četri. To pat zīdainis tev pateiks . . .
— Ko tu saproti no šīm lietām! — Vanka iesmējās un meista

rīgi nospļāvās caur zobiem. Tievā siekalu strūkliņa aizlidoja ve
selus četrus soļus talu.

Mazliet apvainojies par Vankas augstprātīgaj iem vārdiem, es 
arī mēģināju šļircināt pa zobu spraugu, taču no tā nekas neiz- 
naca. Spļāviens izdevās pavisam nožēlojams. Paraudzī jos uz 
Vanku, un man likās, ka viņa sejā pavīd izsmiekls. Sirdī asi 
iedzēla skaudība. Kāpēc Vankam viss tik labi izdodas? — es no
domāju. Kāpēc viņam tā veicas un aizvien viss iznāk tik intere
santi? Nūja, viņam ir divi brāļi . . .  viens sēž cietumā, un viņu 
piemin tikai čukstus, otrs klīst apkārt  pa j ū r ā m .. . Bet kas ir 
man? Vienīgi izlutināta māšele, kas mani allaž nosūdz mammai, 
kad taisos izsprukt no mājām. Nebūtu tas jūrnieks vismaz uzteto
vējis viņam uz rokas to enkuru . . . Taču ar to vien vēl nav bijis 
diezgan, viņš uzdāvinājis Vankam arī Ēģiptes naudu — vienu 
mārciņu, uz kuras uzzīmēts vērsis ar cilvēka galvu. So mārciņu 
Vanka bija iešuvis savam mētelim aiz oderes, un kas zina — 
varbūt no tās arī nāca viņa sasodītā veiksme. Jā, jā, tā tas i r . . .  
citādi kāpēc tad policisti trīsreiz rīkojuši kratīšanu viņu mājā, 
bet pie mums ne reizes?

Un no tā, ka man visas šis brīnišķīgās lietas un pārdzīvojumi 
bija liegti, sametās bezgala žel gan sevis, gan savas garlaicīgas, 
tukšās dzīves.

— Kā gribētos vilkt vienu šim pa ķiveri! — Vankas balss iz
traucēja manas pārdomas. — A tm aksa i . . .  par b r ā l i . ..

Es atskatījos. Vanka bija izņēmis no kabatas kaķeni, ar ko 
mēdza šaudīt  kovārņus uz jumtiem, un izveicīgi virpināja ap 
pirkstu. Vācietis stāvēja ar muguru pret mums, un viņa bruņu
cepure bija teicams mērķis.

— Kas tur l ie l s . . .  ņemsim un ievilksim! — es piekritu un a t
kal izjutu skaudību, ka šī spožā ideja nebija ienākusi prātā man.



Vanka sameklēja akmentiņu, ielika ādiņā, nostiepa gumiju un 
notēmēja. Akmentiņš nošņāca gaisā, un nākamajā mirklī a tska
nēja spalgs, metālisks — klinks! Tiešs trāpījums pa ķiveri. Tur
pmākie notikumi izvērsās galvu reibinošā ātrumā. Vācietis skaļi 
iebļāvās un izstiepās uz vēdera uz ietves plātnēm. Tas bija tik 
jocīgi, ka mēs ar Vanku vai apkritām no lieliem smiekliem. Taču 
jautrības mirklis bija īss. Klusumu piepeši pāršķēla ātrs, ausij 
nepatīkams tarkšķis. Kaut kas aizsvilpa pār mūsu galvām, un no 
aprikozes nobira lapas un zari.

— Šauj! — Vanka gluži bāls nočukstēja. — Ak jē, un pārējie 
arī laukā . . .

Paslējos un palūkojos pāri mūrim. Pa ģimnāzijas durvīm pie
liekušies skrēja arā vācieši ar šaušanai  gataviem automātiem ro
kās un kāškrustu uz piedurknēm, kaut ko klaigāja un metās gu 
ļus uz ielas bruģa. Man pēkšņi saļodzījās kājas un briesmīgi iegri
bējās padzerties. Kas nu bus?!

— Ko stāvi kā stabs! — Vanka iekliedza man ausī. — Fiksi 
aiz mājas stūra! Un tad uz blakus ielu . . .

Kur ņēmu spēkus skriet līdzi Vankam, to es nemāku pateikt.
2iu . . .  žiu . . .  žiu . . .  Virs galvas atkal iesīcās lodes. Vācieši 

bija mūs pamanījuši. Nogriezāmies aiz mājas, pa apašu modei 
pārsviedamies pāri žogam, tad vēl dažiem žogiem, mums aiz mu
guras  iespiedzās sieviete, klaudzēja durvis un logi, negaidot bi
jām izdrāzušies uz blakus ielas, un gaisā atkal bija dzirdama 
pretīgā, sirdi stindzinošā spindzoņa.

— Kam skrej taisni, muļķi! — Vanka sauca man nopakaļ.
— Aiziet pa labi!

Cirtāmies pa labi, jau pavisam skaidri dzirdot, kā klaudz uz 
bruģa dzelzīm kaltie vajātaju papēži. Vēlreiz pārlēcām kaut kā
dam žogam, un tad viss sajuka vienā jukumā. Skrējām cauri 
pagalmiem un pa šaurām ieliņām, nezinādami, kur atrodamies, 
nedz ari kurp drāžamies . . .

Attapāmies tikai mūsu paslēptuvē upes malā. Kā bijām veikuši 
tos divus kilometrus līdz šejienei, ne viens, ne otrs nespējām at
cerēties un arī nevēlējāmies to darīt.

— Vanka! — es pēkšņi iesaucos. — Kas tev tur uz piedurknes?
— Kur?
— Rau, tur . .  . uz kreisās . . .
Vanka paraudzīja ar roku un ielūkojās plaukstā. Ta bija sa r 

kana.
— Ehe-hē, asinis! — viņš pārsteigts teica. — Laikam būšu 

ieskrambāj i s . . .  Oho, vai zini, sāk sāpēt! Rādi redzēt!
Atri pavilku uz augšu viņa kokvilnas krekla piedurkni un izbrīnā



iesaucos. Virs paša elkoņa, tur, kur ziloja uzraksts «Pārgalvī
gais», rēgojās asiņaina brūce, un tā it nemaz neizskatījās pēc 
skrambājuma. Vanka ari ieraudzīja ievainojumu, nobālēja un 
sakoda zobus. Viņam uz pieres izspiedās sviedru lāsītes.

— Vanka, — izbijies teicu, — tas laikam ir no . . .
— Pats  zinu, no ka tas ir, — Vanka mani aprāvā, cenzdamies 

būt mierīgs. — Pietiek blenzt! It kā pirmo reizi redzētu šāviena 
brūci. Labāk ņem un pārsien, citādi vēl iztecēs visas asinis . . .

— Nav ar ko. — Es bezpalīdzīgi raustīju plecus.
— Velc nost man kreklu! — viņš strupi pavēlēja.
Novilku viņam kreklu un visu laiku domāju, ko tad, ja Vanka 

uzreiz nokrīt gar  zemi un .. . nomirst. Lodes b rūce . . .  tas nav 
nekāds joks!

— Plēs strēmelēs!
— B e t . . .  — es svārstījos, — vai māte tevi par to nepērs?
— Ir gan tev prātiņš! — Vanka sadusmojās. —•. Pirmām kār

tām es no viņas noraušos par ievainojumu. Kusties ašāk!
Saplēsu kreklu un neveikli sāku pārsiet roku. Vanka sakoda 

zobus un tikai reizēm, kad vairs nespēja ciest, ievaidējās.
— Stop! — viņš negaidot iesaucās. — Tūda] tin vajā!
Nesaprašanā skatījos uz viņu.
— Tin, tin vaļā! Tā pa sauso nedrīkst. Jāuzkaisa uz brūces 

tabaka . . .  to es dzirdēju no sava vecākā brāļa.
— Kur lai tagad rauj tabaku?
— Klausies! — Vanka teica. — Ej un sameklē mūsu «kasi»! 

Tur vajadzētu būt trim cigarešu galiem . . .
Skrēju pēc «kases» — nelielas koka lādītes, ko bijām ierakuši 

zemē pašā nepieejamakajā kārklaja biežņā. Lādītē glabājās  visa 
vērtīgākā četas mantība. Noskaitīju trīs soļus no koka krustiņa, 
kas mums kalpoja par orientieri, un pagriezos ar seju pret upi. 
Lādīte bija noglabāta piecus soļus pa labi. Izraku to un trīcošiem 
pirkstiem pārcilāju tās saturu. Cigarešu galus atradu zem maisiņa 
ar patronu čaulām un steigšus aiznesu uz pārsiešanas vietu. Kad 
kaisīju tabaku uz ievainojuma, Vanka locījās kā zivs sausumā, 
tomēr ne kliedza, ne vaidēja, jo tad visa viņa līdzšinējā varonība 
nebūtu vairs ne plika graša vērta.

Pēc tam mēs apsedāmies uz krasta, iegremdējām kājas siltajā 
ūdenī un ļāvāmies domām. Saule jau laidās uz dusu, upe vizuļoja 
tūkstoš krāsās. Ka tumša švīka pretī iezīmējās zemais Rumānijas 
krasts. Pa labi rāmi un vienmuļi šķindēja kārklajā izklīdušo govju 
zvārguļi. Bija klusi un mierīgi, un man sāka likties, ka nekādas 
šaušanas un nekādu vāciešu nemaz nav bijis, mēs tikai esam 
aizsnaudušies mīkstajā zāle un redzējuši nelabu, ķēmīgu sapni.



— Labi;, ka nav ķerts kauls, — Vanka pēkšņi pārt rauca klu
sumu. — Slitas te ir sīkums, bet tad iznāktu griezt nost roku . . . 
Varētu jau arī griezt, tikai enkura gan būtu žēl . . .

— Varbūt nevajadzēja to vācieti aiztikt, ko? — es nedroši 
iemetu starpai — Paši savu nelaimi meklējām . . .

— Muļķības! — Vanka atsvieda un mani izsmejoši uzlūkoja.
— Atzīsties, bračkiņ, — tu laikam pamatīgi nobijies?

— Nnnē . . .  kāpēc lai es bītos?
— Atzīsties, atzīsties!
— Bet vai tad tu pats nemaz nenobaidījies?
Vanka pat neatzina par vajadzīgu atbildēt uz šo jautājumu, 

tikai nicīgi atmeta ar veselo roku, it kā gribēdams sacīt: kas man 
ar jums, knēveļiem, ko runāt! Atkal klusējām.

— Tagad tu, protams, izzvanīsi malu malās, kas noticis, — 
Vanka pēdīgi teica.

— N ū j a . . .  Kādēļ man būtu jāizzvana? — Es jutos aizskarts.
— Tādēļ, ka zinu, kas tu par žagatu . . .
— Nemuldi!

Nevienam ne vārda, vai dzirdi? Policijas iecirknī par tādām 
lietām galvu neglauda . . .  Un pamēģini kauc iepīkstēties manai 
ve ca ja i . .  . Zvēri, ka neteiksi!

Es piecēlos, nospļāvos un svinīgi sacīju:
— Lai esmu beigts un aprakts, kamēr izžūst šis spļāviens, ja 

kādam sacīšu kaut vārdu!
Tas bija pats šaušal īgākais zvērests, un mēs to nekad nelaužam. 

Vanka nomierinājās.
— Bet t u . . .  — es jautāju,  — kā tu pateiksi mājās par ievai

nojumu?
— Tā ir mana darīšana,  — Vanka atcirta. — Tev par to maza 

bēda.
Un, brīdi padomājis, piemetināja:
— Ejam atpakaļ uz pilsētu, jā? Tur droši vien iet vaļā j am 

padracis . . .
Piekrītoši pamāju ar galvu, jo man arī gribējās drīzāk- atgriez

ties pilsētā. Ko tur tagad runā? Kas mūs gaida mājās? Vai da 
būsim pērienu, vai arī izdosies kaut kā izgrozīties?

Gājām cauri aprikožu dārziem. Tur mūs neviens neredzēja, tu r 
klāt daudz saistošāk bija līst cauri dzeloņstiepļu žogiem nekā 
maisīt putekļus uz ceļa. Vanka soļoja saviebtu seju, laikam roka 
stipri sapēja, tomēr galvu, par spīti visam, turēja lepni izslietu. 
Skatījos uz viņu un no jauna apskaudu šo laimes lutekli. Vai tā 
nolādētā lode, kaut velns viņu rautu, nevarēja skart mani? Vai 
tikai Vankam vien lemts būt varonim?



Taču tajā pašā brīdī es atcerējos, ka varonībai if arī ēnas 
puse, tāpēc ka tēvi un mātes savus varonīgos bērnus diez ko 
neciena. Iztēlojos, kas notiktu, ja es nostātos tēvam priekšā ar 
pārsietu roku, saplēstā kreklā, un skaudība izkūpēja kā nebijusi.

Kad bijām tikuši līdz pirmajām pilsētas mājām, Vanka pagrie
zās pret mani.

— Tagad mums jāšķiras. Vismaz šovakar mūs nedrīkst redzēt 
kopa . . .  Tu — pa labi, es — pa kreisi! Un ne vārda, vai dzirdi? 
Es negribu, ka mani tevis dēļ dauzītu . ..

Palocīju galvu — kam gan patīk, ka viņu dauza? — un jozu 
mājup. Pie vārtiem dusmīgu seju stāvēja māte ar rīksti rokā.

— Ahā, — viņa teica, mani ieraudzījusi, — te nu viņš beidzot 
ir! Es gandrīz vai prātu zaudēju tās šaudīšanas dēļ, bet šis kā 
nenāk, tā nenāk. Saki, kur tu man blandījies visu dienu?

— Nekur neblandījos, — es atbildēju un apstājos kādu piecu 
soļu atstatumā.

— Kur tu biji šaušanas laikā?
— Kādas šaušanas?
— Ak tu nabaga nevainīgais jēriņš, viņš nekā nezina! Nāc 

tuvāk un skaties man acīs!
Paskatījos mātei acīs, taču tuvāk negāju.
— Kur tu biji?
— Pie upes, kur citur! Mēs ar Vanku makšķerējām . . .
— Hm . . .  bet kā tad tu neesi dzirdējis šaušanu? Vai tik tu 

nemelo?
— Gribi, lai es nobučoju krustu?
— Nav vajadzīgs. Taisies, ka tiec iekšā!
Piesardzīgi aizslīdēju garām mātei un iespruku pagalmā. Viņa 

tomēr paguva vienreiz uzšaut man ar rīksti pa muguru,  taču ta 
bija nevis pēršana, bet tikai tāda pabiedēšana — sak, neceri, ka 
tiksi cauri ar veselu ādu!

Tēvs pārnāca vēlu un uzbudināts stāstīja par sīvu kauju, kas 
notikusi pie ģimnāzijas, un par satraukumu pilsētā.

— Stāsta, ka tur esot piedalījušies arī kaut kādi puišeļi, — 
viņš teica un aizdomīgi uzlūkoja mani. — Kur bija mūsējais?

— Šoreiz, paldies dievam, pie upes, — māte atsacīja. — Citādi 
es šo būtu noslānījusi līku.

Es klusēju. Sados gadījumos klusēšana, kā vēstī tautas  paruna, 
patiešām ir zelts.

īsto šaušanas iemeslu pilsētā tā arī neuzzināja. Mēs ar Vanku 
nosargājām savu noslēpumu. Es to atklāju tikai tagad. Jo, cik 
man ir zināms, pat vissvētākais bērnu zvērests ir spēkā tikai 
desmit gadu.



BRAN K O  ČOPIČS , 
dienvidslāvu rakstnieks

Č ET RI VALDNIEKI

Reiz dzīvoja visuvarenās, svētās un bargās  viņu augstības: 
Francis, Vilhelms, Ferdinands un Mehmeds — četri valdnieki, 
četras dievības uz šīs rūgtās  un zūdīgās zemītes, kura allaž zūd 
zem kājām nelaimes putnam — pavalstniekam.

Bet reiz, kad viņu varenība parplīsa kā pārdurts  gaisa balons, 
tie tika man klāt un piemānīja naivu puiku, lai kaut par dieniņu



paildzinātu savu valdīšanu. Bet es par to dārgi samaksāju — 
lieta gandrīz nonāca līdz pērienam, un viss par baltu velti.

Tagad esmu izaudzis, pieņēmies prātā un draudzējos ar sev 
līdzīgiem — tādiem, ar kuriem pie vajadzības var ari izkauties; 
un, ja tagad dažreiz nonāk līdz pērienam, tas ir manis paša no
pelnīts, un valdniekiem tur nav nekādās daļas.

No manām pirmajām bērnības atmiņām it kā no miglas izpeld 
milzīgas bārdas un nesaprotami kaut ko labsirdīgu murmina; ne
veikli milzu puiši veras apkārt, svētbildes meklēdami, un nepacie
tīgi krustās monotonām roku kustībām.

Tur no kalniem — no Grmeča nokāpj krievu gūstekņi, meža- 
cirtēji, staigā pa mūsu ciemiem pa pusei brīvi, pa pusei slepus, 
meklē ko ēdamu un ar savu parādīšanos itin kā pareģo neparastu 
notikumu tuvošanos.

Izskatās, ka austriešu žandarmi paši slēpjas no krieviem, nevis 
meklē tos. Viņi šķiet dusmīgi un norūpējušies.

Bet Grmeča kalns — smags, viss no akmens — mēmi izspiež 
no savas masas  šos lēnos, bardainos milžus un sūta tos pie manis. 
Es ziņkāri un bez jebkādām bailēm pinos tiem pa kājām un ne
zinu, ko iesākt ar šīm milzīgajām rotaļlietām. Atrāvušies no kal
na, sakustējušies kā lavīna un vairs nevienam nepakļaujas.

Kaimiņos, pie atraitnes Mikas, pa logu var dzirdēt, kā ar skaļu 
rīkli brēkā neredzama būtne.

— Krievēns bļaustās, — saka ļaudis, bet es cieši saspiežu vec
tēva roku, atskatos uz Mikas sētu un prasu:

— Vecotēv, kas tas tāds — krievēns?
— Maziņš krievs, dēliņ.
— Bet vai bārda viņam ir?
— Ko vēl neizdomāsi! Kur lai mazam bērnam rastos bārda?
Esmu pārsteigts, ka krievēns ir bērns (jā, tāpēc jau viņš raud!),

bet it nekādi nenonāk līdz manai saprašanai,  no kurienes varētu 
rasties bērns starp šiem bārdaiņiem. Vajadzētu pajautāt  vectē
vam, bet es nezinu, kā sākt sarunu: tik daudz šeit ir nesaprotama.

Lai izkliedētu miglu, kas valda manā prātā, skrienu uz pļavu 
pie ganiem. Tur viss ir skaidrs, atklāts, saulains, tur bērni bez
rūpīgi sajukuši kopā ar aitām un suņiem.

Starp bērniem, kas gana aitas, visvairāk krīt acīs gaišmataina 
resnīte Draginja, ciema vecākā meita. Uz viņas jau apaļīgajām 
krūtīm mirgo neparasta daudzkrāsaina piespraude, piekārta dzel- 
tenmelni svītrotā lentītē. Uz piespraudes — četras vienādas apaļas 
bildītes metāla rāmīšos, četri valdnieki: sultāns Mehmeds, Francis 
Jozefs, imperators Vilhelms un Ferdinands Koburgs.

Mēs, saprotams, viņu vārdus nezinām, nezinām ari to, no ku
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rienes viņi ir, mēs skatāmies viņu sejās drīzāk izbrīnīti nekā ar 
skaudību, kamēr noskaidrojas, ka viens no valdniekiem ir turks. 
Tad mēs sākam pētīt piespraudi uzmanīgāk un tik piesardzīgi, it 
kā tajā slēptos kaut kas riebīgs, nešķīsts, un ātri atrodam turku 
feskā.

— Lūk, šis, pats pirmais!
Draginja dusmojas un draud:
— Klusāk, jūs tur, atnāks vēl žandarmi!
Tas mūs mazliet atvēsina. Mēs visi baidāmies no žandarmiem. 

Mūsu ciemā viņi parādās kā no citas pasaules — tur, aiz kalniem, 
kur turpinās un bez apstājas  dārd nesaprotamais briesmonis — 
karš.

Visi mēs — pat vismazākie zinām par karu. Tā dēļ raud sievie
tes un sien ap galvu melnus lakatus, ta dēļ ciemā palicis mazāk 
vīriešu, mazāk lopu, baznīcai noņemts zvans un katru dienu pa 
ceļu lejup plūst briesmīgi, līdz šim neredzēti ļaudis: invalīdi uz 
kruķiem, noskranduši nabagi,  bārdaini krievu gūstekņi.

Tagad, kad ik dienas karš katrā mājā piesēžas pie pusdienu 
galda pustukšajām bļodām, ir skaidrs, ka tas tāpat  zaudējis spē
kus un neizvilks ilgāk kā izbadējušies mājinieki, kas tik bailīgi 
veras apkārt. Pat  žandarmi kļuvuši rāmāki, viņi kūst acīm re
dzami, kaut kādā veidā iznīkst un parādās aizvien retāk.

Pa ciemiem noguris velkas deviņi simti astoņpadsmitais gads, 
lēnām rāpjas  un čabinās nobriedušajā kukurūzā nožēlojams un 
vientuļš.

Un tā reiz, kad mēs ar ciema vecākā meitu Draginju pļavā 
ganījām aitas, uz ceļa parādī jās zaldāts tumšu seju un kaklā 
pakartu roku. Viņš apsveicinājās ar mums un ņēmās drūmi blenzt 
uz piespraudi.

— No kurienes tev tas draņķis?
— Kāds draņķis? — apmulst meitene, kurai pat prātā neienāk, 

ka tas attiecas uz viņas dārglietu.
— Nu šitas, šitas! — Zaldāts baksta ar pirkstu valdniekus, bet 

meitene, pavisam apmulsusi, neuzdrošinādamās pat elpot, atzīstas:
— To man tētis iedeva.
— Tad nu gan atradis, ko tev iedot, — šos ēzeļus! — zaldāts 

izgrūž caur zobiem un dodas tālāk, drūmi blenzdams uz lauku 
pusi.

Mēs ilgi nevaram attapties. Apkaunotā Draginja pat neiedomā
jas  par žandarmiem, bet es samulsumā novēršu acis no viņas 
piespraudes.

Cik reižu agrāk netiku sapņojis par šo nepieejamo dārgumu: 
likās — turu to uz delnas un no laimes vai elpa aizraujas; zau
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dēju gan valodu, gan saprātu, nebiju spējīgs pakustēties, kur nu 
vēl mesties skriet un paziņot visai pasaulei savu prieku.

Kas noticis? Kāpēc šis pretīgais zaldāts uzēdies manu tīkojumu 
skaistajam objektam?

Neviens man neatbildēja uz šo kutelīgo jautājumu. Nāca garām 
svešs, drūms zaldāts; nepietika ar to, ka nebija zināms viņa 
vārds, no kurienes viņš nāk, uz kurieni dodas, bet viņš vēl ne no 
šā, ne no tā nolamāja visskaistāko rotaslietu, kādu vien man 
gadījies redzēt visā īsajā gana mūžā.

Pēc šī drūmā zaldāta no neredzama cauruma kā no pārpilnības 
raga sāka birt dažādi ļaudis un notikumi, viss sajuka raibā un 
bļaurigā masā. Cilvēkus mēs uzmanīgi nopētījām, iegaumējām un 
apspriedām, bet notikumi (parasti  kaut ko par tiem tikām dzirdē
juši) mums tā arī palika nesaprotami nostāsti, kas nezin kāpēc 
uztrauc pieaugušos.

Atgriezās mans tēvs no austroungāru pulka — arī ar kaklā pa 
kārtu roku, un es sākumā nodomāju, ka visiem zaldātiem jābūt 
pārsietai rokai un kaklā jākarājas dvielim, ka tās gluži vienkārši 
ir uniformas sastāvdaļas. Arī man pašam sagribējās kļūt par 
zaldātu, tādēļ apsēju ap kaklu kaut kādu lupatu un pabāzu zem 
tās roku; mans vectēvs, to ievērojis, bija tā pārsteigts, ka pat 
aizmirsa mani norāt. Runādams ar mani pusbalsī, viņš ātri no
rāva ne laimīgo. «formu» un tikai tad sadūšojās pasacīt skaļi:

— Kauns un negods, tu par savu tēvu ņirgājies!
Lūk, vēl viens pārpratums! Man ne prātā nenāca smieties par 

tēti, tāpēc kļuva tik bēdīgi no šī nepelnītā apvainojuma, ka sāku 
raudāt,  un visiem mājiniekiem nācās ilgi noņemties, kamēr es 
nomierinājos.

Pec tēva atgr iešanās cauri mūsu ciemam gāztin gāzās zaldātu 
pūļi. Laikam jau kaut kur bija pavērusies milzu sprauga. Rokas 
visiem kareivjiem bija veselas, un tikai tagad es sāku saprast,  
ka manam tēvam roka patiešām sāp.

Ātri paklīda baumas par kara beigām. Vai tas aizgāja kaut 
kur vai gluži vienkārši pazuda, tā arī netiku izdomājis līdz g a 
lam, bet, kad vienā jaukā dienā ciemā parādī jās pavisam citādi 
zaldāti — serbu brīvprātīgie, es pavisam apjuku un nevarēju neko 
saprast  šinī troksnī un sajukumā. Vīrieši bija kā bērna prātā: 
vicināja karodziņus, apskāvās, raudāja,  bet pēc dažām stundām 
jau pļēguroja un dziedāja pilnā kaklā:

«Tēvocis Pero jāj baltā zirgā . . .»
Dziedājām arī mēs, bērni, par šo tēvoci Pero, un es katru dienu 

gaidīju viņu parādāmies uz Potkalinjes ceļa. Viņš, saprotams, tā



ari neparādījās  un neapmierināja manu ziņkārību, bet pavisam 
no citas puses, no kuras es nevienu negaidīju, atbrauca mans 
tēvocis Nidžo, serbu brīvprātīgais, un mūsu mājā pēkšņi sacēlās 
tāds  jandāliņš, raudas, murmināšana un skraidelēšana, ka līdz 
dziļai naktij es nekādi nevarēju atjēgties un saprast,  kas notiek. 
Visi šķita tiktāl apstulbuši, ka pat mani pabāza zem deguna ne
pazīstamam, nogurušam karavīram ar paziņojumu, ka esmu viņa 
krustdēls, un pie tam mani tā lielīja un glaudīja, sacīja viņam, 
cik esmu gudrs, līdz sāku šaubīties, vai tas esmu es pats. Sast in
dzis no brīnumiem, es pārstāju rotaļāties, nelēkāju un netrokšņoju. 
Biju ierāvies kaktiņā un tik tikko elpoju. Ko citu man atlika darīt, 
ja biju tik gudrs puisītis!

Nākamajā dienā, kas arī sākās ar uzslavām manām prāta spē
jām, es jautri  pilnās burās traucos uz pļavu un tur tūlīt sadūros 
ar ciema vecākā meitu Draginju. Nepacietībā kaisdams palielīties 
ar savu tēvoci, jau pavēru muti, kad pēkšņi ievēroju, ka viņai uz 
krūtīm vairs nav lieliskās piespraudes. Nebiju Draginju redzējis 
veselu nedēļu un nolēmu, ka viņa piespraudi pazaudējusi.

— Draginja,  kur tu esi likusi'tos — valdniekus?
Viņa kaut ko paskandināja, roku iebāzusi dziļajā jakas  kabatā, 

un viltigi pavērās man sejā.
— Vai tad tev tās sagribejies, vai?
Itin kā negribētos! Es beidzos nost aiz ziņkārības, bet šis j au 

tājums un viņas piemiegto acu dzēlīgais skatiens lika man neuz
ticīgi saausīties.

— Gribi, es tev to atdošu?
— Ek, t u ! . . .
Es ne sevišķi uzticējos viņai, biju pat nedaudz nobijies, bet 

man vēl reiba galva no vakardienas neparastajiem notikumiem, 
kuros man bija atvēlēta īpaša vieta (mūsu gudrais puisītis!), 
tāpēc es bez sevišķām pūlēm noticēju brīnumam. Un kāpēc gan 
ne? Brīnumi nāca no kaut kurienes, kur beidzās tumšais,  garla i
cīgais karš, un tieši tagad tie neapturami ielauzās it visur — 
līdzīgi nevaidamajam rudens vējam.

— Te ta ir, ņem!
Viņas pastieptajā plaukstā kā brīnums spīdēja piespraude ar 

četriem valdniekiem. Brīnums bija noticis ātrāk nekā manos sap
ņos. Apžilba acis, aizrāvās elpa. Bijos pakustināt roku, lai bur
vība neizzustu bez pēdām.

— Nebaidies, nemānos. Man viņa sen apnikusi, tagad paprie
cājies tu.

Viņa ar mokām piestiprināja piespraudi manam raupjajam tēva 
kažokam, atkāpās un skatījās, acis samiegusi.



— Ak, kā tev tā piestāv, — īsts puisis!
Vakar — gudrs puisītis, šodien jau īsts puisis, kam te neno- 

reibtu galva! Es skrienu uz otru ganību galu pa apburtu pasauli, 
starp klusām, labsirdīgām govīm, kuras neapdraud manu bagā
tību, četri valdnieki lēkā un skan man uz krūtīm — mūžam dzīvā 
mūzika, kas pavada manu laimi. Esmu jau tālu, jau neaizsniedzams 
ciema vecākā meitas devīgajai rokai. Mana bērnišķīgā viltība iz
devusies, jo es taču pamatīgi nobijos, ka tikai meitene nepārdomā 
un nepaņem piespraudi atpakaļ.

Sis rīts man bija t rauksmains, nemierīgs un draisks. Baidījos 
iet pie pārējiem bērniem un visu laiku slaistījos apkārt a izaugu
šajiem dzīvžogiem, nepacietīgi gaidot, kad mani sauks pusdienās 
un beidzot atradīšos drošā vietā.

Ieskrējis mūsu pagalmā, uzreiz ieraudzīju vectēvu, tēvu un 
tēvoci. Pirmais manu rotu ievēroja tēvocis Nidžo un jautri  uz
sauca:

— Ei, pagaidi, cilvēkbērns, parādi, kas tev tur ir! Ordeni, vai, 
saņēmi?

Nostājos viņa priekšā laimīgs un sakautrējies. Skaidrs ka 
diena — ar tādu rotu var būt tikai cilvēkbērns, nekas cits.

Pēkšņi, man par vislielāko pārsteigumu, vectēvs sadrūma,  no
bālēja un vēsi noprasīja man gluži pārvērstā balsī:

— Kur tu to ņēmi, nelaimes gabals?
Nodomāju, ka vectēvs mani tur aizdomās par zādzību, un stei

dzīgi šļupstēju:
— Vecākā Draginja iedeva, zvēru pie dieva!
— Redzi, kā, devīga kļuvusi! — atriebīgi nošņāca vectēvs.

— Atdeva tev, kad viņi jau izgāzās, kad viņus sakāva mans 
krustdēls Nidžo.

Tēvocis Nidžo nodrebēja, izdzirdot pieminam savu vārdu, aplī 
koja tuvāk manu piespraudi un paklakšķināja ar mēli kā par kau 
ko neizbēgami zudušu.

— C u š š . . .  bija un nav, samalām viņus lupatu l ēve ros . . .  A 
ai, puisīt, ko tad tu — vai esi pēdējais zaldāts no viņu armijas?

Nezināju, ko viņam atbildēt. Man bija skaidrs tik daudz, ka 
esmu izdarījis kaut ko nelabu.

Paveros tēvā, kas drūmi šķielēja uz manu rotu un klusēja. Arī 
tēvocis nekustējās ne no vietas. Sis uzvarētājs stāvēja stingri, 
plati izpletis kājas un pašapmierinati pastiepies augšup, par ve
selu pēdu paceldamies pāri savam parastajam augumam.

Tikai vectēvs nekādi nevarēja nomierināties. Pienāca man klāt, 
it kā grasītos cirst pļauku, norava piespraudi no atloka un aiz



svieda tālu pāri žogam sakņu dārzā, kas bija aizaudzis ar da
džiem un citam nezālēm.

— Se tev tavi valdnieki, tur viņu vieta!
— Ko, un Francim arī? — bēdīgi paironizēja tēvs, zinādams 

mūsu vecajo vājību pret seno Austrijas imperatoru.
— Francis ir nomiris, — miermīlīgi paskaidroja vectēvs, tad 

pagriezās pret mani un padraudēja: — Pamēģini tikai vēl kaut 
ko tādu atstiept! . . .

Kaut ko tādu! Laime vēl, ka valdnieki ne katru dienu gāžas no 
troņiem, citādi ar mani, naivo, būtu beigas.

Nākamajā dienā viss bija tā, it kā nekas nebūtu noticis. Tē
vocis Nidžo man iemācīja jaunu dziesmiņu, un es pa galvu pa 
kaklu metos uz ganībām pie citiem bērniem. Tur mēs aurojām 
pilnā rīklē, kā nu katrs prata:

«Ēzelis bļauj neapnicis,
Tas ir Vilhelms, peļķē ticis . . .»

Skaidra lieta, man pat prātā neienāca, ka Vilhelms ir viens no 
tiem četriem.

Atnāca arī ciema vecākā meita Draginja. Viņas dzeltenais la
katiņš bija rotāts ar šauru sarkanbaltzilu lentīti — kā serbu 
karogs. Uz krūtīm — jauna piespraude, mazāka par veco. Šinī — 
mirdzošs, ovāls karaļa Petara portrets smalkā metāla rāmīti.

— Skaties, tas ir mūsu karalis! — viņa lielās.
Es neuzticīgi aplūkoju sirmbārdaino tēvoci kažokādas cepurē 

un katram gadījumam turos no tā tālāk. Kā lai zina, varbūt viņa 
dēļ iznāks vēl kāds tracis, var vēl pa ausi dabūt.

Tā arī stāvu maliņā, pametis rotaļu, un negribīgi veros augšup 
uz mūsu mājām. Krēslo, drīz snigs. Bet mani četri nogāztie un 
nicināmie valdnieki klusē un rūs tur, aiz augstā žoga, biezajā, 
nolīkušajā zalē.

Kas par lietu? Nezinu, un pajautāt  nav kam. Vectēvs tāds kā 
uztraucies, tēvs — drūms, bet tēvocis Nidžo taču pats sakāvis 
valdniekus.

Pirmoreiz dzīvē es jutu, kā kaut kas liels, tumšs un draudīgs 
pārsoļoja pasaulei, nobīdot katru lietu no ierastās vietas, un lielu 
pārmaiņu aukstā dvaša kā ēna pieskārās arī manai mazajai, 
bērnišķīgajai sirdij.



IV L IN S  VO, 
angļu rakstnieks

UZVARĒTĀJS DABŪ VISU

1

Kad misis Kcntai-Kamberlendai piedzima pirmais bērns (tas 
notika kāda dārgā Londonas klīnikā), Tūmpārkā uz pakalna de
dzināja ugunskuru; tas aprija trīs mucas darvas un milzum daudz 
malkas, taču reizē iznīcināja arī pakalna zajo augu segu, jo 
uguns pa sauso zāli ātri līda uz priekšu, bet uzticīgie rentnieki 
bija parak apdzērušies, lai spētu uguni apdzēst.



Māte un bērns taisnā ceļa no klīnikas svinīgi devās uz muižu. 
Šim notikumam par godu ciema ielā plīvoja karogi un augstie 
iebraucamie vārti bija tā izpušķoti ar dzīvības koku zaļajām vīt
nēm, ka gandrīz nebija saskatāmi. Fermeriem gan šeit, Tūmpārkā, 
gan otrā Kentu-Kamberlendu muižā Norfolkā tika sarīkots svētku 
mielasts, un visi bez skopošanās ziedoja naudu, par ko jaundzi
mušajam nopirkt sudraba paplāti.

Kristību dienā viesus cienāja dārzā ar tēju. Būt par krustmāti 
aizmuguriski bija piekritusi princese, ar kuru saistīja as insrad
niecība, un mazuli nokristīja par Zervēzu Peregrinu Mauntdžoju 
Sentjfistasu — visu ģimenes hronikās sastopamo slavenību 
vārdos.

Ceremonijas laikā un pēc tam, saņemot dāvanas,  jaundzimu
šais izturējās vienaldzīgi un ar pašcieņu, tādējādi likdams klāt
esošajos galīgi nostiprināties tām augstajām domam,^kas tiem 
jau bija radušās  par viņa talantiem.

Pēc tējas notika uguņošana, bet pēc uguņošanas dārzniekiem 
sākās smaga nedēļa, kamēr visu sakopa. Kentu-Kamberlendu 
dzīve nesteidzīgi ritēja agrākajās  sliedēs, un gandrīz divus gadus 
viss bija labi, līdz misis Kenta-Kamberlenda, sev par lielu nepa
tiku, pārliecinājās, ka atkal gaida bērnu.

Otrais bērns piedzima augusta ne visai izskatīgā, laikmetīgi 
celtā namā, kas bija noīrēts vasaras  sezonai austrumu piekrastē, 
lai Zervēzs paelpotu dziedinošo jūras gaisu. Misis Kenta-Kamber
lenda izmantoja vienīgā vietējā arsta pakalpojumus; viņu kaiti
nāja ārs ta laucinieciskā izruna, tomēr viņš, ķēries pie sava uzde
vuma, apliecināja sevi daudz zinošāku par Londonas speciālistu, 
kas bija saņēmis Žervēzu.

Visu apnicīgo gaidību laiku misis Kenta-Kamberlenda dzīvoja 
cerībā, ka viņai piedzims meita. Viņa domāja, ka 2ervēzs, kuram 
nebija sevišķi atsaucīga sirds, jaukas un mīļas divus gadus jaunā
kas māsiņas ietekmē kļūs maigāks. Meitene sāks rādīties sabied
rībā tieši tad, kad viņš brauks mācīties uz Oksfordu, un paglābs 
viņu no divām vienlīdz briesmīgām sliktas sabiedrības galējībām, 
kas draud jaunam cilvēkam šai vecumā, — no huligāniem un 
grāmatu tārpiem. Viņa brauks pie brāļa uz universitāti svētku 
reizēs un vedīs līdzi apburošas draudzenes. Misis Kenta-Kam- 
berlenda to visu jau bija izdomājusi.

Dzemdējusi otru dēlu, viņa nosauca to par Tomasu, pēc tam 
visu atlikušo laiku līdz pārbraukšanai  mājās  centās domāt vie
nīgi par gaidāmo medību sezonu.



2

B rā ļ i auga spēcīgi un ne ar ko īpašu neizcēlās.  Gandr īz  vai 
vienīgā atšķi rība,  ka Zervēzs bija divus gadu s  vecāks par Tomasu.  
Abi bija rudmataini ,  drošsi rdīgi  un reizumis uzvedīgi.  Nedz viens, 
nedz ot rs  nebija apvelt īt s ar  pārāk smalku dvēseli,  mākslinieka 
ta l antu  vai apziņu,  ka netiek sapras ts .  Abiem bija s tingri  iepotēts, 
ka Zervēzs ir ga lvenais  ģimenē,  ka viņš vai rāk  zina un ir lielāks 
augumā.  Misis Kenta-Kamber lenda bija ta i snīga  sieviete, un, ja 
abiem gadī jā s  pa s t rā dā t  nedarbus ,  Zervēzs kā vecākais saņēma 
bargāku sodu. Tomass  pār liecinājās,  ka palikt  ēnā ir visnotaļ  iz
devīgi — tas v iņu paglaba  no neskai tāmu,  sīku uzvedības normu 
ievērošanas,  kuras noteikti  bija jāpi lda  Zervēzam.

3

Sept iņu gadu vecumā Toms klusībā sāka dedzīgi sapņot  par .  
ro taļu automobili  — tik lielu, ka taja varētu iesēsties un, minot 
pedāļus,  braukāt  pa dārzu.  Va ir ak as  nedēļas viņš ik vakaru  un 
gandr īz  vai kat ru rītu cītīgi lūdza dievu, kaut  šis sapnis  piepildī
tos. Tuvojās  ziemassvētki.

Zervēzam bija ponijs,  un viņu bieži ņēma līdzi medībās.  Toms 
g a r a s  s tundas  pavadī ja  vienatnē,  un visas viņa domas nemitīgi  
nodarbinā ja  automobilis.  Pēdīgi  viņš  šo noslēpumu uzticēja tēvo
cim. Sis tēvocis nepirka d a r g as  dāvanas ,  it sevišķi berniem (jo 
nebija bagāts ,  tomēr sev neko nel iedza),  taču viņu a izkust ināja 
māsasdē la  apsēstība.

«N abaga  zēns,» viņš nosprieda,  «redzams, viss labākais tiek 
vecākajam brālim.» Un, atgriezies Londonā,  nopirka Tomam au to 
mobili. Sūt ī jums pienāca dažas  dienas p irms ziemassvētkiem, un 
to nolika otrā s tāva  kambar ī  kopā ar  ci tām dāvanām.  Z iemas
svētku priekšvakara misis Kenta-Kamberlenda dāva nas  pārlūkoja.

— Cik jauki! — viņa sacīja,  las īdama dāv anām  pieliktās ap 
sveikuma kartes.  — Cik jauki!

Automobilis bija krietni lielāks par  parē jām dāvanām.  Tas  bija 
koši sarkans ,  ar prožektoriem, tauri  un rezerves riteni.

— Nē, patiesi,  cik jauki no viņa puses! — viņa sacīja.
Tad ieskat ījās  apsveikuma kar tē  uzmanīgāk.
— Ir nu gan tas  Teds izklaidīgs! Viņš  uzrakstī j is ,  ka automo

bilis domāts  Tomam!
— Šeit. ir vēl g rām a ta  mis teram Zervēzam, — aukle sacīja,  p a 

sniegdama  misis Kentai -Kamber lendai  paciņu ar apsveikuma



karti, uz kuras bija rakstīts: «Žervēzam vislabākie novēlējumi no 
tēvoča Teda.»

— Skaidrs, kartes būs sajaukuši veikalā, — misis Kenta-Kam- 
berlenda noteica. — Viņš taču nevarēja sūtīt automobili Tomam. 
Šāda rotaļlieta maksā sešas vai septiņas mārciņas.

Viņa apmainīja apsveikuma kartes vietām un nokāpa lejā uz
manīt, kā tiek rotāta eglīte, juzdamās ļoti apmierināta, ka izlabo
jusi acīm redzamu kļūdu un nokārtojusi visu pēc taisnības.

No rīta zēniem parādīja dāvanas.
Tev gan ir laimējies, 2er! — sacīja Toms. — Vai drīkstu ar 

to pabraukties?
— Jā, tikai uzmanīgi. Aukle saka — tas maksājot bargu naudu.
Toms aplaida pāris loku pa istabu.
— Vai es drīkstu dažreiz to iznest dārzā?
— Jā. Tu vari vizināties, kad es būšu medībās.
Pēc pāris dienām viņi uzrakstīja tēvocim pateicības vēstules.
Zervēzs rakstīja:

«Mīļais tēvoci Ted! Paldies par brīnišķīgo dāvanu! Dāvana ir 
brīnišķīga. Ponijs ir vesels. Es līdz brīvlaika beigām vēl došos 
medībās.

Skūpstu. Zervēzs.»

«Mīļais tēvoci Ted! (Rakstīja Toms.)
Liels paldies par brīnišķīgo dāvanu! Es tieši tādu biju kārojis. 

Vēlreiz liels paldies!
Sirsnīgi skūpstu. Toms.»

«Tik vien? Tavu nepateicīgu zeņķi,» tēvocis Teds nodomāja un 
nolēma, ka turpmāk tērēs naudu apdomīgāk.

Bet Zervēzs, braukdams uz skolu, sacīja:
— Tom, vari ņemt automobili sev.
— Kā, vai pavisam?
— Jā. Šī rotaļlieta domāta mazajiem.
Šī augstsirdīgā žesta dēļ Toms sāka mīlēt un cienīt brāli vēl 

vairāk nekā līdz šim.
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Sākās karš, un zēnu dzīvē notika lielas pārmaiņas. Pretēji paci
fistu pareģojumiem karš viņus nepadarīja nervozus. Gaisa uz
lidojumus Toms ilgi atcerējās kā savas bērnības laimīgākos brī 
žus — skolniekus modināja nakts vidū, lika ietīties segās un



steidzīgi doties uz pagrabu ,  kur ekonome, briesmīgi jocīga sie
viete flaneļa halā tā ,  deva viņiem dzert  kakao ar  biskvītiem. Reiz 
netālu no skolas  tika notriekts cepelins,  un zēni, saskrē juši  pie 
gu ļamis tabas  logiem, vēroja,  kā tas,  sār tu  liesmu apņemts ,  lēnām 
krita lejup. Pav isam  jaun iņais  skolotājs,  kas veselības dēļ bija 
atzī ts  karadienes tam nederīgs ,  lēkāja tenisa laukumā,  saukdams:  
«Tā viņiem ar i  va jag ,  bērnu s lepkavām!» Toms savāca  «kara relik
viju» kolekciju, kurā bija vāciešu trofeju bruņucepure ,  š rapneļa  
šķembas,  avīzes «rTimes» 1914. gada 4. aug us ta  numurs ,  pogas,  
kokardes  un pat ronu čaulas,  un viņa kolekcija skolā tika atzīta 
par  labāko.

Notikums, kas  pilnīgi pārmainī ja  brā ļu attiecības,  bija tēva 
nāve — viņš  krita frontē 1915. gada sākumā.  Viņi tēvu t ikpat  kā 
nepazina un izturē jās pret  viņu vienaldzīgi.  Viņi dzīvoja laukos, 
bet tēvs, būdams apakšnama loceklis, daudz laika pavadī ja  Lon
donā. Pēc viņa a iz iešanas  armijā viņi tēvu bija redzējuši  tikai 
trīs reizes. Viņus  izsauca ārā  no s tundām,  un direktora sieva 
viņiem paziņoja par  tēva nāvi.  Viņi drusciņ par au dāj a ,  jo to no 
viņiem gaidī ja,  un dažas  d ienas  skolotāji  un skolas biedri iz turē
jās  pret  viņiem uzsvērti  saudzīgi  un godbijīgi.

Not ikušās pār ma iņas  īstā būt ība viņiem atklā jā s  tikai pirmo 
brīvdienu laikā. Misis Kenta-Kamber lenda uzreiz bija kļuvusi j ū 
t īgāka un taupīgāka.  Viņa bieži izplūda asarās ,  ko ag rāk  netika 
darījusi ,  un, piekļāvusi Zervēzu pie krūt īm,  vaim anā ja :  «Manu 
naba ga  puisēn, tev nav vai rs  tēva!» — vai arī  sad rūmusi  uzsāka 
valodas  par  man to juma nodokli.
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Sis mantojuma nodoklis gadiem ilgi skanēja  mājās  kā v a d 
motīvs.

Kad misis Kenta-Kamber lenda izīrēja Londonas namu un s lē
dza vienu muižas dzīvojamās m ā jas  spārnu,  kad samaz inaja  kal 
poņu skaitu,  a t s t ādam a  tikai četras,  bet dārzniekus tikai divus, kad 
a tmeta ar  roku puķu dārziem, kad vai rs  nelūdza paciemoties uz 
laukiem savu brāli  Tedu, kad pārdeva gandr īz  visus zi rgus,  bet 
mašīnu izmantoja  vienīgi izņēmuma gadījumos,  kad vannā  vai rs  
netecēja kars ts  ūdens,  kad nebija j aunu  tenisa bumbiņu,  kad 2er- 
vēza novalkātās  drēbes vairs  nelīda Tomam mugurā ,  kad viņa 
at teicās apmaksāt  Toma «papi ldu izdevumus» skolā par ga ldni e
cības s tundām  un par  pienu, ko izsniedza s tarp p i rmajām un o t r a 
jām brokastīm,  — tam visam par iemeslu bija man to juma no 
doklis.



— Tas viss Žervēza labā, — viņa paskaidroja .  — Kad viņš 
pā rņ em s īpašumus,  es vēlos, lai viņš tos saņem brīvus no nodok
ļiem, kā savā laikā tos bija saņēmis  tēvs.
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Žervēzs  ies tājās  I tonas  skolā tai pašā  gadā,  kad krita tēvs. 
Tomam vajadzēja  uzsākt  mācības  pēc diviem gadiem,  taču tagad,  
kad visur tika ievērota taupība,  misis Kenta-Kamber lenda izsvīt
roja viņa vārdu no skolnieku sar aks ta  un klauš inaja  paziņas ,  ce
rēdama sameklēt  citu skolu, kas nebūtu  tik ievērojama un dā rga  
kā s lēgtās  skolas.

— Arī tur  nemāca sliktāk, — viņa sacīja,  — pie tam šāda skola 
ir piemērotāka zēnam,  kam pašam vajadzēs  izlauzt ceļu dzīvē.

Skolā Tomam neklā jās slikti. Tā bija pā rāk vienmuļa,  pārāk 
jauna,  gaiša,  t īra, pr iekšzīmīga un plaukstoša,  jo pēckara gados  
s t rauj i  p ieauga nepieciešamība pēc vidējās  izglī tības,  — vispār 
«pilnīgi piemērota zēnam,  kam paš am  vajadzēs  izlauzt ceļu 
dzīvē».

Viņš  sad raudzē jā s  ar  vai rākiem skolniekiem, kurus  v iņam n e 
ļāva brīvdienās  aicināt  pie sevis mājās .  Viņš ieguva balvas  pel 
dēšanā un rokasbumbā,  šad tad spēlēja kriketu rezerves ko m an 
das  sas t āvā  un bija vada komandier is  mi li tāro apmācību laikā; 
pēdējā mācību gada  viņš  nokar toja sag a ta v o šan ās  eksāmenus  un i
versitātē,  kļuva par  in ternāta  vecāko un iemantoja sava priekš
nieka uzticību; priekšnieks a t saucās  par  viņu ļoti labi. Astoņpa
dsmit gadu vecumā beidzis mācību kursu,  viņš pameta  skolu bez 
jebkādas  vēlēšanās  to kādreiz apmeklē t  vai sat ikt ies ar klases 
biedriem.

Zervēzs šai laikā mācījās  Oksfordā Krais tčērčas koledžā. Toms 
a izbrauca  pie viņa ciemos, taču grezni  tērptie I tonas  audzēkņi ,  
kas  mūžīgi di rnēja brā ļa istabās,  viņu a tbaidī ja un nomāca.

Zervēzs bija B u l in gdona1 biedrs,  šķieda naudu  un dzīvoja pats 
sav am priekam. Viņš sar īkoja pie sevis goda mielastu,  taču Toms 
pie galda  visu laiku klusēja,  daudz dzēra,  lai apslēptu kau t r ī 
gumu, bet pec tam nolīda tumšā paga lm a  stūrī,  kur ilgi vēma. 
Otrā  dienā viņš  a tgr iezās mājās  v isnomāktākajā  garas tāvokl ī.

— Nevar  teikt, ka Toms a izrautos  ar  zinātnēm,  — stās t ī ja 
misis Kenta-Kamber lenda saviem draugiem.  — Tas,  protams,  ir 
labi. Ci tādi  varbūt  vajadzētu  upurēties  un dot viņam augstāko 
izglītību. Bet tā — jo ā t rāk  viņš nostās ies  uz kājām,  jo labāk.

1 B ulingdons  — s tu d en tu  m ednieku klubs.



Tomēr izrādī jās ,  ka «nostādīt  Tomu uz kājām» nav  nemaz tik 
viegli. Man to juma nodokļa laikā misis Kenta-Kamber lenda bija 
zaudējus i lielu skai tu paziņu.  Tagad viņa veltīgi meklēja kādu, 
kurš  varētu Tomu «iekārtot». Augs tākā  grāma tvežu  skola, mui t 
nīca, nekus tamā īpašuma pā rdošanas  aģentūra ,  Sit i ja — no vi 
siem šiem padomiem bija jāa tsakās .

— Nelaime tā,  — viņa paziņoja,  — ka zēnam nav t ieksmes pēc 
kaut  ka noteikta.  Viņš  ir no tiem cilvēkiem, kurš  var būt noder īgs  
jebkurā  nozarē;  meis tars  visās lietās, taču,  saprotiet ,  v iņam  nav 
kapi tāla
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Aizritēja augusts ,  septembris,  oktobris;  Zervēzs atkal bija Oks 
fordā un ta gad  jau  dzīvoja ēr tā dzīvoklī I la ist r ī tā,  bet Toms a iz
vien vēl s laist ī jas  pa māju  bez darba.  Diendienā viņi abi ar  māti  
sēdās  pie brokastu un pusdienu galda ,  un misis Kenta i-Kamber- 
lendai ar  visu v iņas  nosvērto raks turu  aizvien grū tāk  bija paciest 
dēla mūžīgo klātbūtni.  Viņa pati  aizvien bija ar  kaut ko a izņemta  
un -šausminādamās krita izmisumā,  ja,  mājas  rūpju nomākta,  uz 
dū rās  j au n āk a jam  dēlam,  kad šis lamzaks  gu lšņāja  mazajā  vies
istabā uz dīvāna vai, atbalst īj ies ar elkoņiem pret  te rases  mūra  
m argām ,  bezmerķīgi  raudzī jās  paz īs t amajā  ainavā.

— Vai t iešām tev nav ko dar ī t? — viņa gaudās .  — M āj ās  nekad 
net rūkst  daramā.  Man ne mirkļa neatl iek brīva laika.

Bet, kad reiz Tomu ielūdza ciemos pie kaimiņiem un viņš,  a t 
griezies mājā,  nebi ja paguvis  pārģērbt ies  pusdienām,  viņa sacīja:

— Tev gan,  Tom, būtu vajadzēj is  a t ras t  -tam laiku.
Citreiz viņa piezīmēja:
— Ir ļoti bīstami,  ja tavā vecumā jauns  cilvēks pierod s lais t ī 

ties bez darba.  Tas  atstā-j sliktu iespaidu uz viņa morālo seju.
Negaidot  viņa a tcere jās  kādu paradumu,  kas  bija iedibinājies 

ar is tokra tu muižās :  sas tādī t  bibliotēkas katalogu.  Tūmpārkā  d a u 
dzas  paaudzes ,  kurām nekad nav  bijis sevišķas  intereses par  li te
ra tūru,  sava laikā izveidojušas plašu,  putekļiem klātu g ra ma tu  
krātuvi ;  bija arī  katalogs ,  ko XIX gads imta  vidū kāda a t tāla 
radiniece,  t rūcīga vecmeita,  bija sas tādī jus i  kār t īgā ,  sīkā rok
rakstā.  Kopš tā laika plauktos  gandr īz  nekas nebi ja nācis  klāt 
un nekas  netika kust ināts  no vietas,  tomēr misis Kenta -Kamber 
lenda nopirka beicēta ozolkoka skapīt i ,  arī dažas  kast ītes ar  k a r 
tī tēm un lika Tomam pār numurēt  p lauktus un kat ra i  g rā mata i  
ievest divas  kar tī tes  — vienu ar  autora uzvārdu un otru ar  no
saukumu.



Ar šādu gr āma tu  s is temat izāci ju zēnam darbs  bija nodroš ināts  
i lgam laikam;  tāpēc viņa varen noskai tās ,  kad pēc daž ām  dienām,  
bez br īd inājuma ieskatī jusies bibliotēkā, lai pārbaudī tu ,  kā viņš 
tur  s frāda ,  ieraudzī ja,  ka v iņas  dēls zviln atzveltnī ,  saslēj is  kā jas  
uz kāpnēm,  un aizraut īgi  lasa.

— Cik es esmu priecīga,  ka tu šeit esi a t radi s  kaut  ko in tere
santu! — viņa sacīja tadā  balsī,  kurā j au tā s  pavisam maz prieka.

— Zini, tā tik t iešām ir in teresanta  lasāmviela,  — Toms sacīja,  
sn ieg dams  viņai gramatu .

Tā bija ar  roku rakst ī ta  d i enasgrāmata ,  kuru spāņu kara  laikā 
raks tī j i s kāds  pulkvedis Džespers  Kamberleņds .  Dienasgrāmata i  
nebija sevišķas  l i terāras vērtības,  arī  ģene rā l š t āba  kritika n e p a r ā 
dīja angļu  komandējošā  sas tāva  s t ra tēģi ju ja unā  gaismā,  taču 
autora s t ās t ī jums vērpās  raiti,  bez izpušķojumiem,  dienu no die
nas  un manuskr ip ta  lappusēs  g labājā s  laikmeta smarža.  P a s t a r 
pām gad ī j ās  arī  jocīgas  anekdotes  un spilgti  apraks ti :  lapsu m e
dības  pie Toresas  Bedras  aiz f ranču nociet inājumā līnijas,  pus 
dienas  virsnieku lokā, kurās bija klāt hercogs Velingtons , ga t av o 
šan ās  dumpim,  kas vēl nav minēts vēs tures grāma tās ,  Badaho- 
sa s  s tu rmēšana;  gad ī j ās  vietas,  kurās  bija sa raks t ī ta s  neķī tr ības 
par  spānietēm un goddevīga prā tošana par  tēvzemes mīlestību.

— Varbūt  to derētu izdot, — Toms ieminējās.
— Diez vai. Tomēr 2ervēzam noteikti  to parādīšu ,  kad viņš 

atbrauks .
P a g a id ā m  Tomam ar  šo a tk lā jumu ra d ās  jau na  interese par 

dzīvi. Viņš šo to izlasīja no tā laika un savas  dzimtas  vēstures.  
Džespers  Kamberleņds,  kā Tomam izdevās noskaidrot ,  bijis j a u 
nākais  dēls un vēlāk emigrēj is  uz Kanādu.  Arhīvā a t r a d ās  viņa 
vēstules.  Vienā no tām viņš raks tī ja par  savām precībām ar kato
lieti, un bija skaidrs,  ka tādēļ sanidies  ar  vecāko brāli.  Lielajā 
viesistabā minia tū rg leznu vitrīnā,  kuras  nebi ja ieraks tī tas  k a t a 
logā, Toms a t ra da  skaista,  ci r ta ina karav ī ra  port re tu un, izstrī
dējis Velingtona armijas  formas  tērpus,  pār l iecinājās ,  ka šis vīrs 
ir d ienasg rām atas  autors.

Pēc kāda laika Toms savā apa ļ īgajā ,  gāzel īgajā  rokraksta uz 
d ienasg rām atas  lappušu m a lām  sāka rakst ī t  a tsevišķas  piezīmes. 
Māte vēroja viņa darbu ar  neslēptu atzinību.  Viņu priecēja,  ka 
dēls ar kaut  ko nodarbojas,  priecēja,  ka viņš in teresē jas  par  savas  
dzimtas  vēsturi .  Viņa jau sāka bažīties,  ka, nodevusi zēnu skolā 
«bez t radīci jām», ir izaudzinājus i  viņu par  sociālistu. Kad īsi 
p irms ziemassvētkiem Tomam gadī j ās  darbs , viņa pati ķērās  pētīt 
dēla piezīmes.



— Esmu pār liecināta,  ka Zervēzu tas  briesmīgi interesēs,  — 
viņa sacīja.  — Iespējams,  ka viņš pat  izlems šo manuskr ip tu  p a 
rādīt  kādam izdevējam.
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Darbs,  kas gad ī j ā s  Tomam, nesolī ja tuvāka jā  laikā tikt pie ba 
gāt ības ,  taču,  kā sacīja viņa māte,  tas  tomēr bija sākums. Viņš 
brauks  uz Vulverhemtonu un tur  pētīs automobiļu t irdzniecības 
ābeci. Vispi rms viņam būs j ās t radā  divi gadi  rūpnīcā,  bet  pēc 
tam,  ja v iņš  būs  izrādī ji s šai pasākumā spējas,  viņu pārcels uz 
Londonu,  uz kādu izstāžu salonu. Alga sākumā — trīsdesmit  pieci 
šiliņi nedēļā.  Māte šai summai  pielika klāt  vēl mārciņu.  Viņam 
tika sameklēts dzīvoklis pi lsētas  nomalē  virs augļu  veikala,  un 
Zervēzs atdeva viņam savu veco divvietīgo automobili ,  ar ko b r a u 
kāt uz darbu un šad tad  svētdienās  apciemot mājiniekus.

Vienā no šādiem apciemojumiem Zervēzs v iņam paziņoja pat ī 
kamu vēsti: kāds  Londonas  izdevējs izlasīj is d ien asgrām at u  un 
uzskatī ji s pa r  iespējamu to publicēt.  Pēc pusgada  g rām a ta  iznāca 
ar  nosaukumu «Angļu virsnieka d ien asg rām at a  spāņu kara  laikā. 
Rediģējis,  piezīmes un biogrāfisko apceri  raks tī j i s Zervēzs Kents- 
Kamberlends».  Pret t i tulā bija glīti iespiesta tās  pašas  miniatūr- 
g leznas  reprodukci ja,  tekstā ievietota manuskr ip ta  lappuses  foto
kopija,  vecmodīga gravī ra  ar Tūmpārkas  m ā jas  at tēlu un Pi reneju 
pussala s  kara darbības  karte.  Tika pārdoti  ap mēram divi tūkstoši  
eksemplāru par  d ivpadsmit  ar  pusi šiliņu gabalā ,  ses tdienas  un 
svētdienas avīzēs parādī jās  dažas  labvēl īgas  recenzijas.

«Dienasgram ata»  nāca klajā daž as  d ienas  pi rms tam,  kad Zer
vēzs kļuva pi lngadīgs.  Viņa dz imšanas  diena tika svinēta krāšņi  
un ilgi, un svinības  noslēdzās  ar  balli,  kurā bija jāierodas  arī 
Tomam.

Viņš bija devies ceļā pēc da rba  un, tik tikko paguvis  uz. pus 
dienām,  a t ra da  mājās  kādus t rī sdesmit  viesus un pārs te idzošas  
pārmaiņas .

Toma istaba bija ierādī ta kādam viesim («Tu taču uzkavēsies 
šeit t ikai vienu nakti,» māte  paska idroja ) ,  Tomu nosūt īja p ā r n a k 
šņot uz lauku viesnīcu, kur viņš pā rģē rb ās  sveču gaismā šaurā  
istabelē virs dzertuves ; pusdienās ieradās  ar  nokavēšanos ,  mazliet  
izspūris un sēdēja s tarp  divām jauk ām  mei tenēm,  kurām nebija 
ne jausmas ,  kas  viņš tāds  ir, un kuras arī nepapūlē jās  to no 
skaidrot.  Dejas notika uz terases ,  ko Londonas  dekoratori  bija



pārvēr tuš i  l īdzīgu Vestendas  viesistabai.  Toms nodejoja dažas  
dejas  ar jaun iņa jām  kaimiņienēm,  kuras pazina kopš bērnības.  
Viņas  izvaicāja Tomu par Vulverhemtonu,  par  rūpnīcu.  Nā kam ajā  
rīta v iņam bija agr i  jaceļas,  un pusnakt ī  viņš a izlavījās  uz savu 
viesnīcas istabeli.  Viss vaka rs  v iņam šķita neiedomājami  g a r la i 
cīgs. Jo viņš bija iemīlējies.
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Toms bija gribēj is lugt mātei  a t ļauju  ierasties ballē ar līgavu, 
bet pec tam,  lai ari cik ļoti bija iemīlējies, at teicās no šīs domas.  
Meiteni sauca Gledisa Kratvela.  Viņa bija divus gadus  vecāka 
par  Tomu,  kupliem, zeltainiem mat iem,  kurus  viņa pati  mazgā ja  
reizi nedēļa un žāvēja vir tuvē virs gāzes;  dienu pēc m a zg ā ša n as  
tie bija ļoti gaiši  un zīdaini,  bet nedēļas beigās  kļuva tumšāki  un 
mazliet  taukojās .  Viņa bija kār t īga meitene, laipna,  pa tstāvīga,  
neizlut inata,  ne pārak gudra ,  pietiekami jaut ra ,  taču Toms n e 
maldī jās  — viņš sap ra ta ,  ka Tūmpārka  viņa neiederēsies.

Viņa s t rādā ja  tai pašā rūpnīcā,  kur Toms, kantori.  Toms 
ievēroja viņu jau o t ra jā  dienā: •viņa gaja pāri  paga lm am  precīzi 
pi rms darba  laika sākuma — bez cepures  (mat i bija mazgāt i  
iepriekšēja d iena) ,  vi lnas  kostīmā, kuru pati bija uzadījusi .  Toms 
uzrunāja  viņu ēdnīcā,  pa la izdam s sev pa priekšu pie letes, — tāds  
bruņnieciskums rūpnīcā bija kaut  kas nepieredzēts.  Un tas,  ka 
Tomam bija pašam sava mašīna,  viņu izcēla citu jauno s t rādnieku 
vidū.

Izrādī jās,  ka viņi dzīvo gandr īz  vai blakus, un drīz vien Toms 
ik ritu brauca  viņai pakaļ un vakarā  veda viņu uz mājām. Ap
turēj is  mašīnu viņas  vār tiņu priekšā, viņš  notaurē ja,  un meitene 
skrēja v iņam pretī pa dārza  celiņu. Pienāca pavasaris ,  un v aka 
ros viņi devas  izbraukumos pa Vorikšī ras  zaļaj iem laukiem. J ū 
nijā viņi sader inājās .  Toms līksmoja, brīžam vai pamira aiz lai
mes, taču sarunu ar  māti  joprojām atlika. «Galu gala es neesmu 
Zervēzs,» viņš centās  sevi pārliecināt.  Tomēr sirds dzi ļumos viņš 
zināja,  ka nepa t ikšanas  tik un tā nepaies secen.

Gledisa piederēja pie tam apr indām,  kuras bija pa ras ts  ilgs sa 
der ināšanas  laiks. Laulības  viņai šķita kaut  kas visai tāls. Sade 
r ināš anās  nozīmēja vienīgi to, ka viņi ar  Tomu drīks tēja oficiāli 
pavadīt  kopā brīvo laiku. Gledisas  māte,  pie kuras viņa dzīvoja, 
labprāt  pieņēma Tomu ar šādiem noteikumiem: pēc diviem gadiem,  
kad viņš būs  dabūj is  darbu Londonas  izstāžu salonā,  varēs pado
māt  ari  par  kāzām.  Turpret ī  Tomam nebija ieaudzināta  tik liela 
pacietība. Viņš ierosināja sa laulā ties  rudenī.



— Tas butu jauki,  — Gledisa sacīja tā, itin kā runa butu par 
laimestu loterijā.

P a r  savu ģimeni  Toms viņai gandr īz  neko nebija stāstī jis.  Viņa 
nojauta,  ka tie dzīvo greznā namā,  taču reāli sava l īgavaiņa 
ģ imenes  dzīvi meitene nespēja iztēloties. Viņa zināja,  ka pas tāv  
kaut kada «augs tākā  sabiedr ība» un ta jā  ir hercogienes un m a r 
ķīzi, tos viņa bija redzējusi  žurnālos  un filmās. Zināja,  ka ir 
direktori a r  lielām algām.  Bet ar  to, ka pasaulē dzīvo tādi cilvēki 
ka Zervēzs un misis Kenta-Kamber lenda un uzskata  sevi par  gluži 
citādiem cilvēkiem nekā viņa,  — ar to Gledisai  vēl nebija gadī jies 
saskart ies.  Kad iepazīšanās  galu galā notika, misis Kenta-Kam- 
ber lenda bija pati  laipnība,  un Gledisa atzina,  ka viņa ir ļoti 
jauka veca lēdija. Taču Toms sap ra ta ,  ka tuvojas  katast rofa.

Protams,  par to nevar  būt  ne runas ,  — misis Kenta-Kamber- 
lenda sacīja.  — Mis, kā viņu tur  sauca,  kā redzams,  ir gluži 
kār t īga  meitene,  taču savā stāvokli tu nevari  domāt  par precībām. 
Turklāt ,  — viņa piebilda balsī,  kas necieta iebildumus,  — nea iz
mirsti  — ja ar Zervēzu kaut  kas notiks,  tu kļūsi viņa mantinieks.

Pēc tam Tomam lika aiziet no automobi ļu rūpnīcas  un a t rada  
viņam darbu ai tkopības  ferma Austrāli ja.
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Apgalvot ,  ka nākamajos  divos gados  misis Kenta-Kamberlenda 
aizmirsa savu jaunako dēlu, būtu netaisni.  Viņa raks tī ja Tomam 
katru  mēnesi un uz ziemassvētkiem sūt ī ja rū ta inus  mutautus .  S ā 
kuma Toms ļoti skuma un vēs tules no viņa pienāca bieži, bet, kad, 
pam azām  pieradis pie jauna j i em dzīves apstākļ iem,  viņš sāka r ak 
stīt retāk, misis Kenta-Kamberlenda to neņēma pie sirds.  V ēstu 
les, kas pienāca no Toma, bija ga ras ;  viņa nolika tās malā,  lai 
izlasītu kādā vaļ as  brīdi, un gad i j as  — nozaudēja  tās,  tā arī 
nepaguvusi  atplēst  vaļā.  Taču,  kad paziņas  viņai vaicāja,  kā To
mam klājas,  viņa, pat  acu nepamirkšķinājus i ,  atbildēja:

«Lieliski. Un, zināt,  v iņam tur ļoti patīk.»
Viņai bija milzums citu da r īš anu  un reizēm gadī jās  arī s a r ū g 

tinājumi . Zervēzs t ag ad  bija T ūmparkas  saimnieks,  un no kādre i 
zējas s t ingrās  kār tības,  ko viņa bija ieviesusi, va i rs  nebija ne 
miņas.  Stallī  s tāvēja seši dārgi  jā jamzirgi ,  zālāj i  bija nopļauti ,  
visas gu ļamis tabas  izvēdinātas  un uzkoptas,  bija nākušās  klāt 
ja u n as  vannasis tabas ,  tika pat ievadī tas s a runas  par  peldbaseina 
iekartošanu.  No ses tdienas  līdz pi rmdienai  māja  bija pilna viesu. 
Pa r  nieka naudu tika pārdoti  divi Romneja un viens Hopnera 
portrets.



Misis Kcnta-Kamberlenda to visu vēroja gan ar  lepnumu,  gan 
ar bažām.  īpaš i  vērīgi  viņa pētī ja bezgala daudzās  j aunavas ,  kas 
viesojās pie viņiem, un viņu t irdīja nemi t īgas  un pr e t runīgas  bai 
les, ka Žervēzs vai  nu apprecēsies,  vai arī  neapprecēsies.  Gan 
vienā, gan  ot rā gadī jumā draudēja  briesmas.  Zervēzam bija v a j a 
dzīga dižciltīga, izglī tota un bag ā ta  sieva, kurai  būtu nevainojama 
reputāci ja un kura būtu vēlīga pret  misis Kentu-Karnberlendu;  
a t r as t  v iņam tādu dzīves draudzeni  nebija viegli.

Visi zemes īpašumi , kas kādreiz tika ieķīlāti, lai samaksātu  
m an tošanas  nodokli,  t ag ad  bija izpirkti,  bet dividendes ienāca ne 
regulāri ,  un, lai gan misis Kcnta-Kamberlenda,  kā viņai patika 
izteikties, «nekur iekšā nejaucas»,  tomēr pa ras tā  ar itmēt ika un 
pašas  pieredze muižas  pā rvald īšanā  lika viņai  apjaus t ,  ka ilgi 
dzīvot tik izšķērdīgu dzīvi Zervēzs nevares.

Nesdama tādu rūpju  nas tu,  misis Kcnta-Kamberlenda,  protams, 
daudz domaja  par  Tūrnpārku un ļoti maz  par  Dienvidaust rā li ju.  
Un, dabiski,  v iņa ju tās  sat riekta,  kad no Toma pienāca vēstule ar 
ziņu, ka a tva ļ inā jumā viņš ieradīsies Angl ija kopā ar l īgavu un 
nākamo sievastēvu; vēl va i rāk  — ka viņš  jau a t rodas  ceļā, raks ta 
no tvaikoņa un Londona iebrauks  pēc d ivām nedēļām.  Ja  misis 
Kenta-Kamberlenda butu uzmanīgi  lasījusi  Toma iepriekšējās vēs
tules,  tad būtu a tradusi  ta jā s  māj ienus  par j au n a j ā m  interesēm 
viņa dzīvē, taču dēla vēstulēs viņa lasīja visai pavirši ,  kālab šī 
ziņa viņai nāca pilnīgi negaidī ta,  turklāt  nepatīkama.

— Tavs  brāli s drīz būs Anglijā.
— Vareni! Kad?
— Viņš  ved sev līdzi l īgavu — fermera meitu. Un pašu fermeri. 

Viņi ieradīsies pie mums.
— Vai, cik neinteresant i!  Uzrakstīsim,  ka mes remontē jam katlu 

māju.
Zervēz, vai t iešām tu nesaprot i,  ka tas  ir nopietni?

— Tad izgudro kaut ko! Lai a tbrauc  nākamajā  mēnesī.  Mums 
agr i  vai veļu jāielūdz Inkaridži,  tad  arī pie reizes visu nokārtosim.

Galu galā tika nolemts,  ka Zervēzs sas taps ies ar  atbraucēj iem 
Londonā,  iegūs par viņiem priekšstatu un paziņos mātei,  vai v i 
ņus drīkst  ielūgt kopā ar Inkaridžu laulato pāri.  Viņš  uzkavējās  
Londona veselu nedēļu,  un māte  nevarēja vien viņu sagaidī t .

— Kas ir? Kāpēc tu nerakstīj i?
Kāpēc? Es nekad nerakstu.  Un kas v ispār  ir noticis? Vai 

esmu aizmirs is  kādu apsveikt  dz imšanas  dienā?
— Nemuļķojies,  Zervēz! Es runā ju  par jaunavu,  kura medī 

Tomu. Vai viņu tu redzēji?



— Ak par to? Ja,  es biju pie viņiem uz pusdienām.  Toms nav 
nošāvis greizi. Gaišmate ,  apaļīga,  acis ka pogas,  raksturs,  spr ie
žot pēc ārienes,  piemīlīgs.

— Bet kā viņa runā . . .  ar aus tra liešu akcentu?
To gan nemanīja.

— Bet tēvs?
Uzpūt īgs  tī tars.

— Bet vai viņu var  sēdināt  pie viena galda  ar  lēdiju Inkaridžu?
— Un kā vēl. Tikai viņi neatbrauks.  Viņi apsolī juši  paviesoties 

pie Kazmiem.
— Ko tu saki, cik dīvaini! Jā ,  s tarp  citu, Arčijs Kazms kādreiz 

bija ģenerā lgubernators .  Tas  taču nozīmē, ka viņi kaut  kadā ziņā 
ir no mūsu apr indām.  Kur viņi apmetušies?

— Pie Klaridža.
Tad jau viņi ir bagati  turklāt .  Tas  ir interesant i.  Šovakar  

pat aizraks tīšu  viņiem.
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Pēc t rim nedējām viņi ierādās.  Misters Makdugals ,  l īgavas  tēvs, 
bija kalsns  liela augu ma vīrs, valkaja pensneju un interesē jās  par 
stat ist iku.  M akdu ga la m  piederēja zemes īpašumi , sal īdzinājumā 
ar kuriem Tūmpārka viņam šķila tāds  jauks  zemes gabal iņš .  Viņš 
nelika to manī t,  nelielījās, taču s tat is tiķa kaisl ība minēja p ā r 
steidzošus  skai t |us .

— Vai Besija ir jums vienīgais bērns? — misis Kenta-Kamber- 
lenda pavaicāja.

Jā,  viņa ir man a vienīgā meita un mantiniece,  — misters  
Makduga ls  atbildēja,  bez v i lc ināšanās ķerdamies  pie lietas. — Jūs  
droši vien interesē, ko es varu  dot viņai pūrā.  Diemžēl precīzi 
atbildēt  uz šo jau ta jumu nav manos  speķos. Pie mums gadā s  
ražīgi  gadi,  misis Kenta-Kamberlenda,  bet gadās  arī neražīgi.  Tas  
a tkar īgs  no apstākļiem.

Taču pat neražas  gados  ienākumi,  jādomā,  ir pieklājīgi?
Neražas  gadā,  — misters Makduga ls  sacīja,  — pat  tik sliktā 

gadā,  kāds  ir pašreizējais,  t īrs ienākums,  atrēķinot  kār tē jos  izde
vumus,  apdroš ināšanu,  nodokļus un amort izāci ju,  svār s tā s  no (Mi
sis Kenta-Kamberlenda klaus ī jās a izturētu elpu.) . . . piecdesmit  
līdz piecdesmit diviem tūkstošiem mārciņu.  Es apzinos,  ka skaitlis 
ir visai aptuvens,  taču pateikt  precīzāk pašreiz nav iespējams 
pēdējie dati  vēl nav ienākuši.

Besija bija viens vienīgs smaidu un lēnprā tības  iemiesojums. 
Viņa jūsmoja  par visu.



— No tā dveš senatne,  viņa ner imās  daudzināt ,  aplūkodama 
gan  romāņu baznīcu Tūmpārkā,  gan Viktori jas  laika sienu apšu 
vumu bi l jarda istabā,  gan centrālapkuri ,  ko Zervēzs tikai nesen 
bija ierīkojis. Misis Kenta-Kamber lenda izjuta pret meiteni a iz
vien lielākās simpāt ijās.

«Noslīpēt v iņas  manieres  nebūs  grūti ,» viņa nosprieda.  «Tikai 
nezinu,  vai viņa būs piemērota Tomam . . .  to gan nezinu . . .»

Makduga l i  viesojās če t ras  dienas, un atvadot ies  misis Kenta- 
Kamberlenda ļoti lūdza viņus a tbraukt  vēlreiz un paciemoties 
ilgāk. Besija bija sa jū smā par visu, ko viņa bija redzejusi.

Ja  mes te varētu dzīvot, — viņa sacīja Tomam jau pi rmajā 
vakarā ,  — šai burvīgajā ,  s ena tn īga jā  nam ā  . . .

— Ja,  dārgā ,  nebūtu slikti. Protams,  te viss pieder Zervēzam, 
bet ari es vienīgi šeit esmu juties pa ī s tam mājās .

— Kā aust rālieši  Anglija.
— Tieši tā.
Viņa vēlējās  redzēt gluži visu: veco māju  ar s tāvo jumtu,  kura 

bija kalpojusi  saimniekiem līdz XVIII gadsimtam,  kad tika uz 
celts j au n a i s  — tagadē ja is  nams ( tagad  vecā māja  s tāvēja  tukša,  
necila un neērta,  vienīgi skumju brīžos misis Kenta-Kamberlenda 
iztēlē pavadī ja  ta jā  savas  vecumdienas);  dz i rnavas  un akm eņ la uz
tuves;  fermu, kura Makdugaliern šķita niecīga un šaura  kā Noasa 
šķirsts.  Visas  šis vietas viņiem izrādīja Žervezs.

— Viņš pazīs t  muižu daudz labāk nekā Toms, misis Kenta- 
Kamber lenda paskaidroja.
'  Pabū t  vienatnē ar l īgavu Tomam t ikpat ka neizdevās.  Reiz, 
kad viņi visi sēdēja viesistabā,  s a runas  ievirzījās par  viņu kāzām. 
Toms paj au tā ja  Besijai,  vai tagad,  kad viņa pabijusi  Tūmpārkā ,  
viņai nav radusies vēlēšanas laulāt ies  nevis Londonā,  bet šeit, 
lauku baznīca.

— Neko neva jag  izšķirt steiga,  misis Kenta-Kamberlenda 
toreiz sacīja.  — Ļauj Besijai  visu apskatī t .

Pēc T ūm pārkas  Makduga l i  devās uz Skotiju aplūkot  senču pili. 
Misters  Makdu ga ls  bija pamat īgi  izpētījis savus  radurakstus ,  
laiku pa laikam saraks t īdamies  ar  radiniekiem, bet t ag ad  bija 
nolēmis pats  personiski ar viņiem iepazīties.

Besija raks tī ja visiem Tūmpārkas  iemītniekiem. Tomam viņa 
raks tī ja ik dienas,  bet vakaros,  kad viņai nenaca miegs milzīgajā 
gul ta,  ko viņai bija ieradījuši  at tālie radinieki,  viņas  sirdī  pirmo 
reizi iezagas vieglas  v i l šanās  un šaubu jūtas.  Aust rā li jā Toms 
viņai  bija šķitis vai rāk nekā neparas ts .  Viņš bija tik uzmanīgs ,  
cēlsirdīgs,  labi audzināts .  Seit, Anglija,  viņš it ka nobālēja.  An
glijā visi šķita tādi.



Un vel viņai ne i zgāja  no p rā ta  m ā ja  — gluži tāda,  kadu viņa 
bija iztēlojusies ista angļa  namu:  gan šis jaukais  minia tūrparks ,  
mazāks  par  tūkstoš  akriem, gan mīkstā zale, gan sūnām klātais 
akmens . Toms labi iederējās šai mājā ,  pat pārāk labi — viņš s a 
plūda ar to un kļuva it ka par  daļu no fona. Galveno vietu ieņēma 
2ervēzs  — līdzīgs Tomam, taču skaistāks,  t ikpat  valdzinošs,  taču 
iespaidīgāks.  Nespēdama a tga iņā t  šīs domas,  viņa grozījās no 
vieniem sāniem uz otriem cietajā,  ne līdzenajā  guļvietā,  kamēr 
spra iš ļo ta jā  Viktor i jas  laika torņa  lodziņā iespīdēja rīta gaisma.  
Šis tornis,  par  spīti visam neērt ībām,  viņai aplam patika — no tā 
dvesa senatne  . . .
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Misis Kenta-Kamber lenda bija enerģiska sieviete. Nepagā ja  ne 
desmit d ienas  pec Makdu ga lu  a izbraukšanas ,  kad viņa ar  uzvaru  
a tgr iezās  no īslaicīga brauciena uz Londonu. Pēc pusdienām,  p a 
likusi vienatne ar  Tomu maza ja  viesistabā,  viņa sacīja:

— Uzmini,  ko es šodien satiku? Gledisu.
— Gledisu?
— Gledisu Kratvelu.
— Ak dievs, kur tu varēj i  viņu sas tapt?
— Tas  gadi jas  gluži nejauši ,  — mate noteica. — Viņa tagad  

s t rādā  Londona.
— Un kā viņai klājas?
— Viņa izskat ī jās  ļoti iabi. Šķiet, kļuvusi vēl skaistāka.  — Ie s tā

jās  īss klusuma bridis.  Misis Kenta-Kamber lenda cītīgi izšuva ar 
vi lnas dzīparu d īvāna spilvena pārvalku.  — Tu zini, man s  d ā r 
gais,  es nekur iekšā nejaucos,  taču man ne vienu reizi vien ienācis 
pra ta ,  ka tu ne visai  labi esi izturējies pret  Gledisu.  Es  zinu, 
daļēji  ari pati esmu vainīga,  bet jūs abi bijāt  tik jauni,  un nāko t
nes izredzes jums bija tik n e s k a i d r a s . . .  Es nospriedu,  ka daži 
nošķirt ības  gadi  būs laba parbaude jusu mīlestībai.

Liecies mierā,  esmu pārliecināts,  ka viņa jau  sen mani  a iz
mirsusi.

— Nē, Tom, tu maldies.  Viņa likās man ļoti nelaimīga.
— Kā tu vari ta apgalvot ,  māt,  jūs taču bi jāt  kopā tikai īsu 

mirkli.
— Mēs kopā ieturējām brokastis,  — misis Kenta-Kamber lenda 

sacīja.  — Kafejnīcā.
Atkal ies tājās  klusums.
— Bet paklausies,  es par  viņu vai rs pat  nedomāju.  Tagad es 

mīlu vienīgi Besiju.



— Tu taču zini, m ans  dārgais ,  es nekur  iekšā nejaucos.  Besija,  
manuprāt ,  ir jauka meitene. Bet vai tu esi brīvs? Vai tu esi brīvs 
savas  s i rdsapziņa s  priekšā? Es nezinu,  bet tu zini, ka jūs  ar 
Gledisu šķīrāties.

Un Toma atmiņā pēc ilga laika atkal a t au sa  šķi ršanas  a ina ar 
as a rā m  un kvēliem zvērest iem — aina,  kas p i rmajos  Aus t rā l i jas  
t r imdas  mēnešos  bija neatvai rāmi  s tāvējusi  v iņam acu priekšā. 
Viņš  neko neteica.

— Es neko nes tās t ī ju  Gledisai  par  tavu saderinašanos. - Es  no 
spriedu,  ka tev pašam viņai viss jā i zs tās ta  pēc sava prā ta .  Taču 
to gan  es viņai pateicu,  ka tu esi Angl ijā un gribi ar  viņu sa t ik 
ties. Viņa a tbrauks  pie mums rit uz dažām dienām. Lai a tpūšas ,  
nabadzī te izskatās  |oti nogurusi .

Kad Toms sas t apa  Gledisu staci jā,  viņi va i rākas  minūtes  s t ā 
vēja uz perona,  nedroši  uzlūkodami  viens otru. Pēc tam vienlai 
cīgi pasmaidī ja  un sasveic inājās .  Gledisa pa šo laiku bija nom ai 
nījusi  divus l īgavaiņus ,  bet t ag ad  viņai uzmanību pievērsa pā rd e 
vējs no automobi ļu veikala. Viņa bija bezgala pārs te ig ta ,  kad 
misis Kenta-Kamber lenda uzmeklēja viņu un paziņoja,  ka Toms 
atgriezies Anglijā.  Gledisa nebija viņu aizmirsusi ,  jo pēc dabas  
bija labsi rd īga un uzticīga,  un viņu muls ināja  un aizkust ināja,  ka 
arī  Toms palicis viņai uzticīgs.

Pēc divām nedēļām viņi apprecējās,  un misis Kenta-Kamber- 
lenda uzņēmās delikāto misiju «izskaidrot  visu» Makdugai iem.

Viņi a izbrauca uz Aust rāli ju,  kur mis ters M akd ug a ls  laipni pie
dāvā ja  Tomam pārvaldnieka  vietu kādā no saviem v i sa t t ā l āk a
jiem īpašumiem.  Kā darbinieks Toms viņu apmier ina .  Gledisai  
t ag ad  ir plaša,  ga iša  māja  ar skatu  uz ganībām un stiepļu žo
giem. Paziņu viņai nav daudz,  turklā t  ar ī  tie paši viņai ne sevišķi 
patīk. Kaimiņu fermeri  uzskata ,  ka viņa ir augs tp rā t ī ga  un n e s a 
biedriska — kā jau  īsta angliete.

Besija un Žervēzs apprecējās  sešas  nedēļas  pēc sadcr inašanas .  
Viņi dzīvo Tūmparka.  Besijai ir divi bērni, Zervēzam četri jā jam- 
zirgi. Misis Kenta-Kamberlenda dzīvo kopa ar  viņiem. Ar Besiju 
viņai reti iznāk domstarpības ,  bet, ja arī  kādreiz gadās ,  virsroku 
gūs t  viņa.

Vecā maja  uz ilgu laiku izīrēta kādam fabr ikantam — sporta 
cienītājam. Zervēzs uztur dzinējsuņu varzu un šķiežas ar naudu.  
Apkaimē visi ir apmierinati .



Č ĀR LZS R O B E RT SS ,  
kanādiešu rakstnieks

N E A P D Z Ī V O T Ā  s a l ā

Šī smilša inā sala a t ra dās  netālu no kont inenta lēzenā un zemā 
krasta.  Uz sa las  nebija ne krūmu,  ne koku. Visur aug s tāk  par  
paisuma līniju auga  vienīgi ga ra  purva zāle ar  cietiem, iedzelteni 
pelēkiem stiebriem, maigs  za ļums vizēja tikai pie s t raut iņa ,  kas 
iztecēja no avota sa las  vidū. Bija grūti  iedomāties,  ka šis zemes 
s tūrī tis  spētu kādu valdzināt.  Tomēr  sa la s  viņā malā,  kas bija



vērsta pret  atklātu jūru,  pacēlās  liela v iens tāva māja  ar plašu ve
randu un zemu šķūnīti.  Vienīga priekšrocība,  ar ko šī vientuļā sala 
varēja lepoties, bija dzest rums.  Kad netā la jā  kont inentā visi kā 
dienu, tā nakt i  bija bez spēka no smac īgas  tveices, salā vienmēr 
pūta svaigs vējiņš. Lūk, kāpēc kāds pilsētnieks bija nopircis šo 
pamesto sal iņu un tur  uzcēlis vasarnīcu ,  cerēdams, ka svaigais  
gaiss līdzēs a tgūt  sā r tu mu viņa bālaj iem bērniem.

Ģimene uz salu pārcēlās  jūnija beigās,  bet a izbrauca septembra 
sākumā,  aiznaglojus i  visus logus un durvis,  lai māju  pasa rg ātu  
no ziemas vētrām.

Pieaugušie neskuma,  kad pēc diviem saules,  vēja, viļņu un klusu 
l īgojošas zāles sabiedr ībā pavadī t iem mēnešiem vajadzēja  a t 
griezties pilsētā.  Toties bērni,  a izbraukdami  no salas ,  raudaja .  
Viņi tur  pameta  savu mīluli — jauko un kā t īģeris svī t raino k a 
ķīti. Divas  dienas pi rms a izceļošanas  kaķis noslēpumainā  kār ta 
bija nozudis no kai lās  salas .  Bērni domāja ,  ka to aiznesis ērglis,  
kam gadī jies  lidot pāri.

Tā likās visiem, bet kaķis mocī jās ieslodzījumā sa la s  viņā mala 
zem sadauz ī t as  mucas un smilšu kaudzes.

Vecā muca,  kam sānos  bija izdauzīti  dēlīši, s tāvēja pa pusei ie- 
put ināta smilt īs  kāpas  virsotnē.  Kaķis bija ielīdis muca un a izmi
dzis. Vējš sadzina  smilt is  aizvien augs tāk  un augstāk ,  un bei
dzot tās ar  savu svaru  apvēla mucu, negaidī ti  pas lēpjot  gulošo 
kaķi no cilvēku acīm.

Kad izmisušie bērni, pa visu salu meklēdami  savu mīluli, a t 
skrēja pie smi lšu kāpas , viņi mucai uzmeta tikai paviršu  skatienu,  
jo nedzi rdēja klusos ņaudienus ,  kas reizi pa reizei a tskanēja  tum- 
šaja dziļumā. Bērni noskumuši  gāja  uz mājām,  viņiem ne prātā 
neienāca,  ka dzīvnieks mokās ieslodzī jumā tu rpat  pie viņu 
kājām.

Gūsteknis  trīs d ienas  ņaudēja ,  velti s aukda ms  pal īgus.  Cet u r
ta jā dienā mainī jās  vēja virziens un sacēlās  vētra.  Dažās  s tundās  
tā aizpūta smilt is no mucas.  Cietuma iespiedās gaisma.  Kaķis ie
bāza sp ra uga  ķepu. Kad viņš ķepu izvilka, s p ra u g a  jau  bija 
krietni lielāka. Dzīvnieks to ievēroja un tu rpinaj a  darbu.  C a u 
rums ātri  kļuva lielāks, un kaķis drīz vien izlīda no mucas.

Vējš joprojām t rakoja salā,  visur saceldams gaisā  smiltis.  Ar 
rūkoņu, kas a t gād ina ja  bumbu sprādzienu dārdus ,  viļņi cits pēc 
cita gāz ās  pret  krastu .  Vēja kulstītā zāle liecās pie zemes,  un tās 
drebošo st iebru ga r ā s  r indas  šūpojās no vienas puses uz otru.  Bet 
no augšas ,  mirdzēdama dzidra jās  debesīs,  uz visu šo jūkli mie
rīgi noskat ī jās  saule.



Izlīdis no sava  cietuma, kaķis vēja brāzienos  tikko spēja not u
rēties kājās.  Viņš  pieplaka zālei, cerēdams tur a t r as t  aizvēju. 
Taču noliektie zāles stiebri gulēja pie zemes un nespēja kaķim 
dot patvērumu.  Tad viņš nolēma doties uz māju.  Tur viņš a t r a 
dīs ne vien bar ību un patvērumu,  bet arī glās tus ,  kas ļaus aizmirs t 
visas pārciestās  šausmas.

Cilvēku pamestās  vasarnīcas  izskats kaķi neizbiedēja,  kaut  gan 
spožajā saules gaismā un vēja svilpienos vasarnīca  viņam likās 
neparas t i  klusa un vientuļa.  Kaķis nevarē ja  sapras t ,  ko nozīmē 
cieši aiztaisī t ie logi un durvis.  Vēja brāzma negant i  parāva  kaķi, 
cenzdamās to nogrūs t  no verandas .  Kaķis ar  pūlēm uzrāpās  uz 
ēdamis tabas  loga karnīza,  kur viņu bieži mēdza ielaist istabā, 
un, skaļi  ņaudēdams,  notupēja tur  labu brīt iņu.  Tad viņu pārņēma 
ā r p rā t ī g a s  bailes . . .

Viņš nolēca zemē un aizskrēja uz šķūni.  Aizslēgts! Kaķis vēl 
nekad nebi ja redzējis,  ka šķūņa durvis  būtu noslēgtas ,  un n eva 
rēja sapras t ,  ko tas nozīmē. Tad viņš  lēnām līda ga r  šķūņa p a 
matiem, bet tie bija būvēti blīvi un stipri. Vecās,  mī ļās mājas  
s ienas bija kā mirušas  un ar  savu mēmumu biedēja.

Vasa rā  bērni kaķīti  bija labi barojuš i  un lutinājuši .  Viņam ne
maz nevajadzeja  rūpēties par  barību.  Rota ļā šanās  prieka pēc viņš, 
par  laimi, bija iemācījies medīt  peles un sienāžus.  I lga jā  zem 
smilt īm pavadī ta jā  laikā kaķis bija ta izbadojies,  ka uzreiz pā rvē r
tās  par  plēsoņu un sāka piesardzīgi līst uz kāpas  aizvēja pusi, 
kur a t ra dās  ar zāli a izaugusi  bedre. Tur vēt ra zāles s tiebrus n e 
nolieca pie zemes,  bet šūpoja tikai to galotnes.  Šajā  vietā bija 
silti un samērā  mierīgi.  Šeit mi t inājās  mazie purva dzīvnieciņi 
peles un cirslīši,  net raucēt i  dar īdami  savu darāmo. Kaķis drīz vien 
noķēra peli un apmier ināja  izsalkumu.  Pēc t am  viņš  noķēra vēl 
dažas  peles un a tgr iezās  pie mājas .  Viņš  ilgi klīda tai apkār t  
šņākdams,  ieskat ījās logos un žēli ņaudēja .  Kaķis pat  neievēroja 
vēja brāzmas,  kas viņu reizēm aizpūta no gludās ,  tukšās  v e r a n 
das. Visubeidzot,  paga la m  izmisis, viņš savi lkās  kamolā zem bērnu 
istabas  loga un aizmiga.

N ākam aj a  dienā vējš apr ima un zāle izslējās.  Pr iecādamies  
par  zeltainajiem septembra  saules s tariem,  v isapkār t  atkal l idi
nā jā s  putni un sīki tauriņi .  Tuksnes īgajā  salā valdī ja rosīga 
dzīve. Zālē un kāpu smilt īs  mudžēja  peles, cirslīši,  sienāži,  un 
kaķim badu ciest nenācās .  Mājās  viņš a tgr iezās bieži, s ta igāja  
apkār t  šķūnim, rā pās  uz jumta  un dūmeņa,  kliedza dobjā un sku
mīgā balsī,  kas skanēja  pāri visai salai ,  vai  arī  žēli ņaudēja  ka 
mātes  pamests  kaķēns.  Kad izsalkums nespieda doties medībās,  
kaķis tupēja uz loga dzegas ,  pie durvīm vai uz ve randas  kāpnēm,



cerēdams, ka teju, teju viņu pasauks  mi jās  un paz īs ta mās  balsis. 
Kaķis medī ja ar  īpašu nežēlību, it kā at riebdamies par  kaut  kādu 
lielu, bet paša m īsti ne sapro tam u pārest ību.

N ākam aj ās  d ivās  vai t r i jās  nedēļās  gūs tekņa dzīve salā ne
bija pārāk grūta,  kaut  arī  nomāca pilnīgā vientulība un skumjas .  
Pu tnu  un peļu salā bija diezgan.  Turklāt  drīz vien viņš iemā
cījās ķert  mazas  z ivt iņas  s t raut iņa  grīvā,  kur sāļais ūdens s a 
jaucās  ar  saldūdeni .  Sis medības  bija a izraujošas :  zivis viņš 
ķēra ar  ķepu un izsvieda tālu krastā.  Toties kaķim pienāca ļoti 
grū ta s  dienas  rudens  vētru laikā, kad debesis pārklā jās  tumšiem,  
zemu slīdošiem mākoņiem un sākās lietusgāzes.  Visi medī jamie 
dzīvnieciņi pas lēpās , un tos a t ra s t  nebija viegli. Lo dādam s pa 
mitro, pie zemes noliekto zāli, kaķis izmirka līdz kauliem. Iz sa l 
cis, drūms un noskumis viņš tupēja pie m ā jas  sienas,  kas viņu p a 
sa rgā ja  no vēja, un ļauni raudzī jās  uz jūras  viļņiem. Vētra plos ī
jās  kādu nedēļu, pēc t am  laiks noskaidrojās .  Astotajā dienā viļņi 
izskaloja -malā nelielu, vēt rā sadauzī tu  šoneri.  Un ta jā  a t ra dās  
arī pasažieri  — s lapjas ,  ne t ī ras  žurkas , kas drosmīgi  izpeldēja 
kras tā  un izklīda zālē.

Drīz vien žurkas  salā ju tās  kā mājās  un ierīkoja sev midzeņus 
smilt īs  zem veciem, pa pusei ieput ināt iem baļķiem, iedzīdamas 
bailēs peles un cirslīšus.

Pēc vētras kaķis devās  medībās.  Zālē pavīdēja kaut  kas  liels 
un tumšs  . . . Kaķis saspr inga ,  cerēdams noķert  t reknu purva peli, 
bet, izdarījis  lēcienu, uzklupa milzīgai  kuģa žurkai.  Žurka savā 
mūžā bija daudz pieredzējusi  un ne vienu reizi vien piedalī jusies 
kautiņos.  Viņa sāpīgi  sakoda kaķi. Līdz šim kaķim vēl neviens 
nebija kodis. P i rm ajā  brīdī  viņš jau  gras ī jā s  bēgt.  Bet tad  viņā 
iekvēlojās no senčiem mantotā  āt rs irdība .  Nepiegriezdams vērību 
savām brūcēm, kaķis uzsāka cīņu ar  žurku un drīz vien to uz
veica. Kaut  ar ī  kaķi mocīja izsalkums,  viņš aizstiepa uz māju 
nogal ināto  ienaidnieku un lepni nolika uz ve randas  g r īdas  pie 
pašā m durvīm,  cerēdams, ka izdosies medī jumu parādī t  saviem 
pazudušaj iem draugiem. Kādu laiku kaķis pavadī ja  bezcer īgās 
gaidās .  Droši  vien viņš  domāja ,  ka tik varena  velte mīkst inās  no 
zudušo d raug u sirdis un tie atgriezīsies.  Tomēr neviens nea tg r ie 
zās. Noskumušais  kaķis a iznesa žurku uz savu migu smilt īs  un 
apēda līdz pašai  astei.  Savas  brūces  viņš  aplaizīja,  un tās  ātri  
vien sadzija,  jo gaiss sa lā  bija svaigs  un veselīgs.  Turpm āk viņš 
vai rs  necieta no žurku kodieniem, jo bija iemācījies t ikt ar  tām 
galā.

Oktobri  sakas  nakts  sa lnas.  Kaķis drīz vien noprata ,  ka daudz 
izdevīgāk tumsā medīt,  bet dienā gulēt.  Viņš  bija ievērojis, ka visi



medī jamie dzīvnieki, izņemot putnus ,  d īvainajā ,  sudrabota jā  m ē
ness gaismā neguļ.  Putni  jau  pi rms vēt ru sākuma bija aizlaidušies 
uz kont inentu,  lai saga tavo tos  ce ļo jumam uz dienvidiem. Naktīs 
nosarmojus ī  zāle kustējās,  it visur bija dzi rdama čaboņa un starp 
zāles stiebriem, spilgti  izdal īdamās  uz balto smi lšu fona, pīks tē
damas  šaudī jās  mazas ,  spokainas  ēnas.  Šajā  laikā salā ieradās  
citi putni,  kas sākumā kaķim iedvesa bailes,  bet pēc tam viņu ļoti 
nokai t inaja.  Tās  bija lielās, brūnā s  pūces, kas bija a t l idojušas  no 
kont inenta peļu rudens  medībās.  Vienu no tām kaķis ieraudzī ja 
kādā vakarā ,  kad tā klusu laidās  pār blāvaj iem zāles puduriem. 
Pieglaudis  ausis,  viņš uzmanīgi  vēroja neredzēto radījumu,  kas 
likās milzīgs.  Pūces  apaļā  seja ar  līko knābi un niknajām acīm 
pārbiedēja viņu. Tomēr kaķis nebi ja no bai līgaj iem.  Viņš  joprojām 
nodevās medībām,  ievērodams nepieciešamo piesardzību.  Pūce arī 
pamanī ja  dīvaino zvēru, kas  s lēpās zālē, un tūdaļ  tam uzbruka.  
Kaķis nikni iešņācās  un, rūk da ms  palēcies uz augšu,  cirta ar  iz
laistaj iem nagiem.  Izvai r īdamās  no uzbrukuma,  pūce savic ināja  
spārnus  un pacēlās  augs tāk  gaisā.  Kopš tās reizes pūces v iņam 
lika mieru. Tās sapra ta ,  cik bīstami  ielaisties ar  tumši svī t raino 
dzīvnieku, kas prot  tik veikli lēkt un kam ir tik asi nagi.  Turklāt  
kaķis likās l īdzīgs p lēs īgajam zvēram — lūsim. Kaķis padar ī ja  
pūces nemier īgas ,  toties žurkas  kļuva priecīgas.  Sa la s  purva zālē 
bija tik daudz  neizsmeļamas dzīvības,  ka nedz žurkas ,  nedz kaķis, 
nedz arī pūces nespēja to izdeldēt. Peles,  kurām laimējās  izglāb
ties no ļauna likteņa, pret  savu biedru nozušanu izturējās  g a u 
žām vienaldzīgi.

Kad pienaca ziema, kaķis ju tā s  vēl ne la imīgāks  un pam es
tāks. Visā sala nebija iespējams a t ras t  kaut  vienu stūrīt i ,  kur 
varētu paslēpt ies no lietus un negaisa .  P a t  muca,  kas  bija visu 
kaķīša nelaimju vaininiece, nespēja dot v iņam patvērumu.  Vējš 
jau  sen bija apvēlis mucu ar  va|ējo pusi uz augšu,  piebēris ar 
smi lt īm un ieput ināj is kāpā.  Kad pienāca ziema un zāle pā r k lā 
jās  ar sniegu,  no visiem sa la s  iemītniekiem ktfķim vienīgajam 
nebija majokļa.  Žurkas  pas lēpās  bojā gā jušā  kuģa vrakā,  peles un 
cirslīši ierīkoja pazemē sil tas alas,  bet pūcēm bija l igzdas  kont i
nenta  koku dobumos.  Drebēdams no sala un bailēm, kaķis mek
lēja patvērumu pie nepieejamās un nepie lūdzamās majas  sienām, 
kur virpuļoja sniegs,  s aput inādams lielas kupenas.

Visām nela imēm vēl pievienojās bar ības  t rūkums. Peles  mie
rīgi skraidelēja pa saviem pazemes gai teņiem,  kur nepieciešamī
bas  gad ī jumā tās  varēja pār tikt  no zāles saknēm.  Žurkas  raka 
e jas  č a u g an a jā  sniega,  cerēdamas aizrakt ies līdz pelēm, ko tās 
eda ar lielu pat ikšanu.  Drīz vien ledus, kas pēc kat ra  paisuma



k |uva biezāks, dar īja šīm medībām galu.  Žurkām nekas nebūtu 
pretī  medī t pūces, bet  tās  vai rs  uz salu nelidoja,  g ra s īd a m ās  a t 
griezties tikai ap to laiku, kad sniega sega būs k|uvusi  cietāka un 
peles nāks  ārā  no savām  alām rotaļāt ies  zem kla jām debesīm. 
T agad  putniem bija vieglāk medī t kalnu mežu biezokņos.

Kad sniegs  pār s tā ja  snigt  un atkal atspīdēja saule,  sākās  tāds  
sals, kādu kaķis savu mūžu nebija piedzīvojis. Izsalkuma dēļ ka
ķis nevarē ja  gulēt  un nemitīgi  k laiņoja no vienas vietas uz otru. 
Un tā bija viņa laime, jo, tiklīdz viņš a izmigtu  mājas  sienas  ne- 
drošaja  patvērumā,  tad  nekad vai rs  nepamostos .  Reiz klejodams 
viņš nonāca  pašā  a t tā l ākajā  sa la s  galā.  Tur  viņš kras tmalā  a t 
rada  dziļu ieplaku — nepieejamu vējam,  toties saules  apspīdētu.  
Smilt is  ieplakā nebija pārklā t as  ar  ledu, jo paisums to vietu nea iz
sniedza.  Sniega virs ieplakas kaķis pam an ī j a  daudz caurumiņu:  
tās  bija ieejas peļu alās.

Uzbudinā jumā drebēdams,  kaķis pas lēpās  pie kāda cauruma.  
Nekust inādams  pat  ūsas,  gaidī ja minūtes  desmit ,  līdz beidzot ca u 
rumā pa rād ī j ās  mazs,  smai ls purniņš .  Kaķis neļāva pelei ne ap 
kār t  apskatī ties un metās  uz priekšu. Paman ī jus i  pēkšņas  bries
mas,  pele a t rā vās  a tpakaļ  un šau ra jā  eja savi lkās  čokurā.  Izmi
suma pārņem tai s  kaķis ienira ar  galvu un pleciem čaugana jā  
sniega,  lai s ag rāb tu  nozudušo laupī jumu. Viņam laimējās  ar  n a 
giem satver t  peli. P i rmo reizi pēc vai rākām  aukstuma pavadī t a jām 
dienām viņš ietureja sā t īgas  pusdienas.

Kaķis bija dabūj is  vēl vienu mācību.  Būd am s sap rā t īg s  jau 
no dabas ,  viņš,  nepieciešamības  un t rūkuma spiests,  kļuva vēl g u d 
rāks  un uzreiz sapra ta ,  ka bar ību var  a t ra s t  arī  sniegā.  Nekad 
ag rāk  viņš par  to nebija domājis.  Eja,  pie kuras  v iņam izdevās 
noķert  peli, bija p ag a la m  izārdīta.  Kaķis a izgāja  no šīs ejas  un 
nogūlās  pie citas.  Tur  v iņam nācās  gaidī t  d iezgan ilgi, pi rms ot rs 
smailais  purniņš  iedroš inājās  paraudzī t ies  pa caurumiņu.  Kaķis 
tūdaļ  pierādīja,  ka pieredze viņam nākusi  par labu. Viņš lēca no 
sāniem.  Iegrūdis sniegā ķepu, viņš nogrieza pelei a tkāp šanās  ceļu. 
Viņam laimējās.  Iebāzis galvu i rdenajā  sniegā,  viņš uzreiz s a 
juta laupī jumu savos nagos .

Kaķis gan  krietni pieēdās,  g an  arī  a t ra da  sev laika kavēkli.  Cik 
bieži pi rms tam viņš  bija tupēj is pie alām,  nenojauzdams,  ka v a 
j ag  tikai nobrucināt  sieniņu — un pele uzreiz nagos!

Kad viņš p iezagās  pie nāka mās  alas,  pele tūdaļ  tur  nozuda.  Ne
paguv is  to saķert ,  viņš nolēma pamēģinā t  iespraukties pakaļ m e
dī jumam.  Kaķis ņēmās rakt  ar  ķepām,  un drīz vien viss iegrima 
sniegā.  Bēgli viņš, protams,  nenoķēra,  jo tā jau  bija paguvusi  dziļi



ielīst alā. Acis, mute,  ūsas  un kažoks bija apl ipuši  ar  ba l tām snie
ga pārslām,  kad viņš vīlies izlīda no kupenas.  Toties kaķis bija 
ievērojis, ka zem sniega ir daud z sil tāk neka sa l ta ja  gaisā.  Tā 
viņam bija o tra un |oti svar īga  mācība.

Kaķis noķēra vēl vienu peli. Taču ēst  v iņam negribējās .  Peli 
viņš aiznesa uz māju  un nolika uz ver an das  kāpnēm.  Tur viņš  ilgi 
ņaudēja,  raudzīdamies  uz no slēgta jām durvīm.  Nesagaidī j i s  ne 
kādu atbildi,  viņš nesa savu laupī jumu a tpakaļ  uz sniega kupenu. 
Tur viņš savi lkās  kamolā,  gras īdamies  iemigt.  Taču sals  bija p ā 
rāk spalgs ,  tāpēc kaķis mēģināja  ierakties sniegā.  Miksto un č a u 
gano sniegu rakt  nebija grūti.  Kaķis kārpī jās  tik ilgi, kamēr  bija 
izracis mazu alu. Tad viņš uzmanīgi  ielīda alā un daž as  reizes 
apgr iezās ,  ar savu ķermeni  spiezdams a las  s ienas un grīdu,  līdz 
izveidojās apaļa  i stabiņa ar  šauru  izeju. Apmierināts viņš  a iz
miga tik mierīgi,  kā vēl ne reizes nebi ja gulējis pēc savu draugu  
nozušanas .

Kaķa dzīve, joprojām rūpju pilna, vai rs  nebija tik briesmīga,  
kad viņš bija ierīkojis sev drošu mājokli  un ieguvis v isas  meža 
zvēru īpašības.  Pacietīgi  medīdam s peles, viņš varē ja  sāt īgi  p a 
ēst, bet savā  sniega midzenī gulēt  mierīgi  un just ies drošībā.  Kad 
sniegs  pārklā jās  ar  ledus garoziņu,  nakt is  no a lam sāka nākt 
peles un rīkot savus  svētkus.  Mazliet  vēlāk atl idoja arī  pūces. 
Kaķis pamēģinā ja  vienu no tam noķert,  bet, saņēmis  ar knābi un 
nagiem pamat īgus  belzienus, nolēma uz visiem laikiem pūces likt 
mierā.

Tajā  ziemā kaķim gadī jās  vēl viens piedzīvojums,  kam nopietnu 
seku tomēr nebija.  Reiz lielā aukstumā uz salu at lidoja ziemeļu 
sniega lauku iemītniece — milzīgā bal tā pūce. Kaķis ieraudzī ja 
pūci, kad veļa vaka ra  tupēja  v e randas  stūrī.  Viņam pietika ar 
vienu acu uzmet ienu,  lai redzētu s tarpību s tarp  šo putnu un tās 
brūnaj iem purvāju  radiniekiem. Viņš pas te idzās  klusītēm nozust  
savā alā un palika tur,  kamēr  briesmīgā viešņa nebija a iz la idu
sies.

Kad pienāca pavasar i s  un seklajos,  ar  grīsli  a izaug ušajos  dīķī 
šos griezīgi ieskanējās  varžu kori, bet ja una jā  zālī te putni  vija 
ligzdas,  gūs tekņa dzīve kļuva gandr īz  vai grezna.  Tomēr kaķis 
atkal ju tās  bezpajumtnieks ,  jo ēr ta sniega istabiņa bija nozudusi  
reizē ar sniegu. Taču īpašas  neērt ības  tas  v iņam nesagādā ja ,  jo 
laiks ar ka tru dienu kļuva si ltāks un rāmāks ,  bet viņš pats,  a t 
guvis savu senču sen a izmirs tos  inst inktus,  bezrūpīgi  klaiņoja 
pa visu salu.

Tomēr savu pagā tn i  viņš nebija aizmirsis.  Kādā jūni ja dienā uz



ūdens  parād ī j ās  ar  pasažier iem pilna laiva, kas  ātri  tuvojās  k ra s 
tam.  Bērnu balsis,  skanēdam as  gaisā,  pār t rauca  klusumu. Kaķis 
tās izdzirdēja,  gul ēdams uz verandas .  Sas lēj i s ausis,  viņš dažus 
acumirk |us  s tāvēja  nekustēdamies.  Pēc tam zibens ā t rum ā joņoja 
uz piestātni  un uzreiz nok |uva četru laimīgu bērnu rokās,  kas tā 
sam udži nā ja  viņa spalvu,  ka pēc tam kaķim bija vajadzīga  vesela 
s tunda,  lai izgludinātu  savu kažoku.



DZESS STJUARTS, 
amerikāņu rakstnieks

ES N E E S M U  VARONI S

Kad iztālēm ieraudzī ju Lend sbur gas  spožās  ugunis,  es apstājos,  
lai atvilktu elpu un drusku apdomātos .  Aiz manis  a t r ad ās  tumšie, 
neauglīgie pakalni ,  uz kuriem bija gājus i bojā mana raža.  Un 
būdā aiz šiem pakalniem es biju a ts tā j i s  Molliju ar  mūsu t rim m a 
zuļiem.

— Hester,  mums jadabū  maize . . . Mēs ilgi vai rs  neizturēsim.



Tie bija viņas pēdējie vārdi  šovakar.  Un, kad es posos iet uz 
Lendsburgu,  viņa nesapra ta ,  kāpēc man tas  vajadzīgs ,  un es ne
varēju pateikt  viņai,  ko esmu izdomājis.

Notika tā, ka daba bija sazvērējus ies  pret mani.  Nevar teikt, 
ka es negr ibēju s t rādāt .  Es  gribēju.  Taču sau sum s  iznīcināja manu 
ražu,  jo es nevarēju izdar īt  tā, lai lītu lietus. Es gluži neko n e 
varēju izdarīt.  Varēju  tikai noskatī t ies,  kā mans  dārzs  — mana 
kukurūza,  kartupeļi  un tabaka vīst kvēlajā jūnija un jūlija saulē.  
Viss, pie kā biju s t rādājis ,  a izgaja  bojā.

Daba bija man nelabvēlīga arī citā ziņā, un tur nu es nekādi 
nevarēju izlīdzēties. Biju izaudzis g a r š  kā maikste pupu vī tnēm 
un tievs kā jau na papele.  Augustā ,  kad dzelzceļa kompānijai  v a 
jadzēja  cilvēkus, es mēģināju  pieteikties par  d ienas  st rādnieku.  
Desmitnieks1 tikai uzmeta man acis un noteica:

— Tu esi pārak tievs t ād am  augum am . Pār lūzīs i  uz pusēm, 
ce ldams gulsni  vai sliedi.

Pēc tam es pamēģ inā ju  iekļūt metāla rūpnīcā Oklendā,  kur 
bija vajadzīgi  strādnieki.  Mani  apskat ī ja  un nostādī ja  uz svariem.

— Pazeminats  svars,  — ārs ts  teica. — Mēs neva ram jūs iz
mantot .  — Un tā bija visur,  kur es mēģināju  dabūt  darbu.

Un nu man vajadzēja  vēlreiz padom āt  par  Molliju un t rim m a 
zuļiem, pi rms apņemties  izpildīt to, ko biju iecerējis.

Džeks Hers ij s bija s tās tī ji s man par  kādu uzņēmumu Lends- 
burgā .  Tur  vajadzēja  vīrieti, un to bija ļoti grūt i  sameklēt.  Lai 
g an  šis uzņēmums cilvēkiem s ag ā d ā j a  izpriecu, tomēr,  pēc Džeka 
vārdiem,  Lendsburgas  va ras  orgāni  bija piedraudējuš i  to slēgt,  
pēc tam kad kāds l louks  Vīvers bija nokļuvis sl imnīcā.

Lejā, kalna  pakājē,  es redzēju spožas uguni s  ielās un vienu 
sevišķi spilgti  apgaismotu vietu pilsētā.  Tā bija tā pati  vieta, uz 
kurieni es devos, tas  ir g ada t i r gus  laukums.  Dzirdēju s k a 
nam izklīstošu cilvēku jaut ros  izsaucienus un mūziku,  kas spēlēja 
pie karuseļa.

— Sanāciet!  Sanāciet!  — sauca kāds  vīrs. — Trīs bumbiņas  
par sīku monētu desmit centu vērtība.  Notrieciet ar tām trīs k a 
ķēnus  un saņemsiet  divdesmit piecus centus.

Tas nebija tas,  ko es gras ī jos  darīt .  Man s tāvēja  priekšā daudz 
grūtāks  uzdevums nekā bumbiņu mētāšana.  Pie tā baidī jās  ķerties 
paši drošākie puiši. Bet es nepavisam neesmu drošsi rdis.  Man 
gluži vienkārši  v a jag  naudas ,  kaut  mazl iet  naudas .  Man tā j ā 
dabū! Un, kad es domāju par  to, kas mani  saga ida ,  s irds man lēca 
ārā  no krūtīm.

1 D esm itnieks — strādn ieku  g ru p a s  vad ītā js .



«Tik un tā jā i zmēģina  laime,» es domāju,  «tikai p a m ē ģ i n ā t . . . 
kaut  man  to at ļautu,  kad ieraudzīs,  ka esmu tik ga r š  un turklāt  
vai bez svara.»

Es devos uz šo visspi lg tāk apgaismoto vietu Lendsburgā .  M a 
nas  g a r ā s  ka nūjas  kāj as  aši uzveica vajadzīgo a t tālumu,  un pēc 
dažām minūtēm es sasniedzu šo gaišo laukumu,  kuru biju redzē
jis no kalna  kores.

Visu t i rgus  laukumu pieplūdināja Grīnvudas  apvidus iedzīvo
tāji un Lend sbur gas  iemītnieki. Cilvēki drūzmējās ,  spiezdamies  
cits ci tam virsū. Stāvēja  rindā,  lai nopirktu bumbiņas,  ar ko mest 
kaķēniem, vai apļus,  ko sviest uz stabiem, pie kuriem bija pie
sieti naži, modinātājpulks teņi ,  lakatiņi  un kastroļi .  Gaidī ja  savu 
kārtu,  lai pavizinātos karusel ī  vai velnara tā .  S tāvēja,  sasp iedu
šies kā sardīnes  kārbā,  nojumes priekšā, zem kuras dejoja divas 
sievietes, bet vīrietis sita bungas .  Kad bundzinieks  un dejo tā
jas  beidza, p ro g ram m a s  vadī tā j s  paziņoja,  ka bal ag ānā notiks 
pati l ieliskākā izrāde pasaulē,  un ļaudis t r aucās  uz priekšu g rū s 
tīdamies,  s teigdamies  iegādāt ies  biļetes, kamēr  bal agāns  nav vēl 
pārpildī ts .  Nauda plūda kasē kā ūdens,  un visi bija laimīgi.  Kā 
man gr ibējās iegūt kaut niecīgu daļ iņu tās naudas ,  kas manu 
acu priekšā tika ņemta ārā'  no bieziem n audas  makiem! Taču 
m ans  laiks vēl nebija pienācis . . . P ag a id ām  vēl ne, jo uz p a 
augs t inā juma b a lagāna  priekšā uzkāpa vietējais puisis Lefts 
Simonss,  lai sāktu ciņu ar  bokseri Š lāgeru  Stīvensonu.

— Dāmas un kungi! Vakar  Lefta Simonsa un Slagera  Stīven- 
sona cīņa beidzās  neizšķirti ,  — vadī tā js  kliedza megafonā.  — Šo
dien viņi kausies līdz uzvarai .  Jūsu  vietējais puisis Lefts Simonss  
sas topas  ar izslavēto vareno Š lāg eru  Stīvensonu.  Nāciet ā t rāk  
iekšā, dām as  un kungi,  jūs  redzēsiet  vienu no diženākajām cīņām!

Kad Slagers  un Lefts iegaja balag ānā,  pūlis metās  pēc biļetēm. 
Es  zināju,  ka nakamā būs man a kār ta,  jo visādu cīņu cienītāji  
gribēs redzēt ari to, ko mēģināšu  izdarī t  es. Dažiem ir intere
sant i  noskatī t ies,  kā nogal ina  cilvēku. Taču es negribēju mirt. 
Es biju visu labi izdomājis,  z inādams,  ka šī ir vienīga iespeja, 
kā iegūt mazliet  naudas .  Visu mūžu tiku dzirdējis:  «Ja vien ir 
velēšanās ,  tad  iespēja atradīsies.» Vēlēšanās  man bija, bet iespēju 
esmu at radis.

Es s tāvēju  pie bal ag āna un gaidīju,  kad beigsies Lefta un 
Sla gera  cīņa, k laus īdamies publ ikas  kliedzienus: «Sit viņu nost, 
Leftij! Sit viņu nost!»

Laikam bokseri kāvās  parak nikni un publika ac īmredzot  bija 
ārkār t īg i  uzbudināta ,  jo dr īzuma bal ag ānā iesoļoja policijas ie
cirkņa priekšnieks ar  diviem šerifa palīgiem. Beigās  menedžers



izveda bokserus uz pa augs t i nā ju m a  bal ag āna priekšā,  pacēla 
abu rokas,  paziņodams, ka ciņa atkal beigusies neizšķirt i  un rīt, 
Lendsburgas  gada t i rgus  pēdējā dienā, tie cīnīsies vēlreiz.

— Jūsu puisis Leftijs ir tīri labs bokseris,  — vad ī tā js  teica,
— viņš piecus vaka rus  no vietas izturējis  pret vareno Šlāgeru.

Atskanēja  aplausu vētra.  Leftija seja bija sarkana,  no lūpām
un deguna sūcās asinis.

— Neizklīstiet,  ļautiņi,  neizklīstiet! — vadī t ā js  kliedza m e g a 
fonā. — Uzklausiet  svar īgu  paziņojumu!

Un es sapra tu ,  kas t ag ad  notiks.
— Mēs meklējam cilvēku, kurš  varētu uzturēt ies piecas m inū

tes krā tiņa pie vecā Bruīna.  Vai s t arp  jums a t radīs ies kāds,  kas 
riskēs cīkstēties ar lāci, kurš  sver t r ī ss imt  as toņdesmit  sešas 
mārciņas?  Ja  tāds  cilvēks at radīsies  un paliks krā t iņā  piecas mi
nūtes,  tad saņems divdesmit piecus dolārus.  Ja  paliks desmit mi
nūtes,  tad saņems piecdesmit dolārus.  Divdesmit pieci dolāri par 
kat r ām  piecām minūtēm,  kas pava dī ta s  kopa ar Bruīnu.  Tā ir 
liela nauda ,  draugi! Un, ja v iņam vel izdosies uzveikt Bruīnu,  tad 
viņš saņems simt dolāru prēmijas.

— Es pamēģināšu to izdarīt,  ser! — es saucu,  augs tu  pacēlis 
roku virs galvas .  Vairāk neviena roka nepacēlās.

— Sis lācis nožmiegs tevi, puis! — teica kāds ga r š  vīrietis.
— Houks Vīvers nokļuva sl imnīcā pēc tam,  kad mēģināja  cīkstē
ties ar viņu. Vai tev baiļu nav,  vai?

— Ir, — es atzinos.
— Tad kāpēc tev jālien pie viņa krāt iņā?
Es neko neatbi ldēju.  Apkār t  skanēja  nopūtas.
— Vēl viens upuris,  — noteica mazs  cilvēciņš man līdzās.
— Nu, tad  kap augšā!  Ļauj publikai paskatī ties  uz tevi!
Kad es uzkāpu uz paa ugs t i nā ju m a ,  v isapkār t  a tskanēja 

smiekli.  Vadī t a js  pār la ida  man skat ienu un arī  sāka smieties. 
Varbūt  viņu sasm īd ināja  m anas  lielās kāju pēdas  un g a r ā s  ro 
kas. Pūlis,  skaļi smiedamies,  pievirzījās tuvāk.

— Kads ir tavs  augum s  un svars? — vadī tā js  prasīja.
— Sešas  ar  pusi pēdas,  bet svar s  — simt t rī sdesmit  piecas 

mārciņas ,  — es atbildēju.
— Kādreiz esi cīkstējies?
— Nekad.
— Ka tu pelni iztiku?
— P a t l ab an  esmu bezdarbnieks.
Pēc  tam vadī tā js  prasī ja,  kāds  ir mans  vārds  un uzvārds  un 

kur es dzīvoju,  un es visu atbildēju.
— Tas  ir Hesters Kings  no Bakrenholovas Grīnvudas  apvi



dū, — vad ī ta js  kliedza. — Augums sešas  ar pusi pēdas,  svars 
s imt  t rī sdesmit  piecas mārciņās .  Ar c īkstēšanos  nav nodarbojies.

— Dabūs  darbiņu,  kad viņu nogrābs  vecais Bruīns! — pūlī 
kāds  iesaucās.

— Samin Bruīnu ar  savām pleznām,  puis! — kliedza otrs.
— Savelē v iņam pa purnu ar savām lāps ta inām ķepam! — 

spalgi iespiedzās vēl viens. Visi atkal sāka smieties. Aizvien vai 
rāk  ļaužu nāca  klāt, lai paskatī tos  uz mani.  P i rmo reizi a t rados  
tāda  pūļa priekšā.  Šķiet, visi, kas  bija t i rgus  laukumā,  t ag ad  
drūzmējās  pie bal agāna.

— Neviens pats  nav palicis kopā ar šo lāci ne trī s minūtes,  — 
sacīja g a r š  vīrietis, kurš  s tāvēja taisni zem manis ,  uzlicis roku uz 
paaug s t inā juma.  — Tas  ir slazds.  Tu taču saproti ,  ka nedabūsi 
neko, ja paliksi krā tiņā  mazāk par  piecām minūtēm.  Hogs  Mor- 
tons izturēja i lgāk par  visiem — divas  minūtes,  vienreiz pat  no 
trieca šo lāci zemē, bet pēc tam ķepainis gand r īz  vai nosi ta viņu. 
Sajā  gada t i rgū  tāds  triks ir zelta bedre!

— Bet Badi js  Vokers neizturēja krā tiņā ne desmit sekundes,  -  
iejaucās cits skat ī tājs,  — lācis tikai reizīti trieca viņu pret k r ā 
tiņu, un ar  to viss beidzās.

— Kā tu domā,  cik ilgi varēsi  izturēt? — pras ī ja  vadī tājs.
— Piecas minūtes,  — es atbildēju,  — bet varbūt  arī  vairak.
— Hesters  Kings  apgalvo,  ka izturēs piecas minūtes  un v a r 

būt  ari vai rak,  — vadī tā j s  līksmi pavēst ī ja pūlim.
— Tā domā Hesters Kings,  — kāds  pūlī iesaucās,  — bet Bruīns  

ir cilvēku s lepkava, un viņam nedr īks t a t jaut  cīkstēties ar civi
l izētām būtnēm!

— Tātad,  par  spīti mistera Kinga apga lvojumam,  ka viņš p a 
liks pie lāča piecas minūtes vai varbū t  pat  vairak,  jūs sakat ,  ka 
v iņam nekas neiznāks? — pras ī ja  vadī tājs.  — Nu labi, redzēsim, 
kam būs taisnība.  Va rbū t  šis puisis pārs te igs  šovakar mūs visus.

— Redzams,  v iņam ļoti gr ibas  pacīkstēties,  — sauca garais ,
— vai arī t raki  va j adz īga  nauda.

— Pagaidie t ,  vispi rms palūkosimies,  kā šis puisis izskatas  
spor ta  biksēs, — vad ī t ā js  sacīja.  — Tur būs ko redzēt! Tas  ir 
ieejas maksas  vērts,  draugi!

Es sekoju vadī ta j am balagānā.  Pūl is  sa t raucas ,  cenzdamies  
iegūt biļetes. Kad iegāju maza ja  ģērbtuvē,  es iedomājos par  Mol- 
liju un mazuļ iem:  Naiomiju,  Sofiju un Hesteru ,  jaunako. Tad 
domāju par  to, kā ieiešu krā tiņā  pie lāča. Interesant i ,  kas  tur  no
tiks? Un ja nu es izturu piecas minūtes? Vai desmit minūtes,  piec
padsmit,  divdesmit,  divdesmit piecas minūtes? Tas  taču nozīme 
s imt divdesmit  piecus dolārus! Veselu bagātību!



Kamēr  bazu sav as  t ievas kājas  p l a ta jās  sporta biksēs, publika 
pildīja bal aganu  kā bites stropu,  tikai tās  dūkoņa bija skaļāka.  
Vairākas  reizes a tskanēja:  «Nositīs!»

Kad biju saposies,  vad ī tā js  man sacīja,  ka t iesnesis Džonijs 
Noriss — lāča īpašnieks  — uzmanīs ,  lai netieku savainots ,  jo 
viņš pats  māk tikt ga lā ar lāci. Vadī tā js  br īd ināja  mani,  lai p ā 
rak nebīstos un, ja iespējams, palieku kopā ar  Bruīnu ne mazāk 
par  divām minūtēm.

— Man jāpal iek ilgāk, — es teicu, — vismaz piecas minūtes.
Vadī tā js  iesmējās,  atsvieda sānis  bal ag āna audeklu,  un mēs

iznācām arēnā  zem lielas nojumes,  kur publika bija izvietojusies 
apkār t  kra tiņam.  Tanī  meta lokus liels, melns  lācis, šad  tad p a 
mezdams  skat ienu uz ļaudīm caur  dzelzs stieņiem.

— Laikam viņam gr ibas  nokļūt te, pie mums, — teica kada 
grezni  tērpusies sieviete. — Mans dievs! Būtu es vīrietis, neparko 
neietu cīkstēties ar tādu briesmoni.

Kamēr  spraucos  cauri  pūlim, visi spiedza aiz smiekliem. S ka 
t ījās uz m anām  ga ra jam ,  t ievajām kājām un skaļi brīnī jās,  kā 
tās  var  mani noturēt .

— Paskat ,  kādas  v iņam milzīgas pēdas! — kāds  piezīmēja.
— Lācim par to nospļaut ies,  — noteica mūsains  vīrietis ar  

taur iņveida  kaklasaiti .  Tā vi rzī jās  augšup un lejup reizē ar  viņa 
ādamābolu .

— Briesmīgi,  ja ar  šo nelaimīgo notiks tas pats,  kas  ar Houku 
Viveru, — kads  nočukstēja,  kad es jau biju pie krā tiņā durvīm.

— Vai hronometrist i  ir šeit? — jau tā ja  vadī tājs.
— Jā,  mēs esam šeit, — at saucās  ga r š  puisis.  — Kims Kai- 

fers no Lendsbur gas  man  palīdzēs.
— Labi, El, — tiesnesis sacīja.  — Jūs  abi ar  Kimu Kaiferu v a 

rat  iedarbināt  savus  pulksteņus.
Viņš  atvēra krā tiņa durvis,  un man  pēdējo reizi pazibēja doma 

par  Molliju un mūsu t rim mazuļiem.
— Sasveicinies ar Brumu,  paspied viņam ķepu. Viņš to ga i 

da, — Noriss  sacīja.  — Ja  ta izdarīsi ,  tev pēc tam būs vieglāk.
Bruīns  labi zinaja savus  p ienākumus,  jo nāca man pretī,  un 

Džonijs a tkāpās  sānis,  kad viņš pasniedza man  savu ķepu. Es 
p iesardzīgi  paspiedu to, un visi b a lagānā  kļuva tik klusi, ka v a 
rētu sadzirdēt  saspra užam o adatu  nokrī tam uz grīdas.

M an s  maigais  Bruīna  ķepas  spiediens nebūt  man  nepalīdzēja.  
Lācis mazliet  a tkāpās  un tad  neveikli nāca man virsū, dr audē 
dams  ar  savu vairāk nekā t r ī ssimt  mārciņu svara  varenību . . .  
Ar spēcīgu sitienu viņš ietrieca mani  krā tiņa st ieņos un izturējās 
tā, it kā s teigtos ā t rāk  mani  nobeigt.



— Ilgi tas  nevilksies! — sacīja mūsainais  ar  tauriņveida kak la
saiti.

Viņš gandr īz  piekļāva seju pie krātiņā,  vērīgi lūkodamies caur 
stieņiem. Viņam par brīnumu,  es uzcēlos kājās  un aizlavījos pie 
lāča, iesprukdams s tarp  viņa tvērienam pacel ta jām ķepām. Sādā 
stāvoklī negribētu nokļūt neviens cīkstonis.  Vecais Bruīns  p am ē
ģināja  saspiest  mani ,  bet es biju pārāk tievs, lai viņam izdotos 
sažmiegt  mani s tarp  savām re sna jām  ķepām. Es cieši piekļāvos 
lācim klāt un uzliku rokas uz viņa skausta.  Viņš a tg rū da mani,  
atkal iesita un atsvieda nost.  Bet es nesas itos  un nekavējoties 
no j au na metos viņa apskāvienos.

— Trīs minūtes,  — pēkšņi iesaucās  Kims Kaifers, — tik ilgi 
vēl nevienam nav izdevies palikt krātiņā.

— Vai viņš izturēs piecas minūtes? — bija dzi rdama kāda 
l īdzjutēja bažīga balss.

«Man jā iztur piecas minūtes,» es nodomāju,  «un ja tikai . . .»
Bet šajā mirklī  Bruīns  pars te idza mani ar  briesmīgu triecienu, 

es atsi tos  pret stieņiem, un dzi rksteles nošķīda man gar  acīm.
— Četras minūtes,  — paziņoja Kims Kaifers.
— Trīs minūtes  piecdesmit sekundes,  — Els viņu pār laboja.
— Tavs  pulks tenis  atpaliek,  — sacīja Kims.
Es atkal saķēros  ar  Bruīnu un sāku piesardzīgi  vilkt ar roku 

augšup un lejup pa viņa skaustu.  Bruīns vai rs  nebija tik naidīgi  
noskaņots  pret mani  kā agrak.  Džonijs izbrīnā skat ījās ,  kā mēs 
piekļāvāmies viens o t ram un kā es ar  zodu atspiedos  pret lāča 
galvu.  Izskat ījās,  it kā mēs  pūlētos nogāz t  viens otru.

— Piecas minūtes! — Kims Kaifers iesaucās.
— Bez dažām sekundēm,  — Els noteica.
Mēs joprojām apskāvāmies  ar lāci, bet laiks skrē ja uz priekšu 

Džonijs nobažīj ies apga ja  mums apkārt .  Es vēroju viņu, vai  viņi 
nemēģinās  uzkūdīt  lāci, lai tas  mani  nobeidz. Skat ītā ji  arī  vēroja 
tiesnesi.  Sievietes bals t ī jās  vīriešiem uz pleciem, lai labāk redzēti '  
Simt iem acu sekoja Džonijam,  kamēr  viņš mīklaini  un nemier īg 
meta lokus pa krātiņu.

— Deviņas  minūtes,  — iesaucās  Kims Kaifers.
«Vēl minūti ,  tikai vienu minūti  . . .» es nodomāju.
Bruīns  atkal  sāka lēnītēm s tumt  mani  projām,  bet es s tingri  

atsperos ar kā jām  un, bū dam s ļoti garš,  kā bals ta  s ta tn is  jopro
jām spiedu zodu pret  lāča galvu.

— Desmit minūtes! — paziņoja  Kims Kaifers.
— Bez desmit sekundēm,  — norūca  Els.
Bruīns  kā piekusis suns  pēkšņi izkāra sarkano mēli. Viņa de

gošā elpa svi lināja man ausi. Sviedri  plūda pa manu seju un



sīkām s t raumītēm tecēja pa ķermeni.  Noturēt  tik sm ag u  dzīvnieku 
nebija viegli.

— Viņš  ir nohipnot izēj is  lāci! — kāds  iesaucās.
Gandr īz  tai pašā sekundē Bruīns nogāza  mani  uz gr īdas,  bet 

virsū man neklupa.  Es necēlos tūliņ augšā,  va jadzēja  mazliet  a t 
vilkt elpu. Lācis elsa vēl smagāk,  un visiem bija redzama viņa 
garā,  sarkanā  mēle un lieliskie baltie zobi. Viņš s tāvēja krā tiņa 
vidū ka stipri nokausēts cīkstonis.

— Četrpadsmit  minūtes! — teica Kims Kaifers.
Publikā a tskanēja  izbrīna saucieni.  Es uzcēlos kājās,  un Bruīns  

nāca man pretī,  p l īkšķinādams priekšķepas.  Es mazl iet  paga jos  
pa krātiņu,  kamēr viņš neatple ta  ķepas.  Tad es metos  pie viņa 
un atkal  apskāvu ap kaklu,  p iekļaudamies  v iņam ar visu ķermeni.

— Piecpadsmit  minūtes! — sauca Kims Kaifers.
«Sept iņdesmit  pieci dolāri,» es nodomāju,  «kaut vēl piecas mi-

nūtītes!»
Es no ja una  atspēros  ar kā jām pret  grīdu,  atspiedu zodu pret 

lāča pieri un savienoju rokas  uz viņa skausta .  Un Bruīns  piepeši 
nolikās uz grīdas ,  bet es a t rados  guļus  viņam blakus.  Džonijs 
Noriss metās  pie mums, lai noteiktu mūsu lāpst iņu stāvokli.  Els 
piespiedās pie krā tiņā ,  lūkodamies  uz mums caur  stieņiem. Bet 
pūlis sāka tā kliegt, ka tikko nenocēla nojumi.  Bruīns  ar visu 
svaru  spieda manu kreiso roku, bet es ar labo apskāvu viņa 
kaklu, nea t r au d am s  zodu no viņa paura .  Tā mēs abi gulējām,  
piespieduši vēderu pie vēdera,  cieša apskāvienā.

— Kur te āķis? — t iesnesis uzrunāja  Elu. — Ej pasauc sa im 
nieku!

— Kas tad sekos laikam?
— Es, — Džonijs atbi ldēja,  un Els aizgāja.
— Tiesnesis nevar  reizē pildīt  divus p ienākumus,  — teica gar š  

vīrietis. Pūlī  atkal  a t skanē ja  kliedzieni.
— Deviņpadsmit  minūtes,  — teica Kims Kaifers.
— Bez desmit sekundēm,  — iebilda Džonijs Noriss.
— Kas teica, ka tas šķeista nemāk cīkstēties? — pras ī ja  vīrs 

ar lielo ādamabolu .  — Viņš  vēl noliks lāci uz abām lāpst iņām!
Neviens nezināja,  vienīgi es, ka Bruīns  t ag ad  ir ar mieru kaut  

vai veselu dienu atpūst ies uz gr īdas  pat  šādā — ciešā bokseru 
apskāvienā.

Kad b a lagāna  saimnieks Solvejs Medouzs  a tskrē ja  un, ieska
tījies krā tiņā ,  ieraudzīja,  kā mēs tur  guļam blakus,  v iņam kļuva 
tik skābs ģīmis,  it kā viņš būtu iekodis nega tavā  dateļplūmē.

— Divdesmit minūtes! — sauca Kims Kaifers.
— Kas te notiek, Džonij? — Solvejs Medouzs  sirdīgi  prasīja.



— Vecais Bruīns nevar  viņu uzveikt . . .
— Nemelsiet  niekus! — kāds  pūlī sauca.  — Tas  šķeista pats 

tūliņ uzveiks lāci! Viņš  ir p i rmklasīgs cīkstonis.
— Divdesmit če tras minūtes! — paziņoja Kims Kaifers.
Tajā pašā mirklī  lācis mierīgi apvēlās uz muguras .  Pūl ī  s a 

cēlās negan ts  t roksnis:  ļaudis auroja,  spiedza,  svilpa.
— Sāciet  skaitīt,  tiesnesi! — pieprasīja līdzjutēji.  — Bruīns no 

likts uz lāpst iņām!
Bruīns  ij nedomaja  celties augšā.  Viņa mi lzīgā rīkle bija a t 

vēr ta tā, ka varē ja pārskai t ī t  viņa mirdzošos,  bal tos zobus.
— Tu droši vien lietoji kādu aizliegtu paņēmienu! — Džonijs 

Noriss kliedza.
— Nē, — es atbildēju,  a tvi lkdams elpu. — Vara t  pārliecināties,  

ka jūsu lācis nav ne ievainots,  ne sasists.  Viņš ir piekusis, bet 
ļoti apmier ināts.

— Tas  ir p i rmais  gadī jums,  kad Bruīnu kāds  uzveic, — sacīja 
Solvejs Medouzs.

— Pirmais  gadī jums,  kad kāds  paliek pie viņa i lgāk par divām 
minūtēm,  — piezīmēja Els.

Cauri  publ ikas kliedzieniem bija grūt i  sadzirdēt ,  ko viņi vēl 
runāja .  Džonijs Noriss  piespieda Bruīnu pamest  man us  apskā 
vienus un tūliņ pār liecinājās,  ka lācis ir vesels. Bruīns iezvēla vi 
ņam pa galvu ar  tādu spēku, ka Džonijs a t sp rā ga  uz pretējo k rā 
tiņa stūri,  paklupa,  paskur inaja  galvu un, padancoj is  uz drebo
ša jām kājām,  smagi  novēlās  g a r  zemi.

— Nu, ko jūs  par to teiksiet? — Els nobrīnī jās.
— Jūs  redzat ,  neesmu neko nodar ī j i s  Bruīnam! — es teicu Sol- 

vejam Medouzam.  — Taču tikt ga lā ar  tādu lāci nav viegli!
— Divsimt  divdesmit  pieci dolāri  . . .  — noteica vīrs ar tauriņ- 

veida kaklasai ti .  — Tas  ir ko vērts!
Solvejs Medouzs izveda mani  no krā tiņa ,  bet Els ar kādu p a 

līgu izvilka no turienes Džoniju.
— Gluži tāp at  vecais Bruīns  izrēķinājās  ar  Houku Vīveru, — 

teica ga r š  bārdainis ,  noskatīdamies uz Džoniju. Bet ūsainais  
līdzjutējs,  vīrs ar  tau r iņve ida  kaklasai ti  un daudzi citi aps tā ja  
mani,  pacēla un svinīgi iznesa ārā  no bal agana.

Es nes tās t ī ju  nevienam,  kādu d raug u biju ieguvis Bruinā.  
Nestās tī ju ari par  to, ka man kādreiz bija p ieradinats  lācis kāda 
Mičiganas  zemesraga ,  kur mēģināju  nodarbot ies ar  meža ci r
šanu.  Tāpēc es zināju,  ka lāčiem ļoti patīk, ja viņiem pakasa  
s tarp aus īm vai paglauda vēderu.

Droši vien nerīkojos godīgi,  bet Mollijai un bērniem taču v a 
jadzēja  ēst! Es palut ināju  veco Bruīnu un tādēļ kļuvu turīgs.



ONELIO  H O RH E KARDOSO,  
kubiešu rakstnieks

ZI RGS

Viņš bija vēl kumeliņš,  bet saimnieks  jau  dēvēja viņu par  
Zirgu.  Ta viņš uzau ga  ar  šo vārdu,  kas  izraisī ja viņā t r ī sas  un 
spieda pakjaut ies.  Un, k |uvis stal ts,  apseglots,  zeltaini  rauds  ru- 
maks,  viņš  allaž spēji  nodrebēja,  a tskanot  saimnieka saucienam:  
«Zirgs!» Par i  visam a u g u m am  — no ausu gal iem līdz pakaviem 
parskre ja  kar s ta s  t irpas ,  un viņš nosprauslo jās  — frrr! — un



zeme zem viņa kājām līgot nolīgojas.  Saja vārda ietilpa visa p a 
saule, bet v isupirms tas nozīmēja:  uzmanību.  «Es  esmu tevi un 
l īdzās tev! Es — tas  ir tavs  laiks, kas a izsākas  m anā  mutē ar 
vārdu «Zirgs»,  un visa esošā būt ība — šajā saucienā vien. Es 
s tāvu pari zālei un ūdenim. Es  esmu tas,  kas rēgojas  tev p ā r p lū 
dušas  upes krastā,  pie kuras  tu aps taj ies  izbīlī. Es esmu mutuļo
jošas s t raumes virpulī un tevis pārva rē tas  upes  viņā krastā.  Tu 
pārpeldi  upi tikai tādēļ,  ka es saku tev — Zirgs ,  ka nervu šķied
ras  cieši sasa is ta  tavas  ūdenī mirks tošās  kāj as  ar m an u  sirdi. 
Tikai tāpēc tu pārpeldi  šo upi, tikai tāpēc tu dzīvo zem saules.  
Augs ta j ās  kalnu pāre jās  es saucu tev — Zirgs,  un tavas  nervozi 
t r ī sošās  kājas,  mīdam as  šauro  taciņu,  pāriet  pāri bezdibenim, n ā 
ves ledainā dvaša neskar nedz manu,  nedz tavu dvēseli.  Tavs  
vārds  — Zirgs  — nozīmē, ka tu pats esi daļa no manis  — dodi 
lidojumu m anām  domām. Un tādēļ tu neesi tikai zi rgs  vien, kas 
dzīvo brīvi un vientuļi: kā ar  tiltu tevī savienoti divi vārdi  — t a 
vas  cilts un tavs  paša.»

Tā nu gadī jās ,  ka saimnieka dvēseles labākā daļa iemiesojās 
zi rga vārdā,  kuram dzīvnieks pakļāvās  acumirklī ,  un  ne vienreiz 
vien ar šo vardu cilvēks piesauca savu likteni, tomēr tas ne reizi 
nepiekāpās viņa priekšā, ne reizi neiet rīsējas  padevībā.  Un tad  
viņš  sap ra ta ,  ka ir dievs vienīgi sav am Zirgam, un iemīlēja to vēl 
karstāk,  un vēl viņš  sap ra ta ,  ka abi ir vienlīdz atkar īgi  viens no 
otra.

Vai gaudo vējš, vai zibsnī zibens — raudais  gaidī t  gaida  m a 
ģisko vārdu «Zirgs», lai apvaldī tu savas  bailes. Tā nu viņi dzīvē 
bija at raduši  kaut  ko l īdzīgu saliņai ,  kur it nekas  viņus  neierobe
žoja, un šī sal iņa bija — vārds  «Zirgs».

Tā ari auga  Zirgs,  un novadā par  viņu dzi rdēja dažādi  ru 
nājam.

«Pamēģini  tik Fresnedas  Z irg am  tuvoties,  pasauc to — ne ausu 
tas  nepakustinās,  bet, kolīdz a tskan saimnieka sauciens,  tūdaļ  
iespraus lojas,  karsti  nodreb — ir gaiss ap viņu novirmo.» Un tikai 
pats  Fresneda dzird, ka dzied viņa Zirga locītavas un kauliņi. Un 
pat  naktī,  kad Zirgs  klejo mājas  tuvuma vai arī t ā la jās  ganībās ,  
tiklīdz iznāk uz sl iekšņa Fresneda,  iesaucas:  «Zirgs!» — vējš a iz
nes šo vārdu,  kur vien tam ienāk prā ta ,  un tūdaļ  zvaigžņotaja 
klusumā a tskan spa lgais  «frr».

Pat iesi  skaistul is  ir F resnedas  Zirgs:  ap skaužams augums,  spī
dīga spalva,  diena vai nakts  — laistās  vien. Un gaita — kā upes 
plūdums.  Gan krēpēs, gan astē lāsnio v ienmērīgs  zeltains rau- 
dums.

Laikam jau tādēļ reiz nakt ī  viņš tika nozagts .



Meklēdams savu Zirgu plaša jā  pasaulē,  Fresneda nobrāza kājas  
līdz asinīm. Viņš pat  piedotu zi rgu zag| iem,  ka tikai varētu a tgūt  
savu mīluli. Bet — ja nav veiksmes,  tad nav! Nevarēja Fresneda 
a t ras t  Zi rgu,  bet tas  bija turpa t  vai blakus,  jo zagļi  nez kādēļ 
bija sat rūkušies .  Jau  uzmetuš i  laso Zi rgam uz kakla,  bet pēkšņi — 
vai nu bailes tos pārņēmušas ,  vai  s i rdsapziņa  atmodusies ,  kas 
zin; kā nekā tā ir divkārša  zādzība un liels grēks  turklāt  — a t 
ņemt  cilvēkam zirgu, pie kura viņš ar  sirdi vai pieaudzis.  S ap i 
nuši Zi rgu,  iebāzuši tam mutē  sprūsli ,  lai nevilšus neiezviegtos,  
ieveduši būdā puski lometru tā lāk  no Fresnedas  rančo un tur  arī 
pametuši .  Bet Fresneda,  ne jaudādam s  vai rs  pavilkt  kājas,  mek- 
leja Zirgu pa visām pļavām un ganīklām.  Viņam  ne prā tā  ne 
ienāca ielūkoties pamesta jā ,  mežonigām l iānām aizaug uš ajā  būdā,  
kas  bija uzcelta pa tvērumam  no viesuļa vai v irpuļvēt ras .  Tur  arī 
izlaida garu  Zirgs,  s tāvēdams  ar sapī t am kājām.  P a g a j a  ga rš  
gads ,  un Fresneda nosi rmoja.  Reiz, k l imzdams ga ram  būdai,  viņš 
tāpat  vien iemeta tajā acis un . . . redz — stāv viņa Zirgs  s ap ī 
tām,  nedzīvām kājām.  Iegāja Fresneda būdā un kā iesaucās:

— Zirgs!
Tā Zirgs,  viscaur not r īsēdams,  sabruka viņa priekša pīšļos un 

putekļos.



ŽAKS STEFANS A L E KSIS, 
haitiešu rakstnieks

TEI KSMA PAR ZELTA ZIEDU

Ak, dēliņ, izdzirdis vēju, cilvēks iedomājas,  ka vējš to vien zin 
kā neprāt īgi  gaudot .  Viņam šķiet, ka dvēsele davata  vienīgi tam, 
kas izskatā l īdzīgs cilvēkam. Taču arī  es, Vecais Kārību Vējš, 
esmu mīlējis, izjutis bailes un greizsirdību,  bijis gan gļēvulis,  gan 
drošinieks, un arī man ir nācies kā smieties, tā raudāt .  Ne reizi 
vien gadījies,  ka arī manu miesu, nesa taus tāmu,  aus tu no gaisa



un tukšuma,  kā saules  dūriens  ķērusi mīla,  bet tikai vienu vienīgu 
reizi biju iemīlējies pa ī s tam . . . Kopš tā laika neesmu saticis n e 
vienu, kas spētu kaut  tuvoties mana i  pasakain aja i  mīļotajai.  Taču 
viņa nebija nedz mākonis,  nedz ausma,  nedz zvaigzne,  nedz upe, 
nedz arī nā ra  . .  . Viņa bija tikai sieviete. Bet kāda sieviete! Pēc 
viņas  nāves  mani  iesauca par  Veco Vēju, un ne jau  velti . . .

Tu, protams, esi dzi rdēj is par  to, kura mūžīgi  paliks ļaužu pie
miņā ar vārdu Zelta Zieds, — par  dižo Anakaonu,  kura Amerikā 
pirmā sacēlās  pret  konkistadoriem.  Bet vai tu spēj iedomāties,  kas 
tā bija par  sievieti? Neviens to nespēj.  J a  nu vienīgi mana m ā 
sīca — upe Artibonite vēl atceras  dižo s a m b u 1 Anakaonu, taču, 
izņemot viņu, neviena spēkos nav ap jaus t  šo sievieti. To, ko re 
dzējušas  m an a s  acis, un to, ko izjutusi  m an a  sirds,  nav lemts 
vai rs  izjust un redzēt nevienam.  Protams,  kat rā  vēstures mācību 
g rā m a tā  var  izlasīt,  ka Anakaona devusi  priekšroku ba rga jam  
Kaonabo,  Zel ta Nama kas ikam2, nevis man, taču mūžam paliks 
noslēpums,  kā un kāpēc tas notika. Divus gadu  s imteņus  es mo
cījos ar  ienaidu pret dižo karotā ju  Kaonabo,  kas nolaupī ja man 
Zelta Zieda mīlu. Es biju greizsirdīgs! Es  biju neprā tīgi  gre izs ir 
dīgs! Tomēr  zvēru, ka neesmu Kaonabo izdarījis  neko ļaunu un es 
neesmu vainojams viņa t raģ iska jā  bojāejā.  Es pal īdzēju viņam 
un kalpoju,  kā kat rs  uzt icīgs a ravaks3, kura p ienākums ir kalpot 
savam kasikam.  Tagad,  kad rū g tum s  manā  sirdī  ir norimis,  esmu 
gat av s  atzīt,  ka dažā ziņā viņš  Zelta Zieda mī las  bija vairāk cie
nīgs  nekā es. Kasiks bija īsts vīrs — skaists,  cēls un neva ldāms 
kā Sibao s t raume.  Pro tams,  sal īdzinot  ar  karalieni,  viņš varēja  
likties nedaudz parupjš,  taču  beigu beigas  tieši viņš,  uzbrukdams 
ienaidniekam kā plosīgs negaiss,  izglaba mūsu godu. Viņš cieta 
sakāvi,  bet viņa va ro ņd arbs  nebija veltīgs.  Lai slava viņam! Lai 
slava lieliskajai Ilaiti!

Ak, dēliņ, tu nevari  iedomāties,  kāda  dzīve bija uz šīs sa la s  dižo 
kasiku laikā! Viss piederēja visiem, pat  vergiem; mēs  nebi jām tik 
cietsirdīgi,  kādi t ag ad  esat  kļuvuši jūs. Tev iegribējies nobaudī t  
banānu? Lūdzu, noplūc, neviens nepārmet īs  ne vārda! Katrs  v a 
rēja ņemt,  kas  v iņam bija vajadzīgs :  kukurūzas  vālīti,  zelta t ī r 
radni,  nepa ras tu  akmeni.  Koki nesa augļus  visiem. Bet putni! Jūs  
iznīcinājāt  putnus . Cik sār to  f lamingu,  fazānu un zilo ibisu palicis 
uz salas? Diemžēl t ag ad  tos var  saskait ī t  uz pirkstiem. Taču to
laik viņi lielos, jaut ros  baros l idinājās virs pa lmām, virs mūsu

1 Sam ba  — dzejniece, f lau t is te  un  de jo tā ja .  (A ut. piez.)
2 Kasiks  — karalis .  (A ut. piez.)
3 A ravaks  — kasika  padota is .  (A ut. piez.)



mala  budiņu ciemiem, s tarp  hemesu dievu milz īgajām s ta tujām. 
Protams,  ar i  mums vajadzē ja  s t rādāt ,  bet nedaudz,  pavisam ne
daudz  . . .  Mēs audzējām kokvilnu, jamsu,  kukurūzu,  cepām ka- 
s a v a s 1, ta is ī jām t raukus  un ieročus, cēlām mājas ,  un kat rs  dar īja 
tikai to, kas viņa sirdij bija tuvs . . .  Maz kas ir palicis pār i  no 
mūsu l ieliskajām s ta tu jām,  no spi lgta jiem zīmējumiem uz klintīm, 
no freskām ar izteiksmīgajām līnijām . . . Bet kādreiz tās  bija re
d za mas  visur: alās,  kalnu vi rsotnēs,  uz kl inšainiem krastiem. V a k a 
ros mēs izģērbāmies,  nokrāsojam savu ķermeni  ugunīgi  sār tā  krāsā 
un mēness gaismā metāmies neiedomājamās dejās.  Pries teri  sita 
b ungas  un šķīvjus,  dzejnieki lasīja dzeju, skanīgu kā upes č a 
las, de jotājas  dejoja,  bet sambas  dziedaja dziesmas,  p ilnas  neiz
sakāmu gavi ļu . . . Ak, nav bijis lielāka prieka skais ta jā  Kiskeijā! 
Mēs nekad vai rs  neesam bijuši tik laimīgi kopš tā brīža, kad pie 
mums a tnāca nolādētie spāņi  un citi neaicinātie v i e s i . . .  Taču es 
novirzījos,  mans  s t ās t s  ir par gluži ko citu . . .

Kad mūsu salā ieradās  Zelta Zieds, visi kā viens sa jū smā iega 
vilējās.  Pa t s  sav am acīm redzēju,  kā šis Zieds auga,  p lauka un 
s tiepās pretī  saules dievam Buana tc lam.  Zelta Zieda pēdas  bija 
skais tākas  par  Cen trā lā s  p lakankalnes  zeltīti sār ta j iem skarabe- 
jiem; tas  bija smalkas  un vingras ;  bet v iņas  kāju izveicīgie un 
vieglie pirksti  izskat ījās  kā atdzīvojušies dārgakmeņi .  Es g l au 
dos pie v iņas  pēdām,  un tās  t rī sēja mana  augu ma likumos kā 
siltu putnu pāris.  Mana  vēja mēle pārs l īdēja viņas  augu mam , m a i 
gam  un sa ldam kā cukurniedre,  viņas  ādai,  kas smaržoja  st iprāk 
par  jasmīniem.  Ar netveramām lūpām es pieskāros pie viņas  k rū 
tīm, un, kad viņas  kus tības  pārviesas  uz manu miesu, aus tu  no 
gaisa  un tukšuma,  es kļuvu par  to, par ko nekad vai rs  nekļūs  
neviens vējš: par  svaigu un sm arž ām  piesāt inātu vēsmu,  kas  a p 
skauj un glās t a  viņu un pārklāj  visu Kārību jūru ar viļņu krēpēm. 
Viņas  vēders  e lpas  takti šūpojas  kā kustīga mūžīgās  es ības  m e 
dūza; Zelta Zieda augum s  bija p ašas  mī las iemiesojums: pilns 
kaisles, spēka un maiguma.  Viņas augšup paceltās,  savī tās  ro 
kas, kas  a t gad inā ja  smai lu arku, t iecas uz debesim kā rīta lūgsna.  
Viņas  acu dziļo ieplaku melnums bija l īdzīgs pēkšņi pā r t rūkušam 
sapnim.  Viņas  mati  it kā veidoja naksnīgas  debess velvi, tic bija 
svaidīgi un krita uz viņas pleciem kā piķa melns  tropisks lietus. 
Kad Anakaona dejoja,  viņas  dejā a tk lā jā s  neizdibināmie prieka 
noslēpumi,  smaida  loki un pavasara  elpā a tdzīvojušās  s a rm as  
sprogas  un arabeskas.  Kad karal iene dziedāja Melno Taur iņu

1 Kasavas — plāceņi no m an iokas  miltiem. (A ul. piez.)



Dziesmu vai Gaišo Putnu Līksmi, kad viņa sacerēja un lasīja bez
g a l īgās  svēt laimes poēmas,  visa Kārību jū ra  pamira  klusumā,  
saule aps tā jā s  un nakts nekustīga un domīga ieklausī jās viņas 
vārdos  . . .

Jā,  dēliņ! Anakaona ilgi svārs t ī jās ,  kamēr  beigu beigās  deva 
priekšroku Kaonabo, jo bija pienācis naida  un cietsi rdības laiks 
un karalienei va jadzēja  domāt  par  savu tautu.  Viņas  izvēle bija 
taisnīga.  Tu zini, ka es, Vecais Kār ību Vējš, esmu t ikpat  liels 
dziedonis un m a t u a n s 1 ar  kara l i skām as inīm kā viņa,  taču viņa 
bez tā vēl bija visas  Hait i  iemiesojums — tās  dvēsele,  gudrība,  
spēks, zibens, uguns ,  bulta,  karš,  zeme, debess, vārdu sakot  — 
v a ld n iec e . . .  Visiem zināms, ko dižā Anakaona kopā ar  mums,  
savu valdonīgo vīru. Zel ta Nama kasiku,  un mani,  v iņas  draugu,  
Veco Kārību Vēju, paveica.  Kā pienāca tas  drū mai s  laiks, kad A n a 
kaona dejoja un dziedāja hemesu karapulku priekšā, kas  bija ķē
rušies pie ieročiem? Es tev izs tās tī šu par  to veselu s tās tu,  kadu tu 
neat radīs i  nevienā g rā matā ,  un tomēr s t ās t s  būs pat iess un br ī 
nišķīgs.  Es  a tklāšu tev Asiņainās  Dienas2 noslēpumu.

Tad klausies: pēc tam kad bija saņemts  gūs tā dižais Kaonabo, 
pēc tam kad pie Vega rea la s  bija kri tuši  s imt tūkstoši  skais tās  H a i 
ti kareivju,  pēc tam kad pār  apkā r tē jam sa lām  bija izskanēj is Ana- 
kaonas  kaujas  sauciens  — viņas poēma «Mirsim, bet nepadosimies»,  
Zelta Zieda sirdī  bija dzimusi va rena  doma.  Anakaona sap ra ta ,  
ka Kristofors Kolumbs,  Bobadi lja un Ovando līdz šim bija u zva 
rējuši  tāpēc,  ka tiem piederēja zibeni šaujošie ieroči, kādu nebija 
l la i t i  iedzīvotājiem. Tātad,  viņa sprieda,  pār iebrucēju galvām  
jāl ī st  t ā d am  bultu, pīķu un šķēpu lietum, kurā aizrī tos viņu arke- 
būzas  un ar  kalumiem izrotātie lielgabali.  Karal ienes  s lepenais 
p lāns  bija iecerēts ar  ģeniālu  vērienu. Ja  jau  paverdzinātā j i  d r a u 
dēja visām Amerikas valst īm,  tad  vajadzēja  vērsties pie visiem 
acteku, inku un mai ju valdniekiem, lai tie celtos cīņai kopā ar 
hemesiem,  tainos iem un karībiem. Noteikta dienā viņi kā nep ā r 
va ram a  viesuļvētra,  kā pērkona mākonis būtu metušies virsū s u d 
raba  b ruņās  tērptaj iem iebrucējiem un tie acumirklī  t iktu s a 
kauti  — it kā debesis būtu s ag r uvuša s  pār  viņiem. Taču vispi rms 
karal iene nolēma spāņiem piedāvāt  mieru. Tūlīt  pēc miera nos lēg
šan as  man dziļā slepenībā būtu vajadzēj is  doties uz Tenot it lanu,  
lai tur  sat iktu karal i  Montecumu,  kā ar ī  acteku slaveno k a r a v a 
doni  Huatemoku,  kuram tag ad  Gvatemozēns  vārdā.  Pēcāk es būtu 
apmeklējis Jukat ān u  un br īdināj is mai ju imperatoru un visbeidzot

1 M atuans — Haiti  sa la s  a r is to k ra t i ja s  t ituls,  n āk am a is  aiz  kasika. (A ut. piez.)
* Diena, kad tika iznīc ināti  visi Haiti  sa las  d ižcilt īgie  ļaudis. (A u t. piez.)



būtu runāj is  Kusko ar  Sau les  Dēlu, karal i  Ataualpu,  un citiem 
inku un pārējo dienvidu ra jonu valdniekiem . . .

Līdz pat  šim laikam m an ā s  acīs dzīvo Anakaonas  pēdējās  s a u 
lainas  dienas,  kuras  viņa pavadī ja  sava galvaspilsētā,  br īn išķī 
ga jā  J ag u ā n ā ,  K asa ra gvas  sirdī.  Uz karal ienes  auguma,  noklāta 
ar  m are nas  saknes  sār to  krāsu  un no ga lvas  līdz kājām nokaisī ta 
a r  zelta putekļiem, nebija nevienas rotas;  zvi lnēdama guļamtīkla ,  
kas gandr īz  vai skārās  pie zemes,  kaila,  lai dienā tai  piekļūtu s a u 
les dieva Buanate la  stari ,  kuri apvelt ī  cilvēku ar domas dziļumu, 
bet nakt ī  — mēness  dievietes, jūtu aizbi ldnes Loabu anas  gaisma,  
gavēdam a  Anakaona nodevās  pārdomām. P ā r  laukumu kara ļa  
pils priekšā, kur bija pārvieto tas  visas hemesu dievu akmens s t a 
tujas ,  kas s lējās  apkār t  Zelta Ziedam, bija iestājusies zila nakts.  
S ta tu jas ,  iepletušas nās is  un pavē rušas  muti,  bolīja uz viņu savas  
plēsoņu acis. Atstatu,  vienos gu rnu  apsējos  tērptas,  s tāvēja  A n a 
kaonas  kalpones,  t u rē dam as  rokās  palmu lapu vēdekļus,  bet es, 
Vecais Kārību Vējš,  tupēju blakus  Zelta Ziedam,  viegli šūpojos  un 
kūpināju pīpi. Pa kreisi — aiz namu r indām kā s m a ra g d s  laist ījās 
kukurūzas  lauks, pa labi kā liela a sa ra  ri tēja upe, tā lāk  bija re 
dzama tumšbrūna,  kaila p lakankalne,  bet pie p a ša  apvāršņa  s lējās  
zila kalnu grēda.

Karal ienes  plaši ieplesto acu priekšā zibsnī ja Kiskeijas karaļu 
ēnas:  lielā Bohečio, mi lzeņa Kotumbanamas,  kurš  kļuva s lavens  ar 
saviem nemirs t īga j iem varoņdarbiem,  vecā Muarioneca,  cilvēka ar 
vēt ra inu un t raģi sku likteni, un visbeidzot Kaonabo ēna  . . . K a r a 
liene iemiga.  Kalpones  pienāca viņai tuvāk;  kāda no tām,  veicot 
simbolisko ļauno gar u  izdzīšanas  ri tuālu,  pārvilka delnu pār  Zelta 
Zieda pieri,  kamēr  pā rē jās  pēc kā r ta s  v i ļņotām kust ībām pārklā ja  
pār  kundzēni  savas  rokas. Atskanēja  pār t rūks toša  un pieglaudīga  
mūzika.  Kāda no mei tenēm piegāja pie guļamtīkla,  no gūlās  uz 
zemes tam līdzās un, satvērus i  tā malu  ar  kājas  pirkstiem, sāka 
guļamtīklu lēnām šūpot.  Kāda cita nos līga uz ceļiem lielās s t a 
tu ja s  priekšā,  kas bija veidota no balta- akmens,  un, p ieglaudušies  
ar seju pie zemes, izstiepusi rokas  uz priekšu un izmētājus i m a 
tus,  sas t inga .  Anakaona gar i  novaidējās  un nepamodusies  sāka 
Sa t raucošo Sapņu  Deju — to pašu sapņu,  kas  t ag ad  mocīja visu 
hemesu tautu.

Karal iene dejoja kalpoņu plaukstu  nedzi rdamo piesitienu ri tmā,  
nepiecēlusies no guļamtīkla ,  kas, šķita,  l idinājās gaisā.  Viņas  labā 
kāja lēni izslējās gluži kā sār ts  f lamings,  kas  gat avo jas  l idoju
mam,  un no gurniem līdz pat  s aspr in g ta ja i  pēdai,  pavērs ta i  pret 
aus trumiem,  pārskrē ja  t rī sas ; šīs t r ī sas  pauda šausmas.  Kreisā 
kāja bezspēcīgi nokarā jās  gar  g u ļ a m t ī k l u . . .  Karal ienes  krūtis,



savā maig uma l īdzīgas jaut ra j iem orhideju ziediem Priežu Mežā, 
elpoja mierīgi kā g lās toša is  Kārību jū ra s  plūdums,  kā dzīves 
prieks, ka mirdzošās  un gavi lējošās  daba s  neizs īks tošais k rā š 
ņums. Viņas  aug um s  elpoja gluži kā zeme zem arkla — tas  a t 
gād ināja  mūsu mierīgās  d ienas  līdz brīdim, kad ieradās  mežonīgie 
spāņi.  Mūzika kļuva vēl saraus t ī t āka ,  tā čarkstēja,  rūca un g a u 
doja kā asinssuņu bars,  kas  metas  no karavelu borta virsū mier
mī līgaj iem K asa ra gvas  sēkļiem. Zelta Zieda krūtis sa spr in ga  un 
sas t inga  kā indiāņu meitenes,  ieraugot  konkis tadorus uz zirgiem, 
taču karal ienes  smalkais  kakls arvien vēl kus tējās  kā lielisks m ū 
žam at jauno jošās  es ības t rauks  uz podnieka ripas. Anakaonas  ie
kritusi, novecojusī  seja pauda bezcerību un izmisumu,  bet gaisā 
dusmīgi  mētā jošās  rokas  aicinaja ienīst un cīnīties.

Beidzot karal iene nomier inājās .  Sa t raucošo Sapņu Deja bija 
nodejota.  Tagad viņa redzēja Seno Prieku Sapni .  Tas  a tnāca  pie 
v iņas no tālienes, no upes ot ra krasta,  kā saules  loks zilā n ak 
tī — taisni pār  brūno, kailo plakankalni .  Saules  pielijušā gaisā 
zibēja čalojošu bērnu bariņi,  cēlas un pierima viņu priecīgo klaigu 
atbalsis,  bija dzi rdama ūdens  š ļaks toņa pret  laivu malām,  augļu 
koku šalkoņa virs a izmigušu cilvēku galvām.  Sapn is  arvien t u 
vojas,  un, lūk, tas  jau nāca,  oreolam spīdot,  pāri upei; uz laukuma 
parādī jās  tāds  kā gai sm as  ca urs tarot s  bērns  un iegaja Zelta 
Zieda sirdī.  Karal iene tūdaļ  pat  piecēlās no savas  gul tas  un nepa- 
inozdamās uzsāka j aunu deju — mūsu Seno Prieku Deju. Ak, 
dēliņ, karal ienes  gai ta bija tik ta isna  un dzidra kā ga i sm as  plū
dums. Kad viņa sāka deju, kā to vēl šodien dara ,  atklājot  ka rn e 
vālu,  likās, ka pār  iemigušo l īdzenumu p a rad ās  ausma;  v iņas  
aug um s  bija kā milzīga ra sas  lase, rokas  — ka koku stumbri ,  bet 
pirksti — ka zari.  B u n g as  rībēja tā, it kā tur  dauzī tos  pati dabas 
sirds. Karal iene laidelējās,  paklausot  senajiem deju mākslas  li
kumiem, no kuriem šis tas  saglabā j ies  līdz mūsu dienām,  un vi 
ņas  l idojums a tgad inā ja  cilvēku, kas  peld jūrā;  viņa gr iezās  kā 
vilciņš, a t tē lodama podnieka amatu ,  viņa kustējās  kā zemnieks, 
kas ravē,  dziedāja dziesmu par  zelta vāl ī tēm kukurūzas  vācēja 
rokās, a tdzīvināja  laimīgu cilvēku darba  grūt ības  un priekus. Viņa 
atcerojas  visus: laiviniekus, medniekus,  zvejniekus,  kokgriezējus,  
malkas cirtējus,  ze ltkaļus  un ce l t n iekus . . .  Mūsu acu priekšā 
atdzīvojās  pas ta igas ,  b a to s a 1 spēles,  sa runas  pie pīpes, kara  ska
tes, kasiku kāpšana tronī,  kāzas  un dzemdības;  mēs atcerējāmies,  
ka au g  koki un bērni,  gadala iku mainīgo r i tumu,  nevainīgās  iemī

1 Batoss — spele, l īdzīga  futbolam. (Aut. piez.)
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lējušos pusaudžu spēles jū ra s  krastā,  vecumu,  kas mazpam azām  
spiež un noliec ļaudis,  priesteru svinīgās lūgsnas,  bēru ceremoni
jas  un dziesmas,  kuras  dzied a trai tnes ,  sekodamas saviem vīriem 
uz kapenēm . . . Jā,  dēliņ, Anakaona nodejoja br īn išķīgās Kiskei- 
jas  Seno Prieku Deju, nodejoja tā, ka lāgiem likās, it kā pati 
nakts  kāptu laukā no viņas  z i l ganmelno matu  tumsas.  Pēkšņi 
karal iene sāka neprāt īgi  griezties. Viņa kļuva par  Buanate lu  — 
par  saules  dievu. Viņas  saspr in g ta i s  un drebošais  augum s  p ā r 
lija ar mai n īga jām  saules rieta krāsām.  Taču,  lūk, pēdējo reizi 
iemirdzējusies,  saule nozuda;  Anakaona izstiepās sava guļamtīklā,  
viņu bija pieveicis r imts miegs.

Tas  nebija ilgs. Pēkšņi  karal iene guļamtīklā īsu brīdi piecēlās 
un atkal saļ ima;  viņai uzbruka Zelta Jā tnieku Šausmas .  Jātnieki 
tuvojās no kre isās  puses,  no upes viņa krasta ,  kā briesmoņu bars;  
viņa redzēja zelt ī tās bruņas ,  melni spīdošos zi rgus,  spalvu p u š 
ķus, arkebūzas  un zobenus. Tad viens no priesteriem piecēlās un 
noskai tī ja lūgšanu.  Jātnieki  ielēca s idrabota jā  upē, iz rausās  k ra s 
tā un auļiem metās  uz b rūng ano  plakankalni.  Milzīga indiāņu 
armija — visi gurnu apsējos — aizspros toja iebrucējiem ceļu: 
sākās kauja pie Vegarealas .  Sarkanādain ie  kareivji,  paklausot  s a 
viem vadoņiem,  uzbruka bruņiniekiem, apbērdami  tos ar bultu 
mākoņiem un akmeņu krusu,  izšautu no l ingām.  Hait iešu kaujas  
a icinājums noskanēja  kā p lēsoņas  mī las sauciens  savannā .  K a ra 
liene a tdzīvinaja neprā t īgas  drosmes un izmisuma brāzmas,  kas 
dažkār t  pārņēma kauj inieku sirdis.  Saules  šķembas , ko izspļāva 
spāņu lielgabali,  izrāva hait iešu ierindās p lašus  robus,  bet kat ru  
reizi tie ātri atkal  saaug a,  sadzija gluži kā pasakā zvēra augums,  
un uzbrukums konkistadoriem atsākās.  Taču pavisam drīz no k a r a 
pulka palika pāri  vien līķu kaudze un sauj iņa  ievainotu un s a 
kautu,  bet savā neatla id ībā  diženu kareivju,  kas  nepadevās  un 
tu rpināja  cīņu pret  ienaidnieku.  Tad sept iņreiz nopūta  g l iemež
nīca: dižais m a tu an s  Huanoneks  beidzot bija nolēmis dot a tkāpša 
nās  zīmi. Ak dievs, cik bēdīgs bija karal ienes  sapnis! Acu priekšā 
viņai parādī jās  barga is  Kaonabo,  kas sagaidī ja  spāņus ,  kuri bija 
nākuši lūgt pamieru.  Viņi pasniedza  Zelta Nama kasikain roku 
dzelžus, apgalvodami ,  ka tās  ir kara l i skās  aproces,  kuras tie d ā 
vina kā cieņas apl iecinājumu.  Kad viņš dāvanu pieņēma,  viņam 
aizlauza rokas uz m ugura s  un roku dzelžus aizslēdza.  Tad viņu 
uzvēla uz zi rga un aizveda gūstā.  Kamēr vien karal iene viņu re
dzēja,  viņš nikni cīnījās,  s a spr indz inādams  vareno roku m usku 
ļus un pūlēdamies  s a rau t  dzelzs aproces . . .

Anakaona pamodās .  Viņas  kalpones  pašķī rās.  Kaila,  sār ta  un 
zelta putekļiem klāta,  viņa cēlās kā Rita zvaigzne.  Ak, dēliņ, cik



majestā t i ska  un skaista todien bija karaliene! Ja  ari citi valdnieki 
un valdnieces dzīvotu savas  t au tas  dzīvi, kā to dzīvoja Zelta Zieds, 
ļaudis nepazī tu tās ciešanas,  kuras t iem nākas  izciest vēl līdz pat  
šai dienai.  Tobrīd, kad Anakaona piecēlās no guļamtīkla ,  likās, 
ka būtu cēlusies kāj ās  visa Haiti  sala.  Ar rokas vezienu viņa p a 
vēlēja sev pasniegt  burvju mēteli  no paradīzes  putna  spalvām,  
zvaniņu un zelta svilpīti.  Tuvojās  lielais mirklis Hait i  vēsturē.  
Laukumā pulcējās ļaudis: sanāca  vadoņi,  brīvie iedzīvotāji  un 
meslu maksatā ji .  Sakopojus i  domas,  s tiprinājusies  gavējot  un g u 
ļot miegā,  karal iene ieguva pravie tošanas  un gaišredzības  spējas.  
T agad  diža samba  g ra s ī jā s  aicināt  hemesu tau tu  — nodziedāt tai 
kaujā saucēju dziesmu, kurai  jānoskan pār i  visai mi lz īgajai  s a 
lai. Vispi rms Anakaona nodziedāja Dziesmu par Vergiem K a ln r a 
čiem, kuri s t rādā  zelta raktuvju dzīlēs; v iņa dziedāja par  darbos  
aizdzītas ģ imenes  izmisumu,  par  uz raugu  pā tagam,  kas  ar saviem 
svilpieniem nomāc upes  s t raum es  čalas,  par  sēr gām  — spāņu ie
vestām sl imībām,  kuras plosās vergu pārpild ī ta jās  š au r a jā s  m ā 
jelēs, par  masveida pa šna v ībām pēc lūgšanā pavadī ta s  nakts,  par 
nenor imto gaudošanu,  ko sacēluši  spāņu garīdznieki,  aicinot ieze
miešus ticēt vergturu  d ievam — krusta,  mūku kapuču un baznīcas  
v īraka dievam, uz kura s i rdsapziņas  guls tas  veselas t au ta s  iznī
c ināšana.  Pēc tam dižā samba nolas ī ja  Poēmu par  N o g a l in ā ta 
jiem Zīdaiņiem, par  asinīm, kas plūst  kā s traut i ,  par kaimanu un 
haizivju gavi lēm,  par  mai tasērgļu  bezkaunīgaj iem lokiem virs 
kaulu kaudzēm.  Anakaona dziedāja par  to, ka visiem tietn, kuri 
nav spējīgi cīnīties, ir j ādodas  kalnos,  nepieejamās kalnu vi rsot 
nēs pusaudžiem un jaunieš iem jā tu rp ina  dzimta un jāvai ro  he
mesu slavenie darbi.  Viņa tika uzklausī ta klusējot,  nodurot  acis un 
ar  galvas  māj ieniem dodot p iekrišanas zīmi. Savu aicinājumu 
karal iene nobeidza ar  Poēmu par  Karu,  kas  nes  Mieru.

Tad viņa paziņoja,  ka nolēmusi  pieņemt konkis tadoru  miera 
priekšlikumus,  kaut  arī  tie vēl vakar  bija nodevīgi  apciet inājuši  
Zelta Nama kasiku, un pavēlēja visiem sa las  kasikiem un vado
ņiem ar kara l i skām as inīm ierasties pēc t rim dienām viņas g a lv as 
pilsētā J ag u ā n ā .  Uz laukuma sapulcējušos  izbrīnam nebija gala.  
Taču Anakaona bija hemesu senās  gudr īb as  iemiesojums, viņa 
s ludināja  savu karal isko gribu,  bet šī griba aizvien kalpoja t a u 
tas  labklājībai .  Viņas  melodiskā,  spēcīgā balss  t iecās uz augšu;  
brīnišķīgā,  skanīgā  dzeja bija pilna ar dz imtās  zemes smaržām.  
Tikko viņa bija beigusi uzstāšanos ,  pā rē jās  sam bas  devās uz s a 
las v isām pusēm, lai aiznes tu hemesu tauta i  dižās  valdnieces p a 
vēles un aicinajumus.

Kadu gan mieru viņa bija iedomājusies ar  spāņiem noslēgt?



Visus nodarbina ja  šis jautā jums .  Karal iene novilka savu mēteli,  
nometa zemē svilpi un zelta zvaniņu.  Klusēdama viņa aps ta igāja  
dievu va renās  s ta tu jas,  p ieglauzdama to kroplīgi saviebta jam lū
pām pieri, tad  a tgr iezās savā kara l i skajā  namā.  Mazliet  paga id ī 
jusi,  viņa zagšus  izslīdēja no tā, tē rpta ī sajā  m i j ā 1, ar  stopu 
rokā un l ingu aiz jostas.  Sār tos  r ī t au sm as  s taros  mēs kopā ar k a 
ralieni devāmies ceļā. Pat  es, Vecais Kārību Vējš, biju pārsteigts,  
kad ieraudzīju,  ko karal iene paveica.  Mēs atri  nonācām jūras  
krasta.  Tur viņa aps tā j ā s  un sāka dziedāt  tik valdzinošā balsī, 
ka visas  zivis, visas jū ra s  dzīvās  puķes pievērsās  viņai. Pie mums 
piepeldēja g a r as ta in ās  raijas,  zivis — loči, zivis — ārsti ,  jū ras  
bezdel īgas un jū ra s  anemones,  medūzas,  haizivis,  koraļļu krūmi — 
tik daudz zivju un jū ra s  radījumu,  ka es brīnījos,  cik gan daudz 
dažnedažādu dzīvību mīt zemūdens  dārzos  . . .  Karal iene uzsāka 
sarunu ar juras  iemītniekiem man nesapro tam a valodā.  Zivis un 
augiem l īdzīgas radības  iejuka deja,  bet pēc tam kāpās  atpakaļ  
jūrā.  Anakaona tām sekoja.  Es redzēju,  kā viņa nozuda viļņos. 
Es gaidī ju viņu veselu dienu, izmisis domādams,  ka viņa, n ep rā 
tīgi t iekdamās izzināt zemūdens  pasaules  noslēpumus,  būs dzelmē 
gājus i  bojā. Taču, tikko ies tājās  nakts,  notika br īnums.  Es  p a m a 
nīju, ka Anakaona s tarojoša un priecīga iznāk krastā.  Ak, dēliņ, 
es jau, liekas, tev tiku stāstī jis,  ka Zelta Zieda s tā ja  un gai ta 
vienmēr bijusi neparas ta ,  bet tas,  ko es ieraudzī ju tobrīd, kad 
viņa nāca no ūdens,  bija p rā tam  neaptverams.  Vērojot v iņas  gai- 
tu, es vai rs nevarē ju  par un āt  — tā bija tik skaista,  ka gluži vai 
pamiru.  Viena dienā karal iene bija apguvusi  zemūdens  deju m āk 
slu, aptvērus i  jūras  s t r aumju  s t raujos  un a ijājošos  ri tmus,  uz sū
kusi sevī visu Kārību dzīļu dievīgo, kvēlojošo un spi rdzinošo skais
tumu.  Taču es a izsapņojos . .  . Karal iene vērsās pie manis  ar  pavē
lošu kustību,  un es, tik tikko spēdams a traut ies  no šī skata,  se
koju viņai pa pēdām.

Mēs g ā jām  cauru nakti  un, svīstot  gaismai ,  nonācām Azueja 
ezera krastā.  Tur  Anakaona atkal sāka dziedāt  savā debešķīgajā 
balsī,  un man šķita,  ka pat  gaiss sa jū smā sas t ingst .  Es ieraudzīju,  
ka no ezera izlien kaimani un vi rzas pie Zelta Zieda kājām.  Tiem 
baru bar iem sekoja leguānas ,  hameleoni,  za ļās  ķirzakas,  mi lz īgas 
čūskas  un mazi zalkši.  Un atkal karal iene ierunājās  savā noslē
pumainajā  valodā.  Rāpuļi  sāka dejot, tad nozuda meža biezokņos. 
Anakaona tiem sekoja.

Un atkal es viņu gaidī ju veselu dienu, juzdamies satriekts,  do

1 Naija  — g u rn u  apsē ja  paveids. (A ut. piez.)



mādams,  ka šie radī jumi  viņu aprijuši ,  taču pret vakaru  viņa iz
nāca no meža.  O, debess! P i rm s dienas,  kad es viņu redzēju iz
kāpjam no viļņiem, man s irds  gandr īz  vai plīsa no sa jūsmas,  bet 
tad viņa vēl bija pa ras ta  sieviete. Tagad Zelta Zieda augum s  bija 
ieguvis tādu lunkanību,  ka ta līnijas kust ībā saplūda acīm n ed a lā 
mās,  dai ļās  arabeskās.  Apguvusi zemūdens  deju mākslu,  k a r a 
liene t ag ad  bija iemācījusies rāpuļu  neap tveramo  plastiku.  Tici 
man:  viņas  ķermenī  vai rs  nebija kaulu . . .

Un atkal mēs devāmies  ceļā un g ā jām  cauru nakti.  Ausmu mēs 
saga id ī j ām  Laseljes kalnu gr ēdas  augs tāka jā  virsotnē.  Anakaona 
atkal sāka dziedāt,  un pie viņas  atl idoja visi putni,  kuri vien dzīvo 
debesīs. Viņa s a ru n ā jā s  ar  putniem, tie gaisā veidoja neiedomā
jam us  lokus un riņķus,  bet  tad putni paķēra karal ieni  un aiznesa 
aiz mākoņiem. Kad ies tājās  nakts  un es jau nodomāju,  ka viņa, 
zemē krītot,  būs nositusies,  debesīs par ād ī j ās  milzīgi putnu bari.  
Visiem pa priekšu, sār to  f lamingu ielenkta,  lidoja Anakaona.  Jā,  
dēliņ, Anakaona bija. iemācījusies lidot kā putns! Tas,  ko es ierau
dzīju,  piepildīja mani ar mīlestību — ar tik bezgal īgu mīlestību, 
ka man likās — es mirstu.  Katra v iņas kustība bija tik žilbinoša 
un harmoniska,  viņas gurn i  šūpojās  tik plūstoši,  bet v iņas  kājas  
šķēla gaisu  ar tik neap ra ks tām ām  kustībām,  ka šajā pi lnīgajā 
skais tumā jau  bija kaut  kas cietsirdīgs,  necilvēcisks.  T agad  man 
kļuva skaidrs,  ka neviens no cilvēku dzimtas nespēs nostāt ies  pret 
Anakaonu un pret  hemesu cilti.

Taču es, dēliņ, pār liecinājos  par to, ka pasaulē ir būtnes,  iz
skata  l īdzīgas cilvēkiem, kuras tomēr nevar  tikt pieskai tī tas cil
vēku dzimtai.  To, kurš spēj bez sa t ra ukuma skatī t ies uz šādu 
brīnumu,  kuru nesatr iec šis pi ln īgais  skaistums,  nevar uzskatī t  
par  cilvēku. Jā ,  konkistadori  nav cilvēka vārda  cienīgi; pats  ma- 
poi ja1 nebūtu  spējis radī t  šo iekarotāju un s lepkavu cilti!

Vairākas  dienas  pēc kār tas  Anakaona kopā ar  savām neskai t ā
m a jām  dejotā jām,  f laut is tēm un dziedātā jām rīkoja uzlūgtaj iem 
spāņiem,  indiāņu dižcil t īgajiem un nepā rr e dzam ajam  t au ta s  pūlim 
tādas  izrādes,  kuras  nekad neizgaisīs  no mūsu zemes a tmiņas .  
Atmiņas  par  šīm izrādēm ir tik s tipras ,  ka jebkurš,  kas pēc tam 
nācis pasaule skais ta ja  Kiskeijā, jau kopš dz imšanas  parvalda  de
jas mākslu.  Un tā būs mūžam! Sta rp  citu, to, ko nedēļas  laikā 
redzēja spāņi ,  kas  bija ieradušies J ag u a n ā ,  nevar  saukt par  dejām. 
T ās  bija nevis dejas,  bet  gan pašas  dzīves iemiesojums, vienīgā 
pat iesā dā rg um a ,  kas pieder cilvēkam, — viņa dvēseles personifi
kācija.

1 Mapoija —  velns. (A ut. piez.)



Ka jau tu zini, šo svinību pēdējā diena k|uva par  Asiņaino Die
nu. Hidalgo izrādī jās asinskārāks  par  negantāko  radījumu,  kas 
dzīvo jūrā,  u/. sauszemes vai gaisā,  jo, par  spīti visam,  viņš  p a 
s t rādā ja  savu melno darbu.  Skais tums konkis tadoriem nebija s a 
protams,  viņi negr ibēja zināt  ne par  ko citu kā vienīgi par  zeltu. 
Konkistadori  iebija cilvēki; viņi izrādījās  sliktāki par  zvēriem.

Konkis tadoru vadonis  p ieskārās  Alkantaras  krus tam,  un k a r a 
liene tika sagūst ī ta .  Visi hemesu dižciltīgie tika iznīcināti ,  pilsēta 
nos laucī ta no zemes vi rsas  un t auta  pakļauta  verdzībā.  Stāsta ,  ka 
Anakaona tikusi pakār ta ,  bet es gan  skaidri  zinu, ka viņu sad e 
dzināja uz sār ta .  U guns  mēļu ielenkta,  viņa dejoja un dziedāja 
skaistāko no savām dziesmām.  Viņa sagaidī ja  nāvi,  kā pieklājas 
dižajai  sambai ,  ka to pieklājas saga idī t  ka t ra m no mums.  Sī deja 
bija v iņas  pēdējā pārvēršanās ,  un vai rāk es tev neteikšu par  to ne 
vārda.

Jā,  dēliņ! Karalienei bija taisnība,  un viņa uzvarēja.  Spāņus  
taču nebija iespējams pieveikt ar  ieroču spēku. P a t  ja tos izdotos 
sakaut ,  tie būtu a tgriezušies  vēlreiz. Tik un tā hemesu tauta i  bija 
jāiet  bojā,  taču tas,  ko Anakaona davā ja  mūsu zemei ša jā s  svi
nībās,  kuras beidzās ar  Asiņaino Dienu, neaizmirs īs ies  nekad un 
paliks mūžīgā piemiņā.  Kasiks Anrī  nodeva viņas  dāvanu nēģe
riem un indiāņiem, kas cīnī jās pie K asa rag v a s  un Bahorupo.  No 
viņiem savukār t  to mantoja  Pad režans ,  kurš  1804. gad ā vadī ja 
nēģeru,  mula tu  un zambo s a c e l š a n o s . . . Visi mēs esam Zelta 
Zieda bērni.  Un lielā neatkar ības  kara  beigās  — man nācās  arī 
piedalīties kaujā pie Ver t jēras  — es sapra tu ,  ka šī kauja bija 
visīstākais nobeigums tām svinībām,  kuras  Anakaona sar īkoja 
As iņainās  Dienas priekšvakarā.  Savām  acīm redzēju,  kā Anakaona 
dejoja un dziedāja imperatora Desalīna nevaldāmaj iem bata l jo 
niem, kuri metās  pret  naidnieku redutēm.

T agad  tu zini, dēliņ, kāpēc es vai rs  nespēju nevienu iemīlet. 
Uz mūsu sa las  dzīvo ne mazums žHbinošu skaistuļu,  bet kura no 
tām man  spēs  atdot  mana brīnišķīgā Zelta Zieda mīlestību? Vai 
kāds  brīnums, ka Vecais Kārību Vējš  t ag ad  izdaudzināts  par  niek
kalbi un n e p r ā t i . . .



VILJAM S FOLKNERS, 
am erikāņu rakstnieks

AGRĪNĀS DZI N Ē J ME D Ī BA S

Es viņu pamanī ju  no laivas. Vēl nebija gluži satumsis,  ga isma 
palsoja,  tikko biju pabaroj is  zirgus,  noskrējis no kraujas ,  lai 
t iktu pāri  upei uz nometni,  a ts tūmos ar airi no kras ta  un redzu: 
peld — so|us  t rī ss imt  augs tāk  pa upi — kāda galva  virs ūdens 
kā neskaidrs  plankumiņš.  Bet uz galvas  ragi  ka cers, un, kā es 
tos saskatī ju,  tā tūliņ sapra tu ,  ka tas ir viņš un a tgr iežas mājup



uz salu, uz meldriem. Viņš mājo  tur  veselu gadu,  bet dienu pirms 
sezonas  a tk l āšanas  — kā pēc inspektoru medību kal endāra  — 
dodas projām,  noslēpjas  sazin kur, lai atgrieztos  t aup ī šan as  laika 
p i rmajā diena. Bet šoreiz viņš laikam bija sajaucis  š īgada kalen 
dāru  ar pagā jušo  un a tgr iezās vienu dienu agrāk.  Un tas  ir aplam 
darīt s,  jo, līdzko būs mazliet  gaišāks ,  mēs ar  misteru Ernes tu  uz 
mūsu zi rga izcelsim viņu.

Izstāstī ju to mis teram Ernes tam,  paēdām vakariņas ,  p ab a ro 
jām suņus , viņš apsēdās  spēlēt  pokeru, bet es līdz kādiem desmi
tiem s tāvēju v iņam aiz m u g u ra s  un palīdzēju.  Un tad Ross Ed- 
mondss  saka:

— Būtu gāj is  gulēt ,  zēn.
— Un, ja ne gulēt,  — saka Vilijs Legeits,  — tad būtu labāk 

ķēries pie ābeces. Viņam zināmi visi angļu  lamuvārdi ,  visi po
kera triki, visu mārku viskija etiķetes,  bet pats  savu vārdu vēl ne
prot uzrakstīt .

— Kam man tas  jāraks ta ,  — es saku, — es to tāpat  nea iz
mirsīšu.

— Puis im jau  divpadsmit  gadu,  — saka Vol ters Jūels.  — Nu, 
s tarp mums, vīriešiem, runājot ,  pasaki — cik dienu tu savā  mūžā 
esi gāj is  skola?

— Viņam jau nav laika, — aizrāda Vilijs Legeits.  — Kāda 
jēga v iņam mācīties no septembra līdz novembra vidum, kad pēc 
tam viss jām et  pie malas  un jāb rauc  šurp pie Ernes ta  par  klau- 
sekli? Un kāda jēga  janvār ī  atgriezt ies skola, ja pēc kādiem vien
padsmi t  mēnešiem pienāks  p iecpadsmitais novembris un būs a t 
kal jākliedz,  brīdinot Ernestu,  uz kurieni bars aizlaidies?

— Ja  stāvi,  tad stāvi un neblenz m anās  kārtīs! — tā atkal 
Ross Edmondss .

— Kas par  t roksni? Kas par troksni? — prasa  misters Ernests.  
Dzirdes apa rā t iņš  v iņam visu laiku ausī, bet bater iju viņš uz 
nometni  neņem līdzi, jo vads  tik un tā ikreiz ķersies biezokņa 
zaros.

— Vilijs dzen mani  gulēt! — es brēcu viņam.
— Vai pasaulē ir kāds  cilvēks, ko tu sauc par  misteru? — 

Vilijs prasa.
— Es misteru Ernes tu  saucu par  misteru,  — es atbildu.
— Nu, ja tev liek, tad  ej, — saka misters  Ernests .  — Iztiksim.
— Gan jau  iztiks, — saka Vilijs. — Kurls kā celms, bet, līdzko 

likme pacelsies līdz puss imtam,  uzreiz izdzirdēs,  pa t  ja neviens 
lūpas nepakust inās .

Devos gulēt,  tad ienāca misters Ernests ,  un es gribēju v iņam 
atkal  par  tiem ragiem — cik tie lieli pat  t rī ss imt  soļu a tsta tumā.



Bet tad vajadzētu  aurot,  jo misters Ernes ts  pieļauj,  ka ir kurls, 
tikai tad,  kad sēžam Denain mug urā  un es rādu,  uz kuru pusi 
novirzās medības.  Tā nu mēs apgūlāmies  klusēdami  un lāgā 
nespējām ne acis aizvērt,  kad Saimons jau r ībināja  mutes  bļodu 
ar karoti: «Pulks tenis  četri! Celieties dzert kafiju!» — un šoreiz 
bija gluži tumšs,  kad es ar  lukturi braucu uz viņu krastu  p ab a 
rot Denu un Rosa Edmondsa  zirgu.  Cauri  krēslai uz lapām un 
krūmiem bal toja sa rma un solīja jauku dienu, sal tu  un dzirks to
šu, — labāku dienu dzinējmedībām nebūtu izvēlējies arī  pats 
br iežumātes  dēls, kurš  bija nolicies uz guļu tur,  meldros.

Pēc tam mēs paēdām un mednieki devās  pāri  upei kopā ar  
tēvoci Aiku Makkaslinu,  lai viņš tos izvietotu mastos.  P a r  tēvoci 
Aiku nometnē nav neviena vecāka,  viņš, manuprāt ,  ne mazāk  ka 
s imt  gadu medī  briežus šejienes mežos — un kurš  gan  labāk par 
viņu pazīst  briežu takas! Un tas vecais bullis arī  kādus  simt 
gadus  s ta igā  pa mežiem, ja brieža gadus  pārrēķina  cilvēka gados.  
Ta ka diviem večiem s a d u r ša n ās  bija neizbēgama,  ja vien mēs 
ar  misteru Ernes tu  viņu agrak  nepanāksim,  jo no mums žēlas
tību šodien veltīgi gaidīt .

Pārcēla  pāri suņus; Ērgli un cilus vecos Sa imons turēja saitē, 
bet jaunie  — pirmo reizi medībās — tik un tā bez Ērgļa nekur 
neies. Pabeiguši  parcelšanos , mēs ar  misteru Ernes tu  un Rosu 
Edmondsu apseglojam savus  zi rgus;  misters Ernes ts  iekāpa seg 
los, es pasniedzu viņam bisi, pavadu un, kā allaž,  pagaidīju,  
kamēr  Dens beigs dīžāties,  kad misters Ernests ievilka viņam 
ar  s tobru s tarp ausīm,  lai beidz spārdīt ies.  Tad misters Ernes ts  
pieladēja bisi, padeva man  kāpsli,  es uzķepurojos,  nosēdos  viņam 
aiz mugu ras ,  un mēs pa st igu devāmies  uz purvu;  murtis pa 
priekšu četri milzīgi  suņi velk Saimonu — uz m u g u ra s  v iņam 
virves sai tē kuļā jas  vienstobrene,  bet kucēni skrien blakus un 
maisās  visiem pa kājām.  Jau  top gaišāks ,  būs lieliska dieniņa;  
aus t rum i  kļūst iedzelteni,  sag a id a  sauli ;  mūsu elpa kup sal taja,  
skaid ra jā  bezvēja gaisā,  ko saule vel nav iesildījusi;  g ra m b ā s  
p lāns  ledut iņš;  ka t ra  lapiņa,  zar iņš  un viciņa, ka trs  sasa lis  piku
cis pārklā ts  ar  sarmu  un iedegsies kā varavīksne,  kad saule 
beidzot uzlēks un apspīdēs  tos. Es esmu iekšēji sasprindzis  un 
viegls ka balons, šī sp i rg tā  gaisa  pilns, un pat  nejutu zi rga 
muguru,  tikai — kars tu  muskuļu rotaļu zem s tingri  savi lktas  
ādas,  it kā es butu gluži bez svara,  un, līdzko Ērgl is  izcels un 
sāks  dzīt, ta mēs ar  Denu un misteru Ernes tu  laidīsimies kā 
putni un pat  neskarsim zemi. Bija gluži vareni.  Un tas bullis, 
ko mēs šodien nomedīsim,  nevarētu izraudzī ties labāku dienu, 
kaut viņš gaidī tu  vēl desmit gadus .



Nonācām pie purva:  kā tad, tūdaļ  ie raudzījam pēdas dubļos, 
kur viņš vaka rā  nācis  pie upes, — platas  sliedes nesasalušos  
dubļos, taisni  kā govs, kā mūļa pēdas,  un Ērgl is ar  pārējiem 
suņ agabal iem  ta savi lka pavadas ,  ka mis ters Ernes ts  lika man 
kāpt  zemē un pal īdzēt  Saimonatn tos turēt.  Mēs ar  misteru E r 
nes tu skaidri  z inājām,  kur viņš guļ  — meldru sal iņā  purva ddū :  
tur  var mierīgi  nogaidī t ,  kamēr kāds  nejauši  izcelts briedelis 
aizies augšup vai lejup pa at teku un aizvedīs suņus  līdzi, un 
tad viņš k lusiņām izlavīsies caur  purvu līdz upei, pārpeldēs  un 
a izšmauks  kā vienmēr — pirms medību sākuma.

Bet šoreiz v iņam šis triks neizdosies:  Ross uz sava  zi rga pa
lika, lai nelaistu viņu pie upes, ja  te parādīsies ,  un novirzītu uz 
tēvoča Aika ļaužu pusi. Bet mēs ar  Saimonu vedām suņus  gar  
purvu,  a i zgā jām  kādus  t rī ss imt  soļus augs tāk  par  meldriem, jo 
rī ta vējš būs no dienvidiem, un mis ters Ernests ,  zi rga sēdēdams, 
sacīja,  ka pietiek; nogriezāmies  br iksnājā uz sa l iņas  pusi, pēc 
mis tera Ernes ta  komandas  pala idām  vaļā suņus,  misters  Ernes ts  
padeva man  kāpsli,  un es atkal apsēdos  savā vietā.

Vecais Ērgl is  zinaja ne s liktāk par  mums, kur jameklē,  viņš 
tūl iņ metās  biežņa, paga idām ner iedams, un viss bars  viņam 
pakaļ;  Dens arī,  kā sap ra zd a m s  kaut ko par  šo ragaini ,  sāka 
vieglī tēm lēkt pāri l iānām,  tā ka es jau  priekšlaikus  ieķēros 
mistera Ernes ta  jos tā,  negaidīdams,  kamēr  viņš piegrūdīs Denam 
ar  piesi, kas  ir pie kreisās kājas  zābaka.  Jo tad,  kad mēs dzena 
mies pakaļ  briedim, es maz dabūju  sēdēt  Denam uz m u g u ra s  — 
galvenokār t  karā jos  mistera Ernes ta  jostā,  un Vilijs Legeits 
s tās ta ,  ka auļojot  mum s  tāds  izskats,  it kā mis teram Ernes tam 
mugu rpusē  izslīdējis no kabata s  un plīvo vēja puikas  izmēra 
kombinezons.

Tātad ragain is  bija izcelts tieši no guļvietas.  Ērglis laikam 
bija p iegāj is  gluži klāt, gand r īz  vai uzminis ar  ķepu, bet briedis 
joprojām gulē ja  un domāja ,  ka mums šodien ir parīts.  Ērgl is 
pas ita purnu augšup,  ierējās: «Grāb ciet!» — un bija pat  dz ir 
dams, kā briedis pas i t ās  sānis un iebrikšķējās pirmie meldri.  Aiz
vilkdamies sāka  riet pārējie suņi,  un  Dens jau sa sp r i nga  lēcie
nam,  bet misters Ernes ts  noturēja viņu — ne ar  laužņiem, bet 
ar  pavadu — un novirzī ja pa purvu meldriem apkārt .  Nokļuvām 
otra jā  pusē, viņš vēl nepaguva noprasīt :  «Uz kurieni?» — kad 
es jau  rādī ju  v iņam ar  roku pār  plecu un tikko paguvu  atkal 
pieķerties pie s iksnas , jo misters Ernes ts  p ieskārās Denam ar 
sarūsē jušo piesi. Bet, līdzko Denu aiztiek, viņš d rā žas  uz priekšu 
kā apsēs ts  — ta isnā  ceļā visam pāri un, kur nevar,  tur pār lido 
kā putns  vai rāpus  izlien uz ceļgaliem kā kurmis  vai milzu jenots,



un tad  mēs ar  misteru  Ernes tu  vai rs  neesam uz Dena,  bet gan 
esam pie Dena — misteru Ernes tu sa t u r  segli,  mani  siksna,  un 
labi, ka satur.  Jo Denam nav laika domāt  par  jātniekiem — 
manuprā t ,  dz inējmedībās  v iņam n ev a ja g  ne manis,  ne mistera 
Ernes ta ,  ne Saiinona,  v ispār  neviena: pats  gan suņus  uzrīdīs,  
g an  medības  novadīs godam.

Tā viņš ar ī  šoreiz d rā zās  uz priekšu. Turklāt  v a ja šan a  g a n 
drīz vai rs  nebi ja dzi rdama.  Laikam Ērgl is  kādu brīdi bija turējies 
vecā buļļa astē, kamēr t a s  beidzot sap ra ta ,  ka j ā l a i ža s  lapās.  Un 
nu viņi bija jau  tuvu tēvoča Aika komandai ,  un  ir.isters Ernes ts  
pievilka pavadu,  ap tu rē ja  Denu. Mēs gaidī jam šāvienus,  un Dens 
tups tī jās ,  m īņājās  un dreb inā jās  kā mūlis,  kuram cērp asti.  Es 
uzkliedzu mis teram Ernes tam,  ka suņus  drīz vai rs  nedzirdēs im,  
ja  s tāvēsim,  un mēs au |o jām  talak,  bet šāvienu aizvien nebija,  
kļuva skaidrs ,  ka medniekiem esam gar am ,  un šķita,  ka Saimo- 
n am  un citiem nēģeru  s t rādniekiem ir taisnība un tas  bullis nav 
nekas  cits kā rēgs. Izauļojām kla jumā — kā tad,  tēvocis Aiks 
un Vilijs s tāv un skatās  uz brieža pēdām atkusušajos  dubļos.

— P a la id ām  viņu garām,  — tēvocis Aiks sacīja.  — Nesaprotu ,  
kā viņš tā izlavījās.  Tikai pavīdēja vien. Liels ka zilonis, un tāds  
kā šūpuļkrēs ls  galvā  — liec iekšā vai gadu  vecu bullēnu pašūpot .  
Devās  ga r  pašu kori. Pas teidzieties,  tie draugi  no Kuiļa a t tekas  
var  viņu ar ī  nepala is t  garām!

Es veiklāk ieķēros siksna,  un misters Ernes ts  atkal  p ieskārās  
Denam.  Kore s tiepās  uz dienvidiem, augšā  ne krūmu,  ne liānu, 
drāzies  vien, pie tam pret  vēju, jo vēj iņš jau  bija sacēlies, saule 
ar ī  uzlēkusi (darba  aizņemts,  nebiju pamanī ji s ,  kad) ,  sār ta ,  spi l
g ta  spīd par mežu, met  varavīksni  uz nosar mojušajām lapām.  
Tā kā re jas mēs  tūdaļ  izdzirdēsim, varētu jau  joņot  visā sparā ,  
bet paga idām mēs r ikšojām mēreni,  jo v isam vajadzēja  beigties 
vai nu pavisam drīz — līdzko viņš uzskries virsū medniekiem, 
kuru nometne ir pie Kuiļa at tekas ,  as toņas  jūdzes zemāk par 
mūsējo,  — vai ar ī  nemaz tik driz, ja v iņam izdosies aiziet no 
tiem. Pal a idām  Denu soļos, lai tas  atvilktu elpu,  un tad vējš 
a tnesa  ta las  rejas,  bet ne tadas ,  kad suņi jau  redz briedi; tas  
droši vien jau  k lajumā nolēma,  ka pietiek māžoties,  saņēmās,  
piespieda, a i zšāvās  par  veselu jūdzi  vajā tā j iem priekšā un pēkšņi 
uzdūrās  medniekiem pie Kuiļa at tekas.  Es t ikpat  ka ieraudzīju,  
kā viņš sas t inga ,  paglūnēja  caur  krūmu un teica pats  sev: «Kas 
tā par  velna būšanu? Viss novads  ar  viņiem piebāzts,  vai?» Tad 
a tskat ī jās  pār plecu uz to pusi, kur suņu bars,  sekodams pa pē
dām,  rēja aizvilkdamies,  apsvēra ,  cik v iņam atlicis pārdomām.

Tikai šo pārdomu dēļ viņš gandr īz  vai dabū ja  galu.  Ērgl is



laikam atkal  mācās  virsū, un bija j ā l au žas  cauri  bez gudrošanas .  
Mēs izdzi rdējām šāvienus  — šāva kā karā.  «Bali, bah, bah, bah» 
un atkal  «bah, bah, bah, bah» — trīs vai če tras bišes uzreiz, 
neļaujot  v iņam nogriezties,  bet es brēcu: «Nē! Nē! Nē! Nē!» — 
jo viņš  taču pieder mums. Barojas  ar  mūsu soju un auzām,  viņa 
guļvieta mūsu meldros,  jau  kuro gadu viņam uzg lūnam — un 
lai mūsu briedi mūsu dzinēju deg un a priekšā novāktu svešie, 
padzītu  suņus ,  aizvilktu liemeni un varbūt  pat  negribētu piešķirt 
mum s  brieža ga ļa s  gabalu!

— Ciet klusu un klausies! — teica mis ters Ernes ts .  Es apklusu 
un ieklausījos va jāšana .  Auroja viss bars  un Ērgl is  tapat ,  taču 
ne kā pēdas dzīdami vai pie nobeigta dzīvnieka plos īdamies  — 
kaut  gan šāvieni jau  bija galā  —, bet tā, kad dzenas  pakaļ 
skaidri  sa sk a tā m a m  medī jumam.  Es tikai ciešāk pieķēros pie 
siksnas.  Viņi jau  redz briedi — lūk, lādi mēs esam! Vilijs Le- 
geits teiktu: malku viskija Ērgl im,  un viņš būs ragain im  klāt. 
Auroja aizvien tā lāk un tālāk,  un, kad mēs  izauļojām no biezokņa, 
tad ieraudzījām tikai šāvē jus  — pieci seši viri lodāja če tr rāpus ,  
meklēja zemē un pa krūmiem;  šķiet, va j ag  tikai labāk ieskatīties,  
lai uz vicām un lapām iekvēlotos as ins  pilieni kā mušmires  vai 
ogas.  Bet Ērgl is  taču bija vēl dz i rdams, un viņiem bija skaidrs,  
ka asiņu nav un nevar  būt.

— Tātad jūs  var  apsveikt,  puiši? — misters Ernes ts  uzsauc.
— Es, manup rā t ,  v iņam t rāpī ju,  — saka viens. — Droši vien 

t rāpī ju.  Āre, meklējam asinis.
— Labi, labi, — atbi ld misters Ernests.  — Kad a t radīs ie t  a iz

šauto,  tad taurējiet ,  es aizvilkšu ju m s  liemeni uz nometni.
Un mēs metāmies tā l āk  — auļiem, jo suņu bars lidot lidoja 

un gandr īz  vai rs  nebi ja dzi rdams, it kā visi šie šāvieni un kņada 
butu sa t rac inājuš i  suņus  ne mazāk par briedi.

Sākās  svešs apvidus,  tik tālu mēs ne reizi nebi jām aizkļuvuši,  
paras t i  medī jums bija rokā jau  iepriekš. Iz jā jām pie Kuiļa a t t e 
kas, bet tā ieplūst  upē kr ietnas p iecpadsmit  jūdzes  zemāk no 
mūsu nometnes.  Attekā ūdens  gana ,  turklāt  kri talas ,  siekstas,  un 
misters  Ernes ts  atkal  apturē j a  Denu un pras īja:  «Uz kurieni?» 
Rejas bija vēl dz i rdamas,  t ag ad  tas  mazl iet  pārvie tojās  uz aus- 
t rumu pusi, it kā mūsu bullis butu pārdomāj is  un turē tu  kursu 
nevis uz Viksbergu vai Jauno r le anu kā agrāk,  bet nolēmis pa 
ceļam iegriezties Alabāmā.  Es parādī ju  virzienu, mēs  j ā j am  pa 
kras tu  augšup  un varbūt  ari  braslu butu a t raduši ,  bet misters 
Ernes ts  acīmredzot bija nospriedis,  ka mums nav laika tā mek
lēšanai.



Nonācām līdz vietai, kur at teka sa šau r i nās  līdz d ivpadsmit  vai 
piecpadsmit  \ pēdām,  pēkšņi misters Ernes ts  iesaucās:  «Turies, 
lecam!» — uņ pieskārās  Denam.  Es pat  nepaspēju sa tver t  siksnu, 
ka pienākas,  kad mēs jau  uzšāvāmies  gaisā,  un tad es ieraudzīju 
šo v īnogulā ja  tetīgu: pamat īg i  resna,  gandr īz  kā m ana  roka pulsa 
vietā un nokārus ies tieši a t tekas vidū. Es domāju,  ka misters  
Ernes ts  ari redz to un gat avoj as  to saķert  un pasviest  augšup  un 
mēs pār jās im zem tās;  Dens  to skaidri  redzēja,  viņš pat  galvu 
pielieca, lai neaizķertos.  Bet mis ters  Ernes ts  neredzēja nenieka,  
s t īga noslīdēja pāri Dena kaklam,  aizķērās  aiz priekšējā seglu 
loka, bet mēs tikai drāžamies  uz priekšu, s t īga savelkas aizvien 
s t ingrāk  — un nu kaut  kas  neizturēs.  Neiz turēja seglu josla.  
P ā r sp ra g a .  Dens  pabeidza lēcienu, izspruka uz nogāzes  gluži 
pliks, tikai a r  apaušiem,  bet mēs  ar  misteru Ernes tu  un segliem 
kā bi jām — mis ters  Ernes ts  seglos  ar  bisi šķērsām,  bet es ar 
rokām aiz mistera Ernes ta  j o s t a s — , tā pal ikām karājot ies gaisā virs 
a t tekas  t ikpat  kā savi lk tas kaķenes  cilpā; tā bija s as pr ingt a  līdz 
pēdējam un kā meta mūs a tpakaļ  pār i  at tekai — bet es taču esmu 
aiz mis tera  Ernes ta  un viņš ar  segl iem uzgāzīsies  man  virsū —, 
tā es veikli izlocījos, un pirmie zemē nokri ta segli,  pēc tam mis
ters  Ernests,  visiem vi rsū es; es pietrūkos kājās,  bet misters 
Ernes ts  guļ gar š ļauk us  ar  pārgr i ez tam acīm.

— Mister  Ernest! — es auroju,  tad noskrienu pie ūdens,  pie
smeļu pilnu cepuri,  iešļācu viņam sejā,  viņš atver  acis, guļ uz 
segl iem un lamā mani.

— Velns lai tevi parauj ,  — saka,  -t- ko tu līdi man  virsu?
— Jūs  esat  liels, — es atbildu.  — Jus  būtu mani  saspiedis 

plācenī.
— Un kas,  pēc t avām domām, no manis  iznācis? — viņš prasa.

— Citreiz,  ja nevari  nosēdēt,  tad  lec sānis,  bet neiedrošinies r ā p 
ties man  virsū! Dzirdi?

— Jā,  ser,  — atsaku.
Viņš piecēlās, joprojām lamādamies  un turēdamies  ar roku 

pie muguras ,  nokāpa pie ūdens,  iesmēla saujā,  aps lap inaja  seju 
un kaklu, vēlreiz iesmēla,  padzērās ,  es ar ī  padzēros,  atgriezos 
pēc segl iem un bises, un pa kr i ta lām sasniedzām otro krastu.  Nu 
vēl va jadzēja  sameklēt  Denu. Diez vai viņš būtu lēkšojis piec
padsmit  jūdzes atpakaļ  uz nometni,  drīzāk aizlaidies bez mums 
pakaļ dzinējiem — pal īdzēt  Ērglim. Tomēr Denu sameklē ju soļus 
sept iņdesmit  a ts t a tu  — s tāv un košļā atvases.  Atvedu viņu 
atpakaļ ,  seglu jos t as  vietā izmantojām mis tera Ernes ta  bikšturus  
un manu jostu,  noņēm ām vēl no mednieku taures  siksniņu un



apseglojam Denu. Seglu  jos ta nekāda labā neiznāca,  bet varbūt  
izturēs.  /

— Izturēs,  — saka mis ters Ernests,  — ja tu la iku^kl i egs i  man,  
ka s tū rē j am virsū liānai.

— Pacent īšos,  ser, — atbildu.  — Tikai jūs  pa^s laikus klie
dzat,  p i rms dura t  Denam ar  piesi.

Bet segli turē jā s  ciešami,  tikai sēsties vajadzēja  piesardzigak.  
«Uz kurieni nu?» es prasīju,  jo re jas nekur nebija dzi rd amas  — 
tik daudz laika pazaudējām.  Turklāt  apvidus  ari  nepazī s t ams  — 
ci rsma pilna ar  jaunaudz i ,  neko nevar  saskatī t ,  kaut  nostājies 
s tāvus  uz segliem.

Misters  Ernes ts  neatbi ldēja,  pa la ida  Denu g a r  krastu,  kur ne
bija tik biezi saaudzis ,  lai atkal  piespiestu, kad mēs ar  Denu 
drusku pieradīsim pie savas  paš ta is ī t ās  seglu jos t as  un būsim 
droši par  to. T agad  mēs devāmies  uz aus t rumiem.  Vai ari  ap tu 
veni uz aus trumiem,  jo saule jau  bija augstu ,  s ar ma nogājus i,  
rī ts  beidzies, bet, kad un kā, es nemaz nebiju manījis,  lai gan 
jutu,  ka sen ir laiks ēst  pusdienas.

Un tad  mēs izdzi rdējām medibas  — pareizāk sakot,  šāvienus.  
Un sap ra t ām ,  cik tālu esam aizlīduši,  jo tai pusē mednieku no 
metņu nav, vienīgi Hol inovas  nometne,  bet no Holinovas  līdz 
Van Dornatn,  kur mājo jam mēs ar  misteru Ernes tu ,  veselas div
desmit as toņas  jūdzes.  Ne r iešanas ,  itin nekā — tikai šāvieni.  
Un, ja  Ērgl is  vēl turējās  kājā s  un briedis vēl bija dzīvs, tad, 
redzams,  Ērgl im nebija vai rs  spēka pat uzsaukt  «grab ciet!».

— Neduriet  piešus! — es iebrēcos. Bet misters  Ernes ts  jau 
pats  a tcerē jās par  seglu jostu un tikai palaida pavadu. Un Dens 
arī bija izdzirdējis šāvienus un saka lauzt ies cauri  biezokņiem — 
hip-hop, uz leju, uz sāniem.  Un atkal,  t apa t  kā agrak,  divi trīs 
če tr rāpus  meklē as in is  pa krūmiem,  lai gan  Ērgl is  jau  bija licis 
t iem sap ras t ,  ka tas  ir velt igs darbs . Mēs pat  neuz ru nā jām viņus. 
Dens par ikšoja g a r a m  un tālāk: pāri s ieks tām un l iānām,  kur 
iespējams, kur ne — spraukdamies  pa apakšu.  Bet tad  misters  E r 
nests pagr ieza zi rgu taisni uz ziemeļiem.

— Stāt! — es kliedzu. — Ne jau  tur!
Bet mis ters Ernes ts  tikai pievērsa man seju. Nogurušu,  ar  

dubļu svītru pāri  — tas no tās  reizes, kad mūs vīnogulā js  norava 
no zirga.

— Kur tad viņš  ies, pēc t av ām  domām? — viņš prasa .  — Savu 
darbu viņš padar ī j i s  godīgi,  stāj ies priekšā visiem un ka t ra m pa 
šāvienam,  t ag ad  var iet mājup,  uz salu.  Nakti  viņš noteikti tur 
ieradīsies.

Un pat iešām — briedis devās  t ag ad  mājup.  Ari mēs — jau bez



\  \
kāda s  s te i t as .  Un nekur ne čaboņas ,  ne skaņas ,  ša j ā  d ienas  
laika novembrī viss pamirs t ,  pat  putni,  teiksim, dzeņi,  stērstes,  
sīļi; un es it kā redzēju,  ka misters  Ernes ts  ar  mani  un Denu, 
Ērgl is  ar  suijiem un vecais briedis — visi trī s e jam klusā pie
vakares  s tundā uz vienu un to pašu pusi un vietu. Medības  bija 
lieliskas, kat rs  bija devis visu, ko vien spēja,  un nu kā pēc no
run as  visi griežas uz māju  pusi, bet ne barā,  lai nesat rauktu ,  
nekait inā tu  citsicitu.  Tā taču nebi ja nedz izklaidēšanās,  nedz arī  
rotaļa,  tā bija nopietnība,  un mēs  visi tr ī s ar ī  t ag ad  esam tādi 
paši  ka no rīta.  vecais r againi s  — viņam jāb ēg  ne jau  dēļ g ļē
vulības,  bet tāpēc, ka bēgša na  ir viņa dzīves jēga  un lepnums;  
Ērglis un pārējie — viņiem j ād zen as  pakaļ  ne jau  naida  vai baiļu 
dzītiem, bet tāpēc, ka paka ļdz īšanās  — viņu dzīves jēga  un lep
nums;  es, misters  Ernes ts  un Dens — mēs auļo jam  ne jau  pēc 
gaļas ,  tā tik un tā pār āk  sīksta,  un  ne jau  pēc ragiem,  ko pakār t  
pie sienas,  bet lai mum s  pietiktu spa ra  v ienpadsmit  mēnešiem 
fermā un lai mums būtu t iesības braukt  šurp  novembrī .  Un mēs 
visi soļojam mājup mierīgi,  kaut  ar ī  ka t rs  par  sevi, tomēr b l a
kus — līdz nāk a m a jam  gadam,  līdz nāk a ma jai  reizei.

Un tad  viņš mum s  pa rād ī j ā s  pi rmo reizi. C irsma pal ika aiz 
m uguras ,  un nu var  dzīties auļos  pa reto mežu (bet auļi  vai rs  
nevienam nebi ja p rā tā ) .  Kur rietumi,  to viegli noteikt:  tu r  saule  — 
pusceļā uz rietu. Un ta mēs  braucām soļos un uzdūrāmies  s u 
ņiem — guļ,  izkāruši  mēles, visi jaunie  un viens vecais,  sasp iedu
šies kopā, elpo smagi  un karsti  un  tikai noskatās  mum s  pakaļ.  
Mēs nonācām ga renā  kla jumā,  kādus  t r ī ss imt  soļus uz priekšu 
pā rs katām ā,  un ieraudzī jām vēl t ri jus,  bet s imt  soļu tā lāk Ē r
glis — velkas  solīšiem un bez balss;  pēkšņi pats  briedis piecēlās 
no zemes t ā l ī na jā  laukuma galā ,  kur bija atpūt ies,  ga id īdam s  
suņus ,  — piecēlās bez panikas ,  liels, prāvs  kā mūl is  un mūļa 
augu m ā,  nes te igdamies  apgr iezās ,  un pār is  sekunžu vīdēja s tarp  
kokiem viņa bal tais  «spogulis».

It  kā ar  lakat iņu pa m āja  suņiem — uz redzēšanos,  t ā t ad  — 
ardievu.  Tā t ri jotne,  kura  t ikmēr bija nonākusi,  līdz k lajuma vi
dum, t u rpa t  nogū lās  un necēlās kājās ,  kad mēs j ā j ā m  garām.  Bet 
ta jā  pašā  s imt soļu a t t ā lu m ā  no viņiem piecēlās Ērglis,  izpleta 
kājas ,  nokāra  galvu,  bet neapgū lā s  — laikam gaida ,  kad a iz
iesim no šī negoda,  — un ru nā ar  acīm skaidrāk par  vārdiem: 
«Piedodiet,  puiši,  bet mūsu koncerts ir galā.»

Misters Ernes ts  ap tu rē ja  Denu.
— Nokāp,  apskaties viņa ķepasl  — viņš  saka.
— Ķepas v iņam ir kār tībā ,  — es saku.  — Viņš tikai elpu a tgūt  

vai rs  nejaudā.



— Nokāp,  apskati  ķepas!
Es nolēcu, pieliecos pie Ērgļa,  dzi rdu — misters Ernests klik

šķina aizslēgu: «Cik-čak, čik-čak, čik-čak,» — trīs r^/zes, tikai es 
neko tādu neiedomājos.  Varbūt  gluži vienkārši  pārdzen pat ronas ,  
lai nesaķertos ,  kad j āšauj ,  vai pārbauda,  vai visuif ir briežu lā
diņš. Es  a tkal  apsēdos  a izmugurē,  un mēs  no jau nā braucām so
ļiem, mazliet  novirzīdamies  no ziemeļiem uz vakariem,  jo brieža 
«spogul is» tās  d ivas  sekundes pavīdēja mums taisnā  līnijā ar 
saliņu.  Vakars  jau  tuvojās.  Vējš apr ima,  kļuva dzest rāks ,  saule 
j au  bija nogr imusi  aiz koku galotnēm un tikai šad  tad izlauzās  
s tarp  kokiem. Arī briedis t ag ad  izraudzī jas  vieglāku un ta isnāku 
ceļu. Pēc pēdām atk us ušaj as  vietās bija redzams,  ka pēc a tpūt as  
v iņš  skrējis,  bet drīz vien pā rgāj i s  uz soļiem, it ka z inādams,  ka 
suņu vai rs  nebūs.

Un tad  mēs  ieraudzījām viņu a tkal  — pēdējo reizi. Biežņa, 
saule uz to sl īpā s tarmet ī ,  spalga  zaru br ikšķēšana,  un, lūk, viņš 
nos tāj ies  ar  sāniem pret  mums soļu t r ī sdesmit  a ts ta tu ,  ne vai 
rāk  — liels kā piemineklis un viss sarkani  ze lta ins  no saules,  bet 
ragu  gal i  — divpadsmit  atzaru! — kvēlo ap galvu kā divpadsmit  
svecītes. S tāv  un skatās  uz mums,  bet misters Ernes ts  pacēla bisi, 
notēmēja v iņam kaklā un: «Knikš. Cik-čak. Knikš. Cik-čak. Knikš. 
Cik-čak,» — trīs  reizes. Raga in is  apgr iezās ,  tais ī ja  garu  lēcienu, 
bal tais «spogulis» uzl iesmoja kā uguns  un apdzisa s aa udzēs  un 
krēslā.  Bet misters Ernes ts  tā ar ī  palika ar  notēmētu bisi; viņš 
nes teigdamies  nolika bisi uz segliem un klusu, mierīgi  noteica, 
it kā izdvesa: «Velns parāvis!  Velns  parāvis!»

Tad piegrūda man ar  elkoni, mēs  uzmanīgi nokāpām zemē, 
atcerot ies par  seglu jostu,  un  viņš izņēma no vestes kabata s  ci
gāru.  Tas  bija saspiests  — droši vien m ana  vaina,  kad kritām. 
Aizsvieda, paņēma otru  — pēdējo. Arī tas  bija pārsprādzis ,  viņš 
nokoda kumosiņu,  ko pagremot ,  un pārējo  aizsvieda.  Saule jau 
bija pazudusi ar ī  no koku galotnēm,  tikai r ietumos bija sarkana  
blāzma.

— Nebaidieties,  — es sacīju.  — Es neizpļāpāšos ,  ka jūs  bijāt  
aizmirsis  pielādēt.  Viņiem pat  nav jāz ina ,  ka mēs  v ispār  briedi 
redzējām.

— Pateicamies , — misters Ernes ts  atbildēja.
Šodien ari mēness  nebija gaidāms,  un viņš noņēma kompasu 

no pogcaurumā ievēr tās s iksniņas ,  pasniedza m an  bisi, uzlika 
kompasu uz celmiņa,  a tkāpdamies  paskat ī jās :  «Tādā virzienā a p 
mēram  jādodas ,  kādā mēs ejam,» — tad ielika bisē vienu lādiņu,  
paņēma kompasu,  un mēs devāmies  ceļa — es vedu Denu aiz 
pavadas ,  bet pa priekšu gāja  mis ters Ernes ts  ar kompasu.



Drīz kļuva pavisam tumšs.  Misters  Ernes ts  vienā laidā švirk
s t inā ja  sērkociņus — skat ī jās  kompasu,  un, kad uzlēca zvaigznes,  
mēs gāj ām  pēc zvaigznēm,  bet, kad es prasīju:  «Kā jūs  domājat ,  
kad pārnāksim?» — viņš atbi ldēja:  «Sērkociņi beigsies ātrāk.» 
Tā mēs gā jām  pēc zvaigznēm,  bet meža biezoknī tās  nebija re 
dzamas,  un  tad  mēs  mazl iet  novirzī jāmies  un vajadzēja  atkal 
tērēt  sērkociņus.  Bija jau  krietni vēls, viņš aps tā j ā s  un teica:

— Sēdies seglos!
— Es neesmu piekusis,  — atteicu.
— Sēdies seglos! — viņš atkār toja.  — Nav ko lut ināt  Denu.
Viņš vienmēr ir bijis labs,  es viņu pazīs tu jau  sen. Kad māte

pirms diviem gadiem aizbēga ar  Viksburgas  bufetnieku un no 
rīta arī  tēvs nepā rnāc a  mājās ,  nakarnā dienā misters  Ernes ts  
piejāja uz Dena pie sl iekšņa — viņš bija mums izīrējis būdu pie 
upītes,  lai tēvs varētu ap s t rā da t  nomāto zemes gabalu  un ari 
zivis butu pie rokas,  — piejāja un teica: «Noliec bisi un kap 
augš ā  pie manis!»

Un tag ad  es apsēdos  seglos,  lai gan  kājas  tik un ta nesniedzās  
līdz kāpšļiem, mis ters Ernes ts  veda Denu, un es laikam biju 
iemidzis,  jo skatos  — mani  svārki  aiz apakšēja  pogcauruma 
piesieti pie seglu loka ar  kompasa  siksniņu,  ir jau  dziļa nakts  un 
tuvu mājai ,  Dens sa jū t  ūdeni — mūsu upīti.  Bet varbūt  viņš 
sajū t  stalli,  jo  mēs  j a j am  pa st igu un no šejienes līdz aplokam 
ir ce tur tdaļa  jūdzes . P a rā d ī j ā s  upe, uz tās  sas t ingusi  balta un 
mīksta migla  kā vate. Aploks klāt,  mēs  esam mājās .  Bet meldros,  
saliņā,  rau,  tur,  krēslā viņš, burtiski,  a r  roku sasn iedzams un 
varbūt  pat  dzird, ka mēs noseglojam zi rgu un beram silē kuku
rūzu,  un skaidrs,  ka būs dzi rdams, kad misters Ernes ts  uztaurēs ,  
lai dod šurp  laivu, — guļ vecais bullis. Viņš arī ir mājās ,  ari 
a tpūšas  pēc g rū ta jām  dzinējmedībām, guļ un pamostas,  vai nu 
sapnī  dzi rdēj is suņus  pa pēdām skrienam,  vai no mūsu trokšņa,  
bet drīz vien no j a u n a  iemieg.

Mis ters Ernes ts  sāka  taurē t  no kraujas ,  ot ra kras tā  pavīdēja 
Saimona lukturis un iegrima miglā,  mēs nokāpām  pie ūdens,  un 
misters Ernes ts  šad  tad  patau rē ja  Saimona dēļ, kamēr  ieraudzī 
jām miglā  lukturi un pēc tam Saimonu laivā. Tikai šķita,  ka 
v a j ag  man  uz mirkli  atsēs ties  — un es atkal  miegu ciet, misters  
Ernes ts  mani  atkal  pur ināja ,  un vajadzēja  kāpt  krastā,  augšā,  
tum šaj ā  nometnē,  un tur  es a tdūros  ar  ceļgal iem pret  lāviņu un 
iekritu spilvenā.

Un tad  pienāca rīts — rītdiena.  Viss jau  bija beidzies līdz na- 
kamajam gada m,  līdz novembrim,  kad varēs  no j au n a  braukt  
uz šejieni. Tēvocis Aiks, Vilijs,  Volters,  Ross un pārējie jau



vakar ,  kad re jas  vairs  nedzirdēja un bija skaidrs,  ka briedi roka 
nedabūs ,  tūl iņ sāka  nometnē  kravāt ies,  lai no r ī ta brauktu a tp a 
kaļ uz Joknapatofu  līdz n āk a m a jam  gadam,  līdz j a u n ā m  medī
bām.

P aēd ā m  brokastis,  un Sa imons lielaja laivā devās  ar  viņiem 
augšup  pa upi līdz tai vietai,  kur s tāv viņu vieglās m aš īnas  un 
pikapi,  un neviens  vai rs te nepalika,  vienīgi mēs ar  misteru  
Ernes tu  sēžam saul ī tē pie vi rtuves uz sola, un misters  Ernes ts  
smēķē c igāru,  šoreiz veselu, — cigāra  laime, ka vaka r  nelēkšoja 
kopā ar  m ums  un nekr ita zemē no zirga.  Un pat  dubļu svī t riņa  
no vaiga  vēl nav nomazgāta .  Bet tas  ir normāl i,  seja v iņam 
paras t i  ja ne ar  zemi, tad ar solidolu notr iepta vai sar iem a p 
augusi;  viņš jau  nav tikai īpašnieks,  viņš ir fermeris un ierauj 
ne s liktāk par  saviem st rādniekiem un nomniekiem. Tāpēc es arī 
uzreiz nopratu ,  ka mēs t iksim galā un ka m an  klapatu  ar  viņu 
vai v iņam ar  mani  nebūs,  — sap ra tu  tūliņ, līdzko pamodos,  bet 
mātes  nav,  nakt ī  a izbraukusi  ar  bufetnieku un pat  brokas tis nav 
pagatavojus i ;  un tad ar ī  tēvs vairs  neatgr iezās,  bet t re ša jā  dienā 
jau  vaka rā  es izdzirdēju pakavu dunoņu un paņēmu bisi, jau 
vakar  pielādētu,  kad likos gulēt  bez tēva, un  nostājos uz sliekšņa,  
bet misters Ernes ts  piejāj un  saka:

— Sēdies zirgā! Arī tavs  tēt is  a izbraucis  pavisam.
— Un mani  t ā t ad  a tdevis  jums? — es prasu.
— Kāda tur  s tarpība ,  — mis ters  Ernes ts  atbild.  — Es, āre, 

atvedu slēdzeni — aizslēgt.  Rītdien visu, kas  tev vajadzīgs ,  a t 
vedīsim ar pikapu.

Es pārvācos  pie viņa,  un mēs sāk ām dzīvot taisni lieliski: 
sieva v iņam bija mirus i pi rms gadiem t rim — nekādu sieviešu, 
un nav kam činkstēt ,  nav kam ar  šakāļiem-bufetniekiem bēgt 
projām nakts  laikā un pamest  mūs bez brokastīm.  Mēs šodien 
arī  brauksim projām,  bet pagaidī s im līdz vakaram.  Mēs vienmēr 
tā — vēlāk par  visiem; tēvocis Aiks tik un tā pamet  visu, kas  nav 
apēsts  un izdzerts,  — savu kukurūzas  paš tais ī to  dzērienu un arī  
pi lsētas  viskiju, kuru pērk Ross Edmond ss  un sauc  par  «skotu 
viskiju», bet tas  smird  pēc veca spaiņa,  kurā  bijusi krāsa.  So 
dieniņu vēl pas ildīsimies  saulē  — un uz m ā jām  gatavo t  m aš īnas  
un zemi j aunai  kokvilnai,  auzām,  pupām, ābol iņam;  bet pār i  upei, 
tur,  aiz biezajiem kokiem, kur sākas  lielais mežs, guļ saul ī tē  ve
cais ra ga in i s  un arī  si ldās,  un neviens  viņu vai rs  net raucēs  līdz 
n āk a m a jam  novembrim.

Tātad  vienam no mum s  ir prieks, ka v ienpadsmit  ar  pusi  mē
nešu medību nebūs,  turklā t  vēl tik s t rauju  un ilgu. Viņam 
prieks — m um s bēdas,  un es pēkšņi nodomāju,  ka varbūt  mēs ar



misteru Ernes tu  aram, sējam,  novācam auzas,  kokvilnu un soju 
nevis tāpēc,  lai aizpi ldī tu šo laiku, bet g a n  tāpēc, ka tā v a j a g  — 
trīss imt  piecdesmit vienu dienu g ad ā  s t r ād ā t  pēc labākās apziņas ,  
lai būtu t iesības uz lielo mežu un če t rpadsmit  d ienām medību,  — 
tāpat  kā tas  vecais bullis bēguļo če t rpadsmit  dienas  no suņiem 
un s tā ja s  zem šāvieniem nevis tāpat ,  bet lai nopelnī tu t iesības 
uz t rī ss imt  piecdesmit vienu mierīgu dienu. Un iznāk, ka medības 
un darbs  nemaz nav atsevišķi  un kat rs  par  sevi, bet ir t ikai viena 
un tā paša divas  puses.

— Jā,  t ag ad  no mum s  nekas nav prasāms ,  tikai darbs,  — es 
saku.  — Noņemsimies  ar  fermu un nemanīs im, ka novembris  atkal  
būs klāt.

Bet viņš:
— Tu t ag ad  ar  fermu nenoņemsies.  Iesi uz skclu.
Es  sākumā pat  savām ausīm neticēju.
— Kā? Es — uz skolu?
— Jā,  — atbi ld mis ters  Ernests .  — Tev j ā m āc i s .
— Un ko tad  es daru?  — es saku.  — Es jau tā mācos. Pa r  

mednieku un fermeri  — tādu kā jūs.
— Nu nē, — viņš saka.  — Ar to ir par  maz.  Tikai ag rāk  no 

cilvēka vairāk neko nepras ī ja  — vienpadsmit  ar  pusi mēnešu 
fermā un pusi mēneša  medībās.  Bet t ag ad  — nē. Tagad  par 
maz s t r ād ā t  fermā un piedalī t ies medībās.  Tagad  jā iesa is tās  visas 
cilvēces darba.

— Cilvēces?
— Jā,  — saka mis ters Ernests .  — Tā ta d tu iesi uz skolu. Lai 

izdibinātu cēloņus.  Ij nemācī ts  mednieks  un fermeris prot atšķi rt  
labo no sliktā un dar ī t  to, kas  ir labs. Gluži vienkārši  dar īt  
labo — ag r āk  ar  to pietika, bet t ag ad  ne. T agad  jāzina ,  kāpēc, 
lūk, tas  ir labs, bet šis ir slikts,  — jāz ina  paš am  un jāpro t  iz
skaidrot  cilvēkiem, kuriem nav iznācis mācīties.  Jā iemāca viņiem, 
kā da rām s  labais,  — lai da ra  ne tikai tāpēc,  ka tas,  sak, ir labs, 
bet tāpēc,  ka t ag ad  saprot,  kāpēc tas  ir labi, tu esi v iņus iemā
cījis, esi parādī jis ,  izskaidroj is sakarību.  Tāpēc tu iesi uz skolu.

— Jūs  esa t  saklausī j ies  tos niekkalbjus,  Viliju Legei tu un Vol- 
teru Jūelu.

— Nē.
— Ja,  jā,  — es saku.  — Saklaus ījāt ies ,  jums pielipa tūļ ība un 

tāpēc pala idā t  ragain i  g a r a m  — kad mēs  gan dr īz  vai līdz nāvei 
notriecām Denu un suņus.  Un vēl ļaunāk! Jūs  nemaz nebijāt  
piemirsis pielādēt bisi! Jū s  to t ī šuprā t  izlādējāt!  Es  taču dzirdēju!

— Un kaut  ar i  tā,  — noteica mis ters Ernests.  — Kas tev labāk 
patīk: viņa as iņainā  galva  un āda  vi rtuvē uz gr īdas  un puse



l iemeņa aizvesta pikapiņa uz Joknapatofu  vai ta ka t ag ad  — 
viņš pie labas  veselības,  a r  galvu un ādu guļ tur,  meldros,  un 
gaida  nākamo novembri ,  kad mēs  viņu atkal  dzīsim?

— Un tad  gan  viņš būs mums rokā, — es teicu. — Pašiem,  
bez visādiem Vilijiem Legeitiem un Volteriem Jūeliern.

— Iespējams, — sacīja misters Ernests.
— Noteikti  būs mums rokā, — es atkār toju.
— Iespējams, — atbi ldēja mis ters Ernests.  — P a t s  labākais  

vārds  mūsu valodā,  no visiem vārdiem labākais — «iespējams». 
Sis vārds  cilvēkiem liek dzīvot. Ne jau  tās  d ienas  cilvēka dzīvē ir 
labākās , kad viņš iepriekš saka  «jā», bet tās,  kad viņš var  teikt 
t ikai vienu: «Iespējams.» «Jā» saka  tikai vēlāk, jo iznākumu 
iepriekš ne vien nezina,  bet ar ī  nevēlas zināt  pi rms laika . . .  Ej 
uz virtuvi,  s aga ta vo  man  glāzīt i  punša! Un pēc tam pagudros im 
par  pusdienām.

— Labi, — es sacīju un piecēlos. — Vai ņemt  tēvoča Aika 
kukurūzas dzērienu vai arī  to pi lsētas smirdīgo,  ko a tveda Ross 
Edmondss?

— Jāsa k a  «misters  Ross» vai «misters  Edmondss».
— Klausos,  ser, — es atteicu. — Tātad  ņemt  to kukurūzas  vai 

to, ko atveda Ross Edmondss?



MOHAMEDS DIBS, 
alžīriešu rakstnieks

GA I DĪ ŠA NA

Tanī priekšpusdiena,  kad O m ārs  a tg r iezās  no saviem kla iņoju
miem, i staba bija gai sm as  l iesmojuma pilna. G a ism as  strēles,  
kas tur  st iepās,  šķē rsodamas istabu,  pēkšņi rad ī ja  sm ag u  un cietu 
kā dzelzs gaisotni .  Auiša un Merjema,  sviedriem klatas,  gulēja 
viena otrai  blakus vai arī  izlikās gu |am.

Kad Auiša izdzi rda brāli  pārrodamies,  viņa uzslējās.  Uz rokas



atbalst ījusies ,  viņa pal ika sēžam.  Nekustēdamas viņa noskat īja 
zēnu no gal vas  līdz kājām.  Viņas  acis it kā sekoja kadai  n ep r ā 
t īgai  domai.  Tur  bija lasāms izmisums. O m ār s  pal ika sast indzis.

Viņš novēroja māsu;  pam az ām  šķita,  ka arī  Auiša viņu redz. 
Ar ga lvas  māj ienu viņa norādī ja  uz šķīvi, kur ūdenī peldēja m a i 
zes drupa tas .  O m ā r s  pietupās.  Ar pirkstiem viņš izzvejoja snieg 
bal tās  maizes druskas,  kuras  mirka bļodiņa.

Beidzot viņš kār iem vilcieniem izdzēra parpal ikušo ūdeni.
Šai mirklī  Auiša viņu cieši uzlukoja ar  mežonīgu skatienu.
— Tu a tkal  gāj i  ubagot?  — viņa jautā ja .
— Z v ē r u . . .
— Nemelo.  Es redzēju tevi ieejam pie Jaminas .
— Es tev zvēru, ka at teicos no vīģēm, ko viņa gribēja man 

iedot.
— Tu pārlieku ilgi kavējies pie kaimiņu durvīm.
— Es viņai izdar ī ju kādu pakalpojumu.
— Nākamo reizi tu viņai pateiksi,  lai viņa pakalpo pati  sev! 

Līdzko mā būs  atgriezusies,  es viņai visu pastās t īšu.
— Kad es tev saku . .  .
Aizbraukdama uz Udždu,  māte  bija a ts ta jus i  Auišai,  vecākajai  

no bērniem, dažus  frankus . Bet nau da ilgi neturē jās ,  pār t ikas  
iegādei tās  bija palicis va irs  tikai vienai dienai.  Un, sākot  ar  r ī t 
dienu, j āp a ļ a u ja s  uz dieva žēlastību.  Viņi bija iztikuši kā nu 
varēdami  — te paga tavod am i  maltī t i  no ēdienu atl iekam, te 
a izņemdamies  dažus  sū.

P a g ā j a  trī s dienas;  Aini vēl joprojām nebi ja atgr iezus ies  no 
sava ceļojuma.

O m ārs  daudz reižu bija domāj is  par  šiem ceļojumiem. Kopš 
kara  p ieteikšanas  ko n t rabandas  preču piegāde bija pieredzējusi  
tādu uzplaukumu,  kadu ļaudis nekad nebūtu  varējuš i iedomāties.  
O m ara  māte,  izmisusi,  ka nevar  a tgriezt ies Udžda,  s lepus  veda 
uz turieni marokāņu audumus.  O m ā r s  t ag ad  vairs  neuzskatī ja  
šos prombūtnes  posmus par grūt iem brīžiem, kuri jāpārcieš .  P r o 
tams,  kat r am  no tiem sekoja pārpiln ības  ēra,  s tarp  citu, gan 
visai īsa. Tā pas tāvēja  dažas  dienas.  Un pēc tam viss atkal  sākās  
no gala.

Gaid īdams viņš pats  pret savu gribu ap s ta jā s  citu ļaužu istabu 
tuvuma — gan  ne pārāk uzkrītoši.  Viņš vēroja kaimiņus,  kuri 
klāja savus  mazos,  apaļos  galdiņus .  Dažreiz viņu pasauca ,  pie
dāvā ja  kadu kripatu ēdiena.  Reti viņš to pieņema — ļoti apmulsis  
viņš at teicas un tad  aizbēga.



Ari ce tur ta j ā  dienā nakts  pienāca,  p i rms vēl Aini bija p ā r r a 
dusies.  I lgāk bērni va i rs  negaidī ja .  Viņi at lika s av as  cer ības  uz 
nākamo dienu.

Kopš viņu māte  bija devusies prom, d ienas  un s tundas  vilkās 
baismīgā gausuma.  P a g ā j a  krietns laiks, bet bērni neparmija  
ne vārda.

Dienā viņi k laiņoja ap kā r t  sasp r ing t i  un nemierīgi .  M āj as  iemīt
nieces, vērod amas bērnu norūpējušās  sejas,  laiku pa laikam u z 
sauca  viņiem:

— Māte  jūs  pametusi  — jūs  vairs  neredzēsiet  viņu!
Bērni zināja,  ka tās  ir ļau nas  tenkas.  Sievietes zobojās:
— Kas zina? Varbūt  viņa ir a t radus i  vīru. Tādā  gadī juma 

viņa  nekad neatgriezīsies.
Viņu m ā t e . . .  Tas  bija smieklīgi.  Kādēļ g an  va jadz ēja  viņu 

sāpēm vēl pievienot šos muļķīgos  jokus? Vai tad  viņi jau  tā 
nebi ja d iezgan nomākt i?

Un pati m ā jas  īpašniece arī.  Tagad,  kad viņu māte  bija pro
jām,  saimniece melsa v is ļaunākās  neģēlības;  viņa bazūnēja  vi
siem, kas  vien gribēja uzklausīt ies:

— Kādēļ šī bezsi rdīgā sieviete ir a izbraukusi ,  pamez dam a s a 
vus bērnus,  ļaujot  t iem mirt  badā?  Kādēļ? Bū! Vai tad tā kaut  
ko ir iespējams izdarīt?

Viņa, šī vecā pūce, izlikās, it ka viņai būtu bērnu žēl. Viņai, 
kuras  izžuvušajas  krūt īs  mūžam per inā jās  naids!

S ta rp  d ivām ind īgām žul ts s t ra um ēm  viņa aps tā jā s ,  lai muļ
ķīgi — bez iemesla iesmietos:

— Hi! Hi! Hi!
Kāds  š auša l īg s  prieks!
Oinara  s irdī  mājoja  s m a g s  un neskaidrs  nemiers.  Uzticēdamies  

vecākajai  māsai ,  viņš gluži klusu sacīja,  ka viņu moka izsalkums. 
Auiša klusēja.

Vienīgais,  ko viņa teica brālim:
— Umima atgriezīsies  šovakar ,  esmu par  to pār liecināta.  Viņa 

būs šeit pievakarē.
Mei tene to mala  bez mi tas  kopš Aini a izbraukšanas .
Auiša ielīda kaktā;  puisēns  devās projām ar  bezgala  smag u 

sirdi. Viņš ju ta ,  ka m ās a  ir dusm īga uz māt i un uz visiem.
Tādēļ ar ī  viņa sāka a r  abiem — ar  viņu un Merjemu — bargi  

apieties.
— Ko jūs gribat ,  lai daru?  — viņa pēkšņi iedegās dusmās.

— Māte  ir projām,  viņa jūs  ir pametusi !



Tad viņa atkal  sāka  kliegt:
— Vai tad es slēpju naudu? Viņa  a izbrauca  uz d ivām dienām. 

Un, lūk, nu jau  p ag ā ju š a s  če t ras  dienas!
Un, kā vienmēr,  viņa beidzot skaļi  bļaus ti jas :
— Es tu r  nekā nevaru  darīt! Es tu r  nekā nespēju! Jūs  mani  

padar īs ie t  t raku!
Piektās d ienas  pēcpusdienā bērni gaidī ja,  zobus sakoduši.  Viņi 

bija izst iepušies guļus  istabā.  Pi rmo augu s ta  dienu tveice joņiem 
apņēma viņus,  iespiedās viņu ķermeņos  un lika deniņiem sāpīgi 
pulsēt.  Viņu acu priekšā viss kļuva sarkans ,  mirdzošs.  Ga iss  bija 
ugunīgu svēdru izvagots.  Kopš šī mirkļa viņus  nemitīgi  krat ī ja 
drudzis.  Pieceļoties viņi sa ju ta  sāpes ; lai g a n  viņus  mocī ja s l ā 
pes, viņiem nebi ja ne m azākas  vēlēšanās  dzert;  tas  bija bads.

Auiša,  dusmu pārņemtā ,  nosēdās  savrup un, ga lvu šūpodama ,  
vēroja mazākos .  Viņa aizliedza tiem vaidēt;  bērnu žē labas  viņu 
kai t ināja.  Tas  j au  nebi ja viņu vainas  dēļ. Jo ļaunak! Lai viņi 
cieš klusu! Ciešanas  meiteni pada r ī ja  ļaunu.  Pēkšņi viņu sa d re 
bināja  elsas.  Asaras,  ko viņa vēlējās noslēpt,  drīz vien padar ī ja  
viņas  acis s a rk an as  un neizteiksmīgas.

Diena lēnām sl īdēja uz vaka ra  pusi, p iešķirdama gai sam  krī- 
tainu spozrni; šī d rū m ā  s tun da  vairāk par  v isām skumdināja  
bērnus.  Viņi bija sasnieguši  s av as  pretes tības pēdējo robežu — 
to, aiz kuras  s ākas  izmisums.

Līdz ar  sauli  ga isa  bija zudusi  jebkura dvesma.  P ā r  māju  
gūlās  dzisušu pelnu sau sā  tveice. Bērni trīcēja drudzī.

Viņi sal īda cits c i tam blakus un iemiga kā tumšā su tas  pirtī.
N ākam aja  dienā — šo dienu O m ārs  neaizmirs īs  nekad — saule 

uzlēca vara  sā r tu mā.  Ļaunu sološajās  debesīs mākoņu st rēles 
joņoja vējā,  kuru vēl nevarē ja  sam an ī t  uz zemes. Sākās  siroko. 
Arī šorīt  viņiem nebi ja cerību sadabū t  ēdamo.  Lai a tsvaidzinātos ,  
viņi n o m azg ā jās  akas  ūdenī.  Un atkal  sākās  ilgā gaidīšana .

Pulks tenis  bija četri  pēcpusdienā.  Tā bija s tunda,  kad,  pēc 
vecākās  m āsas  izteicieniem, pienāk vilciens, ar  kuru brauc  māte.  
Pēc tam cerēt ir velti.

O m ār s  bija mierīgs,  bet, protams,  v iņam nepiemita Merjemas 
lēnprāt ība.  Viņa mazā māsa  šķita n em an ām  neko — nedz izsa l 
kumu, nedz kars tumu,  kas  bija tik biezs kā auna da,  nedz arī 
mokpi lno ga id īšanu  . . .  Atsēdusies  uz durvju  sl iekšņa,  viņa bija 
iebāzusi mutē  koka gabal iņu,  ko sūkāja  lēnprā t īgā  apm ier in ā
jumā.  Lūpu kaktiņos viņai bija sakrā j ies nedaudz dzeltenu sie
kalu. Viņas  sejā vidēja atsvešinātība .



Vissat rauktakā ,  bez šaubām,  bija Auiša;  viņas  flegrna bija tikai 
šķietama.  Viņa trī sēja nervu drudzī.

O m ārs  sēdēja i stabas  vidū, kā j as  sakrustoj is ,  galvu uz pleca 
noliecis. Raugot ies  Merjernas  sejā, v iņam drīz vien šķita,  ka 
skala sievieti gados  vai drīzāk — vienā mirklī  novecojušu sie
vieti. It ka vienā mirklī  v iņa m as a  būtu nodzīvojusi  vai rakus  
gadu  desmitus,  sag l ab a d am a  mei tenī tes  vaibstus.

Pēc tam Darsbi tarā  izcēlās nepa ras ta  rosība.  Abas mei tenes — 
Auiša un Merjema — metās  kāpņu telpa. S tarp  ci tām sieviešu 
balsīm O m ārs  pazina mātes  balsi. Viņam nebi ja ne m azākās  vē
lēšanās  piecelties. Kaimiņienes  saņēma Aini ar  pārs te iguma s au 
cieniem, spalgiem kliedzieniem, smiekliem, j au tā jumiem  . ..

Jop rojām sēdēdams tai  pašā vietā, O m ārs  ar  visu savu s m a 
gumu saguma.  Viņš aikal  izdzirda mātes  balsi.

Viņu šausm inā ja  šī skaņa,  kas, tikko izdzirdēta,  viņu dzēla, 
plosīja gabalos.  Kādēļ viņš tik ļoti bija cerējis? Viņš saju ta  
t raku vajadzību visu iemst un tad pēkšņi pazust.  Viņš to nopra ta  
pēc šī pre tīguma.  Bet pi rms gal īgas  bojāejas,  p i rms izgaišanas  
viņš savu ciešanu pēdējā pakāpē sasparojas .  Viņš  apr ima,  lai 
ieklausītos šai bojāejā.

Un tad gandr īz  nemanāmi  viņa c iešanas sāka  pierimt. Taču 
viņš, nekust īgs  kā līķis, gribēja padoties.  Ko lai viņš iesāk ar 
savu naidu? Vai tas  vairs  neatba ls t ī j a  viņu? Citu roku, kur p a 
glābties,  nebija:  vienalga ,  kur, viss būtu atkal  tāpat ,  šī katorga  
nebeigtos;  nelaime visur ir tā pati.  Ar visu savas  bērna dvēseles 
spēku viņš  vēlējās aiziet boja. Tai pašā  mirklī,  kad viņa s m a 
dzenēs piedzima šī vēlēšanas ,  O m ār u  pārņēma paniskas  bailes. 
P a r  viņa saspr ingto  seju lēnām sāka ritēt asaras .



M U H A M A D S I3 R A H IM S  D AKRUBS, 
lībiešu rakstnieks

ZI EDI ,  K U R U S  LAI STĪ JA A L H A N U N S

Katru ritu Alhanuns  laist īja ziedus pils dārzā  mūsu maza ja  
pilsētā jū ras  krastā.  Mēs, puišeļi, pazinām Alhanunu  tikai ar  šo 
vārdu.  Un vispār pilsētā reti kāds  atcerējās Alhanuna  īsto vārdu,  
kas viņam bija dots šūpulī.  Neviens no mums nezinaja,  kāpēc 
(audis viņu iesaukuši par Alh anunu1. Varbūt  tāpēc, ka viņa mazās,

1 Hanun  — arabu  v a lodā  nozīme «maigs».



smejošās  ačeles al laž izs taroja m aigum u un s irsnību? Al lianunam 
bija astoņi bērni. Viņš mileja tos ar  apbr īnojamu mīlestību,  ne
viens visā pilsētā tā nep ra ta  mīlēt bērnus.  Viņš  bija nabadzīgāks  
par  v i snabadzigako sukļu zvejnieku, bet viņa bērni vienmēr bija 
tīri apģērbt i  un kārtīgi  sasukāti .  Trīs no tiem mācī jās  rakstī t  un 
lasīt un pat gā ja  skola. Mēs z inājām,  ka Alhanuns  lau pa kat ru 
ķ i r šu 1, lai nopirktu bērniem apģērbu vai grāma tu .

Jaukos  v as a ra s  vakaros  mēs  bieži redzējām,  kā viņš  spēlējās 
ar  saviem bērniem smilšu paugura .  Alhanuns  ar  pat iku s tās t ī ja 
draugiem par  viņu stiķiem, a tkār todams  viņu teiktos vārdus ,  kuri 
tam vienmēr likās apbr īnojami  gudri .

Visi mī lēja Alhanunu, bet visvairāk  mēs,  bērni.
Tas  mūs net raucēja  kat ru  rītu viņu kai tināt .  Mēs pārrāpāmies  

pār  pils dārza  augs to  žogu, mīdī jām ziedus un skra id ī jām pa 
zālienu. Bet viņš laida mums virsū aukstu ūdeni,  kas  s t ingra  
s t rūklā  š ļācās  laukā no g a r ā s  šļūtenes,  un bērtin apbēra mūs ar 
lāstiem. Sagaidī j i s  piemērotu brīdi,  kads  no mums piezagās no 
m ugurpus es  pie Alhanuna,  parāva  uz leju viņa bikses un, apliets 
ar  ūdeni,  smiedamies aizbēga.  Kaut  ar ī  Alhanuns  lādējās ar  pu 
tām uz lupām un viņa seja tumši piesarka,  kaut  ari viņš skatī jās  
uz mums ar  nosodī jumu,  mēs  ju tām,  ka viņa si rds ir pilna m a i 
gas  mī lestības pret mums. Tieši šis m a igum s  vai ro ja mūsu 
drosmi.

Vairs  neatceros,  kad m anā  dzīvē ienāca Alhanuns ,  kad mēs 
sākām viņu kai tināt ,  atceros  tikai to, ka viņš vienmēr bija tāds;  
vienmēr valkāja zilu kreklu ar  izbalējušiem plankumiem kā m ā 
koņiem zilās debesīs.  Tikai šīs «debesis» bija sa lāpī tas  — tieši 
tāpat  kā viņa p la tās  haki krā sas  bikses, kuras laiku pa laikam 
viņš  sa raus t ī j a  uz augšu.

Mazs,  izdilis, viņš pats  bija l īdzīgs bērnam,  un, tikai pienākot 
tuvāk,  ļaudis redzēja v iņa garo  seju, s irmo bārdu un trī s melnus  
zobus, kas vientuļi rēgojās  mutē.

Pi lsē tas  valde  par  dārza  apkopšanu viņam maksāj a  tikai div
desmit piecas Lībi jas liras. Neviens nezināja,  vai v iņam em ig rā 
cijā ir cadinieki, kas  sūta  no a iz jūras  frankus,  kā vai r ākum am 
ģimeņu mūsu pilsētā,  taču bija z ināms,  ka Alhanuns  pēcpusdienās  
s t rāda ja  par  krāsotāju,  ba ls inādams  namu s ienas  ar  kaļķi.

Vakaros  kopā ar  citiem pi rmā pasaules  ka ra  veterāniem viņš 
sēdēja kafejnīcā «Džavdi js» un s t r īdējās  līdz a izsmakumam: Al
hanu ns  bija br īvprā tīgo veterānu pulciņa biedrs. Viņi visi cieta

1 Kiršs — sīka monēta.



badu, visi neieredzeja karu un agresīvo armiju  komandējošo s a 
stāvu.  Poli t ika bija daļa no viņu dzīves.

Kādā 1943. gada piektdienā Alhanuns  nokāpa no smilša inā 
paugura ,  kur a t r a d ās  viņa māja ,  un devās uz dārzu.  Mūsu d raug s  
nebija jautrs ,  kaut gan viņa mazul is  nupa t  bija lēkalējis gultā 
un skrāpēj is  tēvu ar  saviem maigaj iem nadziņiem,  smaida rā d ī 
dams savu vienīgo zobu, kas  balsnī ja kā ziloņkauls.

Vakar  A lhanu na m  pavēstī ja,  ka Beirutā kolonizatori  noga l inā 
juši  trīs jaunek ļus  un vai r ākus  ievainojuši .  Kas  to zin, kas s a 
gaida  viņa dzimto pilsētu šodien? Ne velti tik cienīgi ar  šau te 
nēm plecos soļo žandarmi ,  bet uz viņiem ar naidu nolūkojas  divi 
puiši. Ne velti s lēgtas bodes un pa radio lasa izteicienus no 
korāna.

Alhanuns  iegāja dārzā  un sāka apgr iezt  rožu krūmus.  Pēc tam 
no ga r ā s  š ļū tenes  izš ļācās  ūdens s trūkla un, izpletusies vēdekļ
veidīgi gluži kā pāva aste, sāka līt uz ziediem, sp īguļodama s a u 
les s taros  v isās  varavīksnes  krāsās.  V a r a v ī k s n e . . .  No kurienes 
tā uzradusies? Kādreiz Alhanuns  bija nospriedis,  ka ūdenī s lēpjas 
burvestība,  bet tad  izmeta nešķīs tās  domas no galvas  un t ag ad  
visiem teica, ka varavīksne  uzziedot pēc a l laha  gribas.  Bet ziedi 
l iecās zem ūdens s t rūklām un a tspi rguši  atkal  cēlās augšā .  S t ā 
vot pie dobes ar  sarkaniem ziediem, kuriem bija tik d īvains  no
saukums,  ka to nekādi  nevarē ja  pareizi izrunāt,  Alhanuns  a tce
rējās  savus  bērnus , sākot  ar vienu gadu veco Ali un beidzot ar 
a s toņ padsm i tgadī go  Aininu. Cik ļoti viņš vēlējās (ak, ja tas 
būtu iespējams!) tieši t āpa t  padzi rdināt  savus  bērnus ar  burvju 
ūdeni, lai dotu tiem veselību, dar ītu sār tus  viņu vaigus ,  lai tie 
ziedētu t ap at  kā šīs sarkanās ,  viņa sas t r ādā to  roku aprūpētās  
puķes. Bet — ak vai! — tas  bija tikai sapnis  . . .

Saule lēnām kāpa aizvien aug s tāk  pie debesīm, tas  s tari  a p 
gaismoja  rožu krūmus.  Te pēkšņi Alhanunu pārņēma sa t raukums,  
viņš saju ta ,  ka kaut ka trūkst .  Tramīgi  paskatī jies  v isapkār t ,  viņš 
ieraudzī ja kokus, puķes, s lēgtus  veikalus,  mājas ,  logus,  kuros 
atspīdēja saules  stari ,  pils dārza  žogu. Nu viņš sapra ta :  kaut 
kur nozuduši viņa mocītāji  — bērneļi.  «Labi vien ir,» viņš centās  
sevi mierināt.  «Atpūtīšos no viņu blēņām.» Bet viņu joprojām 
t irdī ja nemiers:  «Kāpēc viņi šodien nav a tnākuši? Dīvaini . . . Kā
pēc viņi nav atnakuši ,  rakari  tādi?»

Visapkār t  valdī ja nāves klusums.  Un pēkšņi kaut  kur tā lumā 
balsu t roksnis pār t r auca  šo kapa klusumu.  Pēc tam Alhanuns  
sadzirdēja milzīgas cilvēku m asas  smagos  soļus. Viņš piegāja



pie žoga un ieraudzī ja ļaužu pūli. Tam iepretim — šķērsielas 
gala  s tāvēja  žandarmi .  «Demonstrāci ja,» Alhanuns sap ra ta .  «Bet 
kur tad mani  dēli? Ari viņi var būt tur! Un tie rakari ,  kas mani 
kai tināja,  arī  tur!»

Mēs tik t iešām bijām tur — pašā mutuļojošā pūļa centrā.  
Mēs nedomājam nedz par Alhanunu, nedz par  putekļiem, nedz par 
mums d ra udošaj ām  briesmām.  Mēs kliedzām, lēkājām, lamājām 
svešzemniekus  pilni lepnuma un entuziasma,  cik spēdami  a td a r i 
nā jām  pieaugušos.

Lieli zābaki  mina  uz mūsu basa jām  kājām,  bet mēs pacietām 
un kliedzām:

— Nost ar  kolonizatoriem!
Pēkšņi  demonst rant i  s trauji  iegriezās šķērsiela.  Mēs gājām 

kopā ar  visiem, pa ceļam steidzīgi uzlas īdami  akmeņus.
— Lai dzīvo neatkarība!  — kliedza visapkār t .
Tad mēs  ieraudzī jām Alhanunu. Viņš s tāvēja  pie žoga ar š ļū

teni rokās. Ūdens š ļācās  sāņus , bet viņš to nemanī ja .  Alhanuns  
pūlī drudžaini  kādu meklēja.  Un vēl mēs ieraudzī jām žandarmus,  
kas  aizšķērsoja demonst rant iem ceļu. Ļaudis uz brīdi apstājās ,  
pēc tam devās tālāk.

Žandarmi  kaut  ko uzkliedza,  bet kolonna tu rpināja  soļot uz 
priekšu. Atskanēja  šāvieni.  Mēs atbi ldējam ar akmeņu krusu.  Te 
pēkšņi spēcīga ūdens  šal ts  apžilbinot un apdul linot gāz ās  pār 
žandarmiem.  Vienā mirklī  viņi pārvēr t ās  par s lapjām,  drebošām 
žurkām.  Mēs priekā sākām lēkāt un kliegt:

— Lai dzīvo Alhanuns!
Odens  st rūkla š ļācās  un šļācās,  cilvēki aizmēza s lapjās  un dre

bošās žurkas  un devās tālāk.
Alhanuns  s tāvēja laimīgs  un lepns, it ka no šī brīža v iņam 

piederētu visa pasaule,  un klaus ījās  tā lumā apklus tošajā s  balsīs.
— Nost ar  kolonizatoriem! . . .
Pēc tam viņš sāka dziedāt  populāro dziesmiņu:

«Es cienījams kļūstu uz cietuma lažas —
Aiz restēm man godpi lnais sēdeklis dots 
Un balvā tiks pasniegtas  s m agākās  važas.
Bet cilpa? Tā man ir — vi saugs tākais  gods!»

Viņš dziedāja,  un viņam šķita, ka puķes smaida,  bet koki līk
smi šūpojas  dziesmas t a k t ī . . .

Kad demonst rāc i ja  beidzās,  mēs atgriezāmies  dārzā,  pārlecam 
pari žogam un metāmies pie Alhanuna.  Mēs pas tā s t ī j ām viņam, 
cik drosmīgi  ir viņa dēli Amins  un Hasans .  Mēs neraus t ī jam



viņu aiz biksēm un nekai t inā jām viņu, bet ap skāvām ka miesīgo 
tēvu. Kāds no mum s  pat palēcās  un noskūpst īja  viņu uz asiem 
rugāj iem ap a u g u šā  vaiga.  Un viņš šoreiz neš ļāca mums virsū 
ūdeni,  bet lēja to uz rokam,  lai mēs nomazgātos .  Mēs dzērām 
ūdeni no š ļūtenes,  un  tas  mums likās sa lds  kā medus , bet Alha
nuns,  uzlicis rokas mum s  uz pleciem, smaidī ja ,  un viņa acīs 
s taroja  m a igum s  un mirdzēja  asaras .

Te pēkšņi v isnerā tnākai s  no mums pa rāva  Alhanunu aiz bik
sēm un mēs smejot ies laidām ļekas vaļā,  a ts t ādami  mūsu jaut ro  
Alhanunu vienu. Bet viņš nedusmojās .  Viņš  s tāvēja  un mīļi ska 
t ī jās uz mums,  skat ī jās  uz šiem saules  s taros  lēkājošajiem dzīva 
jiem ziediem, kurus  viņš tomēr bija padzirdī j i s  ar savu burvju 
ūdeni.



K UD RATS ULLA SA IIA B S ,  
pakistāniešu rakstnieks

MĀTE

Nav īsti zināms, kurā gadā māte  dzimusi.  Tieši ta jā  laikā notika 
pārce|o taju  nom et ināšana La ja lpūras  apgabala  vecainēs,  un d a u 
dzi P end ža bas  bezzemnieki p lūda turp gluži kā uz apsolī to zemi. 
Drīz Laja lpūras ,  D žan gm as  un Sa rg o d as  ra jonus  t autā  nedēvēja 
ci tādāk kā Bara  — vienā no a l laha vārdiem.  Mātei  tad bija desmit 
vai d ivpadsmit  gadu, t ā tad  viņa dzimusi ac īmredzot pagā jušā



gadsimta  be idzamajā  desmitgadē.  Tas noticis Ruparas  apgabala  
Inbalas  ra jona Man i l as  ciema. Viņas  vecākiem piederēja daži akri 
zemes, taču,  sakoties liela ap ūdeņošan as  kanāla  celtniecībai,  šī 
zeme izrādī jās  ap p lūd inām aj ā  zonā. Tādos  gadī jumos angļu  v a 
ras iestādes paras ti  izmaksāja  atl īdzību,  taču mans  vectēvs bija 
tumšs  un neizgl ītots cilvēks. Viņam nebija ne j ausmas,  kur a t ro 
das  angļu  vietvalža birojs (kaut  gan  vectēvs bija vai r ākas  reizes 
apmeklējis pi lsētu),  un ne mazā ka priekšs tata par  to, kas jāda ra ,  
lai šo atl īdzību saņemtu.  Beigās  vectēvs a tmeta  visam ar roku 
un sal īga  darbā  pie kanala  būves.

Tad pakl īda valodas , ka Barā  pārceļotāj iem dodot zemi. Vec
tēvs paņēma līdzi sievu, divus m azg ad īg u s  dēlus un vecāko meitu 
un devās uz Laja lpūru .  Naudas  nebija,  tāpēc viņi ga j a  kājām,  
pa ce ļam piepelnoties iztikai. Vectēvs s t rāda ja  jebkuru vienkāršu 
darbu,  bet vecmāmuļa  un māte  vērpa un apzieda ar  māl iem māju  
gr īdas  un sienas.  Neviens no viņiem nezināja  ceļu uz Laja lpūru ,  
tāpēc a t tā lumam ,  ko varēja veikt vienā dienā, gājēj i  dažkār t  tē
rēja pat  nedēļas.

Pēc kādiem diviem mēnešiem viņi sasniedza  Džiranavalu.  Iet 
tā lāk  vai rs nebija spēka.  Bezgal īgie pārgāj ieni un sm aga i s  darbs  
v iņus  bija pag a la m  novārdzināj is.  Kājas  bija p ietūkušas  un vie
nās  vātīs.  Ģimene nodzīvoja vai rākus  mēnešus mazā būdiņā,  ko 
vectēvs pats uzcēla.  Viņš s t rādā ja  labības  t i rgu,  nesa graudu 
maisus,  bet vecāmāte  augām  dienām vērpa.  Rūpes par  saimnie
cību gūlās  uz mātes  pleciem.

Reiz vectēvs bija sakrā j is  va i rākas  rūpi jas  un Bakrida svētkos 
uzdāvināja  mātei  trī s anas.  P i rmo reizi mūžā mātei  nu piederēja 
tada  nauda.  Viņa ilgi lauzī ja galvu,  kā lai to izlieto, taču ne 
spēja neko izdomāt .  Tas  patiesi bija grū ts  uzdevums, ja ņem verā, 
ka viņi ēda tikai reizi dienā, turklāt  vienīgi maizi  ar  piparu 
mērci.  Visā sava mūžā māte  tā -arī neiemācījās  tērēt  naudu.  No
dzīvojusi  as toņdesmit  gadus ,  viņa ar  pūlēm pra ta  atšķi r t  simt, 
desmit un piecu rupi ju banknotes.

Vectēva dāv inātās  trīs anas  mate  iesēja ga lvas  lakata stūrī 
un nešķīrās 110 tām ne mirkli.  Aizbraukšanas  dienā no Džirana- 
valas viņa nopirka par v ienpadsmit  paisiein eļļu, a izgāja  uz mo
šeju un ielēja gaismeklī .  Mātei  palika tikai viens paiss,  taču viņa 
krā ja  naudu  un, kad bija sa taupī jus i  v ienpadsmit  paisus,  atkal 
pirka par  tiem eļļu.

Viņa gāja  uz mošeju kat ru piektdienas vakaru  un visa savā 
dzīvē ne reizes nepārkāpa šo kārtību.  Ar laiku daudzas  lielo pil
sētu mošejās  ierīkoja elektrisko apgaismojumu,  taču māte  pat



Lahora  un Karači  iemanī jās a t ra s t  svētnīcas,  kur vel lietoja eļļas 
lampiņas.

Pēc mātes  nāves  mēs a t r a d ā m  pie viņas  dažas  anas,  kas  bija 
iesietas lakata  stūrī.  Laikam māte  bija posusies uz mošeju,  jo 
viņa nomira piektdienas vakara.

Māte  a t s t ā j a  tikai šīs dažas  anas,  neko citu — ne naudu,  ne 
dārglietas.  Trīs vienkārši  sari,  viens par is  kurpju un viens pār is  
sandaļu  ar  gu mija s  zoli, acenes,  gredzent iņš  ar  t rim s īkām tirkīza 
lāsītēm, lūgšanu paklāj iņš ,  pā t aru  krelles un allahs,  kā vārds 
viņai al laž bija uz lūpām,  — lūk, visa v iņas  bagāt ība .  Vienu 
sar i  māte  valkāja,  otru, izmazgātu ,  turē ja  zem spi lvena,  lai iz
gludinās ,  bet trešo, t īru,  g labā ja  priekšdienām.

Ja  mātei  gad ī j ā s  vēl ce tur ta is  sari,  viņa pak lusām  to tūdaļ 
kādam atdeva.  Viņai nebi ja pat  ce ļasomas un, patiesību sakot,  
nebija arī nekādas  va jadzības  pēc tās.  S a g a t av o š a n as  pašam t ā 
lākajam ceļam mātei  a izņēma tikai dažas  minūtes.  Sasēja  drēbes 
pauniņā,  ietina to lugšanu paklāj iņā ,  ziemā uzmeta galvā  vilnas,  
vasa rā  — kokvi lnas lakatu un bija gatava .  Māte pal ika sev uz
ticīga,  arī  posdamās sava pēdējā un vi sgarākajā  ceļā. Izmazgaja  
veļu, palika to zem spi lvena,  nom azgā jās  pati,  sas uk ā ja  matus  
un pēc daž ām  s tundām  nomira.  Viņa p ā rg ā j a  uz labāku pasaul i  
t ikpat  klusi un nemanāmi,  kā bija dzīvojusi  uz zemes. S av ās  l ūg 
šanās  māte  bieži vērsās pie dieva: «Visvarenais  allah,  dod spēku 
mūsu rokam un kājām,  nevēli mum s  palikt  par  k r o p l i . .  .»

Mate  bija vienlīdz pieticīga kā ēšanā ,  ta arī  apģērbā .  Vislabāk 
viņai gar šo ja  maize  ar  sarkano  piparu mērci, citu viņa ēda bez 
sevišķas  patikas.  No augļ iem viņa deva priekšroku banāniem,  
taču ēda tos tikai tad,  kad viņu ļoti lūdza. Gandr īz  vai par  kat ru 
kumosu māte  tencināja allahu.

Brokastīs  viņa paras t i  izdzēra divas tas ī tes  tējas,  pusdienlaika 
trešo, ēda tikai reizi dienā,  ap diviem, un ļoti retos gadī jumos 
arī vēl vakarā.  Vasa rā  v iņas  iemīļotais ēdiens bija kukurūzas  plā- 
cenīši čapat i ,  apsmērēt i  a r  sviestu. Māte  vienmēr priecājās,  kad 
viņas  k lā tbūtnē  cilvēks ieturē jās ar  labu ēstgribu.  «Neliedz jel 
viņam, v isvarenais  allah,» māte  t adas  reizēs mēdza teikt. «Un 
pēc v iņa neliedz arī mums.»

Māte  aizvien lūdza al lahu but  žē ls i rd īgam vispi rms pret  citiem 
un tikai tad  pret  v iņas  pašas  bērniem un tuviniekiem. Savus  bēr
nus viņa sauca  par  a l laha  bērniem un nekad nesacī ja «mans  
dēls» vai «mana meita».

Māte  visus  darbus  apda r ī j a  pati un gaužām  necieta,  ka viņai 
palīdz. Ja  kāds  no kalpotāj iem tomēr izmanī jās  kaut  ko paveikt



viņas  vietā, māte  ju tās  vainīga  un pēc tam visu dienu pieminēja 
šo izpal īdzīgo cilvēku savās  lūgšanās .

Pat i  daba  bija māti  apvelt ījusi  a r  vienkāršību un nepiespiestību,  
kas  savienojās  a r  lielu dzīves pieredzi.

No Dž iranava la s  ģ imene atkal  devās  ceļā. Kurp lai iet? Kā lai 
dabū zemi? To viņi nezināja.  Reiz māte  a tzinās,  ka esot to iztē
lojusies šādi:  ceļa malā  sēž t īkama izskata,  eņģelim l īdzīgs kungs  
un visiem izdala zemi.

Taču viņu maza k a r av ān a  nu jau  vai r ākas  nedēļas  g ā ja  pa 
Laj a lpūras  ceļiem, bet eņģeli  t īkama izskata kunga veidolā tā arī  
nebi ja sas tapusi .  Kla iņošanas  nogurdināt i ,  viņi pēdīgi nolēma 
palikt  uz dzīvi c iematā n um urs  392, kur kat ru  dienu ieradās  pār- 
ceļotāji un iekārtojās,  kā kuram tika.

Vectēvs savā  s irds  vientiesībā uzskatī ja,  ka tā tās lietas ar ī  ir 
kār to jamas.  Arī viņš iežogoja zemes gabalu ,  uzcēla būdu no 
niedrēm un palmu lapām un, nolūkojis sev nelielu a tm a ta s  stūri,  
sāka  taisī ties uz ar šanu.

Bet tad  uz radās  valdības  ierēdnis un pieprasīja uzrādī t  doku
mentus  par zemes īpašumu.  Tā kā to nebija,  viņš padzina  visu 
ģimeni  no ciemata,  tu rklā t  vēl a tņēm a t r au kus  un gu l t as  piede
rumus,  lai zūd pat ika dar ī t  nel ikumības.  Sāds  l iktenis piemeklēja 
arī  mātes  auska rus ,  ko ierēdnis nekautr ē jā s  izņemt  viņai no 
ausīm.  No tās  reizes mātei  pal ika pārplēs ta  labās  auss  ļipiņa, jo 
viens auskar s  bija grūt i  izņemams  un ierēdnis n iknumā to izrāva 
raušus.

Pal icis  bez pajumtes ,  vectēvs ar  ģimeni  devās,  kur deguns  rada
Bija pati  v a sa ra s  svelme, vējš svi lināja,  bet viņiem vai rs  n e 

bija pat  krūzītes,  no kā nodzerties.  Kad ceļā gad ī j ās  aka,  māte  s a 
mit r ināj a  savu lakatu un deva jaunāka j ie m brāļiem sūkāt ,  lai 
dzesētu slāpes.

Tā viņi gā j a  un gāja ,  kamēr  nonāca  ciematā n um urs  507, kur 
kāds  pazīs tams  pārceļotā js  a t s t ā j a  vectēvu saimniekot  uz savas  
zemes. Vectēvs ara ,  vecāmāte  gan ī j a  lopus, bet māte  plūca zāli 
un nesa uz muižu govīm un bifeļiem. Ģimenē nevienam nepalika 
ne tik daudz laika, lai izvār ī tu ēdienu,  tāpēc visi pār t ika no tā, 
ko dievs devis: no savvaļa s  plūmēm,  no meloņu mizām,  no dažiem 
m an g o  augļ iem,  ko uz ā t ru  roku sav ā r ī ja  mērcē.  Reiz māte  ņēmās 
vār īt  kaut  kāda b r īn umain ā  veidā iegūtas  saknes . Kad saknes  
bija mīks tas,  v iņa nolēma tās  saspaidīt ,  taču  darbo jās  a r  karoti  
tik centīgi ,  ka māla  pods sapl īsa  un tā sa tu rs  izlija. Mātei,  n a 
badzītei,  toreiz g an  tika no vecāsmātes  — kā viņu sita,  kā viņu 
lamāja! Bet vaka rā  visi sanāca  pie vaļējā pava rda  un ar pirk-



stiein ruš ināj a  pelnus un apdegu |us ,  lai izdabutu  kaut  kripatiņu 
nela imīgā  vār ī juma  un remdētu  izsalkumu.

Ciematā  nu m urs  507 vectēvam uzsmaidī ja  laime. Nost rādāj is  
va i rākus  gadus  uz svešas  zemes,  viņš  kār tē jā  dal īš anas  reizē 
ieguva savu nelielu zemes gaba lu  — par  visai mērenu cenu un 
uz izdevīgiem nomaksas  noteikumiem.

Aizs teidzās  dienas,  a izste idzās  gadi,  un,  raugi,  vectēvs beidzot 
izsitās ļaudīs,  t ika pie turības .  Taču vienlaikus  ar  ģ imenes  l ab 
klājību auga  ar ī  viņu i lgas  pēc dzimtās  puses.  Un tā pēc pieciem 
gadiem paciet ības mērs bija pilns. Visa ģ imene ar  vilcienu devās  
uz Mani lu.

Māte  ļoti priecājās  par  šo ceļojumu.  Visu brauciena laiku viņa 
n ea tg ā ja  no vagona  loga, un  pēc tam viņai va i r akas  dienas  
sūrs tē ja  acis no ogļu putekļiem. Sī iemesla dēļ viņa nekad n e 
laida savus  bērnus  vilcienā pie loga.

Māte  ieskat īja par labāku braukt  sieviešu t rešās  klases  vagona.  
Viņa drīz s ap azinās  ar  ceļabiedrenēm,  iemīļoja viņu bērnus,  un 
viņu nemuls ināja  ne smacīgums,  ne putekļi un netīrība.  Pirmo 
klasi māte  neatz ina.  Vair ākas  reizes mēs  viņu tomēr p ierunājām 
braukt  kupejā,  kur gaisu  dzesēja speciā la iekārta,  taču viņa visu 
ceļu nīka kā putns būri  un  a izbrauca  galā pavisam sal auz ta  un 
izvārgusi.

Pēc a tg r i e šanās  Mani lā  vectēvs sakā r to ja  mūsu māju,  apdāv i
n ā ja  visus  radus  un tuviešus,  sar īkoja  vai rākus  goda mielas tus  
un tad  sāka meklēt mātei  l īgavaini .

La ja lp ū ras  parceļotāj i  tolaik bija cieņā. Mātes  ģ imeni  ciemā 
uzskatī ja par  m ant īgu  un godā jamu,  tāpēc  no l īgavaiņiem n eva 
rēja ne  atkauties.  Turklāt  vecāmāte,  t īkodama pust  novadniekiem 
miglu acīs, ik d ienas  ģērba  māt i j au n ā  kleitā un ro tā ja  kā līgavu.

Mate  vēlāk atcerējās:
— Es nevarē ju  ciemā ne soli paspert ,  visi blenza uz mani.  « P a 

skat,» cilvēki runā ja ,  «tur iet pārceļotā ja Ha ja la  Bahiša meita.  
Gribētos g an  zināt,  kurš  būs t a s  laimīgais,  kas  viņu dabūs  par 
sievu!»

— Māt,  — mēs daž kār t  viņai va icā jām,  vēlēdamies  paķirc i
nāt,  — vai tev pašai  šāds  laimīgais  bija jau  nolūkots?

— Palieciet  klusu, bezkauņas  tādi! — Un māte  aizspieda ciet 
ausis,  izl ikdamās, ka ir pikta.  — T ādas  domas m an  ne prā ta 
nenāca.  Taču,  atklāt i  sakot,  es vienmēr ilgojos,  lai m ans  vīrs 
būtu kaut  nedaudz  izglī tots.  J a  m an  tāds  gadī tos ,  visu mūžu būtu 
pateicīga a l laham.



Var teikt, ka tas  bija vienīgais,  ko māte  vēlējās sev pašai.  Un 
a l lahs  viņai  at l īdzināja,  turklā t  kā vēl! Taja  pašā  g adā  viņa 
apprecējās  ar  Abdulu Sahibu,  mūsu novadā godātu  un cienītu 
cilvēku.

Abdula Sahibs  bija bagā tu  vecāku vienīgais dēls, viņi to p a š 
aizliedzīgi mīlēja.  Taču notika nelaime: Abdulam vēl nebi ja pilni 
seši gadi,  kad viņam  nomira tēvs. Tikko bija beigušās  sēras,  a t 
klājās,  ka viss ģ imenes īpašu ms ir ieķīlāts. Abdulam ar  māti  
nācās  pārcel ties uz necilu būdiņu.

Tad ari Abdula sev nosol ījās  kjūt tik bagāts ,  ka viņa mant ība  
nekādā gadī jumā nevarē tu  nonākt  augļotā ju  nagos .  Abdula kvēli 
i lgojās mācīties un mācī jās ,  pārtiekot no s t ipendi jas,  ka t ru  gadu 
viņš nolika eksāmenus  par  d ivām klasēm. Pēc koledžas beigšanas  
jaunekl is spoži nokār toja  ies tā jpārbaudī jumus  Pendžabas  univer
s i tātē un uzņemto sa raks tā  bija pi rmais.  Jāsaka ,  tas  bija pi rmais  
gadī jums,  kad musulmanis ,  pārspēj is  s av us  konkurentus ,  iz rādī
jās  pats  labākais  no labākaj iem.

Drīz šī ziņa nāca  aus īs  se ram Sai j id a in 1, kas  Al igarhā  nesen 
bija nodibināj is  musulmaņu  koledžu. Viņš a izsūt ī ja  pie Abdulas  
uz ciemu savu pārs tāvi  — inunšiju,  un tas sera Sai j ida  vārdā  
uzaic ināja  viņu uz Al igarhu.  Tur Abdula spējas  uzplauka visā 
pilnībā.

Ieguvis māks las  bakalaura  zinātnisko grādu ,  viņš j au  deviņ
padsmit  gadu vecumā sāka  pasniegt  angļu  un ar ābu  valodas ,  kā 
arī  lasīt  filozofijas un matem āt ikas  lekcijas koledža,  kur bija 
mācījies pats.  Sers Sai j ids vēlējās,  lai iespējami  vairāk m usu l 
maņu ieņemtu au g s tu s  amatus .  Ša jā  nolūkā viņš i zgādā ja  Abdu
lam st ipendi ju.  Izglī t ības  pap i ld ināšana i  Abdulam vajadzēja  
braukt  uz Angl i ju  un tur  nokār to t  eksāmenu,  kas  v iņam ļautu 
ieņemt vadošu am at u  Indijas  vals ts  civildienestā.

P a g ā j u š ā  gads im tā  ce ļojums pār i  jūra i  bija kaut  kas  ārkār tējs ,  
un Abdulas  vecā māte  v iņam aizliedza doties uz Eiropu. Abdula 
pakļāvās  v iņas  gribai  un  a t teicās no s t ipendi jas.

Uzzināj is  par  to, sers  Sai j ids  ne tikai sadusmojās ,  bet ju tā s  
arī sarūg t ināts .  Viņš a ta ic inā ja  Abdulu,  mēģ inaja  pierunāt ,  pat  
sakl iedza uz viņu, taču Abdula pal ika nelokāms.

— Ko tas  īsti nozīmē? — sers Sai j ids  saērc inā ts  izsaucās.
— Tātad  māte  tev ir svar īgāka par  nāci jas  interesēm?!

1 Sers Saij ids  (S a i j id s  A hm ads  H ans ,  1817— 1898) — m u su lm a ņ u  a p g a i s 
m ības darbin ieks ,  kas  c īn ī jās  p a r  to, lai m u su lm a ņ u  vidū izpla tī tu  laicīgo 
izglītību  un E iro p as  kultūru .  Taču A l ig a rh as  koledža, ko v iņš nodib inā ja  
1877. gadā ,  a u d z in ā ja  m u su lm a ņ u  jau n ie šu s  lo ja l i tā tē  un uzticība Anglijai.



— Jum s  pilnīgi taisnība,  — Abdula cieti atbildēja.
Sie vārdi  gal īgi  s a t ra c i nāj a  seru Sai jidu.  Viņš aizbul tēja d u r 

vis un sāka  Abdulu sist,  l ikdams lietā g a n  dūres,  gan spieķi, gan 
tupeles.  Tad viņš  a t l a ida  Abdulu no dar ba  un  lika nekavējoties 
aizvākt ies no Al igarhas.

— Lasies  kaut  uz pasaules  malu! — sers Sai j ids  kliedza. — Un 
lai es vairs  nedzi rdētu  pieminam tavu vārdu!

Abdula bija ne vien godbi jīgs  dēls, bet ar ī  paklaus īgs  skol
nieks. Viņš  izraudzī jās  Indi jas  kar tē  Gi lgi tu  — pašu nomaļāko 
un tumšāko  nostūr i  — un, ilgi nedomādams,  devās uz turieni.  
Un pēc kāda laika kļuva par  Gi lg i tas  gubernatoru .

Liktenim labpat ikās ,  ka Abdula a tb rauca  a tv aļ ināj um ā uz mūsu 
ciemu tieši tad,  kad mātei  meklēja l īgavaini .  Tika nosvinēta s a 
der ināšanās .  Kāzas  nosprieda rīkot pēc mēneša,  lai Abdula v a 
rētu vest  j auno sievu līdzi uz Gilgitu.

Drīz pēc s ade r i nāšanā s  māte  kopā ar  dr audzenēm  aizgā ja  uz 
kaimiņciemu,  kur not ika gada t i r gus .  Tīši vai netīši,  taču tur  iz
rādī jā s  ar ī  Abdula.

Mātes  d raudzenes  tūdaļ  viņu ielenca un jokojot lūdza kat ra  pa 
piecām rūpi jām. Abdula gr ibēja  dāvā t  naudu  ar ī  savai  līgavai,  
bet viņa a t teicās ņemt.  Kad Abdula sāka  uzstāt ,  māte  palūdza ,  lai 
t a s  iedod viņai  v ienpadsmit  paisus.

— Ko tu iesāksi tik lielā gada t i rgū  ar  v ienpadsmit  paisiem? — 
Abdula jautā ja .

— Nopirkšu eļļu un nākamo piektdien jūsu vār dā  aiznes īšu uz 
mošeju.

Visā savā  mūžā māte  ne reizes net ika lūgusi  Abdulam lielāku 
n a u d a s  summu.

Gilgi ta Abdula Sahibs  dzīvoja plaši,  a r  vērienu: grezna s av r u p 
māja ,  mi lz īgs dārzs,  kalpotāj i ,  sargkare ivj i  pie durvīm.  Kad Ab
dula izbrauca no pilsētas,  viņu pava dī ja  ar  l ielgabalu sa lūtu  un 
tieši t āp a t  arī  saga idī ja .  Gi lg i tas  gub erna to ra  personā bija p ā r 
s tāvēta  g a n  sabiedr iskā,  gan  ari  vals ts  vara.

Taču māt i  šis k rā šņu ms  un spožums neietekmēja.  Jebkādus  go 
dinājumus,  v ienalga,  lielus vai mazus ,  māte  uzņēma klusējot,  ar 
viņai piemītošo vienkāršību un pašcieņu.

Ap to laiku Gi lg itā ieradās  sers M. Hillijs,  Angl i j as  valdības  
p ilnvarotais  robežu precizēšanai  ar  Krieviju un Ķīnu. Reiz lēdija 
Hill ija ar  meitu a tb rauca  apciemot  māti .  Abas angl ie tes  bija ī sas 
kleitās,  kas  tikai nedaud z aizsedza ceļgalus.  Mātei  t a s  ļoti n ep a 
tika, un viņa sacīja lēdijai Hillijai:



— Jūs  v a r a t  ģērbties,  ka ju m s  tik, taču meitu n ev a ja g  samai tāt !
Māte  patu rē ja  mis Hilliju savā  nam ā  vai rākus  mēnešus  un

iemācīja viņu šūt,  vār ī t  ēst,  m azg ā t  veļu un t raukus.
Kad Krievijā uzl iesmoja revolūcija,  Gi lg i tā  ieradās  lords Kiče- 

ners inspicēt  robežu. P a r  godu vicekaraļa vizītei gu be rnator s  s a 
rīkoja pieņemšanu.  Visus ēdienus,  ko cēla galdā ,  māte  bija g a t a 
vojusi pati,  un tie bija neparas t i  garšīg i .

Lords  Kičeners bārs t ī ja  uzs lavas  un lūdza gubernatoru ,  lai tas  
viņa vā rdā  pateicas  sievai un noskūpsta  viņai roku.

Gube rnato rs  a tg r iezās  m ā jā s  priecīgs un uzbudināts .  Viņš s a 
s tapa  māt i virtuvē.  Viņa sēdēja s tūr ī  uz pīta paklāja un gardu  
muti ēda vaka r i ņās  kukurūzas  maizi  ar  sarkano piparu mērci.

Kā jau  tas  cent īgam  guberna to ra m  pienākas,  Abdula izpildīja 
lorda lūgumu un, skūp st īdam s sievai roku, pavaicāja:

— Un ja  nu lords būtu vēlējies to izdar īt  pats,  ko tad?
— Ko tad? — Māte  cieši viņu uzlūkoja.  — Tad es būtu v iņam 

izplūkusi ūsas  ar  v isām saknēm! Bet ko tu tad  iesāktu?
— Es iesaiņotu ūsas  vatē  un a izsūtī tu atpaka) viņa augstībai  

vicekaralim. Un tad  kopa ar  tevi bēgtu prom kaut  kur labi tālu, 
t āp at  kā toreiz no Sai jida .

Vienu reizi, tikai vienu reizi mūžā  mātei  bija lemts ciest gre iz
s i rdības  mokas , ko lemts pārdzīvot kat ra i  sievietei.

Gi lg itā v isas pavēles  t ika izdotas  gub er nat o ra  pārvaldes  — 
gu ber na to r i ja s  vārdā.  Māte  vāji  p ra ta  angju  valodu, sa j auca  di 
vus  izrunā l īdzīgus vā rdus  un nosprieda ,  ka pavēles izdod guber- 
natorienes vārdā .  Viņa a i zgāja  pie tēva un teica:

— Kā tad  īsti iznāk — valst i  pārvaldi tu, bet pavēlēs visur 
ir m an s  vārds?

Abdula ar  v iņam raks tu r īg o humoru pajokoja:
— Ak dievs, kāds  t am  sak a rs  ar  tevi? Gubernator iene  — ta ir 

mana ot rā  sieva, no kuras  es nešķi ros ne  dienu,  ne nakti.
Sis joks māt i  ievainoja pašā  sirdī.
Drīz pēc šī a tga d ī ju m a  Gi lg itā ieradās  vizītē Kaštniras maha-  

radža  P r a t ap s  Singhs  ar  savu laulāto draudzeni .  Māte  dal ī jās 
bēdās  ar  m aharan i  — tādu  pašu vienkāršu  sievieti kā viņa.

— Vai tu vari  iedomāties! — m ah a ran e  bija sašutus i.  — Kas 
tikai nenot iek mūsu valstī! Šodien pat  ap runāšos  ar  maharadžu ,  
lai viņš  izsauc Abdulu  Sahibu un pamat īg i  nostrostē.

M ah a rad ž a  patiesi uzaic ināja  pie sevis Abdulu un ņēmās viņu 
izvaicāt.

«Kur t ādas  nedienas  pār  m an u  galvu?» Abdula bija uzt raukts.  
Taču, kad viss noskaidrojās ,  abi no s i rds  izsmējās ,  un  m a h a r a 
dža tūdaļ  izdeva pavēli,  lai tu rpmāk  Gi lg i tas  guberna tor i ju  sauc



par  valdību,  bet guber na to ru  — par  valdības  premjerminist ru .  
Šī pavēle Gi lgi tā bija spēkā līdz pat  1947. gadam.

Dabūjus i  zināt  par  j auno pavēli,  m ah a r an e  a ta i c ināja  māt i,  lai 
viņai pavēs tī tu priecīgu ziņu: m ah a r ad ža  esot licis izraidīt  g u 
bernator iem no valsts!

— Tagad  esi la imīga un dzemdē puisēnus,  — m ah a r an e  s a 
cīja. — Un savās  lū g šan as  neaizmirs ti  ar ī  mūs.

M a h a r ad ž am  ar  inaharani  nebi ja bērnu,  un viņiem at lika tikai 
cerēt uz v i saugs tākā  žēlastību.

Grūt i pateikt,  vai mēs,  viņas bērni,  a tnesām mātei  laimi, kaut  
gan  viņa mēdza apgalvot ,  ka o t ra s  tik laimīgas  mātes  neesot 
visā pasaulē.  Taču cik dau dz bēdu, as a ru  un ciešanu reizēm s lēp
jas  šķietamas  laimes  aizsegā!

Allalis dāv ā ja  mātei  trī s dēlus  un trī s meitas.  Divas  mei tas  
nomira drīz pēc apprecēšanas ,  bet vecākais dēls a izbrauca  māc ī
ties uz Angliju.

Kaut  gan  māte  aizvien a tkār toja ,  ka viņas bērni esot al laha 
bērni un viņš tos aizsaucis  pie sevis, vienatnē  palikusi ,  viņa n e 
reti rūgt i  raudāja .

Tēvs nomira  sešdesmit  o t ra jā  dzīvības  gadā .  Māte  bija par  
viņu sept iņus  gadus  j aunāka .  Reiz dienvidū tēvs a t l a idās  a tp ū s 
ties, bet māte  apmetās  kājgal ī  un  sāka  viņam mizot cukurniedru 
st iebrus.  Tēvs a r  baudu tos sūkāja,  jokoja.  Pēkšņi viņš  kļuva 
nopietns  un teica:

— Vēl p i rms kāzām es tev iedevu vienpadsmit  paisus.  Atceries,  
toreiz gada t i rgu .  Vai tev nešķiet, ka pienācis laiks tos a tdot?

Māte  nodūra  acis gluži  kā l īgava un ņēmās vēl c ī t īgāk mizot 
cukurniedres.  D ažādas  jū tas  uzvi lnī ja viņas sirdī,  to pildīja mī
lestība un pateicība.  «Šie v ienpadsmit  paisi,  ko tu iecļevi pi rms 
kāzām,  man ir bezgala dārgi,  m an s  pavēlniek! Taču par  tavu 
mīļumu un a izgādību pēc kāzām man  pienāktos  m azg ā t  tavas  
kāja s  un dzert  šo ūdeni,  pienāktos uzšū t  no savas  ādas  kurpes  
un apaut  t a j ā s  tevi, m an s  p av ē ln i e k . . .»

Tomēr  l iktenis bija lēmis aizvēr t  šo rēķinu grāmatu .  Kad māte  
pacēla galvu,  viņa ieraudzī ja,  ka Abdula guļ,  a tmet is  ga lvu uz 
spilvena.  Viņš tā ar ī  bija a izmidzis ar  cukurniedres gabal iņu 
mutē.

Māte  viņu klusu uzrunā ja ,  t ad  pasauca  skaļāk,  sāka  purināt ,  
bet Abdula Sahibs  gulēja  ta jā  miegā,  no kura  mos tas  tikai p a s 
ta rā  dienā.

Piespiedusi  bērnus  pie krūt īm,  māte  runā ja :
— Neraudiet ,  bērni,  jūsu tēvs šķī rās  no dzīves t ikpat  mierīgi,  

kā bija dzīvojis. Jū su  a s a r a s  sāpina  v iņa dvēseli.



Taču pati  viņa klusī tēm rūgt i  raudāja .  Un vai tad  varē ja  n e 
ap r au d ā t  vīru, kas  līdz savai  pēdīgai  s tundiņai  bija viņu mīlējis 
kā l īgavu un ne  reizi mūžā net ika krāpis ar  citu sievieti, ja n e 
skaita «gubernator iem» . . .

Aiziedama citā saulē,  māte  a t s t ā j a  mums,  viņas  bērniem, nea t 
r i s ināmu uzdevumu.

Godinot  v iņas  piemiņu, mēs ziedojam mošejai  v ienpadsmit  pai- 
sus, taču mul la jū tas  apva inots  un a tgād ina ,  ka elekt rība un eļļa 
t ag ad  maksā  nesalīdzināmi  dārgāk .  Piemiņas  dienā sapu lc i nā
juši  ubagus ,  mielojam tos ar  kukurūzas  plācenīšiem un sarkano 
piparu mērci,  bet viņi nav apmier ināti  a r  šo pieticīgo cienastu,  
jo uzskata ,  ka mirušo piemiņas  dienā v a jag  celt priekšā ga ļa s  
plovu un saldo plovu. Tad mēs  a tceramies  māti,  un acīs nevi lšus  
sar iešas  asa ras ,  taču mēs ne raud am ,  bīstoties sa t raukt  v iņas  dvē
seli, — dižais al lah,  a sa ra s  paša s  plūst  no mūsu acīm . . .



A K RA M S U SM A NS,  
afgāņu rakstnieks

T Ē L N I E K S

Reiz dzīvoja kāds  tēlnieks. Viņam bija dižas  ieceres, s t ipras 
rokas, darba mī les tība un talants.  Meis tar ība v iņam nebi ja līdzi
nieka. Aukstam akmenim viņš nespēja ielikt vienīgi dvēseli.  T a 
lants mirdzēja kat rā  skulptūra.  Tomēr tēlnieks ar  sav ām  sku lp tū 
rām nebija apmier inats  un ikreiz tās  sadauzī ja .  Tad viņš saka 
veidot akmenī jaunavu ,  kurai  skais tumā būtu jāpārspēj  dievieti.



Lai arī  cik liela bija tēlnieka cītība un darba  mīlestība,  tomēr 
skulpturā  arvien a tk la jā s  v iņam vien viedamas nepilnības.  Rei
zēm viņam šķita,  ka acis ir pār āk  lielas, uzacis un mute  pārāk 
mazas,  bet au g u m s  nav samēr īgs  — kājas  garākas ,  nekā v a j a 
dzētu. Viņš izraudzī jās  vislabāko un visskais tāko marmoru,  kas  
apslēptu  v iņa dar ba  t rūkumus.  Tūkstoš iem reižu s ta tu ja  pār tapa  
par  ja u n u  — no matu  pīnēm līdz pirkstu gal iņiem,  ik reizes m a i 
nī dam a  savu veidolu.

Taču nedz j au n s  akmens , nedz j a u n s  tēls nevarē ja  novērst  
skulptūru  t rūkumus.  Gā ja  gadi.  Tēlnieks novecoja.  Spēks viņu 
jau bija a tstāj i s ,  pārdzīvojumu sm ag m e  saliekusi muguru.  Un, 
pamet is novār tā  savus  darbar īkus,  viņš a i zgāja  no ļaudīm un 
dzīvoja vientulība,  gremdēdamies  skumīgās  pārdomās.

Pēc kāda laika šai  novadā iegriezās dzejnieks,  kas  bija izs ta i 
gāj is  tā lus ceļus. Viņus  saveda kopā laimīgs  gadī jums.  Saistoši  
un a izraujoš i  dzejnieks s tās t ī ja  par  redzēto.  Viņš las īja savu 
apgaroto  dzeju,  un  tēlnieks uzticēja v iņam savas  neveiksmes un 
vi lšanās . Viņi kļuva tuvi un patiesi draugi .  Reiz dzejnieks sacīja:

— Es esmu pabi ji s daudz ās  zemēs. Ceļodams pa Grieķiju,  ska 
tīju Veneras  lūpas un Afrodītes acis, t ikpat  brīnišķas kā šai lie
l iskajai  statujai .  Nezinu vienīgi, kāpēc tava skulptūra  mani  pil
nībā neapmier ina.

Tēlnieks klusēja.  Kā j aunu domu meklēdams, dzejnieks ļoti 
p iesardzīgi  pa jautā ja :

— Kā tu domā — kas veido dai ļdarba  dvēseli?
— Vai tad  dvēselei ir kāds  saka rs  ar  skaisto un neglīto, kālab 

tu vaicā par  to? — tēlnieks a t jau tā j a .
— P a r  dvēseli  var  s tās t ī t  bez gala,  — dzejnieks ierunājās .

— Tavai  dvēselei pieder viss, ko esi redzējis un redzi, vienīgi tā 
izsaka pas tāvošo un nemirs tīgo.  It v isam — no Sietiņa līdz Ze
mei, no Saules  līdz Mēnesim,  no Piena Ceļa līdz Venerai  — ir 
dvēsele. Dvēseles s taro,  deg, vilina, tās  ietver sevī veselu pasauli ,  
to ga isma dāvā dzīvību mi lz īga jam  Visumam. Gan  debesis,  gan 
zeme — visa esība pak ļau ja s  dvēselei,  tā valda  pār  pasauli .  Ja  
nebūtu  dvēseles,  pasaule  būtu tikai tukšs šķūnis,  kur valdī tu 
tumsa un klusums.  Tieši dvēsele dod cilvēkam vērtību.

— Kādu vērtību?
— Bet ko tu cilvēkā cieni visvai rāk?
— Ja  man  iegribētos iedvest  skulptūrām dvēseli,  es sa jauk tu  

prieku ar  laimi un izveidotu no šī mais ī juma gavi lējošu dvēseli.
— Dzīves mērķis  ir laime. Tomēr lūpas,  kas  al laž ga tavas  

smaidī t,  un priecīgs skat iens vēl nav laime. Daži uzskata,  ka 
laime nav nekas  cits kā dzīve bez nepat ikšanām.  Baidos,  ka arī



tu par  laimīgu nosauksi  cilvēku, kam vienlīdz vienaldzīgs  gan  
dzīvais,  g a n  nedzīvais,  gan  prieks, g an  skumjas,  gan taisnība,  
g an  cietsirdība.

— Bet kas  tad  ir laime? — tēlnieks jautā ja .
Dzejnieks atbildēja:
— Cilvēks, kas  rūpēja s  tikai pa r  sevi un uzskata,  ka pasaule  

radī ta  vienīgi v iņam,  cilvēks, kas  nedomā par  citiem, nevar  būt 
laimīgs.  Manuprā t ,  laimīgs  ir tas,  kura  s irds  a tvēr ta  ļaužu sē
rām,  kuram rūp visas  cilvēces labklāj ība.

— Bet es neko nezinu par  ļaudīm un viņu s irdēstiem.  Jau  i lgus 
gadus  es mī tu šeit, tālu no visa, kas  sa t r a u c  un nomāc ļaudis.

— Jā,  kamēr  cilvēks nav izgāj is cauri  bēdu speltei,  nav izbau
dījis v isus  likteņa g l ās tus  un belzienus,  viņš nepazīst  dzīvi. Un 
tava  nelaime ir tā, ka tava  māksla  kalpo vienīgi pašai  mākslai ,  
lai gan  pasau lē  v isam vērtību dod tikai cilvēks. Ja  tu savāktu  
kopā ļaužu bēdu sūrmi ,  sa jauk tu  to ar  visas  pasaule s  mī lē tā ju  
a sa rā m  un radī tu  no tā visa dvēseli,  kas  degtu  kat rā  sēru u g u n s 
kurā,  t ad  tu kļutu pa r  īstu meistaru .  Taču tev diemžēl nav zi
nāms,  ka prieka s tu n d a s  ir īsas,  bet ciešanu mirkļi  gar i.  Dvēsele, 
kura t iecas vienīgi remdēt s avas  vēlmes Un dreb vienīgi par  
savām kaisl ībām,  drīz tiek a izmirs ta.  Toties dvēsele, kas  jū t  līdzi 
tautai ,  ir dārgakmens ,  kurā  a tmirdz  mūžība.  Bet egois ta un p a t 
mī ļa s i rds  l īdzinās  briesmīgam,  d rū m am  cietumam ar spilgti  
izkrāsotu ārpusi.

Tēlnieks a izkust ināts  sacīja:
— T agad  es saprotu,  ka mani  darbi  ir pilnīgi vienīgi pēc for

mas,  nevis pēc būtības.  Man j ā r a d a  j au n a  skulptūra,  kura būtu 
iemiesota dvēsele — l īdzjūt īga un cilvēkus mīloša.

Viņi a t s t ā j a  pilsētu un, meklēdami  ļaužu bēdu sūrmi , iegriezās 
neska i tā mās  na badz īgās  būdiņās . Dzejnieks sa jauca  bēdas ar  
visas  pasaules  mī lē tā ju a s a r ā m  un dzīves dzīrēs laida apkā r t  
kausu ar  šo brīnišķo dzērienu.  Biķeri tukšojās ,  dzēriens  ļaudīm 
tik ļoti gā ja  pie sirds,  ka beigu beigās  neviens vai rs  neaptvēra ,  
kur galva  un kur kājas.

No rīta,  kad uzlēca saule un pār  zemes vaigu savus  spār nus  
izpleta vējš, dzejnieks sac īja biedram:

— Tas, raugi ,  ir viss. T ag a d  vari  ķerties pie darba.
Tēlnieks, kam galva  bija nokai tēta kā ēze, paķēra  āmuru  un 

sadauzī ja  sīkās d rum slās  s ta tuju ,  kuras  dvēsele nepaz ina  mī les
tību uz cilvēkiem, un sāka  veidot jaunu.  Viņš ju tā s  t ikpat  a p g a 
rots kā viņa d ra ugs  dzejnieks.  Bez a telpas  viņš  kala no ausmas  
līdz ausmai ,  kamēr  darbs  bija galā.  I lgu putns bija notverts,  un 
skumjas,  kas  gadu gadiem bija mocī jušas  tēlnieku, izgaisa.



S. K. POTEKATS, 
indiešu rakstnieks

P A S T N I E K S

A grā rā  reforma skara  ari  Kutanur as  ciemu Zieme|vajanada.  
Līdzās citiem pasākumiem ciema saka ru  punkts tika pārveidots 
par pas ta  noda|u.  Reiz ag rā  rīta s tundā Kutanurā  ierapoja au to 
buss, kura kabīni greznoja p lāksnī te ar uzraks tu  «Pasts».

Pas tm ei s ta rs  Rairukurups ,  st ingri  uzlūkojot  pastnieku Ona- 
kanu,  kurš  līdz šim ik rītu bija iznēsāj is  pastu,  teica:



— Tu esi at laists.  Saņem algu par mēnesi  uz priekšu un vari 
jus ties  brīvs. Tāda ir pas ta  parvaldes  pavēle.

O n ak an s  neko nesapra ta .  Viņš s tāvēja  plaši  a tples tu muti un 
truli  skat ī jās  uz pastmeis taru.

— Tu dzirdi,  ko tev saka? — pastm eis tar s  pacēla balsi.  — Tu 
šeit vai rs  nes trādā .  Sākot ar  šodienu, pas tu  p iegādās autobuss.

— Uhu, — O n ak an s  nomurmināja ,  joprojām neaizvēris muti.  
Viņa skat iens aps tā jā s  pie kaktā vientu| i guļošās  pas ta  somas:  
viņš to uzlūkoja mīļi kā līgavu. Pas tm e i s ta rs  iegrūda viņam rokā 
dzeltenu papīriņu.  Nesteidzīgi  a tvēra  biezu g rāmatu ,  saņēma 
O n a k an a  roku savējā,  nozieda pas tnieka īkšķi ar  t inti  un piespieda 
pie a tšķi r tās  lappuses.  Noskai t ī ja d ivas  desmit rūpi ju n a u d a s 
zīmes un pasniedza tās O na kanam .  Tad ņēm ās pār lūkot papīrus.

O n a k a n s  nes teidzās aiziet.  Viņš rūpīgi  nopēt īja ar  t inti  no 
smērēto  pirkstu,  piespieda to pie pieres. Uz tās  palika violets 
p lankums. Tad noslēpa dzelteno papīr iņu apģērba  ielocē. Paoda 
naudaszīmes .  Pat īkam a  smarža .  Kā j a u n ās  ražas  rīsiem. Viņš 
negr ibēja  tās  vīstīt  apģērba:  saburzīsies.

— Vēl neesi aizvācies? — bargi  nopras ī ja  pas tmeis tars ,  n e 
pacēlis galvu no papīriem.

O n a k a n s  nodrebēja.  Pēdējo  reizi paskat ī jās  uz savu «mīļoto», 
kas  gulēja  stūri,  smagi  nopūtās  un izgaja  ārā.

Viņam negr ibējās  nekur  iet, un nebi ja j au  arī  k u r . . .  Kādu 
brīdi viņš bezmērķīgi  klīda pa paga lmu.  Tad apsēdās  uz resnas  
koka saknes  pas ta  m ā jas  priekša un sas t inga  ka aizmidzis.

Kā sapn ī  viņš skat ī ja  savas  dzīves  ainas .  Bērnība,  jaunība,  
ilgie da rba  gadi  šinī pas t a  nodaļā.

Viņš skaidri  atcerējās,  kā če t rpadsmit  gadu  vecumā kopa ar 
tēvu bija devies uz M ai suras  džungļiem savva ļas  ziloņu medī
bās,  kā viņi veselu pu sgadu bija gatavojuš ies  š īm medībām un 
kā viņš kopā ar  citiem dzinēj iem kl iegdams drāzies pa meža bie
zokni. Tur,  džungļos , v iņš zaudēja tēvu. Tad O n ak an s  a tgr iežas 
mājās .  Gadus  desmit viņš kūlās  kā mācēdams: pal īdzēja meža 
cirtējiem, ziloņu dzinējiem. Tajā  laikā viņš apprecējās  ar  savas  
cilts meiteni.  Viņam neveicās:  pēc nepi lniem diviem gadiem viņa 
sieva, sapinusies ar  kādu svešinieku,  aizbēga uz Maisuru.  Precē
ties ot rreiz O n ak an s  nevēlējās.  Viņš gribēja kļūt par  ziloņu dzi 
nēju, taču nekas no tā neiznāca.  Tad Kutanurā  a tvēra  pas ta  s a 
karu  punktu.  Radās  vajadzība  pēc pas tnieka,  kas  uzturē tu  s a k a 
rus ar  citu pas ta  punktu piecu jūdžu a t t ā lum ā  no Kutanuras .  Gr i 
bētāju nebija,  jo t r ī s arpu s  jūdzes  no piecām bija jāiet  cauri 
džungļ iem,  kur saimniekoja  bīstamie savva ļa s  ziloņi. Ari alga 
n ea pskau ža ma — tikai desmit  rūpi ju mēnesī.



Kads ieteica O n a k an am  uzņemties  šo darbu.  Viņš piekrita.  S ā 
kumā pas tmeis tars ,  p ieņemdams Ona kanu,  šaubī jās :  vai tādu pie
nākumu var  uzticēt  cilvēkam no klejojošas  kalniešu cilts? . . .  Vai 
viņš kat ru  dienu noteiktā laikā ieradīsies darbā?  J a  kaut  reizi 
pas ts netiks piegādāts ,  nāksies  sniegt  paska idrojumu priekšnie
cībai un  bal taj iem kungiem no tē jas  p lantāc ijas .  Bet šie kungi ir 
draugos  ar  va ldības  ierēdņiem. Taču pas tmeis tara  bažas  izrādī 
jās  vel tīgas.  P a g ā j a  tikai daž as  dienas,  un viņš sapr a t a ,  ka pas ta  
darbinieks  izraudzīts  veiksmīgi.  O nakanam ,  šim kalnietim, g ā 
j iens pa džungļ iem ar pas ta  somu plecā bija g a tava  izprieca. Kā 
oficiālā s tāvokļa simbolu un ieroci pašaizsardzībai  v iņam izsnie
dza šķēpu ar  zvaniņiem pie smailes.  Zvaniņiem vajadzēja  atbaidī t  
zvērus  un ziņot par  pas tnieka tuvošanos.  O n ak an s  skrē ja — nē, 
brāzās ,  un zvaniņi  skanēja  «dzin-dzin». Kaut  skriet nemaz nebija 
obligāti ,  O n a k an s  bija pārliecināts,  ka v iņam jār īko jas  tieši tā. 
Viņš visiem apkā r tn es  ļaudīm centās  iestāstī t ,  ka valdība at ļāvusi  
v iņam nogal ināt  kat ru ,  kurš,  izdzirdis zvaniņu skaņas ,  negriezīs 
v iņam ceļu. Taču šai  ziņā O n ak an s  aprobežojās  tikai ar  vārdiem.

N abadz īga jam  kalnietim,  kurš  ne reizi nebi ja redzēj is pilsētu, 
desmit rūpi j as  mēnesī šķita tīri pieklāj īga alga.  Turklā t  v iņam 
gla imoja  iespaidīgais  vals ts  ka lpotā ja  nosaukums. Ar pas t a  somu 
kre isajā plecā un šķēpu labajā  rokā šis pas ta  bruņinieks,  zva 
niņu skaņu pavadī ts ,  ra i tā  solī ik d ienas veica desmit jūdžu.  
Skrēj ienā viņš  reizēm krampjaini  nodrebēja,  nošupojās  un klusi 
uzsauca:  «Iluk! Huk!» No m a las  tas  izskatī jās  pēc r i tuā la  dejas  
par godu kalnu dievam.

Kad O n ak an s  tuvojas  b ī s t am aj am  ra jonam,  viņa noskaņojums 
kļuva brašāks.  Vismaz trīs če t ras  reizes nedēļā viņš  tur  manī ja  
ziloņus. Tikšanās  ar  tiem nesol īja neko labu, taču O n a k an s  cen
tās  nevis nemanī ts  aizbēgt,  bet tieši o t rādi  — lavī jās  ziloņiem 
klāt  un  visādi cen tās  tos sakait ina t .  Viņš labi pazina ziloņu pa 
ra dum us  un p ra ta  veikli izvairīties no to ilkņiem.

Ieraudzīj i s ziloni, O n ak an s  nogriežas  no ceļa un noslēpjas  
biezoknī. Ja  zilonis viņu neredz,  O n a k a n s  ar  spalgu kliedzienu 
cenšas  pievērst  sev dzīvnieka uzmanību.  Zilonis pagr iežas  un 
metas  v iņam virsū, bet viņš at lec s āņ us  un pazūd brikšņos.  Pēc 
brīža p a r ād ās  pavisam citā vietā,  no s tā ja s  ziloņa priekšā un, 
zemu locīdamies,  to sveicina. Zilonis no j au n a  dodas  uzbrukumā,  
bet O n a k an s  a tkal  nos lēpjas.  Tā, ka it inot  ziloņus,  O n a k an s  iz
klaidējās.  Un lielījās, ka neviens  zilonis nevarot  v iņam neko 
padarī t .

Tikai vienu reizi gad ī j ās  tā, ka šīs spēlī tes dēļ O n ak an s  ne
izpildīja savu pienākumu.  Tanī  dienā pas ta  soma net ika n o g ā 



dā ta  a tpakaļ  Kutanurā .  Pas tm e is ta rs  izgaidī jās  līdz deviņiem v a 
karā.  No O n a k a n a  ne ziņas,  ne miņas .  Agrāk,  lai a r ī  kas  būtu 
ceļā noticis,  līdz pulks ten  pieciem pastnieks  vienmēr bija a t g r i e 
zies. Pas tm ei s ta ru  pār ņēm a nelāga  nojauta.  Ša jā  gada la ikā  sav 
vaļas  ziloņi ir sevišķi nikni.  Visapkār t  dzi rdēja dažādus  nos tā s 
tus par  viņu izdar ībām.  Bija skaidrs:  nab a g a  kalniet is  pagalam.

Te pēkšņi naka ina jā  r ī tā O n a k a n s  klāt  — sveiks un vesels. 
Ar pas ta  somu un šķēpu pār  plecu.

— Kur tu biji pazudis? — nopras ī ja  pas tmeis tars .
— Ziloņi, — ta s  bija vienīgais vārds ,  ko izdvesa pastnieks.  

Soma,  tā sacīt,  vesela un neskar ta .  J a  neticat,  v a r a t  pārbaudī t .
Tikai pēc diviem gadiem O n a k a n s  izstāst īja,  kas  ar  viņu toreiz 

bija a tgadī jies .  Vairoties no viena ziloņa,  viņš bija uzskrēj is  virsū 
o t ram:  tas  bijis ī st s kalns ,  sa rkanos  mālos  novārtī j ies.  O n ak an s  
pārbij ies,  labu laika kāpies  a tpakaļ .  Beidzot,  pamanī j i s  kre isajā 
pusē šauru  laucīti,  met ies bēgt.  Taču viņa ceļu tūlīt  pa t  a izšķēr
sojusi  blīva bambusu audze.  O n a k a n s  atskat īj ies:  milzīgais  zilonis, 
skaļi  taurē jot ,  sekojis v iņam.  O n a k a n s  mēģināj is  iespraukties 
s t arp  bambusu  stumbriem.  Tas  v iņam  nav izdevies. Un tad  v iņam 
iešāvusies  p rā tā  doma,  kā izglābties.  Norāvis  no pleca somu, viņš 
uzmet is  to zarā.  Paak la i s  zilonis noturē j i s  pas t a  somu par  savu 
ienaidnieku,  aps tāj ies  un izslējis ga is ā  snuķi.  Izmantojot  ziloņa 
apjukumu,  Onakans ,  pieplacis pie zemes,  aizlīdis g a r ā m  zilonim.

Bet kur tu bez somas iesi? P u s s tu n d u  nogaidī jis ,  O n ak an s  
devies izlūkos. Zilonis kā modrs  s a r g s  draudīgi  mīņāj ies līdzās 
krūmam.  Zeme vi sapkār t  izbradāta.  Ik pa laikam zilonis izslējis 
snuķi  pret  zaru,  kurā  karā jus ies  soma,  un draud īgi  ietaurējies.  
O n a k a n s  nezināj is,  ko pasākt.  Līdz tam, lai ar ī  kā ņemdamies  
ar  ziloņiem, viņš nekad nebi ja šķīries no savas  pa s ta  somas.  Bet 
nu a tgadī jus ies  t āda  kļūme. Kā lai a tgūs t  somu, ja  zilonis neatiet  
no krūma?

Kamēr  O n a k an s  apjucis s tāvējis  un lādēj is sevi, ne tā lu  a t ska 
nējis troksnis.  O n a k an s  aptvēr is:  zi loņu bars.  Bet no bara  nav 
jābaidās ,  bīstami  vienīgi vientuļi  ziloņi. Tomēr  labāk nes tāvēt  
ziloņiem ceļā. Un O n a k an s  sācis meklēt  slēptuvi.  Tuvumā nav 
bijis neviena kār t īga  koka, tikai slaidu bambusu audze.  O nakans  
nolēmis paslēpt ies s tarp  bambusiem.  Kaut  kādā veidā v iņam iz
devies t u r  iespraukties.

Bars,  ap t r ī sdesmit  ziloņu, a izdrāzies  garām,  saceļot putekļu 
mākoni un a ts t ā jo t  aiz sevis kūpošas  mēslu čupas.

O nakans  mēģināj is  izkļūt no bambusu biezokņa ārā,  bet  p ā r 
liecinājies, ka viņa stāvoklis ir bēdīgs.  Nevienas  sp ra ug as ,  pa 
kuru varētu izlīst! Bambusu s tumbri  no visām pusēm saspieduši



viņu kā knaiblēs.  Viņš nomocījies līdz nejēgai,  līdz beidzot izde
vies izkļūt no s lazda .  Tajā  brīdī  sācis krēslot. O n a k an s  devies 
lūkot somu. Zilonis joprojām s tāvējis  tai l īdzās.

Tā O n ak an s  un zilonis, uzm ano t  somu, pavadījuš i  mežā visu 
vakaru  un lielāko daļu nakts.  O nakanu  izglābusi  pēc pusnakts  
nejauš i uzklīdusi  zilonene. Tā acīmredzot  bijusi tik valdzinoša,  
ka zilonis pamet is  ienaidnieku koka zarā  un a izgā j is  tai  līdzi. 
Kad Onakans ,  a tguvis  somu, a tg r iezās  Kutanurā ,  bija jau  gaišs.

On ak an s  z ināja  s t ās t ī t  par  dažādiem not ikumiem ziloņu mežā.  
Sevišķi v iņam pat ika a ts t ās t ī t  sekojošu a t gad ī jumu.  Ciemā dzī 
voja pār t ikas  veikal iņa īpašnieks Moi tu-hadži1. Taču visi viņu 
sauca par  A n a2-hadži.  Pie tā vainojams  esot negantn ieks  zilonis. 
P i r m s  vai rākiem gadiem kādu dienu ap pusdienlaiku hadži  aiz
gāj is  palūkoties,  kā veicas celmu lauzējiem; m ājup viņš atgriezies 
caur mežu, kurā dzīvoja ziloņi, un ceļa l īkumā sas tapies  a r  vienu 
no tiem. Resnī tis  hadži iebrēcies no bai lēm un laidis ļekas vaļā,  
ka vēders  kratī j ies  vien. Zilonis v iņam pakaļ.  Hadži  bija dzirdējis,  
ka ziloņi slikti redz, cilvēku tie saož. Tāpēc viņš norāvis  no g a l 
vas  cepuri  un nomet is to zi lonim ceļā. Zilonis apstāj ies,  apost ī j i s 
cepuri;  saprat is ,  ka ir piemānī ts ,  viņš  cepuri  sab rad āj i s  un  tu r 
pināj is va jāšanu.  Hadži  skrēj ienā novilcis kreklu un nometis.  
Meža milzis uzsācis a r  to nos lēpumainu sarunu  savā valodā.  H a 
dži jau  nodomāj is ,  ka briesmas gar ām ,  taču,  kad atskat īj ies,  re
dzējis, ka zilonis dzenas  v iņam pakaļ.  Tad viņš  nomet is zemē 
savu pēdējo apģē rba  gabalu .  Dipoņa aiz m u g u ra s  noklususi.  
«Beidzot miers,» hadži  atviegloti  nopūties.  Taču — nekā! Zilonis, 
ap kura  ilkņiem līdzīgi ka rogam pl iv inājušās  apģērba  stērbeles,  
atkal  nesies pakaļ.  Tā kā na b a g a  hadži vai rs  nav bijis nekā,  ko 
varētu novilkt  un nomest,  tad  viņš — tā apgalvoja  O n a k a n s  — 
sācis kaut ko mest  ārā  no iekšienes. Vai šis pēdēja is  Ona kana  
izteikums atbi lst  patiesībai,  par  to ļaudis nebi ja pārliecināti .  Taču 
visi zināja,  ka mā jā  hadži  bija pārradies  gaužām  nožēlojamā 
izskatā.

O n ak an s  z ināja  ar ī  s tās t ī t  par  ziloni, kurš  s t a igā j i s  pa džun
gļiem ar  degošu lukturi.

No Tal išeras reiz atgriezies p lantāc i jā  vēršu paj ūg s  ar  rīsiem 
un citiem pār t ikas  produkt iem.  Ratos  sēdējuš i divi vīri: Vienacai- 
na is  Kunjal i  un Klibais Pokars.  Poka rs  vadī j is  pa jūgu,  bet  Kun- 
jali,  at laidies  uz rīsu maisiem,  skaļi  dziedājis.  Dziesmai  līdzi ska 

1 Hadži  —  p a g o d in ā ju m a  t i tu ls  m u h am edān im ,  kas  veicis svē tce ļo jum u uz 
Meku va i  Medinu.

! Ana  — zilonis.



nējuši  pie ratiem bronzas  st ieņos iekārtie zvaniņi.  To pēkšņi — 
krākt! — salūzusi bremze. Pokars  apturē j i s  vēršus.

«Kunjali ,  bremze salūza!» viņš iesaucies.
Kunjal i  sat rūcies un aprāvis  dziesmu.
«Salūza,  tad  nu liela bēda,» viņš noteicis. «Laid tik uz priekšu!»
«Nē, Kunjali .  Aiz ziloņu meža s tāvs  nobrauciens.  J a  nebr em 

zējam,  mēs  ar  visiem vēršiem, ratiem un maisiem ielidosim aizā.»
«Ko tad  lai dara?»
«Aizej un  nocērt  kadu pam at īgu  zaru! Uztaisisi in j au nu  bremzi.»
Kunjal i  nolēcis no ratiem, izvilcis no makst s  dunci,  noraisī ji s 

no a iz jūga  lukturi un, iekāris to elkoni, gāj is  mežā meklēt  no
der īgu zaru.

P ag ā ju s i  puss tunda,  Kunjal i  nerādīj ies.  «Ko viņš tur  piņķē
jas? Laikam nevar  a t ra s t  kār t īgu  zaru,» Pokars  nodomāj is.  Taču 
arī  pēc s tund as  no Kunjal i  nebijis ne miņas.  Pok ars  aizsmēķējis.

Vēl pēc brīža viņš beidzot paman ī j i s  s t arp  kokiem ugunt iņu,  
kas tuvojus ies  ceļam.

Nomet is smēķa galu,  Pokars  norausies  zemē un, ga tavodamies  
ķerties pie darba,  aplūkoj is  bremzes  virvi.

«Ko tu tik ilgi darīj i  mežā?» viņš saucis.  «Es jau  domāju,  ka 
tevi zilonis nomušījis.»

Klusums.  Pokar s  izslējies un paskatī jies  uz meža pusi. No tā, 
ko viņš ieraudzīj is,  v iņam asinis dzīslās  sas t ingušas :  augstu  
snuķī  izslējis lukturi,  no meža nācis  ārā  mi lzīgs  zilonis.

«Dievs žēlīgais!» iesaucies Pokars  un meties bēgt,  ko kājas  
nes. Tā runā,  ka tieši pēc šī ā rp rā t īga  skrējiena viņa kl ibums 
esot krietni samazināj ies :  agr āk  viņš klibojis, bet t ag ad  tikai 
pieklibojot.

Vienacis Kunjal i  bija izglābies,  uzrāpjot ies kokā. Tā šis piedzī
vojums beidzies laimīgi.  Zaudē ts  bija tikai lukturis.  Un ļaudis 
vēl ilgi s tās tī ja ,  ka džungļos  esot sas top ams zilonis jokdaris,  
kurš  klīstot apkā r t  ar  lukturi snuķī.

Daudz ko tādu t ag ad  atcerējās On akans ,  sēdēdams  zem koka. 
Divdesmit viens g ad s  bija aizri tējis,  skra idot šurpu turpu pa 
šiem pār s te igumu pi lnaj iem džungļ iem.  Un pēkšņi tas  viss viņam 
ir a tņemts!  Viņš  nespēja  to aptvert .

Pī-pī! — O n ak an a  a tmiņu pavedienu pa rrāva  autobusa taure.  
Pa rkšķošā  un dreboša mašīna  ap s tā jā s  pas ta  nod aļas  priekšā. 
«Koka katafa lks  uz riteņiem,» nodomāja  Onakans .

Autobusā bija tikai daži  pasažieri .  Pr iekšējā sēdeklī bija iespie
dušies divi: nodokļu vācējs Kanans  Naja rs  — kalsns,  p l ikgalvains 
vecis — un sens  mūsu paziņa Ana-hadži .  On akans ,  lai gan  ļoti 
centās  savaldīt ies,  tomēr nespēja noturēt ies nepasmaidī j i s .



Pas tm e is ta rs  svinīgi  iznesa pas t a  somu un sniedza to konduk
toram,  kas somu nolika uz pakaļē ja sēdekļa.  Onakanarn ,  šķiroties 
no «mīļotās»,  s ažņ au d zās  sirds.  Autobuss,  uzvaroš i taurēdams,  
sakustējās.  O n a k a n s  ilgi skat ī jās  t am  pakaļ.  Viņam likās, ka 
līdz ar  autobusu aiziet a r ī  viņa dzīve.

Drīz autobuss  iebrauks  ziloņu mežā,  rāpos pa dieva aizmirsto 
džungļu  nostūri  s tarp  necau re jamām  biežņām un akmeņu g rē 
dām.  Meža negantnieki ,  protams,  nelūgto  viesi nea ts tā s  bez ievē
rības.  Bet vai  neveiklie rati  spēs izlocīties un noslēpties biezoknī, 
ja  kāds  no milzeņiem, skaļi  baurodams,  met īsies tiem virsū? 
īpaši  ja  to dar īs  tas  viltnieks, kam uz labās  auss  ir p lankums kā 
pusmēness? Tas  nevienam negr iež ceļu. Pēdējā  mēneša laika ne
bija t ādas  dienas,  kad O n a k an s  ar  to nebūtu  sas tapies .  It kā 
zilonis z inātu pas ta  p iegādes  laiku. P i r m s  O n a k an a  nāciena no
s lēpjas ceļa malā  un gaida .  Taču veiklo kalnieti  nepārs teigs i!  
Pam an ī j i s  ziloni pa gabalu ,  viņš piezagsies tam no a i zm ugures  
un sev par prieku pakai t inās .  Reizes divas  v iņam pat  izdevās  s a 
tvert  ziloni aiz īsās,  apdi lušai  slotai l īdzīgās  astes.  Cik viņi abi 
nav  viens ot ru  dzenājuš i!  Bet veiksme vienmēr bijusi O n a k an a  
sabiedrotā.  Līdz vakardienai .  Vakar  zilonis gand r īz  viņu d a 
būja ciet. O n a k a n s  j au  domāja,  ka gals  ir klāt,  taču pēdējā mirklī  
v iņam kaut  kādā br īnumainā  veida izdevās iebēgt pa šauru  
sp ra ugu  bambusu biezoknī. S p rau g a  s tarp  resnajiem un cieši s a 
augušaj i em bambusu s tumbriem bija ļoti šaura  un līkumota,  t ā 
pēc zilonis v iņam piekļūt nevarēja.  Pēc tam viņi krietnu s tundu 
spēlēja paslēpes.  Beidzot,  sajut i s,  ka laiks atgriezt ies,  O n ak an s  
pār t r auca  rotaļu un, izlēcis uz ceļa, aizbēga.  Kad viņš jau  bija 
gabalā ,  zilonis,  augs tu  izslējis snuķi,  nikni ost īja gaisu ,  mek
lēdams,  kur g an  viņš,  Onakans ,  paslēpies.  Varbū t  zilonis vēl 
šodien tur viņu meklē?

O nakans  nes teidzīgi  piecēlās un devās ieras ta jā  ce ļa .J Jez  pas ta 
somas un šķēpa viņš ju t ā s  nelāgi,  taču drīz vien, pa ts  nem an ī 
dams, kā, jau  bija pā rgāj i s  uz savu vienmērīgo riksi.

Klāt  arī  zi loņu mežs. Ne skaņas .  Viegls vēj iņš slinki šūpo koku 
galotnes .  Vienā no tām kā šūpolēs  šūpojas  kāds  putns.  Pēkšņi 
aiz bambusu audzes  sakustē jās  melns  milzenis.  Kad tas skrēja 
ārā  uz ceļa, r i tmiski c i lā jās liela auss,  uz kuras  bija saskata ins  
mēness  s irpim l īdzīgs plankums.

Vecais paziņa!
O nakans  sas t inga .  Milzenis tuvojās  smagiem, v ienmērīgiem so

ļiem. O n ak an a  kājas  paša s  sāka  kustēties,  taču tām nez kāpēc 
nebi ja pa ras tā  sp r iganuma.  Kaut  kāda nolemtības,  neizbēgainības  
sa jū ta  sais t ī ja  Onakanu.  Un viņš  nevis skrēja,  bet tik tikko ten-



tērēja — tā kūļā jas  pa ūdeni peldētnepratējs .  Cik i lgs laika sp r ī 
dis bija pagaj is ,  nav zināms.  Pēkšņi  kaut  kas lokans  skāra  kal 
nieša muguru,  un viņš padevīgi  aps tā jā s ,  it kā būtu uz vietas 
paralizēts.

Ziloņa snuķis cieši apvi jās  ap v iņa  ķermeni,  bet viņš mierīgi,  
it kā tas neatt iektos  uz viņu, vēroja notiekošo un pat  aptaus t ī j a  
ar  pi rkst iem šo gu m i ja s  š ļūtenei l īdzīgo veidojumu,  kā gr ibēdams  
pārliecināties,  ka tas  nav zilonis. Viegls rāviens,  un  O n ak an s  
cēlās augšup,  līdz palika karājot ies  gaisā  divu cilvēku augs tum ā 
virs zemes. Vēl mirklis,  un  viņš būs  nežēlīgi not riekts zemē . . .  
Sai momentā  gar  O n a k an a  acīm nozibēja vesela v i rkne ar  dž un
gļiem saist itu not ikumu viņa dzīvē. Taja pašā  laikā viņš skaidri  
redzēja,  ka, l īdzīgi s au s ā m  lapām,  ga isā  griežas  no viņa kabata s  
izkritušie jaunie desmit  rūpi ju papīriņi .

O n ak an s  saju ta ,  ka krīt,  un  aizvēra acis. Beigas  . . .  Taču — 
brīnums! — šaj ā  kri tienā nebi ja ne sāpju,  ne baiļu. It kā kāds  
maigi un  uzmanīgi  būtu viņu pacēlis un  t ag ad  t ikpat  uzmanīgi  
un saudzīgi  nolaidis zemē.

Kad O n ak an s  a tvēra  acis, viņš redzēja,  ka guļ zemē a u g š p ē 
dus, bet blakus,  saliecis snuķi,  vēcinot ausis  un mirkšķinot  mazās  
ačeles,  s tāv zilonis. O n ak an s  aiz pā rs te iguma nespēja  paku s 
tēties.

Nikni paspārdī j i s  zemi, ta ka nodrebēja viss mežs, zilonis skaļi 
ietaurējās.  Tad,  nicīgi novicināj is  i lkņus, pagr iezās  un ar  nokār tu 
galvu,  snuķi šūpodams,  nozuda mežā.

On ak an s  vēl ilgi gulēja nekustēdamies.  Viņš  nekādi  nespēja 
aptver t  notikušo. Rokas  un kājas  v iņam l ikās kā a tmi rušas .  Galva  
plīsa vai pušu. Acu priekšā v i rmoja melni apļi.  Ar mokām piecē
lies, viņš noslēpās  ce ļmalas  krūmos.  Cik ilgi viņš tur  s tāvēja  
ēnai  līdzīgs,  nav zināms.

Viņš a tguvās ,  kad izdzi rda uz Kutanuru  a tpakaļ  braucošā au to 
busa skaļo s ignālu.

Autobuss  ar  sarkano zīmi pierē, klusi urkšķēdams,  tuvojās.  
Nāvīgais  ienaidnieks,  kurš iejaucies viņa dzīvē un to nežēlīgi 
iznīcinājis! Pagaid i  tu man! . . .  O n ak an s  ar  izmisīgu apņēmību 
skat ī jās  uz tuvojošos  briesmoni.

* * *

Nokaucināj is  bremzes,  autobuss aps tā jās .  Vadī tā js ,  izlēcis no 
kabīnes,  paska t ī j ās  zem riteņiem. Tur  noasiņoja sabrau kt s  cil
vēks. Tā galva  bija sašķaidī ta.  ī s ā s  bikses un haki krā sas  krekls 
liecināja,  ka tas  ir kalniet is  pastnieks.



M IN S  S IN S ,  
birmiešu rakstnieks

VE CĀ KA I S  D E L S  A T G R I E Ž A S  N O  KARA

Kopš ag ra  rīta ināte ju tās  laimīga.
Smaids  ne mirkli  nenozuda no viņas  sejas.  S a t ra uk ta  un prie

cīga viņa s t ā j ā s  br īžam pie viena, brīžam pie ot ra  darba,  nekam 
ta īsti neva rēdama pieķerties.

— Ja  puisis nav a tbraucis  vakar,  tad šodien noteikti būs k l a t , — 
viņu mier ināja tēvs, — M anuns  Ba E taču teica, ka vakar  pēc



pusdienā mūsu dēls izbraucis no N a ta l i n a s 1. Droši vien nav p a 
guvis  nok |ū t  līdz R ang un ai  ar ga ismu un pārnakšņoj is  kaut  kur 
pa cejam. Uz brokast īm noteikti  būs. P ag a tav o  viņam kaut  ko 
garšīgu!

Agri no rīta māte  bija a izsta igājus i  uz t irgu,  sapi rkusies  a u g 
ļus, garšvie las  un t ag ad  noņēmās  pa virtuvi,  g a t avodam a  dēla 
iemī|otos edienus.

P a r  dēla a tg r iešanos  māte bija uzzinājusi  jau vaka r  no sava 
krustdēla M an una Ba E. Viņa tūliņ bija pagatavojus i  vakar iņas  
un gaidī jus i  dēlu līdz vēlai naktij .  S m a ga jos  kara  gados  v iņam 
droši vien nebūs gadīj ies  garš īg i  paēst,  bet viņas p i rm dzimtaj am 
taču tik ļoti patīk panašķēties  . . .

Māte  nespēja ilgi palikt  virtuvē: viņu vilktin vilka uz istabu,  
kur jau  bija sapulcējušies  vīrs un jaunākie bērni. Viņai  gribējās 
p i rmaja i  saga idī t  dēlu . . .  (

Kad dēla mīļākie ēdieni — cepti cāļi un cūkga ļas  bul jons  ar 
rīsiem — bija gandr īz  gatavi,  mātes  sirdī  iezagās šaubas:  ja nu 
viņš nepa gū s t  ierasties uz brokas tīm? Viņa izgāja no vir tuves  un 
atkal  a tgr iezās  tajā,  sekoja,  lai neizdzistu ug u n s  un neatdzis tu  
rīsi.

— Māsiņ  Hne, ej uz viesistabu un mierīgi  pasēdi! — viņai 
sacīja vecākā māsa.  — Ko tu tā uzt raucies? Pienāks  laiks, un tavs  
dēls būs  klāt. P a t  es noguru,  skatoties uz tevi. Ej vien, ej . . . Es 
pasaimniekošu.

— Labi, — māte  atteica,  — tikai uzmani ,  lai labi izcepas s a r 
kanie pipari,  m an am  puisēnam tie ļoti garšo;  un zupa nedrīkst  
atdzist  — turi  to uz kvēlošām oglēm!

Māte a izgāja  uz viesistabu un apsēdās .  Viņa pati  a tpūtās ,  bet 
si rds  nebi ja mierīga: visu laiku viņa domaja  par  dēlu, kuru ne
bija redzējusi  ga ru s  mēnešus.

. . .  Kad j a p āņ u  okupācijas laikā vecākais dēls aizbēga no m ā 
jām  un ies tājās  Bi rmas  Atbrīvošanas  armijas  rindās ,  māte  dus 
mojās  uz viņu. Viņa ilgi nerunāja  ar  vīru, kurš  bija at laidis dēlu. 
Pēc kāda laika dēls ierindnieka formas  tērpā ieradās  mājās ,  un 
a izvainojums izgaisa bez pēdām.  Cik ļoti v iņam  pies tāvēja šis 
a i zs a rg krāsas  krekls un karavī ra  bikses! . . .

Mātes  sirdi pildīja lepnums,  kad viņa pie dēla cepures  ierau
dzīja br īvās  B irmas  emblēmu — zelta pāvu ar  izplestu asti.  Tiesa,

1 Natalina  — dzelzceja  m ezg ls  z icm c |os  no R an g u n as .



viņu apbēdināja  tas,  ka dēls bija pa ras t s  karavī rs ,  jo viņa bija 
likusi uz dēlu tik lielas cerības  . . .

«Toties viņš  ir Atbrīvošanas  armijas  kareivis,  armi jas ,  kurai 
tic un kuru mīl visa tauta,» māte  sevi mierināja.  «Ak . . .  tad  gan 
būtu labi, ja m ans  dēls tomēr kādreiz k |ū tu  virsnieks . . .» viņa 
aizsapņojās .  Pēc t am  neizturējus i pa jau tā ja :

— Saki,  dēls, — vai armi jā vi rsniekam ir lielāks gods nekā 
kareivim? Cik ļoti es vēlētos, lai tu kļūtu par  virsnieku! . . .

— Māt,  es taču neesmu devies karā,  lai iegūtu virsnieka p a 
kāpi, — dēls smaid īdams sacīja.  — Turklāt  ari kareivim būt  ir 
gods.  Armijā dienests visiem vienāds,  un, ja vajag ,  ir jāa tdod 
sava  dzīvība. P a r  virsnieku mūsu armijā  var  kļūt ikviens, kam 
ir dotības.  Varbūt  arī  man,  māt ,  kādreiz tiks tas  g o d s . .  . Nu, 
neraizējies,  es mēģināšu  iestāties virsnieku kursos! . . .

Mātei  kļuva vieglāk ap sirdi. «Pienāks  diena,  un mans  dels 
būs virsnieks,» viņa domaja  un pacietīgi gaidī ja.

Taču mātes  sapņiem nebija lemts piepildīties. Reiz dēls a tbrauca  
mājās  un paziņoja,  ka nav varēj i s  iestāties virsnieku kursos.  Māti 
tas  sarūgt ināja .

— Saprot i,  māt ,  — dels skaidroja,  — mūsu komandier is  majors 
Khins Neu sapulc ināja  visus kareivjus,  kurus  vajadzēja  sūt īt  uz 
virsnieku kursiem, un teica: «Ienaidnieka eskadr i ļas  kat ru  dienu 
met bumbas  uz Rangunu.  Mums vajadzīgi  zenitnieki.  J a  jūs  visus 
aizsūt īs uz virsnieku kursiem, pilsēta paliks bez aizs tāvjiem.  Jum s  
ir jā lepojas  — jūsu vienība apsa rg ā  R an g u n as  iedzīvotājus.  Mēs 
sūt īsim uz virsnieku kursiem tos, kuri dienējuši  i lgāk, bet pārējie 
lai nebēdā — mēs visur p i ldām savu pienākumu.» Lūk, tā, tāpēc 
neraizējies,  māt! — dēls centās  viņu pārliecināt .

— Tiesa, dēliņ.  Bet vai t iešām tu nekad nekļūsi  virsnieks? — 
māte ner imās.

Dēls vairāk nerunā ja  par  to, ka grib kļūt  par  virsnieku vai 
iestāties virsnieku kursos. Ikreiz, kad viņš ieradās  mājās ,  mazakie 
brāļi  viņu bērtin apbēra ar  jau tā jumiem par  karavī ru  dzīvi, par  
karu,  par ģenerā ļa  Aun Sana  Atbrīvošanas  armiju.  «Mūsu a r m i 
jas  karavī ri ,» vecākais brāli s s tās tī ja ,  «ienaidniekam ir kā nāvi 
nesoša viesuļvēt ra un sveloša saule,  bet tauta i  — kā vēss, sp i r 
dzinošs ūdens.»

Puišeļi  ilgi aplūkoja viņa īso zobenu, pielaikoja cepuri,  pie
sp rauda  pie apģērba  viņa zīmotnes  un iztēlojās sevi par k a r a 
vīriem.

Reiz viņš pat  paņēma  mazākos  brā ļus  līdzi uz nodaļu  — lai 
paskatās ,  cik grūta  ir revolūci jas kareivja dzīve! . . .



— Māmiņ! Māmiņ! Kouksu nāk! — bērni priecīgi iesaucās.
Māte  piet rūkās un izskrēja no istabas.
Sapņos  māte  bieži iztēlojās dēlu, s l avas  vainagotu ,  ar  orde

ņiem, a i zs a rgkrā sas  formas  tērpā,  ar  zobenu pie sāniem,  garos  
virsnieka zābakos.  Tāpēc  viņa pat  nepievērsa uzmanību j au n am  
cilvēkam vienkāršā apģērbā ,  ar  tukšu,  plecā uzmestu  maisu un 
neveikli satver tu  zobenu rokā.

— Tur  nāk  tavs  vecākais dēls, — tēvs norādī ja .
Viņa pagr iezās  un ieraudzī ja dēlu, kurš a tgr iezās  no kara.
Viņš  bija ģērbies kā n a b a g a  zemnieks.  Galva  apsieta ar  netīru 

dvieli, līdz ce| iem uzs praus ts  rupja  audu ma londži1. Ada saulē 
nomelnējusi .  P a t s  novārdzis.  Netī ra jās ,  putekļiem klā ta jās  kā 
jās  — koka tupeles.

Māte  nespēja sap ras t ,  prieks vai skumjas  viņu pārņēma,  ierau 
got dēlu. Tads  bezdibenis s t arp  sapni  un īstenību!

— Māmiņ . .  . Tas  esmu es . . .
Izdzi rdusi dēla aizlūs tošo balsi,  māte  nespēja noturēt ies un 

sāka raudat .
Bērni  beidzot a tguvās .
— Bral,  tev ir zobens! Tā tad  tu esi virsnieks? — ievaicājās 

jaunāka is  dēls A Tu.
— Tas  ir nogal ināt ā  j apāņu  virsnieka zobens.
— Ho, vai tad  tu neesi virsnieks? — reizē iesaucās  visi trīs.
— Nē . . .  Es nekļuvu pa r  vi rsnieku, bet kas  vainas  . .  . Ieroci es 

a tnesu jums.  Tas  ir sam ura ju  zobens.  Tas  tiek nodots kā m a n to 
jums no tēva dēlam.  Nu, vai patīk?

— V a r e n s ! . . .  Ļoti p a t ī k ! . . .  Bet tu taču neesi v i r s n i e k s . . .
Ni Ni vienā laidā rāva  zobenu laukā no maksts  un vicināja to.
Vecākais brāli s smaidīja,  uzlūkodams jaunākos.
— Mūsu armijā kareivis un virsnieks ir vienādi.  Kara operāci 

jas  vada nodaļas  komandier is,  vada  komandier is ,  ro tas  kom an
dieris, ba t a l jona  komandier is ,  pulka komandier is  . . .  Bet pec for
mas  tērpa  kareivi no virsnieka nevar  atšķirt .  Nav nekādu a tšķi 
r ības  zīmju.  Pa r t i zā ņu  ga i t ās  virsnieki un karavīr i  cīnī jās  un dzī 
voja kopā. Tā mūsu armijā būt kareivim un virsniekam ir vienāds  
g o d s . . .  S lava  jā iegūst  kaujas  laukā. Nav ko gausties ,  ka es n e 
atgr iezos  kā virsnieks. Es  cīnījos pret  okupant iem — tas  ir g a l 
venais,  — cenzdamies  ru nā t  pēc iespējas sap rotamak,  skaidroja 
vecākais brālis.

1 Londži  — birmiešu n ac ionala is  apģērbs:  g u rn u  apsējs, kas  sn ied zas  līdz 
potītēm.



Ieraudzīj i s mātes  s ar ugt inato  seju, viņš maigi  p ieskaras  tas  
rokai.

— M ā t . , .  Nebēdājies,  m ā t . . .  Es  cīnījos par  dzimteni,  par  
mūsu tau tu  un revolūciju,  godīgi  pildīju savu pienākumu,  nedo
māju  par  s e v i . . .

— Tad nu gan  . . .  No jūsu s a ru n ām  dēls nebūs paēdis.  Tu gribi 
viņu pabarot  vai ne? — tēvs viņus  pār t rauca .

— Protams! Gandr īz  vai aizmirsu! — māte  iesaucās.
Bet dēls, likās, meklēja vārdus ,  ko teikt mātei.
— M ā t . . .  Es jau  paēdu,  māt,  — viņš  pateica ar  grūt ībām.
Visi bija pārsteigt i .  Māte sa t raucās .  Viņa,  šķiet, neticēja dēla

vārdiem.
— Ak! . .  . Vai tā būtu taisnība,  dēliņ? Es nopirku dārzeņus ,  

kas  tev v isvairāk garšo,  visu dienu gatavo ju  . . .  Kur tu paēdi,  
dārgai s?  — Likās, viņai nav vai rāk  spēka pārciest  šo pēdējo 
vilšanos.

Un dēls atkal ierunājās :
— Es zināju,  māmiņ,  ka tu sagaidīs i  mani.  Kopš paša  r ī ta es 

pat  neapstājos,  lai padzer tu  tēju. Bet v ispi rms man vajadzē ja  no 
gād ā t  ziņojumu Ranguna,  ģenerā ļa  Aun Sana š tābā.  Man bija 
uzdots nodot  z iņojumu pulkvedim Ne Viņam.  Kad es biju atdevis 
vēstuli  Ne Viņam,  viņš pava icāja  man: «Biedri, vai esa t  šodien 
kaut  ko ēdis?» Es  uzreiz neattapos,  ko atbildēt.  Bet melot vecā
kam pēc dienesta pakāpes  man nebija drosmes. Un es pateicu 
taisnību.  Tā, lūk, iznāca,  māmiņ . . .  Ne Vins pavēlē ja pabarot  
mani.  Un es nevarēju  neko iebilst. Pulkvedis sacīja:  «Krietni  s a 
ēdies!» — un pats  tik liek un liek klāt. Es zināju,  ka tu mani  
gaidi  . . . Bet ēdu. Es taču nevarē ju  neklaus īt  pulkvedim.  Kamēr 
brokastoju,  viņš iz taujaja mani  par  manu dzīvi, māmiņ  . . .  Bet 
es tik ēdu un ēdu. Lūk, viens no mūsu armijas  vadī tā j iem cienā 
mani — paras tu  karavī ru  . . . Vai tad  tas  nav labākais  p ierādī 
jums tam,  ka Tautas  armi ja nav s t arp ības  s tarp  vi rsnieku un 
kareivi, viņi ir c īņas  biedri.  Tad tu nedusmo,  ka a tsakos  no t a 
viem gardumiem . . .  Es redzu,  māmiņ,  ka tu esi piedevusi.

Māte  jau  aizmirsa,  ka bija piecēlusies maza gaismiņā,  ka visu 
dienu bija gatavojus i  dēlam ēdienu, aizmirsa  par  nogurumu.  
Prieka a sa ra s  ritēja pār  v iņas  seju, viņa lepojās un laimīgi 
smaidī ja.

Tēvs, jaunākie brāļi  un m āsas  izbrīnīti un priecīgi skat ī jās  uz 
māti  un uz vecāko brāli ,  kurš  bija atgriezies no kara.



M A JS NG1, 
vjetnamiešu rakstnieks

P I E A U G U Š A I S

Ja  Z ungam  vaicātu: «Ko tu vēlētos, ja tev būtu tāda  burvju 
grāmata ,  kāda ir pasakas ,  — ko iegribas,  viss piepildās?» — 
Zungs  nedo madams  atbildētu: «Gribētu kļūt pieaudzis!» 

Nebrīnieties,  draugi,  jo Zu ngs  teiktu t īru patiesību.
Zungs  ģimenē ir pats  vecākais.  M ās iņas  Lana un H unga  vēl 

pavisam mazas.  Toties v iņam jau sept iņarpus  gadu, un viņš mā-



cās p i rmajā  klasē. Vispār Zun gs  ir apķēr īgs  un paklaus īgs  zēns, 
taču viņam piemīt divi lieli t rūkumi: Ž ungam  |oti pat īk skra idī t  
pa āru,  un viņš nespēj vienaldzīgi  noraudzī t ies uz saldumiem.

Zungs  jau sen grib būt pieaudzis.  Jo viņš uzskata  tā: ja tu esi 
pieaudzis cilvēks, tad tev ir pi lnīga brīvība. Sta iga  pa lauku, 
cik tev tīk, ēd konfektes,  cik tik lien.

Reiz tēvs palūkojās  uz kalendāru  pie s ienas  un stipri izbrīnījās:
— Kas tad  tas? Šodien tikai t reša is  datums,  bet kads jau no

plēsis v isas  lapiņas  līdz pat  p iecpadsmitajam! Atzīstieties, kurš  to 
izdarījis!

H ung a ,  nodevēja tāda,  protams,  tūdaļ  rādija ar pirkstu uz 
Zungu.

— Bet es zinu, bet es redzēju! Zu ngs  to izdarīja.  Pievilka klāt 
krēslu un uzkāpa!

Tēvs pagr iezās  pret  Zungu.
— Vai tu noplēsi ka lendāru?
— Jā  . . .
— Kas ta par  blēņošanos! Kas tev a t ļava? Niķi vien prata!
— Tie nav  niķi . . .
— Kā tad  tie nav niķi — bojāt  ka lendaru?
Zungs  nokaunēj ies kļuva gluži sarkans .
— To es tāpēc,  ka gribēju . . .  man  viens zēns pateica . . .  — 

Un viņš apklusa,  pavisam samuls is ,  nokāra  galvu un vērās  grīdā.
Mātei  kļuva žēl Zunga.
— Nāc paēd,  varēsiet  ru n ā t  vēlāk . . .
Viņi paēda.  Tēvs p iesauca Zungu sev klāt.
— Kā nu būs, vai sacīsi,  kāpēc noplēsi ka l endāra  lapiņas?
— Es gribēju,  lai ā t rāk  paiet mēnesis,  tad  arī gads  drīzāk 

beigsies.
— Tīrie joki! Kam tev tas vajadzīgs?
Ie jaucās māte,  kas  šūpoja jaunāko  māsiņu Lanu:
— Tu laikam gribēji ,  lai dr īzāk pienāk Jaungads?
Zungs  nora idoši  papu r in ā ja  galvu.
— Nē, J a u n g a d s  ne. Es dr īzāk gribu kļūt pieaudzis.
Nu tēvs visu sap ra ta .  Viņš skaļi  iesmējās.  Zungu pārņēm a tāds  

kauns , ka viņš bija gat av s  vai zemē ielīst.
Bet tēvs vaicā ja  tālāk:
— Tu saki,  ka gribēļi  drīzāk izaugt  liels un tāpēc  noplēsi 

kalendāru?
— Ahā . . .
— Tas  nav pareizi,  dēls. Laiks — gadi  un mēneši — taču nav 

paslēpies kal endā rā  un nega ida  tur.  Tas  iet uz priekšu . . .  Tam 
ir savi likumi. Neviens nespēj to pamudināt ,  lai skrej ātrāk,  un



neviens ar i  nespēj to aizkavēt  vai apturēt .  P a t  tad,  ja  tu uzreiz 
noplēsīsi  ka lendā ra m  visas lapiņas  vai arī  pārbīdīsi  pulks teņa 
rādī tā jus  par  veselu apli uz priekšu, v ienalga laiks ā t rāk  neies. 
Pulks tenis  sešdesmit  reižu pasacīs  «tik-tak», un būs apr itējus i 
minūte,  sešdesmit  minūtes  — tā jau  ir s tunda,  divdesmit  če tras  
s tu n d as  — diena, bet t rī sdesmit  dienas  — apa ļš  mēnesis  . . .  Vai 
saprat i?

— S apra tu  . . .
— Bet kādēļ tu tā steidzies kļūt  pieaudzis?
Zungs  ilgi šaubī jās ,  līdz sadūšojās  pas tās t ī t  par  savu sapni.
Tēvs nesmējās,  v iņš  pat  nepasmaidī ja .  Tikai bija ļoti p ā r 

steigts un sacīto pat  lāgā  nesapra ta .
Kaut ko tad u  nudien bija grūt i  sapras t ,  tāpēc tēvs pār jau tā j a :
— Tā ta d tu uzskati ,  ka pieaugušie var  pēc si rds patikas  k la i 

ņot apkā r t  un ēst konfektes?
— Ahā!
— Nē, dēls, tā tas  nav. Būt p ieaugušam ci lvēkam nozīmē — 

st rādāt ,  atdot  savu darbu cilvēkiem, sabiedrībai .  Raug,  ko tas  
nozīmē, bet tu saki — var  s ta igāt  apkārt ,  cik tīk. P ad o m ā  pats: 
vai tad  es s t a igāju  apkārt ,  kad vien m an  iepat īkas? Dienā es 
s t rādāju ,  vaka rā  esmu nodarbībās  vai sapulcē,  bet, ja tā neno
tiek, tad  mājās ,  pie jums.  Un tikai tad,  kad esmu pavi sam  brīvs 
vai ar ī  ļoti noguris,  es izeju pas ta igāties .  Tu nemaz nevari  iedo
māties,  kā mani rā tu  visi tie onkuļi un  tantes,  ar  ko es s t rādāju ,  
ja es tikai slaist ītos vien! Vēl tu runāj i  par  konfektēm. Bet pie
augušie ar i  visu laiku taču neēd konfektes.  Tas  ir ne lāgs  iera
dums. Ja  tu arī  redzi tādus,  kas  nemit īg i  sūkā konfektes,  tad 
nev a ja g  no viņiem ņemt  priekšzīmi.  Pēc gadiņiem desmit tu jau 
būsi liels un tad  pats  redzēsi,  ka būt  p ieaugušam nav nemaz tik 
vienkārši  un viegli. Tas  ir pat  grūti ,  dēls . . .

* * *

Taču desmit gadu gaidīt  neiznāca.  Zu ngs  kļuva pieaudzis,  kad 
bija pagā j i s  nedaudz vai rāk  par  gadu kopš tās  sarunas .  Tas  no 
tika ta jā  laikā, kad Vjetnamu sāka bombardēt  amer ikāņu l id
mašīnas .

Zu ng a dzīvē daudz kas  pārmainī jās .  Vispi rms viņu un viņa 
māšeles  evakuēja  — aizsūt īja uz laukiem pie vecmāmiņas.  Pēc 
tam tēvs s aņ ēma pavēsti  un a i zgā ja  armi jā.  P i rm s a i zb rauk šanas  
viņš visu dienu pavadī ja  kopā ar bērniem.

Zungam  viņš  sacīja:
— Zung,  ta gad  es būšu tālu no jums.  Nezinu,  kad atkal  a t 



griezīšos.  Es  eju karot  pret iebrucējiem. Māmiņa ari ir tālu prom, 
jus  esat  palikuši  tikai ar  vecomāti.  Viņa ir veca, bet H u n g a  un 
Lana vēl pavisam maziņas.  Tev, dēls, nāksies  gan mācīties,  gan 
vecaimātei  palīdzēt,  gan  arī  mās iņas  pieskatīt .  Jo tu t ag ad  paliec 
p ieaugušo vietā. Vai saprat i ,  dēls?

— S apra tu  . . .
— Vai vari  man  apsolīt ,  ka paveiksi visu, ko es tev teicu?
— Jā,  tēt, apsolu.
Zungs  ieskat ījās  tēva sejā, kas  bija k|uvusi  nopietna,  ielūkojas 

v iņam acīs.
Nē, tēvs nejokoja.  Šobrīd viņš patiesi izturējās  pret  Zungu kā 

pret  p ieaugušu cilvēku, tāpēc arī  tā runā ja ;  viņš ticēja Z ung am  
un paļāvās  uz viņu.

Un tad  tēvs saņ ēma Zunga  roku un to paspieda.  Zungs  tā 
apjuka,  ka sāka  gandr īz  vai raudāt ,  taču laikus atcerējās,  ka nu 
viņš ir pieaudzis,  un savaldī jās.  Jo  p ieaugušaj iem taču neklā jas  
raudāt .

Viņš tikai saknieba lūpas  un st rauji  mirkšķināja  plakstus,  lai 
a izturētu asa ru  pludus.

No tā laika Zungs  pilnīgi pārvēr tās.  Tur, kur viņš t ag ad  dzī 
voja — kaut arī  tas  bija ciems, — netrūka tādu vietu, kas  no 
viņa viedokļa bija g au žām  piemērotas  pas t a igām.  Teiksim, kaut  
vai dīķis ar  ziedošiem lotosiem. Tas  bija pašā  ciema vidū, pavi
sam  netālu.  V asa rā  lotosi jauki  smaržoja  un to lapas,  lielas un 
zaļas,  ūdenī  guļošas ,  klāja visu dīķa virsmu.

Ciema bērniem ļoti pat ika tur  makšķerē t  vai arī  vizināt ies vecā 
sa r g a  laivā un g ra uz t  svaigos , ga rš īgos  lotosa dzinumus.

Savukār t  pie d i ņ a 1 kuplu b a n g u 2 ēnā ik vaka ru s  not ika t irgus.  
Kaut  gan  tas  nebi ja sevišķi plaši  apmeklēts ,  bērni tomēr pra ta  
arī  tur  a t r a s t  sev ne m azum s  in teresanta .

Un, lūk, Zu ngs  vai rs  neg ā ja  nekur — ne uz dīķi, ne uz t i rgu.  
Pā rn ā c i s  no skolas,  viņš uzraudzī ja  mazos,  kamēr  vecmāmiņa 
ga tavo ja  maltīt i ,  bet pēc t am  ķērās  pie mācīšanās.

Brīžiem viņam bezgala gr ibējās  mest  visu pie m a las  un d rā z 
ties laukā.  Taču viņš  piespieda sevi domāt : «Es esmu pieaudzis,  
man  vēl ir darbs ,  ko es neesmu pabeidzis,  es nedr īkstu iet.»

Kādudien,  p iemēram,  notika tā. Mazā H unga  pievakarē sāka 
lūgties,  lai brāli s to izved pas ta igat ,  lai pa rāda  viņai  t i rgu.

Taču Zungs  neatla idīgi  atsac ījās.  Viņš tikai noliedzoši kratī ja

1 Diņs — kopsapulču  v ieta  ciema.
2 Banga  — m ilz īgam  gum ijkokam  l īdz īgs t ropu jo s las  kol.s. 
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galvu un teica: «Nē!» Hung a nelikās mierā,  un tad  palūdza ari 
vecmāmiņa:

— Izej nu, Zung,  pas ta igā j ies  ar  viņu un ari pa ts  izvēdini 
galvu!

— Bet man  taču vēl j ā sa g a t av o  s tundas!
— Labi, tad paliec mājās ,  es pati  iziešu ar  v iņām abām . ..
Un vecmāmiņa aizveda s ta igāt  Lanu un l lungu.
Zungs  palika mājās  viens. Viņš pievērsa acis g r ā m a tā m  un 

burtnīcām,  kas  s tāvēja  uz galda.  Kā viņam pat l aban negr ibējās 
mācīties! Kaut  varētu kādu brīt iņu paskra idī t  pa lauku! Tomēr 
nē, v ispi rms j ā s a g a t av o  s tundas.  Un viņš apņēmīgi  iebāza de
gunu grāmata .

Taču ilgi nosēdēt  Zungs  nespēja.
Viņu urdīja savā ds  nemiers,  neviens uzdevums negr ibēja  līst 

galvā.
Beigu beigās  Zungs  aizcirta ciet mācību g rā matu  un enerģiski 

piecēlās. «Lai notiek kas  not ikdams, bet es eju s taigāt !»  Tomēr 
jau  pie vār tiem viņu a tkal  s ag r āb a  šaubas  un viņš neziņā a p 
s tājās .  Labi, ka tieši tobrīd a tgr iezās vecmāmiņa ar  abām mei
tenītēm.

Zungs  atviegloti  nopūtās  un sēdās atkal  pie grāmatām.
Reiz naktī ,  kad Zungs  jau  gulēja ciešā miegā,  vecāmāte  viņu 

negaidot  uztnodinaja.
— Zung,  Zung,  celies!
Vecmāmiņai  ilgi nācās  Zungu bukņīt,  līdz pēdīgi viņš ar  pū

lēm atvēra  acis.
— Kas noticis, vecomāt?
— Lanai  lieli kars tumi ,  es nezinu,  kas viņai kait!
Zungs  tūdaļ  uzt rukās  kājās  un pieskrēja pie māsiņas .
Ai, ai, ka viņai deg vaidziņi,  cik v iņa smagi  elpo un cik kars ts  

ir viss v iņas  augumiņš!
— Vecmāmiņ,  ko lai t ag ad  iesāk?
Zungs  bija stipri nobijies.
— Pasēdi  pie v iņas gul tas ,  mazdēl iņ,  es iešu pēc medmāsas.
Taču Lana saķēra vecmāmiņas  roku un neparko negr ibēja  viņu

laist prom.
Lai ka vecmāmiņa centās  viņu pierunāt ,  lai kā ai jāja,  nekas 

nelīdzēja,  Lana tikai r a uda ja  vēl skaļāk.
Turklā t  vēl pamodās  H unga  un izbīlī arī  sāka činkstēt.
Zungs  paskat ī jās  pa logu — ārā  nakts,  melna kā piķis, nekas 

nav saredzams,  tad  atkal  pa lūkojas  uz Lanu:  tik žēl māsiņas! 
Ak, kaut  te būtu māmiņa!

Zungs  apņēmīgu seju, lupas  sakniebis,  piecēlās.



— Vecmāiiiiņ,  paliec! Es pats  iešu pēc medmāsas.
— Kas tev nāk prā tā ,  nakts  ir tik tumša!
— Tas  nekas,  es iešu.
Zungs  to pasacī ja  ļoti noteikti.  Viņš pagram s t i j a  pagul tē  un 

izvilka pam at īgu nUju.
Jau pag a lm ā Zu ngs  juta,  ka v iņam  ir briesmīgi bail. Apkār t  

tik tumšs,  bet uz medm āsas  māju  jaiet  pāri laukam.
Kādas  tik briesmas viņu negaida  ceļā! Bet tad  viņš izdzirdēja,  

ka i stabā vecmāmiņa  saka Lanai:
— Guli, mazul ī t ,  un ļauj,  lai es tevi apsedzu.  Zungs  a izgāja  

pēc medmāsas ,  viņa tevi izārstēs.  Hunga,  pietiek činkstēt,  vei
cīgi gulēt!

Zungs  brīdi pa tnīņājās  uz vietas — un gāja.
Viņš vēl ne reizes nebi ja nakt ī  izgāj is no rnajas,  nemaz jau 

ne runājot  par  s t a igāšanu  nakts  laikā pa svešādu,  nepazīs tamu 
ciemu, kur tac iņa atkal  un atkal  it ka izslīd no kaju apakšas .

Biezie krūmi v isapkar t  Zungain  tumsā a tg ād in a ja  cilvēkus, kas  
v iņam uzglūn no slēpņa.  Nez kāpēc tieši ša jā  brīdī a tmiņa  a t ausa  
visi nos tās t i  par  velniem un ļauniem gariem.  Viņš ierāva galvu 
plecos, taču a tpaka ļ  negriezās,  iespītīgi gā ja  uz priekšu, aiz bai 
lēm pala ikam klupdams un dzirdēdams,  ka krūt īs neparas t i  skaļi 
dauzās  sirds.

Bi ja gal īgi  tumšs.  Z ungam  bieži iznāca aps tāt ies ,  lai sam ek
lētu nemitīgi  izgaistošo  taku,  un šie mirkļi  bija paši ba i sm īgā
kie — viņam likās, ka aiz m u g u ra s  kāds  stāv.

«Bet es taču esmu pieaudzis cilvēks, esmu pieaudzis,  un pie
augušie nebaidās!»  Zu ngs  klusībā a tkār to ja  šos vārdus ,  lai no 
mierinātos,  un  tu rp inaj a  ceļu.

Viņš jau  bija aiz ciema nomales.
Kļuva mazl iet  gaišāks,  virs ga lvas  spoži spulgoja  zvaigznes.  

Pū ta  vēss, pa t īkam s vējiņš,  uz lauka,  kur nesen bija iedēstīti 
r i sa  stādi,  brīžiem iemirdzējās ūdens.

Un tomēr ārpus  ciema bija briesmīgāk.  Tur,  ciemā, apkār t  bija 
cilvēki, tumsā varē ja nojaus t  māju  apveidus un pat  dzirdēt,  kā 
ieurkšķas cūka vai sa ro sās  v istas  uz laktas.

Te, laukā, bija pavisam, pavisam vientulīgi,  tikai či rks tināja 
sienāži.

Ari ceļš kļuva nelīdzens,  pa to bija grūt i  iet. Vienas vienīgas  
g ra m b a s  un bedres,  jo te paras t i  dzina bifeļus.

Zungs  ik brīdi k lupa un gāzās ,  viņš bija tā sadauzī jies ,  ka 
gribējās raudāt .  Tomēr viņš neuzdroš ināj ās  aps tāt ies  vai pa lē
nināt  soli un steidzīgi ,  gandr īz  vai skriešus gā ja  aizvien tālāk, 
ar nūju ap taus t īdam s  ceļu.



Viņš gā ja  un gāja ,  m u g u ra  kjuva s lapja  no sviedriem, bet 
laukam nezin kāpēc nebi ja ne gala,  ne malas .  Acīmredzot  viņš 
bija nozaudējis  taku un apmaldīj ies.

Nu Zungs  nobaidījās  ne pa jokam. Tagad  viņš pat  gr ibēdams 
vai rs  nespēja atgriezties,  turklāt  kā lai griežas  a tpakaļ ,  ja  Lanai  
tik au gs ta  temperatū ra?  Nē, v iņam par kat ru cenu jāa t rod  med
m āsas  maja .  «Nekādu velnu nav un garu  arī  nav,  kur lai tie 
ras tos? Tēvs taču nekad nav man s tās t ī j is  par tiem. Un vispār 
pieaugušie nebīstas  no velniem, viņi ne no kā nebīstas,  bet es taču 
esmu pieaudzis.  Nebaidies,  ej vien uz priekšu!» — tā Zungs  
centās  sevi iedrošināt.

Viņš meta  loku pēc loka, tomēr tac iņu a t r as t  nespēja.
No mākoņiem izpeldēja mēness  un apspīdēja  sīko Zu ng a stāvu,  

kas gluži vai pazuda milzīgā  lauka vidū. Mēness pal īdzēja zē
nam,  viņš a t ra da  ceļu uz ciemu. Tuvāka ja  mājā  logos dega 
gaisma.

Zungs  priecīgs skriešus metās  turp.  Izrādī jās ,  ka tas  ir p a š 
aizsardzības  nodaļas  dežūrpostenis.

Skaļa sievietes balss  jautā ja :
— Kas nāk?
— Tas  esmu es, es! . . .
— Kas tu t ad s  esi?
Zungs  pieskrēja pie meitenes,  kas  bija iznākusi v iņam pretī, 

un sacīja,  tikko spēdams a tņem t  elpu:
— Mani  sauc Zungs ,  es dzīvoju tur,  tanī ciemā, es esmu 

evakuētais.  Māsiņai  liela temperatūra ,  ēs meklēju medm āsu  . ..
— Kādēļ tad tu esi atkūlies šurp? Medmās a taču nedzīvo šajā 

ciemā . . .
— Es gāju,  gā ju  un apmaldī jos  . . .
— Ak tu nabadziņš!  Viņa taču dzīvo pavisam citā vietā. Tik 

maziņš ,  bet nebaidās  nakt ī  iet viens! Pagaidi ,  es tevi pavadīšu.
Mei tene pasauca  draudzeni ,  lai tā s tā ja s  postenī,  un lika Zun- 

gain iet viņai līdzi. Ciemā jau dziedāja pirmie g a i ļ i . . .
. . . M e d m ā s a  ieš ļircināja Lanai  zāles,  noglās t ī ja  viņai galviņu 

un teica vecmāmiņai:
— Nekas,  tūlīt  viņai kļūs labāk. Jūs  tikai neuztraucieties! Rīt 

es atkal  a tnākšu.
Viņa pagr iezās ,  lai a tvadī tos  no Zunga,  un ieraudzī ja,  ka viņš 

jau guļ, sar i t ināj ies  kamolā.  Pēc tik ga ra  un gr ūt a  ceļojuma 
miegs laikam bija sevišķi salds.



EDGARDO M. R EIJE SS,  
filipīniešu rakstnieks

P A N S I T A  P A CIŅA

Imo iebāza roku apdi lušo bikšu labaja kabatā ,  sameklē ja mo
nētu,  v iegl īt iņām aptaus t ī ja  to pirkstiem — tā ir visa viņa baga- 
tlba. Divdesmit sentavo.  Divdesmit sentavo,  ko viņš dabūja  no 
kāda pazīs tama taksometra  šofera.  «Ek, bijuši vēl divdesmit,» 
Imo nodomāja .

Viņš s tāvēja  maza,  net īr īga veikal iņa durvīs un skat ī jās  uz



reklāmu,  kas  bija uzraks t ī ta  p laša rokrakstā:  « P a n s i t s 1, seviš
ķais. Viena paciņa — čet rdesmit  sentavo.»

Kā apbur ts  raudz īdamies  uz paciņu kaudzi  aiz v i t r īnas  stikla,  
Imo vai r ākus  lāgus  drudžaini  nori ja siekalas.  Sāpes  vēdera kļuva 
asākas.  Cik dienu viņš  jau nav ēdis? Imo neatcerē jās .  Un cik 
reižu ir bijis jāizt iek ar  lētu, kleķigu maizi!

Imo s t a iga ja  g a r  bodītes durvīm,  ce rēdams sas tap t  kādu p a 
ziņu, un domāja:  « P a r  kat ru  cenu ir j ā sada bū  vēl divdesmit  sen- 
tavo,  tikai d ivdesmit sentavo.» Pēkšņi  viņa domas pār t rūka  — 
pi lnā spar ā  v iņam uzd rāzā s  vi rsū kāds  zeņķis.  «Ak tu viens!» 
Imo paspruka,  bet zeņķis,  viņu neievērodams, iešāvās veikal iņā 
un metās  pie pārdevēja  ķīnieša.

— Es gribu nopirkt pansitu,  — viņa balss  skanēja  lūdzoši,
— bet man  ir tikai d ivdesmit  sentavo.  — Viņš parādī j a  ķīnietim 
sau jā  sažmiegto monētu.  — Iedod m an  puspaciņas! Labi?

— P an s i t s  maksā  čet rdesmit,  — ķīnietis teica.
— Bet puspac iņas  taču divdesmit? — zeņķis neats tā jās .
— Puse  netaisām.  — Un ķīnietis pievērsās  c i tam pircējam.
Zeņķim bija kādi  deviņi gadi.  M ugurā  v iņam bija netīrs,  no

plīsis krekls,  un viņa biezajiem mat iem,  šķiet, jau  vai rākus  mē
nešus  nebija p ieskārušās  šķēres.

«Mums abiem ir v ienas  bēdas,» vērodams zeņķi, nodomāja  
Imo un pasmīnēja .  Bet pēkšņi v iņam  galvā  pazibēja kada doma,  
un smīns  viņa sejā izzuda.

Imo sāka  uzmanīgi  vērot puišeli.  Tas  joproj ām s tāvēja  pie 
letes.

— Lūdzu,  lūdzu,  — viņš žēli dīca, — pārdod man  pusi!
— Es jau  teicu, puse mēs  nepārdod,  — ķīnietis pikti atbildēja.
Imo iesvilpās un, kad zēns a tskat ī jās,  pam āj a  tam ar pirkstu.

Zēns pienāca klāt.
Imo aplika tam roku ap pleciem un paveda sānis,  lai t i rgo

tā j s  v iņus nevarē tu  redzēt.
— Es, vai  zini, arī  gribēju nopirkt  pansitu,  bet m an  t rūks t  

naudas ,  — viņš sacīja.  — Man ir tikai divdesmit sentavo.
Zeņķis raudzī jās  uz Imo, nes apr a tnē  mirk šķ inādams acis. «Tāds 

liels, un tikai divdesmit  sentavo,» šķita,  ru nā ja  v iņa skatiens. 
Imo to s ap ra ta  un bēdīgi pasmīnēja.  Viņš labi apz inājās  sava 
s tāvokļa lielo nedrošību.

Imo bija senlolots sapnis  — kļūt par  rakstnieku.  Viņš  bija 
uzrakst ī j i s daudzus  s tās tus ,  bet iespiest izdevās tikai vienu. Ve
cākiem bija citādi dzīves uzskati ,  pēc viņu domām, Imo velti

1 Pansits  — filipīniešu nac ionāla is  ediens.



šķieda laiku neva jadzīgā  nodarbībā ,  un  viņi prā to ja  par  citu 
darba  lauku, kas  dēlam butu jā iz raugās .  Lai nedzi rdētu  p a s t ā 
vīgus  pārme tumus,  Imo a i zgā ja  prom no mājām.  Tagad  viņš 
dzīvoja viens, un  viņam  pal īdzēja vienīgi draugi.

— Gribi,  izmēģinās im laimi? Tas,  kurš  paspēlēs,  lai vaino . ..
— Ko? Kādu laimi? — zeņķis rupj i pār t rauca .
— Ja  tu vinnēs i — es tev a tdošu savus  d ivdesmit sentavo un 

tu nopirksi  pansitu.  Ja  vinnēšu es — pansi ts  tiks man.  Es  me
tīšu gaisā  monētu.  Ja  abas  nokri tī s ar  raks tu  uz augš u  — es 
pievākšu tavus  divdesmit  sentavo,  ja  abas  ar  ērgli  — n au d a  pie
der tev. Ja  ērgl is  un  raks ts  — nepieder nevienam.  Tad tu metīsi 
no jauna.

Zeņķis izbrīnīj ies paskat ī jās  uz Itno. Viņš  ilgi klusēja,  visiem 
spēkiem cenzdamies sap ras t ,  ko v iņam  īsti piedāvā.

— Nu, iet tā  lieta? — Imo vaicāja.  — Tikai bez krāpšanas .
— Labi,  — zeņķis beidzot bija ar  mieru.
Imo pietupās.  Zeņķis dar ī ja  to pašu.  Viņi tupēja  viens o t ram 

pretī.
— Dod šurp  monētu! Es  met īšu p irmais,  — Imo sacīja.
Zēns mirkli  vilcinājās,  bet tad  žigli pasniedza  monētu.
— Tikai godīgi! — viņš pieteica.
— Godīgi  gan.
Imo uzlika vienu monētu vi rsū ot rai  un aši pa rau dzī j ās  uz 

augšu,  it kā nu p a t  gra s ī tos  t ā s  mest  gaisā.  Arī  zeņķis neapzināt i  
pacēla acis augšup,  un tad  Imo gandr īz  ar nem an ām u pirkstu 
kust ību sal ika monētas  tā, lai tās  uzlidotu ar  raks tu  uz augšu.  
Pēc viņa aprēķina,  tām bija jānokr ī t  uz cementa.  «Vai tik es 
neesmu pārcent ies?» viņš nodomāja .

Monētas  nošķinda pret  ietvi. Divi raksti! Bet zeņķis žigli pa 
kampa  vienu monētu.

— Tu blēdies, — viņš nikni sacīja.  — Tu sviedi ar  abiem rak 
stiem uz augšu.  Es redzēju,  kā tu apgr iezi  apakšējo  monētu.  
Es  vairs  negr ibu spēlēt.

Imo pasmaidīja.
«P rā t īg s  zeņķis,  tād u  nepiekrāpsi ,» viņš  nodomāja.  «Būtu uz

krituši  abi ērgļi ,  v iņš droši vien neiebilstu pret  m an ā m  viltībām.»
— Vai tad  es krāpju,  — Imo sacīja.  — Met  tu, ja  gribi. Uz

kritīs raks ts  — nauda  tava.
Zēns bija ar  mieru. Viņš pasvieda monētas  gaisā.  Viena no 

tām vai rākas  reizes apgr iezās  ap savu asi un sas t inga:  raksts! 
Otra  aizr ipoja pie zēna kājām.  Viņš par āvās  nost,  lai ne jauš i  to 
neapstādinātu .  Monēta  ieripoja sausā  ūdensnotekas  grāvī  un tur



apstā jās ,  aps lēpta Imo acīm. Zēns pacēla monētu un parādī ja:  
ērglis.

Imo cieta klusu. T agad  piekrāpa viņu. Viņš redzēja,  ka zeņķis 
apgr ieza monētu,  kad cēla to augša.

— Neizšķirts! — zēns  sacīja,  pas t iepdams roku, kurā  a t ra das  
monēta.

— Neko darīt :  ja  neizšķirts,  tad  neizšķirts,  — Imo piekrita.
— T a g a d  m ana  kār ta.

— Es negr ibu,  ka tu met. Es  pats  metišu.
— Tu, zeņķi, blēdies, — Imo sapīcis atbildēja.
— Tu pi rmais  blēdījies.
— Labi.  Met,  — Imo sacīja,  — bet t ag ad  spēlēsim godīgi.
Zēns pameta  monētas  gaisā.  Tās  vai rākas  reizes palēcas  uz

asfal ta  un sas t inga:  divi raksti!
— Nu, kas  ir? — Imo iesmējās.  — Esi paspēlējis.  Nu vai rs 

tev nav ko teikt. Tu pats  meti gaisā.
Zēns  aps tulbis skat ī jās  uz naudu.  Likās, vēl viens acumi r

klis — un viņš sāks  raudat ,  bet zeņķis neraudaja .
Nepieceldamies kājās ,  Imo uzs ita zēnam uz pleca.
— Turies,  draugs ,  uz tevi skat ās  cilvēki. T agad  vai rs neko 

neva r  darīt .
Zeņķis,  aizklāji s acis ar  rokām,  klusēja.
Brīt iņu pas tāvējis ,  Iino paņēma naudu un devās  uz veikalu. 

Viņš nopirka paciņu pans i ta  un devās mājup — uz rajonu,  kuru 
apdzīvoja skvoter i1.

Paspēr is  dažus  so |us ,  Imo atskat ī jas .  Zēns joprojām t ikpat 
nekustīgi  tupēja zemē un, acu nenolaidis,  mazl iet  pavēris muti,  
raudzī j ās  viņā. Imo a izgriezās prom un soļoja tālāk.

Sāka  mest ies tumsa.  M āj ās  abpus  ceļa iedegās ugunis.  Gājē ju 
bija gaužām  maz. Imo soļoja,  jaut r i  sv i lpodams un takt ī  šūpo
dams  galvu.

Beidzot viņš varēs  remdēt  izsalkumu.  Viņš tik sen nav nekā 
edis, it īpaši  veikala gatavotu  pansitu.  Imo vēl lāgā  nebi ja iegrie
zies šaura jā ,  tumšajā  šķērsielā,  kad pēkšņi kāds  v iņam izrāva 
no rokām pansi ta  paciņu.  Imo aiz pā rs te iguma apstulba,  bet, 
kad a t t apās ,  ieraudzī ja ātri  aizjožam zeņķi — to pašu,  no kura 
nupat  bija vinnēj is divdesmit  sentavo.  Imo metās  v iņam pakaļ.

Skrēj iens  bija ilgs. Viņi paskrē ja  g a r ā m  daudziem ielu p a 
griezieniem, un ar  kat ru  mirkli  a t tā lums,  kas  v iņus šķīra,  kļuva 
lielāks un lielāks. Imo gal īgi  va i rs  nebi ja spēka.  T ag a d  zeņķis

1 Skvoteri  — Fil ip īnu  trūkumcietēji ,  kas  ap m e tas  uz dzīvi brīvos zemes 
g a b a lo s  bez v a ra s  ies tāžu  a t ļa u ja s .



iegriezās pa kreisi,  aiz lielas m a ja s  s tūra.  Imo metās  v iņam 
pakaļ,  apskrē ja  ap māju  un izbrīnā aps tā ja s .  Iela bija gal īgi  
tukša.  Neviena gājēja.  Puika  bija kā akā iekritis!

Imo pakas ī ja pakausi  un, smag i  e lsdams, paraudz ī j ās  apkārt .  
Kur zēns varēja  nogriezties? Kur viņš  varēja  paslēpties? Līdz 
šķērsielai,  kas  veda sānis  no šīs ielas, vēl bija tālu. Kur tad  
viņš ir?

Jau  nodomāj is  iet a tpakaļ ,  Imo nejauš i  uzmeta  acis lieliem 
ratiem, kas  s tāvē ja  netālu no viņa blakus a tkr i tumu kastei.  «Vai 
tik viņš nav tur?» iešāvās prā tā  doma.

Imo sāka uzmanīgi  zagt ies klāt  ra tiem un, kad līdz tiem bija 
atlikuši  daži soļi, sas t inga .  Viņš  ieraudzī ja zēna pakausi  un iz
dzi rdēja kādam viņa teiktos vārdus:

— Itoj . . .  Itoj . . .  Mosties! Te ir p a n s i t s . . .  Tu taču teici, ka 
gribi ēst. Nu most ies taču! Ieēd, un tev kļūs labāk! Itoj! Itoj! 
Te ir pansi ts.  Tu taču prasīj i  pansi tu.  Tev ir slikti, tāpēc ka tu 
esi izsalcis. Tu kļūsi vesels.  Nu mosties! M o s t . . .  — Pēkšņi  viņš 
apklusa.  — I-i-toj! — atskanē ja  kliedziens, un zēns saka gauži  
raudat .

Imo piegāja pavisam klāt  pie ratiem. Jā,  viņš nebija maldījies.  
Tas  bija viņa paziņa.  Puisēns  apskāva ot ru zēnu, kas gulē ja  ar  
seju uz leju ra tu  dibenā s t arp  visādiem kramiem,  netīriem p a 
pīriem, dzelžiem, konservu bund žā m un citiem priekšmetiem,  kuri 
ac īmredzot  bija salasī ti  a tkr i tumu kastēs.  Tas,  kuram bija vārdā  
Itojs, bija ārkār t īg i  vājš  — tikai kauli un  āda.  Viņam  bija ne 
vairāk kā pieci gadi .  Viņa izs tieptās  rokas  izskat ī jās pēc nokal
tušiem koka zariņiem. Acis v iņam bija ciet. Viņš nekustējās .

— M-m-man brā-āl is n-n-omira! — skaļi šņukstēdams,  sacīja 
zēns. — Itoj! — Un viņš  no j au n a  sāka raudāt .  Pans i t a  paciņa 
izslīdēja v iņam no rokām un nokri ta uz sa rūsē jušas  pet rolejas 
kannas .

Imo šķita, ka kaklā v iņam ir iestrēdzis kamols.  Neka nea p jē g 
dams,  gandr īz  neapzināt i  viņš sniedzās  pēc pansi ta,  bet nenotu
rēja to, un paciņas  sa tu rs  izbira zemē.



B A R B A RA  KIMENJE,  
ugandiešu rakstniece

b r ī v d i e n a s  a r  p i e d z ī v o j u m i e m

m a n ī t o

Tuvojās  vakars .  Mes visi trīs — Adrua,  Kalizo un es — kapam 
augšup  pa stāvu,  l īkumotu ceļu. Te pēkšņi griez īgs  cilvēka klie
dziens lika mums apstaties.  Mēs sas t i ngam,  saspr indzinājuši  
dzirdi.  Atkal kliedziens: «Glābiet!»

Adrua metās  tieši caur  ce |ma las  krūmiem uz paleju.
— Sekojiet man,  zēni! — viņš uzsauca.  — Jāpalīdz!



Mēs ar  Kalizo tik tikko j au d a j ā m  tikt v iņam līdzi. Adrua bija 
v isā t rākais  no mums,  turklāt  viņš  skrē ja bez nesamā,  toties mums 
t raucēja  m ugurs om as  un guļammais i ,  kurus  s t iepām pēc kārtas.  
Rasotā zāle kalna  nogāzē bija sl idena.  Klupdami  un uzgrūzdamies  
cits ci tam, mēs beidzot t ikām lejā. Adrua,  kas bija aizsteidzies 
tālu priekšā, nozuda aiz dzelkšņainu krūmu sienas.  Kaut  kur t u 
vumā a tskanēja  gārdzoši  vaidi.

Mēs a izskrējam līdz mazam izci r tumam meža biezoknī un ierau
dzījām zemu, salmiem apjumtu mala  būdu. Pie tās  kāds klaidonis 
žņ audza veceni. Viņa rāvās  lauka no uzbrucēja rokām.

Ieraudzīj i s mūs, klaidonis nometa savu upuri  zemē gluži kā 
maisu un laidas  prom. Bet kas  to deva! Vēl nepaguvuši  atvilkt 
elpu, mēs k lupām viņam virsū un noslānī jām,  kā pienakas.  Taču 
bandī ts  izlocījās, pakampa mietu un iezvēla ar  to Kalizo pa k rū 
tīm. Saņēmis  belzienu, Kalizo a tsi tās  pret  būdas  sienu un ierē
cās aiz sāpēm.  Ieraudzījuši ,  ka dr augs  ievainots,  mēs aizmirsām 
visu un metāmies  pie viņa.  Izmantodams apjukumu,  klaidonis no
zuda biezajos brikšņos.

— Ļaujiet nu man apskatī t!
Vecene noliecās pār  Kalizo. Viņš  nebija zaudēj is sam aņu ,  taču 

nevarēja ne pakustēt  aiz sāpēm.  Guļ kā bluķis, bet veča ar  kau la i 
niem pirkstiem saudzīgi  aptaus ta  viņa kaklu, krūtis,  ribas.

— Nekā briesmīga nav, — viņa saka.  — Nesiet viņu uz būdu! 
Es  ieziedīšu v iņam krūt is ar  zālēm, un sāpes  kā ar  roku noņems.

Mēs ienesām n ab a g a  Kalizo būdā un nogu ldī jām uz lāviņas,  
kas bija pārklā ta  ar  sausu zāli. Ies tā jās  tumsa.  Būda bija bez 
logiem, un tajā valdī ja tik smac īga  dvinga,  ka nebija ko elpot. 
Veča iededza lampiņu,  kurā bija ielieta palmu eļļa. Tagad varēja 
saskat ī t  apkārtējos priekšmetus.

Kā tik te nebija! Pie vienas  s ienas pies tiprināta žņaudzējčūskas  
ada.  Pie griest iem piekārti  žuburaini  ragi.  Visur izvietoti dīvainiem 
raks tiem izrotāti  t rauki no izdobtiem ķirbjiem, s a sp rau s ta s  kaltētu 
lapu un zāļu s lot iņas  — vārdu sakot,  visu ne nosaukt ,  ne a p r ak 
stīt.

Adrua  jau  rais īja vaļā mugursomu,  bet, t iklīdz veča a izgāja  pēc 
ūdens,  viņš  nočukstēja:

— Mukasa,  labāk laidīsimies prom pie laika! Vecene, ka rādās , 
ir burve.

Es piekrītoši pamāju  ar  galvu,  bet nebi jām vēl paguvuši  izlemt, 
ko dar īt  tālāk,  kad vecene jau atgriezās.  Galu  galā mēs izglābām 
viņu no drošas  nāves,  vai t iešām viņa dar īs  mums ko ļaunu? Man 
vēl nebija gadī jies  sa s t ap t  ī stu burvi,  un es raudzījos viņā p l a
tām acīm. Veča bija sīka, salīkusi,  taču darbs  viņai gā ja no rokas,



arī balss bija skan īga  kā jaunai  meitenei.  Viņas apģērbs  bija no 
pīts no zā lēm un koka šķiedrām.

Mūsu burve veikli sag rūda kaltētas  lapas,  ielēja bļodā mazliet  
ūdens.  Iznāca pabieza putriņa,  ar kuru viņa sāka ierīvēt Kalizo 
krūtis.  Mēs ar Adrua nebi ldām ne vārda .  Kalizo gulēja uz m u g u 
ras,  kreklu veča bija pārvilkusi  v iņam pā r  seju. Adrua sēdēja b l a 
kus, viņš  izskat ījās  drūms  un mazliet  nobijies.

Es  pa jau tā ju  večai:
— Kur jūs  ņemat  šīs lapas?
— Ja  arī es pateikšu tev, dēliņ, tu tik un tā tās  neuziesi.  Tās  

aug  slepenā vietā. Vienīgi es to zinu, — dziedniece smiedamās a t 
bildēja.

Viņa vēl .nebija beigusi savas  izdar ības,  kad Kalizo piecēlās sē
dus un sacija,  ka v iņam k|uvis vieglāk.

Pēc t am  mēs dzī rāmies doties prom, taču vecene a izs tā jās  mums 
ceļā.

— Jūs  izglābāt  man dzīvību, — viņa sacīja,  — un es bez a t 
l īdzības jūs  neatlaidīšu.  Pabarošu,  padzirdīšu ,  ka t ra m kaut  ko uz- 
dāvāšu,  pēc tam var a t  doties savās  gai tās.

Mēs uzzinājām,  ka bandīts,  kas  uzbruka viņai,  nav no vietējiem. 
Veča aizgājus i  uz avotu pēc ūdens,  bet, kad atgriezusies,  svešais 
jau  bijis priekšā. Nav noticējis, ka večai neesot  naudas ,  un d r a u 
dējis viņu nogal inat .

— Es vai rs  nedzīvotu šai pasaulē ,  ja nebūtu gadījuš ies  jūs,  dē
liņi, — viņa nobeidza savu stāstu.  — Nekad neaizmirs īšu,  ka esmu 
jums dzīvību parādā .

Mēs pal ikām un sāk ām pal īdzēt  viņai ga t avo t  vakar iņas .  Večai 
ļoti kārojās  zināt,  kā esam atkļuvuši  šai  pusē, un mēs pas tā s t ī j ām 
viņai,  kā paras t i  pav adām  v asa ra s  brīvdienas:  e jam no ciemata uz 
ciematu,  nol īgs tam s t rā dā t  darbu,  kāds  pagadās ,  lai sak rā tu  naudu 
un sam aksā tu  par  mācībām vidusskolā.  Taču tik tālu U g a n d a s  
r ietumos mēs vēl nekad neesam aizklīduši.  Adrua ,  kā redzams,  
aizmirsis,  ka vēl nupa t  bija nobijies no burves,  a tdzīvojās  un sāka 
s tās t ī t  daž ādus  jokainus  notikumus,  kas bija atgadī juš ies ,  tāpēc 
ka mēs lagā nep ra t ām  suah i l i1 valodu.

— Bet es jūs labi saprotu .  — Veča iesmējās un sāka ar kat ru  
no mums ru nā t  viņa cilts valodā.

Aiz brīnumiem mēs vai aps tulbām.
V akar iņas  ieturē jām pie ugun skura  un, raudzīdamies  kvēlojo

šās  oglēs,  ju tāmies  visai  omulīgi .  Vecā dziedniece — viņu sauca

1 U g a n d u  apdzīvo  d a u d z a s  cil tis ; v isva irāk  izp la t ī tas  v a lo d a s  ir suahili  un 
lug an d a .



Manīto  — šķet ināja valodas  par  veciem laikiem. Daudz kas  a t t ie 
cās  uz v iņas  amatu ,  un viņa s tās t ī ja  pa r  visu atklāt i  un vaļsirdīgi .  
Uzzinājām,  ka apkār tē jo  ciematu ļaudis līdz ar  tum sas  ies tāšanos 
baidās  nākt  uz š īm vietām. P a s t ā v  ticējums, ka nakt īs  šeit klimstot 
d ivpadsmit  plēsīgu zvēru gar i,  kuri meklējot  sev upurus.  Un to
mēr, kad Mani to  p iedāvāja mums nakt smājas ,  mēs, daudz nedo
mādami,  izklājam savus  gu ļam maisus  pie v iņas  būdas.

Nā kamās dienas  rītā pamodāmies  pag a la m  nosaluši .  Kalnos 
mēdz gadī ties  vēl aukstākas  naktis.  Aizvadītā nakts  nebija se
višķi vēsa,  taču r ī ta pusē uznāca  migla.  Ja  nebūtu  bijuši brezenta 
guļammais i ,  mēs izmirktu līdz pēdējai  vīlei.

Mani to  uzcienāja mūs ar  kars tu,  saldu tēju,  un mēs  drīz vien 
sasilām.

Viņa pavadī ja  mūs līdz šaura i  takai ,  kas veda tieši uz kalnu 
ceļu. Iekams atvadī jāmies,  Mani to  iedeva ka t ra m no mums mazu 
maisiņu.  Mēs nospriedām,  ka tajos  ir vai nu kaf ijas  pupiņas , vai 
ar ī  saldumi ceļam,  bet Mani to  sacīja:

— Naktī,  kad jūs  gulējāt ,  es ielūkojos nākotnē.  Jum s  uzglūn 
briesmas,  dēliņi.  Bet jūs izglābāt  man dzīvību,  un es lūkošu jums 
palīdzēt.  Sie amulet i  p a s a rg ās  jūs no lielas nelaimes,  ja jūs d a 
rīsiet visu tieši tā,  kā es likšu . . .

Viņa vērīgi ielūkojās kat r am  no mums acīs un atkal sacīja:
— Tev, Kalizo, es iedevu amuletu  pret  plēsīgiem zvēriem. J a  tev 

uzbruks  zvērs,  met  mais iņu viņam tieši zem kājām,  un viņš tevi 
neaizskars .  Mukasu amulets  p a s a r g ās  no ļauniem cilvēkiem. Var  
gadīties,  Mukasa ,  ka tu drīz nokļūsi  nelaimē. Sa rgies  no nekr ie t
niem cilvēkiem, taču nezaudē dūšu! Atraisi  aukliņu un iemet a m u 
letu naidniekam sejā,  tai pašā  mirklī  tu kļūsi neredzams.

Mani  pārņēm a sa t rauku ms ,  taču nepaguv u ne muti paplest ,  lai 
izvaicātu par  visu sīkāk, kad veča jau  pievērsās  Adrua.  Viņš  s a 
spr ingti  ieklausī jās d īvainajos  vārdos.

— Tu, manu dēliņ, — Mani to  v iņam  sacīja,  — esi no tiem, kas 
neba idās  nedz zvēra,  nedz cilvēka. Tava drosme noderēs  tev grūta  
brīdī. Bet mans  amulets  dos tev spēku, kad tev vajadzēs  drāzt ies  
kā bultai.  Un tai brīdī, kad jutīsi ,  ka s irds  kāpj pa muti  laukā un 
kājas  pamirs t  aiz sāpēm,  a tra isi  mais iņu un norij  tā saturu.

Mēs apmulsuš i  no m urm inā jām  kaut  kādus  pateicības vā rdus  un 
a tvadī juš ies  sākām kāpt  kalnā.  Mani to  uzsauca  mums nopakaļ:

— Atcerieties: amulets  pal īdzēs  tikai  visl ie lākajās  briesmās , vel 
t īgi mais iņus  vaļā neraisiet!

Uzkāpuši  kalna  galā,  mēs  pagr iezāmies ,  lai pamātu  večai pēdējo 
reizi, taču vietu, kur s tāvēja  Mani to,  klāja miglas  plīvurs.



MEŽĀ
Kalnā mēs kāpām klusēdami  un a t sāk ām  valodas tikai pēc tam,  

kad iznācām uz ce|a.
— Nu, ko teiksiet? — Kalizo iesāka.
— Manuprāt ,  tas  viss ir blēņas! — Adrua atbildēja.  — S a g u d 

rojusi kaut  kādas  briesmas . Vecenei patīk pūst  miglu acīs.
— Vakar  vaka rā  tu neuzskat īj i  viņu par  krāpnieci,  — es a t 

teicu. — Ar tavu gudr ību mēs būtu palikuši  bez g a r š īg ām  v a k a 
r iņam.

Adrua bija taisnīgs  un tāpēc neiebilda.
— Tiesa, es negr ibēju palikt pa nakti pie burves,  — viņš sacīja.

— Man k |uva kaut  kā baisi,  kad mēs  iegājām viņas  būdā.  Bet, 
sitiet mani  vai nost, tomēr neticu, ka šie maisiņi  pal īdzēs mums 
nelaimē. Savējo  es tūlīt  izmetīšu.

— Pagaidi ,  — Kalizo sacīja.  — Pag labas im  tos līdz skolas s a 
kumam. Interesant i ,  ko sacīs ķīmijas skolotājs.

Sim priekšl ikumam mēs piekri tām un iebāzām mais iņus  savās  
kabatās .  Pēc tam sa runas  atkal novirzī jās  uz Mani to  un viņas  
pareģojumiem.

— Nemaz tik gudra  viņa nav,  kā izliekas, — Adrua neatkāpās.
— Kāpēc viņai bija jā sauc  pal īgā,  kad viņai uzbruka bandī ts? 
Būtu laidusi darbā  savas  burvestības.  Kā redzams,  neko daudz 
uz tām nepa |āvās .  Vai nav taisnība?

— Un tomēr — ko nozīmē viņas vārdi  par  draudoša jām  br ies
mām? — Kalizo nevarē ja  nomierināties.

— Tā jau  visas zīlnieces melš, — Adrua a t t rauca.
Kalizo domīgi sacīja:
— Lai arī  v iņa nebūtu tada viszine, kā izliekas, taču zāles, 

ar kuram viņa mani  ierīvēja, patiesi ir br īnumainas .  Tiklīdz viņa 
uzlika tās  man uz krūtīm, uzreiz k |uva  vieglāk, bet šodien vai rs 
nav ne skrambiņas.

Tikmēr migla gandr īz  pilnīgi izklīda, un pie debesīm at m i r
dzēja saule.  No virsotnes,  kurā mēs s tāvējām,  pavērās  mazāku 
kalnu un pakalnu mozaīka.  Apsēdāmies uz akmeņiem,  sameklējām 
karti  un centāmies  noteikt  pēc tās  mūsu a t r a š an ās  vietu. Tagad 
mums vai rs  nebija vajadz ības  pa ce |am piepelnīties. Līdz skolas 
sākumam vēl bija vesela nedēja,  bet  sapelnī tās  n audas  pilnigi 
pietiks, lai sam aksā tu  par  mācībām.  Vēl paliks pāri  kab a ta snau da 
sīkiem izdevumiem. Mēs nolēmām atpūst ies  un pēdējās divās  die
nās  iepazīties ar va ls ts  r ietumu novadu, bet pēc t am  atgriezties 
K am p a lā1 ar autobusu.  Ar iztiku, protams,  būs pagrūti ,  taču

1 Kampala  — U g a n d a s  ga lvasp i lsē ta .



iepriekšējā dienā mēs bi jām nopirkuši lauku veikala maisu,  tēju, 
cukuru un sāli,  bet ūdens  šejienes upītēs net rūka.  Mēs bijām lie
liski iemanī juš ies  gatavo t  ēdienu uz ugunskura .

— Panāc ie t  šurp! — Adrua pasauca  mūs. Viņš  rādīja ar  pirkstu 
kartē.  — Tas  ir mūsu ceļš. Mēs at rodamies  apm ēram  šeit. S k a 
tieties: no šejienes K ong o1 republ ikas  robeža t ikpat kā ar  roku 
aizsniedzama.

Mēs ar  Kalizo noliecāmies pār  karti.
— Tik t iešām, — Kalizo piekrita. — Lūk, šeit atzīmēts ciemats,  

kur mēs p i rkām produktus .  Es izlasīju nosaukumu uz ceļa rādī tā ja .
Adrua iesmējās.
— J a  mēs pat iešām at rodamies tik tuvu svešas  zemes robežai,  

būtu t īrā apgrēcība neaiziet  līdz tai,  — viņš sacīja.  — Varu iedo
māties,  kā brīnīsies mūsu klases zēni, kad mēs viņiem paziņosim,  
ka esam bijuši  uz Kongo republikas robežas.

Mēs devāmies  tālāk pacilātā noskaņojumā.  Apkār tne  kļuva a iz
vien vientul īgāka.  Mani to  būda jau bija tālu aiz muguras ,  un mēs 
vai rs  nesas tapām  ne dzīvu dvēseli.

Pienāca mana kār ta  atpūsties.  Kalizo apgalvoja ,  ka viņš vai rs 
nemaz nejūtot  sāpes,  un paņēma no manis  mugursomu.  Pēc d i 
viem t rim ki lometriem es paņemšu  no Adrua guļammaisus ,  bet 
paga idām mans  uzdevums bija izvest d ra ugus  cauri  biezoknim. 
Ceļš p am az ām  pārvē r tā s  par  akmeņainu taku,  kura br īžam izzuda 
dzelkšņainos krūmos.  Kā redzams,  krūmi bija tik biezi saauguš i  
tāpēc, ka šeit neviens nes ta igāja .  Es virzījos uz priekšu, c i rzdams 
zarus  ar  mednieku nazi.

Sākumā mēs pieliekušies lauzāmies  caur briksnāju,  pēc tam 
iegājām mežā.  Koki šai mežā bija ļoti augst i  un auga  tuvu cits 
citam. Saules  stari  tik tikko spēja izlauzties cauri  biezajai  lapot
nei, kas  jurnās pāri  mūsu galvām. Mūs apņēma maig a  gaisma,  
kas itin kā s t īgoja cauri  b lāvam stiklam.  Taku varēja  lieliski re
dzēt, lai gan tā bija a izaugusi  ar zāli.

P a g ā j a  s tunda,  bet mežam vēl nebija gala.  Mani  pārņēma š a u 
bas: uz kurieni īsti mēs ejam? Uz kar tes mežs nebija atzīmēts.

— Zēni, — es beidzot sacīju, — varbū t  dodamies  atpakaļ? Droši 
vien mēs esam izvēlējušies nepareizu ceļu.

Taču Adrua,  kā redzams,  mežs bija iepaticies, un viņš centās 
mūs pierunāt:

— Paies im vēl kādu gaba lu  uz priekšu! Vēl nekad neesmu re 
dzējis tādu skais tumu.  In teresant i ,  kurp ved šī taka?

1 Kongo  — kopš 1971. g a d a  Z airas  republika



— Tad apmainamies  ar  nesamajiem! — Kalizo ierosināja.
— Mugursoma man k|ūs t  par smagu,  jūtos  noguris.

Viņi ar Adrua a tsprādzē ja  siksnas,  un mēs apsedāmies  uz trūd- 
lapu kaudzes.  Adrua  izvilka sag umzī tu  cigarešu  paciņu.  Skola 
smēķēt  bija st ingri  aizliegts,  taču  br īvdienās mēs slepeni uzvi lkām 
pa dūmam. Mēs smēķējām,  sēdēdami  zem majes tāt i skiem kokiem, 
un klaus ījāmies  daudzbals īgajā  putnu dziedāšanā.  Pēkšņi mani  
pārņēma savāda sa jū ta ,  itin ka mūs kāds  novērotu. Neatminu,  kā 
un kad tas sākās,  taču es sajutu sev pievērstu naidīgu skat ienu un 
neviļus sāku lūkoties apkārt .

— Kas tev lēcies, Mukasa?  — Adrua noprasīja.
Viņš gulēja,  izstiepies visā gar umā uz zemes.
— Nekas, — es atbildēju. — Tā kā būtu laiks kustēties.
Kalizo negribīgi  pieslējās kājās  un pagā ja  gaba l iņu sānis,  lai

labāk aplūkotu k rā šņās  puķes, ar kurām bija sētiņ nosētas  l iānas,  
kas apvi ja tuvējo koku.

— Tas  tik ir numurs!  — viņš priecīgi iesaucās.  — Panācie t  
šurp! Tās  droši vien ir orhidejas.  Atcerieties . .  .

Sai brīdī  ga isu sa t r ic ināja  briesmīgs  rēciens. Mēs pārbīl ī  a t s k a 
tījāmies.  Gluži blakus,  draudoši  atņi rdzis dzeltenus  ilkņus, s tāvēja 
mi lzīgs gorilla!

Mēs ar  Kalizo aiz š au smam  sas t ing ām  un blenzām uz zvēru ka 
noburti .

— Maisiņu,  met  maisiņu! — Adrua nočukstēja.
Tiklīdz goril la paspēra  soli uz mūsiļ pusi, Kalizo, itin kā p am o 

dies, izrāva no kabata s  maisiņu un nometa to zvēram zem kājām.  
Spoži uzplaiksnī ja z i lgana liesma, nās is iesitās kaut  kāda kodīga 
smaka — gluži kā ķ īmijas  laboratori jā.  Goril la spalgi  iebrēcās. 
Mēs metāmies  prom, kur kājas  nes, ceļu nemeklēdami,  līdz atgu- 
vāmies saules pielietajā k lajumā.  Visa mūsu mant ība  un sūri  grūti  
sapelnītā naud a bija palikusi mežā.

NO VILKA BEG — UZ LĀCI KRĪT

Sis miklainais,  zi lgais uzl iesmojums,  bez šaubām,  izglāba mums 
dzīvību. Mēs ar novēlošanos novēr tē jām burves Mani to  spējas un 
t ag ad  nezinājām,  ko lai doma par  viņu. Nespēdami  apvaldī t  d re 
buļus  pēc t ikšanās  ar gorillu, mēs atcerējāmies  vēl citus Mani to 
pa reģo jumus  un galīgi  sadrūmām.  Un nelagākais  bija tas,  ka mes 
sākām strīdēties.  Visumā mēs labi sa t ikām savā s tarpā ,  bet tagad,



apstajuš ies  pie upītes padzerties,  gandr īz  vai sakavāmies .  Es u z 
saucu Adrua:

— Tas  viss tevis dē|! Tu negribēji  doties atpakaļ ,  tu ievilināji 
mūs mežā.

— Bet kas  ierosināja noglabāt  naudu divās mugursom ās ?  — 
Adrua atcirta.

Kalizo bēdīgi sacīja:
— Kad bi jām sapelnī juši  naudu  skolai, tūdaļ  va jadzēja a tgr i ez 

ties Kampalā .  Bet ta gad  esam ķezā — aizmaldī jāmies  nezin kur.
Viņam bija taisnība.  Mēs kāpām pa kalna nogāzi  lejup un ne

varē jām aptver t ,  kur a t rodas  robeža, vai tā ir tālu vai arī tepat  
tuvumā.  Apkārtne šeit bija pavisam mežoniga ,  neredzēja nevienas 
taciņas,  nemaz jau nerunājot  par ceļu. G ā jām uz labu laimi, š ķ ē r 
sojuši upes gultni,  atkal kāpām kalnā.  Pieveikuši s tāvu krauju,  
mēs ju tāmies  ļoti priecīgi, kad izgājām uz noblietēta zemes ceļa.

— Pa šo ceļu mums vajadzē ja  iet jau no paša  sākuma,  — es 
teicu. — Varu derēt,  ka šis ceļš aizved tieši līdz robežai.

Adrua noliecās un sāka pētīt  vecu ceļa rādī tā ju ,  kas mētā jās  
tu rpat  ce ļmalas  zālē.

— Iespējams, ka tas  ari ved uz robežu, — Adrua sacīja,  u z 
svērdams  kat ru  vārdu,  — taču robežu mēs jau  esam pārgājuši .  
Paskat iet ies,  uzraks ts  uz ceļa radī tā ja  franču valodā — tā tad  mēs 
a t rodamies Kongo teri tori jā:  pie mums U g an d ā  visi uzrakst i  ir 
angļu  valodā.

Mēs ar Kalizo pal ikām kā zemē iemieti. Vai t iešām tā būtu 
Kongo republika,  par  kuru mēs bi jām tik daudz lasījuši un dzi r 
dējuši? Bet, ja tā patiešām ir sveša zeme, tad kā lai mēs ā t rāk  
tiekam no tās  laukā? Es ierosināju doties uz priekšu, līdz kāds  
no pre timnācēj iem norādī tu mums atpakaļceļu,  taču draugi  n ea t 
balst īja manu priekšlikumu.

Ar tiem. kas patvaļ īgi  pārgājuš i  robežu, nevienā valst ī  ne
auklējas,  — Adrua sacīja.  — Turklā t  vai m azum s  mums s tās t ī t s  
par kārtību Kongo republikā? Sīkie ierēdņi piesienas ārzem nie 
kiem un liek tiem maksāt  sodanaudu.  Bet, ja nav  ko samaksā t ,  
ietupina cietumā. Māj iniekiem nav ne j ausmas,  kur mēs a t ro d a 
mies. Pazudīs im bez pēdām!

Apsvēruši  savu stāvokli,  mēs vienojāmies,  ka vislabāk pas l ēp
ties kaut  kur ceļmalā un gaidī t  automašīnu ar  U g a n d a s  numuru.  
Tā aizvestu mūs a tpakaļ  uz dzimteni.  Bija vēl o tra iespēja — a t 
griezties atpakaļ  pa veco ceļu caur  mežu. Taču,  atceroties gorillu 
vien, mums kļuva baisi.  Mēs nolēmām atgriezties caur mežu vie
nīgi tad,  ja nebūs citas izejas.

Kaut  kā iekārtojušies sausā,  paseklā grāvī,  mēs, ī s inādami  laiku,



centāmies noskaidrot,  kādas  m an tas  mums pal ikušas .  Bez krekla 
un šortiem Adrua īpašumā vēl bija piecas cigaretes,  kārbiņa sēr
kociņu, zīmulis,  mutauts ,  tr ī s šiliņi s īknaudā un Mani to  dotais 
maisiņš.  Kalizo bija sag labā j is  vienīgi piezīmju g rāma t iņu,  bet 
man pie s iksnas  bija mednieku nazis  un Mani to maisiņš.

Kalizo mēģināja  mier ināt  gan mūs,  g an  pats  sevi:
— Nebēdājiet ,  zēni, skolas  naudu maksās im pa daļam.  S t r ā d ā 

sim pa vakar iem un samaksās im.
Mēs apzinājāmies ,  ka tas  ir vā jš  mier inājums.  Lai cik gu dras  

būtu mūsu galvas ,  nav iespējams kār tīgi  izpildīt v isus  mājas  d a r 
bus un tai pašā laikā s t rādāt .  Un kur lai at rod darbu uz dažām 
s tun dām  dienā? Bezcerīga lieta.

Dzīve mums rād ī jā s  tik drūmās  krāsās  arī  tāpēc,  ka vēderi 
mums rāvās  čokurā aiz bada. Pēdējo  reizi mēs bi jām ēduši M a 
nito būdā.  Pēc tējas,  ar  kuru dziedniece mūs pacienāja p i rms do
šanās  ceļā, es un mani  draugi  nebi jām ņēmuši  mutē ne kr ipat i 
ņas.  Saule nežēlīgi svelmēja.  Grāvī  no saules  s tar iem nebija kur 
patverties.  Mēs a t la idāmies  uz zemes un mēģ inājām aizmigt.

P ussnauda  saklaus īju  nočīks tam au tomaš īnas  bremzes  un no
drebēju,  tūdaļ  pamozdamies  no miega.  Sirds  s trauji  dauzījās .  P ie
sardzīgi  palūkoj ies laukā no gravja ,  es ieraudzī ju tieši pretī  mūsu 
paslēptuvei  noputējušu automašīnu zaļā krāsā.  Troksnis bija uz
modināj is  arī  Kalizo un Adrua.  Piespiedušies e'.ts ci tam, mēs vē
rojām,  kā no m aš īnas  izkāpa cilvēks un devās tieši uz mūsu 
grāvi.  Viņš pienāca pie pašas  gr āv ja  malas  un, pē t īdams mūs,  kaut 
ko vaica ja  nesapro tam ā valodā.  Pēc tam,  saraucis  pieri, p ā r j a u 
tāja suahil i  valodā:

— Ko jūs  šeit darāt?
Adrua paskaidroja ,  ka mēs esam apmaldījušies  un, lai gan 

lāgā nezinām,  kur at rodamies ,  baidāmies , ka nejauš i  esam p ā r 
gājuš i  Kongo republikas robežu. Svešais  neuzticīgi  paskat ī jās  uz 
mums un saknieba lūpas.

— Tātad jūs  esa t  no Ugandas?  — viņš nopras īja .  — Bet, kas 
att iecas uz robežu, tad  jūs  neesat  kļūdījušies:  šeit ir Kongo re
publika. Ko jūs t ag ad  domājat  dar īt? — Un, nenogaidīj i s  atbildi, 
sacīja:  — J a  jums nav caurlaižu,  tad  diez vai jums a t ļaus  ats tā t  
šo zemi. T agad  jūs  esa t  nelegāl i  imigrant i .

— Bet mums jāa tgr ieža s  Ugandā!  Visas  mūsu m an tas  pal iku
šas  mežā un nauda arī,  — Kalizo iesaucās.

— Kā tad t a s  notika? — painteresē jās  mūsu jau nais  paziņa.
Mēs sākām cits caur  citu s tās t ī t  v iņam,  ka sa s t apām  mežā go 

rillu. Nekas  cits neatl ika ka a tsta t  v isas m an ta s  un glābt ies bēgot.



— Hm! . . .  — viņš domīgi noteica, bet pēc tam piedāvāja:
— Kāpiet mašīnā!  Man jāsat iek  draugi  norunāta  vietā divas j ū 
dzes no šejienes, t iklīdz būšu nokār toj is ar  viņiem dar īšanas ,  p a 
domāšu,  kā pal īdzēt  jums.

Mēs bi jām priecīgi, ka varēsim paglābt ies  no svelmainās  s a u 
les. Nu gan esam iekūlušies ķezā! Un tikai tāpēc, ka gr ibējām p a 
dižoties klases biedru priekšā, ka esam bijuši uz Kongo repub
likas robežas.

M aš īnas  īpašnieks  sacīja,  lai mēs saucam viņu vienkārši  par 
Pjēru.  Viņš sīki jo sīki izp rašņāja  mūs par  mūsu pēdējo piedzīvo
jumu un visvairāk brīnī jās par  to, kā mums izdevies izbēgt no 
goril las.  S ta rp  citu, P jēratn bija taisnība:  mūsu piedzīvojums at- 
gadina ja  vist īrāko izdomu, jo nevienam no mums neienāca prātā 
s tās tī t  v iņam par  maisiņu,  kuru mums bija iedevusi Mani to,  un 
z i lgano uzl iesmojumu,  kas bija aizbiedējis zvēru.

Mēs nobraucām ap mēram divas  jūdzes.  Pjērs  apturē ja  mašīnu 
un uzcienāja mūs ar  cigaretēm.

— Mans d ra u g s  drīz ieradīsies šeit, — viņš paskaidroja ,  — mēs 
āt ri  vien t iksim ar visu galā.

J a u n a i s  paziņa izturējās  pret  mums ļoti draudzīgi .  Mēs  viņu 
bērtin apbērām ar jautā jumiem  par  Kongo republiku,  un daudzi 
jau tā jumi  viņu krietni uzjaut r ināja .

— Tagad  viss ir normāl i,  — viņš apga lvoja  mums.  — Kongo ir 
zelta bedre tiem, kas prot  dzīvot.

Sai  brīdī pa rād ī j ās  o tra automašīna  — pelēkā krāsā un p a m a 
tīgi apdauzīta.  Kad mašīna  piebrauca tuvāk,  mēs ar  š ausmām  
ieraudzī jām,  ka tās  priekšējais st ikls ir ložu caururbts .

Mašīna  aps tā j ā s  mums blakus.  Pjē rs  norūpējies  piegāja pie v a 
dītāja,  kalsna,  muskuļota  vīra ar  tetovētu seju. Viņi ru nā ja  sua- 
hili valoda,  cenzdamies  nepaaugs t ina t  balsi,  taču  reizumis iekar
suši aizmirsa  par p iesardzību un ru nā ja  d iezgan skaļi,  tā ka varēja 
saklaus īt  a tsevišķus  vārdus.  Sākum ā Pjē ra  d ra ugs  iesaucās:

— Es paņēmu preci, bet viņi mani  gand r īz  vai nogrāba!
Pjērs āt ri  p iegāja pie a tbraucēja  un nošņāca caur  zobiem:
— Aizveries!
Pēc tam viņi sāka kaut  ko dedzīgi pārspries t,  un Pjērs  iekaisa 

dusmās.
— Ja  tu nebūtu noraustī j ies,  viņi nebūtu paguvuši  br īdināt  

muitniekus,  — viņš  sodījās.
Pelēkās  maš īnas  vad ī tā js  no kaut  kā kategor iski  at teicās,  taču 

Pjērs neatkāpās .  P a r  ko viņi st rīdējās ,  mēs tā arī  net ikām gudri .  
Pēc tam viņi pagr iezās  uz mūsu pusi — mēs vēl aizvien sēdējām 
Pjēra mašīnā  — , un mūsu a izgādnis  sacīja:



— Robeža tiek pas t iprināt i  ap s a rg ā t a  no abām  pusēm,  bet šiem 
puišiem šorīt izdevās to pāriet,  tā ka neviens viņus pa t  n e p a m a 
nīja.

Pjēra  dr augs  pār la ida  mums skat ienu un nošķaidīja kā ar  cirvi:
V  Neticu.
Pjērs ļauni nosmējās un lika v iņam braukt  mums nopakaļ  — 

uz planta tora  namu,  kā viņš izteicās.
P la n ta to ra  na m s  izrādījās  drūms,  apdedzis g ra us ts  bez jumta.  

Sta rp  citu, ēkas a izmugurē ,  kur P jē rs  apturē ja  mašīnu,  bija d i 
vas  mazas  i stabiņas,  visnotaļ  der īgas  dzīvošanai.  Tur s tāvēja 
galds  un daži krēsli. P jērs uzcienāja mūs ar  st ipru,  melnu kafiju 
un daž ām  maizes rikām.

Pjērs  un viņa d ra u g s  iegāja b lakusistabā  un turpināja  tur 
st rīdu.  Mēs dzi rdējām aiz s ienas  aps lāpētas  balsis.  Adrua,  lai gan 
bija izsalcis kā zvērs,  pat  nepieskārās  maizei.

— Tiklīdz būsiet paēduši,  zēni, — viņš sacīja,  — tūdaļ  m a n ī 
simies no šejienes prom.

— Kur lai mēs  e jam? — Kalizo nopras īja.
Adrua paraus t ī ja  plecus.
— Atradīs im to vietu, kur mūs pievāca Pjērs,  bet pēc tam 

aiziesim līdz muitnīcai .  Lai notiktu kas notikdams, labāk ielais
ties da r īš anās  ar  va ra s  iestādēm nekā ar  šiem cilvēkiem. Viņi no 
teikti ir blēži.

Mēs piekri tām Adrua un nolēmām atvadī ties  no Pjēra,  tiklīdz 
viņš ienāks istabā.

Taču Pjē rs  neienāca viens. Kopā ar  viņu bija viņa draugs .  
Pjērs  mīklaini  pasmaid ī j a  un, apsteidzis  mūs,  sacīja:

— Nu, jaunie dēkaiņi,  jums ir iespēja a tgriezt ies U g a n d ā  un 
turklāt  vēl nopelnīt  kaudzi naudas .  Ko jūs  par  to teiksiet?

Mēs iepletām acis no brīnumiem,  bet Pjērs  turpināja :
— Ju m s  vajadzēs  tikai parādī t  ceļu, pa kuru jūs  šorīt  a tnācāt  

caur mežu, man un m an am  d ra u g am  Valigozi.  — Viņš  norādīja 
uz savu pavadoni .  — Tas  ir v ienkāršāk par  vienkāršu.

Kalizo neizturēja:
— Atkal iet caur  mežu? Bet gori llas?
— Kas tie par  gori l lām? — Valigozi  saausījās .
Pjērs  izlikās nedzirdam.
— Paldies  par  p iedāvājumu,  bet mēs  neesam ar mieru,  — Adrua 

s trupi  atbi ldēja un piecēlās. — Pateicamies  par  viesmīlību un 
palīdzību,  bet mēs labāk paši  aiziesim līdz robežai.  Manuprāt ,  ro 
bežsargi  mūs neaizturēs ,  ja mēs atklāt i  izstāst īsim,  kā esam šeit 
nokļuvuši.

Mēs visi tr ī s devāmies  uz durvīm.



— Es jūsu  vietā p iesargātos ,  — Pjē rs  noteica.
Man pat  t i rpas  pār skrē j a  pār  muguru,  dzi rdot  ledaino toni. Mēs 

neviļus a tskat ījāmies .  P jē rs  stāvēja,  pavērs is  pret  mums revolveri.

MEŽA TAKU MEKLĒJOT

— Sēdieties! — Pjē rs  pavēlēja.
Nekas  cits neatl ika kā pakļauties  un klusējot noskatī t ies,  kā 

Valigozi aizslēdz durvis.  Taču viņiem ar to vien nepietika.  Viņi 
piesēja mūs pie krēsliem, lai mēs, ko var  zināt,  neaizbēgtu.  Pēc 
tam kontrabandist i  va irs  nepievērsa mums uzmanību un a tsāka  
savu strīdu.  Runāja  gluži  atklāti ,  it kā a t ras tos  i stabā vieni paši.

Valigozi izvilka audekla maisiņu un saudzīgi  izbēra tā sa turu  
uz bal tas  salvetes,  kuru Pjērs  bija uzklāj is  uz galda .  No mais iņa 
izbira simtiem spožu akmentiņu.  Daži bija zi rņa l ielumā, bet va i 
rum s — ne lielāki par  sērkociņa galviņu.  Pjē rs  tos uzmanīgi  ap lū 
koja un atkar ībā  no lieluma salika vai r ākās  kaudzītēs.  Dažus  viņš 
pārbaud ī ja  ar  knaibl itēm un pār is  reižu, kad akment iņi  sadrupa ,  
lādēdamies  nometa  tos zemē. Beigu beigās  viņš pārbēra  akmen t i 
ņus mazos samta  maisiņos,  kas augšpusē  bija savelkami  ar  auk 
liņu, un sāka kaut  ko āt ri  rēķināt uz papīra lapas.

Valigozi a izgāja  pie m aš īnas  un a tgr iezās  ar  četr iem vīstokļiem. 
Līdz šim viņi bija darbojušies  klusēdami , taču t ag ad  Valigozi 
sāka kurnēt.

— Paklau,  — viņš sacīja,  — kāpēc inums jāiet  pāri  U g a n d as  
robežai? Manuprāt ,  nekas labs tur nesanāks .  Ir jau gadīj ies  ie
krist. Tominini  ar savu bandu uzlaidīs mums uz pēdām policiju, 
tiklīdz mēs tur  paradīs imies .  Bet šos d iman tus  bez kāda riska var  
pārdot  B u žu m b u rā 1. B raucam  labāk uz Burundi .

Pjērs  pat  nepagodinā ja  savu kompanjonu ar  skat ienu.  D a rb o
damies  gar  vīstokļiem, viņš  sacīja,  gar i  stiepjot vārdus:

— Tu zini ne sl iktāk par  mani ,  ka U g an d ā  dimant i  maksā d ā r 
gāk nekā Burundi .  Ir vēr ts riskēt, lai t iktu pie t ādas  naudiņas .

— Bet ja nu notver? — Valigozi  nogaudās .
— Nebaidies,  nenotvers,  — Pjē rs  atcirta.
Mums a izrāvās  elpa aiz brīnumiem,  kad Pjē rs  a t t ina papīra 

vīstokļus. Tur bija zelts — daudz zelta! Lai gan  nevienam no 
mums līdz šim nebija gadī jies  redzēt  zelta graudus ,  kļūdīties bija 
grūti .  Zelts gulēja uz ga lda  mīksts gluži kā maizes drupačas.  Pēc 
krāsas  dabiskais zelts bija daudz skais tāks  nekā dažādie nieciņi,

1 Bujum bura  — B urundi  va ls ts  ga lvasp ilsē ta .



kurus no tā pagatavo.  Pjē rs  šo skais tumu,  šķiet, pa t  nemanī ja .  
Viņš paņēma paras tu  tējkaroti  un sāka bērt  dārgo metā lu  tukšajās  
sērkociņu kārbiņas ,  kuras  bija atnes is  īgnais  Valigozi.

— Kārbiņā saiet  v ismaz as toņdesmit  pieci grami  — tā tad  mēs 
dabūsim par  kat ru  v ismaz pusotra  tūks toša  šiliņu, — Pjērs  zibe
nīgi aprēķināja ,  labsajūtā  noklakšķ inādams ar  mēli.

— Zeltu labāk noglabāsim,  bet d iman tus  pārdosim Burundi! — 
Valigozi  atkal  sāka lūgties.

Pjērs  nikni sar auca  uzacis.
— Ko? Nomest  ne par  šo, ne par  to naud u zemē? Nekā nebija! 

Visu st iepsim uz Ugandu.  Zēni izvedīs mūs caur  mežu, bet Kabalā 
preci paņems  Banakagal i .  Tiklīdz viņš  noskai t īs  naudiņu,  es pie
spiedīšu viņu aizvest  mūs līdz robežai.

— Tātad tu grasies  iet caur  mežu? — Valigozi šausminājās .
— Jā,  caur mežu, — Pjē rs  apliecināja.  — Un līdz Kabalai  iesim 

kājām.  Es  uzskatu,  ka tas  ir to vērts.  Visas  mūsu pūles a tm a k s ā 
sies.

— Bet ja nu Tominini  seko mums pa pēdām? — Valigozi  n e 
rimās.  — Ja  būsim bez mašīnas ,  viņš ātri  mūs panāks.

Pjērs  lēni piecēlās un pēkšņi kā leopards  ar  vienu lēcienu m e
tās  uz Valigozi un sa tvēra  viņu aiz rīkles.

— Ja  baidies,  tad pasaki  skaidri  un gaiši,  — viņš nošņācās.
— Es pats  zinu, ka tas  ir b īs tams darbiņš ,  bet es esmu ar mieru 
riskēt. Ja  reiz tā vēlies, var i  pārdot  savu daļu Burundi .  Tikai pie
sargies! Tominini  dabūs  tevi rokā gluži si l tu vēl šeit, Kongo. Bet, 
ko viņš  ar  tevi izdarīs,  tu pats  zini.

Valigozi klusēja gluži kā mēli norijis.  Kad Pjērs  pala ida viņu 
vaļā,  viņš  atkr i ta uz krēsla un, savilcis seju ļaunā grimasē,  a iz
smēķēja cigareti .

Apmēram pēc puss tundas  Pjērs a izgā ja  uz blakusis tabu.  At
griezies ar diviem maizes  klaipiņiem un lielu siera gabalu ,  viņš 
sāka ga tavot  sviestmaizes.

— Atsien viņus! — viņš pavēlēja Valigozi.
Mēs nopriecājāmies,  ka varēs im izstaipīt  not i rpušās  rokas un 

kājas.
P jē ram  mugu rā  bija haki krāsas  mednieku blūze ar če t rām dzi 

ļām kabatām.  Augšējās kaba tas  viņš paslēpa za m šādas  mais iņus  
ar  d imant iem,  bet apakšējās  iestūķēja pusi  no avīzē iet ītajām 
sviestmaizēm.  Lielāko daļu sērkociņu kārbiņu ar  zeltu v iņš s a 
bāza mūsu kreklu un šortu kabatās,  bet pāri pal ikušās  pasniedza 
Valigozi kopā ar sviestmaizēm.  Valigozi  sašuta  par  šādu netaisnu 
dalī jumu.



— Kāpēc tu visu zeltu atdevi šiem zeņķiem? — viņš noprasīja .
— Bet ja nu viņi aizbēg? Dod zeltu šurp! M anās  kaba tās  saies 
viss. Lai viņi nes tikai ēdamo.

— Viņi neaizbēgs, — P jē rs  atbildēja un, apsējis  m ums visiem 
ap vidu virvi, p iestip rināja  tā s  galu  sev pie jostas.

Tas bija nežēlīgs trieciens man un maniem draugiem . Līdz šim 
mirklim mēs vēl cerejām  aizbēgt p irm ajā izdevīgajā  brīdī.

Droši vien visā pasau lē  nebija neviena nela im īgāka par mūsu 
trijotni, kad, saulei rietot, mēs devāmies ce|ā. Pa priekšu gāja  
Adrua, pie viņa bija piesiets Kalizo, bet pie Kalizo — es. Pēdējais  
šai v irtenē so |oja Pjērs. Valigozi bija brīvs, bet viņš centās tu rē 
ties blakus Pjēram .

Acīmredzot p lan ta to ra  nam u kontrabandisti  uzskatīja  par drošu 
patvērum u, jo a ts ta ja  tu r  bez uzraudzības  abas  au tom ašīnas . Vai 
ari to vērtība bija t īra is  nieks, salīdzinot ar kolosālo n au d as  
summu, kuru P jē rs  cerēja iegūt, pārdodot d im antus  un zeltu.

Mēs gā jām , pret mums pavērsta  revolvera m udināti.  P jē rs  p a 
zina mežu, bet v iņam  nebija ne jau sm as  par taku, kuru mēs no 
rīta  bijām nejauši uzgājuši.

M an neizgaja  no prā ta ,  ka mēs nesam  bagatību , kāda nav 
sape lnām a vesela mūža laikā. Bet, ja tā labi padom ā, tad  šī 
bagā tība  ir t ī ra is  nieks, salīdzinot a r  visu to labo, ko mēs g a i 
dījām  no dzīves. Es dom āju arī par P jēru: vai viņš sacījis  ta i s 
nību, ka mēs dodamies uz pilsētu, kur viņam nolikta t ik šan ās  ar 
noslēpum aino B anakagali?  Vai nu viņš kjūdījies, vai arī tīšām  
vaza aiz deguna savu d raugu  Valigozi. Es zināju, ka līdz Kampa- 
lai ā trāk  par divām dienām nevar  aiziet, bet līdzpaņemtā ēdiena 
pietiktu tikai vienam cilvēkam vienai dienai. P ro tam s, Valigozi 
nav no apķērīgajiem , tas  redzam s no pirmā acu uzmetiena. T u r
klāt viņš ir g |ēvulis  — daudz pū |u  nevajag , lai viņu iebiedētu. 
Man rad ās  p am ato tas  aizdomas, ka P jē rs  nolēmis pam est Valigozi 
kaut kur pa ceļam, tiklīdz puisis būs pada rī j is  savu darām o. Tas 
uzvedināja m ani uz skum jām  pārdom ām : bet kas sag a id a  mūs? 
Es ļoti šaubījos, vai P jē rs  sam aksās  mums, kā bija solījis. Un 
droši vien veltīgi cerēt, ka viņš a tla id īs  mūs uz visām četrām  de
bess pusēm, tiklīdz būsim tikuši pāri robežai.

Es atcerejos, ka M anito bija pareģojusi man sa s tap šan o s  ar 
nekrietniem cilvēkiem. Ko lai da ra  — aizsa rgā ties  ar amuletu  pret 
revolveri? T urk lā t  m aisiņam  virsū bija uzgū lušas  če tras  sērkociņu 
kārb iņas  ar zeltu.

Mani paga lam  nomāca paša bezspēcība, šķita, ka m ani moka 
bezgalīgs  m u rga ins  sapnis. Ap sirdi kjuva vēl sm agāk , uzlūkojot



ar virvi kopa sasa is t ī tos  draugus, kas so |o ja  m an pa priekšu. M an 
likās, ka neesmu ar viņiem ru n ā jis  gadiem  ilgi. Mēs neko ned r īk 
stējām  pasākt, jo kuru katru  mirkli varē jām  saņem t lodi m ugurā.

P ā rg ā ju š i  pāri kalnu upītei, kuras  krastā  pirmīt bijām  sa s t r ī 
dējušies, mēs sasn iedzām  mežmalu. Ātri sa tum sa. Koki un krūmi 
pacēlās kā n epā rvaram a vienlaidus siena. Bet kur meklētā meža 
taka? Es sap ra tu ,  ka neviens no mums neatceras, kur tā sākas. 
No rīta mēs bēgām  laukā no meža, ko kajas  nes, lai tikai ā trāk  
tiktu prom no gorillas, un nav  nekāds brīnums, ka viegli nom ald ī
jām ies no ceļa.

P jē rs  izgaism oja pamežu ar kaba tas  lukturīti.
— Kur ir taka? — viņš jau tā ja  vai ik brīdi. — Nezināt? Tad 

parād ie t  to vietu, kur izgā jā t  no meža!
Ak vai! Mēs neatcerējām ies arī to. M eness gaism ā viss izskatījās  

citādi nekā dienā. P jē ram  zuda pacietība. Viņš bija nikns kā velns. 
S ag rāb is  A drua aiz pleca, bandīts  brēca:

— Iesaku pakustina t  sm adzenes un atcerēties, kur a trodas  
taka! Ja  nē — jum s klāsies plāni! V arbū t jūs  esat visu sam elo
juši? V arbūt jūs mežā nem az neesat bijuši? V arbūt Tominini u z 
sū tījis  jū s  mani izsekot, ko?

Es nezināju, kas ir šis noslēpum ainais  Tominini, un joti ba i
dījos par Adrua. Taču m ans draugs ,  augum ā ne m azāks par Pjēru, 
ielūkojās viņam  tieši acīs un mierīgi sacīja:

— Pievāc rokas!
Sai brīdī Valigozi, kas gā ja  gaba liņu  nostāk, iesaucās:
— Lūk, taka! Tik tikko saska tām a, bet tā ir šeit.
P jē rs  m etās pie viņa un, sasa is t ī ts  ar m um s vienā virtenē, rāva 

mūs sev hdz. Valigozi bija taisnība: tai vietā taka  patiešām  bija 
skaidri saska tām a.

— Viss kārtībā , zēni! Uz priekšu! — pavēlēja Pjērs.
Mēs iegājām  mežā jau  o trreiz šai dienā. Bet tag ad  Kalizo va irs  

nebija am uleta, kas p a sa rg ā tu  mūs no plēsīgiem zvēriem.

AIZA

M anito bija pareizi sacījusi,  ka A drua ir drosm īgs puisis. Mēs 
ar Kalizo neparko pasau lē  nebūtu ar mieru iet visiem pa priekšu 
cauri mežam, tu rk lā t  vēl naktī. Lai arī P jē rs  bija iedevis viņam 
savu kaba tas  lukturīti, mēs tik un tā drebējām  bailēs. Meža dzi
ļumā a tba lso jās  nezinām u putnu ņirdzīgie ķērcieni. Ap m um s nakts  
a izsegā nedzirdam i skraidelē ja  plēsīgi zvēri. Ar drebošu sirdi mēs



ieklausījāmies leoparda sa rau s t ī ta jā  rūkoņā, lauvas d raud īga jos  
rēcienos. Pēkšņi kaba ta s  lukturīša  s ta ru  kūlis tum sā izgaismoja 
eļ |aini melnu čūsku. Š au sm ās  mums mati sacēlās stāvus. Čūska 
pašāvās  sān is  un, sar it inā jus ies  gredzenā, t ram īg i vēroja mūs, 
kamēr mēs cits aiz cita p ag ā jā m  tai garām .

N akts bija d iezgan vēsa, taču m an pa m uguru  tecēja sviedru 
straum ītes .  Reizēm mēs spēji aps tā jām ies  kaut kāda šķēršļa 
priekšā, un tad  Pjērs , pikti rūkdams, bikstīja m an m ugurā  ar 
pistoles stobru.

Valigozi aiz bailēm zaudēja vai prātu. Šis cietsird īgais  cilvēks 
ta g a d  bija p ag a lam  nožēlojams. Baidīdamies, ka viņu nepamet, 
viņš izmisīgi iekram pējās virvē, kas savienoja m ani ar Pjēru. Di
vas reizes viņš nelabi iebrēcās, pieskāries ar kāju kaut kam sp a l
vainam  un nejauši uzgrūdies ar pieri zaram . Vienīgi Valigozi 
būtu varējis  aizbēgt, ja mums uzbruktu  kāds zvērs, taču viņa u z 
tverē šai priekšrocībai nebija nekādas vērtības. Gluži otrādi, viņš 
apskauda mūs, gūstekņus, lai gan  nebija par ko apskaust. Šķita, 
ka vēl mazliet — un mēs neizturēsim, sajuksim  prā tā .  Mēs pil
nīgi zaudējām  laika izjūtu. Takai nebija gala, bet skola, klases 
biedri, skolotāji — ta s  viss bija palicis kaut kāda citā — tālā p a 
saulē.

Negaidīti m um s vajadzē ja  saliekties divos līkumos, lai izietu 
caur bieziem, dzelkšņainiem krūmiem. Es g andr īz  vai iekliedzos 
aiz prieka: tā bija tā pati taka, pa kuru no rīta es biju vedis d ra u 
gus, apc irzdam s zarus. Lai arī mēs vēl nebijām tikuši laukā no 
ķezas, taču  vism az bijām atgriezušies dzimtenē — U gandā.

T agad , kad mēs izgājām  atk lātā  vietā, es atviegloti nopūtos — 
šķiet, akm ens no s irds  novēlās. Kalizo un Adrua, a tskatī jušies  uz 
m<fni, tikko m anām i uzsm aidīja . Toties P j^ rs  pa t n eg ras ī jā s  a t 
raisīt  virvi. Viņš apsēdās  zemē — arī mums bija j ā d a ra  tas  pa ts  — 
un uzsmēķēja cigareti.  Zīmīgi, ka šoreiz viņam  pat neienāca prā tā  
piedāvāt arī  mums.

Meness bija pakāpies augstu  pie debesīm. No kalna, kur mēs 
sēdējām, apkārtne  bija pā rsk a tām a  vairāku  jūdžu a ttā lum ā. P a 
vēries visapkārt,  P jē rs  sāka mūs iz tau jā t,  pa kādu ceļu bijām 
gājuši, kādos ciematos iegriezušies, kad a tb raucām  ar autobusu 
no K ampalas. Pēc tam  viņš sāka pētīt nobružātu  karti.

— Labāk nem az nevar būt. M ans paredzējum s piepildījies, — 
viņš uzrunā ja  Valigozi. — Meža taka ved no Kongo uz U gandu  pa 
diagonāli. Šie puiši s tās ta ,  ka pēdēja is  ciemats viņu ceļā bijis 
M ušungero. T atad  tā  ir tā  pati eja, pa kuru 2aks Lulujē t r a n s p o r 
tēja ieročus uz Kongo. Atceries, ta s  pats  kon trabandists .  U g an d as



policija viņu notvēra, kad viņš uz tu rē jās  M ušongero. Bet agrak  
visi uzskatīja ,  ka ieroči nākot kaut kur no ziemeļiem.

— V ar jau  būt, ka ta s  ta ir, bet labak gan  šeit neaizkavēties, — 
Valigozi ieteica. — Tik gaišā m ēness naktī robežsargu  patru ļa  
m ūs pam an īs  jau  no tālienes.

— Tev ta isnība, — P jē rs  piekrita. — Ejam!
Mēs negrib īg i piecēlāmies, un Adrua sac īja  Pjērarn:
— Atlaidiet mūs! Mēs jau  esam  pāri robežai.
J a u  kuru reizi biju pārs te ig ts  par sava d rau g a  drosmi.
— Kā tad, a tlaid  viņus! — Valigozi a tba ls t ī ja  Adrua. — Es p a 

ņemšu no viņiem zeltu, bet divi tā neduras  acīs kā pieci.
To gan  es nebiju no viņa gaidījis . U zmetis Valigozi nicinošu 

skatienu, P jē rs  nikni atcir ta :
— Neķer muļķus! Tu neesi tas ,  kuram  var uzticēt tadu  mantu! 

Ieraudzīsi trusi un laidīsi ļekas vaļā. Zeltu nesīs zēni. Viņi paliks 
pie manis, kam ēr B anakagali  nebūs pieņēmis preci. — Pavēries uz 
mūsu pusi, P jērs  negrib īgi noteica: — Es taču apsolīju jum s s a 
maksu. Nopelnīsiet naudu  skolai.

Pro tam s, m um s bija v a jad z īg a  nauda , lai sam ak sā tu  par m ācī
bām. Taču palīdzēt kontrabandistiem  — tas  bija nelāgs  darbs. 
Es manīju , ka Kalizo un A drua noskaņoti visai drūmi.

Mēs cerējām, ka dosimies pa ceļu, kas ieskauj ieleju, kur dzīvo 
Manito, taču P jē rs  pavēlē ja  iet tieši pāri plakankalnei, lai gan 
tu r  nebija nevienas takas . K ontrabandis ts ,  kā redzam s, pazina šo 
apvidu. Nelikās, ka viņš rīkotos uz labu laimi. T aču  nsūs s a g a i 
dīja vel viens pārs te igum s. P lakanka lne  nolaideni slīga lejup, 
līdz pēkšņi izbeidzās pie klinšu aizas.

— Ceru, ka jūs p ro ta t  kāpelēt pa klintīm, — P jē rs  sacīja.
— V ajadzēs  laisties lejā . .  .

Un, apliecinādam s, ka tas  nav  nekāds joks, viņš p iegrūda re
volvera stobru m an pie m u g u ras  un uzkliedza:

— Uz priekšu! N estāvēsim  taču šeit visu nakti!
Valigozi atkal sāka drebēt bailēs.
— Es nekāpšu lejā, — viņš iebrēcās. — Tu nepiespiedīsi mani 

to darīt! Uz Kampalu v ar  aiziet arī pa citu ceļu. Es nem ūžam  
nevarēšu  nokāpt!

— Ja  tev ar mums pa ceļam, tad  laidies lejā! — P jē rs  salti a t 
bildēja.

Mēs s tāvējām , nevarēdam i izšķirties, ko darīt. Te pēkšņi V ali
gozi m etās ar dūrēm P jē ram  virsū. Kādu brīdi man likās, ka mēs 
visi novelsimies bezdibenī. Valigozi bija daudz spēcīgāks par



Pjēru, lai arī augum ā mazaks. Taču P jē rs  a tg rū d a  pretinieku sā 
ņus un pavērsa pret viņu revolveri.

— Atpaka|! — viņš p iedraudēja  Valigozi, bet pēc tam  uzsauca 
mums: — Kāpiet lejā, zēni!

Mēs ar Kalizo mulsi pavērām ies uz Adrua. M ūsu d raugs  sm ai
dīja, it kā nekas nebūtu noticis.

— Nebaidieties, gan  tiksim galā, — viņš m ierināja  mūs. — K ā
piet aiz manis! Tikai ielāgojiet — virvi nedrīkst nostiept!

Pēc m irk |a  viņš jau  sauca no lejas:
— Kalizo, kāp pie manis!
Virve, kas mūs savienoja, bija pārāk  īsa, lai, kāpjot lejā, mēs 

varētu justies droši. Kad mēs ar P jēru  sekojam Adrua, a ts tadam i 
augšā  aiz bailēm drebošo Valigozi, virve aiz Adrua jau  bija tā 
nostiepusies, ka viņš vairs  nevarēja  paspert  ne soli. P jē rs  jau tr i  
uzsauca Valigozi:

— Ēzeli, pēdējo reizi saku — kāp lejā! . . .
Tad, pagriezies pret mums, viņš klusi piebilda:
— Zemāk vairs nekāpiet un sekojiet man!
Mēs sākām  iet aiz viņa — pa labi. T agad  pēdējais virtenē bija 

Adrua. Drīz vien mēs uzdūrām ies raupjiem, klintī izcirstiem p a 
kāpieniem. Kāpt pa tiem lejup nebija viegli, jo P jē rs  nodzēsa 
kaba tas  lukturīti. Sākum ā mēs nodom ājām , ka viņš baidās  no 
robežsargiem, taču driz vien ap jau tām  īsto iemeslu.

Nepievērsdami uzm anību  Valigozi žē labainajiem  vaidiem, kas 
kļuva aizvien klusāki, mēs pam azām  soli pa solim kāpām  lejup, 
līdz beidzot sa ju tām  zem kājām  cietu pam atu . P jē rs  veda mūs pa 
līkumotu taku, kas bija iemīta līdz s t rau ja ja i  kalnu upītei. Mēs 
p ā rg ā jām  pāri l īganam  dēļu tilt iņam , kas bija pārm ests  pāri up ī
tei, un nonācām  pam estā  fermā. P jē rs  ap s tā jā s  pie mala būdas 
kurā, šķiet, neviens nedzīvoja, a tslēdza durvis  un p am āja  mum 
ar roku — nāciet iekšā! «Vai tiešām viņš grib  mūs šeit ieslēgt? 
es nodomāju. «Nē, pēc tā neizskatās.»  Iededzis lukturīti, P jēr 
iegāja būdā un, pam etis  A drua kārb iņu  — šoreiz ar sērkociņier. 
pavēlēja:

— Iededz lam piņu uz galda!
Adrua iededza lampiņu, kurā bija ielieta palm u eļļa, un mēs 

bijām pārste ig ti ,  kāda tīrība un m ājīgum s šeit valda. Grīdu klāja 
m aša, krēsli bija ērti — ar mīkstiem sēdekļiem. P am an īj is  mūsu 
izbrīnu, P jē rs  iesmējās.

— Seit mēs atpūtīsim ies un ieturēsim vakariņas ,  — viņš s a 
cīja. — Tur s tūrī s tāv  prīmuss. Uzsūknējiet to labi krietni, es 
gribu uzvārīt  kafiju. Sviestmaizes mums ir. Paēdīsim  un draudzīgi 
apspriedīsimies.



SLAZDS

Kafija un svies tmaizes  mums likās bezgala  gar š īgas .  Lai gan 
bi jām sasaist ī t i  ar  virvi, mēs iemanī jāmies  ērti apsēsties m īks ta 
jos krēslos.  Kars tā  kafija,  māj īgā  i staba — viss noskaņoja  a tp ū 
tai, bet va jadzēja  būt  modriem.

Pjē rs  a tvainojās  mums, ka nav  at ra is ī j i s  virvi.
— Zēni, kā redzu,  jūs  neesat  no bai līgaj iem,  — viņš  paziņoja,

— jūs  pat  neapzināt ies ,  cik daudz esa t  man palīdzējuši .  P a r  to 
esmu jums pateicīgs  no visas  sirds.  Tikai man ir tāds  princips: ne
vienam neuzticēties līdz galam.

Pēkšņi  viņš kļuva ļoti runīgs  un visādi centās  izrādī t  mums 
savu draudzību,  taču revolveri no rokām laukā nelaida.  Izmanto 
da m s  Pjēra  labo noskaņojumu,  Kalizo noprasī ja:

— Bet kas t ag ad  notiks ar  Valigozi? Viņš  palika tur viens pats.  
Viņa stāvokl is nav  apskaužams.

— Es neko nezinu un negribu zināt,  — Pjē rs  atteica.  — Vi
ņam  nav par  ko gausties : Valigozi  dabūja  savu daļu zelta un pusi 
no sviestmaizēm.

Pjērs  iesmējās un sāka  bez kādas  kau tr ē šanās  stāst īt ,  kāpēc viņš 
t ī šām pametis  savu draugu.

Izrādās ,  ka Valigozi bija saņēmis  no Pjēra uzdevumu atg ādā t  
zeltu un diman tus  no kaut  kādas  slēptuves.  Viņš gandr īz  izgāza 
visu pasākumu,  un Pjē rs  par  to krietni apska i tās  uz viņu. Tāpēc 
arī  Valigozi  au tomaš īnas  priekšējais st ikls bija ložu caururbts  un 
kontrabandis t i  nevarē ja  šķērsot  robežu par as ta j ā  vietā. Ja  varēja 
t icēt Pjēra  vārdiem,  tad  paciet ības mērs gāja  pār i  maļam, kad 
Valigozi  mežā izturē jās tik gļēvulīgi.

— Sta rp  citu, to varē ja sagaidī t ,  — viņš p iemet ināja.  — Es 
taču t ī šām jūs aizvedu līdz aizas malai .  Zināju,  ka Valigozi  ne
kādi nebūs  p iedabūjams kāpt  lejā. Līdz šai būdai  varēja aiziet arī 
pa citu ceļu.

Tad Pjers  sāka lielīt mūs par  to, ka mēs esam at raduši  slepeno 
taku.  Tas,  viņš teica, pilnīgi saskanot  ar viņa plāniem. Tiesa, vi
ņam  bijis padomā ari  cits var iants ,  un, ticis pāri  robežai,  viņš 
būtu tuvāk Kampala i,  toties risks būtu bijis daudz lielāks. Bet šī 
būda esot viena no viņa slēpņiem. Tādas  v iņam esot vai rākas  
abpus  robežas.

— Neviena dzīva dvēsele par  t ām  neko nezina,  — viņš a t ļāvās 
būt atklāts.  — Kad kļūst  par  karstu un kaut  kur jānolien,  tad  la
bāku vietu neatras t .  V a ja g  būt galvai  uz pleciem, lai visu tā iz
kārtotu.



Ir gan  lielības maiss! Adrua nicīgi savilka lūpas. Viņš necieta 
plātīšanos. Mēs ar Kalizo vēl varē jām  atz īt  kon traband is tu  par 
veiklu zelli, bet Adrua viņu nicināja  un uzskatī ja  p a r  sīku blēdi.

— Cik tā lu  no šejienes līdz Kam palai?  — es pavaicāju .
P jē rs  uzm eta skatienu pulkstenim  un atbildēja:
— P ašre iz  ir tr īs  no rīta. J a  mēs tū d a | dotos ceļā un noietu 

d ivās s tu n d ās  as toņas  jūdzes, tad  m an paz īs tam s šoferis ātri  vien 
aizvizinātu mūs līdz Kampalai. Viņš katru  dienu b rauc uz turieni 
ar sm ago  mašīnu. Slienieties augšā , puiši! M ums nudien laiks do
ties ceļā.

Sm agu  sirdi mēs piecēlāmies un devāmies uz durvīm. P ro tam s, 
g aužām  negribē jās  a ts tā t  m ājīgo vietiņu. Tukšās tases  un ēdiena 
atliekas tā arī  palika nenokoptas uz galda. P jē rs  nopūta lampu, 
ats lēdza durvis, un mēs izgā jām  no būdas, d reb inādam ies  rīta 
dzestrumā.

— Labrīt,  kungi! — kāds sacīja m edainā balsī.
Spēji pagriezies, P jē rs  a t ra d ās  vaigu va igā  ar liela augum a 

tēvaini. P a t  r īta  mijkrēslī varē ja  redzēt, ka v iņam  m ugurā  dārgs,  
gaiši b rūns  uzvalks. Līdzās re sna jam  tēvainim  s tāvēja  seši spē
cīgi puiši.

— Tominini! — novaidējās  Pjērs.

TOM ININI

— Tominini, — P je rs  truli a tkārto ja ,  it kā neticēdam s pats  
savām  acīm, un nolaida revolveri.

D raud īg i nokremšļojies, Tominini uzsauca saviem rokaspuišiem:
— Ņemiet ciet!
Tikai tag ad  P jē rs  a tg u v ās  un, izspraucies s tarp  mums, m ēģ i

nā ja  nozust aiz būdas. Taču viņš bija aizmirsis, ka mēs esam  
sasa is t ī t i  kopā. Pēkšņi parau ti ,  Adrua, Kalizo un es visi vienā 
kaudzē uzkritām  v iņam  virsū. Mēs nekādi nevarējām  tikt uz k ā
jām, un Tominini tas , kā redzam s, gaužām  uz jau tr inā ja .  Viņa 
m ilzīgais augum s rau s tī jā s  smieklos. Toties m an un maniem d ra u 
giem smiekli vis nenāca, tu rk lā t  Tominini vienā gaba lā  spārd īja  
mūs ar savām  sm aila jām  kurpēm. Galu galā  Tominini rokaspuiši 
nostād īja  visus uz kājām, a tņēm a P jē ram  revolveri un iegrūda 
mūs atpakaļ būdā. Atkal tika iedegta lampa, taču šoreiz m ums 
nebija lemts atpūsties  mīksta jos krēslos. M ūs nostād īja  pie sienas 
un lika pacelt rokas virs galvas. Tominini sāka rūpīgi pārmeklēt 
mūsu kabatas.



— Varen ēdelīgi esa t kļuvuši, m ani draugi,  — viņš sacīja , iz
likdams uz ga lda  zam šād as  m ais iņus ar dim antiem  un sērkociņu 
kārb iņas  ar zeltu.

Es biju izbrīnījies, ka, pārm eklēdam s mani, Tominini nea trada  
Manito maisiņu. Droši vien zem zelta sm ag u m a am ulets  bija ieslī
dējis tik dziļi kabatā , ka Tominini ar saviem strupajiem , resnajiem  
pirkstiem to nesa taus tī ja .  U zmetis skatienu galdam , es redzēju, ka 
s ta rp  Tominini trofejām nav ari Adrua am uleta, un nez kāpēc no 
priecājos par to. Un ne jau  tādēļ, ka es gribētu izm antot savu 
amuletu. Patiesību sakot, es diez ko neticēju tam. Lai arī Kalizo 
am ulets  bija izglābis m ūs no gorillas, lai arī M anito paredzējum i 
piepildījās m ats  m atā, es tomēr šaubījos. Dziedniece taču bija te i 
kusi — tu kļūsi neredzam s. Tā taču bija vistīrākā fan tāzija .  P ie
ņemsim, ka es patiešām  izzudīšu. Bet kad es atkal kļūšu redzam s? 
Un kas notiks ar maniem draugiem  Kalizo un Adrua? Katrā ziņā 
Tominini m ums bija daudz reālāks nekā M anito un v iņas b u r
vestības.

Mazā būda bija kā bāztin  piebāztā: P jers ,  mēs trīs, Tominini un 
seši viņa rokaspuiši. G aiss  bija sm acīgs, oda pēc sviedriem, c ig a 
rešu dūmiem un šķebīgi sa ldenām  sm aržām , ar kurām  Tominini, 
šķiet, bija aplaistījies kā ar ūdeni. Es atviegloti nopūtos, kad viņš 
ielika zeltu un d im antus  ap jom īgā portfelī. Četri viņa rokaspuiši 
izvilka mūs no būdas un, pārstiepuši pāri paga lm am , iegrūda a u 
tom ašīnas  kulbā. Tominini un vēl divi puiši iekāpa kabīnē, un m a 
šīna sāka ripot pa stāvu, izdangā tu  ceļu. Kurp mēs braucām  — 
tas  bija noslēpum s aiz septiņām  atslēgām.

Jau  tāp a t  ne lāga is  stāvoklis kļuva aizvien nelāgāks. Mēs bi
jām  pilnīgi nevarīgi kaut ko uzsākt pret kon traband istu  bandu. 
P ā rg u r is  un nomocījies es iesnaudos.

Pam odos, kad au tom ašīna  spēji apstā jās.  Bija jau  gluži gaišs, 
spriežot pēc visa, apm ēram  pulksten septiņi no rīta. Automašīna 
stāvēja  pie skaista, balta  bungalo, kas a t ra d ās  rūpīgi kopta dārza 
dziļumā.

Taču ilgi apbrīnot skaisto  ainavu nebija laika: četri apsa rdzes  
vīri, likuši mums nolēkt zemē no au tom ašīnas , ieveda mūs cauri 
verandai lielā viesistabā, kas bija iekārtota eiropeiskā stilā. To
minini ienāca tūlīt aiz mums. P jēru , m ani un m anus  d raugus  a t 
kal nos tād īja  pie sienas. Tominini apsēdās  mums iepretim uz 
p lata, ar sam tu  pārvilk ta  dīvāna.

— G ribējā t paķert uz muļķi pašu Tominini, — viņš sacīja , un 
viņa tuklā seja savilkās p latā  sm aidā. — Jā, mani draugi,  jūs 
nošāvāt greizi, pavisam  greizi. V ispirm s jau  tāpēc, ka nosūtījā t 
šo stulbeni Valigozi izzagt manu zeltu un d i m a n t u s . . .



Pjers  salecas, g ribēdam s kaut ko iebilst, taču Tominini a t tu 
rēja viņu ar rokas mājienu — labāk klusē — un tu rp in ā ja  tai pašā 
p ieg laudīgajā  balsī:

— Vārdu sakot, jūsu drauģelis  Valigozi ir īs ts  lempis. Viņš vēl 
nebija ticis lauka no alas, kad m ans cilvēks viņu pam anīja .  Viņš 
tad  arī sašāva  šim stulbenim  au tom ašīnas  priekšējo stiklu. Mēs 
t īšām  |āvam  Valigozi aizbēgt. Mēs zinājām, ka viņš aizvedīs mūs 
pie tevis, Pjēr. Pie tevis, nodevēj. Kādreiz es cerēju, ka tu kļūsi 
par manu labo roku. Šai ziņā, jāteic, es pārrēķ inājos . Tiklīdz sāku 
tev mazliet uzticēties, parād īju , kur a trodas  prece, tu tūdaļ s a ro 
sījies — savāci kaba tzag ļu  bandu un nolēmi apvest mani ap stūri. 
Kad tu nozudi pirms divām nedēļām, mani pārņēm a ziņkāre: kas 
tev padomā? Un tad  es uzzināju, ka B anakaga li  iebraucis Kongo. 
Pie m anis  viņš neiegriezās, lai gan  zināja , ka preci esmu s a g a ta 
vojis. Tad nu nodom āju — atrad is  kādu izdevīgu darījum u. Bet ar 
ko? Ar tevi, Pjēr! Vienīgi tu neesi rad is  bāzt galvu cilpā, ko?' Tu 
nevis pats  ierodies pēc zelta un dimantiem, bet sūti savu šakāli 
Valigozi, liec viņam izzagt preci. M an bija skaid rāks par skaidru, 
ka viņš nes trādā  viens. Ar viņa v is tas  smadzenēm! Kopš tā brīža 
es sekoju jum s pa pēdām. Varēju nogrāb t  tevi, Pjēr, jau  Kongo, 
taču nolēmu, ka tā būtu lieka laika šķiešana. Lai, domāju, p a 
s trād ā  m anā vietā, lai nogādā preci pāri robežai. Bet, ja iekritīs, 
saņems, ko pelnījis! M an tikai būtu vajadzējis  iečukstēt pāris 
vardu uzticamiem cilvēkiem m uitnīcā un iegrūst kādam  ķetnā d a 
žus tūkstošus franku. Viņi m anis dēļ ietu kaut vai peklē. Tad arī 
es saga id īju  jūs U gandā .  Bet B anakaga li  ir g a tav a is  jokupēteris, 
vai tev tā neliekas? Kur ta s  redzēts — neparko nepērk d im antus  
un zeltu Kongo, kaut gan  ta s  viņam  izm aksātu krietni lētāk. N e
grib, iedomājies, nodarboties ar kontrabandu. Bet piedāvā viņam 
to pašu U gandā  — ar lielāko prieku. Mierina sevi ar domu, ka 
nekā nelikum īga tur nav.

Tominini paņēm a glāzi viskija, ko v iņam  kāds pakalpīgi p a 
sniedza, nodzēra pam atīgu  malku un atkal tīksmi pasm aid īja .

— Es n ea tras tu  jūs  tik ātri, ja nebūtu a ts tā juš i  tur, augšā , V a 
ligozi. Kā jum s nav neērti? — viņš sacīja , draiski p ad raudēdam s 
mums ar pirkstu. — Mēs sas tap ām  Valigozi pa ceļam. N abadziņš 
rau d a ja  ka bērns. Viņu nevajadzēja  ilgi t incināt — pats  parād īja ,  
kur jūs  viņu p a m e t ā t . . . Un es, protam s, zināju, ka jūs vēl esat 
šeit, ielejā. Nobraucu pa ceju apm ēram  jūdzi un uzgā ju  tavu no
žēlojamo būdeli, Pjēr. Tu, protam s, gribētu to apm ainīt pret šo 
bungalo, ko?

Tominini pār la ida  skatienu savai e legan ta ja i  viesistabai un 
sāka smiet pretīgus, k lukstošus smieklus.



— Ko tu gribi ar m um s darīt?  — P jē rs  nenocietās.
Tominini uzm eta mums skatienu, it kā redzētu m ūs pirmo reizi.
— Ko darīt?  — viņš atkārto ja .  — Un ko jūs liktu priekšā? Pie- 

kjaut pie krūtīm  un sacīt: visu piedodu? — Tominini ļauni no
smīnēja. — Cik jūs jauki esat sasieti kopā, prieks skatīties! Sī 
virve droši vien apliecina jūsu ciešo draudzību? V arbū t jūs  arī 
t i rda  nolādēta is  jau tā jum s:  kam uzticēties? Kas tu r  ko gudrot, kā 
redzam s, labus d rau g u s  nev a jag  šķirt. Tepat tuvum ā ir dažas  
krau jas .  Veci cilvēki s tās ta ,  ka sensenos laikos no tām  metuši 
lejā noziedzniekus. Tad nu esmu izvēlējies tieši šo veidu, kā tikt 
no jum s vaļā. Nostādīšu visus če trus  k rau ja s  malā. Vienu v ieglī
tēm pagrūd īšu ,  un katrs  novilks sev līdzi d raugu. Nolidojuši k ā 
dus tr īss im t metrus, sas taps ie t  Valigozi. Nododiet viņam  no m a 
nis v issirsn īgākos sveicienus!

A U T O M A Š Ī N A S  KULBĀ

Pjē ram  sākās visīstākā h is tēri jas  lēkme. Š ausm ās izķēmotu, 
asa rām  noplūdušu seju viņš nokrita Tominini priekšā uz ceļiem, 
lūgdam s žēlastību. Gļēvulis kaut ko nesapro tam u m urm ināja , un 
es gandrīz  vai nodomāju, ka viņš lūdz atbrīvot mūs. Bet kur nu! 
Viņš drebēja par savu ādu un pat cen tās  iegalvot Tominini, ka 
tieši mēs, Adrua, Kalizo un es, esam pam udinājuš i  viņu nolaupīt 
d im antus  un zeltu. Jā ,  cēlumu no zagļiem nav  ko gaidīt!

Taču P je ram  neizdevās uzvelt vainu m in  un maniem draugiem. 
Tominini ņirdza viņam  tieši sejā un pavēlēja saviem ļaudīm mūs 
aizvest.

Jū s  zināt, uz kurieni . . .  — viņš daudznozīm īgi noteica.
Kamēr es ieradīšos, ieslēdziet viņus au tom ašīnas  kulbā! Bet 

es tikmēr P jēra  vietā došos uz satikšanos. Lai B anakagali  redz, 
kāds liktenis saga ida  krāpniekus. Tas noderēs viņam  par m ā
cību — lai p iesargās  no divkosīgas spēles.

Pateicis  to, viņš a izgā ja ,  a ts tā j is  mūs saviem rokaspuišiem. Tie 
izgrūda mūs laukā no bungalo  un, iekaustījuši pa ceļam, iegrūda 
au tom ašīnas  kulbā. T agad  mēs bijām a ts tā ti  vieni paši. No kabī
nes mūs šķīra stikla s tarpsiena.

Kabīnē iekāpa četri Tominini rokaspuiši un, pārliecinājušies, ka 
mēs mierīgi sēžam kulbā, m itē jās mūs uzmanīt.

P jē rs  joprojām  vaidēja. Adrua pagriezās  pret mani un p a ja u 
tā ja  man:

— Vai nazi viņi tev atņēm a?



Drebošu sirdi es pieliku roku pie gurna. Nazis, m ans vislie lā
kais dārgum s, jopro jām  a t ra d ās  pie jostas!

— Tas ir šeit! — es līksmi iesaucos.
— Lieliski!
Adrua bija rad is  rīkoties. Mēs nepaguvām  ne aci pamirkšķināt, 

kad viņš paķēra m anu  nazi un pārgrieza  virvi, kas m ūs savienoja. 
P jērs  savā laikā bija pārcenties, un a tra is ī t  m ezglus nebija n ek ā 
das iespējas.

Adrua apskatī ja  slēdzeni kulbas durvīs, bet, lai kā viņš urbi- 
naja  to ar nazi, slēdzene nebija dabū jam a vaļā. Tad viņš lika 
Kalizo novērot ceļu pa lodziņu kulbas durvīs un ziņot par ap k ā r
tnes īpatn ībām  un citiem apstākļiem, kas varētu sekmēt mūsu bēg 
šanu.

— Bet vai m aisiņš ir pie tevis? — Adrua atkal noprasīja .  — Tas 
amulets, ko iedeva M anito?

— M aisiņš ir sveiks un vesels, bet, goda vārds, es nevaru  ie
domāties, ka tas  varē tu  m um s noderēt, — es atbildēju.

— Tā ir mūsu vienīgā cerība, — Adrua paskaidro ja .  Tu m e
tīsi amuletu, tiklīdz šie bandīti atvērs  durvis. Vai nu ta s  n o s t rā 
dās, vai nenostrādās  — nav svarīgi. Viņi vismaz būs pārste ig ti ,  un 
mēs tikmēr pagūsim  izlēkt no m aš īnas  — un ķer nu vēju rokā!

P jē rs  uz mirkli p ā rs tā ja  vaidēt un nom urm ināja:
— No Tominini nagiem  nekur neizspruksim, lai ka mēs cen

stos. Viņam visur ir savi cilvēki.
Un tu vēl plātījies a r  savu veiklību! — Adrua nenocietās.

— Z aķapas ta la  — nekas vairāk! Ievilki mūs netīrā  lietā, bet, kad 
jaatb ild  par saviem darbiem, — m anies krūmos! Sagvelzi Tomi
nini, ka pie visa vainīgi esam mēs. Tu esi sliktāks par savu  d ra u 
ģeli, Valigozi, lai arī viņš ir īs ts  draņķis . Taču dari, kā zini. Gaidi, 
kamēr ieradīsies Tominini un iegrūdīs  tevi aizā. Mēs negaidīsim  
un bēgsim, tiklīdz būs kaut m azākā izdevība.

Adrua apņēmība uzm undrinā ja  Kalizo un mani. Mēs bijām s a 
gatavojušies  uz visu. Pēkšņi Kalizo iesaucās:

— Paskatie ties  turp! Vai redzat teltis? Tas taču ir robežsargu 
garnizons.

Palūkojušies pa lodziņu pāri d rau g a  plecam, mēs t iešam  ierau
dzījām uz kalna, apm ēram  jūdzi no ceļa, daudzas b rūnas  un z a 
ļas teltis. Taču jau  nākam ajā  mirklī m ašīna pagriezās  un teltis 
izzuda skatienam.

— Cik labi tag ad  būtu izlēkt no m aš īnas  un drāzties uz te l
tīm! — Adrua skaļi sapņoja , vērodam s ceļu. — K atrā  gadījum ā, 
zēni, turiet acis vaļā. Ja  izdosies izbēgt no bandītiem, m ums vis
maz aptuveni jāzin, kā nokļūt līdz robežsargu  teltīm.



Mēs klusēdami vērojām ceļu. Šķērsojusi a r  zāli, zemiem ko
kiem un krūmiem ap au g u šu  zemes joslu, au tom ašīna  sāka r ā p 
ties kalnā, un mūsu skatienam  pavērās  p laša  a inava — kalni un 
ielejas. Citā laikā mēs būtu apbrīnojuši šādu skaistum u, taču  t a 
gad m um s ta s  nebija ne prā tā .  Pēkšņi au tom ašīna  nogriezās. T a 
gad mes b raucām  bez ceļa, kra tīdam ies pa ciņiem. Aptvēris, ka 
mēs drīz būsim galā ,  Adrua pavēlēja:

— Tu, M ukasa, a tra isi vaļa  m aisiņu un nostājies vidū, bet mēs 
ar Kalizo — tev abas pusēs. Tiklīdz durvis  atvērsies, lecam laukā.

— Bet kā ar P jēru? — es pa jau tā ju .
Adrua parau s t ī ja  plecus.
— Lai pats  izšķiras. J a  grib bēgt kopā ar m um s — lūdzu. Bet 

es par viņu neatbildu.
A utom ašīna aps tā jās .  Cilvēki, kas sēdēja kabīnē, izkāpa laukā, 

taču  neviens nenāca ta is ī t  vaļā kulbas durvis. «Kā tad,» es a t 
cerējos, «viņi gaida, kad atgriezīsies Tominini.» P jērs ,  kurš visu 
ceļu, ierāvies kakta, vai nu pinkšķēja, vai arī truli vērās  vienā 
punkta, pierāpoja tuvāk un arī palūkojas laukā pa lodziņu.

— Es pazīstu  šo vietu, — viņš nošausm inājās .  — Tominini p a 
tiešām nolēmis nogrūst  mūs bezdibenī. Dzīviem m um s no šejienes 
neizkļūt.

P jē rs  sāka va im anā t  un dauzīt galvu pret kulbas m etāla  sienu. 
Viņš norim ās tikai pēc tam, kad kāds no bandītiem no ārpuses  
piedauzīja pie kulbas un p iedraudēja izrēķināties ar viņu. Adrua, 
m anuprā t,  it nemaz nejuta  līdzi P jē ram  un nedom āja  ar viņu 
noņemties. Adrua tīšām  nepievērsa v iņam  uzm anību, dodam s pē
dējos norād ījum us Kalizo un man. Mēs n o runā jām  par katru  cenu 
turēties kopā. Ja  tas , kas a t ra d ās  m aisiņā, kaut uz desmit sekun
dēm novērsīs mūsu apsardzes  uzm anību, mēs pagūsim  šķērsot 
Jaukumiņu kalna virsotnē un noskriet lejā. Tik īsā laikā neviena 
m ašīna nepagūs  apgriezties  un nobraukt lejā pa stāvo nogāzi.

— Visticamāk, kads no bandītiem metīsies mums pakaļ, — Ad
rua sacīja» — tikai viņiem mūs nepanākt: pēc sportistiem viņi 
neizskatās.

Lai gan  mūsu p lāns nebija diez cik reāls, mēs apspriedām  to 
kādas puso tras  s tundas ,  kam ēr p arād ījās  au tom ašīna, ar kuru 
mēs bijām braukuši agrāk. Pa lodziņu varēja  redzēt, kā no kab ī
nes ar g rū tībām  izrāpās  resnais  Tominini, bet viņam nopakaļ — 
nervozs pusm ūža vīrietis, acīmredzot B anakagali .  Viņš vai ik 
brīdi s laucīja  ar m utautu  pieri un tvars t ī ja  gaisu  gluži ka no 
ūdens izvilkta zivs. Pēc tam  viņi abi ar Tominini p ag ā ja  sāņus 
un sāka kaut ko pārspriest.

— Nu, zēni, — Adrua nočukstēja, — pienācis laiks rīkoties!



Apzinoties briesmas, mute kļuva sausa, drebēja ka trs  nervs. 
Mēs tr i ja tā ,  sasp rindz inā juši  muskuļus, s tāvējām  pie kulbas d u r 
vīm. Es tik kram pja in i tu rē ju  a tra isīto  maisiņu, ka pirksti vai p a 
mira. Kāds slēdza vaļā  durvis.

— Atcerieties, tu ram ies  kopā! — Adrua vēl paguva  nočukstēt. 
Durvis  plaši a tvērās ,  un spoža saules ga ism a iesitās m um s tieši

acīs. Uz mirkli mēs apžilbām, bet tūdaļ durvīs p a rād ī jā s  Tomi- 
nini b ran g a is  augum s. V iņam  blakus stāvēja B anakagali  un četri 
rokaspuiši.

— Te nu ir tavi d raugi,  B anakagali ,  — Tominini ierēcās.
— Es gribu, lai tas  tev noder par mācību uz visu mūžu. Tu re 
dzēsi, kā viņi lidos bezdibeni!

Un tad  Tominini rokaspuiši panāca  uz priekšu, lai izvilktu mūs 
no kulbas. Adrua uzsauca:

— Aiziet!
Cerības, bailes, gaviles — vesela jūtu brāzm a uzbangoja  m anās  

krūtīs, un es iemetu amuletu  viņiem sejā.

BĒG ŠANA

Es gaidīju , ka uzliesmos zilgana liesma, tāda  pati kā tā, kas 
aizbiedēja gorillu, kad Kalizo meta savu amuletu. Ja  arī ne liesma, 
tad kaut kas tikpat efektīgs. Taču ga isā  uzvirm oja vienīgi s a rk a 
n īgs  putekļu mākonītis. Tominini un viņa rokaspuiši sāka klepot, 
šķaudīt un berzēt acis. Neko vairāk  es nepam anīju . A drua izlēca 
no kulbas, viņam  pakaļ es, Kalizo un Pjērs. Mēs drāzām ies prom 
no šīs vietas. Neviens nem ēģinā ja  mūs aps tād inā t.  Tominini un 
viņa puišiem mēs nebijām  prātā , lai gan  izsprukām viņiem no paša 
degunga la . Vienā stiepienā mēs bijām pāri laukum iņam  kalna v ir 
sotnē, nojoņojām  lejā un uzskrējām  nākam ajā  kalnā. S irds m an 
kāpa vai pa muti laukā. Beidzot Adrua ceļmalā pam anīja  krūm āju, 
kur varē ja  atvilkt elpu, nebaidoties, ka mūs tūdaļ kāds pam anīs.  
Mēs nokritām  zemē pilnīgi bez spēka, taču nea izm irsām  vērīgi 
sekot, vai mums kāds nedzenas pakaļ. Lai cik savādi ta s  būtu, 
P jērs  no mums nea tpalika , lai gan  skolā, ko varu  teikt bez kādas 
lielīšanās, mēs tikām uzskatīti par labiem sprinteriem.

— Jožam, ko kā jas  nes, līdz ieraudzīsim robežsargu  nometni, — 
Adrua sacīja, — tad arī nogriezīsimies no ceļa un skriesim pa 
taisno.

— Bet kas noticēs, ka Tominini grib mūs nogalināt?  — es iz
teicu šaubas. — Mēs n eva ram  to pierādīt.

— Robežsargiem jānosū ta  kāds uz aizu, — Adrua atbildēja.



— Ja  Tominini nemelo, v iņš nogrūdis  Valigozi lejā. Iespējams, 
ka šis ir nevis beigts, bet tikai sm agi ievainots. M um s katrā  ziņa 
tas  jāpaziņo.

Kalizo ziņkāri aplūkoja tukšo M anito  m aisiņu, kuru es aizvien 
vēl turēju  sažņ au g tu  sauja.  Viņš izvērsa to uz otru pusi un p a 
ostījis  iesmējās.

— Kas tu r  smieklīgs? — es noprasīju .
— Tā jau  es domāju, — viņš sacīja , aizvien vēl r īs tīdam ies no 

smiekliem. — Šis pulverītis  ir sarkanie  pipari. Es visu laiku g a i 
dīju, ka tu, M ukasa, izplēnēsi gaisā.  Ha-ha-ha! Jā ,  vecā M anito  iz
rād ījā s  gudrāka, nekā mēs dom ājām . Viņa sacīja , ka tu izgaisīsi. 
Tā tas  arī notika. P ipari  pada rī ja  ak lus  tavus  ienaidniekus, un tu 
izgaisi — vism az viņu acīm. Bet es lauzīju  galvu, kāpēc m an ie- 
sū rs tē jā s  acis, kad mēs skrējām  ga ram  šai bandai.

V aļsird īg i sakot, es ju tos piemuļķots. Taču es nepaguvu izteikt 
savu sarū g tin ā ju m u ,  kad A drua a tg ād in ā ja :

— Ejam , zēni!
Mēs nolēmām skriet g a r  ceļu, s lēpdam ies aiz ce ļm alas  kokiem, 

lai no tālienes mūs nevarētu  pam anīt.  Bet, tiklīdz mēs piecēlāmies, 
p a rad ījās  au tom ašīna , un atkal mums va jadzē ja  nogulties. P a s lē 
pušies biezajā zalē, mēs gaid ījām , kam ēr au tom ašīna  pabrauks g a 
rām, bet pēc tam  piesardzīgi, īsiem pārskrējieniem virzījām ies uz 
priekšu. Autom ašīna kuru ka tru  brīdi varēja  parad īt ies  kada p a 
grieziena.

Pusd ienas  sau le  nežēlīgi svilināja . Mūs mocīja slāpes. P irm ā s a 
jūsm a bija pari, un mēs skrējām  ar grū tībām . Man sāka durt sāna , 
un, kad sāpes kļuva neciešamas, Adrua, kas skrē ja  mums pa 
priekšu, iesaucās:

— Es redzu teltis! Neatpalieciet, zēni, nometne va irs  nav tālu!
Saņēm uši v isus spēkus un panākuši viņu, mēs aps ta jām ies  a t 

vilkt elpu. Jā ,  tā bija tā pati robežsargu  nometne, ko mēs bijām 
redzējuši pa kulbas lodziņu, un tag ad  virs  tās  plīvoja karogs.

Pirm o reizi pēc ilga laika mēs sa ju tām  prieka uzbrāzm ojum u, 
bet P jērs , kā redzams, nezināja ,  ko iesākt. Beidzot viņš sacīja:

— Zēni, neturiet uz mani ļaunu prātu! Es zinu, ka m anis  dēļ 
jum s daudz kas bija jāizcieš. Lai arī jūs  esa t p a r  mani sliktās 
domās, tik un tā esmu jum s pateicīgs. Tikai tag ad  mušu ceļiem 
jāšķ iras .  M an uz robežsargu  teltīm ceļš ir slēgts. Robežsargi tū 
daļ izdos mani kriminālpolicijai Kampalā. Patiesību sakot, poli
cija mani meklē ne tikai k o n trab an d a^  dēļ. Ka kon traband is ts  es, 
protam s, jau  esmu iekritis. Tiku vaļā  a r  n au d as  sodu, taču  kopš tā 
laika viņi mani uzmana.



— Kur tu liksies bez mums? — Kalizo norUpējies sacīja , a iz 
mirsis, ka vēl šorīt  P jērs  bija m us nodevis.

— Neuztraucieties, nepazudīšu, — P jē rs  atbildēja. — Paldies 
par visu!

Kadu mirkli viņš vilcinājās, it kā nezinadam s, uz kuru pusi do
ties. Te pēkšņi norībēja šāviens. Mēs nebijām  pam anījuši  au to m a
šīnu. T agad  tā s tavēja  uz ceļa — g andr īz  blakus, un Tominini bija 
pavērsis  šauteni pret mums.

Negaidīdam i, kas notiks tālāk, mēs devām kājām  ziņu. Skrē
jām, kur deguns rāda. Atskatījies ieraudzīju, ka au tom ašīna  m ums 
seko. Mēs bijām aizmirsuši par robežsargu  nometni. Vienīgais 
mērķis bija izbēgt no lodes. Tikai pēc tam  mēs aptvērām , ka a u 
tom ašīna tīšām  cenšas mūs aizvirzīt uz pretējo pusi.

Kalizo divreiz paklupa, nostiepdamies visā garum ā, P jē rs  ar 
mokām tika mums līdz. Es dzirdēju sev aiz m u g u ras  viņa s a ra u s 
tīto elpu.

— Turieties, zēni! — Adrua uzsauca. — A utom ašīna  pari akm e
ņiem netiks.

Mēs saņēm ām  pēdējos spēkus, lai neatpalik tu . P jērs  jau  bija 
gandr īz  m an blakus, kad atkal norībēja šāviens. Viņš nokrita, s a 
ķēris ar roku gūžu.

— Palīdziet! — es pasaucu draugus.
Adrua atgriezās , mēs pacēlām  P jēru  no zemes un, satvēruši 

zem padusēm, izvilkām no apšaudes  joslas. S kaid rs  bija vienīgi 
tas, ka tadā  bruņurupuča  ga itā  mēs nekur tā lu  netiksim. Taču 
skriet, velkot līdzi P jēru, nebija iespējams. Tad A drua uzvēla 
viņu sev plecos.

M otora troksnis  aiz m uguras  apklusa, taču, zinādam i, ka To
minini v a jā šan u  nepārtrauks, mēs spītīgi soļojām uz priekšu.

Adrua lika mums apiet pam atīgu  līkumu, pēc tam, atgriezušies 
pa to pašu ceļu, mēs sakām  kāpt lejā no kalna. Tas  bija mazliet 
zemāk par to vietu, no kurienes Tominini bija ra id īj is  savu pirmo 
šāvienu. Mēs atkal ieraudzījām  telšu nometni un devāmies uz to. 
Pēkšņi Adrua, kas aiz nogurum a vairs  tikko bija spējis pavilkt 
kajas,  sāka iet p latā ,  drošā solī, it kā nestu nevis P jēru , bet mazu 
bērnu. Es nevarēju vien nobrīnīties: kur viņam radies tād s  spēks?

Kad mēs nonācām  kalna  pakājē, nometne jau  bija t ikpat kā ar 
roku aizsniedzam a. Gan ceļš, kas veda uz turieni, gan cilvēki pie 
teltīm — viss bija redzam s kā uz delnas. Šķiet, vajadzē ja  tikai 
viņus pasauk t — un viņi atsauksies, Taču skriedami mēs bijām 
tik ļoti pārguruš i un rīkles tā izkaltušas, ka robežsargi m ūs n e sa 
dzirdēja.

Adrua ar sm ago nastu  jau paspēra pirmos soļus pa ceļu, kas



veda uz nometni, kad pēkšņi, kur radušies, kur ne, p a rād ījās  divi 
Tominini rokaspuiši. Mēs ar Kalizo neapspriedušies m etām ies v i
ņiem virsū. Pro tam s, cīkstēties a r  viņiem m um s nebija pa spē
kam — mēs tāp a t  tik tikko turējām ies uz kājām  — , taču kaut kāda 
nojauta m um s lika a izturēt bandītus, kam ēr A drua aizskries līdz 
nometnei. Mēs ieķērāmies viņos kā dadži. Bandīti  g rūda  mūs 
nost, sita, bet mēs atkal un atkal m etām ies viņiem virsū, n e ļau 
dami viņiem paspert ne soli, kam ēr A drua nozuda aiz pagrieziena.

Mūsu spēki nebija vienādi. V ispirm s nokritu  es, pēc tam  — K a
lizo. Bandīti  tūdaļ aizvilka mūs nost no ceļa — uz turieni, kur 
slēpnī stāvēja au tom ašīna . Kulbas durv is  bija viesmīlīgi atvērtas, 
un mūs ar nepacietību gaid īja  pats  Tominini. Mēs vēlreiz izmi
sīgi m ēģinājām  izrauties, kad a tskanē ja  barg i uzkliedzieni un seši 
kareivji pieskrēja pie furgona. Zaudēdam s sam aņu , es ieraudzīju 
aiz niknuma pārvērsto  Tominini seju. Viņš rāvās  lauka no robež
sargu  rokām.

ATKAL KAMPALĀ

Es pam odos tum šā teltī. P a r  m anu gultu  bija noliekušies k a ra 
vīri. Kalizo sēdēja uz o tra s  g u ltas  un kaut ko dzēra no em aljē tas  
krūzes.

— Ka tu jūties? — ja u ta ja  kāds no robežsargiem.
— Gribu dzert, — es atbildēju.
Viņi iesmējās un sniedza m an tādu  pašu krūzi a r  karstu  tēju.
— Kur Adrua un P jērs?  — p a jau tā ju  Kalizo.
Atbildēja robežsargu  virsnieks:
— Jū su  d rau g s  mielojas ēdnīca. V isdīvainākais ,  ka viņš sa l īdz i

nājum ā ar jum s ir lieliskā formā. Šejienes ā rs ts  nevar saprast ,  
kads tam  iemesls. Jū su  draugs ,  viņu, kā liekas, sauc Adrua — 
s tās ta  kaut kādu b rīnum stās tu  par burves doto m aisiņu. Tur bi
jis kaut kādu zāļu un sm alkam  cukuram  līdzīgas vielas s a ja u 
kums. Norijis pulverīti un it kā piedzimis no jauna.

Ārsts mulsi paberzēja  zodu un sacīja:
— Daži no šiem burvjiem vai dziedniekiem ir lieli gudrinieki. 

Ja  mēs varētu  p ierunāt viņus izpaust m ums sav u s  noslēpumus! 
Nekādu burvestību viņu dziedniecībā nav. T au tas  medicīnai itin 
labi p az īs tam as  dažādu  zāļu ārstn iec iskās  īpašības.

M an ā trāk  gribējās  kau t ko uzz inā t par Tominini un viņa b a n 
du, un, lūk, ko pas tās t ī ja  robežsargu  virsnieks.

Tiklīdz A drua atstiepis P jēru  uz nometni un pas tās t ī j is  par no 
tikušo, vairaki robežsarg i s te igšus  vien devušies g lāb t mūs no



bandītiem. Viņi saņēm uši ciet Tominini ar visiem viņa rokaspu i
šiem un nogādā juš i  viņus nometnē. Mēs ar Kalizo bijām bez s a 
m aņas, un mūs vajadzējis  nest uz rokām. Kamēr robežsargi iz sau 
kuši no K am palas  policistus, kuriem bija jāa izved  bandīti, Adrua 
pavadījis  k a rav īrus  uz vietu, kur Tominini g ribēja  izrēķināties ar 
mums. Valigozi gulējis  k rau ja s  pakājē. V iņš bija dzīvs, lai gan  
pam atīg i apdauzījies. Viņš tūdaļ aizvests uz slimnīcu ar a rm ijas  
san itā ro  mašīnu. P jē rs  paga idām  atrodoties nometnē. Ārsts izņē
mis lodi no viņa gurna . Policisti gribējuši pie viena paņem t arī 
Pjēru.

— T agad  policija bez g rū t ībām  uzies Tominini fnidzeni. Do
māju, ka tu r  a trad īs  gan  zeltu, g an  d im antus. Bet jūs, zēni, esat 
izdarījuši labu darbu, — virsnieks pabeidza savu  s tās tī jum u.

Taču mūsu s tās ts  ar to vēl nav  galā .  A tbraukuši a rm ijas  m ašīnā 
uz Kampalu, tieši uz policijas pārvaldi, mēs sīki jo sīki izs tās tī jām  
visu par saviem piedzīvojumiem kaut kādiem cienījamiem vīriem. 
Viņi kau t ko a tz īm ēja savos  bloknotos. Bet pēc tam  mēs ilgi r u 
n ā jām  ar policijas galveno inspektoru. Viņš iz turē jās  daudz vien
kāršāk  neka daudzi citi, kas nodarbo jās  a r  mūsu lietu, ja neskaita 
robežsargu  virsnieku.

Mēs pagaudam ies  inspektoram , ka nevarēsim  mācīties, jo mums 
vairs  nav  ar ko sam ak sā t  skolasnaudu. Viņš uzm anīgi mūs uz
klausīja . Pēc tam, a izsū tījis  visus pārējos  uz o tru  istabu, p iezva
nīja pa telefonu uz izglītības m inistriju .

Beigu beigās m um s visiem trim  kā a ta lgo jum u piešķīra s t ipen 
dijas, lai mēs varētu  iegūt vidējo izglītību.

— Jū s  esa t  to pelnījuši, zēni, — galvenais  inspektors sacīja, 
kad viņam  cits caur citu pateicāmies. — Es zinu, ka jūs  labi m ā 
cīsieties un darīsiet godu mūsu valstij.

Skola m ūsu piedzīvojums sacēla lielu ievērību. D raugi lasīja 
par mūsu piedzīvojumu avīzēs, un pat skolotāji raudzījās  uz m ums 
tā, it kā ag rāk  nebūtu redzējuši. Atzīstos, ka m an no s lavas  pat 
mazliet sareiba galva. Kādu dienu direktors izsauca mani uz savu 
kabinetu un sarā ja .

— Tu lieliski ķer kon traband istus ,  M ukasa, — viņš sacīja , — bet 
ta s  nenozīmē, ka skolā tu vari slaistīties! Dodies atpakaļ uz klasi 
un s trādā .  D iezgan dižoties!

Un tad  Adrua, Kalizo un es atkal kļuvām par parastiem  skol
niekiem. Tiesa, mēs mācām ies pēc labākās s ird sapz iņas  un d až 
dien, kad kabatā  nav  ne g raša ,  ar sm aidu atceramies, cik daudz 
zelta m um s kādreiz bija.



ALEKSS LA GUMA, 
dienvida!rikāņu rakstnieks

KAFIJA CEĻĀ

Viņi pabrauca  g a rām  m aisa  laukiem un tag ad  joņoja  pa ceļu 
cauri n epā rska tām am , zemam  pustuksnesim , kas  bija izra ib inā ts  
sarkanbrūn iem  klānum iem  un ieplakām. Dienvidu virzienā zeme 
bija k lā ta  zemiem, dzelkšņainiem  krūmiem un izska tī jās  pēc n e 
tīr īta  paklāja . Bet tā lu m ā pa labi tikko ja u ša m a jā  r īta  vējiņa 
kā negribēdam i griezās ūdens sūkņa m etāla  spārni,  it kā sūknis



n upat būtu pam odināts  un piespiests veikt sm agu darbu  — pum 
pēt ūdeni no liesās zemes.

A utom ašīna joņoja pa asfa ltu  lielā ā trum ā; pagriezienos kauca 
riepas.

— Gribu vēl vienu sviestmaizi, — aizm ugurē  no saiņu un 
ceļasomu kaudzes a tskanē ja  Zeidas balss.

Viņai bija seši gadi, un gara is ,  nogurd inoša is  ceļojums viņu 
pam atīg i nokausēja , interese par apkārtn i  viņai sen bija zudusi, 
un pašlaik, laiski a tla idusies  pret spilvenu, viņa nopievērsa uz
m anību ne sau les  izdedzināta jam  gravām , ne arī nīkulīgajiem, 
zemajiem kociņiem.

— Sviestm aizes ir kārbā. Tu taču vari paņem t pati, — sacīja 
sieviete pie stūres, n ea trau d am a  skatienu no ceļa. — Rej, vai tu 
gribi vēl?

— Nē, es esmu jau  paēdis, — sac īja  zēns, kas sēdēja viņai 
blakus, cieši vērodam s cauri s tik lam  dzeloņstiepļu aizžogojumu.

— M am m īt, vai vēl tā lu  līdz Keiptaunai? — sviestmaizi koš
ļādam a, vaicāja  Zeida.

— Rīt pret vakaru  būsim tur.
— Vai tē tis  mūs saga id īs?
— Protam s.
— Skat, kur aitas! — Rejs ierunājās.
Logam g a ram  slīdēja  fermas, līdzīgas  cita citai kā domino 

kauliņi, un ēkas, kas bija izkaisītas  pa izdegušo, rudo nogāzi.
M āte bija vadījusi au tom ašīnu  visu nakti un ju tā s  nogurusi. 

No putekļiem un sm iltīm  acis viņai bija sasa rkušas .  Viņi a p s tā 
jās, lai mazliet atpūstos, tikai vienu reizi — vēlu v ak a rā  — un 
nobrauca m ašīnu  tieši ceļa m alā  netālu  no kādas p ilsētiņas, kurā 
nedrīkstē ja  pār la is t  nakti, jo v isas  viesnīcas bija dom ātas  tikai 
baltajiem. V ispār pilsētās, kurām  viņi brauca cauri,  dzīvoja tikai 
baltie; pārējie, izņemot m ājkalpo tā jus ,  mita nožēlojamos g ra u s 
tos aiz p ilsētas robežas. Bet viņiem šai apvidū nebija neviena 
paziņas.

Šodien r ī tausm ā m āte ju tā s  p ag a lam  nogurusi un nikna, tomēr 
cen tās  bērniem savu noskaņojum u neizrādīt.  Tūlīt pēc pusnakts  
viņi atkal devas ceļā: bērni mierīgi gulēja, bet viņa vadīja  m ašīnu 
visu atlikušo nakti.

T agad  viņai neciešami sapēja  galva, un, kad Zeida jau ta ja :  
«Mammīt, vai es drīkstu vēl apēst pīrādziņu?» — viņa noskai
tusies iesaucās:

— Ak dievs! Tu taču ļoti labi zini, kur tie ir, ņem un ēd!
A inava slīdēja g a rām  gluži kā kinolentē, kas pala is ta  pretējā



virzienā, — sārti  brūna , dze ltensārta ,  rožaina. Visur reti k rūm āji 
un laukakmeņi.

A ustrum pusē skatienam  atk lā jās  milzīga, kaila klints, kas  ne
gaidot izslējās no izkaltušās  zemes līdzīgi milzīgai mēļi p u rp u r
sār ta i,  k ā r ta in a i  tortei un ko virspusē greznoja  šokolādes k rāsas  
akmeņi. A utom ašīna  a iz traucās  pa g ran tē tu  ceļa posmu, un ga isā  
pacēlās sār ti  putekļi gluži kā trako joša  u g unsg rēka  dūmu 
aizsegs.

Kāds putns a r  g a ru  asti la idās  m ašīna i pakaļ, nea tpa likdam s 
no tās  un viegli s l īdēdam s virs k rūm ājā  g a r  ceļa malu.

— M am m īt, skaties, cik jocīgs putns! — iekliedzās Rejs, spiez
dam s degunu pie putek ļa inā  stikla.

M āte  nepievērsa uzm anību sa jū sm in ā ta jam  dēlam, pū lēdam ās 
drusku a ts lāb in ā t  sasp ringum u, pie tam  bez; dom āšanas ,  tomēr 
prasm īgi sp iezdam a pedāļus.

Viņa dom āja, ka droši vien bijis labāk  b raukt a r  vilcienu, taču 
Billijs a traks tī ja ,  ka viņam esot ļoti va jad z īg a  au tom ašīna ,  jo 
bez tās  g rū ti  visur pagūt.  V arbūt K eiptaunā veiksies labāk, viņa 
domāja. G alva viņai jopro jām  plīsa vai pušu no sāpēm, un viņa 
vadīja  m ašīnu  autom ātiski, vienīgi vēlēdam ās, kaut ā t rāk  beigtos 
šis p re tīga is  ceļojums.

— Es gribu kafiju, — teica Rejs un pastiepa roku pēc termosa, 
kas bija tīkliņā.

Zēns jau  bija diezgan paaudzies un varēja parūpeties pats  
par sevi.

— Dod m an ar ī  kafiju, — no ceļasomu kaudzes a tskanē ja  m a 
zās Zeidas balss.

— Neesi tik r ij īga,  — teica Rejs, — no tevis tik vien dzird 
kā — dod, dod, dod.

— Es nem az neesmu rijīga, es tikai gribu mazliet kafijas, — 
sacīja aizva inotā  Zeida.

— Tu jau  dzēri no rīta.
— Bet es gribu vēl.
— Esi g an  tu r ij īga, r ij īga, jā!
— Bērni, — bilda m āte  nogurusi,  — bērni, beidziet ķīveties!
— Viņš p irm ais  sāka. — Zeida uzm eta lūpu.
— Izbeidz, izbeidz! — m āte  iekarsa.
Rejs noskrūvēja term osa vāciņu, izvilka korķi un ielūkojās 

iekšā.
— M amm, tu r  ir tukšs, — viņš sacīja , — nav ne lāsītes  k a 

fijas.
— Ļoti žēl, — m āte  nom urm ināja .



— Es gribu dzert, — iečinkstējas Zeida, — es gribu kafiju.
— Labi jau, labi, — m āte  noteica sagurusi ,  — bet tev v a ja 

dzēs drusciņ paciest, nopirksim kafiju kaut kur pa ceļam. P a 
gaidi mazliet, jā?

Saule rēgo jas  pie p lakana jām , zila jām  debesīm ka vara  k rāsas  
tra ips ,  un visa ieleja, dze ltenbrūna, sausa  kā m ilzīga apceptas 
m aizes  šķēle, tr īsu ļo ja  sve lm aina jā  dūm aka.

Pēdējiem spēkiem tnate vadīja  m ašīnu , dom as viņai juka  un 
galvā  k laudzēja  kā izžuvušā valriekstā .

Zem acīm aiz tu m ša jām  saules  brillēm iegūlās sār ti  loki, mel
n īgsnējā ,  ska is tā  indietes seja sakritās ,  nervi sa sp r in g a  un s a 
vilkās kā s t īgas ,  kas var p ār trūk t  no visniecīgākā pieskāriena.

M otoram  rēcot un dunot, jūdzes kā lidot aizlidoja: a izm ugurē  
palika p lakans, izdedzis līdzenums, putekļu k rā sas  pauguri,  izžu
v ušas  m āla inas  g ra v a s  un zemas kalnu grēdas.

G ana būcenis gluži kā noklīdusi avs  bija vientulīgi sakņupis  
sau les  apsveilē tā  kalna pakājē. Laiku pa laikam, dodam ās uz 
ziemeļiem, pretī t rau cās  m ašīnas , spalg i svelpjot un apdvešot vi
ņus a r  k a rs ta  ga isa  plūsmu. Sp ilg tā  sau les  g a ism a viļņojās un 
trīsu ļo ja ,  it kā ga iss  v isapkār t  kūsātu.

— Es gribu kafiju, — Zeida niķīgi a tkār to ja ,  — mēs šodien 
nem az neesam  dzēruši kafiju.

— Mēs nopirksim  kafiju, — inate m ierināja ,  — mēs nopirksim 
kafiju, kolīdz ieraudzīsim  kādu kafejnīcu, bet t ikmēr paklusē, 
apēd vēl vienu sviestmaizi.

— Es negribu  sviestmaizi, es gribu kafiju.
Viņi pabrauca  g a rā m  nelielai palejai, kura bija sab līvējušās  

p u ssag ra u ta s  būdas, līdzīgas sa lauz tiem  klucīšiem, un vesels bars  
netīru , b rūnu  bērneļu, izšāvušies laukā no ap jum tā  aitu aploka, 
kliegdami, rokām m ādam i, m etās  uz ceļa malu. Rejs smiedamies 
pam āja  viņiem pretī, un  viņi izzuda skatienam . Mirkli braucēju  
acu priekšā pazibēja  vēju nospodrinā ta is  ūdens sūkņa m etāla 
balsts, un tad  ar ī  ta s  izzuda.

Trīs m elnādain i vīri zosu gā jienā  tik tikko vilkās g a r  ceļu, 
raudzīdam ies uz priekšu nez inām ajā  nākotnē. Kaut ari laiks bija 
kars ts ,  viņi bija ietinušies vecās, ne t īrā s  seg ās  un dziļi ga lvās  
uzm aukuši no sk ran d u ša s  filca cepures. Ceļinieki n em āja  b raucē
jiem, kad tie joņo ja  g arām , bet nea tla id īg i  soļoja pretī savam  
mērķim.

A utom ašīna , piebremzējusi pie tē rau d a  van tīs  iekārta tilta , aiz- 
r īb ināja  pāri izžuvušai akm eņainai upītes gultnei. Putnubiedēk- 
lim līdzīgs g an s  uzraudzīja  dubļos m elnas  novār tī ju šās  aitas, 
kas k la iņā ja  s ta rp  laukakmeņiem, p lūkdam as rū sg an u  zāli.



Viņi pabrauca  g a rām  krāsa ino  lokācija i1, tad  melno lokācijai, 
kur m ala  un dēļu būceņi bija izkaisīti pa b rūngano  nogāzi gluži 
kā izbalējuši spēļu kauliņi. S ta rp  būceņiem kustē jās  mazi cilvē
ciņi un suņi, tik sīki kā skudras.

Uz n āk am ās  nogāzes  a r  baltiem oļiem bija izlikts p ilsētiņas 
nosaukum s. A utom ašīna  pabrauca  g a rām  preču nojumēm pie re 
zerves dzelzceļa līnijām  — blakus aplokos drūzm ējās  a i tas  —, 
pēc tam  p ā rd rāzās  pāri pārbrauktuvei un a tkal nesās  pa šoseju. 
Viņiem pretī g ad ī jā s  kāds k rā sa in a is  uz divriteņa, pēc tam  viņi 
lēni pabrauca  g a rām  pelēkbrūnai s tac i jas  viesnīcai un pardotavu  
rindai. Aiz izbalē juša žoga holandiešu koloniju stila celta hoteļa 
priekšā pie gald iņ iem  sēdēja un dzēra kāds  ducis balto sasā rtu -  
šām, vēja ap rau tām  sejām . S tāvvietā pie pārtikas  preču veikala 
g a r  putekļaino, g ran tē to  ceļu s tāvē ja  au tom ašīnas :  netīri vieglie 
automobiļi, sag rabē juš i  pikapi un autofurgons. Vecs m ula ts  ar 
niedru slotu s laucīja  ietvi, un izklausījās, it kā šņāk tu  gaze, jo 
ņiem izp lūzdam a no caurules.

Divi baltie puiši, sār tva idž i,  gaišiem  matiem, ģērbušies haki 
k rāsas  kreklos un šortos, blenza uz garam braucošo  autom ašīnu. 
Viņu acis iedzirkstījās  naidā, tiklīdz viņi ieraudzīja  m elnīgsnējo  
sievieti t īra jā ,  ja u n a jā  automobilī, kura hrom ētās de ta ļas  la is t ī
jā s  zem p lānās  ceļa putekļu kārtas .  M ašīna  n eap s tād am ās  brauca 
pa sarkano ,  g ran tē to  ielu, pam ezdam a aiz sevis nelielu putekļu 
mākuli.

— M am m īt, kā sauc šo pilsētu? — vaicā ja  zēns.
— Nezinu, — m āte  atb ildēja  nogurusi, tomēr priecādam ās, 

ka beidzot v ar  piebremzēt. — Kaut kāda pilsētiņa.
— Bet ko d a ra  ta s  onkulis? — jau tā ja  Zeida, pieplakusi pie 

loga.
— Kur? Kāds onkulis? — Rejs pagriežas.
— V iņš jau  ir a izgā jis ,  — sacīja  meitenīte, — tu pārāk  ilgi 

tūļājies. M am m īt, vai mēs nopirksim  ta g a d  kafiju?
— Es dom āju, ka jā, — m āte  atb ildēja . — Uzvedieties, kā 

pieklājas, un jūs  dabūsiet kafiju. V arbū t jū s  g r ib a t  kaut ko
vēsāku?

— Nē, — noteica zēns, — pēc tā vēl va irāk  gribēsies dzert.
— Es gribu daudz kafijas  un d audz  cukura, — Zeida tērgā ja .
— Labi, — m āte  ap tu rē ja  v iņas  vārdu  plūdus, — bet tag ad  

tik daudz nepļāpā.
Priekšā neapbūvētā  laukum a v iņā galā  bija red zam a kafejnīca. 

Pie tās  uz ietves zem aizēnotajiem  logiem s tāvēja  gald iņ i un

1 Lokdcija — ra jons ,  kas  ie rād īts  a fr ikan iem  D ienvidafr ikas republikā.



krēsli, kas bija dar inā ti  no m etāla  caurulītēm . Fasād i greznoja 
kokakolas reklām a un koši izkrāso tā  ēdienu karte. Svītro ta  
audekla ju m ts  a iz sa rg ā ja  g a ld iņus  no saules. P re t  tukšo laukumu 
vērs ta jā  kafejn īcas s ienā bija neliels lodziņš, pie kura  apkalpoja  
neeiropiešus. Daži krasain ie  un afrikāņi noziestās, apd ilu šās  d rē 
bēs drūzm ējās  putekļos pie lodziņa, pūlēdam ies ielūkoties ta ja  
iekšā. Viņu ga lvas  sask ā rās ,  se jas  sa sp r in g a  gaidās.

Sieviete p iebrauca pie kafejnīcas un ap tu rē ja  au tom ašīnu  tieši 
pie ieejas. Kafejnīcā skanē ja  radio, ža lūz i jas  spodri mirdzēja.

— Iedod m an termosu, — sieviete sacīja  un, paņēm usi to no 
dēla rokām, nospieda durv ju  rokturi. — T agad , bērni, pasēdiet 
mierīgi, es drīz būšu a tpakaļ.

V iņa a tvēra  durtiņas ,  izkāpa no m ašīnas ,  brīdi pas tāvē ja  uz 
ietves, juzdam a, cik patīkam i a ts lāb s t  kāju muskuļi. Tad p a s ta i 
pījās, pārdzīvodam a g an d r īz  vai svētla im īgu  tīksmi, tomēr galva 
aizvien vēl s tipri sāpē ja ,  un ta s  sabo jā ja  v iņas  garastāvok li .  Acu
m irk līga is  prieks izzuda, sm adzenēs  a tkal sāka  klaudzēt, viss 
ķermenis no ja u n a  sa sp r in g a  kā s tingri  uzvilkta atspere. Viņa 
iz līdzināja  e legan tā ,  dze ltenbrūnā  kostīma krokas, bet žaketi 
a ts tā ja  neaizpogātu . Ar term osu rokās viņa šķērsoja ietvi un, 
izlocīdam ās s ta rp  p las tikā tu  mēbelēm, iegāja iekšā.

Kafejnīcā bija vēss, v itr īnās  aiz stik la  gulēja konservu kārbas 
un pac iņas  gluži kā eksponāti fu tū ris t iskās  m ākslas  muzejā. No 
m ugurpuses  p lūda ceptu kartupeļu  sm arža, čurkstē ja  sviests. Uz 
p laukta  zuzēja elek tr iska is  ventila tors,  bet pie dibensienas bija 
p iem etušās d ivas niķelētas tvertnes: viena tējai, o tra  — kafijai.

V ienīgais kafejnīcas apm eklē tā js  bija m azs balta is  zēns sau lē  
izbalējušiem matiem, nobriedušam  ābolam  līdzīgu seju un p uņ
ķainu degunu. Viņš bija ģērbies s am az g ā tā  k a tūna  kreklā, haki 
k rā sas  biksēs, bet v iņa ne tīrās  basās  kājas,  ko k la ja  p ā r s p rā g u 
šas  tu lznas , bija dzeltenbālas.  L ipīgām , sā r tām  lūpām  sūkādam s 
ledeni uz kociņa, viņš pētīja stiepļu pinum a s tendā izlikto veco 
žurnālu  sp ilg tos  vākus.

Aiz stikla letes a r  trim  sulu traukiem  sēdēja drukna  sieviete 
zaļā  kleitā un, nepievērsdam a ne v ism azāko uzm anību  afrikā
ņiem, kas  lūrēja  pa lodziņu, pārlūkoja rēķinu kaudzīti. Viņa sē 
dēja  plecīga, resna, s a sā r tu šu  seju, it ka nupat butu apš ļāk ta  ar 
spēcīgu smilšu strūklu. Viņai bija neglīti, nokārušies vaigi, izspī
lēti vaigukauli,  līks deguns, kas s lē jās  s ta rp  blāvām, pelēkām 
acīm, sa l ta  un ļauna, sp rau g a i  līdzīga m ute gluži kā ķirzakai un 
sausas,  s a p la isā ju ša s  lūpas.

Viņa pacēla galvu, kaut ko noburkšķēja, bet, ieraudzījusi tu m š



āda ino  sievieti, mirkli apjuka, likās — tūlīt  viņai acis izsprāgs 
no dobumiem, bet p lān ās  lūpas, g ra s īd am ās  izgrūst  lam uvārdu  
krusu, locījās kā divi tārpi.

— Vai jū s  butu tik la ipna un ielietu m an kafiju šai term osā? — 
teica ienākusī sieviete.

B ārm ene neizturējusi pēkšņi iebrēcās tā , it kā pret akmeni kāds 
būtu pretīgi nošņ irks tina jis  dzelzi:

— Kafiju? Ak žē līgais  dievs! N olādēta k rasa inā  atvilkusies! — 
Acis na idā  slīdēja pa skaisto, nogurušo  indietes seju, m oderna
jām , tu m ša jām  acenēm, eleganto, dzeltenbrūno pilsētniecisko ap 
ģērbu. — Kūliji, kafer i1 un holentoti ga ida  paga lm a , — viņa 
bļāva. — Vai tu to nezini, p re tīgā  m aita ,  bet vēl, rau, runā 
angliski!

J au n ā  sieviete p la tām  acīm pavērās  bārmenē, nodrebēja, un 
pēkšņi viņā kaut kas pārtrūka, it kā no d ro š in ā tā ja  būtu p asp ru 
kusi līdz ga lam  uzvilkta atspere, un, p re tīgum ā izkliegusi: «Baltā 
p lukata, tu pati esi kūlijene!» — viņa, n eap jēgdam a, ko dara, 
trieca termosu ba lta jā  sievietē.

Termoss lidoja, ap rak s t īd am s ga isa  loku, un, iekams bārmene 
paguva  izvairīties, ietriecās viņai pierē un, atlēcis a tpakaļ,  d ru m 
slās sašķa id īja  stikla vitrīnu.

Sieviete aiz letes iespiedzās, piespieda roku pie as iņo jošās  b rū 
ces virs  uzacs un salīgo jās .  Zēns nom eta ledeni un k liegdams 
izdrāzās  uz ielas. Melno sejas, kas vērās lodziņā, parbīlī sas tinga .  
M ate pagriezās  un sa trac in ā ta  izskrēja no kafejnīcas. Niknumā 
pārvērs tu  seju viņa šķērsoja ietvi un s trau ji  a tvēra au tom ašīnas  
durvis.

Afrikāņi, kas  vēl pirm s mirkļa bija lūrējuši pa lodziņu kafej
nīcā, d rūzm ējās  ceļa m ala  un cieši vēroja, kā sieviete iekāpj 
automobilī un iedarbina motoru. Viņa s trau ji  piedeva gāzi, rokas 
sažņaudza  stūri tik spēcīgi, ka caur bruņo ādu izspiedās dzel
tenie kauliņi. Pēdīgi viņa m azliet a tguvās, a tbrīvojās  no sa sp r in 
gum a, sam az in ā ja  ā trum u un atkal ju ta  nāvīgu  nogurum u. Viņa 
jau  bija izbraukusi no pilsētas, bet bērni jopro jām  klusēdami 
nea tla id īg i viņu vēroja, saprazdam i,  ka noticis kaut kas  n epa tī
kams. Galu  g a lā  Rejs saņēm ies jau tā ja :

— M am m īt, tā tad  kafijas  nav? Bet kur ir mūsu termoss?
— Nē, kafijas  nav, — m āte  a ttrauca ,  — un es baidos, ka bez 

tās  m um s vajadzēs  iztikt.

1 Kaferis (a rabiski  — netic īga is  ) D ienv idafr ikas  republikas baltie  rasisti  
š a jā  n ic īga jā  v ā rd ā  u z ru n ā  afrikāņus.



— Gribu kafiju, — iečinkstējas Zeida.
— Esi prā tiga! — sieviete sacīja  apvalditi.  — M am m īte  ir 

nogurusi, un, lūdzu, neniķojies!
— Vai tu term osu pazaudēji?  — Rejs interesējās.
— Apklustiet, apklustiet! — m āte  pavēlēja, un bērni nebilda 

vairs  ne varda.
Viņi brauca cauri nomalei, g a rām  putekļiem klātai degvielas 

stacijai,  kuras  priekšā gluži kā sargposteņ i bija sar indo jušies  
glīti benzīntanki ar š ļūtenēm , pabrauca g a ram  cilvēkam ar mil
zīgu zaru nas tu  uz galvas, un beidzot a izm ugurē  palika šī m az
pilsētas nomale: nobals inatu  budu puduris, vistas, kas ra k ņ ā jā s  
pagalm os, sašķiebusies nojum e aitu c irpšana i  a r  ne t īra s  vilnas 
ķīpu kaudzēm. P ā r  žogu pārliecies, viņus ar skatienu pavadīja  
kāds vīrietis.

Ceļš atkal iegriezās izdeguša jā ,  dze ltensārti  b rūna jā  zemē, pē
dējie zaļie kociņi a tk ap ās  aizvien tālāk  un tālāk. Saules  stari 
gluži kā rēgi locījās un lēkaja v ienm uļajā  līdzenumā, bet riepas 
tikko dzirdam i švīkstēja pa melno, nokaitušo  asfaltu .  Priekšā 
joņoja citi automobiļi, bet sieviete pat nepūlē jās  tos panākt.

— Vai tē tis  v izinās mūs m ašīnā?  — Rejs p ār trauca  klusumu.
— Pro tam s, es zinu, — Zeida pārliecināta  sacīja. — M an šī 

m ašīna  patīk  labāk nekā tēvoča Aika.
— Toties viņš m ūs bieži vizināja , — Rejs a tb ildēja  un pēkšņi 

sa trukas . — Re, a tkal ta s  pats  jocīgais  putniņš!
— M am m īt, vai vēlāk m um s būs kafija? — Zeida nevareja  

nociesties nepa jau tā jus i.
— Iespējam s, mīlulīt, nomierinies. G an  jau, — teica mate.
Abpus ceļa, tap a t  kā pirmīt, zibēja izkaltusi, putekļiem klāta

ainava.
P riekšē jās  au to m aš īn as  pa lēn inā ja  gaitu, arī māte spieda vieg

lāk gāzes pedāli.
— P askatie ties  uz šo kalnu, — Rejs iekliedzās, — tas  ir līdzīgs 

cilvēka sejai!
— Vai tā ir īsta seja? — Zeida jau tā ja  ielūkodamās.
— Ir gan  muļķe, — Rejs noteica, — kā gan  šis kalns  var būt 

īsta seja? Tas ir tikai līdzīgs sejai.
Priekšējā m ašīna  kus tē jās  pavisam  lēni, un māte, izbāzusi 

galvu pa logu, ieraudzīja , ka uz šosejas  radies sas trēgum s. Ceļu 
bija a izšķērsojis neliels policijas au tofurgons «Landrover» ar 
rupju stiepļu pinum u logam un prožektoram  priekšā. Tieši fu r
gonam  pretī šķērsām  ceļam s tāvēja  o trs  noputējis  automobilis. 
S ta rp  abiem bija izveidojusies sp rau g a ,  pa kuru varē ja  izbraukt



tikai viena m ašīna. Pie šī autom obiļa  sp ā rn a  bija piespiedies 
policists haki k rāsas  kreklā, biksēs un formas cepurē a r  €Sten» 
s is tēm as  au tom ātu  k au ja s  gatav ībā . O trs  kārtībnieks sēdēja pie 
s tūres ,  bet treša is  policists s tavēja  sp rau g ā  un, tikai uzmanīgi 
nopētījis  automobiļu vadītā jus ,  ļāva braukt tiem tālāk.

Priekšēja is  automobilis a p s tā jā s  sp rau g ā .  Policists uzm eta acis 
vad ītā jam , pakāpās  a tpakaļ un pam eta  a r  roku. A utom ašīna iedū
cās, sakus tē jas  un a izdrāzās .

Policists p ievērsās nākam aja i  m ašīnai,  pacēla roku, bet sie
viete pie s tū res  ju ta ,  kā piepeši sak  dauzīties  v iņas  sirds. Viņa 
nobrem zēja un gaid īja ,  sa trauk ti  vērodam a, ka viņai tuvojas  haki 
k rā sa s  stāvs.

Polic ista seja bija jauna ,  sarkani iedegusi kā visiem šeit, un 
to a iz sa rg ā ja  no saules m irdzošs form as cepures nags. Lūpās 
ro tā jā s  tikko jau šam s  smaids, tu rp re tī  acis vērās salti kā divas 
cietas g ran īta  šķembas.

Pie jo s ta s  viņam k a rā jā s  m aksts  ar pistoli. Viņš pienāca pie 
m aš īnas  un, pagriezies pret biedriem, uzsauca:

— Liekas — tā ir viņa!
Policists ar au tom ātu  izslējās, taču palika s tāvam  uz vietas. 

P irm ais  policists, aizvien vēl sm aid īdam s, sacīja:
— Tieši tevi mēs gaidām , bet tev laikam ne p rā ta  neienāca, 

ka viņi zvanīs.
Bērni sēdēja kā pam iruši, bailēs iepletuši acis.
— Ko tas  viss nozīmē? — jau tā ja  māte, kāpdam a āra no 

m ašīnas.
— Tā jau  nu nezini, ko ta s  nozīmē! — policists viņu p ā r 

trauca  un, a r  skatienu nom ērījis  no g a lv as  līdz kājām , izmeta:
— Un tā, skais tu līt  b rūna jā  kostīmā un tu m ša jā s  acenēs, tu esi 
apcie tināta .

— Es vaicāju jums, ko ta s  nozīmē! — sieviete atkārto ja .
Balsī ja u tā s  nevis sašu tum s, bet vienīgi bailes par bērniem.
— Tas nav  svarīg i, drīz tu visu dabūsi zināt, — vienaldzīgi 

a tc ir ta  policists, — tu acīm redzot esi no tiem dumpiniekiem, kas 
allaž ta isa  nekārtības. V ispār pietiek p ļāpāt,  — policists blenza 
viņā savām  ledusauksta jām  acīm, — griezies apkārt,  tikai ne
iedomā izs trād ā t  kādu num uru, vai dzirdi?

Policista balss  skanē ja  valdonīgi un draudīgi.
— Kur jūs vedīsiet mūs? M an jāa izved  bērni uz Keiptaunu!
— Tas uz m ani neattiecas,  — policists viņu par trauca ,  — tu 

esi savarījus i  ziepes, un  ta g a d  tev par visu va jadzēs  atbildēt.
Viņš a tsk a t ī jā s  un pam āja  policijas m ašīnai. V ad ītā js  iedarb i

nā ja  motoru, padeva a tp ak a ļg a i tā  un apgriezās.



— Seko tai, — policists pavēlēja, — mēs dodamies a tpaka |.
Sieviete k lusēdam a apgrieza  savu m ašīnu un novietoja to aiz

policijas m ašīnas.
— Bet ta g a d  es vēlreiz a tkārto ju  — nedom ā jokus dzīt! — 

policists p iedraudēja.
Sieviete ielūkojās viņam  tieši acīs, un arī v iņas acis salti iedzalk- 

stījās . Policists  a izg ā ja  a tpakaļ un iekāpa au tofurgonā. Priekšējā 
m ašīna  uzņēma ātrum u, sieviete brauca tai pakaļ, fu rgons sekoja 
viņai pa pēdām.

— Kur mēs braucam , tnarniņ? — Zeida jau tā ja .
— Sēdiet rātni! — m āte  sacīja , b raukdam a aiz policijas m a

šīnas.
Un atkal g a r  acīm slīdēja, taču tag ad  pre tē jā  virzienā sa rk a n 

brūnais , putek ļa inais  līdzenums: p lakanā debess lēkaja un šūpo
jā s  viņiem pāri, bet aizm ugurē, spilgti dzelteno sau ls ta ru  ap sp ī
dēta, p le tās  dzelkšņiem k lātā  zeme.

— Kā m an g ribas  drusciņ kafijas! — nopūzdam ās sac īja  Zeida.



DZJODZI CUBOTA, 
japāņu rakstnieks

S V I L P E

Dzenta g a ja  uz skolu. Kad viņš pieskrēja pie pārbrauktuves, 
bar je ra  jau  bija nolaidusies. Un pēkšņi pie sliedēm kau t kas 
paspīdēja. Viņš noliecās, lai apskatītos  tuvāk, kas^ ta s  ir, un 
ieraudzīja  gluži jaunu , lielu svilpi. T ād as  svilpes medz but vil
cienu pavadoņiem. Droši vien to pazaudējis  kāds pavadonis. 

«Kamēr vilciens p ab rauks  garām , kāds  ņem s un pievāks šo



svilpi. Vai nep ieraust  to a r  kāju tuvāk? Nē, pārb rauk tuves  sa rg s  
noskaitīsies, ja  bāzīšu  kāju  zem barje ras ,»  Dzenta drudžaini do- 
m aja, nenola izdam s acu no spožās svilpes.

Pie pārb rauk tuves  s tāvē ja  izsū tām ais  zēns no dzērienu vei
kala  un vairāki skolnieki a r  m ugursom ām .

— Tā ir m an a  svilpe! — Dzenta čukstēja. Bet neviens viņam 
nepieversa uzm anību.

Tieši tai brīdī g a rām  aizbrauca vilciens. Dzenta uzreiz m etās 
zem barje ras .

Kā viņš jau  bija paredzējis , pārb rauk tuves  sa rg s  nikni uz
bļāva:

— Ko tu dari?!
Dzenta tom ēr paguva  pakam pt svilpi un iebāzt kabatā .  Tad 

bar je ra  pacēlās, un visi soļoja pāri pārbrauktuvei.  D zentam  ļoti 
kāro jās  izvilkt svilpi un paskatī t ies  uz to, bet ap k ā r t  bija daudz 
cilvēku un pat daži p irm ās klases skolnieki no viņa skolas. Ko
līdz v iņš izvilks svilpi, tie sāks kliegt: «Tu a trad i  svilpi!» — un 
Dzenta to nevilka ārā.

Arī skolā nebija  vietas, kur varē tu  palūkoties uz a tradum u, un 
viņš visu laiku, iežmiedzis sau jā ,  tu rē ja  svilpi kabatā .  S ta rpbrīd ī  
Dzenta ne ar vienu nespēlējās, bet s tāvēja  sporta  zāles kaktā, 
g laud īdam s savu svilpi. Brīžam viņam pat san āca  smiekli — tik 
jauki un līksmi v iņam  bija ap sirdi.

Todien viņiem bija jāp ā rv āca s  uz citu māju. Kad viņš pārnāks  
no skolas, pie vārtiem  jau  s tāvēs  k ravas  m ašīna ,  kuru piebrauks 
kāds tēva draugs. Uzreiz iekraus m antas ,  pēc tam  m ašīnā  iekāps 
tētis, m ām iņa, S am peja  un viņš pats, un visi dosies ceļā.

Cik ta s  būs in teresanti!  K ravas m ašīnā  varēs  pasvilpt. Viņš 
apsēdīsies b lakus šoferim un iesvilpsies, kad k rav as  m ašīna  sāks 
braukt. Pēc tam  m ašīna  sāks rībēt uz b ruģa  un  izbrauks uz p a 
griezienu. Te viņš a tka l  iesvilpsies — pagriezienā jāpa lēn ina  
gaita .  Tad viņš palūgs, lai šoferis a t ļau j  p a tau rē t  a r  automobiļa 
s ignālu . P a  ceļam viņiem, protam s, gadīs ies  s a s tap t  d raugus ,  un 
viņš papū tīs  a r  s ig n ā l tau r i  kādas  d ivas  t r īs  reizes. Un, iespējams, 
puikas nodom ās, ka tā  ir viņu pašu  k rav as  m ašīna.

Ja  gadīs ies  ieraudzīt Kisimoto vai Suemicu, Dzenta palūgs 
nosēdināt tos v iņam  blakus v ad ītā ja  kabīnē, un viņi tad  pēc 
k ā r ta s  pūtīs svilpi vai spiedīs s ig n ā l tau re s  pogu. Bet k ravas  m a 
šīna joņos ar lielu ātrum u. Tavu jaukum u! Un, jo tā lāk  būs j ā 
brauc, jo labāk.

Dzenta par visu to dom āja g an  klasē, g an  sporta  zālē, un tā 
bija p a g ā ju ša s  če tras  s tundas. P ienāca piektā s tunda.



Dzenta iegā ja  klasē, paņēm a lasām g rām atu ,  a tšķ īra  to, bet 
nedzirdēja  skolo tā ja  vārdus  un  neredzēja nevienu r indiņu  g r ā 
m ata . Visa v iņa uzm anība  bija  veltīta  svilpei, kuru, iežmiedzis 
sau jā ,  viņš tu rē ja  kabatā .

Tai brīdī kak tā  kāds sāka  skajā balsī lasīt.
«Tagad  varētu  vilkt ārā!» Dzenta nodom āja.
Veselas če tras  s tu n d as  bija p ag ā ju šas ,  kopš v iņš  bija pacēlis 

uz pārb rauk tuves  svilpi, bet vēl ne reizes nebija  uz to paskatījies. 
Bija pa t  aizmirsis, kāda tā  izskatas. V arbū t tā  nem az nav  svilpe, 
bet ir v ienkārša  sk ā rd a  caurulīte? V arbū t tā  nem az nesvilpj? No 
šīs dom as vien sirds  krū tīs  sāka  nem ierīgi pukstēt.

«Ņemšu un paskatīšos. K a trā  ziņā palūkošos!» v iņš  nolēma.
Šķielēdam s uz skolotāju, Dzenta izvilka no k ab a ta s  dūri, kurā 

bija iežmiegta svilpe, un uzlika to uz ce |ga la .  Kas ta jā  īsti ir, 
ta i  dūrē? Viņš to a tvēra  un p a rau d z ī jā s  uz svilpi. Jā ,  tā  bija īsta 
svilpe. Un tik spoža! D zenta vēlreiz s trau ji  a tvēra  dūri un tūdaļ 
pa t  no ja u n a  sažm iedza ciet. S lepus pam eta  acis uz skolotāju  un 
blakus sēdošo Kisimoto. Droši vien tie nav  ievērojuši viņa kno- 
s īšanos. Tad viņš neste igdam ies  a tvēra  p laukstu  — svilpe patie
šām  bija liela un skais ta ,  a r  m etāla  uzgali.  Dzenta to p ar it ina ja  
pa delnu.

Vai! G andrīz  nom eta zemē! Viņš piesardzīgi ielika svilpi zo
bos. Turēt to m utē bija neērti, g r ibē jās  pārkost  pušu. Savaldījies  
viņš svilpē v ieglītiņām  iepūta. Viegli, viegli, tikko m anām i. Lai 
neiesvilptos, c itādi dabūs  brāzienu. Viņš nesvilps, viņš tikai 
izliksies, ka g ra sā s  pasvilp t,  un  ta s  ir viss.

Dzenta g an  baidās, g an  priecājas, un  sirds  tik s tipri pukst, un 
sam etas  d rausm īg i karsti.

Vai! Šķiet, viņš iesvilpās. D zenta žigli iebāza svilpi kabatā , 
uzlika rokas uz ceļgaliem  un cieši lūkojās la sām g rām atā .  Taču 
viņam  atkal g r ibē jās  līst kaba tā .  Iebāza roku kaba tā  — gribē
jā s  sa tver t  svilpi. S a tv ē ra  svilpi — g r ibē jās  izvilkt to no kab a 
ta s  un paraudzīties ,  vai tā  ir kārtībā . P a sk a t ī jā s  — gribē jās  pie
likt pie lūpām. Pielika pie lūpām  — sag r ib ē jā s  iesvilpties. Viegli, 
viegli iesvilpties. P av isam  klusi.

Un, kad viņš v ieglītiņām  iepūta svilpē, pēkšņi a tskanē ja  skaļš, 
griezīgs svilpiens. Dzenta izbijies palūkojās  apkārt:  kas  tu r  svilpa? 
Un ar šausm ām  ieraudzīja ,  ka visas se jas  klasē pagriežas  uz viņa 
pusi. Kā ta s  tā iznāca? V iņš it kā nem az netika svilpojis. Vai tie
šām  svilpe pati no sevis būtu iesvilpusies?

— Dzenta! — viņu pasauca  skolotājs.
Dzenta piecēlās un a r  svilpi rokā g ā ja  uz skolotāja  katedru. P a 

locījies viņš uzlika svilpi uz katedras.



«Piedodiet!» Dzenta gribēja  sacīt, bet viņš mazliet s tos tī jās  un 
tai mirklī nevarēja  izteikt ne vārda. Palocījies viņš a tg riezās  savā 
solā.

Skolotā js  atkal pasauca viņu. Dzenta neizpratnē  vilc inājās un 
klusēja. Tad skolotājs  nokāpa no katedras,  saņēm a viņu aiz pleca 
un pieveda pie s ienas līdzās katedrai.

— P astāv i  šeit! — viņš sacīja . — No paša  rīta tu neizlaid no 
rokām savu svilpi. Ja  jau  tev tik ļoti g r ibas  svilpt, svilpo te, cik 
vien tīk.

Un, zobgalīgi pasm aidījis ,  skolotājs  a tdeva Dzentam  svilpi.
Bet vai tad  Dzenta tag ad  varē ja  svilpt? V iņš s tāvēja  pie sienas 

a r  svilpi rokā un klusēja.
— Nu, svelp! — skolotājs v iņam  lika.
«Es vairs  tā nedarīšu , piedodiet!» Dzenta gribēja  teikt, bet 

s tostīdam ies kaut ko nesapro tam u nom urm ināja .  Nekas cits viņam 
neatlika kā likt svilpi pie lūpām. No visām pusēm atskanē ja  p a 
klusi smiekliņi.

Bet viņš nekā nedom āja , viņu nodarb inā ja  svilpe. Viņš tik ilgi 
to spaidīja  ar lūpām, ka nogura , un, kad lūkoja pasvilpt, skaņa 
nenāca ārā.

Klase vai plīsa aiz smiekliem. Dzentam  sāka ritē t asa ras .  Viņš 
ilgi s tāvēja pie sienas. Beidzot a tskanēja  zvans, un Dzenta a tv ieg
loti nopūtās. «Lai notiek kas notikdam s, jā tiek ā t rāk  m ājās  un j ā 
rā p ja s  kravas  m ašīnā,» viņš domāja.

Visi k la igādam i lika kopā g rām a tas .  Dzenta nenolaida acu no 
skolotāja, gaid īdam s, kad ta s  sacīs: «Vari iet m ājās!» — bet sko
lotājs nekā neteica.

— Piecelties! — atskanē ja  klases vecākā komanda.
Visi piecēlās, palocījās pret skolotāju un devās uz gaiteni. Bet 

skolotājs vēl aizvien Dzentam  nekā neteica. Dzentam  kļuva m az
liet neomulīgi. Viņš gribēja  sacīt: «Skolotāj, mēs šodien p ā rv ā 
camies,» — va irākas  reizes pat a tvēra  muti, lai pateiktu šos v ā r 
dus, taču tā arī nesadūšojās .

— Bet tu stāvi tik ilgi, kam ēr tev būs apnicis svilpt. Kad a p 
niks, nāc uz skolotāju istabu! — skolotājs  noteica un izgāja  no 
klases.

Palika tikai klases dežuranti.  Neviens no viņiem nem ēģinā ja  
uzsākt ar Dzentu sarunu .  Visi izlikās viņu nepazīstam . Vaigi 
Dzentam  kvēloja, viņš visu laiku s laucīja  asa ras ,  bet tā s  ritēja 
un ritēja.

Ja  viņš laikus nepārnāks, visi a izbrauks prom bez viņa. M ājas  
priekšā droši vien jau  stāv  kravas  m ašīna. S ak rau s  m antas ,  un 
iedūksies motors. Kāpēc viņš nepateica skolotājam, ka viņi p ā r 



vācas? M ašīna  acīm redzot jau  brauc. D zentam  šķita, ka viņš pat 
redz, kā kravas  m ašīna  brauc pa ceļu.

Palik t  klasē va irs  nebija spēka. Izmeties gaitenī, v iņš d rāzās  uz 
skolotāju istabu. P a ra u d z ī jā s  pa durvīm  — neviena. Bija p agā jis  
pavisam  m azs laiciņš, bet skolotāji jau  aizgājuši.  Ka tad  tā?

Dzenta aizskrēja  uz tua le tes  istabu — arī neviena. P ask a tī jā s  
citās skolotāju istabās, p ieņem am ajā telpā — skolotāja nekur n e
bija. Viņa nebija arī apkopējas istabā.

Dzentu sag rāb a  dusm as. Acu priekšā rād ījā s  viņu m āja, visu 
pam esta  un aizslēgta , ar uzlīmētu s lud inā jum u uz vārtiem: «Izno
mājama». Ko darīt?  Kur v iņš paliks, kad atgriezīsies m ājās?

-Dzenta stāvēja pie apavu  kastes nikns un sa trauk ts .  Apāvis k ā
jās, viņš m etās skriešus m ājup un joņoja tik ātri, it kā viņam  
kāds dzītos pakaļ. Izmeties pa skolas vārtiem, viņš skrē ja  taisni 
uz priekšu. Tad pagriezās  pa labi dzelzceļa virzienā. Tur viņš a p 
s tā jā s  atvilkt elpu. Un tad  ievēroja, ka tu r  dūrē sažm iegtu  svilpi. 
Iebāzis to mutē, viņš no visa spēka sāka svilpt. Viņš svilpa, 
kamēr v iņam  pietika elpas, liekdamies aizvien zemāk un zemāk, 
un beidzot noliecās gandr īz  līdz pašai zemei. Pēkšņi viņu sag rāb a  
tik lielas dusm as, ka gribējās  pārkost  svilpi ar zobiem. Bet viņam  
tas  nebija pa spēkam. Tad viņš nom eta svilpi zemē un va irākas  
reizes uzm ina tai ar kāju. Svilpei nekas nenotika. Viņš to svieda 
uz sliedēm. Svilpe a ts i tās  pret oli, kas gulēja uz sliežu ceļa, p a lē 
cās uz augšu  un nokrita s tarp  sliedēm. Kādu brīdi Dzenta stāvēja  
un k lusēdam s uz to raudzījās .  Vilciena nebija. Bet, ja tas  nāktu, 
svilpe būtu palikusi neskarta .  Un Dzentam  sag r ibē jā s  svilpi p a 
celt. Un ne tik daudz pacelt, cik izdarīt  kaut ko b īstamu. Viņš jau 
g ra s ī jā s  mesties uz sliežu ceļa, kad pēkšņi kāds viņu sag rāb a  aiz 
pleca.

— Ko tu dari?! Tas taču ir bīstami! — sacīja  vīrs, kas viņu bija 
attu rē jis  no lēciena.

Dzenta a tska tī jās  — aiz m uguras  stāvēja  skolotājs.
— Tas taču  ir bīstami! — viņš no jau n a  atkārto ja .
Tieši tai brīdī ga ram  a izd rāzās  vilciens.
«Skolotāj, mēs pārkravā jam ies  uz jaunu  dzīvokli,» Dzenta g r i 

bēja sacīt, bet atkal nom urm ināja  kau t ko nesapro tam u.
— Zinu, zinu! — skolotājs  sacīja . — Tava māte a tnāca tev 

pakaļ. Es tevi jau  sen meklēju.
Dzenta gandr īz  sāka raudāt.  Un tad  ieraudzīja  netālu  s tāvam  

savu māti.
— Dzenta! M ašīna gaida. Iesim ātrāk! — māte sm aid īdam a 

sacīja.



L E S L IJS  RISS, 
australiešu rakstnieks

p a r  k o a l a  l ā c ī t i  p l a t a u s ī t i

PAVASA RA LAPAS

Bija pienācis ta s  laiks, kad koki tē rp ja s  lapu rotā: plaukst z a 
ļie pumpuri, un no tiem zaru m ēļaja  ēnā ra isā s  sarkanbrūni,  
dzin tardzelten i un sarkani,  sīki p av asa ra  vēstneši. P ienāk pasaulē 
v is la im īgākais  brīdis, kad dzimst m aigās ,  saldi sm aržojošās  
lapas.

P la tau s ī t is  jau  bija dažus m ēnešus vecs, kad pirmoreiz izbāza



galvu no m ātes  som as. U n . . .  sam iedza acis. A pkārt viss m ir
dzēja zeltā. Viņš pa lūkojās  augšup . Iz rād ījās ,  ka viņš a trodas  
au g s tu  kokā. Virs g a lv a s  vizēja debesis. Bet apka rt  bija zari, 
kuros, tik tikko tr īsēdam as,  šūpo jās  lapas. Lācītis  p araudzījās  
lejup. Ai, pat ga lva  sag r iezās  — cik zeme tālu!

Un P la tau s i t is  tik ļoti pārbijās,  ka no jau n a  pas lēpās  somā 
un n erāp ās  ā rā  no turienes veselas d ivas dienas.

Bet te viņu pārņēm a nemiers. V iņam  ienāca p rā tā  sīkās lap i
ņas, kas izskatī jās  pēc asām  bultiņām  ar  smaili uz leju, lapiņu 
sm arža  un traki sag r ib ē jā s  tās  apska tī t  tuvāk.

«Diezgan sēdēts  somā,» koala pa ts  pie sevis noteica. Viņam 
bija apnicis pienu vien ēst. Kādreiz viņš nebija lielāks par pu
piņu — kails, akls, nevarīgs.  Bet ta g a d  bija izaudzis pūkains, 
kustīgs, sep tiņas  co llas1 garš.

— M āmiņ, m an laiks izvākties no somas!
Lācītim par brīnum u, m ām iņa  pati palīdzēja viņam  izrausties. 

Taču rāp ties  zarā  nea tļāva.
— Nē, nē, — m āte  v iņam  sacīja , — pagaidi.  Tu vēl esi pārak 

mazs, dēliņ!
Un, paņēm usi mazuli rokās, piespieda viņu sev pie krūtīm, lai 

pa to laiku viņa acis p ierastu pie ga ism as ,  ķermenis — pie vēja, 
bet aus is  — pie m eža skaņām . Līdzās augošā  kokā, apsveicot 
jau n ā  meža iemītnieka ierašanos, skanīgiem  treļļiem iedziedājās 
rnedusputni, iežadzinā jās  pļāpa žag a ta ,  iesm ējās kukabarra .

P la tau s ī t is  bailēs ieķērās mātē, taču  viņa nem az nesadusm o
jās .  V iņas vilna bija bieza, ga ra ,  pūkaina, bet m azuļa  pirkstiņi 
bija piemēroti tieši sa tveršanai .  P la tau s ī t im  gribējās  pasāk t visu 
ko reizē, tomēr v ispirm s p aga ršo t  tā s  tu m šsa rk an ā s  lapiņas, kas 
spīdēja za ru  galiņos. Bet nē! Vēl va irākas  dienas, jū to t  izsal
kumu, v iņam  nācās  bāzt galvu m ātes soma un iztikt a r  pienu. 
Bet paēdis  viņš u z jau tr in ā jā s ,  uzm ākdam ies  savai m ātei un ar 
saviem  m elnajiem  nagiem  ķerdam ies v iņas  vilnā, kapelē ja pa 
m ātes  augum u, no g a lv as  pāri degunam  norāpdam ies  uz krūtīm.

V airāk  par visu P la tau s ī t im  patika sēdēt mātei uz m uguras . 
Gluži vai elpa a iz rau jas ,  sēdot tik augstu  virs zara ,  pie kura 
tu ra s  m ām iņa!

N oguris  no pasau les  ap lūkošanas, P la tau s ī t is  sāka žāvāties: 
viņam  g r ibē jās  gulēt. Tad m ām iņa — v iņas  vārds  bija Pūk- 
ause  — ņēma mazuli rokās, un viņš aizm iga, nolicis ga lv iņu  m ā 
tei uz krūtīm .

Tomēr ne naktī,  ne dienā viņiem ar m ām iņu neiznaca ilgi gulēt.



N epagā ja  ne stunda, kad viņi a tm odās  no izsalkuma. M ate rāpās  
uz priekšu pa zaru, kam ēr uzga ja  jaunu  kušķīti sulīgo eikalipta 
lapu. Viņa ar  ķepu pievilka to sev klāt un kari notiesāja , s āk 
dam a a r  kātiņu un pēdējam kum osam  a ts tād a m a  m aigo  bultiņu. 
A izvaiga maisiņi viņai palīdzēja  labak sak o š |ā t  barību.

Bet m azais  P la tau s ī t is  pa to laiku iekārto jās mātei uz m u g u 
ras  un arī pulējās sa tv er t  lapas. M āte  raudzījās ,  lai arī viņš kaut 
ko dabūtu. G ad ījas  ne vien jau n ās ,  sār ti  dz in ta ra inās ,  m aig ās  un 
sa ldās  bultiņas, kas  P la tau s ī t im  garšo ja ,  bet reizēm arī pērnās, 
cietās, gluži kā pārakm eņojušās , pelēcīgi z a |g a n a  krāsā.

— Pagaid i,  kam ēr es pa ts  sākšu plukt lapas, — dusm ojās  P la t 
ausītis . — Tad es ēdīšu tikai v isjaunakās!

— Teč, teč! — m āte  viņu s t ingri  apsauca  un viegli iepliķēja.
Drīz vien P la tau s ī t is  sāka aptvert,  cik milz īgs koks viņiem

kalpo par patvērum u. T agad  viņš skaidri sa sk a tī ja  varenos, uz 
augšu  stiepjošos zarus , no kuriem k a rs ta s  sau les  s ta ros  vietām 
bija nolobījusies miza, un kailā, sap la isa jus ī  koksne izskatī jās  
mirusi uz spožā debesu fona. Taču ieraudzīt to, ka šis koks aug  
uz m ilz īgas  pussalas,  kuru no vienas vietas klāj zaļi pakalni un 
ieskauj jūdzēm  g a ra  sm ilša inas  p ludm ales  līkumotā līnija un 
s tāv as  klintis, P la tau s ī t is  vēl nespēja , tap a t  ka nespēja  saska tī t  
bezgalīgo, sau lē  mirdzošo, p lašo  okeānu, kas dardēdam s vēla 
savus viļņus pret sm ilša ino  krastu .

Toties visai drīz P la tau s ī t is  a r  visu savu butni no jau ta ,  ka 
koala lācīšiem nav  labākas  zemes kā šī, kurā viņš dzimis, jo no 
vienas m alas  līdz o trai tā k la ta  bieziem mežiem, kuros, sp iezda
mies cits pie cita, a r  savu kuplo lapotni tiecas pēc sau les  eikalipti.

P la tau s ī t is  a tk la ja ,  ka uz viņu koka dzīvo vēl trīs  pieauguši 
koala lāči. P a ts  lielakais un s t ip rakais  bija vecais Sluņķis, P la t- 
ausīša  tēvs. S luņķim  bija tikai d ivas nodarbošanas:  vai nu viņš 
ēda, vai gulēja. Bet uz m u g u ra s  katra i no abam svešam  koala 
lāču m ātēm  sēdēja  pa mazulim.

Reiz P la tau s ī t is  ieraudzīja ,  ka viņa tēvs atm ostas ,  nožāvājas ,  
palūko jas  v isapkār t  un pēkšņi viena lēciena nokļūst uz cita zara, 
p ēd as1 tr īs  zemāk par agrako.

P la tau s ī t is  bija sa jū sm ināts .  Tas tik ir lēciens!
— Ak, ja  tu tā  varētu  lēkt! — P la tau s ī t is  iečukstēja mātei, no 

kuras  m u g u ras  viņš nem az neste idzās  norāpties. — Bet vai tad  
m ātes v ispār kaut ko prot!

— Teč! Teč! Kā nu neprot! — skanēja  atbilde.
Un P la tau s ī t is  nepaguva ieķerties m ām iņas  vilna ar asajiem,

1 Peda — g a ru m a  mērs, apm. 30,5 cm.



melnajiem  nadziņiem, kad jau  lidoja gaisā. Mirkli v iņam  pat 
likās, ka atrāv ies  nost no mātes. Bet m āte  jau  mierīgi novietojās 
uz zara , kas a t ra d ās  krie tnas  sešas  pēdas no tā, kurā  viņi bija 
sēdējuši iepriekš.

— L . . .  lieliski! — nostos tī jās  P la taus ītis .  — B e t . . .  bet vai 
es drīkstu pam ēģinā t?

— G an jau  pam ēģināsi,  bet ne pašreiz, — m āte  s tingri  a tb il
dēja.

Kopš tā  laika P la tau s ī t is  ievēroja, ka m āte  aizvien biežāk p ā r 
vietojas no zara  uz zaru. Taču viņa to nepavisam  nedarīja  izprie
cas dēļ. M āte paskaidro ja  P la taus ītim , ka koala lāči a tšķirība no 
dzīvniekiem, kuri dzīvo uz zemes, m az kustas. Kad jādzīvo  augstu  
kokos, k a tra  kustība sa is t ī ta  ar briesmām. Pārvieto ties  no zara  
uz zaru  ir nepieciešami, kad kļūst aizvien g rū tāk  un g rū tāk  a tra s t  
g a rš īg a s  lapas. P ienāca vasa ra ,  spožā sau le  nežēlīgi cepināja, 
un lielais koks nespēja pag lab t savu lapotni no dedzinošajiem 
stariem.

Reiz, tuvojoties naktij,  pēc kadas  k ars ta s  bezmakoņu dienas 
pieaugušie koala lāči sāka izrādīt arvien lielāku nemieru. īpaši 
enerģisks, lai cik ta s  butu dīvaini, bija koala tēvs. P a ra s t i  Sluņ- 
ķis sēdēja uz paša  au g s tak a  zara, bet ta g a d  viņš pēc kār ta s  ie ra 
dās  pie k a tra s  no savām  trim  sievām, lai pavēstītu  viņam kaut 
ko svarīgu.

— Hrr! Hrr! — viņš izdvesa dobjas  rīkles skaņas. — Hff! 
Hff! Šodien mēs dosimies prom no šī vecā koka un iesim . . .  
h rr  . . .  h f f . . . meklēt jaunu!

Visi bija sapulcējušies. Bet — ak vai! — nodomi ne vienmēr 
piepildās. Kad gluži kailie zari krēslā bija kļuvuši spoži sārti,  
Pūkause, P la tau s īša  m ām iņa, izdzirdēja  lejā zem koka tik tikko 
dzirdam u skaņu. It kā zemē pa sau sa jā m  Iapatn kāds k lusiņām , 
klusiņām  sta igā tu .

Ieskatījusies P ūkause  zem ēnaina , tum šzaļa  vīgriežu krūm a 
ieraudzīja  kāda zvēra rū sg an b rū n o  asti. Dingo vai lapsa? Gan 
viens, gan  o trs  bija koala lāču zvērināts  ienaidnieks. Bet, lai kas 
tur lejā būtu, — ta s  pacietīgi gaidīs , vai no koka nenokāps kāds 
muļķa mazulis.

Pūkause  z ināja ,  ka kauleņkoka ga lo tnē  koala lāči ir gandr īz  
drošībā, tiem b īstam s vienīgi ērglis , taču uz z e m e s . . .

P a r  savām  bažām  Pūkause  pavēstīja  citiem, un S luņķis  no 
vērošanu veica pats, kam ēr aizm iga. N ākam ajā  diena zvērs a t 
kal sēdēja zem vīgriežu krūm a un šad  tad  ap la iz īdam ies  pa lū 
kojās augšup , cerēdams, ka nokāps kāds koala. Jā ,  ta bija lapsa.



Un koala lāči nenokāpa no koka vēl vienu dienu, vēl nakti — 
un tā  veselu nedēļu.

P a  to laiku kokā nebija palicis gan d r īz  ne lapas. Tas  stāvēja  
kails gan  zem zva igžņo ta jām  nakts  debesim, g an  zem nežēlīgi 
dedzinošajiem  saules  stariem. Koala lāči cieta badu. P la laus ī t is  
r a u d ā ja  un p ra s īja  ēst.

Pēc tam  pāris  dienu lapsa  nerād ījās .  S luņķis  pam odās un no
lēma, ka laiks doties ceļā.

PL A T A U S ĪŠ A  BĒDĪ GIE PIEDZĪVOJUMI

Koala lāči pēc k a r ta s  kapa leja no lielā koka. Rāpās viņi tā, 
kā paras t i  rā p ja s  puikas: a r  vēderu piekļāvušies pie s tum bra. 
Kad Pūkause  sēdēja uz zara, v iņa bija līdzīga om ulīgam , p in
kainam  kam oliņam  ar  o tru  — m azāku kamoliņu uz m uguras . 
Bet tag ad  kļuva redzams, ka viņai ir s t ip ras ,  m usku ļa inas  priek
šējās ķepas, ko viņa plati iepleta, ķerdam ās ar  nagiem  pie koka 
m izas un viegli s l īdēdam a pa s tum bru  uz leju. Arī pakaļķepas 
viņai bija pārste idzoši g a ras ,  kau t g an  īsākas  nekā priekšējās.

T ajās  vietās, kur s tum brs  bija pā rāk  s tāvs  un gluds, Plat- 
aus īša  m ām iņa  raudzījās ,  kur labāk likt ķepu. Pusceļā viņai ienie
zē jās  sāns. Tīrā sodība! P ukause  ap s tā jā s ,  kre isās pakaļķepas 
n ag u s  dziļi iecirta miza un, pastiepusi labo, visai jocigi pakasīja  
savu  kreiso sānu.

Sēdēdam s m ātei uz m uguras ,  m aza is  P la tau s ī t is  to visu re 
dzēja, un viņam, protam s, arī sag r ib ē jā s  pakasīties. Un viņš arī 
pastiepa vienu pakaļķepu pie purn iņa, tai pašā  laika ar  otru 
stipri tu rē jās ,  ieķēries mātē. P a r  laimi, koala lāču locītavas ir 
ļoti kustīgas .  Viņš pasniedzās  līdz tai vietai, kura niezēja, un 
labpatikā  pakasījās.

Beidzot visi koala lāči, kuri dzīvoja lielajā koka, nokapa zemē 
un p iln īgā  k lusum ā devās uz priekšu pa meža takām . A tska tī
damies, raudzīdam ies  apkārt,  pa priekšu gā ja  P la tau s īša  tēvs. Bija 
nakts , bet tum sā  koala lāči redz labāk nekā dienā. Nespodra 
m ēness ga ism a sudrabo ja  lapas, m ezdam a fan ta s tisk as  ēnas  uz 
sau sā s  zemes vai ņ irbēdam a uz mežonīgi saau g u šo  paparžu  sp ī
d īga jām  lapām.

Lācīši v irz ījās  neveikli — uz visām če trām  ķepām, taču, u z 
dūrušies celmam, krituša  koka s tum bram  vai lielam akmenim, 
pacēlās uz līkajām  pakaļķepām  un, uzlikuši priekšējās uz koka 
vai akmens, uzm anīg i vēroja, kas  īsti a tro d as  viņu priekšā. Bet 
visi trīs  bērneļi ta i brīdī cieši tu rē jā s  pie m ām iņu m uguras.



Sluņķis  g ā ja  pa priekšu, ieklausīdamies sauso lapu un zāles 
čaboņā, modri raudzīdam ies, vai nav  kāds tuvum ā, ceļā a p o šņ ā 
dam s katru  koku. Apkārt cieši au g a  ēnaini ozoli, sulīgie as lapu  
kauleņkoki, sikomores a r  platu , noapaļotu  zarotni, melniem s tu m 
briem un m ēnesnīcā v izošām lapām, gludie ābeļu eikalipti, kas 
au g a  tieši uz klintīm, un garie, g rum buļain ie ,  pelēkie eikalipti. 
Taču S luņķis tiem g an d r īz  nepievērsa uzm anību. V iņš meklēja 
kauleņkoku ar  īpašu  sulu, kas ne līdz inā jās  neviena cita koka 
sulai. T urk lā t  va jadzē ja  a t ra s t  tik au g s tu  koku, kurā  citiem dzīv
niekiem uzkāpt nebūtu pa spēkam.

Tāpēc S luņķa ģimenei n ācās  krietni paceļot. P a r  laimi, lapsas  
tuvum ā nebija. Š inī apvidū  dzīvoja ērces, un lapsa baidījās, ka 
tā s  salīd īs  v iņas  kažokā. Kaut ar ī  lapsa  bija prom, taču netrūka 
daudz  citu briesmu. Tieši S luņķa d eguna  priekšā a iz rāpo ja  čūska, 
ieslīdēdam a kau t kur zem melna celma. No tējaskoka apakšas  
iešņācās varāns ,  bet pēc tam  nez no kurienes p a rād ī jā s  divi ķen
guri un aizlēca tum ša jos  krūmos.

Beidzot S luņķis  ap s tā jā s  un ņu rdēdam s rāp ās  a u g šā  pa taisnu, 
resnu stum bru. Viņš nebija pārāk  norūpējies par savu  saimi, 
z inādam s, ka visi v iņam  sekos. M ēness ga ism ā koks šķita su d 
raba ins  un noslēpum ains, taču koala lāču acis to labi saska tī ja .  
S luņķis  rāp ās  au g s tāk  un augstāk ,  kam ēr nokļuva līdz pirmajiem 
zariem pēdu divdesm it no zemes. Un piepeši no zariem, p liv inā
dam a caursp īd īgos spārnus, izšāvās  kāda būtne, briesmīgi p ā r 
biedēdama Sluņķi. Augšā, kur bija gluži tum šs, vēss un sm aržo ja  
pēc eikaliptiem, S luņķis  ap s tā jā s ,  pakošļā ja  d ažas  lapas  un, no 
spriedis, ka tā s  ir g a rš īg a s ,  apm ierinā ti ieņurdējās.

Pēc pu ss tu n d as  tr īs  S luņķa s ievas cita pēc c itas arī nokļuva 
pie koka un iekārto jās  k a tra  uz sava  za ra  krietni pa tā lu  cita no 
citas.

G alīg i zaudējusi spēkus no g rū tā  nak ts  p ārgā jiena ,  m ām iņa 
Pūkause  m azdrusciņ  paknib inaja  lapas  un, a tm etusies  uz m u g u 
ras,  ē r tāk  iekārto jās  zaru  žāklī. P la tau s ī t is  ie rāpās  viņai rokās, 
un nom aldījusies zva igznīte  nepaguva  ne pāris  reižu pam irkšķ i
nāt, kad m āte  un dēls jau  cieši gulēja.

J a u n a jā  vietā P la tau s ī t is  sāka s trau ji  augt.  Šī koka lapas  vi
ņam  ļoti garšo ja .  Sad un tad  kopa a r  m ām iņu viņš nokāpa lejā, 
un  viņi k a šņ ā jā s  pa brūno zemi pie koka saknēm, bāzdam i mutē 
gan  pa m āla  piciņai, g a n  pa akm entiņam . Tas noderēja  grem o
šan a s  veicināšanai.

M ām iņa p arād īja  P la taus ī t im , ka v iņa nadziņi tom ēr ir a tse 
višķi, lai g an  p irm ais  un o tra is  p irkstiņš visām ķepām saauguši 
kopā. No šiem nadziņiem  iznāca lieliska suka, a r  kuru varēja



izsukāt ne tīrum us un d ru m slas  no kažoka, kas atri vien kjuva 
biezāks. Un P la tau s ī t is  katru  dienu t īrīja  savu  vilnu. i

Viņš ļoti in teresē jas  par citiem meža iemītniekiem un uzdeva 
milzum daudz jau tā ju m u , cenzdam ies uzz inā t visu iespējamo par 
oposumiem, ķenguriem, termītiem, tauriņiem , kukabarrām , ž a g a 
tām, ceplīšiem, žubītēm, leguānām , scinku ķ irzakām  un pūcēm. 
P la tau s ī t is  ā tr i  vien sap ra ta ,  ka putni jau  no dabas  ir koala lāču 
draugi, jo  uzknābā tos kukaiņus, kas  a r ī  ir kāri uz jau n a jā m  
lapām. Viņš ieklausījās neap rim stoša jā  cikāžu dziesmā, kuras 
sēdēja kauleņkokos un ka n ep rā t īg as  č irks tinā ja  tieši v isk a rs tā 
ka jās  dienas s tundās .  P la tau s ī t is  iz tau jā ja  m ām iņu ari par koala 
lāčiem; va irāk  par visu viņu in teresē ja  jau tā jum s, kāpēc viņiem 
nav  astes.

— Karn koala lāčiem va jad z īg a  aste? — m ām iņa  izklaidīgi 
a t jau tā ja .

— Bet visiem, kas dzīvo kokos, ir aste, — n ea tla idās  P la t 
ausītis .

— Re, kā! P iem ēram , kuram?
— G redzenas ta ina jiem  kuskusiem, lidojošajiem oposumiem, 

putniem . . .
— Tev ari gribētos  . . .  teč . . .  teč . . .  lai tev būtu aste?
— Pro tam s. Ar to varētu  turēties  pie zariem, vai ne, m āmiņ?
— Vai dieniņ, vai tiešām  tev nepietiek ar  nagiem? Vienīgi 

koala lāči no visiem pasau les  dzīvniekiem spēj visu ko sa tvert  
ne tikai a r  pirmo, bet a r ī  a r  k a tra s  ķepas otro pirkstu. Pavaicā  
kau t vai tētim. Teč!

P la tau s ī t is  uzm ācās a r  saviem jau tā jum iem  g an  tēvam, gan  
jebkuram  pre tim nācējam . Taču neviens nespēja viņam  izsmejoši 
a tbildēt uz jau tā ju m u ,  kāpēc koala lāčiem nav  astes.

V airum s koka iemītnieku uzska tīja  P la tau s ī t i  par visai apķē
rīgu, taču pār mēru ziņkārīgu  gan. Arī pa ts  P la tau s ī t is  par sevi 
nebija  sl ik tās  d o m ā s . . .  bet tikai līdz ta i dienai, kad viņš iekļuva 
nelaimē.

P la tau s ī t is  jau  bija deviņus vai desmit m ēnešus vecs, tomēr 
viņš, kā agrāk , lielāko daļu  laika pavad īja  m ātei uz krūtīm  vai 
uz m uguras .  Bet reiz viņš nolēma rīkoties pats tāv īg i .  M ām iņa 
bija iemigusi, P la tau s ī t is  no rāp ās  viņai no m u g u ras  un līda uz 
augšu  pa zaru, kura  g a lā  čem urojās  pūkains  ķekars bāldzeltenu 
ziedu. P ieauguša jiem  koala lāčiem ļoti patika šie ziedi, tomēr 
viņi ne reizes neuzd roš inā jās  aizk ļū t līdz turienei, kur tie auga.

P la tau s ī t is  bija pavirz ījies  uz priekšu par veselu ja rd u ' ,  kad 
pam odās māte.



— Griezies atpakaj! Tūdaļ pa t  griezies atpakaļ!
Taču P la tau s i t is  neko nea tb ildēja  un pat nea tska tījās .  Viņš 

s tū rg a lv īg i  līda uz priekšu, pilnīgi pārliecināts, k a  nokļūs līdz 
ziediem. Gludais, za ļa is  za rs  šeit bija ne resnāks p ar  trīsceturt- 
daļcollām  un pilnīgi salīcis  no lācīša svara .

M āte  sāka rāpties  viņam  pakaļ, bet drīz vien viņai vajadzēja  
apstāties.

— P la tausīti!  Teč, teč! Griezies a tpakaļ! Apstājies! Vai tu 
dzirdi, ko es tev saku?

Pēkšņi P la tau s ī t im  sam etā s  baisi. K ars ta  vējpūsm a atlidoja  
līdz kokam, sašūpo ja  tā  zaru , sāka ro ta ļā ties  ar tā  za ļa jām  la 
pām. Bet līdz ziediem, bāli dzelteniem un tik sm aržīgiem , bija 
a t l ikušas  tikai d ažas  collas. Augšā m irdzēja  spilg ti  zilas debe
sis, bet leja galvu  re ibinošā a t tā lu m a  a t ra d ā s  zeme. Ir baisi vai 
nav, bet P la tau s ī t is  nolēma tu rp in ā t  iesākto ceļu. Viņš paveiks 
to, ko v iņam  va jadzēs  d a r īt  vēl daudz  reižu mūžā, — viņš riskēs. 
C iešāk sa tvēris  tievo zaru, P la tau s ī t is  pav irz ījās  vēl vienu soli, 
un šķita, ka za rs  pilnīgi saliecās zem viņa. Zvēriņš vēl nep ra ta  
kā p ieaugušie koala lāči saskaņo t  savu svaru  ar  sm agum u, kadu 
spēj no turēt  zars. Bet te no ja u n a  uzpū ta  vējiņš. L apas  ietrīsējās, 
a r  b razm ainu  šalkoņu izbiedējot ap k ā r t  visu dzīvo radību.

P la tau s ī t is  pagriežas.  Krak! Zem viņa lūza zars.
Lācītis  izbijies ieurkšķējās un ieķērās zaros. P la tau s ī t is  izdzir

dēja, kā iekliedzās m ām iņa, ju ta ,  kā v iņam  aci sask rāp ē  zariņš, 
un kā pelēks, n eva rīgs  kam oliņš viņš nolidoja lejā. P la tau s ī t is  
p aguva  vienīgi apgriezties un — blākš! — a ts i tā s  pret zemi.

P ā r is  mirkļu viņš nekustīgi gu lē ja  uz sau sā s  zemes, prato- 
dam s, vai viņš nav  paga lam . Krūmi virs viņa griezās  kā karu 
selī. Taču koala lācīšiem, par laimi, ir ļoti s tipri kauli, īpaši — 
ga lv ask au sa  kauli. P la taus ī t is ,  protam s, bija sasities, tu rk lā t  
stipri saskrāpējies,  notriepies, taču visi v iņa kauliņi bija sveiki 
un veseli. Lācītis piecēlās un kluīnburoja  uz koka pakāji.

Un te pēkšņi v iņš  izdzirda kadu skaņu. Tā bija viņa m ātes  
balss. P la tau s ī t is  p ask a tī ja s  augšup  un ieraudzīja ,  ka, ķepas ņ ir 
b inādam a, zemē no koka rāp ja s  m ām iņa. Viņa paķēra  mazuli uz 
rokām, tas  piekļāvās viņai klāt, un m ām iņa  žigli, žigli rā p ā s  
a tpakaļ augšā ,  nepievērsdam a uzm anību  tam, ka P la tau s ī t is  brī
žam a ts i ta s  pret stum bru. Drīz vien viņi jau  a t ra d ā s  au g šā  uz 
sava zara.

N ete ikdam a ne vārda, m āte  pagrieza  P la taus ī t i  a r  m uguru  pret 
sevi, lai sadotu  v iņam  tād u s  p iparus, kādus m azulis, pēc viņas 
domām, pelnījis. Un, nežēlodam a savu ķepu, sadeva dēlēnam, 
kā pienākas. Noraugoties no m alas ,  ta s  droši vien izskatī jās



smieklīgi, bet P la laus ī t im  smiekli nenāca ne prā tā .  Viņš brēca 
un  ra u d ā ja  kā m aziņais .

Tad pēkšņi m ām iņa  p ā r s tā ja  viņu kaustīt ,  a t jāva  uzrāpties sev 
uz m uguras ,  pasn iedzās  pēc lapām  un sāka tā s  rām i g rauzt.  Viņa 
z ināja ,  ka P la tau s ī t i s  dabū jis  labu mācību. V airs  nekad viņš 
nenokritīs  no koka.

MEZA U G U N S G RĒ K S

P la tau s īša  bērnība bija beigusies. Viņš jau  bija g andr iz  gadu  
vecs, tu rk lā t  tik sm ags ,  ka mātei va irs  nebija pa spēkam  nēsā t  
viņu uz m uguras .  P la tau s īša  vilna bija tapusi tik bieza un kupla, 
ka šķita — pa zaru  rāp ja s  pūkains  kamols. Viņa brūnās, kā p ēr
lītes ap a jās  ac tiņas  nebija skropstu ieskautas  un tādēļ izskatī jās  
vēl va irāk  izspiedušās uz aru. Diena redzokļi p ā rv ērtās  par š a u 
rām, vertikālām  spraudziņam . Bet P la tau s īša  skatiens  bija m aigs, 
a tk lā ts  un bezrūpīgs.

G um ijas  podziņai līdzīgais  m elnais  d eg u n g a liņ š  ta jā  vielā, 
kur a trodas  sieniņa s ta rp  nāsīm , bija m īksts  un rožains. Tāda 
pati m īksta bija viņa sā r ta  s irp jveida  mutīte, kura  nemitīgi koš
ļāja, spēcīgām, v ienm ērīgām  kustībām  sasm alcino t su līgās  lapas, 
ku ras  t ikpat vienmērīgi nozuda. Kas par ēstgribu!

T agad  viņu ģimene, kurā  ietilpa seši pieauguši koala lāči, dz ī
voja vairākos kokos. Bet reizēm viņi novietojās vienādā skaitā  
divos kokos. C its  a r  citu viņi biedrojās maz. J a  ra d ās  iespēja, 
viņi pārcēlās uz citiem kokiem, negaidot,  kam ēr v isas  lapas  tiks 
iznīcinātās, kas  bija visai gudri  dar īts ,  jo  a ts tā t  koku pilnīgi bez 
lapām  — nozīmēja to nobeigt. Taču, ja  apēs ts  ne pārāk  daudz 
lapu, tas  ne tikai nāk  kokam p ar  labu, bet nākam a gad a  veido 
tā  lapotni vēl biezāku.

T a jās  vietās, kur koki s tāv  tuvu cits pie cita, koala lāčiem 
labāk tīk pā rrāp ties  tieši no koka uz koku, nenokāpjo t zemē. Tā 
ir drošāk.

Tiklīdz P la tau s ī t is  bija iemācījies pārvietoties pa ts tāv īg i ,  viņš 
sāka ļoti veikli ložņāt pa kokiem. Viņš p ra ta  pat nošļūkt pa resna 
za ra  apakšpusi a r  m uguru  uz leju. Dažreiz, iekarsis  tā  pārvie to
damies un g ribēdam s parād īt ,  ka ta s  nepavisam  nav  grū ti ,  P la t 
aus īt is  a p s tā jā s  un sāka  kasīties. Taču ta g a d  viņš  vairs  nekad 
n erāp ās  pa v iņa sv a ram  nepiemērotiem, pārāk  tieviem zariem.

V asa ra  bija gad ījusies  bez mākoņiem, un sarkan i kvēlojoša 
sau le  nežēlīgi cepināja. G andrīz  tād s  pa ts  tu rē jā s  arī i lgais  ru 
dens. Zāle ieguva rudzu m aizes krāsu  un čaukstē ja  zem kājām



kā folija. L apas  skumīgi nokarā jās ,  pavē rsušas  pret sauli kreiso 
pusi, lai sag lab ā tu  kau t d a |u  sveķu. Eikaliptu stum briem  a tlupa 
miza. Uz zemes mītošie dzīvnieki — ķenguri un ķ irzakas ar zilām 
mēlēm gluži bez spēka gulēja  ēnā, ja  bija izdevies tādu a tras t.  
Tur, kur ag rāk  bija bedres a r  ūdeni, ta g a d  zemē rēgojās  tikai 
plaisas.

Koala lāči z ināja ,  ko var gaid īt  no tad a  kars tum a. K ada jaukā 
dienā, kad īpaši svelm ēja, vecais S luņķis pam odas, pacēla galvu 
un sāka skaļi sprauslo t. Viņš ziņoja par briesmām. Un visi koala 
lāči, kuri viņu dzirdēja , sas lē ja  savas  puķainas ausis.

— Hrr! Hrr! — ruca Sluņķis. — Hrr! Rāpieties zemē no ko
kiem! Nezaudējiet laiku, glābieties!

P la tau s l t is  p a rau d z ī jā s  apkā rt  un ievilka krūtis  gaisu. Kā vi
siem koala  lāčiem viņam  bija laba oža. Sm aržo ja  pēc kaut kā 
n ep a ras ta .  Dūmi! Kodīgi, sm acējoši duini, p iesātināti ar dego
šas  eikaliptu e ļļas un svilstošu lapu dvingu.

Nopakaļ mātei un  diviem gan d r īz  jau  pieaugušiem brāļiem 
P la tau s ī t is  saka steidzīgi rāpties  zemē no koka.

Koala lāči v irz ījās  uz to pusi, kurp pūta vējš. Taču viņi nebija 
nekādi veiklie gājēji.  Drīz vien viņus apdzina  milzīgiem lēcie
niem skrejošie ķenguri, g a ras ta in ie  papagaiļ i ,  duinos līdzīgi 
d audzkrāsa in iem  zibeņiem, kuri laizdamies skaļi ķērca, ķirzakas, 
kas izbiedēti šau d ī jā s  s ta rp  krūmiem, un citi rāpuļi.  Instinkts  
b r īd ina ja  viņus, ka dūmi vēstī briesmas. Vislielākā nelaime, kada 
vien var piemeklēt koala lāčus, ir meža ugunsgrēks.

Drīz vien P la tau s ī t is  bija pazaudējis  savu  ģimeni. P irm o reizi 
mūžā viņš palika gluži viens un, skaļi raudadam s, lauzās  cauri 
k rūm ājam , sm agi klum burējot a r  savām  līkajām  ķepām pa z a 
riem, saknēm  un sauso zāli.

P la tau s ī t is  g ā ja  augu  dienu un n o gura  tā, ka viņam  šķita — 
tūdaļ,  tūda ļ pakritīs . Mežā kļuva aizvien kars tāks ,  svelmēja a iz
vien s tip rāk  un tveice bija ne iz tu ram a; vēja dzītie baltie dūmi 
sabiezēja aizvien va irāk  un vairak. P la taus īti in  sāka trūk t elpas.

Tad pēkšņi viņa aus is  uztvēra jau n u  skaņu: a izm ugurē  kaut 
kas sprakšķēja. V iņam  pakaļ dz inās  meža u gunsg rēka  liesmas. 
Teju, teju tā s  viņu panāks.

P la tau s ī t is  a tsk a t ī jā s  un nespēja novērst acis no ugunsgrēka  
n eg a n tā  spožum a, kas  p land ījas  tikai dažu soļu a ts ta tu m ā  no 
viņa. L iesmas lēkaja no za ra  uz za ru  un trau c ās  pa zemi, pa 
ceļam veseliem kūļiem izsva id īdam as oranži dze ltenas dzirkste
les. Visi dzīvnieki kaut kur bija nozuduši. Tie bija vai nu gājuši 
bojā ugunī, vai a t ra d ās  jau  tā lu  priekšā. P la tau s ī t is  a tska t ī jās



/
velreiz. Visu aizm irsis, viņš dom aja  vienīgi p a r  to, kā uzrāp ties 
kokā. Viņš z ina ja ,  ka koki aizvien bija noderējuši koala lāčiem 
par patvērum u. 7

Ja rd u s  divdesmit no viņa s lē jās  s la id?  niedru koks. Tas au g a  
tieši k lints plaisā. P la tau s ī t is  u z rāp ās  uz klints, iecirta nag u s  
s tum brā  un līda augšā .  Taču viņš nepaguva  uzlīst ne desmit 
pēdu, kad dūmi un k ars tum s kļuva neciešami.

Ar skaļu rēkoņu liesm as uzklupa niedru kokam. L apas  uzreiz 
kļuva b ruņas  un čokurodam ās, sp rakšķēdam as  un čukstēdam as, 
kā u g un īgs  lietus bira zemē. Pēc m irkļa liesm as t rau cās  tālāk, 
m eklēdam as m ežā jau n u s  upurus savai n eg au s īg a ja i  u g un īga ja i  
rīklei.

Bet kas  notika ar  P la taus īti?  Viņu izglāba k lints plaisa niedru 
koka pakājē. Ieraudzījis , ka liesmas b rāžas  tieši viņam  virsū, 
viņš nolēma paslēpties  p la isā  un, veldam ies no koka, ka akm ens 
iekrita tajā.

Seit, p laisā, trako jošās  liesmas v iņam  vairs  nekaitēja .
P la tau s ī t is  ilgi gu lēja  nem aņā. Viņa vilna bija apsvilusi, de

g u n s  izžuvis sauss  kā koka miza, bet acis asa ro ja  kodīgajos 
dūmos.

Kad, tuvojoties krēslai, P la tau s ī t is  iz rāpās  no sav as  pas lēp tu 
ves, mežs viņam  šķita  pilnīgi nepazīstam s. Zaudējis  savu  pie
ra s to  zaļo rotu un lapu m ūžīgo šalkoņu, ta s  bija kails  un  mēms. 
V isapkārt  rēgo jās  vienīgi melni s tum bri — tie vēl dūmoja. Arī 
zeme bija kļuvusi kaila: ne zāles, ne k rūm āju , — no vienas vie
ta s  apbērta  pelniem — baltiem, pelēkiem un biedējoši melniem. 
Asa gruzdošu lapu un degušās  e ļļas  sm aka līda P la tau s īša  nāsīs, 
rado t  dedzinošas sāpes. Valdīja  p ilnīgs mēmums, putni un zvēri 
klusēja.

P la tau s ī t is  ieraudājās .  Viņš ju tā s  tik vientuļš, un viss apkārt 
izskatī jās  tik svešs un bezcerīgs, ka viņš nespēja  neraudāt.  P a t  
uz kauleņkokiem nebija palicis ne lapiņas.

Aizvien vēl rau d ād am s,  zaudējis  jebkuru  cerību, P la tau s ī t is  
piespiedās pie ja u n a  koka nom elnējušā , sap la isā ju šā  stum bra. 
T ajā  brīdī viņu pam an īja  cilvēks rup ja  audekla biksēs un sm a 
giem zābakiem kājās .  C ilvēkam rokā bija g rozs a r  vecām m a n 
tām. U zm anīg i virzīdam ies pāri kars ta jiem , balta jiem  pelniem, 
kas bija palikuši pāri no sadeguša j iem  kokiem, cilvēks g ā ja  m ājup 
uz pussa las  o tru  malu.

Vīrs pasm aid īja ,  v ienlaikus juzdam s žēlumu, izbrīnu un prieku, 
kad, a trāv is  P la tau s ī t i  no koka s tum bra ,  uzm anīg i novietoja viņu 
savā grozā.



P LA TA USĪT IS ATROD SEV J A U N U  MĀJU

No sākum a P la tau s ī t is  pre to jās  un sp ā rd ījā s  preti, taču drīz 
vien viņš apdom ājās . No groza izmukt nevarēja , un viņš nolēma 
gulēt mierīgi un gaidīt ,  kas notiks.

C ilvēkam nācās  veikt garu  ceļa gabalu , a ts ta jo t  ugunsgrēku  
tā lu  aizm ugurē. Viņa m aja  a t ra d ās  uguns  n esk a r ta jā  joslā. Ko
tedžai apkā rt  bija dārzs  un dzīvžogs no angļu  m ētras  koka lož
ņājošajiem , biezmizainajiem zariem.

M isteram  A ndersonam  bija divi bērni, dvīņi. Viņa runā  tikko 
m anām i varēja  sak lausīt  skotu valodas skaņas ,  bet bērni visu 
savu mūžu bija pavadījuši  ša jā  pussalā.

Ienācis m ājā, neizla izdam s no rokām grozu, viņš uzsauca:
— Džudij, Malkolm, kur jūs  esat? T as  nu gan  bija briesmīgs 

ugunsgrēks! Skatieties nu labi žigli, ko es jum s atnesu!
Džudija uz veca p ian īna v in g r in ā jās  spēlēt gam m as,  bet Mal- 

kolins čakli rēķinaja  m ajas  uzdevumus. Abi tūdaļ a td ra zā s  pie 
tēva.

— Ko tu atnesi, tēt? P a rad i  — ko?
M isters  A ndersons izņēma no groza bailēs gandr īz  vai pam i

rušo koala lācīti un  nolika uz grīdas.
— Ai, cik jauks! — sa trauk ti  iečivinājās Džudija. — Cik mīlīgs!
— Neaiztiec, tas  būs mans! — paziņoja v asa rra ib u m ain a is  

Malkolms, a r  pirkstiem kn ikšķinādam s pie auss  izspū ruša jam  pe
lēkajam  zvērēnam  un ar  svilpienu a ic inādam s to pie sevis.

— P ag a ,  paga , — tēvs viņu pār trauca .  — M um s vajadzēs  
slēpt, ka pie mums ir koala.

— Kāpēc, tēt?
— Nevienam nav  brīv tu rē t  m ājās  koala lācīti — tād s  ir 

likums, kā jū s  zināt.
— T ātad  m ums vajadzēs  viņu atdot? — M alkolms sašķobīja 

lūpas.
— Bet ja  nu viņam  tepat  netālu  ir m ām iņa? — prā to ja  D žu

dija. — Ja  viņu aizvedīs uz zooloģisko dārzu vai vēl kaut kur, 
tad  viņš uz visiem laikiem to pazaudēs.

— V arbū t tev ta isn ība , — domīgi piekrita tēvs.
Piepeši P la tau s īša  b rūnās  ačeles iemirdzējās, viņš piecēlās k ā 

jās  un p a rau d z ī jā s  apkārt.  M alkolms paspēra  soli uz priekšu. 
V iņam šausm īgi gribējās  paņem t zvēriņu rokās, bet bija bailes: 
ja  nu pēkšņi iekož? P am an īj is  Malkolmu, P la tau s ī t is  m etas  vi
ņam  virsū. Pu isēns  paguva  izvairīties un ar abām  rokām atsp ie
d ās  pret a tvērtā  p ian īna  taustiņiem . A tskanēja  asa, griezīga 
skaņa. Taču P la tau s ī t i  ta s  neapturēja .  Viņš m etās  virsū Mal-



kolma kājām  un, vispirm s iecirtis n ag u s  puikas golfa zeķēs, pēc 
tam  biksēs, rā p ās  au g šā  pa viņa augum u. M alkolm s iespiedzās 
aiz bailēm, bet D žudija  — no sa jūsm as .  P la tau s ī t is  rā p ā s  a u g 
šup, bet, par pārs te igum u M alkolm am , nekoda.

— Nomierinies, — sac īja  tēvs. — Paskatīs im ies, ko viņš darīs  
tālāk!

— Tas viss jau  būtu labi, tēt, — iebilda Malkolms, — bet 
paskaties, par ko ir p ā rv ēr tu šās  m an as  bikses! Ko m ām iņa sacīs?

Tieši ta i brīdī is tabā ienāca misis Andersone un patiešām  kaut 
ko pateica . . .

No visa tā, ko P la tau s ī t is  bija dabūjis  redzēt pēdējo stundu 
laikā, M alkolm s v isvairāk  līdzinājās  kokam. Izbīlī viņš zēnu bija 
no turējis  par koku. Tikai nokļuvis līdz M alkolma pleciem, lācītis 
sap ra ta ,  ka ir kļūdijies. Bet pa to laiku arī M alkolms bija iedo
m ājies a t ra u t  P la tau s īša  n ag u s  no sava krekla un, zvēriņu g lau 
dīdam s, runā ja :

— Labs, koala, l a b s . . .  M alkolms tev pāri nedarīs.
P la tau s ī t is  vēl ilgi nespēja  a tgū ties  no izbīļa. Pēc tam  viņš

saka sa p ra s t  — protam s, ne jau  uzreiz — , ka neviens v iņam  pāri 
nedarīs . V iņam  šeit būs labi.

— Iedosim v iņam  padzerties, — ierosināja  Malkolms, apsēd i
n ād am s P la tau s ī t i  uz krēsla.

— Dumjais! — iespiedzās Džudija. — Vai tev prā ts ,  vai ne
zini, ka koala lāči ūdeni nedzer? Esmu dzirdējusi, ka vārds  
«koala» nozīmējot «tas, kas  nedzer ūdeni».

— Nu tad  a tnesīsim  viņam  lapas!
Bērni a izskrēja  un no ang ļu  m ētras  koka saplūca pašas  m a

zākās lapiņas. Viņi sam eklē ja  kasti, kas bija pā rk lā ta  a r  stiepļu 
sietu, novietoja kasti šķūnī un, ielikuši ta jā  lapas, ielaida tur 
zvēriņu.

P a g ā ja  d ivas dienas, bet P la tau s ī t is  lapām  nebija pieskāries. 
D žudija un M alkolms nesa v iņam  arvien jau n as ,  tom ēr P la t 
ausītis , kau t a r ī  apostīja  lapas, tomēr tās  neēda un nekustīgi 
gu lēja  kastē.

— Viņš aizies bojā, ja  nesāks ēst, — misis A ndersone s a rū g 
t in ā ta  sacīja . — V arbūt iedot v iņam  pienu?

P aostī jis  v iņam  priekšā nolikto bļodiņu ar  pienu, P la taus ītis ,  
visiem par prieku, sāka  to dzert vai, pareizāk sakot, zelēt, tāpēc 
ka no tā laika, kopš bija pieaudzis, viņš bija a trad in ā j ie s  dzert.

Taču ļoti drīz iem ācījās par jaunu .  Katru dienu P la tau s ī t is  
izdzēra d ivas p rāvas  ap ak š ta ses  piena.

P a g ā ja  nedēļa, un Andersonu ģ im ene sāka ticēt, ka P la tau s ī t is  
izdzīvos. Viņi nolēma a ts tā t  to pie sevis — v ism az līdz tam  lai



kam, kam ēr lācītis būs pilnīgi atkopies un a tguv is  spēkus. Tāpēc 
m isters  A ndersons un M alkolms ap k ā r t  kādam  ang ļu  m ētra s  ko
kam uzta is ī ja  žogu no tukšām  petrole jas tvertnēm  ( tās  bija g lu 
mas, un P la tau s i t is  nevarē ja  uz tām  uzrāpties) un nosēdināja  
zvēriņu uz zara. P a o šņ ā j is  lap^s, viņiem par lielu prieku, koala 
sāka ēst.

— Tagad , — nosprieda Džudija, — viņš var pie m um s palikt. 
P iens un mētru lapas ir viss, kas v iņam  vajadzīgs .

Tas nebija gluži pareizi. M ētras  koka lapas  nepav isam  nav 
labākā barība  koala lāčiem. P ā r is  reižu, kad tvertņu  žoga vārti  
bija vaļā, P la tau s i t is  m ēģ inā ja  aizbēgt, taču  ab a s  reizes tika 
aiz turēts  pusceļā. Tad P la tau s ī t is  nolēma izm anto t savu uz tu rē 
šanos Andersonu m ājā  v is labāka jā  veidā. Vismaz viņš pam ē
ģinās.

P la tau s ī t is  atkopās, k ļuva spēcīgāks, pam azām  pieķērās Ander- 
soniem un ā tri  vien sāka tos pazīt  s ta rp  citiem cilvēkiem, kas 
mēdza nākt par viņu papriecāties.

M alkolm am , Džudijai un viņu vecākiem P la taus ī t is  a t ļāva  ņemt 
sevi rokās un g laudīt.  Tikai tad, ja  viņu g laud īja  pret spalvu, 
viņš dusm ojās  un kļuva drūms.

PAR MATA TIE SU  NO BOJĀEJAS

P am azām  A ndersonu ģim ene tik ļoti pieķērās P la tausītim , ka 
dom a par šķ iršanos  no viņa p ad a rī ja  tos skum īgus.

— Kāpēc jā s te id za s  ziņot v a ras  orgāniem  par mūsu koala 
lāci? — ru n ā ja  m isters  Andersons. — P ag ū s im  pateikt n ā k a 
m ajā  mēnesī.

Un bērni piebalsoja:
— Jā ,  jā ,  tēt, n āk am a jā  mēnesī vai pēc diviem mēnešiem.
P la tau s ī t is  bija iemācījies sēdēt D žudijai uz pleciem un M al

kolmam uz galvas. Viņš ā tri  apguva  visādus trikus: mācēja u z 
rāpties pilnīgi g ludā s tabā, bet pēc tam  zibens ā t ru m ā  sp irā l
veidīgi laisties pa to lejā; iem ācījās sēdēt pie ga lda  uz augs ta  
bērnu krēsliņa, bet pēc tam  iegaum ēja  pat, ka nedrīkst aiztikt 
pienu un maizi, kam ēr v iņam  neapsien  lācīti. D rēgnās  ziemas 
naktīs  P la tau s ī t is  ta g a d  gulēja  pie kāda gultā ,  cieši piespiedis 
sev pie krū tīm  rotaļu lācīti.

Taču lielāko daļu laika viņš pavad īja  an g ļu  m ētras  kokā. Vi
ņam  tika a tn es ta s  no meža sv a ig as  kauleņkoka lapas  un ieliktas 
džema kārbās , kas  bija piesietas pie koka apakšējiem  zariem. 
P la tau s ī t is  iekārto jās  ē r tāk  za ru  žāklī un  ap o šņ ā ja  katru  lapiņu.



Reizēm viņš lapas  ēda kārīgi, bet citureiz a tg rū d a  pat nenogar- 
šojis, kas Andersonos izra isī ja  milzīgu neizpratn i.  Viņiem ļoti 
g ribējās  uzzināt, kas  īsti P la tau s ī t im  garšo  vislabāk. Mīkla bija 
neizpro tam a un viņus krietni uztrauca.

Reiz M alkolms k la iņa ja  pa mežu, kur uz apdeguša jiem  kokiem 
saka parād īties  m aigas , gaišzaļa% lapiņas. Zēns p ā r rad ā s  m ājās,  
nesdam s klēpi svaigu , apa ļu  lapiņu, kuras  bija saplūcis  no u g u n s 
grēka cietušā zilā eikalipta.

«Tas būs īsts kārum s P la tausītim ,»  zēns bija nospriedis. Un 
šausm īgāku  kļūdu viņš nebūtu varējis  izdarit.

P aostī jis  lapas, P la tau s ī t is  nolēma tās  pam ēģinā t.  L apas  mutē 
gluži vai kusa. Taču ēst tā s  nedrīkst  — to viņš uzreiz sap ra ta .  
Bet M alkolms sadusm ojās .  Viņš tik ta lu  bija gā j is  pēc šīm 
lapām! . . .

— Tev va jadzēs  tās  ēst, — teica Malkolms, pirmo reizi pa 
īs tam  saskaities  uz P la taus īti .  — Nekā cita tu nedabūsi.

Un tā apa ļās ,  j au n ās  lap iņas  palika kokā. Pēc s tu n d as  Plat- 
ausitiin  briesmīgi sag r ib ē ja s  ēst. Viņš ņēm ās kunkstēt un k la i
gāt, taču tuvum ā neviena nebija. Un, apk lus inā jis  savu iekšējo 
balsi, kas viņu brīd ināja ,  ka šīs lapas  nedrīkst ēst, P la tau s ī t is  
tās  kāri sakošļā ja  un žigli norija.

T ajā  pašā  nakti P la tau s ī t is  saslim a. Viņš gu lēja  uz zara , un 
viņu k ra tī ja  drudzis. Kad v iņam  kļuva pavisam  slikti, v iņš p a 
cēla galvu un izgrūda  klakšķošu, vibrējošu zemu skaņu, ko p a 
vadīja  rukšķēšanai līdzīga sp rauslošana .  M alkolm s to izdzirdēja 
un, izskrējis ā rā  vienā pidžam a, ienesa P la tau s ī t i  m ājā .  Taču 
P la taus ī t im  nebija vajadzīg i g lāsti.  Viņš ieskrāpēja M alkolmam, 
un tas  ā trāk  s te idzās  nolikt zvēriņu uz paklaja .

Drīz vien ap P la taus ī t i  bija sas tā jus ies  visa ģimene.
N ākam aja  dienā m isters  Andersons pazvan īja  ve ter inārārs tam , 

kas dzīvoja d iezgan tā lu  no viņu m ājas .  Ārsts a tb rauca ,  taču, 
ieraudzījis , kādā stāvoklī ir P la taus ī t is ,  šaubīdam ies  kra tī ja  
galvu.

— Baidos, ka nav  cerību, — viņš teica.
— Bet kas ir noticis? — ja u tā ja  m isters  Andersons.
— P arād ie t  m an vēlreiz lapas, kuras  jūs  viņam  devāt.
Malkolms, kustēdam ies kā sapnī, a tnesa  ā rs tam  apaļās ,  jaunās

lapiņas.
— Skaidrs, — sacīja  ārs ts .  — Tās ir juven ilās  lapas.
— Juven ilās  lapas? — vienā balsī p a r ja u tā ja  M alkolms un 

m isters  Andersons.
— M azās lapiņas, kuras  mēdz aug t  kauleņkokam, kad tas  

ir gluži jau n s  vai arī kad tam  sāk  au g t  sānu  atvases.



— Nu . . .  nu un kas tu r  slikts? — ja u tā ja  Malkolms, ju z d a 
mies vainīgs.

— T ajās  ir inde, tas  arī  viss.
— Inde kauleņkoka lapas? — M isteram  Andersonam  šis a p 

galvo jum s šķita aplams.
— Zilskābe, — atbildēja  ārsts . — Kā jum s zinām s, no v a i r ā 

kiem simtiem kauleņkoku pasugu  tikai nedaudzas  noder koala 
lāčiem. Taču jum s droši vien nav  zinām s, ka pat šo nedaudzo 
pasugu  koku lapas  ne vienmēr ēdam as. Noteikta gad a la ik ā  tie 
izs trādā  indīgo skābi. Iespējams, ka tād ā  veidā koki savdabīg i 
a iz sa rg ā  sevi. Bet, kas attiecas uz juven ila jām  lapām, tās  vien
mēr ir b īs tam as  koala lāčiem.

Ā rsts  vēl pas tās t ī ja ,  ka pat no viena un tā paša  koka koala 
lāčiem v a jad z īg as  d ažād as  lapas. T āds  koks var būt p ieaudzis 
a rom ātiska is  eikalipts, pelēkais eikalipts, zilais eikalip ts  vai arī 
sa rk an a is  kauleņkoks. Un koala lāči ēd pam īšus g an  jau n ās ,  gan  
vecās lapas, g an  ar ī  mizu no zariem. Bet, kad pienāk laiks, viņi 
pārvācas  uz citu koku.

— S ta rp  citu, vai jum s ir z inām s, ka, tu ro t m ājās  koala lāci, 
jū s  p ā rk ap ja t  likumu? — ja u ta ja  ārsts .

M alkolm s un  Džudija  nobālēja.
— Kāpēc? — vaicā ja  Malkolms.
— Tāpēc, ka koala lāču palicis ļoti maz. Iedomājieties, kas 

būs, ja  visiem ienāks p rā tā  tu rē t  sev m ājās  koala lāčus un visi 
dosies uz mežu tiem pakaļ? Tad brīvībā viņu nebūs nemaz.

V e te r in ā rā rs ts  a izbrauca . A ndersoni apjukuši lūkojās cits uz 
citu. Viņi sap ra ta ,  ka nāksies šķirties no sava mīluļa.

Pēc pāris  dienām  P la tau s ī t im  kļuva labāk. Bet Andersoni ne
varē ja  izdomāt, a r  ko viņu barot.

Sestd ienā Džudija, M alkolms un m isters  Andersons devās uz 
mežu. P la tau s ī t is  sēdēja g rozā un neredzēja , kurp viņu nes. Tā 
meža daļa, kur bija plosījies ugunsgrēks, no ja u n a  bija tē rp u 
sies m aigā  zaļum ā, kaut arī s ta rp  lapām  šur tu r  rēgojās  kvēpiem 
klāti koku s tum bri un apdeguši zari. Bija pavasaris .  Šķērsojuši 
meža puķēm un papardēm  a izaugušu  vietu, kur kādreiz, pak ļau 
d am ās  vējam, liesma bija pagriezusies a tpakaļ,  Andersoni nonāca 
biezā zilo eikaliptu birzē, kur zemi k lāja  mežonīgi s aa u g u šas  
papardes .

M alkolms izņēma P la tau s ī t i  no groza. G aism ā zvērēns sāka 
m irkšķ ināt acis, pēc tam  bez s te igas  palūkojās  apkārt.

K atrs  Andersons viņu nog laud īja  un noskūpstīja  pūkaino g a l 
viņu. Pēc tam  m isters  A ndersons paņēm a P la tau s ī t i  rokās un



aiznesa  pie eikalipta, kas  v iņam  likās v is labākais  no visiem 
kokiem.

S ākum ā P la tau s ī t is  nekustē jās  ne no vietas, bet pēc tam  lē
nām  sāka rāp ties  uz augšu  pa gludo, sudrabaino  stum bru. G alvā 
v iņam  bija īs ts  juceklis. Zvērēns nesap ra ta ,  uz kurieni rāp ja s  
un kāpēc.

— Uz redzēšanos, — nopūtās  Malkolms.
— Visu labu, — piebilda m isters  Andersons.
D žudija neteica ne vārda ,  taču, kad viņa pagriezās, lai ietu 

uz m ājām , sk ropstas  viņai bija miklas.
P la tau s ī t is  bija galīg i apjucis. Viņš n ep ra ta  dzīvot viens pats 

mežā. Viņš bija pieradis, ka par viņu rūpē jas  cilvēki. Kad debesis 
p ilnīgi pārk lā ja  mākoņi, P la tau s ī t is  no rāpās  no koka un sāka 
k lum pačot uz Andersonu m ā jas  pusi.

Lācītis būtu nokļuvis līdz viņiem ta jā  pašā  naktī  — koala 
lāčiem oža ir brīnum  asa  —, ja  nebūtu m ežā sastap ies  ar 
diviem zēniem, kas bija devušies pam edīt a r  šauteni. Viņiem 
nebija izdevies nošaut trusīti,  tāpēc puikas nopriecājās, p am an ī
juši s ta rp  kokiem ļēpojošo mazo, pūkaino koala lācīti ar līka
jām  ķepām.

P a r  laimi, P la tau s ī t is  puikas bija pam anījis  agrāk. Viņi diez 
kā zvēriņam  nepatika , un viņš s te igšus  sāka rāpties  kokā.

P la tau s ī t is  bija veicis ap tr īsdesm it pēdu, kad puikas nokļuva 
līdz kokam. Viens no viņiem notēm ēja uz P la tau s i t i  un izšāva. 
Lode tik tikko neskā ra  zvēriņa degunu. Notēmējis rūpīgāk, puika 
izšāva otrreiz. Šoreiz lode ievilka ugun īgu  sv ītru  biezajā Pla t- 
ausīša  vilnā. Un viņš sāka ž ig lāk ķepuroties augšup , pārv ie toda
mies no za ra  uz zaru. Tad o trs  puika pieprasīja  šau ten i dot vi
ņam. Viņš šāva  labāk.

G rūti ticēt, ka viņiem bija iegribējies n o g a l in ā t  tik nekaitīgu, 
v ientiesīgu un mīlīgu rad ījum u kā koala. P u ikas  par to nebija 
padom ājuši, v ienkārši viņi izklaidējās, kā nu pra ta .  P a r  laimi, 
P la tau s ī t im  t rāp īt  nebija tik viegli. Apaļais, pelēkais kam oliņš 
g andr īz  sap lūda  a r  koku un krēslā  bija tikko saska tām s. Iespē
jam s, nelaim e būtu notikusi, ja  nesāktu  līt. Lielas, au k s ta s  lāses 
sāka grabēt uz lapām  un s līpām  s trūk lām  šau s t ī t  papardes.

Vēl viens šāviens — un puikas la idās  uz m ājām .
Mežā ies tā jās  k lusums, un P la tau s ī t is  brīvi uzelpoja. Taču no 

koka nokāpt v iņš negras ījās .  Tur viņam  bija drošāk  pat tad , 
ja  šīs lapas  izrādītos ēšanai nederīgas . P ā r  mežu k lā jās  v ien
m ērīga  lietus siena, s trau ji  sa tum sa .  Lietus m ērcēja P la tau s īša  
kažoku, un aukstās  s traum ītes ,  p lūzdam as  pa lapām  un koku 
stumbriem, dz ird inā ja  pārka ltušo  zemi.



PLA TA USĪ TI S — ĢIM E N E S GALVA

S ajā  kokā P la tau s ī t is  ilgi neuzturējās .  Viņš a tteicās no dom as 
atgriezties  pie Andersoniem. Ja  nebūtu gad ījušies  puikas a r  š a u 
teni, viņš a tgrieztos a tpakaļ,  taču ta g a d  viņš bija zaudējis  uz t i
cēšanos cilvēkiem. Zvēriņam  bija grūti tiem noticēt.

Iekšēja balss  P la taus ī t im  čukstēja , ka jā ie t  tālāk, m ēģinot a t 
ra s t  citus koala lāčus. Viņš vāji a tce rē jās  savu  tēvu Sluņķi, savu 
m ām iņu Pūkausi un tos koala lāčus, a r  kuriem kopā bija dzīvojis 
p irms pusgada .

Trīs  nak tis  P la tau s ī t is  k la iņo ja  pa mežu, k lum pačodam s pa 
zemi no koka uz koku. Viņš iz tu rē jās  p iesardzīgi, vērodam s un 
ošņādam s, vai neparād īs ies  čūska, lapsa vai cilvēks, un nekus
tīgi sas t in g a ,  ja kau t kāds  n ak tsp u tn s  a izskā ra  viņu ar  spārnu. 
Un visu laiku aus ījās ,  vai kaut kur nea tskanēs  p az īs tam a koala 
lāča balss. Ja  viņš bija noguris  vai izsalcis, viņš a tka l  rā p ās  zi
lajā eikaliptā. P la tau s ī t is  ju tā s  vientuļš. Viņš nespēja  saprast ,  
kur palikuši cilvēki un lietas, kas reiz bija ap viņu.

Vēl d ažas  dienas un naktis  P la tau s ī t is  skum īgs un vientuļš 
nosēdēja paka lna  virsotnē au g o šā  koka v isau g s tāk a jā  zarā. Viņa 
priekšā g andr īz  vai līdz pašai k ra s tm ala i  p letās kupla eikaliptu 
birzs. Dienā k ap a rsa rk a n a  sau le  pārvērta  okeāna zilo spoguli par 
apžilbinoši m irdzošu sudrabu , bet sau lr ie tā  ūdens bija izm argo ts  
zeltaini sarkaniem , sārtiem , oranžiem  un dz in tara in iem  a tsp u l
giem. Kalni tā lum ā reizēm grim a garos,  sm agos  mākoņos, kas  
n este igdam ies gluži kā milzīgi gliemeži vai lāči slinki rāp ās  virsū 
tu m ša jam  m eža biezoknim.

P la taus ī t is ,  pats  bezrūpības iemiesojums, jebkurā  citā laikā 
būtu ielīksmots no šīs sa sk aņ as  un klusuma, taču  ta g a d  viņš 
nebija spējīgs  to izbaudīt.

P la tau s ī t is  a tkal devās ceļā un jau  g andr īz  vairs  necerēja kaut 
kad ieraudzīt,  izdzirdēt vai sa ju s t  koala lāčus, kad piepeši kāda 
naktī  koka ne visai tā lu  no zemes p am an īja  paz īs tam a augum a 
apveidus un izdzirdēja  sp rauslošanu .  P la tau s ī t is  sāka vērot koku. 
Vēl viens koala, vēl viens.

Un uzreiz viņam  kļuva vieglāk ap sirdi.
V iņš n e rāp ās  kokā, tāpēc ka z inā ja  — viņu tur negaida . P la t 

ausītim  bija zināms, ka ikviena ģ im ene dzīvo nošķirti un ģ im e
nes ga lva  nem az nepriecājas  par svešu koala lāču tēviņu p a rā 
d īšanos. Netālu  P la tau s ī t is  a t ra d a  au g s tu  kauleņkoku, kurā koala 
lāču nebija. Patīkam i sa tra u k ts  par kaimiņu k lātbūtni,  viņš 
krietni ieturējās, izmeklēja sev ērtāku zaru, nožāvājās  un a iz 
miga.



No sava koka P la tau s ī t is  redzēja, kas notiek kaimiņos. Tur 
dzīvoja ap desmit zvēriņu. Liels, re sns  tēvs, d ivas trīs  m ām uļas  
ar bērniņiem un d ivas g an d r īz  jau  p ieaugušas  koala lāču meitas.

J a u  va irākas  nedēļas P la tau s ī t is  dzīvoja savā  vai citos tuvum ā 
esošos kokos. Tie visi bija lieliski koki a r  g ludu  mizu un  s tu m 
bru, ko izra ib inā ja  sim t kartupelim  līdzīgu izaugum u, kuri a t 
v ieg lināja  kāpšanu  augšā .  Dažiem jauno  lapu nebija, toties tie 
g rezno jās  a r  ziedpumpuriem, kuru sār ti  za ļa jiem  vāciņiem teju, 
teju va jadzē ja  aizlidot, dodot apkārtē jiem  iespēju apbrīnot a p a 
ļos krē jum a k rā sas  ziedu kausiņus.

«Tā tik ir barība!» jūsm oja  P la taus ītis .
Lejā zeme la is t ījā s  visos varav īksnes  toņos un nokrāsās . Sa- 

sap a r i l la s  izspūrušās  s t īg a s  apvija  kritušos kokus, g reznojot tos 
ar sīkām, lāpstveid īgām  lap iņām  un p u rp u rsa rk an ām  atvasēm . 
Mežvīteņa baltie ķekari kā milzīgi zirnekļi k a rā jā s  krūmos, p ā r 
vēršot tos necaure jam os brikšņos. Viss ap k ā r t  dvesa sp irg tum u, 
svaigum u, za igo ja  sp i lg tā s  k rāsās , ga iss  bija pilns meža sm aržu.

Reiz naktī  P la taus ī t is ,  kuram  bija apnicis dzīvot ga idās ,  sāka 
dziedāt m īlas  dziesmu. «Pam ēģināšu ,*  viņš nolēma. Cilvēka ausij 
šī dziesma nepav isam  neliktos patīkam a, taču ja u n ā  koala lāce- 
nīte no kaim iņu koka tūdaļ sas lē ja  savas  pūkainās  ausis. Viņu ši 
dziesma ļoti ieinteresēja.

«Nāc šurp, Aiana pūkainā  skaistule!» dziedāja P la taus ītis .  
«A ugstajā ,  za ļa jā ,  sau les  ap p lū d in ā ta jā  kokā pārāk  skumji ir 
vienam. V ienalga, kas  būtu m um s nākotnē lemts, šis pavasaris  
a r  tā sm arž īg a jām  lap iņām  — m ūsu liktenis.»

P a g ā ja  vēl d ažas  naktis, un jau n iņ ā  koala lācenīte nespēja  
noturēties  pretī P la tau s jša  sp rauslošanai.  Viņa piesardzīgi no
rāp ās  no sava koka, g āze lēdam ās  a izg ā ja  pa krūmiem apaugušo  
zemi līdz z ila jam  eikaliptam , kura sēdēja P la taus ī t is ,  un u z rā 
pās  augšā . Tā, lūk, P la tau s ī t is  no ja u n a  pārvērtās  par savva ļas  
dzīvnieku un sāka rūpēties par savu  draudzeni.

Skrēja  mēneši, g ā ja  gadi. P la tau s ī t is  izauga , kļuva bezbai
līgs, s tiprs, v iņam  patika krietni paēst un labi izgulēties. Viņam 
bija če tras  sievas un  seši bērni: divi jaunpiedzim uši un četri 
lieli.

V ispār P la tau s ī t is  bija labsird īgs, taču šad  tad  dusm ojās , bet 
reizēm tap a  pavisam  negan ts .  P ā r is  reižu v iņš bija devies div
cīņā ar  citiem tēviņiem, kuri bija gribējuši ieņemt viņa vietu. 
P la tau s ī t is  c īn ījās  drosm īgi, laižot da rb ā  zobus un nagus.

Reizi divos gados katra i  no viņa sievām piedzima pa bērn i
ņam. Un gandr īz  g ad am  va jadzē ja  paiet, lai m azulis  kļūtu p a t 
s tāv īgs  dzīvnieks. Koala lāči dzim st rudenī. Bez jebkādas  palī-



dzibas m azulis  nokļūst līdz m ātes  somai un dzīvo tu r  veselus 
sešus m ēnešus, kam ēr v iņa roža inā  āda  pilnīgi p ā rk lā jas  ar vilnu 
un kārtīg i a t t īs tā s  visi locekļi.

Kaut arī P la tau s ī t is  mīlēja savus  bērnus, tomēr uzska tī ja  par 
labāku turē ties  no tiem tā lāk  un neiejaukties viņu audz ināšanā .  
Dažureiz mazulis, ķerdam ies vilnā, u z trau sās  v iņam  uz m uguras ,  
taču visai ā tr i  rāp ās  nost un devās meklēt māti. Koala lāču m ā
tes, jādom ā, patiešām  gūst patiku, auklējot un audzinot m azuļus, 
tu rk lā t  v iņas rūpē ja s  ne vien par saviem, bet ari par svešiem 
bērniem.

Reiz kāda naktī v asa ras  sākum ā viena no P la tau s iša  d rau d ze 
nēm norāpās  no koka un a izg a ja  m ežā meklēt jau n u s  kokus ar 
sm arž īgākām  lapām. Savu mazuli viņa uzticēja ap rūpē t  citai 
P la tau s īša  sievai. Viņai, protams, nebija  zināms, ka neilgi pirms 
viņas  gājiena cilvēki ša ja  meža pusē bija ierīkojuši ceļu, uz kura 
viņa izgā ja  tieši ta jā  brīdī, kad no pagrieziena izd rāzās  m ašīna 
ar degošiem prožektoriem. N abaga  koala lācenīte a p s tā jā s  kā 
zemē ieinieta un blenza uz briesmoni, kurš tuvodam ies žilbināja 
viņai acis. Šoferis m ēģ inā ja  zvēriņu apbraukt,  taču ta s  viņam 
neizdevās.

Kad m āte  laikā nea tgriezās, par bāreni tap u ša is  m azulis  sāka 
rūgti raudāt.  Un tad  o tra  m ām iņa nosēd ināja  viņu sev uz m u
g u ra s  kopā ar saviem bērneļiem.

Reizumis pūta tādi vēji, ka koki liecās g andr īz  vai līdz zemei, 
bet lietus, pārc irzdam s g arās ,  sm ailās  lapas, s traum ēm  skrēja  pa 
zariem un stumbriem. Taču koala lāčus ta s  visai neuztrauca . Viņi 
nekad nem eklēja patvērum u dobumos vai zem lieliem zariem. 
Zvēriņi ju tā s  labi savos iemīļotajos žākļos s ta rp  zariem. Viņi 
tikai paslēpa galvu. Bet vilnu lai lietus mērcē vien. Tā viņiem 
gandr īz  nelaiž cauri ūdeni.

S kaid rās  dienas P la tau s ī t is  uz tu rē jās  pašā  koka galotnē. Viņa 
p urn iņā  bija skaidri redzam s piln īgs miers — itin ka viņš būtu 
par kaut ko dziļi dom ās iegrimis. Un īs ten ībā  ari visas viņa do
mas bija koncentrē tas  uz paša  degunu. Zvēriņa ožu varēja  no
saukt par īstu  dabas  brīnumu. Ievērojam ā a t tā lu m ā viņš spēja 
sa ju s t  koku ar ēšanai der īgām  lapām. Iespējams, ka vienā jaukā 
nak tī  koala lāči a tkal dosies ceļā meklēt jaunu  pajumti. Un zināt, 
tieši uz kurieni jādodas ,  ietilpa ģ im enes ga lvas  pienākumos. In 
stinkts, m an to ts  no priekštečiem, kuri m ituši uz zemes pirms m il
joniem gadu, palīdz g u d ram  koala lācim uzzināt, kurā kokā aug  
v isg arš īg āk ās  lapas  un kura gada la ikā  tās  jāmeklē.

Pēc sm akas  P la tau s ī t is  spēja  no jaus t  ari citu koala lāču k lā t
būtni. Tēviņam  uz pūkaina jām , b a l ta jām  krūtīm  ir b rūns p lan 



kums, kas  p a rād as  tauku dziedzera ak tīvas  d a rb ības  rezu ltā tā  
un kam ir īpaša  smaka. Kad lācītis rā p ja s  pa kokiem, a r  šo p lan 
kumu viņš p ieskaras  pie koka mizas. Tāpēc pieaudzis dzīvnieks 
pēc sm akas  spēj noteikt, vai šeit bijuši citi koala lāči un  kuros 
kokos viņi apmetušies.

T agad  P la tau s ī t im  jau  bija daudz  bērnu un pat m azbērnu. 
Viņš bija pārvērties  par d iezgan prāvu dzīvnieku ar lielu galvu, 
allaž saslie tām  ausīm, a r  lielu, uz leju noapaļo tu  degunu un 
dūm ain i pelēku kažoku. Viņš izdvesa dziļas  krūšu sk aņ as  un 
skaļi sprauslo ja .  Tiklīdz v iņa dēli kļuva pats tāv īg i,  P la tau s ī t is  
v iņus aizdzina no koka. «Ejiet prom, ejiet prom, hrr-hrr!» viņš 
burkšķēja, un viņa balss  bija pārste idzoši līdzīga vecā S luņķa 
balsij. «Vācieties prom no šejienes, veidojiet paši sev ģimeni! 
Hrr!» Un dēli devās desmit vai pat divdesmit jūdžu tā lu  un tikai 
tu r  samekleja  sev piemērotu vietu vai ari s a s tap a  citus koala 
lāčus.

Nelaime bija tā, ka pussalā ,  tāp a t  kā visās c itās  zemes m alas,  
arvien vairāk  un va irāk  ļaužu apm etās  uz dzīvi, aizbiedējot koala 
lāčus no viņu iem īļotajām  vietām, tāpēc zvēriņu kļuva aizvien 
mazāk.

Sen bija p ag ā ju š i  tie laiki, kad cilvēkiem tika a t ļau ts  nogalinā t  
koala lāčus, lai t irgo tos  a r  to adām. Tomēr bija palicis daudz 
nea tr is inā tu  problēmu.

Pienāca laiks, kad P la tau s ī t is  un v iņa ģimene, dzīvodami mežā, 
nevarēja  vairs  jus ties  neapdraudēti .

LAIMĪGA DZĪVE

Andersoni, palaiduši brīvībā savu mīluli, vēl ilgi nespēja  no
mierināties un bieži g ā ja  uz mežu, cerēdami viņu sas tap t.  Bet, 
atgriezušies inajās, aizvien iztēlojās — sak, tūdaļ viņi ieies dārza 
un redzēs: P la tau s ī t is  sēž kokā un g a id a  viņus.

Bet šim sapnim  nebija  lemts piepildīties.
Reiz vakarā  jau  gandr īz  p ieaugušie M alkolms un D žudija bija 

a izgā juš i  uz lekciju, kas tika las īta  turienes b iedrības zālē. A t
braukuša is  lektors, enerģ isks  un jauneklīgs ,  iz rād ījās  speciālists  
koala lāču jau tā ju m ā .

— A pgalvoju jum s, lēdijas un džentlmeņi, — viņš teica, un 
viņa zilās acis dzirkstīja ,  — apgalvo ju  jums, meitenes un zēni: 
nav nekādu cerību, ka koala lāči izdzīvos, ja  nebūs — tu rk lā t  
neatliekami — īstenots  svar īg s  pasākum s. Vai patiešām  šiem 
skaistajiem  un mīlīgajiem dzīvniekiem jāiet bojā? Uz visiem lai



kiem jāizzūd  no zemes virsas? Un tomēr tas  notiks, ja  mēs n e 
rad īs im  viņiem rezervātus  — lielus apžogotus mežu m asīvus, kur 
nespēj iekļūt ne lapsa, ne dingo, ne kaķis, kur varēs  iestādīt  s im 
tiem koala lāču iemīļoto arom ātisko pelēko, sarkano, zilo, purva, 
kāpostu un ābeļu eikaliptu , . .

Lektors pas tās t ī ja ,  ka daži rezervāti  ir jau  izveidoti, ka tur 
koala lāči dzīvo ļoti labi, un aic inā ja  visus, kam patīk  šie zvē
riņi, l īdzdarboties to a iz sa rg āšan ā .

Pēc pusgada  D žudijai un M alkolm am  izdevās pabūt kādā re
zervātā. M alkolm s ta g a d  bija izaudzis  par plecīgu, g andr īz  se
šas pēdas ga ru  jaunekli,  bet Džudija kļuvusi jau  gluži pieaugusi 
jaunava .  Viņa vairs  nespiedza sa jū sm ā kā agrāk. Bet, iedami 
s ta rp  kuplām  jau n u  koku birzītēm, viņi abi dom āja  tikai par 
P la taus ī t i  un nenolaida acu no zaros  sēdošajiem  koala lāčiem. 
Un ikreiz bija gatav i iesaukties: «Tas ir viņš, ta s  ir viņš, mūsu 
koala!»

Bet kas pa to laiku bija noticis a r  P la taus īti?
P irm s dažiem mēnešiem kādā skais tā  p av asa ra  dienā Plat- 

aus īt is  k lusiņām  un g andr īz  pavisam  netraucēti  šūpojās  pelēkā 
eikalip ta  galo tnē  netālu  no piekrastes. S požajā  sau lē  ūdens vili
n ā ja  ar zilumu un vēsumu. No m aza s t rau t iņ a  puses, kas bu r
buļodam s plūda pār akmeņiem, dvesmoja puķu sm arža: gan  īrisu 
un fuksiju, g an  sau la ino  orhideju  un  zelta ino vīķu, gan  mežrožu 
un lakaču ar sīkām ziedu taurītēm , ko ieskauj cietas, zajpelēkas 
lapas. A pkārt la idelējās putni un rosījās  bites. Un P la taus ītis ,  
sēdēdam s uz sava zara , p rā to ja  par savu draudzeņu  un bērnu 
likteni.

Kāpēc iznācis tā, ka uz viņa koka nav  palicis va irs  neviens 
koala?

Viņš nez inā ja ,  ka neilgi pirms tam  viena no viņa m eitām  bija 
gājusi  bojā ugunsgrēkā ,  jo bija tik aps tu lb inā ta  un  izbijusies, 
ka, liesmām tuvojoties, nespēja nokāpt no koka. Bet o tra  meita 
bija nositusies, kad lielo koku, kurā  viņa sēdēja, nogāza  mež
cirtēji. Divas viņa sievas ziemā bija ap sa ld ē ju šas  p laušas ,  un 
arī v iņas  bija pagalam .

Citi koala lāči bija a izgā juš i  no P la tau s īša  tā lāk  mežā, droši 
vien nolēmuši, ka viņš nav  pietiekami gudrs,  lai būtu par ģ im e
nes galvu, kaut gan, sapro tam s, viņu nekādi nevarē ja  vainot 
v isās ša jā s  likstās.

N aktī P la tau s ī t is  devās  meklēt jaunu  draudzeni. Kaut gan  
viņš m anīja ,  ka pa mežu, apkā rt  lūkodamies, klaiņo cilvēki, to
mēr nolēm a m ēģ inā t  sameklēt draudzeni augsto  koku joslā  pie 
ju ras .  P la tau s ī t is  nošļūca no s tum bra un sāka virzīties cau r  p a 



pardēm. Tum sā bija dz irdam a kau t kāda kņada: pavīdēja  tā  kā 
trusītis ,  ta  ka oposums, a izlocījās ķirzaka. P la tau s ī t is  jau  bija 
g a rām  tē ja s  kokam un zila jam  eikaliptam, tum sā  tikko s a s k a tā 
miem, kad piepeši notika kau t kas šausm īgs. Uz mirkli apstājies ,  
lai paskatī tos  apkart ,  v iņš a r  priekšķepātn a tsp iedās  uz g luda 
celma, bet kreiso pakaļkā ju  uzlika uz kaut kā auksta ,  cieta un 
neizpro tam a, un ša jā  acumirklī s lazds  a izc irtās .  Tā asie zobi 
nežēlīgi ieurbās P la tau s iša  ķepa. Sāpēs skaļi k liegdam s, viņš 
pūlējās izraut ķepu, bet kas to deva! Ķepa bija sa lauz ta .

Visu nakti P la tau s ī t is  m ocīdamies nogu lē ja  b lakus slazdam . 
Ķepa sāpēja  tik stipri, ka viņš pat nespēja domāt.

Slazdi bija izlikti trus īšu  ķeršanai.  Un no rīta, kad a tnāca 
cilvēks, P la tau s ī t is  pacēla galvu un ievaidējās; cilvēks tikai no
lam ājās ,  ieraudzījis  s lazdā koala lācīti. Un jau  g ra s ī jā s  nogalēt 
P la taus iti ,  kad p a rād ī jā s  o trs  cilvēks. Tas bija mežzinis.

— Neiedrošinies! — viņš sac īja  m alum edniekam . — Es to 
ņemšu līdzi.

P la tau s ī t is  nokļuva m ašīnā , kurā  mežzinis ā tri  t rau cās  pa meža 
ceļu, bet pēc tam  rezervātā,  koala lāču dziednīcā.

Tur s trādā jošie  ļaudis  mīlēja koala lāčus un pūlējās g lāb t dzī
vību saslim ušiem  vai negad ījum os cietušiem dzīvniekiem. Pla t-  
ausītim  bija tik slikti, ka šķita — viņš nekad va irs  neatlabs. 
Taču ārs ti  nolēma dar īt  visu iespējamo, lai g lāb tu  zvēriņa dzī
vību.

P la tau s ī t i  nosēd ināja  uz g u m ija s  spilvena, kura vidū rēgo jas  
koka s tabiņš, un plaši a tp le ta  viņa pakaļkā jas .  Tad P la tau s ī t is  
a r  priekšķepām cieši pieķērās pie s tabiņa. Un ārsti  d a rbo jās  ar 
viņa sa lauz to  ķepu. No sākum a, nesap razdam s, ko ar viņu dara , 
zvēriņš koda un skrāpējās ,  taču  operācija  drīz bija ga lā ,  un vi
ņam  kļuva vieglāk. Salauzto  kaulu  salika kopā, ķepai pielika 
skalu un cieši nosaitē ja .

Kamēr kauls  s aau g a ,  P la tau s ī t im  neļāva kāpelēt pa kokiem. 
Patiesību sakot, diezin vai v iņš bija spējīgs a r  to nodarboties.

Viņš sēdēja zemē vai uz speciāla koka palik tņa un gremoja 
pelēkā eikalipta lapas.

P am azām  viņš sāka ievērot a r ī  citus koala lāčus. Vieniem bija 
sa lau z ta s  ķepas, citiem ievainots b ļodas kauls, vēl citiem galvas  
t raum as.  Un izrādījās ,  ka ne visi koala ir līdzīgi cits citam. Viņu 
vidū bija arī m aziņi koala lācīši no Kvinslendas, apauguši ar 
biezu vilnu, prāvi koala no Viktorijas brūnos kažokos a r  garu  
un ta isnu  spalvu un dūm aini pelēki, nelieli zvēriņi no dažādām  
Ja u n ā s  D ienvidvelsas malām.

Un visi viņi bija labi draugi.



Pla taus ī t i  baro ja  gods godam. Tad nu viņš atcerējās, ka ari 
ag rāk  {audis bija vēlējuši v iņam  labu, tikai viņi nezināja ,  kāda 
barība P la taus ī t im  g aršo  vislabāk.

Beidzot sāpes kājā  aprim a. Viņš nolaida ķepu uz zemes, un 
izrādījās, ka var uz tās  stāvēt. Un drīz vien viņam  atļāva  ari 
kāpelēt pa kokiem aplokā, kur speciāli bija iestādīti koki ar v is
g a rš īg āk a jam  lapām.

Te P la taus ī t i  ar ī  a t ra d a  M alkolms un Džudija. Izskatīdam ies 
ļoti aizņemts, viņš sēdēja uz apakšē jā  zara  un, vienmērīgi s t r ā 
dādam s ar  saviem spēcīgajiem žokļiem, sparīg i  gremoja. Dvīņi 
nešaubījās,  ka viņu priekšā ir P la taus ī t is :  viņi zvēriņu būtu p a 
zinuši jebkur. J a  ieskatās  vērīgāk, koala lācīši nepavisam  nav 
vienādi.

— Labdien, maziņais! — priecīgi iesaucās Džudija.
Malkolms sāka vicināt cepuri.
— Rau, kur mūsu koala! Sveiks, vecais!
M aigais, a tk lā ta is  P la tau s īša  brūno acu skatiens  pavērsās  pret 

dvīņiem. P ro tam s, viņš a tce ras  šīs balsis! Atceras! Un šīs viņam 
pievērstās, s ā r tā s  sejas!

Vēl veselus divdesm it gad u s  P la tau s ī t is  nodzīvoja rezervātā. 
Seit v iņam  aizvien bija g a rš īg a  barība kā ta jā s  tā la jā s  dienās, 
kad balta is  cilvēks vēl nebija ieradies mežā.

P a g ā ja  gadi, taču M alkolm s un D žudija  tāp a t  kā ag rāk  mēdza 
apciemot savu mīluli. Viņš tos arvien pazina. Koala lāči ilgi 
a tce ras  tos, kas bijuši pret viņiem labi. P la tau s ī t is  ļāva ņemt 
sevi rokās, un viņam  ļoti patika, kad viņu g laudīja .

P la taus ī t im  bija arī j au n as  sievas. Viņš tās  izvēlējās no tiem 
koala lāčiem, kuri kādreiz  bija nogādā ti  rezervātā vai nu ar s a 
lauztu kaju, vai p laušu  iekaisumu. P la taus ī t im  dzim a bērneļi, 
pam azām  koala lāču kļuva aizvien vairāk  un vairāk, un varēja 
cerēt, ka viņu pēcteči uz zemes neiznīks.

Reizēm, kad sau le  a r  saviem glāstošajiem  stariem  apspīd zaļo 
lapu pušķus, piešķirot īpašu  m irdzum u to asa jiem  dzin tara ina- 
jiem vai rub īnsarkanajiem  galiņiem, au g s tu  koka zaru  žāklī var 
redzēt m ājīg i  iekārto jušos P la taus īti ,  kurš sēž, prāvo galvu ar 
če trs tū ra in a jām  ausīm  pacēlis p re t vēju. T agad  tas  ir rāms, lab
s ird īgs  večuks, kas nodzīvojis ilgu un laim īgu mūžu. Liktenis 
P la taus ī t im  tika piešķīris ne j n a z u m s  piedzīvojumu, taču viņš 
p ra tis  pā rv a rē t  v isas  nedienas.

Un, lūk, viņš sēž, izbaud īdam s eikaliptu sm aržu  un ošņadam s, 
kurš no koala lāčiem a tro d as  v iņam  līdzās, bet kurš tālāk. Koks 
zem P la tau s īša  tikko m anām i šūpojas, tā ziedošaja v a inagā  šau 
dās  putni, bet debesis virs viņa la is tās  zeltā.
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