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ASTRĪDA L1NDGRENA, 

zviedru rakstniece

S A U L E S  PĻAVA

Tajos  senajos  laikos, kad visur valdī ja liela n a 
badzība,  dzīvoja brālī t is  un  māsiņa ,  kas  bija palikuši  gluži vieni 
pasaulē.  Bet bērni neva r  būt vieni, viņiem vajadz īgs  kāds,  pie kā 
dzīvot. Un tā nu Mat īss  un Anna no Saules  p ļavu m ā jām  nonāca  
pie Mīru  māju  saimnieka.  Saimnieks  v iņus pieņēma ne jau  tādēļ,  
ka viņiem bija v i sskaidrākās  un vi s la ipnākās  acis, v isčaklākās  ro
kas un ka viņi pēc mātes  nāves bija vai prā tu  zaudējuš i  no  bē
dām, nē, ne tādēļ. Viņš pieņēma tos s avās  mājās ,  lai no viņiem 
gūtu kādu labumu. Bērnu rokas  pavisam labi va r  veikt dažādus  
darbus ,  ja vien tām noliedz taisī t  laiviņas  no priežu mizām, griezt  
s tabules  un celt rotaļu māj iņas  pakalnu nogāzēs .  Bērnu rokas 
var  s laukt  Miru sa imnieka govis un t īrīt  v iņa  kūtis,  visu, visu var  
veikt bērnu rokas,  ja tikai tās  a t tu r  no priežu mizu laiviņām,  no 
rotaļu m ā j iņām  un no visa cita, a r  ko tās v ismīļāk būtu n o d a r 
bojušās.

«Laikam gan savā bērna dzīvē es nekad vairs  nekā laba n e 
redzēšu,» teica Anna  un raudāja ,  sēdēdama uz govju s l aucamā 
soliņa.

«Šeit, Mīru mājās ,  v isas dienas  ir pelēkas kā peles govju lai 
darā,» teica Mat īss.

Tajos nabadz īgajos  laikos lauku ciemos bija maz ēdamā,  un 
Mīru māju  saimnieks  domāja,  ka bērni gluži labi iztikšot ar  k a r 
tupeļiem, kurus  var  pamērcēt  siļ"ķu sāl ī jumā.

«M anas  bērnu dienas nevilksies ilgi,» teica Anna.  «Ar kar tupe
ļiem un siļķu sā l ī jumu es nenodzīvošu līdz ziemai.»

«Tev tomēr jānodzīvo līdz ziemai,» teica Mat īss.  «Ziemā tev 
būs jāiet  skolā, un tad  dienas  vai rs  nebūs  pelēkas kā la idara  pe
les.»

Kad Mīru m ā jā s  a tn āc a  pavasar is ,  tad  Mat īss  un Anna necēla 
s t rau tā  ūdens  dzi rnaviņas  un nekuģoja  pa grāvj iem ar  priežu mizu 
laiviņām.  Viņi s lauca Mīru  saimnieka govis un t īrī ja v iņa  kūtis, 
viņi ēda kar tupeļus ,  mērcēdami  tos siļķu sāl ī jumā,  un bieži rau- 
daja,  kad neviens to neredzēja.

«Kaut  es tikai nodzīvotu līdz ziemai un varētu  iet skolā,» teica 
Anna.



Kad Mīru  mājās  a tn āc a  vas a ra ,  tad  Mat īss  un Anna  neskrēja 
uz b irztalu  lasī t  zemenes  un necēla ro taļu māj iņas  kalnu nogāzēs.  
Viņi s lauca Mīru  saimnieka govis un tīrī ja viņa kūtis,  viņi ēda 
kar tupejus ,  mērcēdami  tos si ļķu sā l ī jumā,  un bieži raud āja ,  kad 
neviens  to neredzēja.

«Kaut  es tikai nodzīvotu līdz ziemai un varē tu  iet skolā,» teica 
Anna.

Kad Mīru m ā jā s  a tnāca  rudens , tad  Mat īss  un Anna krēslas 
s tundās  nespēlēja paslēpes,  vakaros  viņi ne tupēja zem v i r t u 
ves galda  un nes tās t ī ja  viens o t ram pasakas ,  nē, viņi s lauca Mīru 
sa imnieka govis,  ēda kar tupeļus  ar  siļķu sā l ī jumu un bieži r a u 
dāja,  kad neviens to neredzēja.

«Kaut  es tikai nodzīvotu līdz ziemai un varē tu  iet skolā,» teica 
Anna.

Toreiz, ta jos  nabadz īgajos  laikos, bērni g ā ja  skolā tikai dažas  
nedēļas pa visu ziemu. Ciemā ieradās  apkā r t  ceļojošs skolotājs 
un apmetās  kādā  mājā ,  un tad  nu no v isām  pusēm bērni devās pie 
viņa,  lai mācī tos  lasīt  un rēķināt.  Pēc Mīru  sa imnieka domām, 
skola gan bija v ismuļķīgākais  izgudrojums,  un, ja  vien būtu iespē
jams,  viņš bērnus  būtu paturē j is  mājās ,  bet to nu nedrīks tēja dar īt  
pa t  Mīru m āj u  saimnieks.  Bērniem g an  v a r  aizliegt taisī t  priežu 
mizu laiviņas  un celt rotaļu mā j iņas  kalnu nogāzēs ,  viņiem var  
aizliegt skriet  uz zemeņu vietām birztalā,  bet viņiem nevar  a iz
l iegt iet skolā. Tad ciemā ierodas māc ī tā js  un saka:  «Mat īsam un 
Annai  jāiet  skolā!»

Un tā nu Mīru mājās  a tnāca  ziema. Kri ta sniegs,  un kupenas  
pacēlās  līdz pat  la idara  logiem. Krēs la inajā  la idarā  Mat īss  ar  
Annu lēkāja aiz prieka un An na  teica: «Redzi,  es tomēr nodzī
voju līdz ziemai,  un rīt pat  jau  sākas  skola!»

Un Matīss iesaucās:
«Ardievu, v isas  la idaru peles, nu ir pienācis gals  pelēkajām 

dienām Mīru mājās!»
Kad vaka rā  viņi ienāca virtuvē,  Mīru saimnieks  teica:

«Nu labi, skolā jāietl  Bet lai dievs žēlīgs,  ja jūs nebūsiet  m ā jās  
uz govju s laukšanu!»

No rīta Mat īss  un Anna,  rokās  saķērušies,  devās uz skolu. 
Ceļš bija tāls,  un tajos  laikos gan neviens  nelauzīja galvu par  
to, vai  ceļš uz skolu bija tāls  vai tuvs. Pūta  auksts  vējš,  M at ī sam  
un Annai  briesmīgi  sala,  kāju  pirksti  sa s t inga  un degunga l i  kļuva 
pav isam sarkani .

«Kāds  tev sa rkans  deguns,  Mat īs,» teica Anna. «Bet tas  ir 
labi, citādi tas  būtu pelēks kā la idara  pele.»

Pro tams ,  ka Matīss un Anna  abi bija pelēki kā pelītes. N a b a 
dzība bija padar ī jus i  viņu se j iņas  pelēkas,  nabadzības  pelēkums



bija viņu drēbēs. Pelēks  bija lakats,  kas  bija apmests  ap Annas  
pleciem, un pelēki bija vecie vad m al as  svārki,  ko M at īs am  bija 
iedevis Mīru  m āj u  saimnieks.  Bet nu jau  viņi bija cejā uz skolu. 
«Tur taču vai rs  nebūs pelēkuma,» domaja  Anna,  «skolā droši vien 
no rī ta līdz vaka ra m  valdīs  v isgai šākais  prieks.»

Bet ne viss izrādījās  tik jauki,  ka viņi bija iedomājušies.  Bija 
j au  pat īkami  sēdēt ap kurošo pava rdu  kopā ar  citiem ciema bēr-



niem un mācīties burtus ,  taču jau ot rā dienā skoiotajs ar  rīksti 
iesita M at ī sam  pa pirkstiem, tāpēc ka viņš nebija sēdējis pietieka
mi mierīgi.  Un, kad pienāca ēdiena reize, tad  Mat īss  un An na  k a u 
nējās  ēst. Viņiem bija līdzi tikai daži auksti  kartupeļi,  bet citiem 
bērniem bija svies tmaizes  ar  šķiņķi un sieru, un t i rgotā ju  dēlam 
Joelarn bija līdzi vesels sainī t is  ar  pankūkām.  Matīss un Anna 
spožām acīm raudzī jās  uz pankūkām,  līdz Joels teica: «Ei jūs, 
nabagie ,  vai tad jūs nekad ag r āk  neesat  ēdienu redzējuši?» Tad 
Mat īss  un Anna nopūtās ,  nokaunējuš ies  nog āj a  pie malas  un ne
teica vairs  ne vārda .

Nē, pelēkums nepazuda,  kā viņi to bija cerējuši.  Tomēr viņi 
ka t ru  dienu čakli devās uz skolu, kaut  arī  ceļā bija au gs tas  kupe
nas  un briesmīgi  sala kājas,  kaut  arī  viņi bija n a b a g a  bērni, kam 
nebi ja ne sviestmaižu,  ne pankūku.

Katru dienu Mīru  saimnieks teica:
«Dievs lai žēlīgs,  ja jūs  nebūsiet  mājās  uz govju s laucamo 

laiku!»
Un  Mat īss  ar  Annu neuzdroš inājās  nokavēt govju s laukšanu.  

Viņi tecēja caur  mežu kā d ivas  mazas  pelītes, kas  dodas  uz savu 
aliņu, tik Joti viņiem bija bail nokavēties.

Bet kādu dienu Anna aps tā j ā s  ceļa vidū un cieši sa tvē ra  M a 
t īsa roku.

«Matīs,» v iņa  teica, «skola mums neko nepalīdzēja.  Nekā jauka 
nav  m anā  bērna dzīvē, es nevēlos vai rs  nodzīvot  līdz pavasar im!»

Tikko viņa  to bija izteikusi, viņi pam an ī j a  sarkanu  putnu.  Tas  
bija nometies uz ceļa un vizēja tik s ar kans  pret  balto sniegu,  tik 
koši, koši sarkans .  Un viņš  dziedāja tik dzidri,  ka sniegs koku 
zaros  sad rupa tūks toš  m azās  zvaigznī tēs ,  kas  lēni un klusi bi r
d inājās  lejup.

Anna izstiepa rociņas  pret  putnu un raudāja .  «Viņš ir s a r 
kans ,» v iņa teica, «ak, viņš ir tik sarkans!»

Arī Mat īss  ra udāj a  un teica:
«Viņš droši vien nezina,  ka pasaulē  ir arī  pelēkas pelītes.»
Tad putns izplēta savus  sarkanos  spā rnus  un lidoja. Anna 

cieši saspieda Mat īs a  roku un teica:
«Ja šis pu tns  aizlaidīsies no manis ,  tad  es nolikšos sniegā  un 

nomiršu.»
Un  Mat īss  paņēma viņu pie rokas,  un  viņi skrē ja  pakaļ  pu t 

nam.
Kā visspožākā l iesma putns l idoja s tarp  eglēm,  un, kur vien 

viņš  lidoja ga rām,  tur  pār  zemi viegli un  klusi nobira sniega 
zvaigznī tes,  jo tik dzidri dziedāja putns savā  lidojumā. Laidelē
damies  uz vienu un otru pusi, v iņš lidoja tieši mežā iekšā, a iz
vien tālāk  prom no ceļa. Anna  un Matīss s teidzās tam pakaļ  pāri



kupenām.  Zari  s i tās  viņiem sejā,  un  bērni klupa uz akmeņiem,  
kas bija paslēpušies zem sniega,  bet acīs viņiem mirdzēja  t ra uk 
sme.

Te pēkšņi putns  bija pazudis.
«Ja es nea t radīšu  putnu,  tad  es nolikšos sniegā un nomiršu,» 

leica Anna.
«Es dzi rdu putnu dziedam aiz kalna.»
«Kā gan viņš  nokļuva aiz kalna?» jau tā ja  Anna.
«Pāri  tai tumšaja i  aizai,» teica Mat īss.  Un, paņēmis  Annu pie 

rokas, viņš  vilka viņu sev līdzi uz aizu. Uz bal tā sniega aizā g u 
lēja sarkana,  vizoša spalva.  Un viņi sapra ta ,  ka iet pareizu ceļu.

Aiza kļuva aizvien šaurāka ,  beidzot tā kļuva tik šaura ,  ka 
vienīgi sīks bērna augum s  tai varē ja  izspiesties cauri.

«Ceļš ir šaurs,» teica Mat īss,  «bet mēs jau ar ī  esam tik tievi 
un sīki.»

«Jā, Mīru saimnieks  ir par  to parūpējies,  lai m an s  n ab a g a  
bērna au g u m s  kurā katrā vietā tiktu cauri ,» teica Anna.

Un tad viņi jau  a t r a d ās  viņpus kalna.
«Nu mēs esam aiz kalna,» An na sacīja.  «Bet kur ir mans  s a r 

kanais  putns?»
Mat īss  s tāvēja klusu piesnigušajā  mežā un klausī jās.
«Aiz mūra,» viņš  teica. «Pu tns  dzied tur  aiz tā mūra.»
Viņu priekša a t r a d ās  mūris,  un ta jā  bija vārti ,  kas s tāvēja  

pusvirus ,  it kā tikko kāds  būtu izgāj is caur  tiem un aizmirs is  tos 
aizvērt.  Visapkār t  bija dzi ļas sniega  kupenas,  salti  sprēgāja  zie
mas  diena, taču pari mūrim liecās balti,  ziedoši ķiršu zari.

«Ķiršu koki bija ar i  pie mums mājās ,  tur,  Saules  pļavās,» teica 
Anna,  «bet tie gan neziedēja ziemā.»

Mat īss  paņēma Annu pie rokas,  un viņi iegāja pa vārt iem.
P a t s  pi rmais,  ko viņi tur  ieraudzī ja,  bija s ar kan ai s  putns .  

Viņš sēdēja bērzā,  un bērzam bija mazas ,  zaļas,  sp ro ga in as  la
piņas.  Bija pavasar is .  Kā skanošs  mirklis viss pa vasa ra  jau kum s 
apņēma  viņus.  Tūkstoš iem mazu putniņu gavi lēja kokos, visi p a 
v asa ra  s t raut i  čaloja,  v isapkār t  mirdzēja  pavasa ra  puķes,  un bērni 
spēlējās  tik zaļā pļava,  kāda varētu  bCTt tikai pašā  paradīzē.  Jā ,  
tur bija daudz bērnu.  Viņi bija iztaisī juši  mizu laiviņas  un pel 
d ināja  tās  s t r autos  un grāvjos .  Viņiem bija kārklu stabulītes,  ar  
kurām viņi s tabulēja tā, ka likās — nu dzied visi p avasa ra  st razdi .  
Un viņiem bija sa rkanas ,  zi las un bal tas  drēbes, un  viņi mirgoja  
ta j ās  kā p av asa ra  ziedi za ļa jā  pļavā.

«Viņi droši vien nezina,  ka pasaulē  ir arī  pelēkas lauku peles,» 
skumji ie runājās  Anna.  Bet ta jā  pašā  mirkl ī  v iņa  pam anī ja ,  ka ari 
M at īs am  bija s a rk an as  drēbes un t ādas  bija arī  viņai  pašai.  Nu 
viņi va i rs  nebi ja pelēki kā la idara  peles.



«Tas ir v isdīvainākais ,  kas  jebkad a tgadī j ies  m an ā  bērna 
dzīvē,» teica Anna.  «Kas  g a n  tā ir pa r  vietu, kur  esmu nokļu
vusi?»

«Tu esi Saules  pļavā,» sauca  bērni, kas  t u rpa t  blakus  spēlējās  
pie s t rauta .

«Saules  p ļava  . . .  Tur  jau  mēs dzīvojām agrāk,  iekams iesā
kām  savu pelēko dzīvi Miru mājās,»  teica Mat īss.  «Bet tur gan 
tā nebija ka šeit.»

Bērni smējās .
«Tad jau tā ir cita Saules  pļava,» viņi teica.
Un  nu viņi pieņēma Mat īsu  ar  Annu savā  rotaļu pulkā. M a 

t īss izgrieza mizu laiviņu, un  Anna  sa rkano  spalvu,  ko putns  bija 
pazaudēj is,  uzspr auda  tai kā buru.  Tad viņi ielaida savu laiviņu 
s t ra u tā  — un tā aizpeldēja ar  savu sarkano spalvu un bija skais 
tāka  par  v isām  citām mizu laiviņām.  Viņi uzcēla ari  ūdens  ratu,  
kas  dū kdams gr iezās  saules  spožumā,  basā m kā jām  viņi bradāja  
pa  s t rautu,  un  viņu kāj as  viegli gr ima mīksta jās  s t r au ta  smiltīs.

«M anām bērna kāj ām  pat īk v ieglās  smi lt iņas  un mīkstā zāle,» 
teica Anna.

Pēkšņi  viņi dzi rdēja kādu balsi,  kas  sauca:
«Nāciet  visi,  mani  bērni!»
Mat īss  un Anna  apturē ja  savu ūdens ratu.
«Kas tā ir, kas tur  sauc?» jau tā ja  Anna.
«Mūsu māte,» teica bērni.  «Viņa vēlas,  lai mēs t ag ad  e jam 

pie viņas.»
«Viņa g an  nevēlas,  ka ari  Anna un es eju pie viņas,» teica 

Mat īss.
«Viņa to vēlas  gan!» sauca  bērni. «Viņa vēlas,  lai nāk visi 

bērni!»
«Bet v iņa  jau  nav mūsu māte,» teica Anna.
«Viņa ir arī  jūsu  māte,» sac īja bērni.  «Viņa ir visiem bērniem 

māte.»
Tad Matīss un Anna  skrē ja  kopā ar  citiem bērniem pāri  pļavai  

līdz kādai  mazai  māj iņai .  Un tur  bija Māte.  Skaidri  bija redzams, 
ka tā ir Māte.  Viņai  bija mātes  acis un mātes  rokas,  un viņas  
acu mirdzum a un roku glās tu  pietika visiem bērniem, kas spiedās  
ap viņu. Viņa bija izcepusi pankūkas  un svaigu maizi,  viņa bija 
sakūlusi  sviestu un sasējus i  sieru. To visu bērni varē ja  ēst, cik 
vien viņi gribēja.  Sēdēdami  za ļa jā  zālē, viņi mielojās  ar  visiem 
šiem gardumiem.

«Tas ir labākais,  ko es jebkad esmu ēdusi savā  bērna dzīvē,» 
teica Anna.

Bet Mat īss ,  pēkšņi nobālējis,  sacīja:



«Dievs lai mums žēlīgs,  ja  mēs nebūsim m ā jā s  uz govju s l au 
camo laiku!»

Un nu viņiem bija jās teidzas ,  nu viņiem ienāca prā tā ,  ka te 
viņi pā rāk ilgi palikuši .  Viņi pateicās  pa r  ēdienu, bet Māte  no
glās t ī ja viņiem vaigus  un teica: «Atnāciet  drīz atkal!»

«Atnāciet  drīz!» sauca  arī  visi bērni un pavad ī ja  Mat īsu  un 
Annu līdz vārtiem.  Tie aizvien vēl s tāvēja  pusvirus ,  un ārpusē  
jau bija re dzamas sniega kupenas.

«Kāpēc vārti  nav aizvērti?» j a u t ā j a  Anna.  «Tā vējš var  sapū s t  
iekšā sniegu.»

«Ja vā r tus  aizvērs,  tos nekad,  nekad vai rs  nevarēs  atvērt ,» 
teica bērni.

«Nekad vai rs?» j au t ā j a  Mat īss.
«Nē, nekad,  nekad vairs,» atbi ldēja bērni.
S a rk ana i s  putns  vēl aizvien sēdēja bērzā,  kuram bija zaļas,  

sprogotas  lapiņas ,  un tās  smaržoja  tik jauki,  kā jau  vienmēr  
bērzu lapas  smaržo pavasar ī .  Bet vār tu  priekšā gulēja dziļš 
sniegs,  un  ziemas novaka ra  krēsla apņēma sa la  pilno mežu. M a 
t īss paņēma Annu pie rokas,  un viņi izskrēja pa vārtiem.  Tūl īt  
viņiem uzbruka sals  un līdz ar  to arī izsalkums.  Bija tā, it kā 
viņi nekad nebūtu ēduši  ne pankūkas ,  ne svaigo maizi.

Sarkanai s  putns,  rādot  ceļu, lidoja viņiem pa priekšu,  bet pa l 
sa j ā  ziemas krēslā viņš  vairs  nevizēja tik sarkans ,  arī  viņu drē
bes vai rs  nebi ja sarkanas .  Lakats,  kas  Annai  bija ap pleciem, bija 
atkal  pelēks un pelēki bija ar ī  vecie v ad m a la s  svārki,  ko Mat ī 
sam bija iedevis Mīru saimnieks.

Beidzot  viņi pā rnāca  m āj ās  un s teidzās  tīrīt kūti un s laukt  
Mīru saimnieka govis.  Kad viņi vaka rā  ienāca virtuvē,  Mīru sa im 
nieks teica:

«Kāda laime, ka skolas  laiks nevelkas mūžīgi!»
Bet Mat īss  un Anna apsēdās  tumšā vi rtuves  kaktā un ilgi s a 

ru n ā jā s  par  Saules  pļavu.
Tā viņi tu rpināj a  savu pelēko dzīvi Mīru saimnieka kūtī. Bet 

kat ru  dienu viņi gā j a  uz skolu, un  kat ru  dienu sa rkana i s  putns 
sēdēja sniegā uz meža ceļa un aizveda viņus uz Saules  pļavu. 
Tur viņi kuģoja  ar  mizu laiviņām,  grieza s tabules  un cēla māj iņas  
kalnu nogāzēs ,  un kat ru  dienu Māte  viņiem deva ēst, cik vien viņi 
gribēja.

«Ja nebūtu  Saules  p ļavas ,  tad m a n a  bērna dzīve nebūtu neko 
vērta,» ru nā ja  Anna.

Bet, kad viņi vak a rā  ienāca virtuvē,  Mīru  saimnieks  sacīja:
«Laime, ka skola nebūs  mūžīgi! Tad jūs atkal  varēs iet  palikt 

mā jās  un strādē.t kūtī.»

ll



Un tad nu pienāca pēdējā diena. Pēdējā  diena skolai  un pē
dējā Saules  pļavai.

«Lai dievs jums ir žēlīgs,  ja jūs  nebūsiet  mājās  uz govju s l au 
camo laiku,» teica Miru saimnieks  ša jā  pēdējā dienā — tāpat  kā 
citās reizēs.

Pēdējo reizi viņi sēdēja skolā ap pava rdu  un las īja burtu r in 
das. Pēdējo reizi viņi ēda savus  aukstos  kar tupeļus  un mazl iet  p a 
smaidī ja ,  kad Joels teica: «Nabaģeļ i ,  vai tad  jūs  ēdienu nekad ne
esat  redzējuši?» Viņi smaidīja,  jo domāja  par  Saules pļavu, kur 
v iņus  drīz vien paēdinās.

Un pēdējo reizi viņi tecēja pa meža ceļu kā d ivas  pelēkas 
lauku pelītes. Tā bija ziemas vi saukstākā  diena. No viņu mutēm 
plūda balti tvaiki,  un neiz turami sala roku un kāju pirksti.  Anna 
savi lka ap pleciem lakatu,  cik cieši vien varēja ,  un  teica:

«Man briesmīgi  salst ,  un esmu izsalkusi,  nekad m an ā  bērna 
dzīvē man  nav  tik ļauni klājies.»

Sals bija bargs ,  un viņi ļoti i lgojās pēc sa rkanā  putna,  kas 
v iņus  aizvestu uz Saules  pļavu.  Un tur  jau  viņš  sēdēja un bija tik 
koši sar kans  pret  bal to sniegu.

Viņu ieraugot ,  Anna iesmējās  aiz prieka.
«Tā nu es vēl pēdējo reizi varēšu  aiziet uz savu Saules  pļavu,» 

teica viņa.
ī sā  ziemas diena gā ja  uz galu,  metās  jau  krēsla,  un drīz bija 

j ān ā k  naktij .  Bet putns kā v isā t rākā  l iesma t raucās  caur  eglēm un 
l idodams dziedāja tā, ka tūkstošiem sniega  zvaigznīšu sabi ra  uz 
zemes šai sa la  un klusuma pi lnajā  mežā.  Bi ja ledaini auksts,  un 
mežā neatskanēja  neviens  t roksnītis ,  arī  priežu šalkojošo dziesmu 
bija apklus inājis  sals,  dz i rdama bija vienīgi putna  dziesma.

Tālāk un tā lāk  lidoja putns,  un  Mat īss  ar  Annu skrē ja  v iņam  
pa kupenām līdzi. Ceļš uz Saules  p ļavu bija tāls.

«Te ari  pienāks  gals  m anai  bērna dzīvei,» runā ja  Anna.  «Sals 
paņems  mani  sev līdzi, iekams es nonākšu Saules  pļavā.»

Bet putns l idoja viņiem pa priekšu, un beidzot bērni bija pie 
vārtiem,  ko viņi tik labi pazina.  Dziļš sn iegs  gulēja vār tu  priekšā, 
bet ķiršu koks st iepa savus  ziedošos za rus  par i  mūrim,  un vār ti  
s tāvēja  pusvirus.

«Nekad g an  es savā bērna dzīvē vēl tā neesmu ilgojusies,» 
teica Anna.

«Bet nu jau  tu esi klāt,» teica Matīss.  «Nu tev vai rs  nev a ja g  
ilgoties.»

«Nē, nu m an  vairs  neva jag  ilgoties,» sac īja Anna.
Un Matīss paņēma viņu pie rokas  un ieveda pa vār tiem S a u 

les pļavā,  kur vienmēr  bija pavasar is ,  kur smaržoja  m ai gas  bērzu



lapas,  kur  tūkstošiem mazu putniņu dziedāja un gavi lēja kokos, 
kur bērni ar  savām mizu laiviņām kuģoja  pa vasa ra  s t rautos  un 
grāvjos  un kur pļavā s tāvēja  Māte un sauca:  «Nāciet visi, mani  
bērni!»

Aiz viņiem palika aukstais,  salā s a s t ingu šai s  mežs,  pār  kuru 
jau  nolaidās ziemas nakts.  Ann a paskat ī jās  a tpakaļ  pa vār tiem un 
nodrebinājās .

«Kāpēc vārti  nav aizvērti?» viņa jautā ja .
«Ak, Anniņ,» teica Mat īss,  «ja vār tus  aizvērs,  tad tos nekad 

vai rs  nevarēs  atvērt  — vai tu to neatceries?»
«Protams,  es to atceros,» teica Anna,  «nekad,  nekad tos ne

varēs  atvērt.»
Tad Mat īss  un Anna saskatī jās .  Viņi ilgi raudzī j ās  viens uz 

ot ru un tad mazliet  pasmaidī ja .  Un pēc tam viņi pavisam lēni un 
klusi aizvēra vār tus .



T U V E  JA N SO N E,

Som ijas zviedru rakstniece

A K ME N S

Tur v idū s t arp  ogļu kaudzi un preču vagoniem 
zem dažiem dēļu gal iem ta s  gulēja,  un t īrais dieva brīnums, ka 
pi rms manis  to neviens vēl nebi ja uzgājis.  Sāns  tam laist ījās,  
sudrabs  kas  sudrabs,  un, ja paskrub inā ja  nost  ogļu putekļiem 
apl ipušo vi rskār tu,  izrādī jās ,  ka šis akmens  dziļāk arī  ir no s u d 
raba.  Tas  bija nepa ras ts  — īs ta sudraba akmens , un neviens to 
vēl nebi ja at radis.

_ Es  nedr īkstēju  to šeit a ts tāt ,  kāds  varē ja  noskat īt ies un, k a 
mēr  es skrienu uz mājām,  pievākt m an u  a t radumu.  Jāveļ  tūlīt  
pa t  projām.  Un, ja  man  s tāsies ceļā, es uzsēdīšos akmenim vi rsū 
un kliegšu pi lnā balsī.  Un, lai t ikai  pam ēģ ina  akmeni  m an  atņemt , 
es protu kost  un varu  izdar īt  nezin ko.

Pēc t am  es sāku velt. Lēni nu gan  tas  gāja.  Akmens apgūlās  
uz m u g u ra s  un nekustējās ne no vietas,  un,  kad es to beidzot ap 
vēlu, tas  gulēja uz vēdera un zvalst ījās.  Sudrabs  berzās  nos t  un. 
pielipa pie zemes plānās  plēksnītēs,  kuras  sabirza,  tiklīdz pielika 
roku. Es  nometos  uz ceļiem — tā veicās drusku vieglāk.  Bet ak 
mens  ik reizes iztaisī ja tikai pusapgr iezienu,  un tas  pras ī ja  bez
gala  daudz laika. Kamēr  biju lejā, ostā,  neviens  m an  nepievērsa 
uzmanību.  Pēc tam es uzdabūju  akmeni  uz ietves, un  no tā brīža 
gāja  vēl grūtāk.  Ļaudis aps tā jās ,  bakst ī ja ietvi ar  l ietussargiem 
un izteica v i svisādas  piezīmes. Es  neko neatbi ldēju un redzēju 
vienīgi v iņu šņorzābakus .  Uzmaucu cepuri uz acīm un vēlu vienā 
velšanā ,  un pēc tam akmens bija j ādabū  pāri  ielai. Nepacēlusi  
acu un neklaus īdamās,  ko m an  a izrāda,  biju vēlusi j au  vai rākas  
s tun das  pēc kār tas .  Raudzījos  vienīgi uz sudrabu,  kas s lēpās zem 
ogļu smalknes  un citiem gružiem,  un norobežoju sev apkār t  tik 
mazu telpu, kurā  vieta bija tikai m an  un akmenim un itin nekam 
citam. Bet nupa t  m an  tas  j ād abū pār i  ielai.

Ci ta pēc citas ga r ām  skrē ja mašīnas ,  brīžiem brauca  arī 
t ramva js ,  un, jo i lgāk es gaidī ju,  jo grū tāk  kļuva novelt  akmeni 
uz ielas.

Pēdīgi  man  sāka trīcēt  kājas ,  un tad  es sapra tu ,  ka ir pēdējais 
brīdis un ka pēc mirkļa jau  būs nokavēts,  tāpēc ļāvu akmenim



ieripot rens te lē un, pa t  nepaskat ī jus ies apkārt ,  steidzīgi sāku velt  
pāri  ielai. Degunu biju piebāzusi tuvu,  tuvu pie akmens,  lai telpa, 
kurā mēs abi slēpāmies,  būtu jo mazāka,  dzirdēju gan,  kā m a 
š īnas  nikni bremzē, taču es biju novilkusi robežu sev priekšā un 
vēlu tikai tālāk.  Ja  kaut  kas  mums šķiet pa t iešām svar īgs ,  no visa 
cita va r  norobežoties.  M an  tas  izdevās gluži labi. Vajadzē ja  vie
nīgi sarauties ,  pievērt  acis un visu laiku sacīt  sev skaļus  vārdus ,  
kamēr  nemaz vai rs  nebi ja bail.

Kad nonācu uz t r am v a ja  sliedēm, biju tik piekususi,  ka apķēros 
akmenim apkār t  un uzgūlos  virsū.  Bet t ramva js  zvanī ja  un zva-



nija,  tāpēc vajadzē ja  velt  atkal  tālāk,  bet bailes tad jau bija pazu 
dušas ,  es biju nikna,  un tas  nāca  man  par  labu. Vispār  mēs abi 
ar  akmeni  sa rāvām ies  tik cieši kopā, ka mums nebija svar igi ,  kas 
uz mums kliedz un ko kliedz. Bi jām pā rpārēm stipri. Ne pa r  ko 
nel ikdamies  zinis,  mēs no j au na t ikām augš ā  uz ietves un pa 
Loča ielu rāpāmies  pakalnā.  Aiz mums st iepās sudrabots  celiņš. 
Brīžiem mēs kopīgi a tpūtāmies  un tad ce ļojām tālāk.

Tikām līdz vār tu  velvei, dabūjām vaļa durvis,  un tad  sākās  
kāpnes.  Ja  nometās  uz ceļiem, ar  abam rokām s tingri  satvēra 
akmeni  un a t ra da  īsto a tbalsta  punktu,  vienu pakapienu varēja  
uzveikt. Tad vajadzēja  vēl tikai ieraut vēderu,  aizturēt  elpu un 
atspiest  elkoņus uz ceļiem. Pēc tam sm ag u m s  ar  rāvienu bija j ā 
dabū pāri  pakāpiena malai ,  un tūlīt  jau varē ja  izpūst elpu, ieklau
sīties un nogaidī t ,  taču kāpņu telpa joprojām bija klusa un tukša.  
Pēc tam atkār to jās  tas  pats.

Tai vietā, kur kāpnes  sagr iežas  un pakāpieni  kļūst  šaur i,  mums 
vajadzēja  pievirzīties tuvāk pie sienas.  Lēnit iņām mēs rāpāmies 
augšup,  un neviens mūs net raucēja.  Atkal es uzgūlos akmenim 
un, nenovērsdama acu no sudraba,  no šī sudraba,  kas  bija d au 
dzus mi ljonus  vērts,  atvilku elpu, un  lidz ga lam  mums palika 
vai rs  tikai četri stāvi.

Ceturtajā s tāvā  tas a tgadī jās .  Roka dūra inī  pasl īdēja,  es p a 
klupu uz priekšu un gulēju nekustēdamās,  kamēr  aus īs  s i tās  krī 
tošā akmens  sacel tais t roksnis.  Blīkšķu blākšķiem akmens ripoja 
lejup, šī skaņa  atbaidoši  p ieauga,  un pēdīgi,  kad akmens  a ts i tās  
pret  Niemūnu dzīvokļa durvīm,  kā p as ta r ā s  t iesas spr iedums a t 
skanēja  dobjš būkšķis.

Pasaule i  bija gals  klāt, un es ar  dūraiņiem aizspiedu acis. Bet 
nekas nenotika.  Trokšņainā a tbalss  izklejojās augšup un lejup pa 
kāpnēm,  bet nekas cits nenot ika.  Neviens draudīgi  nea t rāva  dzī 
vokļa durvis.  Kaimiņi laikam nogaidī ja  iekšpusē.

Tāpa t  če t r rāpus  es nolīdu lejā. Katram pakāpienam bija izd au 
zīts ovāls robiņš.  Kāpņu lejasdaļā  robi bija prāvāki ,  un no visam 
pusēm uz inani nolūkojās  apdauzī to  kāpņu drumslas .  Es  aizvēlu 
akmeni  no Niemūnu durvīm un sāku visu no jauna.  Nepievērsdami  
uzmanību izrobotajiem pakāpieniem,  mēs  atkal neatla idīgi  r ā p ā 
mies augšā .  Tikām ga r am  tai vietai,  kur not ika negadī jums,  un 
pie balkona durvīm apstā j āmies  vēlreiz atvilkt  elpu. Balkona du r
vis bija tumši  brūnas ,  ar  nelielām, če t r s tū ra inām rūtiņām.

Tai brīdī es izdzirdu,  ka a tveras  un aizveras  pa rādes  durvis 
un kāds  sāk kāpt  augšup  pa trepēm. Nācējs kāpa un kāpa,  taču 
bezgala gaus iem soļiem. Pielīdu pie m a r g ā m  un pavēros  lejā. V a 
rēja redzēt līdz pat  apakšai ,  lejup s tiepās  šaur s  m arg u  ierobežots 
četrstūr is,  un, ba l s t īdamās  uz m arg u  malas ,  augšup arvien tu 



vāk un tuvāk l īkumoja kada liela roka. Uz rokas  bija plankums, 
un es sapra tu ,  ka tā ir mūsu sētnieka tetovētā roka un ka viņš 
droši vien kāps  līdz pat  bēniņiem.

Klusīt iņām atvēru balkona durvis un sāku celt akmeni  pār i  
slieksnim. Slieksnis bija augsts .  Es  rīkojos neapdomīgi ,  jo biju 
izbijusies, ne jaudā ju  akmeni  lāga saturēt ,  tas  slīpi ieripoja s t arp  
durvīm un tur  iesprūda.  Balkonam bija divas durvis,  un sētnieks 
t ām bija pierīkojis atsperes,  tāpēc ka sievas mūždien a izmirs t  d u r 
vis aizvērt.  Dzirdēju,  kā klusi iedziedas atsperes,  v i lkdamas ciet 
durvis,  bet mēs ar  akmeni  bi jām tur vidū. Es  pievilku kājas ,  uz- 
metos akmenim virsū, aptvēru to ar  rokām un mēģināju  izkus
t inā t  no vietas,  bet durvju s tarpa  kļuva aizvien šaurāka ,  un es 
zināju,  ka sētnieka roka pa m arg u  malu  slīd man arvien tuvāk.  
Sudrabs  iespīdējās pie pašām acīm, satvēru  akmeni  un cēlu, a t 
spērusies.  a r  kājām,  un pēkšņi akmens bija nost  no sliekšņa,  vai- 
rakos  apvēlienos pārskrē ja  pāri balkonam, izlēca cauri  dzelzs 
m arg ā m  un nozuda.

Nupa t  bija redzams vai rs  tikai putekļu mākonī tis ,  tik viegls 
un skais ts  kā pūkas,  un vietumis vēl rēgojās  sud raba  st īdziņas.  
Es gulēju ga rš ļauku s  uz vēdera,  un durvis man spieda kaklu. 
Valdī ja k lusums,  lidz akmens  nokrita paga lmā.  Un tur  tas  sa-. 
šķīda kā meteors,  appu t inādams  mēslu kas tes  un izžauto veļu, un 
visas  kāpnes,  un logus ar  sudrabu.  Atsedzis savu sirdi,  akmens  
apsudrabo ja  visu Loču ielu, bet sievas pieskrēja pie logiem, d o m ā
damas,  ka karš  vai arī  pa s ta rā  diena ir klāt.  Atvērās durvis,  un  
ļaudis izsteidzas uz kāpnēm,  ar  sētnieku priekšgalā  tie skra id ī ja  
augšup un lejup, līdz atklāja,  ka viens nezvērs ir izkodis robus 
visiem pakāpieniem pēc kā r ta s  un ka no debesīm ir nokri ti s me
teors.

Bet es gulēju s p ra ugā  s tarp  durvīm un neteicu ne pušplēs ta 
varda.  Un vēlāk arī es neteicu ne vārda .  Neviens nedabūja  zināt ,  
cik maz pietrūka,  lai mēs būtu kļuvuši bagāti .



M ARJANS ORLOŅS, 

po[u rakstnieks

ŠERLOKS ZA U D Ē  D ER Ī BA S

Re nu,  Simeka spožā s lava apdzisusi! Vēl pi rms 
dažām dienām visi vienā mutē  Šimeku dēvēja par  «Serloku», par  
«skolas detektīvu», par  «ģeniālo galvaskausu» — bet šodien? . . .  
Skan tikai ņ i rgas  un izsmiekli.

— Paspēlēj i ,  brālī t ,  — piecērt v iņam  puikas  no ses tās  A.
— Svaki tev zobiņi, Dzelžainā Rociņa lika tev trūkties! Redz nu, 
par  ag ru  saslēj i  degunu gaisā!  Nav viegli būt par  detektīvu, 
ko? . . .

Tā viņi runā,  jo nezina,  kā pa ī s tam  atgadī j ies  ar  Simeku un 
Dzelžaino Roku. Vienīgi Simeks  ar  Torneku zina,  kā īsti bija. Cits 
neviens.  Nu-u,  varbūt  arī  Lukašs,  kaut gan  pār liecināts neesmu.

. . .  Pas tā s t ī šu  visu no paša  sākuma,  no tā brīža, kad Simeks 
pār s tā ja  būt Simeks  un kļuva pa r  Serloku.

Tas  a izsākās tanī  dienā, kad Simeks atk lā ja  p ildspalvu zagli.  
Līdz tam zagl is  bija darbojies,  kā v iņam  tīk, gluži nesodīts  — 
viņš  «s t rādā ja»  kolosāli nekaunīgi  un bija pilnīgi nenotverams.  
Tā vien šķita — net iksim ar  viņu galā.  Beidzot kāds  ieminējās,  ka 
vajadzētu  paziņot  milicijai.

— Kāpēc milicijai?! — Simeks iesaucās.  — Es to zagli  d a 
būšu rokā!

— Tu? — Puikas  smējās .  — Skaties,  ka tevi pašu zagl is  ne 
nozog!

Simeks  noteica:
— Paskat īs imies!
Un pēc t r i jām dienām viņš a tnesa  uz skolu d ivpadsmit  a t 

gū tā s  pi ldspalvas .  Kā viņš  to dabū ja  ga tavu — nav  zināms. Lai 
nu kā, pa r  Simeka veikumu runa ja  visa skola,  un puikas  sadal ī jās  
divās  nometnēs .  Viena,  ku ras  priekšgalā bija sestā B, Simeka 
klase, sāka  dēvēt viņu par  Serloku un nezināja  vien kā daudzin āt  
v iņa  detektīva dotības.  Otra  nometne ar  sesto A pr iekšgalā pa- 
s tavēja pie tā, ka Simeks pats .p ievāci s  klases biedriem pi ldspal 
vas,  lai tādējādi  bez lielām pūlēm tiktu pie s lavas.  S tr īds  kļuva 
aizvien asāks , un kas  zina,  kā būtu beidzies, ja neatgadī j ies  tas 
mīkla inais  uzbrukums Macekam Bcceļam no ses tās  A. Sis uzbru-



kums nost ipr ināja  Šimeka s lavu un lika v iņa pretiniekiem apklust.  
Diemžēl ne uz ilgu laiku.

Tas notika tā.
Vienu vakaru,  kad Simeks bija beidzis gat avo t  s tundas,  pie 

v iņa iedrāzās  Maceks un, rā dīdam s uz sevi, izelsa:
— Šimek, skaties! . . .
Simeks paskatī jās ,  un acis v iņam  aiz pā rs te iguma iepletās. 

Izskats Macekam bija tāds,  it kā viņš  būtu atgriezies no ceļojuma 
apkā r t  zemeslodei un piedzīvojis daudz as  b īs tamas  dēkas. Viņš 
bija aizelsies, novār tī jies dubļiem, sapluinīts  . . .

— Kas noticis? — Simeks vaicāja.
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Maccks ievilka elpu.
— M an  uzbruka!
— Uzbruka?! . . .
— Jā.  P i rm s dažām minūtēm Zaķu Birztalā man kāds  metas  

virsū.  — Maceka balss skanēja lūdzoši. — Tev man jāpalīdz! Jo 
viņš,  tas  uzbrucējs,  draudēja,  ka mēs vēl tikšoties. Es  baidos . . .

S imekam pat  aus is pietvīka no ganda r ī j uma .  Maceks  lūdz viņa 
palīdzību? Tas  pats  Maceks,  kurš vaka r  publiski bija nosaucis 
viņu par  «apšņākto  detektīvu»? Kaut  kas  neticams! . . .

— Es labprā t  tev palīdzētu,  — viņš teica mākslotā v ienal 
dzībā, — tikai nezinu,  kā. Vai lai pavadu tevi līdz mājām?

Maceks nes lēpa vilšanos.
— Ne jau  pa r  to ir runa! Tev jānotver  uzbrucējs! Citādi man 

ne mirkli nebūs  miera.
— Ak tā! — Simeks  paņēma pi ldspalvu un vi rp ināja  to pi rk

stos. — Labs ir, pamēģināšu.  Bet vispi rms izstāsti  sīki par  uz 
brukumu! Man jāz ina  viss līdz pēdējam sīkumam.

Maceks nelika sevi lūgt otrreiz.  Viņš apsēdās  un s tās tī ja :
— Es biju a izgāj is  uz ciemu pie vecmāmiņas  un mazl iet  a iz

sēdējos,  jo viņa bija izvārījusi  ga rš īgus  ķi ļķenus ar  mērci.  P a t  
nepamanī ju ,  kā sa tumsa.  Es  atgriezos cauri Zaķu Birztalai ,  jo pa 
turieni tuvāk.  Kad gāju  pāri  mežnorai ,  kāds  izlēca un metās  man 
virsū.  Bi ja tik tumšs,  ka nepazinu viņu. Turklā t  uzbrucēja seju 
aizsedza maska.  Izcēlās kaut iņš .  Viņš man  vai rākkā r t  iebelza un 
izrāva pogu. Redzi,  te! Diegi vien palikuši.  Bet šis arī dabūja  no 
manis.  Es a t rāvu  viņam žaketes kaba tu  un saplēsu kādu zaļu 
burtnīcu,  kas  bija šim kabatā .  Tad man  izdevās  izrauties š im no 
rokām un aizbēgt.  Kādu laiku viņš vēl dzinās  man  pakaļ,  bet  es 
biju āt rāks.  «Mēs vēl satiksimies!» šis nobļāva.  Tas  ir viss.

Simeks  sar au ca  uzacis kā cilvēks, ku ram uzdevuma a t r i s inā
jums neatbils t  dotajai  atbildei, un nopras īja:

— Kas zināja,  ka tu iesi pie vecmāmiņas?
Maceks pavērās  griestos.
— Pjotreks  Giļs, — viņš  atcerējās,  — Juzeks  Haļcežs,  Andžejs 

Viečoreks . . .
— Vai tu kādu no viņiem turi a izdomās?
— Nezinu . . .
Simeks  pam āj a  ar  galvu.
— Saprotu .  P a r  laimi, lieta nav  tik sarežģī ta ,  kā man  sākumā 

šķita.  Es t ikšu ar  to galā.  Pagaidi !  Ko es vēl gribēju-tev jaut ā t ?  . . .  
Aha! Parād i  man,  kur  tev to pogu izrāva,  gribu tuvāk paskatī t ies.

Maceks bija pārsteigts.
— Ja-ā? Lūdzu . . .



Sitneks vērīgi  aplūkoja at likušo diegu kušķīti,  atkal sarauca  
uzacis un teica:

— Kārtībā.  P a g a id ā m  viss. Rīt p i rms s tundām  vēl aizskriešu 
uz Zaķu Birztalu un pēc tam droši vien varēšu  tev pasacī t ,  kas 
bijis nezināmais  uzbrucējs.  Tātad  līdz rītam!

Maceks mirkli svārst ī jās ,  it kā gr ibēdams ko pavaicāt ,  taču 
beigās  pas tiepa Simekam roku.

— Līdz rītam! Paldies tev!
Kad Maceks bija aizvēris aiz sevis durvis,  Šimeks mīklaini 

pasm aid ī j a  un ķērās pie pēdējā ar i tmētikas  uzdevuma.
Nā kam ajā  rītā Šimeks  piecēlās ag rāk  nekā paras t i  un devās  

uz Zaķu Birztalu.  Tā saucās  nelielais mežiņš,  kas s tiepās s tarp  
pilsēt iņu un Zaploces ciemu. J aukā  laikā pēcpusdienās  tur  norisa 
s īvas cīņas  s tarp  vietējiem siuksiem un apačiem. Tagad  tur v a l 
dī ja k lusums.

Pie p irmaj iem krūmāj iem Šimeks  aps tā jās,  pašķielēja atpakaļ  
un, pārliecinājies,  ka neviens  neseko, devās pa l īkumotu taciņu 
pretī  mežnorai.  Mežnoras  vidū s lējās  milzīgs akmens.  Šimeks  pie
gā ja  pie akmens  un pār s l īd ināja  laukumiņam ašu skat ienu.  Vis- 
p i rmāk viņa uzmanību piesaist īja za ļa  bur tn īcas  vaka strēmele,  
tā mēt ā j ās  tepat  — rokas  past iepienā un kā lūgtiti lūdzās,  lai to 
paceļ.

— Sākums nav slikts! — Šimeks no m urm ināj a  un noliecās,  lai 
pacel tu papīra strēmeli.

Pacēlis to, Šimeks klusi iesvilpās.  Uz vāka bija redzams īp a š 
nieka pilns vārds  un uzvārds :  «Juzeks Cliaļcežs, VI B klase.»

Šimeks  ilgi aplūkoja uzraks tu  un skaļi nobrīnī jās:
— Interesant i  . . .  ļoti i n t e r e s a n t i . . .
Pēc tam viņš  ielika papīru  kabatā ,  nometās rāpus  un, šķ i r 

dam s  abām rokām zāli,  cītīgi pārmeklēja  visu laukumiņu. Viņš 
uzgā ja  to, ko bija cerējis uziet: pogu no Maceka blūzes. Šimeks  
rūpīgi  to aplūkoja,  gandar ī t i  pam āja  ar  ga lvu un ielika pogu k a 
batas  portfelī.  Šimeks  pār la ida  vēl pēdējo skat ienu mežnorai  un 
devās  a tpakaļ  uz pilsētiņu.

Kad viņš pārkāpa skolas slieksnim, pulks tenis rād ī ja  bez des
mit minūtēm astoņi.  Simeks  ta is ī jās  v ispi rms ieiet ses ta jā  A klase, 
lai dar ī tu  z ināmu Macekam lietas iznākumu, taču pārdomāja .  Viņš 
iegāja  savā  klasē. Izrādī jās ,  ka Maceks  Beceļa viņu gaidī ja  šeit. 
Acīmredzot  Maceks jau  bija izstāst īj i s savu piedzīvojumu, jo 
zēni, ieraudzī juši  Šimeku, pār t rauca  visas sarunas .  Šimekam 
g la imoja  zēnu interese. Viņš ar  nolūku past iepa ga rumā  klusu
ciešanu.

Pēdīgi  Maceks neizturēja.
— Runā taču! Vai tu zini uzbrucēja vardu?



Šimeks  nolika portfeli uz sola,  aps laucī ja  kaba td rān iņā  pieri, 
sameklēja ar  skat ienu Juzeku Haļcežu un tikai tad  atbildēja:

— Protams.  Zinu.
Maceks paspē ra  soli uz priekšu,  nori ja siekalas  un pieklus inātā 

balsī  izdvesa:
— Nosauc!
Abu skatieni sakrus tojās  kā cīnītājiem pi rms divkaujas ,  tad 

Simeks pavēstī ja:
— Uzbrucēju sauc Maceks Beceļa!
Dažus  mirkļus Maceks  a tg ād in ā ja  sālsstabu.  Tad viņš pielēca 

klāt  Simekam.
— Jucis esi?! Es  uzbruku pats  sev! Ko tu muldi?!
Simeks  uzklaus ī ja viņu nesa t r ic ināmā  mierā.
— Ar to es gribēju sacīt,  — viņš  teica, — ka nekāda uzbru 

kuma nav  bijis. Ka šo uzbrukumu tu izdomāji .
Maceks pār la ida  skat ienu pār s te ig ta j iem zēniem un ņi rdzīgi 

iesmējās.
— P a s k a t  vien, paskat! Es  uzbrukumu esot izdomājis! Kāda 

velna  pēc man  būtu tas jā izdomā? Kālab man  būtu vaj adz īga  
šāda  masku balle?

— Atbi lde ir vienkārša ,  — Šimeks rāmi  turpināja .  — Tu d a 
rīji to tādēļ,  lai mani izņi rgtu.  Gribēji  sev vai kādam ci tam pierā
dīt, ka esmu «apšņākta is  detektīvs». Vai tā nav?

Maceks  nosarka .  Viņš  apsviedās  pret  zēniem un nicinoši iemeta 
sejā Juzekam Haļcežain:

— Nodevējs!
Juzeks  pielēca kājās,  lai bilstu pretī,  taču Šimeks nomier ināja 

viņu ar  rokas  māj ienu un pagr iezās  pret  Maceku.
— Neviens tevi nav  nodevis,  — viņš teica. — Tevi iegāza paša 

kļūdas , kādas  tu pielaidi.
Sejas  izteiksme Macekam bija t raki muļķīga.
— Kādas  kļūdas? — viņš  nom urm ināja .  — Neesmu pielaidis 

nekādas  kļūdas!
— Nē? Nu, t ad  paklausies! Tūliņ es tev t ā s  uzskait īšu.  Pi rmā 

kļūda — zaļā burtnīca.  Tu teici, ka uzbrucējam kaba tā  bijusi zaļa 
burtnīca .  Mani  uzreiz pārs te idza,  kā tu varēji  zināt,  ka burtnīca 
ir zaļa,  ja mežiņā bija tumšs,  tik tumšs,  ka tu nevarēj i  saz īmēt 
uzbrucēju.  Secinājums bija viens: tu melo, taču šāda  burtnīca 
tev ir labi pazīs tama.  M an a s  a izdomas aps t ipr ināja  tava  ot rā 
k ļūda:  poga.  Tu teici, ka kaut iņa  laikā esot pazaudējis  pogu. Ļoti 
iespējams. Bet arī  šai  ziņa kaut  kas  neklapēja.  Uzbrucējs cīniņā 
varē ja  pogu n o r a u t  — pilnīgi piekrītu! — taču nevarē ja  to no 
griezt. Turpret ī  tava poga ir n o g r i e z t a !  Kā es zinu, ka no
griezta? To pierādī ja diegu gali ,  kas bija palikuši  pie pogas  un t a 



vas  jakas .  Diegu gali  bija ideāli gludi,  nogriezti  kā ar  nazi.  Se
c inājums:  to pogu tu neesi zaudēj is cīniņā.

Simeks  uz brīt iņu apklusa,  it kā gribēdams dot Macekam 
iespēju apdomat  to, ko viņš  teicis, un tad  turpināja :

— Trešā k ļūda — uzvārds  uz noplēs tās  burtn īcas vāka s t rē
meles.  Juzeka uzvārds  uzraks t ī t s  nepareizi .  «Haļccžs» raks tāms 
a r  «H», nevis «Ch», kā tas  redzams uz  burtn īcas  vāka.  Sī l ikte
nīgā  kļūda bija n ea pšau bām s  pierādī jums,  ka tā nav  Juzeka bur t 
nīca.  Kāds  bija nomet is  šo papīra  gabalu ,  lai man i  maldinātu .  
J au tā ju m s :  kas? Un es atcerējos — tu nosauci  Juzeku s tarp  tiem, 
kuri  zinājuši ,  ka tu došoties uz Zaploci pie vecmāmiņas ,  un tādē
jādi  man  kļuva skaidrs ,  ka uzbrukumu tu esi izdomāj is.  Un es no 
tā  neatkāpjos .

P a g ā j a  brīdis, iekams Maceks aptvēra,  ko nup at  bija dzirdējis.  
Tad  viņš,  samierināj ies ar  notikušo, sacīja:

—  Tev taisnība.  To uzbrukumu es izdomāju.
Klasē sacēlās  kņada,  taču tūdaļ  pa t  atkal  ies tājās  klusums,  jo 

Simeks  atkal  ierunājās .
— Vienu es tomēr nesaprotu ,  — viņš teica. — Kāpēc tu šai 

jezgā  iejauci Juzeku? Kads v iņam ar  to sakars?
Juzeks ,  kurš  jau  krietnu laiciņu sēdēja  kā uz kar s tā m  oglēm, 

piecēlās kāj ās  un ņēmās dedzīgi paskaidrot:
— Jo  mēs ar  Maceku saderē jām.  Maceks  teica, ka viņš i zgud

rošot  tādu mīklu, kuru tu nekad neatr i sināšot.  Bet es teicu, ka tu 
ar  visu tiksi gala.  Un tad mēs saderējām.  Uz kabata s  nazi.  Nu, un 
es v innēju  der ības  . . .

Juzeks  apklusa  un nogaidoši  raudzī jās  Macekā.  Maceks s a 
pra ta ,  kas  v iņam darāms.  Viņš izvilka no kabata s  nažuku, mirkli 
svār s t ī ja  to saujā,  pēc tam pasvieda Juzekam.

— Se!
Tagad,  kad viss bija kļuvis skaidrs ,  klasē izcēlās neapraks tams  

ļembasts .  S imekam sar īkoja ī s tas  ovācijas.  Atkal un atkal  bija 
dzi rdami  tādi c i ldinājumi  kā «Holmsa pēctecis», «ģeniāls pauris»,  
«klases  dižais dēls» . . .  Tostarp Maceks k lus iņām izslīdēja no k la
ses.

Vēsts pa r  Simeka jau nāko  a tm askojum u zibens ā t ru m ā apl i 
doja visu skolu. Starpbr īžos  ru nā ja  vienīgi par  viņu. Zēni viņu 
apsveica,  iz tau jā j a  pa r  norises detaļām,  uzmundrinoši  s i ta ļā ja  pa 
plecu. «Sīkie» no j au n ā k a j ām  klasēm aiz laimes vai lēca gaisā,  
kad Simeks  viņus  uzrunāja ;  mei tenes  velt ī ja Simekam žilbinošus 
smaidus .  Simeka s lava  aps taroja  visu sesto B klasi,  jo viņi taču 
pi rmie bija atklājuš i  Simeka detektīva talantu .  Vienīgi  ses tā A 
klase nepiedalī jās šai v ispārē jā  sa jūsm ā  un drūmā noskaņā p ā r 
dzīvoja Maceka neveiksmi  — Maceka un savējo.



— Apklusuši  beidzot, — Šimeks  man sacīja.  — Laikam taču 
beigs man  piekasīties.  Pārl iec inājās ,  ka es kaut  ko tomēr spēju.

Es  raudzījos v iņa la imīgajā  sejā un priecājos kopā ar  Šimeku. 
Pazinu  viņu tīri labi un zināju,  ka šī s lava v iņam tīkama.  Vēl 
gluži nesen,  p irms pi ldspalvu zag ļa  am askošanas ,  pret  Šimeku 
skola izturē jās ar  nicinošu augstprā t ību.  Sak,  savādnieks ,  sēž, de
gunu iebāzis grāma tas !  Tads  godīgs  muļļa.  Pieciest jau  va r  — 
bet ko tu ar  tādu iesāksi? Futeni sist nejēdz,  kautiņos no viņa  
nekāda labuma . . .  Tā bija t reša jā ,  ce turtaja,  piektajā klasē . . .  Un 
piepeši tāda  pārmaiņa!  Vienreizējs triumfs!

— Apsveicu tevi ar  panākumiem,  Šerlok! — es svinīgi  teicu.
— Tu pārspēj i  pats  sevi!

Šimeks  no si rds  iesmējās.  Es  arī. Mums pat  prā tā  neienāca,  ka 
šī slava apdzis is  tik ātri,  ka lomas drīz vien mainīsies un sestā A 
atkal izrādīsies uzvarē tā ja .

Bet tieši ta tas notika.  Taga d  man žēl Šimeka. Nespēju mie
rīgi noklausīt ies,  kā puikas  no ses tās  A viņam piecērt:

— Kā nu sviežas,  varoni? Aplauzi  savus  zobiņus pret  Dzel
ža ino Roku! Re nu, par  ag ru  sacēli degunu gaisā! Nav nemaz 
tik viegli būt par  detektīvu! . .  .

Nevaru  to mierīgi  klausīt ies,  jo zinu, ka viss bija savadak.  
Atgadī jumu ar Dzelžaino Roku es zinu tikpat labi kā Šimeks un 
varu  apzvērēt,  ka ses tajai  A nav taisnība.  Ka viņi nodara  pāri  
Šimekam.

Paklausiet ies,  kā tas bija! Tas  notika p irms nedēļas,  vēlā pēc
pusdienā.  Mēs spēlējām futbolu. Sporta laukumā bija sa lasī jus ies  
vai  puse skolas,  es s tāvēju  vār tos.  Šimeks sēdēja s t arp  l īdzjutē
jiem. Spēle ri tēja pilnā sparā,  te pēkšņi a tskanē ja  saucieni:

— Kur ir Šerloks? Pasaucie t  Serloku! Ātrāk,  Šerlok!
Bumba aps tā jā s  laukuma vidū,  un visu ga lvas  pagr iezās  pret  

vārtiem,  no kurienes skanēja  saucieni.  Tur s tāvēja  Mikula no ses
tās A un spar īgi  māja  ar  roku. Ar otru roku viņš  turēja velosi 
pēdu.

— Lai tak tas Serloks nāk šurp! — Mikula nepacietīgi  klai 
gāja.

Pec maza brī tiņa ap Mikulu sa la s ī jās  liels bars.  Es  piegāju 
klāt  gandr īz  vienlaicīgi  ar  Simeku. Pienāca  arī Maceks  Beceļa,  
Mikulas  čorns.

— Esmu klāt! — Šimeks  izelsa. — Kas noticis?
— P a la sā s  nost! — Mikula uzsauca  apkār ts tāvošaj iem. Tad 

viņš  pas tūma velosipēdu uz priekšu un, rādīdam s uz priekšēja 
riteni, drūmi  piebilda: — Re, kas  noticis!

— Riepa pārgrieztā?! — mēs sašutuš i  iesaucāmies.  — Un k a 
mera arī  pušu?! Kas šito pas t r ādā ja?



— Kas? — Alikula aizsmacis iesēcās. — Zināma lieta — kas! 
Kāds  no sept ī tās  A! Rīt ir sacīkstes.  Viņi gr ibēja mani  novākt  no 
ceļa. Un novāca a r ī . . .  — Viņš bija satriekts.

Sacīkstes! J au  veselu mēnesi visi par  to vien runāja .  Kopš m ē
neša  notika intensīvi  treniņi.  Tai va jadzēja  būt  asa i  cīņai s t arp  
sesto A un septī to A. Mikula bija savas  klases lielā cerība. Viņš 
gāj a  pa priekšu septī taj iem par  vai rāku ri teņu tiesu. Visi uzs ka 
tī ja viņu par  uzvarē tā ju .  Rīt va jadzē ja  būt viņa lielajai svētku 
dienai.  Un nu viss paga lam! . . .

P i rmo reizi es jutu līdzi Mikulam.  Labi sapra tu  viņa bezspē
cīgo niknumu.  Sis trieciens bija vienreizēji nežēlīgs.

Tostarp  Simeks noliecās pie riepas un purpināja  it kā savā no
dabā.

— Pārgr iez ts  ar  neasu  nazi. Griezts sa t r aukuma ,  steigā.  Vai
nīgais  acīmredzot steidzies.  Kolosāla cūcība! viņš noteica iz- 
sl iedamies.

Mikula kaismīgi  to aps t ipr ināja  un sa tvē ra  viņu aiz pleca.
— Serlok! — viņš dedzīgi iesaucās.  — Tev viņš jāat rod,  s a 

proti! Man j ādabū  rokā, kas  to pas t rādaj is!
Simeks  saviebās,  dzirdot vā rdus  «man jādabū  r o k ā » . . .  un lie

tišķi noprasī ja:
— Kur tas  notika?
— Pie m anas  mājas .  Pēc pusdienām es trenējos un ap čet 

riem ieskrēju mājā ,  lai ieēstu palaunadzi .  Braucamo a ts tā ju  t u r 
pat  pie vārtiņiem. Kad pēc minūtēm piecpadsmit izgāju,  riepa bija 
pušu.

— Tuvumā tu neviena nemanī j i?
— Nevienu.  Tikai šo te a t r adu  blakus ritenim. — Mikula p a 

sniedzās ar  roku iekškabatā un izvilka rū t iņpapīra  lapiņu. — Iz
lasi!

Simeks  žigli at locīja lapiņu un pusbalsī  lasīja:

RIT TU NEUZVARĒSI!
DZELŽAINA ROKA.

— Dzelžainā Roka! — Mikula nospurdzās.  — Gan viņš pār lie
cināsies,  ka manē jā  ir dzelžaināka!

Simeks  nel ikās dzi rdam šo piezīmi un,  izņēmis no kaba tas  
lupu, pamat īg i  aplūkoja zīmīti. Tad viņš teica:

— Dzelžainā Roka ir ļoti nepiesardzīga.  Sī te zīmīte viņu p a 
zudinās .

Acis Mikulam nozibēja.
— Vai tas  nozīmē, ka tu  a tmaskosi  to tipu?
— Pam ēģināšu,  — atbi ldēja Simeks.
Tai mirklī  ie runājās  Maceks Beceļa. Visu laiku viņš bija k lau 



sījies s ar un ā kā lapsa kūmiņš ,  kurš  tuvumā jū t  ccptu zosi, toties 
t ag ad  viņš  it kā laiski sacīja:

— Bet es esmu pārliecināts,  ka tu viņu neatklāsi!
Puikas  sāka  kla igāt  cits caur  citu. Mikula teica, lai Maceks 

aizveroties,  bet Maceks paziņoja,  ka v iņam  esot savi  rēķini ar  
Šimeku un ka v iņam  brīv runāt ,  ko grib. S ta rp  citu, visi zināja,  
ko viņš  ar  to doma.  Tas  bija izaicinājums. Maceks gribēja pie
spiest  Simeku, lai tas  dod noteiktu atbildi.  J a  Siineks pateiks:  
«Atklāšu viņu,» — bet vēlāk t a s  v iņam  neizdosies,  Maceks  s t a i 
gās  kā pāvs.

Es uzlūkoju Simeku. Mirkli viņš  šaubī jās ,  tad  skaļi  sacīja:
•— Atklāšu!
Maceks viltīgi  pasmīnēja.
— Bet es saku,  ka ne! Va rbū t  sade ram?
Bija skaidrs ,  ka Maceks  nedomā atkāpties.  Simeks pieņēma 

spēles noteikumus.
— Lūdzu! Uz ko?
— Kaut  vai  uz tavu kabatnazi ,  — Maceks atbi ldēja,  ilgi ne 

domādams.  — Tas  mazl iet  a tgād ina  to, kuru  es zaudēju.  J a  z a u 
dēsi, nazis  mans ,  ja vinnēsi  — atdošu savu pi ldspalvu.  Ar mieru?

— Ar mieru!
Viņi sadevās  rokās, un kāds  no zēniem izšķīra derības.
— Kad tu ceri atšifrēt  Dzelžaino Roku? — Maceks vēl no 

jautā ja.
— Šodien vai rīt. Dr īzāk jau šodien.
— Šodien? — Mikula nopriecājās .  — Kolosāli! Tikko tev būs  

skaidrs ,  tūliņ man  paziņo! Es  tupēšu mājās .
— Labs ir! Kā tik uzzināšu,  pieskriešu pie tevis.
— Es arī  būšu tur,  — Maceks piemet ināja.
— Norunāts!
Garas tāvok l is  Mikulam acīm redzami  uzlabojās .  Tiesa gan,  

l īdzdal ībai  r ī tdienas  sac īks tēs  bija pārvilkta s tr īpa,  taču iespēja 
sat ikt ies aci pret  aci ar Dzelžaino Roku viņu uzmundr ināja .

— Laižam prom! — Mikula iesaucās.  — Un neaizmirsti ,  ka es  
gaidu tevi!

— Esi  mierīgs,  neaizmirsīšu!
Mikula sāka  s tumt  riteni un  Maceka pavadonībā  devās prom.
Tūdaļ  pat  Simeks  teica man:
— E jam  arī mēs! M um s daudz darba.  — Un, aps teidzot  zēnus,  

v iņš piebilda: — Vairāk nevienu nevaru  ņemt  līdzi. Ar vienu p a 
līgu m an  pilnīgi pietiek.

Mūs pavadī ja  neapmie r ināta  ņurdoņa;  mēs devāmies uz parku.
Parks  bija īsti atbi ls tošs mūsu pilsētiņai:  neliels, taču rūpīgi 

sakopts.  Ga lvenām  kār tā m  to apmeklēja pensionār i  un  mātes  a r



mazuļ iem.  Pensionār i  las īja avīzes,  mātes  adīja.  Seit bija iespē
ja m s  net raucēt i  parunāties .

Bez pūlēm mēs a t r ad ām  brīvu soliņu. Kad bi jām apsēdušies,  
es ieteicos:

— Simek! Nez vai tu labi darīji.
— P a r  ko tu runā?  — viņš  vaicā ja.
— P a r  derībām.  Tu varēj i  nepieņemt  derības.
— Nevarēju.  Ja  es der ības  nepieņemtu,  uzreiz būtu zaudējis,  

bet t a g ad  es varu  vēl vinnēt.
— Baidos,  ka nekas  neiznāks.  Tev taču nav nekādu lietisku 

pierādī jumu.
— Bet zīmīte?
— Ko nu zīmīte!
Simeks  pasmaidī ja.
— Maldies.  Sī zīmīte ir svar īgs  lietisks p ierādī jums. No tās  

var  daudz  ko uzzināt.  Apskat i  labi pamat īgi !
Es  paraudzī jos  uz lapeli,  ko Simeks  man iedeva, un  paraus t ī ju  

plecus. Ko no tādas  v a r  uzzināt? Va rbū t  vienīgi to, ka Dzelžainā 
Roka drausmīgi  skribelē.  Vairāk  g an  neko. Es  pateicu to Sime- 
kam.  Viņš uzklausī ja m an us  vār du s  ar  tādu se jas  izteiksmi, ar 
kādu pieaugušie uzklausa  mazu bērnu naivo pļāpāšanu .  Simeks 
paņēma lapiņu rokā un sacīja:

— Tu neesi acīgs.  Paklausies!  No šīs lapiņas  izriet, ka tās  a u 
tors mācās  piektajā klasē. Ka viņš  ir viens no au gum ā  m a z ā k a 
jiem skolniekiem klasē. Ka šodien viņš  remontējis riteni vai kādu 
citu mehān ismu un, to dar īdams,  savainoj is  sev roku. Ka viņš 
dzīvo netā lu  no Mikulas ,  visai  p aša u rā  dzīvoklī.  Un ka šodien 
pusdienās  ēdis sarkano bietīšu salātus .

— Cilvēk mīļais! — es iesaucos milzīgi pārsteigts .  — Kā tu 
to izdibināji?

— P av i sam  vienkārši ,  — Simeks  atbi ldēja.  — Sākumā es sīki 
izpētīju zīmīti un tad  sāku domāt.

— Tu laikam joko, — es nočukstēju,  jo nekādi  nespēju  a p 
tvert ,  ka tā tas  varē tu  būt.

Sirneka sejā atkal uzplaiksnī ja izprotošs smaids .
— Tūl iņ tev pierādīšu,  ka nejokoju.  Paskaidrošu  visu pēc k ā r 

tas.  Sakoncentrēj ies! Tātad — kā es uzzināju,  ka Dzelžainā Roka 
iet piektajā klasē? Šodien piektā klase s tundā zīmēja kubu. To 
es uzzināju no savas  māšeles.  Kuba kon tū ras  r edzam as  arī  uz šīs 
lapiņas .  Secinājums:  šī lapa izplēsta no piektās klases  skolēna 
burtnīcas.  Paskat ies  pats! Redzi šīs iespiestās l īnijas?

Es  noliecos pār  lapiņu un skaist i  saskatī ju  kuba kontūras .  
Acīmredzot bur tn īcas  īpašnieks pā rāk stipri spiedis ar  zīmuli,  
z īmēdams šo figūru,  un tās  kon tū ras  pal ikušas  arī  uz nākamās



lapas.  Uz tās, uz kuras  vēlāk tika uzraks tī t i  vārdi:  «Rit tu neuz
varēsi  . . . »

Es  paraudzī jos  Siinekā.
— Tev taisnība,  — es atzinu.
— Protams.  T agad  klaus ies  tālāk! Es  teicu, ka zīmītes autors  

darbojies ap riteni vai kādu citu mehāni smu un savainoj is  roku. 
To es izsecināju no šiem diviem traipiem. Viens, šis te, ir m aš īn 
eļļas t raips ; o trs  — sakal tušu  asiņu pilieniņš. Ja  pirksti  kādam 
notriepti  a r  mašīneļ ļu,  viņš  acīmredzot  ņēmies ap kādu m ehā
nismu.  Bet, ja a ts tā j i s  uz papīra as iņu pēdas,  tad acīmredzot 
roka bijusi savainota .  Vai es pareizi spriežu?

— Ļoti pareizi!
— Paldies! Bet tag ad  paraug ies  uz šo te mašīneļ ļas  traipu! 

Ko tu redzi?
— P a g a  . . .  Šķiet, pirksta nospiedumu?
— Lieliski! Tas ir īkšķa nospiedums.Tagad salīdzini šo nospie

dumu ar  savu īkšķi! Droši,  droši! Ko sacīsi?
— Nospiedums ir daudz mazāks  pa r  man u  īkšķi.
— Bravo! Nospiedums ir mazāks ,  jo īkšķis bijis mazāks .  Bet 

par  ko liecina mazs  īkšķis? P a r  to, ka tā īpašnieks  arī ir mazs.  Te 
nu ir atbilde uz jau tā jumu,  kā es zinu, ka Dzelžainā Roka ir viens 
no mazākaj iem skolniekiem klasē.

Es  raudzī jos  uz Simeku aizvien lielākā apbr īnā .  Tikmēr viņš  
turpināja :

— Nākamais  punkts  — šaur s  dzīvoklis. Zīmīte raks tī ta vi rtuvē 
uz galda .  P a r  to liecina sa rk an ās  bietītes kr ipat iņa,  kas  pielipusi 
lapas  o t ra ja  pusē. J a  kāds  raks ta  uz vi rtuves  galda ,  tas  nozīmē, 
ka v iņam nav sava  kakt iņa,  kur gatavo t  s tundas .  Bet kāpēc nav? 
Tāpēc,  ka t ādam  kakt iņam dzīvoklī neiznāk vietas.  Skaidrs?

Es klusēdams  pamāju  ar  galvu.
— Un laikam arī  skaidrs,  kāpēc es izsecināju,  ka Dzelžainās  

Rokas m ā jā s  pusdienās  b i jušas  s a rk an ā s  bietītes?
— Taga d  jā,  — es nomurinulēju,  paga la m  apstulbis par  Ši- 

meka atklājumiem.
Simeks nopū tās  kā pēc sm a g a  darba  un no jautā ja :
— Kas mum s  vēl atl ika?
— Tu sacīji,  ka Dzelžainā Roka dzīvojot  netālu no Miku- 

las, — es nedroš i  a tgādinā ju .
— Aha! . . .  Redzi,  es nedomāju,  ka vaininieks  būtu slapst īj ies 

ap Mikulas  māju,  lai v iņam  sabojā tu  riteni. Tas  būtu riskanti .  
Esm u pār liecināts,  ka notikumi r i sinājuš ies  šādi:  Mikula a tgr iežas 
no t reniņa un atstāj  riteni pie vārt iņiem.  N e j a u š i  to ierauga 
kāds,  kuram ar  Mikulu kār to jami  rēķini. Sis «kāds» zina par  r ī t 
d ienas  sac īks tēm un par  Mikulas  cerībām gūt  uzvaru.  Redzot pie



vār t iņ iem stāvošo riteni, v iņam rodas doma nežēlīgi atriebties.  No 
šī mirkļa vaininieks  r īkojas  kā drudzī.  Viņš jož uz virtuvi,  izplēš 
no bur tnīcas  lapu un raks ta  uz tās  savu vēstuli.  Tad viņš  paķer 
nazi  — droši vien vi rtuves  nazi,  piezogas klāt  ri tenim un p ā r 
griež riepu. P a r  šadu not ikumu secību liecina nervozais rokraksts.  
Skaties! Tas  norāda,  ka vain īgais  rīkojies s teigā,  bezgala  uzbu
dināts,  ka nebija iepriekš aukstas inīgi  izplānoj is savu rīcību. Ci
tādi v iņam  nebūtu tā trīcējusi roka. Bet, ja viņš nebija to p lāno
jis, viņš  arī  nenēsāja  sev klāt  iepriekš uzraks t ītu zīmīti.  Viņš to 
uzraks t īja  pēc tam, kad ieraudzī ja a ts t ā to  riteni. Tātad  viņš  dzīvo 
kaut  kur  tuvumā,  ja paguv a aizskriet  līdz m ā jām  un tur  uz v i r
tuves galda  to uzrakst īt .

Es  nespēju a tgūt ies no aps tulbuma.  Simeka dzelžainā loģika 
bija m an  a tņēmusi  valodu.  Jau  sen es ticēju viņa detektīva t a l a n 
tam,  taču nebiju domājis,  ka šis t a l an ts  ir tik liels. Nu man  vai rs 
nebija nekādu šaubu:  Simeks  vinnēs  der ības ar  Maceku!

Tikmēr m ans  izcilais draugs ,  nepievērsdams uzmanību m a 
nām izbol ī ta jām acīm, prā to ja tālāk:

— Uz šīs lapiņas  a trodami vēl divi svar īgi  norādī jumi .  P i r 
mais  — t intes  krāsa.  Tev pas līdēja g a r ām  fakts,  ka zīmī te uzr ak 
stī ta ar  zaļu tinti. Milzīga nevērība! Otra  detaļa — ļoti raks tur īgs  
lielais «A». Tiesa, zīmīte rakst ī ta lieliem, drukātiem burtiem, taču 
šis viens burts  ir stipri atšķi rīgs .  Tas  ir ļoti š au r s  un garš,  un 
šķērssvīt ra  a t rodas  bur ta  augšdaļa .  Tas  va r  izrādīties par  ga l 
veno pierādī jumu pret  Dzelžaino Roku. Tas  būtu par  zīmīti. Bet 
t ag ad  jānoskaidro  motīvs.

— Kas?
— Mo-tivs. Proti :  k a d e ļ  viņš  pārgr ieza  riepu Mikulas  r i te

nim? Kas  tie bija par  rēķiniem?
— Tas  taču skaidrs! — Tikai ar  grūt ībām es a tguvu valodu.

— Sacīkstes.  Viņš gribēj is  Mikulu pada r ī t  nekait īgu,  kā Mikula 
pats izteicās.

Simeks pašūpoja  galvu.
— Es gan  neesmu tik pār liecināts pa r  to, — viņš  teica. — J a u 

tā jums būtu skaidrs ,  ja vaininieks ietu sept ī tajā A. Tad varētu 
ru nā t  pa r  b īs tama konkurenta  l ikvidēšanu. Bet Dzelžainā Roka ir 
piektās klases  skolnieks.

— Varbū t  viņu pierunāja  kāds  no sept ītās,  — es ieminējos.
Tādējādi  viņš  pats  gribēja izvairīties no a izdomām.
— Varbūt,  — brīdi padomāj is,  Simeks piekrita.  — Bet ari 

šādā  gad ī jumā Dzelžainaja i  Rokai bijis kaut  kas  pret  Mikulu,  ja 
viņš piekritis. Bez nopietna iemesla viņš nenodar ī tu tam tādu 
pārest ību.

Abi iegr imām pārdomās,  taču neko jēdzīgu neizdomājām.



— P a g a id ā m  rīcības motīvu atl iksim sāņus ,  — Simeks bei
dzot nolēma.  — Vispi rms noskaidros im,  kas  ir Dzelžainā Roka! 
Mums ir pietiekami daudz pieturas punktu,  lai t iktu ar  to galā.  
Tu šai  ziņā var i  man palīdzēt.  Tu dzīvo tai pašā  ielā, kur Mikula,  
pazīsti  visus;  iedarbini nu s avas  smadzenes  un papūl ies atšifrēt  
Dzelžaino Roku! Patur i  prā tā :  piektā klase, au gum ā  neliels, dzīvo 
Mikulas  tuvumā . . .  Tas  nebūs pā rāk grūti .  Domā nu! . . .

Sāku domās pār lūkot  mūsu ielu. Māju  pēc mājas .
— Piektā klase, augum s  n e l i e l s . . .  — atkār to ju  pie sevis, iz

tēlē ielūkodamies dzīvokļos un pagalmos.  Biju nokļuvis pie nama ,  
kas  a t ra das  divas  m ā ja s  pi rms Mikulas,  kad piepeši m an  galvā  
a tpla iksnī ja gaisma,  it kā tur  kāds  būtu ieslēdzis prožektorus.

— Simek! — es iesaucos. — Rokā!
Seja Simekam kļuva nopietna,  gandr īz  vai svinīga.
— Kas? — viņš nopras ī ja  p ieklus ināta balsī.
— Lukašs  Vengžiks! — es lepni atbildēju.
— Vengžiks?!
— Jā.  Viss sakr īt  mats  matā,  — es aps t ipr ināju  un labi p a 

veikta p ienākuma apziņā gaidī ju uzs lavu un apsveikumus.
— Vengžiks  . . .  — Simeks atkār toja,  taču viņa balsī  nebi ja ne 

s a jū sm as  dzirkstelītes.  — Mazais  Vengžiks  . . .  S tulbs  gadī jums!
P ir m a jā  mirklī  es jutos  aizvainots,  ka viņš  nenovērtē man u  p a 

līdzību, bet, kad Simeks pateica «mazais  Vengžiks»,  es sapra tu ,  
kas  pa r  lietu, un man sam etās  nejēdzīgi ap dūšu. Simekam bija 
taisnība.  Lukašs  neatbilda Dzelžainās  Rokas tēlam, kādu mēs bi
j ām  izveidojuši savā  iztēlē. Tiesa, mēs teicām: Dzelžainā Roka 
iet piektajā klasē. Dzelžainā Roka ir neliela auguma,  tomēr ne 
viens no mum s  abiem — šai brīdī es to skaidri  apjēdzu — neiedo
mājās  Dzelžaino Roku kā sīku zēniņu no piektās klases.  Dzelžainā 
Roka mūsu iztēlē bija bīstams, atriebīgs,  nos lēpumains  . . .  Un pēk
šņi priekškars  bija pavēries.  Bīs tama atriebēja vietā mēs ieraudzī 
jām gluži paras tu ,  neievērojamu zēnu, kurš nevienam nekad ne
s tā jā s  ceļā, par  kuru m a n a  m am m a bija atzinīgi  sacījusi:  «Lu
kašs  ir labs brālis. Katru dienu ved savu māsiņu uz bērnudārzu.» 
Simekam taisnība  — stulbs gadī jums! Mēs dzinām pēdas plēso
ņam,  bet notvērām — trusīti  . . .•

— Ko nu? — es nomākts  ievaicājos.
•— Vispi rms jāpār l iecinas ,  vai  tas  patiešām ir viņš,  — Simeks 

atbildēja.
— Kadā veidā?
— Aiziesim pie viņa! Pava icā s im pēc kādas  g rā matas ,  p a r u n ā 

simies . . .  Iespējams,  ka viņš s ar unā  sevi atšifrēs,  bet va rb ūt  a t 
klāsies,  ka esam kļūdījušies.

Jutu,  ka Simekam labāk pat iktu o tra iespēja. Man arī.



Neteikuši  va i rs  ne  vārda ,  mēs piecēlāmies no sol iņa un devā
mies uz Za |o  ielu. Pa  ceļam es vēroju Simeku. So dažu minūšu 
laikā v iņš bija gluži pārvērt ies.  Kad viņš  skaidroja uz lapiņas  
a ts tā tos  pierādī jumus,  Simeks  a tgād inā ja  sprinteri ,  kurš  skrien, lai 
izcīnītu lielo balvu.  Turpre tī  ta gad  viņš  a tgād inā ja  skrējēju,  ku 
ram tepat ,  tepat  p i rms finiša kontūzi ja a tņēmusi  uzvaras  iespēju.

Sasnieguši  Zaļo ielu, mēs  pal ēn inā jām soli. Tā bija klusa 
ieliņa ar  v iens tāva  māj iņām ,  ku ras  ieskāva dārzi.  Pie Lukaša  m ā 
jas  vār t iņ iem mēs aps tājāmies .

— Pav i sam  klusi, — es ieteicos. — Varbūt  v iņa  nav  mājās?
— Paskat īs imies! — Simeks  atbi ldēja un pavēra  vār tiņus .
Vārt iņi  spalgi nodžerkstēja,  taču  māj iņā  nekas nesakustē jās .
— Laikam tev taisnība,  — Simeks teica. — Viss liecina pa r  

to, ka m ā jā  neviena nav.
To sacījis,  Simeks  devās pa celiņu uz ieejas durvīm.  Taču pus 

ceļā v iņš aps tā j ā s  un spēji saķēra mani  aiz pleca.
— Skaties! Tur, uz durvīm . . .
Es  sekoju viņa skat ienam un ieraudzī ju zīmīti,  kas  bija a iz

bāzta aiz uzvā rda  plāksnī tes.
Piet ika uzmest  tikai vienu skatienu,  lai sap ras tu ,  kas  tik ļoti 

uzbudināj is  Simeku. Zīmīte bija rakst ī ta  ar z a ļ u  t i n t i !
Divos lēcienos mēs bi jām pie durvīm.
Zīmītes sa t u rs  aps t ipr ināja ,  ka Lukaša nav mājās .  Lieli, d ru 

kāti burti  vēstī ja:

E S M U  P IE  U P ĪT E S .  ATSLĒGA TUR,  KUR VIENMĒR.
LŪKASS.

Taču zīmītes s a tu ra m  vai rs  nebi ja nekādas  nozīmes. Galve
nais bija t intes krāsa  un tas,  ka divas reizes uzraks t ī ta is  burts  «A» 
pilnībā l īdzinājās  tam,  ko pi rms kāda laika bi jām redzējuši  Dzel
ža inās Rokas  raks t ī ta jā  zīmītē.

Simeks  pašūpoja  galvu.
— Tātad tas tomēr ir viņš! . . .  Zīmīti  v iņš  droši vien uzraks t ī 

jis tūl īt  pēc riepas pārgr iešanas .
Pēc brī t iņa Simeks  piebilda s a rūg t inā tā  balsī:
— Kādēļ v iņš to izdar īja?
Nenovērsdams skatienu no zīmītes,  es teicu:
— M an  šķiet, ka es zinu,  kādēļ.
— Zini? — Simeks atdzīvojās.
— Laikam gan.
P irm s mirkļa m anā  a tmiņā  pavīdēja  not ikums,  kas  bija a t g a 

dījies pavasar ī .  Es  redzēju to tik skaidri ,  it kā tas viss nor is inātos  
man acu priekšā.



. . . Bija svētdiena,  ziedeja kas taņas ,  debesis neviena paša  m ā 
konīša.  Mēs bi jām sapulcējušies  pie skvēr iņa un gaidī jām Mi- 
kulu. No mūsu ielas bija desmit puikas.  Visi a r  riteņiem, jo Mi- 
kula organizēja  ekskursi ju  uz ezeru. Bi ja ari  Lukašs.  Viņš t u 
rē jās sāņus ,  nepiedalī jās  mūsu t rokšņaina jā  ča lošanā.  Varbūt  
tādēļ,  ka viņš vienmēr  bija drusku bikls, bet varbūt  saka rā  ar  savu 
riteni. Tas  bija vecs, nolietots krāms,  vecmodīgs,  a r  dikti biezām 
riepām. Mūsu veļļuki arī  nebi ja nekādi supermodernie,  taču Lu- 
kaša  ra ts  blakus  mūsēj iem izskat ījās  nožēlojams. Precīzi pulksten 
desmitos  ieradās  Mikula.  Viņš a tb rauca  ar  savu j auno sacīkšu 
riteni kā t riumfators .  «Cau, puikas!» v iņš uzsauca  mums.  «Ga
tavi?.» Mēs teicām, ka esam gatavi ,  un s a s tā j ām  viņam apkārt .  
Mikula saskai t ī ja  mūs,  tad  pam an ī j a  Lukašu un sa ta is ī ja  tād u 
seju, itin kā būtu ieraudzī jis  t raipu uz j au n a  uzvalka.  «Un ko tu?» 
viņš  nopras īja .  Lukašs  briesmīgi apmulsa  un izstomīja,  ka viņš  
arī  došoties ekskursi jā.  «Ar š i tādu grabažu?» Mikula nicinoši a t 
t rauca .  Lukaša pirksti apžņaudza  stūri ,  nodūr is  acis, viņš  skat ī jās  
uz priekšējo riteni un klusēja.  «Atbildi taču!» Mikula apskait ies 
uzsauca.  «Ar šito grabažu tu taisies braukt?» Lukašs  pa m āja  ar  
galvu.  Tad Mikula skaļi  iesmējās un teica: «Ar t ādu  krāmu tu 
var i  iet baidīt  zvi rbuļus,  nevis braukt  ekskursi jā.» Tad viņš p a 
gr iezās  pret  mums. «Braucam,  puikas! Laiks negaida!» Mēs sē
damies  uz ri teņiem un devāmies  ceļā. Neviens Lukašu nea iz s tā 
vēja,  jo kat rs  baidī jās,  ka arī  viņu gaida  tāds  pats  liktenis. Mi 
kula spēj būt ciets kā krams. Kad bi jām nobraukuši  pārdesmit  
metru,  es a tskat ī jos atpakaļ.  Lukašs  joprojām s tāvēja tai pašā  
vietā . . .

Visu to es izstāst īju Šimekam,  kamēr  nācām atpakaļ  no Zaļās 
ielas uz parku.

— Tā riepa ir atriebība par  toreizējo ekskursi ju,  — es beidzu 
savu s tās t ī jumu.  — Noteikti!

Simeks klusēja.  Tikai tad, kad bi jām apsēdušies uz tā  paša  so 
liņa, uz kura  bi jām sēdējuši ,  p i rms devāmies  pie Lukaša,  Šimeks 
klusi atzinās:

— Nožēloju,  ka apņēmos a t r i s ināt  šo gadī jumu.
Paraudz ī jos  viņā ar  līdzcietību.
— Nu jau  par  vēlu. T a g a d  tev tas jānoved līdz galam!
— Zinu.
— Un ko tu domā darīt?
Simeks atbi ldēja ar  pre t jautā jumu:
— Un  kā tu rīkotos m an ā  vietā?
Es bezpal īdzīgi  iepletu rokas.
— Redzi nu! Es  ar ī  nezinu,  — viņš teica.
Es sap ra t u  viņu.  Izvēle bija traki grūta.  No vienas  puses —



Lukašs,  no ot ras — Mikula,  bet pa vidu viņš, Simeks,  ar  savu de
tektīva Serloka slavu.  Ek, ja es varētu  viņain palīdzēt! . . .

Pēkšņi Simeks pielēca kājās  un s t ing rā  balsī teica:
— Ejam pie Mikulas!
Ste iga,  ar  kādu Simeks  t ag ad  dzīrās rīkoties, dar īja mani

bažīgu.
— Simek! — es ierunājos.  — Varbūt  vēl drusciņ nogaidīsim? 

Kālab tāda  s teiga? Tev vēl ir laiks. Apdomā visu vēlreiz!
Taču Simeks st rupi  a t t rauca:
— Esm u jau apdomāj is.  Ejam!
— Ko tu v iņam teiksi? — es vaicāju.
— Gan redzēsi!
Es nekā vai rs nejautā ju .  Sapra tu ,  ka Simeks nolēmis uzņem 

ties atbi ldību par  savu rīcību un man  tur nav ko jaukties.  Galu 
galā tā ir v iņa  dar īšana .  Viņa,  Lukaša  un Mikulas.

Kad nonācām pie Mikulas  mājas ,  Simeku pārņēm a it kā š a u 
bas. Bet tikai uz īsu mirkli.  Tad viņš piezvanīja.  Ilgi nebi ja j ā 
gaida.  Kolīdz zvans izskanēja,  durvīs noskrapstē ja  a ts lēga  un mēs 
ieraudzījām uz sl iekšņa Mikulu un Maceku. Viņi apbēra Simeku 
jautājumiem:

— Nu? Dabūj i  rokā? Esi uz pēdām? Stāsti ,  vecīt!
Simeks brīdi lūkojās abu s a t ra uk ta jā s  sejās,  tad lēnītēm iebāza 

roku kabatā ,  izvilka kabatnazi  un pas t iepa  to Macekam.
— No šodienas  tas  ir tavs,  — viņš  sacīja.
To viņi netika gaidījuši.  Maceks  bija gal īgi  izsists no sliedēm 

un nezināja,  ko lai dara :  vai  izstiept roku pēc naža  vai ne. Miku- 
lam ģīmis  bija tāds ,  it kā viņu kāds  aplējis ar  aukstu  ūdeni. Es 
jutos ne šā,  ne tā. No vienas  puses,  es priecājos,  ka Simeks iz
dar ī ja  tā, s i rds dzi ļumos es alku šādu nobeigumu,  bet, no ot ras  
p u s e s . . .  No ot ras  puses,  manī  pam odās  žēlums, ka Simeks a t s a 
cījies no slavas ,  ka labprā t īgi  not iesāj is  sevi uz izsmieklu, ka viņa 
s lavas  apskaudēj i  pilnā rīklē tag ad  varēs  ņirgāties.

Pār s te igums  pa m azām  noplaka.  Maceks pēdīgi pas tiepa roku 
pēc naža,  bet Mikula s tomīdamies ievaicājās:

— Kā tad tā? Tu neatklāji  viņu?
Simeks norija siekalas.
— Neizdevās.
— Bet vēl taču va r  izdoties. — Mikula nezaudēja  cerības.

— Kādēļ tu tik ātri  met  pie malas?
— Tādēļ,  ka nea t r i s ināšu šo mīklu. Biju pārvērtēj i s  s e v i . . .
Mikula uzlūkoja mani ,  kā meklēdams aps t ip r inājumu Simeka

vārdiem.  Es  neapzināt i  pamāju  ar  galvu.  Mikula noticēja un vienā 
acumirklī  pilnīgi pārvērtās .

Niknām acīm viņš paraudzī j ās  Simekā un kašķīgi noprasī ja :



— Kāpēc tad tu ķēries pie tā? Baig ais  detektīvs! — Viņš zo
bojās tieši acīs. — Tu esi tāds  pats  detektīvs kā es zīdaiņu aukle — 
skaidrs? Ar t ām  pi ldspalvām tu mūs prast i  piemuļķoji,  bet Ma- 
ceku toreiz nodeva Haļcežs.  T ād as  tās lietiņas, brāl!

Simeks  pat  nemēģ ināja  aizstāvēties.  Viņš apsviedās uz p a 
pēža un aši gā ja  prom. Es sekoju viņam.

Tikai uz ielas Simeks atkal ierunājās .  Viņš runāja  ātri,  a p 
rautiem teikumiem, kā gr ibēdams a tgūt  iepriekš noklusēto. Kā t a 
gad  dzi rdu viņa balsi.

— Sav ād āk  nevarēju . . .  — Simeks teica. — Saproti ,  nevarēju! 
Ja  Mikula būtu s a v ā d ā k s . . .  Bet tu viņu pazīsti .  Nedomā,  ka es 
a tbals tu  to, ko Lukašs  izdarīja! Tā bija cūcība. Bet es viņu s a 
protu.  Un gribētu,  lai viņš sapr as tu  mani .  Man ar viņu j ā a p r u 
nājas .  Tas  būs grūtāk  nekā s a runa  ar  Mikulu.  Bet viņš laikam s a 
pra tī s  mani.  Kā tu domā?

— Noteikti  sapra tī s ,  — es teicu ciešā pārliecībā.

Kopš tās  dienas  ir pagā jus i  nedēļa.  Nezinu,  vai  Simeks runāj is  
ar  Lukašu.  Pa t s  viņš man  nav to sacījis,  un es v iņam  neesmu 
jautāj i s .  Taču zinu, ka par  Simeka za ud ēta jām  der ībām nākamajā  
dienā runā ja  visa skola. Ka Maceks  visiem plāt īdamies  rāda Simeka 
kabatnazi .  Ka sestā A atkal skaļi  zobojas par  Simeka detektīva 
spējām.  Ka Simeks  šīs zobgal ības  uzņem vienā mierā un kopš 
va i rā kām  dienām rosīgi vāc makula tūru .  Un ka m akula tū ra s  uz
pi rkšanas  punktā  viņš  v ienmēr sal iekas ar  Lukašu Vengžiku . . .  
V akar  es v iņus abus redzēju s t āvam  pie velosipēdu veikala sk a t 
loga, abi kaut  ko dedzīgi apsprieda . . .



ONDREJS SĻIA C K IS , 

slovaku rakstnieks

A N D R E J I Ņ Š

Kad mēs ar  m am m u bijām pārcēlušās dzīvot pie 
jaun ā tēta, es p i rm ajās  dienās nekustēju no viņas  nost  ne soli. 
iesākumā m am m a neko neteica, bet tad  kādu vakaru  neizturēja 
un uzsauca:

— Klau, meitcn, vai  tev visu laiku jārnaisās man  pa kājām?
Es apvainojos,  jo m am m a labi zināja,  kāpēc es pie v iņas  tā

ļipu.
— Būtu labāk paraudzī jus i  sev kaut  ko darāmu!  — Mam ma 

pacēla balsi.
Saku ra udā t  un izskrēju no virtuves.  Iešāvās  prā tā ,  ka de

rētu ieiet pie vecmāmuļas ,  taču tūlīt  iztēlojos, kā viņa laidīs vaļa 
savu:  «Ak tu, n ab a g a  b ā r e n ī t e . . . »  — gaudīs ies  un lauzīs rokas, 
un paliku paga lmā.  P a g ā ju  tikai tā lāk  no durvīm un apsēdos  uz 
akmens  zem lielās bumbieres.

Vēl aizvien raudāju ,  kaut  gan pašai  sāka jau  nepatikt ,  ka 
esmu tā izgāzusies  tēva priekšā. Bet ko es tur  varu  darīt? S k a 
tos bēdīgu filinu un raudu.  Padzi rdu,  ka mūsu klasē kāds  sas l i 
mis, un jau  a sa ra s  acīs. Pazaudēju  kronu un brēcu tā,  ka neviens 
nespēj nomierināt .  Tomēr pats ļaunākais ,  ka dažbrīd jā ra ud  gluži 
par  neko. Taisījos aprunāt ies  par  šo j au tā j um u ar mammu,  taču, 
redzēdama,  ka viņa vai pušu raujas ,  lai tikai pa gū tu  visu ap 
darīt ,  pievaldīju mēli. Toties izkrat īju sirdi vecmāmuļai.

— Tas  pāries,  m ana  mazā bārenīte,  tas  pāries,  — vecmāmuļa 
dūdoja savā  maiga jā  balsī.  — Kad es biju tik veca kā tu, es to
ties smējos  vienā smiešanā.  Māte un tēvs bija pag a la m  izmisuši,  
deva man dzert  agaves  sulu un sa lvi jas  uzlievi, ēst ķiplokus ar 
medu, bet nekas nelīdzēja. Es tikai smējos un smējos.  Vienreiz 
tēvs noskai tās,  pag rāb a  siksnu un tā nopēra mani ,  ka pēc tam 
trīs d ienas  lāgā nevarēju apsēsties.  Taču arī ar  to nebija līdzēts. 
P ā r g ā ja  kaut  kā pats  no sevis. I nemanī ju,  kad un kā.

— Bet man  negr ibas  smieties. Mani  vienmēr  velk uz r a u d ā 
šanu,  vecmāmuļ ,  — es teicu un tūdaļ  arī  apraudājos .

— Tas  pāries,  m a n a  mazā bārenīte,  tas  pāries,  — vecmāmuļa 
a tkār toja ,  un m an  bija tik labi, kaut  arī  a sa ra s  bira kā pupas.



Taču t ag ad  es neraudu tāp at  vien. Raudu aiz kauna,  ka 
m am m a mani  apsauca ,  tēt im dzirdot.  Jā ,  bet kas  man, zosij t ā 
dai, lika uzreiz parādī t ,  ka esmu īsta histēriķe?

Nočīkstēja namdurvis ,  un iznāca tēvs. Izskat ījās ,  ka viņš meklē 
mani,  un es s te igšus  noslaucī ju  ar  mutau t iņu seju. Taču tūlīt  p ā r 
ņēma nesaprotama spītība, kas  mani  pada ra  par  vienu pretīgu



pūsli.  Tēvs droši vien sauks  iekšā, bet es tikai par aus t īšu  plecus, 
un inan būs labi, kad viņš  s tāvēs  b lakus un nezinās,  ko iesākt.

Taču biju maldī jusies,  tēvs nenāca  mani  saukt.  Viņš  atspiedās 
pret  durvju stender i  un aizdedzināja cigareti .  Smēķēja un lūkojās 
dārzā ,  tomēr es biju droša,  ka viņš  mani neredz,  jo vi rs  durvīm 
dega spi lgta spuldze.  Skat ījos  uz viņu,  pētīju no galvas  līdz p a 
pēžiem un pēkšņi a tskār tu ,  ka nespēju uz viņu dusmoties.

— Ar ses tdienu sauc viņu par  tēvu, — mam ma teica trī s die
nas  p irms kāzām.  — Lūdzu,  dari  tā!

Nemaz neva jadzēja  lūgt.  Nākamais  tēvs man  pat ika tīri labi, 
kaut  gan,  patiesību sakot,  biju iedomājus ies  viņu pavisam s a v ā 
dāku.

— Vai zini, kād am viņam vajadzētu  būt? — reiz vaka rā  teicu 
mammai ,  kad mēs  jau  gu lē jām gul tās .  — Slaidam,  ar  krunciņām 
ap acīm un nerunīgam.

Mam ma ieklausī jās un sāka smieties.
— Kur tu esi noskat ījus i tādu bilžu skaistuli? — viņa  jau- 

tāja,  neva rēdama vien rimties. — Un vēl v iņam vajadzētu  būt  
t īģeru dresē tā jam,  vai ne?

Tas nebi ja sevišķi asprāt īg i ,  taču m am m as  smiekli skanēja 
lik aizraut īgi ,  ka iespruku pie v iņas  gultā,  un nu mēs  smējāmies  
;ibas. Tā smējāmies , ka vecmāmuļai  sametā s  bail,  vai  tikai mums 
kaut kas  nav noticis.

Viss  sākās  kādā pievakarē,  kad m am m a man sacīja:
— Apģērbies  glītāk,  pie mums a tnāks  ciemos m ans  paziņa.
Pateica to tā,  it kā gaidī ta is  ciemiņš būtu vecā pane Uhrova,

kas nāca  aizņemties  garšvie las,  taču es tūlīt  pamanī ju ,  ka m am m a 
ir neparast i  uzbudināta .  Skraidī ja no is tabas  uz virtuvi un a tp a 
kaļ, uzsvieda uz galda  bal tu galdautu ,  bet tūdaļ  to nomainī ja  ar 
baložpelēku,  ik pa brīdim raudzī jās  spogulī  un kār toja savus  j a u 
nos ķīmiskos ilgviļņus.  Vecmāmuļa  cieta klusu,  kau t  gan citkārt 
viņa nelaiž mūs a r  mam m u pie vārda ,  un tikai nopūtās  un no 
pūtās.

— Ko jūs  pūšat ,  m ā t . . .  — m am m a pikti izmeta.
— Es jau  neko, es jau neko! — Vecmāmuļa  atkal nop ' j tās  un 

s;ika aut  kājas .  — Iešu pie Dobrīčkas  un meiteni arī  paņemšu 
līdzi, lai net raucē.

— Ja  gribat ,  v a ra t  iet, bet Kata paliks mājās!  — M am m a  bija 
sadusmota .

Es  jau  sāku nojaust ,  kas  īsti pie mums a tnāks ,  un nemaz ne
ilgojos iet kopā ar  vecmāmuļu.  Mammai  neko neprasī ju  un žigli 
vien ģērbos.  Uzvilku ga r ā s  bikses, lai neredz,  kādas  man  nejē



dzīgi t ievas kājas,  un j auno svīteri  ar  augsto  apkakli.  Pat i  sev 
patiku,  taču mam mai  es tobrīd biju tukša vieta.

Un tāda  es biju ar ī  m an am  n āk a m a jam  tēvam.  Viņš  atnāca,  
apsēdās  ar  m am m u pie galda  un, iedevis m an  šokolādes tāfelīti ka 
t ad am  m aza m  skuķēnam,  vai rs  nelikās par  mani ne zinis. Tīšu
prā t  nos ta ig aju  va i rākas  reizes g a r  galdu,  taču,  kad viņš ari tad 
mani  neievēroja,  m an  zuda visa patika  pret  notiekošo. Apsēdos  uz 
d īvāna,  paņēmu g rām a tu  un sāku lasīt.  Tomēr tā bija tikai izlik
šanās ,  ī stenībā es ziņkāri  vēroju atnācēju.

Viņš bija klusētājs,  taču citādi ne tuvu nea tgādināja  cilvēku, 
kādu biju iedomājusies.  Ne liels, ne mazs,  ne tievs, ne resns,  gluži 
tāds  pats  kā visi mūsu ciema vīrieši. Ja  v iņam  nebūtu mugu rā  
dzelzceļnieka uniformas , liktos pavi sam  neinteresants .

— Mamm, vai mēs vaka r i ņas  ēdīsim? — pēc brī tiņa ap va i 
cājos,  lai taču kaut  kā pievērstu sev uzmanību.

— P aska t  tik, bet man  bija pavisam piemirsies! — M am m a 
samocī ti  pasmējās.

Un viņa  sāka  neveikli rosīties gar  galdu,  nezinādama,  ko 
darīt ,  ko nedarī t .  Sapra tu ,  ka t ag ad  m ā jā  nepieciešams vismaz 
viens pilnīgi mierīgs  cilvēks, piecēlos un, neko nesacī jusi ,  saliku 
uz galda  šķīvjus.  Kad gāju  uz virtuvi pēc terīnes,  palēnināju  soli 
un mazl iet  pašūpojos gurnos,  jo jutu,  ka tas  dzelzceļnieks s k a 
tās  uz mani.

— Vai tu klibo? —- viņš  pavaicāja ,  kad nācu no virtuves.  Maz 
t rūka,  ka es būtu izmetusi  no rokām terīni.

Vakar iņas  man  vai rs  nemaz negā ja  pie dūšas ,  un man bija 
krietni vien j āsava ldās ,  lai neapraudā tos  tu rpat  pie galda.  Cik 
es netiku vingr inājus ies  iešanā spoguļa priekšā,  un  tag ad  tāds  
apsmiekls! Vismīļāk būtu gāzusi  ar  karoti  pa zupu vai pagrābusi  
šķīvi un izlējusi uz galda ,  lai tikai vaka r i ņas  vienreiz beigtos.  
Šnicelei pa t  nepieskāros.  Pateicu,  ka man jāa iznes  Desjatničkai  
siers,  un izgāju no mājam.  Arā uz vietas apraudājos .  P a r  visu ko, 
bet ga lvenokār t  par  to, ka m am m a  pat  necentās  mani  aizkavēt.  
Vienīgi piesacīja,  lai tūlīt  nākot atpakaļ.

Nākamsvētdien  ciemos g ā jām  sav uk ār t  mēs. M an  nemaz net ikās 
iet, taču  m am m a pateica,  ka nevarot  būt ne ru nas  par  m ā jās  p a 
likšanu, un tā nu jāiet  vien bija. P a r  spīti, ņēmu un uzģērbu mi- 
n isvārciņus,  taču beidzamajā  mirklī  tomēr pā rdomāju un uzvilku 
ga r a s  bikses. Visu ceļu uz Būt iskiem to vien dar īju kā bozos un, 
ja m am m a kaut  ko vaicā ja,  atbildēju kā caur  zobiem.

Kolīdz bi jām izkāpušas  no autobusa,  s a s t ap ā m  Palo  Kuniku,  ar  
kuru es mācos  viena klasē. Pametu  acis pa labi, pa kreisi,  vai 
nevar  kaut  kur nogriezties,  bet, nevienu sāniel iņu nesaskat ī jus i ,  
sāku grozīt  galvu,  it kā v iņu nemaz neredzētu.  Tomēr veltīgi pū 



lējos, jo Paļo  vispi rms pieklājīgi pasveic ināja  mammu,  bet tad 
v i snevainīgākajā  balsī  man  apvaicājās,  kā mēs te gadī jušās .

— Ejam ciemos pie krus tmātes,  — šķietami mierīgi atbildēju,  
kaut  gan  ar  lielāko prieku būtu izskrāpējusi  v iņam acis.

— Klausies — kas t ā s  pa r  muļķībām? — m a m m a ierunājās,  
kad bi jām pal ikušas  divatā.

— Un kas par to? — Es paraus t ī ju  plecus, kaut  arī  uz mēles 
dega jau tā jums,  vai labāk būtu bijis teikt, ka e jam pie v iņas  k a 
valiera. Dabiski,  ka es neko nesacīju,  jo pazinu m a m m as  raks turu 
un zināju,  ka v iņa  neprā todam a būtu man vienu vilkusi tepat,  
ielas vidū. Un tas jau būtu skandāls.

Taču skandāls  iznāca šā vai tā.
Otrā rītā, t iklīdz biju paguvusi  apsēs ties  solā, Paļo  Kuniks  iz

skrēja pie tāfeles un savi lka ģīmi gluži kā mūsu skolotāja.  Tā 
viņš paras t i  mērkaķojas ,  un neviens viņu vai rs  neņem nopietni.  
Taču šoreiz klasē varē ja  dzirdēt pat  ada tu  nokrī tam.

— Kur vaka r  bija Ka tar īna  Hudecova? — Paļo  ja u tā ja  skolo
tājās  balsī.

— Pie krus tmātes,  — visa k lase  noskandēja .
Jutu,  ka man  sakāpj  asinis vaigos.
— Un kāpēc viņa tu r  gāja?
Klasē ies tājās  nāves klusums.
— Vai neviens nezina? — Paļo  nopīks tēja kā skolotāja,  kad 

viņai kaut  kas  nav pa prā tam.
— Zinām,  zinām,  — izdzirdēju aiz m u g u ras  Jožo Vozāra balsi.

— Viņa gāja  apraudzī t  savu brālīti  muļķīti!
Klase ierēcas kā ī sts huronu bars.  M an  saskrē ja  a sa ra s  acīs, 

bet ausīs savādi  iezuzējās.
— Un jums liekas, ka tas  ir jocīgi? — dzirdēju vēl saucam 

Evu Barnīčku,  bet tad sāku raudāt .

— Vecmāmuļ , vai tam dzelzceļniekam ir bērni? — es vaicaju,  
tikko biju pārnākusi  mājās .

Izskat ījos gal īgi  nobrēkusies,  tāpēc vecmāmuļai  uzreiz kļuva 
skaidrs,  ka man  kaut  kas  atgadī jies.  Viņa pat  nepras ī ja ,  kam man  
tas jāzina .  Tikai nopūtās  un sacīja:  — Ir, man a mazā bārenīte,  ir.

Es  sas t ingu,  jo nu sāku ticēt, ka Jožo Vozārs runā j is  patiesību.
— Un cik?
Vecmāmuļa  klusēja.
— Nu, cik tad?  — es nesavaldīgi  izkliedzu.
Vecmāmuļa mi tē jās  prā to t  un, man vi rsū neskat īdamās,  atbi l

dēja tādā  kā vainīgā  balsī: — Viņam,  naba ga cilvēkam, ir viens 
dēliņš un tas  pats  s lims jau kopš dzimšanas.



— Muļķis! — es izsaucos.
Vecmāmuļa  lēni pagr iezās un nesaprotoš i,  it kā redzētu mani  

pi rmo reizi, ielūkojās acīs.
— Muļķītis,  meit, muļķīt is,  — viņa pārmetoši  nočukstēja.
Toties m am m a vaka rā  uzreiz eksplodēja.  Likās, viņa to vien

bija gaidī jusi .
— Un kas  no tā, ka par  tevi smējās?  Stulbs joks un vai rāk  

nekas.  Bet tev ar  tūlīt  jāpinšķ kā t ādam  pu ņķainam zīdainim!
— Bet es negr ibu,  negr ibu . . .  — Sāku sper t  kāju  pret  zemi.
— Ko tu  negribi? — M am m a pienāca man  klāt  gluži bāla no 

dusmām.
Es klusēju.
— Kas man,  tavuprāt ,  būtu jādar a?  — viņa ņēmās kliegt.

— Nu, kas  man  būtu jā da ra?
— J āp a m e t  ar  visu viņa idotu! — m an  izspruka,  pašai  neg r i 

bot.
— Ar idiotu? — m am m a kā hipnotizēta a tkār to ja  un s trauj i  

iesita man  pa seju. Tad sab ruka uz krēsla,  paskat ī jās  uz mani un 
uz vecmāmuļu un skaļi ieraudājās .

Vēl nekad nebiju redzējus i viņu tā raudam.  Viss augum s  r a u s 
tījās,  ra udas  to lieca čokurā,  lika uzraut ies  pleciem un smacēja 
vai nost.  Piepeši m an  sametās  v iņas  žēl, ļoti žēl, taču es nezināju,  
ko darīt .

— Nāc taču iekšā, — tētis teica un viegli aplika man  roku ap 
pleciem.

Sarāvos ,  jo biju uz brīdi aizmirsusi ,  kur es esmu un ko daru.
— Nāc un nebīsties no viņa,  — tētis tāds  kā nomākts  piebilda 

un sam ina ar  papēdi gand r īz  veselu cigareti .
Viņš g ā ja  pa priekšu. Uz kāpnēm pagr iezās ,  it kā gr ibēdams 

vēl kaut  ko sacīt ,  mirkli  pastāvēja ,  bet tikai nodūra  galvu un 
iegāja priekšnamā.

Kad pavēru  vir tuves durvis,  m am m a pat laban gludināja  manu 
skolas  dvieli. Sapra tu ,  ka viņa uz mani  dusmīga,  un zaudēju 
jebkuru pat iku atvainot ies.  Galu galā tas  arī  būtu veltīgi,  jo, 
kad esmu aizdevusi  mam m ai  dusmas,  v iņa  neatbi ld m an  nevienu 
vārdu.  Tā nu es k lusēdama  iegāju iekšā, paņēmu no bufetes ābolu 
un apsēdos  pie plīts,  tieši pretī  v i ņ a  m.

Viņš sēdēja uz vecas tabure tes .  Turēja  rokās kurpju  sai tes  un 
visu laiku uzsmaidī ja  man.  Tik tikko manāmi,  bet, kad iekodu 
ābolā,  viņa lūpas  izpletās sm ai dā  plati  jo plati. Skat ī jos uz viņu,  
acis nenolaizdama,  pū lēdamās  pārvarē t  sevī bailes. Tad piecēlos, 
pārgr iezu ābolu un pasniedzu viņam veselo — neaizkosto pusi.



Viņš šaubīdamies  pas tiepa roku, un, kad liku ta jā ābolu, acis 
v iņam  bija kā p ieradinātam zvēriņam.  Taču tas  man laikam tikai 
tā šķita,  jo viņš, t iklīdz bija atgriezies uz savas  tabure tes ,  atkal 
sāka lūkoties ar  iepriekšējo neizteiksmīgo un neredzošo skatienu.

M am m a neteica ne vārda ,  tikai izbrīnījusies pagrozī ja  galvu — 
kā aizvien, kad bija kādas  m an as  neizprotamas izdar ības  lieci
niece.

Nā kam ajā  dienā, pārnākusi  no skolas,  tūlīt  ķēros pie m ā jas  
darbiem.  Nepilnas  s tundas  laikā tie bija paveikti ,  un  es ga r la i 
kodamās sāku klīst  pa lielo māju.  Traks var  palikt  līdz sešiem, 
kamēr  m am m a ar  tēti a tgr iežas  no darba! Šajā  apka imē es p a 
zīstu tikai Paļo  Kuniku,  va i rāk  neviena,  tāpēc vai nu slaistos  pa 
dārzu,  vai arī,  ja ir pēcpusdienas  raidī jumi , sēdu un skatos  tele
vizoru. Agrāk  nekad nebiju jutus ies tik vientuļa,  kaut  gan arī  tad 
m am m a pā rnāca  tikai vakaros .  Tas  laikam tādē], ka toreiz vēl 
dzīvoju mūsu mājās .  Vai arī  tādēļ,  ka tur  al laž blakus bija vec
māmuļa.  Skaidrs  kā diena!

Izskrēju no istabas , pagr iezu ārdurvju  atslēgu un metos pāri 
ielai.

— Skat,  kāds  mums ciemiņš! — sat rauk ta  iespiedzās Kocjan- 
kas  tante.  — Kas tad  nu,  vai  kas noticis?

— Nekas  nav noticis. Es  a tnācu pēc Andrej iņa,  — drīzāk a t 
cirtu nekā paskaidroju.

— Vai tad  mam mīte  ar  krus t tēvu jau  mājās?
— Vedīšu viņu līdzi. — Es izlikos nedzi rdam Kocjankas  j a u 

tājumu.  Satvēru  Andrej iņu pie rokas,  un mēs g ā jām  prom.
— Tikai iedod viņam  kaut  ko paēst,  droši vien būs jau  izsal 

cis, — aiz m ugura s  a t skanē ja  tantes  balss.
— Nāc taču! — es mudināju ,  kad viņš  aps tā j ā s  ielas malā.
— Au-au-to,  — Andre j iņš  izmocīja dažas  čērkstošas  zilbes.
— Nāc! Auto nav.
Viņš paskat ī jās  apkā r t  un  piesardzīgi  pār gāj a  pāri ielai.
Tikko bi jām virtuvē,  uzliku uz pl īt iņas  tē jkannu.  Izņēmu no 

bufetes maizi,  nogriezu riecienu un apsmērēju  ar  sviestu. Kad 
ūdens  bija uzvārīj ies,  iebēru tēju un ļāvu ievilkties, un tad noliku 
cienastu Andre j iņam priekšā uz galda .  Viņš palūkojās  v ispi rms 
uz mani  un tad  uz ēdienu, it kā pār liecinādamies , ka tas  t iešām 
ir viņam,  taču jau  pēc mirkļa sadūšojās  un sāka ēst.

— Vai garšo?
Viņš pasmaidī ja  un pam āja  ar  galvu.  — Ga-gar-šo  . . .
— Kad būsi paēdis,  es tevi drusku saķemmēšu,  — teicu, juz 

d am ās  va ren lepna, ka v iņam  garšo  m ana  tēja.
Taču saķemmēt  Andrejiņu bija gat avā  problēma.  Garie,  cietie 

mati,  ko tēvs bija radis  tikai p ieglaus t  ar  roku, spurojās  uz v isām



pusēm.  Mēģināju  tos pielīdzināt t āp at  — ar  delnu, bet, kad tas  
nelīdzēja,  paņēmu šķēres un sāku cirpt. Iesākumā tāpa t  vien — 
pēc acumēra,  vēlāk jau  pa ī stam.  Andrejiņš  pat  ne ta is ī jās iebilst. 
Sēdēja taisni,  a r  izslietu galvu.  Kad noci rptās  šķipsnas  krita zemē, 
v iņš ikreiz iesmējās  dzidriem bērna smiekliem.

— Ko nu tu teiksi? — vaicāju v iņam, aizvedusi  uz priekšnamu 
pie lielā spogu |a.

Andrejiņš  neteica neko, tikai laida roku pār  apcirpto galvu.  
Viņš izskat ī jās  tik pārsteigts,  ka es nenocietos un iesmējos. Nekādi 
nevarē ju  pārs tā t ,  acis sar iesās  asaras ,  un negaidot es jutu,  ka šī 
lielā māja ,  kur nesen biju ienākusi,  nav nemaz tik tukša.

— Es nu g an  esmu tevi aps t rādājus i ,  Andrej iņ,  — pēc brīža 
nopietni  teicu, iedomādamās,  kas  notiks vakarā .

Taču nenot ika nekas.  M am m a atkal  nogrozīja galvu,  bet tētis 
vainīgi  noteica: — Sen jau taisī jos aizvest  pie friziera.

Tad viņš  noglās t ī ja  Andrej iņam galvu un paska t ī j ās  uz mani  
tik pateicīgi,  ka biju spiesta nola is t  acis.

— Andrej iņ,  vai tu zini, ka m an  šodien brīnišķīgs  g a r a s t ā 
voklis? — kādu pēcpusdienu uzsaucu viņam, kad biju pārnākusi  
no skolas.

Es  patiesi jutos brīnišķīgi,  jo beidzot biju dabūjus i  «teicami» 
vēsturē,  ko nevarē ju  ciest vēl va irāk kā zivju eļļu.

— Tu esi neaprēķināma,  Kata,  — skolotāja teica, l ikdama a t 
zīmi. — Vienreiz ik vā rds  jāvelk āra  kā ar  knaiblēm,  bet citreiz tu 
ber kā no g rāmatas .

— Vai tu klausies,  Andrejiņ?
Viņš sēdēja iepretī, turē ja  rokās man u  pi ldspalvu,  taču ne

smaidī ja  kā citkārt.
— Vai tu nemaz nepriecājies? Ja  pu sgadu  beigšu kā te icam

niece, tad  dabūšu no m am m as  t ranzistoru.  Kaut  tu zinātu,  kā es 
to gribu! Mūsu klasē gandr īz  visiem jau ir, pat  Verai  Krnāčkai ,  
kam m ājās  vienīgi vecāmāte.

Viņš drusku pasmaidī ja ,  it kā sap razdams ,  ko es saku.
— Redz, cik tu esi labs! Tāpēc es tev nopirkšu,  nopirkšu . . .
Pasac ī ju  to t ā p a t  vien — priekš zila gaisa,  kā mēdz teikt vec

māmuļa ,  pati nemaz nez inādam a,  ko lai v iņam  nopērku.
— Nopirkšu . . .  nopirkšu tev . . .  — Skat ījos  uz viņu un pēkšņi 

iesaucos: — Svīteri un bikses!
Nudien,  kā es to nebiju iedomājusies jau  agrāk?  Kopš mēs ar  

m am m u  esam p a m ā k u š a s  uz šejieni, viņš  s ta igā  vienās  un tais 
paša s  bieza flaneļa biksēs. Izstaipī tās,  i z b a l ē ju š ā s . . .  Atcerējos 
Tonu Labaju,  ka viņš  no rīta ienāca klasē j au nā svīterī  un j a u 



nās  biksēs. Es  viņu, sprukst iņu tādu,  nevaru  ciest un tomēr biju 
spiesta atzīt,  ka drēbes v iņam piestāv. Gaišs svīteris ar augs tu  
apkakli  un tumši b rūnas  velveta bikses. Iztēlojos to visu m ugu rā  
Andrej iņam,  un mani  s a g rā b a  iepi rkšanās  drudzis.  At taisī ju  apaļo 
konfekšu kārbiņu,  kur  g labaju  savas  s lepenās  finanses,  un sāku 
skaitīt.  Kopā sanāca  divsimt  deviņdesmit kronas.  Nebiju droša,  vai  
ar  to pietiks, tāpēc  nolēmu izvilkt vel pārdesmit  kronu no m a m 
mas.  Vakarā ,  kolīdz bi jām paēduši,  aizst iepu t rauk us  uz izlietni 
un sāku mazgāt .

— Tev laikam v a j a g  naudu? — M am m a uzreiz atši frēja m a 
nas  cent ības  zemtekstu.

— Tu taču nedomā,  ka . . .  — Es tēloju aizvainotu.
— Domāju gan,  — m am m a atbi ldēja un pasmaidī ja .  — Cik 

tev vaj ag?
— Četrdesmit,  — es teicu un, tā kā m am m a neiebilda,  tūlīt  

pār laboju:  — Vai piecdesmit!
M am m a bez vār da  runa s  pielika pie če trām desmitkronu n a u 

das  zīmēm vēl piekto. Šādas  augst s i rd ības  sat riekta,  es ķēru ciet 
arī putekļu sūcēju.

— To tu liec mierā,  — teica m am m a  un a tņēma man  rīku.
— Un ej gulēt! Mums vēl jāap runā jas .  — Viņa pameta  ar  galvu 
uz tēti, kas  domīgs  sēdēja pie galda.

Nu tikai es ievēroju, ka šodien viņš  izskatās gal īgi  izsists no 
sliedēm. Pa  visu vaka r iņu laiku tik vien pateica kā «paldies» un 
«lūdzu». Un,  kad gāja  ār ā  no virtuves,  novēlēja vienīgi labunakti .  
Ci tām reizēm viņš mēdza mani i zp rašņāt  gluži kā profes ionāls 
detektīvs.

Taču ilgi par  to galvu nelauzī ju.  Kolīdz biju pal īdusi  zem se
gas ,  tūdaļ  sāku prā to t  par  rī tdienu.  P a r  savu lielo dienu, kura  
būs pār s te igums visiem, bet v isvai rāk mam mai  ar  tēti. Ga lvenēm 
kār tām jau  tētim. It kā tas  jau būtu noticis, skaidri  redzēju viņa 
skumīgās  un pateicīgās acis. Tādas ,  a r  kādām viņš  paskat ī jās  
uz mani  toreiz, kad ieraudzī ja apcirpto Andrejiņu.

N ākam aj ā  dienā tūl īt  pēc s tund ām  ar pi rmo autobusu a iz
braucu uz pilsētu. Kad esmu pilsētā,  p i rmais  gāj iens m an  aizvien 
ir uz konditoreju,  taču šoreiz devos ta isnā  ceļā uz vīriešu apģērbu 
veikalu. Tur vēl nekad nebiju bijusi, tāpēc  nejutos  īsti droša,  bet 
tas  i lga tikai vienu īsu brīdi. Tūlīt  ieņēmu īs tas  salonu dām as  
pozu un liku izklāt uz letes v ismaz desmit svīterus,  kaut  gan to, 
pēc kura  biju nākusi ,  paman ī ju  jau  p i rmajā  plauktā.  Bikšu no 
daļā gan  nekāda izvēle neiznāca,  jo Andrejiņa  l ielums bija tikai 
tumšzaļā  krāsā.

Samaksā ju  un paskat ī jos pulkstenī.  Līdz autobusa at iešanai  
vēl bija puss tunda.  Iedomājos,  ka varētu  aiziet pie m am m as  uz



kantori ,  taču tūdaļ  atteicos no šī nodoma,  jo nekādi nespētu s a 
valdī t  mēli, un tad  pārs te igums būtu vējā.  Negāju  vis pie m a m 
mas,  bet g an  uz konditoreju,  tomēr iemīļotās franču kūciņas šo 
reiz nemaz negaršoja .  Taisnību sakot,  es pat  nemanī ju ,  kāda tām 
ir ga rša ,  mešus  sametu  vēderā un skrēju uz autobusa pieturu.

Atpakaļceļā man šķita,  ka autobuss nevis brauc,  bet velkas.  
Pal ika tikai divas s tund as  laika, līdz m am m a un tētis a tgr iez ī 
sies no darba.  Tikmēr man bija jāsakopj  māja  un jā sapo š  Andre- 
jiņš.  Pēc tam mēs apsēdīs imies  dārzā.  Ak dievs, viņiem gan būs 
p latas  acis, kad mūs ieraudzīs!

— Andrejiņ,  Andrejiņ! — Aizelsusies iedrāzos pie Kocjankas  
tantes .  — Nāc m ā jās  . . .  v e i c ī g i . . .

Virtuve un is taba  bija tukša.  Izgāju dārzā,  taču ieraudzī ju tur  
tant i  vienu pašu.

— Kur tad Andrejiņš? — es pār s te ig ta  jautāju .
Tan te  pār s tā ja  g rābt  nobirušās  lapas  un aizdomīgi mani  uz

lūkoja.
— Tu taču zini!
— Ko zinu? — Es nesapra tu .  — Kas man  būtu jāzina?
Tante i  sāka  trīcēt zods.
— Viņam atbrauca  pakaļ  no tās  iestādes.
— No kādas  iestādes? — klusi vaicā ju un jutu,  ka man kājas  

ceļgalos kļūst  kā no vates.  Lai nepakr is tu ,  atslējos pret  ābeli.
— To nu g an  nebiju domājus i,  ka tas  nab adz iņš  jums būs par

t r a u c ē k l i . . .
Vecās  sievietes balss skanēja  kaut  kur tālu,  tālu. Nesapra tu ,  

ko viņa  runā .  Pateicu dažus nesakar īgus  vā rdus  un gā ju  pro
jām. Pat i  nezināju,  kurp eju, taču sapra tu ,  ka atgriezt ies  savā  
lielajā,  tukšajā  mājā  šobrīd nespēju  . . .



JOANS GR1G0RESKU, 

rumāņu rakstnieks

KONDORS

Tas bija plēsīgais putns,  kurš varēja '  iedvest tikai 
bailes. Karal iskais kondors  no Kordiljeriem, ar  k ra ma cietu, ja- 
t agana  veidā izliektu knābi ,  āķveidīgiem nagiem un pelēkiem, zel 
taini  lāsmojošiem spārniem,  kas  to apņēma kā tērauda bruņas . 
Atkai l ināto kaklu pārk lā j a  zili s ār ta s  krellītes — gluži kā t ī ta 
ram.  Tās  a tgād inā ja  sas t ingušas  as ins  un sviedru lāses uz vējos 
rūdī tās  ādas.  Uz kailās,  priekšpusē apcirptās  galvas  kā putnu 
vals ts  ka ra ļa  kronis greznojās  dzeltens,  apaļ īgs  cekuliņš.

Viņš sēdēja  sas t indzis  savā  debesu diženumā,  a t gād inot  no 
tālas  zvaigznes  nokr i tušu  bazal ta  meteorītu,  ko cilvēki ieslēguši 
ša j ā  net ī ra jā krā tiņā ,  kur  balēja kaulu  kaudzes,  kur  vienmēr  t u 
rējās asā  mēslu sm aka un saldeni oda pēc mai tas .  Kopā ar  viņu 
aiz tērauda stiepju režģiem bija iesprostots arī  nokal tuša  koka 
s tumbenis ,  uz kura  sēdēdams,  kondors  majes tāt i ski  vēroja pārējos 
zooparka iemītniekus kā gudrs  un d ra ud īgs  laupī tāju  virsait is.

P a t  nebrīvē šis putns s ag lab ā ja  savu lepno, augstdzimt īgo  iz
nesību. Un tikai tie, kuri ielūkojās viņā uzmanīgāk,  cenšoties uz
minēt,  kādi gan  tumši  instinkti  varē tu  slēpties zem mūžīgi  s a 
rauk tās  pieres, ievēroja,  ka p lēsoņas  acis brīžiem kļūs t  ne i zsa 
kāmi  skumjas ,  g rū ts i rd īgas  kā saimnieku pazaudē jušam  sunim 
vai  bendes  a izmirs tam gūsteknim,  kurš  jau  sen a r  savu likteni 
ir samierinājies .  Sājos re ta jos  mirkļos kondors pavēra  vienu aci — 
un viņa  apdzisušajā  skatienā bija neizpra tne  un mēms jau tā j um s  
cilvēkiem. Bet nedaudzie zvē rudārza  apmeklētāji ,  apstājot ies  pie 
būra,  saska t ī j a  tikai neva ldāmu mežonību, knābi,  kas  radīts,  lai 
nogal inātu  un saplosī tu,  lokanos spā rnus  un drudžaino nagu  tvē
rienu, kas  iecirtušies kokā ar  bezspēcīgu niknumu,  pazemotu diže
numu un apspies tu spēku. Un tas  s ag ā d ā j a  viņiem baudījumu.

Tikai kāds  bērns  spēja s ap ras t  pat ieso kondora raks turu  un 
iedrīkstējās daudzus  gadus  pēc putna  nokļūšanas  nebrīvē izaicināt  
to uz divcīņu. Tas  bija puišelis ar  vāju,  vasa rr a ibum ainu  sejiņu,  
rahī t i skām krūt īm,  t ievām rociņām kā ēnā izauguša  koka zariem 
un lielām, melnām acīm, sē r īg ām kā kondoram skumju brīžos. 
Pēc izskata v iņam varē ja  dot gadus  sešus,  kaut  gan  nup at  bija



apritējuši  jau deviņi. S tū ra inā ,  a u g u m am  neatbi ls tošā galva  br ī
nu m ai nā  kār tā  turē jās  uz pavisam tieva kakla — tik t raus la,  ka 
kondors varētu  to pār lauzt  ar  vienu savu nagu tvērienu. Mugurā  
zēnam bija buru audekla uzvalciņš,  brūngans  krekls un īsas  bik
šeles, no kurām rēgojās  kājas ,  pārāk sīkas un bālas,  lai a r  tām 
varē tu  tālu aizbēgt.

Viņu sauca  par  Filipu. Viņš  pazina  visus p lēsoņas zooparkā 
un katru no tiem bija apvelt ī j is a r  vārdu  vai iesauku a tkar ībā  no



nebrīvē nokļuvušo zvēru paradumiem un īpatnībām.  Vairākas  ne
dēļas puisēns klaiņoja apkārt ,  p i rms iedroš inājās  tuvoties ka ra l i s 
kajam kondoram,  bet tad  kādā jaukā dienā sadūšojās  un gluži kā 
apm āt s  devās tieši uz  būri, sperot soļus kā mēnessērdzīgais ,  it kā 
viņu uz turieni nepārvarami  vilktu kāds  magnēts .  Veselām s t u n 
dām Filips raudzī jās  putna  acīs, kas  bija klusējoša j au tā ju m a  pil
nas,  un, ielūkojies to dum aka inaja  dzi ļumā,  kur nenogurdināmi  
šaudī jās  s a t ra ukta  ugunt iņa ,  zēns sap ra ta ,  ka s t arp  viņu un putnu 
pas tāv  kāda  noslēpumaina,  neizskaidrojama saite.  Iespējams, ka 
tieši tas  lika v iņam ik dienu apciemot kondoru,  tuvoties viņa 
būrim pavisam savādāk nekā sprostiem, kuros dzīvoja citi dzīv
nieki.

*

Un viņš iegāja būrī. Puišeli  neviens  nepamanī ja .  Viņš nog ai 
dīja,  līdz saule apzelt ī  kondora  spārnus .  Sirds krūtīs  skaļi  d au 
zījās,  kā j as  drebēja,  acis sa t raukt i  vēroja spārnoto  plēsoņu, kura  
nagi  n iknumā drupināja  sauso koku. Pēkšņi kondors iztaisnoja 
spārnus ,  aizsedzot  ar  tiem visas debesis virs būra,  bet izbiedēta
jam bērnam vairs  nebi ja spēka aizbēgt.  P lēsoņas  galva  asi p a 
griezās  uz sāniem un notēmēja knābja  smai li  uz v ā rgo  radī jumu 
koka pakājē.  P u tn a  kakls p iesarka kā l iesmās nokai tēta dzelzs. 
Viņa acis pēkšņi iekvēlojās,  un šķita,  ka tūlīt,  tūlīt no tām izš ļāk
sies v isas kondora  asinis.

Zēns piederēja v iņam.
Beidzot pēc tik daudziem saules  lēktiem un rietiem, kuru skaitu 

v iņš  sen jau  bija sajaucis,  v iņa  nagos  a t ra dās  viens no tiem, kuri 
tur,  tālu Kordiljeros,  izmantojot  v iņa  jaunību un pieredzes t r ū 
kumu,  ievil ināja viņu lam at ās  un sagūst ī ja ,  lai pārdotu  svešzem
niekiem.

Cilvēkbērns pārakmeņojās  koka pakājē.  Nespēdams novērst  
skat ienu no kondora u g u n īg a j ām  acīm un pagur is  aiz bailēm, 
v iņš  lēnām nosl īga uz ceļgaliem, it kā gras īdamies  ierakties ar  
mēsliem un as inīm notašķī ta jā  zemē. Tā viņi ilgi raudzī jās  viens 
uz otru. Tad kondors smagiem lēcieniem sāka nolaist ies pa mel
najiem, sausaj iem zariem, kuri, a ts izdamies  cits pret  citu, radīja 
griez īgu troksni,  l īdzīgu kaulu klaboņai ,  bet bērns  ar  zvēru dre
sē tā ja  pacietību neizkustējās  ne no vietas,  kamēr  karal i skais  kon
dors nomier inājās .  U guns  v iņa  acis izdzisa,  milzīgie spārni  sakļa- 
vās,  it kā putns  būtu nolēmis a t s t ā t  savu laupī jumu dzīvu līdz 
tam laikam, kad saju t īs  izsalkumu.



Līdz tai dienai puisēns  neuzdr īks tējās tuvoties kondorani,  jo 
reiz bija redzējis,  kā tas  nogalē ja  neuzmanīgu  vāverēnu,  kurš  
sav ā m  dra iskul ībām nebi ja varēj i s  a t ra s t  piemērotāku vietu par  
sauso koku krā tiņā .  Putns  acumirklī  to saplos īja smalkās  dr is 
kās  — nevis tāpēc, lai apēstu,  bet gan  aiz skaudības  pret  šo 
dumjo,  rota] īgo zvēriņu,  kas  tik slikti izmantoja savu brīvību. 
Pēc tam zēnam likās, ka vecais,  karal i skais  kondors raud,  un vi 
ņam kjuva tā žēl. Pu tn s  bija pārāk lepns un varens ,  pārāk vien
tu ļš  un visu pamests ,  pārāk skaudra  un nepielūdzama bija pasaule  
ap viņu, pārāk zemiskas s ar gu  bailes,  kuri no tā vai r ī jās un turēja 
paklausībā ,  tikai izmantojot  dzelzs iesmus,  ar  kuriem spros tā 
mēdza iemest gaļu.

P a t  Fil ipa tēvs pret  kondoru iz turē jās  piesardzīgi .  P lēsoņas  
uzvedībā j au tās  kaut  kas  neparas ts ,  kaut  kas  tāds ,  ko nebija iz
devies s ag labā t  nevienam no zooparka dzīvniekiem, un tas  mo
dināja  pret  viņu vispārē ju  cieņu. Viņš s ag lab ā ja  savu pašlepnumu 
un nesalaužamību,  viņu nevarē ja  pazemot  ar  badu,  un viņš ne
gant i  ienīda tos, kas  bija viņu notvēruši  un  izlikuši apskatei  ša jā  
krāt iņā.

Puisēns  iekļuva a izs lēgta jā  kondora karal istē,  nedomājot par  
to, ka varē tu  no turienes arī neatgriezties.

Pu tns  izgrūda asu kliedzienu* kurā vienlaicīgi  ieskanējās  j a u 
tā jums,  br īd inājums un kaujas  sauciens,  un zooparkā viss a p 
klusa,  it kā zvēri būtu sajutuš i,  ka pār  mežu pār la idusies  nāve. 
Saule nosl īdēja kaut  kur pie koku saknēm,  un vaka ra  ēnas lēni 
izpletās ša j ā  maza jā ,  režģiem apvi lktajā džungļu  stūrītī.  No kāda 
zaļa biezokņa a tskanē ja  pāva brēciens, un gandr īz  tūl īt  tam a t 
saucās  skaļš  ūdens  š ļakst iens,  it kā līdz m alām  pārpildī tā baseinā 
kāds  būtu iemetis sm ag u  ķermeni.  Dzenis,  kurš dažkār t  uzdr īk
s tējās  meklēt  t ā rpus  kondora kokā, nosēdās  uz augšējā s  režģa 
ma las  un ziņkār īgi  gaidī ja,  kas  notiks.  Puisēns  trīcēja,  nespēdams 
a t ra u t  skat ienu no putna  h ipnot izējošajām acīm, kurās zvēroja 
dusmu,  ienaida un ilgi gaidī tā t r iumfa liesma.

Bet, p a r  spīti visam,  zēna acīs nevarēja pamanī t  pat  baiļu 
ēnu, un tieši tas  lika spār no ta ja m  plēsoņam svārstī t ies,  t raucēja 
viņu uzklupt upurim.

Ins tinkta atmodināt ie dzīvnieki gaidī ja kondora  uzbrukumu.  
Bet cilvēkbērns lēnām piecēlās, viņa rokās nebi ja nekāda ieroča, 
bet uz sviedru lāsēm klātaj iem deniņiem un tievā kakla izspiedās 
zilas dzīsliņas,  kas  pulsēja no drebošās  s i rds  pukstieniem. Tajās  
ri tēja dzīvas  asinis,  un kondors  lieliski to zināja,  v iņam atlika 
tikai mesties uz priekšu un dziļi iecirst tu r  sava  āķveidīgā knābja



ja t ag anu .  Bet viņš nejuta  ne izsalkumu,  ne cīņas  garu .  Putns  
vai rākas  reizes bija novērojis,  ka bērnelis mīņājas  ap būri, un 
nogaidī ja.  J a  reiz viņš  beidzot uzdroš inājies ienākt,  tad a tnāks  
arī  vēl un vēl.

— Mani  sauc par  Filipu, — ierunājās  zēns. — Tu esi spēcīgs,  
tev ir vareni  spārni  un ass  knābis.  Visi no tevis baidās.  Bet es 
n e b a i d o s . . .  Pagaid i ,  nemētājies! Seit pie tevis ir net īrs  un  slikti 
ož, tavs  koks ir pavisam sapuvis.  Vai gribi, es tevi saukšu savā 
vārdā  par  Fil ipu? Tā man  |oti gribētos,  un vēl es gribētu dabūt 
tādus  pašus  lielus spār nu s  kā tev un lidot. Ka es tad lidotu! Es 
uzs laucīšu būri, pat riekšu šo dzeni,  kurš,  es zinu, tevi kai tina,  un 
aiztais īšu ar  cementu caurumus šajā tārpu s a g rau z ta ja  kokā. Bet 
tu man  iemācīsi lidot — labi?

Kondors  mi tē jās sk rāpēt  zaru ar  saviem nagiem un lūkojās 
puisēnā te ar  vienu, te ar  otru aci, kā mēdz dar ī t  vistas,  meklējot  
tārpus.

Vispārē ja is  s a sp r i ngum s  atslāba .  Dzīvnieki krā tiņos  tu rpināja  
savu nemit īgo rosību. Kaut  kur tuvumā ierūcās lācis, v iņam a t 
bildēja kaija.  Cilvēka balss iesaucās:  «Cip, cip, cip!» Šķita,  ka 
lauku vecenīte gribētu pabarot  vistas.  Iezviedzās zebra,  sāka  ga- 
g inat  meža zoss, bet ga ļa s  ra tiņos iejūgtais ezelītis, kuru kalpo
tā js t renkāja  no spros ta  uz sprostu,  lai pabarotu  plēsoņas,  iebrē
cās, kā jau  paras ti  vakaros ,  izgrūžot  dobjas,  bet griez īgas s k a 
ņas ,  kas  l īdzinājās  iepl īsušas caurules  gaudām.  Tajā pašā  mirklī 
Fil ips izdzi rdēja aiz m u g u ra s  kāju dipoņu un ievēroja, ka kondors  
nemierīgi  paceļ acis.

Pieskrējušais  cilvēks bija bruņots ar  garu  kāsi, kura  galā kā 
āva a t r a d ās  noas ināts  āķis — rīks, ko labi pazina visi zooloģiskā 
dārza  gūstekņi.

— Tiš! Tiš! Tiš! — viņš  pilnā balsī kliedza, kāsi v icinadams.
— Tiš . . .  nolādētais ,  kaut  tevi melna  govs nobadītu! Nāc laukā, 
delveri,  kamēr  tevi nav  saplosī jis  tas  smirdošais  preteklis!

Smaga j i em  zābakiem klaudzot,  cilvēks metās  uz kondoru,  vici
nādam s  ķeksi kā rungu.

— Tiš! Tiš! Tiš!
No visa spēka viņš to ietrieca s tarp  režģa  stieņiem nost ieptajā 

tīklā,  un tad  kondors  a t rā vās  no sava  zara  un niknumā triecās 
pret  t īkla metāl isko karkasu,  ieķerdamies tajā ar  nagiem tikai divu 
plauks tas  tiesu a t tā lumā no izbrīnā sas t ing uš ā  sa r g a  sejas.  Ap
jucis s a r g s  blenza uz noasiņojušo kondora knābi,  kas  bezspēcīgā 
n iknumā centās  s a d r a g ā t  dzelzs st ieņus.  Tad,  lai parādī tu  plēso
ņam,  ka viņš  no tā nebaidās,  s a r g s  vēlreiz plakaniski  iebelza pa 
tīklu. Kondors mežonīgi iekliedzās un izpleta pelēkos spārnus ,  a iz
seg dams  ar tiem visu tīklu un saceldams veselu putekļu un spalvu



mākoni .  Sai brīdī Filips sapra ta ,  ka not ikumiem var  būt  pavisam 
negaidī tas  sekas,  un izslīdēja no krātiņa.  Dzelzs režģu a i zsa rgā ta  
cilvēka drosme viņam  likās dumja ,  bet putna  bezpal īdzība — p a
zemojoša.  R audādam s  viņš centās  visiem spēkiem ats tumt  tēvu 
no būra.

— Lai, es sašķaidīšu viņa pliko pakausi,  lai tas  nešķīstenis 
neuzbruktu  man! Es taču p aš a  rokām stūķēju v iņam gāju,  lai 
tas  nobarotos  kā niere taukos! Bet ko tu, kucēn, lien tā pūķa rīklē? 
Vai t iešām tu, mu|ķīt ,  domā,  ka esmu tevi audzināj is  un mocījies 
bez sava  gala tikai tāpēc, lai viņš tevi saplosī tu?

*

Pirm s iekār tošanās  zooparkā Filipa tēvs s t rādā ja  par  apko
pēju t ramva ju  depo. Tas  bija labs i rd īgs t ransi lvāniet i s,  apmet ies 
uz dzīvi Bukarestē,  kur  viņš kaut  kā varē ja savi lkt  galus,  vai rāk 
gan  pateicoties savai  labestībai nekā muskuļota jām rokām,  kas 
bija ga t av a s  veikt jebkuru darbu.  Zvērudārza  sargi  dēvēja viņu 
par  Cip Cipu, jo šie saucieni no puisēna tēva mutes  a tskanēja  ik 
dienas,  aicinot uz maltīti  spārnotos  krā tiņu iemītniekus.

Uz zooloģisko dārzu pi lsētas nomalē viņu atveda gadī jums,  
kurš,  kaut  arī  tajā nebija nekā nepa ras ta ,  tomēr a tk lā ja  viņa bū
tību.

Reiz kādā cirka izrādē,  kur Cip Cips bija ieradies,  lai aplūkotu 
k launus  un svešzemju dzīvniekus,  t ika sar īkota loterija. Izlozēts 
tika vecs, noplucis un nespēkā t rīcošs kamielis,  kuru vai rs  n eva 
rēja p ā r v ad ā t  no vienas  vietas uz ot ru un izmantot  ba lagāniskiem 
iznācieniem arēnā  ar liliputiem uz muguras .  Loteri ja nori tēja ka 
laika kavēklis tiem, kuri zināja,  ka viena no ieejas biļetēm laimēs. 
Cip Cips gandr īz  vai r a udā ja  no smiekliem un žēluma pret  v ā r 
gul īgo kamieli,  kad dabūja  zināt,  ka dzīvnieks p ienākas  viņam.  
So izlozi cirka adminis t rāc i ja  bija iecerējusi tikai kā joku ar  veik
smīgo skat ī tāju.  Taču Cip Cips, padzirdēj is,  ka pēc izrādes tuk
sneša  karal im,  kurš  visu mūžu vilcis va lgus  un dejojis arēnā,  
draud nāve, nolēma nospēlēt  savu lomu līdz gal am  un pieprasīja 
laimestu.  Cirka īpašniekiem atlika tikai piekāpties,  un Cip Cips 
a t r ad ās  uz ielas kopā ar vecu kamieli,  kuru viņš  veda pavadā,  
izbr īn īdams ga rām g ā jē ju s  un bažīgi dom ādam s par  to, ko viņš 
iesāks, kļuvis par  saimnieku šim s l imajam svešzemju dzīvniekam.

Kamieli viņš  novietoja malkas  šķūnī tī  un baroja to ar  maizi 
un siltu pienu. Kamielis ēda un dzēra par  diviem, šķaudot  un kle
pojot pavisam cilvēciski, un raudzī jās  saimnieka acīs ar  o t rajā 
bērnība nonākuša  večuka atzinību,  kurš  tomēr nepavisam neta isās  
mirt.



Pēc dažām nedēļām dzīvnieks ievērojami atkopās, sagādādams 
izmisumu savam izputinātajam aizgādnim, kuram viņš varēja 
atlīdzināt, tikai izklaidējot piepilsētas iedzīvotājus ar cirkā iemācī
tajiem trikiem.

Nomocījies visu ziemu, Cip Cips kādā naktī aizveda kamieli 
uz pilsētas robežu un cerībā, ka nu varēs atstāt to ganoties brī
vībā, ielēca beidzamajā t ramvajā,  nolēmis uz visiem laikiem pa
mest savu aizbildināmo.

Bet  kamielis it kā uzminēja viņa nodomu un laidās riksī aiz 
naksnīgā tramvaja elsodams, sprauslādams, uzmodinādams gu
ļošos kvartālus ar savu soļu klaboņu. Vēlāk kāds ieteica Cip Ci- 
pam atdot kamieli zvērudārzam. Bet,  ta kā tramvaju depo strād
nieki pārāk uzjautrinājās par viņa kļūmīgo laimi, arī pats Cip 
Cips nolēma palikt dzīvnieku vidū un uzņēmās zooparka sarga 
pienākumus. Tur viņš atrada savas īstās mājas  un pat tika pie 
saimniecības,  apprecot kādu vecmeitu, kura dāvāja viņam dēlu. 
S ar ga  sieva dzemdību laikā nomira, un Cip Cips palika viens pats 
tēva un mātes vietā ar vārgu bērneli uz rokām. Dēlu viņš no
sauca par Filipu un izaudzināja ar dievu uz pusēm, piepalīdzot 
veterinārārstam, kurš divreiz nedēļā iegriezās zooloģiskajā dārzā, 
lai izmeklētu dzīvniekus. Bērniņš bija kluss un miegains. Viņam 
vēl nebija apritējis otrais gadiņš, kad tēvs to joka pēc iesēdināja 
somā Austrāli jas ķengurmātei,  kurai bija nomiris mazulis. Filips 
nevis izbijās,  bet iejutās tur tik labi, ka aizmiga. Vēlāk puišelis 
šūpojas gan starp kamieļa kupriem, gan uz žirafes kakla, vizi
nā jās  ar strausu, peldējās kopa ar bebriem un ūdriem, rotaļā jās 
ar lācēniem . . .

Viņš auga, tikpat ka neko nezinot par pilsētu aiz zooparka ro
bežām. Iespējams —  tieši tāpēc dienās, kad sanāca daudz ap
meklētāju, bērns kļuva nervozs, neparasti sadrūmis un nesa
biedrisks kā zvērēns. Ar laiku viņš iepazina visus zvērudārza 
iemītnieku paradumus. Tos, kuri nelaida viņu sev tuvumā, zēns 
cienīja,  neizrādot tiem savas bailes. Bet  hiēnas, čūskas, vilki un 
šakāļi nebija viņam pa prātam —  šiem ļaunajiem un zemiska
jiem radījumiem viņš gāja  apkārt ar līkumu, murminot zem de
guna no tēva dzirdētos transilvāniešu lamu vārdus. Ar Bengāl i 
ja s  tīģeri Panditu viņš runājās,  ievērojot distanci, toties divi nik
nās un raudulīgās lauvenes S je rra s  mazuļi kļuva par viņa spēļu 
biedriem. (Vienīgais lauva zvērnīcā tika nošauts pēc priekšniecī
bas pavēles.) No pašas S jerras Filips turējās saprātīgā attālumā, 
starp citu, ari no bizona Retezata un behemota Veletuka. Oran 
gutāns,  kuru veterinārs mēdza saukt par Sokrātu, bija te kauslīgs, 
te melanholisks, toties J a v a s  pērtiķienes Margiolas kuplā ģimene 
uzskatī ja Filipu par savējo, tiesa gan, parak noplukušu, nīkulīgu



un notrulinājušos saskarsmē ar cilvēkiem, no kuriem viņš par tie
sībām brīvi pārvietoties starp krātiņiem ieguvis nepanesamu 
smaku un ieradumu ēst ar dakšiņu.

*

Laikam ritot, Filips sadraudzējās arī ar kondoru. Un tēvam 
nācās samierināties ar viņu draudzību, saprast,  ka starp divām 
būtnēm — plēsīgo putnu, kurš iedveš tikai bailes, un trauslo, vārgo 
bērneli nodibinājusies slepena, citiem nepieejama saite.

Kondors tā pieķērās Filipam, ka tagad ēda tikai to barību, ko 
bija atnesis viņš. Sargu tas ļoti uztrauca. Dvēseles dziļumos viņš 
neieredzēja plēsoņu un, baidoties no tā kaprīzēm, gras ī jās  pie
kārt būrim stipru ķēdi un atslēgu, lai kondors nesadomātu uz 
trauslās dēla galviņas izmēģināt sava knābja cietību.

Bet  viņam neizdevās īstenot savus nodomus, jo dienā, kad 
viņš bi ja nolēmis uz visiem laikiem aizslēgt kondora sprostu, zvē
rudārzā notika neparedzēts gadījums. Ta jā  brīdī, kad sargs gri 
bēja aizsūtīt dēlēnu kaut kur tālāk, būrim pienāca kāds bārdains 
subjekts.

—  Ar ko jūs šeit nodarbojaties? —  viņš vaicāja.
Tikai tagad Cip Cips ieraudzīja, ka aiz bārdaiņa muguras 

stāv vēl kāds cilvēks, mazliet jaunāks,  ar kinokameru rokās.
— Nu tā, ar visu, kas vajadzīgs,  —  izvairīgi atbildēja sargs,  

greizu aci noraugoties uz cilvēku ar kinoaparātu.
—  Bet,  ja  precīzāk, —  ko jūs šeit darāt?
—  Nu, es jau teicu: uzraugu un kopju dzīvniekus. Bet kāpēc 

jums tas jāzina?
— Mums vajadzīgs šis kondors.
Sa rg s  atspiedās uz nūjas  un, smaidīdams kā cilvēks, kuram 

ne pārāk bieži rodas izdevība papļāpāt, viltīgi atbildēja:
—  Kam šis jums vajadzīgs —  ēst taču to nevar, un olas arī 

viņš nedēj, tāpēc ka ir ērglis,  nevis ērgliene. Un mājās  to neno
turēt, svaigu gaisu viņš mīl pārlieku. J a  nu vienīgi izbāzeni va
rētu izgatavot.  Bet  tikai lieciet vērā, ka būs pacietīgi jāgaida,  jo 
tie dzīvo ārkārtīgi ilgi. So te, es domāju, noķēra gadu simt atpa
kaļ,  bet gan jau vēl tikpat daudz novilks, — sameloja Cip Cips.

—  Labi,  labi, — viņu pārtrauca bārdainis.  —  Cik tu par viņu 
ņemsi?

—  Par ko?
— Par kondoru.
— Jūs,  kungs, laikam esat kļūdījies! Seit nav putnu tirgus, 

un tā nav vista. Jū s  tikai palūkojieties, kā viņš uz jums ska
tās,  — ugunis šķīst! Un bez tam —  ko nozīmē «ņemsi»?



—  Cik maksā?
— Tad jūs, redzat, iepērkat šādus putniņus?
— Iepērkam.
—  Lūk, man ir kamielis! Gribat,  parādīšu . . .  Tiesa gan, vecs, 

bet, ja  nu jums visviens, izbāzenim noderēs.
—  Mums butafori jām kamieļu pietiek, — iejaucās operators.

—  Tie mums nav vajadzīgi .  Tas  ir kinorežisors, — viņš turpināja,  
norādot uz bārdaini. —  Uzņem filmu, pilnmetrāžas platekrāna 
mākslas filmu. Vai jūs zināt, kas tā par lietu?

Cip Cipam glaimoja uzruna «jūs».
—  Jā ,  —  viņš gatavībā atbildēja.  — Četras reizes skatī jos 

«Hatar i» .  Vai to viņš taisī ja?
—  Nu, pietiks, —  bārdainis pārtrauca sarunu. — Saki labāk, 

ar ko mums parunāt!
—  Par ko?
—  Par  kondoru.
—  Viņu nepārdos.
—  Tad mēs iznomāsim to —  tikai uz vienu dienu, kamēr uz

ņemsim vajadzīgo kadru, bet pēc tam atdosim.
—  Bet ja  nu aizlidos?
— Neaizlidos, mēs to piesiesim.
— Ar ko?
— Ar neilona auklu. Pacelsies,  cik augstu vajadzēs.
—  Noraus.
—  Nevarēs, es taču tev teicu, ka aukla ir no neilona.
—  Tāds jebkuru p ā r r a u s . . .  Bet  jūs tomēr aizejiet pie admi

nistratora!  Varbūt viņš atļaus. Bet  kā jūs viņu dabūsiet laukā?
—  Tā nu būs tava darīšana.
—  Patiešām? Es vēl prātu neesmu zaudējis,  lai ar tādiem no

ņemtos.
— Divsimt leju nopelnīsi,  draudziņ, — kārdināja operators.

—  Kļūsi par statistu. Ietērpsim tevi.
— Tas man nav vajadzīgs.  Paskatieties uz šiem nagiem, 

k n ā b i . . .  Tikai mans dēlēns varēs izvilkt viņu no sprosta. Tikai 
viņam šis klausa.

—  Arī dēlēnu ietērpsim. Tāpat  simtnieku piesviedīsim. Cik 
puisim gadu? —  noprasī ja operators.

—  Deviņi.
— Bērniem tikai piecdesmit lejas.  Tāds ir tarifs. Protams, tas 

ir maz, bet māksla prasa upurus. Pasauc viņu! — pavēlēja ope
rators.

—  Dodiet ari viņam simtu, tad putnu nogādāsim kā mīļumiņu, 
kurp vien vēlēsieties! Bet  pielūkojiet, lai aukla būtu stiprāka, var
būt labāk pat stieple vai kas līdzīgs, citādi nekas nesanāks.  Un



lai jums iedod mašīnu ar .režģiem, uz muguras mēs taču šo ne- 
ucināsim! Kur jūs  viņu gribat uzņemt?

—  Kalnos, kādus simt kilometrus no šejienes, tas taču ir ka
raliskais kondors —  kur gan citur vēl lai to filmētu?

*

Un tiešām —  tikai Fil ipam laimējās izvilināt kondoru no viņa 
krātiņa. Viņš iemānīja putnu no resnām stieplēm darinātā pār
ejas voljērā, kādu mēdz uzstādīt arēnā, pirms tur izdzen dresē
tus lauvas. Kondoru piestumdīja no aizmugures, līdz tas nokļuva 
restotajā zooparka furgonā. Tikai tad, kad šoferis iedarbināja mo
toru, putnu pārņēma panika. Filips novēroja to pa lodziņu kabī
nes mugursienā.  Viņš pats jutās izbijies, bet vienlaicīgi arī prie
cā jās  par šo izbraucienu nezināmajā.  Pirmo reizi zēnam nācās  
doties tik tālu no mājām. Puisēnam gribējās nokļūt kalnos, ku
rus viņš vēl ne reizi nebija redzējis, un negaidītais ceļojums pa
modināja viņā ziņkāri.

Priekšgalā traucās kinematogrāfistu limuzīns, aiz tā — sm a
gais auto ar kondoru. Filips sēdēja starp tēvu un šoferi, ik pa 
brīdim atskatoties uz savu spārnoto draugu, kuram izbrauciens 
kalnos, kā redzams, nesagādāja ne mazāko prieku.. Putns neat 
rāva skatienu no bezgalīgās asfalta lentes, kas brāzās no mašīnas 
apakšas tieši zem furgona režģiem, un šī nepārtrauktā kustība 
apstulbināja viņu. Bet  apstāšanās brīžos, kad ap mašīnu saskrēja 
ļaudis, lai patīksminātos par iesprostoto aizjūras putnu, kondors 
atguva niknumu un dauzījās pret dzelzs durvīm, kuras drebēja,  
it kā ta jās  mestu bruģakmeņus.

Kad ceļš sāka pacelties Bučedžas atradzēs, kondora krūtis pie- 
plaka režģiem un tas sāka vērot tālos kalnus, it kā tie būtu at 
saukuši viņa atmiņā kaut ko sen aizmirstu, pirmatnējo instinktu 
dzīlēs iemidzinātu, ko tagad pamodināj is tīrais kalnu gaiss.  Kalni 
bija lēzeni, drūmi, pavisam niecīgi sal īdzinājumā ar tiem, kurus 
neskaidri, kā pa miglu atcerējās putns. Un tomēr tie bija kalni, 
mežos ietinušies, ar klinšainām, mākoņu apņemtām galotnēm, ku
ras vietumis izraibināja sniega plankumi.

Beidzot viņi nokļuva līdz pelēkajai,  vēja un lietus untumu iz
veidotajai Sf inksas augstienei,  kas profilā atgādināja milzīgu 
pagānu dievības galvu, kuru kāds uzsviedis kalnu sedlienes aug
stumos. Tur arī kinematogrāfisti  izvietoja savu uzņemšanas grupu, 
uzstādīja aparātus, prožektorus, milzīgus staniola panno, kas 
saulē laistī jās kā ugunīgi spoguļi.

Sf inksas pakājē drūzmējās ap divdesmit zvērādās ieģērbtu 
bārdaiņu ar pīķiem. Viņu vidū atradās sieviete, kuru rotāja tik



zeltaini mati, kādus Fil ipam vēl ne reizi nebija nācies redzēt. 
Viņai bija lelles seja un sniegbalta ada, ko uz krūtīm un vēdera 
tik tikko piesedza šaura leoparda ādas strēmelīte. Sieviete pie
gā ja  pie mašīnas un sasita plaukstas gluži kā bērns.

—  Tas  ir fantastiski,  tas ir burvīgi, tas ir tieši tas, kas mums 
va jadzīgs;  kur jūs viņu atradāt? . . .  Maestro,  jūs esat vienkārši 
malacis!  Bet vai viņš nekož? Es  ceru, ka viņš ir dresēts un ne
iekodīs.

— Sakarn, gatavojiet  kadru, citādi saule paslēpsies, —  režisors 
uzkliedza savai komandai.  Bet  pēc tam atbildēja daiļavai:  — Nē, 
jaunkundzīt,  viņš nekož, bet plēš gabalos. Lūdzu jus netuvoties 
viņam — šis putns ir negantāks par tīģeri. Tikai tas tur puišelis 
var tikt ar viņu galā. Ka tevi sauc, puisēn?

— Filips.
—  Bet  kā tu viņu savaldi?
—  Neka. Viņš mani klausa.
—  Nu, ja  klausa,  —  sacī ja  režisors, sniegdams Fil ipam nei

lona auklas kamolu, —  tad piesien viņu, kā nākas, aiz kā jām un 
aizdzen, lūk, tur, uz Sf inksas virsotni! Mēs tev dosim zīmi, kad 
vajadzēs viņu palaist.

Pienāca Cip Cips un paņēma kamolu no režisora rokām.
—  Pagaidiet,  priekšniek! Sis diedziņš noderēs tikai makšķerē

šanai ,  nevis lai noturētu tādu nezvēru.
— Pamēģini pārraut,  ja vari!
Sar gs  aptina auklu ap delnu, sažmiedza dūres un rāva no visa 

spēka. Caurspīdīgā,  elastīgā aukliņa gan izstiepās, bet nepadevas.
—  Ak tu viens! Cik stipra! Tad lai viss paliek, kā norunāts . . .  

Tikai jāpasteidzas,  citādi satumsīs.  Nu, ko skaties, piesien putnu!
—  Bet  ja nu tas noraujas,  tēt?
—  Panāksi.
—  Bet  ja  aizlidos? Tad man viņu nenoķert.
—  Neaizlidos. Nav taču muļķis, lai aizlidotu. Kur viņš s a 

meklēs tādu dzīvi kā pie mums? Se, sasien mezglu, kā es tevi 
mācīju, tikai savelc, kā nakas! Otru galu piesiesim kaut kur pie 
mašīnas . . .  Tā mēs vieglāk atvilksim viņu atpakaļ. Un nebai
dies, es viņu noturēšu.

—  Aizlidos, tēti, zinu, ka aizlidos . . .  Un mēs viņu nekad vairs 
nenoķersim.

—  Nu, un lai lido vesels, šie samaksās!  Domā, ka tūkstoš 
gadu nāksies apraudāt? Izbadēsies un atlidos. Ko tad viņš tur 
ēdīs, akmeņus, vai?

—  Nezinu, tēt, bet šeit viņš var lidot, un tas . . .
—  Nu, vai esat gatavi? — iebļāvās režisors. —  Cik ilgi var 

knibināties?



Sar gs  pacēla režģi mašīnas durvīs un iestūma tur Filipu. Viņš 
nogaidī ja,  kamēr zēns sapin kondora ķetnas, izvilka aukias galu 
caur šofera kabīnes lodziņu un sāka izkraut no kravas kastes iz
jaucamu stiepļu krātiņu, kurā viņi gatavojas nogādāt putnu Sfin
ksas pakājē.  Cip Cips salika būri, statistu ziņkārīgo skatienu pa
vadīts.

—  Piesardzību, — beidzot iekliedzās sargs,  —  ja negribat,  lai 
jūs saplosa strēmelēs! Ceļu! Mēs izlaižam pūķi. Nu, puisēn, grūd 
viņu zālītē!

Bet  kondors bija izbijies vairāk nekā cilvēki. Apkārtējie tikai 
pasmējās par sarga pārmērīgo modrību. Kāds no statistiem pat 
pielavījās un izrāva spalvu no putna astes. Putns tūlīt pat ap
sviedās un niknumā ietriecās sprosta stiepļu sienā, gandrīz vai 
to apgāzdams.

—  Ko tu lien kā aita vilka rīklē? —  Cip Cips uzklupa stat is
tam, kurš muka prom, kā trofeju virs galvas pacēlis izrauto 
spalvu.

—  Izbeidz, tēvocīt, es to aizdedzināšu un izkūpēšu no bai 
lēm, —  tas smiedamies atbildēja.

Ieskanējās režisora valdonīgā balss.
—  Kārtībā, kungi! Sāksim, sāksim! Mieru, uzņemam! Visi pa 

vietām! Jūs,  cienītā, ieņemiet vietu, bet tu, Deskeieski;, izņem no 
matiem šo spalvu, tev, redzams, sakāroj ies tēlot indiāni! Kāda 
velna pēc mēs šeit tūļājamies!  Nu, mazuli, laid laukā putnu!

Kondors gā ja  smagi,  sīkiem solīšiem sekodams Filipam, kurš 
turēja pavadu pēc iespējas brīvāk, lai netraucētu putnam pārvie
toties. Tēvs rit ināja vaļa kamolu, stāvēdams pie smagās  mašīnas.  
Putns jocīgi lika kāju pie kājas,  nemitīgi apstājoties,  mēģinādams 
pārknābt mezglus, kas apvija viņa ķetnas, un izplezdams spārnus 
visa nelielā stiepļu krātiņa platumā. Kondors it kā kaut kam g a 
tavojās,  nojauzdams, ka ceļa galā to gaida brīvība, un tuvojās 
tai nesteidzīgi, mierīgi, paklausīgi sekojot bērnam, kas vilka to 
aiz sevis. Sis pēdējais ceļojums aiz režģiem noslēdzās nevis jauna 
būrī, bet pelēka kalna pakājē,  pār kuru pletās bezgalīgas debesis. 
Neilona aukla vi jās aiz kondora, pieliecot retos alpu zāles kuš
ķīšus.

Apkārt valdīja saspringts klusums. Cilvēki atradās savās vie
tās, zeltmatainā sieviete, noslīgusi uz ceļiem Sf inksas priekšā, 
sāka zemu, neizprotami klanīties. Aparāti sastinga gaidās,  bet 
režisors, lēni soļojot gar stiepļu tuneli, skaidroja Filipam, kas j ā 
dara tālāk:

— Ļauj  viņam uzrāpties klintīs, mazuli, bet turi stingri,  lai 
nesāk lidot ātrāk, nekā vajadzīgs!  Pats  paslēpies aiz Sfinksas,



citādi nokļūsi kadrā un sabojāsi  visu filmēšanu! Kā tikai izdzir
dēsi šāvienu, laid vaļā, lai lido!

Filips apstājas kā ieiniets. Kondors caur režģi nikni norau
dzījās režisora. Zem putna apcirptas pieres veidojās neskaidri 
nodomi.

—  Kāds šāviens, saimniek? Kas šaus?
—  Es. Mums jāpiespiež kondoram lidot, vai ne? Es  blakus vi

ņam izšaušu, tu palaidīsi auklu, un putns pacelsies gaisā,  cik 
daudz aukla atļaus. Pēc  tam mēs liksim kondoram reizes divas 
trīs nolaisties.

—  Un atkal ar bisi?
—  Ar pistoli.
—  Ar īstām patronām?
—  Kaut vai ar patronām. Es  taču šaušu garām.
—  Nedrīkst, tēvocīt! Par  to nebija runāts. Tāpat nošāva arī 

Ugandu,  kad viņš izbēga no krātiņa.
—  Kas tas vēl?
— Lauva, bet viņa vairs nav. Viņam nodirāja ādu, bet gaļu 

tēvs atdeva hiēnām. Tas bija gandrīz dresēts Āfrikas lauva.
— Un kas tad viņu nošāva?
—  Milicis.
—  Aizbēga, vai?
—  J ā ,  a i z b ē g a . . .  Tas  ir, viņš atgriezās, bet milicim bija pa

vēlēts viņu nošaut, vienalga,  kur tas paradītos, tāpēc ka viņš 
bija bīstams cilvēkiem. Bet Uganda paklaiņoja stundas divas pa 
mežu un pats atgriezās būrī, bet tieši tobrīd atnaca milicis un no
šāva viņu, kā bija pavēlēts . . .  Lauva bija vecs, mēs barojam viņu 
tikai ar maltu gaļu . . .  Un gandrīz akls . . .  Bet  milicim pavēlēja no
šaut viņu, lai kur arī satiktu, jo mežā pasta igā jas daudz cilvēku 
un priekšniecība vizinās mašīnās,  bet nošāva viņu jau būrī. Es 
lūdzu jūs nešaut, citādi es viņu nelaidīšu!

—  Bet  patronas taču ir tukšas.
—  Tukšas?
—  Jā ,  tukšas, bez lodēm, tikai tāpēc, lai izbaidītu putnu un 

piespiestu viņu lidot tieši tajā brīdī, kad mums vajadzīgs.  S a 
proti?

—  J ā ,  tēvocīt, bet, lūdzu, bez patronam, pat bez tukšām! Arī 
ar tukšām taču var trāpīt. Vai tad nevar kaut kā savādāk?

— Nevar, patronas ir nekaitīgas, tās rada tikai troksni. Bet 
tas nav nekas briesmīgs, pats redzēsi.

—  Tiešām?
— Es  taču saku . . .
—  Labi, bet kāpēc tam cilvēkam ir bise? Kāpēc viņam tā ir?
—  Viņš sargā.  Katram gadījumam.



— Kādam gadījumam?
—  Kurš tad var zināt? Putns ir bīstams, tu pats to teici. Seit  

mums ir slaveni aktieri. Neviens negribēs spēlēt bez apsardzības. 
Bet  tu neuztraucies! Viņš šaus tikai briesmu gadījuma. Dodu tev 
vārdu.

— Labi, tēvocīt!
—  Tātad tu saprati? Tikko kā izdzirdēsi šāvienu, laid vaļā!  

Un skaties — nenokļūsti kadrā, savādāk visu sabojāsi!
Kondors paklausīgi aizsteberēja Fil ipam pakaļ līdz Sfinksai.  

Tur zēns apstājās un, pateicis dažus nomierinošus vārdus, noglau
dīja viņa spārnus.

Milzu putns mežonīgās dievības virsotnē no lejas izskatī jās 
pēc nežēlīgas nāves simbola. Apkārt stiepās aizas, pa kurām aiz
locījās balta migla, debesis aizklāja svina mākoņi, nez no kurie
nes uzrādās ass vējš un svilpoja aklas Sfinksas acu dobumos.

— Ei, puišeli, laidies lejā, citādi saule tūlīt paslēpsies! —  Līdz 
Fil ipam nokļuva megafonā pastiprinātā režisora balss.

Filips pameta kondoru vienatnē. Putna izplestie spārni gan
drīz apklāja Sf inksas akmens galvu. Filipa roka, kurā viņš turēja 
auklas galu, sajuta katru kondora kustību. Putna līkais knābis 
ieķērās auklā uz ķetnām un vilka to, cik spēka, cenzdamies par- 
raut.

Nolaidies lejā,  Filips izdzirda metālisko režisora balsi.
— Gatavs!  Sākam,  —  tas nokomandēja kā uzbrukumā. —  Mo

toru!
Šinī pašā brīdī debesis pāršķēla šāviens — un izbiedētā, kā 

pliķis asā un spalgā atbalss pārsviedās no kalna uz kalnu.
Filips izlaida no rokām auklas galu, bet kondors nelidoja.  Viņš  

tikai savic ināja spārnus, it kā gribētu noturēt līdzsvaru, un s a 
niknoti sāka skrāpēt ar tiem klinti.

—  Sto-op! Sto-op! —  Filips dzirdēja režisora megafonu. Cauri 
veselai lamu straumei viņš saklausī ja dažus viņam domātus vār
dus. — Tu smerdeli,  kāpēc tu viņu nepalaidi? —  Mirkli vēlāk sa r
kans no dusmām režisors nostā jās Filipa priekšā.

—  Nē, kungs, es viņu atlaidu! Skatieties, — taisnojās pui
sēns.

— Tad kāda velna pēc viņš nelidoja?
—  Nezinu. Laikam tāpēc, ka sasiets.
— Varbūt viņš ir kurls?
—  Nē, tēvocīt, viņš nav kurls. Mani viņš dzird. Gribat,  pa

saukšu?
—  Tad uzkliedz šim, lai lido, velns ar ārā!
—  Es domāju, ka viņš lidos, viņam bija jalido. Varbūt tiešām 

tāpēc, ka sasiets?



— Atsien viņu!
—  Kā lai to atsienu? Bet ja nu neatgriežas?
—  Nu, un lai lido pie visiem velniem! Uzņemšu vienu kadru, 

un viss. Risks nav liels. Bez tam tu taču teici, ka viņš tevi klausa. 
Pasauksi  —  un atgriezīsies. Nu, laid taču vaļa!

Filipa acis mirdzēja.  Viņam gribējās ticēt, ka kondors uzlaidī- 
sies virsotnē, kur to neviens nedabūs rokā, bet pēc tam aizlidos 
aiz trejdeviņām zemēm, uz savu tālo dzimteni otra pasaules malā. 
Viņš to nesauks. Lai kas arī vēlāk notiktu, viņš nesauks putnu 
atpakaļ.

Fil ips no jauna uzrāpās virsotnē un atraisī ja kondora ķetnas. 
Putns uzmanīgi raudzījās zēnā, bet viņš noglāstī ja tam spārnus 
un atstāja vienu pašu.

—  Uzmanību! —  atskanēja no rupora. — Gatavs!  Šauj  arī tu, 
Opresku, bet uzmanīgi,  ka netrāpi! Šausim reizē!

Filips redzēja, ka pacēlas pistole. Cilvēks ar bisi piespieda 
laidi pie pleca, bet puišelis vairs nepaguva viņu apturēt. Šāvieni 
norībēja gandrīz vienlaikus ar režisora saucienu:

—  Motoru!
Kondors nodrebēja,  mirkli sastinga,  it kā lode būtu trāpījusi 

taisni sirdī un viņš krizdams meklētu atbalsta punktu. Plati iz
plestie spārni te skrāpēja klinti, te bezpalīdzīgi šķēla gaisu. Vēl 
dažas minūtes aparāti turpināja filmēt. Zeltmatainā sieviete kla
nī jās ,  zvērādās terptie ļaudis kustējās pēc režisora norādījumiem. 
Pec tam no rupora izbrāzās vesels lamu vārdu ūdenskritums.

—  Sto-op! Sto-op!
Filips pamanīja,  ka režisors pacēla akmeni un ar niknumu 

svieda to uz putnu. Viņš netrāpīja.  Otrajā sviedienā akmens aiz
lidoja tikai dažus centimetrus no kondora galvas.  Putns zaudēja 
līdzsvaru un gandrīz vai nokrita Sf inksas pakājē,  bet tomēr no
turējās,  plati izpletis spārnus.

—  Nesviediet! Lieciet viņu mierā! —  pilnā balsī iekliedzās F i 
lips un metās skriet, lai ieraudzītu, kas noticis ar kondoru.

Putns bija neskarts.  Cilvēki zvērādās to aplenca aizvien cie
šākā un draudīgākā lokā, pavērsuši trulo pīķu smailes pret kon
doru, kurš skat ī jās uz tiem ar izaicinošu nicinājumu.

— Neaiztieciet viņu! Ej iet  prom! — brēca Filips.
Caur statistu baru izspraucās režisors un pienāca pie zēna. 

Tūlīt  aiz viņa apjucis un izbiedēts sekoja Cip Cips.
— Kas ar viņu ir? — sausi vaicā ja  režisors, un Filips sajuta,  

ka viņa atturība un apvaldītība nevēstī nekā laba.
— Nezinu, tēvocīt, neaiztieciet viņu, — Filips ņēmās lūgties, 

gandrīz vai raudādams.
— Cik ilgi jūs viņu turat ieslēgtu?



—  Domāju, ka pagājuši gadi divdesmit, kopš es to pirmoreiz: 
ieraudzīju. Tad viņš vēl bija putnēns, — sargs paskaidroja.

Režisors uzmanīgi palūkojās uz kondoru, kurš gatavojās aiz
sargāties.

—  Acīmredzot viņš jums ir slims, —  režisors noteica jau mie
rīgāk.

Filips vērīgi noraudzījās uz režisoru, pārsteigts,  ka tas nebija^ 
uzminējis tikai viņam vien zināmo noslēpumu, tad nolaida ska
tienu un pavērās dūmakainajās kondora acīs.

— Nē, tēvocīt, viņš nav slims!
—  Tad vācieties! Kratieties projām ar visu savu izkrāsota 

vārnu! Paskatīsimies,  kā mums aizstāt šo filmēšanai zaudēto' 
dienu!

—  Es  taču jums teicu, šef, ka v a ja g  pamēģināt ar butaiorisku 
ērgli,  —  pārmetoši novilka pienākušais operators.  — Pat ameri
kāņi tā dara; bet kā jums šķiet?

Režisors uzmeta viņam iznīcinošu skatienu.
— Pļāpā pļāpāšanas pēc, lai tikai nebūtu jāklusē. Bet  nu, pui

šeli, pievāc savu vistu un vairāk nebiedē ar to cilvēkus! Dodiet 
viņiem ceļu! Vai tu, Deskelesku, šiem pateici, lai izkurinātu to 
būdu? Velnišķīgs darbs, man jau nieres nosalušas.  Bet  kādi gan 
viņam spārni, kungi, paskatieties uz viņu, kas par spārniem!

Cip Cips steidzīgi sāka savākt stiepļu tuneļa sekcijas un kraut 
tās mašīnā,  kamēr Filips lēnā gaitā veda aiz sevis kondoru cauri 
zvērādās tērpto cilvēku biezoknim, no kura pret viņiem bija pa
vērsti pīķi. Deskelesku — tas pats, kurš sākumā izrāva kondo- 
ram spalvu, — tagad klusi pielavījās no mugurpuses un iespēra 
putnam. Tas zibenīgi apgriezās un ietrieca knābi sava pazemo- 
tāja kājā.  Atskanēja izmisis brēciens, cilvēks nogāzās gar zemi, 
bet pūlis ar pīķiem nevis aizstāvēja viņu, bet šausmās pajuka uz 
visām pusēm. Tikai Fil ipam izdevās atraut knābja ja taganu no 
cietušā potītes. Tas  viss norisa acumirklī.  Cilvēks turpināja grie
zīgi vaidēt un saukt pēc palīdzības.

—  Viņš mani izkropļoja, brālīši! Viņš mani izkropļoja. Kāpēc 
jūs viņu nenošaujat? Opresku, ko tu kašāj ies? Viņš mūs visus, 
saplosīs.  Sauj  taču, lai viņš izput! Ko es tam esmu nodarīj is?!

Bet Filips kopā ar kondoru jau ietrausās mašīnā,  un tā sāka 
kustēties. Pār  viņiem nobrāzās akmeņu krusa, bungodama pa m a 
šīnas metāla jumtu un režģiem. Cilvēki aurodami skrēja mašī 
nai pakaļ.

Un nevienam pat prātā neienāca, ka kondors jau sen aizmir
sis lidot.



DONČO CONČEVS, 
bulgāru rakstnieks

KĀ AMUNDSENS  
UN GASTONS KASPARĒ

Amundsenu īstenībā sauca par Sašo,  viņš bija 
četrpadsmit gadus vecs pavārgs gara auguma zēns, kurš kopa ar 
māti dzīvoja Georgi ja Sofi jska ielā diezgan plašā istabā ar lo
giem uz ziemeļiem.

Viņš nemitīgi lasī ja.  Kur un kā tās radās, to lāgā nezināja 
arī viņš pats, taču grāmatu kļuva jo  dienas jo vairāk, vesela 
maza bibliotēka plauktos, skapjos, uz galda, taču, kad māte reiz 
grāmatas  bija uzgājusi arī zem gultas,  viņa sadusmojās,  paķēra 
vienu un, ne vārda nesakot,  izsvieda pa logu. Sašo tāpat klusu- 
ciešot izgāja ārā, pacēla to un ienesa atpakaļ istabā. Tā bija 
grāmata par Amundsenu.

Kādudien zēns pārradās mā jās  krietni vēlāk nekā parasti.  Uz 
baltā galdauta stāvēja ēdiens — rūpīgi, ar mīlestību gatavots,  
tagad atdzisis, biedējošs. Māte izšuva spilvendrānu un klusēja. 
Rāšanās  likās neizbēgama, taču tiktāl nenonāca — konflikts no
plaka tai ī sa jā  mirklī, kad viņu skatieni sastapās.  Sašo izslējās 
vā jiņās  sievietes priekšā —  jau garāks par viņu — , abi iesmējās,  
un tas arī bija viss. Tanī vakarā māte viņu iedēvēja par Amund
senu.

— Zini ko, — viņš nākamajā dienā pavēstī ja,  —  bet tu savu
kārt atgādini to, nu, kā viņu, to izcilo alu pētnieku Gastonu Kas- 
parē, vai, tā laikam viņu sauca. Aizvien tikai nīksti savā ūķī, it 
kā gatavotos uzstādīt jaunu pasaules rekordu.

— Kas tad man būtu jādara?
— Izej taču laukā!
— E s  jau eju — uz darbu.
— D a r b s . . .  —  zēns novilka. — Tā pati ala vien ir, tikai cits 

nostūris. Tas  «izej laukā» bija jāsaprot  tā, ka tev derētu kaut 
kur aiziet.

—  Kur?
Zēns gatavojas atbildēt «vienalga, kur», taču iedomājās,  ka 

tas izklausītos tāpat kā «nekur», tāpēc nesacī ja neko. Zināja,  ka 
labākajā gadījumā viņa ierosinās aiziet pie krustmātes vai uz 
kino. Gan viens, gan otrs viņam sen jau bija apriebies. It sevišķi



tas bezdibenigi plašais krustmātes vestibils, kaudžu kaudzēm 
dārgas lietas un nevienas jēdzīgas grarnatas. Sievietēm kafija,  
viņam ievārī jums un kēkss — vispār nāvīgā garlaicība.  Vai tā 
lai paietu viņa dzīve? Kā īsti viņam trūka, lai paveiktu tos dižos 
un varenos darbus, par kuriem tik daudz bija lasīts un kuri viņam 
rādījās sapņos?

— Māt , — zēns teica, stāvēdams ar muguru pret māti un 
lūkodamies ārā pa logu, — vai zini, ko es esmu nolēmis?

— Nezinu.
—  Es eju uz Vitošu.
— Kad?
—  Tūlīt.
—  Ar ko?

;— Viens pats.
īstenība viņš vēl neko nebija izlēmis. Patlaban par to tikai 

domājis,  bet nu šī ideja pilnīgi pārņēma viņa prātu. Ar milzīgām 
piīlem izdevās apvaldīt satraukumu un runāt mierīgi.

— Kā tā —  viens pats?
—  Gluži vienkārši. Un esmu arī nolēmis, ka tur pārnakšņošu.
—  I\ur tad?
— Kaut kur. — Zēns pagriezās pret māti. — Vienalga,  kur. 

Tikai ne tūristu bāzē. Kaut arī būtu . . .  Paklau, cilvēki ir devu
šies uz poliem un tuksnešos, un nekas viņiem nav noticis; kāpēc 
lai arī cs nespētu pavadīt vienu nakti kalnos tāpat —  bez nekā?

— Kā Amundsens, vai ne? — Māte šujot pasmaidīja.
—  Ari kā viņš; kālab ne?
Sieviete paraustī ja plecus, nenovēršot acis no mūžīgā izšu

vuma, un, pārsteigta vēl vairāk par zēnu, izdzirdēja savu balsi:
—  Ej vien! Šodien ir sestdiena, laiks silts . . .
Sašo  satvēra viņu aiz pleciem un gandrīz piespieda degunu 

pie viņas deguna.
— Vai tu patiešām ļausi man iet?
—  Es  jau tev teicu.
—  Tu t a č u . . .  Tikai nebaidies, vai dzirdi! Man nekas ļauns 

nevar gadīties! Paņemšu svīteri, jaku, redzi, cik ārā s i l t s . . .
— Kas man ko baidīties? — Viņa atkal pasmaidīja,  vēl neti

cēdama, ka notiekošais ir īstenība. — Es esmu savās mājās.
Zēns izdrāzās no istabas un pēc desmit minūtēm atgriezās, 

pilnīgi sagatavojies ceļam, — svīterī, jakā,  ar tūristu somu rokā. 
Māte piecēlās. Vēl desmit minūtes, un somā bija ielikts ēdamā 
krājums.

—  Un nauda? — viņa vaicāja,  pametot skatienu uz durvīm.
— Man ir viena Ieva, vairāk nevajadzēs.  No Kņaževas iešu 

kājām.



—  Kur tu pārnakšņosi?
—  Nezinu. Kur gadīsies. Iešu un, kad sakrēslos, kaut kur 

apmetīšos. Vai ari noskatīšu vietiņu, kamēr vēl gaišs.
—  Bet ja  kļūs aukstaks?
Viņš uzsita pa kabatu, tur nograbēja sērkociņi.
— Man ir arī nazis un vispār viss nepieciešamais.
—  Tad ej vien, Amundsen, — sieviete sacī ja,  un viņas bālajā  

sejā pavīdēja samocīts smaids. — Laimīgu ceļu! Cikos lai es rīt 
tevi gaidu?

— Ap pēcpusdienu. Es  vēl drusku pasauļošos un pēcpusdiena 
būšu atpakaļ.

Zēns izskrēja.  Māte piegāja pie loga un, jūtot,  ka viņai pa
ātrinās pulss, noskatī jās,  kā dēls šķērso pagalmu. Kad viņš



nozuda aiz stūra, viņa vēl bridi pakavējās pie loga, tad pagriezās, 
pārlaida acis šai lielajai alai ar skatu uz ziemeļiem, kur ritēja 
viņas dzīve, un atkal, tāpat kā pirmīt, pašai negaidot,  apraudājās.

Š ī sestdiena Emīl i jai  — Gastonam Kasparē bija neciešami 
gara.  Iztēlē — sakāpinātā,  spēcīgā un trauksmainā kā visiem, 
kuri dzīvo vientuļi, —  viņa klīda pa Vitoša mežiem un takām, 
stinga aiz bailēm no vētras, zemestrīces un krusas, sastapa da
žādus sen izzudušus zvērus. Sieviete nespēja domāt par darbu, 
šobrīd viņai viss likās muļķīgs un kaitinošs.

Ap pieciem viņa saģērbās un a izgā ja pie māsas.
Septiņos atgriezās un automātiski sagatavoja  vakariņas 

Sašo.  Kad pamanīja,  ko dara, atkal bija gatava apraudāties.  No
lika traukus vietā. Pagrieza televizora slēdzi. Pēc mirkļa atska
nēja jauka mūzika. Attēla vēl nebija;  ar sen iepazītu, it kā no 
kinofilmas vai grāmatas aizgūtu vieglu sarūgtinājumu viņa atce
rējās,  kā dažkārt vakaros ilgi un nesteidzīgi, un tikpat izklaidīgi 
bija klājusi gultu zēna tēvam. Pidžama, dvielis, krēsls — liegām 
žēlsirdīgās māsas rokām, liegām domām; bet viņš nebija nācis 
mājās  jau četrus mēnešus. Piecus mēnešus, septiņus gadus — 
kamēr Sašo sāka iet skolā un kādu vakaru jautri  iekārtojās viņa 
gultā. Viņš sniedzās gandrīz līdz kājgalim, tik ātri zēns auga.

Programma likās neinteresanta,  taču televizoru viņa neizslē
dza. Paņēma rokdarbu, aplūkoja —  tas bija gatavs.  Nolēma to 
izgludināt, uzšūt pārvalku un ielikt spilvenu. B i ja  vēl šis tas glu
dināms, šis tas pielāpāms —  ap pusdivpadsmitiem, kad raidī
jumi beidzās un ekrāns sāka nedzīvi, pretīgi sīkt, istabas vidū 
bija izkrauts viss drēbju skapja saturs. Gadiem nelietoti apģērba 
gabali  un dažādi sīkumi. Dažas makšķerauklas uz kartona pa- 
matnītēm. Kāds fotoattēls — tēvs smaida — , kuru zēns bija pie
vācis un noslēpis.

Pusdivos viņa izgāja ārā, lai paskatītos,  vai pie debesīm ir 
mākoņi. Nakts bija silta un tīkama. Debesjums kā nosēts zvaig
znēm.

Viņa atgriezās istabā, ieraudzīja spogulī ēnu un negaidot ap
stājās  tā priekšā. Nudien ēna, viņa nodomāja,  visīstākais vārds, 
neko piemērotāku par viņu nevarēja pateikt. Fiziskā nespēcība, 
■šķietami neredzamā, taču neglābjami postošā laika ietekme un, 
protams, pats galvenais:  nemitīgais,  drausmīgais bezmiegs, kuru 
pieveikt nebi ja nekādu cerību. Viņa vairs pat neatcerējās,  kas ir 
miegs, vienkārša, drīza un ikdienišķa iemigšana kā visiem cilvē
kiem — tā bija neaizsniedzamāka par vispārdrošāko sapni. Miegs 
bija zudis jau sen — reizē ar visu pārējo, ko viņa savam dēlam



vēl nespēja izskaidrot. Sim četrpadsmit gadus vecajam Amund- 
senam, k u r š . . .  Kāpēc viņa tik vieglprātīgi bija to palaidusi? 
Viņš taču vēl ir bērns. Turklāt audzis tikai ar viņu, ar krustmāti 
un vēcomāti,  un viņas nedaudzajām draudzenēm, —  sieviete pat 
bi jās par zēna normālu, vīrietisku attīstību.

«Nelaimīgā,» viņa domāja,  joprojām veroties spogulī, «tā tikai 
tev trūka, lai ar viņu kas notiktu.»

Bi ja  pustrīs. Koku galotnēs iekrita vējš, taču te, lejā, bija 
rāms. Vēju varēja tikai dzirdēt, tas šņāca masta priežu zaros. 
Gaiss kļuva valgāks,  un sausās papardes vairs tik stipri nečauk- 
stēja,  kolīdz tām drusku pieskārās. Kaut kur pa kreisi vīteroja 
putns. Tāpat kā dienā. Un tik melodiskā neatlaidībā, it kā tas šai 
tumsas valstībā būtu palicis viens vienīgais;  gribējās tam uz
smaidīt. Kopš stundas, j a  ne ilgāk, kokos ap viņu draiskojās vā
vere. Brīžiem noslēpās zaros, brīžiem noskrēja zemē un švipsti- 
nāja.  Vienreiz zēns vāveri pamanīja uz skaidro, zvaigžņoto de
besu fona, tā vēcināja asti.

Ugunskurs pie kā jām taisī jās izdzist, ogles vairs nekvēloja.  
Sausa s  malkas visapkārt,  cik uziet; taču kāda jē g a  uzturēt uguni 
līdz pat rītam? Skaidrs,  ka to darīt nav jēgas .  Viņam jau nāca 
miegs. No kā lai viņš bītos? Vitošā plēsīgi zvēri nemīt, tas zi
nāms katram bērnam. Un, ja arī zvēri būtu, tie taču vairās no 
cilvēka.

Pa labi atskanēja spalgs troksnis, un zēnam uz muguras uz
metās zosāda. Viena roka sažņaudza naža spalu, otra — dienā 
nogriezto rungu. Viņš brīdi pagaidī ja — nekas nenotika. Troksnis 
neatkārtojās.

«Būs bij is kāds liels dzīvnieks,» zēns prātoja, ne īsti nokau
nējies, ne lepns. «Varbūt briedis vai meža cūka. Tādu troksni 
sacēla!»

Viņš vēl joprojām skat ī jās uz to pusi, kad nakts mieru pār
šķēla skaļas,  enerģiskas spārnu vēdas un drīz noklusa tālē. Š o 
reiz zosāda uz muguras uzmetās tikai īsu mirklīti, jo  troksnis tū
līt tika atšifrēts.

«Muļķis!» zēns sevi aprāja,  atlaizdamies uz paparžu klājuma. 
«Kāpēc es vienmēr tik idiotiski saspringstu? Pat  tad, ja  trokšņo
tā j s  ir sīks cālēns. Putni un visvisādi dzīvnieciņi mežā jūtas kā 
mājās —  bet es? Dzied, meklē cits citu, naktī laikam arī mīl. Jā,  
tas patiesi tā varētu būt. J o  kāpēc tad viņi tā dziedātu bez mitas? 
Droši vien tāpēc, lai tumsā spētu viens otru atrast.»

Zēns piecēlās un ielika ugunskurā dažus zarus. Ka šonakt 
gulēšanas nebūs, viņš zināja jau no vakara;  kālab tad sevi mānīt?



Zem zariem pabāza sausas zāles kumšķīti un noliecās, lai uz
pūstu liesmas. Gan jau kāda oglīte zem pelniem vēl sag labā ju
sies! To vajadzēja izmantot. Ne jau tāpēc, ka būtu žēl sērkociņa, 
nepavisam ne; viņam tas bija principa un rakstura jautājums.  
Ļoti, ļoti svarīgs jautā jums.  Būtībā pats svarīgākais.  No tiem, 
kurus ne vienmēr un ne visus var klāstīt un skaidrot pat savai 
mātei.  Vai tiešām viņa vēl uzskata, ka dēls tic, teiksim, pasaciņai 
par stārķa atnestiem bērniem?

Zāles šķipsna vispirms sāka kūpēt, tad spēji  uzliesmoja. Zēns 
izslējās stāvus, saberzēja acis, kas asaroja no kodīgajiem dū
miem, un pasmaidīja.  Par  šīm lietām viņš zinā ja  tikpat daudz, 
cik zina katrs vīrietis. Viņa māte, visādā ziņā gudra, te smiek
līgi maldī jās;  mīļā māte! Un vēl daudz ko svarīgu nezināja,  pat 
nenojauta šai pasaulē viņam vismīļākais,  Georgi ja Sofi jska ielas 
alā ieslodzītais Gastons Kasparē!  Piemēram, to, ka «bērns» jau 
sen par tēvu vairs nepārdzīvoja tik stipri, kā uzskatī ja apkārtējie. 
Ka viņš —  arī tagad te naktī kalnos pie ugunskura pēc grūta, 
pat bīstama vientuļa pētnieka ceļa —  pats jūtas kā nākamais 
tēvs. Tas ir vienkārši, dabiski un briesmīgi skaisti,  gluži kā putna 
dziesma. Tēvs . . .  Eh, kā lai viņai pastāsta,  kas īsti ir tēvs! Atliek 
tikai gaidīt, kad pienāks viņa laiks.

Uguns izšāva garu liesmu mēli, zari dega sprēgādami un 
izgaismoja tumšo ieleju. Zēns vēl piemeta kurināmo, ar muguru 
atspiedās pret stumbru un izstiepa garās kājas.

Daļa zvaigžņu bija izzudusi.
Pamalē nemanot iezilgmojās debess strēmele.
Septiņos rītā Georgi ja Sof ijska ielā kāda nama vārti a t 

sprāga vaļā, ar kāju delverīgi pasperti,  un pāri pagalmam aizvien 
tuvāk skanēja pazīstamā svilpošana.

— Labrīt,  madām! —  zēns teica un ļāva somai nokrist uz 
paklāja.  —  Svētdienai tu esi piecēlusies varen agri.

—  Ak, tas esi tu! — Viņa uzskatī ja dēlu, jūtot, ka pakrūti 
sažņaudz asa un salda spazma. —  Tu taču sacīji ,  ka būšot tikai 
pēcpusdienā . . .

—  Kāda starpība! — Viņš nevērīgi paraustī ja plecus. —  Vis
interesantākais jau beidzies. Vai  labi gulēji?

— Jā .  Un tu?
— O, kā āpsis!
— Bravo!  Pamatīgāk izstāstīsi vēlāk! Vispirms jāsarauga 

brokastis!
Viņa steigšus devās uz virtuvi, lai dēls nepamanītu,  ka acīs 

ir sanesušās  asaras.  Virtuvē turpināja runāt, šķīvjiem un tasītēm 
šķindot.



Kad viņa atgriezās lielajā istabā, zēns bija atgūlies. Ar visām 
drēbēm, uz pārklāja,  vienīgi novilcis jaku un kurpes.

—  Kas tev?
—  Nekas, — viņš attrauca,  — tāpat  vien atlaidos.
Māte vēlreiz a izgā ja uz virtuvi. Kad pēc brītiņa viņa ienāca, 

lai aicinātu pie galda, zēnam acis jau bija ciet. Sieviete pasmai
dīja, aprauti nopūtās un klusi apsēdās uz otrās lielās gultas.

Un tā, uz gultas malas sēžot un mazā vīrieša vaibstos lūko
joties, Emīl i ja — Gastons Kasparē —  aizmiga.

Tik ātri un dziļi, ka galva lāgā pat nepaguva pieskarties nule 
izšūtajai spilvendrānai,  bet čības ar vieglu plakšķi nokrita uz 
paklāja.

Sašo — Amundsens tikmēr dziļi krāca un sapnī redzēja kal
nus — daudz noslēpumainākus, necilākus un arī diženākus, nekā 
par tiem bija rakstīts grāmatās.

Tādus, kādus tos skata vienīgi vīri, kuri kādā nozīmīgā sa
vas dzīves naktī noslēguši ar kalniem brālības līgumu uz visu 
mūžu.



DRAGANS LUKICS, 
dienvidslāvu rakstnieks

TARZĀNS UN TARZANETE

Visas filmas par Tarzānu, kas tika demonstrētas 
Belgradas  kinoteātri «Balkāns»,  bērni skat ī jās vairākas reizes. 
Katrs no viņiem bija sevi iedomājies par Tarzānu. Dievināja Tar- 
zāna tēlotāju kinoaktieri Džonu Veismilleru, cauru vasaru kāpa- 
ļāja pa dārza ābeletn un sauca cits citam: «Aū-ū, es esmu Tar- 
zāns!» — pie kam nesaudzīgi belza ar dūrēm sev pa pakrūti, lai 
šis «a-ū» pēc iespējas stiprāk skanētu.

Bērni pasta igā jās pa plūmju, zīdkoku, bumbieru, ķiršu koku 
zariem, bet pieaugušie laiku pa laikam uzkliedza:

— Kāpiet lejā,  mērkaķi, aplauzīsiet kokus!
Ali, Aca, Jovica,  Pa ja ,  Rel ja  un Dragans  gandrīz vai nak

šņoja zaros. J a  kāds nāca apciemot Acu, tad, pirms vērt vārtiņus, 
pārlūkoja koku galotnes. Ieraudzījuši Acu sēžam ķirsī un lasām, 
devās uz turieni, sasēdās zaros un runājās.  Visi bija kļuvuši par 
Tarzāniem.

Bet tad rādīja jaunu filmu par Tarzānu. Tā saucās «Tarzāns 
un Tarzanete».  Sai  filmā Tarzāns kādā avarējušā angļu lidma
šīnā džungļu vidū uzgāja skaistuli,  kura kļuva par viņa Tarza- 
neti. Un, kad «sešinieks» brauca mājup no kino ar tramvaju,  
Aca konstatēja:

— Pa trim mūsu ielām sanāk seši Tarzāni,  bet nav nevienas 
Tarzanetes.

Visi klausī jās un lūkojās viņā. Uz tramvaja pēdējās platfor
mas vairāk neviena nebija.

— Bet  mūsu ielās taču arī dzīvo meitenes. Ir Davorka, ir 
Marica,  Ratka,  Abisinka . . .

— Bet  kura no tām būtu Tarzanete? — vaicā ja Pa ja .
— Man d o m ā t . . .  man d o m ā t . . .  — Dragans  sāka pārlikt,

—  man domāt, visskaistākā ir Ratka.
— Bet  kā tu zini? — prasī ja Relja.
— Bet  kā? Bet  kā? —  piebalsoja pārējie.
Jautājumu pārkliedza tramvaja konduktora balss:
— Ei, jūs tur, te nav putnu dārzs, bet Belgradas  tramvajs!  

Puķu kafejnīca!



Puķu kafejnīca bija viņu iekāpšanas  un izkāpšanas  pietura,  
tāpēc  tie izspurdza no t r am v a ja  kā jauni  gailēni no putnu būra.

— Kāpēc tev liekas, ka Ratka  ir v isskais tākā?  — Relja atkal 
a tsāka  savu.

D r a g an s  nekad pi rms tam nebija domāj is par  mei teņu skais
tumu.  Tagad  arī  v iņš  pats  sev jau tā ja :  «Kas tad  pie v iņām v a 
rētu būt skaists? Tām ir galva,  acis, deguns  un mute  kā visiem 
bērniem.» Bet pats beidzot sacīja draugiem:

— Ratkai  ir gari,  melni mati ,  un tas ir skaisti!
Un ātri  piemetināja:



— Un viņas uzacis ir garākas un biezākas par mūsējām.  Un 
tāpēc skaistas.

— Kārtībā!  Pietiek! — sauca draugi. —  Ir skaista! Visskais
tākā! Tu esi visvecākais un tāpēc vislabāk zini!

Nākamajā dienā P a ja s  lielajā pagalmā zem kupli sazarojušas 
bumbieres puikas sac ī ja Ratkai:

—  Tu esi visskaistākā meitene mūsu tri jās ielās. Tāpēc mēs 
tevi izvēlējām par Tarzaneti ,  Tarzāna meiteni.

Ratka uzreiz pajautāja:
— Bet  kurš no jums ir mans Tarzāns?
Zēni saskatī jās  un tikai tagad apķērās, ka Tarzāni ir seši, 

bet Tarzanetei va ja g tikai vienu Tarzānu. Tad viņi ierosināja:
—  Nu, izvēlies vienu no mums!
—  Tā nav pareizi —  «izvēlies vienu Tarzānu». Es  esmu vis

skaistākā tri jās ielās, es esmu Tarzanete,  un manam Tarzānarn 
jābūt  visveiklākajam Tarzānarn kokā un . . .  visskaistākajam.  — 
Pēdējo vārdu Tarzanete pasacī ja pavisam klusi.

— Ka mēs visi esam visskaistākie,  tas ir redzams, — teica 
Tarzāns Aca, — bet, kurš ir visveiklākais Tarzans kokā, to vēl 
redzēsim.

— Tātad mums jāspēkojas !  — izlēma Pa ja .
Un sākās sešu Tarzānu spēkošanās,  lai noskaidrotu, kurš ir 

vistarzāniskākais Tarzāns.  Tam tad arī bija jādabū Tarzanete.
Pirmais bumbierē uzrāpās Tarzāns Jovica.  Ārdījās pa koku, 

lauza zarus, meta zemē lapas, saskrāpēja seju un rokas līdz asi 
nīm un vēl, zemē lecot, samežģī ja kreiso kāju, un pavisam klusu 
izskanēja viņa tarzāniskais sveiciens: «Aū-ū-oi!»

Tarzanete visu laiku dzīvoja līdzi Tarzānarn.
Nākamais bumbierē kāpa Tarzāns Aca.
Lēkāja no zara uz zaru, šļūca pa stumbru, savainoja ceļgalus 

un delnas un lēca lejā. Taču šis viņa lēciens beidzās ar to, ka 
Tarzāns Aca nokrita zemē uz vēdera, pie kam sadauzī ja savu 
Tarzāna degunu. Saķēris degunu abām rokām, pavisam tarzāniski 
iebrēcās: «Aai-uuui-sāp!»

Tarzanete visu laiku juta Tarzānarn līdzi.
Tad bumbierē uzkāpa Tarzāns  Pa ja .
Lēca no zara zarā žigli kā vāvere, uzrausās pašā koka ga

lotnē, bet, zemē lecot, ar biksēm aizķērās aiz kāda sen nolauzta 
zara un pārplēsa gan drēbi, gan ādu no jostas vietas lidz staras 
apakšai.  Turklāt uzauroja Tarzāna balsī:  «Au-u-u-uh!»

Tarzanete visu laiku turēja par Tarzānu īkšķi.
Beidzot kokā rāpās Tarzāns Dragans.



Pārvietojās no viena zara uz otru veikli, kā Tsts pērtiķis. 
Vairākreiz pieķērās katram zaram, tad lidoja lejup. Saskaroties ar 
zemi, nokrita uz ceļiem tā, ka tie metās sarkani,  jo krītot bija 
nobrāzis ādu. Pie tam tarzāniski spēcīgi uzsauca: «Auuuu!» 

Tarzanete bija nenogurstoši dzīvojusi līdzi Tarzānarn. 
Līdzjūtīgi viņa noskatī ja sešus Tarzānus —  invalīdus un 

teica:
—  Te gan man nav ko meklēt! Te manis cienīga Tarzāna nav! 
Tai brīdī P a j a s  pagalmā ienāca viņa draugs Ļuba ar melnu

masku uz acīm. Saķēra Tarzaneti  aiz rokas un izveda no pagalma 
uz ielas, sacīdams:

—  Esmu Fantomass,  un Ratka ir mana Fantomasiene!



PROSPERS MERIME, 
franču rakstnieks

MATEO FALKONE

Izejot no Porto Vekio un nogriežoties uz zie
meļrietumiem prot sa las iekšieni, gā jē js  redz apvidu diezgan 
strauji  paceļamies, un pēc triju stundu gāj iena pa līčloču takām, 
kuras aizsprosto vareni klinšu bluķi un vietumis pārtrauc aizas, 
viņš nokļūst ļoti plašas maki jas malā.  Seit  rod tēviju Korsikas 
gani un katrs,  kas nonācis nesaskaņās ar tiesu. Ir jāzina,  ka 
korsikāņu zemkopis, lai aiztaupītu pūles apmēslot savus laukus, 
aizdedzina zināmu meža gabalu;  nav labi, ja  liesmas izplešas 
tālāk, nekā vajadzīgs ;  taču, lai notiktu kā notikdams, sējot  šādā 
zemē, ko darījuši auglīgu uz tās augušo koku pelni, var būt 
drošs par labu ražu. Pēc vārpu novākšanas ( jo salmus atstāj ,  to 
salasīšana sagādātu pūles) koku saknes, kuras palikušas zemē 
neskartas,  nākamajā pavasarī izdzen ļoti biezus atvašu pudurus, 
kas nedaudzos gados sasniedz septiņu astoņu pēdu augstumu. 
Sādu jaunu dzinumu biezokni sauc par makiju. Tur juku jukām, 
kā pagadās,  aug dažādu koku un krūmu sugas.  Tikai ar cirvi 
rokā cilvēks tur izlauzīs sev ceļu, un reizēm sastopamas tik bie
zas un aizaugušas makijas,  ka pat mufloni nespēj tanīs iekļūt.

J a  esat nogal ināj is cilvēku, dodieties uz Porto Vekio makiju, 
un tur ar labu šauteni, pulveri un lodēm jūs  dzīvosiet pilnīgā 
drošībā; neaizmirstiet paņemt līdzi brūnu apmetni ar kapuci, tas 
noder par segu un paklāju. Gani dos jums pienu, sieru un kasta
ņas, un jums nebūs jābaidās ne no tiesām, ne no mirušā radiem, 
j a  nu varbūt vienīgi tad, kad jums vajadzēs nokāpt pilsētā, lai 
at jaunotu savu munīciju.

Kad es apmeklēju Korsiku 1 8 . . .  gadā, Mateo Falkones nams 
atradās pusljē no šis makijas.  Viņš bija visai turīgs cilvēks tu
rienes apstākļiem, dzīvoja kā dižciltīgie, proti, nekā nedarīdams, 
pārtikdams no saviem ganāmpulkiem, kurus nomadu gani veda 
ganīties šur tur kalnājos.  Kad es viņu redzēju, divus gadus pēc 
notikuma, par kuru gribu jums pastāstīt,  viņš man likās tikko 
piecdesmit gadu vecs. Iedomājieties neliela auguma, bet spēcīgu 
vīru ar īsiem, cirtainiem matiem, melniem kā ahāts, ar ērgļa 
degunu, plānām lūpām, lielām, spr iganām acīm un seju zābaka



stulma krāsā.  Viņa šaušanas prasmi uzskatī ja par neparastu pat 
ša jā  zemē, kur tik daudz labu šāvēju. Piemēram, Mateo nekad 
nebūtu šāvis muflonam ar skrotīm; no simt divdesmit soļu atsta
tuma viņš to noguldīja ar vienu lodi galvā vai plecā — pēc paša 
izvēles. Nakti viņš rīkojās ar ieročiem tikpat brīvi kā dienu, un 
man atstāst ī ja šādu viņa izveicības meistardarbu, kas varbūt lik
sies neticams cilvēkam, kurš nav apceļojis Korsiku. Astoņdesmit 
soļu attālumā nolika aizdedzinātu sveci aiz caurspīdīga papīra 
lapas šķīvja lielumā. Viņš notēmēja, pēc tam svece tika nodzēsta, 
un pēc minūtes pilnīgā tumsā viņš šāva un izurba papīru trīs 
reizes no četrām.



Ar šiem tik izcilajiem nopelniem Mateo Falkone bija ieguvis 
plašu slavu. Viņu daudzināja par tikpat labu draugu, cik bīs
tamu ienaidnieku; taču, būdams pakalpīgs un pret nabadzīgaj iem 
devīgs, viņš dzīvoja mierā ar visiem Porto Vekio apvidū. Tomēr 
par viņu stāstī ja,  ka Kortā, kur viņš bija ņēmis sev sievu, viņš 
esot ļoti sparīgi atbrīvojies no sāncenša,  kuru uzskatī ja par vien
līdz bīstamu kā karā, tā mīlestībā; Falkonem vismaz piedēvēja 
kadu šāvienu, kas bija pārsteidzis šo sāncensi brīdī, kad tas g a
tavojies skūt bārdu maza, pie loga rāmja pakarināta spogulīša 
priekšā. Kad tracis bija aprimis, Mateo apprecējās.  Sieva Džuzepa 
bija viņam dāvājusi vispirms trīs meitas (par ko viņš aiz dusmām 
kļuva vai traks) un beidzot dēlu, ko nosauca par Fortunāto;  zēns 
bija ģimenes cerība, vārda mantinieks. Meitas bija labi izpreci
nātas:  viņu tēvs vajadzības gadī jumā varēja paļauties uz savu 
znotu dunčiem un šautenēm. Dēlam bija vēl tikai desmit gadu,, 
bet viņā jau atklājās tieksmes, kuras solī ja pašu labāko.

Reiz kādā rudens dienā Mateo jau agri no rīta kopā ar sievu 
devās apraudzīt vienu no saviem ganāmpulkiem maki jas izcir
tumā. Mazais Fortunāto gribēja viņus pavadīt, bet izcirtums bija 
pārāk tālu; kādam gan arī vajadzēja palikt, lai pieskatītu māju;  
tātad tēvs viņu neņēma līdzi; tālāk būs redzams, vai viņam tas 
nebūs jānožēlo.

Tēvs bija projām jau kopš vairākām stundām, un mazais For
tunāto, mierīgi atgūlies piesaulē, nolūkojās uz zi lgaj iem kalniem 
un pārdomāja,  ka nākamajā svētdienā viņš ies pusdienot uz pil
sētu pie sava tēvoča caporale*, kad pēkšņi viņa apceri pārtrauca 
kāda ieroča šāviens. Viņš piecēlās un pievērsās līdzenumam, no 
kurienes atskanēja troksnis. Sekoja citi šāvieni, raidīti ar nevien
mērīgiem starplaikiem, un tie kļuva dzirdami tuvāk un tuvāk; 
beidzot uz takas,  kas veda no līdzenuma uz Mateo mājām, parā
dījās vīrs ar smailu cepuri, kādas valkā kalnieši;  bārdains, no
skrandojies — viņš tikko spēja pavilkt kājas,  balstīdamies uz 
šautenes. Nupat viņu bija ķēris šāviens gūžā.

Sis  vīrs bija bandīts, kas, aizgāj is  naktī uz pilsētu pēc pul
vera, ceļā bija uzdūries korsikāņu voltižēru2 slēpnim. Pēc dros
mīgās aizstāvēšanās viņam izdevās atkāpties;  nikni vajāts,  viņš 
atšaudījās,  bēgdams no vienas klints uz otru. Taču viņš bija pā-

1 Kaprāļi a g rā k  b i ja  vadoņi,  kurus izv irzī ja  korsikāņu komūnas, kad tās  
sacē lās  pret feodālajiem senjoriem. Mūsu dienās tā reizēm vēl dēvē cilvēku, kam, 
pateicoties savam  m a n tas  stāvoklim, sakariem vai arī klientūrai,  ir liela ietekme. 
P ēc  sen as  paražas korsikāņi sad a lās  piecās k astās :  muižniekos, kaprāļos ,  pilso
ņos, plebejos un svešzemniekos. (Autora piez.)

2 Voltižēri —  karaspēka daļa, ko valdiba b i ja  organizē jusi ,  lai tā kopā ar 
žandarm ēri ju  a tbalst ītu  policiju. (Autora piez.)



rāk maz aizsteidzies priekšā kareivjiem un ievainojums laupīja 
viņam iespēju sasniegt makiju, iekams viņu panāktu.

Viņš tuvojās Fortunāto un tam jautā ja :
—  Vai tu esi Mateo Falkones dēls?
—  Jā .
—  Es  esmu Džaneto Sanpjero,  mani vaja dzeltenas apkakles1. 

Paslēp mani,  jo es nespēju tālāk paiet!
—  Un ko teiks mans tēvs, ja  tevi paslēpšu bez viņa atļaujas?
—  Viņš teiks, ka esi labi darījis.
— Kas zina?
—  Paslēp mani ātri, viņi nāk!
— Pagaidi ,  kamēr atgriežas mans tēvs!
—  Lai es pagaidu? Sasodīts!  Piecās minūtēs viņi būs klāt. 

Nu, pietiek, paslēp mani,  vai arī es tevi nošaušu!
Fortunāto viņam atbildēja ar vislielāko aukstasinību:
—  Tava šautene nav pielādēta, un tavā patronjostā vairs nav 

ložu.
— Man ir stilets.
— Bet vai tu vari paskriet tik ātri kā es?
Ar vienu lēcienu zēns atrāvās nostāk, tā ka bandīts nevarēja 

viņu aizsniegt.
—  Tu neesi Mateo Falkones dēls! Vai tad tu ļausi mani no

tvert tavas mājas  priekšā?
Zēns šķita aizkustināts.
— Ko tu man dosi, j a  es tevi paslēpšu? — viņš, pieiedams 

tuvāk, jautā ja .
Bandīts parakņājās pa ādas somu, kas viņam karā jās  pie 

jostas,  un izvilka piecfranku monētu, ko, bez šaubām, bija g la
bāj is pulvera pirkšanai.  Fortunāto pasmaidīja,  ieraugot sudraba 
monētu; viņš to pakampa un teica Džaneto:

—  Nebaidies.nenieka!
Tūlīt viņš izkašņāja lielu caurumu siena kaudzē, kas bija sa

mesta pie mājas.  Džaneto ielīda tanī, un zēns viņu pārsedza tā, 
lai viņam piekļūtu mazliet gaisa elpošanai,  un tomēr nevienam 
nerastos aizdomas, ka kaudzē slēpjas cilvēks. Vēl vairāk — zē
nam iešāvās prātā īsta dabas bērna asprātīga viltība. Viņš aiz
gā ja  pakaļ kaķenei ar kaķēniem un nolika tos uz kaudzes, lai 
pamudinātu domāt, ka siens sen nav aizskarts.  Tad, pamanījis 
asiņu pēdas uz takas mā jas  tuvumā, viņš tās rūpīgi apbēra ar 
zemēm un, to padarī jis,  atkal visdziļākā mierā atgūlās piesaulē.

Pēc dažām minūtēm seši vīri brūnās uniformās ar dzeltenām

1 T a jo s  laikos voltižēru uniforma b i ja  brūni svārki ar  dzeltenu apkakli.  
(Autora piez.)



apkaklēm, seržanta vadībā jau bija Mateo durvju priekšā. Sis 
seržants bija attālos rados ar Falkoni.  Viņu sauca Tiodoro Gamba;  
tas bi ja rosīgs vīrs, kas bandītiem, no kuriem jau vairākus bija 
notvēris, iedvesa pamatīgas bailes.

— Labdien, mazo brālēn, — pienākdams viņš uzrunāja For- 
tunāto, — cik liels tu esi uzaudzis! Vai neredzēji tikko paejam 
garām kādu vīru?

— Ai, neesmu vēl tik liels kā jūs,  brālēn, — zēns vientiesīgi 
atbildēja.

— Gan jau reiz būsi! Bet  vai neredzēji paejam garām kādu 
cilvēku, teic!

—  Vai es esmu redzējis kādu paejam garām?
— Jā ,  vīru ar smailu cepuri galvā un sarkandzelteni izšūtos 

svārkos.
—  Viru ar smailu cepuri un sarkandzelteni izšūtos svārkos?
—  Jā ,  atbildi aši un neatkārto manus jautājumus!
— Šorīt  garīdznieka kungs aizjā ja  garām mūsu vārtiem uz 

sava zirga Pjero.  Viņš man jautā ja ,  kā klājas tētim, un es viņam 
atbildēju . . .

— Mazais šķelmi, tu te dzen jokus! Teic ātri, uz kuru pusi 
aizgā ja  Džaneto, jo tas ir viņš, ko mēs meklējam; un es esmu 
pārliecināts,  ka viņš devies pa šo taku.

— Kas zina?
—  Kas zina? Tas esmu es, kas zina, ka tu esi viņu redzējis.
— Vai tad redz garāmgājē jus,  kad guļ?
— Tu negulēji ,  blēdi, šāvieni tevi uzmodināja!
—  Tātad jūs domājat,  brālēn, ka jūsu šautenes rada tik lielu 

troksni? Mana tēva bise saceļ daudz lielāku.
— Piķis lai tevi parauj,  draņķa puika! Esmu pārliecināts, ka 

tu esi redzējis Džaneto. Var pat būt, ka esi viņu paslēpis. Naski, 
biedri, ejiet iekšā mājā un paskatieties, vai tur nav mūsu vīrs! 
Viņš gāja vairs tikai ar vienu ķepu un ir pārāk gudrs, šis nelie
tis, lai klibodams mēģinātu sasniegt makiju. Un asiņainās pēdas 
izbeidzas šeit.

—  Un ko sacīs tētis, — Fortunāto ņirdzīgi teica, — ko viņš 
sacīs,  kad uzzinās, ka viņa prombūtnē esat iegājuši viņa mājā?

— Niekkalbi, — uzsauca seržants Gamba, satverdams zēnu 
aiz auss, —  vai zini, ka varu tev likt uzdziedāt citu dziesmiņu? 
Varbūt pēc divdesmit sitieniem plakaniski ar zobenu tu galu 
galā runāsi?

Fortunāto ņirdza joprojām.
— Vai zini, mazais nelga, ka varu likt tevi aizvest uz Kortu 

vai Bast i ju?  Likšu tevi iemest cietumā uz salmiem, važās sas lēg



tām kā jām un likšu tevi gil jotinēt,  ja  nepateiksi, kur ir Džaneto 
Sanpjero.

Zēns ska|i iesmējās,  dzirdot šos smieklīgos draudus. Viņš at
kārtoja:

—  Mans tēvs ir Mateo Falkone!
— Seržant,  — pavisam klusu sac ī ja viens no voltižēriem,

—  nesanaidosimies ar Mateo!
Gamba likās acīm redzami apjucis.  Viņš sarunājās  klusā balsī 

ar saviem kareivjiem, kas jau bi ja izskatījuši visu māju.  Sī  dar
bība nebija vilkusies ilgi, jo jebkura korsikāņa miteklis ir tikai 
viena pati četrstūraina istaba. Visa iekārta ir viens galds, soli, 
tīnes un medību vai mājturības piederumi. Pa  to laiku mazais 
Fortunāto glāstī ja savu kaķeni un šķita šķelmīgi t īksmināmies 
par voltižēru un brālēna apmulsumu.

Kāds kareivis piegāja pie siena kaudzes. Viņš ieraudzīja ka
ķeni un nevērīgi vienreiz iedūra ar bajoneti siena kaudzē, pa
raustīdams plecus, it kā pats izjustu, ka viņa piesardzība ir 
smieklīga. Nekas nesakustējās,  un zēna sejā neizpaudās ne ma
zākais satraukums.

Seržants un viņa ļaudis bija zaudējuši katru cerību; viņi jau 
nolūkojās gluži nopietni uz līdzenuma pusi, it kā gatavodamies 
atgriezties turp, 110 kurienes bija nākuši, kad viņu vadonis, pār
liecinājies, ka ar draudiem nekā nepanāks no Falkones dēla, gr i 
bēja papūlēties pēdējo reizi un izmēģināt glaimu un dāvanu varu.

— Mazo brālēn, —  viņš teica, —- tu man šķieti krietni saprā
tīgs puisis! Tu tiksi tālu. Bet  tu mani nejēdzīgi izjoko; un, ja  es 
nebaidītos sagādat  nepatikšanas savam brālēnam Mateo, tad —  
lai parauj jods! — es tevi aizvestu sev līdzi.

—  Bā!
—  Bet,  kad mans brālēns būs atgriezies, es viņam izstāstīšu 

visu šo lielu un par to, ka esi melojis,  viņš tevi nosukās ar rīksti 
līdz asinīm.

—  Jūs  domājat?
— Tu re dzēs i . . .  Taču paklausies, esi krietns zēns, un es tev 

ko iedošu!
— Es,  brālēn, došu jums padomu: ja  jūs  vēl ilgāk vilcināsie

ties, Džaneto būs iekšā makijā un tad vajadzēs daudz vairāk 
nekā viena tik dūšīga vīra kā jūs, lai viņu tur atrastu.

Seržants izvilka no kabatas sudraba pulksteni, kas maksāja 
savus desmit ekijus, un, pamanīj is,  ka mazā Fortunāto acis 
iedzalkstas, skatoties uz to, viņš zēnam sacī ja,  turēdams tērauda 
važiņas galā pakarināto pulksteni:

— Blēdi! Tev gan gribētos, ka tev pie krūtīm karātos šāds 
pulkstenis un tu pastaigātos pa Porto Vekio ielām lepns kā pāvs;



ļaudis tev jautātu:  «Cik pulkstenis?» —  un tu viņiem atbildētu: 
«Paskatieties manā pulkstenī!»

— Kad uzaugšu liels, mans tēvocis kaprālis man uzdāvinās 
pulksteni.

— Jā ,  bet tava tēvoča dēlam jau ir p u l k s te n i s . . .  gan ne tik 
skaists kā šis . . .  Un turklāt viņš ir jaunāks par tevi.

Zēns nopūtās.
— Nu, vai gribi šo pulksteni, mazo brālēn?
Fortunāto, šķielēdams uz pulksteni, izskatī jās kā kaķis, kam 

tur pie degungala veselu vistu. Manīdams,  ka viņu ķircina, viņš 
neuzdrošinās izstiept nagus pēc tās un laiku pa laikam novērš 
acis, lai nekristu kārdinājumā;  bet ik mirkli viņš aplaizās, un 
izskatās, it kā viņš sacītu savam saimniekam: «Cik nežēlīgi jūs 
rotaļājaties!»

Tomēr likās, ka seržants domā nopietni, piedāvādams savu 
pulksteni. Fortunāto neizstiepa roku; bet viņš tam sacī ja,  rūgti 
smaidīdams:

— Kāpēc jūs  par mani zobojaties?
—  Dieva vārds! Es  nezobojos. Pasaki man tikai, kur ir Dža- 

neto, un pulkstenis būs tavs!
Fortunāto lūpas neviļus apvija neticīgs smaids;  un, ieurbda

mies savām melnajām acīm seržanta acīs, viņš centās tanis izla
sīt, cik šiem vārdiem var ticēt.

— Lai es zaudēju savus uzplečus, —  seržants iesaucās, — ja 
es tev neatdodu pulksteni! Biedri ir liecinieki, un es nevaru doto 
vārdu lauzt.

Tā runādams, viņš svārstī ja pulksteni aizvien tuvāk, līdz tas 
gandrīz skāra zēna bālo vaigu. Fortunāto sejā atspoguļojās cīņa, 
kas t rakoja viņa dvēselē starp iekāri un viesmīlības pienākumu. 
Viņa kailās krūtis spēcīgi cilājās,  šķita, ka viņš ir tuvu noslāp
šanai.  Un pulkstenis šūpojās,  griezās un reizēm pieskārās viņam 
pie degungala.  Beigās  viņa labā roka pamazām pacēlās uz pulk
steņa pusi, pirkstu gali pieskārās pie tā, un tad tas viss smagi 
iegūla viņa plaukstā, bet .seržants tomēr neatlaida vaļā važiņas 
g a l u . . .  Ciparnīca bija zila kā d e b e s s . . .  pats pulkstenis nesen 
n o s p o d r in ā ts . . .  saulē tas šķita u g u n ī g s . . .  Kārdinājums bija 
pārāk spēcīgs.

Fortunāto pacēla ari kreiso roku un norādīja ar īkšķi pāri 
plecam uz siena kaudzi, pie kuras bija atslēj is muguru. Seržants 
viņu uzreiz saprata.  Viņš palaida vaļā važiņas galu; Fortunāto 
juta,  ka viņš ir vienīgais pulksteņa īpašnieks. Viņš uzlēca kājās 
veikli kā briežu māte un atgāja desmit soļu nost no siena kau
dzes, ko voltižēri tūlīt ņēmās izārdīt.

Drīz redzēja sienu sakustamies — un asinīm notašķī j ies cil



vēks ar stilctu rokā izlīda no kaudzes; bet, kad viņš mēģinā ja pie
celties, aizkaltusī brūce neļāva noturēties uz kājām.  Viņš pakrita. 
Seržants metās viņam virsū un izrāva viņa stiletu; tūlīt viņu 
cieši sasaistī ja,  kaut arī viņš pretojās.

Džaneto, nogāzts gar zemi un sasiets kā žagaru sainis,  pa
grieza galvu pret Fortunāto, kas bija pienācis tuvāk.

—  . . . d ē l s !  —  viņš tam sacī ja vairāk ar nicinājumu nekā ar 
dusmām. \

Zēns pasvieda viņam saņemto sudraba naudas gabalu, juz 
dams, ka v\ņam vairs nav uz to tiesības, bet sagūst ītais it kā 
neievēroja šo kustību. Ļoti aukstasinīgi viņš sac ī ja seržantam:

—  Dārgais Gamba,  es nevaru paiet; jums gan vajadzēs mani 
aiznest uz pilsētu.

— Tu nupat skrēji  ātrāk par stirnu, — iebilda cietsirdīgais 
uzvarētājs.  — Bet neraizējies:  esmu tik apmierināts par tavu 
notveršanu, ka, varētu tevi nest veselu jūdzi uz savas muguras 
un nenogurtu; mēs tev, draugs, pagatavosim no zariem un no 
tava apmetņa nestuves un Krespoli fermā dabūsim zirgus.

— Labi, — teica sagūstītais.  — Uzmetiet arī mazliet siena uz 
nestuvēm, lai es justos ērtāk.

Kamēr voltižēri rosījās,  vieni taisīdami no kastaņas zariem 
kaut ko līdzīgu nestuvēm, citi pārsiedami Džaneto ievainojumu, 
Mateo Falkone ar sievu pēkšņi parādī jās takas likumā, kura veda 
uz makiju. Sieva gāja,  zemu salīkusi zem milzīga, kastaņiem 
pildīta maisa smaguma, kamēr vīrs, lepni izgāzis krūtis, soļoja,  
nesdams tikai vienu šauteni rokā un otru siksnā pār plecu, jo 
nav vīrieša cienīgi nest citu nastu kā tikai savus ieročus.

Ieraugot kareivjus, Mateo pirmā doma bija,  ka tie ieradušies 
viņu apcietināt. Bet  kāpēc šādas bažas? Vai tad Mateo bija kā
dās nesaskaņās ar policiju? Nē. Viņam bija laba slava. Viņš bija, 
kā mēdz teikt, privātpersona ar labu reputāciju, bet viņš bija arī 
korsikānis un kalnietis, un nav daudz korsikāņu kalniešu, kas, 
dziļāk parakņājoties savā atmiņā, neatrastu tur kādu grēciņu, 
tādu kā nejaušu šāvienu, stileta dūrienu un līdzīgus sīkumus. 
Mateo bi ja tīrāka sirdsapziņa nekā kuram katram, jo kopš vairāk 
nekā desmit gadiem viņš nebija pagriezis savu šauteni pret cil
vēku; tomēr viņš bija piesardzīgs un gatavojās spīvi aizstāvē
ties, ja  būtu vajadzīgs.

— Siev, met zemē maisu, — viņš teica Džuzcpai, — un esi 
vērīga!

Viņa tūlīt paklausīja.  Viņš pasniedza sievai šauteni,  ko bija 
nesis siksnā pāri plecam un kas būtu varējusi viņu traucēt,  tad 
pielādēja to, kuru turēja rokā, un lēnām sāka virzīties uz mājas 
pusi, iedams gar kokiem, kas auga ceļa malā, gatavs pie mazākās



naidīgas izturēšanās pazīmes strauji  aizstāties aiz resnāka stum
bra, lai no aizsega varētu atklāt uguni. Sieva gā ja  viņam pa 
pēdām pakaļ, nesdama viņa otro šauteni un patronu somu: labas 
namamātes pienākums cīņas gadī jumā ir pielādēt sava vīra 
ieročus.

No otras puses, arī seržants nejutās visai labi, redžot Mateo 
tā tuvojamies — vienmērīgiem soļiem, ar uz priekšu izslietu ieroci 
un pirkstu uz šautenes gaiļa.

«J a  nu nejauši,» viņš nodomāja,  «Mateo būtu Džaneto radi
nieks vai draugs un gribētu to aizstāvēt, tad viņ? abu ieroču 
šāviņi sasniegtu divus no mums, skaidrs kā dien^; un ja ,  par 
spīti mūsu radniecībai,  viņš tēmētu tieši uz mani!»

Šai  lielajā mulsumā viņš pēkšņi drosmīgi nolēina viens pats 
doties pretī Mateo, lai izstāstītu notikumu kā vecam paziņam; 
tomēr īsais attālums, kas viņu šķīra no Mateo,  viņam likās bries
mīgi garš.

— Molā! Hē, mans vecais biedri! — viņš kliedza. — Kā klā
jas,  draugs? Tas  esmu es, Gamba,  tavs brālēns.

Ne vārda nebilzdams, Mateo bi ja apstājies,  un, kamēr otrs 
runāja,  viņš lēnītiņām cēla augšup savu šauteni, tā ka stobrs 
bija izsliets pret debesīm, kad seržants piegāja viņam klāt.

— Labdien, brāli, — teica seržants, sniegdams viņam roku.
— Ilgi neesmu tevi redzējis.

— Labdien, brāli!
—  Bi ju pienācis, lai, garām ejot, pateiktu labdienu tev un 

savai māsīcai Pepai.  Mēs šodien esam veikuši garu pārgāj ienu; 
bet nav ko žēloties par mūsu nogurumu, jo esam dabūjuši lielisku 
lomu. Notvērām Džaneto Sanpjero.

— Lai slavēts dievs! —  Džuzepa iesaucās. — Viņš mums no
zaga slaucamu kazu pagājuša jā  nedēļā.

Šie vārdi Gambu iepriecināja.
— Nabaga velns! —  Mateo sacī ja.  — Viņš bija izsalcis.
—  Puisis aizstāvējās kā lauva, — turpināja seržants,  juzda

mies mazliet aizskarts.  — Viņš nožmiedza vienu no maniem volti- 
žēriem un, ar to vēl neapmierināts,  pārlauza roku kaprālim Sar- 
donam; par to gan nav liela bēda, jo tas ir tikai f ra ncū zi s . . .  
Beigās  viņš tik labi paslēpās, ka pats velns nebūtu varēj is viņu 
uziet. Nebijis mana mazā brālēna Fortunāto, es nekad nebūtu 
varēj is viņu atrast.

—  Fortunāto! — Mateo iesaucās.
— Fortunāto! —  atkārtoja Džuzepa.
—  Jā ,  Džaneto bija paslēpies tur, zem tās siena kaudzes; bet 

mans mazais brālēns man atklāja šo viltībiņu. Pateikšu to arī



viņa tēvocim kaprālim, lai tas viņam atsūta kādu jauku balvu 
par viņa pūlēm. Un viņa vārds, tāpat kā tavējais,  būs minēts 
ziņojumā, ko sūtīšu prokurora kungam.

— Nolādēts! — Mateo sacī ja pavisam klusu.

Viņi bija piegājuši pie kareivju nodaļas. Džaneto jau bija a t 
gūlies uz nestuvēm un sagatavoj ies doties projām. Ieraudzījis 
Mateo kopā ar Gambu, viņš dīvaini pasmaidīja,  tad, pagriezies uz 
mā jas  durvjii pusi, uzspļāva uz sliekšņa, sacīdams:

— Nodevēja nams!
Tikai vīrs, ,kas jau sagatavoj ies mirt, varēja uzdrošināties Fal- 

konem sviest sejā vārdu «nodevējs». Zibenīgs stileta dūriens, 
kuru nevajadzētu atkārtot, vienā mirklī būtu atriebis apvaino
jumu. Taču Mateo, dziļi satriekts, tikai pacēla roku pie pieres.

Fortunāto, redzot tēvu atgriežamies, bija iegāj is mājā.  Viņš 
drīz atkal parādījās,  nesdams trauciņu piena, ko, acis nodūris, 
piedāvāja Džaneto.

— Prom no manis! —  pērkonīgā balsī viņam uzkliedza s a 
gūstītais.

Tad, pievērsies kādam voltižēram, viņš sac ī ja:
— Biedri, iedod man nodzerties!
Kareivis ielika viņam rokā savu blašķi, un bandīts dzēra 

ūdeni, ko viņam pasniedza vīrs, ar kuru viņš tikko bija mijis 
šāvienus. Tad viņš lūdza, lai rokas viņam sasien tā, ka tās būtu 
sakrustotas uz krūtīm, nevis aiz muguras.

—  Man patīk ērti atlaisties,  — viņš teica.
Viņa vēlēšanos steigšus izpildīja, tad seržants deva zīmi do

ties ceļā, atvadī jās no Mateo, kas viņam neatbildēja,  un ātrā gaitā 
visi kāpa lejup līdzenumā.

P a g ā j a  gandrīz desmit minūtes, līdz Mateo pavēra muti. Zēns 
tramīgi skat ī jās te uz māti,  te uz tēvu, kas, atspiedies uz šaute
nes, vēroja viņu ar apvaldīta niknuma izteiksmi seja.

—  Tu labi sāc, — Mateo beidzot sacī ja:  vārdi skanēja rāmi, 
bet tie iedvesa šausmas tam, kas pazina šo vīru.

—  Tēt! — zēns iesaucās, ar asarām acis tuvodamies, it kā lai 
mestos tēvam pie kājām.

Bet Mateo uzkliedza:
—  Nost no manis!
Zēns elsādams apstājās un nekustīgi sastinga dažus soļus 

no tēva.
Pienāca Džuzepa. Viņa bija pamanījusi pulksteņa važiņu, 

kuras gals  rēgojās ārā no krekla.



— Kas tev iedeva šo pulksteni? — viņa bargi jautā ja .
— Brālēns  seržants.
Falkone paķēra pulksteni un, ar visu spēku triekdams pret 

akmeni, sašķaidī ja to tūkstoš lauskās.
—  Sieva, —  viņš teica, — vai šis ir mans bērns?
Džuzepas brūnie vaigi pietvīka sarkani kā ķieģeli.
—  Ko tu runā, Mateo? Vai apzinies, kam tu to saki?
— Tad šis zēns ir pirmais savā dzimtā, kas izdarījis node

vību.
Fortunāto elsoja un šņukstēja aizvien skaļāk, un Falkone tikai 

stingi skatī jās viņā ar lūša acīm. Beidzot viņš cirta ar šautenes 
laidi pa zemi, tad uzsvieda ieroci pār plecu un griezās atpakaļ pa 
ceļu uz makiju, uzsaucis Fortunāto, lai tas sekotu. Zēns pa
klausīja.

Džuzepa skrēja pakaļ Mateo un saķēra viņu aiz rokas.
—  Viņš ir tavs dēls, — Džuzepa teica drebošā balsī, ieurbda

mās savām melna jām acīm vīra acīs, it kā lai izlasītu, kas nori
sinās viņa dvēselē.

—  Laid mani,  — Mateo atbildēja,  — es esmu viņa tēvs!
Džuzepa apskāva dēlu un raudādama atgriezās mājā.  Viņa

nometās ceļos dievmātes attēla priekšā un sirsnīgi lūdza dievu. 
Pa to laiku Mateo nogāja kādus divsimt soļus pa taku un ap
stā jā s  pie nelielas gravas,  kurā nokāpa. Viņš izmēģināja zemi 
ar šautenes laidi — tā bija mīksta un viegli rokama. Vieta Falko- 
nem likās piemērota viņa nodomam.

— Fortunāto,  nostājies tur, pie tā lielā akmens!
Zens darī ja,  kā bi ja pavēlēts, tad nometās ceļos.
— Skaiti  lūgsnas!
—  Tēv, manu tēv, nenogaliniet mani!
—  Skaiti  lūgsnas!  —  Mateo briesmīgā balsī atkārtoja.
Bērns murminādams un elsādams noskaitī ja Pater noster un

Credo. Tēvs stingrā balsī noteica «amen!» pēc katras lūgsnas.
— Vai tās ir visas lūgsnas, kuras tu proti?
—  Tēt, es vēl protu Ave Maria un litāniju, kuru krustmāte 

man iemācīja.
—  Tā gan ir krietni gara,  bet nekas.
Zēns nobeidza litāniju dziestošā balsī.
—  Vai esi galā?
— Tēt, žēlastību! Piedodiet man! Es  tā vairs nedarīšu! Es 

tik ļoti lūgšos savu brālēnu kaprāli,  ka Džaneto apžēlos!
Viņš runāja vēl; Mateo bi ja uzvilcis šautenes gaili un pielika 

šauteni pie vaiga,  sacīdams:
—  Lai dievs tev piedod!



Zēns izmisumā mēģinā ja piecelties un apskaut tēva ce|us, 
taču vairs nepaguva. Alateo izšāva, un Fortunāto nokrita uz vie
tas beigts.

Neuzmetis skatienu līķim, Mateo atgriezās uz māju pēc lāp
stas,  ar ko aprakt dēlu. Tikko paspēris dažus soļus, viņš sastapa 
Džuzepu, kas bija atsteigusies, šāviena trokšņa izbiedēta.

—  Kas šeit notika? — viņa izsaucās.
— Taisnīga tiesa.
— Kur viņš ir?
—  Gravā.  Tūlīt aprakšu viņu. Viņš mira kā kristīgais;  likšu 

aizlūgt par viņa dvēseli. Jāpasaka manam znotam Tiodoro Bjanki ,  
lai viņš nāk dzīvot pie mums.



DZONS BOITONS PRISTLIJS, 

angļu rakstnieks

MANA DEBIJA OPERĀ

Es piederu pie tiem gauži nedaudzajiem rakstnie
kiem, kas uzstājušies Bīčema operas trupā. Taisnība,  neviens no 
manis negaidī ja,  ka es dziedāšu, kaut arī es pratu dziedāt. Tais
nība arī, ka es šai trupā spēlēju tikai vienu vakaru. Mani nelūdza 
uzstāties vēlreiz, taču, no otras puses, es arī neplijos virsū, lai 
mani lūgtu. Ar vienu reizi pilnam pietika, jo es savā godkārē 
netiecos uz operu, un tagad neviens nevar teikt, ka es nebūtu 
uzstājies operā, tāpat kā nevar teikt, ka es nebūtu bijis Āfrikā, — 
manu vakaru Bīčema trupā un pusi dienas Alžīrā man neviens 
nevar atņemt.

Darbības laiks — 1919. gada pavasaris,  tas ir, pirms desmit 
gadiem. Darbības vieta — provinces pilsēta. Es  tikko biju atgrie
zies no lielā kara, kā tagad sauc šo drūmo, nebeidzamo, pretīgo 
varonības un garlaikošanās miju. Es rakstu apskatus vietējai 
avīzei, saņemdams gineju par sleju. Uz vienas no galvenajām 
pilsētas ielām es negaidot satieku vecu paziņu, un mēs tūlīt pat 
tikšanos apslakām, turklāt katra izdzerto alus daudzumu viņš 
vēlāk visai aptuveni salīdzinās ar «ceturto daļu pintas». Viņš 
paziņo man, ka šonedēļ izpalīdzot Bīčema operas trupai. Es  at
ceros, ka viņš allaž bij is statistu lomās vietējos teātros. E s  pats 
tiku redzējis viņu austrumu sulaiņa, policista, zvērinātā, mež
ziņa un «Ričardā Trešajā» bīskapa lomā. Patiesi bēdīga bija tā 
nedēļa mūsu teātrī «Royal», ja  neparādī jās viņš vienā vai otrā 
statista lomā, taču ikreiz bez vārdiem. Tūdaļ noskaidrojas,  ka 
tieši šodien viņš un pieci viņa draugi uzstājas par statistiem 
Guno «Romeo un Džuljetā».  Šī  ir viena no tām nedaudzajām 
operām, uz kurām es nepasūtu vietas. Man nav vēlēšanās skatī
ties «Romeo un Džuljetu», toties ar prieku es būtu šai operā 
uzstājies.  Es  pat izsaku piekrišanu — tik nepacietīgi,  tik pār
steidzīgi esam mēs, amatieri,  — un va jag tikai samaksāt  par 
vakaru (veselus divus šiliņus un sešus pensus) cilvēkam, kura 
vietā es uzstāšos. To var nokārtot. Man jāatnāk pie teātra septi
ņos trīsdesmit un jāgaida mans paziņa pie dienesta ieejas.

Un tā es atrodos tur un viņš arī, un mēs abi, uzmetuši pēdējo



mirkli skatītāju pūļiem, kas gaida, e jam pa dienesta durvīm iekšā. 
Mēs dodamies pa kāpnēm augšup, tad pa kāpnēm lejup, pēc tam 
e ja m pa tik daudziem gaiteņiem, ka es galīgi apjūku. Pēdīgi mēs 
nokļūstam kostīmu noliktavā, kur ir tik karsts kā krāsnī, un tas 
ir pilnīgi dabiski, jo tā atrodas acīmredzot kaut kur zemes centra 
tuvumā. Sai istabā karā jas  liels spogulis, ir daži lieli teātra grozi, 
neiznīdējama grima smaka un mazs, noskumis cilvēciņš bez ža
ketes. Pie sienas brīdinājums: «Smēķēt stingri aizliegts!» Mēs 
visi uz vietas aizsmēķējam — visi, izņemot mazo cilvēciņu, kas 
jau smēķēja,  kad mēs iegājām, un, liekas, smēķē nepārtraukti vis



maz četrdesmit gadu. Viņš atver vienu no groziem un ņemas 
sviest mums kostimus.

Es,  izrādās, esmu ieģērbts melni dzeltenā kamzoli un triko, 
kuram viena stara ir melna, otra —  melni dzelteni svītrota; tagad 
es esmu līdzīgs brangai lapsenei. Cilvēciņš ķeras pie mūsu ģīm
j iem un katrā pēc kārtas ieziež sārtu un brūnu krāsu. Tad mēs 
uzmaucam kuplu, īsi apcirptu, brūnu vai melnu parūku un tai 
virsū uzliekam mazu, apaļu cepurīti, līdzīgu tai, kādu nēsā sar
dzes viri Tauerā.  Parūkā ir ļoti karsts,  un cepuri tai cauri nevar 
just .  Piedevām pie visām mūsu neērtibām visiem statistiem tiek 
pasniegti astoņas pēdas gari pīķi. Izrādās,  ka mēs esam Veronas 
pilsētas sardze, un es nešaubos, ka mēs izskatāmies, kā va jag,  bet 
varbūt pat labāk, nekā vajag.  Mēs visi bi jām dienējuši armijā 
un, varu derēt, viens divi būtu aiztriekuši īsto Veronas pilsētas 
sardzi un pie viena arī Vinčencas un Padujas .  Tikai, protams, 
ne ar šiem pīķiem. Kad tik liela kā Bīčema operas trupa spēlē 
provinces teātrī,  aiz skatuves pat niedres spieķi nav kur nolikt, 
par sešiem astoņpēdu gariem pīķiem nemaz nerunājot.  Kad mēs 
velkam savus pīķus pa kāpnēm un gaiteņiem, Monteki un Kapu- 
leti vienbalsīgi apber mūs lāstiem. «Kaut abiem jūsu namiem 
sērga uzkristu!» mēs murminām, veltīgi pūlēdamies atbrīvoties 
cits no cita.

Mēs aizkļūstam līdz kulisēm. Opera jau sākusies, bet mēs vēl 
kādu laiku esam brīvi. Mums liekas, ka ir vajadzīga milzīga 
drosme, lai izietu šai spoži apgaismotajā telpā, tomēr mēs re
dzam jaunus cilvēkus, kas skraida turp un atpakaļ bez kāda sa
traukuma. Merkucio vai arī cits bārdains kavalieris vēcina zo
benu, paņem augstu noti, tad atgriežas kulisēs un aizsmēķē. T a 
gad tiekam pulcināti kopā mēs. Režisora palīgs pamana mūsu 
klātbūtni. Es  līdz šim vēl nekad netiku sastapis nemierīgāka iz
skata cilvēku. Viss,  ko viņš dara, ir pēdējais izmisuma pilnais 
mēģinājums.  Katru vakaru viņš mirst simtiem reižu. Tagad viņš 
satver pīķi un rāda mums, kā tas jānes.  Mūsu uzdevums, viņš 
paskaidro, ir vienkāršs.  Mēs uzejam uz skatuves divreiz. Pirmo
reiz mēs uzejam, stāvam un ejam atpakaļ.  Nekas vienkāršāks ne
var būt, lai gan viņš, skaidri redzams, netic, ka tas mums būs 
vienkārši. Viņš grib vienīgi pateikt —  ja  šī pasaule būtu tāda, 
kādu viņš to bija iztēlojies, kļūdams par režisora palīgu, tas būtu 
bijis vienkārši. Toties pašlaik viņš nepavisam nebrīnīsies, ja  mēs 
lepni apiesim skatuvei apkārt, durdami ar pīķiem dekorācijām 
cauri. Viņš ir vienīgais normālais cilvēks šai t rakajā pasaulē. 
Bet  nu tuvojas galvenais skats.  Aizvien vairāk un vairāk ļaužu 
trokšņaini drūzmējas pie uzejas.  Beidzot kulisēs esam palikuši 
vienīgi mēs. Vai  ir jau laiks? Jā .  Notikumi Veronā sasniedz kul-



rnināciju. Ko lai dara? Tikai vienu: jāsau c  pilsētas sardze. Bet  
vai pilsētas sardze ieradīsies? Ieradīsies.  Ta jā  brīdī sardzes vīri, 
bailīgi nesdami savus sešus pīķus, spraucas caur šauru eju starp 
prospektu un sienu, lai parādītos centrālaja arkā. Mēs parādī
jāmies.  Mūs nesagaidī ja ar aplausiem, neviens nepievērsa mums 
uzmanību —  ne uz skatuves, ne zālē — , tomēr mēs vīrišķīgi pa
veicām visu, kas mums bija veicams. Mēs uzgājām, pastāvējām 
un aizgā jām atpakaļ.  Puse operas bija izglābta. Atgriezies aiz
kulisēs, es izdzirdu aplausu vētru un painteresējos,  vai daļa no 
tiem nav adresēta mums un vai skatītāj i  cits citam nesaka: «S o
listi un koris — nekas sevišķs, toties pilsētas sardzes vīri ir lie
liski, īpaši trešais ar melno bikšu staru.» Bet  kas notiktu, j a  man 
rastos vēlēšanās iziet un paklanīties kopā ar Romeo un Džuljetu? 
Ar pīķi rokās es stāvu starp viņiem un graciozi k l a n o s . . .  Tomēr 
es atgriežos mūsu pazemes kostīmu noliktavā kopā ar pārējiem. 
Mazais cilvēciņš, vēl dziļākās skumjās iegrimis, tāpat kā agrāk, 
ir šeit. Viņš droši vien bijis šeit vienmēr. Varbūt teātris tika uz
celts viņam apkart.

Drīz būs mūsu otrā un pēdējā uziešana. Mēs atkal esam kuli
sēs, un režisora palīgs tagad jau galīgi bezcerīgi, kā cilvēks, kas 
samierināj ies ar savu likteni šai idiotiskajā pasaulē, dod mums 
norādījumus. Mūsu kustībās tiks ieviesta apbrīnojama daudzvei
dība. Šoreiz mums priekšā ir iziešana, pārkārtošanās,  apstāšanās 
un došanās atpakaļ.  Pirms tam skatītāj i  redzēja mūs kā blīvu 
masu, toties tagad mēs nostāsimies viņu priekšā, izsvaidīti gru
pās. Vēlāk neapšaubāmi būs pamatīgas runas: daži būs gribējuši 
šeit lielāku viengabalainību, citi sajūsmināsies tieši par šo izsvai- 
dīšanu, kad individuālās iezīmes, piemēram, melna stara,  kas tik 
eleganti apspīlēta ap kāju, kļūst uzskatāmākas.

Pēdīgi klāt ir arī šis otrais lielais skats.  Sapulcējusies visa 
Verona. Mēs pavelkam cepuri uz vienas auss, paķeram pīķus un, 
cēli izvērsušies, ejam. Man krīt godpilnais postenis. Es  stāvu 
sardzē pie pašām baznīcas durvīm, tieši starp šim durvīm un 
rampu, līdz kurai ir mazāk par divām pēdām. Es  stāvu skaisti 
un atraisīti.  Es  prātoju par to, kas notiktu, ja  es nomestu zemē 
pīķi, kurš tagad šķiet nevis astoņas, bet gan visas desmit pēdas 
garš.  Vai tas sašķaidīs smadzenes mūziķim, kas pūš angļu ra
dziņu lejā,  ierakumā? Viņiem tur arī darba ir gana.  Es  viņus vi
sus labi redzu. Es  redzu seju rindas parterā un balkonā. Visi ko
risti dzied, un es pievienojos viņiem, atklādams, ka Guno man 
ir pilnīgi pa spēkam. Varbūt ir muļķīgi, ka sardzes vīrs, ar pīķi 
stāvēdams postenī, dzied, taču tas nepagalam nav muļķīgāks par 
jebkuru citu, kas dzied. Drāma vēršas plašumā. E s  jūtu karstu 
vēlēšanos nomest zemē pīķi vai arī ņemt cēlienā redzamāku



dalību. Kāpēc necils pilsētas sardzes vīrs —  piemēram, tas ar mel
no bikšu staru —  nevar pēkšņi pārtapt par varoni «Romeo un Džul
jetā»?  Vai arī kāpēc mēs, šķēpneši, nevaram uzņemties visas drā
mas vadīšanu un sākumam izbrīvēt skatuvi? Tad tik ietu jautrif  
Bet  kas notiktu, ja  mēs aizsūtītu direkcijai zīmīti, prasot, lai tā 
izsniedz mums katram piecas mārciņas,  un piedraudot, ka atteik
šanās gadī jumā mēs izbrīvēsim skatuvi, rau, ar šiem pašiem pī
ķiem? Galu galā operu mēs iznesām uz savām rokām. Vēl vai
rāk —  mēs nesām arī pīķus, un manējais bija man apnicis. Un 
tā pienāca b e i g a s . . .  Katrā ziņā pienāca beigas īstajai  operai — 
tai daļai, kurā piedalī jās šķēpneši, lai gan tur vēl kaut kas bija 
jāpadara  Romeo, Džuljetai un citiem nenozīmīgiem personāžiem. 
Mēs atgriežamies zemes dzīlēs, pa grīdu vilkdami piķus, metam 
noskumušajam, mazajam cilvēciņam melnos un dzeltenos triko 
un apcirptās parūkas, mazgājamies,  ģērbjamies,  saņemam naudu 
un dodamies dzert alu.

Tāda bija mana debija operā — tieši tāda un notika precīzi 
pirms desmit gadiem. Es  neko neesmu izdomājis,  es neko neesmu 
pārspīlējis un izskaistinājis,  tomēr neceru, ka man kāds noticēs.



r
ČĀRLZS ROBERTSS, 

kanādiešu rakstnieks

UZ PA SAU LES JUMTA

Sis aukstajiem vējiem brīvi pieejamais tuksnesis 
bi ja īsts pasaules jumts.  Margojošo zvaigžņu gaismā nelielie pa
kalni šķita vēl mazāki.  Sur tur varēja redzēt jūru, aiz kuras 
atkal sākās zeme. Visur gulēja vēja sapūstas un ar ledus kārtiņu 
pārvilktas sniega kupenas. Vējš ,  kas daudzas nedēļas auroja pār 
neaptverami plašajiem tuksneša klajumiem, pēkšņi bija pavisam 
noklusis. Bet  šis klusums neaprakstāmo aukstumu padarī ja vēl 
svelošāku.

No kreisās puses, kur tālumā neskaidri iezīmējās nelieli pa
kalni, atskanēja spalga skaņa un izgaisa tālē. Tur plīsa biezais 
ledus. Bi ja  dzirdama dobja rūkoņa un dīvaina ņirkstoņa. Pēc  tam 
atkal viss noklusa.

Tomēr tur, uz tuksnesīgā pasaules jumta,  no kura, kā likās, 
mūžības vējš visu bija aizslaucī j is,  mita apslēpta dzīvība. Pa 
labi no pakalniem, starp garajām,  gūzmās sadzī tajām ledus g a 
balu grēdām, smagā,  neveiklā gaitā lēni virzī jās kāds balts, sep
tiņas astoņas pēdas garš un četras pēdas augsts radījums, no 
vienas puses uz otru draudīgi grozīdams galvu, kas no augšas 
bija šaura un plakana. J a  būtu diena, nevis neskaidras zvaigžņu 
gaismas apmirdzēta nakts,  šī baltā radījuma purna galā tūdaļ 
varētu saredzēt melnu degunu, melnu lūpu svītru un mazas, nik
nas acis ar melniem plakstiņiem. Laiku pa laikam pacēlis galvu, 
zvērs iepleta nāsis un, ieklausīdamies klusumā, ievilka degunā 
gaisu. Tas  bija polārais lācis, vecs tēviņš, pārāk nemierīgs un 
plēsīgs, lai visu polāro ziemu nogulētu sniega alā.

No tāluma, no jūras puses, arī atskanēja kluss brīkšķis, it kā 
lūztu plāns ledus. Balta is  lācis šo troksni p a z i n a . . .  Lācis šo 
troksni gaidīja.  Tur roņi lauza savu āliņģu ledu, lai varētu ieelpot 
gaisu. Sie dīvainie āliņģi bija izkaisīti peldošajos ledus laukos, 
it kā tie būtu nepieciešami pašam okeānam, lai tas varētu savās 
milzu krūtīs ieelpot gaisu. Gluži kā sniega spoks lieliem, bet 
pavisam klusiem soļiem lācis virzī jās uz to pusi, no kuras bija 
atskanējis brīkšķis. Pēkšņi lācis pieplaka pie zemes un gandrīz 
pavisam nozuda. īstenībā lācis nesteigdamies, pavisam klusu,



joti uzmanīgi līda uz āliņģiem. Lāča kustības bija tik vieglas un 
nemanāmas,  viņš pats tik ļoti līdzinājās ledus gabalam, ka acs, 
kas viņu būtu pazaudējusi,  tikai ar lielām pūlēm spētu ieraudzīt 
no jauna.

Lācis  līda āliņģiem arvien tuvāk un tuvāk. Beidzot lācis iz
stiepās, sastinga nekustīgs un, uzlicis galvu uz pašas ledus grē
das malas,  ieraudzīja tumšās roņu kontūras, neskaidras kā ēnas;  
roņi bez mitas iznira no āliņģa, lai kaut mazu brīdi pagulētu uz



ledus. Pēc  pāris mirkļiem kāds no roņiem iešļūca atpakaļ ūdenī, 
bet cits neveikli t rausās tā vietā. Pieturoties tik stipram salam, 
roņiem savi āliņģi bija labi jāuzmana.  Citādi āliņģi aizsaltu un 
roņi zem biezā ledus aizietu bojā. Sie īsie brīži, kad roņi izrāpās 
uz pasaules jumta,  lai ieelpotu svaigu gaisu, viņu dzīvē bi ja 
visbīstamākie. Roņi parasti gulēja pie pašas al iņģa malas,  tur
klāt tas ronis, kas izpildīja sarga pienākumus, ar savām maig a
jām,  skadrajām acīm uzmanīgi raudzī jās ledus tuksnesī, kas ple
tās visapkārt.

Pēkšņi aiz sniega kupenām parādī jās kāds cilvēks. Cilvēks 
četrrāpus izlīda pa zemas būdas durvīm, pēc tam uzlēca kā jās  
un uzmanīgi pavērās apkārt. Viņa stiegrais,  spēcīgais augums 
bija ievīstīts zvērādās. Kad cilvēka mazās,  mirkšķinošās acis bija 
atbrīvojušas no dūmiem, ar ko bija pilns viņa mājoklis,  tās spēja 
iespiesties sal tajā,  migla ina jā  tumsā vēl dziļāk par lāča acīm. 
Cilvēks uzreiz sajuta,  ka vairs nav vēja, sajuta briesmīgo salu, 
un tāpēc viņa acīs iemirdzējās cerība. Cilvēku nebiedēja sals,  bet 
bads, kas apdraudēja mazo mītni. Kamēr trakoja vējš,  cilvēki bija 
apēduši visus produktu krājumus. Cilvēks līksmi apsveica auk
stumu, kas roņu āliņģu lielākai daļai būs licis pārklāties ar ledu. 
Tādās reizēs roņi veseliem bariem mēdza pulcēties pie neaizsa
lušajiem āliņģiem. Kādu brīdi cilvēks stāvēja nekustēdamies, rau
dzīdamies tālē un ieklausīdamies tāpat,  kā pirms brīža bija klau
sī j ies lācis. Arī cilvēks izdzirda klusus ledus lūšanas brīkšķus. 
Tai pašā brīdi cilvēks pagriezās un steidzīgi ielīda atpakaļ būdā.

Pēc neilga laika cilvēks atkal iznāca ārā. Aiz jostas tam bija 
garš nazis. Vienā rokā viņš turēja vecu Hudzonas līča sabied
rības musketi, otrā —  kaula šķēpu ar tērauda uzgali.  Pulveris 
un lodes maksāja pārāk dārgi, un viņš tos lika lietā tikai tad, 
ja  šķēps nebija t rāpīj is  mērķī. Cilvēks devās uz to pusi, no kuras 
bija dzirdama ledus brīkšķēšana. Viņš zināja āliņģi,  kas tur at 
radās,  un, kaut arī bija tumsa, cilvēks varēja to viegli atrast.  
Sākuma cilvēks gā ja ,  izslējies visā augumā, tikpat klusu kā lācis. 
Pēc  tam viņš nogūlās un lida pa sniegu, kamēr nonāca līdz ledus 
grēdas malai.  No turienes, uzmanīgi paskatīj ies,  viņš ieraudzīja 
roni, kas te izlēca no āliņģa,  te atkal iešļūca atpakaļ.

No šī brīža visas cilvēka kustības kļuva tik lēnas, ka bija tik 
tikko manāmas.  Cilvēks nenosala tikai tāpēc, ka bija ievīstījies 
zvērādās un viņa paša āda bija ieziesta ar taukiem. Turklāt ari 
medību satraukums lika asinīm dzīslās ritēt straujāk un viņu 
sildīja.  Cilvēks jau atradās šāviena attālumā no āliņģa, bet migla,  
kas bija ap viņu, neļāva labi notēmēt. Tāpēc cilvēks līda vēl 
tuvāk, paļaudamies uz savu iemīļoto ieroci — šķēpu, ar ko viņš 
spēja caurdurt pat biezo valzirga ādu.



Starp cilvēku un roni atradās vairs tikai zema ledus gūzmas 
mala un līdzena blīva ledus strēmele. B i ja  pienācis izšķirošais 
brīdis. J a  cilvēks pārrāptos pāri ledus krantij  un nolaistos lejā, 
viņš būtu no roņa tādā attālumā, no kāda jau varētu mest šķēpu. 
Viņš uzlēktu kā jās  un mestu šķēpu ātrāk, neka pats veiklākais 
ronis pagūtu nozust zem ūdens. Cilvēks gulēja nekustēdamies, 
bet tai pašā laikā visas viņa domas, visi nervi, visi muskuļi bija 
saspriegti līdz pēdējai iespējamībai.  Cilvēka acis gailēja gluži 
kā kvēlojošas ogles.

Tai pašā brīdī pāri visam tuksnesim sāka 1it spokaina gaisma. 
Gaisma bālēja un pazuda, pēc tam atkal parādījās,  krizdama 
lejup no aizkara, kas l īgojās debesīs un pēkšņi pārvērtās par 
milzīgu, apžilbinošu varavīksni,  kas zibēja kā vesels ducis mē
nešu. Trīs roņi, kas tai brīdī gulēja uz ledus, visi uzreiz izslēja 
gaisa galvas,  priecīgi apsveikdami gaismu. Cilvēks nevarēja sa 
valdīties un ari pacēla galvu. Bet,  atminēdamies savu mājokli,  
kur valdīja bads, viņš atkal paslēpās, baidīdamies, ka roņi virs 
ledus krants malas nepamana viņu. Lielais,  baltais lācis, kas 
gulēja āliņģa otrā pusē, arī pacēla acis. Gaisma lāci satrauca.  
Viņš zināja,  ka gaisma var izjaukt medības.

Pār is  mirkļu roņi gulēja nekustēdamies, izmantodami pēkšņo 
gaismu, lai apskatītu bezgalīgos ledus un sniega plašumus. Ne
kādu briesmu nemanījuši ,  roņi atkal sāka nirt ūdenī. Ledus, kas 
acumirkli pārklājā ūdens virsmu, katru reizi nobrīkšķēja,  kad roņi 
ienira. Kaut ari roņi bija uzmanīgi,  tie nepamanīja ne šauro lāča 
purnu ar melno degunu, kurš, slēpdamies aiz ledus gabala,  rau
dzījās uz tiem, ne pelēko zvērādu vīstokli, kas sedza cilvēka 
galvu.

Ziemeļblāzmas sudrabainā gaisma pēkšņi pārvērtās par ve
selu daudzkrāsainu staru kūli. Gluži kā milzīgu ērģeļu stabules 
šie stari sniedzās no horizonta gandrīz līdz zenītam un milzīgā 
ātrumā klusu pārvietojās no vienas puses uz otru, kļūdami te 
garāki,  te saraukdamies īsāki, te pēkšņi sadurdamies cits ar citu 
un tai pašā laikā ne brīdi nezaudēdami taisnas l īni jas veidu. 
Mirdzēdama bezgalīgajā debesu velvē, zaļā krāsa pārvērtās sārtā,  
tad maigā safīra krāsā, uguns krāsā un pēc tam brīnišķā mēļā. 
Tikmēr cilvēks, baidīdamies nosalt,  aizvilkās mazliet atpakaļ un 
sāka ātri, bez trokšņa saliekties un izslieties taisns, lai liktu 
kaut cik straujāk ritēt savām asinīm. Bet lācis, cerēdams, ka šī 
gaisma,  kas mainī jās bez mitas,  būs roņus apmulsinājusi,  no
šļūca pār Iedus grēdas malu un nozuda ledus spraugā. Spi lgtās 
un žilbinošās debesu gaismas dēļ lācis pievirzījās roņiem par 
desmit pēdām tuvāk nekā viņa sāncensis —  cilvēks. Tai pašā 
brīdī cilvēks paraudzījās pār ledus krants malu. Viņa asais ska



tiens aizdomu pilns vērās uz spraugu, kur bija paslēpies lācis. 
Kas tur slēpjas starp purpursārtajām ēnām? N ē . . .  tas vienkārši 
ir bij is redzes māns.  Vai gan brīnums, ja  burvestigajā ziemeļ
blāzmas gaismā redz spokus? Cilvēka skadrās acis atkal sāka 
lūkoties uz roņiem.

Kaut ari šautenes lādiņi bija dārgi, cilvēks tomēr jau sāka 
pārdomāt, vai neķerties pie šautenes, kad pēkšņi debesu ilumi
nāci ja izgaisa, gluži kā to kāds būtu noslaucī j is ar roku. P ā r 
maina bija tik strauja,  ka pāris mirkļu šķita, it kā visa pasaule 
būtu iegrimusi necaurredzamā tumsībā.

Izmantodams tumsu, cilvēks ātri un bez trokšņa, kā pantera 
pārslīdēja pāri ledus grēdas malai un atradās lejā,  soļu divpa
dsmit no tās vietas, kur gulēja roņi. Viņš pacēla roku ar šķēpu 
un gaidī ja,  kamēr viņa acis pieradīs pie nespodrās margojošo 
zvaigžņu gaismas.  Kad visi viņa muskuļi bija saspringuši līdz 
pēdējai iespējai, cilvēks izdzirda vai, pareizāk sakot, sajuta pe
lēkajā miglā kāda milzīga radījuma kustību. Tūdaļ arī atskanēja 
ķepurošanās, ūdens šļakstu, izmisuma pilnas cīņas troksnis un 
aizsmacis kliedziens, kas l īdzinājās riešanai.  Cilvēks ļoti labi at
cerējās,  ka pirms gaismas apdzišanas uz ledus bija trīs roņi. 
Viņš skaidri sadzirdēja,  ka divi roņi izglābās. Kas gan bija uz
klupis t reša jam? Ar meža zvēra niknumu, kuram atņemts laupī
jums, cilvēks palēca divus soļus uz leju. Taču tur viņam va ja
dzēja apstāties, jo nebija zināms, kas stāv viņa priekšā. Asinis 
cilvēka dzīslās sastinga.  Aukstums apņēma viņa ķermeni. Taču 
cilvēks nesajuta aukstumu, nebaidījās no tā. Cilvēks zināja vie
nīgi to, ka tur tumsā atrodas ienaidnieks.

Rau, atkal no augšas atmirdzēja g a i s m a . . .  ziemeļblāzmas 
sudrabotā gaisma! Tā atspīdēja tikpat pēkšņi un noslēpumaini,  kā 
bija nozudusi.

Tieši pie paša āliņģa malas,  pārlicis pār beigto roni, stāvēja 
lācis ar gaisā paceltu asiņainu ķepu, atvērtu rīkli un nikni rau
dzījās uz cilvēku.

Ne brīdi nekavēdamies, cilvēks meta šķēpu. Šķēps lidoja tieši 
uz mērķi. Taču lācis pacēla ķepu, lai atvairītu sitienu. Lācis no
kavējās un tikai mazdrusciņ novirzī ja šķēpu. Tas  t rāpīja,  tomēr 
ne tajā vietā, kur bija vajadzīgs.  Šķēps dziļi ieurbās bal ta jā  ķer
menī, taču lāci nenogal ināja.  Nikni rēkdams, lācis šķēpu izrāva 
no brūces un metās cilvēkam virsū.

Pretinieki atradās divpadsmit soļu viens no otra. Tos apmir
dzēja līgano zaļo, sarkano un zeltaino staru gaisma.  Cilvēks 
droši raudzījās lācim pretī. Vienā mirklī viņš norāva no rokām 
ar siksniņām pie piedurknēm piesietos cimdus. Pacēlis smago



šauteni pie pleca, cilvēks mierīgi un aukstasinīgi notēmēja.  At
skanēja apdullinošs — gluži kā maza lielgabala šāviens. Pašā  
stobra galā pacēlās gaisā blīvs dūmu mākonis.

Pinkainais milzenis izslējās pakaļkājās un, plaši atvēris rīkli, 
metās uz priekšu. Cilvēks atlēca sāņus, tomēr izvairīties nepa
guva. Milzīgā ķetna aizsniedza viņu un notrieca no kā jām.  Lācis 
uzgāzās cilvēkam virsū. Taču tūdaļ zvērs apvēlās uz muguras un 
izstiepies sastinga uz ledus.

Cilvēks uzlēca kā jās  un nopurinājās.  Kad viņš vilka rokās 
cimdus, viņa tumšajā sejā mirdzēja gaviles. Cilvēks pasmaidīja 
platu muti, atzinīgi papliķēja savu Hudzonas līča sabiedrības šau
teni, pagriežas un raidī ja uz savas mītnes pusi skaļu, drosmes 
pilnu saucienu.



REJS BREDBERIJS,

amerikāņu rakstnieks

VISLABĀKAIS LAIKS

«Tas bi ja vislabākais no laikiem, tas bija visslik
tākais no laikiem: tas bi ja gudrības gadsimts,  tas bi ja muļķības 
g a d s i m t s . . .  tie bija Gaismas gadi, tie bija Tumsības g a d i . . .  
mums viss bija priekšā, mums nekas nebija p r i e k š ā . . . »

B i j a  1929. gada vasara Grīntaunā, I l inoisas štatā,  un man, 
Daglasam Spouldingam, nule bija apritēj is divpadsmitais gads. 
Vasar as  tveices apskurbušajā pilsētā, kurā nebija ne labi, ne 
slikti, tikai karsts,  karsts,  zēni visās malās,  pielipuši pie suņiem, 
un suņi uz zēniem kā spilveniem gulēja zem kokiem un koki 
a i jā ja  viņus, ar lapotni dvesdami bezcerīgo: «Vairs Nekas Nekur 
Nenotiks.» Nekas pilsētā nekustējās,  vienīgi lāses,  kas pilēja no 
milzīga, kūstoša ledus blāķa šķirsta lieluma dzelzslietu t irgotavas 
skatlogā.  Un nebija neviena auksta cilvēka, vienīgi mis Frost- 
baita,  ceļojošā iluzionista asistente, kas bi ja iespiesta šajā blāķī 
viņas augumam atbilstošā iedobumā. Jau trešo dienu viņa tā 
gulēja,  nodota vispārējai apskatei,  un trešo dienu, ļaudis apgal
voja,  viņa ne elpoja,  ne ēda, ne runāja.  Nerunāšana,  kā man 
šķita, sievietei droši vien sagādā nežēlīgas mocības.

Un tomēr pašā šai gara jā ,  gaidpilnajā dienasvidū kaut kas 
n o t i k a .  Suns piepeši atgrūda mani un ausīdamies apsēdās, 
mēle tam nokārās kā nevīžīgi sasietas sarkanas kaklasaites gals,  
bet brūnās acis stingi vērās tālē. Kaut kur pie depo starp kvē
lojošām lokomotīves izdedžu kaudzēm, cienīgi pūzdams, no kar
stās,  alvotās rīkles kliedzienus izgrūzdams, griezīgas žvadzoņas 
viļņa apņemts, s tac i jā iebrauca vilciens. No vilciena izkāpa cil
vēks. Un es, nostiepies zemē pie ieejas vectēva mā jas  pagrabā,  
izdzirdu tālus soļus, tie tuvojās un sastinga pie paziņojuma «Uz
turs un pajumte».  Pavēris acis, es ieraudzīju, ka viņš dodas pa 
kāpnītēm augšā,  —  līgojošs niedres spieķis, ceļasoma, gari, kas
taņbrūni,  iesirmi mati, zīdainas ūsas un ķīļbārdiņa, un viņu 
apņēma laipnības oreols itin kā bars putnu. Uz lieveņa viņš 
apstājās ,  lai pārlaistu skatienu Grīntaunai.

Varbūt  tālumā viņš sadzirdēja bišu sanoņu no frizētavas, kurā 
misters Vineskijs ,  kas drīz vien kļūs par viņa ienaidnieku, gaiš



reģa izskatā cirpa pinkainas galvas un ducināja elektrisko ma 
šīnu. Varbūt viņš sadzirdēja, kā tālumā jau patukšajā biblio
tēkā pa trauslaj iem saulstariem lejup slīd zeltīti putekļi, bet 
kaktā kāds čirkstina un klaudzina un atkal un atkal čirkstina ar 
rakstāmspalvu: klusējoša sieviete gluži kā alā ieslodzīta liela, 
vientuļa pele. Arī viņa ieies šā svešā cilvēka dzīvē. Iespējams, 
ka viņš tik tiešām sadzirdēja to, kam bija lemts kļūt par daļu 
no viņa dzīves. Bet  pagaidām svešinieks novērsās no savas Nā
kotnes un ieraudzīja Tagadni —  mani, ieraudzīja,  ka mēs abi ar 
Suni, augšā paslējušies,  uzlūkojam viņu — viesi no Pagātnes.

—  Dikenss! —  Viņš sveikdams pavēcināja roku. — Mani 
sauc Čārlzs Dikenss!

Durvis aizcirtās.  Viņš bi ja jau iekšā kopā ar vecomāti un 
rakstī jās mītnieku grāmatā,  kad arī es aizcirtu durvis un, elpu 
aizturējis,  blenzu uz vārdu, ko viņš tik skaidri vilka uz papīra.

—  Čārlzs Dikenss, — vecāmāte,  visā savā mūžā neizlasījusi 
nevienu grāmatu, burtoja slīpo rakstu. —  Skaists vārds!

—  Skaists?!  —  es izsaucos. — Sasper mani pērkons! Tas ir 
slavens vārds. Taču es biju pārliecināts . . .

—  J ā ?  — Atbraucējs,  viņš bija tuvu sešdesmitiem, pagriezās, 
un es ieraudzīju viņa acis, tikpat laipnas kā Sunim.

—  Es  domāju, ka jūs  . . .
—  Esat  miris! — Čārlzs Dikenss iesmējās.  —  Nekā tamlīdzīga! 

Sveiks un vesels! Esmu neizsakāmi priecīgs, sastapdams šeit la 
sītāju,  cienītāju un lietpratēju!

Un mēs jau dodamies pa kāpnēm augšup, vecāmāte nes tīru 
gultas veļu, es nesu ceļasomu, bet mums pretī nevis nāk, bet 
peld — nevis cilvēks, bet kuģis:  mans vectēvs.

— Vectēv, —  es sacī ju,  sagatavojies ieraudzīt viņa apju
kumu, —  iepazīsties ar misteru Čārlzu Dikensu!

Vectēvs paspieda un pakratī ja atbraucēja roku.
—  Nikolasa Niklbija draugi ir arī mani draugi!
Misters Dikenss apjuka no tādiem uzplūdiem, taču, tūdaļ 

atguvies,  paklanī jās,  sacī ja:  «Pateicos,  ser,» — un devās tālāk 
pa kāpnēm augšup, bet vectēvs pamirkšķināja,  ieknieba man vaigā 
un uzvedās tā, ka mute man palika vaļā.

Kamēr vecāmāte rosī jās pa istabu, kas bija ierādīta misteram 
Dikensam, viņš novilka smago ziemas mētelim līdzīgo apģērba 
gabalu un pamāja uz ceļasomas pusi.

— Noliec vienalga kur, Mazuli!  Vai tev nekas nebūs pretī, ja  
es saukšu tevi par Mazuli? Ai, ai, Mazuli,  es, liekas, kaut kur 
esmu nogrūdis piezīmju bloku un zīmuli! Vai tu nevarētu . . .

— Varu! — Un es acumirklī biju atpakaļ ar lētu piezīmju 
bloku un «Taikonderogu Nr. 2» rokā.



Misters Dikenss lēni griezās  apkart ,  aplūkodams griestus,  pa 
kuriem skra idelēja spoži saules vizuļi.

— Ceļā es biju divas  nakt is  un divas  dienas,  un  ceļā man 
nobrieda iecere. Bast ī l i jas  diena — vai esi par to ko dzirdējis,  
Mazuli? Bast ī l i jas  d ienas  pr iekšvakarā j aunaj a i  g rā m a ta i  j ād o 
das  jūrā.  Mazuli ,  vai tu nepalīdzēsi  m an  uzlauzt  revolūci jas doka 
aizs lēgus? P a l ī d z ē s i ?



Es nolaizīju zīmuli.
—  Lapaspuses augšā:  nosaukums. Nosaukums. Nosaukums. — 

Acis aizvēris, vaigu rīvēdams, viņš iegrima domās. —  Mazuli, 
va jadzīgs labs, nenodeldēts nosaukums romānam, kura darbība 
risinās gan Londonā, gan Parīzē . . .

— Stā . . . ,  —  es iedrošinājos sākt.
— Nu?
—  Stāsts,  —  es turpināju.
Nepacietīgs:
— Nu, nu?
— Stāsts par divām pilsētām?
— Kā naglai uz galvas!  Mem, tas ir visgudrākais zēns!
Vecāmāte paskatī jās uz mani kā uz svešinieku, tad uzčubi

nā ja un uzbužināja spilvenu.
—  Raksti,  Mazuli ,  — misters Dikenss sacī ja,  — raksti,  kamēr 

neesi aizmirsis:  «Stāsts  par divām pilsētām». Un tagad lapas
puses vidū: «Pirmā grāmata — «Dzīvei atgrieztais». Pirmā no
daļa — «Laiks».»

Es  uzrakstīju. Vecāmāte nolika tīrus, rožainus dvieļus. Mis
ters Dikenss piemiedza acis, nodūca kaut ko, pagriezās un dzie
došā balsī ierunājās:

— «Tas bija vislabākais no laikiem, tas bija vissliktākais no 
laikiem; tas bija gudrības gadsimts,  tas bi ja muļķības gadsimts;  
tas bija ticības laikmets, tas bija neticības laikmets;  tie bija Gais
mas gadi, tie bi ja Tumsības gadi; tas bi ja cerību pavasaris,  tā 
bija izmisuma . . . »

—  Ak, kungs, — vecāmāte sacī ja,  — cik s k a i s t i  jūs ru
nājat !

— Mem . . .  — Autors pateicībā pamāja  ar galvu. — Mazuli, 
kur es paliku?

—  Izmisuma ziema, — es atbildēju.

Kad es ienācu, visi jau sēdēja pie galda, rokas man bija 
mitras,  mati mikli un saglausti .

—  J ā  gan . . .  — Vecāmāte nolika uz galda trauku ar ceptu 
cāli. —  Sen tu nebiji kavējis ēšanu.

— J a  vien jūs  zinātu! —  es iesaucos. — Kur tik es neesmu 
šodien pabij is:  Luvras diližanss uz Luvras ceļa! Parīze!  Mēs 
tik daudz izceļojāmies, ka pat roka gluži stīva kļuvusi.

— Parīze? Luvra? Roka stīva? — Iemītnieki blenza mani.
— Viņš grib teikt, ka ar misteru Dikensu, —  vectēvs pa

skaidroja.
— Ar Dikensu? — frizieris un galvenais īrnieks misters Vi- 

neski js pārjautāja.



— Mēs uzskatām to par lielu godu, — vectēvs lepni grieza 
savu tiesu cāļa,  — ka mūsu mājā  apmeties rakstnieks, kas sāk 
jaunu grāmatu, un Daglass  ir viņa sekretārs.  Vai nav tiesa, Dag?

—  Mēs strādājām visu dienu, paveicām ceturto daļu, —  es
sacī ju.

—  Dikenss! — misters Vineski js iesaucās. —  Blēņas,  nav 
iespējams, ka jūs  būtu noticējis . . .

— E s  ticu tam, —  vectēvs viņu pārtrauca, — ko saka man 
cilvēks, kamēr viņš nav teicis ko citu. Tad es ticēšu tam citam.

— Viltvārdis,  — frizieris norūca.
—  Cilvēks, — vectēvs sacī ja.  —  Mūsu mājā  ieradies cienī

ja m s cilvēks. Viņš teica, ka esot Dikenss. Tas ir viņa vārds, citu 
es nezinu. Viņš liek saprast,  ka raksta grāmatu. E s  eju garām 
viņa durvīm, ielūkojos istabā —  jā,  viņš tik tiešām raksta grā
matu. Vai man vajadzētu aizliegt, ko? Kad ir skaidri redzams, 
ka viņš jūt  n e p i e c i e š a m ī b u  uzrakstīt šo grāmatu . . .

— «Stāstu par divām pilsētām», —  es pateicu priekšā.
— «Stāstu par divām pilsētām», —  vectēvs turpināja.  —  Ne

kad nejautāj iet  rakstniekam, vienalga,  kādam, kāpēc viņš raksta, 
kālab raksta, no kurienes viņš ieradies un kurp dosies. Pienāks 
laiks, viņš pats pateiks.

— Vai jūs šeit esat pie pilna prāta vai ne? —  misters Vines
kijs norūca.

—  Cst! — vecāmāte apsauca.
J o  lejā bija nokāpis, ēdamistabas durvīs parādīj ies un pie 

ēdamgalda pienācis viņš, cilvēks ar gariem matiem, ķīļbārdiņu, 
zīdainām ūsām, un viņš pamāja un pasmaidīja,  it kā viņa priekšā 
būtu auditorija,  bet viņš — lektors. Vectēvs piecēlās un laipnā, 
vēlīgā balsī paziņoja:

—  Lēdi jas un džentlmeņi, tas ir mūsu jaunais iemītnieks un, 
mēs ceram, arī draugs — misters Čārlzs Dikenss. Mister Dikens, 
cienītais kungs, laipni lūdzam!

. . .  Ak vai, nu tik sāksies jauka dzīve!
Neviena diena nepagāja,  kad es nebūtu ieradies pie mistera 

Dikensa un nepavadītu pie viņa pusi rīta cēliena, bet viņš dik
tēja,  un mēs ceļojām no Parīzes uz Londonu, atpakaļ uz Parīzi,  
pieturēdami vienīgi, lai pabrokastotu un iedzertu limonādi, bet, 
notiesājuši sviestmaizes ar ceptām olām, — atkal devāmies uz 
Londonu, un es, mistera C. Dikensa sekretārs Grīntaunā, Ilinoi- 
sas štatā, biju laimīgs, jo taču mans sapnis,  kad izaugšu liels, 
bija kļūt par rakstnieku un nu es ar labāko no tiem izdibinu lielo 
noslēpumu.

Vienīgi frizieris misters Vineski js  sagādāja  man raizes, mis
ters Vineskijs,  mans labākais draugs, mans varonis,  par kura



darbu es patiesi sa jūsminājos,  tēlnieks vārda tiešajā nozīmē. P a 
rasti pusi vasaras es pavadīju pie viņa frizētavā, skatīdamies, 
kā viņš gatavos neglīteņus pārvērš daiļos prinčos, — tāds meis
tars viņš bija. Toties tagad,  liekas, es biju tik dziļi ieskatīj ies 
Londonā un Parīzē,  ka aizmirsu priecāties par misteru Vineskiju 
un viņa brīnumiem. Un misters Vineski js —  tagad es to sa
protu — ik vakaru, mājās  pārnācis,  sastapa pie galda šo ga r
mataino rakstnieķeli,  kam sen bija laiks apcirpties, un turpat 
sēdēju arī es, skatīdamies misterā Dikensā tā, it kā es būtu Suns,  
bet viņš —  Dievs.

Un tā reiz, kad bija pagājis  kāds mēnesis,  kopš mēs sākām 
«Stāstu par divām pilsētām», misters Vineski js  pusdienu laikā 
pielēca negaidot kājās un, ar pirkstu norādīdams uz misteru 
Dikensu, sacī ja:

— Cienīts kungs, jūs esat krāpnieks un nelietis! Jūs  neesat 
nekāds Čārlzs Dikenss. Man domāt — jūs  esat Sarkanais  Džo 
Paiks no Vilkisboro un jūs meklē policija par viltojumiem, vai arī 
jūs esat Bils Hammers no Hornbilas,  Arkanzasas štata,  un jūs 
meklē par pretīgām nekrietnībām un sīkām zādzībām Uskaluzā.  
Taču, lai arī kas un kāds jūs būtu, jūs  jaucat  šim zēnam galvu 
un ņirgājat ies par mūsu uzticēšanos, es dodu jums divdesmit čet
ras stundas laika, lai jūs aizvāktos no šīs pilsētas, citādi es ata i 
cināšu polici jas šefu un lūgšu, lai viņš padomā, ko ar jums darīt. 
Vai nu es, vai jūs,  cienīts kungs, vienam no mums šīs mājas 
jā ats tā j !  Piedodiet man, Spouldingu vecomāt un vecotēv, bet klu
sēt es nevaru! Man apnicis klausīties, kā tiek rakstīti romāni,  kas 
sarakstīti  pirms piecdesmit gadiem! Ej iet  prom no galda, citādi 
es iesitīšu jums pa seju!

— Mister Vineskij !  — celdamies satraukts iesaucās vectēvs.
—  Cienī jamais kungs, — arī celdamies, mierīgi ierunājās 

Čārlzs Dikenss, —  misteram Vineski jam ir taisnība. Rādās,  pie
nācis laiks man iet prom, jo es acīmredzot esmu izmantojis vis
pārējo pacietību, pretimnākšanu un labvēlību.

—  Mister Dikens! — es iekliedzos.
Taču, iekams es spēju viņu apturēt, viņš jau bija augšā un 

aizcirtis durvis, un visi sēdēja kā apdulluši, bet misters Vineski js 
apjucis knibinājās šķīvī.

Es  uzgāju augšā un pieklauvēju pie durvīm, bet tās bija aiz
bultētas.  Misters Dikenss bi ja savā istabā, taču negribēja atsauk
ties, lai arī cik ilgi es klauvēju.

Vēlu vakarā misters Vineski js izgāja uz ilgāku laiku pastai
gāties, nevienam nepateicis, uz kurieni.

—  Kaut es izčibētu, —  es sacī ju,  iziedams uz lieveņa mājas



priekšā un sastapdams tur vectēvu, kas sēdēja viens un kūpināja 
pīpi. — Sauciet  namdari!  Viss ir sabrucis.

Vectēvs neko neatbildēja,  ilgi klusēdams pīpēja, pēdīgi uz
ņēma valodu:

— Tev pašam vajadzēs būt par savu namdari,  Dag!
— Kā lai to saprot?
— Cīņas karstumā tu esi pārmeties no viena ģenerāļa pie 

otra, un pašlaik viens no ģenerāļiem ir noskumis. Diez vai viņš 
zina, k ā p ē c  ir noskumis, taču noteikti noskumis un apvainots.

— Tas tik ir joks!  — Izmisumā es pašūpoju galvu. —  Taču 
pašreiz es esmu ar mieru Vineskiju ienīst.

— Nevajag!  Tu uzslaucīj i  matus no grīdas dēļiem viņa fri
zētavā. Tagad tu asini zīmuļus neapcirptam romānistam. Misters 
Vineskijs? Viņam nav ne sievas, ne ģimenes, ir tikai darbs. Cil
vēkam bez bērniem, vai viņš to apjauš vai ne, ir va jadzīgs vēl 
kāds uz pasaules.  Bet  tu tiki no viņa aizrauts prom, Dag.

— Es  . . .  —  Un es sastomījos,  un pēkšņi acis man vairs lāgā 
nerādīja.  — Rīt es nomazgāšu frizētavas logus.

Vectēvs lēni pamāja.
—  Es  zinu, tu to izdarīsi,  dēliņ! Izdarīsi!
Naktī es nevarēju aizmigt.  Pilsētas pulkstenis nosita divpa

dsmit, tad vienu, pēc tam divi un pēdīgi trīs. Te es izdzirdēju 
klusas raudas un izgāju gaitenī, lai paklausītos pie mūsu īrnieka 
durvīm.

— Mister Dikens? —  Es  paraustīju durvis. Tās nebija aiz
bultētas.

Joprojām bija dzirdamas raudas,  kuras it kā apslāpēja pie 
mutes piespiestas abas rokas.

— Mister Dikens? —  Es  uzdrošinājos atvērt durvis.
Viņš gulēja,  mēness gaismas apspīdēts, — asaras rit no acīm, 

plaši ieplestās acis veras griestos, —  viņš gulēja nekustēdamies.
—  Mister Dikens?
—  Seit tāda nav, — viņš sacī ja.  Viņa galva pasvērās no 

vienas puses uz otru. —  Tāda šai istabā, šai gultā, šai pasaulē 
nav.

— Jūs,  — es sacī ju. — Jū s  esat Cārl i j s  Dikenss.
— Tev vajadzētu saprast,  —  viņš teica gandrīz vai mierīgi, 

balsi j  mazliet aizlūstot, —  ka pulkstenis ir jau trīs no rīta.
—  Es  zinu tikai vienu, — es sacī ju. — Katru dienu es re

dzēju, kā jūs  rakstāt.  Katru nakti es dzirdēju, kā jūs runājat.
— Tiesa kas tiesa.
— Un jūs  beidzat vienu grāmatu, pēc tam sākat otru, un 

jums ir kaligrāfisks rokraksts.
— Tā tas ir. — Viņš pamāja.  — Jā ,  jā,  tā tas ir.



—  Nu! — Es  apgāju apkārt gultai. —  Tad kālabad jums 
nožēlot un bēdāties, jums, pasaulslavenam rakstniekam?

—  Tu zini un es zinu, ka es esmu misters Nekas no Nekurie
nes, ceļā uz mūžību, ar izdzisušu lukturi un bez nevienas sveces.

—  Pie joda!  — es sacī ju un devos uz durvīm. Es  noskaitos 
par to, ka viņš izstājas no spēles. Sabojāt  tik brīnumjauku va
saru! —  Ar labu nakti! —  Es  noklaudzināju durvju rokturi.

— Pagaidi !
Sai baisajā,  klusajā kliedzienā jautās tik daudz skumju, g a n 

drīz vai sāpju, ka es nolaidu roku, tomēr apkārt neapgriezos.
—  Mazuli!  —  sacī ja  vecais vīrs, kas gulēja gultā.
— Nu? — es saīdzis atsaucos.
— Nomierināsimies! Apsēdies!
Es  lēni apsēdos uz neliela krēsliņa naktsskapītim blakus.
— Parunāj ies ar mani,  Mazuli!
— Ak kungs, tri jos . . .
— . . .  no rīta, tieši tā. Vispretīgākais brīdis diennakti. Saul

riets tālu aiz muguras,  bet līdz saullēktam desmit tūkstošu jūdžu. 
Tādā nostundā cilvēkam ir vajadzīgi draugi. Mazuli,  draudziņ, 
parunājies ar mani,  pajautā kaut ko!

—  Ko lai es jums jautāju?
— Manuprāt,  tu zini.
Es  padomāju,  nopūtos.
— Labi.  K a s  jūs  esat?
Mirkli viņš pagalam rimti gulēja gultā, tad, ar nemanāmo, 

garo deguna galiņu satausti j is  griestos vajadzīgos vārdus, sacī ja:
—  E s  esmu cilvēks, kas nav izaudzis līdz savam sapnim.
— Ko tas nozīmē?
—  Tas nozīmē, Dag,  ka jaunībā es darināju drēbes savam 

augumam par lielu. Un tā es arī neizaugu līdz labākajam uzval
kam, kas karā jās  manā kambarī.  Es  nekļuvu tas, par ko gribēju 
kļūt.

Tagad arī es pierimu.
— Bet  par ko jūs sapņojāt  kļūt?
— Par  rakstnieku.
—  Vai jūs mēģinājāt? — es jautāju.
— Mēģināju?  — viņš iesaucās, bezmaz izplūzdams nepiedie

nīgos, mežonīgos smieklos. —  M ē ģ i n ā j u . . .  — Viņš saņēmās.
—  Svētā dievmāte, tev, dēliņ, vajadzētu redzēt, cik daudz sie
kalu, tintes un sviedru tika iztērēts! Es  izlietoju tonnām tintes, 
aprakstī ju kaudzi papīra, drumslās sasitu sešus dučus rakstām
mašīnu, sagrauzu un uzasināju divdesmit tūkstošu mīksto «Tai- 
konderogas» zīmuļu.

—  Ak vai!



—  Tieši tā: «Ak vai!»
— Un ko jūs rakstī jāt?
— Ko tik es nerakstī ju!  Poēmas.  Esejas.  Traģēdijas.  Farsus.  

Stāstus.  Romānus. Tūkstoš vārdu dienā, puis, ik dienas trīsdes
mit gadu no vietas —  nepagāja ne diena, kad es nebūtu rakstī j is 
un mocīj is papīru. Mil joniem vārdu no manas spalvas galiņa 
pārgā ja uz papīra, bet no papīra uz vēderaino krāsni.

—  Jūs  visu sadedzinājāt!
— Bet ko citu man vajadzēja darīt, Dag?  Aplīmēt sienas? 

Likt ielāpus uz apakšbiksēm? Mani skribelējumi nekur nederēja.
— Tas  nevarēja būt!
—  Nevarēja,  tomēr bija. Nevis «puslīdz», nevis «var iztikt». 

Bet  tieši kaķim zem astes. To zināja draugi, to zināja redaktori, 
to zināja skolotāji,  to zināja izdevēji, un kādā neparastā,  jaukā 
dienā ap pulksten četriem, kad man apritēja piecdesmit gadu, to 
ieraudzīju pat es.

—  Nav taču iespējams rakstīt  trīsdesmit gadu un ne reizi 
n e . . .

—  . . . t r ā p ī t  ī s ta jā  vietā? Neuztaustīt slepenu stīgu? Skaties 
vērīgāk, Dag,  skaties labi ilgi —  tu redzi neparasti talantīgu, 
brīnumapdāvinātu cilvēku, gadusimteņos vienīgo cilvēku, kas uz
rakstī j is uz papīra piecus mil jonus vārdu un nav radīj is neviena, 
kas būtu spējis uzslieties uz savām vārajām pakaļkājām un 
iesaukties: «Eurēka! Atradu!»

—  Un jūs neesat iespiedis n e v i e n u  stāstu?
—  Pat  divas rindas garu joku ne. Pat  avīžu dzejolīti ne, 

kura mūžs ir īss. P a t  sludinājumu ne: «Meklēju . . . »  Neticami, 
vai ne? Būt tik neiedomājami garlaicīgam,  tik aplam neapdāvinā
tam, ka tavi vārdi neizraisa ne smiekliņu, ne asaras,  ne aizvai
nojumu, ne dusmas. Patiešām —  no sirds jūsu: retais eksemplārs. 
Es  esmu uzcēlis pieminekli niecībai uz plūstošām smiltīm. Un zini, 
ko es izdarīju tai dienā, kad atklāju,  ka no manis nekad neiznāks 
rakstnieks? Es  nogalināju pats sevi.

—  Nogalinājāt?
— Katrā ziņā rakstnieķeli,  kas manī mita. Es  paņēmu līdzi 

visu garā ceļojumā pa dzelzceļu, apsēdos uz vaļējās pēdējā — 
smēķētāju vagona platformas, un manu manuskriptu driskās aiz
lidoja kā izbiedēti putni. Romānu es izkaisīju pa Nebrasku, poē
mas Homēra garā izmētāju pa Ziemeļdakotu, ar mīlas sonetiem 
nobārstī ju Dienviddakotu. Ese jas  es atstāju Aidahas štatā Klīr- 
springas viesnīcas «Harvey», vīriešu istabā. Tīrumi un pļavas pa
zīst manu prozu. Lielisks mēslojums; droši vien pēc mana brau
ciena tur ir nepieredzētas kukurūzas ražas.  Sai gara jā  vasaras 
ceļojumā es vedu līdzi divas ceļasomas savas paša dvēseles un



pienācīgi novērtēju savu nekam nederīgo «es». Kad es sasniedzu 
tālo gala staci ju,  ceļasomas bija tukšas, daudz bija izdzerts, maz 
apēsts, ne mazums izliets asaru vientuļajā kupejā, toties es biju 
izmetis visus enkurus, visu nedzīvo kravu, visus sapņus. Gaita 
kļuva lēnāka, tvaiks izlaists, un es, paldies dievam, beidzu ceļo
jumu ar mieru un paļāvību sirdī. It kā es būtu no jauna nācis 
pasaulē. Ko es tādu biju izdarī j is? Es  biju pārsta igā jis  zemi un 
piemētājis to ar papīriem; atkritumu aizvācējiem ar asa jām kū
jā m  uzdevis darbu līdz pastarai dienai. Un tomēr es sev sacī ju:  
«Pag,  kas tad galu galā noticis? E s . . .  es esmu cits cilvēks.»

To. visu viņš redzēja uz griestiem un es arī redzēju — gluži 
kā kinofilmu uz sienas mēness naktī.

Misters Dikenss turpināja.
—  «Es  esmu cits cilvēks,» — es sev sacī ju,  un, kad, garajai  

vasarai  —  atpestīšanas un necerētas atdzimšanas vasarai  bei
dzoties, izkāpu no vilciena, es palūkojos mušu notraipītajā spo
gulī Svītvoteras staci jā,  Misūri štatā,  — mana bārda, divus mē
nešus neskūta, bi ja ataugusi un mati pastiepušies garāki,  es 
izvilku manikīra šķērītes, un mana roka ņēmās veikt to, ko tai 
lika kāda slepena balss. Roka cirpa un grieza bārdu, a tstāja ķīlīti, 
a ts tāja  ūsas, pēc tam es visu palaboju ar bārdas nazi, ielūkojos 
pats sevī, pakāpos atpakaļ un klusu sacī ju:  «Cārli j  Dikens, vai 
tas esat jūs?»

Cilvēks gultā,  visu atcerēdamies, klusu iesmējās.
—  Jā ,  jā ,  puis, tā arī es pateicu: «Cārli j ,» saku, «mister 

Dikens, vai tiešām tas esat jūs?» E s  pats sev pamāju un izsau
cos: «Bet  kas tad cits, kas c i t s ,  sasper mani pērkons? Cienīts 
kungs, palaidiet, es steidzos uz svarīgu lekciju!» Un es atgāju 
sānis,  un es devos uz pilsētu, un es zināju tagad, kas es esmu, 
un man pat sametās karsts,  iedomājot, ko es vēl varu veikt savā 
jau na jā  dzīvē, cik daudz darba — un kāda darba! —  man ir 
priekšā. J ā ,  jā ,  Mazuli ,  šī doma kaut kur bija briedusi! Acīm
redzot visus šos gadus, kamēr es rakstī ju un riju sakāves rūgtās 
pilulas, mana vecā, labā zemapziņa bi ja skandinājusi :  «Sa tu 
ries! Viss var sagrozīties pagalam draņķīgi,  taču pēdējā brīdī es 
tevi izpestīšu.» Un iespējams, ka mani izglāba tieši tas, kas a g 
rāk grūda postā. Cieņa pret vecākajiem rakstniecības laukā. Ak 
dievs, Mazuli,  es rīšus apriju Tolstoju, es aizrāvos ar Dostojevski;  
Henrijs  Džeimss bi ja man dzīres, Mopasāns — pamatīgas bro
kastis,  Flobērs —  vīns un cālis brīvā dabā! Iespējams, ka es 
pārāk daudz lasīju un pārlieku zemojos dievu priekšā. Bet,  kad 
mani darbi bi ja pagaisuši,  palika viņu darbs. Pēkšņi izrādījās,  
ka es n e s p ē j u  aizmirst viņu grāmatas,  Mazuli!

— Nespējāt? . . .



—  Iedomājies,  es nespēju aizmirst ne rindiņu, ne vārdu no 
rindkopām un veselām grāmatām,  kādas jebkad bija sl īdējušas 
manu alkatīgo, visaptverošo acu priekšā.

— Fotogrāfiska atmiņa?
— Tieši tāl Trāpīts mērķī!
— Kaut es izčibētu, jūs gribat s a c ī t . . .
— Dikenss, Hārdijs,  Tolstojs — visas viņu grāmatas,  Mazuli,  

visos šais gados bija sagūlušas šai vecajā paurī, šai aizvēsturis
kajā fotoaparātā.

Palūdz, lai es ierunājos kā Kiplings.  E s  ierunāšos. Grozi mani 
kā grozīdams, es būšu Otello. Saki,  lai es apsēžos, es būšu Mak- 
bets. Vai arī lai apgulstos? Es  būšu lēni un neizprotami mirstošais 
Hamlets.

— Bet  pēc tam? —  es vaicāju.
— Pēc  tam es ķēros rakstīt visas Dikensa grāmatas  — citu 

pēc citas. Kopš tā laika es, rau, braukāju pa pilsētām, puis, rak
stu un tēloju lomu, tēloju un rakstu, lasu lekcijas,  vienmēr pa 
pusei apsēsts,  pazīts un neizprasts,  atzīts un atstumts, un tā jau 
daudzus gadus. Apmetos vienā vietā, lai pabeigtu «Koperfīldu», 
otrā vietā, lai līdz galam uzrakstītu «Dombiju un dēlu». Dažreiz 
uz visu ziemu ielienu alā, un nevienam nav ne jausmas,  ka manī 
snauž č ā r l i j s  Dikenss, bet tad izlienu no kūniņas gluži kā pa
vasara  tauriņš un atkal tālāk. Dažreiz uz visu vasaru iekārtojos 
kādā pilsētā, kamēr dzen mani laukā. Jā ,  jā ,  dzen laukā. J o  tādi 
kā tavs misters Vineski js nepiedod fantāzi jas lidojumu, Mazuli ,  
kaut arī šis lidojums bi ja zemāks par zemu. Viņš, puis, nav spē
j īg s  respektēt cilvēkus. Viņš neapjēdz: lai dzīvotu, mums katram 
jādara  tas,  kas vajadzīgs.  Vieniem jāsmejas ,  otriem jāraud,  tre- 
šiem jācīnās,  ceturtiem jābēg,  un tas viss nozīmē vienu — eksis
tēt. Viņš  pārtiek no šķērēm, un viņš nesaprot manu tintē iemērkto 
spalvu un aprakstīto papīru. Un man atliek vienīgi paķert man
tas un doties prom.

— Nē! —  es iekliedzos. — Jū s  nedrīkstat braukt prom, iekams 
neesat beidzis grāmatu!

— Mujķa Mazuli, vai tu patiesi . . .
— Mister Dikens, —  es sacī ju,  —  pasaule gaida jūsu nākamo 

gājienu, tas ir svarīgāks par visu pārējo uz zemeslodes. Jū s  ne
drīkstat pārtraukt «Stāstu par divām pilsētām».

— Mazuli,  M a z u l i . . .  — viņš murmināja.
Viņš atlaidās pret spilvenu un pievēra acis.
E s  paķēru zīmuli un piezīmju bloku.
— Jūs  nedrīkstat,  mister Dikens, nedrīkstat! Es  gaidu. Gaidu.
Un pēdīgi, acis vaļā nevērdams, misters Dikenss sacī ja:
—  Puis, kur mēs vakar palikām?



— Defarža kundze adīja uz gil jotīnas.
—  Jā ,  — misters Dikenss piekrita. — Defarža kundze — gil

jotīna.  Labi,  puis, aiziet! Klausies! Raksti . . .
Viņš runāja.  E s  rakstī ju.  Pulkstenis nosita četri no rīta. Mis

ters Dikenss iemiga. Uz pirkstgaliem es izgāju no istabas un 
aizdarī ju durvis.

—  Labrīt,  mister Dikens!
Ēdamistabā es uzreiz apsēdos uz krēsla. Misters Dikenss bija 

jau pa pusei pievārējis pankūku kaudzīti. Es  nokodu no savas 
pankūkas un ieraudzīju vēl augstāku papīru kaudzi uz galda 
mums pa vidu.

—  Mister Dikens? «Stāsts  par divām pilsētām» . . .  Jūs  t o . . .  
esat pabeidzis?

—  Gatavs.  — Misters Dikenss ēda, acu nepavērsdams augšup.
— Piecēlos sešos. Strādāju pilnā sparā. Gatavs.  Beigas.  Viss.

—  Oho! — es noteicu.
Viņš negaidot piecēlās, atstāj is  brokastis pusēstas, un iztrau

cās gaitenī.  Izdzirdis, ka aizcērtas ārdurvis, es metos uz lieveni 
un ieraudzīju misteru Dikensu jau uz taciņas ar ceļasomu rokā.

Viņš gā ja  tik ātri, ka man bija jāskrien,  lai viņu panāktu. 
Viņš steidzās uz staciju,  un es gan atpaliku no viņa, gan atkal 
paskrēju viņam priekšā.

—  Mister Dikens, grāmata  gan ir pabeigta, bet vēl n a v  
i z d o t a !

— Par  to parūpēsies tu, Mazuli!
—  Bet  es taču neprotu veidot grāmatas!  Un vispār jūs ne

drīkstat tagad aizbraukt! Līdz vasaras beigām ir tālu. Darbs vēl 
jūs gaida, mūs abus gaida!

—  Piemēram? — Viņš bēga no manis prom.
Elsdams pūzdams es dzinos viņam pakaļ.
— Piemēram, «Martins Čezlvits» un «Mazā Dorita».
— Vai tie ir tavi draugi, Mazuli?
—  Jūsējie,  mister Dikens! Un, ja  jūs neuzrakstīsiet,  viņi aiz

ies bojā.
— Gan izsitīsies cauri! — Viņš nogriezās ap stūri, un es 

sāku šaudīties viņam apkārt gluži kā putns.
—  Cārli j ,  palieciet, es jums kaut ko iedošu! Jaunu nosau

kumu. «Pikvika kluba piezīmes» —  vai nav vareni? «Pikvika 
kluba piezīmes»!

Mēs gā jām garām bibliotēkai, uz katru viņa soli es spēru trīs 
soļus, un pēkšņi es satvēru viņu aiz rokas un parāvu tā, ka viņš 
apstājās.



f
— Mister Dikens, vilciens atiet dienas vidū, laika vēl ir divas 

stundas, vai ne? Veltiet man no šīm divām stundām desmit minū
tes, vai ari, goda vārds, es aiziešu uz majam un «Stāstu par 
divām pilsētām» līdz galam neizlasīšu.

Brīnums gan! Tas viņu apturēja.  Viņš paskatī jās uz mani 
sākumā aizdomīgi, pēc tam — pa īstam aizvainots.

— Mazuli ,  —  viņš maigi bilda. — Vai tu to n o  t i e s a s  
saki?

— Es  nospļaujos par to, kas notiks tālāk ar Sidniju Kartonu!
— Bet  tas ir labākais,  vislabākais,  ko es jebkad esmu uzrak

stī j is,  Mazuli ,  — viņš sacī ja.  — Tev tas jāizlasa!
— Kāpēc? — es iekliedzos. — Kālabad?
—  Kāpēc? — Viņš vērīgi palūkojās manī,  tad pateica iemeslu:

— Tāpēc, Mazuli, ka es to rakstī ju tev.
— Es  izlasīšu, tikai ar vienu noteikumu, — es atbildēju.

— J a  jūs  nāksiet man līdzi un iepazīsieties ar vienu cilvēku.
— Desmit minūtes? — viņš vaicāja.
— Desmit minūtes.
Mēs devāmies pa kāpnītēm augšā un iegājām bibliotēkā.
Bibliotēka izskatī jās pēc akmens karjera.  Paraugies uz vienu 

pusi, cik acs spēj aptvert, — miers. Paraugies uz otru pusi — klu
sums. Mēs, misters Dikenss un es, apstājāmies uz klusuma sliek
šņa. Misters Dikenss drebēja.  Un piepeši es atcerējos,  ka pa visu 
vasaru ne reizi es netiku viņu še redzējis. Viņš baidījās,  ka es 
tūlīt pat pievedīšu viņu pie plauktiem ar daiļliteratūru un tur būs 
visas viņa grāmatas  — jau uzrakstītas,  iespiestas, apgrieztas,  
iesietas, izdotas, izlasītas un atliktas plauktā.

It kā es spētu izdarīt tādu dumjību! Un tomēr viņš saņēma 
mani pie elkoņa un drudžaini čukstēja:

— Mazuli,  kāpēc mēs esam šeit? Iesim! Seit  neviena nav.
—  Klausieties! — es nošņācu.
Tāltālu, kaut kur aiz plaukteņiem, bija dzirdama tāda skaņa, 

it kā miegā tauriņš būtu pagriezies no viena sāna uz otru. Un 
vēl — it kā skrāpētos sīciņš īkstītis.

—  Vai dzirdat? — es čukstēju.
Mistera Dikensa acis iepletās.
— Es  pazīstu šo skaņu, —  viņš sacī ja,  elpu aizturējis,  pa

klusēja un pamāja.  — Tur kāds raksta.
— Jā ,  ser.
—  Raksta ar spalvu. Un r a k s t a . . .  j ā . . .  raksta dzejoļus, — 

misters Dikenss bilda. —  Nu protams, tur kāds raksta dzejoļus, 
vai nav tiesa? Ķeksītis, ķeksītis, svītriņa, ķeksītis. Tie nav skaitļi, 
Dag,  nav skaitļi,  nedz arī sausi fakti. Vai dzirdi —  a t v ē z i e n s ,



vai dzirdi — l i d o j u m s ?  Dzejoļi,  dieva vārds, jā,  ser, nav ne
kādu šaubu —  dzejoļi!

—  Mem! —  es pasaucu.
Tauriņš vairs nekustējās.
— Nepārtrauc viņu! — apsauca mani misters Dikenss. — Pašā  

iedvesmas brīdi! Lai raksta!
Tauriņš atsāka švīkāt. Ķeksītis, ķeksītis, svītriņa . . .
— Mem! —  es uzsaucu tik maigi un tomēr tik uzstājīgi.
Gaiteņos kaut kas iečabējās,  un parādī jās bibliotēkas vadī

tā ja  — nenoteikta vecuma sieviete, ne jauna,  ne veca, nenoteiktas 
se jas krāsas sieviete, ne tumsnēja,  ne bāla, nenoteikta auguma 
sieviete, ne maza, ne liela, — sieviete, kas ne reizi vien sarunā
jusies pati ar sevi tur, starp pustumšajiem, putekļainajiem plauk- 
teņiem, sarunājusies pusbalsī,  itin kā tur čaukstētu lapas.

Viņa nāca, savas se jas  blāvo gaismekli nesdama, ceļu sev ar 
skatienu apgaismodama.  Lūpas kustējās — viņa pārcilāja vārdus 
bezgalīgajā telpā viņpus savām aizmiglotajām acu zīlītēm.

Cārli j s alkaini tvēra viņas lūpu kustības. Viņš pamāja.  Viņš 
gaidī ja,  kad viņa apstāsies un viņus ieraudzīs. Piepeši viņas ska
tiens apskaidrojās.

Viņa klusu izsaucās, tad par sevi pasmējās.
—  Ai, Daglas,  tas esi tu un . . .  — Viņas seja atmaiga.  — Jūs 

taču esat Daga draugs, mister Dikens, vai ne?
Cārli j s vērās viņā klusā, gandrīz bi j īgā pielūgsmē.
— Mister D i k e n s . . .  — Es  pieskāros viņa elkonim. — Lūdzu, 

iepazīstieties!
—  «Es  neapstāšos nāves priekšā . . . »  — aizvēris acis, Cārli js 

no galvas skaitī ja.
Bibliotekāre pamirkšķināja,  un viņas piere nobālēja,  it kā 

gaismeklis tiktu uzgriezts gaišāks.
—  Mis Emīl i ja,  — viņš sacī ja.
—  Viņu s a u c . . .  — es iesāku.
—  Mis Emīl i ja,  ļoti patīkami. — Viņš pastiepa viņai roku.
Viņa pieskārās viņa pirkstu galiem.
— Ļoti patīkami, —  viņa atsaucās.  — Bet  kā . . .
— Mis Emīl i ja,  — viņš sacī ja,  — jūs  esat dzejniece. E s  dzir

dēju, kā tur čirkstēja jūsu spalva.
— Ai, nieki!
— Galvu augstāk,  vairāk drosmes, — viņš laipni bilda. — Tie 

nepavisam nav nieki. Es  redzēju, kā jūs,  šurp nākdama, norunājāt  
sev dažas rindas. Mem, es protu lasīt pēc lūpu kustībām.

— Ak! — viņa iesāka. —  Tad jau jūs z i n ā t . . .
— «Es  neapstāšos nāves priekšā» —  brīnumjauks dzejolis.



— Mani pašas dzejoļi ir tik vāji ,  — viņa satraukta teica.
—  Pārrakstu viņas sacerējumus, lai mācītos.

— K ā  sacerējumus jūs pārrakstāt? — man paspruka.
—  Lielisks mācīšanās  veids.
— J ā ,  vai patiesi? — Viņa cieši paraudzījās č ā r l i jā ,  pārlie

cinādamās,  vai viņš nejoko. —  Jūsu vārdi man ļoti daudz ko 
nozīmē, mister Dikens. —  Viņa pietvīka. — Esmu izlasījusi visas 
jūsu grāmatas.

— Visas? — Viņš pakāpās atpakaļ.
— Visas tās, — viņa ar skubu piemetināja,  — kuras jūs  l ī d z  

š i m  b r ī d i m  esat izdevis, ser.
— Viņš nupat beidzis vēl vienu, — es metos starpā.  — «Stāstu 

par divām pilsētām».
— Bet jūs,  mem? — Cārli j s laipni vaicāja.
Viņa pavēra savas plaukstas,  it kā izlaizdama putnu.
— Es? Ak vai, es neesmu aizsūtījusi nevienu dzejoli pat pil

sētas avīzei!
— Jums tas jādara!  — viņš izsaucās, patiesu jūtu un pārlie

cības pārņemts. —  Jau rīt. Nē, šodien!
—  Bet,  — viņas balss sadrūma, — man nav pat kam vispirms 

tos nolasīt.
— Diezgan, — mierīgi iebilda Cārli js,  — te ir Mazulis,  te 

jūsu priekšā — lūdzu, paņemiet manu vizītkarti — C. Dikenss, 
eskvairs.  Kurš ar jūsu atļauju labprāt, ja vajadzēs,  iegriezīsies 
šeit, lai pārbaudītu, vai šais grāmatu glabātavas rindās viss ir 
kārtībā. — Viņš nolika vizītkarti uz bibliotēkas pults tieši viņas 
acu priekšā. — Taču mēs atņemam jums dārgo laiku. Mūza gaida. 
Godātā lēdija, uz redzēšanos!

Misters Dikenss apņēmīgi izveda mani saulē un bezmaz pa
klupa pret savu ceļasomu uz kāpnītēm.

Mauriņa vidū misters Dikenss palika kā sastindzis stāvam un 
sacī ja:

—  Debesis kļuvušas zilākas, puis.
—  Jā ,  ser.
— Zāle zaļa. Bet vējš —  ievelc elpu, kā smaržo vējš!  — Viņš 

apgriezās, saņēma mani aiz abiem pleciem un ielūkojās man 
sejā.  —  Pasaule ir pilna trūkumcietēju, Mazuli, un tu to jūti. 
Pasaule ņudz no pamestiem, un tu tos atrodi. Pasaule ir kā dzīva 
mozaīka, un šodien tu katrā ziņā esi salicis kopā divas plātnītes.

Es smaidīdams pamāju un lūkojos lejup.
—  Pareizi.  Es sen gribēju atvest jūs uz bibliotēku, b e t . . .  vis

pār . . .
. —  Vispār,  —  viņš sa c ī ja , '—  iesim uz mājam!

— Oho! —  Es satvēru ceļasomu.



Viņš laipni mani atturēja.
—  Nē, man va jag,  lai tev rokas būtu brīvas. Vai zīmtilis ir?
— Un papīrs! —  Es ņēmos tukšot kabatas,  lai atrastu sagum

zītu papīra lapu un zīmuli peles zoba lielumā.
— Raksti nosaukumu, Ma z u l i . . .
Mēs gā jā m zem zaļojošaj iem vasaras kokiem. Mister i  Dikenss 

paslēja gaisā niedru spieķi un vilka pret debesīm neizprotamus 
burtus.

—  Vec . . . ,  —  es uzminēju, acis miegdams.
Viņš uzrakstī ja gaisā nākamās divas zilbes.
— . . .  lietu, — es tulkoju.
Vēl viena zilbe.
—  . . .  tir . . . ,  — es izlasīju.
Pēdējā kustība ar spieķi.
—  . . .  gotava!
— Vai tāds nosaukums der, Mazuli?
—  Lieliski, mister Dikens . . .  Cārli j !
—  E s  sāku diktēt romānu, Mazuli!  Pirmā nodaļa.
Es  aplaizīju zīmuli un pavēcināju to. Uzrakstī ju:  «Pirmā no

daļa.»
—  Reiz, —  sacī ja  Cārli js,  uz labu laimi iedams aizvērtām 

acīm.
«Reiz,» es uzrakstīju.

. . .  Un tas apmēram ir viss. Man liekas, jus paši nopratīsiet, 
kas notika tālāk.

Nepagāja ne mēnesis, kad mēs izskrējām cauri visai pilsētai. 
Kas? Nu protams: Suns,  Cārli j s Dikenss, bibliotēkas vadītāja —■ 
jā,  jā,  bibliotēkas vadītāja — un es pilnām riekšavām konfeti. 
Konfeti aizlidoja pa gaisu, un vilciens lēni devās tālumā, un viņi 
stāvēja uz pēdējā vagona platformas un māja,  kamēr izzuda ska
tienam, un es kliedzu «uz redzēšanos!» un lēju asaras,  un greiz
sirdīgais Suns zelēja man potītes laimē, ka es atkal esmu viens, 
un misters Vineski js  gaidī ja frizētavā, lai iedotu man slotu un 
atkal redzētu manī savu dēlu.

Pirmajā  rudens dienā es saņēmu savu pirmo vēstuli no ceļo
jošā laulātā literātu pāra.

Vēstuli es nevēru vaļā visu dienu, bet vakarā izgāju lievenī 
mājas priekšā, apsēdos blakus vectēvam, uzplēsu pēdīgi aploksni 
un ņēmos skaļā balsī lasīt.

«Mīļais Mazuli ,» bi ja rakstīts ar viņas roku, «šovakar mēs 
esam Aurorā, rīt mēs būsim Felisitā,  parīt vakarā —  Elginā.



Cārl i jam visa nedēļa aizņemta ar lekcijām un priekšā ir lielas 
cerības. Mēs abi ar Cārli ju cītīgi st rādājam un —  vai vērts maz 
pieminēt? — esam ļoti laimīgi, ārkārtīgi laimīgi.  Viņš sauc mani 
par Emīli ju. Mazuli,  diez vai Tu zini, kam šis vārds pieder, bet 
tā sauca vienu dzejnieci,  un es ceru, ka Tu kādu dienu paņemsi 
bibliotēkā viņas grāmatas.  Un tā Cārl i j s  raugās manī un saka:  
«Tu esi mana Emīl i ja,» — un es gandrīz vai viņam ticu. Nē, nevis 
gandrīz vai), bet t i c u .

Mēs esatn kā jukuši,  Mazuli. Ļaudis tā runā, mēs paši to 
zinām, tomēr turpinām tādā pašā garā.  Būt jukušam uz kaut ko 
ir pat ļoti jaViki. Būt  jukušai un vientuļai —  to gan es vairs ne
izturētu. Cārli js sūta Tev sveicienu un lūdz Tev pateikt, ka sācis 
rakstīt jaunu, lielisku grāmatu, liekas, labāku par visām, ko līdz 
šim sacerēj is,  tā sauksies «Saltais nams». Vēl viņš lūdz Tev pa
teikt, ka ir Tavs padevīgais kalps, tāpat kā es —  Tavs bijušais 
bibliotēkas draugs.

P.S.  Cārli j s saka — Tavs vectēvs esot īsts Platons,  tikai ne
saki to viņam.

P .P.S .  Cārli j s ir mans sirdsmīļotais.»
Vēstules beigās bija paraksts «E. D.».

Es salocī ju vēstuli un iedevu vectēvam, lai viņš varētu izlasīt 
to vēlreiz.

— Tā gan, —  vectēvs nomurmināja,  turēdams rokā vēstuli un 
raidīdams skatienus rudens nokrēslī. —  Tā gan.

Es  ilgi sēdēju, raudzīdamies uz purpursārto septembra debes- 
malu un aukstajām zvaigznēm.

— Zini ko, —  es beidzot ierunājos, —  manuprāt,  viņi nepa
visam nav jukuši.

— Manuprāt,  arī, —  sacī ja vectēvs, aizdegdams pīpi un no
dzēsdams sērkociņu. —  Manuprāt,  arī.



E. SIRULESS, 

kubiešu rakstnieks

LAGARTO’1 Ķirzaka (spāņu vai). Dažās Latiņamerikas zemēs tā sauc krokodilus.

Pirmo reizi redzot cilvēku, mēs par viņu sprie
žam pēc ārējā izskata. Pēc auguma. Pēc zobiem. Pēc kājām,  ro
kām un galvas . . .  Bet  par viņa īpašībām spriežam, tikai ņemot 
talkā iztēli. Dažreiz mēs par viņu spriežam pēc tā, ko viņš runā 
un kā runā, kaut gan īstenībā nezinām, kas viņš ir par cilvēku. 
Sevišķi grūti ir uzminēt, kā viņš izturēsies nāves priekšā. It īpaši, 
ja  tas notiek uz j ū r a s ,  kur nāvi grūti uzveikt, kur ūdens spiež uz 
cilvēku un smacē viņu nost, kaut gan viņa ķermenis vēl lūko pre
toties.

Lagarto nekad nedomā par nāvi. Kas tur ko domāt! Dzīvē jau 
tāpat rūpju ir vairāk nekā va jag.  Viņa vecumā viss liekas jauns.  
Visapkārt jaušama īstenība, un nāve ir tālu, tālu, nesniedzami 
tālu. Un vai nu viņam ir vārds vai nav vārda —  vienalga,  bet 
piedzimšanu šai saliņā viņš uzskata par tīro veiksmi. Viņam ir 
saule un smiltis —  šīm smiltīm nav ne gala,  ne malas,  un ūdenī 
slēpjas tūkstošiem daždažādu brīnumu.

Viļņa sitiens liek viņam stiprāk ieķerties stūres pinnē. «Vēl 
viens tāds vilnis, un es noiešu dibenā.» No laivas, kad tā kāpa 
augšup viļņa korē, viņš varēja saskatīt  krastu. Bet,  kad laiva 
slīdēja lejup, Lagarto redzēja tikai melnu, putojošu masu un de
besu strēmelīti.

«Neej šodien jūrā,» viņam sacī ja.  Sos vārdus viņš iedomājās 
pēc katra viļņa brāziena. «Neej jūrā, redz, kāds vējš!  Vai  tiešām 
tu no nāves nebaidies?»

Bet  viņš gā ja  jūrā,  lai iemestu tīklu.
Kad robežsargi bi ja ieradušies saliņā, viņi nosprieda, ka tā 

nav apdzīvota. Un pēkšņi ieraudzīja tur ligzdojošus flamingus 
un baložus. Piekļāvies akmenim, kas rēgojās purvainajā līcītī, 
saulē si ldī jās krokodils.

Un pēc tam robežsargi ieraudzīja suni.
—  Kur ir suns, tur jābūt  arī cilvēkam.



— Kur tu esi dzimis?
—  Seit.
—  Kā tevi sauc?
—  Lagarto.
— Un Uzvārds?
—  Liekas, man tā nemaz nav.
—  Kur tu dzīvo?
—  Viņā krastā. Rančo. Agrāk tas piederēja tēvam.
— Vai  tu esi viens?
—  Viens pats.
—  Vai tev nekādu piederīgo nav?
—  Tēvs pirins trim gadiem noslīka. Nevienu citu neesmu re

dzējis.
—  Vai tu zini, ka mēs šeit ieradāmies uz palikšanu?
—  Un ko jūs gribat?
—  Lai tu mums palīdzi.
—  Labi.
Viņš bi ja pateicis, ka viņu sauc par Lagarto,  un visi viņu tā 

sāka saukt. Karaspēka daļas sarakstā viņu reģistrēja ar vārdu 
Fransisko Rodrigess.  Viņš atcerējās tēva uzvārdu, atcerējās,  ka 
tēvs dažreiz brauca uz Gvanahu, lai pārdotu kaltētas zivis un 
nopirktu visu, kas mājās  nepieciešams.

—  Tu varētu kļūt par robežsargu.
—  Vai tad man jāa pģērb jas  tāpat kā jums?
—  Jā .
—  Labi.
ī sā  laikā Lagarto iemācī jās rīkoties ar ieročiem, bet jūras  no

slēpumus viņš bija uzzinājis jau agrāk.
—  Kareivi Fransisko Rodriges!
Lagarto skrēja uz ierindu. Zābakiem kājās,  brašs, īsi apcir

ptiem matiem. Strupu degunu. Zodā rēta. Piecas pēdas deviņas 
collas garš.  Astoņpadsmit gadu. «Tāds un tāds kareivis ieradies!»

Svētdienās visi devās uz Kaletaverdi pastaigāties dārziņā vai 
atspirdzināties ar atvēsinošiem dzērieniem. Tur robežsargi viņu 
sauca gluži vienkārši par Fransisko.  Bet  uz jūras,  kur viņš ko
mandēja,  kaut gan nebija komandieris,  tie viņu sauca par L a 
garto. J o  vienīgi viņš zināja,  kas un kā darāms, kur jāizmet 
enkurs, no kuras puses no rīta pūtīs vējš,  zināja Elgato sēkļa 
dziļumu, zināja,  kā tumšā naktī izspraukties cauri ar izdzēstiem 
uguņiem pa šauraj iem kanāliem starp saliņām, lai pārtvertu 
ienaidnieku. Tad viņš kļuva par Lagarto,  par jūras saimnieku. 
Krastā meitenes viņu sauca par kareivi. Svētdienās viņam



atg ad inā ja ,  ka viņš var  būt brīvs līdz pulks ten deviņiem. Bet, ja- 
nu ar  draugiem aizkavētos kādā kafejnīcā,  tad  ne vēlāk pa r  vien
padsmitiem,  jo tai laikā laivai bija jāa tgr iežas  bāzē.

*  *  5»:

Tūkstošiem sal iņu glabā  jū ra s  noslēpumus.  Starp  tām ca u r 
spīdīgu ūdeņu dibenā, kas  nosēts koraļļ iem un sarkaniem akme
ņiem, s lēpjas  majes tā t i skās  zvaigznes un zivis, kas  lūko izmukt 
no cilvēka acīm.



Viļņi sasver uz sāniem laivu, bet Lagarto,  neizlaizdams stūri, 
stāsta to, ko zina par apkārtējām sal iņām: kā radies tur tās sal i 
ņas nosaukums, vai kas iestādījis palmas šai saliņā.  Viņš parā
dīja robežsargiem pret krastmalas klintīm sadragātā angļu kuģa 
sakropļoto korpusu. Pastāst ī ja,  kā dzīvi palikušie cilvēki, pēc kuģa 
bojāe jas no visa spēka airēdamies ar rokām, peldējuši uz krastu. 
Pastāst ī ja  par kauju ar vācu zemūdeni otrā pasaules kara laikā: 
kuģis «Domino» bijis galīgi sakapāts no ienaidnieka šāviņiem.

Kad laiva attāl inājās no krasta, Lagarto mēdza atcerēties no
stāstus par dibenā guļošajām,  ar zeltu pielādētajām spāņu gal- 
jonām, ko bija nogremdējuši pirāti. Robežsargi lūkojās ūdeni, 
taču neredzēja nekā cita kā vienīgi blīvu zilumu aiz borta. Bet 
Lagarto smējās un sac ī ja,  ka kanāls esot pārāk dziļš, lai piekļūtu 
pie dārgumiem.

Laiva,  gāzelēdamās no vieniem sāniem uz otriem, peldēja pa 
noteikto kursu, un ikviens robežsargs nodevās savam darbam: 
viens ņēmās ar ložmetēju, otrs skat ī jās tālskatī,  trešais rosī jās pie 
ogļu pannas,  kurā sautējās kartupeļi.

* * *

Līdz ar pirmajiem viļņiem, ko atnesa ceļavējš,  laiva lēnā gaitā 
iebrauca Bokadekarabelasa jūras šaurumā. Kā aizvien, pie stū
res bija Lagarto.  Viņu kaujas  brauciens bija ildzis daudzas die
nas, un nu beidzot laiva, sasvērusies uz kreisajiem sāniem, kur 
rēgojās ložu izurbti caurumi, ienāca šaurumā. Laivā bija divi no
šautie un trīs ievainotie. Līķi gulēja laivas priekšgalā. Ievainotie — 
tuvāk pakaļgalam, lai Lagarto  viņus varētu aizsniegt ar roku, 
neizlaižot stūri, un pasniegt viņiem ūdens malku, izmirkušu g a
lēti vai padzirdīt ar sulu no bundžas. Laiva brauca uz bāzi, aiz
ķerdamās aiz zemūdens akmeņiem, līdz beidzot iestrēga starp 
tiem pie paša krasta.

Kaujā Lagarto bija nogremdējis diversantu kuteri, sašaudams 
to ar vienu ložmetēja kārtu. Viņš noguldīja kritušos biedrus, pēc 
tam iekārtoja ērtāk ievainotos un pārklāja viņus ar segu, lai pa
sargātu no saltaj iem ziemeļvēja brāzieniem.

Vēlāk kāds no robežsargiem stāst ī ja,  ka atceļā Lagarto nav 
runājis ne vārda. Viļņi bi ja plosījuši laivu, bet Lagarto ieķēries 
stūrē, it kā gribētu to salauzt.  Laivas pakaļgala,  kur viņš sēdējis,  
bija palikušas garas,  smalkas skrambas —  viņa nagu pēdas, pie- 
šļāktas asinīm un ar sāļo jūras ūdeni, kas neganti  dauzījis laivu.



E. KARS,

Trinidadas uti Tobago 
rakstnieks

GANGANA

—  Nedraiskojies tik ļoti, dēliņ! Neaizmirsti,  ka 
balta jam pienam piejaukts melnais sīrups.

Tēvs šodien bi ja neparasti  jautrs un sparīgi, māja aizbraucē
jiem ar roku.

—  Sīrups un piens! Dievišķīgs maisī jums, —  Marks Grīnburgs 
ķiķinadams piebilda. Viņa zilās acis nez kāpēc dzirkstīja līksmē, 
seja šķita košāka par ugunssarkano matu ērkuli.

— Labāk papūlies, kamēr manis nebūs mājās,  lai pudele s tā
vētu ar kakliņu uz augšu, —  atskatī jusies uz tēvu, māte skarbi 
noteica. —  Pēdējā laikā tu pārāk pieķeries kādam citam mais ī 
jumam, Mark! Un, starp citu, gluži nevajadzīgi.

Satraukta un bāla, ar tramīgu izteiksmi zaļa jās acīs —  viņa 
dusmīgi iegrūda Robiju mašīnā.

«Par  ko viņi runāja?» Robijs prātoja pa ceļam uz vecmāmi
ņas muižu. Vecmāmiņai piederēja seši simti akru liela plantāci ja 
salas centrālajā daļā, kur audzēja kakao un kafiju. Puisēns gri 
bēja pavaicāt mātei, ko īsti viņa piekodinājusi tēvam, taču nez 
kāpēc nebilda ne vārda. Ar māti vajadzēja apieties uzmanīgi.  
Tēvam gan viņš pavaicātu. Lai arī Robi jam bija tikai pieci gadi, 
viņš skaidri izjuta saspringto,  nomācošo atmosfēru, kāda kopš 
zināma laika valdīja viņa mājā.

Tai sabiedrībai,  pie kuras piederēja Robija vecāki, nebija līdzī
gas visā pasaulē. Izkristalizējusies nevainojami stingras etiķetes 
un nemainīgu dzīves standartu ietekmē, tā prasī ja no saviem lo
cekļiem bezierunu pakļaušanos valdošajām tradīcijām. Līdz nepa
zīšanai nomaskējies un pārkrāsojies vergturības gars vēl aizvien 
lidinājās pār šo sabiedrību. Tas arī bija īstais iemesls tam, kāpēc 
Robi js līdz šim nebija neko dzirdējis par vecmāmiņu, kas pēc vie
tējiem priekšstatiem bija turīga sieviete. Lai cik dīvaini tas lik
tos, taču tieši to prasī ja bēdīgi slavenā etiķete.

Robi jam par vecmāmiņu bija visai miglains priekšstats, un. 
pirmoreiz viņu ieraudzījis, puisēns nevarēja noslēpt pārsteigumu. 
Viņš vēl nekad nebija atstāj is kvartālu, kurā, pārbraukuši no



ASV, apm ēram  gadu pi rms viņa dzimšanas  bija apmetuš ies  viņa 
vecāki.

Vecenīte izturē jās tā,  it kā viņai nebūtu  ne mazāko šaubu,  ka 
Robijs lieliski zina,  kāda radniecība v iņus saista.  «Kāpēc gan j ā 
izliekas, itin kā tu nezinātu,  ka es esmu tavas  m ā t e s ' miesīgā 
māte?» Robi jam šķita,  ka viņš  dzird šos vā rdus  t ikpat  skaidri  
kā lietus lāšu r īb ināšanu pret  loga rūti.  Puisēns  ju tā s  satriekts.

Rebeku de 2ino neaizvainoja un pat  nepārs teidza  tas,  ka meita 
v iņu tik reti apciemo un nekad neuzaic ina pie sevis ciemos, viņu



nepārsteidza arī tas, ka znotu Marku viņa bija redzējusi tikai 
vienu reizi — pirms sešiem gadiem, kad viņš pārbrauca šurp no 
Amerikas. Toreiz vēl bija dzīvs viņas vīrs francūzis P jērs  de 
2ino — un jaunais,  neveiksmīgais veikalnieks no Aijovas štata 
pēc tam, kad bija izputējis tirdzniecībā ar kartupeļiem, steidzās 
pie sievastēva, kas bija sagādāj is  viņam vietiņu savā plaukstošajā 
firmā.

Tagad Marka Grīnburga finansiālais stāvoklis atkal bija ap
draudēts un viņš sl īcināja savu nemieru vīnā. Tas viss piespieda 
satraukuma pārņemto Blanšētu lietus perioda beigās aizvest savu 
vienīgo dēlu pie viņa «ganganas»  — vecenīte ar muižnieces val 
donīgumu pieprasī ja,  lai puisēns sauktu viņu tieši tā.

Kad Robi js ienāca mājā,  gangana viņu maigi apskāva un no
skūpstī ja,  bet, kad viņš novilka zābaciņus, viņa ar šķelmīgu un 
apmierinātu smaidu sacī ja meitai:

—  Eh bien, oui,' Blanšēta,  mazajam ir mani pirksti, ģimenes 
pirksti —  tā, šķiet, saka tavās aprindās?

Puisēnu, protams, arī mājās  šad tad uzticēja pieskatīt kādai 
melnādainai kalponei, taču tagad viņš lieliski apzinājās (lai gan 
nevarēja izskaidrot, kāpēc),  ka tas ir gluži kas cits. Un vispirms 
tāpēc, ka neviena kalpone, cik nu Robi js varēja spriest par šo 
cilvēces daļu, nesauktu viņa māti par Blanšētu.  Starp citu, zēna 
ziņkārais skatiens vai ik brīdi atklāja tik daudz interesanta,  ka 
pēkšņā pārmaiņa drīz vien viņu vairs nemulsināja.  Apradis ar 
kārtējo brīnumu, puisēns pēc brīža par to jau nedomāja.

Viņam no pirmā acu uzmetiena iepatikās ir gangana,  ir viņas 
māja.  Kakao smarža,  kas virmoja katrā istabā, darīja šo māju no
slēpumainu. Puisēnu iejūsmināja tas,  ka mansardā jākāpj  pa 
koka vītņkāpnēm, kuru margas apvij milzīga savvaļas liāna. Bet,  
uzzinājis,  ka viņam neviens neliedz ielūkoties putnu ligzdās uz 
mājas  jumta un palmās,  Robijs sākumā nespēja noticēt savai lai
mei, toties pēc tam viņu pārņēma nevaldāma līksme.

Sai plašajā,  juceklīgi uzceltajā muižnieku mājā  visi balsti un 
šķērssienas bi ja no vietējo koku šķirnēm. Masīvi un sarkanīgi 
brūni —  tie īpaši dūrās acīs novakara krēslas zi lgajā dūmakā. 
Palodzes, pret kurām kādreiz bija balstī jušās sen aizmirstās 
kreolu skaistules,  un grīdas dēļi, kas kādreiz bija vaidējuši zem 
valdonīgo plantatoru zābakiem, vizēja bāli zeltainā spīdumā, bet 
plānās kleķa sienas, kuras bija mūrējuši meistari no tālās Gvi- 
nejas,  rietošās saules staros mirguļoja oranžos un rožainos to
ņos. Sī  sulīgo krāsu pārpilnība ir ielīksmoja, ir nomierināja,  un 
puisēns to visu nezin kāpēc ikreiz saist ī ja ar ganganu.  No zaļu-

1 Nu kā tad (franlu va i).



miem apvītā mansarda loga gangana parādī ja viņam ar mūža
mežu apaugušos kalnus, kas spilgti zilgmoja pie bezgalīgā hori
zonta.

Dziļo mulsumu, kas pārņēma zēnu, pirmoreiz tiekoties ar gan- 
ganu, kaut kādā mērā acīmredzot bija izraisī j is vecenītes ārējais 
izskats. Tiesa, viņa nemitīgi daudzināja,  ka viņiem līdzīgi kāju 
pirksti, taču arī to viņš nekādi nevarēja pārbaudīt, jo viņas kājās 
vienmēr bija baltas vilnas zeķes. «Lai ganganai  nesaltu kā j i 
ņas,» viņa paskaidroja mazdēlam, «es jau esmu veca, Robij .» 
Turklāt zēnu mulsināja ne tikai ganganas  ārējais izskats. Tas, 
ka māmiņa viņam bija mamiņa, neradīja nekādu šaubu, viņš ne
apzināti bija ielāgojis šo patiesību, kas viņu aprindās tika uz
skatīta par neapšaubāmu: dzīvo kāda Blanšēta ,  un viņai ir dēls, 
vārdā Robijs.  Toties atzīt, kā viņam tika stāstīts,  ka gangana ir 
Blanšētas māmiņa, zēns nekādi nespēja:  te skaidri jūtams kaut 
kas nelāgs.  Beigu beigās viņš mitējās par to lauzīt galvu, nolēmis, 
ka māmiņa un gangana tīšām mānās,  lai piespiestu viņu palikt 
uz laukiem. Pirms dažiem mēnešiem viņš jau bija piedzīvojis ko 
tamlīdzīgu. Robijs pats savam acīm redzēja,  no kurienes bija 
nācis pasaulē kazlēns, taču vecāki, nezinādami par to, visu laiku 
stāstī ja,  ka ieradies kaut kāds tēvocis un uzdāvinājis kazai kazlē
nus. Robijs,  protams, nenoticēja viņiem, tomēr izlikās, it kā būtu 
noticējis,  lai gan lāgā nesaprata,  kāpēc viņi to visu sagudrojuši.  
Arī tagad viņa modās sašutums pret melīgaj iem pieaugušajiem. 
Kāpēc visas šīs pasaciņas par ganganu? Vai tiešām māmiņa ne
saprot (gangana, protams, tūliņ visu saprata un tagad tikai iz
l iekas),  ka viņam jau tāpat gribas paciemoties šai pasakainajā 
mājā  pie laipnās un piemīlīgās vecenītes?

—  Gangana,  tu droši vien līdz šim dzīvoji Ņujorkā un tāpēc 
nesatikies ar māmiņu? — viņš kādu dienu vaicāja,  atcerējies ve
cāku sacīto par kādu no paziņām.

—  O nē, mazais,  par Ņujorku esmu tikai dzirdējusi un lasījusi,  
un tā itin nemaz nav līdzīga tai vietai, kur agrak dzīvoja tava 
gangana.  Es ierados no turienes jau ļoti sen, kad nedz tevis, 
Robij ,  nedz tavas māmiņas vēl nebija pasaulē, —  viņa atbildēja.  
Un viņas lūpas sadrebēja dīvainā, grūtsirdīgā smaidā. Tā mēdz 
smaidīt,  atceroties senas sāpes pēc daudziem notikumiem pārba
gātiem gadiem. Vecenīte maigi noglāst ī ja puisēnam galvu, kavē
damās ar skatienu plaša jās  kakao un kaf ijas plantāci jās un meža 
joslā aiz tām. Viņas acu priekšā pēkšņi nostā jās mirušā vīra seja.  
Bārdas ieskauta, skaista,  balta seja ar zilām acīm un palīku, pa
pagai ļa knābim līdzīgu degunu. P jēra  de 2ino seja,  tā cilvēka 
seja,  kuram viņa sākumā bija virtuvene, pēc tam mīļotā, bet vēlāk 
l ikumīgā sieva.



— Ah! Bon D ieu!. . .  Boti D ieu!. . .  Mērci, m ē r c i . . . '  —  viņa 
murmināja.

Nesaprotamie vārdi, ar kuriem gangana piebārstī ja savu runu, 
šķita tīkami noslēpumaini.  Gangana lieliski lasī ja un rakstī ja an
gliski; tai laikā, kamēr Robijs viesojās pie viņas, viņa izlasī ja 
puisēnam priekšā ne vien dažādus bībeles stāstus,  bet arī «Pili- 
grima klejojumus» un «Robinsonu Krūzo». Un vēl kas:  gangana 
piederēja pie metodistiem, lai gan P jērs  vienmēr bija pārliecināts 
katolis. Vēlāk Robi js ne vienreiz vien atcerējās,  kā viņa ar aiz
kustinošu saviļņojumu dziedāja gar īgās himnas.

Starp citu, Robi js ievēroja, ka ar vīriešiem un sievietēm, kas 
pārvadāja ar ēzeļiem un mūjiem lielus bambusa grozus ar kafiju 
un kakao un pa ceļam uz kaltētavu iegriezās pie viņiem muižā, 
gangana sarunājās  tikai nesaprotamiem vārdiem vien. Tiklīdz 
viņa sāka runāt šai zemnieku dialektā, viņas se ja atdzīvojās,  un 
Robijs pamanīja,  ka šais brīžos viņa kļuva apbrīnojami līdzīga 
saviem sarunu biedriem. Nekad agrāk Robi js nebija dzirdējis šo 
vietējo franču dialektu. Blanšēta  tajā nerunāja,  un vienīgi tai 
dienā, kad viņa atveda šurp Robiju, viņai sarunā ar māti pa
spruka dažas dialektā teiktas frāzes. Robi js toreiz nosprieda, ka 
tā ir parasta viltība: abas sievietes droši vien gribēja parunāt 
par viņu viņa klātbūtnē. Piesarcis aiz smiekliem, viņš vērīgi se
koja viņu lūpu kustībām.

Gangana bija melna, pareizāk sakot, pelēcīgi melna —  gadu 
gaitā viņas āda bija pabalējusi .  No rīta līdz vakaram viņa val
kāja turbāna veidā ap galvu apsietu dzeltenu, melniem rakstiem 
izrakstītu lakatu. Kā kokvilna baltie mati pakausī spraucās laukā 
no lakata un sīkās sprogās krita lejup.

Viņas brūnās acis ar savu jautro,  silto mirdzumu atgādinā ja  
Robi jam zeltkoka lapu apakšpusi. Deguns viņai bija strups, ar 
nelielu kūkumiņu un mazliet paplats. Tā galā rēgojās sirms mats, 
līdzīgs stingri saritinātai sudraba spirālītei. Gangana parasti val
kāja  izšūtu tafta ņieburu, kas bija aizpogāts līdz pašam kaklam, 
tā ka tas gandrīz pilnīgi nosedza neparastu kakla rotu —  uz 
sudraba diega savērtas gliemežvāku krelles.

Kad gangana smējās,  sudrabainais mats uz viņas deguna sāka 
trīsēt — un Robijs skat ī jās uz to kā apburts. Ar tādu pašu aiz
grābtību viņš pētīja gliemežvāku krelles: uz kakla rotas brūnga
nās, blāvi mirdzošās virsmas pēkšņi uzplaiksnīja žilbinošas dzirk
stis, trīsuļoja varavīkšņainans mirgas.  Vēl ilgi pirms tam, kad 
gangana izstāstī ja viņam stāstu par šo kakla rotu, Robijs n o 
jauta,  ka ar to saistās kāds noslēpums.

1 Ak d ie v s ! . . .  D i e v s ! . . .  Pald ies, paldies . . .  (franču vai.).



Viņam patika raudzīties uz ganganas  rokām, kuras klāja pie
tūkušu dzīsliņu tīkls. Par  spīti gadu nastai,  vecenīte joprojām 
bija liela rokdarbniece, viņa pastāvīgi kaut ko šuva vai adīja,  ja 
vien nevārī ja savu slaveno marmelādi no gvajaves augļiem, kas 
bija vienīgais,  ar ko viņa patiesi lepojās. Atpūtas brīžos viņa sē
dēja, salikusi rokas klēpī, nolaidusi vājos plecus, ar visu savu 
būtni pauzdama bezgalīgu pacietību. Laiku pa laikam, it kā pil
dīdama kādu rituālu, gangana pacēla roku un noglāst ī ja kakla 
rotu. Pēc  gada, kad Robijs otrreiz atbrauca pie viņas, gangana 
paskaidroja viņam, ka gliemežvāku krelles ir tal ismans un to 
brīnumainais spēks pēkšņi izpaudies vienā no visgrūtākaj iem vi
ņas dzīves posmiem. Kreisās rokas lielajā pirkstā gangana val
kāja masīvu zelta gredzenu, kas bija kļuvis pārāk vaļigs viņas 
izdēdējušajam pirkstam.

Laikam gan ari krietni vecāks zēns nekā Robi js būtu apmul
sis, ja atrastos viņa vietā. Tas  tāpēc, ka Robi ja māmiņa bija 
balta vai ari šķita balta, kas karībiešiem ir viens un tas pats. 
Viņas aprindās visi uzskatī ja viņu par balto un izturējās pret 
viņu kā pret tādu. Bet  iekļūt baltādaino olimpā šai pusē ir daudz 
vieglāk nekā Džordžijas un Tenesi jas štatos.

Blanšēta  Grīnburga,  meitas vārdā de Zino, un viņas laulātais 
draugs Marks nez kādu iemeslu dēļ ļoti ilgi negādāja bērnu. 
Tādēļ piecgadīgajam Robijam bija paskarba,  dzīves pieredzes rū
dīta četrdesmitgadīga māmiņa. Pirms kāzām Blanšēta bija ļoti 
daiļa. Viņas zilganmelnie mati vēl līdz šim saglabā ja  savu mir
dzumu, zaļās acis joprojām bija skaistas,  par spīti augstprāt īga
jai  un tramīgajai  izteiksmei. Viņas joprojām graciozajā augumā 
reizēm jautās  patiess kaķes lunkanums. Taču olīvkrāsas ādas 
burvīgumu, mazliet oranžo vaigu piemīlīgumu neglābjami pazu
dināja mēģinājumi padarīt  seju baltu. Tagad šķita, ka Blanšētas 
seja vienmēr ir ar kaut ko notriepta: Parīzes maskas nāves bālais 
apmetums darīja to neizteiksmīgu un blāvu.

Vēl vairāk nekā ārējā atšķirība starp meitu un māti Robiju 
pārsteidza kas cits: vecenīte nemaz nedusmojās,  kad viņš lika 
tai klēpī apēsto augļu mizas. Viņš saēdās, cik vien viņam kārojās,  
gva javas  ievārījumu un kešju riekstus, gluži kā tauriņš riņķoja 
ap rūgteni saldo sīrupu, kas tika gatavots muižā, un gangana 
viņu nekad neapsauca.  Reiz draiskuļodamies Robijs parāva aiz 
baltās matu šķipsnas, kas bija izspraukusies no vecās dāmas tur
bāna:  viņam gribējās to labāk apskatīt.  Turbāns nokrita zemē, un 
puisēns aiz pārsteiguma vai apstulba: ganganas  seja pēkšņi bija 
izmainījusies līdz nepazīšanai.  Taču viņa nedusmojās,  kā tādā 
gadījumā būtu darījusi māmiņa. Tikko manāmi smaidīdama, ga n
gana mierīgi palūdza puisēnu uzlikt turbānu atpakaļ galvā. Bet



vai māmiņa būtu jāvusi viņam notiesāt tik daudz mango un zelt- 
koka augļu, vai būtu ļāvusi iet skatīties, kā zvejo krabjus,  vai 
būtu ļāvusi ķert ar cilpām putnus un rotaļāties ar tādiem bēr
niem, kādi dzīvoja ciematā?

—  Saki,  gangana,  — kāpēc māmiņa neatveda mani pie tevis 
jau ļoti sen? —  puisēns pli jās viņai virsū.

—  Robij ,  mon petit negre blanc!1 —  viņa reiz mīļi sac ī ja,  uz
runādama drīzāk pati sevi nekā zēnu. —  Blanšēta atceras savu 
māti tikai tad, kad atnāk nelaime. Nelaime liek atcerēties un aiz
mirst . . .  es neteikšu to tev, mana daiļā Blanšēta .  O nē! Pat  tē 
vam Pjēram reiz nācās tāpat izrīkoties ar mani jau pēc tam, kad 
mēs bi jām ap p r e c ē ju š ie s . . .  Ak, mori petit negre blanc, RobijI — 
pēkšņi atraisī jusies no savām dziļajām domām, gangana apkampa 
puisēnu, maigi piespieda sev klāt, un viņas krunkainajā sejā at
plauka gluži bērnišķīgs, labsirdīgi šķelmīgs smaids. «Mon petit 
negre blanc» — tagad viņa vienmēr uzrunāja mazdēlu ar šiem 
vārdiem, un tajos jautās bezgalīgs maigums un neapzināts žē
lums. Gangana atskārta,  ar ko viņam draud cietsirdīgā pasaule, 
ko viņa tik labi pazina.

«Mon petit negre blanc.» Viņai ne prātā nenāca to pašu pa
teikt mazdēlam angliski:  «Mans mazais,  baltais nēģerēn.» Liktos, 
ka tas ir viens un tas pats, taču mazumiņš cilvēcības, ko atšķi
rībā no anglosakšiem Vestindi jas francūži un spāņi tomēr atvē
lēja saviem melnādainaj iem vergiem, radīja milzīgu atšķirību 
starp abām šīm frāzēm. Stāvēdams pie loga un apsūkādams čene- 
tas kauliņu, Robi js  lūkojās uz koku, kurā auga šie sulīgie augļi 
ar zeltaino mīkstumu. Koks bija liels, ar tumši zaļu lapotni. Tur
pat tuvumā ciedru koka krēslā ar augstu atzveltni, domās iegri
musi, sēdēja vecmāmiņa. Krēsls bi ja izlikts ar mīkstiem spilve
niem.

Vecenīte atcerējās sen pagājušos laikus, un viņa izstāstī ja 
mazdēlam, cik jauka meitenīte viņa vecumā bijusi Blanšēta un 
kā viņa, gangana,  nedrīkstējusi no viņas ne acu nolaist,  kad 
Blanšēta  ēdusi čenetas augļus, jo reiz kauliņš iesprūdis viņai 
kaklā un meitenīte gandrīz noslāpusi.

—  No šī paša koka, gangana? Vai māmiņa dzīvoja šai pašā 
mājā,  kad bija tikpat maza kā es? — Robijs brīnījās.

— Nu protams, puisīt! Gangana nekur projām no šejienes 
nav braukusi. Ne tā kā tava māmiņa, kas visu laiku ceļo apkārt. 
Tu, protams, zini, ka viņa mācījās  Angli jā.  Tur viņa iepazinās 
ar tavu tēti un apprecējās ar viņu. Pēc tam viņi aizbrauca pie 
tava tēva radiem uz Ameriku —  šo, kā stāsta,  brīnišķīgo zemi.

1 M a n s  m azais  ba lta is  nēģerēn (ļranču va i).



Tavam vectēvam, kā redzams, bija kāds iemesls izsaukt viņus pie 
sevis. Kopš tā laika tavi vecāki dzīvo pilsētā.

—  Vai mans tētis ciemojas pie tevis? — Robijs pēkšņi ie jau
tā jās ;  viņam bija iešāvusies prātā kāda jauna doma.

—  Tava māmiņa n e v ē l a s . . .  O nē, puisīt! — Vecā dāma pa
šūpoja galvu, un viņas sejā atspoguļojās sarūgt inājums.  —  T a 
vam tētim nav laika, Robij ,  viņam tik daudz visādu darīšanu!

—  Bet  kādreiz taču viņš varētu atbraukt? — zēns neatlaidās. 
Viņš izsp|āva laukā pa logu gludi nopulēto kauliņu. —  Tētim 
briesmīgi garšo banāni un apelsīni, viņš var apēst veselu kalnu.

Atturīgi pasmaidījusi,  gangana pasniedza mazdēlam jaunu 
augli.

—  Es  esmu veca, puisīt, — viņa atbildēja,  — bet tavi vecāki 
ir jauni,  viņi tiecas pēc sabiedrības. Tādas vecenes kā es j a u n a 
j iem tikai traucē. Mūsu liktenis —  turēties ēnā un noņemties ar 
bērniem. Laimīgs liktenis, Robij  . . .

Viņas lūpas aizdomīgi ied rebē jā s . . .  Robijs,  protams, nesa
prata ne vārda, taču pēkšņi viņu pārņēma nevaldāms prieks: viņš 
bija izdarī j is neparastu atklājumu.

—  Bet  es zinu! Zinu, kāpēc tētis nebrauc pie tevis! —  viņš 
iekliedzās, lepodamies ar savu attapību.

— Neaizmirsti,  ka tev mutē kauliņš, draudziņ! —  Vairāk par 
kauliņu vecenīti satrauca gaidāmā izskaidrošanās. Spriežot pēc 
Robija mirdzošajām, zilajām actiņām, tā bija neizbēgama.

—  Gangana, es zinu, kādēļ šurp nebrauc tētis un kāpēc mā
miņa nekad nav vedusi mani pie tevis ciemos, — zēns atkārtoja 
un izņēma kauliņu no mutes.

—  Nu, kāpēc tad, mans baltais nēģerēn? Tikai nevajag neko 
izdomāt, draudziņ! —  Viņas lūpas viegli drebēja, it kā apvaldot 
smieklus.

Robijs atkal iebāza kauliņu mutē, pēdējo reizi to apsūkāja un 
izspļāva laukā.

—  Tāpēc, ka tu esi melna, gangana,  —  viņš pārliecinoši s a 
cī ja,  lielākas izteiksmības labad enerģiski novicinādams dūrīti.
—  Māmiņa vienmēr saka,  lai es nerotaļājos ar melnajiem bēr
niem. — Zēns piemiedza acis un sašķobīja lūpas, it kā gras īda
mies raudāt.

Rebeka de Zino kundze, P jēra de Zino atraitne un mistera 
Roberta P jēra  Marka Grīnburga gangana,  bija vēl diezgan žirgta, 
kad apmēram pēc gada Robijs apciemoja viņu otrreiz.

Vecenītes skatienam nepalika apslēpts, ka ārēji Robijs solās 
būt sava tētiņa kopija. Rūsgans matu ērkulis, zilas acis, strups, 
vasarraibumiem nosēts deguns un bāli rožaina āda — to visu 
viņš bija mantoj is no dzīvespriecīgā amerikāņa.  Mātei nepatika,



kad puisēns uzsāka ar viņu sarunu par vecmāmiņu. Taču gangana 
pastāstī ja Robijam, ka bijusi slima un drostaliņa Blanšēta  (tik 
mīļi viņa mēdza saukt savu meitu) vairākkārt  atbraukusi viņu 
kopt.

Un tomēr Robijs drīz vien pārliecinājās,  ka attiecībās starp 
māmiņu un vecmāmiņu nav ne miņas no vienlīdzības. Kamēr 
vienas sirds bija atklāta, otra centās norobežoties. Zēns ieraudzīja 
to tik skaidri,  cik skaidri vien var redzēt viņa vecumā. Tas  notika 
nedēļu pēc viņa ierašanās,  kad Blanšēta aplaimoja māti ar ī s la i
cīgu vizīti. Viņa nervozēja un bija sliktā garastāvoklī .  Sar ā j a  
Robiju par to, ka viņš šķieba zābaciņu, un piedraudēja viņam ar 
pērienu, kad viņš gribēja pavadīt uz kaltētavu ar kakao groziem 
apkrautos mūļus. Viņa visu laiku atkārtoja:  «Ak, kā man apnicis 
šis mūžīgi iereibušais idiots ar savu sīrupu pienā!» Pēc tam sie
vietes sāka par kaut ko strīdēties un Robijs dzirdēja, kā viņa 
māte saērcināta sacī ja:

—  Tu pārāk daudz pļāpā, mamm! Ir tādas lietas, par kurām 
labāk k l u s ē t . . .  Tu nostādi mūs ar Marku neērtā stāvoklī.

—  Blanšēta,  ma fille*, —  vecenīte attrauca ar apņēmīgu se jas 
izteiksmi, kas jautās pat viņas strupajā,  spītīgajā degunā, —  kas 
tur slikts, ja  es runāju patiesību? Es  lieliski atceros, kā tavas 
Geni jas  Dileri jas gangana stiepa mēslus uz kakao plantāci jām. 
Viņa pati par to nemaz nekaunējās.  Pēc tam viņa apprecējās ar 
poļu mehāniķi, kas atbrauca šurp no Venecuēlas.  Un viss iesākās 
viņiem ar to, ka viņa pļāva zāli viņa zirgam. Taču arī pēc appre
cēšanās viņa neslēpa, ka ir dzimusi Kongo. Viņa bija skaista, 
spēcīga meitene, bet viņas maigā āda spīdēja kā melns atlass.  Vēl 
tagad redzu viņu kā dzīvu savā acu priekšā. Un kā viņa dejoja! 
Kad vakaros sanācām kopā papriecāties, ko visu gan viņa mums 
rādī ja:  ir to, kā dejo jorubi, ir to, kā hausi un kongojieši.

— Sīrups pienā, — Blanšēta drūmi noteica.
—  Tāpēc arī radinieki viņu noindēja . . .
—  Mamm, izbeidz! —  Blanšēta  gandrīz vai iekliedzās.
—  Tā ir taisnība . . .  Bet,  ja jau Geni jas vīrs tik ļoti kāro, 

es pārdošu viņam dažus akrus blakus šosejai .  Pasaki  viņam, lai 
atbrauc, sirsniņ!

Mātes balsī Blanšēta  saklausī ja izsmieklu. Gangana lieliski 
zināja:  lai arī kā Grīnburgu laulātais pāris tiecās paplašināt s a 
vus veikalnieciskos sakarus,  Blanšēta neparko nepieļaus, lai māte 
tiktos ar augstprātīgo un ietekmīgo Dileriju.

Visu šo nedēļu, ja  vien netika gatavota marmelāde no gvaja-  
vas augļiem un vārīts ananasu džems, gangana lasī ja mazdēlam

1 M an a  meita (franču vai.).



«Robinsonu Krūzo». Kādu rītu, paņēmusi rokās grāmatu, viņa 
palūkojās laukā pa logu un viņas skatiens aizkavējās pie ziedoša 
maisa lauka. Te pēkšņi viņa brīnumskaidri atcerējās,  kā todien 
viņa ar māti gājusi uz prosas lauku.

Vecenīte nolika grāmatu malā.
—  Diena todien bija tikpat saulaina kā tagad, Robij ,  —  viņa 

iesāka. — Un atkal gaisā nozibēja zobeni un šķēpi pavērsās pret 
pārbiedēto sieviešu krūtīm.

—  Par  ko tu runā, gangana? —  puisēns steidzīgi noprasī ja,  
vērdamies viņā spulgām acīm.

—  Vai gribi dzirdēt kādu stāstu, mīļais Robij? Kādu izdomātu 
stāstu, manu puisīt. —  Ganganas  acis aiz briļļu stikliem aizmig
lojās,  skatiens aizmaldī jās citā pasaulē.

—  Tu stāstīsi no galvas,  gangana?  — viņš pavaicāja,  pievir
zīdamies tuvāk.

—  Nē, nevis no galvas,  bet no sirds, draudziņ! —  Viņa sausi 
iesmējās.  Viņu bija pārņēmusi neatvairāma vēlēšanās pastāstīt 
par senām dienām. — Es  pastāstīšu tev par mazu meitenīti, Ro
bij, apmēram tādu pašu, kāds tagad esi tu.

Aizbāzusi drebošu pirkstu aiz melni dzeltenā turbāna malas,  
viņa sakārtoja sudraboto matu šķipsnu. Pēc tam lēnām, ar ierastu 
kustību sāka glāstīt  savu brīnumaino kakla rotu; Robijs pamanīja,  
ka viņas roka dreb.

—  Kādu rītu, —  gangana iesāka, —  ciematā, kur dzīvoja šī 
meitenīte, izcēlās neiedomājama kņada. Meitenīte dzirdēja skaļus 
kliedzienus un niknu bungu rīboņu. Zobenus vicinādami, garām 
skrēja kaut kādi ļaudis, dažiem rokās bi ja garas šautenes, un 
viņi nepārtraukti blieza no tām, lai iebiedētu ciema iedzīvotājus. 
Ak dievs, cik tas bija baigi!

Tālāk viņa atcerējās,  kā viņa ātri, ātri gājusi  pa ceļu — rei
zēm pat skrējusi —  kopā ar māti un citiem ciemata iedzīvotā
jiem. Ikvienam pieaugušajam roka bi ja saķēdēta ar aizmugurē 
ejošā roku. Bandīti kliedza uz viņiem un sita ar nūjām. Pēkšņi 
meitenes kājā iedūrās kaut kas ass. Māte apstājās,  lai apskatītu 
viņas pēdu. Bet  tad bandīts ar garo šauteni pārskaities iesita 
meitenes mātei ar laidi pa galvu. Sieviete nokrita zemē. Tai pašā 
brīdī no meža iznāca baltais cilvēks, viņš pacēla roku un kaut ko 
uzsauca bandītiem. Tad vīrietis, kas bija iesitis meitenes mātei, 
izšāva uz balto cilvēku —  un tas nokrita. Un tūdaļ vairāki ban
dīti pieskrēja pie guļošās sievietes, atraisī ja viņas roku no ķēdes, 
bet pārējos aizdzina tālāk. Bandīti nosprieda, ka meitenes māte 
ir mirusi.

Bet,  kad laupītāji  bija prom, sieviete piecēlās. Viņas galvā 
melnoja dziļa rēta, no kuras plūda asinis.  Arī baltais cilvēks vēl
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bija dzīvs. Viņš pasauca sievieti. Lode viņatn bija caururbusi 
krūtis. Viņš bija viscaur noplūdis asinīm, bet viņa seja šķita kā 
balts plankums uz melnās zemes. Viņš uzrunaja meitenes māti 
viņas cilts valodā, un viņa pazina ievainoto. Tas  bija tas pats 
cilvēks, kas rakņājās kopā ar viņas ciemata iedzīvotājiem tuvējās 
upes smilšu sanesumos. Viņš noņēma no kakla gliemežvāku krel
les, kādas valkāja daudzi viņu ciemata iedzīvotāji, atdeva kakla 
rotu mātei un parādīja,  kā tā sasprādzējama.  Un neko citu vairs 
nepateica.

Pēc tam meitenīte un viņas māte nonāca uz kuģa, jo bandīti 
atgriezās un atkal sagūst ī ja  viņas. Bandīti iegrūda viņas kaut 
kādā alā, tumšā kā vismelnākā nakts, tā ka meitenīte un viņas 
māte pat nevarēja redzēt viena otru. Meitenīte saslima. P a g ā ja  
vairākas dienas, un māte pačukstēja viņai no tumsas,  ka viņa 
atgriezīšoties dzimtajā ciematā. Meitenīte kļuva tik ļoti priecīga, 
ka pirmoreiz kopš tā laika, kad viņas nolaupīja,  iesmējās un smē
jā s  ilgi, visu laiku glāstīdama mātes roku, lai arī tumsā to ne
redzēja.  Bet  māte nesmējās.  Viņa noņēma savas krelles un taus
tīdamās aplika tās meitai ap kaklu. Viņa piekodināja meitenītei 
nekad tās nenoņemt, jo pienākšot diena, kad krelles atnesīšot vi
ņai lielu laimi. Tā bija teicis baltais cilvēks.

Drīz vien meitenīte aizmiga. Atvērusi acis, viņa ieraudzīja 
divus vīrus ar lukturi. Tie pacēla no grīdas viņas māti un aiz
nesa prom. Galva mātei bija atmesta atpakaļ,  bet acis pa pusei 
atvērtas.  Kopš tā laika meitenīte vairs neredzēja savu māti.

Robijs klausī jās,  elpu aizturējis,  neatraudams skatienu no vec
māmiņas sejas.  Pēkšņi viņš pastiepa roku un pieskārās kakla 
rotai.

—  Saki,  gangana, —  vai tās meitenītes krelles bija līdzīgas 
tavējām? —  viņš vaicāja,  kaut ko saspringti  domadams.

Gangana pasmaidīja un noglāst ī ja puisēnam matus.
— Robij ,  mīļais, tās jau ir tās pašas krelles. Tavs vectēvs 

tās tikai mazliet uzspodrināja un lika uzvērt uz sudraba diega. 
Redzi, Robij ,  kad gliemežvākus atdalī ja citu no cita, tajos atrada 
daudz spožu akmentiņu, kurus ļaudis dēvē par dimantiem. Tas 
baltais cilvēks bija uzgājis dimantus netālu no ciemata, kur dzī
voja meitenīte, un drošības dēļ paslēpis tos krellēs.

— Bet  kurp aizbrauca meitenīte, gangana?
—  Viņa pabija dažādās zemēs, pēc tam nokļuva šeit, un šeit 

viņai patika v i s l a b ā k . . .  Robij ,  vai tu vēl neesi atskārtis? Sī 
meitenīte bija tava gangana, manu muļķīt!

Un viņa maigi aplika roku puisēnam ap kaklu.
Robijs iegrima domās.



—  Gangana,  bet kā sauca to ciematu, no kura tevi aizveda 
bandīti?

—  Neatceros, puisīt, taču tas atradās zemē, ko sauc par 
Āfriku.

—  Saki,  gangana,  — kāpēc tie ļaunie cilvēki gribēja tevi no
laupīt?

—  Lai padarītu par verdzeni, Robij ,  — viņa nočukstēja,  pie
liekusies zēnam pie auss.

—  Kas tas ir —  «verdzene», gangana?
Laika atstātās pēdas pēkšņi izgaisa no vecenītes se jas  — un 

tajā atplauka bērnišķīgi atklāts smaids.
—  Verdzene ir man līdzīga sieviete, kurai pietika spēka iztu

rēt vissmagākos pārbaudījumus, kādus liktenis bija lēmis gan 
Sindbadam Jūrasbraucē jam,  gan Robinsonam Krūzo, gan Kris
tiānam, gan Cēlajai  Sirdij ,  kopā ņemtiem, un, par spīti visam, 
palikt dzīvai, lai pastāstītu par to maziem zēniem un meitenēm. 
Bet,  starp citu, mans baltais nēģerēn, kad tu izaugsi pavisam 
liels, tu pats visu sapratīsi.

Un notika tā, ka visu savu sajūsmu un pielūgsmi, kādu viņš 
izjuta pret Robinsonu Krūzo, Sindbadu Jūrasbraucēju un «Pili- 
grirna klejojumu» varoņiem, puisēns cēlu jūtu uzplūdā veltī ja sa 
vai vecmāmiņai.  Viņa gangana bija apbrīnojama, drosmīga, viņa 
bija īsta varone.

Pēc mēneša Robijs aizbrauca. Zēns, protams, nenojauta,  ka 
redz ganganu pēdējo reizi. Sestdien, dažas dienas pēc tam, kad 
Robijs pārbrauca no vecmāmiņas muižas, viņš ar māti bija 
ielūgts uz kādas labdarības biedrības rīkotiem svētkiem. Robijs 
soļoja mātei blakus pa zālienu. Zem grima kārtas Blanšētas  Grīn- 
burgas seja nemaz neizskatī jās tumšāka, kā tas pieklājas tāda 
puisēna mātei,  kāds bija Robijs.

Izciemojies pie vecmāmiņas,  Robi js vēl ilgi saglabā ja  lielisku 
noskaņojumu. Viņš tā vien rāvās parotaļāties ar kādu no bēr
niem, kas skraidelēja pa rūpīgi apcirpto, plašo zālienu, kur pul
cējās ielūgtie viesi. Viņš pieskrēja pie tumšādainu zēnu bariņa, 
kas dzenāja bumbu zāliena malā. Un tūdaļ izpelnījās brāzienu 
un stingru piekodinājumu rotaļāties tikai ar mātes paziņu bēr
niem, tikai ar tādiem bērniem «kā viņš pats». Māte vietā un ne
vietā izmantoja jebkuru gadījumu, lai panāktu savu gribu, un pat 
mazākā nepaklausība tika uzskatīta par smagu pārkāpumu. Pie 
ganganas  pavadītie mēneši bija atstājuši savu ietekmi, un šodien 
Robijs atklāti sacēlās pret mēģinājumiem ierobežot viņa paziņu 
loku. Viņš iesita meitenei, kura grozī jās viņa tuvumā, un sa 
ņēma pamatīgu pļauku un jaunu brāzienu. Zēns nokaunējās un 
apskaitās.



Bet  uzmācīgā meitene tikmēr ņēmās lielīties ar savu vec
māmiņu.

— Mana vecmāmiņa dzīvo Angli jā,  — viņa paziņoja.  — Mil 
zīgā mājā,  lūk, tādā kā gubernatora pils! —  Un viņa norādīja 
uz to ar tuklu rociņu, kuru rotāja sprādze ar piekariņu zelta 
sirds veidā. — Māmiņa stāsta, ka viņai esot vesels bars kalpo
tāju. Viņi visi kā viens ir baltie.

Robijs jutās aizskarts un dziļdomīgi sarauca savu vasaras 
raibumiem nosēto pierīti.

—  Bet  manai vecmāmiņai,  lūk, tāda māja !  — Zēns plaši 
iepleta rokas. —  Lai pārredzētu to visu, v a ja g  uzkāpt augstā 
kalnā, —  viņš dižojās.

Viņa gaišmatainā pretiniece, aiz niknuma piesarkusi, pielēca 
viņam tik tuvu klāt, ka viņi abi gandrīz sadūrās ar pierēm.

—  Toties manai vecmāmiņai ir garas,  baltas krelles. Tās  vi
ņai uzdāvināja pati karaliene. Tā māmiņa saka.  — Un viņa pie
cirta kāju.

— Ko jūs  tik daudz par vecmāmiņām, mani dārgie, —  sa 
runā smiedamās iejaucās jauna dāma, kas bija atbraukusi no 
Vašingtonas.  — Un kas tās par karalienes krellēm, Linda?

—  Bet  kā tu viņu sauc, kad ciemojies pie viņas? — Robijs 
nerimās.

— Protams,  par vecmāmiņu. Un, ja  rakstu viņai vēstules 
angliski,  tad ari saucu par vecmāmiņu, — Linda cienīgi atbildēja.

— Tā! Bet  es savējo saucu par ganganu! — Robijs svinīgi 
paziņoja.

Tad jaunā dāma, kas nodarbojās ar socioloģiju un bija ļoti 
populāra bērnu vidū, sāka tik skaļi smieties, ka dažas mātes, to 
skaitā arī Blanšēta ,  tūlīt devās pie viņiem.

—  Viņš uzvarēja,  Linda, —  dāma sacī ja.  — Bet tagad skrie
niet rotaļāties! Vai nav tiesa, cik mīļi ir saukt vecmāmiņu par 
«ganganu»!  — viņa sac ī ja citām mātēm. —  Brīnišķīgs vārdiņš. 
Tas,  protams, ir vietējais.  Sis jaunais cilvēks paziņoja,  ka tā 
viņš saucot savu vecmāmiņu.

— Mana gangana nebaidās pat no laupītājiem. Viņa ir droš
sirdīgāka par tavu vecmāmiņu. — Zēna spalgā balss pārtrauca 
jaunās dāmas čalošanu. —  Viņa bi ja verdzene. Viņa pati man to 
pastāstī ja,  — viņš beidzot izspēlēja savu galveno trumpi.

—  Verdzene! —  Pēkšņā atskārsme iedarbojās uz ielīksmoto 
dāmu kā auksta ūdens šalts.  Ar nedrošu smaidu viņa pavērsās 
pret citām sievietēm un ieraudzīja Blanšētu,  kas lūkojās uz savu 
dēlu ar tādām šausmām, it kā viņas priekšā atrastos kāds bries
monis.



Pārē jā s  dāmas uzskatī ja par savu pienākumu izrādīt, ka vi
ņas jūtas dziļi aizvainotas. Baltās amerikānietes klātbūtnē tas 
bija pilnīgi nepieciešami. Tā vai cita iegansta dēļ viņas cita pēc 
citas novērsās no misis Grīnburgas.

— Bērni ir neaprēķināmi, mana dārgā,  — Geni ja  Dileri ja 
pačukstēja savai kaimiņienei, sievietei ar balu, noraizējušos seju.
— Padodiet man uz mirkli zīmuli! Es  izsvītrošu šo mazo delveri 
no viesu saraksta uz nākamo sestdienu. Kas zina, ko vēl viņš 
p a s t r ā d ā s . . .

\



A. PEPETELA, 

angoliešu rakstnieks

NGUNGAS PIEDZĪVOJUMI

— Kāpēc tu raudi, Ngunga? — jautā ja  partizāns 
ar iesauku Nossa Luta1.

—  Kāja  sāp.
—  Paga,  es paskatīšos. Un beidz reiz činkstēt,  turies braši!
Ngunga noslaucī ja asaras un parādī ja sapampušo pēdu. Nossa

Luta to apskatī ja un sacī ja:
— Acīmredzot esi kaut kur savainojis.  Iegriezums nav dziļš, 

bet labāk būtu aiziet pie feldšera.
—  Es  neiešu!
— Tad kāja sāks strutot, sapamps vēl vairāk un celsies tem

peratūra.
— Lai ceļas,  — Ngunga atbildēja.  — Ka tikai nedursta!
— Nevienam nenāk ne prātā tevi durstīt. Bet,  ja  sāksies asins 

saindēšanās,  tad bez duršanas neiztiks.
—  Līdz feldšerim tālu, ko i e t . . .
—  Beidz niķoties! Labāk nomazgājies un dodies ceļā!
— Saule jau riet, drīz satumsīs.
—  Kas par to? Feldšeris izdarīs visu, kas vajadzīgs,  pārnak

šņosi pie viņa un tad nāksi atpakaļ.
Ngunga kaut ko zem deguna nomurkšķēja,  bet pretī nerunāja.  

Viņš nomazgājās,  paņēma mazliet ēdamā un saposās ceļam.
Trīspadsmit gadu vecais Ngunga bija bārenis. Viņa vecāki 

aizgā ja bojā soda ekspedīci jas uzbrukuma laikā. Tēvu nošāva uz 
vietas. Māte lūkoja glābties, bet arī viņu panāca lode. Ngungam 
bija palikusi tikai māšele Musango.

Un arī to nodeva patversmē. Kopš tā laika bija pagājuši četri 
gadi. Bet Ngunga vēl aizvien skuma par vecākiem un māsu, 
mazo Musango.

Tātad Ngunga devās pie feldšera. Bi ja  jau  satumsis,  bet viņš 
labi zināja ceļu un nebaidījās apmaldīties. Viņš vispār ne no kā 
nebaidījās,  bija pie visa pieradis. Mitinājās,  kur pagadās:  brī

1 Nossa Luta —  Mūsu Ciņa (portug. va i).



žiem pie partizāna Nossa Lutas, brīžiem pie draugiem un pazi
ņam. Taču neaizsteigsimies priekšā notikumiem. Mums vēl ir 
gana laika iepazīties ar jauno angolieti,  vārdā Ngunga.

— Labdien, biedri feldšeri
— Labdien, Ngunga! Kā klājas?
— Labi.  Tikai kāja sasāpējusi,  un Nossa Luta mani atsūtī ja 

pie jums. Pa  ceļam es sastapu divīzi jas komandieri Avansu kopā 
ar diviem partizāniem. Viņi gā ja  gar upmalu, meklēdami ma
nioku. Un kā jums klājas,  biedri feldšer?

— Paldies,  Ngunga,  labi. — Pēc angoliešu paraduma feldše
ris sasita plaukstas.  —  Sākumā nebija lāgā ko ēst, soda ekspe
dīcija taču nodedzināja visu ražu uz lauka. Pārtiku mums veda 
no tālienes. Nekas, pēc jaunās  ražas kļūs vieglāk. Vai tu Ka- 
jondo sievu pazīsti? Pirms divi dienam viņai piedzima puisītis. 
Kajondo vēl līdz šim laikam no prieka nevar attapties: beidzot 
ģimenē radies vēl viens vīrietis. Viņiem taču jau ir trīs meitēni.

—  Jā ,  jā,  — Ngunga apstiprināja.
— Tad nu šodien par godu dēla piedzimšanai Kajondo rīko 

lielus svētkus. Viņa radinieki gatavo cienastus. Mums laimējās,  
mēs nošāvām divas antilopes — gaļas pietiks visiem. Uzaicinā
jām  pat citu ciemu iedzīvotājus, jau no paša rīta cilvēki šurp 
plūst straumēm. Redzi, cik mums daudz jaunumu! Paliec ari tu 
uz svētkiem!

— Pateicos,  biedri feldšer!
— Nu, un tagad parādi kāju! — Kā jas  zēnam bija netīras, 

un viņam sametās kauns. Ne vārda nebildis, feldšeris pamāja uz 
ūdens spaini. Ngunga ņēmās nikni berzt kāju pēdas. Apmulsumā 
viņš bija aizmirsis pušumu un, piedūries sl imajai  vietai, aiz sā
pēm iekliedzās. — Vīrietim jābūt  pacietīgam, — smaidīdams 
sacī ja feldšeris.

— Bet  es jau vēl esmu mazs, — taisnodamies iebilda zēns.
— Nepavisam. Tev jau sen ir laiks iet skolā. Labi, rādi šurp 

savu kāju!
— Bet ko jūs darīsiet? Ziedīsiet ar jodu?
— Tu taču esi vīrietis, Ngunga,  bet baidies no joda.
— No joda es nebaidos. —  Ngunga sarauca seju. — Man 

tikai nepatīk, kad ādu dedzina.

Kaut gan kāja Ngungam vairs nesāpēja,  viņš nolēma palikt 
pie feldšera. Kurš puika izturēs kārdinājumu un nepaliks uz 
mielastu? Kajondo viņu gan nebija ielūdzis, bet kas par to!



Ikviens, kam gadas būt angoliešu ciemā svētku reizē, tiek uzska
tīts par viesi.

Pa to laiku bija jau sākuši pulcēties lūgtie viesi no ciliem 
ciemiem. Ngunga piebiedrojās gan vienam viesu bariņam, gan 
citam, pēc tam nolēma paklausīties, ko runā sievietes. Un uzreiz 
uzzināja visus turienes jaunumus.

Imba, ciema vecākā Kafuši meita, ievēroja svešo zēnu, pa
sauca viņu pie sevis un vairs nelaida projām.

«Jocīgs cilvēks ir tas Kafuši,» Ngunga nodomāja.  «Sēž kopā 
ar vienības komandieri un citiem priekšniekiem. Visi klusēdami 
pieklājīgi viņā klausās. Bet,  kolīdz ierunājas kāds cits, ciema 
vecākais runātāju uzreiz pārtrauc. Vai tad tā drīkst?»

—  Bi j i s  es pieaudzis vīrs, — Ngunga teica ciema vecākā 
meitai, — es neparko ne|autu tavam tēvam runāt.

Meitene neizpratnē palūkojās uz Ngungu, bet labprāt noti
cēja,  ka Ngunga ir spēj īgs uz tik pārdrošu rīcību.

Ngunga pameta Iīnbu un gā ja  paskatīties, kā sievietes g a 
tavo ēdienus. Sacirtušas antilopes četrās daļās, viņas cepa gaļu 
uz iesmiem, vārī ja maniokas un kukurūzas biezputru, grūda pies
tās maniokas lapas. Ķirbju trauki — kalebasi bija pilni pārrūguša 
medus. Viesi iedzēra, un uzreiz kļuva trokšņaināk, spožāk iemir
dzējās acis, skaļāk skanēja smiekli. Viskarstāka jā  mielasta brīdī 
ieradās apakšvienības komandieris kopā ar pieciem partizāniem 
un viņu sievām. Neizlaizdams no rokām jauno automātu, koman
dieris apsēdās blakus Kafuši. Ngunga nevarēja novērst acu no 
spožā ieroča stobra. Viņa vienīgais šaujamais bija kaķene. Bet 
kādreiz . . .

Imba pieveda zēnu pie savas mātes. Viņš nosēdās zemē blakus 
sievietēm un sāka kopā ar tām ēst. Viņam ielēja brāgu. Ngunga 
nebija radis dzert, galvā viņam iesitās reibums, bet viņš centās 
to neizrādīt, Imba smīnēdama viņu vēroja.

—  Vai tu domā, ka esmu noreibis? — Ngunga protestēdams 
izsaucās. Imba tikai iesmējās.

Pēc ēšanas sievietes sapulcējās klajā laukumiņā un sāka dejot 
šinžangi lu1. Pārējie,  nespēdami nostāvēt uz vietas, arī sāka dejot. 
Bet,  kad uzlēca mēness un tika atnesti jauni kalebasi ar dzeramo, 
kļuva vēl līksmāk. Veci ļaudis dzēra, skatī jās,  kā jaunieši dejo, 
un piekrītoši māja  ar galvu. Tikai vēlu naktī visi izklīda pa 
mājām.

Tā beidzās svētki par godu Kajondo un Mari jas  dēla Lum- 
bongo piedzimšanai.

1 Siniangila  —  angoliešu nacionālā  deja.



Saule paslēpās aiz meža Kvando upes viņā krastā. Debess 
pēdējo reizi iekvēlojās rieta sārtumā, un zemē nolaidās mijkrēs
lis. Apklusa putnu treļļi. Ngunga kā apburts raudzījās ūdenī, kur 
atspoguļojās sārti mākoņi. Krastā stāvēja kanoe. Viss bija kā 
pamiris. Kas gan ticētu, ka šeit iet pari frontes līnija!

Metās aizvien tumšāks un tumšāks. Bet  zēnam ļoti negribē
jā s  iet atpakaļ uz savu ciemu. Ngunga vilcinājās.  Tik labi ir 
sēdēt smiltīs, iegremdējot kā jas  ūdenī. Kāpēc gan lai viņš ne
paliktu šeit? Kafuši kimbo1 viņu negaida, neviens neuztrauksies, 
j a  viņš tur neatgriezīsies.  Var  pārlaist nakti mežā vai doties uz 
Šikolui novadu, uz Kembo, Kvanzu vai Kuito. Vai arī uz Zam
biju. Neviens pat nepajautās:  «Kur tad ir Ngunga?»

1 Kimbo —  ciems Angolā .



Nossa Luta cinās Kangambas apkaimē. Kas atcerēsies bāreni 
Ngungu, ja  Nossa Luta kritīs kaujā? Kamēr bija dzīva vecā 
Ntumba, viņa rūpējās par zēnu. Viņas meitas pukojās,  teikda
mas,  ka viņas apstrāda lauku priekš sevis un saviem vīriem, 
nevis priekš bezpajumtniekiem un klaidoņiem. Bet tomēr viņas 
klausī ja māti un ēdināja bāreni. Ngungam kumoss spriedās 
rīklē, bet viņš ēda, jo bija izsalcis. Tagad vecā Ntumba ir mi
rusi — un gar Ngungu neviens neliekas zinis.

Viņš sēdēja starp purviem lēni plūstošas upes krastā un do
māja.  Viņu mīlēja tikai divi cilvēki — Nossa Luta un Imba. 
Taču Nossa Luta ir tālu, bet Imba pavisam maza. Sta igā  viņam 
pa pēdām pakaļ kā šunelis un cenšas visu darīt tāpat kā viņš.

Pienāca vakars. Un vakarā moskīti kļūst vēl negantāki.  
Ngunga piecēlās un gā ja  uz ciemu, kurā dzīvoja kopā ar parti
zānu Nossa Lutu. Tur viņš savāca kopā savu trūcīgo iedzīvi 
vecā mugursoma. Lūku pinuma sega, tukša odekolona pudelīte, 
zobu suka, kaķene pār plecu un duncis aiz jostas — tā tad ari 
bija visa Ngungas manta.

Kad viņš gāja garām ugunskuram, pie kura sēdēja vecais Ka- 
suete, tas jautā ja :

—  Kas tur nāk?
Ngunga neatbildēja.  Kasuetem taču gar viņu nebija nekādas 

daļas. Viņš tikai nobijās no garāmgājē ja .  Nemaz neatskatīj ies,  
Ngunga devās mežā iekšā.

Nākamaja dienā zēns jau bija Kafuši ciemā. Viņš pastāstī ja 
ciema vecākajam par savu dzīvi, un tas vaicāja:

— Kurp tad tu tagad esi sadomāj is doties?
Ngunga paraustī ja plecus.
— J a  gribi, paliec pie manis,  — ciema vecākais piedāvāja.

— Es jau esmu vecs, dēli ir tālu. Tu palīdzēsi manām sievām 
apstrādāt lauku, mēs tev dosim visvieglāko darbu, jo tu taču vēl 
esi mazs. Tikai nedomā, ka es gribu tikt pie strādnieka; man 
gluži vienkārši tevis ir žēl. Tici, ka mana māja tev kļūs par 
īstām tēva mājām!

Ngungam bija vienalga, kur viņš dzīvo, un viņš bija ar mieru. 
Dabūjusi zināt, ka viņš paliek, Irnba aiz prieka sāka lēkāt. Tā 
Ngunga apmetās uz dzīvi pie ciema vecākā Kafuši.

Viņš modās reizē ar sauli un gā ja  uz upi pēc ūdens. Pārnesa 
pa spainim katrā rokā un vēl pilnu bļodu uz galvas.  Pēc  tam 
viņš gā ja  kopā ar ciema vecākā sievām uz lauku, kur viņi strā- 
daja,  kamēr saule sāka stipri cepināt. Kad sagribē jās  ēst, sievie
tes izraka manioku un to ēda, bet viņam neļāva noplūkt ne zālīti. 
Vakarā Ngunga apēda vakariņu paliekas urt pirms gulētiešanas 
palīdzēja sievietēm mazgāt traukus.



Ciema vecākā sievas neļāva Imbai ne pieiet klāt zēnam — 
tūdaļ dzina viņu projām.

— Liec Ngungam mieru! —  viņas kliedza. — Tas  slaists prie
cā jas  par jebkuru ieganstu, kaut tikai nebūtu jāstrādā.

Kad sirmgalvis apjautā jās par Ngungu, sievietes sacī ja:
—  Puika ir pēdējais sliņķis. Viņam nav nekas cits prātā kā 

tikai ēšana un slaistīšanās.
Un tad ciema vecākais Ngungu rāja:
—  Nepateicīgais!  Es  tevi mīlu kā paša dēlu, bet tu mani 

apkauno. Vai tu esi aizmirsis,  vai, ka zemē ir karš? Lai izkarotu 
brīvību, ir nenogurstoši jāstradā.  Zemniekiem ir jāēdina parti
zāni. Un šie zemnieki esam tu, es, Imba un manas sievas. Par t i 
zāni mūs aizstāv, bet mēs viņus uzturam. Man viņi ir tikpat kā 
paša bērni.

Ngunga klusēdams noklausī jās pārmetumos. Viņš jau tā strā- 
daja no visa spēka, bet solī ja strādāt vēl cītīgāk un ne reizes 
nesūdzējās par izsalkumu un nepelnītajām pārestībām. Tais brī
žos viņš domāja tikai par savu draugu Nossa Lutu, kas cīnī jās 
kopā ar citiem partizāniem. Un vēl niknāk ņēmās darboties ar 
kapli.

Bet tad sējas darbi bija beigušies, un Ngungam vairs nebija 
mazā gaismiņā jāiziet no mājam.  Jau pirmajā dienā, palicis 
ciemā, zēns dzirdēja šādu sarunu starp Kafuši un partizānu vie
nības komandieri.

— Cilvēki par jums sūdzas, biedri Kafuši,  — sacī ja koman
dieris, — un es at jāju,  lai uzzinātu, kā te īsti ir. Klīst valodas, 
ka jūs  partizāniem dodot par maz pārtikas.

— Kas gan izgudro tādas blēņas? Kas izlaiž aplamas bau
mas? Nosauc man šos nelabvēļus!

—  Viņu vārdi mani neinteresē. Es  tikai gribu zināt, vai tā 
ir taisnība.

— Zozē, — ciema vecākais pieglaimīgi ieteicās, — es taču 
tevi pazīstu gandrīz no pašas dzimšanas.  Vai  tiešām tu tici ten
kām? Mani paša bērni, būdami partizānos, savu dzīvību ne
taupa — un es lai žēlotu pārtiku? Tu nu gan par mani labi domā!

Vienības komandieris bija jaunāks par Kafuši, un paražas 
lika vecākus cilvēkus cienīt. Tālab komandieris, apmulsis krek
šķinādams, nomurmināja:

— J a  jau jūs  tā sakāt,  man jums jātic.
— Protams, jātic!
— Un tomēr cilvēki runā, ka graudus jūs  ievācot vairāk nekā 

citi, bet pārtikas dodot maz.



—  Ka cs varu ievākt vairāk neka citi? — Kafuši aizsvilās 
dusmās.  — Esmu vecs, es pat neeju uz lauka.

— Tiesa . . .  Bet jums ir trīs sievas, un jūs varat nodot Tautas 
atbrīvošanas frontei daudz vairāk pārtikas.

— Bet  tu, Zozē, cik tu nodod, atbildi man?
— Mēriņu kukurūzas miltu nedē|ā. Tā tika nolemts.
— Arī es nododu tikpat. Ar ko tad cilvēki nav mierā?
—  Tā taču ir norma tiem, kam ir viena sieva. Bet jums ir 

t r ī s . . .
—  Un tev ir divas! Kāpēc tad tu nedod vairāk?
Komandieris apmulsa, lūdza piedošanu un, apsolī j is visu no

kārtot, aizgāja.
Sā s  sarunas laikā Ngunga vairākas reizes nogāja garām ko

mandierim, cenzdamies piesaistīt viņa uzmanību. Arī viņš, 
Ngunga, taču strādāja Kafuši labā. Tātad pie ciema vecākā strā
dāja četri cilvēki, bet partizāniem viņš deva tikpat daudz miltu, 
cik vientuļais sirmgalvis Mundingo.

Tomēr partizānu vienības komandieris zēnu tā ari neievēroja. 
Bet  pats Ngunga neiedrīkstējās viņu uzrunāt.

Ngunga tā arī dzīvoja pie Kafuši.  Viņam patika klaiņot pa 
mežu, sarunāties ar kokiem un putniem, peldēties ezeros, iemīt 
meža biezoknī jauna s  takas,  rāpties kokos, lai ielūkotos putnu 
ligzdās vai panašķotos ar savvaļas bišu medu.

Pie vecā Kafuši Ngunga bija palicis tāpēc, ka gribēja neno
guris strādāt,  lai gādātu pārtiku partizāniem. Bet, noklausījies 
Kafuši sarunu ar vienības komandieri,  zēns kļuva domīgs. Vecis, 
protams, daļu ražas slēpj. Viņš ir bagātāks par citiem, viņam ir 
vairāk sievu. Un arī Ngunga strādā uz viņa lauka no agra rīta 
līdz vēlam vakaram, bet ēd gaužām maz. Kur tad paliek kuku
rūza, ko Ngunga audzē, zivis, ko viņš izzvejo Kvando upē, me
dus, ko viņš savāc no stropiem? To visu Kafuši patur sev un 
iemaina pret audumiem.

Kad kimbo ieradās partizānu vienība, Kafuši pavēlēja miltus 
nobēdzināt tālāk un liekulīgi gaudas,  ka viņam neesot ar ko pa
ēdināt dārgos ciemiņus. Bet,  ja  kāds no partizāniem bija atnesis 
drānu, Kafuši uzreiz piedāvāja to apmainīt pret mēriņu miltu, 
vienā gabalā sūkstīdamies, ka vairāk viņam mājās  neesot ne sau
j iņas .  Partizāni,  kuriem nebija ko dot pretī, aizgāja no ciema 
izsalkuši.

Ngunga brīnījās.  Kā tad tā? Viņam, Ngungam, nav nekā cita 
kā tikai viņa mazās,  stiprās rokas. Viņš strādā cik spēdams, lai 
varētu sagādāt  ēdamo partizāniem. Bet  daži pieaugušie domā



vienīgi par  sevi. P iemēram,  ciema vecākais Kafuši,  ko iecēlusi 
M P L A 1 par ti ja,  rūpē jas  tikai par  savu labumu.

Un tad  nu reiz, kad ciemā bija ieradies vienības komandier is  
kopā ar  t rim par t izāniem,  notika tas,  kam agr i  vai  vēlu bija j ā 
notiek.

Vecais Kafuši,  apgalvodams,  ka plaukti  v iņa  klētī ir tukši,  
lika pasniegt  komandier im maniokas  biezputru.  Pārē j iem par t i 
zāniem viņam  galīgi  nebi ja ko iedot ēst. Un tikai tad,  kad ko
mandier is  uzdāv ināja  Kaluši  divus met rus  auduma,  uz ga lda  
uz radās  ot rs šķīvis ar  biezputru.

Ng unga  sap ra ta ,  ka no skopā veča ar vārdiem vien neva rēs  
nekā izdabūt.  Viņš iegāja piel iekamajā kambar ī ,  piebēra ar  mi l 
tiem milzīgu grozu un klusēdams nolika to Kafuši  un  viņa cie
miņu priekšā. Un pēc t am  devās uz būdu savākt  savas  m an t iņas .

N g u n g a  a izgāja  no ciema vecākā mājas ,  ne no viena n ea tv a 
dījies. Vecais Kafuši,  aiz kauna  nezinādams,  kur likties, pavadī ja  
viņu ar niknu skatienu.

Un tā N g u n g a  atkal  bija ceļā. Viņš  pārbr ida  Kvando upes 
ot rā  kras tā  un pēc d ivām dienām jau  a t r a d as  Kembo apkaimē.  
Kad viņš gāj a  cauri ciemiem, iedzīvotāji  izbrīnījušies noskat ī jās  
uz t r ī spadsmit  gadu veco zēnu, kas  ceļoja viens pats,  bez pie
augušaj iem.  Ng ungu  lūkoja pierunāt  doties a tpakaļ ,  jo tuvumā 
taču esot frontes līnija,  bet viņš atbi ldēja tikai ar  smaidu,  pa te i 
cās par  i zrād ī ta jām  rūpēm un gāja  tālāk.

Reiz Kontubas ciemā, kas a t ra dās  Kembo krastā,  zēns iepa- 
z inas  ar  vientuļu s irmgalvi ,  vārdā  Livinge.  Livinges  tuvinieki 
bija aizgājuš i  uz Zambiju,  bet s i rmgalvi  nebi ja ņēmuši līdzi, 
viņš  bija pārāk vecs un nevarīgs .  Livingem ciemā bija zemes g a 
bals, tu rklā t  viņš  pra ta  taisī t  māla  pipes. S i rmgalvis  piedāvaja  
N g u n g a m  palikt pie viņa,  šeit zēns būtu paēdis un iemācītos ari  
amatu .  Bet N g u n g a  atsacījās .

Viņš neatla id īgi  soļoja uz Kembo augšteci  un, kad viņam 
vaicāja,  kāpēc viņš uz turieni iet, atbildēja:

— Gribu redzēt,  kur šī upe sākas.
Ja  .viņa atbi lde z iņkār īgos neapmier ināja ,  viņš  p iemet ināja:
— Gribu redzēt  pasauli .
ī s tenībā N g u n g a m  gribējās uzzināt ,  kādi tad ir pieaugušie 

cilvēki. Reiz sadūr ies ar viltu un nelietību, viņš  vai rs  nevienam 
neuzticējās.  Kembo apkaimes  iedzīvotāji  v iņam likās labs irdīgi ,

1 MPL.A — Angolas  tautas atbrīvošanās kustības partija.



tie labprāt dalī jās ar viņu uzturā, bet Ngungam bija aizdomas, 
ka arī viņi slēpj sevī mantkārību.

Reiz mežā viņš uzdūrās partizānu nometnei, kurai apkārt bija 
izraktas t ranšejas.  Kad Ngunga minēja ciemu, no kura bija uz
sācis savu ceļojumu, kāds no partizāniem izsaucās:

— Tas  taču ir Nossa Lutas ciems!
— Jā ,  jā !  — Ngunga priecīgi māja ar galvu. — Kur viņš 

tagad ir?
— Viņš ir kritis.
— Kā — kritis?! — Ngunga neticēja savām ausīm. —  Nossa 

Luta ir kritis?
— Viņš bija uzdūries slēpnim. Biedri viņu apraka pie ceļa.
Jaunā ziņa Ngungu satrieca. Viņš sajutās  gluži vientuļš un

pēkšņi partizāniem atzinās:
—  īstenībā es tieši viņu meklēju malu malās.  Viņš bija mans 

vienīgais draugs.
Partizāni par zēnu iežēlojās un paturēja viņu pie sevis. Ko 

tik tie viņam sadāvināja:  gan svilpi, gan jaunas  bikses, gan 
putnu ar ugunīgi sarkanu krūti un pat dunci. Ngunga bija lai
mīgs. Un tomēr jaunie draugi viņam neaizstāja kritušo Nossa 
Lutu, kas bija par viņu, bārabērnu, rūpējies. Nespēdams draugu 
aizmirst, Ngunga pa naktīm gauži raudāja.

Vienībā, kura Ngunga bija palicis, kopā ar partizāniem dzī
voja sievietes un bērni. Viņi visi ka vien varēdami palīdzēja par
tizāniem. Ngunga ari bija atradis sev darbu — pieteicās iet uz 
upi pēc ūdens.

Vakaros partizāni pulcējās pie ugunskura paklausīties stāstos 
par karu. Sī  tēma bija neizsmeļama. Sirmgalvj i  zināja daudz jo 
daudz notikumu un leģendu, vecu un jaunu. Klausītāj i  dzīvi 
reaģē ja  uz katru stāst ītāja vārdu. Viņi gan skaļi sita plaukstās, 
gan smagi nopūtās. Sirmgalvju stāstos visbiežāk tika minēts 
partizanu divīzi jas komandiera Mavingas  v ā rd s . 'Visi augstu vēr
tēja viņa bezbailību, taču pārmeta viņam pārmērīgu godkāri un 
patmīlību.

Bet kurš gan ir bez trūkumiem? Ja nu vienīgi Nossa Luta. 
Bet  viņš ir miris, tāpat kā Ngungas vecāki, kā vecā Ntuīnba. 
Ngungam ļoti gribējās redzēt izslavēto varoni Mavingu.

Un kādudien Mavinga ieradās nometnē uz divīzijas vienību 
skati. Ngunga nemaz neatgāja  nost no ugunskura, ap kuru bija 
sasēdušies partizāni. Zens nenolaida acu no Mavingas.  Viņš to 
bija iedomājies liela auguma un spēcīgu. Bet Mavinga bija vārgs, 
kalsnējs vīrs ar kuplu bārdu apaugušu jauneklīgu seju. Koman
dieris bija rosīgs vīrs, st raujām kustībām. Viņš steigšus, it kā



viņu kāds skubinātu, norija ēdienu, ko viņam bija pasnieguši,  
noskaloja bļodā rokas un jautā ja :

—  Vai jums nav kaut kas dzerams?
Tika atnesti kalebasi ar brāgu, visiem ielēja pa krūzei un 

arī Ngungam.  Un tad nu komandieris viņu ievēroja.
— Kā? Tu jau dzer brāgu?
— Mazlietiņ, biedri komandier.
Mavinga ņēmās partizānus iztaujāt  par zēnu. Kad viņam par 

puisēnu visu pastāstī ja,  viņš to atzinīgi apskatī ja un izsaucās:
— Tu esi brašs puisis! Viens pats staigā pa mežiem. Kad tu 

paaugsies,  no tevis iznāks lielisks partizāns. Bet  pagaidām tev 
priekšējā līnijā nav ko darīt. Kaujas  laikā tu mūs tikai traucēsi. 
Rīt pat izlemsim, uz kuru ciemu tevi nosūtīt.

Naktī 'Ngunga ilgi grozī jās no viena sāna uz otru un nekādi 
nevarēja aizmigt.  Vienība viņam bija kļuvusi par īstām mājām.  
Kāpēc viņu grib sūtīt uz ciemu? «No rīta lūkošu komandieri 
pierunāt atstāt mani tepat,» viņš cieši nolēma un tūdaļ aizmiga.

Ngunga bija noteikts cilvēks. Viņš necieta neziņu un tālab 
negaidī ja,  kamēr komandieris viņu izsauks, bet gā ja  pie tā pats. 
Kas tur ko baidīties?

—  Tu nedrīksti šeit palikt, Ngunga!
—  Bet  man pie jums ir labi. Es  varu palīdzēt partizāniem uz 

lauka. Tas darbs man ir zināms.
— Runa nav par to. Bērnam partizānu vienībā . . .
— Es  neesmu bērns, —  Ngunga atcirta.  —  J a  sāksies kauja,  

es nenobīšos. J a  gadīsies kāds lieks ierocis, es šaušu. J a  ne, 
lādēšu šautenes karavīriem.

Komandieris sāka smieties.
— Vai tu maz zini, kas ir kauja?
—  Kā ne!
Mavingu saruna ar Ngungu acīmredzot uzjautrinaja.
— Paklausies,  Ngunga,  tu, kā redzams, neesi no bailīgajiem, 

turklāt esi saprātīgs puisis, — komandieris sacī ja.  —  Tev ir j ā 
mācās!  Nesen pie mums atbrauca skolotājs,  viņš nodomājis atvērt 
šeit skolu. Tu mācīsies lasīt un rakstīt!

Ngunga cieta klusu. Skola? Viņš nezināja,  kas tas ir. B i ja  
tikai dzirdējis, ka skolā visu laiku jāsēžot  un jāskatol ies uz pa
pīra lapiņām, kas izraibinātas kaut kādiem ķeburiem. Kāds no 
tā labums?!

—  Nē, es gribu būt partizāns! J a  jūs  mani padzīsiet, es aiz
iešu uz citu vienību.



—  Part izānam tu vēl esi par mazu. Pie mums tu nedrīksti 
palikt! Vienam pašam pa mežiem un ciemiem klaiņot ari neder. 
Var  notikt kāda nelaime. Un bez tam katrā ziņā va j ag  iet skolā, 
citādi paliksi galīgs nejēga.

—  Kāpēc nejēga?!  Es  staigāju no ciema uz ciemu, redzu da
žādus cilvēkus. Klausos,  ko viņi stāsta.  Un tā es mācos.

— Tas  ir pavisam kas cits. Tev jārnācās lasīt un rakstīt! Vai 
tu kaut reizi esi redzēj is skolotāju? Neesi. Rīt brauksi man līdzi 
un iepazīsies ar viņu!

Gribot negribot komandieris zēnā bija modinājis ziņkāri. Tie
šām — kāds gan tas skolotājs izskatās? Gandrīz vai vajadzētu 
uz viņu paskatīties, bet, j a  skolā nepatiks, savāks kopā savas 
mantiņas un — aiziet.

Tā Ngunga atstā ja  partizānu vienību. Atvadoties viņš ar asa
rām acīs apsolī ja cīnītāj iem katrā ziņā tos apmeklēt.

Ciems, kurā atradās skola, nebija nemaz tik tālu no partizānu 
vienības, bet Mavinga to sasniedza tikai pēc četrām dienām. Viņš 
apstājās katrā apdzīvotā vietā, sapulcināja ļaudis, stāst ī ja par 
karu un par to, kas visupirms darāms. Mavingu visur viesmīlīgi 
uzņēma. J o  par viņa varoņdarbiem jau izplatī jās īstas leģendas.

Ngunga priecājās,  ka komandieri visur uzņem ar lielu godu. 
Zēns neatkāpās no Mavingas  ne soli, bet tas,  stādīdams viņu 
priekšā, mēdza teikt:

— Sis ir Ngunga, drosmīgs puisis. Viņš bija nolēmis apska
tīt pasauli un atnāca šurp no tālienes viens pats. Biedrs Nossa 
Luta, kuru jūs  visi, protams, atceraties,  bija viņa draugs. Arī 
Ngunga grib kļūt par partizānu. Bet  es nolēmu nodot viņu skolā. 
Nešaubos, ka jūs  par viņu vēl dzirdēsit.

Bērni raudzījās uz Ngungu ar sajūsmu. Un kā gan citādi! 
Viņš taču pavadīja pašu Mavingu! Un viņu bērtin apbēra ar 
jautājumiem:

— Vai tu jau esi bijis kaujā?
— Pastāst i  — kāda īsti izskatās Zambija?
—  Vai tur, kur tu biji, ir daudz automašīnu?
Ngungam glaimoja vienaudžu uzmanība.  Kurš katrs, būdams 

viņa vietā, nepalaistu garām izdevību padižoties. Bet dzīve zē
nam bija iemācījusi necilumu. Viņš vēl tik maz bija redzējis, 
tik maz ko prata. Viņu uzteica par to, ka viņš nebaidās tumsas, 
bet ir drosminieki, kas nebaidās no iešļircinājumu dūrieniem.

Zēns vaļsirdīgi atbildēja uz jauno draugu jautājumiem. Nē, 
kaujā viņš vēl neesot bijis. Kad soda ekspedīci ja uzbrukusi viņa 
ciemam, viņš kopā ar visiem aizbēdzis. Un, kad zaldāti parādī ju
šies upmalā, noslēpies piekrastes zālē. Kas ir Zambija? Tur viņš 
vēl neesot bijis. Bet  katrā ziņā tur aizkļūšot. Vai pie viņiem ir



daudz automašīnu? Agrāk, kad viņš bijis mazs, tās virknēm 
braukušas garām pa šoseju. Tagad šoseja esot minēta un auto
mašīnas pa to nebraucot.  Nesen uz ceļa starp Muji  un Kan- 
gombi viņš redzējis,  kā mašīna uzskrējusi uz mīnas.

Galu galā bērniem zuda jebkāda interese par Ngungu. Tātad 
viņš nav nekāds varonis,  bet tāds pats puika kā viņi. Cits pēc 
cita zeņķi pameta Ngungu un skrēja klausīties komandiera s tās 
tos. Ngunga neizpratnē paraustī ja plecus un arī piebiedrojās vi
ņiem. Viņš labprāt klausī jās Mavingas  stāstos, lai gan zināja 
tos gandrīz no galvas. Zēns brīnījās tikai par vienu — ar katru 
reizi Mavingas  stāstos pieauga viņa nošauto ienaidnieku skaits 
un kaujas operāci jas grūtības. Bet vēl vairāk bija jābrīnās par 
to, ka neviens to it kā neievēroja.

Izrādījās,  ka skola ir velēnām klāta būda, kur mitinās skolo
tājs,  daži koka soli pagalmā un galds zem koka. Un tas arī viss. 
Ngunga skolu bija iztēlojies citādu. Un arī skolotāju citādu. 
Ngunga bija domājis,  ka skolotājs ir gados vecāks un cienīgs 
vīrs. Bet  skolotājs bi ja pavisam jauniņš,  smaidīgs un visai valo
dīgs. Vai tad tāds var kaut ko iemācīt!

Komandieris Mavinga iepazīstināja Ngungu ar skolotāju, kura 
vārds bija Uniao1, un pastāstī ja,  ka zēna vecāki ir gājuši bojā.

— Lai viņš dzīvo šeit kopā ar mani, — skolotājs piedāvāja.
—  Pie manis jau ir apmeties Šivuala,  es viņu atvedu no Kvando. 
Pārēj ie skolēni ierodas šeit tikai uz stundām. Tikai nezinu, kā 
varēšu bērnus paēdināt.

— Es  parunāšu ar cieminiekiem, —  divīzijas komandieris mie
r ināja skolotāju. —  J a  viņi ir uzņēmušies paēdināt skolotāju, man 
šķiet, paēdinās vēl arī divus skolniekus. Ngungam ir jāmācās,  
citādi paliks tāds pats lasīt un rakstīt nepratējs kā es. J a  zēns 
slinkos, tuda| man ziņojiet! Vai tu dzirdi, Ngunga? Un, ja  sado
māsi no skolas aizmukt, dabūšu tevi rokā, lai tu būtu kur būdams.

— Es  nekad nebēgu prom, — Ngunga apvainojās.  — J a  es 
gribu iet prom, es tieši tā arī pasaku. Kāpēc man jāb ēg kā meža 
cūkai no medniekiem?

Skolotājs sāka smieties.
—  Ceru, ka mēs būsim draugi un tev skolā patiks.
Ngunga neticīgi pašķielēja uz skolotāju, bet nekā nesacī ja.  

Pa to laiku komandieris apsēdās blakus skolotājam, pasniedza 
viņam papīrus un lūdza skaļi izlasīt. «Vai tiešām komandieris

1 Uniao —  vienotība, savienība (portug. vai).



neprot lasīt?» Ngunga pabrīnījās.  «Tātad iemācīties lasīt un rak
stīt nebūt nav tik vienkārši.» Viņš sajuta pret skolotāju cieņu: 
skolotājs prata to, ko pat Mavinga neprata.

Pēc tam skolas pagalmā notika mītiņš, uz kuru ieradās zem
nieki kopā ar bērniem. Mītiņā runāja Mavinga un pateica, ka 
skola ir gatava,  var iesākt mācības.  Skolotāju Uniao pie zemnie
kiem atsūtī jusi atbrīvotā rajona M PLA  parti ja,  lai viņus mācītu 
lasīt  un rakstīt.  Agrāk šeit nekad nav bijis skolas —  un maz ir 
tādu, kas ir mācīti.  Tagad tauta ar ieročiem rokās ir iekarojusi 
brīvību. Bet,  lai to nosargātu, zemniekiem nepieciešama izglītība.

Tā Mavinga runāja mītiņā. Pēc tam vārc/u ņēma skolotājs 
Uniao un veicināšanas komitejas priekšsēdētājs biedrs Livanga. 
Un vēlāk sarīkoja svētkus. Visi līksmoja, dziedāja un dejoja.

Un tā nu Ngungam bija sākusies jauna dzīve. Viņš cēlās 
mazā gaismiņā, abi ar Sivualu viņi gatavoja brokastis,  visbiežāk 
saldo batatu un medu. Tad kopā ar skolotāju gā ja  uz upi maz
gāties un pārnesa pilnus spaiņus ar ūdeni. Ieradās pārējie sko
lēni, un sākās mācības.  Ngungam tīrās mokas sagādāja  ilgā sē
dēšana uz vietas. Viņš visu laiku manī jās aizlavīties uz mežu. 
Skolotājs viņu par to rāja,  bet Ngunga, nodūris galvu, klusēja — 
viņš saprata,  ka ir vainīgs un saņem, ko pelnījis. Bet,  kolīdz 
Ngunga ieraudzīja skaistu putnu vai raibu ķirzaku, viņš acu
mirklī aizmirsa visu pasauli.

Visvairāk Ngungam patika, kad skolēni aizgāja mājās un 
viņš, Sivuala un skolotājs palika tikai tri jatā.  Tad viņi gāja  
uz upi vai nu mazgāt  ve|u, vai makšķerēt.  Vai arī devās ciemos. 
Dažreiz viņi medīja.  Skolotājam bija automāts un šautene (ciemā 
visiem pieaugušiem cilvēkiem bija ieroči).  Automātu viņš atdeva 
Sivualam, jo tam jau bija pilni piecpadsmit gadi. Pats  skolotājs 
bi ja labs šāvējs,  un viņi bieži pārtika no meža kazu gaļas.  Lielos 
zvērus skolotājs zēniem neuzticēja,  bet meža baložus šaut atļāva. 
Sivuala reiz bija nošāvis balodi, bet Ngungam pagaidām nelai
mējās.  Tomēr viņš Sivualu neapskauda, kaut gan tas nepalaida 
garām izdevību palielīties ar saviem panākumiem.

Vakaros,  sēdēdami pie ugunskura, viņi ilgi runājās.  Skolotājs 
Uniao stāst ī ja daudz interesanta par dabu, par cilvēkiem, par 
neatkarības cīņu. Sivuala stāst ī ja par savu dzimto pusi. Bet  
Ngunga parasti klusēja.

—  Vai tad tev nav nekā, ko pastāstīt? — skolotājs jautā ja .
Ngunga noraidoši purināja galvu: viņš vēl tik maz ko bija 

redzējis. Sivuala — pavisam kas cits, viņš ir tikpat kā pieaudzis.
Skolotājs iebilda: ikvienam ir ko pastāstīt.  Un kādu vakaru



Ngunga sadūšojās.  Viņš pastāstī ja par savu dzīvi pie ciema ve
cākā Kafuši.

—  Jā ,  es šo Kafuši pazīstu, — zēnu noklausījies,  sacī ja sko
lotājs. —  Sākumā skolu gribēja atvērt viņa ciemā. Bet viņš attei
cās mani uzturēt. Iegalvoja,  ka jau tā visu atdodot partizāniem. 
Zemniekiem ļoti gribējās,  lai viņiem būtu sava skola, bet pretī 
ciema vecākā gribai nedrīkst rīkoties.

— Vai tad citu vecāko nevar iecelt? — vaicāja Šivuala.
—  Kafuši ir visvecākais ciema iedzīvotājs, — Uniao atbildēja.

—  Kurš tad iedrošināsies iecelt citu? Turklāt agrāk viņš ir bijis 
virsaitis. Tādu vecāko mūsu ciemos vēl ir daudz.

Imba tik ļoti sapņoja par skolu, Ngunga nodomāja,  bet tēvs 
viņai liedzis iespēju mācīties. Cik daudz netaisnības ir dzīvē! 
Zēl, ka viņš vēl ir mazs un nespēj pret to cīnīties . . .

Reiz kāda cieminiece atnesa, kā parasts,  ēdamo. Zēni apsēdās 
ēst vakariņas,  nesagaidījuši skolotāju, kas bija a izgāj is uz kādu 
tālāku ciemu. Šivuala bija apēdis savu daļu un sniedzās pēc 
piedevas, bet Ngunga viņu aizkavēja.

— Vai tu gribi, lai skolotājs paliek neēdis?
Skolotājs pārradās,  kad viņi jau bija aizgājuši gulēt.
— Vai nav kaut kas, ko varētu ieēst? —  viņš vaicāja.
Ngunga gras ī jās atnest skolotājam viņa devu, bet vakariņas

bija nozudušas.
— Mēs jums jūsu daļu atstājām, biedri skolotāj .  Bet  tā nezin 

kur palikusi.
— Būs nozagta?
— Kas tad varēja nozagt?!  — Ngunga brīnījās.  —  Neviens 

cits te nav bijis kā tikai mēs ar Sivualu.
— Nekas, — skolotājs viņu mierināja.  —  Rīt visu noskaid

rosim!
Nākamajā  rītā skolotājs Uniao zēniem jautā ja ,  vai kāds nav 

apēdis viņa vakariņas.  Abi zēni atbildēja noraidoši.
—  Tās taču nevarēja izkūpēt gaisā!  Jūs  šeit palikāt divi vien. 

J a  kāds no jums nenocietās un apēda manu devu, tas nav nekas 
briesmīgs. V a ja g  tikai atzīties.

Ngunga bija pārliecināts, ka to izdarī jis Šivuala.  Bet tas tik
pat kā ūdeni bija mutē ieņēmis.

—  Viens no jums melo, — sacī ja skolotājs,  — un tas ir ze
miski. Viņš grib, lai es turu aizdomās nevainīgo. Bet es biju do
mājis,  ka jūs esat drosmīgi un godīgi puiši.

Kad zēni bija palikuši divatā, Ngunga jautā ja :
— Kāpēc tu neatzinies,  ka apēdi skolotāja vakariņas?
— Un kāpēc tu neatzinies?
— Tāpēc, ka es neapēdu.



— Es ari neapēdu. To izdarīji tu. Bet,  ja  neliksies mierā, es 
tevi piekaušu.

— Tad ta nobiedēji! Piekauj,  ludzu! Tik un tā tu esi zaglis. 
Šivuala,  plati atvēzējies, iecirta Ngungain pliķi. Ngunga tikko

noturējās kājās,  bet tomēr deva pretī. Taču Sivuala bija vecāks, 
stiprāks un iesita Ngungam vēlreiz. Ngunga nokrita, un Sivuala 
sāka viņu spārdīt kājām. Viņi kāvās klusēdami. Tāpēc neviens 
par kautiņu nedabūja zināt, un pats Ngunga skolotājam nesū
dzējās.

Bet viņa draudzībai ar Sivualu bija pienācis gals.

Laiks ritēja.  Zēni viens ar otru nesarunājās.  Skolotājs to ievē
roja,  bet nekā nejautā ja.  J a  kāds no zēniem būtu viņam par šo 
strīdu pastāstī j is,  viņš vēl būtu varēj is iejaukties. Bet  abi skol
nieki cieta klusu. Skolotājs,  protams, varēja uzminēt, kādēļ zēni 
sastrīdējušies,  un bija pārliecināts, ka viņa vakariņas apēdis 
Sivuala.  Ngunga to nevarētu izdarīt.

Reiz Ngungam tomēr bija izdevies nošaut balodi. Laimīgs un 
lepns viņš turēja rokās vēl silto putnu. Skolotājs viņu apsveica, 
bet Sivuala tikai nicīgi savilka lūpas.

—  Vai tad tu negribi Ngungu apsveikt? — skolotājs jautā ja .
—  Ko vēl ne! Ar ko tad! Manis nošautais putns laidās daudz 

augstāk.
Ar to saruna beidzās. Bet  tās pašas dienas vakarā skolotājs 

ievēroja, kā Sivuala iegrūda Ngungu dzelkšņaino krūmu brikšņos 
un pats aizskrēja.  Ngunga stipri sadūrās uz dzelkšņiem un, pār
nācis mājās,  palūdza skolotāju ieziest saskrambātās vietas.

—  Kur tad tu tā pamanīj ies saskrambāties? — it kā nekā 
nezinādams, jau tā ja  Uniao.

— Man aizķērās kāja,  un es uzkritu uz krūma.
Skolotājs klusēdams iezieda saskrambājumus ar jodu un pa

sauca Sivualu. Kad viņš ienāca istabā, viņa acis nemierīgi skrai
dīja.

—  Vai tu nezini, kas notika Ngungam?
— Nezinu, biedri skolotāj .  — Šivuala pašķielēja uz Ngungu.
— Kāpēc tu melo? — Skolotājs sašuta. — Es taču visu re

dzēju.
—  Ak, tu sadomāj i mani nosūdzēt! — Šivuala uzbruka Ngun

gam.
Ngunga, blenzdams grīdā, klusēja.
—  Nē, Sivuala,  Ngunga nav sūdzējies. Viņš negribēja tevi 

nodot, sacī ja,  ka esot paklupis un kritis. Arī pagājušo reizi viņš 
tevi nenodeva, kaut gan zināja,  ka manas vakariņas apēdi tu.



r
Kurš  ka t rs  viņa vietā būtu izs tās tī ji s visu, kā bija,  lai viņu 
velti ne turē tu aizdomās,  bet N g u n g a  noklusēja.  Jaa tz īs t as ,  es 
uzreiz uz tevi nodomāju.  Tu Ngungu  apskaud, jo viņš  ir labāks,  
godīgāks  neka tu. Es  vairs  negr ibu tevi redzēt,  ej prom no 
šejienes!

Kad Šivuala a izgāja ,  Ngunga  domīgi sacīja:
— Šivuala ir gandr īz  pieaudzis.  Talab viņš ir ļauns un sk au 

dīgs.
— Vai tad  tu domā,  ka labi var  but  tikai bērni?
— Jā.
— Tatad arī es esmu slikts?
— Nē, — N g u n g a  atbildēja.  — Jūs,  biedri skolotāj,  ne izska

tāt ies pēc pieauguša .  Tāpēc jūs  esat  labs. Taču nupat  jūs r īkojā
ties cietsirdīgi.  Bet ja nu Šivuala  labojas,  ja ar  viņu tā si rsnīgi  
aprunātos?

Skolotājs  k ļuva domīgs.  Viņi va i rs  ner unā ja  un a izgā ja  gulēt.
N ā k am ajā  dienā skolotājs a izsūt ī ja  N g ungu  uz ciemu pēc 

Sivualas ,  bet tas  bija kā ūdenī iekritis. Neviens nezināja,  kur 
viņš palicis.

Viņi ēda brokastis,  kad pēkšņi a tskanē ja  sprādziens  un tam 
sekoja šāvieni.  Skolotājs tikai paguva pakampt  šauteni un ielēkt 
t ranšejā ,  iesaukdamies:

— Lec šurp, Ngunga!  Lec žiglāk!
N g u n g a  lēca. Labi,  ka Uniao bija izracis pie m ā ja s  nelielu 

t ranšeju .  Tagad  viņi ta jā varē ja  patverties.  Kareivji  sāka ap 
šaudi ,  Uniao atbi ldēja,  un sākās  abpusēja  apšaudīšanās .  Ari 
N g u n g a  šāva . Pēc Sivualas  a iz iešanas  v iņam tika automāts .  S ā 
kumā viņš  šāva uz labu laimi, netēinēdams, pēc tam ievēroja,  ka 
ienaidnieka lodes skrien šurp  no koku pudura ,  un  pagr ieza auto
m ā ta  s tobru uz turieni.

— Sauj retāk, taupi  patronas,  — pieteica skolotājs.
Kareivji  pā rs tā ja  šaut.  Acīmredzot  viņi bija sapra tuš i ,  ka

par t izāni  ir tikai divi, un nolēma saņemt  tos gūs tā.  Kareivis,  kas 
s lēpās aiz koka, pēkšņi izlēca ārā,  N g u n g a  izšāva vienu kārtu,  
bet net rāpī ja .

— Jān otu ras ,  kamēr  pienāks palīgspēki,  — N g u n g a  sacīja.
— Komandier im M av in g am  drīz jābūt  šeit.

Viņi zināja,  ka M av ingas  vienība a t rodas  netālu.  Pa r t izāni  
sadzi rdēs  šāvienus  un ieradīsies.  M av inga viņus nepamet īs  ne
laimē.

Atskanēja  sprādziens,  g ra n ā t a  bija t rāpī jus i  tieši majā.  A t rā 
vusies s ija ķēra skolotāja galvu.



— Mūc, Ngunga! Es  tevi nosegšu, —  izdvesa skolotājs.
— Nē! — Ngunga trakas dusmās izšāva vēl vienu kārtu.
Pa priekšu skrejošais kareivis nokrita.
— Beigts!  — Ngunga iekliedzās. — Viens pagalam!
Skolotājs noslaucī ja no se jas asinis un uzsmaidīja Ngungam.
—  Mūsējie noteikti atnaks! — zēns iesaucas. — Tikai jātaupa 

patronas.
Skolotājs un Ngunga turēja acis vaļā, tomēr dažiem kareiv

jiem bija izdevies piezagties tuvāk. Blakus tranšejai  sprāga vēl 
viena granāta.  Bet  tās metējs nepaguva izvairīties, un Uniao 
viņu uz vietas nošāva. Par atbildi ienaidnieki atklāja traku 
uguni.

«Mūsējie droši vien jau ir tuvu,» Ngunga sevi mierināja.  
Viņš no jauna  nospieda gaili,  bet šāviens nesekoja — patronas 
bija beigušās.

Patronsoma bija tukša, kaste ar patronām bija palikusi būdā. 
Skolotājs viņam pasvieda ložmetēja lentu. Ngunga izņēma no 
tās patronas un citu pēc citas pārlika savā automātā.  P a  abiem 
viņiem bija palikušas ne vairak par septiņdesmit patronām.

— Ngunga, mēs nespēsim noturēties, kamēr atnāks mūsējie, 
bēdz, — sacī ja  Uniao.

Bet zēns tikai stūrgalvīgi nogrozīja galvu un atklāja uguni. 
Viņš nošāva vēl vienu kareivi un, ieraudzījis, ka skolotājam iz
beigusies munīci ja,  iedeva tam desmit patronas, atstādams sev 
pēdējās piecas. Kareivji  nāca aizvien tuvāk un tuvāk. Atkal pie 
pašas t ranše jas  spraga granāta.  Zēns joprojām šāva uz labu 
laimi —  acīs viņam bija sabirušas smiltis.

—  Patronas  ir cauri. Padodies! — sacī ja Uniao un, eksplozi
ja s  viļņa apdullināts, nokrita.

Ngunga sapurināja skolotāju aiz pleciem — skolotājs bija 
nesamaņa. Ko darīt? Kareivji  beidza apšaudi. Viņi droši vien 
pamazām viņam tuvojas,  bet viņš, Ngunga, nekā neredz un ne
var šaut. Vai tiešām tās jau ir beigas? Un pēkšņi klusumā pie 
pašas Ngungas auss atskanēja balss:

—  Nometiet ieročus! Rokas augšā!
No neredzīgajām Ngungas acīm tecēja asaras,  naida asaras.  

Cik žēl, ka viņam tagad nav granātas!  Skolotājs zaudējis sa
maņu, viņš nezina, ka ir kritis gūstā. Bet Ngungam doma par 
gūstu bija neizturami smaga.

Gūstekņus ar helikopteru nogādāja mazā pilsētiņā Kangambā. 
Viņus ieslodzīja atsevišķās kamerās,  un zēns pat nezināja,  

vai Uniao ir dzīvs. Visu dienu Ngunga nosēdēja kamerā viens



pats. Pievakarē durvis pavērās un cietumsargs iegrūda iekšā 
jaunu arestantu. Tumsā Ngunga viņu nesaskatī ja.  Bet,  kad tas 
jautā ja :  «Kas šeit ir?» >— uzreiz pēc balss pazina zemnieku 
Ši tangua.

—  Biedri Ši tangua,  tas esmu es, Ngunga.
—  Kā tu jūties,  Ngunga?
— Nekas. Vai jūs tikai nupat saņēma ciet? Vai viņi uzbruka 

ciemam?
Šitangua dzīvoja netālu no skolas, ciemā, kur par vecāko bija 

Livanga.  Viņš ilgi klusēja.  Pēc  tam stostīdamies sacī ja:
— Nē, Ngunga, mani saķēra vakar vakara pie upes. Kareivji  

mani tā sita, tā sita.
Ši tangua sāka raudāt. Ngunga labi atcerējās,  ka tas bija vis

spēcīgākais zemnieks visā ciemā.
— Viņi jūs  vakar sita?
—  Nē. Vakar ne pirkstiņa nepiedūra. Toties šodien man tika. 

Un arī skolotājam.
— Vai jūs redzējāt skolotāju?
— Mūs visu dienu abus pratināja,  un mani sita par to, ka 

viņš negribēja runāt. Bet  vai tad es tāpēc esmu vainīgs? Es 
izdarīju visu, ko viņi lika.

Si tanguas balss pārtrūka aiz elsām.
—  Ko tad jūs viņiem izdarī jāt? —  Ngunga jauta ja .
— Parādī ju,  kur ir skola. Aizvedu tieši uz turieni. Bet  jūs 

braši aizstāvējāties.  Viņi jau bijā nolēmuši atkapties, bet tad sa
prata, ka jums vairs nav patronu.

—  Tātad jūs mūs nodevāt? Jūs  viņus aizvedāt uz skolu?
— Kas tad cits man atlika? Viņi būtu mani nošāvuši.
Ngunga klusēja.  Kā nav kauna, tik liels un stiprs, un pēkšņi

izrādās —  gļēvulis.
— Kas tagad ar mani notiks? — raudādams vaimanāja Š i 

tangua. — Nāve klāt. Es apsolī ju viņiem palīdzēt, bet mani pie
kāva. Pie visa vainīgs skolotājs.  Kāpēc viņš klusē? Viņiem tikai 
jādabū zināt, kādas ziņas saņēmis Mavinga.  Skolotājs Uniao la
sī ja viņam skaļā balsī ziņojumus no centra, un viņam tos jāzina.  
Kāpēc viņš nekā nestāsta? Es  redzēju, ka komandierim bija a t 
sūtīta jauna pavēle, un pateicu viņiem to. Tad nu viņi ķērās pie 
skolotāja.  Ak vai, kas ar mani tagad notiks?! Es neesmu neka 
slikta darīj is,  nekad neesmu bij is partizāns. Viņi grib saņemt 
gūstā Mavingu, saka, viņš esot bīstams musinātājs.  Bet  kāds 
tam sakars ar mani? Tavu nolādēto dzīvi!

Ngunga tikko valdījās,  lai nepiekautu šo nožēlojamo zaķa
pastalu. Lūk, skolotājs Uniao —  tas ir īsts cilvēks! Viņš cīnī jās



līdz pēdējai patronai, lai glābtu Ngungu. Tāds nenodos koman
dieri Mavingu. Ngungas sirdi pildīja lepnums par savu skolotāju 
un draugu.

Pēc  divām dienām Ngungu veda uz pratināšanu pie policijas 
priekšnieka — kalsna maza auguma portugāļa. Ngunga nekad 
nebija redzējis baltos cilvēkus, bi ja redzējis tikai mulatu — starp 
partizāniem, kuri gājuši  cauri viņa ciemam. «Kas man no viņa 
ko baidīties,» Ngunga nodomāja,  «viņš ir tāds pats kā mēs. Tikai 
ada viņam ir balta.»

— Ak tad tu esi tas Ngunga? —  priekšnieks jautā ja .  — Tāds 
maziņš, bet jau bandīts. Tu taču šāvi uz kareivjiem, vai ne?

Kad priekšnieka vārdus pārtulkoja mbundas valodā, Ngunga 
piekrītoši pamāja ar galvu. Viņam gribējās pateikt, ka viņš ir 
divus nošāvis,  bet nezin kāpēc nosprieda, ka par to labāk ne
runāt.

— Mēs tevi nesodīsim, tu neesi vainīgs, tie ir tikai jūsu sko
lotāji,  kas jauc  gaisu. Tu nāksi pie manis par kalpu. Apmetīsies 
skabūzītī pie pavāra. Un neiedrošinies nekur iet prom! Aizvediet 
viņu!

Tā Ngunga kļuva par polici jas priekšnieka kalpu. Viņš maz
gā ja  grīdas, pasniedza pusdienas, spodrinaja kastroļus. Pavārs  
par Ngungu visu zināja un nemitīgi purpināja:

— Iedomājieties vien, neatkarību sakārojuši!  Tie nu gan ir 
muļķi! Nebij is balto, mēs līdz pat šim laikam nezinātu, kas ir 
elektrība. Vai tu, piemēram, esi kādreiz redzējis elektrisko spul
dzi vai automašīnu? Un tad vēl sapņo par brīvību! Interesanti ,  
no kā īsti tu gribi atbrīvoties. Varbūt gribi pliks staigāt  un pa 
kokiem kāpelēt?

Ngunga bija tikpat kā mēli norijis. Pabi j i s  cietumā, viņš bija 
kļuvis sevišķi nerunīgs. Reiz Ngunga dzirdēja, ka policijas 
priekšnieks dusmīgi sacī ja:

— Tas  skolotājs,  suns tāds, tā arī nosprāgs, ne vārda ne
pateicis.

Ngunga saprata,  ko portugālis sacī ja,  bet nepavisam to ne
izrādīja.  Skolotāja vīrišķība deva viņam spēku.

«Tātad skolotājs nav nekā teicis,» Ngunga priecājās.  Zēnam 
ļoti gribējās savu draugu glābt.  Viņš sīki jo sīki iepazinās ar 
pilsētiņu. Labi zināja,  kur var izlavīties laukā, lai sardze nepa
manītu. Bet kā dabūt ārā no cietuma skolotāju? Lai gan kareivji 
afrikāņi Ngungu sauca par «mazo bandītu», viņš lūkoja ar tiem 
sadraudzēties, lai vismaz kaut ko no tiem uzzinātu. Taču drīz 
vien saprata,  ka šie nožēlojamie balto saimnieku pakalpiņi nekā



lāgā  nezina. Tad Ngunga pieteicās nest kafiju priekšniekam kabi
netā un sadraudzējās ar sargiem.

Skolotājs jau desmit diennaktis smaka ieslodzījumā. Katru 
dienu viņu veda uz pratināšanu. Ngunga dzirdēja, kā no priekš
nieka kabineta skanēja sitieni un lamu vārdi, bet skolotāju re
dzēt viņam neizdevās. Būtu Ngunga pratis rakstīti . . .  Ak, būtu 
viņš pratis rakstīt,  viņš iemestu Uniao kamerā zīmīti, un viņi 
abi kopā izdomātu bēgšanas plānu! Ngunga pirmo reizi saprata:  
skolotājam bija taisnība,  cilvēks sevi var uzskatīt par brīvu tikai 
tad, ja prot lasīt un rakstīt.

Laiks ritēja,  bet Ngunga vēl aizvien nezinaja,  kā lai atbrīvo 
Uniao. Šī  doma viņam nedeva miera ne dienu, ne nakti. Atslēga! 
Kā tikt pie atslēgas,  kas atrodas pie sarga?  Ko darīt ar apbru
ņoto kareivi pie cietuma ēkas?

Kādu rītu Ngunga ieraudzīja,  ka pieci kareivji izveda sko
lotāju Uniao aiz vārtiem un vilka uz helikoptera laukumu. «Viņu 
ved prom,» Ngunga nodomāja.  Viņš nosvieda slotu un metās 
pie skolotāja.  Nelikdamies zinis par sargiem, Ngunga satvēra 
Uniao aiz rokas un jautā ja .

— Uz kurieni tevi ved?
—  Uz Luzo.
Viss pagalam! Ngunga vairs nespēs draugu atbrīvot. Asaras 

rīdams, viņš iesaucās:
—  Es  paziņošu mūsējiem, ka tu nekā neesi pateicis!
Sargi  Ngungu atgrūda, un viņš pakrita. Skolotāju veda uz 

helikopteru. Zemē sēdēdams, Ngunga aiz nevarīgām dusmām 
raudāja.  Pēkšņi Uniao parādī jās helikoptera durvīs un, pārspē
dams motora rūkoņu, uzsauca:

—  Paliec nelokāms līdz galam, Ngunga! Atceries, ka tu esi 
M P L A  jaunais  cīnītājsl

Tā bija skolotāja pēdējā pamācība.  Durvis aizcirtās,  helikop
ters sāka uzņemt augstumu.

Pēc tam kad Uniao aizveda, Ngungu vairs nekas nespēja aiz
kavēt pilsētā. Tai pašā naktī viņš nolēma bēgt pie savējiem. Viņš 
nespē ja aizmirst pēdējos skolotāja vārdus: «Paliec nelokāms līdz 
galam,  Ngunga! Atceries, ka tu esi M PLA  jaunais cīnītājs!»

Viņam jāb ēg un jāc īnās  kopā ar partizāniem, varbūt pat j ā 
veic kāds varoņdarbs.

Pārradies mājās,  priekšnieks Ngungam sacī ja:
—  Vai tu domā, ka es nezinu, ko tu uzsauci skolotājam, kad 

viņu veda uz helikopteru? Interesanti,  kā tu partizāniem paziņosi, 
ka viņš nekā nav pateicis. Tu no šejienes prom netiksi! Un, ja



neizmetīsi no galvas murgus par brīvību, no jauna nok]ūsi aiz 
restēm!

Pavārs  pārtulkoja portugāļa vārdus mbundas valodā. Pēc tam 
priekšnieks saka Ngungu sist. Zēns neraudaja,  tikai viņa acis 
sāka spīdēt spožāk nekā parasti.

Uznāca nakts. Mēness paslēpās aiz mākoņiem. Bi ja  pavisam 
tumšs. Ngunga piesardzīgi ielavījās priekšnieka istabā. Tas 
kaut ko rakstī ja,  sēdēdams pie galda.  Ngunga pakampa pistoli, 
kura karājās  pie sienas un izšāva. Priekšnieks pakrita, noplūz
dams ar asinīm. Bet Ngunga paķēra vēl divus automātus un 
izmetās laukā no mājas.

Kaujas  laikā viņi ar skolotāju bija zaudējuši automātu un 
šauteni, un tagad Ngunga izrēķinājās ar soda ekspedīci jas da
lībniekiem, atņemdams viņiem divus automātus un pistoli. Sko
lotājs atrodas gūstā, toties nošauti divi kareivji  un policijas 
priekšnieks. «Mēs esam norēķinājušies,» Ngunga ar lepnumu no- 
domāja.  «Norēķinājušies? Nē, viens skolotājs ir simtiem kareivju 
vērts.» Ngunga nemūžam sev nepiedos, ka nav varēj is viņu 
glābt.

Kolīdz viņš bija paguvis izlīst cauri dzeloņstieplēm pa iepriekš 
iztaisītu spraugu, kazarmā uztrūkās šāvienu uzmodinātie ka
reivji un, ieskrējuši kabinetā, ieraudzīja uz grīdas guļošo poli
c i jas priekšnieku.

Ngunga bija nošāvis priekšnieku nevis par to, ka tas viņu 
bija sitis. Sis  vīrs bija visu angoliešu ienaidnieks. Viņš zvērīgi 
spīdzināja partizānus.

—  M PLA  cīnītājs paliks nelokāms līdz galam! —  Ngunga 
iesaucās un metās skriet pretī brīvībai —  putniem mežā, zilajiem 
ezeriem un cilvēkiem. Aiz muguras palika dzeloņstieples, vergu 
un īpašnieku pasaule.

Ngunga bija brīvībā, bet jutās ļoti vientuļš. Viņš devās pa 
meža takām tumsā, baidīdamies iziet uz ceļa. Varē ja gadīties, 
ka viņam dzenas pakaļ.

Pēc divām stundām bēglis apstājās un pēc ilgas svārst īšanās 
nolēma iekurt ugunskuru. Ngunga bija rūpīgi gatavojies bēgša
nai, paķēris līdzi sērkociņus, divas bundžas konservu, sāli un 
blašķi ar ūdeni. Segu zēns nebija paņēmis, nesamais jau tā bija 
smags:  ar lielām pūlēm viņš stiepa divus automātus un pistoli. 
Ngunga apgūlās pie ugunskura, bet aizmigt viņam neizdevās, jo 
sāka līt. Aiz aukstuma trīcēdams, zēns visu nakti pūlējās uzturēt 
uguni gruzdošajās pagalēs.

Jāsameklē  drīzāk komandieris Mavinga,  Ngunga domāja.  J ā 
atdod viņam ieroči un jāpastāsta viss, ko viņš, Ngunga, bija



piedzīvojis. Bet kur tad Mavingu meklēt? Ciemā vai vienībā? Uz 
kuru pusi iet? Zēns nolēma doties uz austrumiem.

Viņš nezināja,  kur atradas skolotājs Uniao, kas ar to noticis. 
Ngunga atkal bija zaudējis draugu, atkal bija palicis viens. Sko
lotājs ir vislabākais cilvēks pasaule. Ngunga tā ari bija pateicis 
viņam kaujas priekšvakarā. Uniao bija pasmējies un atbildējis,  
ka ideālu cilvēku nemaz neesot, ka viņam esot daudz trūkumu 
un Ngunga tos neesot vēl paguvis saskatīt.  Bet  Ngunga palika 
pie sava un tagad nešaubīgi ticēja,  ka visā pasaulē nav labāka 
cilvēka par skolotāju. Zēns pārcilāja atmiņā visus, ar kuriem bija 
gadīj ies tikties: Musango un Kafuši, Imbu un Nossa Lutu, Sivualu 
un skolotāju Uniao. Visi viņi bi ja dažādi — vieni labāki, citi 
sliktāki, bet visi vienlīdz ienīda apspiedējus, bija īsti cilvēki, 
nevis vergi, ka, piemēram, polici jas priekšnieka pavārs vai afri
kāņu kareivji,  kas aizstāvēja netaisnību.

Trīs dienas Ngunga klīda pa mežu.
Ēdamā viņam vairs nebija,  un zēns pavisam novārga aiz bada, 

kad pēkšņi uz ceļa ievēroja svaigas pēdas. Satvēris automātu, 
Ngunga uzmanīgi devās pa pēdām. Apmēram pēc stundas viņš 
skaidri izdzirdēja šķindam stampas,  ar kuram grūž graudus, — 
tātad kaut kur tuvumā ir ciems. Bet ja  nu viņš ir nomaldīj ies un 
vēl aizvien atrodas okupētajā zona? Taču izsalkums bija stiprāks 
par bailēm. Zēns sāka so|ot ciema virzienā, sasprindzināti lūko
damies tālumā.

Stampu džinkstoņa tagad skanēja no kreisās puses, tātad 
ceļš pagriezās. Lai saīsinātu ce|u, Ngunga nolēma iet taisni caur 
mežu. Viņš lauzas cauri biezoknim, cenzdamies nekāpt virsu sau
siem zariem. Drīz paradī jās pirmās būdas. Zēns nogūlās uz vē
dera un virzī jās uz priekšu rāpus. Sirds viņam drausmīgi dau
zījās.

Ngunga ieraudzīja sievietes, kas piestās grūda masa ngo1. B l a 
kus sēdēja vīrieši un miermīlīgi savā starpā sartinajās.  Kas tie 
ir — draugi vai ienaidnieki? Kāda skaista meitene, pēc izskata 
viņa vienaudze, pagāja garām ar ūdens spaini. Nebūtu viņš 
iegriezies mežā, viņš to varētu satikt uz ceļa un iztaujāt,  kas šis 
ir par ciemu. Pēkšņi Ngunga ieraudzīja,  ka no mā ja s  iznāk kāds 
vīrietis ar automātu rokās. Mugurā viņam bija partizāna formas 
apģērbs. Ngunga atviegloti nopūtās. Citiem vīriešiem viņš pama
nīja paštaisītas granātas,  tātad šie cilvēki bi ja M P L A  veicinā-

1 M asango  —  zā|augs, galvenais angoliešu uzturs.



sanas komitejas locekļi. Zēns pietrūkās kājās un satrauktā balsī 
sauca:

— Biedri, tas esmu es, Ngunga! Nebaidieties!
Viņš izskrēja ceļa vidū. Vīrieši ķērās pie ieročiem. Ngunga no' 

jauna uzsauca:
— Nebaidieties, biedri! Es  esmu Ngunga,  M PLA  jaunais cī

nītājs!
Aizdomīgi šķielēdami uz viņa automātiem, vīrieši pielaida 

Ngungu tuvāk. Sievietes pārtrauca darbu, bet skaistā meitene 
izbijusies cieši viņā lūkojās.  Ngunga steigšus paskaidroja,  kas 
viņš ir un kā šeit nokļuvis. Viņu nosēdināja blakus vīriešiem.

Noskaidrojās,  ka vīrietis ar automātu nebija vis partizāns, 
bet ciema iedzīvotājs. Viņš deva Ngungam padomu pārnakšņot 
kimbo un apsolī ja nākamajā  dienā viņu aizvest uz komandiera 
Avansas vienību. Izrādījās,  ka Ngunga ir nomaldījies,  Mavingas 
vienības atradās pretējā virzienā.

Skaistā meitene —  vēlāk Ngunga uzzināja, ka viņu sauc par 
Uasambu,  — atnesa viņam ko ieēst. Kaut cik ieturējies, viņš sāka 
stāstīt  apkārt sēdošajiem vīriešiem savus piedzīvojumus. Viņa 
stāstī jumu vienā laida pārtrauca klausītāju sa jūsmas pilni iz
saucieni. Pa gabalu stāvot, Uasamba pūlējās notvert katru dros
minieka vārdu, un viņas acis bija pilnas šausmu.

Tonakt Ngunga redzēja sapnī,  ka Uasambai līdzīga meitene 
ar iztrūcinātas antilopes acīm dod viņam dzert ūdeni, uzmanīgi 
pieturēdama ar rokām viņa galvu.

Zemnieks, kas bija solīj ies Ngungu aizvest uz partizānu vie
nību, uzmodināja viņu agri no rīta. 'Ciema galā viņi satika 
Uasambu. Viņa uzsmaidīja Ngungam, un zēnam pēkšņi likās, ka 
saule pie debesīm sākusi griezties, koki līgoties un vējš dziedāt.

Visu ceļu Ngunga domāja par skaistuli,  kura bija savaldzi
nājusi viņa sirdi. Viņš gribēja pajautāt savam pavadonim, kā 
tad meiteni sauc, bet kautrējās.  Viņš nolēma noteikti atgriezties 
atpakaļ ciematā un meitenes vārdu uzzināt no viņas pašas.

Bi ja  jau vēls, kad viņi ieradās vienībā. Komandieris Avansa,  
noklausīj ies Ngungas stāstu, uzslavēja zēnu par varonību un 
pateica, ka Mavingas vienība atrodoties triju dienu gājienā no 
šejienes. No rīta divi partizāni Ngungu pavadīšot. Zemnieks, kas 
Ngungu bija atvedis uz vienību, atvadī jās no partizāniem un 
saposās atceļam. Ngunga ņēmās viņu pierunāt pārlaist nakti vie
nībā un no rīta doties ceļā kopā. Bet  zemnieks atbildēja,  ka viņa 
ciems esot pavisam otrā pusē.

—  Bet man arī jātiek jūsu ciemā.



— Kāpēc? — komandieris brīnījās.
—  Tāpēc ka, t ā p ē c . . .  —  Ngunga saminstinājās,  kaunēda

mies sacīt  taisnību. —  Tāpēc, ka es neatvadījos.  Mani tur tik 
laipni uzņēma . . .

— Tā nav nekāda nelaime, — zemnieks viņu mierināja.  — Es 
cicminiekiem visu paskaidrošu. J a  tu iegriezīsies ciemā, Mavingas  
nometnē nok|ūsi tikai pēc piecām dienām. Un var gadīties, ka 
tur vairs neviena neatradīsi .

— Man va jag atgriezties ciemā, — Ngunga stūrgalvīgi at- 
kartoja.

Komandieris Avansa galu galā noskaitās.
— Ej ,  lūdzu, neviens tevi neturi Tikai liec vērā, es nevaru 

uz veselu nedēļu laist tev līdzi divus cīnītājus.  Man ir svarīgs 
katrs partizans. Meklē tad Mavingu pats!

Ngunga gribēja atbildēt, ka viņš jau sen staigā pa mežu 
viens. Bet tad iedomājās,  ka viņam jāsat iekas ar Mavingu pēc 
iespējas drīzāk. Un bez pavadoņiem viņš zaudēs vismaz nedēļu. 
Tālab viņš nekā neteica, klusībā nodomādams: «Tie pieaugušie 
nekā nesaprot.»

Tonakt viņš slikti gulēja,  sapnī redzēja,  ka viņu un Uasambu 
šķir upe, kas kļūst arvien platāka un platāka.

Nākamajā  dienā Ngunga atkal sastrīdējās ar Avansu. Šoreiz 
ieroča dēļ. Viņš bija nodomājis ņemt līdzi trofeju automātus, bet 
komandieris protestēja:

— Tiem jāpaliek pie mums vienībā!
— Nē, es tos aiznesīšu komandierim Mavingam, — Ngunga 

dusmīgi iebilda.
—  Seit pavēlu es! —  Avansa aizsvilās.  —  Ieroči ir atņemti 

ienaidniekam un pieder MPLA.  Tie paliks mūsu vienībā!
— Ieroči, protams, pieder MPLA,  bet tos atnesu es. Un es 

esmu no Mavingas vienības. Tālab . . .
— Atkārtoju. Komandieris šeit esmu es. Sie automāti paliks 

pie mums, tie mums ir vajadzīgi!
— Un arī Mavingam . . .
— Mavinga,  Mavinga.  Tev tikai viņa vārds vien ir uz lūpām. 

Kas tad viņš tev ir, tēvs, vai?
— Nē, viņš ir mans komandieris, — Ngunga atbildēja. —  Bet 

kāpēc jūs  tā dusmojaties? Varbūt apskaužat Mavingu?
Avansa kļuva vai traks. Viņš pacēla roku pret nekaunīgo 

zeņķi, bet savaldī jās un, smagi elsdams, uzkliedza:
— Vācies prom no šejienes! J a  Mavingam vajadzīgi ieroči, 

lai ierodas pēc tiem pats!



Ngunga pagriezās un, sirds dziļumos nolādēdams komandieri 
Avansu, gā ja  prom. Viņam nopakaļ atskanēja:

—  Sis pienapuika iedomājas,  ka, reiz nu viņš ir ko paveicis, 
viņam viss ir atļauts.  Uzreiz var redzēt, ka puika ir 110 Mavingas  
divīzijas. Tur tādi vizdeguņi vien ir.

Vājš  un izmocījies Ngunga ieradās pie komandiera Mavingas.  
Tas  viņu draudzīgi apskāva.  Partizāni priecājās,  ieraudzījuši 
zēnu sveiku un veselu, atnesa viņam ūdeni, ar ko nomazgāties,  
un paēdināja.  Pēc  tam visi sasēdas ap mazo varoni un sag ata 
vojas klausīties.

Ngunga pastāstī ja visu, kas ar viņu bija noticis, nekā neiz
pušķodams, bez kādas lielības. Viņš stāstī ja,  neatraudams acu 
no zemes, it ka par kaut ko kaunētos. Viņš neslēpa arī to, ka 
Avansa viņam atņēmis trofejas.  Noklusēja tikai par Uasambu. 
Kad Ngunga savu stāstu bija beidzis, komandieris izsaucās:

— Zēns runāja tīru patiesību. Abi ar skolotāju viņi cīnī jās 
līdz pēdējai patronai. Mēs dzirdējām šaudīšanos pie skolas un 
vēlāk atradām kaujas laukā astoņus kritušus un ievainotus ka
reivjus. Un arī tas, ka polici jas priekšnieks iRnošauts un Ngunga 
aizbēdzis, mums ir zināms. Mēs tevi gaidī jām, Ngunga, un prie
cājamies,  ka tu atkal esi kopa ar inums. Tu esi īsts M P L A  
cīnitājs!

Tai paša dienā apkārtējo ciemu iedzīvotāji sarīkoja svētkus 
par godu Ngungam. Mazo varoni nosēdināja goda vietā blakus 
komandierim.

Kad viņi palika divata, Mavinga sacī ja:
— Es  tevi aizvedīšu uz citu skolu. Tu pats atzinies, ka, ja  

būtu pratis rakstīt,  būtu skolotāju izglābis. Tagad esmu pārlie
cināts,  ka tu cītīgi mācīsies.

— Labi, biedri komandier, centīšos. Godīgi sakot, ja mums 
nebūtu uzbrukuši, es butu skolu pametis. Man nepatīk sēdēt uz 
vietas. Bet tagad es saprotu, ka mācīties ir nepieciešams.

—  Pareizi,  Ngunga! Bet  ar Avansu es parunāšu tā, kā viņš 
to ir pelnījis.  Izpildīšu steidzamu uzdevumu, aizvedīšu tevi uz 
skolu un atceļā iegriezīšos pie Avansas.

—  Ņemiet mani līdzi! Man ļoti va ja g  tur tikt, —  Ngunga 
sacī ja.

—  Tu jau tā esi zaudējis daudz laika, tev jāiet  uz skolu.
— Biedri komandier, lūdzu, atļaujiet!  Es  vairs nekad itin 

nekā jums nelūgšu.
— Vai tu nevari sagaidīt,  kad dabūsi atpakaļ savus automā

tus? Es  tev iedošu lidzi uz skolu savu šauteni.



— Nē, es par to nedomāju.
Zēns lūdzoši raudzījās komandierī.
— Labi! —  Mavinga par viņu iežēlojās.  —  Es  tevi paņemšu 

līdzi, tikai pasaki, kam tev tas vajadzīgs.
Ngunga apmulsis nodūra acis. Atzīties vai neatzīties? Viņš 

juta neparvararnu vajadzību ar kādu dalīties. Un kāpēc gan ne 
ar Mavingu? Un Ngunga pats pret savu gribu pastāstī ja par 
meiteni, kas laupījusi viņam sirdsmieru.

Mavinga sāka skaļi smieties.
— Nu, vai zini! Trīspadsmit gadu vecumā jau par meitenēm 

interesēties?!
—  Tātad jūs  mani ņemsit līdzi? — Ngunga kļuva nemierīgs.
— Ņemšu, ņemšu. Ari man tagad gribas uz viņu paskatī

ties, — komandieris smaidīdams atbildēja un pacienaja Ngungu 
ar brāgu.

Ngunga nepacietīgi gaidī ja komandiera atgriešanos.  Mavinga 
pārradas tikai pēc nedēļas un pārnesa priecīgu vēsti par jaunu 
partizanu uzvaru. Tūlīt nākamajā diena viņi devās uz Avansas 
divīziju. Ceļā Ngunga vienmēr uzmodās mazā gaismiņā un stei
dzināja komandieri:  viņam gribējās drīzāk redzēt meiteni.

Avansa ciemiņus saņēma piesardzīgi, bet, pamanīj i s koman
dierim lidzās Ngungu, pārvērtās sejā.  Mavinga nevilcinoties ķē
rās pie lietas un turpat cīnītāju klātbūtnē skaļi uzrunaja Avansu:

— Es  atnācu pēc ieročiem, kurus tu piesavinājies.
— Ak piesavinājos?!
— Ja ,  ja,  un, saucot lietas ī s ta jā  vārdā, nozagi.
—  Ieroči pieder M PLA  partijai ,  — Avansa taisnojās.
— Bet  vai tad mana divīzija nav tai pakļauta? Kaujas laikā 

pie skolas mēs zaudējām automatu un šauteni. Ngungas iegūtie 
ieroči varētu tos aizstāt.  Tu to ļoti labi saproti,  bet nekautrējies 
pievākt trofejas sev.

Mavingas vārdi uzreiz aplauza Avansam ragus.  Viņš nokāra 
galvu un izskatī jās mazs un nožēlojams, kaut gan bija par collu 
garaks nekā Mavinga.  Skaļi,  lai visi dzirdētu, Mavinga izsaucās:

— Un kam gan tev vajadzīgi ieroči? Tu taču visu laiku atkā
pies. Ciemos vien tupi. Un, tiklīdz sākas uzbrukums, paslēpies 
mežā. Tev nemaz ieroči nav vajadzīgi .  Tu gluži vienkārši gribi 
man sariebt.

— Pēc tavām domām, tu viens pats cīnies pret ienaidnieku? — 
Avansa noskaitās.

— Kas cīnās, visiem ir zināms. Bet  nav ko strīdēties, atdod 
mums automātus!



Ar smagu sirdi Avansa pavēlēja partizāniem atdot trofeju 
ieročus.

—  Tā nav jūsu vaina, biedri kaujinieki, —  ņemdams ieročus, 
sacī ja Mavinga,  — ka jūsu komandieris jūs  pievīlis un jūs  vāji  
karojat!  — Un viņš tūdaļ atstā ja  vienību, nolēmis pārlaist nakti
mežā.

Kad viņi sēdēja pie ugunskura, kāds no Mavingas partizā
niem pusbalsī ieteicās:

—  Komandierim nevajadzēja tā runāt ar Avansu kaujinieku 
klātbūtnē. Tas  iedragā vienības disciplīnu.

Gulēdams blakus Mavingam, Ngunga nodomāja,  ka laikam 
vienīgi viņa skolotājs Uniao bija bez trūkumiem.

Viņi sasniedza ciemu, kad saule jau bija augstu pie debesīm. 
Zemnieki viņus saņēma kā dārgus viesus, un Ngungam tika pa
rādīts ne mazāks gods kā pašam komandierim. Ciema meitenes 
pasniedza cienastu, bet Uasambas viņu vidū nebija.

—  Kur tad viņa ir? —  Mavinga čukstus jau tā ja  Ngungam.
—  Nezinu. Nekur neredz.
Kimbo virsaitim bija vārdā Sipoja.  Viņš bija Veicināšanas 

komitejas sekretārs.  Ngungam gribējās pajautāt  viņam par mei
teni, bet neuzdrošinājās.  Beidzot viņa ieradās, un kopš tā brīža 
Ngunga nedz dzirdēja putnu čivināšanu, nedz redzēja žiglās ķir
zakas un raibos tauriņus. Apjucis un apmulsis viņš nezināja,  kā 
atbildēt uz viņas sveicienu. Un, kad Uasamba,  kā to prasī ja pa
raža, noliecās pie viņa kājām, sasizdama plaukstas,  Ngunga sa 
jutās kā visas pasaules uzvarētājs.

Mavinga uzreiz uzminēja,  ka tā ir tā pati meitene, kas ap- 
būrusi Ngungu, un, izmantodams izdevīgu brīdi, pačukstēja tam:

— Parunā ar viņu!
— Bet kā tad?
— Padod viņai zīmi un ej uz mežu!
Uasamba kopā ar citām sievietēm gatavoja ēdienu, slepus 

mezdama acis uz Ngungu. Pēc  tam viņa paņēma mazgājamo 
bļodu un devās uz upi. Mavinga,  kas visu laiku meiteni vēroja,  
piebikstīja Ngungam ar elkoni. Ngunga piecēlās un, klātesoša
j iem atvainojies,  soļoja uz mežu upei pretējā virzienā. Viņš ap
skrēja apkārt ciemam, iznāca uz ceļa, pa kuru gā ja meitene, un, 
kad viņi sastapās,  jautā ja :

— Kā tevi sauc?
—  Uasamba.
— Man ļoti gribējās ar tevi parunāt.  E s  taču nezināju pat



tavu vārdu. Katru dienu es i lgojos atgriezties šurp, bet neva
rēju . . .

Viņa pasmaidīja.
—  E s  zinu. Stāsta,  ka komandieris par to esot uz tevi no

skaities. — Nodūrusi acis, viņa klusītiņām iesmējās.
—  Man tik joti gribējās tevi redzēt, tik ļoti gribējās tev pa

teikt . . .
—  Ko tad?
Ngunga izbrīnījies viņa paraudzījās.  Vai tad tas nav skaidrs, 

ko viņš gribējis pateikt? Bet,  tā arī neuzdrīkstēdamies šos vār
dus izrunāt, viņš jautā ja :

—  Vai tu ej uz upi? Es  tev iešu līdzi.
—  Nē, — viņa steigšus iebilda. —  Mūs var ieraudzīt mans 

vīrs, viņš ir briesmīgi greizsirdīgs.
—  Tavs vīrs?!
—  Jā .  Vai tad tu nezināji ,  ka esmu Sipojas sieva?
Šķita,  ka viss debesjums ar savu smagumu nogruva pār 

Ngungu. Pat  tur, pie skolas, kad viņš tika apbērts ar zemi, viņš 
nejuta tik lielu smagumu.

—  Bet  Sipoja taču ir s i r m g a l v i s . . .  — Ngunga izmisis no
murmināja.  Būdams satriekts, viņš nepamanīja asaras meitenes 
skaistajās acīs, bet viņa tikko dzirdami turpināja:

—  Mani izprecināja pirms diviem mēnešiem. Es  esmu viņa 
ceturtā sieva.

—  Un tu . . .  vai tu viņu mīli? Tik vecu?
— Viņš  samaksa ja izpirkuma naudu. Un mani vecāki bi ja ar 

mieru. Viņš taču ir ciema vecākais,  viņam ir daudz z e m e s . . .  Nē, 
es viņu nemīlu. Viņš ir vecs, neglīts un ļauns. Agrāk es rotaļā
jos  ar draudzenēm, gāju uz dejām. Bet  tagad viņš mani nekur 
nelaiž, liek sievām mani pieskatīt. E s  drīkstu iet tikai uz upi pēc 
ūdens. Es  pat uz lauka nestrādāju.  Augu dienu tupu kopā ar viņu 
būdā.

Ngunga atspiedās pret koku. Kāpēc pasaule tik nelādzīgi 
iekārtota? Kāpēc skaistais nonāk neglītuma varā? Nē, nevar būt, 
ka Uasamba,  tik jauna,  tik skaista, ir šā veča sieva tikai tāpēc, 
ka tas viņu ir nopircis no vecākiem — tāpat kā teļu gadatirgū 
vai kā mēriņu miltu!

—  Ņemsim un aizbēgsim no šejienes, —  Ngunga izsaucās.
Uasamba ilgi klusēja,  domīgi švīkādama ar baso kāju smiltis.
— Bet  kā tad mēs dzīvosim?
—  Tāpat,  kā es dzīvoju līdz šim.
— Nē, es tev nevaru iet līdzi! Vecāki jau ir iztērējuši izpir

kuma naudu. Viņi ir ļoti veci un nekad nespēs to atdot atpakaļ 
Šipojam.



Taču Ngunga nepiederēja pie tiem cilvēkiem, kas atkāpjas 
grūtību priekšā. Viņš saņēma Uasambu aiz rokas un sacī ja:

—  Vakarā  šinžangilas laikā visu apspriedīsim.
Uasamba viņam skumji uzsmaidīja un gāja uz upi. Ngunga 

skati jas viņai nopakaļ, un skumjas viņa sirdī mi jās ar prieku: 
meitene taču neatteicās bēgt kopā ar viņu. Ngungu mocīja draus
mīgas slapēs, bet,' lai tās remdētu ar ūdeni 110 Uasambas rokām, 
viņam jāparpeld milzīga, ar krokodiliem un indīgām čūskām ņu
dzoša upe. Vai viņam pietiks tam drosmes?

Pārnācis  atpakaļ ciemā, Ngunga tūdaļ sameklēja Mavingu. 
Komandieri pārsteidza pārmaiņa,  kas bija notikusi zēnā. Viņš 
bija neatbilstoši savam vecumam nopietns un noraizējies,  it kā 
uzreiz būtu kļuvis par vairākiem gadiem vecāks. Komandieris 
paveda Ngungu sānis un nobažīj ies jauta ja :

—  Saki — kas noticis?
Ngunga viņam visu pastāstī ja.  Viņš nenoklusēja arī savu 

nodomu bēgt kopā ar Uasambu. Komandieris sarauca pieri.
— Vai tu prātu esi zaudējis,  vai? Viņa taču ir precējusies! 

Nemaz neiedrošinies domāt par bēgšanu! Viņas vecākiem taču 
būs jaatdod viss, ko viņi no Sipojas saņēmuši.  Un no kā tad jūs 
dzīvosit? Tu esi radis klaiņot. Bet  viņa? Vai tu par viņu esi 
padomājis? Vai viņai viegli būs dzīvot tādu dzīvi? Tev vēl ir 
agri domāt par precēšanos, tev jatnācās,  lūk, ko es tev teikšu!

Taču komandiera apsvērumi Ngungu nepārliecināja.  Vispār 
jau nu Mavingam ir taisnība, Ngunga domāja;  bet vai tad drīkst 
atstat  Uasambu pie veča?

— Paklausies,  Ngunga,  —  komandieris turpināja.  — Bij i s  te 
tagad skolotājs Uniao, viņš droši vien sacītu to pašu, tikai saka
rīgāk. Ne vienmēr cilvēks var sasniegt to, ko grib. Dažreiz ir 
jāatsak ās  no nepiepildāma sapņa, jāatkāpjas  nepārvarama šķēr
šļa priekšā. Vai tad ir apkaunojoši atkāpties, kad tu cīnies viens 
pret divdesmit ienaidniekiem?! Tu vēl esi ļoti jauns,  Ngunga. 
Tu gribi, lai visiem būtu laba dzīve. Bet  tās dēļ ir jāmācās!  
Taču, ja ar tevi kopā būs Uasamba,  tev būs jāstrādā,  lai viņu uz
turētu.

Jā ,  Mavingam ir taisnība. Bet  kāpēc pasaulē vēl ir tik daudz 
netaisnības?!  Kāpēc Ngungam jāatsak ās  no sava sapņa?!

—  Es darīšu visu, lai sievietes vairs nekad netiktu pārdo
tas! — Ngunga iesaucās niknās dusmās. — Viņas taču nav lopi!

— Tālab vēl jo vairak, Ngunga, tev ir jāmācās!  Es nezinu, 
vai paraža ņemt par meiteni izpirkuma maksu ir laba vai slikta. 
So paražu kopš senseniem laikiem ieviesuši mūsu senči. Bet  pār



liecināt cilvēkus, lai tie no šās paražas atteiktos, spēj vienīgi 
izglītots cilvēks. Kas tad tevi, neskolotu, ies klausīt?

Mavinga piegaja pie ciema vecākajiem vīriem, kuru vidū lepni 
sēdēja Sipoja.  Cik ļoti viņš bija līdzīgs Kafuši!  . . .

Bet ja nu vecis nomirtu . . . Taču Ngunga tiidaļ aizdzina 110 
sevis nelabo domu. Nē, Sipoja nav nodevējs,  viņš neizdabā sveš- 
zemes kungiem. Ngungam sametas kauns, ka viņš Sipojam bija 
vēlēj is nāvi. Tas viss bija Uasambas dēļ. Nē, meitene te nav vai
nīga. Pie visa vainīgas ir vecās, mežonīgās paražas,  un Ngunga 
nozvērējās darīt tām galu, pat ja tādēļ viņam būtu jāšķiras no 
sava visdārgākā sapņa — Uasambas.

Sākās  svētki. Zemnieki un partizāni sanāca kopā viņpus ciema. 
Pa t  no kaimiņu kimbo bija atnākuši cilvēki paskatīties uz koman
dieri Mavingu. Ieradās ari Sipoja.  Trūka vienīgi Uasambas.  Ne
viena nepamanīts,  Ngunga izspraucās cauri pūlim un atgriezās 
ciemā. Tur viņu gaidī ja Uasamba.  Viņi devās meža dziļumā. 
B i ja  gaiša mēnesnīca.  Jaunieši  apsēdās uz nocirsta koka, un 
Ngunga saņēma Uasambu aiz rokas. Tā viņi ilgi klusēdami sē
dēja.  Šoreiz Ngunga bija mierīgs — ka dažkart cilvēks, kas kaut 
ko ir stingri nolēmis. Pirmā ierunājās Uasamba:

— Es  daudz domāju par to, ko tu man teici. Nē, Ngunga,  es 
nevaru sagādāt  vecākiem bēdas . . .

— Tu jau nu viņus žēlo, bet viņi tevi nemaz nežēloja,  pār
deva vecim. J a  viņi tevi pa īstam būtu mīlējuši,  tad būtu ļāvuši 
pašai izraudzīties vīru, nevis piespieduši . . .

—  Tāda ir paraža,  Ngunga! —  meitene viņu pārtrauca.
—  Viņi darī ja ta, kā prasa paraža.

Ngungam gribējās kliegt, apvainot Sipoju, Uasambas vecā
kus, visus vecos cilvēkus, kas paklausīgi ievēro nežēlīgās para
žas. Viņš nicināja jaunos,  kam trūka drosmes sagraut  šīs paražas.

— Ngunga! —  meitene turpinaja maiga balsī. — Tu esi pārāk 
jauns  un drīz vien nožēlotu pārsteidzīgo soli. Kaut gan mēs ar 
tevi esam vienaudži, es tomēr esmu prātīgākā un zinu, kas ir 
labs un kas ir ļauns. Man ļoti gribētos ar tevi aizbēgt. Bet  ne
drīkst. Tu aiziesi uz citurieni, ieraudzīsi jaunus cilvēkus, skais
tas meitenes. Bet es palikšu šeit un būšu joprojām Sipojas sieva. 
Mans liktenis ir bēdīgāks.

Viss bija cauri. Ngunga bija bezspēcīgs pret senču paražām. 
Upe, kas viņu šķīra no Uasambas,  bi ja pārāk plata, straume brāz
maina,  krokodili neganti.  Neapbruņots,  slāpju izmocīts, viņš ne
spēs šo šķērsli pārvarēt.  Bet Mavinga taču teica, ka atkāpšanas 
nav nekāds kauns.



— Ko tu esi nodomājis darīt? — jautā ja  Uasamba.
—  Braukšu mācīties uz skolu.
Viņi sēdēja klusēdami, melna nakts pārsega apņemti, un vie

nīgi pilnais mēness nolūkojās uz viņiem caur koku lapotni. No 
tāiienes atlidoja šinžangi las skaņas.  Pēkšņi jauneklis sacī ja:

— Manī  nav nekas palicis no agrākā Ngungas,  tālab es gribu 
mainīt savu vārdu. Lai neviens nezina, kā mani sauca agrāk.

— Pat  es ne?
— Tu drīksti zināt. Vienīgi tu. J a  tu kādreiz sadomāsi bēgt, 

padod man ziņu —  un es atnākšu pēc tevis. Un tagad izvēlies 
man jaunu vārdu!

Uasamba kļuva domīga; saspiedusi Ngungas roku, viņa pie
liecās tam klāt un kaut ko pačukstēja ausī. Šinžangilas skaņas 
pārspēja viņas balsi, un tikai Ngunga sadzirdēja savu jauno 
vārdu. Ne koki, ne naktstauriņi,  ne putni, ne vēja pūsma to ne
sadzirdēja,  lai vēlāk mums pateiktu.

Ngunga atvadī jās no komandiera Mavingas.  Viņš tam pa
skaidroja,  kāpēc grib aiziet slepus. Lūdza nevienam neteikt, kurp 
viņš dodas, un nepieminēt zēnu, vārdā Ngunga, jo šā zēna vairs 
nav. Tā arī nepateicis komandierim savu jauno vārdu, viņš devās 
uz skolu.



OMERS SEIFEDINS, 
turku rakstnieks

ROŽAINAM P Ē R LĒ M  
IZŠŪTAIS HALĀTS

Vezīru padomes dzestrajā zālē zem lielā kupola 
šodien bija vēl klusāk, vēl ēnaināk nekā parasti .  Pavasara  dienas 
zilā, mēļā un pelēkā gaisma,  kas lauzās iekšā caur logiem, s a 
plūda un sabiezēja sienas zaļa jās  iedobēs.

Nogurušie vezīri, atlaidušies uz augstaj iem zīda spilveniem, 
kavējas ar skatieniem pie rakstainaj iem paklājiem, kas bija iz
kārti viņu priekšā.

Vecais lielvezīrs, vērdamies ar savām blāvajām acīm kaut 
kur tukšumā, satvēris izdilušajā rokā balto bārdu, itin kā prātoja 
par ļoti tālām un nesaprotamām lietām.

—  Vezīri,  šoreiz mums va jadzīgs drosmīgs cilvēks, —  viņš 
sacī ja.  —  Mēs neatļāvām Irānas šāha sūtnim, kas bija tērpies 
krāšņās,  ar zelta izšuvumiem un dārgakmeņiem izrotātās drānās, 
noskūpstīt mūsu pādišāha roku, mēs atļāvām viņam noskūpstīt 
vienīgi ceļgalu. Viņš, bez šaubām, izrīkosies tāpat ar mūsu vēst
nieku.

Vezīri piekrita:
—  Noteikti.
— Nav nekādu šaubu.
—  Protams . . .
Lielvezīrs, sapratis,  ka visi vezīri, kas kopā ar viņu atradās 

padomes zālē, domā tāpat kā viņš, turpināja jau atklātāk:
—  Tādā gadījumā cilvēkam, kuru mēs sūtīsim, jābūt  ļoti dros

mīgam. Sis  cilvēks nedrīkst baidīties no nāves. Viņam jāatvaira 
viss, kas varētu aizskart mūsu valsts cieņu. Pat  nāves draudu 
priekšā viņš nedrīkst pazemīgi paciest apvainojumus.

Visi tam piekrita:
—  J ā  . . .  J ā  . . .
—  Protams! Pareizi!
Lielvezīrs palaida vaļā bārdu, atspiedās ar roku pret ceļgalu 

un paskatī jās uz vezīriem, virs kuru galvām šūpojās lieli spalvu 
pušķi. Tad turpināja:

— Tātad . . .  J a  reiz tā . . .  Atrodiet drosminieku! Bet  šādu



bezbailīgu vīru es neredzu nedz starp valsts ierēdņiem, nedz pādi- 
šāha galmā, nedz padomes locek|u vidū. Padomājiet  ari jūs!

Padome, miermīlīgā un rimtā pādišāha milzīgās valsts mazās 
smadzenes,  iegrima domās.

Vēstnieku vajadzēja sūtīt pie Ismaila Sefevi1 —  Irānas šāha, 
kuru pēc septiņiem gadiem par visiem viņa noziegumiem bargi so
dīja Turcijas sultāns Javuzs.

1 Sāhs Ismails vald ī ja  no 1502. līdz 1524. gadam.



Turcijas sultāns Ba jazids  Veli bija augstākā mērā lēnas da
bas.  Vēl būdams troņmantnieks, Ba jazids  vairāk veltī jās grāma
tām nekā jāša nas  sportam, šķēpa mešanai un citām kara māk
slām. Viņš par visu augstāk vērtēja dzeju, aizrāvās ar mistisko 
filozofiju un neieredzēja karu un ķildas. Vezīri uzskatīja,  ka viņu 
svētākais pienākums ir neiztraucēt mīļotā pādišāha mieru. Un to
mēr kari uz valsts robežām notika nepārtraukti.  Karagāj ieni  uz 
Bosni ju,  Valahi ju,  Karamanu, Belgradu, Transilvāniju,  Horvātiju, 
Venēciju sekoja cits citam; tika iekarota Modona, Korona, Zon- 
kije, Santamavro.1

Šķita,  ka Stambulas iekarotāja2 neatlaidība un talants nav 
izsīkuši, arī valdot viņa dievbij īgajam mantiniekam, kurš, tikko 
uzkāpis tronī, pavēlēja nogāzt sava tēva statuju, jo «tās ēna krita 
uz zemi», kā viņš izteicās, un sāka darīt labus darbus.

Sis talants liesmoja kā nedziestoša uguns, kā mūžam jauns 
gars.  Un, lai gan tā mantinieks tiecās pēc miera, kariem nebija 
gala.  Un visupirms Austrumi slīka asinīs un dega ugunīs zem 
cietsirdīgā irāņu despota jūga.

Sāhs  Ismails radīja laupītāju valsti uz gāztās un iznīcībai 
nolemtās Akojunbu dinasti jas drupām. Sis cietsirdīgais šālis, kurš 
savā ceļā neatstāja nenopostītu nevienu kociņu, neprātīga lep
numa pārņemts, atrieba gan savu tēvu, gan vectēvu. Pret saviem 
kaimiņiem viņš izturējās ar neiedomājamu nežēlību. Reiz, uzai
c ināj is uz dzīrēm savus piekritējus, kas tiecās pēc viņa aizstāvī
bas,  viņš izvārī ja tos dzīvus milzīgos katlos. Viņš dzēra vīnu no 
uzvarētā uzbeku sultāna galvaskausa.  Nudien, pasaule vēl nebija 
redzējusi šādu tirānu. Miermīlīgos un dievbijīgos Bajazida vezī- 
rus pārņēma drebuji, jau iedomājoties vien šāha zvērības. Visi zi
nā ja :  pienāks diena, un šis tirāns kā likts uzbruks Turcijas austru- 
mu robežām un sagrābs  austrumu provinces. P a g āj uš a jā  gadā viņš 
pieprasī ja,  lai Zjulkadri jes3 valdnieks Alaudevle izdotu viņam par 
sievu savu meitu. Tas atteicās. Ismails,  aiz dusmām kļuvis vai traks, 
devās karagajienā.  Viņš izgāja cauri Turci jas  pādišāha zemēm, ie
bruka neaizsargātajā Zjulkadrijē,  sagrāba Di jarbekiras un Harpu- 
tas cietokšņus, saņēma gūstā Alaudevlcs dēlu un divus mazdēlus 
(pats Alaudevle aizbēga uz nepieejamu kalnu apvidu). Sāhs  Is- 
mails pavēlēja izcept gūstekņus, pagatavot no tiem šašliku un pēc 
tam apēda viņus kā jērus. Par  tādu zvēriskumu Austrumos ļaudis 
dzirdēja pirmo reizi. Negribēdams uzsākt karu, padišāhs aprobe

1 Modona, Korona, Zonkije, Santamavro  —  cietokšņi B alkān os.
2 Turku sultāns M ehmeds II, kas 1453. gadā ieņēma Konstantinopoli.
3 Zjulkadrijē —  neliela valst iņa  A n ato l i jas  dienvidaustrumos.



žojās ar to, ka aizsūtīja uz Ankaru karaspēku J a h j a s  paša va
dībā.

Taču šāhs bi ja tikpat viltīgs, cik cietsirdīgs. Viņš lūdza piedo
šanu par to, ka viņa karapulki izgājuši cauri Osmanu zemēm. 
Sāhs  nemitīgi sūtī ja uz Stambulu vēstniekus. Princis Javuzs,  kurš 
tai laikā valdī ja Trabzonā, nebija tik pacietīgs kā viņa tēvs: viņš 
pārgā ja  pāri Tebrizas robežai, izpostīja zemes līdz Baiburtai  un 
Erzindžanai un pat saņēma gūstā šāha brāli Ibrahimu. Ismaila 
vēstnieks tagad sūdzējās par šo uzbrukumu. Viņš atkārtoja,  ka 
pēdējie iebrukumi Osmanu zemēs bijuši vērsti nevis pret Turci
ja s  pādišāha valsti,  bet vienīgi pret Alaudevli.

Un nu padome nevarēja izlemt, ko sūtīt kā vēstnieku pie vil
tīgā, netaisnīgā un nežēlīgā iznireļa —  Irānas šāha. Tāpēc ka 
šis dēkainis, kas uzskatīja sevi par līdzīgu Osmanu impēri jas sul
tānam un bija izveidojis Austrumos milzīgu impēriju, bez šaubām, 
visādi apvainos cilvēku, kurš pārstāvēs Osmanu valsti,  bet, ja tas 
izrādīs sašutumu, tad uzsēdinās uz mieta, nodīrās dzīvam ādu 
un nogal inās ar neiedomājamu cietsirdību.

Pa labi no lielvezīra ar sarkanu spalvu pušķi rotāts kavuks1, 
kas līdz tam bija nekustīgs kā kapa piemineklis, pēkšņi sadrebēja 
un lēni pagriezās pret lielvezīru.

—  E s  zinu cilvēku, kas spēj īgs izpildīt šo misiju, — sacī ja 
cilvēks kavukā ar sarkanu spalvu pušķi. —  Viņa tēvs bija mans 
draugs. Taču tagad viņš atsakās kalpot valsts dienestā.

—  Kas viņš tāds?
—  Muhsins Celebi.
Lielvezīram šis vārds neko neizteica, un viņš pavaicāja:
—  Vai viņš dzīvo šeit?
—  Jā .
—  Ar ko viņš nodarbojas?
—  Viņš ir pietiekami bagāts ,  gandrīz visu laiku pavada, las ī

dams grāmatas.  Jūs  viņu nepazīstat,  efendij2. Pie augstmaņiem 
viņš neciemojas,  pēc panākumiem netiecas.

—  Kāpēc?
—  Nezinu. Varbūt  tāpēc, ka augstam kāpienam neizbēgami 

seko zems kritiens.
—  S a v ā d i . . .
—  Bet  viņš ir ļoti drosmīgs. Par  taisnu lietu ies kaut vai 

nāvē. Ja u  daudzas reizes piedalījies karagājienos.  Uz viņa se jas 
ir zobena atstātas rētas.

—  Bet  vai viņš piekritīs būt par mūsu vēstnieku?

1 Kavuks —  su ltān a  augstm aņu senlaic īga galvassega .
2 Efendijs  —  kungs.



—  Grūti pateikt.
—  Mums v a ja g  ar viņu aprunāties . . .
—  Nezinu, vai viņš atnāks pie jums, ja jūs liksiet viņu pa

saukt.
—  Kā tad tā — neatnāks?
—  Neatnāks, un c a u r i . . .  Šīs pasaules kaislības viņam sve

šas.  Viņam vienalga —  šāhs vai ubags.
—  Vai viņš mīl tēvzemi?
—  Domāju, ka jā.
—  Tādā gadījumā mēs ataicināsim viņu uz padomi nevis savā, 

bet gan tēvzemes vārdā.
—  Pamēģiniet,  efendij!
Tās  pašas dienas vakarā lielvezīrs aizsūtī ja savu pārvaldnieku 

ar vēstuli pie Muhsina Celebi, kas dzīvoja Stambulas Āzijas 
daļā —  Uskjudarā.  Vēstulē bija lūgums noteikti atnākt pie lielve- 
zīra nākamajā dienā, lai apspriestos par svarīgām valsts lietām.

Lielvezīrs pēc rīta n am aza1 sēdēja mazā, pustumšā istabā ar 
smagiem indiešu auduma aizkariem savas pils vīriešu pusē un 
las ī ja sekretāra atstātos papīrus, kad viņam paziņoja, ka ieradies 
Muhsins Celebi.

—  Atvediet viņu šurp! —  skanēja pavēle.
Nepagāja ne divas minūtes, kad pa riekstkoka durvīm, kas 

bija inkrustētas ar pērlēm, istabā ienāca stalts vīrs ar garām, 
kuplām ūsām. Zem smalkām, melnām uzacīm gailēja lielas acis. 
Aiz ādas jostas ieroču nebija.

Lielvezīrs, kas bi ja radis pie savu pavalstnieku goddevības, 
glaimiem un pazemīgas klanīšanās,  kādu laiku gaidī ja,  ka s ta l 
tais vīrs kritīs viņam pie kājām. Viņš,  līdzīgs statujai  no tīra 
zelta, nekustīgi sēdēja uz tahtas,  kas bi ja pārklāta ar mēju vad
malu, kuras smago, ar zelta izšuvumiem rotāto malu apmeklētaji 
vienmēr skūpstī ja,  un pārsteigts klusēja,  vērodams atnācēju.  P ir 
mo reizi mūžā viņš redzēja cilvēku, kas stāvēja viņa priekšā 
taisnu muguru un augsti paceltu galvu.

Klusumu pārtrauca Muhsins Celebi, Joti dabiskā balsī pavai
cādams:

—  Jū s  mani saucāt? Ko teiksiet, efendij?
—  R e d z i . . .
—  Klausos,  efendij!
—  Sēdies šeit, mans dēls!
Muhsins Celebi bez kāda mulsuma un bailēm apsēdās blakus 

lielvezīram, kamēr tas,  joprojām pētīdams papīrus, kurus turēja

1 Namazs —  musulmaņu reliģisks ri tuāls.



rokās, sacī ja sev: «Kas tas par cilvēku? Varbūt viņš ir plānprā
tīgs?»

Tomēr Muhsins Celebi bija ļoti gudrs, turklāt pietiekami ba
gāts,  lai nebūtu ne no viena atkarīgs.  Viņam piederēja liels aitu 
ganāmpulks un muiža aiz Camlidžas meža. Viņš dzīvoja godīgi, 
nevienam zemu neklanī jās,  palīdzēja nabagiem, sl imajiem un ve
ciem ļaudīm. Pie galda viņa mājās  vienmēr sēdēja ciemiņi. Viņš 
bi ja dievbijīgs, taču ne fanātiķis. Muhsins Celebi bija īsts pat 
riots, tēvzeme viņam bija svētums. Vienīgais,  pēc kā viņš tie
cās,  —  nevienam, izņemot allāhu, nezemoties, nerāpot verga dvē
seļu priekšā. Visi pazina viņa godprātību un cēlsirdību. Viņa 
laikabiedrs, pazīstamais zinību vīrs Ibn Kemals,  izteicās par viņu: 
«Viņš mani māca!» Lai gan Muhsins Celebi bija dzejnieks, viņš 
nebija uzrakstī j is nevienu kasidu1 —  viņš pat nelasī ja tās. Viņam 
bija tikai mazliet pāri četrdesmit gadiem. Viņš negāja ne pa vienu 
no panākumus sološaj iem ceļiem, kas bija pavērti viņa priekšā. 
Viņš skaidri apzinājās,  ka, ejot pa šiem ar zeltu bruģētajiem, zie
diem kaisītaj iem ceļiem, cilvēku galā gaida kaunpilna bojāeja.  
Viņš uzskatīja,  ka cilvēks ir cēls un dižens, allāha vietnieks ze
mes virsū. Allāhs gribējis nodot cilvēkam savus tikumus. Cilvēks 
stāv augstāk par visu. Lišķība, zemiski glaimi piedien sunim, kas, 
asti luncinādams, laiza saimnieka tupeles, nevis cilvēkam. Muh
sins Celebi izjuta dziļu riebumu pret slavaskāriem ākstiem, kas 
saliekušies rāpjas  panākumu smailēs,  paciezdami jebkurus paze
mojumus, pret vergiem bez pašcieņas,  kas lokās pa zemi līdzīgi 
rāpuļiem. Lai neredzētu visas šīs riebeklības, viņš sāka pat vai 
rīties no cilvēkiem. Vienīgi kara laikā viņš parādī jās,  lai vadītu 
kaujā nabadzīgo ļaužu nodaļas.

Tas,  ka Muhsins Celebi brīvi un nepiespiesti izturējās viņa 
klātbūtnē, gaužām izbrīnī ja lielvezīru. Taču viņš neapskaitās.

— Mēs gribam nosūtīt vēstnieku uz Tebrizu. Vai tu būtu ar 
mieru braukt?

—  Es?
—  Jā .
—  Bet  kāpēc jūs izraudzījāties tieši mani?
—  Mēs nevarējām atrast  piemērotāku cilvēku.
—  Līdz šim es neieņēmu nekādus valsts amatus.
—  Kāpēc?
Kādu brīdi klusējis,  Muhsins Celebi pasmaidīja.
—  Tāpēc, ka es neliecu muguru, neskūpstu rokas un apģērba 

stērbeles. Bet  šās pasaules varenie sasniedz savu augsto stāvokli,  
visu laiku iztapīgi klanīdamies, skūpstīdami rokas, apģērba stēr

1 Ķasida —  s lav as  dziesma.



beles, pat kājas,  lišķēdami, zemiski glaimodami. Viņu favorīti, 
viņu pakalpiņi, visi, kurus viņi ņem savā aizgādībā,  ir neģēlīgi 
liekuļi, nekaunīgi glaimotāj i ,  bezgodīgi āksti, pretīgi roklaižas. 
Tiklīdz viņi ierauga drosmīgu, taisnprātīgu cilvēku, kam piemīt 
pašcieņa, viņus pārņem negants niknums un viņi tiecas drosmi
nieku iznīcināt. Sakiet  —  kāpēc tika nodurts Hediks Ahmeds- 
pa šā 1?

Lielvezīrs viegli sakoda zobus, sarauca pieri un saburzīja pa
pīra lapu, kuru turēja rokā. Dusmoties viņš nevarēja,  bet viņa 
vaigi sāka drebēt kā senākos laikos, kad viņu sagrāba niknums. 
Pat  tad, kad viņš vēl nebija vezīrs, bet tikai vietvaldis, neviens 
ar viņu neuzdrīkstējās tā runāt. Un viņš atkal nodomāja:  «Vai 
tikai pie manis nav ieradies plānprātis? Bet  ja  nu ne un šis cil
vēks ir pie pilna prāta? Kāda nekaunība! Vai tas nav pretrunā ar 
pasaulē pastāvošo kārtību?» Lielvezīrs vēl vairāk sarauca pieri 
un gras ī jās  jau pasaukt sardzes vīrus, kad pēkšņi saklausī ja klusu 
balsi,  kas nāca no nez kādiem viņa dvēseles dziļumiem: «Tātad 
arī tu nevari paciest brīvu, atklātu valodu —  tāpat kā tie, kas s a 
snieguši augstu stāvokli glaimodami,  lišķēdami un iztapdami. T ā 
tad arī tu vēlies redzēt sev blakus nevis drosmīgu vīru, bet gan 
suni, kas laiza tev kā jas,  ākstu, kas saliecies zem savas nelieša 
kauna nastas.»

Lielvezīrs izlīdzināja krunkās saraukto pieri, nolika malā dūrē 
sažņaugto papīra lapu un atkal palūkojās uz Muhsinu Celebi. 
Augsta piere, uz kuras bāloja zobena atstāta rēta, sārti vaigi,  
balts, muskuļots kakls, prāvs, kumpains deguns, glīta čalma. Viņš 
bija līdzīgs sena jām varoņu ģīmetnēm, kuras varēja skatīt «Sāh-  
name»2 manuskripta lappusēs. J ā ,  viņš bija īsts varonis.  Zobens 
atstāj is  uz viņa pieres dziļu rētu, bet viņš palicis dzīvs.

Lielvezīram piemita taisnīguma izjūta, un aizskartais lepnums 
neapslāpēja sirdsapziņas balsi,  kas skanēja viņa dvēseles dziļu
mos. « Jā,  viņš ir tas,  ko mēs meklējām,» viņš teica pats sev. Tik 
bezbailīgs cilvēks necietīs apvainojumus, kādi tiks mesti viņa ze
mei, viņa tautai, nenolieks galvu, nobijies no nāves un pazemo
juma. Un lielvezīrs sacī ja:

—  Mēs nosūtīsim tevi par vēstnieku uz Tebrizu!
—  Vai jums trūkst nišandži3, kjatibu4, hodžu5, kāpēc jūs neiz- 

raugāties kādu no viņiem?

1 Hediks Ahmeds-pašā —  ievēro jams T u r c i ja s  valstsvīrs.
2 <rSāhnāme»  —  dzejn ieka Firdousi (9 3 5 — 1020) poēma, kura apdziedati 

irāņu leģendāro varoņu cēlie darbi.
5 Nišandži —  t itulēts augstm anis ,  kas  ieraksta pavēlēs su ltān a  vardu.
4 Kjatibs —  rakstvedis.
5 Hodža —  sk o lo tā js ;  m usulmaņu garīdznieks.



—  Tu zini, kāds nelietis ir šāhs Ismails?
—  Zinu.
—  Vai tu mīli savu tēvzemi?
—  Mīlu.
Visvarenais lielvezīrs izslējās.
—  Lieliski! I rānas šāhs neatzīst likumus, kas nosaka vēstnieka 

neaizskaramību. Viņš ir mūsu ienaidnieks. Viņš nevar uzveikt 
mūs kaujas laukā un tādēļ izrēķināsies ar mūsu vēstnieku. V a r
būt viņš nolems to mokošai nāvei, jo nebaidās allāha dusmu. Tai 
pašā laikā apvainojumus, kas tiks izteikti mūsu vēstniekam, mēs 
uzskatīsim par apvainojumiem mūsu valsti j .  Mums vajadzīgs 
tāds cilvēks, kas, par spīti visam, nedrebētu par savu dzīvību. V i 
ņam jādod pienācīgs pretspars šim nelietim! J a  tu mīli savu tēv
zemi, tu nesīsi šo upuri.

—  Esmu ar mieru, efendij! Tikai ar vienu noteikumu.
—  Kādu?
—  J a  tas ir upuris, tad par to nemaksā,  tas tiek nests par 

velti. Pretējā gadījumā tas nav upuris, bet tikai līdzeklis iegūt 
personisko labumu. Es nepieņemšu algu, amatu vai kaut ko ta m 
līdzīgu. Es  izdarīšu to bez atlīdzības.

—  Kā tad tā, mans dēls? Sāha vēstnieks bija tērpies greznās 
drānās. Viņa zirgi un kalpi izskatī jās tikpat krāšņi. Mūsu vēstnie
ka zirgiem, kalpiem, drānām jābūt  vēl krāšņākiem, vēl greznā
kiem. Šim nolūkam mēs izsniegsim tev no valsts kases vairākus 
tūkstošus zelta monētu.

Muhsins Celebi, paraudzījies kaut kur tālumā, pacēla galvu.
—  Nē, naudu no valsts kases es neņemšu! Es pats samaksāšu 

par krāšņi izrotātiem zirgiem un grezni apģērbtiem kalpiem. P a l 
dies.

Lielvezīrs izbrīnā iepleta acis.
—  Bet  pats uzģērbšu tik greznu tērpu, kādu šāhs Ismails savu 

mūžu nav redzējis.
—  Ko tad īsti?
—  Es  nopirkšu no zeltšuvēja Turoglu rožainām pērlēm izšūto 

halātu. Tas  darināts no Indi jas brokāta un izrotāts ar Venēcijas 
tresēm.

—  Bet  kur tu ņemsi tik daudz naudas,  mans dēls? —  lielvezīrs 
brīnījās.

Viņa izbrīnu varēja saprast.  Stambulā nebija tāda cilvēka, kas 
nebūtu dzirdējis par šo halātu, ko pabeiguši šūdināt pirms mē
neša. Halāts bija izrotāts ar visdārgākajām rožainajām pērlēm. 
Kad vezīri un vēstnieki gribēja to nopirkt, lai uzdāvinātu pādišā- 
ham, Turoglu ikreiz pielika cenu.

Muhsins Čelebi paskaidroja,  kā viņš nopirks šo dārgo halātu:



—  E s ieķīlāšu muižu, ganāmpulku un māju,  paņemšu no t ir
goņiem uz parāda desmit tūkstoš zelta monētu. Divus tūkstošus 
izdošu par kalpiem un zirgiem. Bet  par pārējiem astoņiem tūksto
šiem nopirkšu halātu.

Lielvezīrs šādu rīcību uzskatī ja par nesaprātīgu.
—  Kad tu atgriezīsies,  — viņš sacī ja,  —  halāts tev vairs ne

būs vajadzīgs.  Sāds apģērbs noder vienīgi svinību reizēs. Nopir
cis halātu, tu zaudēsi savu īpašumu un kļūsi par nabagu.

—  Nebūt ne! Halātu, par kuru es būšu samaksā jis  astoņus tūk
stošus zelta monētu, Turoglu paņems atpakaļ par septiņiem tūk
stošiem. Bet  par šo naudu es varēšu izpirkt muižu. J a  atmaksāt 
pārējos parādus man tā arī neizdosies, es pārdošu no tēva man
toto ganāmpulku. Nevar taču visu ņemt no valsts,  kaut kas j ā 
dod arī pretī.

Kamēr lielvezīrs klausī jās,  ko sac ī ja  Muhsins Celebi, viņa iz
brīns auga augumā. Taču sirds viņam kļuva mierīga. Cik laimīgi 
viņi atraduši īsto cilvēku, kas varēs atsēdināt šo nekaunīgo izni
reli! Lielvezīrs smaidīja,  šūpodams savu smago kavuku. Ak, šie 
bailīgie, alkatīgie padomnieki, kā viņi drebēja par savu dzīvību 
un mantu! J a  kādu no tiem nosūtītu par vēstnieku, viņš domātu 
vairāk par atalgojumu, kādu saņems, nekā par savas valsts godu, 
kālab paciestu jebkuru apvainojumu.

Lielvezīrs uzaicināja Muhsinu Celebi paēst kopā ar viņu pus
dienas, taču tas atteicās.  Tad lielvezīrs pavadīja viņu līdz durvīm.

Nākamajos sešos mēnešos MuhsinS Celebi ieķīlāja savu lielo 
muižu, aitu ganāmpulku, māju, savus veikalus, dārzu un savāca 
naudu no tirgotājiem. Muhsina Celebi zirgi un kalpi izskatī jās pa
tiešām krāšņi.  Viņš tāpat nopirka no Turoglu slaveno, rožainām 
pērlēm izšūto halātu —  ar noteikumu, ka pēc atgriešanās viņš at 
dos to atpakaļ par septiņiem tūkstošiem. Savu jauno sievu un 
divus mazgadīgos bērnus viņš atstāja pie kāda radinieka un ie
deva viņiem vajadzīgo naudas summu tam laikam, kamēr viņš 
būs prom.

Pēc tam, noglabāj is  uz krūtīm pādišāha vēstī jumu, Muhsins 
Celebi devās ceļā. Un līdz ar katru jaunu pieturvietu, kādas viņš 
pa ceļam apmetās, auga augumā slava par jaunā vēstnieka svī
tas neiedomājamo krāšņumu; īpaši daudz ļaudis runāja par rožai
nām pērlēm izšūto halātu. Valodas izplatī jās pa visu Anatoli ju un 
sasniedza Irānu — šāha Isinaila valsti.  Beidzot Muhsins Celebi 
svinīgi ie jā ja  Tebrizas cietoksnī. Sās  nelielās galvaspilsētas iedzī
votāji ,  kas gaužām cienī ja krāšņus tērpus, greznību, spilgtas krā
sas un rotas lietas, ieraudzījuši Stambulas vestnieka halātu, bija 
vairāk nekā pārsteigti.  Pilsētā,  šāha galmā, dzīrēs par šo halātu 
vien runāja.



Pats  šāhs Ismails par rožainām pērlēm bija tikai dzirdējis, 
bet nekad nebija tādas redzējis, kādēļ sirdi viņam pamodās ne
gants naids pret turku vēstnieku. Viņš nolēma to bargi pārmācīt. 
Iekams pieņemt Muhsinu Celebi, Ismails pavēlēja nostādīt aiz 
troņa bendes un aizvākt troņa priekšā izliktos brokāta spilvenus 
un zīda paklājiņus.  Pa  labi no šāha stāvēja vezīri, pa kreisi — 
karavīri.

Muhsins Celebi iegāja pa atvērtajām durvīm zem porfīra ar
kas, soļodams brīvi un droši. Kā vienmēr, viņš turēja galvu augsti 
paceltu un augumu taisni izslietu. Izvilcis sultāna vēstījumu, viņš 
pielika to pie galvas un pēc tam pasniedza šaham, kas sēdēja 
zelta tronī, ar dīvainu plēsīga putna stingumu sejā,  tērpies sa r
kanās,  zaļās,  zilās un mēļās zīda drānās un apkaries ar zelta t re
sēm. Šāha sejā iesitās nāves bālums: vēstnieks pat nenoskūpstīja 
viņam kāju! Viņu sagrāba negants niknums, taču viņš savaldī jās 
un pieņēma vēstījumu.

Muhsins Celebi atkāpās no troņa un aplaida skatienu apkārt. 
Apsēsties nebija uz kā. Viņš pasmaidīja un nodomāja:  «Redz, kā! 
Grib, lai es goddevīgi stāvu šāha priekšā. Kā lai es atbildu uz šo 
apvainojumu?» Pēkšņi viņam iešāvās prātā kāda doma. Muhsins 
Celebi novilka rožainām pērlēm izšūto halātu un paklāja to uz 
grīdas troņa priekšā. Sāhs  Ismails,  viņa vezīri un karavadoņi pa
mira aiz izbrīna, raudzīdamies uz vēstnieku. Bet  tas, sakrustojis 
kājas,  apsēdās uz dārgā halāta un ierunājās pērkondimdošā balsī, 
kas lika nodrebēt ar dēmonu un pūķu attēliem rotātajam kupolam 
un zeltī tajām velvēm.

—  Mans dižais pādišāhs, kura vēstī jumu es nodevu, cēlies no 
senās Oguz Karahana dzimtas. Kopš pasaules radīšanas dienas 
neviens no viņa senčiem nav bijis vergs. Viņi visi bijuši pādišāhi 
un hāni. Pādišāha senči kopš pasaules radīšanas bijuši valdnieki, 
viņa vēstnieks nevar stāvēt kā jās  svešzemju pādišāha priekšā, jo 
visā pasaulē nav tāda pādišāha, kas dižciltībā līdzinātos manē
jam.

Kamēr Muhsins Celebi skaļā balsī teica savu runu vienkāršā 
turku valodā, šāhs sarka, bālēja,  kļuva vai zils.1 Vēstī jums, kuru 
viņš satraukumā nespēja atritināt,  drebēja viņa rokās. Bendes, kas 
stāvēja aiz troņa, izvilka no makstīm zobenus. Bet  Muhsins Celebi 
turpināja savu runu. Galminieki, vezīri, bendes, karavīri brīnī jās 
par sava valdnieka pacietību. Daži no viņiem pat sāka izrādīt ne
patiku. Muhsins Celebi, pabeidzis savu runu, nelūdza atļauju at
stāt troņa zāli, bet piecēlās un devās uz izeju.

1 Sā h s  Ismails  un viņa galminieki piederēja  pie t jurku ciltīm. T āp ēc  šāhs 
saprata ,  ko teica M uhsins Celebi.



Sāhs  Ismails šķita sastindzis.  Viņa lepnība, kas pēc dažiem 
gadiem tika salauzta pie Čaldiranas1, šodien izplēnēja no viena 
vienīga turka ugunīgā skatiena. Kad Muhsins Celebi gā ja  laukā, 
šāhs sacī ja  vienam no saviem galminiekiem, kas, tāpat kā šāhs, 
bi ja pagalam pārsteigts:

—  Atdodiet viņam halātu!
Viens no karavīriem pieskrēja, pacēla uz grīdas izklāto halātu, 

panāca turku vēstnieku un sacī ja:
—  Jū s  aizmirsāt savu halātu. Ņemiet to, lūdzu!
Muhsins Celebi apstājās ,  viņa seju apmirdzēja smaids. P a 

griezies ar seju pret izeju, viņš atbildēja tā, lai šāhs viņu dzir
dētu:

—  Nē. Es to neaizmirsu. Es  atstāju to jums. Jūsu pilī nav 
paklāja vai spilvena, uz kura jūs varētu nosēdināt dižā pādišāha 
vēstnieku. Turklāt turks nevelk mugurā to, ko reiz paklājis uz grī 
das. Vai tad jums tas nav zināms?

Muhsins Celebi jā ja ,  cik ātri varēdams, dienu un nakti. Kad 
viņš ieradās Uskjudarā,  viņam vairs nebija ne graša.  Tad viņš 
sac ī ja  saviem krāšņi tērptajiem kalpiem:

—  Mani bērni, es dāvinu jums zirgus un zirglietas,  tērpus un 
kinžalus, kas rotāti ar dārgakmeņiem. Vai jūs esat ar mieru pie
ņemt šo atalgojumu?

—  Esam ar mieru! Esam ar mieru!
—  Lai allāhs tevi svētī!
Saņēmis tādu atbildi, Muhsins Celebi atlaida viņus un atvieg

loti nopūtās. Neiegriezies mājās,  viņš aizjā ja  līdz jūras krastam, 
ielēca laivā un devās uz lielvezīra pili. Viņš paziņoja,  ka nodevis 
šaham vēstī jumu, nav pacietis nekādus apvainojumus un, negai
dīdams šāha atjauju,  atgriezies Stambulā.  Lielvezīrs, būdams pār
liecināts, ka Muhsins Celebi godam izpildījis viņam uzticēto uz
devumu, iztaujāja viņu par ceļiem, pa kuriem viņš bija jā j i s ,  par 
slaveniem vietvalžiem, kurus viņš bija sastapis.  Kad Muhsins Ce
lebi dzīrās iet prom, lielvezīrs viņam pajautāja:

—  Kur tavs halāts? Es  gribu to nopirkt.
—  Es  neatvedu to atpakaļ.
—  Tu pārdevi halātu Irānā?
—  Nē.
—  Tev to nozaga?
—  Nē.
—  Ko tad tu izdarīji ar to?

1 P ie  Č ald iranas 1514. gadā šāh a Ism aila  karaspēku sakāva T u rc i ja s  arm ija .



—  Neko.
Lielvezlrs uzdeva daudz jautājumu,  bet tā ari netika gudrs, 

kas īsti bija noticis ar halātu. Muhsinam Celebi nebija tik sīka 
dvēsele, lai viņš dižotos ar savu rīcību.

Tās pašas dienas vakarā viņš atgriezās Uskjudarā.  Zeltšuvē- 
jam  Turoglu, kas atnāca pie viņa nākamajā dienā, lai atdotu sep
tiņus tūkstošus zelta monētu, Muhsins Celebi tāpat nepateica, ko 
viņš izdarī jis ar halātu. Neviens ziņkārīgais visā Stambulā neuz
zināja,  kāds liktenis piemeklējis rožainām pērlēm izšūto halātu. 
Notikums Tebrizas pilī tika aizmirsts,  kļuva par noslēpumu. Taču 
kādreiz bagātais Muhsins Celebi, atmaksāj is  parādus, vairs ne
spēja izpirkt muižu, ganāmpulku un zaudēja visus savus ienāku
mus. Viņš pārdeva zirgu, uz kura bija jā j i s  uz Irānu, dārgakme
ņiem rotātās zirglietas un nopirka nelielu zemes gabaliņu Kuzgun- 
džukā. Tur viņš audzēja dārzeņus, pārdeva tos tirgū un tā uztu
rēja savu ģimeni. Līdz pat nāvei Muhsins Celebi pārdeva dārzeņus 
Uskjudaras tirgū. Viņš nodzīvoja ļoti sūru un trūkuma pilnu dzīvi. 
Un tomēr viņš neviena priekšā nelieca galvu un velti nedižojās,  
stāstīdams par savu upuri, kad viņš vienā mirklī nometa zemē 
visu savu bagātību.



AZAM S RAHNAVARDS ZARJABS, 

afgāņu rakstnieks

KĀ ES GR IBĒJU  KĻŪT 
PAR RAKSTNIEKU

Atceros, toreiz es mācījos skolā pēdējo gadu. Man 
bija deviņpadsmit gadu, un nākotne man šķita žilbinoši spoža.

Visvairāk mani aizrāva grāmatas,  un savas šaurās istabiņas 
sienas es biju aplīmējis ar dižu rakstnieku fotogrāfi jām: kaut kur 
tālumā lepni raudzījās Puškins;  pārmetis vienu kāju pāri otrai, 
drūmās apcerēs gremdējās Dostojevskis;  pie sava rakstāmgalda 
brīvā poza sēdēja kalsnais Dikenss; aizsegdams durvis ar savu 
lielo, spēcīgo augumu, stāvēja Džeks Londons; domīgi šūpoja 
galvu Sādegs  Hedājats1 . . .

Pie grāmatām es varēju pavadīt cauras dienas un naktis, at
klādams sev jaunu pasauli,  jaunus cilvēkus, jaunus notikumus. 
Protams,  grāmatās man ne vienmēr viss patika, dažas lika smie
ties, citas izraisī ja skumjas.  Bet,  lūk, skola! Cik viegli un brīvi 
es iedzīvojos grāmatu pasaulē, tikpat sarežģītas un nesaprotamas 
man bija ķīmijas formulas, vienādojumi ar trim nezināmiem, vi
sādi sinusi un kosinusi. Tādēļ skolu es necietu ne acu galā.

Klasē sēdēju pēdējā solā, un, kad trigonometri jas skolotājs 
rakstī ja uz tāfeles burtus un ciparus, es sekoju tiem mulsuma 
pilnu skatienu. Man šķita, ka pa tāfeli bez kādas jēg as  lēkā mazi 
velniņi. Bet,  kad skolotājs beidza rakstīt un manā uztverē dīvai
nais burtu un ciparu jūklis aizņēma jau visu tāfeli, es jutos g a 
līgi apjucis.

—- Risiniet uzdevumu! —  skolotājs pavēloši sacī ja,  slaucīdams 
lupatā rokas.

Visi noliecās pār burtnīcām un sāka čirkstināt spalvas.  Vienīgi 
es truli raudzījos gan uz tāfeli, gan uz savu tīro burtnīcu.

—• Ko tad tu, vai atkal neko nesaprati? —  Skolotājs dusmojās.
—  Sapratu . . .  nē . . .  nesapratu, —  es stostīdamies atzinos.
—  Ko nesaprati? —  Skolotājs uzmeta man niknu skatienu.
— J ā  . . .  ļoti g r ū t i . . .  n esa pr otami . . .  tas i r . . .  viens vienīgs 

juceklis . . .  —  es murmināju.
Klasē atskanēja smiekli.

1 Sadegs Hedajats (1 9 0 2 — 1 9 5 ! )  —  progresīvs irāņu rakstnieks.



—  Paskatieties uz šo stulbeni! —  skolotājs sacī ja.  —  Uzde
vums viņam ir viens vienīgs juceklis! Un kauna tev nemaz nav! 
Kas tev galvā —  smadzenes vai salmi? J a  smadzenes, tad liec 
tām strādāt,  bet, ja  salmi, tad vācies prom! Tā būs labāk gan tev, 
gan mums vis i em! . . .

Mani tas aizvainoja līdz asarām. Tad atcerējos frāzi no izla
sītās grāmatas.

—  Manā personā jūs  apvainojat  visu cilvēci. Cilvēku va jag 
cienīt!

—  Redz, cik krāšņi iemācīj ies izteikties! Es,  redzat, viņa per
sonā apvainojot visu cilvēci, —  skolotājs brīnī jās un, piegāj is pie 
durvīm, piebilda: —  Tu vari iet! Laimīgu ceļu! E j  un nodod svei
cienu visai cilvēcei! . . .

Man nekas cits neatlika kā savākt grāmatas un burtnīcas un, 
atskanot klasē ūdenskritumam līdzīgai rēkoņai, bezpalīdzīgi vil
kties uz durvīm. Sirds dziļumos nolādēdams itin visu pasaulē, es 
spēcīgi aizcirtu durvis.

—  Sis juceklis,  starp citu, veido zinātnes pamatu! —  pavēris 
durvis, skolotājs nosauca man pakaļ.

Apstājies pie durvīm, es dzirdēju, kā viņš piktojas uz mani, 
klases biedru smiekliem dārdot. Es pavēru durvis un iesaucos:

—  Bet  jūs nepazīstat Dostojevski!
—  Vācies pie velna ar savu Dostojevski!  Prom! —  Skolotājs 

pieskrēja pie durvīm, un es, pagalam apkaunots, vilkos pa gai 
teni, nolādēdams zinātni, ko sauc par trigonometriju. Ausīs j o 
projām skanēja klases biedru ņirdzīgie smiekli. «Viņiem visiem 
redzes loks šaurāks par šauru,» es domāju. «Ko no viņiem var 
prasīt?» Pamazām es nomierinājos un, attālinādamies no algebras 
formulām, trigonometri jas uzdevumiem, vēl vairāk izjutu tuvību 
grāmatām.

Skolu es tomēr pabeidzu. Manam priekam nebija robežu. Kopš 
šīs dienas mani neviens vairs nepiespiedīs vērot, kā uz klases tā
feles lēkā velniņi, cipari un burti. Visas manas nelaimes nu ir g a 
lā. Kad es pateicu mātei, ka esmu beidzis skolu, viņa pavaicāja:

—  Ko tu tagad gribi darīt?
—  Neko.
Atskanēja tēva soļi. Pēc tam parādī jās arī viņš pats. Gluži kā 

Džeks Londons aizsedza ar savu augumu visas durvis. Izskats,  
kā vienmēr, viņam bija vienaldzīgs. Es  apklusu, apklusa arī māte.

—  Kas noticis? —  tēvs noprasī ja,  nopētīj is mani no galvas 
līdz kājām.

—  Es  pabeidzu skolu! —  priecīgi iesaucos.
—  Tu vēl līdz šim neesi ielāgojis vienu patiesību, —  pienā

cis pie manis, tēvs lēni noteica.



—  Kādu?
—  Tu esi nulles vērts.
—  Lūk, mana gatavības a p l i e c ī b a . . .  — es apmulsis sacī ju.

—  Literatūrā man ir desmit1, vēsturē arī.
— Nu, un t a d l . . .
—  Pat  ķīmijā un trigonometri jā . . .  —  es pašapzinīgi turpi

nāju.
Tēvs paņēma manu gatavības apliecību, paturēja to rokās un 

pēkšņi iemeta kaktā.
—  Ko tu dari? Tā taču mana gatavības apliecība! . . .  —  es 

iesaucos. Kādu brīdi man likās, ka tēvs pārvērties par trigono
metri jas skolotāju, bet mūsu istaba par klasi. Acu priekšā atkal 
sāka juceklīgi lēkāt skaitli un burti.

—  Tava galva piebāzta ar salmiem! —  tēvs noskaldīja skolo
tā ja  balsī.

— Nē, man galvā nav salmi, —  es attraucu. —  Es  labi pa
zīstu Turgeņevu, Stendālu . . .  E s . . .  tikai nevaru apjēgt  šo ju 
cekli . . .  Un kam gan va jadzīga visa šī trigonometri ja?!

—  Kas tev lēcies? Kāpēc tu kliedz? — atskanēja mātes izbie
dētā balss.

Tēvs pacēla no grīdas sagumzīto gatavības apliecību, uzrāva 
sērkociņu un piegrūda degošo papīru man pie sejas.  Caur zel
taino liesmu uz mani raudzījās vienaldzīgas, mazliet izsmējīgas 
acis.

—  Uzklausi mani! Tu iestāsies medicīnas fakultātē, mācīsies 
par ārstu! Saprati? Mācīsies pelnīt naudu! Daudz naudas! — 
Vienaldzības vietā tēva acīs pēkšņi iezalgojās alkatība.

—  Kāpēc man v a ja g  daudz naudas? — Mana balss iedrebējās.
—  Kur gan vēl redzēts tāds cietpauris! —  Tēvs cirta dūri 

pret dūri. —  Viņš jautā,  kāpēc viņam vajadzīga  nauda! Vai tie
šām tu negribi būt godājams,  visu cienīts cilvēks? Bet bagātība 
un cieņa iet roku rokā! —  Un viņš atkal sac ī ja:  —  Ceru, ka pauris 
tev nav gluži tukšs!

—  Protams, ne, —  māte mani aizstāvēja.
—  Klusē! —  tēvs viņu apsauca. —  Es  tomēr gribu tikt skaid

rībā, kas viņam tai galvā ir.
— Smadzenes!  —  es neizturējis iesaucos.
—  Tātad tu studēsi medicīnu! —  Tēva balss pēkšņi kļuva 

laipna, bet lūdzoša.
—  Studē medicīnu! V a r b ū t . . .  —  mate bikli piebalsoja.
—  Klusē! — tēvs atkal viņu pārtrauca. — Lai viņš pats atbild!

' A fg a n is tā n a s  vidusskolās z ināšanas  vērtē  pēc desmitballu sistēmas.



Gar acīm man atkal sametās tumšs, atkal raibā juceklī sāka 
lekat skaitj i un burti. Atkal atskanēja trigonometri jas skolotāja 
balss.  Es  iekliedzos, cik spēka:

—  E s  negribu studēt medicīnu, es negribu būt ārsts! Un kam 
man vajadzīga  nauda!

Es domāju, ka tēvs pārskaitīsies,  bet viņš, gluži otrādi, itin 
ka nomierinājās.

—  Nauda vajadzīga  tev! Mums! Tavai mātei, man —  mums 
visiem.

—  Es  negribu būt ārsts! — es stingri sacī ju.  — Katram savs 
aicinājums.

—  Ko tad tu domā darīt? —  Tēvs atkal pacēla balsi.
—  Gribu būt rakstnieks! . . .
Uz brīdi iestājas klusums. Pēc tam tēvs lēnām pienāca pie 

manis,  saņēma aiz zoda, pieveda pie loga, lai labāk saskatītu 
manu se jas izteiksmi.

—  Ko tu teici, kas tu gribi būt? —  tēvs neizpratnē jautāja.
—  Rakstnieks! . . .  Rakstnieks!
— Ko viņi dara, šie rakstnieki? Cik pelna?
— Kāpēc tu visu laiku runā par naudu? Svarīgs  ir darbs, 

jaunrade! Bet  nauda vēl nav viss.
—  Tu tiešām esi muļķis, — tēvs iekaisa.
—  Kas tas ir —  rakstnieks? —  māte uzdrīkstējās pavaicāt.
—  Viņš raksta. Saprotiet,  raksta! Tas  ir viņa darbs, —  es 

sasparojos.
—  Tu gribi būt rakstvedis?
Man uznāca smiekli.
—  Nē, rakstnieks nav rakstvedis!
—  Tu būsi vecākais rakstvedis?
—  Nē, es būšu rakstnieks! Ak dievs, kā lai jums ieskaidro? 

Vai esat ko dzirdējuši par Balzaku,  Cehovu, Gogoli? Visi viņi 
bi ja rakstnieki, un rakstī ja viņi romānus, stāstus . . .

—  Par  ko tad tu rakstīsi? —  tēvs pajautāja.
—  Kā —  par ko? Par  sevi, par tevi, par māti, par kaimiņiem.
—  Un ko tu darīsi ar saviem kricelējumiem? —  tēvs paintere

sējās.
—  Manus stāstus nodrukās žurnālā, un visi, kas tos izlasīs, 

pazīs sevi un apkārtējos cilvēkus . . .
— Beidzot man viss skaidrs! Tu gribi mūs iegrūst negodā 

visas pasaules priekšā, —  tēvs sāka aizgūtnēm kliegt. — Kāpēc 
tu negribi kļūt par ārstu? Kāpēc negribi ieņemt cienījamu stā 
vokli?

— Kāpēc negribu? Gribu. Tikai ārsta darbs nav domāts man.



Lai cik ilgi mēs strīdējāmies, es tā arī nespēju pārliecināt tēvu 
par savu taisnību.

Kopš tās dienas es sāku rakstīt.  Manu gara acu priekšā vir
knējās dažādi ļaudis — neglīti un skaisti,  ļauni un labi, skrandās 
tērpti nabagi un bagātnieki pēc jaunākās  modes šūtos tērpos. Un 
visi viņi tiecās nokļūt uz papīra. Iztēlē man atainojās dažādi no
tikumi.

Bet,  kad mans pirmais stāsts bija gatavs,  es pārlasīju to un



sapratu,  ka nekas prātīgs nav iznācis. Saplēsis uzrakstīto, atkal 
sēdos pie rakstāmgalda.  Pabeidzu vēl vienu stāstu, izlasīju to, 
un atkal —  vilšanās.  Sāku staigāt pa istabu, brīdi pa brīdim uz
lūkodams rakstnieku portretus.

—  Kā radīj i savus varoņus? Kur ņēmi sižetus? —  es čukstēju 
Dostojevskim. Nekādas atbildes.

Ritē ja dienas. Es  novājēju,  vaigi man iekrita, taču rakstīt ne
pārstāju.  Tēvu tikpat kā neredzēju. Māte stāstī ja,  ka viņš |oti 
dusmojoties uz mani:  es esot sagrāvis visus viņa sapņus par lab
klājību. Reizēm miegā viņš pat kliedzot, nolādot mani. Māte mani 
lūgtin lūdza pievērsties medicīnai, bet es paliku pie sava.

Beidzot kādu dienu, paņēmis līdzi stāstu, devos uz žurnāla 
redakciju. Kabinetā,  kurā iegāju, drebēdams aiz bailēm, es ierau
dzīju vairākus līdzstrādniekus, viņu vidū —  kalsnu cilvēku bril
lēs un vecā karakula cepurē.

—  Ko vēlies? —  pamanījis mani,  viņš nopurpināja.
—  Lūk . . .  atnesu stāstu.
—  Dod šurp! —  redaktors sac ī ja un pastiepa roku pēc mana 

stāsta.  Nolicis to uz galda malas,  viņš tūdaļ mani aizmirsa un 
sāka darboties gar saviem nagiem.

—  Vai stāstu nodrukās? —  es bikli iejautājos.
Redaktors spēji nometa uz galda šķēres, un viņa seju izķēmoja 

dusmas.
—  Nekur no jums nav miera! —  viņš iekliedzās. —  Ko jūs visi 

pli jaties man virsū? Kā lai es uzreiz tev pasaku —  nodrukās vai 
nenodrukās! Vai arī tu gribi, lai es pats eju uz tipogrāfiju pie 
burtliča? Varbūt man pašam arī s lejas  jā l as a  un jāizraksta tev 
honorārs?

—  Es . . .  es taču neesmu vainīgs.  Nudien, neesmu vainīgs!  — 
es nomurmināju un izskrēju no istabas.

Visas manas cerības uzreiz sabruka. Mani pārņēma vilšanās 
sajūta,  un es sāku saprast,  ka nākotne nemaz nav tik rožaina, 
kā man bija šķitis.

Pēc divām dienām atkal ierados redakcijā,  kur saņēmu savu 
stāstu atpakaļ ar piezīmi, ka nodrukāt to nav iespējams. Izmisumā 
devos, kur deguns rāda. Attapos tikai aiz pilsētas robežām. Vis
apkārt nebija ne dzīvas dvēseles. Es apstājos pie strauta, saplēsu 
stāstu un iemetu papīra driskās ūdenī. Acīs sariesās asaras,  un 
es nolēmu vairs nekad nerakstīt.  Atradīšu sev citu nodarbošanos. 
Sākšu, iespējams, studēt medicīnu.

Kad atgriezos mājās,  man šķita, ka rakstnieki no manas ista
bas sienām noraugās uz mani ar pārmetumu un pat nosoda manu 
nepacietību. Bet  Džeks Londons itin kā sac ī ja:  «Tu taču lasīj i  
«Mārtiņu Idenu»? Ņem paraugu no mana varoņa!»



«Nē, un tomēr es būšu rakstnieks!» es nodomāju.
Nākamajā dienā aiznesu jaunu stāstu uz citu žurnālu. Tur 

atzina, ka man piemītot zināmas spējas,  taču pateica, ka gaidot 
no manis kaut ko labāku. E s  atkal sēdos pie rakstāmgalda.  Nākošo 
stāstu aiznesu uz pirmo žurnālu, taču pēc trim dienām to atdeva 
man atpaka| ar motivējumu, ka stāsts esot ļoti vājš.  Es aiznesu 
vēl vienu, bet arī to atdeva atpakaļ.  Tagad es jau pazinu visus 
žurnāla līdzstrādniekus, nejauši saticis uz ielas, pat sveicinājos 
ar viņiem, bet viņi joprojām spītīgi nedrukāja manus stāstus.

Kadu dienu manā istabā ienāca māte. Viņas seja bija bāla un 
satraukta.

—  Tēvs saslimis!  Jau divas naktis nav gulējis! Aizej pēc ārsta!
Kad kopā ar ārstu iegāju tēva istabā, es tikai ar mokām tēvu

pazinu. Tik vāja un dzeltena bija viņa seja.
—  Kas atnācis? — tēvs jautā ja ,  pagriezies pret ārstu.
—  Ārsts. Viņš atnācis tevi izmeklēt, —  māte klusu sacī ja.
—  Jū s  esat ārsts? — Tēvs atdzīvojās.
—  J ā ,  kas tad ir? . . .
—  Vai māja jums ir?
—  Ir.
Man likās, ka ārstam kļūst neveikli.
—  Un automašīna?
—  Arī automašīna!
—  Cik jūs nopelnāt mēnesī? — tēvs satraukti jau tā ja ,  bet ār

stam kļuva gluži neomulīgi.
—  Klusē, es tevi lūdzu, —  es iejaucos.
—  Turi muti! — tēvs man nikni uzkliedza. — Paskat ies uz 

šo cilvēku! Viņš ir ārsts.  Izstudējis medicīnu. Viņam ir automa
šīna, sava māja . . .  Sakiet taču — cik jūs nopelnāt mēnesī?

—  Tēv, nevajag!  . . .
—  Turi muti!
—  Tu esi jucis!
—  Žēlīgais dievs, viņš uzskata mani par prātā jukušu! —  Tēvs 

apskaitās.  Viņš drebēja aiz dusmām. —  Vācies prom! Kāpēc tu 
atnāci šurp? Vācies prom . . .  rakstniek!

Ārsts iešļircināja tēvam rokā zāles, pēc kāda brīža tēvs iemiga.
—  Viņam ir depresija.  Viņam nepieciešams pilnīgs miers, — 

ārsts sacī ja  un, izrakstī j is recepti, aizgāja.
. . . P i e n ā c a  diena, kad man pateica, ka mans kārtējais stāsts 

tikšot nodrukāts. Mani pārņēma neaprakstāms prieks. Ar mokām 
sagaidī j i s,  kamēr iznāks nākamais žurnāla numurs, es nopirku 
vienu eksemplāru un sāku to drudžaini šķirstīt,  bet, kad uzgāju savu 
stāstu, nevarēju noturēties aiz prieka neiekliedzies. Tas bi ja mans 
stāsts,  un zem tā bija mans vārds. Beidzot! Es esmu rakstnieks!



Vicinādams žurnālu, skriešus devos uz mājām un iedrāzos mātes 
istabā.

—  Skaties! . . .  Mans stāsts nodrukāts!
Viņa klusēdama palūkojās uz viņai nesaprotamaj iem burtiem, 

pēc tam uz mani un pasmaidīja.  Mātes acis staroja patiesā priekā, 
bet seju apmirdzēja mīlestība un līdzjūtība. Un tad es pirmoreiz 
atskārtu, ka viņa ir vienīgā būtne, kas mani saprot.

P a g ā ja  vēl dažas dienas. Manā istabā atkal ienāca māte. No
mākta, drebošām lūpām. Viņa uzlika roku man uz galvas.

—  Es rakstu vēl vienu stāstu. Par  kādu a t r a i t n i . . .  — es s a 
cīju, pūlēdamies pasmaidīt.

—  Raksti,  dēliņ! Raksti,  par ko gribi! —  māte nepacietīgi s a 
cīja.  —  Bet  tev arī jāpelna nauda! Tēvs jau divas nedēļas uz sl i
mības gultas. Mā jā s  vairs nav ko ēst.

—  Es  . . .  es aizskriešu uz žurnālu un saņemšu h o n o r ā r u . . .
Redakci jā es skrēju pa kāpnēm augšup un lejup, iegriezos gan

vienā, gan otrā istabā. Beidzot,  savācis vairākus parakstus, s a 
ņēmu honorāru. Naudas bija tik maz, ka man kļuva kauns. At
griezies mājās,  klusām ielavījos savā istabiņā, cenzdamies nerā
dīties mātei acīs.

Man šķita, ka arī rakstnieki kaunas par mani.
Negaidīti atskanēja smiekli. Smē jās  Dostojevskis.  Drīz pēc 

viņa sāka smieties pārējie un beidzot arī es.
Pēkšņi smiekli apklusa. Istabā ienāca tēvs. Se ja  viņam bija pe

lēka. Viss viņa augums drebēja,  un, lai nenokristu, viņš cieši tu
rējās pie durvju stenderes. Viņam aiz muguras stāvēja nobālusī 
māte.

—  Vācies prom! . . .  Man vairs nav dēla! Neviena man nav! — 
es sadzirdēju tēva skaļo balsi.  —  Vācies prom! Tu man neesi va
jadzīgs,  rakstnieķel!

—  Ko gan es esmu noziedzies?!
— Vaiga sviedros audzināju tevi, lai tu kļūtu par cilvēku. Lai 

tu kļūtu man par atbalstu. Bet  tu . . .  tu esi kļuvis nekas! —  Smagi  
elpodams, tēvs pagriezās pret sienu. —  Ko lai es iesāku ar visām 
šīm bildītēm?! Ar taviem kricelējumiem? —  Viņš sāka raut nost 
no sienas fotogrāfi jas.

—  Ko tu dari? . . .  Ko tu dari? — Es gribēju tēvu aizkavēt, 
taču viņš spēji atgrūda mani,  saburzīja norautās fotogrāfi jas un 
izmeta laukā pa logu. Fotogrāfi jām sekoja manas grāmatas.

Es  izdrāzos uz ielas. Pie izmētātajām fotogrāfi jām un grāma
tām pulcējās bariņš bērnu. Es  sāku uzlasīt grāmatas.

—  Gādā tagad pats par sevi, —  tēvs kliedza pa logu un aiz
cirta ar spēku slēģus.



Es dzirdēju, kā noklinkšķēja atslēga.  Izbrīnījušies,  ar bērniš
ķīgu līdzjūtību uz mani raudzījās zeņķi.

—  Par  ko tevi izdzina tēvs? —  viens no viņiem vaicāja.
—  Tāpēc, ka es esmu rakstnieks.
—  Vai tas ir ļoti slikti?
— J ā ,  liels negods. Rakstnieks ir cilvēks, kas nevar nopelnīt 

sev iztiku.
—  Tad sameklē citu darbu! Kļūsti par miesnieku! —  itin kā 

mierinādams mani,  sac ī ja  cits zēns.
—  Protams,  es iešu strādāt! Varbūt arī par miesnieku.
—  Mans vecākais brālis ir miesnieks, un tēvs viņu ļoti mīl, — 

palīdzēdams man uzlasīt grāmatas,  sac ī ja tas pats zēns un pie
bilda: — Gribi, es pateikšu brālim, lai pieņem tevi par palīgu?

—  Es  padomāšu. —  Rūgti pasmaidīj is,  paņēmu grāmatas  un 
devos prom. Bet,  kurp lai dodos, es nezināju. Man gribējās ēst, 
un izsalkums kļuva aizvien mokošāks.



RAMVRIKSA BEN1PURI, 

indiešu rakstnieks

DEVS

Vectēva Tapesara dārzā auga gvajave,  svešzemju 
koks. Grūti pateikt, no kurienes savā laikā bija atvests spraude
nis — no tālām zemēm vai no kaimiņu ciemata. Lai būtu kā bū
dams, šeit tas bija jauns,  nevienam nepazīstams augļu koks. Bet  
pie mums jebkuru jaunumu, it īpaši,  ja  tas ir maziņš, pieņemts uz
skatīt par svešzemnieku —  to es zinu no savas pieredzes. Manu 
mazo klēpja sunīti visi tā arī sauca —  Svešzemnieks.

Gvajave bija daudz mazāka par vietējām augļu koku šķirnēm. 
Zari tai bija tievi un maigi,  lapas spīdīgas, tumši zaļas. Gvaja-  
ves augļi, kas tāpat bi ja maziņi, ienākdamies pārklājās ar pien- 
baltu apaugumu. Un cik garšīgi tie bija, mēli var norīt!

Mēs, bērni, vienādi raudzījāmies uz tiem, rīdami siekalas, kā
lab Tapesara  vectēvs ne acu nenolaida no koka, sargādams to 
no mūsu uzbrukumiem.

—  Vai redzēji, Dev? Svešzemniecei jau ienākušies augļi.
—  Uzgaidiet mani šeit, es tūdaļ tos saplūkšu!
—  Tapesars par to noraus tev galvu!
—  Lai tik pamēģina!
Devs kā bulta aizšāvās uz dārzu. Slēpdamies aiz krūmiem, 

pēc tam rāpus viņš piezogas kokam un veikli kā pērtiķis uzrāpjas 
gvajavē.  Mēs iztālēm noraugāmies,  kā viņa veiklās rokas naski 
plūc gatavos augļus. Gaidot kārumu, visi rij siekalas.

Devs neapmierinās ar to, kas viņam gadās pa rokai. Nolaidies 
zemāk, viņš nostājas uz tieva zara un, izstiepis roku, cenšas sa 
tvert augli vistālāka jā zarā. Zars neiztur viņa svaru un brikšķē
dams nolūst. Devs augšpēdu nokrīt zemē.

Sadzirdēj is troksni, no būdas izskrien Tapesars ar nūju rokā. 
Taču Devs nevilcinās ne mirkli: pielec kā jās  un jož prom, ko māk. 
Kur nu vecajam Tapesaram viņu panākt! Labsirdīgi rūkdams, 
viņš atgriežas dārzā.

Devu sastapu pēc dažām minūtēm kādā no klusajiem nostū
riem, kas zināmi vienīgi mums bērniem. No visām kabatām vi
ņam rēgojas laukā gatavi gvajaves augļi,  kas noplūkti kopā ar 
lapām.



—  Ņem, —  viņš tūda] man saka.
—  E, bet kas tad tas? . . .
Kreisā roka Devām karā jas  kā nedzīva. Liekas, ka tā sastāv 

no divām atsevišķām daļām, ko satur kopā vienīgi ada. Es  do
māju,  ka Devs, bēgdams no va jāšanas,  satraukumā nav pievērsis 
tam uzmanību. Taču viņš arī tagad tikai pašķielē uz salauzto 
roku.

—  Sīkums! —  viņš saka,  joprojām ēzdams gvajavi.
—  Kāds sīkums —  tu taču esi salauzis roku! —  Balss  man 

iedrebas.
—  Saaugs,  —  viņš bezrūpīgi attrauc un piemetina, noradī

dams ar skatienu uz šalli,  kas apmesta man ap kaklu: —  Ietin 
man to šai lakatā un uzsien labi augstu!

Man šķiet, ka es pats jūtu sāpes, pārsiedams viņam roku. Man 
sažņaudzas sirds, bet viņš pat neievaidas. Vienīgi acis viņam maz
liet piesarkst.

—  Vai tiešām tev nesāp? —  es pārsteigts jautāju.
—  Protams,  ka sāp. Bet  kāds tur labums, ja  es kliegšu? Vai 

sāpes tādēļ kļūs mazākas?
Un viņš vēl ciešāk sakož zobus.

* * *

Ir vasaras vidus —  jūli js.  Krišnas svētki. Visa zeme zaļo. 
Vē jā  viļņojas garā zāle, rīsa lauki, kviešu druvas. Skatienu vel
dzē spīdīgas, itin kā lietus nomazgātas koku lapas. Būdu sienas 
viscaur noaugušas ar ķirbju un efeju stīgām. Dobes kā sētiņ no
sētas gurķiem, ienākusies kukurūza. J a  arī pagājis  laiks tādām 
mango šķirnēm kā Bombejas saldā vai Maldaha,  tad citos kokos 
augļi nokarājas sulīgiem ķekariem. Ēd, cik sirds kāro, mielojies!

Visu šo dabas dāvanu dēļ mēs, bērni, gaidīt gaidī jām šos va
sar as  svētkus. Tie bi ja mums daudz mīļāki nekā visi pārējie.

Nelielā svētnīcā, kas atradās mango dārza vidū, norisa g a
tavošanās svētku mielastam. Cilvēki dārzā šaudījās šurpu turpu. 
Uz galdiem bija salikti visvisādi saldumi, kurus svētkos bija pa
redzēts izdalīt ļaudīm. Garšvielu kairinošā smarža padarī ja bēr
nus vai trakus. Viņi visi ar nepacietību gaidī ja,  kad norietēs saule, 
pie debesīm iemirdzēsies zvaigznes un pienāks brīdis, kad pie
dzims dievs Krišna.  Tad beidzot viņiem izdosies apēst dažus g a 
baliņus pandžami1.

Bērnu bariņā, protams, rosī jās arī Devs. Kurš gan cits varētu 
uzkārt tik augstu šūpoles un tik spēcīgi tās iešūpot?

1 Pandžami —  indiešu saldumi.



Augšup — lejup, augšup —  lejup . . .  Reizem kāds iekliedzas- 
vai iesmejas aiz labsajūtas.

—  Čūska! Čūska! —  pēkšņi spalgi iespiedzās kaimiņu meitene 
Tardžoni.

Mēs, protams, zinājām, ka bambusu brikšņos, tais pašos, kas. 
sakās tūlīt aiz dārza, dzīvo divas briesmīgas kobras, taču nevie
nam nenāca ne prātā, ka čūskas parādīsies gaišā dienas laikā, kad 
dārzā sapulcējies tik daudz ļaužu. Visi pagrieza galvas turp, kur 
norādīja drebošā Tardžoni.

Mēs visi briesmīgi pārbijāmies,  bet dažs labs pat metās bēgt. 
Turpretī čūska, izslējusi galvu, mierīgi raudzījās apkārt. Kā re
dzams, viņu mocīja karstums — un viņa bija izlīdusi no savas  
alas meklēt kādu vēsāku vietiņu. Ai, cik tā bija milzīga —  apmē
ram pusotra metra! Viņas skaistā,  gaiši brūnā āda mirguļoja 
rietošās saules sl īpajos staros, kas lauzās cauri lapotnei. Piepū
tusies kobra raudzījās uz visiem ar savām st ingajām ačelēm. Šķel 
tā mēlīte locī jās kā tārps.

Mēs apjukuši stāvējām —  mēs nezinājām, ko darīt. Vienīgi 
Devs uzreiz attapās —  paķēra nūju un metās pie kobras. Es  gri
bēju atturēt viņu —  bet kur nu!

Mēs bi jām dzirdējuši, ka pasaulē ir tikai trīs drosminieki vai,  
pareizāk, trīs ar pusi: pirmais — bifelis, otrais —  meža kuilis, tre
šais —  kobra un vēl pusdrosminieks —  dievs Rama. Bifelis,  meža 
kuilis un kobra uzbrūk uzreiz un nekad neatkāpjas.  Radža Rama 
arī bija drosmīgs, tomēr, nodomājis nogalināt dēmonu Vali,  viņš 
paslēpās aiz koka.

Mūsu mazais draugs drosmē, kā redzams, pārspēja pašu Ramu,  
jo tas,  gatavojoties cīņai ar dēmonu Vali,  paslēpās koka ēnā, ne
uzdrošinādamies sastapties aci pret aci ar tik spēcīgu ienaidnieku.

—  Atpakaļ! Bēdz! . . .  —  mēs saucām Devām.
Bet  viņš jau bi ja blakus kobrai. Ieraudzījusi,  ka Devs skrien 

viņai tieši virsū, čūska pieplaka pie zemes. Mums šķita, ka čūska 
grib aizlavīties prom. Bet kur nu — tiklīdz Devs atradās tai lī
dzās, čūska pacēla galvu gandrīz olekts augstumā un tik nikni 
iešņācās,  kā droši vien uz dievu Krišnu bija šņācis čūsku dievs 
Kalinags.

—  Dev, bēdz! — mēs visi saucām.
Bet  viņš stāvēja tieši pretī čūskai,  atspiedies uz nūjas,  un mie

rīgi vēroja kobru. Arī čūska sastinga.  Mēs aiz bailēm svīdām auk
stus sviedrus. Te pēkšņi Devs ar zibenīgu kustību svieda čūskai 
ar nūju. Trieciens bija tik spēcīgs, ka čūska apvēlās otrādi, pat 
nepaguvusi sarauties.  Taču nākamajā  mirklī viņa atguvās no si
tiena un, pacēlusies virs zemes visā savā garumā, briesmīgi iešņā
cās, šūpodamās no vienas puses uz otru. Likās, pats nāves dievs



J a m a  dejo savu šaušal īgo deju. Bet  Devām rokās nebija pat nū
jas.  « J a  kobra tagad uzbruks, dzīvs viņš nepaliks,» man pazibēja 
prātā.

—  Bēdz! Bēdz, Dev, —  es šausmās čukstēju.
Bet  kas tad tas? Pēkšņi itin kā sašļukusi čūska nokrita uz 

zemes. Beidzas nost! Beidzas nost! Tas  uzreiz mums piešķīra 
drosmi, un, satvēruši nūjas,  mēs visi barā metāmies uz priekšu. 
Izrādījās,  ka Devs bi ja pārlauzis čūskai mugurkaulu un viņa 
'kaut kādā brīnumainā kārtā bija izslējusies šos pēdējos mirkļus. 
Ta gad  čūska gulēja kā izgriezta lupata un tikko manāmi drebēja. 
Devs, gribēdams uzjautrināties,  piegrūda pie čūskas atvērtās rīk
les savas nūjas  galu, kuru kobra bezspēcīgā niknumā mēģināja 
sakampt.  Devs jautri  smējās.  Tad tālumā parādī jās Deva tēvs. 
Viņš devās uz svētnīcu. Ieraudzīj is tēvu, Devs ar diviem sitieniem 
piebeidza kobru un nozuda ar uzvaras saucienu. Mēs visi metā
mies pakaļ savam barvedim.

* *  *

Deva tēvs ļoti vēlējās,  lai viņa dēls iegūtu labu izglītību. T ā 
pēc, par spīti tam, ka Devs tikai ar dievu uz pusēm pabeidza cie
mata skolu, viņu tomēr aizsūtī ja mācīties uz pilsētu. Bet  tur Devs 
ilgi nepalika.

Atgriezies mājās,  Devs nodevās saimniecībai.  Kaimiņi neva
rēja vien nobrīnīties: gan cilvēkus, gan dzīvniekus, gan pašu da
bu —  visu Devs pakļāva savai gribai.  Viņš prata noraut lapas 
no vistievākajiem bambusa zariņiem, viņš mielojās ar visaugstāko 
koku augļiem. Viņa bifeļmātei vienmēr atradās viszaļākā zāle, 
viņa vērši brīvi ganī jās  savā vaļā.

J a  arī kādam tika izbradāti sējumi, kas Devām gar to daļas! 
J a  kāds viņam ko pārmeta, saņēma pēc nopelniem. Uz aizskarošu 
vārdu viņš atbildēja ar dūri, uz joku —  ar nūju.

Par  Devu klīda dažādas valodas. Es  nez kādēļ tām neticēju. 
Mans tēvocis ne vienreiz vien man sacī ja:

— Kāpēc tu runā ar viņu? Kāpēc satiecies ar šo trakuli? Tu 
mācies pilsētā, un tev nepiedienas ar tādu draudzēties.

Kad tēvocis piktojās, es nerunāju viņam pretī. Taču pārtraukt 
draudzību ar Devu es negribēju un nevarēju. Kādēļ? Es  pat ne
domāju par to.

Reiz atbraucu brīvdienās. Mīlestība pret dabu pastavīgi vili
nā ja  mani uz mežu. Kādu vakaru, atgriezdamies mājās,  es sastapu 
Devu. Mēs gā jām blakus. Cukurniedres auga tik kupli, ka mēs 
gā j ām  pa tām kā pa mīkstu samta paklāju. Gan šur, gan tur vī
dēja lieli, sarkani ziedi, itin kā šeit kāds būtu izkaisī j is rozes.



Mēs nolēmām apsēsties un atpūsties.
—  Nodziedi kaut ko, Dev!
—  Ko vēl negribēsi! Vai kādreiz esi dzirdējis mani dziedam?
—  Tad pastāsti kaut k o . . .
—  Par  ko lai tev stāsta:  par pagātni,  par tagadni,  par nā

kotni? — Viņš negaidīti pasmaidīja.
Es sen biju ievērojis, ka Devs nekad nemelo. Tāpēc viņa pie

dzīvojumu stāstus es klausī jos aizturētu elpu. Arī tagad viņš 
stāstī ja,  bet es klausī jos.  Pēc tam kaut ko pastāstī ju ari es. Mēs 
pat nepamanījām, kā norietēja saule.



—  Ejam,  —  Devs pieceldamies sacī ja.
Mēs nebijām nogājuši ne desmit soļus, kad runātīgais Devs 

apklusa.  Pēc  tam viņš pēkšņi vaicāja:
—  Kāpēc tu draudzējies ar mani? Atzīsties —  tu droši vien 

dabū brāzienu par to? . . .
—  Ko tu neteiksi —  brāzienu! Man par to ne silts, ne auksts. 

Nedomā par to!
—  Es  gribētu, —  viņš sacī ja,  —  lai tu nosauktu man kādu 

darbu, kas būtu man pa spēkam. Un lai no tā būtu labums visai 
z e m e i . . .

Es  atcerējos,  ka reizēm mēs bi jām runājuši ar Devu par mūsu 
zemi. Un šīs sarunas,  izrādās, bi ja iegūlušas viņam sirdī. Es 
mazliet apmulsu: ko Devs varētu izdarīt visas mūsu zemes la
bā . . .  Taču kaut kas bija jāsaka,  tādēļ es atbildēju:

—  Tālu nav jāmeklē.  Paraugies apkārt —  ieraudzīs i . . .

* * *

Aizritēja nemierīgais trīsdesmitais gads, tūlīt aiz tā aizstei
dzās trīsdesmit pirmais.  Sākās  vētrainais trīsdesmit otrais,  kad 
saviļņojās visa zeme. Kopā ar citiem politiskajiem es biju ieslo
dzīts Patnas pilsētas cietumā.

Katru dienu šeit ieradās jauni apcietinātie un aizgāja vecie. 
Tikšanās nenesa prieku, bet šķiršanās neviesa skumjas.  Mēs ne
paguvām, kā nākas, iepazīt un iemīlēt cits citu. Daudz ūdens iz
tvaiko no okeāna virsmas,  daudz upju un jūru tajā ieplūst, taču 
okeāns joprojām mierīgi viļņojas,  nejuzdams nedz zuduma, nedz 
ieguvuma. Kaut kas tamlīdzīgs bi ja arī pie mums cietumā.

Te kādu dienu cietuma vārtos ieraudzīju pazīstamu un man 
dārgu seju. Mani pārņēma liels prieks. Tas bija Devs, mans se
nais draugs Devs!

Aizvadītajos gados es biju kļuvis par rakstnieku, laikraksta 
redaktoru, kustības līderi.

Man nebija laika painteresēties par Deva likteni.
Devs cietumā? Man pat prātā nenāca,  ka ar viņu varētu no

tikt kas tamlīdzīgs.
Viņu atveda uz mūsu kameru. Pēc vakariņām mēs ilgi saru

nājāmies,  nevarējām vien beigt izvaicāt viens otru, līdz miegs 
mūs pievārēja.  Mēs aizmigām, cieši piespiedušies viens otram.

Nakts vidū es pamodos. Devs vaidēja.  Šķita,  ka viņu moka ne
c iešamas sāpes. Vai arī viņam rādījās slikti sapņi? Es  piebikstīju 
Devām, viņš pamodās, taču uz maniem jautājumiem neatbildēja,  
tikai pasmaidī ja un pagriezās uz otriem sāniem. Bet  drīz vien 
viņš atkal sāka vaidēt. Ko tas varēja nozīmēt? Kas tā par mīklu?



Ieslodzītais Kunkuns —  viņu iemeta cietumā kopā ar Devu —  
mums visu izstāstī ja.

Izrādās, ka Devs ne vienreiz vien bija sēdējis cietumos kopš 
tā laika, kad savā apgabalā vadī ja zemnieku kustību.

—  Devs? Vadīja kustību? —  es brīnījos.
—  Jā ,  jā,  viņš ir mūsu vadonis;  kāpēc jūs  tā brīnāties?
Es  neko neatbildēju, un Kunkuns stāst ī ja tālāk.
Deva vadītie zemnieku kustības dalībnieki sagādājuši  pamatī

gas raizes koloniālajai  valdībai. Apgabala varas  iestādes bi ja g a 
līgi zaudējušas pacietību. Itin nekas nav līdzējis:  nedz soda nau
das, nedz aresti, nedz konfiskāci jas.  Tad nolēmuši notvert Devu: 
viņš taču bija vadonis.

Devs ticis ilgi meklēts. Beidzot policija izokšķerējusi, ka cie
mata laukumā notikšot demonstrāci ja un to vadīšot pats Devs. 
Pol ici jas iecirkņa priekšnieks neko daudz nav paļāvies uz saviem 
spēkiem. Palīgā ieradies inspektors ar bruņotu policistu vienību. 
Tas pats inspektors, kas bij is slavens ar savām svina dūrēm. 
Demonstranti  tikuši aplenkti, saņemti ciet Devs, Kunkuns un citi. 
Viņi visi ar mokām iegrūsti šaura jā  kamerā.

Pusnaktī  Devu uzmodinājuši un aizveduši uz blakuskameru.
—  Bet  pēc t a m . . .  pēc tam . . .  —  Kunkuna seju izķēmoja nik

nums, acis pieplūda asinīm, — sienas tur bija plānas, un mēs 
visi dzirdējām, kā kliedza un spēra ar kā jām inspektors, kā dau
zīja Devu. Bet  viņš klusēja,  neizdvesa ne skaņas,  neviena vaida.  
Tai pašā naktī,  kad inspektors aizbrauca, cietuma priekšnieks ie
vilka mūsu kamerā Devu. Būtu jūs  redzējuši, kā viņš bija apstrā
dāts! Visa miesa vienās brūcēs! Taču Devs —  es jau jums sacī
ju —  neizdvesa neviena vaida. Rīta pusē mūs visus pārsūtī ja uz: 
citu cietumu. Pēc  tam viņu mazliet apārstēja . . .  Tagad viņš izska
tās tāds pats kā agrāk, taču vecās rētas, kā redzams, liek sevi ma
nīt. Pa dienu viņš vēl turas, bet naktīs . . .  Paši  dzir dē j āt . . .

Es  noliecos pār aizmigušo Devu un pēkšņi ieraudzīju sitienu 
pēdas. Uz sejas,  uz rokām, uz kā jām —  itin visur. Bet  kāda dvē
sele mājoja  šai izmocītajā miesā! Kvēla, spoža, rūdīta kā tērauds!



GAUE NI, 
birmiešu rakstnieks

MANS TĒVS

Citiem bērniem tēvi. ir labi. Kas viņiem nekaiš! 
Bet  man tēvs pavisam citāds.

Katru dienu agri no rīta viņš modina mani,  saukdams: «Ce
lies, celies!»

Un tāpēc, ka ikviena mana diena nemainīgi sākas ar šo sau
cienu, es beigu beigās sāku tēvu ienīst. Man ļoti gribējās,  lai 
kaut vienreiz kaut kas mainītos. Kāpēc gan tēvs nevarētu, piemē
ram, pateikt: «Celies, draudziņ, esi gan tu gu)ava!» —  vai ari: 
«Celies, dēliņ, gailis jau nodziedāja!» Bet  viņš ikreiz saka vienu 
un to pašu: «Celies! Celies!»

Un, kā par spīti, ēs nekādi nevaru pamosties,  acis tā vien līp 
ciet. Bet  tēvs jau atkal sauc:

—  Kusties ātrāk, jau sen laiks ķerties pie darba, bet tu vēl 
neesi nomazgājies!

Seit,  vientuļā saliņā upes grīvā, mēs ar tēvu esam vieni paši. 
Māte atstājusi mūs un dzīvo citā vietā. « Ja  man būtu bijusi mā 
miņa,» es bieži domāju, « viņa neliktu man tik agri celties.»

Kad es mēģināju ierunāties par to tēvam, viņš ikreiz man at 
bildēja:

— Mātes tev nav un nekad nebūs!
Un man nekas cits neatlika kā samierināties ar sūro likteni.
Tēvs strādāja par kuģu ceļu uzraugu. Tai upes iecirknī, kuru 

viņš apkalpoja, bija daudz sēkļu, kas apgrūtināja kuģošanu, un 
visbīs tamākajās vietās tika izlikti bakeni, lai iezīmētu kuģu ceļu. 
No rīta mēs ar tēvu, apbraukājot laivā bakenus, nodzēsām tos, ie
pildījām petroleju, bet vakarā atkal iededzām.

Tēvs ikreiz man lika sēsties pie airiem, un, lai gan airēt pret 
straumi bija grūti — jo vairāk tāpēc, ka upe šai posmā bija ļoti 
strauja,  viņš nekad man nepalīdzēja.

— Kamēr esmu dzīvs, — viņš mēdza sacīt,  — man jāiemāca 
tev viss, ko es protu. Lai  dzīvē tevi nespētu salauzt nekādas grū
tības.

Apbraukājuši bakenus, mēs atgriezāmies mājās  un pēc tam 
strādājām dārzā.



Mums patika makšķerēt jebkurā gadalaikā. Ziemā mums rei
zēm izdevās noķert pat ngatelavu1. Lielāko da]u loma mēs pār
devām, turklāt nekad netirgojāmies,  mums nebija tam laika, mēs 
ņēmām tādu cenu, kādu mums piedāvāja nejauši pircēji.

Vasarā  saulainā laikā mēs labojām un krāsojām bakenus, s a 
kārtojām un darvojām savas laivas. Tas viss prasī ja daudz laika. 
Tovasar mums bija gandrīz pilnīgi jānomaina laivām apšuvums. 
Jā ,  gandrīz vai piemirsu, man bija uzticēts vēl kāds nepatīkams 
pienākums: es katru dienu mazgāju traukus. Tā pagāja dienas, 
pārvērzdamās par mēnešiem, gadiem.

1 Ngatelava  —  lašu su g a s  zivs.



Karstā vasara pagāja.  Tuvojās lietus sezona. Sai laikā ūdens 
līmenis upē ce|as, straume kļūst aizvien ātrāka, un v a ja g  vērīgi 
sekot tam, lai tā nenorautu bakenus.

Kādu dienu tēvs devās uz pilsētu. Vienu reizi mēnesī viņš 
brauca saņemt algu.

—  Atgriezīšos vēlu, —  viņš sac ī ja.  — Gribu aiziet uz tirgu un 
nopirkt ko ēdamu.

Parast i  no pilsētas tēvs pārveda man kādu grāmatu, tāpēc 
es pavadīju viņu ar prieku. Kad biju pabeidzis četras klases, tēvs 
mani no skolas izņēma.

—  J a  cilvēks iegūst izglītību, — viņš sacī ja,  —  viņam gribas 
kļūt par ierēdni, bet kādam taču v a ja g  iedegt uz upes ugunis,  c i
tādi kuģi nezinās ceļu. Esi  iemācīj ies lasīt un rakstīt — un pie
tiek. Turklāt mums nav naudas, ko maksāt par skolu.

Godīgi sakot, par to es dusmojos uz tēvu. Es  uzskatīju, ka 
viņš nemīl mani un tādēļ negrib, lai es mācītos tālāk. Tai pašā 
laikā es labi sapratu, ka tēvam patiešām nav naudas.  Tēvam 
promesot, garlaikoties man nenācās.  Līdz viņa pārnākšanai va
jadzēja pagatavot vakariņas.  Tēvam nepietika vienīgi ar rīsu 
zupu. Viņš cienīja asas garšvielu mērces. Tāpēc man bija jā p a 
rāda zināma izdoma. Par  laimi, mūsu dārzā netrūka dažnedažādu 
dārzeņu.

Saule jau tuvojās rietam, vakariņas bija gatavas,  bet tēvs vēl 
aizvien neatgriezās.  Es  nolēmu ēst viens pats un sāku klāt galdu.

Tai brīdī nogranda pērkons un sacēlās spēcīgs vējš.  Šķita,  ka 
māja  tūlīt sagrūs.

Es paēdu un izgāju laukā. Rietumu pusē debesis klāja tumši 
mākoņi —  tā vien raugi,  sāks gāzt lietus.

Pēkšņi noplaiksnīja zibens. Un tūlīt atskanēja arī pērkona 
grāvieni.

Ūdens līmenis upē cēlās,  viļņi šļācās pāri krastam. Tas vairs 
nebija vējš,  bet viesulis.

Es  stāvēju krastā un skatī jos tālumā, veltīgi pūlēdamies zi
bens gaismā saskatīt  tēva laivu. Kaut kur tālumā atskanēja tvai
koņa svilpe. Cils tvaikonis, kas nāca pretī, atsaucās.  Bet  es jopro
jām  stāvēju un, vēja brāzmās tikko turēdamies kā jās,  sekoju tam, 
kā kuģi, pabraukuši garām bakeniem, izgaisa tālumā.

Sāka gāzt lietus. E s  iemetos atpakaļ mājā  un sāku skatīties 
uz upi pa logu. Tēva laivu joprojām neredzēja.  Droši vien viņš 
bija aizkavējies pilsētā.

Tikmēr iestājās tumsa. Mani parņēma nemiers —  ko lai dara 
ar bakeniem?

Drīz iestāsies nakts.  J a  bakeni nebūs aizdedzināti,  kuģi ne
tiks šai vietai garām. Ilgāk kavēties nedrīkst. Var  notikt nelaime.



Un es izlēmu: šādā naktī bakeniem noteikti jādeg —  un jā ie
dedzina tie man!

—  Pienākusi mana kārta, —  es sacī ju pats sev.
Kad atkal izgāju laukā, mani pārņēma bailes. Taču es pārva

rēju tās un, noliecies pie zemes, devos uz laivu.
Lietus gāza aumaļām. Plaiksnīja zibeņi, granda pērkons. Vis

apkārt neredzēja ne dzīvas dvēseles. Upe dobji skalojās pret 
krastu. Es  ielēcu laivā un, uzgūlis airiem, kā tēvs bija mācīj is,  
sāku atgrūsties no krasta. Taču laivu atkal un atkal dzina atpa
kaļ.

Beidzot man izdevās aizirties atklātos ūdeņos, taču šai brīdī 
debesis pāršķēla milzīgs zibens, un es aizmiedzu aiz bailēm acis — 
šķita, ka debesis gāžas man virsū. Kad atkal atvēru acis, viss 
joprojām atradās savā vietā.

Un atkal es nodomāju, ja man būtu bijusi māmiņa, viņa ne
parko nelaistu mani vienu tādā negaisā,  bet dotos man līdzi. Tēvs 
turpretī bi ja bargs vīrs un nekādas nolaides man nedeva.

Lai arī cik savādi tas šķita, es laimīgi aizkļuvu līdz pirmajam 
bakenam un iededzināju to. Pēc tam iededzināju otru, trešo, ce
turto.

Iros jau pie piektā bakena, kad pēkšņi vilnis ietriecās laivā no 
sāniem un apgāza to. Es iekritu ūdenī. Peldēt es pratu, taču viļņi 
vai ik brīdi gāzās man pāri galvai.  Neko citu neredzēju savā 
priekšā kā vienīgi viļņus, un straume mani nesa kaut kur prom.

Cik ilgi tā kūlos pa ūdeni —  nav zināms. Atceros vienīgi to, 
ka galīgi zaudēju spēkus, galva man apreiba, sirds sažņaudzās 
skaudrās bailēs. Nebija nekādu cerību izglābties. «Tūlīt nomiršu,» 
es domāju ar skumjām. Tad iešāvās prātā: «Bet  kas iededzinās 
pārējos bakenus?» —  un es zaudēju samaņu.

Pirmais,  ko, atguvis samaņu, ieraudzīju, bija pār mani nolie
kusies tēva seja.  Viņš bija atsteidzies tieši laikā. Pamanī j is ,  ka 
atveru acis, tēvs noskūpstī ja mani uz pieres.

Man nez kāpēc nepatika šāds maiguma izpaudums no viņa 
puses. Taču es piedevu viņam. Todien tēvs pirmoreiz bija mīļš 
pret mani.



KIM LANS, 
vjetnamiešu rakstnieks

M EIT E N E  NO DŽUNGĻIEM  

MUIŽNIEKA MĀJĀ

Dongthiņas ciemā dzīvoja vecais Hai Tins ar savu 
sievu. Viņiem bija divas meitas: vecākā, vārdā Nama, un ja u nā
kā —  Kena. Nama bija jautra un ņipra meitene, augas dienas viņa 
varēja smieties un dziedāt. Vecāki viņu ļoti mīlēja.  Kaimiņi Namu 
vienādi dēvēja par «vecā Mai Tina acuraugu». Turpretī jaunāka
jai —  Kenai nepaveicās, viņa piedzima bada gadā, pēc kura Hai 
Tina saimniecība aizvien vairāk un vairāk panīka.

Togad uznāca briesmīgs sausums, negantā svelme izkaltēja 
rīsa laukus, kurus kādreiz bija klāj is  ūdens; dīķi un ūdenskrātu
ves izsīka. Hai Tins sava niecīgajā zemes gabalā vēl nebija lāgā 
pabeidzis stādīt rīsa dēstus, kad tic jau novīta, sadzeltēja un aiz
gā ja  bojā. Un, kad pienāca laiks maksāt  nodokļus, zemniekam 
nebija nedz graudu, nedz naudas.

Daudzi ciema iedzīvotāji toreiz nejaudāja samaksāt  nodokļus. 
Dienu un nakti kopienas mājā rībēja bungas,  no apriņķa pilsē
tas atsūtītie žandarmi si roja pa ciemu, grāba ciet cilvēkus un, 
sasējuši tiem rokas, aizveda sev līdzi! Kādu vakaru žandarmi 
iebruka arī Hai Tina rnaja.

Tukšajā būdā palika I lai Tina slimā sieva ar diviem bērniem. 
Nelaimīgā sieviete ilgi raudāja,  nezinādama, kā palīdzēt vīram. 
Pēc tam viņa nolēma aiziet pie muižnieka Danga un aizņemties 
no viņa naudu, lai izpirktu vīru no cietuma.

Protams, viņa zināja,  ja  aizņemsies naudu no muižnieka, kas 
turklāt vēl bija tonga priekšnieks, tad nāksies maksāt ļoti aug
stus procentus. Parāds drīz vien dubultosies, pēc tam trīskāršo
sies, pieaugs bez gala un malas.  Labākā gadījumā mazbērniem 
vai mazmazbērniem izdosies to samaksāt.  Taču citas izejas ne
bija. Nabaga sieviete domāja:  «Aiz bēdām man aptumšojas prāts. 
Nezinu, ko lai iesāk. Vai tad es drīkstu pieļaut, ka vīrs sanīkst 
cietumā, bet bērni nomirst badā?» Un viņa aizņēmās no muižnieka 
vienu dongu un divdesmit su. Kopš šīs dienas Hai Tina ģimene 
iestiga parādos. Lai arī vīrs un sieva strādāja,  muguras neatliek
dami, aizņemto naudu viņiem nekādi neizdevās samaksāt.  Parāds 
aizvien pieauga un pieauga, un, kad Namai apritēja trīspadsmit



gadu, I lai  Tins bija muižniekam parada nevis vienu dongu un div
desmit su, bet gan veselus divdesmit dongus.

Kādu dienu, jādams zirgā garām sava paradnieka mājai,  
Dangs ieraudzīja Namu — meitene stāvēja uz sliekšņa, turēdama 
rokās mazo māsiņu. Atgriezies mājās,  muižnieks aizsūtīja kalpu 
pec Hai Tina.

—  Cik gadu tavai vecākajai  meitai? — Dangs noprasī ja veca
ja m  vīram. —  Vai nebūtu laiks pieradināt viņu pie darba? —  Un 
pec tam, negaidīdams atbildi, piebilda: — Rīt no rīta atved savu 
meitu pie manis! M ā jā s  vajadzīga kalpone. E s  parūpēšos par mei
teni, pieņemšu viņu par audžumeitu.

Hai Tinam sametās tumšs gar acīm, viņš mulsi murmināja:
—  Jūsu gaišība . . .  jūsu gaišība . . .
—  Ko tu tur purpini? —  tonga priekšnieks viņu pārtrauca.

—  Saprati ,  ko es tev sacī ju? Vai parādu esi aizmirsis? Atdot div
desmit dongus tik un tā nevarēsi.  Kad atvedīsi meitu, viņa varēs 
strādāt par parādu. J a  spītēsies — atņemšu tev zemi. Vēlu tev 
labu, ja  nepaklausīsi ,  vaino pats sevi! Vari iet! Lai rīt tava meita 
butu manā majā!

Hai Tinam tas bija kā zibens spēriens no skaidrām debesīm. 
Kā tad tā: Nama ir vecākā meita, palīdz mātei. Kas tad auklēs 
jaunāko, ja  viņa aizies pie muižnieka? Sieva tad nevarēs strādāt 
uz lauka . . .

Redzēdams, ka zemnieks aizvien vēl minstinās pagalma vidū, 
Dangs viņam uzsauca:

—  Ko gaidi? E j  un daudz negudro! . . .  Manā mājā  tava meita 
būs paēdusi un dzīvos bez raizēm. Ko vēl tev va jag?

Hai Tins devās prom. Sirds viņam vai plīsa aiz bēdām. At
griezies mājās ,  viņš neuzdrošinājās palūkoties meitai acīs. Na
bags iekrita gultā un sāka raudāt. Aiz sienas Nama dziedāja šū
puļa dziesmu jaunākaja i  māsiņai,  un tēvs dzirdēja viņas balsi. 
Cik ļoti viņš mīlēja savu Namu, cik ļoti viņam bija tās žēl! No
nākt Danga mājā  bija tikpat briesmīgi kā nokļūt tīģerim rīklē. 
Visiem bija zināms, cik daudz cilvēku Dangs pazudinājis.  Un ta
gad pienākusi kārta viņa mīļotajai  Namai.

Tēvs ar mati negulēja visu nakti.  Nākamajā dienā Hai Tins 
piecēlās agri no rīta un aizveda vecāko meitu pie muižnieka.

Muižnieka mājās Namai sākās grūtas dienas. Meitenei vēl 
bija tikai trīspadsmit gadu, bet viņai lika darīt visus darbus, pat 
visgrūtākos:  mazgāt  grīdas, slaucīt pagalmu, ganīt  vēršus, kult 
rīsus. Nama strādāja bez atpūtas no agra rīta līdz vēlai naktij .  
Un tik un tā viņu sita un lamāja ,  vienādi parmeta, ka viņa velti 
ēdot maizi, un draudēja p ā rm ā c ī t . . .



Ganī t  vēršus,  šķiet, bija visvieglāk.  Daudz nepat īkamāk bija 
s t rādā t  mājas  darbus , augu dienu klausī ties Danga sievas lamās  
un uzkliedzienos — sēdēdama pie v ies istabas  loga, viņa sekoja,  lai 
saimes ļaudis  s t rādātu ,  m ug uru  neatl iekdami . Nama dzīvoja vie
nās  bailēs. Viņa vai rs  neuzdroš inājās  t ērgā t  un smieties kā agrāk.  
Mei tene ar  kat ru  dienu kļuva aizvien vājāk a  un bālāka.

Todien, kad tēvs a t s t ā ja  viņu muižnieka mājā,  N ama  ilgi un 
gauži  raudāja .  Taču meitenei vēl nebi ja nožuvušas  asaras ,  kad 
muižnieka Danga sieva pasauca  viņu un lika stāt ies pie darba.



— Savās  mā jās  es iemācīšu tev kārtību, —  viņa sacī ja stingrā 
balsī. — Esi paklausīga! Atceries, ka šeit tu neesi pie tētiņa un 
māmiņas!

Kundze aizliedza Hai Tinam un viņa sievai apmeklēt meitu. 
Sastapusi Natnas māti, kundze sacī ja,  bikstīdama viņai ar pirkstu 
sejā:

— Tev nav ko nākt pie meitas! Es  zinu, ka viņa tev atdod 
sazagto.  Lai manas acis tevi šeit vairs neredzētu! . . .

Nabaga sieviete, kas bezgala mīlēja savu meitu, ļoti skuma 
pēc Namas. Viņa slepus gā ja  uz mežu, kad Nama tur ganīja vēr
šus. Baidīdamās,  ka muižnieka kalpotāji varētu viņu pamanīt,  
viņa slēpās mežmalas krūmos un klusi sauca:

— Nama, panāc šurp!
Meitene metās pie mātes. Ikreiz viņa lūgtin lūdza izpirkt viņu. 

Mātes sirds sažņaudzās sāpēs. Bet  ko nelaimīgā sieviete varēja 
darīt, kā mierināt meitu?

— J a  tu mīli savus vecākus, —  viņa raudādama sacī ja,  — pa
cieties vēl kādu laiciņu . . .

Veselus trīs gadus māte un meita slepus satikās biezajos mež
malas krūmos.

Reiz kādā karstā vasaras  dienvidū Nama ganīja vēršus un 
domāja par dzimtajām mājām,  par tēvu un māti, par jaunāko 
māsiņu. Rūgtās domas uzvēdīja skumjas.  Meitene gāja,  galvu 
nodūrusi, un tāpat vien sita ar bambusa nūjiņu pa koku zariem. 
Te pēkšņi Nama saspringa:  kāds viņu sauc, vai arī viņai tikai tā 
liekas?

—  Nama, panāc šurp! — atskanēja pazīstama balss.
Meitenes sirds priecīgi iepukstējās,  viņa metās uz krūmiem

un tūdaļ pārsteigta apstājās:  mātes vietā šoreiz viņa ieraudzīja 
vecmāmiņu Kijemu, nabadzīgu vecenīti, kura mit inājās vecākiem 
kaimiņos. Lai izvilktu dzīvību, Ki jema ubagoja vai piepelnījās 
bagātās mājās.  Kopš dienas, kad Nama aizgāja kalpot pie muiž
nieka Danga,  vecmāmiņa Kijema ļoti rūpējās par meiteni un vien
mēr centās palikt muižnieka mājās  pa nakti,  lai pažēlotu un ap
mīļotu nabaga Namu.

Meitene saprata,  ka Ki jema nav atnākusi tāpat vien. Vecenīte 
asaru pilnām acīm paskatī jās uz Namu un saci ja:

—  Ak tu, manu nabaga drostaliņ, skrien ātri uz mājām,  tavs 
tēvs ir uz nāves gultas . . .

Namai satumsa visa pasaule.
—  Kā tad tā! . . .  Žēlīgais dievs, ko lai dara? . . .
—  Tu skrien, nebaidies, — vecmāmiņa Kijema viņu mierināja,

—  es pieskatīšu vēršus. Skrien labi ātri, tēvs tevi gaida.
Nama aizskrēja uz ciemu. Māja  bija pilna cilvēku. Nepie



vērsdama nevienam uzmanību, Nama metās pie tēva. Hai Tins 
bez samaņas gulēja bambusa gultā, pagriezies ar seju pret sienu.

—  Tēt, es atnācu! . . .  Tēt, es atnacu! Tā esmu es, Nama, tava 
meita! Atver acis, paskaties uz mani! —  Meitene šņukstēdama no
liecās pār tēvu.

Pēc kāda brīža Hai Tins izdvesa dziļu nopūtu, atvēra acis un 
ieraudzīja Namu. Par  bālajiem, iekritušajiem vaigiem sāka ritēt 
asaras.  Ar vāju,  izdilušu plaukstu viņš noglāst ī ja Namas roku un 
nočukstēja vārgā balsī:

—  Meitiņ . .  . Cik ļoti man tevis ž ē l . . .  Manu n a b a d z ī t . . .
Nejaudādams vairs pateikt ne vārda, viņš pagriezās pret sienu.

Sirds viņam stājās  pukstēt.

BĒGŠANA

Kad muižnieks uzzināja,  ka Nama pametusi vēršus un aiz
skrējusi uz mājām, lai atvadītos no mirstošā tēva, viņš kļuva vai 
traks aiz dusmām. Viņš lika kalpiem atvest Namu un piesiet viņu 
lievenī pie staba. Aklā niknumā viņš paķēra nūju un sāka sist 
nelaimīgo meiteni, saukdams:

— Ak tu, draņķe! Tūlīt tavs tētiņš piecelsies no miroņiem! 
Kas tev ļāva aiziet? Padomā tikai, tēvs m i r s t . . .

Trīs dienas Namu turēja piesietu pie staba, nedodot ne dzert, 
ne ēst. Tagad Hai Tina meitu vairs nesūtīja ganīt  vēršus, lai viņa 
nevarētu sastapties ar māti.  Tiesa, Dangam bija ari cits aprēķins: 
Nama jau bija pieaugusi, un pieaugušai meitenei var likt darīt 
grūtāku darbu.

— Lai vēršus gana meitene, kuru nupat pieņēmām mājās,  — 
Dangs pavēlēja.

Tagad Namai va jadzēja mēzt mēslus, izgrābt pelnus^ nest 
ūdeni un laistīt dārzu, ravēt risa laukus. Viņa vairs nevarēja kā 
agrāk sastapties ar māti, un vienīgi tais reizēs, kad muižnieka 
mājās  ieradās vecmāmiņa Kijema, viņa uzzināja visus jaunumus 
par savējiem.

P a g ā ja  viens gads, o t r s . . .  Namai apritēja astoņpadsmit,  viņa 
izauga, uzplauka, kļuva īsta skaistule. Šī  pārmaiņa notika pēk
š ņ i . . .  J o  vairāk Nama strādāja,  jo skaistāka viņa kļuva. Pat  svel
mainas saules stari neko nespēja nodarīt meitenes maigi rožai
na jai  ādai. Nama atguva savu agrāko jautrību. Tagad augu dienu 
bija dzirdami viņas smiekli un joki. Viņas melnajās,  mirdzoša
jā s  acīs aizvien biežāk sprēgāja jautras  dzirkstis.

Ciema iedzīvotāji nevarēja vien nopriecāties par skaistuli Na
mu. Daudzas dēlu mātes būtu vēlējušās tādu vedeklu. Pat



muižnieka Danga ģimenē nez kāpēc sāka izturēties pret kalponi 
gluži citādi. Meiteni vairs nesita un nelamāja.  Tagad viņu labi ēdi
nā ja  un tērpa greznas drēbēs. Kundze viņai uzdāvināja divas snieg
baltas zīda blūzes, zīda bikses, rozā vestes, samta lakatu. Katra 
mēneša pirmajā un piecpadsmitajā dienā, kad Bako templī notika 
dievkalpojumi, muižniece Danga uzposa Namu un gā ja ar viņu 
uz dievnamu. Savā ja una jā  tērpā Nama izskatī jās gluži kā bagāta 
līgava. Un, lai gan meitene šādā tērpā nejutās diez cik labi, vi
ņai neatlika nekas cits kā pakļauties kundzes untumiem.

Tai dienā, kad Nama ieradās dievnamā, tur bija sapulcēju
šies ciema jaunekļi .  Tā kā blakus meitenei atradās muižniece, viņi 
neuzdrošinājās tuvoties Namai un tikai iztālēm skatī jās uz viņu. 
Namu tagad sāka dēvēt par «rožaino feju».

Meitene zināja,  ka ciema puiši met skatienus uz viņu, un vi
ņas vaigos iesitās košs sārtums, bet krūtīs uzvirmoja vēl neap
jausts  prieks . . .

Nama nepacietīgi gaidī ja ierodamies vecmāmiņu Kijemu, lai 
dalītos ar viņu savā priekā un palūgtu viņu pastāstīt  mātei, cik 
viņa laimīga. Lai māte priecājās par viņu! Liktenis beidzot bija 
uzsmaidīj is nabaga Namai: labi cilvēki rūpējas par viņas nā
kotni.

Kādu dienu, kad sāka ienākties rīsa vasaras raža, Danga mā
jā s  ieradās Kijema. Beidzot Nama varēs parunāt ar vecenīti! Ki- 
jema bija bezgala pārsteigta, redzēdama, cik ļoti meitene pārvēr
tusies. Agrāk reti kad varēja redzēt, ka Nama būtu bijusi jautra,  
bet tagad viņa tērgāja un smējās  vienā gabalā.

—  Par ko tu priecājies, drostaliņ? Kas ar tevi notiek? — Ki
jema vaicāja.

— Itin nekas, vecmāmiņ, —  Nama atsmaidī ja,  — es vienādi 
esmu tāda bijusi.

Viņa apsēdās blakus vecenītei un izstāstī ja,  cik tagad viņai 
labi klājoties Danga mājās.

—  Vecmāmiņ, gan kungs, gan kundze ir tik mīļi pret mani — 
sātīgi ēdina, grezni ģērbj . .  .

Kijema kļuva bāla un nočukstēja:
—  Nabaga drostaliņ, šai mājā  tevi gaida nave!
Nama jutās pagalam pārsteigta:  viņa neko nevarēja saprast.
—  Kā tad tā? . . .
—  Manu muļķīt! — Vecenīte noglāstī ja Namai galvu. —  Neko 

tu nezini. Dangs jau nonāvējis četras meitenes — tādas pašas 
kā tu. J a  viņa mājās  sāk sātīgi barot un grezni ģērbt skaistu kal
poni, tas nozīmē, ka drīz pienāks viņas kārta. Dangs baidās no 
ļauniem gariem un tāpēc dzīvas aprok skaistas meitenes, lai pār
vērstu tās par labām fejām, kas sargā viņa bagātības.  Dangs pie



der pie tiem, kam uz mēles saldi vārdi, bet rokā duncis. Nav bijis 
tāda gadījuma, ka viņš kādam būtu izdarījis ko labu. Noticēt vi
ņam nozīmē aiziet bojā.

Nama sastinga,  drebēdama aiz bailēm, viņas sejā nepalika 
ne asins lāses. Kā redzams, vecā Kijema saka patiesību. Nama 
jau bija ievērojusi, ka pēdējās dienās muižnieka mājās notiek kaut 
kāda gatavošanās,  neskaitāmas reizes nāk un iet ciema vecākais 
Thins, uzradušies trīs svešinieki —  spēcīgi tēvaiņi, droši vien 
kontrabandisti no pierobežas pilsētas Laokajas.  Augas dienas šie 
trīs sēž augšstāvā,  smēķē opiju un sarunājas par kaut ko.

Nama satvēra vecenītes roku.
—  Mīļo vecmāmiņ, palīdzi man!
Vecenīte smagi nopūtās.
— Kā lai palīdzu? Nekas cits tevi neglābs kā vienīgi bēgšana. 

Bēdz, kamēr nav par vēlu! Nav zināms, kad viņi sadomās tevi 
nogalināt.

— Bēgt? Kurp tad?
—  Kur gribi. Uz pilsētu vai uz Karnkhes ciemu. Ka tikai tā

lāk prom no Danga!
Tai pašā naktī Nama trīs reizes izgāja laukā no mājas,  taču 

aizbēgt viņai neizdevās: visapkārt majai  stāvēja sardze. S a 
vādie viesi negulēja,  viņu istabas logā līdz vēlai naktij  dega 
uguns. Meitene nezināja,  kā izk|ūt no muižnieka pagalma. Pagā ja  
viena nakts, pēc tam otrā, trešā, ceturtā un piektā, bet Nama vēl 
aizvien atradās Danga mājā.

Sesta ja  dienā ieradās vecmāmiņa Kijema. Tieši tobrīd Nama 
mazgāja veļu. Vecenīte piegāja pie viņas, iesmēla kausā aukstu 
ūdeni, nodzērās, pēc tam sāka mazgāt  kājas.  Viņa aplaida ska
tienu visapkārt un, pārliecinājusies,  ka viņas neviens nenovēro, 
klusi pavaicāja:

—  Kāpēc tu vēl esi šeit?
Nama skumīgi pašūpoja galvu un sāka stāstīt,  kas notiek 

Danga mājās  un kāpēc viņa nevar aizbēgt. Ki jema sadrūma, pēc 
tam sāka šļakstināt ūdeni, lai nebūtu dzirdama saruna.

—  Mīļo meitiņ, —  viņa ātri ierunājās,  —  tu nedrīksti šeit il
gāk palikt! Klausies uzmanīgi,  Nama: pacenties izkļūt no šejienes 
caur notekcauruli,  kas iziet uz dārzu . . .

Tikai tagad Nama atcerējās betona cauruli, kas atradās zem 
bambusa žoga, —  pa to mierīgi varēja izlīst cilvēks. Tagad viņa 
ir glābta! Kad iestājās lietus periods, Natnai ikreiz vajadzēja šo 
cauruli tīrīt. Tagad caurulei priekšā bija sabirušas bambusa un 
maizes koka lapas, salmi un visādi gruži . . .

Ki jema noliekusies sāka braucīt sev kājas,  čukstus dodama



meitenei padomus. Pēc tam piecelās un, izlikdamās ļoti nevaļīga, 
aizsteidzās prom.

Tai pašā naktī Nama aizlavī jās līdz pagalma žogam. Betona 
caurules otrajā gala viņa atrada sainīti ar drēbēm, kuru viņai bija 
atstajusi Kijema.

Laba večiņa! Kas zina, vai Nama kādreiz viņai spēs atlīdzi
n ā t . . .  Meitene atcerējās vecākus, m ā s i ņ u . . .  Atcerējās,  ka sle
pus pie viņas bija nākusi māte, lavīdamās caur biezajiem krū
miem . . .

— Paliec sveika, māmiņ! Diez vai mums vēl kādreiz būs lemts 
satikties?

Nama norausa asaras,  piecēlās un ātri sāka skriet pa taciņu, 
kura līkumodama veda uz kalniem. Kad uzausa diena, Nama jau 
bija tālu džtmgļos.

VAJĀŠANA

Pamodies nākamajā rītā, tonga priekšnieks Dangs vispirms pa
sauca Namu —  kalpone ik rītus nesa viņam ūdeni, ko nomazgā
ties, — taču šoreiz neviens neatsaucās.  Dangs pasauca skaļāk — 
atkal nekādas atbildes. Bet  parasti kungs vēl nebija nolaidis kā
ja s  no gultas, kad meitene jau bija nolikusi viņam blakus bļodu 
ar siltu ūdeni. Dangs piesarka aiz dusmām.

—  Kur tu paliec, draņķe tāda!
Sadzirdējuši kunga saucienu, no virtuves atsteidzās kalpotāji.
—  Kur Nama? Kāpēc vēl līdz šim nav atnests ūdens? — Dangs 

ierēcās.
Kalpotāji  apjukuši skat ī jās  cits uz citu: kopš paša rīta ne

viens nebija Namu redzējis. Pēc  tam visi metās meiteni meklēt: 
mājā,  dārzā, izlodāja visus kaktus; taču Nama bija kā ūdenī ie
kritusi. Vai tiešām kalpone būtu uzdrošinājusies aizbēgt? . . .  
Dangs ārdī jās kā satracināts tīģeris, kliedza un lādējās,  viņa 
šķībās acis gailēja naidā. Kunga dusmas nesolī ja neko labu, mā
jinieki un kalpotāji  sastinga bailēs. Tonga priekšnieks uzkāpa 
sardzes tornī pie galvenajiem vārtiem un pavēlēja izziņot trauk
smi.

Visā apkaimē sāka draudīgi rībēt bungas — pieci sitieni pēc 
kārtas:  «Tam-tam-tam-tam-tam!» Bungu rīboņa ciema iedzīvotā
j iem lika nodrebēt šausmās.

« T r a u k s m e ! . . .  T r a u k s m e ! . . . »  Šie vārdi, kas gā ja  no mutes 
mutē, sacēla visus kājās.  Zemnieki, kas strādāja  uz lauka, a t 
s tāja savus kapļus un arklus, mitējās smelt ū d e n i . . .  Si rmgalvj i  
un jaunekļi,  sievietes un vīrieši —  cits ar nūju, cits ar šķēpu vai



vāli — no visām pusēm s teidzās uz ciema vārtiem.  Tāda bija 
tonga priekšnieka pavēle: a tskanot  bungu rīboņai,  visiem bija 
jāmet  darbs  pie malas  un nekavējot ies jaskrien  uz pulcēšanās  
vietu. Pieci sitieni pēc kā r ta s  nozīmēja,  ka noticis kaut  kas nepa
rasts ,  ugun sg rēks  vai kūda zādzība.  Un neviens neuzdroš inājās  
nepaklausī t  pavēlei, jo tonga priekšnieks dusmās varē ja  spītnieku 
piekaut,  atņemt  v iņam zemi un vēršus  vai pa t  padzīt  no ciema. 
Visi zemnieki drebēja D anga  priekšā, viņš valdī ja šeit kā v isuva
rens  valdnieks.  Viņam piederēja va ra  un bagātība.  Viņš varēja  
nogal inā t  cilvēku, un roka viņam pie tam nedrebētu.  P i rm s d a u 
dziem gadiem D an g s  bija nodarbojies  ar  kontrabandu.  Samet ies  
kopā ar  vietējiem bandītiem, v iņš t i rgojās  ar  zagt iem vēršiem, 
opiju, nogād ā ja  to uz Futho no H a z ia n g as  un Sonlas  kalnu pro 
vincēm. Viņa banda  nevair ī jās  no zādzībām un laupīšanas.  Pēc 
t am  Dangs  atvēra spē|u namu,  nodarbojās  ar  augļošanu  un drīz 
vien k |uva  par  bagātnieku.  Viņam piederēja trī s simti m a u 1 ze
mes, divi simti vēršu.  Dong th iņas  ciemā nebija tāda  cilvēka, kas 
ne s t rādātu  uz D an g a  zemes, neganī tu  viņa vēršus.  Tāpēc viņš 
mēdza sacīt:  «Debesis — dievs, bet uz zemes — es, tonga priekš
nieks.»

Tonga priekšnieks sapulc ināja  ļaudis,  lai dzītos pakaļ  Namai.  
Paķēr is  šauteni ,  viņš  uzlēca uz zi rga un aizauļoja pa priekšu. 
Kalpi sekoja aiz viņa,  izrīkodami zemniekus,  kas  tika sadalī t i  
tr ī s g ru pās  un aizsūtīti  pārmeklēt  džungļus,  laukus  un brikšņus 
g a r  upi.

Rībēja bungas ,  klabēja klabekļi,  blīkšķēja šāvieni.  Gaisu t r i 
cināja brēcieni un lamas .  Un, lai gan Nama jau a t ra dās  tālu, tu- 
vojošais  t roksnis viņu izbiedēja; sapra tus i ,  ka viņai dzenas  pa 
kaļ, mei tene metās  skriet.  N ama  skrēja ilgi, nem an īda ma asos 
ērkšķus,  kas  plosīja v iņas  drēbes, skrāpēja  rokas  un seju. Viņas  
priekšā s lējās  augsts,  ar  mežu apaudzis  kalns.  Nama sāka droši 
rāpties augšup,  aizvien vairāk un vai rāk  a t t ā l inādam ās  no v a 
jātāj iem.  Beidzot v iņas  spēki izsīka. Va jā tā ju  k l a ig as  a tskanēja  
kaut  kur  tālu apakšā,  aizā gaudoja  vējš.  Smagi  elpodama,  Nama 
aps tā j ā s  un tūdaļ  sa ļ ima bez samaņas .

Līdz dienas v idum tonga priekšnieks lika ļaudīm meklēt Namu,  
taču visas  pūles bija vel tīgas.  Tad Dangs  pār t r auca  v a jāšanu  un 
pavēstī ja  visiem klātesošaj iem:  «Kas  notvers  Namu un atvedīs 
viņu pie manis ,  kā a ta lgo jumu saņe ms  divus vēršus.» Un at ļāva 
zemniekiem atgriezt ies mājās .

Pēc tam Dangs  ar  saviem kalpiem devās  uz Ilai  Tina a tra i tnes

1 M au  — laukum a mērvienība,  3600 k v ad rā tm e tru .



māju.  Na mas  māti  piesēja pie staba,  ko ieraka paga lm a  vidū, 
un  sāka pra t ināt,  cerēdami  izdabūt  no viņas  kāda s  ziņas.  Taču 
vecā sieviete spītīgi klusēja.  Sat rac ināta is  muižnieks a izgāja ,  neko 
nepanācis.  Aiziedams viņš pavēlēja Namas  vietā paņemt  līdzi j a u 
nāko māsu Kenu. Kaimiņi a t ra is ī ja  veco sievieti no staba,  pa l ī 
dzēja viņai  a tgūt  sam aņ u  un sāka viņu rūpīgi kopt.

KALNOS

Kad N ama  a tguvās ,  bija jau nakts.  Visapkā r t  pletās džungļi .  
Bēglei nebi ja ne jausmas ,  cik ilgi v iņa  nogulējus i bez sam aņas .  
Pēkšņi tuvējos krūmos a tskanēja  savāds  t roksnis — meitene iz
bijusies ielūkojās tumsā.  G a rām  p agā ja  s t i rnu bars.  Baiļu sa jū ta  
pa rgāja .  Tad Na ma a tcerējās  Dangu.  Ak dievs, ko lai dara?  Ja  
viņa nokāps  ielejā, tonga priekšnieka ļaudis v iņu tūdaļ  saņems 
ciet. Un Na mu atkal  s ag r āb a  bailes. Viņai likās, ka labāk nomirt  
nekā dzīvot pas tāvīgās  bailēs,  un viņa lūdza dievu, lai tas  sūta 
viņai nāvi.  Bet pēc tam viņu pārņēma nep rā t īga s  dzīves alkas  — 
viņai  taču tikai as toņpadsmit  gadu! Varbūt  viņai  lemta i lga un 
la imīga  dzīve. Nē, viņa nedr īks t  nomirt!

Aiz bai lēm no v a j ā š a n as  un bada Naina ju tā s  gaužām  vārga ,  
turklāt  rīta pusē viņai kļuva auksti;  koki un krūmi  pārk lā j ās  ar  
sal tu rasu,  no zemes cēlās smacējoši  izgarojumi .  Meiteni sāka 
mocīt izsalkums. «Tā no t iesas  va r  nomirt ,» v iņa  nodomāja,  « jā
sameklē kaut  kas ēdams!» Na ma piecēlās un apla ida  skat ienu vis
apkārt .  Koku lapotnē ro tā j ās  saules  stari ,  priecīgi čivināja putni.  
Apmēram desmit soļu a t t ā lum ā pie liela kl intsbluķa Nama ierau
dzīja krūmu,  kas  bija kā sētiņ nosēts ogām.  Sakopojusi  spēkus,  
Nama ar  grūt ībām piecēlās, bet jau  pie pi rmā soļa viņai  acu 
priekšā viss sagriezās ,  un viņa  atkal nokri ta zemē. Aiz izmisuma 
N am a  sāka raudāt .  Celdamās,  atkal kr izdama,  viņa rāpoja  uz 
krūma pusi. Beidzot,  saņēmusi  pēdējos spēkus,  viņa apsēdās  un 
ar  bam busa  nūju sāka notraukt  no krūma ogas . Nepazī s t amās  
ogas  bija rū g tas  un sūras,  taču Nama tās ēda,  cenzdamās remdēt  
mokošo izsalkumu.

Vair ākas  dienas Na ma pār tika  no meža ogām, bet, kad tās  bija 
apēstas ,  sāka meklēt  citu barību,  ru š inā ja  zemi ar  bambu sa  nūju,  
lai uzietu savvaļa s  batātes.  Te pēkšņi aizas malā  krūmu biežņā 
pazibēja cilvēka s tāvs.  Aiz š ausm ām  Nama vār i  iekliedzās un me
tās  atpakaļ.  Kā redzams,  viņu meklē D a n g a  k a l p i . . .  Mei tene ie
muka krūmos,  ierakās  s ausā s  lapās  un, aizturē jus i  elpu, ieklausī
jās  apkārtē jos trokšņos.

P a  mežu gāja  cilvēks. Apstāj ies  pie krūmiem,  kuros  s lēpās



Nama,  viņš pār la ida  skat ienu apkārtnei  un izbrīnījies nom urm i 
nāja :

— Vai t iešām m an  būtu tikai licies, ka te kāds  s ta igā?  . . .
Tas  bija Zu ng s  no Fukhaņas  ciema. Viņš bija piedzimis n a 

badzīgā  ģimenē,  kas  nomāja  niecīgu zemes gaba l iņu no baga tā  
ciema vecākā.  Kad ner ažas  gadā Zunga  tēvs nespēja sam aksā t  
nodokļus,  ciema vecakais a tņēma viņam zemi, māju  un pašu p a 
dzina no ciema. Zu nga  ģimenei  tas bija skumjš  gad s  — nomira  
Zu ng a māte  un maza is  brālītis.  Tēvs un dēls vīrišķīgi panesa  
v isus  pārbaudī jumus.  Viņi a izgāja  kalnos  un apmetās  džungļos  
netālu no aizas. Z ungs  nol īda gaba lu  meža un iedēstī ja ta jā  ba- 
tates  un manioku.  Viņš lasīja mežā žagarus ,  a t raka  jaunos  bam 
busa dzinumus,  d až ād as  saknes  un nesa to visu pārdot  uz ieleju, 
uz ciemata t irgu.  Tā viņi abi ar  tēvu dzīvoja.

Z u n g am  iepat ikās brīvā dzīve džungļos , viņš nevēlējās  s t r ād ā t  
par  kalpu pie bagātniekiem.  Visā apkaimē nebija tāda  drosmi
nieka, kas  nebaidī tos  kāpt  Vonas kalnā  pēc bambusa  dzinumiem 
un kanēļa.  Un nu Zun gs  negaidī t i  atklāja,  ka džungļos  uzradies  
vēl viens cilvēks: kads  s ta igaj a  pa brikšņiem, varē ja  dzi rdēt  lūs
tam sausos  zarus,  bet pēc tam steidzīgu kāju dipoņu. «Nē, tas  
nav  zvērs,» jauneklis nodomāja .  Turēdam s gatavība  dunci,  viņš 
p iezagās pie varena  koka un pas lēpās  aiz tā s tumbra .  Krūmos 
zem koka aizdomīgi  iečabējās lapas.  Zung s  metās  turp un ierau
dzīja s au sa jā s  lapās  pas lēpušos meiteni.  Aiz pārs te iguma viņš 
pat  atlēca atpakaļ .  Pārbiedētā  Nama,  lūdzoši salikusi rokas,  no
metās  uz ceļiem.

— Es jūs  lūdzu, cienītais kungs ,  apžēlojieties pa r  mani ,  a t l a i 
diet . . .

— Kāds  es tev kungs! — Zungs  pla t ām acīm skat ī jās  uz mei
teni. — Atradusi ,  ko lūgt,  — n a b a g a  klaidoni! Pasaki  labāk,  no 
kurienes  tu esi.

— Es esmu no I l i nglongas .  Gāju  uz mežu pēc malkas  un ap 
maldījos,  — Nama sameloja.

— 'Pu saki, ka apmaldī jies? Tā nav nekāda lielā nelaime, es 
parādīšu  tev ceļu uz mājām.

— Nē, n ē . . .  — Na ma izbijusies iesaucās.  — Es pati  at radīšu 
ceļu . . .

Zungs  izbrīnī jās  vēl vai rāk:  mei tene apmaldī jus ies un nevē
las, lai viņai par āda  ceļu? . . .  Zungs  vērīgi  paskat ī jās  uz mei
teni, un v iņas  seja tam likās kaut  kur  redzēta.

— Vai tik tu neesi Nama — «rožainā feja», kas  kalpoja pie 
tonga priekšnieka Dong th iņas  ciemā? — viņš pēkšņi jautā ja .

Nama neko neatbi ldēja.  Zungs  s teidzās viņu nomierināt :



— Nebaidies no manis! Ja  tu pat iešām esi apmaldījusies  mežā,  
tad es pavadīšu tevi uz mājām .  Turpretī ,  ja tu esi Nama,  es p a 
līdzēšu tev. Es taču esmu tāds  pats  n abags  kā tu.

Namas  priekšā s tāvēja slaids,  spēcīgs,  melnīgsnējs  divdesmit 
gadus  vecs jaunekl is.  Viņa mier īgā un labsi rd īga balss viesa u z 
ticību un a izgaiņaj a  bailes.  Mei tene nomierinājās,  bet pēc tam,  
kautri  uzmezdam a Z ungam  pa skat ienam,  izs tās tī ja v iņam  par  
savām nedienām.

— Žēlīgais dievs! Kā gan  tu nenomiri  badā?  — jaunekl is  l īdz
jūt īgi  vaicāja.

Nama klusēdama norādī ja  uz krūmiem,  kuru ogas  v iņa  bija 
ēdusi.  Z ungs  noņēma no pleca somu un izvilka no tās  vai rākus  
vār ī tus  maniokas  bumbuļus.

— Se, ņem, stiprinies! Nāksi man līdzi, dzīvosi pie mums . . .
— Nē, nekur es neiešu! — Nama izbijās.  — Ielejā mani  ierau

dzīs ļaudis,  uzreiz saņems ciet un aizvedīs pie tonga priekšnieka.
Zungs  izvilka nazi un, neteikdams ne vārda ,  nozuda mežā.  

Nama vēl nebija pabeigusi savu vienkāršo  maltīti ,  kad viņš jau 
a tgr iezās  ar  lielu bambusniedru klēpi.

— Ja  negribi  nākt  man  līdzi, tad uzcelšu tev būdu, — viņš 
sacīja.

Zungs  s t r ād ā ja  veikli, un ap pusdienlaiku būda bija gatava .  
Pēc tam viņš  uztais ī ja Namai  bambusa  guļvietu. Mei tene pa r  šīm 
rūpēm bija a izkust ināta  līdz asa rām.

— Kā lai es tev pateicos? — viņa ja u tā ja  Zungam.
— Kas tur  ko pateikties,  — viņš  atbildēja.  — Tu esi nokļu

vusi nelaimē, un es pal īdzu tev kā varēdams.  Tas  ar ī  viss.
Kopš tā laika kat ru  dienu, dodamies  uz džungļ iem pēc bam- 

busniedrēm,  Zungs  iegriezās pie Na mas un a tnesa  viņai manioku 
un batates.  Ieradies pie meitenes,  viņš tūdaļ  bez liekām run ām 
s tā jā s  pie darba.  Būdas  vietā tag ad  pacēlās  mazs  nam iņš  ar  b am 
busa s tarps ienām.  Aizvien klusais jaunekl is centās  izdarīt  visu, 
lai Nama i  šai namiņā būtu pēc iespējas ērtāk. Drīz vien meitenei 
jau  bija pašai  sava  saimniecība:  lāpsta,  māla  podiņš ēdiena vār ī 
šanai ,  palmu lapu apmetnis,  a r  kuru viņa apsedzās  aukst a jā s  
naktīs.  Pam anī j i s ,  ka meitenei saplēs tas  drēbes, Zun gs  nopirka 
viņai ada tu  un diegus.

Nama ju ta ,  ka v iņas  sirdī  pamos tas  m a igas  jū tas  pret  Zungu,  
taču viņa  nespēja  a t ras t  vārdus ,  lai pateiktu to. Arī jauneklis ie
mīlēja meiteni.

Kādu dienu viņš izs tās tī ja  Namai. par savu ģimeni,  par  tēvu, 
un tad  Nama ,  pār s te ig ta  pati p a r  savu drosmi,  pa jau tā ja  viņam:

— Vai tu esi precējies?
Puisis  nodūra  acis un dziļi nopūtās.



— Kas gan  nāks  pie tāda  n ab a g a  kā es?
 Bridi klusējusi ,  Na ma kautri  sacija:
— Zung, tu esi tik daudz dar ī j i s m anā  labā. Es nekad to ne

aizmirs īšu . . .  līdz pat  n ā v e i . . .  — Viņas  acīs sar iesās  asa ras .
— Ja  es nenokļūšu atpakaļ  pie Danga,  tad  . . .

Nepateikusi  visu līdz galam,  mei tene nodūra  galvu un sāka 
mulsi  gumzī t  pirkstos bambusa  zariņu.  Taču Zu ng s  sap ra ta ,  ko 
Na ma bija gribējusi  teikt, s irds  v iņam  līksmi iepukstējās.

— Vai zini, nerunās im t ag ad  par  to . . .  — viņš klusi noteica.
Atgriezies mājās ,  Zungs  izs tās tī ja  visu tēvam.  Cik līdzīgi bija

viņu raks tur i:  arī  tēvam net ikās daudz runāt.  Viņš mierīgi  uzklau
sīja Zungu,  sēdēdams pie pavarda .  Liesmas apga ismoja  s i rm 
galvja krunkaino seju.

— Esi piesardzīgs ,  — viņš sacīja.  — Ja  par  to uzzinās  Dangs ,  
tad no j au n as  nela imes  tev neizbēgt! — Tēvs nopūtās .  — Es esmu 
n abags  un nevarēšu jums ne ar  ko palīdzēt.  Bet, ja jūs apprecēsi 
ties, tad m an  tā būs liela laime . . .

Vecais vīrs piecēlās un, smag i  balst īdamies  uz nūjas ,  aizku- 
mtiroja uz gultu.

Gāja  diena pēc dienas.  Mei tene dzīvoja Vona kalnā  jau  trešo 
mēnesi.  Kad viņai  kļuva īpaši  skumji,  viņa uzkāpa pašā  vi rsotnē 
un raudzī jās  no turienes uz bezgal īgo,  mežiem apaug uš o  kalnu 
virkni,  raudzī jās  un centās  uzminēt,  kurā pusē a t rodas  pilsēta un 
kura pusē dzimtais ciems. Pēc tam,  aizklājusi  seju rokām,  ilgi 
r a u d ā j a . . .  Viņai bija palicis viens vienīgs  prieks — Zungs.  Ar 
kādu nepacietību viņa gaidī ja  jaunekļa  a tnākšanu!  Z ungs  a tnesa 
viņai no ciema j au n as  vēstis,  viņi kopā klīda pa džungļ iem,  mek
lēdami bambusu un savva ļa s  batātes.  Runāja  lielākoties, protams,  
Nama,  viņa bez mi tas izp ra šņāja  savu ceļabiedru,  kas  notiek ie
lejā, kāda  raža gaidāma ,  kā dzīvo kaimiņi v iņas  ciemā, vai nav 
kas  dzi rdams par  v iņas  māt i un māsiņu,  — vārdu  sakot,  jautā jumi  
bira kā no pārpiln ības  raga .  Reizēm Nama aizsāka  sa ru n a s  par  
nākotni,  sacīja,  ka gribot aiziet no šejienes uz pilsētu vai vēl 
kaut kur. Bet ko gan  viņai varē ja atbildēt  Zungs?

— Rīkojies, kā tev labāk,  — viņš nopūzdamies sacīja.
Saprotams,  jaunekl is negr ibēja,  lai Nama aizietu no šejienes.

Un kurp lai viņa ietu? Vai t iešām svešumā viņai  klātos labāk? 
Nekad agrāk  Nama nebi ja a ts tājusi  dz imtās  vietas,  par  to pat 
iedomāties bija briesmīgi.  Vai gan  tagad,  nonākusi  kalnos,  viņa 
uzdroš inās ies  a t s t ā t  dzimto pusi?

Sav va ļa s  batā tes  nomainī ja  j auno bambusu dzinumi.  Ielejā 
ievāca v asa ra s  ražu.  Svelmaina  saule augu dienu s tāvēja  virs 
džungļ iem,  no tumšzaļa j iem kalniem cēlās indīgi izgarojumi .



Kādu dienu N ama sa ju ta  vājumu.  Viņai  sākās  drudzis,  nemi
tīgi gr ibējās dzert.  Un, lai cik daudz viņa dzēra,  tik un tā n eva 
rēja remdēt  slāpes.

Todien no rīta Zun gs  a tnesa  Nama i  no t i rgus  bļodiņu ar  rī
siem un kal tētas  zivis — kaut  ko tādu Nama jau  sen nebija ēdusi,  
līdz šim viņa  bija iztikusi vienīgi ar  manioku un savvaļa s  batā-  
tēm. P a r  spīti drudzim,  v iņa not iesāja visu līdz pēdējai  kripat iņai .  
Pēc tam viņai kļuva vēl sliktāk, s lāpes kļuva jo negantākas .  Ap 
pusnakt i  Namai  sākās  asas  vēdergra izes,  ķermeni  pārklā ja  lipīgi 
sviedri.

Arī  rīts nenesa  atvieglojumu.  Na ma gulēja  gul tā,  nespēdama 
piecelties. Pēc mokošās nakts  mei tenes seja bija novājējus i un 
nobālējusi .  Acis dziļi iekrita. Mei tene ju tās  tik vārga ,  ka neva
rēja pat  pakustēt ies.  N a b ag a  Nama i  mācās  v irsū domas par  nāvi.  
Vientulīgie džungļ i aiz būdas  s ienām biedēja ar  draudīgu  klu
sumu. Vienīgi l idvāveres  t rokšņaini  lēkāja no zara uz zaru.  Vai 
t iešām viņai lemts nomir t  šeit džungļos? Nē, viņa vēl ir tik jauna!  
Viņai jādzīvo! . . .  Pēkšņi Namu pa rņēm a kaut  kādas  d īvainas  
jūtas :  v iņai  gribējās celties augšā ,  skraidī t ,  lēkāt, gribējās a t 
griezties dzimtajā  ciemā, s t r ād ā t  t ī rumā,  siet kūļos rīsu, dra isko
ties ar  d r a u d z e n ē m . . .  Taču Na ma nejaudāja  piecelties. Mei tene 
ar  pūlēm izstiepa vajo  roku un ilgi pētīja to, pēc tam sāka r a u 
dāt, saukda ma gluži kā mazs  bērns:

— Māmiņ! Kur tu esi, māmiņ! Tava nela imīgā  mei ta m i r s t i . . .  
Vai t iešām es vai rs  nekad tevi neredzēšu?

Na ma sauca  savus  tuviniekus:
— Vecmāmiņ Kijem! Kur tu esi? Glāb mani,  a tnāc  pie m a 

nis! . . .
Te pēkšņi viņa atcerējās muižnieku — un viņas  krūt īs u zb a n 

goja dusmas:  a r  kādu t īksmi v iņa  ieķertos v iņam  kaklā,  kostu un 
skrāpētu šo n īs tam o cilvēku!

Dienā viņu atkal  sāka kra tī t  drudzis.  Mei tene zaudēja s a 
maņu,  bet a tguvusies  domāja,  kāpēc pie v iņas  nenāk Zungs .  Vienīgi 
Zung s  varē tu  viņu glābt.  Plat i  ieplestām acīm Nama n e a t r a u d a 
mās  skat ī jās  uz kalna  nogāzi,  pa kuru paras t i  kāpa  augšup Zungs .  
Taču diena jau g ā ja  uz vakarpusi ,  bet jaunekl i  joprojām nere
dzēja.  Tā p agā ja  divas mokošas,  br iesmīgas  dienas  — un sākās 
t rešā  diena: l īksmas putnu balsis vēstī ja,  ka pienācis rīts, un 
viesa cerības  N am as  sirdī.  Visu rītu viņa velt īgi  ga idī ja Zungu.  
Pēc tam pienāca dienas  vidus,  bet Zu nga  aizvien vēl nebija.  P ā r  
ieleju nola idās  mēm ās  kalnu ēnas.  Kokos lēkāja lidvāveres.  Kā
pēc nav a tnācis  Zungs?  N ama  neatla id īg i  vērās  tumsā,  acīs s a 
n e s ā s  asa ras ,  un koku apveidi izplūda kā miglā.

«Ja Z ungs  šodien neatnāks,  es nomiršu,» Nama domāja.



Jaunekl is  a tnāca  vēlu vakarā ,  v iņš  tikai a r  grūt ībām pazina 
savu Namu,  tik ļoti pa šīm dienām mei tene bija novājējus i  — 
kauli un āda  vien palikuši .  Ieraudzījus i  Zungu,  mei tene aiz prieka 
sāka  raudāt .

— Piedod man,  es nevarēju  a tnākt ,  jo sasl ima tēvs, — viņš  
sacīja,  cenzdamies  meiteni nomierināt .  — Es ļoti steidzos, itin 
kā jutu,  ka ar  tevi notikusi nelaime . . .

Uzkarinaj is  somu pie sienas,  Zung s  paņēma lāpu un izgaja  
lauka no būdas.  Viņš a tg r iezās  ar  zāļu kušķīti  un  saka  vār ī t  Na- 
mai  zāles. Viņš lika meitenei izdzert  s aga tavoto  novār ījumu,  un 
sāpes pa m azām  pierima. N ākam aj ā  rītā Nama ju tā s  labak.

T agad Zu ngs  kat ru  dienu nesa Namai  vār ī tus  rīsus,  reizēm 
viņš  ilgi pal ika pie sl imnieces,  rūpīgi  viņu kopa.  Un ikreiz, ņem
dam a  roka bļodiņu ar  rīsiem, Nama domaja  par  to, cik ļoti Zungs  
viņu mīl: v iņam taču j a a t sa k ās  no visa,  lai v iņa varē tu  kat ru 
dienu ēst  rīsus.  Turklāt  v iņam ir s l ims tēvs un jākopj gan tēvs, 
g an  viņa.

Kādu dienu Nama vai rs  neiz turē ja  un at teicās no ēdiena:
— Nē, Zung,  es neēdīšu rīsus! Atstāj  tos s l imajam tēvam! 

Dod m an  manioku un batates . . .
Zung s  ilgi centās  Na mu pierunāt,  taču mei tene iespītējās.  Ne

z inādams,  ka piespiest viņu apēst  rīsus,  viņš neiz turē ja  un dus 
mīgi  uzkliedza:

— J a  tu taisies kļūt par  man u  sievu, tad tev j āk lausa  mani! 
Es gribu,  lai tu kļūtu vesela!

N am as  sejā uzplauka laimīgs  smaids ,  ap sirdi viņai kļuva tik 
l ī k s m i . . .

ATGRIEŠANAS

Divdesmit septiņus mēnešus Nama nodzīvoja Vona kalna  
džungļos .  Kādu rītu pie v iņas  ieradās  Zu ngs  — tik priecīgs kā vēl 
nekad.

— Šodien mēs  v a r a m  atgriezt ies ielejā! — viņš iesaucās.
— Ka lai mēs atgr iežamies?  Tiklīdz es parādīšos  ciemā, Da ng s  

tūdaļ  pavēlēs saņemt  mani  ciet.
— Pagā juš i  taču vai rāk  nekā divi gadi.  D an g s  droši vien jau 

sen aizmirsis  par  tevi, — jaunekl is  smiedamies  atteica.
— Nē, kads  cits varbū t  arī varētu  aizmirst ,  bet Dangs  nekad 

neko neaizmirst .
— Ja  arī Dangs  nav aizmirs is  pa r  tevi, mums tik un tā vai rs  

nav  ko baidīt ies no viņa,  — Zu ng s  sacīja,  apsēzdamies  blakus  
Namai  uz akmens.  — Pilsētā un apr iņķī var u  pārņēmusi



Vjetmiņas  f ronte1, ciemā vai rs  nav vecākā.  Nu va r  droši a tgr i ez 
ties ielejā!

Nama vēl neko nebija dzi rdējusi  par  Vjetmiņas  fronti, taču 
viņa bija priecīga,  uzzinājus i,  ka ciemā vairs  nav vecākā.  Agrāk 
tonga priekšniekam vajadzēja  tikai pavēlēt  ciema vecākajam — 
un tas kopā ar  saviem vīriem varē ja  jebkuru viņiem nevēlamu cil
vēku saņemt  ciet un piekaut  līdz nāvei.  Ja  neizdevās  to izdarīt,  
tad tonga priekšnieks sēdās z i rgā un jā ja  uz apriņķi — tur viņš 
vienmēr panāca ,  ko gribēja.  Cik labi, ka t ag ad  nav nedz vecākā,  
nedz ierēdņu! Arī D an g a  kungs  vai rs  nevalda  kā agrāk.  Zungs  
nav  nekāds  tukšvārdis,  viņš  v ienmēr  saka  patiesību,  v iņam  var  
ticēt.

— Visus  šos divus gadus,  kamēr  šeit dzīvoju, — Nama sacīja,
— es sapņoju  atgriezt ies pie cilvēkiem. Tagad,  kad a tnākusi  Vje t
miņas  fronte, es varu nokāpt  ielejā. Lai notiek pēc tava  prā ta ,  es 
iešu tev līdzi!

Tās  pašas  dienas rītā pēc brokas tīm Zungs  un Nama devās 
ceļā. Zung s  so|oja pa priekšu, tu rēdam s gatavībā  nazi.  Nama 
gāja  aiz viņa,  nesdama  uz nēšiem divus grozus.  Vienā grozā bija 
jaunie bambusu dzinumi,  o t ra jā  — visa viņas  iedzīve: ināla po
diņš, nazis,  lāps ta,  drānas .

Kad viņi iznāca no džungļ iem,  N ama  apstā jās ,  kā zemē iemieta, 
aiz laimes viņai  apreiba galva.  Viņa ieraudzī ja bezgal īgos,  z a 
ļos laukus,  pā r  kuriem žilbinoši spīdēja saule,  tālo māju  jumtus ,  
kas  s lēpās aiz bambusa  dzīvžogiem, dārzu čet rs tūrus,  ceļus un 
t a c i ņ a s . . .  Va irāk  nekā divus gadus  N ama  nebija bijusi ciemā, 
t ag ad  viņa gan  priecājās,  gan  joprojām no kaut  kā baidī jās.  Vis
apkār t  neaptverams plašums,  un mei tene ju tā s  nea izsargāta ,  b la 
kus taču nav nedz krūmu,  nedz koku — viņas uzt icamo draugu,  
kas  gatavi  dot viņai  patvērumu un pas lēpt  no ienaidnieka.

— Zung! Vai tu pateici tēvam? — Nama pēkšņi a t tapās.
— Ko tad? — Zu ng s  vaicā ja,  kaut  gan  tūdaļ  sap ra ta  j a u t ā 

jumu,  un pa m āja  ar  galvu.  — Protams,  jau sen pateicu. Tēvs 
gaida  tevi.

Zungs  droši gā ja  pa priekšu, un mei tene neatpalika  no viņa.
Zunga tēvs gaidī ja  viņus pie žoga.  Piemiedzis acis, viņš  pr ie

cīgi sacīja:
— Tad nu beidzot,  bērni,  jūs  esat  mājās!
Nama mulsi  palocī jās  s i rmgalvim un ar  groziem uz pleciem 

iegāja mājā.  Zung a tēvs saga ta vo ja  vistu un iededza smarž īgās  
nūj iņas  — jaun laul ā t a j iem vajadzēja  godināt  senču piemiņu.

1 Vjetmiņas fron te  — V je tn a m as  v ienotā  n ac ionalā  fronte, ko v a d a  V je t
n a m a s  K om unis t iskā  par ti ja .



— Kas gan v a r  būt  sl iktāks par  nabadzību? — si rmgalvis 
grūts i rd īgi  sacīja.  — Jūsu  kāzās  man  nav pat  betelpalmu riekstu, 
lai pacienātu radiniekus un kaimiņus.

Vecais vīrs uz brīdi apklusa.  Pēc tam, smagi  nopūties,  sacīja:
— Taga d  jūs esa t  nešķi rami  kā divas  nūjiņas ,  a r  kurām ēd 

rīsus.  Es priecājos,  skatīdamies  uz jums.  Es esmu jau  vecs, m a 
nas  dienas  ir skai t ī tas ,  esmu l īdzīgs gaismekl im,  kurā  beidzas 
eļļa. Pietiek uzpūst  v ieglam vēj iņam,  lai l iesma nodzistu.  Bet 
jums vēl jādzīvo un jādzīvo! Mīliet viens otru . . .  un palīdziet  
viens ot rain . . .

Jaun ie  klusēdami  uzklaus īja Zu ng a tēvu.
— Pēc divām nedēļām apmeklējiet  Na ma s mati  un izstāstiet  

viņai visu, — tēvs pabeidza savus  novēlējumus.
Zungs  pam āj a  ar  galvu.  Ar to kāzas  arī  bija galā.
P a g ā j a  piecas dienas.  Zungs  un Na ma raka a i zaugušu  zemes 

gaba lu  pie meža,  kad pēkšņi viņi ieraudzī ja,  ka viņiem tuvojas  
kāds  svešinieks melnā apmetnī un smai lu cepuri galvā.  Pienācis 
tuvāk,  viņš  aps tā j ā s  un vērīgi  nopēt īja j aunos  cilvēkus. Nama 
nobalēja:  viņa bija pazinusi  sava  ciema vecāko! Agrāk vecākais 
Thins  a l laž kādu izsekoja un kaut  ko okšķerēja.  Visi zināja,  ka 
viņš bieži apmeklē tonga priekšnieku.  Kāpēc viņš  a tnācis  šurp? 
Namai  k ļuva baisi. Arī ciema vecākais,  kā redzams,  bija pazinis 
Namu un, s lēpdams smīnu,  jau tā ja  p iegla imīgā  balsī:

— Sakiet, lūdzu, — vai šis ceļš ved uz Hinglongu?
Nesagaidī j i s  atbildi,  viņš pagr iezāš  un lēnā gai tā  devās prom.
N ākam aj ā  dienā agri  no rīta pie Zu ng a m ā jas  piejāja zi rgā

pats D anga  kungs .  Viņu pavadī ja  kalpi ar  nū jām  un virvēm rokas.
Kad viņi nos tā jā s  durvīs,  Zun ga ģimene gat av oj ās  ieturēt m a l 

tīti. Ieraudzījus i  muižnieku,  N ama  piet rūkās kājā s  un, glābiņu 
meklēdama,  g ra s ī jā s  kaut  kur skriet,  taču Da ng s  ar  pletni a iz
šķērsoja viņai ceļu.

— Gribi aizbēgt? — viņš ierēcās. — No manis  tu neizspruksi!
N a ma  stāvēja,  atspiedusies  ar  m uguru  pret  sienu, ceļgali  viņai

drebēja.  Dangs  gāja  viņai  virsū.
— Brauksi  man  līdzi! Tūlīt  pat! Vai dzirdi? Bet tu, vecais ne

lieti, ar  savu čūskulēnu tupēsi  aiz restēm! Es jums parādīšu,  ko 
nozīmē zag t  meitenes!

Zungs ,  kas  līdz šim brīdim bija klusējis un vienīgi skatī j ies ar 
na idu uz Dangu,  neizturēja un sašut is  iekliedzās:

— Ko tu tur  mels par  mani  un manu tēvu? Pagā juš i  tie laiki, 
kad no tevis baidījās! Aiziesim uz komiteju un tur  noskaidrosim,  
kam taisnība!

— Vācies pie velna! Šodien, t āp a t  kā agrāk,  paradniekain



jāmaksā  savi parādi .  Nav  ko vazāt ies  pa komitejām! Ko gaidāt ,  
uzmetiet meičai  kaklā virvi, — D a n g s  pavēlēja kalpiem.

Kalpi ielenca Namu,  cenzdamies  viņu sasiet,  taču meitene,  ar  
vienu roku s t ingri  iekrampējus ies stabā,  ar  ot ru roku a tg a iņ ā jā s  
un skrāpējās .  Zun gs  metās  viņai pal īgā.  Sākas  izmisīga cīņa. 
Taču šai brīdī  v iens  no kalpiem iesita Namai  pa roku — un mei
tene pala ida s tabu vaļā.  Vairaki  vīri izvilka viņu laukā no m ā 
jas.  Nama skaļi r a udā ja  un sauca vīru:

— Zung! Glāb mani!
Bet vai tad  Z ungs  viens pats  varē ja  cīnīties pret veselu baru? 

Viņš centās  izlauzties līdz Namai  un atbrīvot  viņu,  taču kalpi no- 
gāza  viņu zemē. Viņš pielēca kāj ās  un atkal metās  kalpiem virsū 
ar  dūrēm,  pēc tam pieskrēja pie Danga,  kas  jau  sēdēja zi rgā,  un 
uzsauca:

— Laid vaļā  manu sievu! Tev nav tiesību . . .
— Saņem  savas  tiesības! — D a n g s  a t t r auca  un iesita Z ungam  

a r  pletni pa seju.
Zung s  bez s a m a ņ a s  nogāzās  zemē.
Kad Zungs  a tguvās ,  muižnieks  un viņa kalpi, kas vilka sev 

līdzi Namu,  jau  bija aiz paka lna  un tuvojās Dong th iņas  ciemam. 
Cilvēki iznaca laukā no mājām.  Ziņkār īgo pūlis sekoja D a nga  no 
daļai .  Agrāk,  kad notika kaut  kas  tamlīdzīgs ,  zemnieki paslēpās 
s av ās  mājās ,  neuzdroš inādamies  rādīt ies uz ielas. Turpret ī  tagad,  
pēc Augus ta  revolūcijas,  šāds  not ikums nevarēja nesaviļņot visu 
ciemu. Pūlis sa t raukt i  murdēja ,  bija dzi rdami  sa šu tum a  pilni iz
saucieni:

— Tagad  nav  vecie laiki! . . .
— Kāpēc tāda  vardarbība!  . . .
Līdz pat  t i rgus  laukumam abās  ielas pusēs  s tāvēja  zemnieki.  

Aizskrējis  līdz ciemam,  Zung s  ar  š au sm ām  redzēja,  ka kalpi tuvo
ja s  muižnieka nam am ,  — ja Na ma tur nokļūs, viss pagalam! Viņš 
skaļi  iekliedzās:

— Kaimiņi! Palīdziet! Da ngs  r īkojas  nel ikumīgi ,  v iņš  nolaup ī
j is manu  sievu!

Ap viņu sa la s ī jās  pūlis. Cilvēki cits caur  citu sāka  viņu iz t au
jāt.  Zungs  dažos vārdos  pas tās t ī ja  par  nolikušo.

— Tā ir Nama! Tātad Nama ir dzīva! V a ja g  viņai palīdzēt! — 
atskanē ja  sa t ra uk ta s  balsis.

Cilvēki s tūma cits citu, taču neviens neizkustē jās no vietas.  
Protams,  a t ra dās  piesardzīgie,  kuri deva padomu:  sak, v ispi rms 
janoskaidro ,  kas  pa r  lietu, bet pēc tam jārīkojas.

— Pareizi! — kāds  viņus atbalst ī ja.  — Ja  mēs  iesim uz Danga 
mājam ,  viņš sacīs,  ka mēs  esam ieradušies  laupīt,  un mums var  
iznākt  slikti. Nav ko s trēbt ka rs tu  . . .



Te pēkšņi parādī jās  vecmāmiņa Kijema, v iņa skaļā balsī  vē r
sās  pie pūļa:

— Kā jums nav kauna,  cilvēki, aizvērt  acis un neredzēt cita 
b ē d a s . . .  Beigušies tie laiki, kad kat rs  domāja  tikai par  sevi. Pie 
m um s  notikusi  revolūcija! Mums japal īdz  cits citam! Nepamet ī 
sim mūsu Na mu nelaimē!

Sai brīdī pie pūļa piekliboja s i rmgalvis,  kas  a tgr iezās no 
lauka.

— Kas noticis, ciematnieki? — pienācējs skaļi  nopras īja .
Visi pievērsās  viņam.  Atskanēja  balsis:
— Esiet  sveicināti ,  god ājam ais  Thuan! Labdien,  god ājamais  

Thuan!
— Kas noticis mūsu ciemā?
Kijema izs tās tī ja v iņam, kā muižnieks  nolaupīj is  j au no  sievieti. 

S i rmgalvis  s ar auca  pieri.
— Mums jāglābj  Nama!  Nedrīkst  pamest  cilvēku nelaimē! 

Viens p a r  visiem, visi par  vienu! T ag a d  mūsu valst ī  notiek t a u 
tas sacelšanās,  Vje tmiņas  fronte — tie esam mēs. J a  mēs nebai 
dījāmies ieņemt trieciena apr iņķa  priekšnieka kanceleju,  vai  tie
šām  mēs nobīsimies no kaut  kada D anga?  Vai jūsu  vidū ir kaut  
viens cilvēks, kas  nebūtu cietis no D anga?  Viņš  visu manu  dzīvi 
sagandēj is!  . . .  Aizs tāvēs im Namu! Ejam  pie Danga!

Sirmgalv is  k libodams devās  uz muižnieka namu.  Viņam se
koja vietējās  paša izsardzības  no daļas  kaujinieki,  bet aiz viņiem 
viss pūlis.

Thuans ,  Dongthiņas  ciema vecākais  iedzīvotājs,  bija viens no 
pi rmaj iem,  kas  apmetās  šais vietas.  Kad viņš ieradās  šeit, v i sap 
kār t  pletās džungļ i  — īs ta  t īģeru paradīze.  Viņš nolīda pi rmo 
meža gabalu .  Tas  bija ī sts elles darbs . Pēc tam sāk ās  vieglākas 
dienas.  Drīz vien viņa saimniecībā bija arī  vērši un as toņi mau 
zemes. Taču D anga spēļu nam s  apr i ja  visu viņa mantību.  Bada 
gados  Thuans  a i zgā ja  peļņā uz Kamfu un kļuva par  ogļraci .  Vi
ņam patika atcerēties šos laikus un stāst īt ,  kā viņi šahtā  s treiko
juši, kā panākuši  a lgas  paa ug s t inā jumu,  vai  arī  to, kā reiz p ā r 
mācī juši  zvērīgo uz rau gu  un franču administ rāci jai  nācies pieņemt 
ogļraču pras ības.  «Tā jār īkojas  tautai ,» viņš  mēdza sacīt ,  «bet 
mēs drebam no viena muižnieka vārda .»

Vecais Thuans  bija iekarsīgs  un s t raujš ,  viņš necieta melus 
un sacīja patiesību acīs. Viņš nebaidī jās  arī  no tonga priekšnieka.  
Tāpēc zemnieki .viņu mī lē ja un cienīja.

Kad sākās  sacelšanās ,  vecais Thuans  šķi ta a tguvis  jaunību:  
ar  sa rk an u  karogu rokās  viņš p i rmajās  r indās  devās  s turmēt  a p 
riņķa kanceleju.

T ag a d  ciematnieki kļuva drošāki,  jo v iņu vidu bija vecais



Thuans .  Zemnieki pienāca pie D a n g a  nama un aps tā jā s  dzelzskoka 
vār tu  priekšā, aiz kuriem jau  bija paguv is  paslept ies muižnieks  ar 
saviem kalpiem. Pec tam daja no zemniekiem aizskrēja gar  žogu 
līdz sē tas vār t iņiem,  citi sāka dauzit  vār tus .  Zungs  uzrāpās  uz 
žoga un sauca:

— Ātrāk rāpieties pari,  ā t rā k  nāciet  šurp  . . .
Paš ai zs a rd zība s  nodaļas  kaujinieki un gados  jaunākie zem

nieki pal īdzēja cits ci tam uzrāpties  uz žoga.  Vairāki  cilvēki jau 
bija tikuši pāri  žogam,  un smag ie  vār ti  sāka  lēnām vērties vaļā.

— Vārt i  vajā! Vārti  vaļā! — atskanēja  saucieni.
Zemnieku pūlis iegāzās  paga lmā .  Redzēdams tik daudz  cilvēku, 

D a n g s  apmulsa,  taču drīz vien a t tap ās  un, uzkāpis uz lieveņa, 
noplikšķināja pletni, iespieda rokas sānos  un skaļa balsī sacīja:

— Kāpēc jūs a tnāc āt  šurp? Varbū t  jūs  gr ibat  izlaupīt  manu 
rnāju?

Viņa balss dārdēja  kā pērkons. Cik gan  daudz gadu zemnieki 
bija raduši  dzi rdēt  šo valdonīgo balsi  uz lauka sējas  un pļaujas  
laikā, kopienas  namā ,  maksājot  renti un nodokļus,  kā arī šai p a 
galmā,  kad viņi lūdza muižnieku p ag a r in ā t  pa rāda  nomaksas  
l a i k u . . .  Daudzus  pārņēma ierastas bailes. Un t rokšņainais  pūlis 
pieklusa, daži jau  nolēca no žoga vai  lēnam virzī jās  uz vārt iem.

— Cietumā,  vai, jums sagr ibēj ies? Vai t ag ad  a t ļauts  ielauz
ties svešās  mājās?  Dumpot ies  sadomājuš i?

Dangs  pār la ida  pūlim bargu skatienu,  zemnieki tag ad  klusē
dami s tāvēja  viņa priekšā,  daudzi  nodūra galvu un neuzdroš inā
jās  pacelt  acis. Dangs  lieliski zināja,  ka zemnieki baidās  no viņa. 
Viņš nokremšļojās  un sacīja jau maigākā  balsī:

— Jūs  esa t  rīkojušies neprāt īgi ,  taču es a t ļauju  jums a ts tā t  
pagalmu,  es neaiz turēšu  jūs . . .  P i rms ielauzāties m anā  mājā ,  v a 
jadzēja  visu labi apsvērt :  kas  esmu es, un kas esat  jūs? Es esmu 
jūsu saimnieks,  bet jūs  esat  mani  kalpi.  Es jau tā ju  jums: ar  kā 
vēršiem jūs  ara t ,  kā laukos s t r ādā ja t?  Jūs  s t r ād ā ja t  manos  lau
kos, ar a t  ar  maniem vēršiem. Atcerieties gudro parunu:  saudzē  to 
koku, kura augļus  tu ēd! Tā rīkojas gudri  cilvēki. Bet jūs? Jūs  
gribat  nodar ī t  ļaunu savam labdar im.  Bet, ja nu es atņemu jums 
vēršus  un zemi, kas  notiks ar  jūsu ģimenēm?

Cilvēki sas t inga ,  juzdamies  pilnīgi  neaizsargāt i .  P a t  vecais 
Thuans ,  kas  v ienmēr bija tik noteikts un nelokāms,  samulsa,  ne
z inādams,  ko atbildēt.

— Ejiet ka trs  uz savām mājām! Un lai tā būtu pēdējā reize, — 
muižnieks beidza savu runu.

Pūlis  sāka izklīst. Thuans  itin kā atguvies  apla ida  skat ienu 
visapkār t  un iesaucas:

— Ļaudis,  nāciet  atpakaļ ,  neizklīstiet! Mēs esam atnākuši  ta is 



nīgā liela, un nav mūs ko biedēt. Kāpēc gan mums jāa tg r iežas  
t ukšām rokām?

Ari Z ungs  izskrēja pūļa priekšā, lūgdams glābt Namu,  taču 
ļaudis nevēlējās viņu uzklaus ī t  un gāj a  prom.

— Mīļie cilvēki! Nepamet iet  mani,  palīdziet! — atskanē ja  Na- 
mas  izmisīgais sauciens.

Viņas balsī  j au tās  bojāejoša cilvēka pēdējais palīgā  sauciens,  
izmisīgs  lūgums pēc g lābiņā,  un zemnieki nevi ļus aps tā jās .

— Pagaidie t ,  kaimiņi! — Kāds  puisis no pašaiz sardz ības  no 
daļas  izslējās visā augumā.  — Mums jāp ra sa ,  lai D an g s  atbrīvo 
Namu! D an g s  nosauca mūs par  laupī tāj iem,  bet mēs  neesam lau 
pītāji,  mēs nebaidāmies  no viņa draudiem.  Mums t ag a d  ir komi
teja, kas nepieļaus,  ka muižnieks ņ i rgāj a s  par  tautu.

Pūlī  a tskanē ja  saucieni:
— Pareizi! Pareizi! Mēs nekur neiesim!
— Atceraties,  kā Da ng s  dzina mūs meklēt Namu? Tag ad  ir 

citi laiki. Mēs piespiedīsim D angu  a tbrīvot  Namu!
No visām pusēm skanēja  saucieni:
— Brīvību Namai! Atbrīvojiet  Namu!
Vairāki  kalpi st iepa j auno sievieti, kas  izmisīgi pretojas,  augšā  

pa lieveņa kāpnēm,  lai iegrūs tu viņu mājā .  Taču klibais Thuans  
piesteidzās pie lieveņa un cieši sa tvēra  Namu aiz rokām.

— Ko tu dari,  vecais sakārni?  — D a n g s  ierēcās n iknumā iz
valbī tām acīm.

— Atbrīvo Namu!
— Viņa ir mana parādniece.  Varbū t  tu sam aksās i  pa r  viņu?
— Par  kādu pa rādu  tu vēl uzdrošinies runāt?  P a r  dongu un 

dažiem su jūsu labā jau daudzus  gadus  s t rādā  Hai  Tina ģimene,  
gan  Nama,  gan viņas  māsa  Kena. Visi zina,  kā jūs mocī jāt  n a 
baga Kenu, kā jūs applaucējā t  viņu ar  verdošu ūdeni.  Jū s  a tņēmāt  
pēdējo zemes gabalu  Hai  Tina sievai. Un jums vēl aizvien nav 
g a n a ! . . .

Dangs  tumši pietvīka, sm akdam s  vai nos t aiz n iknuma,  viņš 
no visa spēka iespēra s i rmgalvim ar kāju.

— Ak tu, nel iet īgais tārps!
Thuans  nogāzās  uz ķieģeļiem, ar  kuriem bija bruģēts  pagalms.  

Kad viņš piecēlās, viņa seja bija v ienās  asinis.  Pūl ī  a tskanēja  
saucieni:

— Sit nost  Dangu! Sit līdz nāvei! Viņš pacēla roku pret  vecu 
cilvēku!

— Pārmāc īs im nelieti!
— Izglābs im Namu!
Pūlis  sakustē jās  un pienāca pie paša  lieveņa. D a n g s  kļuva



bāls ka audekls.  Redzēdams, ka viss pavēršas  pret  viņu,  viņš 
iegrūda Namu pūlī, bet pats  ar  kalpiem ieslēdzās mājā.

Zu ng s  pieskrēja pie N am as  un sāka siet vaļā virves.
— Trīskār t  nolādēta is  Dangs!  Beidzies viņa laiks! — jaunek

lis iesaucas  un padrau dē ja  ar  dūri  muižnieka namam.
Atraisī ji s virves un apskāvis  Namu, Zung s  saudzīgi  izveda 

viņu no paga lma .  Pie viņiem pienaca N am as  māte  un māsiņa  
Kena,  un  ļaudis pašķī rās  viņu priekšā. Vecā sieviete apskāva meitu 
un, g lā s t īdam a viņai seju, čukstēja:

— Manu drostaliņ! Es domāju,  ka vai rs  neesi s tarp  dzīvajiem, 
bet tu a tradi  pa tvērumu d ž u n g ļ o s . . .  — Pēc tam viņa pievērsās 
Zungam.  — Bez tevis m ana  mei tiņa būtu nomirus i mežā. Paldies  
tev, dārgai s  . . .

PRETĪ J A U N A I  D Z Ī VE I

Gadu pēc Augusta  revolūci jas  valst ī  sākās  P re tošan ās  karš.
Zunga ģimenei  joprojām neklā jās  viegli: no muižnieka D anga 

vairs,  protams,  neva jadzēja  baidīties,  bet Zungs  un Nama bija 
nabadzīgi  ļaudis,  un, kā z ināms,  bez zemes un vēršiem pie p ā r t i 
cības nevar  tikt.

Piecdesmit  p i rmā gada beigās  Zungs  a izgā ja  armi jā.  Tolaik 
viņiem jau bija divi bērni — puisēns  un meitene.

Kādu dienu, posdamies  da rb am  uz lauka,  Zungs  sacīja sievai, 
ka gribot  iestāties armi jā.  Brīdi klusējusi ,  Nama neskanīgi  s a 
cīja:

— Tas  ir ka t ra  pienākums, rīkojies, kā esi nolēmis.
— Man rūp vienīgi tas,  — Zungs ,  smag i  nopūties,  turpināja ,

— kā tu paliksi viena pati  a r  maziem bērniem un s limu tēvu.
— Neraizējies! Pro tams,  būs  grūti .  Bet mums ir gan paš pa l ī 

dzības brigāde,  g an  zemnieku savienība.  Ej ar  mierīgu sirdi!
Un Zungs  a izgāja  armi jā.  Tagad  visa rūpju nas ta  par  ģ i 

meni uzgūla  Namas  pleciem. Bet pēc tam Dongthiņas  ciemā kopā 
ar  a g r ā r ā s  reformas  pi lnvarotaj iem ienāca j au na dzīve. Un Nama 
pi rmā nāca p i lnvarotaj iem pal īgā.  Viņa cēlās ar  p i rmaj iem ga i 
ļiem un devās uz lauku, kad to vēl klāja bal ta migla.  Bet dienā 
viņa paguva  at licināt  laiku ar ī  sabiedr iskajam darbam.

Reiz ciemā sasauca  kopsapulci ,  kurā zemnieki runā ja  par  grūto  
dzīvi ag rāka jos  laikos, pa r  c iešanām,  kuras  viņiem bija s a g ā 
dāj is muižnieks.  Dodamās uz sapulci .  Nama paņēma līdzi s k r a n 
das,  tās  pašas ,  kuras bija valkājus i  džungļos,  un pa rādī ja  tās cie- 
matniekiem.

— Sīs d rā n as  m an  iedeva vecmāmiņa Kijema, kad es a iz



bēgu no muižnieka Danga.  — Nama neiztureja un sāka  raudāt .
— Vairāk nekā divus g ad u s  cs valkāju  šīs sk randas ,  s l ēpdamās 
kalnos.  Drīz D a n g am  būs j ā s t ā j a s  t au tas  t iesas priekšā,  tad es 
pas tāst ī šu ,  kā muižnieks v a jā ja  mani  gluži kā meža zvēru.

Pēc tam vārdu ņēma Zunga  tēvs:
— Ļaudīm taisnība,  ka ne vienmēr muižniekiem būs lemts 

dzīvot  greznībā,  bet zemniekiem nabadzībā.  Kā gan dzīvojām ir 
es, ir mans  tēvs, ir m ans  dēls Zungs?  Nekā cita neredzējām kā 
vienīgi bēdas  un nezinājām,  ka pasaulē  mēdz būt laime.

Vecā vī ra veselība itin kā uzlabojās.  Viņš  piecēlās no gul tas  
un rosī jās pa māju,  p ieskat īdams mazbērnus .  Kādu vakaru ,  kad 
N a m a  devas  uz sapulci ,  s i rmgalvis  pasniedza viņai lukturi un 
sacīja:

— Es esmu vecs, nevaru  s t a ig a t  pa sapulcēm,  bet tu, meit,  
neizlaid nevienu! Ikreiz, kad atceros,  kā šis nezvērs  ņ i rg ā jā s  par  
tevi un Zungu,  kā iecirta ar  pletni v iņam pa seju, m anas  krūt īs 
uzbango naids.

Vecais vī rs k ļuva ži rg tāks ,  un m ā jās  ienāca prieks.
Kādu dienu pie viņiem iegriezās p i lnvarota un ieraudzīja n ep a 

ras tu  rosību: puisēns skra idī ja  apkā r t  mātei,  cenzdamies  izraut  
viņai  no rokām aploksni.  Nama jautr i  smējās .  Ieraudzī jus i  pi ln
varoto,  viņa kļuva nopietna un bargi  apsauca  puisēnu:

— Beidz blēņoties!
Taču puisēns ner imās  un, ieķēries mātei  roka, sauca:
— Ļauj  paskatī ties  kaut  mazu  drusciņu!
P i lnvarotā  pi rmo reizi redzēja Namu tik priecīgu. Viņa sm a i 

dīdam a pajautā ja :
— Kādēļ tada  jaut r ība?  Ko tu slēp no puisēna?
Neļāvis  mātei  atbildēt,  dēlēns ierunā jās  pi rmais:
— Māmiņ,  parādi krus tmātei  tēta fotogrāfiju! Tētis ir k a r a 

vī ra formā, viņš smaida ,  es redzēju,  lai arī  krus tmāte  apskatās .
Nama iesmējās,  un pi lnvarotā visu sapra ta .
— Ā, tā ir Zunga  fotogrāfi ja! Iedod arī  m an  paskatī t ies! Kā

pēc tu slēp to?
Nama kautri  a tsmaidīja.
— Es neslēpju.  Tikai baidos,  ka maza is  to saburzīs.  — Viņa 

pasniedza uzņēmumu pi lnvarotajai .
Uz fotogrāfi jas  smaidošais  Zungs  s tāvēja  zem palmas .
— Vai nupat  saņēmi  šo fotogrāfiju? _
— Nē, jau  p i rms mēneša .  Viņš  a tsūt ī ja  to vēstulē,  kad pi ln

varot ie  vēl nebi ja ieradušies.  Pal īdzi  man  uzraks tī t  atbildi!
N ama  sameklē ja  papīra  lapiņu un iedeva to pi lnvarotajai .  Tā 

bija Zu ng a vēstule,  kurā  viņš  raks tī ja pa r  savu dzīvi un vēl par  
to, ka viņiem notikusi  sapulce un Zun gs  ta jā  pastās t ī j is ,  cik daudz



pārest ību muižnieks nodar ī j i s v iņa ģimenei.  Tālāk  Z ungs  rakstī ja,  
ka arī  Dongthiņas  ciemā driz ieradīsies pilnvarotie,  un lūdza Na- 
mai  pal īdzēt viņiem. Vēstules beigās  Z ungs  novēlēja Namai  p a n ā 
kumus darbā  un lūdza saudzēt  veco tēvu un bērnus.

— Jā ,  protams,  j āuzr aks ta  atbilde, mum s  ir par  ko pastās t ī t :  
kā mēs t ikām galā  ar  muižnieku Dangu.  Tu diktē, bet es rakstīšu.

Saga tavojus ies  rakst ī šanai ,  p i lnvarota nogaidoši pa lūkojās uz 
Namu.  Na ma sēdēja,  iegrimusi  domās.  Dēlēns apsēdās  mātei  b la
kus un, pacēlis galvu,  skat ī jās  uz viņu.

— Vai, tavuprāt ,  jāsāk ar  vārdiem «mans dārgais»? — Nama 
pēkšņi iejautājās .

— Nu protams! Runā taču!
N ama atkal iegrima domās, pēc tam sāka lēnām diktēt:
— M an s  dargais!  Nosūtu tev vēstuli.  Esmu priecīga,  ka tu 

esi vesels,  priecājos par  taviem panākumiem.  Mēs visi esam ve
seli. Tavs  tēvs jū ta s  labi. Ari bērni ir veseli.  P ilnvarot ie,  kas  iera
dušies mūsu ciemā, pal idzēja man  iestādīt  rīsu. Esmu jau  vienreiz 
to izravējusi .  Šogad, kā redzams,  ga idām a laba raža.  Tu rakstī j i ,  
ka es nedrīkstu a t rauties  no kopējās  ciņas  pret  muižniekiem. Gribu 
tev paziņot,  ka mēs  nesen t iesājam Dangu.  Arī es ierados tiesā 
un pas tās t ī ju  pa r  viņa noziegumiem.  Neraizējies par  mums! Cīnies 
droši pret  ienaidnieku! Ja gadīsies  izdevība, a tb rauc  uz mājām! 
Mēs visi, es un bērni,  bieži tevi pieminam . .  .

Puisēns ,  kurš klusi sēdēja blakus  Namai,  pēkšņi sacīja:
— Mamiņ! Es  gribu iet skolā.  Es  ari  raks tī šu tētim vēstules.
Na ma noglās t ī ja  dēlēnam galvu un priecīgi sacīja:
— Nu protams,  tev jāiet  skolā!
— Māmiņ,  vai tu ari mācīsies?
— Jā ,  jā,  arī  es mācīšos.
Na ma un pi lnvarota iesmējās.  Puisēns  priecīgi sita p lauk

stas.



DZJODZI CUBO TA,  
japāņu rakstnieks

ZIRGS

Vectēvs agr ak  ir bijis ciema vecākais.  Un, kaut  
gan jau sen, sen bija iznākusi  pavēle nogriezt  matu  kušķīšus un 
valkāt  mūsdienīgu matu  sasukā jumu,  viņš joprojām s tūrgalvīgi  
sēja m a tu s  pa vecam kušķītī  un ar  to lepojas.

Arī kāsēt  vectēvs kāsēja  kaut  kā īpaši ,  svinīgi:  «E-hen!»
Un arī ar  to viņš lepojās.  Bet tas  vēl nebija nekas! Taču 

šķaudīt ies  g an  viņš šķaud ī j as  pavisam neparas ti .
«Hakusjon-n-n!» noskanēja  pa visu ciemu. Un skaņa «n» stie

pās  ne tā kā visiem citiem, bet krietni ilgāk. Vectēvs droši vien 
domāja,  ka ar  savu kāsēšanu un šķaud īšanu viņš v isam ciemam 
liek drebēt,  kā no lauvas  rēciena dreb lapsas  un zaķi.

Vectēvam patika s am u ra ju  pīķi un zobeni. Tokonom ā1 vienmēr 
dižojās karavī ra  bruņa s  un ķivere. Bet no nages i2 nok ar ā j ās  p ī 
ķis, āva  un loks ar  bul tām.  Zem tiem uz pal ikteņa bija novietoti 
sena tn īga  j ap āņu izs t rādā juma  segli.

Sēdēdams s t arp  visiem šiem dārguihiem,  vectēvs smēķēja pīpi 
un dzēra tēju. Bet dažreiz t īr ī ja pīķi un zobenu. Sevišķi patika 
vectēvam spodr ināt  zobenu. Un jateic, ka tas v iņam spīdēt  spī 
dēja.  Ari pīpi viņš smēķēja svinīgi  un ar  troksni.  Un pēc tā, kā 
viņš  to dar īja ,  varē ja  zināt,  kāds  v iņam  garas tāvokl is .

Bet, ja nu vectēvs bija dusmīgs,  v iņam  bija bīstami  tuvoties. 
Tas tā mēdza gadī ties vienu vai d ivas  reizes gadā.  Kad vectēvs 
sadusmojās ,  viņš  uztupās  uz papēžiem,  taisni  jo taisni  izstiepies, 
un blakus  nolika zobenu. Zobenu viņš  no maksts  laukā g an  ne
izvilka, bet visi uz viņu blenza piesardzīgi.  Reiz ciemā no pilsē
tas  bija atbraucis  jumiķis.  Viņš sadzērās  sakē3 un piegāja klāt 
vectēvam.  Nezinot vectēva ā tro dabu,  viņš  netīšām izmeta kādu 
neiederīgu vārdu.  «Rupeklis tāds!» vectēvs izsaucās  un, uz t rū 
cies kājās ,  izrāva no maksts  zobenu. Jumiķis pārbijās,  sāka kliegt

1 Tokonom a  — s ienas  n iša  a r  m azlie t  uz a u g š u  pace ltu  gridu .  P a r a s t i  tu r  
k a rā ja s  g lezna  vai kāds  izteiciens un  s tā v  puķes.

2 Nagesi  — d ekora t īva  šķērss ija  ja p ā ņ u  mājā .
5 Sakē  — no rīsiem d a r in ā ts  ja p ā ņ u  degvīns .



un aizmuka.  Tādēļ,  kad vectēvs nolika sev l īdzās zobenu, visi,  
kas  gāja g a rām ,  droš ības dēļ k lanī jās ,  sal ikuši  kopā delnas,  — 
atvainojās .

Vectēvam bija viens s i rdsdraugs .  Arī v iņam  galvvidū bija vec
modīgs  matu  kušķītis,  un v iņš bija j ā š a n a s  skolotājs.  Vectēvs, 
protams,  bija vienīgais,  kas  pie v iņa mācī jās .  Taču runā ja ,  ka ve
cos laikos skolotājs mācī ji s j āš an u  paš am  kņazam.

Šis vī rs vectēvu apmeklēja vai rā kas  reizes mēnesī.  Vectēvam 
bija t rī s  zirgi. Tai dienā, kad bija gaidāms  j ā š an a s  skolotājs,  
kalps  piesēja pie s l i tas divus no tiem. Sli ta bija vienā p ag a lm a  
s tūr i  un izskat ī jās pēc v ing ro šana s  stieņa.  «Stieņa» abās  pusēs  
bija iest iprināt i  riņķi, pie kuriem piesēja zi rgus.  Zi rgiem uzmauca 
zeltā un sud rabā izraks tī tas  zirglietas.  Seglu kāpšļi  bija tadi kā 
gleznā,  kurā  attēloti  Sasaki  Takacuna un Kadzivara  K agesuē1 sē
žam zi rga mugurā .

Vectēvs un viņa skolotājs,  tērpušies  haori  un hak a m ā2, kāpa  
zirgos,  un rokās  viņiem bija no bambusa  saknēm pītas  pletnes.

Ap vectēva lauku m ā jā m  gāja  plats ceļš. Tas  viņiem aizs t ā ja  
tādu kā manēžu.  Abās ceļa pusēs  auga  priedes, un  abi s i rmgalvj i  
jā ja  s tarp  tām zirgos,  kas rikšoja aidinieku gai tā.  Aidinieks iz
meta uz priekšu vienlaikus  priekš- un pakaļkāju,  vispi rms krei- 
sa ja  pusē, pēc tam — labajā.  Tādā soli zirgi  kādreiz bija skrē
juši ga r ām  kņ azam sv in īgajās  ceremoni jās.  Kad vectēvs un viņa 
skolotājs jā ja,  uz zi rgu krūt īm un krus tiem plīvoja pušķi,  jaut r i  
šķ indēja pieši — «dzin-dzin-dzin» un jātnieki  skaļ i  si ta ar  b a m 
busa pletni pa āda s  seglu segā m un skubināja  zi rgus:  «Haijo! 
Haijo!»

Ciema zeņķi tādās  dienās,  satupuši  visos koku zaros,  a r  lab
pat iku noskat ī jās  divu s i rmgalvju  izjādē. Un ne vien tāpēc,  ka 
v iņiem bija interesant i  vērot,  kā divi «samuraj i»  jāj,  bet arī  tāpēc, 
ka beigas  vectēvs vienmēr mēdza izdāļāt  puikām cepumus,  pie
bilzdams: «Paldies,  ka atnācāt ! Atnāciet  arī citreiz,» — vectēvam 
ļoti patika,  ka uz viņu skatās,  kad viņš  drasē  z i rga mugurā .

Vectēva kaisl ība uz j ā šan u  bija labi z ināma piecu vai varbūt  
pat  desmit ri3 apkār tnē.  Visi p ieaugušie cilvēki bez izņēmuma p a 
zina «zirdzinieku Dzinsiti».  Jau nībā  vectēvs itin labprā t  iedzēra 
sakē. Un, kad galvā  bija iesities reibums,  nometa  no sevis drēbes,  
v ienalga ,  vai  ta bija v a s a ra  vai ziema, un,  palicis vienīgi ar  gurnu 
jostu, bet ar  zobenu pie sāniem,  auļoja neapseglotā zi rgā un vai rs  
nevis pa «manēžu» ap savu māju,  bet gan  pa ciema ieliņām, dzie
dādams:  «Kopš jaun ības  mīlēju z i rgus  un mācēju braši jāt.»

1 Sasaki  Takacuna  un  K a d z iva ra  K agesuē  — slaven i  v id u s la ik a  ka rav īr i .
2 Haori  un  hakam a  — sv in īgos  g ad īju m o s  v a lk ā jam s  tēps.
3 Ri  — g a ru m a  mērs,  3,927 km.



Reiz — un tas nolika vēl pirms Meidzi1 valdīšanas laika, kad 
pa ceļiem klejoja samuraj i2 ar zobeniem, —  vectēvs, stipri iereibis, 
jā ja  zirgā. Bi ja  pavasaris.  Ceļmalas zālītē gulēja kāds vīrs.

1 Ja p ā n ā  gadus skaita pēc Ja p ā n a s  imperatoru va ld īšan as  gadiem. Meidzi 
gadi ir laikposms no 1868. lidz 1912. gadam.

2 Samuraji —  privileģētas muižnieku karavīru kastas  locekļi  feodāla jā  
Ja p ā n ā ,  vēlāk —  jap āņ u  muižnieki.



Vectēvs nodomāja ,  ka tas  ir kāds  piedzērušais,  kas  nolicies 
atpūsties,  un, nel ikdamies gar  to zinis, tu rpināja  savu ceļu. Ticis 
t am līdzās, viņš  ieraudzī ja,  ka tas ir samura js .  Vectēvs bija tikai 
ciema vecākā dēls, bet kņazs bija žēlīgi v iņam at ļāvis lietot uz
vārdu un nēsāt  zobenu*. Taču,  satiekot sam ura ju ,  vectēvam bija 
jānokāpj  no zi rga un jāpaklanās .  Bet šoreiz viņš nolēma no 
zi rga nenokāpt,  jo samura js ,  šķiet, bija aizmidzis un vectēva zi rgs 
skrēja aulekšiem. Bet, kolīdz viņš bija pajāj i s  s am u ra ja m  garām,  
a tskanē ja  bargs  kliedziens:

— Pieturi!
Atskat īj ies vectēvs ieraudzī ja,  ka sam u ra j s  ir pietrūcies kājās 

un jau sa tvēr is  zobena rokturi.
«Tā tik vēl trūka!» vectēvs nodomāja,  bet viņa z i rgs  joprojām 

aulekšoja,  un viņš  nosprieda:  «Kas būs — būs! Laidīšos tik prom!» 
Un, izlikdamies,  ka skaļo saucienu nav dzirdējis,  dzina zi rgu uz 
priekšu t ikpat  kā j ā š a n a s  sacīkstēs.

Apmet is krietnu līkumu, vectēvs pā r jā ja  mājās ,  ieveda zi rgu 
s tall ī  un devās  jau  uz klēti nolikt  seglus,  kad pēkšņi izdzirdēja 
aiz m ugura s  to pašu balsi.

Bēgt nebija nozīmes,  jo sam u ra j s  droši vien z ināja  «zirdzi
nieka Dzinsit i» m a jas  un s t rauj i  v iņam tuvojās  ar  kailu zobenu 
rokā. Tad vectēvs iemetās klētī un ar  lielu troksni aizbīdī ja no 
iekšpuses bultu. S tāvēdam s aizs lēgtu durvju priekšā,  sam u ra j s  
sāka  tās spārdī t  un  dauzīt  pa tām ar  dūrēm.  Bet durvis bija bie
zas, un vectēvs nebaidījas ,  ka sam u ra j s  varētu  tās  ielauzt.  Tad 
sam u ra j s  kļuva vai t raks  aiz dusmām un no visa spēka kā v ā j 
prā t īgs  ietrieca klēts durvīs  zobenu līdz paš am  rokturim.

— Nu, vai  arī t ag ad  nevērsi  vaļā?  — viņš iebļāvās un pa 
kus t ināja  zobenu uz augšu un uz leju iecirstajā sp raugā.

Tad vectēvs, ilgi negudrodams ,  zobena asmenim uzmauca v i r 
sū iemauktus  un no v i rsas  uzt ina pavadas  tā, ka zobens kļuva 
līks. Pēc tam ar lielu koka s tampu,  kas  a t ra dās  klētī, pār is reižu 
uzsita pa zobena asmeni  un iedzina tā galu  durvju šķērsdēlī.  
Lai kā sam u ra j s  pūlējās  zobenu izvilkt, tas  nebi ja iespējams.

Bet vectēvs klus īt iņām atvēra klēts paka ļdurvis  un izgāja  laukā 
tai pusē, kur s am ura js  viņu nevarē ja  redzēt.  Nemanī ts  pa lūko
jies no s tūra ,  vectēvs redz: nikni purpinādams,  sa m u ra j s  lūko iz
rau t  zobenu no durvīm.

Tad vectēvs zagš us  a iz lavījās  no pag a lm a un tāds , kā stāvēja,  
tikai ar gurnu apsēju apjozies,  ie radās  ciema ārs ta  mājā.

Sis ārs ts  bija ievērojams ar  to, ka bija s tudēj is  eiropiešu me-

1 F eo d ā la jā  J a p ā n ā  t irgo tā j iem , am atn iek iem  un zemniekiem neb ija  tiesību 
n ē sā t  zobenu un viņiem neb ija  uzv ārd a .



diclnu Nagasiki  un  bija kņazam  ga lm a dziednieks. Vectēvs lūdza 
nomier ināt  sa t rac ināto  sam ura ju .  Ārsts paņēma līdzi savus  ka l 
pus  un devās  uz vectēva mājām.  Bet par  kalpiem viņam  bija sa- 
inuraji  ar  diviem zobeniem aiz jostas .  Vectēvs p iegāja pie klēts 
kopā ar  viņiem, arī a r  zobenu — it kā ār s ta  kalps.

— Es esmu kņaza  gal m a ārsts.  Mans  vā rds  ir J a m a k a v a  Kai- 
kiro. Un kas jūs  tāds  esat? — ārs ts  uz runā ja  sam ura ju ,  kas  jopro
jām pūlējās  izvilkt zobenu no klēts durvīm.

S a m u ra j a m  pārvēr t ās  seja.
— Piedodiet! Piedodiet! Esmu mazl iet  par  daudz iekampis,  — 

viņš sacīja.  — Piedodiet,  ka jūs mani  redzat  tādā  izskatā!
Viss nokār to jās  laimīgi.  Vectēvs, izlikdamies, ka s am u ra ju  ne

pazīst,  a tvēra  klēts durvis un izvilka zobenu no dēļa.
S p rau g a  no zobena cirt iena ro tā ja  šķūņa durvis ar ī  pēc Meidzi 

va ldīšanas ,  bet sp ra ug ai  l īdzās ar  otu bija uzvilkts: «Pēdas ,  kas 
pal ikušas  pēc Dzinsiti  pārc ies ta jām br iesmām Kaeja v a ld ī š an a s 1 
t rešā mēneša  d ivdesmita jā dienā.» Un arī  a r  šo uzraks tu vectēvs 
dižojās.

Taču, lai kas  vectēvu lūkoja iz taujāt  par  š īm «briesmām»,  
viņš  nekā s īkāk nes tās t ī ja.  Tikai pēc tā, ka viņš klēts durvis 
pastāvīgi  turē ja  aizvērtas ,  lai visi redzētu s am u ra ja  zobena pē
das,  un pēc cienīgā izskata,  kāds  v iņam  uzradās ,  ejot ga r ām  
klētij, var ē ja  uzminēt ,  cik lielu nozīmi vectēvs piešķīra šim noti 
kumam  savā dzīvē.

Drīz pēc j ap ā ņ u  kara  ar  ķīniešiem2 beigām nomira  vectēva vie
nīgais  draugs ,  j ā š a n a s  skolotājs.  Viņa dēls, kavalēr i jas  virsnieks,  
bija kritis frontē, — skolotājs aiz bēdām sas l ima un drīz nomira.  
Nebija neviena,  kas  viņu apglabā tu ,  tā lab  vectēvs pats  izraka  vi 
ņam kapu blakus  kapam,  kurā a tdusējās  v iņa  dēla pīšļi. Aiz bē
dām vectēvs nogr ieza savu matu  kušķīti  un  ap rak a  to kopā ar  
d ra u g a  m irs t īga jām atl iekām. Bet uz kapa plāksnī tes  uzraks t ī ja  
ar  seniem hieroglifiem, ka bijis d ra ugos  ar  skolotāju un ka viņi 
abi kopā nodevušies jāšanai .

Apg labāj is  draug u un nogriezis matu  kušķīti,  vectēvs uzreiz 
it kā kļuva vecāks un vai rs  nejā ja  zi rgā.  Bet drīz v iņš  lika lauku 
mā jas  vienā s tūrī  uzcelt  šķūni un ielikt tur  koka zirgu.  Šim zi r 
gam  vectēvs uzlika m ugurā  vecmodīgus seglus  un dažreiz,  svētku 
drēbēs ģērbies,  uz t rausās  ta jā  un, v ic inādams pletni,  k laigāja:  
«Haijo! Haijo!»

Koka z i rgs  māja  ar  galvu,  pava da  savi lkās  un a t laidās ,  bet 
z i rga  galva  klabēja:  «ga- tjan ,  ga- tjan!»

Koka z i rgā  vectēvs nezin kāpēc izskat ī jās  daudz vī ri šķīgāks

1 K acja  v a ld īša n as  gad i:  1848— 1854.
2 Ja p āņ u -ķ īn iešu  k a rš :  1894— 1895.



nekā dzīva z i rga mugurā .  Viņš nemitīgi  šaus t ī ja  ar  pletni zirga 
sān u s  un nikni viņu skubināja,  bet pats  vienā gaba lā  palēcās  
seglos uz augšu.  Un tas bija v isdīvainākais ,  jo zi rgs  s tāvēja  ne
pakustēdamies.  Reiz vectēvs pat  nokri ta no sava  koka aidinieka.  
Droši vien aiz pārāk lielas dedzības.

Vectēvam nepatika,  ka puikas skatās  uz šiem viņa v in g r in ā ju 
miem. Viņš rūpīgi  aizvēra šķūņa durvis un piekar ināja  no iekšas 
atslēgu.  Bet bērniem šāda  j a š a n a  pat ika  daudz vai rāk  nekā a g 
rākā.  Un, izdzi rdējuši  vectēva skubinājurnus,  viņi uzreiz skriešus 
skrēja uz šķūni un, piespiedušies ar  acīm pie dēju s p ra u g ām  un 
caurumiņiem no izkri tušaj iem zariem, lūrēja uz s irmgalvi ,  turklāt  
satais ī juš i  smiekl īgus  ģ īmjus  un zva igalādami .  Bet, kad vectēvs 
savus  v ingr inā jum us  bija heidzis un atslēdza durvis,  visi metās  
katrs  uz savu pusi un slēpās  s t arp  šķūni  un klēti. Vectēvs, galīgi  
nosvīdis un noguris,  devās  uz māju,  bet puikas  izskrēja no savām 
pas lēptuvēm un klus īt iņām kā pelītes atvēra šķūņa durvis,  un 
piecatā vai seša tā  kāpa m ugurā  koka au |o tā j am.  Pi rmais ,  kuram 
pārēj ie sēdētāj i  spiedās  virsū,  nošļuka uz kakla,  bet beidzamais,  
sēdēdams ar  seju pret  asti,  no visa spēka abām rokām turē jās  
z i rga krustos,  lai nenoveltos  zemē.

Sākumā bērni z irgu neskubināja ,  bet tikai raus t ī ja  pavadu un 
ar  būkšķi kus t ināja v iņa  galvu,  bet pēc tam sāka strīdēties: kat rs  
gribēja pieturēties pie pavadas  — tas  bija v is in teresantāk — , un 
p am az ām  visi kļuva drošāki.  Pie pa vadas  ilgi turēties neiznāca,  
tā lab  centās,  cik vien spēja.  Un daži pa t  sāka  kla igāt  kā vectēvs: 
«Haijo! Haijo!»

Un, kad tas,  kurš  s tāvēja  sardzē,  skat īdamies  pa zaru cau ru 
miņu, brīd ināja :  «Klusu! Vectēvs!» — visi, kā vien pagadī j ās ,  g ā 
zās  lejā no koka zirga,  pal īda tam zem vēdera  un, elpu a iz turē
juši,  tr īcēja aiz bailēm. Zirga  vēders  bija dobs, un ar ī  tas  uzj au t 
r ināja ,  tā ka puikas  no ja una  sāka t rokšņot  un knosīties.

Tad vectēvs, bai ļodamies,  ka puikas  z irgu sabojās ,  m ā jās  bargi  
krekšķēja:  «E-hen!» Bet viņš  ļoti ātri samier inājā s  un vai rs  ne- 
krekšķināja ,  kad bērni sal īda  šķūnī.  Un vēlāk pats  sāka pie tiem 
nākt  un mācī t  t iem jāšanu ,  uzsvempies  z i rgā un rādīdams,  kā tas  
darāms.

Pie vectēva istabas  aug a priede, kurā  rēgojās  baložu ligzda.  
Vectēvs šos baložus ļoti mīlēja.  Viņš iznāca ve rand ā un ilgi t īk
sminājās  pa r  lielajiem putniem,  kas  riņķoja vi rs koka.

Kādudien vectēvs sas l ima.  Viņš rāmi  gulēja,  k laus īdamies 
puiku skaļa jā s  balsīs pie koka zi rga,  un  drīz nomira.  Tā  arī ne
sagaidī j i s ,  kad no l igzdas  izlidos balodēni.

Trīs zirgi  ar  skaist iem senlaiku segliem pavadī j a  vectēvu pē
dējā gai tā.



L ESL IJ S R IS S,  
austrāliešu rakstnieks

PAR LIELĀ BARJERU RIFA 
B R U Ņ U R U P U C I E N I  SARLIJU

B R I E S M A S ,  KO S L Ē P J  RI FS

Kad Sar l i ja nāca  pasaulē,  st ipri  lija. Lietus lāses 
plīkšķēja pa silto, skaidro,  ga išzaļo ūdeni,  pa l iedaga v a lga jā m  
smilt īm, pa l īdzenajām kras ta  zemes mēlēm, pa i rdenajiem smilšu 
paugur iem  un kora ļļu sēkļu ieplakām,  pa jūraszāļu  un notrūkušu 
sakņu murskuļ iem,  pa pemzas  un gl iemežnīcu drumslām,  ar  ko 
bija k lā tas  smilt is  pandānpa lm u  pakājē.  Kaut  arī  lija, diena bija 
tveicīga.  Kars ta  diena j anvā r a  vidū.

Sav a mūža pirmos mirkļus,  p i rm ās  s tundas  mazā Sarl ija,  
jū ra s  bruņurupucī te ,  pavadī ja  augs tāk  par  v i saugs tākā  paisuma 
līniju, smilt īs  trīs pēdu dzi ļumā,  kur tās  aizvien turē jās  mi tras .  
No Sar l i jas  vai roga apakšas  rēgojās  ārā  apa ļa  galviņa  un s t ip 
ras  a i rķetnas pār is  collu garumā .  Sar l i ja te nebi ja viena pati.  
Biedros viņai bija v ismaz divdesmit pieci brāļi  un māsas .

Mazaja i  Sar l i jai  briesmīgi gribējās raust ies ārā  no smilt īm. 
Bet kaut  kāda iekšēja balss viņu brīd ināja,  ka vēl nav  pienācis 
ī stais  laiks. Tikai p i rms dažām s tundām  bruņurupucēni ,  nome
tuši  apaļo,  mīksto čaumalu,  izkārpī jās  no olam,  kas  bija dziļi 
pas lēptas  v a lg a n a jā s  smiltīs.  Čaum alu  viņi lauza ar  savu s m a 
gumu,  sabl īvēja smilt is  tā, ka drīz vien apkā r t  izveidojās p laša 
sp raug a,  un, saspiedušies  barā,  grūs t ī jās ,  gaidī ja,  lai drīzāk beig
tos lietus: tas,  redz, blietēja smilt is,  un smilt is  varē ja  kļūt  cietas 
kā cements,  tad g an  viņiem caur  tām nekādā ziņā neizdotos iz
lauzties.

Sar l i ja  bija visai  priecīga,  kad beidzot izkūņojās  no ciešās 
čaumalas .  Jo skaidrāk viņa sapra ta ,  kur at rodas,  jo šau rāk  viņai 
tur tapa ,  turklāt  ci tas t ādas  paša s  nospr iegtas  o las  drūzmējās  un 
spieda viņu g an  no augšas ,  gan  apakšas ,  gan  no sāniem.  Tāpēc 
n av  nekāds  br īnums, ka Sar l i ja  beidzot izkļuva no ča umalas  
dzel tenajās  smilt īs gluži p lakana un saspaidī ta .  Viņa vēlējās pil
nīgi  izrausties no smilt īm: tikai tad  varēs  tā īsti izšļaucīties un 
izstiepties.

Bet lietum bija lemts aizkavēt  šo a tbrīvošanos . Un tā čupu 
čupām,  juku jukām  bruņurupuču bērneļiem vajadzēja  gaidīt,  k a 
mēr lietus pār s tā s  un svelošā saule apžāvēs  smiltis,  lai tās  atkal



kļūtu i rdenas un viņi varē tu  izkārpīties vi rspusē.  P a g ā j a  viena 
diena, pēc t am  otra.  Pa  šo laiku vēl ap če trdesmit  bruņurupucēnu 
izšķīlās un izrausās  plaisā pie tiem, kuri bija dzimuši  agrāk.

Un pasau lē  vēl va jadzēja  nākt  mazuļiem.
Daži bija vēl nepaciet īgāki  par  Sarl iju.  Tic rā pās  uz augšu 

caur  sagū lušām ,  v ietvietām plūs tošām un g rūs tošām smilt īm, 
taču iekšējā balss,  kas  visu mūžu droši vadīs  Sarl iju,  sacīja v i 
ņai, ka d ienas  gaisma nav tas labākais  laiks iziešanai virszemē. 
U n  Sar l i ja  gaidī ja.  Bet ne jau  visiem iekšējā balss  bija tik p r ā 
t īga.  Tie izrausās  virs zemes žilbinoši spožā gaismā un sāka  r ā p 
ties uz jūru.

Bija skaidra  diena, debesis bez mākoņiem.  Desmit iem acīgu, 
modru kai ju  un sul tānvis t iņu  l idinājās pā r  zvīļojošo ūdens  spo
guli un liedagu. Sie putni acumirklī  pam an ī j a  bruņurupucēnus .  
Spalgi  kl iegdami , laizdamies  s t ra u jā  l idojumā,  putni gluži kā balti 
zibeņi metās  uz bruņurupučiem,  sa tvēra  tos knābjos  un ātri  pa 
cēlās gaisā.

P a g ā j a  tikai īss brīdis,  un  uz jū ras  pusi k lumpačoja j au na 
cerību pilnu bērneļu varza.  Un  atkal griezīgi kliedza putni,  atkal 
sas i ta  spā rnus  un pa galvu pa kaklu metās  lejup, un nu jau  vai rs 
nebi ja neviena paša  bruņurupucēna.

Sar l i ja  un daži v iņas  brāļi  un m āsas  pal ika smiltīs,  tā labad 
šis liktenis viņiem g ā ja  secen. Dažs  labs m ēģināja  izbāzt  de
gunu ārā,  bet, izbijies no spožās  d ienas  gaismas ,  žigli pas lēpās  
no jauna.  Kad metās  tumsa,  alkat īg ie putni  vēl pēdējoreiz p ā r lū 
koja kras tu  un a tgr iezās nakšņot  savās  l igzdās.  Tikai tad irde
nās  smilt is  pan d ā n p a lm u  pakājē  sakustē jā s  — un no tām iznira 
Sa r l i ja  un vēl pār is desmitu mazu bruņurupucēnu,  gatavi  drošs i r 
dīgi saga idī t  pi rmās  lielās br iesmas  savā dzīves ceļā.

Spar īgi  darbodamies  ar  v isām čet rām ai rķetnām, viņi rāpoja  
uz jūru.  Viņi i lgojās  tikt prom no smilt īm. Bi ja pietiekami tumšs,  
kaut  g an  — jo tuvāk bruņurupucēni  pierāpoja kras tam,  pret  kuru 
š ļācās  viļņi,  jo spožāk debesīs sāka  mirgot  zvaigznes  un zilgani 
vizmot  smiltis.

Taču visi līdz ūdenim netika.  Kad Sarl i jai  šķita,  ka ceļojums 
pa smilt īm jau  tuvojas  beigām,  l īpenajā tumsā pēkšņi viņai  pretī  
izslējās kāda radī juma spīles. Tas  bija liels krabis,  un tieši tādu 
mielas tu  viņš šeit sev lūkoja. Sarl i ja  acumirklī  pa rāvās  sāņus,  
un krabis  ar  vienu savu milzīgo spīli sa tvēra  v iņas  brāli ,  kurš  
nebi ja tik izveicīgs, bet ar  ot ru spīli sāka  tam plēst  nost  čaulu,  
s te igdamies ā t r āk  piekļūt  m a igaja i  gajai.

No tumsas  vēl iznira krabji  un naski s ag r āb a  citus b ruņuru 
pucēnus.  Daudzi  bruņurupuči  piedzimst  kropļi: daž am  ai rķetnas  
vietā ir tikai puns,  daž am  t rūkst  astes,  daž am  pakaļķetna pārāk



īsa;  un tādus  dzīvniekus krabj iem nav grūti  noķert.  Taču Sarl i ja ,  
kau t  arī  mazdrusciņ  saspaidī ta ,  tomēr bija vesela.  Un paga idam 
at ra dās  drošībā.  Sarl i ja  nokļuva līdz t īram,  ska id ram ūdenim un 
droši sāka  peldēt.

Pēc l ip īga jām smilt īm, pēc siltā nakts  gaisa  vēsais  jū ra s  ūdens 
pat īkami  a tsvaidzināja .  Beidzot  v iņa  a t rodas  tur,  kur  tai  lernts 
būt. Jū ra  ir v iņas  ī s tās  mājas .

Sar l i ja  v ienmērīgi  vēzēja garās ,  priekšējas a irķetnas  — uz 
augšu,  uz leju, uz augšu,  uz leju, bet īsās,  paka ļē jās  ķetnas  
neairējās ,  tās  viņai  bija s tūres  vietā. Sar l i ja  peldēja aizvien t ā 
lāk un tālāk,  viņai nebi ja nekādas  daļ as  p a r  daudzaj iem brāļiem



un māsām,  lai gan dažs  labs no viņiem a t ra dās  pavisam netālu.  
Sar i i ja  neieni ra zem ūdens,  bet peldēja vi rspusē.  Viņa tikai pel 
dēja,  pati  nezinādama,  kurp,  vi rs ūdeni  iegrimušā rifa, pr i ecāda
m ās  par  jebkuru j aunu izjūtu; taču beidzot Sar l i jas  pr iekšķetnas 
piekusa,  v iņa  aps tā j ā s  zem jū raszā lēm  apauguša  koraļļu izciļņa 
atpūsties  un aizmiga,  pakluso vi ļņu š ļakstu ieaijāta.

S A R L I J A  N I R S T  Z E M Ū D E N S
M E K L Ē T  P U S D I E N A S

Tris nakt is  pēc kā r ta s  bruņurupuču mazuļu  bari  rausās  ārā 
no smilša inās  slēptuves  un, tāpat  kā Sarl i ja ,  rāpoja  uz jūru.  
Daudzi  mazuļi  kri ta pa r  upuri  kai jām,  sultānvis t iņām,  gārņiem 
un ari  krabjiem,  tā ka Sarl ijai ,  kura bija pra tus i  izbēgt no savu 
biedru l ikteņa, ac īmredzot  piemita izcila bruņurupuča dotumi.

Arī  tu rp m āk a jā s  d ienās  gāj a  bojā ņe m azums  bruņurupuču 
mazuļu .  Kad tie peldēja zem a tkar en aj ām  zemūdens  karnīzēm un 
kora ļļu izciļņiem, lielās zivis, t ādas  kā a ter inas,  let rinas  un mor- 
vongas ,  metās  uz nela imīgajiem mazuļiem un, lai kā tie a t vai 
rī jās,  vienā mirklī  tos aprija,  pa t  apvalkus  nenorāvušas .  Viena 
tāda  zivs s tundā nori ja ne mazāk  kā t rī sdesmit  mazuļu.

Sar l i ja  visai  ātri  iegaumēja ,  ka j ā tu ra s  tālāk no izciļņiem, kas  
svērās pār  dziļajiem ūdeņiem. Viņa kļuva t ra m īga  vai arī  laidās 
prom, jūtot  p a t . v i s m a z ā k ā s  briesmas.  Drīz vien Sarl i ja  iemanī 
jās  uzmeklēt  peldošas  jūr as zāļ u  sa l iņas  un ta jā s  paslēpties.

Reiz Sar l i ja  un vēl pār is  desmitu mazo bruņurupucēnu p lun
čā jās  kora ļļu lagūnā,  kur noteiktās  s tun dās  lielie jū ra s  iemītnieki, 
tādi  kā a ter inas,  nekādi  nespēja iekļūt. Bēguma laikā purpursār t ie  
koraļļi ,  apjozdami lagūnu ar  zobainu biezokni, s a r g ā j a  b ru ņ u ru 
pučus no plēsoņām.  Smalkas  jūraszāles  l īgojās saules  caurspīdē- 
ta jā  ūdenī,  un s tarp  kaur i gl iemežu vākiem gluži kā mi lz īgas  
kr izantēmas bija izplaukušas divas  jū ra s  anemones.  Sud raba inas  
z ivt iņas  ar  ba l t ām un b rūnām  vai zi lām un zelta inam svī t rām 
šaud ī j ās  s tarp  mirdzošaj iem koraļļu zariem.

Šīs z ivt iņas  aizpeldēja jū ra s  dzelmē, bet bruņurupuči ,  ķetnas  
izplājuši ,  gulēja uz ūdens  un vai nu  bija aizmiguši ,  vai klusu 
un gausi  peldēja.  Sar l i ja  bieži mēdza atpūst ies,  nolikusi ga lvu uz 
kāda koraļļu paugur iņa .  Visdīvainākais  bija tas,  ka bruņurupuču 
mazuļ iem nemaz negr ibējās  ēst. Tiesa gan,  ja  viņi zinātu,  kālab,  
tad  nepavisam nebrīnītos.

Kamēr  bruņurupucēni  a t ra dās  olā, viņi neizlietoja visu dzel 
ten uma krā jumu,  taču pi rms izšķi lšanās  at l ikušais dzeltenums ie
sūcās viņu ķermenī.  Rau,  kāpēc p i rm ajā  laikā viņi ne juta  izsal-



kurnu! Tomēr bar ības  vielas,  ko mazuļ i ieguva no olas  dzelte
num a bija tik niecīgas,  ka pag a id ā m  viņiem bija ļoti grūt i  nirt.

P ai sum a laikā kora ļļu līcis kļuva pieejams dažnedažādiem 
briesmoņiem — un Sar l i ja  ar  saviem brā ļiem un m ās ām  drosmīgi  
devās  prom uz tumšaj iem jū ra s  p lašumiem meklēt jūraszāles ,  ku 
rās  iespējams paslēpties.

P a g ā j a  nedēļa,  un Sar l i ja  pēkšņi sa ju ta  izsalkumu.  Taču šī 
jaunā sa jū ta  paa s inā ja  v iņas  redzi. Viņa gulē ja  uz ūdens  v i rsm as  
un caur  skaidro,  t īro ūdeni raudzī jās  uz j ū r a s  dibenu. Sar l i jas  
lielās acis redzēja teicami,  un viņa atšķī ra  pat  krāsas .  Zem se
vis viņa pam an ī j a  kaut  ko sārtu.  Krāsa  bija pat īkama,  un S a r 
lija gribēja piepeldēt tuvāk. Viņa iegremdēja galvu,  sāka  spēcīgi 
airēties ar  priekšķetnām un a tgrūzties  a r  pakaļē jām.

Sar l i ja  milzīgi nopriecājās ,  ka tādā  kār tā  ienirusi dzi ļumā.  
Viņa vēl spēcīgāk sāka  darboties ar  ķetnām,  do dam ās tā sā r tā  
pr iekšmeta virzienā,  kas  viņai  tik ļoti bija iepaticies. Tas  bija 
kāds  no vienviru su g as  moluskiem. Sarl i ja  pieskārās  t am  ar 
priekšķetnu,  pa inēģinaja  iekost, taču tas izrādī jās  ciets, un S a r 
lija tikai vēl skaudrāk  sa ju ta  izsalkumu.

Tad viņa peldēja uz rožainu kora ļļu krūmu, kur spīdēja un 
vizēja sīki polipi un visvisādi  radījumi  ar  taustekļ iem.  Sava pi rmā 
zemūdens  ce ļojuma sa t rauk ta ,  Sar l i ja  gandr īz  iekoda sār ta jā  ko
rallī,  bet tas  bija ass  un durst īgs .  Sarl i ja  iebāza degunu jūras  
anemonē,  bet viņas galvu sāka  ku t ināt  ziedlapu dzelksnīši.  Tas  
nepav isam nepatika  Sarl ijai ,  viņa a tv irzī jās  un peldēja prom.

Bet nekā ēdama aizvien vēl nebija!
Garām laiski aizpeldēja p l akana zivs, zaļa un mirgojoša,  gluži 

kā sm a r a g d a  laterna.  Sar l i ja metās  zivij vi rsū — tā izlocījās un 
tikpat  slinki aizpeldēja tālāk.  Bruņurupucienī t i  pārņēm a īgnums:  
šī zivtele droši vien būtu bijusi l ieliska pusdienu maltīte.  Nez k ā 
dēļ gan līdz šim viņai  nebi ja gribēj ies ķert  t ādas  zivteles? Bei
dzot Sarl i ja  uzg rūdās  kaut  kam mīkstam,  tas  bija blīvs, elas tīgs 
un mīksts  korall is tumšza ļā  krāsā .  Taču Sar l i j as  mute  bija pavi
sam maziņa  un korall ī  iekost v iņa  nespēja.  Tad Sar l i ja  juta,  ka 
laiks ieelpot, v iņa  uzpeldēja augšā ,  iekampa svaigu  gaisu  un a t 
kal ienira dzi ļumā — tieši pie maigām,  sa rk a n īg ā m  jū ra szāl ēm  ar  
j a u n ā m  atvasēm.  Sarl i ja  paga rš o ja  atvases .  Burvīgas!

K O R A Ļ Ļ O S  Z E M Ū D E N S

Sarkan lū pa ina  Ietrina,  t inteszila,  ar  ugunīgi  sa rkanām  spu
rām,  acīm un rīkli, aši izšāvās no zemūdens rifa apakšas .  Un 
tūdaļ  pat  uzmutuļoja  sp i lg ta s  koraļļu k rā sas  zivtiņas,  kas  šausm ās



metās  uz v isām pusēm. Pār s t e i g tā  Ietrina uzreiz st rauj i  p a 
gr iezās un pa r  j aunu drā zās  vi rsū laupī jumam,  šoreiz mazai ,  
brūnsvī t ra inai  zivtelei. Zivt iņa a t jēdzās  un pas i ta  asti.  Rīkli a t 
pletusi,  kvēlojošām acīm Ietrina t rencās  zivij paka | ,  taču a izšāvās  
ga r ām  un nenoķēra,  t ikai uz mirkli piespieda to pie z i lganza ra inā  
kora ļļa atvases.  Zivs pamira ,  bet ba igā  briesmone, nolēmusi,  ka 
laupī jums aizgāj is  g a r  degunu, t raucās  tālāk.

Sarl i ja  to visu redzēja.  Viņa bija pas lēpusies  kupli saaugušo,  
mīksto koraļļu l īganajos  zaros,  un Ietrina nebija Sarl ijai  b īstama.  
Tagad  beidzot pienācis ī stais  brīdis. Aši izpeldējusi no pas lēp tu
ves, viņa iekodās piežmiegtajā,  uz sāniem guļošajā  zivī. Vēlreiz 
iekodās spurā .  Cieši ieķērās ta jā un vai rs  nelaida vaļā.

Sarl i jai  piebiedrojās vēl trīs bruņurupuču mazuļ i.  Letr inas ap 
dul l inā tā zivs tā arī  neatž irba.

Sar l i ja  ar  saviem t rim mal t ītes  biedriem sāka dzīres. Četratā 
viņiem bija vieglāk ēst. Zobu Sarl ijai ,  protams,  nebija,  taču žokļi 
bija stipri,  asi, bet rīkle — kā no kaula,  šķautņaina .  Ar  asa jiem 
žokļiem viņa cieši sa tvēra  zivi, tad a tg rū da  to no sevis ar priekšē
j ām  ķetnām un, tādā  veida norāvusi  kumosu,  to norija.  Citi b ru 
ņurupuči  arī cītīgi plēsa pa gaba l iņam,  un viņu resnās  mēles p a 
līdzēja šos gabalu s  norīt.

Kad zivs nogr ima l agūn as  dibenā,  bruņurupuči  tai sekoja.  
Viņi t ikpat  labi varē ja  ēst arī  zem ūdens.  Ja  mutē  iekļuva ūdens,  
to kā s trūklu izšļāca caur  degunu.  Brīdi pa brīdim bruņurupuči  
cits pēc cita uzpeldēja līdz l īmenim un, izšļākuši ūdens s t rūklu 
un ar  a tvēr tu rīkli ieelpojuši gaisu ,  atkal ienira dziļumā.

Dzīres tu rp ināj ās  tik ilgi, kamēr  no zivs pal ika vienīgi  k a u 
laina galva  un m ugur kaul s  ar  asām asakām.  Jaunie  bruņurupuči  
pameta  viņiem nevajadzīgo skeletu un devās  kat rs  uz savu p a 
slēptuvi.

Svī t ra inā  zivs Sarl i jai  bija iegaršojusies.  Tagad  viņa kat ru  
dienu nolūkoja sev upuri.  Dažreiz Sarl i jai  pašai  ar ī  izdevās no 
ķert zivi, bet šad  un tad v iņa dabūja  to, kuru bija aizkodusi un 
pēc tam pametusi  vai  nu ater ina,  vai s tavr ida.  Vienureiz Sarl i ja  
noķēra mazu krabi,  kad tas  peldēja jūrā,  bet citudien iecirtās ar 
žokļiem o ra nžā  vēzī vientuļniekā,  kad tas pūlējās  ielīst tukšā mo
luska čaulā.  Bieži vien Sar l i ia ar  degunu rakās  mīks ta jās  smilt īs  
un sadabū ja  pa garnelei .  Turklā t  Sarl i ja i  reizumis  pa t rā pī jā s  m a 
za jū ra s  ķemmīte:  tās  dēļ pa t iešām bija vēr ts  papūlēties,  jo, s a 
smalcinājusi  dzīvnieciņu ar saviem žokļiem, iekšā Sar l i ja  a t ra da  
sul īgu austeri.

Sar l i ja auga  lēni, taču pamat īgi .  Tri ju nedēļu laikā viņa bija 
pas tiepusies  tikai par  ceturtdaļcollu.  Bet pusgadā  viņas  b ruņas  
sasn iedza  četru collu garumu.



Ja  Sarl ijai  neizdevās  noķert  zivi vai  a t r as t  ga r š īg a s  j ū r a s z ā 
les, v iņa  pā rāk neraizējās,  jo, kaut  arī  ēdrnaņa s ag ā d ā ja  viņai 
baudu,  tomēr viņa var ē j a  pilnīgi iztikt bez pār t ikās  veselām die
nām  un pat  nedēļām.  Turpret ī  pieauguši bruņurupuči ,  kā Sarl i ja  
to uzzinā ja  vēlāk, spēj bez ēšanas  dzīvot pat  mēnešiem. Tomēr 
ša jā  dās na jā  jūrā,  kas  bija tik pārpilna visādu briesmu, toties ari  
dažādu  dzīvu radību,  reti kad nācās  gavēt.

Gandr īz  vai kat ra i  dzīvai būtnei Sar l i jas  vecumā,  ja tā mi
t inās uz sauszemes,  ir tēvs un māte,  kuri aprūpē  savus  bērnus,  
māca sadabū t  uzturu,  iepazīt  ienaidniekus  un glābt ies no tiem. 
Taču Sarl i jai  pa t  prā tā  nekad neienāca jautā jums ,  kur gan ir vi 
ņas  māte,  un  viņa  nekad nevaicāja  par  to saviem jauna j i em tuvi
niekiem. Tā viņa arī  nodzīvos ša jā  pasaulē,  nekad nesas tapusies  
ar  savu māti  — ja  nu vienīgi nejauši ,  un arī  tad nenojaut īs ,  ka 
tieši tā ir v iņas  māte.

Ritēja mēneši,  un Sar l i ja  kļuva ļoti skaista.  Milzum daudzās  
bruņu plātnī tes bija ta pušas  vēl brūnākas ,  vēl zel ta inākas ,  a r  
bāldzel tenām svī t rām savienojumu vietās.  Galvas  v i rspuse  tāda  
pati  kā mugura ,  bet kakls un ķetnas  — zilganzaļas .  Galvas  un 
ķetnu ādu klāja t īklveida rieviņas,  un šķita,  ka viņa ir p l an ku
maina  kā apžuvušas  smi lt i s mazās,  seklās lagūnās ,  kur  ūdens  gan  
uzplūst ,  gan  atplūst .

Tagad Sar l i ja uzreiz dūrās  acīs pat  spi lgtu krāsu pārpi lnajā  
koraļļu rifu pasaulē,  un tādēļ viņai  va jadzē ja  ievērot vēl lielāku 
piesardzību kā dažam labam bālpelēkam,  neievērojamam rad ī ju 
mam,  t ādam  kā skorpionzivij .

Sarl ijai  bija ausis,  taču tās  viņai  nekādi nepalīdzēja.  B r u ņ u 
rupuči ir kurli; nesam aksā jam ā  spēja dzirdēt  viņiem piemita sen
senos  laikos, bet tad viņi to zaudēja,  tomēr aus is tā arī  bija p a 
likušas.  Toties redze Sarl i jai  bija izcili skadra.  Viņa redzēja ne 
vien apveidus,  bet ari  atšķī ra pat  smalkākās  nokrā sas  un maz p a 
m azām iemācījās iepazīt daudzkrāsainos  dzīvos radī jumus  un au 
gus,  kas  mi ta v i sapkār t  jū ra s  dzīlēs.

Ilgu laiku Sar l i jai  va i rāk  pa r  visu pat ika koraļļi .  Dažreiz tie 
au g a  ļoti dziļi, taču caursp īd īga jā  ūdenī tie bija saska tāmi  tik 
skaidri ,  itin kā līdz tiem būtu tikai pār is pēdu.

Koraļļu bija mi lzums — rudzupuķu zili, zaraini ,  žuburaini  — , 
veseli meži. Koraļļi  koloniju polipu taustekļ i  raus t ī j ās  un dre
bēja,  l ikās — apkār t  viss  liesmo a r  aukstu  un spalgi  zilu liesmu. 
Sie koraļļi  pa tiešām bija kā liesmaini,  zili pirksti ,  un  to spi lg tums 
žilbināja.  Sarl i jai  pa t ika  nesteidzīgi  peldēt tiem apkārt ,  ļaujoties 
s t raumei .  Taču te bija vēl citu veidu un citu krāsu koraļļi  — un 
to bija mi lzum daudz.

Sinepju k rā sas  un dzelteni,  sm aragd za ļ i  un pelēki, gaiši



violeti un sārti ,  sarkani ,  blāvi brūndzel teni  un  pelēkzaļi.  Bija ari  
maigi  kā mikli mat i — bālā krā sā  — , s tarp tiem s lēpās sīki, balti 
krabji ,  Sa r l i ja  tos sameklē ja  un veicīgi nori ja.  Citi mīksti .  Vēl 
citi cieti un  t rausl i .  Tie visi ļoti lielā daudzumā mit inājās  jūras  
dibenā,  izskat īdamies  pēc puķēm un lapam,  te mežģīņot i,  te līdzi
nādamies  p la kanam  sūklim, elast īgi  kā govs tesmenis  un staipīgi  
kā gumija .  Te bija arī  apaļi  koraļļi ,  gluži kā kniepadatu spilven
tiņi, un daudzkrāsaini ,  a r  spi lgtiem raibumiem,  itin kā g leznotāja 
palete,  un no vienas  v ie tas šķautnaini  un rievaini kā smadzenes,  
vēdekļveidīgi un cauruļaini .

Br īnu mjaukās  koraļļu kolonijas  l īdzinājās rūpīgi  koptam d ā r 
zam, kas pilns puķu, kaktusu un krūmu.  Daži koraļļi  bija cieši sa- 
vijušies ar saviem kaimiņiem,  tomēr tos nenomāca un tiem ne t ra u 
cēja,  citi au g a  kupli un brīvi. Bet pēkšņi pie rifa malas  tie visi 
t ap a  neredzami ,  iegrima tumšza ļa jā  dzelmē — nozuda skat ienam,  
tomēr j ū rā  palika.

Nav  nekāds  brīnums, ka Sarl i jai  pat ika peldēt zem ūdens  pa 
kora ļļu dārziem,  turklā t  gar š īgo ūdens  augu  šeit bija papi lnam.  
Tomēr pat  šī br īnumainā  krāsu  valst ība maz pam azām  sāka g a r 
laikot Sarl iju.  Viņa izjuta nemieru.

LI ELĀ B A R J E R U  RI FA HA I Z I V S

Ar visu savu būtni Sarl i ja  alka piedzīvojumu, i lgojās doties 
tālā,  a izraujošā  ce ļojumā un ta jā  pā rb audī t  savus  spēkus un iz
turību.

Sar l i ja  bija ap gadu  veca, un, rēķinot pēc m u g u ra s  bruņām,  
v iņas  ķermeņa g a r u m s  sasniedza  jau  as toņas  collas.  Sar l i ja  bija 
enerģi jas  pārpilna,  un viņas  spēki p ieņēmās no dienas  dienā. Il
gus  mēnešus  Sar l i ja bija uzturējusies  dziļajā,  zi lajā caurtekā,  
dienvidu pusē  t am  koraļļu rifam, kur viņa bija nākusi  pasaulē.  
Tagad  viņai iegribējās padzīvot  pie Lielā bar jeru  rifa. Sarl i ja  ne 
vienu reizi vien bija redzējusi ,  kā no turienes a tgr iežas  p ieau
gušie bruņurupuči .

Sarl i jai  va jadzēja  nopeldēt  t r ī sdesmit  vai  če trdesmit jūdžu — 
j a u n a m  bruņurupucim tāds  a t t ā lum s nav nekāda nieka lieta. T a 
ču viņai nekur nebi ja jās teidzas:  tā laba d  jau  viņa gribēja izbau
dīt kat ru  laika sprīdi.

Un kādā  jaukā,  saules  zelt ī tā dienā Sar l i ja  beidzot devās 
ceļā — uz bezgalīgo zilgmi, turp,  kur pletās  Klusais okeāns.  Un 
viņa peldēja bez atelpas  g a r a s  s tundas.

Otrā  dienā Sarl i ja  vai rs  tā nes teidzās ,  pa ceļam meklēdama 
ēdamās jūraszāles .  Reizumis v iņa  peldēja zem ūdens  un bridi pa



brīdim uznira  ieelpot svaigu gaisu;  bez šaubām,  ja nebūtu jāveic 
ceļojums, kas  pras ī ja  daudz spēka,  Sarl i ja  būtu varējus i  peldēt 
zem ūdens  kaut  vai  s tundu.

Ilgi peldēja Sar l i ja pa dzi ļaj iem ūdeņiem un nekur zem sevis 
neredzēja  ne zīmes no tik p ieras ta j iem koraļļiem. Kur vien ve
ries — uz visām pusēm tikai jū ra  un debesis,  tuksnes īga ,  v ien
muļa un dīvaina pasaule.  Odens  šeit bija tumši  zils, un ta jā  s lē
pās  visādi briesmoņi.

Trešajā  dienā Sar l i jai  ga rām  aizpeldēja g igan t i ska  ra ja  — 
plakana,  t r ī sšķau tņaina  zivs, desmitiem reižu lielāka par  Sarl iju.  
Pēc paskata  baismīgs radījums,  taču ne par ak  bīs tams viņai,  bet 
Sarl i ja  to nezināja.  Cetur ta jā  dienā,  kad Sarl i ja  laiski šūpojās  
viļņos, v iņa  piepeši izbrīnā pamanī j a ,  ka jūdzi  no viņas  gai sā  
uzšau ja s  varena  ūdens  s trūkla.

Bet aiz šīs s t rūklas  uz augšu pas lē jās  kāda dzīvnieka g ig an t i s 
kais ķermenis un lai pašā brīdi atkal  par  jaunu iegāzās  jūrā ,  un 
no šīs vietas  uz v isām pusēm sāka velties augst i  viļņi. Sar l i ja  no 
sprieda,  ka tas droši vien ir valis.  Svešais  radī jums atkal  un a t 
kal  palēcās  augšup,  aizvien augs tāk  un augstāk ,  tad smag i  zvē
lās ūdenī,  bet Sar l i ja  uz viņu noraudz ī j ās  pa gabalu.

Piekta jā  dienā ga rām  Sarl i jai  papeldēja divas mi lzenīgas  zi
vis, pre tīgas,  ar  lielām, p lēsonīgām rīklēm. Reizēm man ī j a  arī  pie
augu šus  bruņurupučus ,  tie peldēja daudz ā t r āk  par  Sarli ju.

Taču vi s in teresantākais  skats  viņai a tk lā jās  ses ta jā  dienā. Tas  
gadi jās  seklākos ūdeņos.  Te gan ī j ās  bars jū ra s  govju; tās  jaut r i  
lēkāja ārā  no ūdens,  dažas  no tam ar  peldķetnām bija piespiedu
šas  pie sevis bērneļus.

Beidzot tā lumā,  tur,  kur tumšais  jū ra s  zi lums sa s topas  ar  
skaidro  debess zilgmi,  Sar l i ja ieraudzī ja augs tu  un s tāvu koraļļu 
klinti. Sī klints gluži kā sargkare ivis  uzraudz ī j a  horizontu.  Bet 
pēc tam Sar l i ja  p am an ī ja  vēl tādu pašu klinti un vēl, un vēl. Tie 
bija šausmīgi  lieli tumšbrūni  klinšu gabali ,  kurus  bija a t rā vušas  
t ra kas  v iesuļvētras no galvenā bar jeru  rifa un sas lē jušas  s t āvus  
uz a tmirušu koraļļu pamata .

Sar l i ja  devās  uz vienu tādu sas lējušos  atlūzni.  Tagad,  kad 
ga ra i s  ceļojums tuvojās  beigām,  viņu pār ņēm a sa t ra uk um s  un 
ziņkāre.  Nu jau  priekšā tapa  redzama šaura ,  bal ta k ras ta  viļņu 
līnija. Sarl i ja  tikai_ peldēja un peldēja,  bet jū ra  kļuva aizvien sek
lāka un seklāka.  Ūdens krā sa  nomain ī jā s  no tumšzi las  uz tumši  
zaļu.  Tad kļuva vēl ga išāka ,  pēc tam dzeltenīga.

Varenie,  apaļie kora ļļu torņi  pacēlās  no paša  jū ra s  dibena,  
un,  kaut  arī  līdz turienei bija visai  tālu,  caur  br īnumskaidro  ūdeni 
Sarl i ja  saska t ī j a  to tik labi, itin kā tas  būtu apga ismots  ar  nere
dzamiem gaismekļiem.



Kad Klusā okeāna gar ie viļņi a t dū rā s  rifa bastionos,  kas  bija 
izvirzīti uz priekšu, bangu jos la kļuva pla tāka  un garāka .  Bet 
aiz bastioniem, s tarp  bangotn i  un Sarl iju,  bija klusu un mierīgi.  
Kad Sar l i ja  aizpeldēja līdz koraļļu s tabam,  tas a t ra dās  jau  g a n 
drīz sausum ā:  bija sācies bēgums.

Sarl i ja  a tp ūt as  kaut  kādās  jūraszālēs  un tad  devās pār i  rifam.
Tik ilgi v iņa bija redzējusi  zem sevis tikai dziļu tumsu,  ka 

mi lz īgais lērums dzīvo un daudzkrāsa ino  radī jumu, kas tekalēja 
pa sm ilš a ina jām zemes s trēlēm un pārakmeņo ta j iem koraļļiem, 
Sar l i ju  gal īgi  pārsteidza.

Rau, jū ra s  zirneklis,  pūlēdamies  apgr iezt ies uz koraļļu a t l a u 
žas,  pabāza  galvu un kāju ar  s a rkanbrū nu  nagu,  un turpat ,  rau,  
s ta ip īdams lielo, p lakano apakšdaļu ,  kāds  bar jeru rifu gliemezis 
lēnītēm vilka pa  smilt īm savu glumo,  ieapaļo, kā melone gareno 
gliemežnīcu.

No savi ļņotā ūdens  spurojās  jū ra s  eža adatas ,  un, gozēdamies  
saulē,  gluži kā prāvi moluski,  koraļļu v an n ā  gulēja laiski izstiepu
šies t repangi .  Sarl i ja  aiz z iņkāres  gribēja doties pie kāda  no tiem, 
bet tūdaļ  viņai  pretī  pa šāvās  kušķītis lipīgu, bal tu pavedienu.  
Sar l i ja  izvairījās,  bet t repa ngs  drīz vien pats  sap inās  savos  lipī
ga jos  tīklos.

Kāds a izskāra  Sar l i jas  pakaļķetnu.  Viņa mudīgi  pagr iezās  un 
aci pret aci s a s tapās  ar  kadu j aunu bruņurupuci ,  kas  bija g a n 
drīz t ikpat  liels kā v iņa  pati.  Bet tas  taču Seppus,  viens no viņas  
brāļiem. Sar l i ja  nebi ja to redzējusi  kopš ag r a s  bērnības.  Tātad  
Seppus  arī atpeldējis šurp,  uz šo tālo rifu.

Seppus  nopriecājās pa r  sas tap šanos  un gribēja izrādīt  māsai  
Lielā bar jeru rifa skais tumu. Taču viņi pamanī j a ,  ka pa gabalu ,  
kur  ūdens dzijāks, sacēlies saz in kāds  d īvains  ņurdzis.

Daži p ieauguši  bruņurupuči  t raucās  prom pa galvu pa kaklu, 
visā spēkā a irēdamies  ar  ķetnām.  Gan Sarl ijai ,  g an  Seppum pie
sardzību uzveica ziņkāre,  un  viņi sāka  peldēt uz ņudzekļa pusi. 
Taču tā bija kļūda.

Traci bija sacēlis bars  r i j īgo t īģerhaizivju.  Smalkā  oža bija 
atvedusi haizivis pie rifa, kur divdesmit pieci lieli bruņurupuči  
nesteidzīgi,  t īksmīgi mielojas a r  jūraszālēm.  Bai les kā elektriskā 
s t rava  cauru rba  dzīvniekus. Vienā mirklī  viņi ienira dziļumā. 
Taču zobainās  haizivis v iņus  panāca.  Haizivis slikti redz, toties 
lieliski saož upuri.  S t rauj i  apsviedušās , viņas,  zibenīgi šķelda
mas  ūdeni,  dzinās  pakaļ  bruņurupučiem.

Un nu jau  ba ra  vadone brā zās  v i rsū  ap sešs imt  mārciņu s m a 
gam  bruņurupucim.  Tas  metās  sāņus,  nira,  izgrozī jās.  Bet, lai kā 
bruņurupucis  pūlējās,  tas  nekādi nespēja  mēroties ā t rum ā un 
veiklība ar  haizivi.  Kā balta uguns  nospīdēja trīs r indas  baigu



zobu, iccirtās dzīvniekam pakaļķclnā  un acumirklī  lo norāva.  B ru 
ņurupucis  nāves mokās nira dziļāk. Taču haizivs,  ierijusi ķetnu, 
devās pakaļ.  Ieķērās ar  zobiem bruņās .  Tās tomēr bija st ipras,  
un haizivij  tik vien izdevās  kā ar  zobiem ielauzt vienu no malē
jām bruņu plātnēm.  Tad haizivs  iekodās o t rā  ķetnā un norāva 
arī  to.

Bruņurupuči  ienira un izklīda kur kurais.
N a b ag a  Sarl i ja j au  sapra ta ,  cik muļķīgi  bija te bāzt  savu de

gunu. Milzīgā plēsone teju, teju jau  metās  uz viņu.  Sarl i ja  iz
misīgi  sāka  airēties ar  ķetnām.  P a r  laimi, viņu izglāba tas,  ka 
v iņa  bija vēl tik maza:  nāves bailēs ga r ām  drāzās  sm ag s  pi eaugu
šais  bruņurupucis,  un  haizivs pagr iezusies  s teidzās pakaļ  lielā
kam medī jumam.

Sar l i ja  pacēlās vi rs ūdens  l īmeņa ieelpot gaisu ,  pēc tam atkal 
ienira.  Un tūdaļ  apgāzās  uz m u g u ra s  — ga rām  aizzibēja p ā r 
biedētu makreļu  bars,  ku rām pakaļ dzinās  haizivs.  Dažas  bija 
veselas,  ci tām sānos rēgojās  brūces. Dažas  gal īgā  nespēkā a p 
vēlās,  un haizivs vienā rāvienā tās  aprija.  Sar l i ja  a tguv ās  un 
metās  sāņus .  Viņa iebrāzās  kuplā ūdens  augu krūmājā ,  un iz rā 
dījās,  ka tur s lēpjas ari  Seppus.  Briesmas  pār la is t  viņi nolēma 
ša jā  biezoknī.

Haizivis nozuda t ikpat  pēkšņi,  kā bija uzklīdušas .  Daži  b ru 
ņurupuči  bija pagalam,  daži pašlaik  nobeidzās,  daži uzreiz pat  
t r ī s  ķetnas  bija zaudējuš i,  dažs — asti,  dažs  — pusi ga lvas.  
Odens  krāsojās  s a rkans  no asinīm.  Sešus d iezgan prāvus  b ru ņ u 
rupučus  haizivis bija apr i jušas  pilnīgi  — ar v isām bruņām.  Kad 
Sar l i ja  izlīda no ūdenszāļu  meža,  viņa piepeši sa ju ta  skaudras  
sāpes.  Sāpēja  viena no priekšējām ai rķetnām.  Tai bija a tkosts 
neliels gabals .  Haizivs,  ga r ām  trencoties,  droši vien bija viņu 
ievainojusi,  bet  Sarl i ja  š ausm īga jā s  bailēs nekā nebi ja manī jus i.  
Un t ag ad  brūce sāka sāpēt.

Sar l i ja  paberzēja ķetnu pie jūraszālēm,  pēc tam pie p ā r a k 
meņotaj iem koraļļ iem, bet sāpes ner imās .  Šī zīme viņai t ag ad  
paliks uz visiem laikiem.

Gā ja  nedēļas.  Seppus  parādī ja  Sarl i jai  tik daudz visādu j a u 
kumu un viņai viss tā patika,  ka v iņa  nolēma te palikt.  S tarp  
j ū r a s  anemonēm nekust īgi  gulē ja  zilas un s a rk a n as  jū ra s  zv a ig 
znes. Mazas ,  nekai t īgas  suņu haizivis ar  cietu, lāsa inu ādu kau t 
r īgi  slēpa galvu šau r ās  plaisās.  Te dzīvoja arī  moluski; milzīgo, 
a tvēr to gl iemežnīcu vāki dažiem bija gaišzaļi,  dažiem brūni l ās u
maini,  bet a t r a d ās  ar ī  gaišzili ,  vizmojoši  — kā taur iņu  spārni.

Kad Sar l i j a  un Seppus peldēja virs rifa, sm ag ās  gliemežnīcas 
cita pēc ci tas  augs tu  izšļāca s t rūklu ūdens  un aizci rta vākus.  
Viena gl iemežnīca pal ika atvēr ta.  Sar l i ja  ziņkāri  aplūkoja tās



zaļraibo vi rspusi ,  pēc tam ieskat ījās  s tarp vākiem. Un jau  gr as ī 
j ā s  bāzt  tur  iekšā ķetnu,  kad pēkšņi — klakt! — vāki nikni s a 
cirtās.

Citā l agūn ā — dziļāk — viņiem ceļā pat rāp ī jā s  s ar kanā skor- 
pena;  v iņa peldēja lēnām, cienīgi, v iņas  p la tās  spuras  bija kā 
nosētas  dzelkšņiem. Divas  saulē snaudo šas  dzeloņainās  ra ja s  a t 
modās  un s teigšus  nozuda dzelmē. Un tad  uz koraļļu paug ur a  
Sar l i ja ieraudzī ja pavisam dīvainu radī jumu — tādu viņa vēl 
nekad nebi ja sas tapusi .

Svešais radī jums gulēja  uz koraļļu klints: acis v iņam bija 
kā lielas pogas  ar  šauru ,  melnu redzokļa spraudziņu,  divi gari,  
gļotaini  taustekļ i bija piesūkušies pie kl ints ar  diskveida piesū
cekņiem, bet vēl seši apvi juš ies  paša  ķermenim;  gluži kā uzpū 
ties, ļengans  vēders  tas  pacēlās  un atšļuka,  briesmonim elpojot 
un miegā redzot  kaut  kādus  pre tīgus  sapņus .  Tas bija astoņkāj is.  
Sa r l i ja  un Seppus  aizpeldēja ga rām.  Tapat  rīkojās arī  mazās,  
ra ibās  zivtiņas.

Sarl i jai  pat ika  skatīties,  kā zivis r i ņķodamas  zīdaini un  s u d 
raboti  laistās,  kā šaudās  augšup  un lejup, kā a izdrāžas  garām,  
izlokās, planē,  as tes  vēdinādamas,  izveicīgi a i r ēdam ās  ar spu
rām,  izvelbtās acis grozīdamas.  Viņu zaigojošie augumi mirdzēja  
un vizmoja,  pa t  maķenī t  pakust inot  asti,  kas  kalpoja v iņām par  
stūri .  Šķita,  ka dažas  no viņām pašas  izstaroja gaismu gluži kā 
spožas  la terniņas  — maigi gaišzi las,  sarkanas ,  dzeltenas,  s u d 
rabainas .

Pa  i rdeno l agūnas  dibenu manīgi  skra id ī ja  krabji ,  apšķiez- 
dami  sevi ar  s l ap ja jām smilt īm. Katru dienu Sar l i ja  redzēja kaut  
ko j aunu  un  negaidī tu .  Bet, kad sākās paisums, ūdens  pārklā ja  
aszobaino rifu, un  tad j au  nekas  vai rs  nebi ja s a sk a tā m s  bezgalīgā 
okeāna klaidā.

P Ē K Š Ņ I  P Ā R S T E I G T A

P a g ā j a  trī s gadi.  Sar l i jas  dzīvē šai laikā daudz kas  bija a t 
gadījies.  Sen jau  bija pazudis  Seppus,  laikam taču nokļuvis ha i 
zivs zobos. Neveicās  viņam.  Bet ar  Sarl i ju bija tā: jo vecāka 
viņa kļuva, jo mazāk  bīstami  t apa  v iņas daudzie ienaidnieki,  bet 
t a s  varbū t  viņai  t ikai tā likās.

T agad  Sar l i ja bija gandr īz  divas pēdas gara .  R ag a  plātnes,  
kas  k lāja  v i rsē jās  kaula  bruņas ,  bija k ļuvušas  tu m šākas  un pats  
kauls  tapis  daudz s t iprāks  un cietāks. Viņas  ķermeņa apakšdaļu  
klāja ot rs plats  vai rogs ,  un  s tarp  t iem abiem izvirzījās galva  un



ķetnas.  Reti kādam no okeāna dzīļu iemītniekiem ra dās  vēlēšanās 
uzbrukt radī jumam,  kurš  iekalts t ādās  n esa la užam ās  bruņas .

Nu jau  Sarl ijai  va i rs  nega ršo ja  zivis, un t ag ad  viņa deva 
priekšroku jū raszāļu  maigaj iem, j aunaj iem  dzinumiem,  kas  auga  
g a r  dažnedažādo rifu malām.

Trijos gados Sarl i ja  bija daudz ceļojusi. Dažureiz iepeldēja 
a tk lā tā  jūrā ,  kur jūdzēm tālu nem an ī ja  ne zemes strēlīti,  ne 
koraļļu izcilni. Dažureiz viņa peldēja g a r  Lielo koraļļu rifu. D a žu
reiz paviesojās  savā dzimtajā  sēklī. Dažureiz peldēja dzi ļajās 
caur tekās ,  aiz kurām vīdēja citas nep azī s t am as  sa las ;  kalnainas ,  
a r  mežu ap augušas  — tās  gandr īz  s tāvus  slējās virs piekrastes 
smi lšu jos las  un koraļļu rifiem.

Kad Sar l i ja kļuva če trus  gadu s  veca, viņai  pi rmo reizi p a g a 
dī jās  s a s t ap t  radī jumu, kas  nemaz nebi ja l īdzīgs visiem tiem, 
kurus  bija redzējusi  a g r āk  kora ļļu jūrās .  Tā bija ba iga  s a s t ap 
šanās ,  nekas  drausmīgāks  vēl nekad nebi ja gadī jies  Sar l i jas  mūžā,  
un  tas  not ika uz koraļļu sa la s  v a sa ra s  nogalē.

Sajā  sēklī dzīvoja tikai putni un j ū r a s  iemītnieki, v ismaz tā 
bija domājus i  Sar l i ja.  Bruņurupučiem pat īk saulē pasildīties — 
ne pār āk  ilgi, bet ar  mēru — , tas  noder  viņu veselībai,  un dažiem 
bruņurupučiem jau  bija kļuvis par  paradum u rāmās,  s i l tās dienās 
izrāpties krastā,  t īksmināt ies  saulē un pa sna us t  pašā ūdensinalā.  
Reizēm viņus  uzmodināja  paisums, bet šad  un tad  piepeši a t s k a 
nēja t r auks mains  vēt rasputna ,  zī riņa vai kai jas  kliedziens — un 
bruņurupuči ,  cik vien ātri spēja,  metās  jūrā.

Taču ta jā  ne la imīgajā  dienā Sar l i ja  tika pēkšņi pārsteigta.
Viņa snau da un kaut  ko sapņoja,  kad pēkšņi sa ju ta  uz m u g u 

ras  kādu smagumu.  Sar l i ja  pamodās  vienā mirklī  un  t rauksmīgi  
steidzās uz jūru.  Taču šodien viņa a t ra dās  no ūdens t ā lāk  nekā 
paras ti .  Bet muguru,  tieši pašā vidū, spieda kaut  kas  ļoti smags .  
Turklā t  kaut  kas žņaudza vi rsējo bruņu vai rogu no sāniem.

Beidzot  Sar l i ja  ieraudzī ja,  kas  notiek. Visur s lā ja  divkājaini  
radī jumi ,  smējās ,  sa ru nā jā s ,  mundr i  k laigāja.  Dažiem miesa bija 
tumša,  tikai daļēji  ap seg ta  ar  saz in  ko duļķaini zaļu, bet citiem 
ķermeņi bija gludi,  sārti ,  bez kādiem spi lgtiem apsegiem.  Visi 
viņi skra idelē ja no vienas  vietas uz otru,  b ļaus t ī jās  un rādī ja  ar  
pirkstiem uz Sarl iju,  kura  s t rauj iem rāvieniem virzī jās  uz jūru.

Blakus  Sarl ijai  uz ūdeni  s teidzās vēl viens bruņurupucis .  Tam 
uz m u g u ra s  cieši bija uzsēdies tumšāda ins ,  d ivkāja ins  radī jums,  
kāja s  sakrustoj is  un a r  rokām ieķēries bruņās .  Tāds  pat  nezvērs  
droši vien sēž ar ī  viņai  pašai  uz mugu ra s ,  Sarl i jai  ienāca prātā.

Tūr is tu kompāni ja  bija izkāpusi kras tā  no ekskursantu  kutera,  
kas  noenkurots  šūpojās  netā lu no krasta .  V iz ināšanās  uz b ru ņu
rupučiem sēdot,  s tāvus , tupot  uz ceļgaliem, — tādiem tūrist iem



t a s  skai tās  sports.  Vienkārša pada r īš ana :  lec tik bruņurupucim 
m u g u rā  un drāz  uz jūru.

Sarl i ju  s ag r āb a  šausmas.  Visā spēkā a i r ēdamās  ar ķetnām pa 
smilt īm, v iņa  rāvieniem virzī jās  uz priekšu. Katrā  ziņā v a j ag  tikt 
va ļā  no šīs br iesmonīgās  nas tas!

Rau, v iņa  jau  pie pašas  malas ,  ķe tnas  j au  pieskaras  ūdenim! 
Kaut  tikai  varē tu  ienirt  — tad  viņa nomet īs no sevis d ivkājaino 
šausmoni! Taču t ag ad  viņas  galva  neatla id īgi  t ika vilkta atpakaļ.  
Nomet ies ceļgalos  viņai uz mugura s ,  a r  abām rokām ieķēries 
bruņu priekšējā malā,  cilvēks ar  visu augum u rā vās  a tpakaļ ,  un 
Sarl ijai  gribot  negr ibot va jadzē ja  atliekt galvu.

Lai ar ī  kā Sar l i ja  pūlējās,  viņa nespēja nolais t  galvu un 
ienirt,  va jadzēja  peldēt  virspusē.  Viņa aizpeldēja tālu,  gandr īz  
vai l īdz l ag ū n as  vidum,  kad piepeši cilvēks iebļāvies nogāz ās  
uz sāniem, v iņa  rokas a t la idās  un viņš  ievēlās ūdenī.

J u zd am a  sevi atbrīvotu,  Sar l i ja spērās  uz priekšu, ienira un 
acumirklī  a t r a d ās  jū ra s  dibenā.

Nedēļu,  bet va rb ūt  pat  divas  Sar l i ja  turē jā s  t ā lāk  no smilšu 
sēkļiem. T ag a d  viņa sauļo jās  uz viļņiem — atguls tas ,  izstiepj 
ķe tnas  un snauž.  Taču šeit  bija grūt i  izsargāt ies  no l ielajām 
haizivīm, un pienāca diena, kad Sar l i ja atkal  sadūšojās  izkāpt 
uz sēkļa kora ļļu salā.  Sākās  paisums.  Vienīgi augs t s  paisums 
spēja pārnes t  viņu pāri  rifam.

Diena p ag ā ja  klusi un mierīgi,  nākam ā  tāpat ,  un  Sar l i ja  no
mier inājās .  Bet nomierināt ies  nebi ja ī stā reize: ša j ā  laikā sa lās  
pilns ar  tūrist iem,  briesmas arī  ša j ā  reizē Sarl i ju pārs te idza  
piepeši.

Sar l i ja  snauduļoja  saulē un pēkšņi saju ta ,  ka viņu velk divas  
rokas,  pūlas  apvelt.  Sar l i ja  si rdīgi  a tg a iņ ā jā s  ar  ķetnām,  taču 
roku tvēriens bija ciešs, va ļā  nelaidās .  Tās a t rā va  Sarl iju no ze
mes aiz viena sān a  un grūda.  Acu priekšā viss sagriezās .

Ar dobju troksni  Sar l i ja  smagi  nokri ta uz m u g u ra s  s ausa jā s  
smiltīs.  Ķetnas  a irē jās  pa gaisu,  neatrodot  atbalsta,  galva  pacē
lās  un atkal  a tkri ta.  Visa pasaule  bija ar  kā jām  gaisā.  Bet viņa ' 
pati bija kļuvusi pilnīgi bezpal īdzīga.

Pār i  Sar l i jai  rēgojās  zilais debesu jums. Apkārt  s tāvēja  cil
vēki un ziņkāri  vēroja,  kā viņa ķepurojas  ar  ķetnām.  Šķita,  cil
vēki ju tā s  visai apmier ināti ,  ka apgāzuši  viņu.

— Darī ts ,  puiši, apgāzām!
— Bet ko tālāk?
— Žēl, šeit tuvu mā nav  konservu rūpnīcas .  Ci tādi  mēs tiktu 

pie naudiņas .  Rau, cik daudz milzenīgu bruņurupuču,  tikai saķer 
kādu,  apg āzt  nav liela māka!



— Veikli i z d o m ā t s . . .  Iesim, puiši,  laiks atgriezt ies  uz ku 
tera!

Un, maķenī t  pavi lcinājušies,  visi t r ī s  bezrūpīgi  gā j a  prom. 
Sar l i ju viņi jau  bija aizmirsuši .  Viņiem bija maz  bēdas,  ka a t 
s tā ja  bruņurupučiem uz m u g u ra s  guļošu,  aug s tāk  par  paisuma 
līmeni.

Sarl i jai  sākās  nežēlīgas  ciešanas.

CIKLONS,  KAS PAVEICA BRĪNUMU

Sarl i ja  zvalst ī jās  uz m u g u ra s  g an  vienādi,  gan  otrādi,  sabl ī 
vēdama zem sevis s au sās  smilt is.  Viņa spēcīgi s i tās  ar  priekšē
j ā m  ķetnām pa krūšu vai rogu.  Taču uz m u g u ra s  a p g āz tam  b ru 
ņurupucim nav  cerību uz glābiņu.

Kad Sar l i jas  acis bija p ieradušas  pie apvāztās  pasaules,  viņa 
saredzēja  r indām augošās  p a n d ā n p a lm as  ar  šķeltnainām, kā a s 
mens  asām lapām,  kas  pletās  kā vēdekļi.  Sar l i ja  redzēja arī  m i r 
gojošās ,  l īdz pašai  zemei kuplojošās  kazuar īnas .  Zeme ap Sarl i ju  
bija kā nosēta ar  savī tuš iem ūdens  augiem,  zāļu saknēm,  bojā 
gāj uš u  gliemežu vākiem un koraļļu drumslām.  Kras ts  līdz t u m š 
zi lajiem lagūnas  ūdeņiem bija nolaidens.  Sar l i jas  acis īpaši  k a 
vējās pie šī zi luma:  jū ra s  dzelme taču ir v isdrošākais  b r u ņ u 
rupuču patvērums.

Bet t a g a d . . .  sa t r iektā Sar l i ja  piepeši ap jau ta  ko šausmīgu.  
Dzīvinošais zi lums paš laik a t r ad ās  tā lāk  nekā tai brīdī, kad viņa 
iznāca kras tā ,  daudz tālāk.  Ūdens  bija atkāpies,  un s t arp  S a r 
liju un jūru  pletās  bezveida pelēka koraļļu lūžņu josla,  tā rifa 
daļa,  kuru v iņa  bija pārpeldējus i  ceļā uz šejieni.

Saule  laidās  uz rietu, pārplūdinot  salu ar  sarkani  zeltotām 
ga i sm as  strēlēm, ž i lbināja acis Sarl ijai ,  iededza kars tu  l iesmu 
plaša jos  smi lšājos,  un  kat rs  smi lšu g ra ud iņš  la is t ī jās  un dzi rk
stīja.

P a m a z ā m  saule nozuda aiz tā lās  cietzemes kalniem. Pu tnu  
bar i  aizla idās uz naktsguļu .  Smilša inais  sēklis iegrima tumsā.  
Tālajā,  tu m ša jā  debesu kupolā iedzalkst ī jās  zvaigznes .

Pēc  tam uzlēca mēness  — spoži spīdoša bumba gluži kā jū ra s  
sūklis —, okeāna ūdeņi laiski sāka  velties a tpakaļceļā  — uz pie
krasti! Taču Sarl i ja  jopro jām  gulēja uz m u g u ra s  — izmisīgi 
m ā ja  ar pakaļķetnām,  s ita ar  priekšējām pa krūšu vai rogu,  visiem 
spēkiem pūlējās  apgriezties,  bet t ikai zvals t ī jās  no sāna  uz sānu.  
Sar l i ja  bija pā rāk smaga,  tā laba d  viņai nekādi  neizdevās  a p 
griezties.

Rau, paisums tuvojās,  ūdens  jau  apsedza  pelēko koraļļu joslu,



aizvēlās  līdz smilšu sēklim putodams,  vērpetēs  griezdamies,  tuvo
j ā s  Sarli jai .  Un bruņurupucienē  no j au n a  uzvirmoja cerība. Odens  
viņu apņems — un viņa aizpeldēs no ši nolādētā sēkļa. Taču div
kājain ie  bija zinājuši ,  ko dara :  viņi ap g āza  Sar l i ju  uz m ugura s  
tur ,  kur paisums nesniedzas , pat  v isaugs tāk ais  paisums, kāds  
mēdz būt p i lnmēness  laikā. Kur nu! Smilt is  Sarl ijai  v i sapkār t  tā 
ar ī  palika sausas ,  un  maigie,  vēsie ūdeņi a tkal  sāka  velties 
atpakaļ .

Nākamā dienā notika tas  pats.  Saule  svelmēja pi lnā spēkā, 
nežēlīgie s tari  dedzināja  Sar l i jas  nea iz sargā to  ķermeni,  ži lbināja 
acis. Viņas ķetnas  nespēcīgi  nokārās  un tikai reizi pa reizei si tās 
pie krūšu vai roga.  Un diena atkal  beidzot pārvēr tās  naktī .

Treša jā  dienā bija pavisam grūt i  elpot, lai gan  saule slēpās 
aiz mākoņiem.

Plēsīgie putni  priecīgā sa t ra ukumā r iņķoja ap Sarl iju,  sp a l 
giem, griezīgiem kliedzieniem sauca  d ra u g u s  un draudzenes ,  ne
paciet īgi  ga idīdami  brīdi,  kad beidzot varēs  mesties uz mirušā  
bruņurupuča ķermeni.  Kaut  ar ī  Sar l i ja bija zaudējus i  pēdējās  
cerības ,  v iņas  ķermenis vēl bija spēcīgs.  Izsa lkums viņu pārāk 
nemocī ja:  bruņurupuči  taču var badoties nedēļām.  Vareno plātņu 
s a r g ā t ā  s irds  nepadevās ,  tu rp ināj a  darboties pat  ša j ā  jauna jā ,  
apvē rs t a j ā  pasaulē.

Atkal p agā ja  divas  dienas,  bet putni vēl aizvien nezaudēja  
cer ības  uz dzīrēm.

Pirmais  vēja brāziens ar  lietu a t t rauca  pēcpusdienā.  Mākoņi  
teju,  teju skara  koku galotnes.  Lietus apš ļāca  Sar l i ju  ar  dzīvi
nošu ūdeni,  un visa v iņas  būtne sadrebēja.  Viņa a tvēra  muti  
pretī  glābējai  valgmei .  Vējš pūta ner imt īgi  visu vakaru ,  visu nakti.

No rī ta br āzmainais  vējš iegriezās no citas puses. Sar l i ja p a 
vērās  uz tāl īno jūru,  kura mirguļoja  drūmos, pelēkzaļos a tspīdu- 
mos,  gluži kā beigtas  zivs zvīņas,  un ieraudzī ja,  ka k ra s ta m t u 
vojas  zili melna siena. Debesis un okeāns  saplūda.  To vietā bija 
tu m šā  siena, kurā spīguļoja  dzeltena gaisma un kura  n ea tv a i 
rāmi  tuvojās  kras tam.  Ciklons! Sar l i ja  j au  ne vienu reizi vien 
bija piedzīvojusi ciklonu, taču tad  viņa bija varē jus i  paslēpt ies 
g lābjošajos  ūdens  dziļumos.

Salai  no j au n a  pār skrē ja  brāzma.  Rupjas  lietus lāses kapāja  
smi lša ino krastu,  un tai pašā  brīdī uz jūru  sāka plūst  tūkstošiem 
s t raut iņu.  Griezīgi  sv i lpdama un aurodama,  vētra t r aucās  caur 
b an ān u  audzēm lēzenajā sa la s  krastā,  locīja kazuar īnas ,  pandān-  
pa lm as  un kokospalmas .

Brāzmainais  vējš apl ip ināja  Sar l i ju no ga lvas  līdz astei  ar 
s lapj ām  smilt īm. Viņu sa tvēra  spēcīga vēt ras  brāzma,  a izrāva  
t rī s pēdas g a r  kr as tmalu  un atkal  nosvieda uz muguras .  Ka tra



j au n a  b rāzma bija s t iprāka  un i lgs tošāka par  iepriekšējo. Un 
kat ra i  sekoja biedējošs,  lielu briesmu ga idām  pi ins pieklusums. 
Lapas  un pat  zari  ar  svilpoņu l idoja pāri Sarl ijai ,  v irpuļoja,  
t raucās  uz krastu.  Jū ra  bangojās ,  mutuļoja  pelēkām putām, pār  
rifu gāz ās  milzu viļņi. Lietus s t rāvas  t a g a d  nebi ja ver tikālas,  bet 
sl īpas,  un jau  pār is  soļu a t t ā l um ā aiz tām nekas  nebija sa r e 
dzams.

Prāvie,  at lauztie koku zari l idoja pāri  Sar l i jas  galvai  un krita 
jūrā .  Kokospalma t ika izrauta ar  v isām saknēm un nogāzās  
smiltīs.

Vētra t rakoja daudzas  s tundas .  Sarl i ja  vēl divreiz t ika a t 
ra u ta  no zemes un nes ta  ga r  krastu.  No rifa a t lūza  lieli gabali  
gan  ar  dzīviem, gan  ar  beigtiem koraļļ iem, citi vēlās projām, citi 
pal ika turpat .  Vareno bang u triecieni noskaloja no k ra s tm al as  oļu 
un dažnedaž ādu  gl iemežvāku drumslu  veidotos vaļņus  — s ag r ūda  
tos ūdenī,  un  tie ap raka  zem sevis ci tronzaļos  un rudzupuķu zilos 
koraļļus.  Ēdamo molusku gl iemežnīcas  vēlās pa kras tu veselām 
virtenēm.  Tonnām smilšu tika dzī tas  no vienas  vietas  uz citu, 
tā  ka pilnīgi pārveidojās  pat  sa las  aprises.

Tālāk no kr as ta  tūks tošiem putnu — vētrasputni ,  albat rosi  un 
su l tānv is t iņas  pašaizl iedzīgi  sedza savus  mazuļus  s tarp  akme
ņiem. Taču bl īvās lietus s t raumes  dauzīja zemi un aizskaloja 
mazu ļus  jūrā.  Visapkār t  skanēja  putnu izmisīgie kliedzieni.

Bet tad  notika brīnums. Zvērīgo,  mežonīgo vēt ras  brāzienu 
pā tago ta s  un dzītas,  mutuļojošās  b angas  applūd ināja  krastu un 
sasniedza  vi saugs tāko paisuma robežu. Bet pēc tam,  sat rakotā ,  
putojošā okeāna trenkts,  ūdens  l īmenis pacēlās  vēl par  vienu 
pēdu.

Sar l i ja juta,  ka v isapkār t  viņas dziļi smilt īs  iegr imušajām 
m u g u ra s  b ruņām  sāk burbuļot  ūdens.

Sar l i ja nozvals t ī jās  uz vienu pusi, tad  uz otru.  Vilnis a tkā
pās,  bet tūdaļ  uzplūda cits. Drīz vien Sar l i ja  gulēja jau  d ivas  t r ī s  
collas dziļa ūdenī.  Bet viļņi vēlās cits pēc cita, cits par  citu a u g 
stāks.  Sar l i ja ar  ķetnu pieskārās putām, atvēzējās  un pas i ta  a u g 
šup. Un tad  jau  v iņas  ķermenis pamazī tiņāri i  a t rā vās  no smilt īm. 
Šoreiz viņu cēla aug šup nevis vējš, bet ūdens.

Vēja aur iem skanot ,  pa kras tu  plūda jau ns  vilnis. Un,  kad 
t a s  s līdēja atpakaļ ,  sa t rac ināt ie  ūdeņi izkust inaja  Sarl iju no vie
tas.  Aiznesa dažas  collas tālāk.  Nā kam ai s  vilnis pabīdī ja viņu vēl 
maķenī t,  taču apvelt  nepaspēja .  Treša is  vilnis,  c e t u r t a i s . . .  un 
pēkšņi Sar l i ja tika ievilkta burzguļojošās ,  ar  smi lt īm sa j au k tās  
piekras tes  bangās.

Sarl i jā  viss uzgavilēja .
Un,  rau,  viņa ir apgriezusies  un peld uz dziļumu! Ķetnas



kustas  ar  pūlēm, pēc kat riem pieciem sešiem vēzieniem gribot ne
gr ibot jāpies tāj ,  jāatvelk elpa. Apkār t  t rako ciklons, pelēki viļņi 
ar  ba l tām putu galotnēm dod viņai triecienu pēc trieciena. Taču, 
kaut  arī  izmocīta,  bezspēcīga,  izbadojusies,  Sar l i ja  nekad vēl n e 
bija bijusi tik laimīga .  Pa lēn ām  viņa tuvojās  ūdeņiem, kuri  viņu 
a iznes īs  jū ra s  dziļumos,  un ju t ā s  svēt laimīga.  .

E V E T I J S  U N  ZI VS  P I E S Ū C E N E

P a g ā j a  gads , pēc tam vēl pusgads .  Sarl i ja  ceļoja pa visu 
Lielo bar jeru rifu.

Tagad  viņa bija okeāna valdniece.  Sar l i ja  jau  bija sasniegusi  
t r ī sdesmit  sešu collu ga rumu  un aizvien vēl tu rpināj a  augt,  pil
n ībā apguvusi  z ināšanas ,  kā s ag ā d ā t  sev uzturu,  un  gandr īz  
pilnībā par  to, kā izvairīt ies no sas tapšanās  ar  ienaidniekiem. 
Viņa zināja ,  kurā  laikā vislabāk mieloties ar  su l īgajām,  t u m š 
za ļa jām  jūraszālēm,  kas  aug  koraļ ļu  rifu pret  kras tu  pavē rs t a jā s  
pusēs,  ku rām nepiekļūst  bang u triecieni. Sarl i ja  zināja ,  kur  v is
drošāk paslēpties no haizivju as tu zvēlieniem un  nežēl īgaj iem 
žokļiem.

Viņas  pašas  žokļi, kaut  arī  maz  piemēroti uzbrukumam, t ag ad  
bija ļoti spēcīgi.  Tajos  re ta jos  gadī jumos,  kad Sarl i ja i  ra dās  vē
lēšanās  pamielot ies ar  zivīm, v iņa  ieķērās izbiedēta mer la na  bal 
ta jā  mīkstumā,  saspieda  to s tarp  žokļiem kā knaiblēs,  tai  pašā 
laikā bīdot savu upuri  ar priekšķetnām atpakaļ  un tā  atplēšot  
gaba lu  pa gaba lam.  Nereti  vienu zivi vienā laikā ri ja trī s vai 
četri bruņurupuči :  viņi ka t rs  uz savu pusi st īvēja zivi, tā  pal īdzot  
cits ci tam to saplosīt .

Pa  sauszemi  Sar l i ja  kus tē jās  smagnēj i ,  neveikli,  toties, kad 
viņa viegli, nesteidzīgi  peldēja siltos, mierīgos  ūdeņos,  a i rē da
m ās  ar  priekšķetnām,  bija prieks uz viņu skatī t ies.  Lielā dzi ļumā 
Sar l i jas  ķermenis  kļuva viegls kā pūciņa,  un vajadzēja  viņai tikai 
mazdrusciņ  pakust ināt  ķetnu,  kad viss augum s  tūdaļ  pagr iezās  
uz to pusi, kur tikai viņai  iegribējās.  Taču,  sa jutusi  briesmas,  
Sar l i ja  šāvās  kā bulta.  Šajā laikā viņa a t r ad ās  citu bruņurupuču 
sabiedr ībā — un viņi visi kopā dzīvoja Lielā bar jeru rifa aiz
segā.  Viņu vidu bija ari Eveti js,  liels tēviņš, kurš  sāka  pievērst  
Sarl i jai  īpašu uzmanību.

Pēc paska ta  viņš bija ļoti l īdzīgs Sarli jai .  Vienīgi aste v iņam 
bija pavisam citāda,  un Evet ij s ar  to visai lepojās.  Aste bija div
reiz gar āka  nekā Sarl i jai  un  tālu rēgojās  ārā  no bruņām;  Sar l i jas  
ast īte bija resna  un īsa,  toties smai lu galu,  to tik tikko varē ja 
saskat ī t  no bruņu apakšas .  Evet ij s bija skais ts  brašulis,  pasaulē



nodzīvoj is d ivpadsmit  gadu.  Viņam  dažu labu reizi bija uzbru
kušas  haizivis,  taču,  būdams spēcīgs  un drošsi rdīgs,  Evet ij s a r 
vien bija izkļuvis no sadur smes  ka uzva rē t ā js  un  visi radinieki 
p a r  v iņu sa jūsminājās .  Sar l i jai  Evet ij s ļoti patika.

Ka par  nelaimi,  viņiem drīz vien bija gai dam a  šķi ršanās,  jo 
turienes ūdeņos  par ād ī j ās  zvejnieki.  Viņi bija devušies b ruņuru 
puču zvejā,  un  zvejniekiem šim nolūkam bija īpašs  paņemiens . 
Ļauns  un vil tīgs paņēmiens ,  tā izdomāts,  lai neizbiedētu biklos 
un  piesardzīgos  j ū r a s  iemītniekus.  Melnādainie  ķērāji  zināja,  ka 
ne  Sarl ija,  ne Evetijs,  ne citi bruņurupuči  nejūt  nepatiku pret 
nelielo zivi piesūceni,  un ši te zivs noderē ja  itin kā par  āķi.

Piesūcene — viss linkākā Lielā bar jeru  rifa iemītniece, bet v a r 
būt  — visvilt īgākā.  Kaut  arī  viņai  pat īk ceļot, tomēr viņa negrib 
it nemaz piepūlēties.  Uz ga lvas  šai  zivij ir piesūceknis,  un viņa 
a r  to piesūcas bruņurupucim, haizivij vai ku ra m  ka t ra m  ci tam 
p rā v āk am  jū ra s  iemītniekam. Atraut  viņu nemaz nav tik viegli. 
Ari Sarl i ja i  bieži vien pie bruņām tika p ieķērušās  piesūcenes,  un 
nereti  viņa tās  nēs ā ja  krietni ilgi.

Zvejnieki noķēra  piesūceni,  tai  ap asti  savi lka ciešu ga ras  
auklas  cilpu, dar inā tu  no vīģu koka šķiedrām,  pēc t am  pala ida  
viņu ūdenī  pie pašas  laivas,  kamēr  nokļuva līdz tādai  vietai, kur 
mi t i nāj ā s  bruņurupuči .  Tiklīdz p am an ī j a  bruņurupučus ,  zvejnieks 
pievilka sev klāt  zivi, ar  delnu ieberzēja tās  piesūcekni ar  s au 
sām  smilt īm, lai saērcinātu ,  un  pala ida  zivi uz bruņurupuča pusi, 
kurš  neko nenojauta .  Piesūcene tūdaļ  pat  metās  pie bruņurupuča 
un mudīgi piesūcās iecienītajai  apm ēšanās  vietai — bruņurupuča 
vai rogam.

Reiz tveicīgā p av asa ra  dienā, kad jū ra  pie sa las  bija g luda 
kā zīds, Evet ij s saju ta ,  ka pie v iņa  vai roga pieķeras piesūcene. 
Tas  viņu nemaz neuz t rauca  — tā jau  bija gadī j ies  ne reizi vien. 
Taču piepeši viņš  sa ju ta  ar ī  vieglu rāvienu un sat rūcies acumi r
klī ienira.  Kas  tas  par  rāvienu,  no kurienes? Auklu, kas  s tiepās  110 
piesūcenes astes  līdz zvejniekiem laivā, bruņurupucis  neredzēja.

Atri, apņēmīgi ,  sa sp r i ndz in ādam s  visus spēkus,  Evet ij s pel
dēja  prom. Bet, kad piekusa, atkal  juta,  ka viņu kaut  kas a iz
tur  — tikko manāmi ,  taču nepār t raukt i .  Eveti jam jau  va jadzē ja  
ieelpot gaisu.  Zvejnieki zinaja,  ka v iņam jāizni rs t,  un  ierāvās  
kanu  laivas  dibenā.  Laiva,  kas šūpojās  viļņos, neuzt rauca  Eve- 
tiju,  kā, bez šaubām,  būtu sa t raukuši  cilvēki. Viņš  ienira par  
jaunu.  Un atkal  sa ju ta  parāvienu — auklu pāri  bor tam viegl iņām 
pievilka cilvēki bruņurupucim sekojošā laivā. Zivs bija piesūku
sies stipri,  no tas  t a g a d  vaļā nelikt.

Jau  mazl iet  sa t raukts ,  Evet i js  nodomāja ,  ka v isas  nelaimes  
nāk no piesūcenes un jāt iek no tās  vaļā.  Zem Evet i ja pletās



koraļļu puķu dārzs  — dārzs,  kurā  kuploja gan  cietie rifu koraļļi ,  
gan  cer iņkrāsas ,  rievotie un zili zarainie koraļļi.  Evet ij s ienira,  
apgr iezās  un paberzējās  ga r  asaj iem koraļļiem. Nu t ag ad  taču 
tai va jadzētu atlaisties! Tomēr picsūcene bija pilnīgi apmier ināta  
ar  savu vietu, lai gan  koraļļu sk rā pēšanās  viņai nepatika.

P a g ā j a  pār is  s tundu.  Melnādainie  ķērāji  ir pacietīgi.  Eveti js,  
pats  to nezinadams,  vilka nožēlojamo laiveli jau  veselu jūdzi.  
Tagad  viņš  bija gand r īz  jau  pieradis,  ka viņa kust ības kavē sazin 
kāds  spēks, un biežāk pacēlās virs ūdens  paelpot.  Viena no t ā 
dām pacelšanās  reizēm kļūs v iņam liktenīga.

Kad Evet ij s par  ja u n u  sāka celties augšup caurspīdīgi  za ļa jā,  
si l tajā ūdenī,  ķērāji  žigli un klusu aizī rās līdz tai vietai, kur pēc 
viņu aprēķina vajadzē ja  parādī t ies  bruņurupucim.  Un tikko viņš  
pagu va  izbāzt galvu,  kad gaisā  nosvi lpa ha rpūn a un dziji ieur
bās v iņam plecā.

Kā zibens t rāpī ts ,  Evet ij s izmisumā ienira,  raus t īdamies  uz 
v isām pusēm. Taču t ag ad  viņu kavēja ne vien piesūcene, bet art 
pie ha rpūnas  piesietā s t iprā aukla.  Sāpes  plecā bija šausmīgas .  
Tomēr br i esmīgākas  par  jebkurām sāpēm bija bailes.  Un, baiļu 
trenkts,  Evet ij s drā zās  aizvien tā l āk  un vilka sev līdzi nožēlojamo 
laiveli, kamēr  zaudēja  pēdējos spēkus.  Vajadzētu  iznirt un ieel
p o t . . .  jeb vai var būt  vēl p a g a i d ī t . . .  Nē, nē, nav iespējams vai 
rāk  gaidīt! Evet ij s uzpeldēja,  un tūdaļ  pa t  viņu paman ī j a  laivas  
ac īga komanda;  viens acumirklis — vēl viena h a rpūna  nosvi lpa 
gai sā  un iedūrās  viņa as tes  pamatnē.  Tagad  nabadziņu no visām 
pusēm turē ja  auklas .  Viņa l iktenis bija izlemts.

Pēc  brīža zvejnieki Evet iju pievilka pavisam tuvu laivai un 
sa tvēra  aiz ķetnām.  Un tā pa ūdeni Evet ij s t ika aizvilkts līdz 
kras tam.

Tiklīdz nela imīgo bruņurupuci  izcēla no ūdens,  piesūcene a t 
rāvās  pati un tai ierādī ja tās  vietu — piesēja laivas  ārpusē.

Tik t raģ iskā  veidā Sar l i ja zaudēja savu draugu.

S AR L I J A  A T G R I E Ž A S

Laiks gāja ,  un Sar l i ja  a izmirsa lielo, drosmīgo Evetiju.  Dzī
vība nav d ā rga  — tāds  ir jū ra s  likums. Sarl i ja  iemantoja  j a u n u s  
draugus .  īpaš i  v iņas  sabiedr ību meklēja Vurlis;  viņš bija apm ē
ram Sar l i jas  gados , taču,  lai cik dīvaini,  drusciņ mazāks  augum ā.  
Vurļa izskatu nedaudz  bojāja rēta galvā  — haizivs  aso zobu pē
das.  Kur gan tikai nepabi ja  Sar l i ja  kopā ar  Vurli  un  citiem



bruņurupučiem! No klusām lagūnarn viņa devās caur teku s t r a u 
ja j os  ūdeņos  s tarp kalna inām salām,  pa kuru augs ta jām  n o g ā 
zēm nola idās  za ļas  lokanu priežu audzes;  no koraļļu birzēm un 
līksmu ūdens  augu  dārz iem uz bezgal īgajiem atklā tā s  ju ra s  p la 
šumiem.  Un reiz, t īksmi iz juzdama okeāna bezgal īgo,  plašo va
renību,  a t r azd am ās  s imtiem jūdžu talu no sauszemes,  Sar l i ja  
pieņēma īpaši  svar īgu lēmumu.

Piepeši  un negrozāmi  v iņa sapra ta ,  ka j āa ig r ie žas  uz smil 
ša ino  sēkli, kur pati  kādreiz bija ieraudzī jus i d ienas  gaismu.  
Vai arī, ja neizdotos a t ra s t  to pašu sēkli, tad  jasamek lē  cits — 
tāds  pats.

V asa ra  bija pilnā p laukumā,  udens  silts, spi rdzinošs.  Gluži 
viena Sar l i ja  devās  ceļā uz Lielo bar jeru rifu, kas  būs p i rmā 
pietura v iņas  g a r a j ā  ceļojumā uz ilgoto krastu.  Sar l i ja  peldēja 
dienu un nakt i un vērīgi lūkojās  tālumā,  vai jau  neieraudzīs 
priekšā varenos,  apaļos  to rņus  un šauro  bangu  joslu, pēc kuras  
v iņa uzreiz saprat īs ,  ka Lielais rifs ir tuvu.  Ceļā viņa sas t apa  
haizivis un mantas ,  vaļus  un delfīnus, bet v iņa tikai  peldēja un 
peldeja,  skaidri  z inādama,  kurp steidzas,  un tikai reizumis  ap 
s tā jā s ,  lai paplūktu  jūraszāles .

Dažas  dienas  vēlāk priekšā par ād ī j ās  ilgi ga idī ta is  rifs. No 
okeāna puses tas  izskat ī jās  draudīgs .  No Klusā okeāna plašumiem 
pre t  to vēlās g igan t i skas  ban gas  un sašķīda pret  kora ļļu balto 
sienu,  kas  s tāvus  nola idās  lejā līdz pašam jū ra s  d ibenam un bē
g u m a  laikā pacēlās  vi rs  ūdens  pēdu vai divas.  Tā bija Lielā 
kora ļ ļu  rifa ārējā  mala.  Uz tās auga  brūnas  jūraszāles ;  to ga rā s  
bārks t i s  šūpojās  uz priekšu un a tpakaļ  burzguļojošos  vi ļņos un 
iz turē ja to nežēl īgos t riecienus gand r īz  vai labak nekā klintis. 
Sa r l i j a  ļoti vēlējās pamieloties ar  šīm jū raszālēm,  taču vajadzēja  
turē t ies  patālāk .  Ja  bruņurupuci  sa tver tu  bangas ,  kas  brāzās  pret 
k linšu sienu, tad būtu gals  klāt.

Sa r l i ja  saga id ī j a  paisumu. Tad viņa pa za ļganaj iem ūdeņiem 
viegli  pārpeldēja  sienai pāri un  a t r a d ās  rifa iekšpusē zilā jūrā.  
Ūd ens  šeit bija rā māks  nekā1 a tk lā tā  vietā, bet līdz sēklim viņai 
va jadz ēja  nopeldēt  vēl jūdzes  t rī sdesmit.  Paveikt  to vienā dienā 
Sar l i ja i  nebi ja pa spēkam.  Bet kālabad tas  būtu j ād a r a?  Viņa 
gr ibē ja  ceļot nes te igdamās.

Iepriekš nodom ātaj ā  laika sprīdī  Sar l i ja  nokļuva līdz iekšē
j a m  rifam, aiz kura  a t r a d ās  balto smi lšu sēklis. Viņa iepeldēja 
sekla jā  l agūnā  un aps tā jās ,  ieraudzī jus i  zem sevis spilgti  zi las 
za ro to  kora ļļu atvases.

Rau,  tu r  priekšā — ilgotais mērķis,  smi lšu sēklis, uz kuru 
bija t iekusies Sarl ija! Šeit viņa ar ī  izdēs p i rm ās  olas.  Šīs mis ijas  
s v a r īg u m a  apziņa  arvien bija t ikpat  va ldonīga,  bet  īstais brīdis



vēl nebi ja pienācis.  P ievakares  saule sliecās uz horizontu.  Līdz 
pusnakt ij  var  atpūs ties  pēc i lgā ceļa.

Kad Sar l i ja  sāka virzīties uz krastu,  pie debesīm jau  pacēlās  
pilns mēness.

Sar l i ja  izvēlējās vietu, kur smi lša inais  k ras ts  lēzeni pacēlās 
pret  kazuar īnu,  p an dānpa lm u  un augsto  bananu tumšo biezokni, 
kas  auga  pašā  sa las  vidū. Tagad zem Sar l i jas  ķetnām a t r a d a s  
blīvas un valkanas ,  sudrabo tas  smiltis.  Bija laiks doties ār ā  no 
ūdens.  Sar l i ja  izstiepa priekšķetnas un, a tgrūdus ies  ar  pak a ļē
jām,  pievilkās. Tā viņa pavirz ī jās  par daž ām  collām. Pēc tam 
vēlreiz un vēl.

Pievilkusies reizes sešas,  Sar l i ja  mazliet  a tpūtās .  Un rāpās  
tālāk.  Tagad  savu sm ag o  ķermeni  viņa jau  vilka pa sau sām  smil 
tīm. Maķenī t  nogaidī jus i,  viņa par  j aunu aps tā j ā s  un izdvesa k ā 
du dobju skaņu, visai  l īdzīgu nopūtai .  Rāpt ies  bija grūti .  Un el
pot ar ī  bija grūti.  No acīm Sarl i jai  r i tēja a sa ra s  — īstenībā S a r 
lija vā rda  tiešā nozīmē noplūda sviedriem, tikai bruņurupučiem 
tie izdalās  pa acīm. Pr iekšējās  a irķetnas  put ināja  s ausā s  smilt is,  
tās  nokļuva Sar l i jai  acīs un saķepēja.  Tas bija ļoti nepatīkami .

Sarl i ja  atvilka elpu un rā pās  atkal.  Viņa v irzī jās  līču loču, 
lai nokalne neliktos tik s tāva.  Sar l i jas  prāvais  ķermenis,  kas  bija 
tik kust īgs  ūdenī,  uz sauszemes kļuva sm agnē j s  un neveikls.  
Smilt īs  tas  a t s t ā ja  dziļas,  nel īdzenas  vagas .  Bet, rau,  p i rmā k a 
zuar īnu r inda jau  pavisam tuvu! Viss kras ts  klāts ar  sau sām 
jū ra sa u g u  s t īgām. Tagad  aiz m u g u ra s  jau  palikusi  v i saugs tākā  
paisuma robeža. Šķiet, ka vieta būs laba. Sar l i ja  palūkojās  ap 
kār t  — visu salu apmirdzēja  z i lgana mēnesnīca.

S t r ād ād a m a  ar priekšējām ai rķetnām gluži kā ar  lāpst iņām,  
Sarl i ja  sāka rakt  i rdenās  smiltis.  Lielāko daļu viņa meta a izmu
gurē,  pēc tam ļāva priekšējām ķetnām atpūst ies,  bet ar  pakaļē jām 
aizmestās  smilt is  s ar au sa  kaudzē.  Sausas  smilt is nav grūt i rakt. 
Drīz vien Sar l i ja  a t ra dās  jau  dažas  collas dziļā ieplaciņā,  kas  
vidū bija seklāka nekā malās .  Sar l i ja  maķenī t  pagrozī jās  un no 
j au n a  ķērās pie darba.  Bedre tapa  arvien dziļāka,  un bruņurupu-  
ciene tajā it kā iegrima, kamēr  v iņas  m u g u ra  bija gandr īz  vienā 
aug s tum ā ar zemes virsu; bruņu plātnes  bals t ī jās  pret  bedres 
m a lām  un turē ja  visu Sar l i jas  au g u m a  svaru .  Mazliet  smi lšu s a 
bira viņai uz mugu ras ,  pa pusei piesedzot viņu.

Piepeši Sar l i ja sas t inga .  Ko nu lai dara?  Ķetnas  bija a t d ū ru 
šās  pret  kaut  ko cietu.

Viņa tu rp ināj a  rakšanu,  grāba  vienu reizi, ot ru — nē, neder! 
Tad Sar l i ja naski  iz rausās  no bedres,  a izrāpoja  pār is  ja rd u tālāk 
un sāka rakt  no jauna.  Taču ar ī  šī vieta nebija piemērota — kad 
Sar l i ja bija ierakusies sešu collu dziļumā, s ausā s  smilt is  no m a 



lām iebruka un viņu tik tikko neapbēra .  Tad Sarl i ja  trešoreiz visu 
sāka  no gala.

Te darbs  veicās labāk.  Dažu collu dzi ļumā smilt is  bija m a z 
drusciņ valgas ,  tieši tā, kā vajag .  Va lg um s  rnazuliet nepieciešams: 
t a s  iesūksies cauri  o las  čaumalai  un pal īdzēs  mazuļ iem attīstīt ies,  
ja  zeme ir pārāk mi tra,  olas sa t rūd  un iet bojā.

T agad Sarl i ja  gat avo jās  izveidot padzi ļ inā jumu olām, otru 
bedri p i rmās  — lielās dibenā.  Tas  jau  bija daudz smalkāks  darbs.  
Gu lēda ma smilša inajā  bedrē gluži ka apaļā  vannā,  Sarl i ja  ņēm ās 
rakt  zem sevis ar  pakaļē jām ai rķetnām.  Vispi rms ar  vienu, tad  ar 
o t ru  ķetnu viņa g rā ba  val gās  smiltis.  Jo dzi ļāka kļuva šī otra 
bedrīte,  jo grū tāk  izmest smilt is  ārā.  Un Sarl i ja  mazl iet  pacēlās,  
ba l s t īdamās uz priekšējām ķetnām,  lai pakaļē jās  varētu  brīvāk 
kustēties.

Pēc kār tas  nolaižot  paka ļķetnas  bedrē, tās  vajadzē ja  saliekt 
un pagr iez t  uz iekšu. Bet jau  tur,  bedrē, tās  atl iecās un gluži kā 
lāps t iņas  ar  spēku ieurbās  smiltīs,  un  sa i rd ināja  tās.  Tad ķetnas  
gal iņš  atkal  sagr iezās ,  veidodams kaut  ko l īdzīgu liekšķerītei,  ar 
ko Sar l i ja  s ag r āb a  smilt is  un uzmanīgi  tās izcēla no bedres. Un 
to visu bruņurupuciene  dar ī ja tik izveicīgi, ka no dzīvās liekšķeres 
nenobira  ne g ra ud iņš  smilšu.  Ar žiglu kust ību Sar l i ja  izbēra k ra 
vu pār  bedres malu.

Beidzot varē ja  sākt  dēt olas. P a g ā j a  s tunda,  bet varbū t  arī 
vai rāk.  Sajā  p i rmajā  reizē Sarl i ja  sadēja  simt t r ī sdesmit  olu; tās 
kr ā jā s  cita uz citas. Un, rau, bedre pi lna valgām,  bal tām lodītēm!

Sar l i ja  tik visai  bija a izņemta ar  savu nodarbību,  ka nemanī ja  
pat,  ka nakts  ir pagājus i .  No tā brīža,  kopš v iņa piepeldēja pie 
krasta,  bija a izr i tējušas trīs s tundas ,  un mēness  jau  gr ima aiz 
pan d ān p a lm u  šķel tnaina jām lapām.  Bija laiks doties prom. Un 
Sar l i ja  sāka aizbērt  l igzdu,  l īdz inādama un pieg ludinādama smil 
t is ar  pakaļķetnām.

Vēl aizvien mezdama a tpakaļ  smiltis,  Sarl i ja  lēnām virzī jās  
uz priekšu,  un tai vietā,  no kurienes v iņa  tās ņēma,  palika jauns  
padziļ inā jums.  Pat i  to nez inādam a,  viņa tādā  veidā nomaskēja  
s av a s  olas: jebkurš  zaglis  šo neīsto bedri droši vien noturēs par  
īsto un olas meklēs tieši šeit. Un, palūk, darbs paveikts,  un, k a 
mēr  nav uzaususi  ga isma,  jās te idzas  uz dziļajiem ūdeņiem!

Nokūņot ies pa kras tu  uz leju bija nesal īdzināmi  vieglāk nekā 
rāpties augšup. Nevajadzēja  iet līčločiem. Sarl i jai  as t ī te  vilkās 
nopakaļ,  iezīmējot joslu s tarp ai rķetnu a t s t ā t a j ām  pēdām.  Beidzot 
Sar l i ja  nokļuva līdz noplūkošajam ūdenim,  šeit viņu sas tapa  divi 
tēviņi un, apkarodami  viens o tra t iesības pavad ī t  Sarl iju,  aizpel
dēja kopā ar  viņu a tk latā jūrā.  Pēc d ivām nedēļām b ruņurupu
ciene no ja una  atgriezīsies  uz šejieni dēt olas.



S A R G I E S  NO B R U Ņ U R U P U Č U  M E D N I E K I E M

Dīvainas  lietas nor is inājās  smi lša inajā  sēklī. Putni  pacēlās  
gaisā  veseliem bariem, kl iegdami  l idinājās vi rs salas .  No tās  bēga 
prom arī  dzeloņrajas .

Lag ūnā bija izmetuši  enkuru daži kuģi.  Vēl nesen tuksnes ī 
ga jā  salā sāka  klaudzēt  āmuri ,  švīkstēja zāģi,  no kuģiem krāva 
arā dēļus, baļķus un dzelžus.

Pie banāniem un kokospalmām tika sas l ietas  nojumes, gaisā 
cēlās dūmi no ugunskur iem,  tur tika vār īt s  ēdiens. Seit būvēja 
konservu fabriku bruņurupuču  ga ļa s  aps t rādāšana i .

Bija v a s a r a s  vidus  — laiks, kad vēlās mēnesnīcas  nakt īs  bru
ņurupuči  iznāk kras tā  dēt olas. Kad Sar l i ja pi rmo reizi dēja olas,  
visā k ra s tmalā  bez v iņas  nebija neviena cita bruņurupuča.  Bet 
tagad,  j anvā r a  sākumā,  kat ru  nakt i  iznāca kras tā  daudzi jo d a u 
dzi.

Kad Sar l i ja  ieradās  k ras tā  ceturto reizi, augšup  kārpī jās  va i 
rāk nekā pussimt  bruņurupucieņu;  un kāds tu r  izvēr tās  cīniņš dēļ 
vietām! Tiklīdz Sar l i ja bija a t radusi  piemērotu vietiņu un sākusi  
rakšanu,  viņai v irsū uzgāzās  mi lzīga,  lempīga bruņurupuciene,  
vēl lielāka par  Sarl i ju ,  un nācās  meklēt  j aunu vietu.

Ūdenim tuvākā k ras ta  daļa bija dziļi izvagota,  bet aug s tāk  
smilt is  no vienas  v ietas izurķētas,  saā rdī tas ,  bedre pie bedres un 
mitri paugur iņ i .  Dažas  māt ī tes kļūdī jās un sāka  rakt  bedres t a 
jās  vietās,  kur tikko kāda cita bija iedējusi olas, un i rdajā  zemē 
visur  rēgojās  miklās,  ba l tā s  lodītes — no rī ta tās  kāri  apri ja kai 
jas  un zīriņi.

Sajā  v a s a r ā  Sar l i ja desmit reizes a tgr iezās  smi lšu sēklī. Un 
sešas  reizes dēja no piecdesmit līdz s imt  piecdesmit olām. Bet 
če tras reizes nedēja,  tak jau laikam juta  kādas  briesmas.

Lielākā daļa bruņurupucieņu dēja olas  aug s tāk  pa r  v i saugs tākā  
paisuma robežu. Taču dažām neizdevās  izpildīt savu mātes  pie
nākumu.  Kāda,  piemēram,  ar  pūlēm izrāpās  kras tā  pēc s a s t a p š a 
nās  ar  haizivi, tikko kus t inādama saplos ītās  ai rķetnas .  Viņa bija 
tik vārga ,  nespēja parāpt ies  augšup,  un izraka bedrīti  pašā ūdens  
mala .  Sarl ija,  protams,  z ināja  un ievainotā māte  arī  droši vien 
zināja,  ka 110 tadā  l igzdā ieguldī tām olam nav ko gaidī t  mazuļus:  
pa isuma laikā te viss pārplūdis  — un olas sat rūdēs.

Cilvēkiem, kuri  cēla fabriku,  olas  neinteresēja:  viņiem bija 
vajadzīgi  p ieauguši  bruņurupuči .  Un reiz siltā un tveicīgā t ropiska 
nakt ī  ļaudis devās  medībās .  Pulks ten  divos nakt ī  tr ī s cilvēki ar  
dzeltenam la ternam rokās  gā ja  uz sēkli. Vispi rms jāuzmeklē pie 
ūdens  līčloču pēdas,  kas  veda augšup.  Un drīz vien kāds  med
nieks jau  uzsauca  citiem:



— Ei, Džim, Tom, v ienas  ir!
— Kur?
— Šite. Pav i sam  svaigas .  Liekas, būs kādas  piecsimt mārc i 

ņ as  smags!
— Ak tu velns,  pat iešām! Ejam pa pēdām!
Piesardzīgi ,  lai ne iz trūcinātu  bruņurupučiem,  viņi vi rzī jās  uz 

augšu .  Taču, kad pienāca pie tās,  nabadzī te  tik cītīgi dēja,  ka ne 
sam a n ī j a  nekā ap sevi. Cilvēki bez pūlēm apgā za  viņu uz m u g u 
ras,  un t ag ad  viņa  bezpalīdzīgi gulēja un ar  ķetnām izmisīgi sita 
pa krūšu bruņām.  Sinī  nakt ī ķērāji  ap g ā za  vēl sešus b ru ņurupu
čus  un tā ari  a t s t ā j a  tos guļot.  Bet no rīta cilvēki a tnāca  atkal,  lai 
tos nogal inā tu  un sag a ta vo tu  konservēšanai .

Ne jau ar visiem bruņurupučiem gā ja  tik viegli.  Daži no vi
ņiem, jau  iztālēm saman ī juš i  cilvēkus, s teidzās uz leju un metās  
ūdenī.  Citi dzīvnieki,  a t razdamies  kras tā  un sa juzdami  neparas tu  
ga isa  vibrāci ju,  kas  radās ,  uz m u g u ra s  apgāzta j iem b ruņurupu
čiem sitoties ar  ķe tnām pa bruņām,  no jau ta  ko nelāgu un griezās  
a tpaka ļ  uz jūru.  Un vēl citi drosmīgi  aizs tāvējās ,  kad viņiem pie
s k ā r ās  cilvēku rokas.

Nepadevīgo vidū bija arī  Sarl i ja,  kura  ta gad  jau t rešo reizi 
s a s t ap ā s  ar  divkājainaj iem.  Tikko Sar l i ja bija izlīdusi uz sēkļa un 
norāpojus i  dažus  j a rd us  no vi ļņojošā ūdens,  viņai pieskrēja klāt 
t r ī s  cilvēki.

— Re, kas  par  skaistuli! Ķeramies  klāt!
— Paskat ies  uz to ai rķetnu — redzi? Kāds  a t rāvis  gabalu!
— Nesteidzieties,  — viens teica. — Pagaidī s im  īsto brīdi! 

Ē r tāk  ir apsviest ,  kad viņa pievelkas. Esat  ga tavi? Ceļam!
Visi trīs cilvēki noliecās pār  Sarli ju.  Viņa bija liela un ļoti 

s m aga .  Tiklīdz vī ru rokas  p ieskārās pie Sar l i jas  bruņām,  v iņa 
no visa spēka sāka  sist  a r  priekšķetnām.  Katrai  ķetnai ga lā  bija 
ass,  līks nags ,  a tg ād in ā d am s  tos senos laikus, kad jū ra s  b ru ņu
rupučiem bija pirksti.  Viens n ag s  iecirtās rokā mednieku priekš
niekam. Tas  iebļāvās aiz sāpēm,  pat  palēcās,  pēc tam mežonīgi 
no lamājās .  Satvēr is  ievainoto roku, cilvēks nikni iespēra Sarl ijai  
a r  kāju;  pārējie divi pakāpās  atpakaļ .

Izmantodama šo mirkli,  Sarl i ja  pagr iezās  un, spēcīgi darbo
d a m ā s  ar  ķetnām,  t raucās  uz ūdeni.  Divi ķērāji  veltīgi izmēģinā
jās ,  kā satver t  Sar l i ju zem b ruņām un taja pašā  laikā izvairīties 
no bruņurupucienes  asa jiem nagiem.  Sar l i ja  uzvarē ja  ša jā  s ac en 
sībā un tā vēlfeiz izbēga no nāves.

Nedēļas  gāja .  Sarl i jai  nebija ne j ausmas,  cik daudz sīciņu, 
l iclgalvainu mazuļu  bija izšķīlušies no tiem daudzaj iem s imtiem 
olu, ko viņa izdējusi,  un cik daudzās  tā arī  nekad neiekvēlojās 
dzīvības  dzirkstele.  Sa r l i ja  nezināja arī  to, cik v iņas  bērneļu izkū



ņojās  no smilšu l igzdām,  cikiem izdevās nenokļūt  kaiju,  vē t ras-  
putnu un krabju vēderos,  izbēgt no Ietrinām, kas  uzm ana  jaun-  
p iedzimušos bruņurupucēnus ,  kad tie k lamzā pa k ra s tmalu  un 
zveļas iekšā koraļļu b agā ta jā  jūrā.  Nekad Sarl i ja  neredzēja s avus  
sīkos, ka t rā  ziņā nepazīs tos, bet viņai  j au  arī  nekad nav bijis vē
lēšanās  tos sastapt.

P a g a j a  gadi.  Līdz d ivpadsmit  gadu vecumam Sarl i ja  kļuva 
aizvien smagāka ,  apaļāka  un lielāka. Tad viņa pār s tā ja  augt.

Sājos  gados  kodiena rēta ai rķetnā — ^pastāvīgs a tg ād inā ju m s  
pa r  Sar l i jas  v isbr iesmīgāko ienaidnieku — tīģerhaizivi  — arī auga 
un tapa platāka .  Taču tagad,  izveidojusies par  pat iešām milzīgu 
bruņurupuci ,  Sa r l i ja  pā rāk nebaidī jās no ienaidniekiem — viņu 
taču a i z sa rg ā ja  v iss t iprākās  b ruņas  no visām,  kādas  vien ro da
mas  dzīvnieku pasaulē.

Sar l i jas  v i rsē jās bruņas  bija iepat ikušās  sešiem jū ra s  molus
kiem; šie viltīgie radījumi  bija pielipinājušies Sarli jai ,  urt viņa tos 
ilgi nēsāja  uz s avas  m u g u ra s  pa dažādām  jūrām.

Dažus  gadus  Sar l i ja nedēja olas.  Bet tad  v iņa atkal va i rā kas  
reizes pēc kā r ta s  aizpeldēja uz lēzeno, pa lm ām  greznoto sal iņu,  
uz smilša ino sēkli, un izdēja sešs imt vai pa t  astoņi simti olu.

Un tā s t arp  zili zara ina j iem koraļļ iem un rifu koraļļiem, vio
letiem, rievotiem, gu tape rčas  un vēdekļveida koraļļ iem, s tarp  d až 
n eda žādā m jū raszālēm,  kur peldēja ne tikai bruņurupuču mazuļ i,  
krabji  un zivju bari,  bet kur mita arī  liels daudzums jū ra s  zva ig 
žņu,  t repangu,  šausmonīgo kārpainu,  jūras  ežu, jū ra s  anemoņu 
un kaur i  gliemežnīcu,  m ūžam  at jaun od amā s,  tu rp ināj ās  dzīvība.

Bezgal īgajos,  mi lzum dzi ļajos okeāna plašumos,  aiz Lielā ko
raļļu rifa s ienām,  kur peldēja t īģerhaiz ivis un vaļi,  arī  t u rp in ā jā s  
dzīvība. Un Sarl i ja,  zaļā jū ra s  bruņurupuciene,  nodzīvoja garu  
jo ga ru  mūžu,  taču,  tieši cik gadu  viņa  nodzīvoja pasaulē ,  nezina 
neviens,  jo nebi ja jau  neviena,  kas  tur gadus  skait ī tu,  un arī  s a 
censties ar  viņu i lggadībā droši vien nespēja neviens.
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