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FENUŠS ŅAGU, 

rum āņu rakstn ieks

M Ē Ļ A I S  P A KL ĀJ S

Ap pusnakti  zēns uzmodās  un paraudzī jās  pa 
logu. Terasē koka zi rdziņš  bija nomet is  iemauktus  un ēda sēnes.

— Vai tu redzējies,  — zēns nomurmināja ,  — siens tev n e 
garšo,  zālei pat  nepieskaries,  bet sēnes sukā tikai iekšā.

Viņš pieklaudzināja pie loga, un zirdziņš,  bailīgi piespiedies 
pie sienas,  izlikās aizmidzis un pat  iekrācās. Augstu  debesīs 
apa | a is  mēness  noskait ies raust ī ja  aiz biželērn zaļu zvaigzni.

— Nebāz vairs,  muļķīte,  degunu āliņģī,  ko es izcirtu Donavā.
Nedarbos  pieķertā zvaigznī te klusēja un tikai lauzī ja savus

garos,  neredzamos pirkstus.  «Ja viņa šo nelabo pa radu mu nea t 
metīs,  mēness viņai noplēsīs ausis,» zēns nodomāja.  Viņš pie
t rūkās  gul t iņā  kājās,  izņēma no ģerān i j as  poda virvju kāpnes,  
p ies tiprināja pie sienas,  uz rāpās  augšā ,  caur sp raugu  dēļu griestos 
izvilka no bēniņiem četrus  riekstus, pāršķēla  tos, pamērcēja kodo
l iņus sālī un  apēda.  Bija klusa nakts  februāra beigās,  mājā  vāri 
smaržoja  pēc kārklu lapām,  bet Donavas  meldros  zuzēja nere
dzams vējš.

— Šonakt  notiks kaut kas nebijis,  — zēns klusībā nodomāja 
un atkal  piespiedās pie loga.

Tagad  viņš ieraudzī ja,  ka koka zirdziņš ir nogāj is  lejā no t e 
rases un dzer ūdeni mēness izcirstajā āliņģī.

— Nu gan  mēness v iņam pamat īg i  sados! — zēns iesaucās,  un  
viņam pat  kļuva jaut ri ,  iztēlojoties, kā zi rdziņš  raudās .

Un t iešām — viņš tūdaļ  ieraudzī ja,  kā mēness pārvēr tās  j a u 
navā ar  garu  pl īvuru un sāka lēnām laisties lejā uz pakalna  pusi, 
mazl iet  pa kreisi no mājas ,  kur pacēlās  dzi rnavas  ar  koka s p ā r 
niem.

«Bēdz!» zēns gandr īz  uzsauca  zi rdziņam.  «Bēdz, citādi viņa 
tev aizšķērsos ceļu, un tad tev labi neklāsies!»

Bet viņš  tā arī  nepaguva nekā pateikt.  No ā l iņģa  izlīda jocīgs 
rūķītis p la tās  turku biksēs, sarkaniem zābaciņiem kājās ,  un galvā  
v iņam bija augs ta  mice ar  pušķīšiem.

«Viņš noslīcinās  manu zirdziņu!» zēns uzt raucās ,  bet tūdaļ 
nomier inājās ,  atcerējies,  ka koka zi rdziņš  lieliski peld.



Rūķī ti s apmeta  divus kūleņus,  ielēca seglos,  kas bija piebāzti 
a r  j ū r a s  zāli, satvēra  iemauktus,  pagr ieza zi rdziņu un piecirta tam 
sanos  piešus. Zi rdziņš  metās  aulekšiem uz piekalnīti,  kur g l abā jā s  
aps lēptā manta .

— Kāpēc tu nozagi  zēna zirdziņu? — mēness  meita jau tā ja  
rūķīt im,  un tūkstošiem viņas  svī tas zvaigžņu sāka līgani riņķot,  
šūpod am as  meldrus  Donavas  krastā.  — Atved zēnu šurp! P a r  to, 
ka viņš izglāba gulbjus,  manus  brāļus,  es v iņam gr ibu parādī t  
v isskais tāko vietu pasaulē.

Zēns to izdzirdēja,  ātri  apģērbās ,  apāva kājas,  uzmauca galvā 
cepuri  un izskrēja terasē.  Sniegs  l īdzenumā bija nozudis,  bet uz 
D ona vas  divi kazu ganāmpulki  dauzīja ar  radziņiem ledu. Rūķītis 
p iegāja  klāt,  vezdams aiz iemaukt iem zirdziņu,  un nolieca celi uz 
t repju  pi rmā pakāpiena,  l īdzās tām čet rām laivām,  kuras vectēvs 
iepriekšējā dienā bija izvilcis no šķūņa un salabojis.

— Cienī jamais  kungs ,  — rūķī ti s pavēstī ja,  — man ir pavēlēts 
ņemt  tevi līdzi, lai parādī tu,  no kurienes nāk pavasaris.

— Esmu saposies! — zēns izsaucās  un ielēca seglos,  zem 
kuriem mēdza pas lēpt ābeci.

Viņš jau  bija palaidis zi rdziņu rikšos, bet tad  to apturē ja  un 
j au t ā j a :

— Bet vai tu, rūķīša kungs,  tiksi mums līdzi?
— P a r  mani  nebēdā,  varu ieķerties z i rdziņam astē,  bet  labāk 

es met īšu kūleņus.  Tur,  kur es metu kūleņus,  izaug zāle. P a s k a 
ties . . .  — Un viņš  apmeta  kūleni, nol idodams vienā rāvienā ap 
divdesmit  metru.  Aiz viņa p ļava  pārk lā j ās  ar j aunu zāli, snieg- 
pulkstenī tēm un mēļām vijolītēm.

Zēns  iesmējās,  un zi rdziņš viņu viens divi pieveda pie paugura ,  
un  viņš  zemu noliecās mēness  mei tas  priekšā. Viņa sapur in ā ja  
savus  garos,  zeltainos matus,  kas  viņai sn iedzās līdz ceļiem, p a 
st iepa roku un noglās t ī ja  zēnam vaigu.  Zvaigznes  — un to bija 
kādi  divi tūkstoši ,  ja  ne vai r āk  — sal īgojās,  kristāla auskarus  
s kand inād amas ,  ielenca zēnu un sāka dziedāt  brīnišķīgu dziesmu, 
bet  za |ā  zvaigznī te,  tā pati,  ar  kuru viņš ik vakaru  pirms iemig
š a n a s  sačukstē jās,  nolaidās  v iņam uz pleca un sacīja:

— Tu esi m ans  draugs ,  bet es nezinu,  kā tevi sauc.
— Mans vār ds  ir Benike, — zēns atbildēja,  bet vai rāk neko 

nepa guva  pateikt,  jo visiem bija jāseko mēness  meitai,  kura iz
st iepa rokas un laidās  uz mandeļu  un vīģes koku ieleju.

Visur viņu ceļā ledus ielūza, izslējās un viļņojās meldri ,  zem 
pērnām lapām modās  zāle.

Kras ts  g a r  plašo mandeļkoku ieleju bija aizaudzis ar  veselu 
pūpolu mūri,  aiz kura  s lējās  vīnogulāj i,  bet vēl tā lāk  pletās kviešu 
druva.  Mēness mei ta savic ināja  plīvuru, izl iedama pār  visu nepa-



i ;isti siltu un mī līgu gaismu,  un, p am ād am a  ar roku, a icināja pie 
sevis Beniki. Zēns raudzī jās  viņā plat i  ieplestām acīm, un viņam  
šķita,  ka mēness  meitai  nav nemaz ķermeņa,  ka tā ir izaus ta tikai 
1 1 0 stariem.

— Šeit, — mēness  mei ta  sacīja,  — vīģēs un mandeļkokos  ir 
apslēpti  pavasara  prieki. Tu esi pi rmais cilvēks pasaulē,  kurš  redz,  
ka es tos izlaižu p ļavās  un kalnos.

To pateikusi ,  viņa p iegāja pie viena koka un to noskūpst ī ja .  
S tumbrs  atvērās,  un  no turienes kā no burvju šķi rs t iņa izspurdza 
balti, sarkani  un dzelteni tauriņi ,  a izsegdami  saviem spārniem 
debesis. Ikviens koks uzmeta  gaisā daudzkrāsainu  taur iņu k a ru 
seli.

— Un tagad,  — mēness  meita pavēstī ja,  — es izlaidīšu putnus.
Viņa pār la ida  roku pār  vīģes koku galotni,  un debesīs uzvijās

milzum liels apskurbušu putnu bars.
Pu tn u  bija tik daudz,  ka meldri,  pār  kuriem viņi lidoja,  šalkoja 

un samudžinā jās .  Viņi visi skaļi č ivināja un kāri ri ja vēso, skurbi- 
nošo Donavas  nakts  gaisu.  Virs ielejas neprā t īgā  r iņķojumā s a 
vijās kopā zvaigznes,  putni  un  tauriņi .  Mēness meita,  v isdai ļākā 
meitene pasaulē,  s tāvēja  uz paugura.

— Un tag ad  lai a tveras  ziedi, — viņa pavēlēja,  un  visi koki 
uzreiz pārklā jās  pumpuriem,  bet zari — bal tmēļ iem ziediem, virs 
kuriem laidelējās bites.

Rūķītis,  kas  ne soli nea tg ā ja  no mēness meitas,  aizskrēja uz 
upmalu un a tnesa  divas kārklu vicas. Mēness mei ta tās  paņēma 
un apjoza ar tām Beniki.

— Audz liels, s ta l t s  un  lokans  kā pavasara  kārkls!
— Paldies,  — zēns pateicās,  — ik vakaru  es ar  tevi sasveic i

nāšos.  Un, ja tev kādreiz ievajadzēsies zi rdziņa,  tad pasaki  man,  
es tev to bez vārda  runas  patapināšu.  Tas  ir ļoti spēcīgs  zirdziņš,  
viņš ēd sēnes.

Mēness mei ta pieliecās, noskūpst ī ja  zēnu uz pieres un kopā ar  
zvaigžņu svītu uzvi jās  debesīs. Zi rdziņš piepeši a t r ad ās  uz t e ra 
ses, bet zēns — savā gul t iņā  i stabā.  Viņam blakus s tāvēja  rūķītis.

— Kopš šā brīža es būšu tavā  kalpībā,  Benike! — viņš  sacīja.
— Ja  tā, rūķīša kungs ,  tad  es tev maksāšu algu.  Lūdzu,  saņem 

rokasnaudu.  — Benike sniedza rūķī tim vecāsmātes  dāvāto  div
desmit  banu monētu.  — Es tūlīt  aizmigšu,  bet tu man  atsūti  jauku 
sapni.

— Labi,  — rūķītis bija ar  mieru un uzpūta  vieglu elpu zēnam 
uz plakstiņiem.

Benike aizmiga.  Rūķī ti s izslīdēja no mājas  un, k l audzinā dam s  
ar apkaltaj iem zābaciņiem, devās  pa ledu gar  žogiem s tāva jā  
kras tā  un piegāja pie kroga.  Bet tu r  bija tumšs,  un  durvis bija



aizslēgtas.  Rūķītis kļuva nikns. Visus četrus ziemas mēnešus viņš 
nebi ja dzēris ne pilītes rakijas,  un tag ad  atkal  nelaimējās.

— Vai, cik žēl, ka man nav burvju zāles: a r  vienu pašu st ieb
riņu es uzlauztu visas a ts lēgas  un bultas.

Viņš paskat ī jās  uz debesīm, cenzdamies  nerādī ties acīs mē
ness meitai,  un,  pārliecinājies,  ka rīts vēl talu, nolēma ielīst iekšā 
pa a ts lēgas  caurumu.  Viņa pinkainā bārda  nokarā jā s  gandr īz  līdz 
ceļgaliem. Viņš to pāršķī ra uz pusēm, sasē ja  galus  uz m ugu ra s  
mezgliņā un lūkoja ieslīdēt krogā,  bet spēja iedabūt  tikai galvu 
un rokas; kā ja s  neparko nelīda iekšā.

— Tas  viss ir zābaku dēļ, — rūķītis norūca,  — tiem ir uz 
augšu uzliekti purngali ,  tāpēc es tos nekādi nevaru  izbāzt cauri.

Viņš izlīda atpakaļ  uz ceļa, izvilka no žoga divas nag las  un 
piesita zābakus pie sliekšņa.

— Tā būs labāk,  citādi jūs vēl sadomāsi t  iet pas ta igā  un pame
tīsit mani  šeit basā m kājām.

Līzdams pēc tam atkal  krogā,  rūķītis juta,  kā a ts l ēgas  ca u ru 
ma dzelzs dedzina viņam kailos papēžus.  «Es varētu paciest nezin 
ko, tikai ne važas ,» viņš nodomāja ,  «dzelzs ir pārāk auksta un 
neganta .» Sperot  kāju uz grīdas ,  kas nesen bija izmazgāta  ar  pet
roleju, rūķīt is pas līdēja kā uz ledus un noturējās,  tikai pieķer
damies pie letes.

— Viss kārtībā,  tas  ir uz laimi, — viņš nopurpināja ,  braucī 
dams punu, un izņēma zelta monētu,  ko bija iedevis Benike. Mo
nēta spulgoja kā kaba tas  bateri ja.  — Ak tu, burvju svecīte! — 
rūķītis izsaucās,  uz t ra us ās  augšā  pa sienu un izlasīja cenrādi..

Pa r  savu monētu viņš varēja vai nu iedzert,  cik vien tīk, aveņu 
sīrupu,  vai arī  norīt  četrus piņģerotus rakijas  un uzkost baran- 
ciņas  vai radziņus .  «Kam man tas  sīrups,» viņš nosprieda,  «ie
dzeršu labāk zāļu šņabīti .»

Viņš noņēma no plaukta pudeli,  ielēja sudraba biķerītī,  kādā  
no tiem, kuros rūķi savāc rasu  no ziediem, un vienā rāvienā iz
dzēra. Viņa asinis iekvēlojās,  bārda  a t ra is ī jās  pati no sevis un 
kļuva pūkaina,  it kā ta jā būtu iepūtis viesuļvējš.  «Prot  gan cilvēki 
dzīvot!» viņš nopūtās  un tūdaļ  ielēja rīklē glāzīti.  Galvā uzšāvās  
dzirksteļu kūlis, bet aizdurvē pamest ie zābaki  norāvās  no nag lām  
un sāka dancot.  Tie lēkāja aizvien ā t rāk  un ātrāk,  un rūķītis vai 
plīsa no smiekliem. Tik ļoti v iņam tas  viss patika.  Viņš paķēra 
kastroli ,  kas bija uzlikts ar dibenu uz augšu uz pet rolejas plī ti
ņas,  un sāka pa to rībināt.  Zābaki palēkdamies  lidoja līdz pat pa 
žobelei, skāņi k laudzinādami  ar apkaltaj iem papēžiem.

— Un tag ad  gulieties blakus, savelt ieties,  lai āda kļūtu mīk
stāka,  un , lū d zu ,  šurp!

Kādas  desmit minūtes  zābaki grūs t ī jās  un plēsās,  bet pēc tam



ielidoja iekšā pa a ts l ēgas  caurumu.  Pieši ar  džinkstošaj iem rite- 
nīšiem norāvās  no s tulmiem un pieķērās pie rūķīša kājām,  pat ī 
kami kut inot  papēžus.

— Nu, mani mīļie zābaciņi ,  t ag ad  va ra t  darīt ,  kas vien jums 
tik! — rūķis sauca,  atgāzies krēslā.

Sajut is  pēc t rešās  g lāzī tes vilka izsalkumu,  rūķis a t rāva  vaļā 
kādu kasti,  lai uzkostu radziņu vai cepumus.  Bet kastē a t radās  
če tras piparkūku lelles — četras sār tvaidzes  ar gariem,  vaļā pa
laist iem matiem, kas sniedzās līdz ceļgaliem, apjoztas  gaišzi lām 
jos tām, a izdar ī tām ar spoguļveidigiem gredzent iņiem.

— Labdien,  mās iņas  dai ļaviņas ,  klat pavasar is ,  vai  jum s  ne
gr ibas  padejot? Neesmu nekāds zaglis,  godigi maksāju  — uzliku 
jau galdā  zelta divdesmitnieku.

J a u n a v a s  saķērās  rokās  un uzlēca uz letes. Monēta a t spogu
ļojās visos spoguļveida gredzent iņos.  Dulnie zābaki vienā gabalā  
klanī jās.  J au n a v as  sāka dziedāt un līgani griezās r iņķa dejā.

—- Betuta!1 — uzsauca  rūķis un sašķindināja  piešus, turklāt  
tik pārgalvīgi ,  ka tie ieskanējās  ka tamburīni  ar zvārgul īšiem,  un 
ja u n a v a s  uzsāka neprā t īgu deju.

Pieši žvadzēja  un džinkstēja arvien skurbāk un skurbāk,  pi
parkūku j aunavas  lidoja līdz pašiem griestiem un spiedza,  bet 
pa grīdu t rakul īgi  riņķoja un lēkāja zābaki,  atsizdamies  pret 
s ienām un mezdami  kūleņus.

Rūķis pacēla glāzīt i  un uzsauca:
— Es uzdzeru jums, daiļavas! Es esmu rūķis, ga lvenais  sargs  

mēness  mei tas  personiskajā apsardzē .  Kopš vakardienas  esmu 
Benikes kalpībā,  viņš ir v ienīgais cilvēks pasaulē,  kurš  redzēja,  
kā a tnāk pavasar is .  Viņš man iedeva zelta divdesmitnieku,  un es 
viņu aizvedīšu uz kristāla karalist i .  Zāļu šņabī ti s — tas  ir tāds  
zobens . . .

Tai pašā acumirklī  caur  slēģu sp raug u krogā iespiedās mēness 
stars.  Rūķis atbīdī ja sānis pudeli un klus īt iņām,  p ieturēdams ar 
rokām piešus, lai tie nedzinkstētu,  a izlavījās  uz durvīm. Zābaki 
bez t rokšņa t rīcošām aust iņām aizvilkās v iņam pakaļ.

— Izrāviens uz  priekšu! — rūķis pats  sevi nokomandēja  un 
ieslīdēja a ts lēgas  caurumā.

Viņš izspraucās s t arp  slēdzenes sieniņām,  cenzdamies  neno
smērēt elkoņus ar rūsu,  un  a t ra dās  uz ceļa. Mēness  meita spoži 
mirdzēja.  Iz trūcinātais  rūķis metās  sānis un ienira tukšā alus 
mucā.  «Ja viņa mani  neredzēja,  apsolu pabarot  ar j auno zāli visus 
Donavas  palienes zaķus,»_ viņš klusībā nozvērējās,  dziļi ieelpo

1 B etu ta  — strauja rumāņu tautas deja.



dam s  stipro miežu smaržu,  kas  bija iesūkusies mucas dēlīšos. Viņš 
sāka  t i rināt  kājas,  muca a t rā vās  no sienas,  pie kuras  bija pieslieta, 
un  r ībēdama vēlās pa ceļu. Zābaki  skrē ja blakus un lēca veselu 
met ru  uz augšu,  kad uzmina virsū ledus mēlītēm, jo rūķis tajos 
bi ja iesitis caurumiņus  ar nag lām ,  kuras izvilka no žoga.  Kāda 
vecīte, kas,  agr i  no rīta piecēlusies, čāpoja  uz kapiem, lai tur  pa
kvēpinātu  vīraku,  aps tu lbusi  par audz ī j ās  uz joņojošo mucu un zā 
bakiem,  nometa  oglī tes un vī raku un s teigšus  klurnpačoja uz 
mājām,  kur nokri ta ceļos svētbildes priekšā.

— Ak vai, kādas  šausmas  es redzēju! — viņa vēlāk vaimanāja .
— Vēl t ag ad  nevaru  un nevaru  sapras t :  kālab mucā skanēja  dzel- 
zīši un  dziedāja divi zvārgul īši?

Bet tas  bija tālab,  ka rūķis,  priecādamies  par to, ka mēness 
mei ta  viņu nebi ja pamanī jus i ,  meta mucā  kūleņus,  no visa spēka 
žva dz inā ja  piešus un vēl piesita pie tiem ar sudraba biķerīti.

Pēc  divsimt  metriem, tur,  kur ceļš s tāvus  iet lejā uz Donavu,  
muca  sāka velties vēl s t raujāk ,  un rūķis, t a j ā  kūleņodams, ieman
toja daudz punu un zilumu, līdz ievēlās upē netālu no mājas ,  kurā 
gulēja  zēns. At tapies  rūķis atbr īvoja roku un ieķērās terases m a r 
gās.  M āj a  sāka slīdēt uz Donavas  pusi, velkot līdzi paga lm u  un 
sa l m u kaudzes.  Pala idni s  nobijās,  īpalaida m arg a s  vaļā,  un māja  
a tgr i ezās  ag r āk a j ā  vietā.

— Hm, — rūķis  nokrekšķinājās,  rāpdamies  ārā  no mucas un 
sēzdamies tai virsū, — zēns mani  lūdza atsūtī t  v iņam jauku sapni.  
Ņemšu un vieglī t iņām viņu pašūpošu,  lai viņš miegā sāktu 
smieties.

Izstiepis rokas,  rūķis atkal  ieķērās m a r g ā s  un pavilka māju,  
pašūpodams  to uz priekšu un atpakaļ  kādas  desmit vai divdesmit 
reizes. Zēns uzmodās  un paskat ī jās  ārā  pa logu. «Ši tāda  nakts,» 
v iņš  nodomāja,  «mūsu māja  nes ūdeni no Donavas  un aplais ta 
s īpolu dobes.» Pēkšņi  viņš .pamanīja rūķi un sap ra ta ,  kurš  te ir 
t a s  nedarbnieks.  Nekā neteicis, viņš k lusām atvēra logu un, kad 
m ā ja  atkal  a t ra dās  pie upes,  uzlēca uz m u c as  un iekliedzās:

— Ko tu te dari? Es  tev maksāju  algu,  bet tu man neļauj gulēt?
— Mani  zābaki! — rūķis tikai iespiedzās. — Paskat ies ,  kā tie 

aizskrien.  Saimniek! — Viņš  sāka  raust ī t  Beniki. — Pal īdzi  man,  
g lāb  mani! Bez sarkanaj iem zīda zābaciņiem mani  padzīs  no mē
ness  mei tas  personiskās apsardzes.

— Es tiem ausis noraušu! — zēns piedraudēja un trīs reizes 
iesvilpās.

Zirdziņš  tūdaļ  a tskrē ja  uz Donavas  krastu,  t r īcēdams aiz ne
pacietības.  Benike ielēca seglos,  rūķis apsēdās  v iņam aiz m u g u 
ras ,  un  zi rdziņš  sāka auļot.  Pakavi  dauzīja ceļa akmeņus ,  vējš



svilpoja ausīs.  Ce]š gāja  pret  kalnu,  gar  m alām  tam līgoja j a u n ā s  
zāles viļņi. Zi rdziņš  labprā t  būtu apstāj ies,  lai noplūktu kādu zāļu 
kumšķīti ,  bet rūķis,  to z inādams,  ar  sa lmiņu kut ināja  v iņam vē
deru, spiezdams joņot  aizvien ā t rāk  un ātrāk.  P a š ā  pau g u r a  v i r
sotnē viņi iebrāzās  blīvā miglas  blāķī. Benike nožēloja,  ka nebi ja 
paķēris līdzi zobenu, — būtu to pavicinājis virs galvas ,  un  mig la  
izklīstu.



— Es vai rs neredzu ce|u, — zi rdziņš  žēlojās,  — mums j ā š a u 
jas  padebešos.

— Teci s tarp  š īm divām mēļo puķu strēlēm, — rūķis viņu p a 
mācīja.

— Tās  ir vijolītes, — zi rdziņš atbildēja.
— Pareizi ,  — rūķis aps t ipr ināja.  — Tās uzdīga  no sēklām, ko 

es biju paslēpis aiz zābaku oderes.  Šonakt  es dzīroju krogā,  bet 
pi rms tam ar d ivām na g lām  piesitu pie sl iekšņa zābakus ,  lai tie 
neaizbēgtu,  un t ag ad  sēklas bi rst  ārā  pa caurumiņiem,  un no 
ka t ra s  sēkl iņas  izaug  puķe. A^ums jāpas te idzas ,  jo es iebēru zā 
bakos tikai divus p iņģerotus  sēklu. Ak, Benike un zirdziņ, kaut 
jūs  zinātu,  cik rāmi  un paklaus īgi  mani  zābaki  bija agrāk! Bet

, kāds  draug s  mani  samāc ī ja  piešūt tiem divas suņu aus tiņas ,  un 
redziet, kas man t ag ad  šo aus t iņu dēļ jācieš.

— Un tālab  tu sakropļoji  divus n abaga  kucēnus? — Zēns s a 
rauca pieri krunkās.

— Nē, taču nē! Es  s tāvēju zem balanda s  lapas  tieši tai brīdī, 
kad jūs  — tu ar  savu vectēvu — griezāt nost  ausis saviem kucē
niem, lai v iņus  padar ī tu  niknus.  Un tad  nu es uzlas īju zālē šos 
ausu gal iņus  un piešuvu tos pie zābakiem ar arnikas burvju 
diegiem. Bet kopš tās dienas, ja vien zābaki man nav kājās,  tie 
tūdaļ  dzenas  pakaļ zaķiem.

— Ja  tā, tad  tie jāmeklē pē rnajās  nezālēs,  — sacīja zirdziņš,
— zaķi tur mēdz slēpties.

Abas vijolīšu r indas  nogriezās  pa kreisi, aiz papeļu sienas, 
un aizst iepās tā lumā.  Zirdziņš  noskur inājās  un sāka  skriet r ik
šiem. Benike seglos saliecās un noglās t ī ja ar  delnu puķes.

— Vai zini, rūķa kungs,  tās  ir vēsas  un maigas,  skaidri  re
dzams, ka nupat  uzdīgušas .

— Ak, tavu postu! Mēness meita mani  ietupinās  cietumā pie 
maizes un ūdens,  saņemšu  dienā tikai kripat iņu maizes  un lāsīti 
ūdens.  Man taču tās  vajadzēja  iesēt tai pļaviņā,  pār kuru mei te
nes iet mazgā t ies  avotā.

— Es tev pal īdzēšu tās pārvest .  Man ir ratiņi,  es iejūgšu tajos 
suņus,  un  mēs pārcelsim puķes, kur vajag.  Turklāt  varu tev pa 
teikt, ka velti mēs  toreiz nogr iezām kucēniem ausis,  tas  neko ne
l ī d z ē j a . . .  Viņi ir ļoti rāmi,  pat  mušai  pāri n e n o d a r ī s . . .

Benike nepaguva pabeigt.  Pēkšņi no ceļa l īkuma izskrēja viņa 
suņi un metās  virsū zi rdziņam.  Tas  par āvās  atpakaļ  un sas lējās  
uz pakaļkājām. Rūķis nokri ta zemē, pārmetis atmuguriski  kūleni, 
aiz bailēm uzl īda kokā un pat  piesēja sevi ar jos tiņu  pie v i saug
stākā zara.

— Leu, Dumitru! — zēns sāka  kliegt, bet melnie, vilkiem 
līdzīgie suņi joprojām metās  virsū zi rdziņam,  cenzdamies  v iņam



uzšķērst  vēderu,  un zi rdziņš  mežonīgi zviedza un dauzīja ar  p a 
kaviem.

— Pieturi  taču viņu,  Benike, — elsdams pūzdams  norē ja 
Leu, — man ka t rā  ziņā v iņam jāiekož. Tevi mēs neaiztiksim,  bet 
viņu gr ibam sodīt par  to, ka viņš  jau  divas reizes s a g r ā v a  ar  pa 
kaviem mūsu būdu.

Benike nikni izslējās seglu kāpšļos.  Zi rdziņš  krasi  pagr iezās  pa 
kreisi,  bet zēns klupa virsū Leu un sagrāba  to cieši aiz ausīm. 
Un ko jūs domājat? Ausu galiņi  not rūka un palika zēnam rokās, 
bet Leu uzreiz kļuva lēns u n  sāka  glaus ties  klāt saimniekam.

— Tu uzvarēji! — ievaukšķējās  Dumitru  un pieskrēja zemu no 
dur tu galvu.

Benike ieraudzī ja,  ka aus is  sunim ir pavisam veselas,  un no
knieba tām gal iņus.  Abi suņi sāka  ra udāt  un smilkstēt  kā muļķīši  
un pat  neierūcās,  kad zi rdziņš p iegāja viņiem cieši klāt  un uzpūta 
virsū elpu. Viņi tikai luncināja as tes  un gaidīja.

— Tūlīt  dabūsit ,  ko esat  pelnījuši! — Benike viņiem uzsauca.
— Bet tu, rūķa kungs ,  kāp zemē un  panāc  tuvāk, tad  tu redzēsi, 
kā es viņus samizošu.

— Vai, — rūķis iekliedzās, — tās taču ir manu  zābaku aus t i 
ņas! Jūs  sabojā jā t  m a n u s  zābakus.

— Mēs neesam dar ījuš i  nekā ļauna,  Benike, — Leu ņēmās tais 
noties. — Mēs abi klusu un mierīgi gulē jām uz m ā ja s  sl iekšņa un 
gaid ī jām rītu, kad pēkšņi man  iespēra pa galvu kāda  zābakzole.  
Es noklabināju zobus, ko nekad savā mūžā nebiju darījis,  un tai 
pašā brīdī jutu,  ka man  mutē  ir mana auss,  kuru man kādreiz bija 
nogriezuši.  Es to pieliku pie galvas ,  un auss  uzreiz pieauga klāt. 
Es  pasaucu Dumitru,  un mēs skrējām,  cik vien bija jaudas ,  kamēr  
panācām zābakus  un a tņēm ām tiem savas  ausis.  Bet, t iklīdz pie
likām tās klāt, asinis sakāpa mums galvā,  un mēs kļuvām traki 
nikni.  Es  iekampu Dumitru  vēderā,  bet viņš saplos īja man  ādu. 
Taču abi tūdaļ  at jēdzāmies  un sap ra tām ,  ka mums nav vērts 
plēsties savā starpā .  «Labāk apēdīs im zābakus,» es sacīju.

— Vai! — rūķis iebrēcās. — Man taču neizsniegs j au nu s  līdz 
nākamaja i  vasarai ,  un  es s ta igāšu basām kā jām  kā ubags .

— Nepārsteidzies,  rūķa kungs.  Dumitru  negr ibēja tos apēst.  
Reiz viņš net īšām nori ja t rauku m azgā jam o  skrāpi un kopš tās 
reizes ir paēdis  līdz kaklam. «Nē, mēs neapēdīs im zābaku,» viņš 
man  teica, «es labāk ēdīšu kaķi un zirdziņu,  kas dzīvo terasē.» Un 
mēs  gras ī jāmies  to izdarīt.

— Es jūs  apbēršu  ar zemi, — Benike noteica.
— Pareizi ,  saimniek,  — zi rdziņš  viņu atbalst īja,  — pavēli 

tikai, un es viņus  samīšu un iemetīšu māla bedrē.
— Piedod mums . . .  — suņi iesmilkstējās.



— Saimniek,  — rūķis iejaucās,  — lai viņi v ispi rms pasaka,  
kur ir mani  zābaki.

— Mētā ja s  pļaviņā,  kas  apaugus i  sniegpulks lcnītēm un vijo
lītēm, — s teigšus  pateica priekšā Leu. — Dumitru  tos negribēja 
ēst, tomēr mazl iet  ir paplucinājis.  S akam pa zobos un sapur ināja ,  
kā nākas.  Un, kad pur ināja ,  no tiem sāka birt ārā  sēklas,  un uzreiz 
uzdīga  tūks toš  vijolīšu. Turpa t  guļ arī  futbola bumba.

— Vai tas  ir tālu? — Benike vaicā ja.
— Pie tā zi rgu staļļa,  kur kādreiz mi t inājā s  truši.
Benike ielēca seglos  un a izjā ja  uz lauku. Migla  bija pilnīgi 

izklīdusi, pa t laban  lēca saule.  Aiz druvas  ganībās  ga r  akāciju 
krūmiem bija redzams  vijolīšu paklājs,  bet vidū gulēja sarkani  
zīda zābaki  ar  saņurcī t iem stulmiem. Rūķis tos žigli paķēra.

— Paldies  tev, — viņš sac īja zēnam.  — Tu mani  izglābi,  un 
vasarā ,  kad parādīs ies fejas, es kat rā  ziņā ieradīšos un aizvedīšu 
tevi o t rpus  Donavas ,  kur  deg ugun t iņas  virs apraktās  mantas .  Bet 
suņiem gan  labāk piedod.

— Piedod mums, saimniek! — suņi atkal  iesmilkstējās.
— Nē! — zēns nepiekāpās.  — Es sacīju,  ka  apbēršu jūs  ar 

zemi, un savu vārdu turēšu.  Jum s  jāuzrok šeit ar  ķepām zeme un 
j āpal ien  zem šā vijolīšu paklāja.  Uzlieciet to sev uz m u g u ra s  un 
pārnes iet  uz turieni,  uz kurieni jums liks m a n s  draugs .  Es skait īšu 
līdz desmit.

Zēns vēl nebija paguvis  izskaitīt  līdz desmit,  kad abi suņi jau 
bija uzvēluši sev uz m u g u ras  zemes paklāju,  kurā mirdzēja tūk
stoš vijolīšu. Rūķis uzmauca kājās  zābakus,  pielika tiem klāt  
piešus un aizsoļoja pa  taciņu uz Donavu.

Zābaki  uzreiz kļuva droši un a tguva  valodu. Kreisais zābaks  
teica:

— Saproti ,  saimniek,  mēs  nemaz nebi jām domājuš i no tevis 
bēgt.  Mēs ieraudzī jām nakt ī  šo bumbu,  un mums sagr ibējās  p a 
spēlēt futbolu. Novelc mūs no kājām, nebaidies,  mēs neaizmuksim,  
tikai soļosim pa priekšu un spersim bumbu.

— Atļauj  viņiem, — viņu lūgumam pievienojās arī  zēns,
— līdz Donavai  arī  es pagūšu kādu reizīti iespert.

— Labi,  lai notiek! — rūķis piekrita,  un viņi devās ceļā.
Zīda zābaki  spēra bumbu ar purngal iem,  Benike sila ar  galvu,

rūķis cienīgi soļoja,  mērcēdams kājas  ra sa inā  zālē, suņi,  sal ie
kušies no smaguma,  st iepa uz m u g u ra s  p ļavas  gabalu ,  uz kura 
dejoja pavasar is,  bet visiem nopakaļ,  skandinot  iemauktus  un 
augstu  un skaisti  cilājot kājas ,  drasē ja  koka zirdziņš.



KRISTĪNE NESTLIN GERE, 

austriešu  rakstn iece

D Ž O N I J S

Džonijs iet uz mājām.  Džonijs nāk no skolas.  Džo- 
nijs dungo.  Džonijs dungo tikai tādēļ,  ka v iņam nopakaļ  velkas 
klases biedrs Dīringers,  un Dīringers nedr īks t ievērot, ka Džoni- 
j am  ir pavisam nelāgs  garas tāvokl is.  Lai viņš domā,  ka Džoni jam 
četr inieks1 diktātā bijis nebijis un ka piecnieks ar i tmētikas  kon
t ro ldarbā — tāpat .  Neies jau  Džonijs Diringeram, šim paipuisī lim,  
likt manī t,  ka viņu uzt rauc  sl iktas atzīmes.  Sliktas atzīmes  viņu 
it nemaz neuztrauc.  Skolotājas  seja gan.  Džoniju uzt rauc  skolo
tā j a s  mute.  Ar sudrabsā r to  pomādi  krāsotās  lūpas.  Kad sudrab- 
sār tā s  lūpas  saka: «Ak, Džonij!» — Džoniju uzt rauc  skolotājas  
acis. Skolotājas  acis ir pelēkas, ar tievu, melnu tušas  svītru virs 
augšēj iem plakst iņiem un ar zaļu ēnojumu.  Kad skolotājas  acis 
uzlūko Dīringeru,  tās  ir skaistas.  Gandr īz  t ikpat  skaistas  kā ak
t ri sēm televīzijas reklāmās.  Kad skolotājas  acis pievēršas Džoni
jam, tad  v iņam jādomā:  skolotāja mani  necieš, viņai labāk p a 
tiktu, ja m an is  vispār šeit nebūtu.

Džonijs ir nonācis  pie sava mikrora jona krus to juma.  Deg s a r 
kanā uguns .  Dīringers  panāk Džoniju. Dīr ingers  viņu uzrunā.  Dī
r ingers  s tās ta  par  kaut  kādu Annas  tanti  un automašīnu,  kas  
brauc  pa paklāju uz riņķi, tiklīdz nospiež pogu.

— Tā ir tā lvadības  mašīna,  — saka Dīringers.
Džonijs nesaka neko. Iedegas  zaļā gaisma.  Džonijs iet pāri 

ielai. Dīringers turas  v iņam līdzās.
Viņš jautā:
— Kurās  kāpnēs tu dzīvo?
— Četrdesmitajās ,  — atburkšķ Džonijs.
— Es dzīvoju sept iņdesmita jās ,  — saka Dīringers.
— Nu un tad? — atsaucas  Džonijs.
— Nu tāp at  vien, — saka Dīringers,  — es tev tikai pateicu — 

un viss!
— Bet mani tas  nemaz neinteresē! — saka Džonijs.

1 Austrijā atzīm ju sistēm a skolās ir pretēja mūsējai.



J auna is  mikrorajons ,  kurā dzīvo Džonijs un Dīringers,  ir ļoti 
liels. Džonijs ir saskait ī j i s  dzīvokļus. Kas tur  ko nesaskai tī t!  Nami  
s tāv r indās.  Astoņās  rindās ,  un katra r indā  ir divpadsmit  namu, 
un kat ra m  n am am  ir sešas kāpnes,  un ka t rā s  kāpnēs ir septiņi 
stāvi,  un kat rā  s tāvā  trīs dzīvokļu durvis.  Astoņi reiz divpadsmit,  
reiz seši, reiz septiņi,  reiz trīs, tas  ir, d ivpadsmit  tūkstoši  deviņ
desmit sešas dzīvokļu durvis.

Dīr ingers  arvien vēl nav aizvēries.  Viņš  s tās ta,  ka šodien pēc 
pusdienas rēķināšot m ā jas  uzdevumus.

— Muļķis,  — saka Džonijs.
Dīr ingers  atsaucas:
— No tāda  dzirdu.
Tad viņš  apstājas.  Viņš vai rs  negr ib  ar  Džoniju iet kopā.
Džonijs tā lāk  iet viens. Viņam ceļā pag a d ās  konservu kārba.  

Džonijs spēlē futbolu ar  to. Viņš  spār da  konservu kārbu līdz pat  
ses tajai  namu rindai,  ap stūri,  līdz pat  če trdesmita ja i  kāpņu 
telpai.

M āj as  durvju priekšā s tāv Šteinera kundze un Dolecāla 
kundze.  Džonijs sper pa bundžu pēdējo reizi, tā aizlido pāri z ā 
lājam,  nokrīt  uz ietves iepretī  sept ītajai  namu rindai.  Dolecāla 
kundze j autā  Džonijam,  vai viņš  neesot redzējis viņas  Gabiju.  
Steincra kundze savukā r t  apvaicājas ,  vai viņš neesot redzējis 
v iņas  Ansi.

— Nē, — atbild Džonijs.
Tā nav tiesa. Viņš  redzēja Gabiju un Ansi. Abi s tāvēja pie 

košļeņu automāta  un mēģināja  tās izdabūt  t āpa t  bez naudas.
Džonijs s tarp  abām kaimiņienēm iesprūk mājā.
— Noslauki kājas!  — aizrāda  Šteinera kundze.
Džonijs uzkāpj uz kājs lauķa un kārpās  kā zi rgs  pēc cirka n u 

mura ,  cukurgraudu gaidīdams.
— Uzvedies pieklājīgi! — piekodina Dolecāla kundze un vēl 

piebilst: — Brauc ar  liftu godīgi! Zemāk par  d ivpadsmito dzī
vokli nav brīv braukt.

Džonijs joņo pa t repēm augšā .  Desmit pakāpieni  — trīs bal tas  
durvis — desmit pakāpieni  — viens matē ts  logs — desmit p ak ā 
pieni — trīs ba l ta s  durvis — desmit pakāpieni  — viens matēts  
l o g s . . .

Sept ī ta jā  s tava Džonijs aps ta jas.  Viņš iebāž roku aiz krekla 
apkakles un izvelk kādu auklu no krekla apakšas .  Auklā ka rā j as  
dzīvokļa atslēgas.  Džonija māte  tās  liek tā nēsāt.

Džonijs atslēdz dzīvokļa durvis,  uzkar savu jaku uz pakaramā.  
Visi vadži ir brīvi. Džonija m ās a  ir bērnudārzā ,  Džonija tētis — 
darbnīcā,  Džonija māmiņa — ziepju fabrikā.

Džonijs ieiet virtuvē.  Virtuvē jū tam a pa ras tā  v ir tuves  smarža.



Nekas  cits kā gluži par as ta  vi rtuves  smarža.  Džoni jam šī smarža  
nepatīk.  Viņš atver vir tuves logu.

Uz gāzes  plīts s tāv katls.  Uz kat la  vāka a t s t ā t a  zīmīte. Tanī 
rakstī ts:  «Uzsildi uz mazas  uguns ,  ar  buču — māmiņa.»

Džonijs nelasa zīmīti,  jo viņš bez las īšanas  zina, kas  tur  rak
stīts.

Katru dienu uz kat la  tiek a t s t ā ta  zīmīte. Un Džonijs zina arī, 
kas  a t rodas  katlā:  vakardienas  makaroni ,  sīkos gabaliņos s a 
griezta sardele ar uzlietu tomātu mērci.

Mērci Džonija mām iņa ir pagatavojus i  šorīt. Pulks ten  sešos 
no rīta. Līdz promiešanai  Džonija mātei  vēl bija j āp a g ū s t  kreklu 
izgludināt ,  bikses salāpī t  un puloveri izmazgāt .  Tādēļ tumēju ms  
ir mazliet  piededzis un mērce ir pārsāl ītā.

Džonijs meklējas  pieliekamajā.  Viņš atrod p las tmasas  kulīti 
ar  iecukurotiem ķiršiem un maisiņu ar lobītiem riekstiem. Džonijs 
iet istaba,  a t laižas  krēslā,  mielojas ar ķiršiem un riekstiem un 
domā: t ag ad  man  būtu jāpaēd pusdienas  un tad jāižlabo kļūdas  
diktātā un kontroldarbā ,  tad jāpabeidz  zīmēt mežmalu un pēc tam 
jāa iznes  mām iņas  kurpes pie kurpniekineistara.

Džoni jam neko negr ibas  darīt.
Tomātu mērce ir piedegusi,  un  diktātā ir t r ī sdesmit  kļūdu, un 

kontroldarba  uzdevumi ir jāpārrēķina ,  tā teica skolotāja.  Mež
mala  uzzīmēta pā rāk brūnos  toņos, un kurpnieku Džonijs nevar 
ne acu galā  ieredzēt.

Džonijs aplaiza l ipīgos pirkstus,  p i ece ļa s ‘un iziet uz balkona,  
un atspiežas  uz margām.  Viņš redz v isapkār t  sešus  reiz septiņus,  
reiz trīs tukšus  balkonus.  Viņš  skatās  pa labi un pa kreisi. Viņš  
redz tukšus balkonus ar  novī tušām pelargoni jām puķu kastēs.

Džonijs pār liecas pār  m arg ā m  un skatās  lejā. Uz balkona zem 
viņa mētā ja s  sa lauzts  atzvel tnes krēsls,  Džonijs redz krēsla stūri.

Džonijs izvelk no bikšu kaba tas  auklu.  Aukla ir t ieva un gara .  
Džonijs at r i t ina auklu un laiž no balkona lejup. Tā a izsniedzas  
līdz t re ša jam s tāvam.  Vējš to šūpo šurp un turp. Pēkšņi aukla 
Džonija rokā savelkas un ar  spēju rāvienu izsprūk viņam no pi rk
stiem. Piektā s tāva  balkonā — kur redzams atzvel tnes  krēsla 
s tūr is  — pār m arg ā m  pārliekusies meitene.  Viņa tur  Džonija 
auklu rokā un smej.

Džonijs saniknots  lūkojas uz meiteni.  Viņai ir melni mat i  un 
zilas acis, un s trups  degunt iņš .  Džoni jam ļoti patīk strupi degun- 
tiņi.

— Atdod man  manu auklu! — Džonijs sauc.
— Še, ņem, — smīn mei tene ar mazo, s t rupo degunt iņu.
— Tā ir ī sta pūķu laižamā aukla,  — Džonijs kliedz vēl niknāk.



—  Nu un tad? —  Mei tene  |auj auklai  šūpoties vējā.
—  Tu esi zagle,  —  Džoni j s ,  pārl iecies tālu pāri m arg ām ,  ska i

šas.
—  Nu un tad? —  Mei tene uztin auklu uz delnas.
Džoni j s  sauc:
—  Vai  tu neko citu nevari  pateikt  kā tikai :  nu un tad?
—  Nu un tad? —  atsau cas  meitene.



— Vai tu esi Meijeru Mihi ja no  piektā stāva? — jautā  Džo- 
nijs, lai gan viņš  ļoti labi zina bez j au tā šanas ,  ka mei tene ir Mei
jeru Mihi ja  no piektā stāva.  Mei tene pamāj  ar  galvu.

— Mani  sauc Džonijs,  — saka Džonijs.
— Es zinu, — saka Meijeru Mihija.
— Es jau arī zināju,  ka tu esi Mei jeru Mihija,  — saka Džonijs.
Meijeru Mihi ja pamāj atkal,  tad  viņa jautā:
— Ja  es tev auklu sviedīšu augšā ,  vai tu to varēs i saķert?
Džonijs saka:  bez šaubām,  viņš varēšot  auklu saķert .  Bet Mei

jeru Mihi ja domā, ka viņa nespēšot  tik augstu  auklu uzsviest,  
un tad  viņa saka,  lai Džonijs nākot  lejā un pats paņemot  auklu.

Džonijs ga tavs  vai apr īt  mazo, s t rupo degunt iņu s tarp  z i lajām 
acīm. Bet zilās acis vi rs  mazā,  s t rupā degunt iņa  dzeļ Džoniju kā 
ar  nāt rēm.

Džonijs ieiet no balkona istabā,  tad priekšistabā.  Viņš paņem 
no skolas somas savu n audas  maku,  ieslīd jakā,  iziet no dzīvokļa 
un lēnām kāpj lejā. P iekta jā  s tāvā viņš  paliek s tāvam.  Viņš a t 
spiežas pret  lifta durvīm un gaida.  Mei jeru durvis  paveras .  Mei
jeru  Mihi ja sniedz viņam pūķu laižamo auklu.

— Vari  to paturēt ,  — saka Džonijs,  — man tā vairs  nav v a j a 
dzīga.  Es  eju šūpoties!

— Uz bērnu ro ta ļ laukumu? — jau tā  Mei jeru Mihija.
— Tu esi jukusi? — atsaucas  Džonijs.  — Es taču neesmu ne

kāds  bēbītis.  Es eju lejpus vecās viesnīcas.  Uz lielajām šūpotnēm,  
kuras  iet, hei-heijā, gandr īz  vai uz riņķi. Uz tām, kur par vienu 
šūpošanos  četri šiliņi jāmaksā!

— Vai tu ņemsi mani līdzi?
Džonijs nesaka ne jā, ne nē.
— Vai tu ņemsi  mani  līdzi? — Mei jeru Mihi ja neatlaižas.
— Mani s  pēc, nāc, — noburkšķ Džonijs.
Mei jeru  Mihi ja iebāž roku savas  k lei tas kakla izgriezumā un 

izvelk no turienes tievu ķēdīti. Tās  galā  ka rā ja s  atslēga.  Meijeru 
Mihi ja aizslēdz durvis un saka:

— Muļķīgi,  vai ne? Bet māmiņai  citādi bailes,  ka es a ts lēgu 
pazaudēšu.

Džonijs iebāž roku aiz jakas  un pavelk mazl iet  ārā  savu a t 
s lēgas auklu.

— M an  arī ir tāda  suņu ķēde, — viņš saka.
Mei jeru Mihi ja saka:
— Citiem bērniem ir zelta ķēdītes ar mazu sargeņģel īt i .
— M an  nekāds sargeņģel is  n a v  vajadzīgs ,  — at saucas  Džonijs,

— es pats  sevi varu  nosargāt .  — Un tad  viņš saka: — Paklau,  
Mihi ja,  mēs uzšūposimies  labi augstu! Hei-heijā,  gandr īz  vai uz 
riņķi! Hei-heijā,  gandr īz  vai uz riņķi! Un, ja tur  nebūs daudz gr i
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bētāju,  tad vecais šūpotņu sa rgs  par  četriem šiliņiem Jaus pus
s tundu mums šūpoties,  un tad es tevi šūpošu tik ātri,  ka tev vējš 
svilpos gar  ausīm!

Meijeru Mihi ja pamāj  ar galvu.  Viņa iet Džoni jam l īdzās pa 
kāpnēm lejā.

— Tas būs brīnumjauki ,  — viņa saka un piebilst: — Es skaļi 
kliegšu, kad mēs šūposimies,  hei-heijā,  gandr īz  vai uz riņķi.

— Kliedz tikai, kliedz, cik gribi, — saka Džonijs.
Meijeru Mihija rāda  Džonijam,  kā viņa kliegs. Spiedz pilnā 

spēkā,  turklāt  labi ilgi.
Džonijs viņai pievienojas.  Viņam iznāk vēl skaļāk.  Bet toni 

zemāk.
Viņi paskrien ga rām  Šteinerei  un Dolecālai,  kas  aizvien vēl 

s tāv durvjpriekšā.  Steinere un Dolecāla nosauc viņiem pakaļ 
n iknus  vārdus  par  skaļo, spiedzīgo un nebeidzamo bļaust īšanos.  
Mihija un Džonijs skrien pāri zā lā jam,  kur drīkst  skra idī t  tikai 
suņi.  Viņi k la igā  vēl arvien un smejas ,  un abi zina pavisam 
skaidri ,  ka lielās šūpoles lejpus vecā kroga kopš t rim nedēļām ir 
nojauktas .  Vecais krogs  arī. Tur dzīvokļu kooperat īvs ceļ j au n as  
mājas .  Devītā namu rinda tur  būs.



JO U N S D AN S, 

islandiešu  rakstn ieks

CIK M A K S Ā  LAI ME?

Piektdienas  rītā, 1952. gada 6. jūni jā,  pilsētas 
bank as  kantorī  ienāca gadus  d ivpadsmit  vecs zēns; klusi svi lpo
dams, viņš aps tā jā s  pie tekošo rēķinu nodaļas  bar jeras  un p a 
lūdza  jauniņai  kasierei samainī t  tūks toš  kronu banknoti.

— Kā tev lai samaina?  — mei tene pavaicaja.
— Vienalga ,  iespējami s īkākās  vienībās.
Mei tene klusēdama izņēma n auda s  paciņas un noskai tī ja 

desmit  banknotes  pa piecdesmit kronām,  vēl trīs s imtus  — pa 
desmit  kronām un divus  s imtus  — pa piecām kronām.

— Lūdzu,  — viņa sacīja,  sn iegdama naudu.  Zēns palūkojās  
uz kasieri — izskatī jās,  ka meitenei nupa t  nodar ī t s  pāri vai arī 
kāds  viņu pat  apvainoj is.  Viņas vaigus  klāja sarkani  plankumi.

Paņēmis  naudu,  zēns sāka to pārskai tī t ,  pēc tam pajautā ja :
— Vai tu redzēji filmu «Vecajā k inematogrāfā»?
— Nē, — meitene atbildēja.
— Kā tad tā? — zēns brīnījās.  — Vai pagā jušo piektdienu tu 

nebiji kinoteātrī?
— Biju.
— Tad kādēļ neaizgāj i  uz «Veco kinematogrāfu»? Es taču tev 

teicu, ka tas ir kolosāls gabals.
— Varbūt  aiziešu šovakar.
— Fi lma jau  noņemta  no ekrāna.  Tu esi nokavējusi ,  putniņš  

aizlaidies!
— Kas tev ko uzt raukt ies,  — meitene dzedri noteica.
Paskat ī j ies  uz viņu, zēns ielika pēdējo n au d a s  paciņu mapē

un a t gāj a  no bar jeras .  Taču viņš nebi ja paguvis  pasper t  ne dažus  
soļus, kad meitene viņu pasauca;

— Bet kur tad  tava  nauda?
Zēns spēji aps tā jās ,  pēc tam lēnām gāja  atpakaļ  pie lodziņa, 

meklēdamies  pa mapi.  Ticis līdz lodziņam,  viņš jau bija izvilcis 
divas  piecsimt kronu banknotes.  Sniegdams  tās  meitenei,  viņš 
pacēla uz viņu acis. P a g a l a m  pārs te ig ts  viņš ieraudzī ja ko gluži 
pretēju gaidī tajam. Viņa jauko draudzeni  ar al laž bālo sejiņu un 
kautro  smaidu nevarēja ne pazīt: v iņas vaigi kvēloja,  bet acis



meta  zibeņus.  Turklāt  kasiere vai rs  nebi ja viena.  Viņai blakus  
s tāvēja  ga ra  aug um a vīrietis.

Mei tene paņēma naudu.  Zēns dzī rās jau  sacīt:  «Atvaino, 
lūdzu,» — taču vīrietis ie runājās pirmais:

— Ienāciet,  lūdzu, iekšā, j auna i s  cilvēk, — un, satvēr is  zēnu 
aiz pleca, viņš  iestūma to aiz bar jeras .

Zēnam lika apsēsties.  No mei tenes  un vīrieša teiktā viņš  s a 
pra ta ,  ka viņu apvaino par  to, ka viņš «aizmirsis» atdot  kasē 
naudu  pagā jušo piektdien, gluži t āpa t  kā «aizmirsis» to izdarī t  
nupat .  Todien kasē konstatē ts  tūks toš  kronu liels izt rūkums,  un 
t ag ad  mei tene apgalvoja,  ka toreiz viņš neesot samaksāj is .  Pēc 
i lgas skaidrošanās  zēns tika at laists,  un viņš,  as a rā s  mirkdams,  
devās prom.

Tālāk notikumi r i s inājās  tā. Zēna tēvs, policists, pārnācis  
m ā jā s  uz pusdienām un uzzinājis  par šā rīta not ikumu,  piezvanīja 
uz banku un pasūdzējās  par  slikto iz turēšanos  pret  v iņa dēlu. 
Taču kasiere v iņam  atbildēja,  ka viņa esot pilnīgi pār liecināta,  ka 
p irms nedēļas zēns  viņai neesot atdevis naudu,  lai gan  tai pašā 
laikā atzina,  ka no rīta nav bijusi sevišķi taktiska.  Kā izrietēja no 
kasieres s tās t ī juma,  viņi ar  kontrolieri nolēmuši  pārbaudī t ,  vai 
zēns atdos naudu  bez a tgādinā juma.  Pārba udī jumu viņš neesot 
izturējis,  lai gan  to, protams, nevarot  uzskatī t  par  tiešu p ierādī 
jumu.  Tomēr viņa nešauboties,  ka zēns esot vainīgs .  Kā citādi lai 
izskaidro,  piemēram,  šādu faktu: ikreiz, kad viņa skait ī jusi  naudu,  
viņš  bez mi tas gvelzis v isādus  niekus, it kā cenzdamies  viņu a p 
vārdot.  Zēna tēvs apsol īja kat rā  ziņā visu noskaidrot.

Izrādī jās ,  ka zēna pienākumos bija kat ru  piektdienu samainī t  
bankā  tūks toš  kronas.  Iestādē,  kurā  zēns  s t rādāja ,  no šīs naud as  
tika izmaksā tas  algas.  Ies tādes  kasieris pas tās t ī ja ,  ka minēta jā  
piektdienā viņam  piezvanījusi  kasiere no bankas  un pajautājus i ,  
vai nav gadī jies  tā, ka kur jers  aizmirs is  atdot viņai naudu.  Pa t s  
kurjers  pilnīgi noliedzis tādu iespēju, bet, tā kā todien viņam bija 
veicami vēl citi uzdevumi un viņa  rīcībā bijusi krietna summa 
skaidrā naudā ,  viņi kopā ar  kasieri vēlreiz pārbaudījuši  ieņēmumu 
un izdevumu bilanci,  un viss esot saskanēj is.

Noklaušinājis  dēlu, policists secināja,  ka zēns nav vainīgs.  
Taču n āk am a jā  dienā viņam piezvanī ja iestādes kasieris un pa 
stāst īja ,  ka viņš  atcerējies kādu gadī jumu,  kam, iespējams,  esot 
būt iska nozīme. P ag ā ju šo  piektdien zēns a tlūdzies  ā t rāk  no darba,  
lai pulksten piecos pagūtu  uz kino, bet nākamrī t ,  sestdienā,  a tne
sis uz darbu lielu konfekšu turzu un cienājis ar  tām jaun iņās  
l īdzstrādnieces.  Kad krā jumi izbeigušies,  viņš  aizskrējis uz vei
kalu pāri  ielai un  nopircis vēl 'konfektes, un visu dienu kantorī  
valdī jusi  skaļa jaut r ība ,  laime, ka direktors neesot  bijis.



Policists iegrima drūmās pārdomās.  Todien zēna nebi ja mājās ,  
viņš laboja paga lmā vecu divriteni,  kuru v iņam bija aizdevis 
d ra ugs  Sigurs.  Saticies ar  dēlu pēcpusdienā pie kaf ijas galda,  
tēvs, gr ibēdams ā t rāk  tikt ga lā  ar  nepat īkamo lietu, nolēma 
vēlreiz par  visu atklāt i  izrunāties.  Viņš  sāka dēlu sīki iztaujāt .  
Kur pagājušo piektdien viņš pēkšņi ņēmis naudu  kinobeļetei? 
P a r  kādiem līdzekļiem viņš nā kam a jā  dienā tik dāsni cienājis 
savus  kolēģus!

Zēns nodūra  acis un neatbi ldēja.  Viņa seja tumši  pietvīka. 
Policists piegāja pie dēla, s ag rāb a  viņu aiz mat iem un lika skat ī 
ties sev acīs.

— Kur tu ņēmi naudu? — viņš jautā ja .  — Kur? Kur?
— Tā bija manis  paša  nauda ,  — zēns ievaidējies atteica.
— Tava nauda? — tēvs pār jautā ja .  — Tu melo!
— Nē, — zēns atbi ldēja un saka a izgūtnēm raudāt .  Asaras  

šķīda uz visām pusēm, it kā izlauzušās  cauri  ādai,  kas .vēl  pi rms 
mirkļa bija sausa  un karsta.  Tās  p lūda no acīm, no deguna,  no 
mutes,  pat  sviedru lāses uz pieres, šķiet, bija kā asaras ,  pi lnas 
izmisīgu moku. Aizvien vēl turēdams  dēlu aiz mat iem,  tēvs ielū
kojās  a sa rā m  noplūdušajā  sejā, taču joprojām neatlaidās.

— Tā bija m ana  nauda ,  — zēns bilda, — m an a  nauda,  es to 
nenozagu!

— Ko nozīmē lava  nauda? Kur  tu varēji  to nopelnīt?
— Es to nekur nenopelnī ju,  un  tomēr tā bija mana nauda,  un 

es varēju rīkoties ar to, kā man  patīka?.
— Kā tad  tu tiki pie tās?
— Goda vārds,  n au d a  bija mana.  Manis  paša  nauda,  es to 

nenoza'gu.
— Tad pasaki,  kur tu ņēmi to?
— Man to iedeva kāds  cilvēks.
— Kas par cilvēku?
— Es viņu nepazīstu.
— Melo, — policists sacīja,  pa la izdams vaļā dēlu. — Tu melo!
— Es zināju,  ka tu man  nenoticēsi,  — zēns šņuks tēdams a t 

teica, — zināju,  es pats  tavā  vietā nenoticētu,  ja  nezinātu,  ka tā 
ir patiesība.  Tāpēc ar ī  nolēmu par šo naudu  tev nekā neteikt.

— Saprot i ,  es cenšos tev palīdzēt,  — tēvs sacīja.  — Tik un tā, 
vai tu nozagi  šo naudu  vai ne, es centīšos tev palīdzēt.  Taču tev 
jā iz s tā s t a  man  visa taisnība.  P a r  ko šis cilvēks tev iedeva naudu?

— Es nezinu.
— Ak dievs, padomā,  ko tu runā ,  dēls! Kas tam noticēs?
— Neviens, protams, bet, ja  tu jautā ,  man ir jāatbi ld.
— Jā,  taču jā saka  patiesība. Kad tas  notika? Kad šis cilvēks 

iedeva tev naudu?



— Apmēram pirms mēneša.
— Un tikai nakam a jā  dienā pēc tam,  kad tu aizmirsi  atdot 

naudu kasierei,  tu nolēmi to iztērēt! Ne agrāk,  ne  vēlāk!
— Bet es nemaz  neaizmirsu  atdot  naudu  kasierei.
— Kur tad loģika, dēls! Vai t iešām tu neesi spēj īgs  izdomāt  

ko pārliecinošāku? Man ir kauns,  ka m ans  dēls tik primitīvi melof
— Es ari centos a t ras t  kaut cik t icamu izskaidrojumu,  bet man  

tas  neizdevās.
— Redzi nu,  tu pats atzīsties,  ka esi to visu sagudrojis.
— Nē, nē, tieši tāpēc, ka es nevarēju neko izdomāt,  man  nea t 

lika nekas  cits kā teikt tev patiesību.
— Cik tad viņš tev iedeva? — tēvs pēkšņi noprasīja.
Zēns saminst inājās .
— Simt  kronas,  — viņš atbildēja.  — Viņš iedeva man  simt 

kronas.
Pēc dažām dienām policists piezvanī ja uz iestādi,  kur s t r ād ā ja  

zēns, un pateica,  ka nolēmis par  kat ru cenu izdibināt patiesību. 
Viņš  palūdza  pie telefona direktoru,  un viņi norunā ja ,  ka, tiklīdz 
policistam kļūs z ināma patiesība,  viņš nekavējoties paziņos pa r  
visu di rektoram,  un viņi kopā izlems, vai zēns drīkstēs palikt  
s t rādāt  iestādē. Dēlam policists par to neko neteica, viņi v i spār  
t ikpat  kā ner un āja  viens ar  otru. Policists cītīgi novēroja zēnu, 
lolodams niecīgu cerību kaut  ko papildus uzzināt,  vai nu pierādīt  
dēla vainu,  vai arī  atspēkot v iņam izvirzīto apsūdzību.  Viņš vairs  
necentās  par kat ru cenu pierādīt,  ka zēns nav vainīgs,  jo, kā re
dzams,  tas vairs  nebija iespējams, viņš tikai gribēja noskaidrot  
patiesību.

Kamēr  turp inājās  izmeklēšana,  zēns pavisam sanīka,  no k ād 
reizējā dzīvīguma vai rs nebija ne miņas .  Savus  pienākumus viņš 
pildīja klusēdams, t ikpat  kā nepaceldams acu, bet brīvajā laikā 
to vien dar īja  kā laboja divriteni,  kas  piederēja viņa d ra ugam  
Siguram.  Reizēm viņš uzkāpa uz divri teņa un drāzās ,  cik ātri v a 
rēdams, pa tuvējām ielām, taču ikreiz velos ipēdam gadī jā s  kāda 
vaina,  un atkal  viņš laboja to līdz vēlai naktij .  Spriežot pēc visa,  
viņš vair ī jās  satikties ar tēvu un tikai reizēm, atgriezies mājās ,  
vēl sa s tapa  tēvu nomodā,  tad viņi dzedri pārmija  dažus vārdus ,  
un ar to viss beidzās. Viņu att iecības gandē ja  kaut  kāds  s a 
springums.

Vasara  t ikmēr bija galā.  Agrāk svētdienās,  kad policists ne- 
dežurēja,  viņi abi no rītiem paras t i  gā ja  uz ezeru, paņēmuši  līdzi 
kuģīšus.  Policists pagatavoja  dēlam divus kuģīšus,  un, tiklīdz 
puisēnam apr i tēja trīs gadi,  viņi abi a izrāvās  ar šo rotaļu.  S ā 
kumā tēvs pats nos t ipr ināja stūri,  uzvilka buras un vadī ja  ku 
ģīšus,  taču paaudzies  zēns pārņēma iniciatīvu savās rokās, at-



s tājo t  tēvam vērotāja lomu. Tagad  tēvs tikai re tumis pas ta igā jā s  
g a r  ezeru, un bija skaidri  redzams, ka viņš domā s m ag as  domas.  
Zēns, šķiet, nedomāja  ne par ko citu kā vienīgi par k ļūmīgo div
riteni, un ezers v ispār v iņam vai rs neeksistēja.

Reiz kādā svētdienas rīta, vienā no pi rmajām septembra 
dienām,  policists izgāja no m ā ja s  tieši tai brīdī, kad dēls nokāpa 
no divri teņa,  viscaur notriepies ar  dubļiem un smēreļļām.



— Pro tams ,  nav jau  slikti, ka tu palīdzi S iguram  labot velo- 
. sipēdu, bet kādēļ viņš pats  ar  to nekad nenodarbojas?

Zēns nodūra  galvu.
— Viņam tik labi nepadodas  kā man.
— Tad sakārtojies,  un mēs aiziesim pas taigāties .  Ak dievs, 

pēc kā tu izskaties,  no tevis pa gabalu  ož pēc benzīna un smēr
eļļas. Aizskrien uz māju,  n om azgā  dubļus un pārģērbies,  es p a 
gaidīšu.

Zēns paklaus īgi  iegāja mājā  un pēc piecām minūtēm iznāca,  
tīri nomazgājies ,  rūpīgi  sasukāt iem matiem. Viņi soļoja k lusē
dami  — lai kā tēvs centās pamudināt  dēlu uz sarunu,  atbilde 
bija tikai «jā» vai «nē». Tā viņi a izgā ja  līdz ezeram,  un policists 
nevi ļus kavējās  a tmiņās ,  šeit kādreiz bija cietis avāri ju kuteris,  
tur šoneris uzskrēj is virsū akmeņiem, un viņš bija devies t am  p a 
līgā, turpa t  līdz kaklam iestrēdzis dūņās  un gandr īz  vai noslīcis. 
Bet ja  nu tag ad  viņš aizskrietu uz m ā jā m  un atnes tu vecos ku 
ģīšus? Tos varētu  aizzēģelēt  līdz rietumu kras tam,  vējš ir lielisks, 
labāku nemaz nevar  vēlēties.

— Nē, — zēns atteica.
Viņi atkal  labu laiku gāja  klusēdami . Pēkšņi policists pava i 

cāja:
— Saki man  — kādā vietā tu izvilki no ūdens  puisēnu sar ka

najā  kombinezonā?
— Kādu puisēnu?
— Mazo puisēnu, kas  iekrita lāsmenī.  Ja  nemaldos ,  tas  bija 

pagā jušo ziemu?
— Ak tu par  to! Tas  notika pi rms ziemsvētkiem. Lūk, tur,  

dienvidu līcītī.
Policists paska t ī jās  uz dēlu. Klusībā v iņš  ļoti lepojās par  

zēna drosmīgo rīcību, iespējams,  pārspī lēdams tās nozīmi, taču 
t ag ad  a tmiņām,  šķiet, uzgūlās  ēna.  Vai t iešām dēls būtu visu iz
domāj is? Viņš  taču jautā ja :  kādu puisēnu? Viņš  vai rs neatceras  
savu varoņdarbu,  kuru tik izteiksmīgi bija stāstī jis,  kad a tgr ie
zās m ā jās  v iscaur  s lapjš kā kucēns, kas nupa t  izvilkts no ūdens,  
drebošs,  pag a la m  pārsal is ,  bez s lidām — tās bija palikušas  ezera 
kras tā  un vai rs  nea t radās .  Iespējams, ka visu to viņš sagudrojis ,  
lai noslēptu pats  savu neuzmanību? To iedomājoties,  policists 
smagi  nopūtās .  Vēl pēc kāda  brīža viņš  pavaicāja:

— Saki — vai tu biji viens, kad izglābi šo zēnu sa rkanajā  
kombinezonā?

— Viens? — dēls pār jaut ā j a .  — Kādēļ gan  viens? Uz ezera 
bi ja mi lzums ļaužu,  tas  ir, es gribēju teikt, uz lielā ezera.

— Bet dienvidu līcītī, izņemot jūs  abus, t ā tad  neviena nebija.
— Tur s l id inājās  vēl daži sīkie.



— Bet kur bija Sigurs?  Vai tad  jus  nes lidojāt  kopā?
— Vispār  mēs s l idojām kopā, bet tai brīdī viņš a t r a d ā s  uz 

lielā ezera.
— Un kas  notiika ar  puisēnu s a r k an a jā  kombinezonā?
— Viņš a izgāja  uz savām mājām.
— Bet kur viņš  dzīvo?
— Es nezinu.
— Vai viņš a izgāja  viens?
— Nē, bija vēl viens puisēns.  Viņi a izgāja  kopā. Pēc tam 

viņus  panāca  kāda mašīna  un viņi aizbrauca.
— Un neviens no taviem draugiem tā arī  neko neuzzināja?
— Nē.
— Slikti.
Viņi jau  bija apgā juš i  apkār t  ezeram un devās uz māju,  kad 

pēkšņi viņiem pretī  izdrāzās  zēns uz mirdzoša divriteņa.  Tas bija 
Sigurs.  Apliecis plašu loku, viņš aps tā j ā s  blakus. Arī  policists 
aps tā jās ,  bet viņa dēls so|oja tālāk.

— Kur tad  tu? Kāpēc nebrauc ar  velosipēdu? — Sigurs  uz
sauca  un sāka braukt  v iņam nopakaļ.  — Kas tev lēcies? Tu esi 
dusmīgs  uz mani?

Zēns novērsās.
— Brauc,  — viņš  palūdza .  — Brauc savu ceļu.
— Kas ir, galvu saspiedi,  vai? — Sigurs  nopras ī ja  un pa 

griezās  pret  policistu. — Vai jūs  'kaut ko saprota t? I\o es v iņam 
esmu nodar īj is?

— Nepievērs uzmanību,  — policists atbildēja.  — Kā redzu, 
tev j au n s  velosipēds?

— Tā kā būtu,  — Sigurs  a tb i ld ē j a . ’— Tāpēc arī  pavasar ī  p ā r 
devu viņam savējo. Bet viņš t ikpat  kā nebraukā ar  to. B ra uca 
mais,  protams, nav pi rmā labuma,  taču salāpī t  to t īrais  sīkums. 
Turklā t  viņš dabūja  to t ikpat  kā par  velti.

— Un cik tu noprasī j i  v iņam par savu braucamo?
— Tūkstoš  kronas,  pareizāk sakot,  tūks toš  kronas  ar  desmit 

procentu atlaidi.  Es  a t laidu viņam desmit procentus,  tāpēc ka 
velos ipēdam abas r iepas bija pušu.

Policists sa tvēra  dēlu aiz rokas.  Viņi steidzīgi devās uz 
mājām,  un ar  ikatru soli policists aizvien ciešāk spieda zēna roku.

— Tu nozagi  šīs tūks toš  k r o n a s . . .  — tēvs sakoda zobus.
— Tu nozagi  šīs tūks toš  kronas,  bet par  atlaidi  sapirkies kon
fektes. Varbū t  tu teiksi, ka tavs  nepazīs t amais  tev iedeva tūkstoš 
kronas?

— Jā,  — zēns atbildēja.  — Viņš iedeva man tūks toš  kronas,  
bet tas  ir tik neticami,  ka es pateicu tev, ka viņš iedeva man tikai 
simt.



Iegāj is mājā ,  policists a t la ida  dēla roku un ieskat ījās  v iņam 
sejā.  Zēns bija bāls kā audekls,  lupas  v iņam drebēja.  Tēvs ieslē
dzās savā guļamis tabā  un līdz rī tam nerādī jās  laukā. Un visu 
dienu un visu nakti  mājā  nejuta nekādu dzīvības pazīmju,  vienīgi 
kaut kur aiz sienas  bija dzi rdamas aps lapētas ,  izmis īgas raudas .

Pirmdien no rī ta policists piezvanī ja uz iestādi,  kurā s t rādā ja  
zēns, un palūdza  di rektoram atbrīvot dēlu no viņa pienākumiem. 
Pēc tam viņš iegriezās bankā un sam aksā ja  kasierei tūks toš  
kronas.

Pienāca  ziema, skolā a tsākās  mācības,  taču pēc visa not ikušā 
zēns bija pilnīgi pārvērties.  Viņš tikpat kā nes agājās  ar biedriem, 
ilgi sēdēja viesistabā pie g rāmatām,  vienīgi viņa atzīmes  tas  
neietekmēja.  Pam es ta i s  divritenis mētā jā s  pagrabā .  Tēvs ar dēlu 
vairs  negā ja  pas taigāties ,  un tikai reizēm mātei  izdevās piedabūt  
zēnu iziet laukā.  P a t  kino viņu vai rs nevi lināja.  Zaudēj is  tēva 
uzticību, zēns, šķiet, nerada  iekšējo l īdzsvaru,  bija sagur is  un 
nomākts.

Ap ziemas vidu policists sap ra ta ,  ka i lgāk tā turpināt ies  ne
drīkst.  Viņš a icināja dēlu līdz uz kino, m udināja  viņu paslēpot  
vai paslidot.  Bet no dežūrām br īvajā  laikā atkal a izs ta igāja  kopā 
ar dēlu uz ezeru. Sākumā viņi gandr īz  vai ne runāja  viens ar 
otru,  taču pamaz ām  viņu att iecības it kā a t jaunojās .

Reiz ziemas nogalē,  kad dienas jau bija past iepušās  gar umā 
un vakaros  ilgi nesatumsa,  zēns dežūras beigās  a izgāja  pie tēva, 
un viņi kopā devās mājup.  Viņi jau dzīrās paiet ga r ām  skvēram,  
aiz kura a t r ad ās  ezers, taču, ieraudzī juš i bērnu bar iņu un meža- 
piles, kas  gāzel ēdamās tekalēja gar  krastu,  nolēma iegriezties 
skvēriņā un brīdi tur  pakavēties.  Apsēdušies uz soliņa,  viņi sāka 
vērot bērnus  un putnus.  Bija pilnīgs bezvējš,  ezera spogul is mi r
dzēja saulē.  Bērni laida pie kras ta  ar  aukliņu vadā mus  kuģīšus,  
un zēns pēkšņi piet rūkās no sola, pieskrēja pie viņiem un sāka 
rādīt ,  .kā jānost ipr ina  stūre,  lai kuģī t is  nenāktu atpaka] uz krastu,  
mācī ja,  kā panākt  izl īdzinātu gai tu un kā labāk izvadīt  kuģīti  
no līča.

Iegrimis savās  s m aga jā s  domās,  policists vēroja zēnu un 
nemaz nemanī ja ,  ka netālu no viņa stāv kāds  vīrietis, kas  arī 
r a u g ās  uz bērniem. Tad vīrietis pagr iezās ,  paska t ī j ās  uz viņu un,  
pienācis tuvāk,  sacīja:  «Labvakar.» Policists a tņēma sveicienu, 
pēc tam atkal  ies tājās  klusums.  Vīrietis apsēdās  uz soliņa un 
pēkšņi jautā ja :

— Vai tas  ir jūsu dēls?
— Jā,  — policists atbildēja.  — Tas  lielais zēns ir m ans  dēls.



— Pat iesību sakot,  lieks jau tā jums:  no pi rmā acu uzmet iena 
redzams, ka jūs  esat  tēvs un dēls.

— Tiesa, daudzi uzskata ,  ka mēs  esam līdzīgi, — policists 
piekrita.  — Bet kāpēc jns  jau tā jā t?  Vai jūs  pazīs tat  manu dēlu?

— Nē, — vīrietis atbildēja.  — Nevaru sacīt,  ka mēs būtu p a 
zīstami. Un tomēr esmu viņam vai rāk pateicību pa rādā  nekā 
j ebkuram citam.

Nepazīs tamais  apklusa.  Policists pārs te ig ts  skat ī jās  uz viņu.
— Iespējams,  jūs teiksit,  ka es pārspīlēju,  — nepazīs t amais  

turpinaja,  — taču, ticiet man,  ja nebūtu  bijis viņa,  mana  dzīve 
zaudētu jebkuru jēgu.

— Es jūs nesaprotu,  — policists samuls is  sacīja,  nezinādams,  
ko atbildēt.

— Es nemaz necerēju,  ka jūs mani  saprat īs it ,  — vīrietis pie
bilda. Brīdi klusējis,  viņš  atkal ierunājās :  — Redziet, mums ar 
sievu bija divi dēli. P i rm s trim gadiem vecākais puisītis nomira,  
un es nezinu, kā mēs  izturētu šo sm ag o  triecienu, ja  mums ne- 
būtu j aunākā dēla. Taču apmēram pirms gada mēs gandr īz  p a 
zaudējām arī viņu. Un tad mums patiešām nebūtu kam dzīvot. 
Mūsu dēls uz ezera ledus iekrita lāsmenī ,  bet tuvumā bija tikai 
tādi paši mazuļi ,  kas ne ar  ko nevarē ja  palīdzēt.  Te, par  laimi, 
atsteidzās  lielāks zēns un izvilka viņu no lāsmeņa.  Rau, tas 
ga išmata ina is  zēns.

Nepazīs tamais  vīrietis apklusa.
— Paldies  jums,  — policists sacīja.  — Jūs  nevara t  iedomāties,  

cik daudz man nozīmē tas,  ko jūs  nupa t  pastās tī jāt .
— Tādā gad ī jumā esmu laimīgs,  ka man izdevies kaut  kādā 

mērā pateikties cilvēkiem, kuriem esmu tik bezgala daudz p a 
rādā.  Neviens pasaulē nevar pi lnām atl īdzināt  tam,  kas  izglābis 
viņa bērna  dzīvību. Velti pa t  mēģ ināt  to darīt.

Vīrietis piecēlās, aizpogāja  mēteli un dzī rās jau  atvadīties,  
kad pēkšņi sat rūkās .

— Kas tad tas? — viņš nom urmināja .  Policists palūkojās  
turp,  kur skat ī jās  nepazīs tamais ,  un ieraudzī ja,  kā bērni joprojām 
aizraut īgi  rotaļājas ,  bet viņa dēls nāk uz soliņu. Zēns gāja  lē
nām,  nedroši,  it kā viņu bīdītu kāds  noslēpumains  spēks, neno
vērsdams no nepazīs t amā  plati ieplestas acis, kādas  mēdz būt 
cilvēkiem, kas saspr ingti  ra ug ās  uz tālu,  vāji  saredzamu priekš
metu. Zēna tēvs mēģināja  aptvert ,  kas noticis, taču nepaguva,  
jo dēls skrēja pie viņiem, cik jaudas ,  un  viņa acīs vai rs nebi ja 
nedz nedroš ības,  nedz jau tā juma,  ta jā s  kvēloja dusmas  un naids.  
Viņš pieskrēja pie nepaz īs tam ā un nā kam a jā  mirklī  būtu meties 
t am virsū,  ja policists nepielēktu kājās  un nes agrāb tu  viņu aiz



apkakles.  Ceļgal i  zēnam saļodzī jās,  viņš sažņaud za  dūres  un 
iekliedzās:

— Kāda velna pēc? . . .  Kāda velna pēc? . . .
— Tu laikam esi jucis,  manu zēn, — tēvs viņu pār t rauca  un 

pievērsās nepazī s t am aj am  vīrietim: — Lūdzu, atvainoj iet  viņu.
— Neko nesaprotu ,  — vīrietis nomurmināja .  — Ar ko esmu 

saniknojis šo zēnu, kas  man  gandr īz  t ikpat  mī ļš  kā paša  dēls?
— Kāpēc? Kāpēc viņš? — zēns smag i  elsoja,  kuls t īdams ar 

rokām gaisu.
— Pēdējā  laikā m an am  dēlam bija diezgan nopietnas  n ep a 

t ikšanas ,  — policists sacīja.  — Es lūdzu jūs,  nenosodiet  viņu 
pārāk bargi.

— Kāpēc? Kāpēc? — Un tad  zēns neizturēja,  viņa seju izķē
moja negant s  niknums,  kuru viņam tik ilgi bija nācies apvaldīt .  
Viņš  pagr iezās  pret  tēvu. — Tēt! Tas  ir viņš, tas  pats nelietis! 
Ak, ar  kādu prieku es viņu nogal inātu ,  sašķaidī tu viņa g a lv as 
kausu,  e s . . .

— Ko es būtu nodar īj is? Kādu briesmu darbu pas t rādāj is?
— Pat iešām,  ko jūs  varē j ā t  izdarīt? — policists vaicāja.
— Tas  ir tas  pats cilvēks, kas  toreiz iedeva man naudu, šis 

riebīgais tips, šis kretīns . . .  — zēns sacīja.
— Naudu? — vīrietis pār jautā ja .  — Jā,  es pat iešām iedevu 

viņam tūkstoš  kronas,  kad beidzot a t radu viņu. Es  iedevu viņam 
tūkstoš  kronas  apmēram pirms g a d a . . .  Vai es būtu izdarījis  ko 
aplam? Man p a t . . .

— Bet vai jūs  pateicāt ,  par  ko jūs v iņam dodat  šo naudu?
— Nē, — nepazīs t amais  domīgi atbildēja.  — Nepateicu.  Droši 

vien man vajadzēja  pateikt:  «Nopērc par šo naudu sev kādu dā
vanu.» Tāpēc ka tā nav sa m aksa  par dzīvības g lābšanu.  Ko no
zīmē tūks toš  kronas  sa l īdzinājumā ar  dēla dzīvību? P a r  tūkstoš 
kronām laime nav nopērkama.  M an  tikai gr ibējās viņu kaut  kā 
iepriecināt.  Un es iedevu viņam šo naudu.  Ticiet, man  pat  prā tā  
n e n ā c a . . .  — Viņš  apklusa,  un viņa sejā joprojām bija lasāms 
mulsums un apjukums. — Ko tad es īsti esmu pas t rādāj is?

— Neko jūs  neesat  pas t rādāj is ,  — policists viņu nomierināja.
— Ak nē, jūs  palīdzējā t  man sapras t ,  ka sav am dēlam esmu bijis 
slikts tēvs.



ŠONS O'KEISIJS, 

iru rakstn ieks

ZE M K R Ā S A I N Ā S  C E P U R E S

Džonijs dzirdēja,  ka māte  dungo dziesmu:
R eiz  k lusi sēdēju nakts  tum sā  viena,
Bet liekas  —  nesen, nesen bija tas . . .

Viņa maz gā ja  kaudzi pašu veļas un veselu kalnu citiem, dziļi 
mērkdama izveicīgās rokas baļļā ar  ziepjainu ūdeni,  bet viņš sē
dēja loga paēnā zem fuksijas un ug u n īg ās  kāršu  pupas  podiem, 
pa ausu ga lam  klaus ī jās mātes  dziedāšanā un ļāvās savām do
mām.  Ielocījis pēdējo kroku t r ī stūrenē  no avīžu lapas,  viņš  izlī
dzināja to, mazliet  nolieca roku uz leju, lai varētu labāk aplūkot 
savu darbu,  un nosprieda,  ka cepure iznākusi  gluži laba; vienīgi 
izskat ījās  pelēka, padrūma ,  jo taisī ta bija nevis no krā sa ina  p a 
pīra, bet avīzes; t rī ss tūrenei  jābūt  krāšņai ,  draiskai,  bet šai t rūka 
nebēdnības.  Viņš jau bija uztaisī ji s as toņas  cepures:  d ivas  lie
lākas  sev pašam un Roki jam Vorenam,  sešas m azākas  tiem 
puikām, kas iestāsies viņu armijā.  Bet vai kāds iestāsies? Sais 
avīžu micēs viņi abi ar Vorenu nejutās  kā īsti virsnieki,  bet citi 
puikas  — kā īsti kareivji;  viņi izskatās  gauži neinteresant i .  Kāda 
g an  jēga no t ādām avīžu t r ī ss tūrenēm — puikas  teiks; uzlikuši 
galvā,  spurgs ,  bet, ja saplēsīs,  viņiem par  to .nospļauties;  kolīdz 
izcelsies ķīviņš, viņi met īs  tās  zemē un auros:  «Kam tās jūsu 
draņķa mices ģeld! Kaut  vai piemaksājiet ,  pat  tad mēs galvā  tās 
nemauksim!» Lai arī  viņi ar  Vorenu būtu komandier i  un  citi pui 
kas  v iņus klausītu,  t ikpat  jēga s  nebi ja nekādas,  — nudie, kas šie 
par  kareivjiem, un vai tad  citi puikas  no bag ā tā kām  ielām tāpēc 
ar  ga ru  degunu paliks? Ja  arī mēs uzcirt īsimies t r ī ss tūrenēs  no 
vecām av īžu ' la pām ,  tiem puikām no tā nebūs ne silts, ne auksts.  
Viņi aps tāsies  un apskat īs  mūs,  tikai lai paņi rgātos  un degunu 
izslietu gaisā.  Nē, b agā tā ka jās  ielās ar  šīm dra ņķ īg a jām  micēm 
labāk nelīst.  Sais d raņķ īga jā s  micēs labāk vispār nerādī ties — 
kareivj iem pēc skata jābū t  brašiem,  citādi smiešanās  vien sanāks; 
ļaudis tik zviegs un ņirgs :  «Skat,  kas  tad  tie par zaldātiņiem!»

Ek, ja  varētu kur sadabūt  vai nosper t  krāsa inu papīru — tad 
tik būtu ko redzēt! Kas par to, ja  tā nepietiks visai tr ī sstūrenei ,



var  taču kolosāli izgleznot avīžu cepuri,  uzl ipināt  s trēmeles un 
zvaigznes — sarkanas ,  dzeltenas,  zaļas,  melnas;  tad stil īgajiem 
no tām ielām, kas bagātākas ,  nebūs  prā tā  ne smiekli,  ne joki: tie 
acis vien bolīs un aiz skaudības  sl ienas tecinās! Bet kur tas  laiks, 
ka ne sloksnīte krāsa ina  papīra nav sadabūta.  Un cik to bod
nieku te bija — viens vai divi, un  viss; tikai retais no viņiem iz
lika aiz durvīm kasti  ar visādiem iet inamiem papīriem, bet krā
sa inais  gadī jās  vienīgi nejauši ;  turklāt  j āno trā pa  brīdis, kad bod
nieka nav tuvumā — šis necieš, ka pa šā papīriem vandās ,  bet, 
ja  kādu no puikām pieķers šai darbā,  uz l īdzenas vietas draud 
pasaukt  policiju, kaut arī  kastē vienas driskās  vien būtu,  kuras  
t ikpat uz izgāztuvi  aizvedamas.

Reiz bodnieks notvēra vienu sīko — Kītu Karenu,  ievilka viņu 
bodē, iedzina s t arp  kastēm un maisiem un tad tik šo purināt ,  bet 
pats draud un lamājas :  «Ak tu vēl brēksi, draņķa plikadīda,  ak 
tu, sasodītais hul igāns ,  ak tu, zaglēn,  ir gan nolāpī tas  tās tavas  
ķetnas,  ak tu, nešķīstais blēdi, kur gan tavs  tēvs ar  māti  skatās,  
tu taču neuzraudzī ts  apkārt  dauzies! Vai tu savu katķismu esi 
aizmirsis,  ko? Vai tu savu pienākumu pret tuvāko esi aizmirsis,  
ko? Turi nagu s  no cita m an tas  tālāk,  vai dzirdi? Negrābāj ies  un 
nezodz, negrābāj ies  un nezodz, vai dzirdi?» Bet tad kāds  zeņķis 
iekliedzas durvīs: «Bet tas  nemaz nav viņa katķisms,  viņš nemaz 
nav protes tants,  viņš  ir katolis!» Bet Dorsetst r ī tā  rīb zi rgu t r a m 
vajs,  brauc ga rām  pajūgi  un furgoni,  kučieri uzsauc zirgiem: «Nft! 
Nū!» — un pretējo māju  logi iemirgojas,  acīm redzami  iedomā
jušies sevi par  spožu saulīti,  taču sīkais joprojām brēc: «Laidiet 
mani,  ser, laidiet, es vai rs  tā nedarīšu ,  nekad nedarīšu,  ser, kā 
dievs debesīs, nekad vai rs tā nedarīšu!» — bet bodnieks sagrābj  
puišeli aiz rokas, parauj  uz augšu,  bliež tā kauliņus  pret  leti, 
turklā t  pats aurē: «Nezodz un negrābāj ies ,  razbainiek tāds,  n e 
ganta is  mērkaķis,  kad manai  bodei gar ām  iesi, rokas  aiz m ugura s  
slēp!» — un tad  kā parauj  sīko, kā pagrūž,  tā šis aiziet tenteru 
tenteriem,  pēc tam aizklibo ciliem zeņķiem gar ām  — durvīs to 
drūzmējas ,  ka biezs, — aiziet deviņos l ikumos saliecies, bet, ja 
šis būtu a tradies  tuvāk un sitiens būtu šo no visa spēka trāpīj is,  
t ad  gan s lapjums vien no šā paliktu, bet zeņķi, pi rms laidās lapās,  
ņēmās bodes durvīs klaigāt :  «Aizver savu pretīgo rīkli, smirdošais 
protes tant !» Tas  bodnieks nebija protes tants ,  taču zēni droši vien 
nosprieda,  ka protes tants — un cauri,  ja reiz tā raus ta  katolēnu 
un bliež viņa kaul iņus  pret leti, ka zilumi vien paliek.

Tikai tādā  veidā mēs, puišeļi, varam sadabū t  gabaliņu k rā 
sa ina  papīra.  Kur gan m ā jās  to ņemsi,  arī  uz ielas tā nav, tāpat  
nav skolā — vienīgi ja kāds  no bodniekiem aiz durvīm izliek kasti  
ar papīra st rēmelēm.  Uz ziemsvētkiem bodēs ir tik daudz visa kā



krāsaina,  taču mums tas krā šņums nav aizsniedzams; palūrēsi  
ar  vienu aci, kad ga r ām  lesi, — gribētos gan,  bet kas tev to dos. 
Miites iemanī jušās  paskriet  bodēm žiglāk garām,  kur paš laik ro
taļlietu atliku likām, — pašas  cenšas  neraudzī t ies  uz jauka jām,  
košajām m an tām  un saviem zeperiem ar ī  neliek to dar īt  — jo ne 
šiem, ne sev nekā no tā nopirkt  nevar,  un nav jau  arī  uz ko cerēt. 
Daudzi bērni, kad tiek tā dzīti ga r ām  spi lg tās  krāsās  ņirbošai 
bodei, tomēr gaida  — varbūt  a tnāks  ziemsvētku vecītis un a ts t ās  
viņiem kaut  ko mirdzošu un košu, tad  viņiem no t iesas būtu prie
cīgi ziemsvētki,  citādi ru nā t  par  tiem runā, kuļ tukšus sa lmus — 
un viss; taču tas  riebeklis sa rkana jā  pal t rakā,  nu, tas  pats  ziem
svētku vecītis, šķērsielās nemaz neienāk,  pa p la t a jām ielām vien 
pa s ta igā ja s  — no lodziņa pie lodziņa, no skurs teņa  pie skursteņa ,  
nevienu māju  ar  g re znām  durvīm ga rām  nepalaiž un ikvienam, 
kas tur  dzīvo, dod tādu skaistu,  krāsa inu sveci! Reiz ziemsvētki 
izgadī jās  pavisam tukši,  puikas vēlāk klīda pa ielām un pēc mel
diņa,  kādā  dzied «Lai slavēts,  lai slavēts! Ale luja!», skand ināja  
savu dziesmu, ko bija sacerē ji s viens puikiņš — kājas  tam triekas 
ķertas,  un no gul tas  tas  laukā nekāpj:

Vairs negrib pazit m ūs šis z iem assvē tku  vecitis,
Tik veikli garām, garām  lūko a izzagties  v iņš kluss,
To nelieti pie s taba pakārsim , lai iz la iž  garu,
Bet paši soļosim  uz  priekšu pilnā sparā!

Viņi abi ar  Rokiju Vorenu vai t raki kļūst,  kad skolotājs svēt 
dienas skolā ņemas skaidrot ,  kas  ir skaudība,  — šis vārds  ir no 
katķisma.  «Ja kādam zēnam,  saka,  ir labāks  u z v a k iņ š  vai arī  
ziemsvētkos uzdāvināta  jau kāka rotaļl ieta par  jūsējo,  tad jūs,  
bērni, neiedomājieties,  ka arī jums noteikti  jābūt  visam tādam  
pašam kā viņam.» Bet Rokijs Vorens  skolotājam saka:  «Mums 
ziemsvētkos rotaļ lietas  nekad nedāvina,» — bet skolotājs,  it kā 
neko nebūtu dzirdējis,  maļ vienu un to pašu:  «Nevajag,  sak, slikti 
izturēties pret  otru zēnu tikai tāpēc, ka v iņam ir 'kaut kas tāds,  
kā jums nav,  jūs  nedr īks tat ,  sak, vēlēties, lai viņš  to nozaudētu  
vai salauztu;  pat  ja  kāds  jūsu biedrs jūsu priekšā degunu ceļ 
gaisā,  va jag ,  sak,  just  pienākumu pret  tuvāko, nedr īkst  ne ļaunu 
prā tu  turēt  uz viņu, ne skaust  viņu.» Tad Vorens nočukstēja:  «Es 
t ād am  pa spurs l ām liktu, ka nemetas!» — bet viņš,  Džonijs,  
centās d rau g ā  neklausīt ies.  Taču vēlāk, kad abi bija no skolas iz
gājuši ,  Rokijs Vorens  saka:  «Ja kāds no puikām m a n ā  priekšā 
iedomāsies plātīties,  es v iņam tā pa purnu kraušu,  ka pēc tam 
visu nedēļu brēks un droši vien neatcerēsies,  kas  v iņam ziem
svētkos dāvināts.» Un patiesi — ja Rokijs Vorens  kādam  gāza,  
tas  bija t ikpat  kā zibens spēriens.



Līdzko mēs dabūjām zināt,  ka puikiņš ar  t riekas ķer ta jām 
kājām prot r īmes taisīt,  pulcējāmies pie viņa mājās ,  tai istabiņā,  
kurā  viņš uz gul tas  guj; viņš toreiz mums pateica,  ka, taisnību s a 
kot, tā nemaz neesot gulta,  bet t ā s  esot nes tuves  un ka viņš guļot  uz 
tām,  jo abas  viņa kājas  kar teča norāvusi,  un  tad mēs viņu ievē
lējām par  pašu galvenāko komandieri.  Izrādījās ,  ka viņš ir baigais 
malacis,  viņš mācēja  kolosāli izgreznot  t r ī ss tūrenes  un labāk par 
mums visiem grieza no papīra zvaigznes un daždažādus  ķeburus. 
Reiz mēs abi ar  Rokiju v iņam piesējāmies — kāpēc viņš  tik daudz 
visādu nieku kar ina  pie v ienkāršām kareivju t r ī sstūrenēm, bet 
viņš  saka: «Nē, galvenie komandier i  — viņi kabina sev mazāk 
klāt  nekā negalvenie,  viņiem tas ne prā tā  nenāk,  viņiem ir daudz 
citu rūpju,  skaidrs? Turklāt ,» viņš  saka,  «ja mēs pie kareivju t r ī s 
s tūrenēm visu kaut  ko piekar inās im,  zēniem tas  patiks,  un  viņi 
jūs abus ar  Rokiju vairāk klausīs.» Nav vā rd am  vietas — puiše
lim galva  s t rādā  . . .  J au  nez cik reižu viņi ar  Rokiju bija raudzī 
jušies uz viņa gara jiem, bālajiem,  kā no vaska  veidotaj iem pi rk
stiem: viņš  saliek papīru vai r āk ām kār tām,  tad  pašņikst ina  ar 
šķērēm, vienā vietā nošņāpj ,  ot rā vietā apgr iež — skaties,  iznāk 
gan  zvaigznes,  gan  a r f a s 1, gan  vēl visādi krikumi,  taisni vai br ī
nums,  bet pēc tam viņš pielīmē tos pie v ienkāršām avīžu t r ī s 
s tūrenēm,  un iznāk tik skaisti ,  tik krāšņi,  ka jebkurš  no puikām 
tādu cepuri labprā t  paur ī  mauks  un pat  leposies ar to. Reizēm tas  
puikiņš sēž gultā,  bet v iņam priekšā uz lielas paplā tes  — šķēres, 
klīsteris,  ko māte  v iņam vāra,  vēl aukla,  diegi, paciņa ar  dažādām 
ada tām,  gan lielām, gan mazākām;  viņš  sēž un tikai gaida  no 
mums māj ienu,  lai uzreiz ķertos pie darba,  uzpostu mūsu mazo 
armiju — pa logu viņš var  redzēt,  kā tā soļo šurp  un turp  pa 
ielu, un kareivj iem ga lvās  gr eznas  t rī ss tūrenes,  viņš tās  p a g a t a 
vojis pa ts  savām rokām,  t ādām  bāli dzel tenīgām,  nu tieši kā no 
vaska.  Gudrs  puikiņš,  galva  v iņam s trādā .

Jau kopš d ivām nedēļām Rokijs un  viņš pats,  Džonijs,  kat ru  
mīļu dieniņu s taigā  apkārt ,  izlūkodami,  kur varētu  nosper t  k r ā 
sainu papīru,  bet bodnieki tur  acis vajā,  un ar  papīriem pilnā 
kas te  pas tāv  mazdrusciņ uz ielas, bet  tad tūliņ atkal pazūd, un 
neviens pat  roku nepagū s t  tur  iekšā iebāzt. Bet reiz viņš,  Džonijs,  
nospr ieda visu nokār to t  pieklāj īgā veidā; iegājis bodē, saka sa im 
niekam: «Mister,  nu, lūdzu,  ļaujiet  drusku pavandī ties  jūsu papī
ros!» Un kas  not ika? Viņš  pat  soli neiespēja paspert ,  jau tas rie
beklis iebrēcās: «Vācies pie visiem velniem prom, pie visiem vel
niem prom, vai saproti ,  ja  vien pamanīšu ,  ka tu rakāj ies papīros,  
noķeršu tevi un  a izraušu uz policiju, uz policiju, vai saproti ,  un

1 A rfa  — viena no īru nacionālajam  emblēmām.



I)i /. /.ilišanās, vai saproti ,  zaglēns tāds ,  odžu izdzimums!» Un tā 
vigi ar Rokiju atkal,  kur vien varēja,  izlūkoja laupī jumu, bet tas  
puikiņš ar  vaska dzelteno seju aizvien vēl sēdēja gul ta un gai- 
dija. Džonijain k lājās  pagrūt i  — acs pārsieta,  kā lai pa  kasti  kār 
tīgi urķējas,  kad ar  vienu aci jā ra ugās ,  vai nav krā sa ina  papīra,  
un ar  otru jā lur  uz durvīm,  vai nenāk saimnieks,  tu rklā t  visu laiku 
jauzinana,  lai šī acs pal iktu tumsā,  jo gaismu tā necieš. Tāpēc 
Džonijs sēž paēnā pie ugun īgās  kāršu  pupas  un fuksijas  podiem; 
luksi jas ziedi no ārpuses  ir sārti ,  zvanveidīgi,  bet iekšpusē tiem 
nokarā jas  tādi dzeltenbal ti  verķīši,  gluži kā no vaska,  itin kā 
triekas ķer ta zēna pirksti;  viņš t a g a d  sēž savā  gul tā,  ga ida ,  kad 
a tnāks  Džonijs un Rokijs un atnes īs  v iņam svēto vakarēdienu:  
zeltu, vī raku un mirres  — krāsa ina  papīra  gabaliņus ,  un viņš tos 
maigi laidis caur  saviem vārgaj iem vaska pirkstiem gluži kā ro
žukroni.

Sā puišeļa tēvs s t rādā  par  krāvēju uz dzelzceļa un ikreiz, ejot 
pie dēla i stabā iekšā, ka t rā  ziņa kaut  ko atnes:  g an  krāsu zīmuli, 
gan saldumus,  g an  novelkamās bildītes, gan vēl šo to. Puišel is  — 
tas  tēvam tieši acīs veras,  taču tēvs grūž tam kaut  ko rokās un 
g a r ām  vien blenž, m urminādam s:  sak, gan  tev vēlāk labāk būs, 
sak, nebēdā,  bet pats  sāniski  vien, sāniski  vien, līdz pazūd aiz 
durvīm;  toties māte  — tā viņā gan  raugās ,  gan  galvu glās ta,  gan  
segu un spi lvenu sakārto,  aizvien piemet inādama:  sak, drīz vien 
saulī te sildīs vairāk,  un tad  viņš  varēs  sēdēt  lievenī, skatī t ies uz 
zēniem un pļāpāt  ar  tiem; it kā viņš atveseļotos no m asa lām  vai 
kādas  citas kaites,  bet  tēvs acīmredzot  zina,  ka nekas labs nav 
gaidāms.  Visi kaimiņi  cits ci tam tā  ar! saka — vārgul is  vien ir, 
diez vai līdz pavasar im  izvilks, tā vien raugi ,  ka a tspere  notecēs; 
viņiem abiem ar Rokiju taisni  vai bail metas  — ja  a tspere  note
cēs viņā pašā,  tad  tā notecēs ari viņa t ievajos vaska  pirkstos,  un 
dimbā viņi būs, jo kurš  cits prat īs  tā  izgreznot  avīžu t rl sstūrenes! 
Viņiem mašīnī te  griežas  tikmēr, kamēr tam zeperim D. D. Mailo- 
dam pirksti  kust.  Tomēr  baigi: pienāks taču reiz brīdis,  kad pame
tīsi acis uz dzeltenīgajiem,  bālaj iem vaska pirkstiem un s a p r a 
tīsi, ka tie vai rs  nepakustēs ies  — nekad, nekad,  n e . . .

— Vai nedzirdēji ,  ka klauvē? — Viņa domās ielauzās  mātes  
balss.  — Rokijs Vorens atnācis,  pēc tevis prasa.

Līdzko Džonijs bija piegājis pie durvīm,  tā Rokijs sa tvēra  viņu 
aiz rokas un aizvilka sev līdzi šau ra jā  šķērsielā.

— Ejam žiglāk! — viņš saka ,  bet pašam balss  no sa t ra ukuma 
tā vien dreb. — Žiglāk; Kirnijs,  nu  tas,  kam tā bode uz stūra,  
tūlīt  pag a lm ā cūku kaus.

— Nu un tad,  — Džoni js  noteica, pūlēdamies  a tbrīvot  roku.
— Esmu jau  dzirdējis,  kā cūka kviec, kad to kauj,  vai rs  negribu.



— Arī es, ar ī  es negr ibu,  — Rokijs sacīja.  — No s tundām,  rau, 
bastoju,  gā ju  uz skolu, redzu — šie kastēs  met  papīrus,  ko uz iz
gāztuvi  vest,  loksnēm zila papīra ,  arī  sarkana,  arī dzeltena un vēl 
zaļa — žiglāk uz turieni! Viņi abi būs paga lmā ,  un, kamēr  cūka 
kvieks, mums,  skaidra  būšana,  baidīt ies nav ko, varēs  kastēs  līdz 
pat  apakšai  rakāt ies;  nu, kas  ir, žiglāk!

Viņi laida teciņiem, un Rokijs, elpu neatņēmis,  visu ceļu bēra 
kā no ložmetēja:



— Savu mūžu netiku redzējis,  ka tā izturas pret krāsa inu pa 
pīru — viss saņurcī ts  un saburzī ts ,  un sagumzī ts,  baigi  skatīties,  
liet tiem riebekļiem viens pīpis; ek, kā mums t ag a d  derētu viens 
maiss;  tu ā t rāk  loksnes gludini,  bet es t ikām pa kastēm jaukšos.  
Mēs to viens divi no s t rādās im  — visu izvilksim, un tad  kājas  pār  
pleciem, bet cūka t ikmēr kvieks.

Viņi bija jau pusi ielas noskrē juši  un  t ag ad  laida lēkšiem.
Pie vār tiem tikuši,  viņi izdzirda pag a lm ā  sīku soļu dipoņu, 

negaidot to aps lāpēja  griezīgs baiļu kvieciens, pēc tam — aiz
smakusi rukšķēšana un atkal  skaļa dipoņa un griezīgs sāpju klie
dziens.

— Aizmukt  cenšas.  Diez kā cūkas zina, ko ar  tām darīt  g r a 
sās,  reizēm tās taču vai rāk  par m um s  sajēdz; kas  to būtu domājis,  
ka cūka kaut  ko saprot.  Skaties,  Džonij,  — vesela loksne dzel 
tena,  spīdīga papīra ;  nu, ko es tev sacīju, teiksi ne? Divas  loksnes 
melna,  sarkana,  vēl dzeltena — savu mūžu tik daudz neesmu re 
dzējis, kamēr  vien dzīvoju. Ak tu dieviņ, tētiņ! Tik paklausies!

Abi uz mirkli  vai pamira  — no pag a lm a cits pēc cita p lūda 
mežonīgi  kviecieni, gan  īsi, gan bieži, gan  griezīgi.

— Nu, t ag ad  tā ir rokā, vai dzirdi? — Rokijs turpināja ,  kad 
a tskanē ja  visgr iezīgākais  kvieciens, piespiezdams viņus  abus uz 
vietas it kā sas tingt.  — Nupat  laikam ar  tuteni iedūra.  Jā,  kas  
m um s  te ir? Vēl viena loksne sarkanā,  vēl viena dzeltenā,  divas 
zaļā un, re, arī zilais — nu, ko es tev teicu?

— Kuš!
Viņi ieklausījās,  pie vār tiem s tāvēdami: no pag a lm a plūda 

aizvien vārgāki  kviecieni, tos nomainī ja  spiedzīgi gārdzieni,  un 
tad viss noklusa.

— Beigta,  — Rokijs noteica. — Jau debesu valstībā.
— Cik jocīgi! — Džonijs brīnī jās.  — Kā tas  ir — rīkle p ā r 

griezta,  bet v iņas  vēl kviec?
— Ak dievs, bet vai zini, kā es kviektu, ja m an  rīkli pušu 

grieztu! — Rokijs saslējās.
— Jā,  tas  gan,  — Džonijs piekrita. — Es ari; tikai v iņas  nez 

kāpēc vēlāk, pēc visa tā,  kviec un kviec — aizvien klusāk,  klusāk. 
Jocīgi  gan!

— Asinīm taču jāiztek, vai ne? Asinis tek, tek, bet v iņas  aiz
vien kviec, tad  as inis vai rs tik mudīgi netek, un viņas  kviec 
klusāk,  klusāk,  pēc tam galīgi  pierimst.  Skaidrs? Arī mēs tāpat ;  
mēs droši vien mir s tam tāpat ,  m ir s tam lēnīt iņām kā šī cūka.

— Nē, Rokij,  ar cūkām ir pavisam citādāk.  Mēs tā nemirs tam.
— Nezinu,  Džonij.  Bet vai tu, Džonij,  redzēji,  kā tavs  vecais 

mira?



— Nē-ē, m am m a mani  klāt nelaida.
— Labi, kus tamies,  ci tādi  tā vien skaties,  ka viņi nav nadz ī 

gāki par  mums.  Aiziet!
Izskrējuši  pa vārtiem, viņi a iznesās  uz māju,  kur dzīvoja 

tas  puikiņš,  kas  nekāpa no gul tas  ārā;  padusē iemiedzis, Džonijs 
nesa veselu žūksni bieza, krā sa ina  papīra ,  Rokijs — drusku m a 
zāku vīstokli a r  cilu krāsu  papīriem. Abi ju tās  paga la m  lepni un 
apmierināti .

— Zini, Džonij,  es gan  redzēju,  kā mans  brā ļuks laida garu  
ārā;  m am m a  bija piemetusies pie viņa,  galvu pie galvas ,  bet viņš 
kaut  ko purpina,  ne bū, ne bē sap ras t  nevar,  bet m am m a  viņā 
k lausās  kā mācītājā,  kad tas sprediķi tur, bet n abaga  Pad i j a  balss 
kļūst  aizvienam klusāka,  klusāka,  arī  elpo viņš vārgāk,  vārgāk,  
pēc tam tikai var  redzēt,  ka lūpas  kust  lēni, bet mam ma,  piespie
dusi ausi  pie viņa mutes,  gribēja dzirdēt,  ko viņš  tur  runā; tā 
redzi — ar ī  no viņa it kā kaut  kas  lēnī t iņām tecēja,  tecēja,  un tad 
viņš jau  bija beigts,  j au  viņā saulē,  t ikpat  kā cūka — vai saproti?

— Nu nē, Rokij, ne uz to pusi kā cūka. Ar mums viss ir c i tā
dāk, ar  mums visiem — vai saproti? Ci tādāk.

— Bet es tev saku — mēs mirs tam  gluži tāpat .  Nu, varbūt  
gul tā  un ne gluži tā; bet, ja  no ievainojuma kaujā,  — tad tieši 
tāpat .  Teiksim, karavī rs  kaujas  laukā nokrīt  zemē ievainots,  vai 
s tādies priekšā, a s e g a j s 1 no visa spēka ietriecas tam krūtīs,  vai 
s tādies priekšā? Vai ar ī  lode no t āda  līka ieroča, kāds  ir Indijā,  
zini? Bet karavī rs  — pieņemsim, tas  esmu es vai tu — guļ, kus
tēties nespēj;  no tās  vietas,  kur asegaj s  ietriecies, asinis tā vien 
š ļācas  ārā,  bet karavī rs  — vai nu es, vai tu — sauc biedru pal īgā,  
v iņam  ir bail, pēc tam iekliedzas pilnā kaklā,  taču neviens t ikpat  
nel iekas par viņu zinis, un tad asinis piepeši izbrāžas  kā lode no 
šautenes  s tobra laukā,  bet pēc tam tek aizvien lēnāk, lēnāk, arī  
kliedzieni kļūst  aizvien vārgāki,  vārgāki,  pēc tam viņam tikai 
lūpas  kust  kā m an am  brā ļukam Pad i jam,  un tad vai rs  neko nevar  
sadzirdēt ,  ar ī  lūpas  vai rs  nekust — cauri  ir, beigts un paga lam.  
Tā, redzi, Džonij,  visas  asinis iztecēs no ka rav ī r a  t āpa t  kā no 
cūkas,  un arī  viņš  pats  nomirs  tāp at  kā cūka. Un s t arpības  nav 
nekādas  — t ikpat  kā cūka, — mēs taču dzi rdējām,  kā Kirkija pa 
ga lm ā pašās  beigās  cūka klus īt iņām kvieca; t ikpat  kā cūka.

— Aha! — Džonijs nomurmināja .  — Tik t iešām kā cūka.
— Aha! — Rokijs atkār toja.  — S ta rp ības -n av nekādas .  V a ja g  

tik mazdrusciņ palauzī t  galvu,  un uzreiz būs skaidrs:  t ikpat  kā 
cūka.

' Zulusu m etam ais šķēps ar dzelzs uzgali.



Viņi pielika soli un nogriezās  šau ra j ā  ieliņā, kurā  dzīvoja viņu 
para lizē ta is  draugs .  Viņa māte  s tāvēja  uz sl iekšņa un skat ī jās  uz 
ielu; pamanī jus i  zēnus,  viņa pam āj a  ar  roku, lai tie nāktu  āt rāk,  
un  zēni laida, ko mācēja.

— Paldies dievam, pēdīgi esat  klāt.  Citādi viņš  ir ka no laivas  
izmests,  gaida  jūs,  nobažīj ies,  vai esat  dabūjuš i  papīru vai arī  
bodnieks saņēmis  jūs  ciet, tik |oti uzt raucas,  ka v iņam pat  nelabi 
samet ies,  aizlienēju šiliņu, a tnesu viņam malku viskija.  Taisni vai 
nomocījis mani,  vai v isas  acis izskatī jusi  esmu, jūs meklēdama.

Viņi iesteidzās mājā ,  un Džonijs,  piegāj is pie d ra uga  gul tas ,  
ievēroja,  ka viņa izdilusī seja sasar tus i,  dzeltenīgie vaska pirksti 
lēkā, t ievās rokas  raus tās ,  — un tas viss aiz uzt raukuma,  saka 
viņa māte.

Viņi izklāja uz gr īdas  savus  krāsa inos  dārgumus:  koši zilas, 
sm aragd za ļa s ,  ugunssā r t a s  loksnes ka gvardes  pulkveža parādes  
mundieris,  skaistas,  tumši dzeltenas  loksnes, nu tieši kā zelts, un 
vēl divas loksnes melna,  sp īdīga  papīra ,  kas  laist ījās kā kraukļa 
spārns;  ieraudzīj is  visu šo uz gr īdas  izklāto krāšņumu,  s l imais  
puikiņš nobālēja,  pēc t am  pietvika, un  tad  viņa māte  izskrēja aiz 
durvīm un atkal ieskreja iekšā ar  glāzi ūdens,  kas  bija iekrāsots 
ar  kaut  ko dzeltenu, un lika v iņam pār is  malku izdzert.

— Es ielēju tur  drusku viskija, — viņa sacīja,  vēr sdamās pie 
Rokija un Džonija;  tad pieliecās pie Džonija un pačukstē ja:  — Ja  
nebutu tā, viņš pavisam . . .

— Es domāju,  ka melnās  cepure^ būs virsniekiem, — sl imais 
zēns  sacīja.  — Visiem tiem, kas  armi jā ir galvenie,  cepures nav 
tik izpušķotas  kā tiem, kas  viņiem padoti.

— Komandier iem cepures nav izpušķotas,  — Rokijs ieminējās,
— viņi valkā zelta cepures,  tāpēc lai man ir dzeltena.

— Paklau! — Džonijs sacīja,  k lusumu pār t raukdam s.  — P a 
klau! Tu, Džon Džo, esi pats  galvenākais  vi rspavēlnieks,  tāpēc  cē- 
pure lai tev ir melna;  viņš,  Rokijs, rau,  ir o t rais  pēc tevis, lai 
v iņam ir dzeltena,  bet es — t rešais,  man  zila, vai esat  ar  mieru? 
Visvairāk mums ir sar kanā  papīra ,  tāpēc kareivj iem cepures  lai 
ir sarkanas .

Tā arī palika norunāts .  Brīnumainie ,  dzeltenīgie vaska  pirksti 
ķērās pie darba  un uzta is ī ja  če t rpadsmit  cepures: virsnieku ce
pures ro tā ja  neparast i ,  daudzkrāsaini  raksti ,  kareivju cepures  — 
košas  apmal ītes .  Nedēļu pēc nedēļas  s t rādā ja  s l imais  puikiņš,  
pie tam tik ļoti uzt raucās,  ka māte  ļāva v iņam griezt  un līmēt 
tikai īsu brīdi, ne vai rāk  kā s tundu dienā un tikai pa piecpadsmit  
minūtēm no vietas; pārēj iem zēniem tas  bija mokoši,  taču viņi visu 
pacietīgi panesa ,  jo zināja,  ka neviens neprat īs  tik pamat īgi  visu 
satais ī t  kā bālais Džo ar  vaska pirkstiem. Viņš  guļ gul tā,  skatā s



griestos un izdomā daž dažā dus  raks tus  un ķeburus uz cepures,  
ko tikko sameis tarojis ;  savai melnajai  cepurei viņš apvi lka ap 
āboliņa l ap u 1 zeltītu aplīti un lapiņas  izveidoja nevis s irsniņu 
veidā, kā paras ts ,  bet t r ī ss tūra inas ;  sānos  au g š ā  uzl īmēja pus 
mēnesi no sudraba  papīra,  vienā no apakšēj iem cepures stūriem — 
pusi ābol iņa lapas,  bet ar  otru pusi noslēdza zeltīto apli.  Uz 
melna tas viss izskat ī jās  brīnišķīgi,  uzkrītoši,  cepure pati  it kā 
uzpras ī jās :  nu paskaties  taču! Bet mēs tik un tā teicām: «Tā 
nemaz  nav īsta ābol iņa lapa.» Taču viņš paklusēja,  kamēr a t guva 
elpu, un atsacīja:  «Tā arī  nav īsta āboliņa lapa; tā ir trīsvienība:  
re, trīs ta isnās  malas  saplūdu šas  kopā — tā ir trīsvienība,  
ka t ra  mala  apzīmē kaut  ko vienu; pie tam visas trīs lapiņas  iziet 
no viena kāt iņa;  paskatīsies  un atcerēsies: svētā trī svienība nozī 
mē to, ka v isas  trī s da ļas  ir vienotas.»

— Viņš  ir m azs  svētais,  rau,  kas viņš ir, — reiz viņa māte  s a 
cīja, kad Džonijs un Rokijs gā ja  projām,  lai Bāla is  varētu p a 
gulēt.  — Mazs  svētais.  Kad es dzirdu,  kā viņš  dievu lūdz, man ap 
sirdi kļūst vieglāk. Viņš visu, visu zina no galvas  — gan  lūg 
šanas ,  gan  kaktķismu,  gan visu ko citu; neviļus p rā tā  iešaujas  — 
kad izaugtu liels, par gar īdznieku kļūtu. M an  šķiet, ka pašlaik 
viņš izskatās  drusciņ labāk.  Varbūt  ar  dievpal īgu vēl izķepurosies.

— Nesaprotu,  par  ko tā vecene runā,  bet tu, Džonij? — Rokijs 
jaut ā j a ,  kad viņi bija izgājuš i  no mājas .  — Kas tas  maza is  svētais 
ir?

— Zini, viens no tiem, kas tur  debesīs galvenie ir; tādi uzpu- 
cējušies puiši; l īdzīgi mums,  virsniekiem, tikai ne gluži tādi.

— Ko? Man liekas — labāk viņš visur turētos  mums līdzi nekā 
tā mocītos.  Vai kādreiz viņa kājas  esi redzējis? Es  palūrē ju reiz, 
kad vecene gul tu  klāja,  — sērkociņi kas sērkociņi;  un  nemaz 
s t ing ru m a  tām nav — kūļā jas  vien, baigi  skatīties! Saderam,  ja 
kāj as  v iņam kļūtu t ādas  kā mūsējās ,  viņš visus tos pā ta ru s  a t 
mestu.  Pap ra s i  viņa vecenei.

— Nē, nē, viņai  pras īt  nevajag!
— Nu, tad  papras i  v iņam pašam,  v iņam taču drīkst?
— Nē, arī  v iņam  nedrīkst .  Viņam patīk, ka viņš ir mazs  svē

tais.  Vai esi dzirdējis,  kā  viņš murmina,  kad uz m u g u ra s  griežas:  
lai notiek dieva prāts! Nu, vai pielēca?

— Muļķības! — Rokijs iesaucās.  — Nekas  nav pielēcis. Bet 
kāpēc zeņķim jābūt  svētam? Ar lū g šan ām  un tamlīdz īgām lietām 
lai noņemas veči un vecenes — m an  tā liekas. Mūs abus,  rau,  
dzen uz svētdienas skolu, bet mēs  ne sagaid ī t  nevaram,  kad tā 
beigsies un mēs varēsim prom tīties.

1 Ā boliņa lapa — īru nacionālā emblēma.



— Tas gan,  — Džonijs piekrita.
— Padomā,  ja  v iņš varētu apkā r t  skra idī t  t āp at  kā mēs, tas  

tik būtu kolosāli,  — tad  viņam tikai va jadzētu  no pātar iem no
skait ī t  drusku vaka rā  un drusku no rī ta,  kad augšā  ceļas. Mēs iz
ta is ī jām viņu par  pašu galveno komandieri ,  kaut  ar ī  kā j as  v iņam 
neklausa  un viņš  visu laiku pa gul tu vār tās ,  — un tikai tāpēc,  
lai viņš cik necik būtu tāds  kā mēs.

— Tas  gan,  tas  gan,  — Džonijs atkal  piekrita. — Vienīgi 
t ag ad  viņš aizvien vai r āk  vār gs  un dils, — arī  dakter is  va i rs  sen 
pie viņa neiet, tikai mācī tājs.

— Ko gan viņš  bez mums dar ī tu? — Rokijs sacīja un pat  ap
s tā jās ,  lai piešķirtu saviem vārdiem lielāku iespaidu.  — Mēs 
st iepjam viņam krāsainu papīru,  jā? Riskējam,  ka Kirkijs mūs var  
nogrābt ;  tā vien jāskatās ,  ka nenokļūst i  pārmācības  namā un ne- 
notupi  tur  tūks tošiem gadu.

— Aha! — Džonijs pam āj a  ar  galvu.  — Un savu armiju mēs  
arī  neparko neizveidosim, ja  viss ies tā kā pašlaik.  Ir gan sa so 
dīta mūsu dzīve!

— Skaidrs ,  ka sasodī ta,  — Rokijs saniknots  pievienojās teik
ta jam.  — Tie veči un  vecenes tik vien zina kā jaukties  mūsu dar ī 
šanās .  Lai ko mēs,  puikas,  būtu pasākuši,  viss ir slikti. Kamēr  
mēs  pie viņa sēdējām,  vecene visu laiku līda i s tabā  lūrēt, vai v iņ š  
n av  noguris ;  iet durvīm garām,  bet acis pašai  tā vien glūņā;  t ikko 
ierauga,  ka viņš  sācis elpot biežāk, uz vietas no spi lvena ap akšas  
rauj pā ta ru  krelles ārā,  kar ina uz viņa dzeltenaj iem pirkstiem un 
t ad  ņemas tik šūpoties zem u g un t iņas  sa rkana jā  ploškā dievmātes  
s ta tu ja s  priekšā, pēc tam izdzen mūs uz ielas; tad, pie visiem nela
bajiem, atkal  gaidi  un, rokas salicis, sēdi kaut  kur uz palodzes 
vai ietves; teikt ari  neko nedrīkst ,  gaidi ,  līdz s t a tu ja  apžēlosies 
un Bālais  atkal  varēs  ķerties pie darba,  bet vecene gaida ,  grib 
pārliecināties,  vai  s t a tu ja  izdar ījus i visu, kā nākas,  un tikai tad  
pā ta ru  krelles pabāž zem spilvena.

— Liec mieru statujai !  — Džoni js  sacīja,  un viņa  balsi j au t ā s  
sa t raukums.  — Vispār  kas  to lai zina, pie tam s ienām ir ausis.

— Pie velna,  nekādi  netieku gudrs ,  no kā viņš  nogurs t  un aiz
elšas:  guļ vienā gulēšanā,  tikai dzeltenos p irks tus  kus tina;  no kā 
g an  viņš var  nogurt ,  — Rokijs sašut is  teica. — Sēdi nu šeit un 
sa ldē  dibenu uz akmens ,  līdz vecene mūs atkal  ielaidīs.

— Tīrais negals ,  nudie,  — Džonijs norūca.
— Ek, kā m a n  apnikusi  tā s ta tu ja  un svētbildes lampiņa  arī,  

un tas ,  kā vecene šurpu turpu klundurē un kā viņš  ģībonī krīt; 
bet  kādā m  briesmām mēs bijām pakļaut i ,  lai dabūtu  v iņam  k rā sa i 
nos papīrus! Taisni  vai nelabi metas!



Tā viņi gaidī ja  nedējām ilgi gan  istabā pie sl imā puikiņa,  gan 
uz ielas un ikreiz, kolīdz ievajadzējās ,  pasniedza viņam klīsteri,  
šķēres un krā sa ina  papīra  s trēmeles;  un  tas viss tikai pa brīžam — 
dažreiz stundu dienā, dažreiz ce tur tdaļs tundu,  bet dažreiz v iņus  
v ispār  nelaida iekšā — kad viņa izdilušā seja pēkšņi pietvīka vai 
nobālēja vai viņš elpoja pārāk bieži vai arī, gluži ot rādi ,  pārāk 
lēni; vecenei acis al laž ir vaļā:  tikko kaut  kas — tūlīt dzen viņus  
prom, tad viņi apsēžas uz ielas sadrūmuši ,  nepacietīgi  un  domā, 
vai tās  cepures v ispār  ga tavas  būs, un gaida,  līdz satumsīs  un 
tad  kļūs skaidrs,  ka tas,  kas  izdar īts  pie dienas ga i sm as  — bet 
izdar ī t s velns zin cik maz,  noburkšķēja  Rokijs, — ir viss pa veselu 
dienu un vairāk nebūs; t ag ad  gaidi  līdz rī tam,  un atkal  būs tāda 
pati  diena; pie tam ej nu sazini,  vai dzeltenaj iem vaska pirkstiem 
drīz vien neaptrūks  izveicības; un  ko tad, ja  tie pēkšņi atkal,  kā 
tas  ne vienureiz vien bija gadījies,  sāks darboties  lēnāk, bet elpo
šan a  kļūs biežāka, līdz pēdīgi darbs izslīdēs no izdēdējušām 
rokām;  un tad  viņš at laidīsies pret  spilvenu un sauks  mammu;  
v iņam  piemetīsies kāss,  sauss  un mokošs;  un māte  ieskries pie 
v iņa i stabā,  bet Rokijs un Džonijs izmetīsies no viņu mājas ,  tālāk 
no šīm gr iez īgajām, re joša jām skaņām.

«Dumpis ne dumpis,  bet griež kā grieze,» reiz Džonijam 
bi ja sacījis kāds  lauku puišelis, un  Džonijs,  ausis sasmai lēj is ,  
ieklausī jās  neganta jā ,  čērks tošajā kāsā,  kas  skanēja  no Bālā 
i s t abas  un bija dzi rdams arī  uz ielas. Tomēr viņiem laimējās:  iz- 
ģ indu šajā  ķermenī  un vaska pirkstos a tspere nenotecēja,  līdz 
bija uztais ī tas  un izgreznotas t r ī ss tūrenes . M az a jā  guļamis tabā  
bija sapulcējusies visa armi ja,  d ivpadsmit  brašuļi ,  visi kā viens, 
daļa no viņiem sal īda šau ra j ā  pr iekšnamā,  un ģenerāl is  uzrunā ja  
karaspēku no savas  lāvas.

— Brīvi, puikas,  s tāvēt  brīvi, — ģenerāl is  nomurmināja ,  tik 
tikko pamāj is  tiem ar dzeltenīgo roku, — stāvēt  brīvi!

— Brīvi! — brigadieris  viņa teikto a tkār toja ,  un  kareivji  no
s t ā jā s  brīvi kur kurais,  vieni piemezdamies pie sienas,  citi — pie 
gul ta s  kājgaļa.

— Kareivji ,  — ģenerā lis  turpināja ,  — es ticu, ka jūs  a iz s tā 
vēsiet mūsu kau ja s  godu, neparko neatkāpsieties,  mirsiet,  bet ne 
soli neatiesiet,  kritīsiet,  bet nepadosieties.  Jū s  gaida  d až ād as  bīs
t am as  kaujas ,  un  daudzi  no jums vai rs neatgr iezīsies  uz šejieni, 
kur jūs t ag ad  dzīvojat;  bet jūs nenobīsieties,  tāpēc ka esat  k a 
reivji, ievainojumi j u m s  ir t ī rais nieks, un  ju m s  tas  ir gods — 
krist  kaujas  laukā.  Šoreiz es nevaru  vest jūs kaujā,  kar teča man 
abas  kājas  saplosī jusi  lēveru lēveros, tāpēc esmu spiests kvernēt  
šeit, taču es lūgšu dievu par  jums karagāj i ena  laikā; bet jums ir 
divi virsnieki — brigadier is  Vorens  un pulkvedis Kesidijs, viņi



būs m anā  vietā, bet  par  viņiem labākus  nevienā armi jā  uz zemes 
neatradīsiet .

Viņš past iepa dzeltenīgos p irks tus  — gluži kā garus ,  t ievus 
zi loņkaula irbul īšus — un paņēma papīra  mapi,  kas  gulēja tu rpat  
b lakām;  ta jā bija apvidus  plāns,  un uz tā ar  zilu, zaļu un sarkanu 
zīmuli ievilktas v isas  tuvākās  ielas un iel iņas — nu, zīmējums 
tāds,  ka ne acu nenovērst .

— Lūk, uzbrukuma plāns,  — ģenerā lis  paskaidroja .  — Maunt-  
džoi jas cietums — tas  ir milzīgi liels forts, pats  galvenākais  nudie 
no visiem, kādi mum s  jāieņem. Bet, lai to iekarotu, va jag ,  lai 
sāk um ā kristu visi pārējie cietokšņi un forti: Derineinpere ida ,  
Ki larnijpereida un Glengari fpere ida — tie būs forti kre isajā 
p u s ē . . .

— Flangā,  — Rokijs čukstēja,  — kre isajā f langā.
— Kreisajā f langā, — sl imais puikiņš turpināja .  — Fortiem 

kre isa jā f langā jāuzbrūk  pi rmām kār tām  un pa vienam uzreiz,  
skaidrs? Tikai j ā ska tā s  abām acīm: ja  no galvenā forta nāks  kāds  
negaidī ts  uzbrukums,  lai mūs nesaņem no m u g u r a s . . .

— No a izmugures  . . .  — Rokijs Vorens nočukstēja.
— No aizmugures,  citādi mēs,  citādi m u m s . . .  — viņš sas to 

mījās,  meklēdams vajadz īgo vārdu.
— Vāks vien būs, — viens no kareivj iem pateica priekšā.
— Jā,  jā,  — komandier is  uztvēra,  — citādi mums vāks  vien 

būs; tāpēc  skatieties,  lai mums vāka nebūtu.  Vai jūs,  brigadier ,  
forta izlūkošanu esat  izdarījis? — viņš  vērsās  pie Rokija.  — Kāds 
būs jūsu rīcības p lāns?

— Ļaujiet  man  palūkoties kartē,  — brigadieris  sacīja;  viņš  
p aņēma no gu l tas  p lānu un ņēmās  to pētīt, šur  un tur  ievi lkdams 
punktiņus.  — Mēs a izsūt īs im divus kareivjus  un kaprāl i  pulkveža 
Kesidija vadībā  pa Inišfolenpereidu uz tukšaini  — uz to, kas 
a t rodas  Mauntdžoi j as  cietuma priekšā; lai viņi tur  ierokas un, ja  
būs kāds  negaidī ts  uzbrukums no forta, aiztur pretinieku; bet, ja 
viņiem tu r  pavisam plāni klāsies,  lai kaprāl is  Dempsijs  ar  savu 
svilpi trīsreiz iesvilpjas.

— Ej nu ej, — komandier is  šaubī jās ,  — bet vai  jūs  viņu iz
dzirdēsiet?

— Kā tad ne, — Dempsi js sac īja un mili tāri  viņu sveicināja.
— Tā ir t iesneša svilpe, tā svilpj baigi  ska| i .

— Tad j au  gan! Kur tu, velns lai rauj,  to ķēri? — ģenerā l is  
brīnī jās.

— M an s  tēvocis ag r āk  bija tiesnesis,  — Dempsijs  paskaidroja,
— viņš  man  to arī  iedeva.



— Nu, ar  tādu svilpjamo tev jābūt  a u gs tākam  par  kaprāli ,  — 
ģenerā l is  nosprieda.  — Iece|u tevi par  vecāko seržantu.  Pienāc 
pie manis  un stāvi te, tūliņ visu nokārtosim.

Dempsi js  p iegāja pie gul tas  un mili tāri  sveicināja.  Ģenerāl is 
uz ta is ī ja  krūšu zīmi ar  t rim sa rkanām  svī t rām — kā īs tam ser
žan tam;  virs tām uzl īmēja dzeltenu ābol iņa lapu, tad, uzspiedis 
biezu kār tu  klīstera,  piel ipināja to visu pie Dempsi ja j akas  labajā 
pusē. Dempsi js  atkal  mili tāri  sveicināja un a tgr iezās savā  vietā.

— Kolīdz izdzi rdēsim trī s svilpienus,  — brigadieris  turpi 
nāja,  — es uzreiz dzenu puspulku pulkvedim Kesidi jam pal īgā;  
bet  ot ra puse notur to, kas  ieņemts, kamēr  tie atsi t  uzbrukumu.

Tā mēs abi ar  Rokiju — divi karavadoņi  — un mūsu kareivji 
cīnījāmies dau dz ās  kaujās ,  gan  a tkāpāmies  un uzbrukām,  gan g u 
vām uzvaras  un cietām sakāves , tomēr galu galā  vienmēr ieņē
m ām  fortu, pilsētu, valsti  Abol iņ lapas  leģioniem par  godu; bet 
t ad  reiz pēc g rū ta s  kaujas ,  uzvaras  priekā iekaisuši — mūsu a r 
mi ja tik tikko bija iekarojusi  Sent igneiš iusroudu Mauntdžoi j as  
for ta f langā — , mēs  ar  Rokiju steidzīgi norīkojām vienu puišeli, 
kas  neskrēja sl iktāk par  zaķi, lai viņš  nodotu ģenerāl im labās  zi
ņas ;  viņa a tgr iešanos  gaidīdami ,  mēs visi sasēdāmies  ielas malā  — 
kareivji vienā pusē, mēs ar  Rokiju — otrā.

Ziņnes is  nebi ja ilgi jāga ida .  Viņš  joņoja pie mums,  pa taisno 
šķērsodams stūri,  un e lsdams pūzdams  skrējienā izkliedza:

— Viņš ir miris! P a g a la m  Bālais!
— Kā tā — pagalam? — Rokijs ja u tā ja  a tskrē juša jam zeņķim. 

Rokijs, Džonijs un kareivji  ielenca viņu, šās  vēsts pārbiedēti.
— P ag a lam ?  — Rokijs vēlreiz jautā ja .  — Kā tu to zini? Vai 

tev viņa vecene to pasacī ja,  ko?
— Ta ne jau,  nē, — ar  pūlēm izdvesa ziņnesis.  — Es redzēju 

tu r  tādu uzrakstu;  kas  vēl var  būt skaidrāks!
— Kādu uzraks tu?  Kur uzraks tu?  Velns tevi rāvis,  runā  taču 

sakarīgi!
— Nu, pie viņa durvīm,  pie Bālā durvīm,  uzraks t ī t s  ar  tinti 

uz tādas  kar tī tes  ar  melnu mal iņu,  bet kartītei apkā r t  kreps un 
bal ta lente, sas ieta pušķī, un uzraks tī t s:  «Jēzus Kristus,  apžēlojies 
pa r  viņa dvēseli.»

— Jādabū  zināt  pavisam droši, — Rokijs noburkšķēja un lēnā 
soli devās  prom, Džonijs vienā pusē, seržants  taurē tā j s  otrā,  bet 
pārējie kā nu kura is  nopakaļis;  pag ā jā m  gabal iņu pa Dramkon- 
draroudu  līdz Inišfolenpereidai,  kur dzīvoju es, Rokijs, Bālais  un 
vēl daži zēni; šā krus to juma vienā pusē pacēlās  Gafni ja  tēva 
skola — liela, j au n a  košsarkanu ķieģeļu ēka, kuras  fasāde bija 
vērs ta  uz Dramkondra roudu ,  bet ot rā pusē — Kirkija skārnis  un 
pār t ikas  bode, kas  arī  bija vērsta ar fasādi  uz ielu, bet ar  m u g u r 



pusi uz mūsu šauro  Inišfolenpereidu,  un tur  aiz p lataj iem vār tiem 
s lēpās  bodes pagalms,  kur kāva cūkas.

Kur palicis nebēdnīgais  krāsa ino t r ī sstūreņu košums un brašā  
s tāja,  un noteiktais solis — labā-kreisā,  labā-kreisā — un 
lepnais skatiens;  la imīgā  pag ā tne  ar tās  pat īkamaj iem sa t ra uku
miem no viņiem bija aizgājus i  un  pas lēpusies  izģindušajā ,  nekus 
t īga j ā  Džona Džo ķermenī,  sapinusies  viņa t ievajos kauliņos,  kas 
bija pārvilkti  ar iedzelteni baltu vaska krāsas  ādu kā uz ro ta ļ 
lietu bungām,  kas  gulēja  tās i s tabas kaktā,  kurā  ar  tām senāk 
spēlējās  to mazais  saimnieks.

Noskumuši  zēni gausi  vilkās uz piecpadsmitā num ura  māju  
Inišfolenpereidā un, jo tuvāk viņi pienāca,  jo kļuva gausāki  un 
gausāki ,  baidīdamies  ieraudzī t  to, kas viņus  gaidī ja,  un  zinādami,  
ka viņiem tas  tik un tā būs jaredz  — vai nu viņi grib vai  ne; 
piegājuši  pie durvīm, viņi pacēla galvu un ieraudzī ja no durvju  
veserīša nokarā jamies  mazo,  skumjo nāves vimpeli — izturīgu,  
melnu krepu, kas bija sakrokots apkā r t  aploksnei ar  sēru apmali  
un  galos  saņemts  kopā ar  šauru,  bal tu a t lasa  lenti,  bet uz aplok
snes  uzraks ts : «Džons Džozefs Mai lods,  desmit gadus  vecs, karsti  
mī lētais un vienīgais Mērijas  un Džeimsa Mai lodu bērns.  Jēzus  
Kristus,  apžēlojies par  viņa dvēseli!»

— Tas  ir par  viņu, — Rokijs sacīja.  — Bālais  ir miris — tas 
nu ir skaidrs.

— Viņš  droši vien pēkšņi, — Džonijs nomurmināja .
— Tādi kā viņš  — vienmēr pēkšņi, — Rokijs sacīja.  — Kā 

svece, kad to nopūš.
— Iznāk,  ka armijai  t ag ad  gals ir klāt, — seržants  ieminējās.
— Ei tu, aizveries! — Rokijs nikni viņu pār trauca .  — Nekāda 

gal a  nav.  Tikai sīks misēklis — tāpēc ka Bālais  garu  izlaidis. 
G an  redzēsi. — Taču viņa balsī  ieskanējās  šaubas ,  un tās  iespie
dās  dziļi Džonija sirdī.

Brigadier is  Vorens  labu brīdi nostāvēja pie durvīm,  it kā skai 
t īdams uz tām skrambas ,  ko a ts tājuši  neskai tāmie bērni,  centīgi 
ar  nagiem lupinādami  pa gabal iņam nost  vietām izveidojušos 
krā sas  pūslīšus,  tā ka durvis,  cik augs tu  varēja  aizsniegt  bērnu 
rokas,  k lāja sarkanbrūni  raibumi . Tad viņš pieklauvēja.  Durvis 
plaši atvērās,  un t a j ā s  parādī jās  misis Mai loda,  no galvas  līdz 
kājām visa melnā,  kā izdēdējusi  mūķene krunkainu ģīmi; misters 
Mai lods  raudzī jās  zēnos, s tāvēdams  dziļāk pr iekšnamā,  kas bija 
tik šaur s  kā viņa mirušā  dēla kakls.  Viņš bija ģērbies kā allaž,  
vienīgi uz svārku piedurknes  melnēja plata,  iztur īga  krepa saite.

— A, jūs  tie esat,  — viņa sacīja.  — Beidzot esat  atnākuši,  lai 
uz viņu paraudzī tos .  Nāciet  iekšā, tikai pavisam,  pavisam klusi 
ņām,  bet v ispi rms a tstāj iet  vi rtuvē tās  savas  sm uk ās  cepures,  jo



istabā,  kur mūsu n ab a g a  dēliņš guļ,  tās  neiederas,  tur  viss ir uz
posts.

Zēni pa v ienam pasniedza krāsa inās  cepures mis teram Mailo- 
dam,  bet viņš,  p i rms paņēma  tr ī sstūreni ,  a tdeva ka t ra m  kareivim 
godu, un t a s  bija paga la m  pieklājīgi no viņa puses  un atbilda 
mirkļa sv inīgumam; viņš taču pats  arī  bija vecs karotā js.  Tad viņi 
uz pirkstu gal iem iegāja k lusajā  i stabā un misis Mai loda prātīgi  
aizvēra aiz viņiem durvis.  Iekams mēs ar  Rokiju paguvām  uzmest  
kaut  vienu aci uz mirušo Džonu Džo, mūsu armija nokri ta pie 
gul tas  uz ceļiem; mēs  abi ju tāmies  neveikli, un pēdīgi arī  mēs no
metāmies uz ceļiem blakus  citiem. Ne Rokijs, ne es — mēs n eva 
rē jām sap ras t  ne  vār da  no viņu klusās  m urm ināšanas ,  tikai ta jā  
klaus ījāmies ,  bet tad viens no puikām paklapēja  mums pa pleciem, 
un mēs a tskār tām,  ka mūsu kareivji  ir atkal augšā;  tad  arī  mēs 
piecēlāmies un apla idām skat ienu visapkār t.

Viņš gulēja  izstiepies sniegbal tā gultā.  Maza galva  ar  izju
kušiem tumšiem mat iem uz bal ta spilvena; acis aizvēr tas  un tik 
iekritušas,  ka redzami vien tumšie dobumi; dzeltenīga vaska āda,  
pārvilkta pār kauliem; z i lganās  lūpas tik p lānas ,  ka Džoni jam 
va jadzē ja  zemu noliekties, lai viņš  ieraudzī tu svītru,  kur mute  ir; 
pā rāk kuplie kruzuļi aizsedza pusi kakla,  kas bija tik tievs kā 
pīpes kāt iņš ; virs ba l ta s  segas  izst ieptas rokas  bal tās  piedurknēs 
ar ri šām,  gari,  tievi vaska  pirksti salikti kopā un apvīti ar melnu 
rožukroni;  ga lvgal ī  abpus  gul tas  augstos  vara  svečturos uz p a 
l iktņa dega divas  resnas  sveces, izga ismodamas patumšo istabu 
ar dīvainu,  tr ī suļojošu gaismu,  virs ga lvgaļa  uz p lauktiņa bija 
piemetusies sar kana svētbildes lampiņa,  un  tās  sār tā  ga isma meta 
bai l īgus  a tspu lgus  uz mazo j au n av a s  Mar i j as  porcelāna s tatuju;  
pie sānu s ienas virs gul tas  vidus ka rā jā s  krucifikss; dzeltenīgais  
tēls nokārās  no melnā  krusta,  kā t iekdamies nokļūt  lejā r imtajā,  
vēsajā ,  sn iegbal ta jā  gultā un nogul ties  b lakus  i zģindušajam pui
sēnam,  lai iegūtu mieru un klusumu.

Ģenerāl is  bija miris,  vārdi  te bija lieki. Un nekur vai rs  ne 
miņas  no krāsa inā  papīra ,  šķērēm, klīstera,  meis tarīg i  izgriezta
j iem rotājumiem,  krāsu  zīmuļ iem — ir vienīgi nedzīvs  ķermenis 
gul tā un dzeltens nedzīvs ķermenis pie melnā krus ta,  augsti  sveč
turi,  t r ī suļojošas  sveču l iesmiņas un mirguļojoša,  tumši sarkana 
svētbildes lampiņa  ar  nedroši  t rī sošu sār tu  ugunt iņu.  Un šai t ī 
ra jā  istabā,  kurā  nebi ja neviena vienīga t raip iņa un viss bija god
bij ībā sast indzis,  s tāvēja visa armi ja  ar  virsniekiem priekšgalā  un 
raudz ī j ās  savā mi ru šaj ā  ģenerālī ,  kas  allaž uzturē ja  tās  g a r a s t ā 
vokli, teica tai,  kas  jāda ra ,  kas  ne, tē rpa  to sermu ļād ās  un p u r 
purā.

— Viņā tik daudz kas bija iekšā, kaut  arī  viņš pats bija galīgi



izdilis, bet t ag ad  tas  viss a izgāj is uz mūžīgiem laikiem, — Rokijs 
sacīja.

— Viņš pelnījis, lai viņu apg lab ātu  kā karavīru,  — Džonijs 
teica.

— Eh,  ko tur veltīgi runāt,  — viņu pār t rauca  Rokijs. — Tadas  
bēres mēs taču viņam sar īkot  nevaram,  mūsu seržan ta  svilpe nav 
rags,  uz tā vaka ra  jundu  nenospēlēsi.

Uzmetuši  pēdējo skat ienu ģenerāl im,  kareivji  zosu gājienā a t 
s tāja  istabu,  tad  māju  un izklīda kur kurais.  Virsnieki,  uzmetuš i 
13ala j am  vēl vienu skat ienu — bēdu un skumju skatienu,  arī  iz- 
ga ja  no istabas,  bet pr iekšnamā uzkavējās ,  lai pateiktu misis 
Mailodai,  cik viņiem Džona Džo žēl, bet te viņus  nobīdī ja malā  — 
bija atvests  zārks  melnā  katafalkā,  kas  a tgād inā ja  garu  lādi uz 
riteņiem, kuras  priekšā a iz jūgts  viens zi rgs ; katafalku p ava 
dīja divi — viens jauns ,  ot rs vecs — līdz potītēm, garās ,  zilās 
livrejās un pusci lindros;  viņu r iebīgajos  purnos bija sas t indzis  
skumju vaibsts.  Viņi atvēra katafa lka pakaļpusē  dur t i ņas  un iz
vilka no turienes zeltaini  brūnu kasti ,  lai ieliktu tur  to, kas palicis 
pāri no Bālā, ādu un kaulus,  lēnā gai tā  ienesa zārku istabā un no 
lika uz diviem krēsliem, ko steidzīgi bija sameklējus i misis Mai- 
loda, — priekšgalu uz viena krēsla,  paka ļga lu  uz o tra;  t ad  noņē
ma no gul tas  segu,  viens sa tvēra  Bālo aiz kājām,  ot rs  — aiz ple
ciem un ar  vienu vēzienu iesvieda zārkā;  Džonijs,  kas  lūrēja 
durvīs,  nobrīnī jās  vien, cik Bālais kļuvis stīvs, nu mat s  m a tā  kā 
ģ ipša f igūra;  bet tie abi pacēla zārku,  novietoja to gul tā  un mātei  
vienīgi noburkšķēja  — sak, tā gan  ir nelaime, bet viņa tikko dzi r
dami  par  atbildi nom urm ināja :  «Viss ir dieva ziņā!» Pēc tam, 
ielējuši rīklē pa glāzei alus, viņi mudīgi  atsveic inājās  — viņiem 
vēl darba,  cik uziet, jo tepat  kaimiņos krietni vien daudz apmiris 
cilvēku — vairāk nekā paras ti ,  tomēr patiesībā nav ko uzt ra uk
ties.

Džonijs un Rokijs nomākt i apsēdās  uz ietves malas  netālu no 
mirušā drauga  mājas ,  neuzdrīkstēdamies pat  domāt ,  kas  t ag ad  
notiks ar  viņu armiju;  Bālā  vai rs nav,  bet viņš taču vienīgais no 
visiem apkār tnes  puikām pra ta  uztaisī t  armi jai  k rā šņas  trīsstū- 
rencs un iedvesmot to uz lieliem varoņdarbiem. Rīt no rīta visu, 
kas  vēl palicis no viņa pāri,  aizvedīs uz kapsētu,  un viņiem vai rs 
nekad nebūs lemts būt v iņa mājā,  skatīties,  kā darbojas  viņa 
veiklie pirksti,  un  krāsainie papīri  uz visiem laikiem būs zaudē
juši  savu burvību.

— Mums tomēr vajadzētu  nab a g a m  parādī t  mi li tāru godu, 
kamēr  viņš vēl ir ar  mums,  tikai kā? — Rokijs nega idot  jautā ja ,  
pā r t r aukdam s  Džonija drūmās  domas.  — Tikai kā? Tur tas  āķis!

— Tikai kā? Tur  tas āķis! — Džonijs atkār toja.



— Ek, ja  mēs varētu  Bālo apbedīt ,  kā tika apbedī ts  lielais 
Mūrs ,  — Rokijs sapņaini  bilda. — Vai tu zini, par  ko es runāju?  
Atceries?

— Aha, zinu, tikai atcerēties nevaru ,  — Džonijs sacīja,  lai gan  
savu mūžu pa r  Mūru nebi ja neko dzirdējis.

— Bet vai šo veco dzejoli zini? Es  to skolā mācījos.  Klausies 
šīs rindas:

Pirm s p usnak ts  bij a tdots tam  pēdējais  gods;
Tad rakām  ar durkļiem  m ēs kapu,
Vien m ēness  caur m ig lu  raudzījās blāvs,
Un dūm ain i m irdzēja  lāpas.

Nu, zini? Tā, rau,  mums,  taisnību sakot,  va jadzētu apglabā t  Bālo.
— Ak, ja  vien mēs to varētu,  — Džonijs skumīgi noteica.
Un viņi abi ar  Rokiju no j au n a  apklusa,  te bezjēdzīgi blenz

dami  barā  zvirbuļu,  kas uz ielas kaut  ko knābāja ,  te mezdami 
niknus  skat ienus  uz saviem kareivjiem, kas  skaļi  dzenāja bumbu 
un cepuri tepat  šau ra jā  ieliņā.

— «Man jāsit!» — Rokijs piepeši eksplodēja.  — Bālo jau  a iz
mirsuši .  Viņiem uz visu nospļaut ies.  «Man jāsit!» Viņi nebi ja tā 
vērti,  ka n ab a g a  Bālais viņu dēļ galvu lauzīja.

— Zini ko, kad Bālā zārkam vāks  būs aizskrūvēts,  uzliksim 
varbūt  uz  tā ģene rā ļ a  t r ī ss tūreni ,  ko? — Džonijs ierosināja.

— Velns ar  ārā,  vareni  izdomāts! — Rokijs aizraut īgi  iesau
cās. — Tas  būs kaut  kas  l īdzīgs mi l i tāram godam. Nāc, iesim, 
palūgsim,  lai v iņa vecene at ļauj .

Ar pūlēm uzrausušies  kājās  no šaurā s  apmales ,  viņi aizs teidzās  
uz māju ,  kur t ika rīkots Džona Džo bēru miel as t s1. Uz viņu klau
vējienu iznāca vecais Mailods.

— Mums uz brīdi va jadz īga  misis  Mai loda,  — Rokijs sacīja.
— Jā?  Zēni, bet kāpēc viņa jums vajadzīga?
— Tāpēc,  lai uzliktu uz zārka viņa — ģenerā ļa  cepuri.
— Ģenerāļa  cepuri? — Viņš  mirkli  padomāja ,  tad teica:

— Labāk,  bērniņi,  pa jautā j ie t  mana i  saimniecei! Nāciet  iekšā! — 
Viņi iegāja pr iekšnamā,  un vecais izsauca saimnieci.  Viņa iznāca 
pie zēniem, un tie ieraudzī ja,  ka viņa nupat  raudājus i .  Uzmetusi  
skat ienu zēniem, misis Mai loda jau tā ja :

— Nu, ko jum s  vajag?
— Mēs ar  Džoniju iedomājāmies ,  ka būtu labi uzlikt uz Džona 

Džo zārka,  kad vāks  jau  būs pieskrūvēts,  v iņa ģenerā ļa  cepuri, — 
Rokijs sacīja.  — Lai atdotu v iņam godu, mem,  un parādī tu,  cik

1 Pēc Iru paražām bēru m ielastu rīko pirms apbedīšanas.



loti mēs viņu mī lējām.  Džonam Džo droši vien būtu paticis, ka 
mēs pēc viņa skumstam.

— To nu gan ne, — misis Mailoda noteica, — tas  v iņam nemaz 
nebūtu  paticis. Tur,  kur t ag ad  ir viņš,  Džons  Džo, v iņam nav ne
kādas  daļas  ne ga r  jums,  ne tām jūsu karavī ru  cepurēm. Tas  
v iņam nemaz nebūtu paticis.

— Mem, bet kā jūs to zināt? — Džonijs muļķīgi jautā ja .
— Zinu — un cauri .  Tāpēc ka t ag ad  viņš  nokļuvis debesīs, 

skaidrs? Jūs  gribat,  lai būtu labāk,  bet Džonam Džo tas  nemaz 
nebūtu paticis.

— Ja  uz zārka  uzliktu v iņa ģenerā ļa  cepuri, tas  izskatī tos pa 
pirmo, — Džonijs sacīja.

— Vai nu pa pirmo, vai otro, tomēr nekāda cepure uz zārka  
nebūs,  — misis Mai loda atcir ta.  — M an  šī jūsu  blēņošanās  ar  to 
muļķīgo armiju nekad nav pa p rā ta m  bijusi. Būtu labāk Džons  
Džo lūdzis jau navu  Mari ju  un visus svētos nekā pa tukšu niekojis 
laiku. Džons  Džo t ag ad  ir pie dieva debesīs, bet  tur ir tikai miers 
un mīlestība.  Debesis,  bērni,  kara  nav un savu mūžu nav bijis.

— Reiz tomēr bija, — Džonijs ātri  ieminējās.  — Kad vesela 
varza  eņģeļu pār skai tā s  un ņēm ās kliegt, ka viņi vai rs  neklausīšot ,  
un  gr ibēja dievu to kungu gāzt.

— Eņģeļ i  pārskai tuš ies? Gribējuši  dievu to kungu gāzt? — 
vecene izbīlī iekliedzās. — Žēlīgais dievs, šausmas,  ko tu, puisīt,  
tu r  mels?

— Bet es dzirdēju,  tēvs reiz mam mai  sacīja,  ka sensenos  
laikos vesela varza  kausl īgāko eņģeļu tur,  debesīs,  sadumpojuš ies  
un par barvedi  viņiem bijis kāds  ļoti ievērojams, un viņi gribē
juš i dievu gāzt,  un  cik laika svētais Miķelis nav nositis,  lai s a 
vāktu  karaspēku no citiem eņģeļiem un visu tur  nokārtotu.

— Fakts,  fakts,  mem,  — Rokijs viņu atbalst īja,  skaļi čukstē
dams, — liekēži un kaušļi  visur ir.

— Dieva vārds , kas  tiesa,  tas  tiesa, puisit,  — pēkšņi no m u g u r 
puses  a tskanēja  skaļa balss:  vi r tuves  durvīs s tāvēja  sausnēja is  
Mai lodu tēvs un viņos klausī jās,  mut i plaši  iepletis. — Liekēži 
un  kaušļ i  visur ielīdīs — pat  tur,  kur tikai blusa j audā tu  iesprauk
ties!

Mai lodu māte  labu brīdi s tāvēja  kā sas t ingusi  — nu gatava is  
putnu biedēklis — , aps tulbusi un sašutus i  par negaidī to  Mai lodu 
tēva iejaukšanos;  tad v iņas  tuklā  roka pašāvās  gaisā,  un viņa 
pārmeta  krus tu,  pēc tam nomier inājās  un, atkal  j u zd am ās  droša,  
pagr iezās  uz to pusi, no kurienes tik pēkšņi bija atskanējusi  vīra 
balss,  kas  izrunāja  šos negaidī tos  vārdus .

— Necerēju gan  piedzīvot to, ka mūsu Džona Džo tēvs cenšas



iestāstī t ,  it kā debesīs būtu sal īduši  dažādi  liekēži un blusas,  — 
viņa sacīja.

— Bet es taču neteicu, ka viņi tur kā likts ielīdīs; es tikai s a 
cīju: liekēdis — tas  spēj ielīst pat  tur,  kur blusa va r  iesprauk
ties; liekēži — tie mai t as  ir veikli.

— Pareizi ,  — Rokijs aps t iprināja ,  k ļūdams drošāks  tāpēc, ka 
Mai lodu tēvs viņu bija atbalstī j is .  — Kas tur  liels, ja daži no 
viņiem ielien, kur nevajag!

— Alia, — Džonijs sacīja,  arī k ļūdams mazliet  drošāks,  — 
laikam palīduši  t iem eņģeļiem zem spārniem un noveduši  viņus  
no ceļa.

— Vai tu redzi, Mai lodu tēv, ko izdar ījus i tava b īs tamā mul 
dēšana?  — Mai lodu māte  aizsvi lās un dusmās pārmeta  krustu 
otrreiz.  Tad atkal  metās  zēniem virsū. — Tā muļķīgā armija  ir 
tikai jūsu  izgudrojums;  cik daudz laika m ans  nab a g a  Džons Džo 
nenotrieca jūsu  dēļ; dažkār t  jūs  abi ierodaties pie viņa — un tad 
tik sākas runas , ak tu mīļo dieniņ, bet svētajai  dievmātei  visās 
ta is muļķībās jānok lausā s ;  dievs dodi, ja muļķībās vien, bet gadā s  
arī  kas sl iktāks — kaušļi,  rau,  un liekēži debesu valst ībā p as ta i 
gāj as ,  bet lielās blusas  un sīkās blus iņas  lec tiem nopakaļ,  nu kas 
to būtu domājis!

— Un tomēr mūsu n abaga  Džonam Džo draugi  s ag ā d ā ja  ne 
vainīgu izpriecu, — Mai lodu tēvs sacīja,  vi rtuves  durvīs s tāvē
dams.

— Dievs dodi, kaut  tikai nevainīgu izpriecu vien, — Mai lodu 
māte  iebilda, un viņas  balsī  j au tās  šaubas . — Bet, ja  nu ne, — 
viņa turpināja ,  atkal  pievērsusies zēniem, — kas  no jums ko 
prasīs,  jūs  esat  protes tant i;  nu  jūs  taču gribējāt,  ka tik labāk,  un 
viņš  jūs  abus  dievināja,  tāpēc  esiet mierīgi,  viņš jūs  savās  lūg
š an ā s  neaizmirs īs  tur, kur paš laik ir, blakus  mūsu svētajai  diev
mātei ;  un es arī  neaizmirsīšu,  — viņa piebilda, vieglī tēm bīdī
dama tos pretī  a tvēr ta jām durvīm,  — bet, kad paaugsiet ies,  pie
ņemsieties prā tiņā ,  varbūt  arī  jums parādīs ies ī s tenā  gaisma.  Bet 
tag ad iņ  palieciet veseli, lai dievs jūs svētī!

Brīdi viņa noraudzījās ,  kā zēni gāja  pa Inišfolenpereidu,  tad  
k lus iņām aizvēra durvis,  un viss, kas  bija saist īts  ar  Bālo, uz 
mūžu izgaisa no viņu dzīves.

Klusuciezdami , viņi klīda pa Inišfolenpereidu,  līdz nonāca 
pie tukšaines,  kas  pletās gar  vienu Maun tdžo i jas  cietuma sienu, 
kur mežonīgi bija sazēluši  dzelkšņi,  ganu plikstiņi un  pienenes, 
bet s tarp tiem šur un tur  vīdēja lielas, mēnesim l īdzīgas  m arg r ie 
t iņas  un sār tu  magoņu  sal iņas ;  šeit viņi apsēdās  zem vecās vilk
ābeles krūma,  kur ne vienureiz vien bija sēdējuši  ar ī  agrāk,  un 
drūmi  blenza uz vareno Mauntdžoi ja s  cietuma sienu un logiem.



— Ja viņš, nabadziņš ,  kādu dieniņu būtu vēl novilcis, k a r a 
gāj ienu mēs būtu beiguši  kolosāli,  — Rokijs pēdīgi bilda.

— Ek, ja būtu,  — Džonijs arī  piekrita.
— Vienu t ranše ju  vajadzēja  mums ieņemt, vienu vienīgu,  un 

forts būtu mūsu rokās. Vēl vienu dienu — un cauri ,  ja vien viņš 
būtu aizvilcis, ek, ja vien būtu.

— Ek, ja vien būtu,  — Džonijs atkal piekrita.
— Bet t ag ad  dari ar  tām,  ko gribi,  — Rokijs sacīja,  ar  pirkstu 

pabakst ī j i s  krā sa inā s  cepures,  kas  gulēja tu rp at  zālē. — Atkr i
tumos izmest,  vai?

— Bet es savu paglabāšu,  — Džonijs teica. — Kas zin, varbū t  
armi ja neizjuks.

— Kā tad, ne velna! — Rokijs nikni izmeta. — P a t s  redzēji,  
kā uzreiz viņi izsvīda un sāka spēlēt bumbu. 1 nedomāja  pagaidī t ,  
kad es nokomandēšu:  «Izklīst!» Tādus  putekļus sacēla,  ka ne viņu 
dibenus atšķirt  nevarēja.  Nekādas  disciplīnas! Uzspļaut  viņiem 
Džonam Džo.

— Paklau,  iesim gar  kanālu  un lūkosim Bālo aizmirst ,  ko? — 
Džonijs ierosināja.

— Nē, — Rokijs sacīja.  — Labāk pasēdēs im un padomāsim . . .  
Baigi,  — sa rūg t inā t s  un drūms Rokijs ie runājās  pēc i lgāka klusu
m a brīža, — tomēr baigi,  Bālo aizvedīs uz izgāztuvi,  un  mēs gluži 
nekā,  ne  ar ko neparādīs im,  ko viņš nozīmēja mums, inišfolenie- 
šiem, kamēr  bija kopā ar  mums.
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KOLE ČAŠULE, 

m aķedoniešu rakstn ieks

J A U N G A D S

Līdzš inējā mūžā  esmu aizvadī ji s un sagaidī j i s  
divdesmit deviņus J aungadus .  Daudzus  no tiem vai rs neatceros,  
citi palikuši blāvā a tmiņā  vai a tgād ina  tikai ar  kādu iezīmīgu 
sīkumu,  tāpēc  pagā tnes  kopainu a t j auno t  nespēju.  Toties dažu 
J a u n g a d u  es neaizmirs īšu,  kamēr  vien dzīvošu . . .

Atcere par  tiem apciemo mani  kā dār gs  viesis, nesot  laimi un 
prieku, kaut  gan  senie not ikumi  nebūt  nebi ja priecīgi, drīzāk 
skumji  un sāpīgi un a ts t ā ja  rē tas sirdī.  Sis viesis m an  ir jo d ā r 
gāks  tāpēc, ka nost iprina ticību: mans  dēls un m ana  meita nekad 
nepieredzēs to, ko es, viņu j a u n ā s  sirdis nekad neievainos tas,  kas  
lika as iņot tēva sirdij . . .  Jo tie laiki ir aizgājuš i  uz neatgr iešanos!  
Jo  mūsu bērniem ir tas,  kā nebija mums, — bērnība!

Tas notika 1934. gad a ziemā. Es  pirmo reizi šķīros no m ājām  
un a izbraucu mācīt ies uz Bitolu, jo Pr i lepā  tad  vēl nebija pi lnas 
ģ imnāzi jas .  Bezga la  gr ūt a  bija šī šķ i ršanās  no dzimtās  vietas,  
vecākiem un rotaļu biedriem. Es  it kā nojautu ,  ka metos dzīves 
virpulī,  kurš  mani  vēl šobal tdien nav aiznesis atpakaļ  pie mājas  
pavarda .  Un, ja arī  aiznestu,  — pava rda  vai rs  nav,  tas  ir zudis, 
un nav arī sirdij dārgo  cilvēku. Dažus  paņēmusi Zemesmāte ,  daži 
gājuš i  bojā — neliekdamies,  ar dziesmu uz lūpām — , citi izklī
duši  kur kura is  pa visu mūsu t ē v i j u . . .

Vecāku rūpju,  mī lest ības  un m a iguma ieskauts,  es nezināju 
nenieka no tā, kas  viņus  nomāc,  nesapra tu ,  kādas  raizes aizvien 
r edzam āk  sag ru mbo tēva pieri un a izmiglo viņa skaidro,  plato acu 
skatienu,  dara  tik nemier īgu un saraus t ī tu  viņa īso nakts  miegu. 
Varbūt  tas  bija tāpēc,  ka pārāk aizrāvos ar  ro taļām,  taču vis t i 
ca māk  tāpēc, ka vecāki m anā  klātienē nekad nesūrojās  par  savām 
likstām, bet visiem spēkiem centās  pa sa rg ā t  no neizbēgamās 
rūpju  nastas,  kura  bija pārāk sm aga  bērna pleciem.

Kas notiek mūsu mājās ,  kā vecāki savelk kopā galus ,  kādā 
veidā s ag ād ā  dienišķo maizi  — to es nezināju  un ari  negr ibēju 
zināt.  Pietika ar  to, ka mums pieder divas govis. Šķita,  ka esam 
bagāti ,  jo citiem nebi ja pat  tik daudz.

Man bija tikai vienas rūpes:  pār jozt mājās  no ro ta ļām un jau



vār tos saukt:  «Dod man  ēst!» Ja  bija maize,  tad pakampt  riku un 
drāzties  atpakaļ  pie draugiem; ja nebija,  tad  sacelt  brēku un pie
spiest  māt i,  lai sad abū  maizi  kaut  vai no zemes apakšas .  S lik tā
kajā  gad ī jum ā varēja tēlot apvainotu un uzslietu degunu skriet 
prom.

Likās,  viss noris pēc z ināmas  kār tības,  kura paredz,  ka man 
v a j a g  tikai uzsaukt,  lai vecāki tūdaļ  atbildētu: «Paklausām!» — 
un steigtos apmier ināt  m an a s  vēlmes. To, ka ī stenība a tšķiras  no 
š īs  iedomātās  kār tības,  manī ju  tikai tad,  kad m an as  pras ības  ne
t ika izpildītas . . .

Beidzot pienāca pamatskolas  gala eksāmeni.  Kad tie bija no
likti, vecāku sejas  kļuva vēl rūpjpi lnākas,  taču es tam nepievērsu 
uzmanību.  Sākumā pat  priecājos, ka dodos uz Bitolu, jo mātei ,  
kā man toreiz šķita,  piemita gluži neciešama ieraša jaukt  ro t a 
ļas — saukt  mani  uz m ā jām  futbola spēles in teresan tākajā  mirklī 
vai arī  tad,  kad s l id ināšanās  ar  koka tupelēm vai v iz ināšanās  ar  
laivu bija visaizraujošākā.  Es  priecājos, jo cerēju, ka nu reiz v a 
rēšu izdauzīties pēc si rds pat ikas  . . .

Man pat  domas nebija,  ka mācības varētu  arī  neturpināt ,  es 
nepieļāvu šādu varbūtību.  Atklāti  sakot,  es uzskatī ju,  ka m an  ir 
l ikumīgas  tiesības uz izglītību, un a tvai r ī ju jebkādas  šaubas .

ī stenībā  viss bija daudz sarežģī tāk.  To es sap ra tu  kādā  vakarā .  
Lūk, kā tas notika.

Es  nakšņoju  uz balkona,  bet vecāki — akmens plāksnēm iz
kl ā t a j ā  paga lmā ,  zem balkona.  Nez kāpēc nenāca  miegs,  kaut  gan  
paras t i  es gulēju kā nosists.  Grozījos no vieniem sāniem uz ot riem 
un  nekādi  nevarēju aizmigt.

Pēc laiciņa ievēroju, ka arī  vecāki neguļ.  Tēvs piecēlās un a iz
smēķēja  cigareti .  Drīz piecēlās arī  māte  un apsēdās ,  atspiedusies 
a r  m ug uru  pret  m ā jas  sienu.

Man tas šķita savādi  un interesant i.  Čet r rāpus  izlīdu no gul
tas ,  pielavījos pie balkona malas  un a izturētu elpu ieklausījos 
sa runā .

Tēvs nervozi vilka cigaretes  dūmus.  Pa  viņa seju šaudī jās  
ēnas ,  jo cauri aivas  kokam lūkojās  nespodrs,  gandr īz  izdilis mē
ness  sirpis.  Zari  ša lca un tr ī sēja v ieglajā nakts  vējā,  kas  Pr i lepas  
vaka ru s  dara  spi rg tus  un patīkamus,  un ēnas  k lā jās  uz tēva sejas,  
veidojot  d īvainus  bal tā un melnā sa l ikumus un darot  to vēl bālāku 
un  sakr itušos,  pat  mironīgu . . .

Māte,  v iņam blakus  sēdēdama,  nekustīgi  vērās  taisni  uz priek
šu.  Varbū t  skat ī jās  uz stellēm, kas atbals t ī tu kāju s tāvēja  zem 
balkona.  Tur  viņa beidza aus t  drēbi apakšveļai ,  ko man  valkāt  
Bitolā.



Tajā  vakarā  es pi rmo reizi uzzināju  patiesību par  apstākļ iem,  
kādi  valda  mūsu mājās .

Tēvs pūta un elsa, spēra kāju  pie zemes un lādējās.  Tomēr 
nevis tā ka allaž,  sulīgi un asi, bet kaut  kā skumji un sāpīgi ;  
nekad nebiju dzirdējis viņu tā lādamies.  Man likās, ka, va inodams 
citus, l a m ād am s  «suņu dzīvi» un «draņķa nabadzību», viņš p i r
mām kār tām vaino un arī žēlo pats s e v i . . .  Māte  tikai klusēja un 
klausī jās,  bet varbūt  arī  neklaus ī jās ,  jo bija iegrimusi  savās  
domās.

— Un tā esot dzīve! — tēvs sodījās.  — Tu, cilvēks, sities, 
plēsies vai pušu,  ka visas mal iņas  sap  dienu un nakti,  aizmirsti  
savu miesīgu māt i,  taču pēdīgi aizej pasaulē  ar  ubaga spieķi! Vai 
es nes t rādāju ,  vai nemokos,  un še tev — nav naudas ,  ko sūtīt 
bērnu skolā! N a v . . .  Nē, viņš  tomēr mācīsies,  lai tur  visa pasaule  
ot rādi  apgrieztos! Mācīsies! Negribu,  lai viņš būtu tāds  pats  n a 
baga  vergs  kā es! Tā j a  . . .

Māte,  laikam nākusi  pie l īdzīgas  atziņas,  piekrita:
— Izpārdosim visu līdz n a g a  melnumam, bet lai mācās! Dievs 

dos, kādreiz mums to a t maksās  . . .
— Zvēru pie debesīm! Kaut  abas  govis pārdosim! — Tēvs n e 

veikli, taču nikni uzbelza pa akmens  plātni.  M an  saž ņaudzās  
sirds.  — Viņš  mācīsies! J a  vajadzēs ,  ēdīšu vienu reizi dienā, bet 
dēlu izskološu . . .

M anā priekšā it kā pāršķēlās zeme un a tvērās  drūms,  d r a u s 
mīgs  bezdibenis,  tik tumšs,  ka dur  vai acī. Sāku raudāt .  Iekodos 
spilvenā,  lai mani  nedzird,  un raudāju .  As aras  ri tēja pār  vaigiem 
un mitr ināja  pagalvi .

ī st i  nezināju,  kāpēc raudu, tikai jutu,  ka man ī  kaut kas brūk, 
plosa sirdi un žņaudz.  Neskaidri  aptvēru,  ka tas,  ko pieaugušie 
dēvē par  dzīvi, ir a tbaidošs  un p r e t ī g s . . .  pretīgs.

Es  r audā ju  un kaut ko dziļi ienīdu — pats  nezinu,  ko.
Lai kā s lāpēju r audas  spilvenā,  vecāki tās  sadzirdēja.  P ie

t rūkās kāj ās  un a ts teidzās  pie manis.  Māte  mani  mīļi,  maigi  ap
kampa,  piek]āva sev klāt  un neteica ne vārda .  Ju tu  v iņas  s i l tās  
rokas  un atkal  sāku šņukstēt .  Nedz viņa,  nedz ar ī  tēvs necentās  
mani  mierināt .  Vēl šobal tdien nezinu,  kāpēc. Va rbūt  viņiem t rūka 
spēka vai arī  viņi nezināja,  ko lai m a n  saka.

Tēvs pieliecās, noskūpstī ja  mani  un ātri,  gandr īz  skriešus  
atkal  nokāpa lejā. Tur viņš  tik briesmīgi ievaidējās,  ka šķita — 
viņam griež nost  kādu locekli. Reiz biju dzirdējis,  ka sl imnīcā,  
kas  a t ra dās  pretī  mūsu mājai ,  tā vaid cilvēks, kuram noņēma 
kravas  m aš īnas  sa d ragā to  kāju. Tēvs ievaidējās,  apklusa un visu 
vakaru  nebi lda vai rs  ne vārda.

Kā man  māte  vēlāk s tās t ī ja,  es esot r a u d ād am s  aizmidzis.



Sākot ar  nākamo dienu, m ana  att ieksme pret  vecākiem un arī 
pret  sevi spēji mainījās .  Draugi  bija pārsteigt i ,  ka atsakos  spēlēt 
mačā ar  seno sāncensi  — Ridaras  priekšpi lsētas futbola ko
mandu.  Nudien bija pārsteigt i  un, tā kā es viņiem neko necentos 
skaidrot ,  nol am āj a  mani  par nodevēju un a izgāja .  Vēlāk gan  pie
deva.  Galvenokārt  tāpēc, ka mūsējie bija mačā uzvarējuš i  un zēns, 
kurš mani aizs tā ja ,  bija spēlējis pasaules  klases līmenī. Citādi es 
nez vai būtu apžēlots.

Kopš tā laika stipri pieķēros mājām,  it sevišķi mūsu govij 
Baltei un viņas  meitai Ziedei, kuru es kopu un audzēju līdz p i r
m aj a i  a tnešanās  reizei. Bezgala iepat ikās būt pie lopiņiem. Viņu 
vienmērīgā gremošana,  rāmie skatieni un kūtī valdošais  k lu
s um s  — laikam visvai rāk tas — īsti atbi lda m an am  g a r a s t ā 
voklim un arī  noskaņo jumam mūsu mājās .  Baroju govis,  liku 
t ā m  ēdienu silē, lūkojos nokvēpušajos  kūts griestos un domāju.

Ko tik es domāju,  kādus  j au tā jum us  sev uzdevu! Cik daudzi  
no  tiem palika neatbildēti! s

Pēdīgi  pienāca diena, kad bija jāpieraks tās  ģ imnāzijā.  Arī 
man i  draugi  ga tavo jā s  braukt  uz Bitolu un gandr īz  visi s taroja  
priekā. Es klusēju un, vaicāts,  vai mācīšos,  neatbildēju.  Sirdī  biju 
izlēmis, ka skolā neiešu, bet pal ikšu pie vecākiem, iekārtošos par  
komiju un pal īdzēšu viņiem. Jā  gan,  palīdzēšu.  Biju pilnīgi šīs 
idejas  varā.

Tikai nekādi nespēju to pasacī t  vecākiem . . .
P ieraks t ī šanās  dienas priekšvakarā tēvs aizveda Balti.  Pār-  

t iācis mājās ,  lika mātei ,  lai rīt sapošoties,  pavadot mani  uz Bitolu 
•un piereģist rējot  ģimnāzi jā.  Noskai t ī ja mācību maksu un ce ļa
naudu,  bet at likumu ietina s ar kanā  galvas  lakatā  un nog lab āja  
a iz  svētbildes.

Tēvs k lusēdams skai tī ja naudu,  un es manīju,  ka man a i zžņau
dza s  rīkle. Likās,  iepretī  s tāv  Bal te un skatās acīs. Skatās  un it kā 
saka :  «Tevis dē| . . .  Mēs taču bi jām tādi  draugi  . . , »

Aizsmakušā ,  asa ru  pilnā balsī  gandr īz  iekliedzos:
— Vai kaušanai?
Tēvs pavērās  manī ,  skat iens bija maigs  un mierinošs.  Viņš  

pasniedzās,  pievilka mani  klāt,  noskūpst ī ja uz pieres un teica:
— Nē, kaušanai  ne. Pā rdevu  turēšanai .  Tas  n e k a s . . .  Mum s  

pietiek ar  Ziedi. Bal te bija jau  veca, toties Ziede, Z i e d e . . .
— Viņu gan nepārdod,  tēt, es tevi lūdzu . . .
Apskāvu tēva plecus.
— Nepārdošu.  Apsolu, ka nepārdošu.  Ziede ir tava,  tu esi 

v iņas  saimnieks,  tāpēc man  nav tiesību pārdot,  — tēvs centās  
jokot.

— Lūdzu,  lūdzu,  tēt!



— Nu ko tu, es taču p a t e i c u . . .
Tēvs mani  mier ināja,  bet es tikai a tkār to ju  savu,  fanāt iski  t icē

dams, ka Ziede ir mūsu dzīves pam at s  un bez viņas viss iegā
zīsies ta jā  bezdibenī,  kurš  reiz pavērās  manu acu priekšā. Tāpēc 
es tik drudžaini  turējos pie Ziedes.

Nākam aj ā  r ī tā mēs  ar  māt i a izbraucām un Bitolu. Kamēr  citi 
nākamie ģimnāzist i  priecājās  un delverējās,  es k lusēdams lūkojos 
pa logu. G a rām  zibēja ag ra  rudens  apzeltīt ie koki un duļķainā,  
uzplūdusī  Crna.  Un tad  klāt  bija arī  Bitola.

Ģimnāzi jā  pierakstī jāmies  j au  r ī ta pusē un ar pēcpusdienas  
vilcienu atgriezāmies  mājās .  Bitola man  šķita lepna,  sveša un 
biedējoša.  Divas nedēļas  vēlāk, skolas  gada  sākumā,  atkal devā
mies uz turieni.  Māte  mani  aizveda uz internātu,  saklā ja  gultu,  
sal ika lādē apģērbu un g rāmatas ,  brīdi pasēdēja,  noskūpstī ja  mani 
un devās  prom.

Pavadī ju  māt i līdz vārtiem,  tā lāk  viņa neļāva  nākt.  Stāvēju 
un lūkojos viņai nopakaļ.  Māte,  v iscaur  melnā kā at rai tne,  a t t ā 
l inā jās  un kļuva aizvien mazāka,  toties biežāk māja  atvadas ,  un 
es nolādēju gan skolu, gan  mācīšanos  — visu to, kas  mani  šķīra 
no maniem mīļajiem. Likās, mani  sagrābi s  kāds  baismīgs spēks 
un nes nezin kur . . .

Vakarā  es nespēju aizmigt .  J a u n ā  gul ta  spieda,  spi lvens bija 
pārāk ciets, t raucēja  pārējo ģ imnāzis tu  klātiene un biedēja savādā 
vientul ības  sa ju ta  tik daudzu bērnu vidū.

Taču drīz es apradu  un r ī t au smā iemigu.
Sapnī  redzēju Ziedi. It kā pārdotu nevis Balti,  bet viņu, turklā t  

kaušanai .  Ziede raudzī jās  uz mani  un sacīja: «Tevis dēļ e s . . .  
Mani  n o k a u s . . . »

Es  laikam briesmīgi iekliedzos, jo, kad pamodos , visi i s tabas  
biedri s tāvēja  ap manu gultu.

No rīta uzrakst ī ju  vēstuli  vecākiem, kurā  izs tās tī ju savu sapni  
un lūdzu nepārdot  Ziedi.

Tikmēr jaunie  apstākļi ,  mācības un jau t ra is  in ternāta  jūklis,  
gan arī visu dziedējošais laiks izkl īdināja drūmās  domas,  un es 
p am az ām  nomierinājos.  Vairs  nevair ī jos  delverību un kļuvu pat  
diezgan pārgalvīgs.

Līdz novembrim mani  divas  reizes apciemoja tēvs (viņš br auca  
uz Bi tolas t i rgu) ,  sam aksā ja  par  in ternātu  un iedeva piecdesmit  
d ināru kab a ta s  naudas .  Allaž liku viņam pasveic ināt  Ziedi. Tēvs  
teica, lai es neuztraucot ies,  viss esot kārtībā.

Taču decembra sākum ā tēvs neatbrauca ,  kaut  gan  va jadzē ja  
atbraukt,  jo internātā  pras ī ja  maksu.  Mani br īd ināja,  ka n em ak
s ā š a n ās  gadī jumā es tikšot izslēgts.  Aizrakst īju uz mājām,  bet 
atbildi nesaņēmu,  un tēvs arī neieradās .  Aizsūt īju o tru  vēstuli ,



lūgdams,  lai mani ved projām no šejienes. Šķita bezgala  pazemo
joši, ka mani  varētu padzīt  t āpa t  kā vienu no maniem draugiem.

Neparko nevēlējos,  lai arī  es ar  g rā m a tā m  rokā un drēbju 
sainī ti  padusē  soļotu ga r  ģ imnāzis tu  ierindu, va ir īdamies  no 
draugu  acīm.

Nospriedu tā: ja nesaņemšu atbildi,  bēgšu prom. Tomēr  pēc 
d ivām dienām pienāca gan vēstule,  gan  ar i  skolas nau da par



novembri  un decembri.  Uz kar t ī tes  bija tikai daži vārdi:  «Dārgo 
dēliņ, sū tām tev naudu.  Sam aksā  un mācies.  Kamēr  tavs  tēvs ir 
dzīvs, vari  būt  bez raizēm. Tevi skūpsta tavi  v e c ā k i . . . »

Un vai rāk  nekā. Kaut  gan toreiz vēl nepratu  lasīt s tarp  r in
dām,  es tomēr nojautu,  ka m ā jā s  atgadī j ies  kas  nopietns.  Kas  īsti, 
to es vēl nezināju.

Lai in ternāta  audzēkņi  pi rms izkl īšanas  pa m ā jām  apgūtu  visu 
mācību programmu,  pas tāvēja  noteikums,  ka brīvdienās drīkst  
doties tikai pēc ziemsvētkiem.

Man t rūkst  vārdu,  lai izstāstī tu,  ko es pārcietu ta jā s  dažās  
d ienās  no formālā brīvdienu sākum a līdz braukšanai  mājup.  Zinu 
tikai to, ka nedz mācījos,  nedz interesējos par kaut  ko, nedz arī 
spēju nosēdēt uz vietas.  Vienīgi skait ī ju s tund as  un dienas.

Laimīgais  brīdis pienāca negaidot .  Tr īsdesmitā decembra v a 
karā  mums paziņoja,  ka n āk am a jā  rītā va r am  braukt  uz mājām,  
lai sagaidī tu  J aun ga du.

Kaut  gan  vilciens gāja  tikai pievakarē,  biju ga tavs  ceļam jau 
no paša  rīta.  Ne pusdienoju,  ne arī  domāju  par  vakar iņām.  S t a 
cijā ierados divas  s tun das  pirms vilciena at iešanas.

Beidzot tas  sāka kustēties.
Un klāt  bija arī Prilepa.
Apstājos pie mājas  vārtiem, aizelsies no skriešanas , t r ī sēdams 

no prieka un laimes, ka varēšu  negaidot  pārs te ig t  vecākus.
«Vai klauvēt?» vaicāju sev un tūdaļ  atbildēju: «Nē!»
Uzmetu g rā matu  un drēbju panniņu uz mūra  žoga,  satvēru  

zīdkoka zaru,  kas  sniedzās  pāri ielai, un arī pats  uzrāpos  augšā.  
No turienes ar  meis tar īgu lēcienu nedzirdami  iekļuvu paga lmā.  
Z agšus  tuvojos logam, lai redzētu,  ko dara  vecāki, un tad  pēkšņi 
nos tātos viņu priekšā.

Logs bija gaišs.
Iekšā, kambar ī ,  sēdēja tēvs un māte.
Uz galda  s tāvēja šķīvis, uz tā divas maizes  rikas, rup jas  sāls 

šķipsna un dažas  ķiploku galviņas .
Tā mani vecāki svinēja J au ng adu .
Jau gatavojos  klauvēt  un viņus iepriecināt,  kad atkal dzirdēju 

tēvu ievaidamies.  Es sarāvos . Saklaus īju  arī viņa vārdus,  un tie 
m an  bija kā cirvja pieta trieciens pa galvu.

— Kā lai t ag ad  pasakām,  ka  esam pārdevuši  Ziedi, viņa 
Ziedi? . . .

Aizspiedu ar  plaukstu muti  un neiekliedzos. Šķita,  ka apkā r t  
viss griežas  un gāžas  bezdibenī.  Ar pūlēm atguvos , a t rāvos  no 
loga un skrēju uz kūti.

Tā bija tukša.  Piesteidzos pie aizgalda,  kur s tāvēja  Ziede, kad 
es braucu uz ģimnāziju.  Nekā . . .  Gluži kā akls taust ī jos  ar  rokām,



lai sa jus tu  v iņas  silto ķermeni un sam ta ino  purnu.  Sirdī mi ta ne
prā t īga  cerība, ka notiks br īnums un Ziede atkal  radīsies vietā. 
Tomēr uztaust ī ju vienīgi vecos apaušus ,  kuros  turē jām viņu pie
sietu, līdz tēvs uztaisī ja j aunus  . . .  aaaiīīī!

— Ziede, mī | ā  Ziede! — es sāpēs  iekliedzos. — Tas  esmu es . . .  
Es, Ziede, es! . . .

Neviens neatsaucās .
Paķēru  apaušus  un sāku tos skūpstīt .  Skūpstī ju arī  sili un r a u 

dāju.
Klusi, izmisīgi raudāju .
Tur mani  ari a t ra da  — aukstumā sas t ingušu,  ar asa ru  uztūci- 

nā tu  seju.
Tā, lūk, es sagaidī ju  1935. gadu.



NIKOLAJS HAITOVS, 

bulgāru rakstnieks

D I V K A U J A

Vējam bija savāds ,  ļaunu vēstī jošs vārds  — Kok- 
lauzis.  Jo viņš bija varens ,  mēdza uzklupt  negaidot  un, kur bija 
gāj is  pāri,  a ts t ā ja  noplēs tus  za rus  un simtiem, bet dažreiz pat  
tūks tošiem izgāztu un nolauztu koku.

Tas bija ass,  sal ts  un skaudīgs  vējš, kurš  alka, lai zeme būtu 
pilnīgi g luda un viņš vienīgais t rauktos  pār  to. Nekas nedrīks tēja 
kavēt viņa viesuļus! Nekas  nedrīks tēja stāt ies ceļa! Un vējš, ne 
skai tām ām pā tagām  bruņojies,  šaus tī ja,  locīja un mīdīja,  biedēja 
visu dzīvo radību mežā . . .

Skābarži ,  droši koki, uzskatī ja,  ka labāk tomēr slēpties gravā .  
Egles,  lai arī au gs tas  un resnas , nekad nekāpa kalna  galotnē.  
P a t  s tiegrainie spēkavīri  ozoli vai r ī jās  no vēja inām vietām, kur 
butu jā sas topas  ar  Koklauzi.  Vienīgi smuidrās ,  v ij īgās priedītes 
no viņa nebaidī jās ,  bet v isdrosmīgākā bija vecā Priede,  kas auga 
Asajā smailē.  Priede spītēja Koklauzim — nevis bēga,  bet du r
stīja,  nevis klanījās ,  bet cirta pliķus, t raucēja  vēja skrējienu un 
smējās  v iņam sejā.

Tāpēc Koklauzis bija pret  Priedi sevišķi nežēlīgs.  Kā akls 
t riecās tai virsū, raus t ī j a  skujas,  locīja zarus ,  pur ināja  s tumbru 
un pēkšņi drā zās  prom, lai uzkristu ar  j aunu spēku, ar  j aunu 
spēku kra tī tu un dauzītu koku un pēdīgi nogāztu  no kalna  vi rsot 
nes.

Negant ie uzbrukumi bija padarī juš i  rāmo,  biklo Priedi par 
īstu cīnītāju.  Zari  bija smaili  kā zobeni un allaž s lējās  pret  vēju, 
gatavi  durt,  retās,  a tsper īgās  skujas  mūždien saboztas ,  s tumbrs  
sagr iezies un mezglains .  Un saknes  . . .  tās  nebi ja saknes,  bet mi l
zu nagi ,  kas  iekrampējuš ies cietajā klintī.

Simt  gadu  j au  i lga ienaids  s tarp  vēju un Priedi.  Simt  gadu 
kalna  vi rsotnē skanēja  apdullinoši  rēcieni un  belzieni, taču koks 
nevis lūza, bet gan  rūdī jās.  Savukār t  ari vējš nevis zaudēja  
spēkus,  bet iedegās vēl nep rā t īgākā niknumā.  Visbeidzot,  gadsimta  
pieredzes mācī ts,  viņš  nolēma sākt

pēdējo briesmīgo  
uzbrukumu.



Visu vasa ru  Koklauzis s lēpās un klusēja.  Aizlidoja stārķi ,  pie
nāca  rudens,  un tikai tad vējš parādi jās ,  ve ldams pa priekšu 
simtiem lielu, tumšu mākoņu. Pārdzin a  tos pār  Asās  smai les m u 
guru,  saķedināja  g a r ā s  pītēs un noklā ja  visas debesis. Pēc tam,  
cik piepeši nācis,  tik piepeši atkal  nozuda.  Smagie,  va lgmes piesā
tinātie mākoņi  tikko spēja sagaidīt ,  kad vējš apr ims,  un  tūdaļ  
sāka ras inā t  lietu.

Priede par to priecājās,  jo klints bija sausa  un viņai gr ibējās  
dzert.  Tā nenojauta,  ka lietus ir Koklauža saga ta vo tas  v il tīgas  
lamatas ,  kas draud ar  nāves br iesmām . . .

Priedei ner adās  a izdomas arī tad,  kad sal ta vēja pūsma p ā r 
vēr ta ūdens  lāses mīkstās sniegpārs lās .  Un arī vēlāk ne, kad 
pārs las  sāka krāties uz s tumbra  un zariem. Vientiesīgā Priede 
kā bērns  jūsmoja  par  košo ziemas rotu un smaidīja,  bet vēja 
dvaša  tapa aizvien nevaldāmāka,  vi rpuļiem vērpās  virs Priedes  
galvas  un pārvēr tās  st indzinošā sniega vētrā.  Tikai tad  Priede ar 
š ausm ām  pamanī ja ,  ka bal tās  d rā nas  kļuvušas  par  caurspīdīgām 
bruņām.  Ka ļaunais Koklauzis viņu nodevīgi iekalis ledū!

«Gals  klāt!» Priede domāja.  «Tagad nelietīgais vējš mani  ie
šūpos un es, sm agā sloga makta,  sa lauzī ta  un apkaunota,  iegā
zīšos aizā.» Priede mēģinaja  kliegt, taču balss nos lāpa  baismīgajā  
putenī.  Koki viņu nedzi rdēja,  taču debesis laikam bija saklaus ī 
jušas,  jo mākoņi  pavērās  un pa gaišu sp raug u palūkojās  izmisīgo 
saucienu sa t ra uktā  Saule.  Tā zināja,  cik varonīga  ir Priede un cik 
zemisks mēdz būt Koklauzis.  Zināja,  ka Priede pūlas uzvest  mežu 
augšā ,  virsotnē,  bet Koklauzis — nogrūs t  lejā, aizā,  un nolēma 
pal īdzēt  br a ša jam  kokam.

Vējš  rēkdams beidza kalt  ledus bruņa s  ap Priedi,  kad pi rmais 
s tars  skāra kniedi v iņam rokā un to izkausēja.  Koklauzis iegau
dojās,  sadusmojās ,  taču viņš, kurš ro ta ļādamies  dzenāja  mākoņus,  
bija bezspēcīgs pret Saules  s i l tumu.  Tas  aši kausēja  sar mas  
kniedes un pārvēr ta  ūdens  lāsēs. Koklauzis ieskrējās un ielēca 
Priedē,  taču izdar īja to par  vēlu un nevis nolauza koku, bet gan 
a tbrīvoja no sa sa lušā  sniega nas tas .  Koks izslēja smai los zarus,  
iebadīja vējam sānos  un šalcoši iesmējās,  bet vējš pa galvu pa 
kaklu a izmetās  lejup, pa tvērās  gravā ,  sar i t i nā j ās  kamolā un 
smilks tēdams ņēm ās laizīt brūces.

Vai nu aiz kauna,  vai sāpēm,  bet sal tais  vējš ilgi bēguļoja 
un s laps tī jās .  A tra dās  pat  jauni,  lētticīgi kociņi, kuri sprieda,  ka 
Koklauzis vairs  neatgr iezīsies no savas  aukstās  dzimtenes,  taču 
vecie cīnītāji  neticīgi kra tī ja savainotos  zarus.  Viņi pazina mūž
senā ienaidnieka nodevīgo dabu,  un kat rs  k lusuma brīdis viņus 
biedēja.  Koki zināja:  rāms laiks dara  v iņus s linkus un slābus,



izlutina saknes  un stumbru.  Kad atkal a tbrāžas  Koklauzis,  tas  
gāž ne  tikai atsevišķus  kokus, bet jau  veselus mežus.

Vecie cīnītāji  to zināja un saspr ingt i  gaidī ja
jaunu vēja uzbrukumu.

Priede,  s t āvēdama Asās smai les  virsotnē,  p i rmā pam an ī j a  pre
tinieka tuvošanos.  Tas  notika siltā jūn i ja  pēcpusdienā.  Bites, kas 
bija a t l idojušas  pēc putekšņiem, piepeši pameta  saldās ,  gar dās  
ganības,  sa t raukt i  iedūcās un aizs teidzās uz saviem mājokļiem. 
Bezdelīgas sāka  nemierīgi  k la igāt  un šaudī ties  virs paša s  zemes. 
Snau du l īgais  s t r au ts  gravā  pēkšņi ierunājās  neparast i  skaļa un 
bai ļpi lnā balsī.  No tās  puses,  kur riet saule,  šurp  vēlās kaut  kas 
melns,  uzvēdī ja dzestrums.  Priedes  skujas iežūžojās: «Trauksme!»

. . . J o  Priede zināja,  ka aiz tumšā mākoņa s lēpjas  Koklauzis.
Un vaicā ja sev:
«Kādus  ieročus šoreiz izvēlēsies mans  vecais ienaidnieks? P ā 

tagas?  Ar tām viņš notrieks labi ja  dažas  skujas.  Zibeņus? Ne 
reizi vien jau  ir izmēģināj is,  nez vai atkal  tos lietos. Varbūt  raidīs 
pret  mani ledu un sarmu? Ledus  jūni jā?  Ha-ha-ha!» Priede ie
smējās.  Zaru šņākoņā j au tā s  nievas  un nicinājums.

N a b ag a  naivā  Priede! Viņa  nezināja,  ka  smieklus nāksies 
rūgt i  n o ž ē l o t . . .  Jo pat  Saule  aizvēra acis, redzēdama,  ka vējš 
pievēršas  nevis Priedei,  bet gan  mākoņiem.  Atpūš  vienu, a tpūš  
otru un, pērkonīgi dārdot  un zibsnījot,  triec abus  kopā . . .  Atpūš 
nākamos  un atkal  triec kopā . . .

Padebeši  s līdēja šurp  v irknēm vien. Rībēja dārdiens  pēc dār- 
diena, it kā sadur tos  kalns  ar kalnu.

Mākoņi  jaucās  un sitās cits pret citu, kā lietus lija zibens 
šaut ras ,  a ts tājo t  dzirksteļotu sliedi un ar rībienu ieurbjoties dre
bošajā  zemē.

Vai vējš tēmēja klintī? O, nē! Viņš gribēja ieraidīt  zibsni 
Priedē, sašķelt  un a izdedzināt  koku, taču niknumā nepra ta  kār tīgi  
nomērķēt  un zibeņi skrē ja pa labi un  pa kreisi no tā, sas tapa  ceļā 
akmeņus  un apdzisa t ikpat  pēkšņi, kā uzliesmojuši.  Pārbiedēt ie 
putni  g lābās  koku dobumos,  mežs locījās šausmās.  Vienīgi Priede 
neliecās un neva imanāja ,  tikai grieza zobus no saš u tuma un dus 
mām,  ka nespēj neko pasākt,  tai bezdarbīgi  j ā s t āv  un jāgaida .

. . . T a č u  ga idas  nebija ilgas. Kāds  zibens, viens no d audza 
jiem, pēdīgi ķēra Priedi,  noci rta galotni un pa mizu iedrāzās  
saknēs.  Tas  pāršķel tu  s tumbru uz pusēm, ja  koks nebūtu  tik mez
glots un s t iegrains .  Noskanēja blīkšķis, nosmaržoja  pēc degošas  
priežu mizas,  vējš ļaunā priekā i eķ iķ in ā jā s . . .  Ieķiķinājās  un ap- 
klusa,  jo piepeši caur  kaujas  dūmiem ieraudzīja,  ka Priede, kaut  
arī  bez galotnes,  s tāv Asajā  smai lē t ikpat  nesatr ic ināmi  kā agrāk.



Bet mākoņu krā jumi t ikmēr bija b e i g u š i e s . . .  Neaizdedzinātie 
zibeņi lietus valguma p iem i rk uš i . . .  Koklauzis pagrāba  nolauzto 
Priedes  galotni  un, atpakaļ  neskatīdamies ,  aizsvi lpa ar  savu g u 
vumu,  dobja koku izsmiekla pavadīts.

Zibens ievaino un atstāj  sāpīgu  rētu, taču nekas nespēj līdzi
nāt ies sāpēm,  ko rada  ņi rgas  un zobgalība.  Ja  neticat,  pajautāj ie t  
vējam,  kurš  tika izbaudī ji s apsmiekla dzēlienus! Sis pazemojums 
viņu pamudinā ja  ķerties pie

pēdējā un izm isīgā  
līdzekļa.

Tas nudien bija negodīgs,  un Koklauža rīcība izraisī ja s a š u 
tumu visā mežā. Atceroties vēja izdar ības  ta jā  dienā, sarka  pat  
akmeņi,  kurus  dēvē par  salt iem un bezsirdīgiem, bet t rī ss imt  gadu 
vecais Skābardis  gr avā  aiz bēdām nobirdināja nelaikā lapas.

Kas gan a tgad ī j ās  ša jā  meža rad ībām un kokiem tik s a t r a u 
cošajā v a sa ra s  dienā?

Kā jau  jūs  atceraties,  vējš pēc kaujas  ar Priedi pag rāba  zi
bens nocirsto galotni  un  aizsvilpa prom. Viņš gribēja paslēpties 
no zākām un apsmiekla,  bet — kur, kur? Ņēma un ielīda kādas  
kalnu m ā ja s  skurs tenī nelielajā Bižaiņu ciemā.

Bet, tikko viņš  aizelsies bija tur  iesprucis,  no apakšas  a t ska 
nēja kliedzieni un lāsti:

— Ak, nolādētie dūmi, kas  s itas  atpakaļ! Ak, s lap jās  pagales,  
kas  negr ib  degt! Ak, velna krāsns,  ka? lāgā nevelk!

Lam as  apklusa,  un kļuva dzi rdami  pūtieni — ilgi, neatlaidīgi  
pūtieni,  kas tomēr neko nedeva.  Ja  skurstenī  iekritis vējš, tad ar 
pūšanu,  kā zināms, maz ko var  līdzēt. Pūtieni  mi tējās,  un atkal 
bija dzi rdama saniknotā  vīra b ļaušana:

— Ak, sasodī tā mit rā  malka! Ak, nolādētā pasaule!
Koklauzis k laus ī jās zemnieka šķendēšanos,  un viņa galvā,  kur

drudžaini  tapa at riebības plāni pret Priedi,  pamaz ām  dzima ne
ga n ta  doma: «Ko dar īs  šis cilvēks, ja es palikšu tupam skurstenī? 
Pūtis,  pūtīs,  līdz saprat īs ,  ka uguni spēs aizkurt  nevis ar pūšanu,  
bet gan ar sveķainiem priežu skaliem. Viņš liks uz pleca cirvi, 
ies mežā tos sacirst,  un, tā kā v isvai rāk ķieņa ir bojātos kokos, 
p i rmais  upuris  būs  zibens ievainotā Priede!»

«Upuris!» Pie šī vā rda  saniknotais  vējš palēcās.  Jūs  jau  zināt,  
kas  notiek, ja skurs tenī  sāk lēkāt vējš, — rodas  biezi, kodīgi dūmi, 
kas  dzen as a ra s  acīs, sat rac inot pat  savaldīgāko  cilvēku. Un 
dumjais  Bižaiņu ciema zemnieks bija ne tikai dumjš,  bet arī  ā t ra s  
dabas  cilvēks. Ilgi nedomādams,  viņš pag rāba  cirvi un aizs teidzās  
uz mežu. Kā jau vējš bija paredzējis,  tur  apskat ī jās  uz  priekšu un 
atpakaļ ,  pa labi un  pa kreisi,  pamanī ja  ievainoto Priedi,  saspļāva



pēdās  un kāpa augšā  uz Aso smaili.  Tur  aps tā jās ,  saspļāva  saujās  
un sāka cirst: «E-eh, ē-eh, ē-eh!»

Mežs  pēc nega isa  ta is ī jās  nosnausties ,  kad a tskanēja  cirvja 
cirtieni. Koki not rīcēja un, nelabu jausmu pārņemti,  bailīgi ie
klausī jās.  Viņi izdzi rdēja uzvaroš i ņ i rdzīgās  vēja gaviles:

— Gļēvie koki-ī, raugieties,  kādu galu ņem Priede, un drebiet! 
Raugieties,  kā tā noripos pa krauju  un sašķīdīs tūkstoš  gabalos! 
Raugiet ies un drebiet! Tāda ir Koklauža atriebība! Iegaumēj iet  
to un drebiet!

Vējš draudēja,  gaudo ja  un ieza zobus, priecādamies,  ka vel
n išķais plāns  ir izdevies,

taču Priedes draugi 
bija modri.

Pirm ā dzīvā radība  mežā,  kura saklaus ī ja  nelaimi vēs tī jošās  
ci rvja rejas,  bija Z i r n e k l i s .  Viņš ga tavo jā s  not iesāt  nupat  
t īklā sapinušos mušu,  kad ausīs iesitās apraut i  «ē-eh, ē-eh». Sī 
skaņa Zirnekli tā pārsteidza,  ka viņš uzbudināts  un sabijies pat 
aizmirsa  laupī jumu.

To, ka saviļņoti  iešalcās koki, varēja  sapras t ,  jo Asajā smai lē 
gā ja  bojā viņu ci lt smāsa,  bet kāpēc uzt raucās  Zirneklis? īsi  
sakot  — tāpēc, ka viņš bija pats  gudrākais  no meža iemītniekiem. 
S r i ē  īams sava  tīkla tumšajos  kaktos, viņš s t undām  ilgi vēroja,  
kas notiek v isapkār t,  pētīja,  domāja  un rēķināja.

Viņš, piemēram,  bija aplēsis,  ka ik dienas noķer caurmērā  
t rī ss imt  če tras mušas.  Katra  pieaugusi muša,  kā zināms, rada  
divsimt  pēcnācēju,  t ā t ad  Zirneklis diendienā sam az ināj a  mušu 
cilti par  seši tūkstoši  as toņs imt  eksemplāriem.  Viens pats! Bet 
cik zirnekļu vēl bija mežā? Cik mušu tie iznīcināja? Neaptverami  
daudz.  Bez sava  skaita.

«Taču kāda ir cilvēka a tm aksa  par to, ka es iznīdēju viņa ie
naidniekus?» Zirneklis prā to ja .  «Lamuvārdi!  Mani  dēvē par  vil
t īgu un as inskāru  un vienīgi tādēļ,  ka es izķeru veselus leģionus 
sīvi dzeļošo kukaiņu.  Toties Lapsu daudzina  par  kūmiņu un cil
dina kā varoni,  kaut  gan tā apkož cilvēkiem vistas,  pa t  desmitiem 
vistu, kad paēšanai  pietiktu ar  vienu. Kur te ir sap rā t s  un t a i s 
nīgums?»

«Un ko lai saka  par  to ļaužu gudrību,  kuri izcērt mežu?» Zir
neklis r i s ināja  tā lāk  domu pavedienu.  «Vai tā vai rs kāda zeme, ja  
nav vismaz divu zariņu,  kur zirneklim noaust  medību tīklu? Ja  
nav  ēnas un valgmes, dzes t ruma un pakrēšļa? Kas tā par  zemi?»

Un, klaus īdamies , kā dun cirtieni, viņš secināja:  «Posts,  ja 
cirvim tiks dota vaļa! Nebūs ne itīkla, ne zirnekļa,  vējš mani  aiz-



pūt īs kā sausu lapu pa g ra vām  un lejām. Neliet īgais vējš, kurš 
i rg āja s  tur  augšā ,  virsotnē! Virsotnē? Tur taču s tāv Priede!»

«Vai tiešām mēs ša jā  drausmīga jā  brīdī  pamet īsim Priedi 
vienu?» Zirneklis gandr īz  iekliedzās. «O-o, nē!» viņš nemierīgi  s a 
rosījās.  «Lai esmu nolādēts,  ja  nesace|u  tai pal īgā  visu dzīvo r a 
dību mežā!»

Šīs pār dom as  bija zibenīgas,  aizņēma īsu mirkli  s tarp  otro un



t rešo cirtienu. Atskanot  ce tur ta j am cirt ienam, lēmums j au  bija 
pieņemts un sākās  tā ī s tenošana.  Zirneklis nokoda mušu,  veicīgi 
uz rāpās  tuvākā koka galotnē,  piesēja tur t īmekli un  net icami  veikli 
aizvilka uz blakuvējiem kokiem. Piek ta jam un ses ta j am  cirt ienam 
dunot,  telegrāfa  t īmekļvads  bija jau  apvijis visu mežu.

Nekavējās ar ī  telegrāf is ts  — lielknābis Dzenis.  Cirvja zvēlienu 
uzmodināts ,  viņš izlēca no dobuma un ņēmās klaudzināt  t rauksmi: 
«Tuk-tuk-tuk, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk . . . »

Sīlis izdzi rdēja šo s ignālu  vienlaikus  ar  cirtieniem un iebrēcās: 
«Cirr-vis,  cirr-vis, cirr-vis!» Skaļais,  izmis īgais  brēciens aplidoja 
visu mežu, aizsniedza ikkatru slēptuvi,  l igzdu un dobumu. S n a u 
duļojošie putni sat rūkās ,  p lakšķināja spārnus ,  cēlās gaisā un r iņ
ķoja vi rs koku galotnēm.

Padzi rdē juša s  vārdu  «cirvis», saa us ī jā s  ar ī  vāveres.
— Cirvis?! — Un viņas  atcerējās  veco, izcirsto mežu, kur bija 

mi tušas,  p irms pārcēlās  uz šejieni. Atcerējās  nogāz tos  dobumainos 
kokus un simtiem bez pajumtes  pal ikušo vāveru  panisko bēgšanu,  
glābiņu meklējot.  «Visas kā viens iesim nāvē,  lai tikai dzīvotu 
mežs!» v iņas  sprieda.  «Jo kas  ir vāvere,  ja  tai nav kur rāpties 
un lēkāt? Tā vai rs nav vāvere,  bet v i sp aras tākā  žurka! J ā  gan,  
žurka,  kura ložņā pa alām! Nāve tūks toškār t  labāka par  žurkas  
likteni, jo žurka  nekad neuzzinās ,  cik brīnišķīgs  ir p lašums  un 
saules gaisma!»

— Nāve! — iekliedzās vāveres.  — Tad labāk mēs m i r s t a m ! . . .
Ari  skudras  pār t r auca  cīt īgo tekalēšanu,  karus  un būvdarbus

un sasauca  pūžņa kopsapulci .
Kad viņas  bija san ākušas  t roņa  zālē, karal iene  māte  piecēlās 

un pusbalsī  jautā ja :
— Vai tas  ir cirvis? Vai es pareizi dzirdu?
Skudras  aps t iprināja:
— Cirvis! Cirvis! L ū k . . .  skan tā rējieni!
— Slikti! — vecā Skudra  teica, brīdi klusējusi.  — Skudru hro

nikā s tāv  raks tī ts :  «Nav meža skudru bez meža.» Un visbriesmī
gākais  meža ienaidnieks ir cilvēka cirvis!

— Ko lai mēs iesākam,  māt? Vai t a s  ari  tu r  rakstī ts? — skud
ras  nemiera pi lnas  taujā ja.

—  Tveriet  ieročus un aizstāviet  mežu, jo tā ir skudru pasaulei  
Labāk  krist  kaujas  laukā nekā ņemt  nožēlojamu galu  t rimdā!

Tūlīt  pēc t am  zālē sākās  skudru ka ravadoņu  apspriede,  kuras 
d ienaskārt ībā  bija viens vienīgs j au t ā ju m s  — Priedes  mi li tāra 
aizsardzība.

Kamēr  apspr iedes  dalībnieki noturēja sēdi, brēcieni «cirr-vis, 
cirr-vis» bija aizsnieguši  ari  mežacūku aus is  nom aļ āka jā s  biežņās.

— Cirvis? — Bara  vadonim,  vecajam Mežakui lim,  izkrita no



mutes nule izraktais sīpols un sas lē j ās  sar i  uz mugu ras .  Viņš 
skaji ierukšķējās:  — Beidzam ganīties!

Bars  nogaidoši klusēja,  ieklausoties putna  vaimanās ,  bet  v a 
donis, nesavald īgs  kā visi mežakuili ,  ņēmās  lādēties:

— M an  sar i  nos i rmos šito nesaprā t īgo  cilvēku un viņu cirvju 
deļ! Grib izret ināt  mežu un atklāt  mūs mednieku acīm! Vai t iešām 
viņi ta isās  iznīcināt mūsu brīvo savva ļas  cilti? Iebāzt  mūs kūtī 
pie m ā jas  cūkām?

— Tad labāk e jam bojā! — iekviecās uzt raukt ie sivēni.
— E jam  bojā? — Mežakui lis  saniknots  urkšķēja.  — P ask a t  tik, 

cik viegli šie gatavi  atdot  dzīvību! Priekš kam jum s  ir ilkņi? 
Kāpēc jūs  sauc par  mežacūkām? Vai jūs  to zināt?

Sivēnu atbildi viņš  nesaklaus īja ,  jo atkal  l idoja pāri  Sīlis un 
brēcieni «cirr-vis, cirr-vis» nomāca visas ci tas  skaņas .  Nenomāca 
vienīgi ci rvja cirt ienus,  kas  nāca  no Asās  smailes  puses,  darot  
t rauksmes vēsti vēl sa t raucošāku . . .

Varbūt  jūs vaicāsit:  «Vai meža iemītnieki nepārspī lē ja  bries
mas? Vai viens pats  cirvis spēja tā  pārbiedēt  visu mežu?»

Pavēroj ie t  mežu, un jūs  redzēsit ,  ka ikviens koks ir vai rogs  
citiem. Ir  kā aizbultēti  vārti ,  pret  kuriem triecas vējš, meklēdams 
spraugu,  lai ielauztos cietoksnī. Krīt  viens koks — un vieni vārti  
ir vaļā,  bet vieni atvērt i  vārti ,  kā z ināms,  rada  br iesmas  jau  v isam 
cietoksnim. Vējš ielaužas  mežā un bez pūlēm nolauž ar ī  pārējos  
kokus. Tātad pat  viens cirvis savienībā ar  vēju ir br iesmīgs  spēks.

Raug,  kādēļ meža dzīvnieki bija tik uzbudināt i .
Un, raug,  kādēļ tie, aizmirsuš i nesaskaņas  un valodu a tšķi 

rības,  žigli sanāca  kopā Lāča migā,  kur Zirneklis dažos vārdos  
paskaidroja ,  kāpēc nepieciešama viņu savienība un kāpēc j āa iz 
s tāv  mežs. Skudru karal iene tūdaļ  piekrita un, z inādama,  cik 
gudr s  ir Zirneklis,  ierosināja,  lai to ieceļ par  savienības  ģenerāli .

— Es protestēju! — ierēcās Lācis: — Lauvas  mūsu mežā nav,  
tāpēc  zvēru ķēniņu a izstā ju  es, ot rs s t iprākais  un draudīgākais  
pēc viņa! Vai g an  valdnieka vietnieks lai klausī tu kaut  kādam 
zirneklim?

Zirnekl is piecēlās un laipni paklanī jās .
— Tad esi tu pavēlnieks un vadi  mūs! Es nedzenos  pēc ģene

rā ļa  e p o le t ē m . . .
— Es vadīšu,  t ikai  t ag ad  esmu izsalcis,  — Lācis atbildēja.
— Kamēr  tu, Ķepaini,  pusdienosi,  koks j au  būs nocirsts! — 

, vāveres  iebilda.
— Labi,  sakiet  — kas  m an  j ād a r a?  — Lācis jautā ja .
— Tev ir tikai viens uzdevums, — Zirneklis teica. — Jāaiz-  

dzen cilvēks prom no Priedes!
— Tas  nozīmē, ka man  viņam jāuzbrūk? — Lācis apmulsa.



— Pilnīgi  pareizi! — dzīvnieki sauca.
— Bet vai jūs  zināt,  — Ķepainis  izslējās,  — ka ir l ikums, s a 

skaņā ar kuru ikvienu lāci, kas  uzbrūk cilvēkam vai mājdzīv
niekam, pasludina  par bīstamu plēsoņu? Un liek medniekam viņu 
nošaut!

— Tu vari  cilvēku tikai nobaidīt! — kāds  pamācīja,  turēdamies 
citiem aiz muguras .

— Nobaidi viņu, nobaidi viņu! — visi sauca.
Lācis padomāja  un sacīja:
— Lai notiek! Tikai vispi rms cs cilvēkam pateikšu,  ka neuz

bruku, vienīgi baidu,  citādi v iņš  v ē l . . .
Tobrīd sarunā  iejaucās Mežakuilis.
— Ne velti tevi saukā 'par zaķpastalu!  — viņš kliedza. — Jā,  

jā,  tu esi ga tava is  zaķpasta la ,  nevis Lauvas  vietnieks! Ej tik, pie- 
luncinies medniekiem, mēs a t radīs im citu drošsirdi!

— Te taču ir Vilks! — Vāvere  a tgādināja .  — Viņš  var  tā 
iekost cilvēkam, ka tas vai rs  ne tuvu nerādīs ies mežam . . .

— Jā,  jā,  Vilks!
— Vilks, Vilks! — ari  citi piekrita.
— Es nekad neuzbrūku viens, tikai barā! — Vilks vienaldzīgi  

teica un nožāvājās .
— Labi, tad savāc  baru,  — Zirneklis sacīja.  — Un tūlīt  pat, 

jo cilvēks, cik dzi rdams,  nepārs tā j  cirst.
— Kā jūs  zināt ,  bars pulcējas  tikai novembra sākumā,  — 

Vilks atbildēja.
— Tikmēr Priede jau  s imtiem reižu būs nocirsta! — sauca 

Mežakuilis.  — Vai dzirdat,  kā vējš tur  augš ā  ņirdz?
Balsu čaloņa apklusa,  un meža iemītnieki sadzirdēja ne tikai 

ci rvja rējienus,  bet ar i  Koklauža ļaunpriecīgo,  gaudojošo i rgošanos  
un aurus :

— Skatieties,  kā gāzīsies Priede,  un drebiet! Kā viņa velsies 
leja no k ra u ja s  un izjuks gabalu  gabalos! Skatieties un drebiet, 
jūs vergi un  gļēvuļi! Dre b ie t ! . . .

— Vai dzi rdējāt? — Mežakulis atkār toja.
— E-ē, ko? Kas man  būtu jādzi rd?  — Vilks atņi rdzās.  — Vai 

lai es kožu vējam? Vai vējam,  ko?
— Es allaž zināju,  ka tu esi diegabikse un nelietis, — M ež a

kuilis jau  nomier ināj ies  sacīja,  un viņa acis mežonīgi iegailē- 
jās.  — Tu proti kost tikai nea iz sa rg ā ta s  a i tas  . . .

— Ei, apdomā,  ko runā,  citādi nokodīšu tevi arī! — Vilks at- 
iezās. Balt ie zobi iemirdzējās kā tērauda  asmeņi .  — Kad grābšu 
pie rīkles, tad manīsi!

— Es zinu, ka tu kod arī  mežacūkas! — Mežakui lis  ierēcās un



pavērsa i lkņus pret Vilku. — Taču nāc un pamēģini ! Nāc vien, 
nelieti!

Sacēlās troksnis un apjukums.
— Mitējieties, neprāši! — Zirneklis nos tā jā s  s t arp  Vilku un 

Mežakuili.  — Atcerieties,  ka ik nokavēta  minūte  tuvina Priedes  
galu!

— Nodibinās im sap rā t īgo dzīvnieku padomi, un Zirneklis būs 
mūsu ģenerāl is ,  — ieteica Skudra.

Jaunie putni,  vāveres,  eži un žurkas  iesaucās  kā vienā balsī:
— Mēs piekrītam, piekrītam!
— Ejiet visi pie velna! — norūca Vilks, ierāva asti kā js tarpi  

un nozuda biezoknī.
— Ei, man jāsakopj mājas! — uzrēca aizvainota is  Lācis, gr i 

bēdams ar  to teikt: «Vācieties!» Dzīvnieki s teigšus  pameta  migu.
Kad viņi bija ārā,  Mežakui lis  nos tā jā s  miera s tā jā  un ar  kāju 

atdeva godu Zirneklim.
— Mežacūku divīzija gaida  jūsu  pavēles,  ģenerāli!  Koman- 

dej iet!
— Simttūkstoš  skudru gaida  Zirnekļa pavēles! — sacīja 

Skudra.
— Vāveres  gat avas  mest ies kaut  ugunī,  ja Zirneklis to pavēlēs!
— Mēs ari, mēs arī! — piebalsoja putni,  eži un žurkas.

— Mēs arī  esam gatavi  mesties kaut  ugunī!
— Paldies! — Zirneklis īsi pateicās.  — Bet t ag ad  visi skrie

šus  savā vietā. Gaidiet  pavēles pa t e l eg rāfu !_— Viņš pieķērās 
pie Dzeņa kakla spalvas  un nokomandēja:  — Atri uz štābu!

ĢENERĀLIS  RĪKOJAS

No š tāba lidoja pavēles.  Zirnekļi t ika mobilizēti  par sak a r 
niekiem, jo vajadzēja  uzturē t  kār tībā  telegrāft īmekļus.  Ērgli  ie
cēla par  novērotāju un uzdeva pat ru lē t  virs meža.  Kolīdz viņš 
pam ana ,  ka Bižaiņu ciema zemnieks bēg lejā no Asās  smailes,  
va jadzē ja  t rīsreiz pam āt  ar  spārniem.

Mežacūku pienākums bija koku a izsegā pielavīties Asajai  
smailei  un nomaskēt ies.  Šādu rīkojumu saņēma arī vāveres.  
Skudru pūznim deva pavēli nekavējot ies izsūtī t  pie ievainotās  
Pr iedes piecus pulkus s t rādnieku un vienu bata l jonu karavī ru.  
Visiem jaunaj iem  meža putniem ar  spēcīgu knābi lika apvieno
ties eskadr i ļā un gaidī t  pavēles tuvējā skābarža  ēnainajos  zaros. 
Sīl im arī turpmāk bija jāpilda s ignal izē tā ja ,  bet Dzenim — tele
grāfa speciālista dienests.

LJn tālāk? P i r m ām  kā r tā m  vajadzēja  padzīt  cilvēku ar cirvi.



Bet kā? Ģenerā l im jau  bija ga tavs  plāns.
— Izsauciet  lapsenes! — viņš pavēlēja Dzenim.
— Lapsenes,  lapsenes,  lapsenes! — tas  k laudzināja .
— Klausāmies! — lapsenes atsaucās.
Sāk ās  saruna.
Ģenerālis:
— Nekavējot ies formējiet eskadri ļu un sadzeliet  ci lvēkam ar 

cirvi seju un rokas!
Telegrāft īmekl is  not rīsēja.  Bi ja dz i rdam a ne gan ta  dūkšan a 

un pēc tam nikna balss:
— Lapsenes  nevēlas tev paklausīt!
— Kāpēc? — Zirneklis jautā ja .
— Tāpēc,  ka tu nāvē mūsu radinieces mušas!
— Kas net īrelēm m uš ām  kopīgs ar  t ādām  drosminiecēm kā 

jūs? — Zirneklis glaimoja ,  cerēdams pielabināt  lapsenes.
— Viņām ir spārni  t āp at  kā mums.
— Zvirbul im ar ī  ir spārni ,  bet vai tāpēc  viņš ir jūsu  brālēns? 

Un circeņi arī  lido! — Zirneklis vār ī jās  aiz sašutuma.
Klusums.  Un j au n s  lapseņu jau tā jums:
— Kādēļ mums j āuzbrūk  ci lvēkam ar  cirvi?
— Tādēļ,  ka ir jāglābj  Pr iede  . . .
— Kāda mums daļa g a r  Priedi?
— Tāda,  ka jūs  mītat  dobumos! — Zirneklis pacietīgi skaid 

roja.  — Bet dobumi ir kokos. J a  nocirt īs Priedi,  aizies pie joda 
ar i  jūsu  mājvieta!

Atkal klusums.
— Jā,  mēs esam radinieki! Gan  ar  circeņiem, g a n  ar  zvirbu

ļiem . . .  Un ar  bitēm arī! — at lidoja jucekl īga atbilde.
— Ak, es muļķis! — Zirneklis iesita sev pa pieri. — Pasau lē  

taču ir sa p rā t īg a s  radības  — bites, bet es vedu sa runas  ar  me
žoņiem!

Un pavēlē ja Dzenim:
— Savieno mani  a r  bitēm!
S aruna not ika vienā elpas  vilcienā.
— Te Zirneklis.  Pr iede ir briesmās!
— Mēs zinām! — bites a t t rauca.
— V a j a g . . .
— Skaidrs ,  skaidrs! Iznīc inātā ju eskadri ļa  izlidos, kolīdz s a 

ņems jūsu  pavēli!
— Tad,  lūdzu,  pasteidzieties! — Zirneklis iesaucās.
— Drāžamies! — bites atbildēja,  un ta jā  pašā  mirklī  Zi rnek

lis sadzirdēja tālu spārnu zuzoņu . . .
— Kaut  jel nu pagūtu! — viņš nopūtās  un sa t raukts ,  drebošu 

sirdi  ga idī ja  izšķirošo brīdi.



Asajā  smai lē joprojām būkšķēja cirtieni un šķīda skaidas .
I aiku pa laikam zemnieks izslējās,  no t rausa  sviedrus  un atkal 
ņēm ās vicināt cirvi. «E-eh, ē-eh, ē-eh!» No ievainotā koka pilēja 
sveķi, it kā tas raudātu .

Ērgl is  p i rmais  ievēroja bišu eskadr i ļas  tuvošanos . Tās  neval 
dzini brā zās  uz kalna  virsotni un aizvien vai rāk  a tgād inā ja  m ā 
koni. Ik mirkli jo skaidrāk bija dzi rdama smalka ,  dzēlīga s īkša
na. Cilvēks tikai zibināja cirvi un  pat  nepamanī ja ,  ka bites ap- 
lip v iņam ap seju un rokām.  Viņš  sāka lēkāt un  a tgaiņāt ies ,  bet, 
jo spar īgāk gaiņājās ,  jo s t iprāk saniknoja bites un tās  dzēla jo 
sīvāk. Pēdīgi  cilvēks, gluži kā bez prā ta  no sāpēm,  nosvieda cirvi 
un joza a tpakaļ  uz ciemu, pam ez dams pusnocirs to Priedi.  Izbie
dētais vējš  v iņam sekoja.

Ērgl is  s a jūsmināt s  lūkojās,  kā bites dzeļ zemniekam,  un gr i
bēja saukt  no debesu augstumiem:  «Lūk, īstenie Lauvas  vietnieki, 
lūk, īstenie varoņi!» Taču jūsmot  nebi ja laika. Pamanī j i s ,  ka cil
vēks ar  cirvi bēg, Ērgl is  tr ī sreiz pam āja  ar  spārniem — deva 
norunāto  zīmi.

Tajā  pašā  brīdī sāka darboties telegrāfs.  Zirneklis diktēja 
tekstu.

«Brīvības  un dzimtā meža vārdā  pavēlu:
Mežacūku divīzija uzar  kailos laukumus ap Aso smaili ,  kā 

mēdz uzar t  druvu sēšanai l
Pu tn u  eskadri ļa  nekavējoties lido uz Priedi,  izknābā čiekurus 

un kaisa sēklas zemē!
Pu tnu  eskadr i ļas  rezerve ir vāveres.  Ja  knābj i iz rādās  par  

vājiem, viņas loba čiekurus  ar zobiem un nagiem!
Četri tūkstoši  skudru nes sēklas  uz mežacūku divīzijas u za r 

ta j ām  vietām! Divi tūkstoši  skudru tūdaļ  tās  sēji Trīss imt  skudru 
karavī ru  apsa rg ā  Priedi!»

Pēdējā  te l egramma bija adresēta  pašam vecākajam dzenim. 
«JUM S JĀUZŅEMAS IEVAINOTĀS P R IE D E S  ĀRSTĒSANA.

Sabiedroto š tāba priekšnieks, 
ģenerā l is  bez epoletēm, 

Zirneklis»

ME2S CEĻAS KĀJĀS

Vēl nebi ja apklusuš i pēdējie telegrāfa klaudzieni,  kad mežā 
jau  brīkšķēja zari,  d imdēja soļi un švīkstēja spārni .  Saule,  r ipo
dama uz vakariem,  tā a izskat ī jās uz neparas to  ainu,  ka pat  ap
s tā jās  rietēt.  Izbiedētais vējš drāzās  uz Bižaiņu ciemu, lai atkal



patver tos  skursteni ,  bet Ērglis,  lejup raudzīdamies ,  a izgrābt ībā  
un  sa jūsmā gandr īz  a izmirsa kus t ināt  spārnus.

Viņš redzēja,  ka no biezokņa izlec mežacūkas .  Pi rmie nāca t ē 
viņi, izklīda pa k lajumiņiem un ieraka neska r t a j ā  augsnē snuķus  
a r  tādu sparu,  ka visa zeme notrīcēja.  Viņiem sekoja cūku mātes  
un rukšķot mud ināja  sivēnus: «Rociet, rociet, rociet!» Un tie raka 
arī,  kūkumu uzmetuš i  un galvu noliekuši,  sas l ietām ausīm un 
dzi rks tošām acīm.

Vecie ar a  zemi, uzvērsa  kā ar  lemesi, bet jaunie plucināja ve
lēnas  un drup ināja  kukuržņus . Kur bars  gāja  pāri,  a tm ata  p ā r 
vēr tās  mīkstā,  i rdenā zemē, kas  bija g a tav a  uzņemt  pašas  vār ī 
gākā s  un izvēl īgākās sēklas.

Ērglis redzēja,  kā lielknābju putnu eskadr i ļa apmet  loku virs 
Asās  smailes,  nosēžas  Priedes  zaros  un ņemas knābā t  nobrie
dušos  čiekurus, birdinot  zemē sēklas.  Drīz ieradās  ari vāveres  
un ķērās  pie nepadevīgākaj iem cinkuriem.

Un vēl Ērgl is redzēja,  kā s t rauj i  tuvojas  Priedei skudru pulki, 
meklē nokr i tušās  sēklas un nes  uz i rdenajiem laukumiem,  kur 
ci tas  skudras  tās  ierušina zemē. Ja  sēkla izrādījās  vienai skudrai  
par  smagu,  to st iepa d ivatā un gadī jā s  pat,  ka pūl iņus apvienoja 
ar ī  trīs kukainīši .  Vilka sēklu kā r agavi ņas  vai nesa kā baļķi, līdz 
a izdabūja  sējas  vietā un varēja steigt ies atpakaļ  pēc citas.

Tikmēr t rī ss imt  skudru karavī ru  bija ielenkuši Priedes  rētu 
un s tāvēja ap to sardzē.  Gudra is  Zirneklis zināja,  ka ievainotam 
kokam uzbrūk visādi kaitēkļi  — vaboles,  tauriņi ,  tārpi ,  kāpur i  — , 
un gribēja pa sa rg ā t  no t iem cietušo vietu.

Medicīnisko pārraudzību  uzņēmās Dzenis.  Tērpies savā  p a r ā 
des kār tā  — melnā  man t i jā  ar  baltu apkaklī t i  —, viņš  izklaudzi- 
nā ja  Priedes  mizu, ga t av s  noknābt  jebkuru vaboli vai kāpuru.

Līdz Saules  r ietam bija izlobīts, nomests  zemē, a izgādā ts  vietā 
un iesēts jau  tūkstošiem Priedes  sēklu, līdz Mēness lēktam — 
nākamie  tūkstoši,  bet ta jā  brīdī,  kad atkal  uzspīdēja Saule,  aiz 
p ā rguru m a  s treipuļojoša skudriņa iesēja pēdējo — desmittūks tošo 
sēklu.  Mežacūku divīzija j au  bija atgriezusies  biezoknī, no tur ie
nes skanēja  piekusušo dzīvnieku pērkondārdošā  k rākšana.  Sku d
ru pulki klusu soļoja uz  pūzni,  putnu eskadri ļa,  izknābājus i  čie
kurus,  snauda lapu pavēnī,  bet Zirneklis,  beidzis vadī t  g l āb šan a s  
operāciju,  pavēlēja Dzenim, lai aiznes viņu uz Priedi.  Sabozies,  
sašut is ,  spalvas  sacēlis un  žēluma pilns tur  jau  sēdēja Ērglis.

— Au gstā  debess, kāda cietsirdība! — viņš izsaucās,  ie r au 
dzījis Zirnekli.  — Kāds  cilvēka t rulums! Viena skaidu klēpja dēļ 
tā  savainot  koku! Dižāko s t arp  kokiem, ērgli  koku vidū!

— Tas  vai rs  nav ievainojums.  Priede j au  pa pusei n o c i r s t a ,— 
Zirneklis pār laboja.



— Vainīga  ir cilvēka muļķība,  — Ērgl is  teica.
— Un vēja nelietība, — papi ld ināja  kāda vāvere Priedes  g a 

lotnē. — Vai zināt,  cik reižu vējš ir centies mani  nogāzt  kopā ar 
Priedi?

— V a ja g  atriebties neģē l īga jam vējam,  — Zirneklis sacīja.
— Vajag!  Nežēlīgi v a j ag  atriebties! Bet dzīvniekiem, kuri pū 

lējās, g lābjot  Priedi,  ir jā izsaka  pateicība,  — Ērglis ierosināja.
— Jā! — Zirneklis piekrita.  — Lai Dzenis telegrafē:  kad Saule  

būs norietējusi  un atkal  uzlēkusi,  meža iemītniekiem jāierodas  uz 
sapulci  zem vecās Gobas!

SA PU LCE ZEM VECĀS GOBAS

Nā kam ajā  rītā,  drīz pēc Saules  lēkta, meža saime bija s a n ā 
kusi norādī t a jā  vietā. Zirneklis lika Sīl im trīs reizes nobrēkties,  
lai ies tājas  klusums,  un, pam āj i s  ar galvu,  deva vārdu Ērglim.

— Mani  četrkājainie un spārnotie draugi ,  meža a iz s t āvēšanas  
operācijas  pi rmā daļa ir beigusies! — tas  paziņoja.

— Un kad būs ot rā? — nepacietīgi  apva icā jās  Mežakuilis.
— Tad,  kad atgriezīsies vējš,  lai saņemtu pelnīto sodu! — uz 

svērti  sacīja Ērglis.  — Ja  jūs  interesē, kas  tas  būs  par  sodu, tad  
ziniet — nosmacēšana un uzsēdināšana  uz mieta!

— Vai piekrītat? — Zirneklis j au t ā j a  rāmā balsī  kā aizvien.
— Piekrī tam! Piekrī taāām! — cits pār  citu sauca  meža dzīv

nieki.
— Vējš  ne tikai lauž kokus, bet grauj  arī mūsu pūžņus! — 

sūdzējās  skudras.
— Un t raucē  mums lidot! — piebalsoja bites.
— Pu t ina  sniegu koku dobumos un pat  cenšas  tos piedzīt pil

nus,  lai mēs noslāps tam,  — Dzenis izklaudzināja  savas domas.
— Tāpēc viņu pašu v a jag  nosmacēt!

— Nosmacēt! Nosmacēt! — visi kliedza.
— Bet kā? — no klātesošo vidus  a tskanē ja  balss.
— Tikai pacietību! Gan  redzēsit ,  — Ērgl is  mierināja.  — Bet 

t ag ad ,  če trkājaiņi  un  spārnotie,  š tāba  vār dā  pateicos par  drosmi 
un izturību. Jūs  bijāt  īsti meža patrioti!
„ Dzirdot  šo uzs lavu,  daudzi  sāka  aplaudēt .  Bi ja dzi rdami  s au 

cieni:
— Lai dzīvo ģenerā l is  Zirneklis! Lai dzīvo!
— Viņš  ir pelnīj is ordeni! — sacīja Ērglis.  — Es to sagādāšu .  

Nonesīšu  no debesīm zvaigzni  un, ja  jum s  nav iebildumu, pie
spraud īšu  v iņam pie krūtīm. Vai ne? — Viņš pār la ida  skat ienu 
dzīvniekiem.



— Jā,  jā,  viņš to ir pelnījis! — Bites un citas mazākas  radi* 
b iņas  si ta p laukstas  un sauca,  taču viņu jūsm īgās  balsis p ā r sk a 
nēja Lāča rēcieni.

— Piešķi rt  Zi rnekl im zvaigzni! — tas  aurēja.  — Kas vēl ne 
būs! Jūs  esa t  jukuši! Tad ziniet — ta s  biju es, kas aizdzina cil
vēku un neļāva viņam nogāzt  Priedi! Tātad  zvaigzne pienākas 
man,  nevis kaut  kādam Z i rn ek l im . . .  Dod šurp  zvaigzni! — Un 
Lācis s lā ja  pie Ērgļa.

Taču Ērgl is uzlidoja Gobas  zarā,  un Lācis pal ika ar  izstiep
tām  ķepām.

— Es ierēcos, un  cilvēks laidās  skriet! — Lācis pavērsās  pret 
citiem dzīvniekiem. — Sakiet  — es rēcu vai nerēcu? — viņš j a u 
tā ja  un pamirkšķināja  Vilkam.

— Vilka godavārds!  — tas  norūca.  — Dzirdēju ar  savām 
ab ā m  ausīm.

— Lācis rēca, jā.  Bet kālab? — pēkšņi ierunājās  smalka  bal- 
st iņa.

— Lai padzītu  cilvēku, rau,  kālab,  — Lācis kašķīgi atsvieda.
— Es jums prasu  — vai cilvēks metās  bēgt,  kad es ierēcos? 
Metās!  — viņš pats  arī atbi ldēja,  redzēdams,  ka neviens never 
muti.  — Tāpēc lai Ērglis ir tik laipns un pasniedz man  debesu 
zvaigzni.

— Divsimt  bišu a tdeva savu dzīvību, lai aizt renktu cilvēku, 
tādēļ zvaigzne pienākas v iņām,  miru šaj ām  varonēm,  nevis tev, 
pinkainim! — iedūcās Bite un droš ības  labad arī  nosēdās uz zara 
b lakus  Ērglim.

— Ja  vectēvs Lācis neierēktos,  bojā aizietu ne tikai divi simti,  
bet tūkstošiem bišu, jūs,  dumjās  bambāles! — Ķepainis atņir- 
dzās  pret  Biti. — Saki mums patiesību,  Lapsa,  — ko tu klusē?

— Jā! Jā! — Lapsa ņēmās lišķēties. — Nebijis tavas  lāciskās 
rēkšanas ,  kokam būtu gals klāt. Tas  taču ir skaidrāks par skaid 
ru. — Un viņa aplaizījās.

— Tā ir nekaunība! — Ērglis bija sašut is .  — Salti  meli! Es 
lūkojos no augšas  un redzēju, ka Lapsa s  tur  nemaz nebi ja klāti 
Kā viņa drīkst  lemt, kuram lai pasniedz zvaigzni?

— Ir vēl citi liecinieki! — Lācis nodudināja .  — Raug,  Zaķis.  
Vai tu dzirdēji  manu rēcienu? — Viņš ieurbās Zaķī ar  savām 
asiņu piel i jušajām ačelēm. — Saki taisnību — dzirdēji  vai ne
dzirdēji?

— Dzi-dzi-dzirdēju! — drebošais Zaķis izstostīja.
— Un redzēji mūkam to, ar  cirvi? — Lācis tu rpināj a  izklau

šināt,  p ienākdams tik tuvu Zaķim, ka tas mani ja  viņa smaku. 
Tomēr dzīvnieciņš drosmīgi  klusēja.

— Lācis tev prasa! — noklakšķināja  zobus Vilks. — Vai re



dzēji cilvēku mūkam? — viņš a tkār to ja  j aut ā jumu,  vēlreiz nokla
binādam s žokļus un pies tādams blakus Zaķim.

— Re-redzēju . . .  — pārbiedētais Zaķis teica un vainīgi  p a 
skatī jās  uz Ērgļa  pusi.

— Bravo,  Lāci, bravo,  Lācil — Lapsa  sāka aplaudēt .  — Tu esi 
pelnīj is nevis vienu, bet veselas  trī s zvaigznes!

— Ķepainis pelnīj is ar  ilkni vēderā,  — ieurkšķējās Mežakui lis  
un pablenza ar  bal tu aci.

— Ak tā, tu mēģinās i  iebiedēt mier īgus  dzīvniekus? — Vilks 
rupji  uzbrēca.  — Mēs lietišķi apspr iežamies ,  bet šis te biedēs!

— Toties es redzēju,  — ierunājās  Ērglis,  — ka cilvēks laidās  
bēgt tikai tad,  kad viņu sāka  dzelt  bites. Redzēju ar  savām ērgļa 
acīm, un tik skadru  acu, kā zināms, nav  nevienai citai dzīvai r a 
dībai.

— Pilnīgi  pareizi! — Lapsa  atkal  iekrita starpā.  — Tu re
dzēji,  ka bites dzeļ cilvēku, kurš  bēga no Lāča rēkšanas .

— Ja  jau  Ķepainis pat iešām izbiedējis cilvēku ar  saviem rē
cieniem — un tos dzi rdējuši  visi — , tad  v a jag  atzī t  viņa kaujas  
nopelnus,  — izlīgstoši  sacīja Vāvere.

— Taču mēs  liecinām, ka . . .  — iedūcās bites, tomēr Vilks uz
brēca: — Klusēt! Jūs  esat  ieinteresētā puse.

— Arī mēs redzējām to pašu,  ko Ērglis! — sāka pīkstēt  skud
ras.

— Jūs  esat  na idā  ar  Lāci, tāpēc ka viņš  jūs  ēd! — Lapsa  
nikni pacir tās  pret  tām.

— Skaidrsl  Ordenim vieta uz m a n ām  krūtīm, — Lācis lepni 
sas lējās  un gā ja  pie Ērgļa.  — Dod šurp  zvaigzni!

— Dodiet  arī,  j a  tā  kāro.  Viena ordeņa dēļ taču nesāksim 
plēsties un negraus im  mūsu savienību,  — Mežakuil is  ierosināja.
— Lai jau  šim tiek. Dodiet  vien!

— Pro tams,  ka nav  vēr ts plēsties,  — Zaķis aps t ipr ināja  un 
pašķielēja,  ko teiks Vilks.

— Labi,  — Ērgl is piekrita.  — Ja  visi esa t  a r  mieru,  es pie
šķiru debesu zvaigzni  Lācim. Attupieties uz pakaļkājām,  Ķepainf,  
lai varu  jums to p iespraus t  pie krūtīm! — viņš rīkoja.  — Tupie- 
ties, tupieties!

Lācis tupās  arī, bet  piepeši salēcās  kā dzelts un  ierēcās.
— Kāpēc neesat  vēl izslējies? — Ērgl is  brīnī jās .  — Ko jūs  

lēkājat?
— Vai nevarētu  to ordeni  p iespraus t  uz m ug uras ?  — Lācis 

vaicā ja.
— Kādēļ uz mugu ras?  Tā nav nekāda mugursoma,  bet debesu 

zvaigzne,  kuru sprauž  pie krūt īm.  Tupieties,  tupietiesl — Ērgl is  
mudināja .  — Ceremoniju nedr īks t  jaukt .



Lācis mēģ ināja  vēlreiz un atkal  ierēkdamies salēcās.
— Vai beigsi! — kā no pazemes at lidoja Eža balss.  — Beidz 

sēsties man  virsū!
— Kur tu esi, Ezi? — Mežakui lis  jautā ja .
— Tepat  vien, zālē, un Ķcpainis  spiež mani nost! — Ezis 

pukstēja.
— Ha-ha-ha! — skudra s  laida vaļā  smēj ienu.  Viņām  pievie

nojās bites. Smiekli pielipa ar i  citiem, un drīz skanēja  viss mežs, 
jo putni  un  dzīvnieki pēkšņi bija a tskār tuš i ,  kāds iemesls bijis 
Lāča vakard ienas  rēcienam.

— Tad,  raug,  kas  par  lietu! — Mežakui lis  pavē rsās  pret Zi r
nekli.  — Vai tu to nezināji?

— Tas  bija Eža  noslēpums,  — Zirneklis atbildēja.
— Nu tas  ir izdibināts,  — m ežakuilis norukšķēja.  — Lācis 

vaka r  nejauš i uz tupās  Ezim, ierēcās un ne no šā, ne no tā kļuva 
par  varoni!

— Viņam jāpiešķi r Eža  ordenis,  — krūmos ierosinaja kāds  
nezināms san āksmes dalībnieks.  Atkal uzvi lnī ja jautr ība.

— Vai jūs  zobojaties?! — Lācis bija sa t rac ināts .  — Jūs,  n ie
cības, iedroš ināt ies  zoboties par  briesmīgo Lāci? Kā tā drīkst? 
Turi  viņus,  Vilk! Turi  viņus,  tūlīt  mēs  izrēķināsimies ar  šitiem 
sīkuļiem, kuri tikai piesārņo mežu!

— Vai manu  dieniņ! — ievaimanā jās  Zaķis.
— Bitītēēs! — iesaucās  Ērglis.  — Pārmāc ie t  šos mežoņus!
Kolīdz viņš bija izteicis vārdu «pārmāciet»,  a tskanēja  dzēlīga

dūkšana ,  Vilka gaudošana un Lāča rēkšana.  Saniknoto  bišu v a 
jāti,  abi muka,  ko nagi  nes.

— Zvaigzne,  Ķepami! Tu aizmirsi  zvaigzni! — uzkliedza no
pakaļ  Mežakui lis  un aiz prieka iekviecās: — Hi-hi-hi-hi-hi-hi-ī!

— Klusu! — Ērgl is  sacīja,  kad Mežakui lis  bija izsmējics pēc 
s irds  patikas.  — Tagad,  draugi,  pasniegs im debesu zvaigzni  tam,  
kurš  to tiešām ir pelnījis.

— Tā man  par  smagu ,  Ērgli ,  — ģenerāl is  Zirneklis nora idī ja  
apbalvojumu. — Labāk dosim to Kurmim,  lai v iņam pazemē ir 
gaišs .  Kurmis  daudz dar īj is  uzvaras  labā, jo cilvēks paklupa viņa 
izraktajā alā un pārdauzi ja  sev degunu.

Sanākušie  aplaudēja  un sauca:
— Dosim Kurmim! Viņš to ir pelnījis!
— Nē! — Kurmis iebilda. — Ordenis  p ienākas  Zaķim, tāpēc 

ka v iņš mani  a iznesa līdz cilvēka takai.
— Labi, — Zaķis bija ar mieru.  — Dodiet debesu zvaigzni  

man, un es to uzdāvāsu Lapsai,  lai mani neaiztiek.
— Ja  zvaigzne var  g lābt  dzīvību, dosim to viņam,  — M ež a

kuilis piekrita. — Vismaz būs no tās  kāds  labums.



— Lai notiek, — Zirneklis sacīja.
— Dzeguzes! — Ērgl is  sauca.  — Pūtiet  fanfaras!
Dzeguzes biezoknī paklaus ī ja.  Ērgl is  nolaidās no Gobas  un 

piečāpoj a pie Zaķa.
— P a r  nopelniem cīņā,  sargājot  mežu, Zaķim tiek pasniegts  

Debesu zvaigznes  ordenis.  Apsveicu tevi! — viņš svinīgi sacīja 
un paspieda ga raus im  ķepu.

— Pateicos! Sirsnīgi pateicos! — Zaķis k lanī jās  uz visām 
pusēm, līdz bija apgriezies riņķī.

— Diezgan! — Zirneklis teica, kad spā rnainu  un če t rkājaiņu 
gavi les bija r imušas .  — Tagad  izklīdīsim, bet, kad pienāks  ī stais 
brīdis, at riebsimies par  ievainoto Priedi,  sat r ieks im meža biedu, 
neganto  vēju Koklauzi.  Pēdējai  kaujai  viss j au  ir saga tavo ts ,  nu 
tikai mazliet  jāp agaida .

— Cik ilgi? — nepacietīgi  ieurkšķējās Mežakaui li s.
— Kamēr  vējš pā rn āks  no t r i m d a s . . .  Trīs če trus  gadus ,  v a r 

būt visus piecus, — Zirneklis atbi ldēja.  — Ērgl is  skai tī s gadus ,  
bet jūs  ejiet uz mājām.  Uz redzēšanos,  sabiedrotie! — viņš u z 
sauca  un pavēcināja ar  savām g a ra j ā m  kājām.

ATMAKSA

Pēc sapulces zem vecās Gobas bija pagā juš i  j au  deviņi gadi ,  
taču Koklauzis nerādī jās .  Deviņas reizes vāverēm piedzima bēr
niņi, deviņas reizes dzeņi izperēja putnēnus , bet Koklauzis kā ne 
nāca,  tā nenāca.  P a t  Ērglis,  ku ram bija uzdots  skai tī t  gadus,  
sāka  uzt raukties  un dusmoties.

— Paklau,  Erglien,  — viņš kādu dienu a t gād inā ja  savai  dzī 
vesbiedrei.  — Iecērt ar knābi vēl vienu ierobi!

— Man apnikušas  tās ierobes! — Ergl iene nošņācās .
— Un inan nav apnikušas? — Ērgl is  sapīka.  — P av asa r i s  un 

rudens , v as a ra  un ziema, pavasar is  un rudens , v asa ra  un ziema, 
pavasar is  un rudens , vasa ra  un z i e m a . . .  un ta gadu  no gada!

— Skaiti  ziemas vien, — Ergl iene deva padomu.  — Katra  zie
ma — tas  ir viens gads .

— M an  labāk patīk skait ī t  pavasarus ,  — Ērgl is  teica.
— Tad kāpēc tu tos neskait i? — Ergl iene jautā ja .
— Apklusti! — Ērgl is  iekliedzās. — Tu aizvien meklē, kam 

piekasīties! Labāk saskait i ,  cik pavasaru  pagājis.
— Deviņi,  — Ergl iene atbildēja.
— Deviņi pavasar i ,  — Ērgl is  nopūtās .  — Un vēja kā nav,  tā 

nav! Tas  nav nieks — deviņus  pava sarus  un rudeņus ,  deviņas  
ziemas un v as a ra s  gaidī t  uz atmaksu.  No skudru iesētajām sēklām



i zaugu šas  priedītes,  jaunaudzes  pārvēr tušās  par  zemmežu,  zem- 
mežs  — par s tal tmežu, bet vējš nerādās^  Kur tas  nelietis ielīdis? 
Kas  ar viņu noticis? Varbūt  krāj spēkus,  Egrlien?

— Varbūt,  — Ergl iene īsi atsvieda,  jo viņa perēja,  bet, kad 
perēja,  tad  nelabprāt  s a runā jā s  ar  Ērgli.

— Diez kur šis krāj  spēkus? Laikam jau  kaut  kur aiz oke
āna?  — Ērgl is  va icā ja  un pats  ari  atbildēja:  — Stās ta,  ka vējš 
dzimstot  no auks tuma un kar s tum a . . .

Tā runā ja  Ērgl is  un lūkojās  uz apvārsni ,  taču Koklauža ne
bija.

Kā dzimst vēji un  kā tie uzkrāj  spēkus, vai  tas  notiek ātri  vai 
lēni — to neviens nezina.  Lai tur  šā vai tā, bet Koklauzis bija 
pamat īg i  aizķēries,  aizkavējies kā vēl nekad.

Vēji nāca,  taču tie bija maigi  un  t īkami — dienvidis,  kurš  kau 
sēja kupenas  un ra is ī ja  pumpurus ,  aus trenis ,  kas  blīkšķināja 
jumta  skārdu un biedēja mazus  bērnus,  rietenis,  kas  nesa glā- 
s a inas  kalnu smaržas .

Lija lietus. Lija,  bet nepātagoja .
Reizēm plaiksnī ja rūsa,  taču nesvieda zibeņus.
Un mežs  p am az ām  aizmirsa  Koklauzi.  Visi aizmirsa,  t ikai 

ievainotā Pr iede ne. Viņa nemitīgi  domāja par  Jauno vēju un gai 
dīja to.

Vai tāpēc, lai drīzāk un bez mokām mir tu? Nē! Priedei sāpē
ja rēta,  neciešami  sāpēja ,  tomēr viņa bija gat ava  stāvēt  kaut 
t r ī ssimt  gadu,  stāvēt  un  ciest, lai t ikai sagaidī tu  Koklauzi un 
redzētu sava  mūžsenā ienaidnieka bojāeju.

Un beidzot,  kādā  drūmā rudens  dienā, kad Ērgl is  atkal  ta i 
s ījās  vaicā t Ērglienei,  kur dzimst  un rod spēku vēji, pamalē  uz
peldēja tumšs  mākonis  un mežam pār brāz ās  sa l ta  pūsma.  Ērgl is 
pameta  skat ienu un tūdaļ  sapr a t a ,  ka Koklauzis ir klāt.

— Te viņš  ir, te viņš ir! — Ērglis nopriecājās .  — Augstā  de
bess, tomēr saga idī ju  viņu atpakaļ!

Tas nudien bija Koklauzis,  kas  tuvojās,  viņa gaudošana  kļuva 
arvien skaļāka un skaļāka.

— Vadu! Telegrāfa vadu! Ērglien,  sien m an  to pie kājas!_ — 
Ērgl is  lūdza.  — Sien pie kājas ,  jo s teigšus  jāceļas  gaisā!  Ātri 
vadu  š u r p . . .

Ergl iene  veicīgi piesēja t īmekļvadu Ērgl im pie kājas ,  un ka 
ra li skais  putns  pacēlās  debesīs. Pēc brīža v iņa  balss aizvibrēja 
pa visiem tīmekļiem:

— Runā Bal tgalvis  ērglis no Padebešu  stacijas! Trauksmeēl  
Koklauzis nāk ar  vētru! Viņa mērķis ir Priede! Trauksme,  t rauk- 
smeē! Gaid āms f rontāls uzbrukums,  t rauksmeē,  t rauksmeē.  Ģene-



rali Zirnekli,  at ļauj iet  nosēsties uz Priedes,  lai pateiktu dažus 
uzmundr inošus  vārdus!

— Celties augšup,  celties augšup! — Sīlis pār ra id ī ja  Zir
nekļa pavēli.

— Es vēlos, — Ērgl is  turpināja ,  — sas tapt  vēju kopā ar  Priedi 
un, ja nepieciešams, mirt  reizē ar  viņu!

— Mežam vajadzīgi  nevis miruši  varoņi,  bet dzīvi novērotāj i,  
tādēļ dari,  ko liek! — Zirneklis sabā ra .  — Celies augšup! — bija 
n ākamā pavēle. — Un stāst i ,  kas notiek, jo tavas  acis šobrīd ir 
arī  vi rspavēlnieka acis!

— Klausos,  ģenerāli!  — at l idoja Ērgļa  balss cauri  pērkona 
spērieniem. Padebeši  t rī sēja dārdos,  taču Ērgl is  ziņoja:

— Vai dzi rdat? Vējš uzbrūk,  un viņš nav viens, ir aicinājis 
talkā pērkonus  un zibeņus,  it kā gribētu mežu ne tikai nolauzt ,  
bet arī  sadedzināt .  Viņš dod triecienu, un Pr iede s a g r ī ļ o j a s . . .  
Saknes  saspr ingst ,  zari  kā asi durkļi s aga id a  Koklauzi un atsviež 
nost, taču vējš kā apsēs ts  metas  atkal  uz p r i e k š u . . .  Ak, debesu 
spēki, vai Pr iede izturēs? — Ērgl is sauca,  bet Zirneklis viņu n e 
dzirdēja,  jo sāka plosīties vēl nega n tā ks  pērkona negaiss .

Turpmāko redzēja visi meža iemītnieki, tas  not ika viņu acu 
priekšā. Vējš atkal  uzklupa Priedei un belza, cik spēka.  Stumbrs  
saliecās un ieplaisāja,  taču  zari izslējās pret  brāzmu un uzņēma 
galveno triecienu.

Zibsnis apsvil inā ja  Priedei galvu un pārplēsa mizu līdz pat  
resgal im,  tomēr Pr iede palika s tāvam.  Likās,  ka vējš zaudēs  
prā tu  no dusmām. Viņš  tālu ieskrējās un zvēla ar  visu jaudu.  
Šoreiz Priede ne tikai sagr īļojās ,  bet dziļi ielīka, pēkšņi pār lūza 
a izc ir tuma vietā un brīkšķēdama nog āz ās  zemē.

Krī tošā koka dārdiens  saplūda ar  mežonīgām vēja gavilēm. 
Koklauzis  spiedza,  svilpa un vi rpuļoja ap Aso smaili.  Uzvaras  
apreibināts,  pl īvojošām krēpēm viņš laidās  dejā.  Apmeta vienu 
riņķi, otru,  paklupa un pakr ita.  Un  tad  not ika pats svar īgākais .

Koklauzis mēģ ināja  piecelties, taču uzdūrās  nez kādiem koci
ņiem. Zari  kapā ja  v iņam seju, saknes  pinās ap kājām,  skujas  
dzēla,  kur vien tika klāt ,  un  vējš a tģida,  ka guļ nogāzts  . . .  priežu 
audzē.  Koklauzis ieskat ījās  vēr īgāk un — pazina pretiniekus.  Pēc 
sīkstajiem, mezglotaj iem s tumbriem pazina,  ka tie ir nolauztās 
Priedes  bērni. Tie ga tavojas  viņu caurdur t  un nosmacēt! Izbijies, 
šausmu pārņemts ,  Koklauzis piepūta vaigus  un pēdējiem spēkiem 
centās  izrauties no gūsta.  Divus trīs kociņus izgāza,  če trus piecus 
nolauza ,  taču a tsi tās  pret s imtiem citu, zaudēja l īdzsvaru un, zaļo 
asmeņu caururbts,  nog āz ās  zemē. Ierēcās,  iesmilks tējās  un — ap
klusa.  Virs viņa sakļāvās  priežu j aunaud zes  vilnis.



— Uzvara!  Uzvaraāā!  — Ērgļa  balss a izskanēja pa visu mežu.
— Ienaidnieks  ir uzveikts,  p ienaglots  pie zemes! Klausieties 
visi šī nelieša priekšnāves  nopūtas! Klausieties,  sabiedrotie,  jo ta 
ir jūsu  uzvara! Tie bi jāt  jūs,  kas  iesēja j auno  audzi  un s aga tavo ja  
s lazdu .vējam. Tāpēc es, Ērglis,  jum s  lieku pie sirds: negrauj iet  
savu savienību! Sējiet mežu! Sargie t  to no vēja un citiem ne- 
draugiem! Bet kr i tušaj iem — slava!

— Slava,  s lavaā! — dziedāja meža putni.
— Slava,  slavaā! — piebalsoja ari dzīvnieki, un pāri mežam 

pacēlās  uzvaras  dziesma par  godu Priedei:
Slava  Priedei, Priedei lai slava!
Cilvēki, nevēziet cirvjus savus!
Labāk sargājie t mūsu slāvus!
Domājiet, ļaudis, par godu savu!



ČĀRLZS  ROBERTSS,

kanādiešu rakstnieks

G U D R A I S  B A R V E D I S

Vējš, kas  t rakoja Kopermainas  briesmīgajos,  tuk
snes īgajos  plašumos,  dzina smalko,  sal to un durs tīgi  aso snieg
pārslu biezos mākoņus .  Cilvēks un dzīvnieks s tāvēja  nekustē
damies  un raudzī j ās  viens uz otru caur blīvo, balto puteņa  autu.  
Zvēra skat iens  pauda izbrīnu, kurā bija gan ziņkāre,  gan bailes. 
Zvērs vēl nekad savā mūžā  nebija redzēj is  tādu taisnu un tievu 
radī jumu.  Tas  sa ju ta  kaut  kādas  briesmas,  tomēr nevarē ja  pakus 
tēties no vietas.

Toties cilvēka skat ienā nebija ne izbrīna,  ne ziņkāres,  ne baiļu. 
Viņš  z ināja  — melnais,  sm agai s  dzīvnieks, kas  s tāv  viņa priekšā, 
ir mošus  bifelis. Sākum ā viņš gribēja paķert  šauteni  un izšaut,  
pi rms zvērs būs paguvis  nozust sn iegpārs lu  virpuļos.  Tomēr 
piedzīvojuša mednieka skat iens  v iņam lika sapras t ,  ka vērsis j au  
vecs, bet tāda  gaļa v iņam nebi ja vajadz īga  — sīksta un līdz ne la 
bumam  smaržojoša  pēc mošus.  Viņam labāk gar šoja  j a u n a s  
mošus teles gaļa,  kas  bija maiga  un sul īga kā kar ibu (savvaļas 
ziemeļbriežu) gaļa.  Turklāt  v iņam  arī nekur nebi ja jās teidzas.  
Viņš zināja,  ka ganāmpulks  a t rodas  netālu un uzturēsies šai a p 
vidū līdz t am  laikam, kamēr  kāds  to neaizbiedēs. Mošus  vērši 
nekad neklaiņo vienatnē.

Vīrs  bija mednieks un gāja  lejup pa upi uz tās  grīvu,  kur 
a t r a d ās  Hudzonas  līča kompāni jas  postenis.  Pēdējās  dienās  viņš 
nebi ja sas tapis  nevienu ziemeļbriedi,  un viņa pār t ikas  krā jumi  
bija izsīkuši. Viņš nolēma pamedī t,  lai vēlāk nebūtu jābadojas .  
Taču vī ram nelaimējās .  Karibu nozušana bija skārusi  arī citus 
dzīvniekus.  P a t  vilki cieta badu. Ļoti iespējams,  ka vainu par  to 
aiz savas  ļaunās  un mežonīgās  iedabas  tie uzvēla cilvēkam. Cenz
damies  atriebties,  p irms dažām nedēļām tie bija saplosī juši  visus 
viņa suņus.  Un t ag ad  medniekam pašam vajadzē ja  vilkt savas  
ragavas .

Kad vēt ra uz brīdi noklusa,  cilvēks pam an ī j a  nelielu ieleju ne
tālu no upes, pa kuras  gultni  viņš gāja.  Viņš zināja,  ka tā lāk  
sāksies pasīku priedīšu biezoknis, kurā  būs iespējams paglābties  
no vēja.  Tāpa t  vīrs zināja,  ka tur  viņš  a t radīs  sausu malku u g u n s 



kuram.  Tur viņš nogaidīs,  kamēr pāries vētra,  un pēc tam dosies 
meklēt mošus  bifeļu ganāmpulku.  Kādu bridi viņš vēl raudzī jās  
uz melno bifeli, pēc tam nogr iezās  sāņus  un devās uz s īkajām 
priedītēm pieaugušo ieleju, jop rojām vi lkdams sev līdzi smagi  
p iekrautās  ragavas .

Melnais bifelis skaļi  nosprauslojās  un paspēra dažus  soļus 
uz priekšu. Dīvainais  radī jums klusēdams a t tā l inā jās  — tā t ad  no 
viņa  bija nobijies. Taču bēgošs ienaidnieks vienmēr jāvajā .  Bet 
kas  tas  par  garu  un tumšu priekšmetu,  kas  slīd pa nepaz īs tam ā 
radī juma pēdām? Tas ir briesmīgs un noslēpumains .  Bifelis ap
s tājās ,  pakus t ināj a  galvu,  nosprauslo jās  vēl skaļāk  un a tkāpās  
t ikpat  daudz soļu atpakaļ ,  cik p irms tam bija pavirzījies uz 
priekšu. Varbūt  sap rā t īgāk  būtu nepievērst  uzmanību? Pēc maza 
šaubu brīža bifelis pagr iezās  atpakaļ ,  pacēla smago,  pinkaino 
galvu,  paost īja gaisu,  vērīgi ieklausījās,  tad devās pie sava  n e 
lielā ganāmpulka ,  kas gulē ja  sniegā un ar  baudu gremoja,  ne
likdamies ne zinis par  polāro sniega vētru, kas  t rakoja v isapkār t .

Melnais bifelis skaļi nosprauslojās  un paspēra  dažus  soļus 
Tā ga ru ms  no purna  līdz astei  nesasniedz sešas pēdas,  plecu 
augs tums  nav lielāks par  t rim pēdām.  Taču tā izskats liecina par 
spēku, ko apskaustu  pat mamuts .  Bifeli v iscaur klāj gara,  tumša 
vilna, kas  sniedzas gandr īz  līdz kāju nagiem.  Viņa lielā galva,  ko 
ietvēra pinkainas  krēpes, bija ro tā ta  ar  īsiem, sirpjveidīgi izliek
tiem, asiem un cīņai pilnīgi noder īgiem ragiem.  Ragus  bifelis 
vienmēr turē ja  noliektus uz leju, būdams gatavs  jebkuru brīdi 
a i zs a rg āt  savu ganāmpulku.

Sajā  ganā mpu lkā  bija d ivpadsmit  vai piecpadsmit  govju, 
t ikpat  spēcīgas  kā bullis, daži jaunie bifeļi un ducis teļu. Kad 
vējš kļuva rāmāks ,  varē ja  saskat ī t  ganāmpulku.  Bet pēc maza brī 
ža tas atkal  nozuda t rakojošās  viesuļvēt ras  mākoņos.  Govis g u 
lēja. S ta igāj a  tikai melnais  bullis.  Tas  uzmanīgi raudzī jās  apkārt .  
Pēkšņi  bullis pacēla galvu,  nāsis  iepletās, viņš ievilka ta jā s  gaisu,  
acīs iezibējās n iknums un sa t raukums.  Pēc brīža viņš  piecirta 
kāju un izdvesa aprau tu  skaņu,  kaut  ko vidēju s tarp  blējienu un 
māvienu.

Buļ ļa s ignālu  ganāmpulks  sapra ta  uzreiz. Vienā mirklī  viss 
ganāmpulks  piecēlās kājās  un sakā r to jās  aplī. Teļi bez ceremo
ni jām tika iespiesti apļa centrā.  Tur tie saspiedās  kopā, uzl ik
dami  purnu cits ci tam uz pleciem un raudzīdamies  uz priekšu ar 
savām  maigajām,  izbaiļu p i lnajām acīm. Apļa ārma lu  veidoja 
drūmas,  uz zemi noliektas galvas ,  nikni skatieni un asi ragi.

Visi, pat  teļi zināja,  kāpēc vecais bifelis tik pēkšņi sacēlis 
t rauksmi .  P a g ā j a  daži  mokoši saspr ingt i  mirkļi,  bet nekas  nebija 
manāms.  Beidzot sniegpārslu mākoņos iezīmējās vārgas ,  s trauj i



joņojošas  ēnas,  kas  klusi tuvojās  ganāmpulkam.  Ēn as  nikni tu
vojās.  Taču nolaisto galvu un ragu  r inda nepakustējās .  Vilki, 
sava barveža aprau to  rūcienu brīdināti ,  kāpās  atpakaļ ,  laikā iz
vai r īdamies no briesmīgi nokait inā tā  vecā bifeļa uzbrukuma.  Atkā
pušies tie sakā r to jās  vienā rindā un joņoja apkā r t  aplim, ar savām 
piemiegtajām,  ciets irdīgajām, za ļg a n a jām  acīm raudzīdamies  uz 
melnā buļja purnu,  kas  neatla idīgi  vēr sās  pret tiem. Vilki va i rā k 
kār t  apskrē ja  apkā r t  asajiem kavēkļiem, vai rākkār t  a tkāpās  un



par  j aunu  devās triecienā, cerēdami  kaut  kur a t r as t  vāji  aizsar- 
ga tu  vietu. Vilki cerēja,  ka viena vai ot ra  bai līga j au n a  govs, no 
viņu uzbrukuma izbijusies,  at rausies  kādu soli atpakaļ ,  tādējādi  
radot  spraugu.  Taču visā ganāmpul kā  nebi ja nevienas bifeļu m ā 
tītes, kas izdarī tu tādu pašnāvību.  Ar sniegu apsn igušās  un uz 
leju nolais tās ga lvas  s tāvēja  nesat r icināmi .  Un vilki, kuri bija 
veseli septiņi ,  sapulcējās  barā netālu no nepieejamā laupī juma un 
acīmredzot  par  kaut  ko apspr iedas.  Divi tupēja  uz pakaļkājām,  
mēles izkāruši,  un  raudzī jās  uz asaj iem šķēršļiem, citi vai nu 
s tāvēja,  sabāzuši  pu rnus  kopā, vai arī  nemier īgi  skraidī ja šurpu 
turpu.  Viņi, protams,  ar  savām g a ra jām  kājām un muskuļa i 
naj iem gurniem varē ja at ļaut ies  milzu lēcienus — pārlēkt  pār 
a i zsardzības  līniju un ielauzties apļa centrā,  kur a t ra dās  bezpa
līdzīgie teļi. Taču vilki zināja,  ko dos tāds  lēciens: ganāmpu lks  
tūdaļ  pagriezīsies pret  viņiem, un akla n iknuma pārņemtie  bifeļi 
tos sabradās .  Un vilki nevarē ja  vien izšķirties, ko darīt ,  ga id ī 
dami  kādu zīmi no sava barveža.

Cilvēks pa to laiku bija a t radis  ieleju un paslēpies pundur- 
priedītēs.  Sniegs tur  bija dziļš un čagans .  Izmeklējis  koku biezoknī 
piemērotu vielu, mednieks to noblietēja ar  slēpēm un no saus iem 
zariem steidzīgi iekūra ugunskuru.  Tur, vi rs viņa,  virs zemo priežu 
galotnēm,  nevaldāmi  t rakoja vētra.  Taču sn iegpārs las  bija pārāk 
vieglas un mazas ,  lai spētu nodzēst  uguni.  Pēc brīža ugun skurs  
jau  dega gai šās  l iesmās un tikai reizumis iešņācās,  kad ta jā  ieli
doja sniegpārs las .

Salas ī j i s  lielu klēpi zaru,  vī rs nolika to l īdzās ugunskuram.  
Pēc tam viņš pārklā jā  par celmiem dažas kar ibu ādas,  ierīkodams 
slīpu pajumu. Tad uz ā tru roku viņš pagatavo ja  pernikana un 
saus iņu viru, garš īg i  paēda un,  nosēdies pie ugun skura  ar  m u 
guru pret  ragavām,  aizsmēķēja pīpi un  sāka gaidīt .  Bet gaidīt  
viņš pra ta  kā indiānis.  Medniekam pernikana vira bija apnikusi,  
v iņam kārojās  svaigas  gaļas.

Vētra varēja turpināt ies  līdz bezgalībai,  bet doties medībās  
tādā  laikā nebija nekādas  jēgas .  Taču cilvēkam nebija ar ī  ne no 
kā jābaidās ,  jo bija j au  pa g ā ju ša s  trī s nedēļas kopš tā brīža, kad 
viņš  redzēja vilkus, kuri apēda viņa suņus.  Turklā t  viņš  zināja,  
ka vilki devušies meklēt  pazudušos  ziemeļbriežus. Ci lvēkam arī 
trūka,  ko darīt .  Viņam bija silti, un viņš bija labi paēdis.  Simt 
jūdžu vai apm ēr am  simt jūdžu a t tā lumā a t rodas  kompāni jas  pos
tenis, tur  viņš sas t aps  cilvēkus. P a r  to viņš priecājās  jau  iepriekš. 
Varbū t  šovakar  pat, varbū t  rīt v iņam laimēsies nošaut  jaunu, 
t reknu govi. Cilvēks pārsedza  pāri no ād ām  šūlo segu un g a t a 
vojās  gulēšanai ,  bū dam s pārliecināts,  ka ieradums viņam liks 
pamosties  tieši tajā brīdī, kad ugunskurs  sāks dzist.



Cilvēks gulēja,  bet vēt ra pār  viņa pas lēptuvi  t rakoja ar  ag rāko 
Spēku, ap bē rdama ar sīkām,  saus ām sniegpār s lām zemu noliektās,  

p inkainās  dzīvnieku galvas .  Reizi pa reizei kāds  mi lzīgs  pu rns  
nopur ināja  sniegu un atkal  kļuva melns  un draudīgs .  Buļļi un 
rov is  ar  to pašu nesat r ic ināmo piesardzību vērsa savas  n iknās  
a cis un ra g u s  uz to pusi, kur a t r a d ās  savas  neveiksmes pieviltie 
ienaidnieki.

Mednieks diemžēl bija nepareizos ieskatos par  vilku rīcību. 
j a  vīrs būtu zinājis,  ka vilki visu laiku viņam uzmanīg i  sekojuši  
jau  kopš brīža, kad viņš  a ts t ā ja  savu būdiņu,  viņš būtu rīkojies 
pavisam citādi. Vilki cilvēku labi pazina  un no viņa  baidī jās.  Tie 
vēl nebija pa ī s tam izsalkuši,  un tiem t rūka vī ri šķības medniekam 
uzbrukt atklāti.

Vilki baidī jās  no viņa skat iena,  no viņa skaļās,  va ldo n īgās  
balss.  Tos biedēja viņa draud īgā  un dīvainā smaka.  Tos baidīja 
cilvēka noslēpumainais  spēks, tas  v iņus nemanāmi  pārs te idza.  
Vilkiem daudz labāk būtu gribējies skriet pa kar ibu pēdām nekā 
sekot v ientuļam medniekam.  Taču tukšais  vēders  ir nepielūdzams 
valdnieks,  un  vilkiem neatl ika nekas cits kā pēc iespējas drīzāk 
apmie r inā t  tā prasības.  Turklāt  vilki zināja,  ka, ejot pa ceļu, kur 
gāj is  cilvēks, vienmēr var  kaut ko a t ras t ,  jo cilvēks nekad n e 
apēd visu, ko viņš  ir nogal ināj is.

Kad mednieka pēdas vilkus noveda pie bifeļiem, vilki kļuva 
ļoti priecīgi. Taču ganā mpu lks  izrādī jās  tik uzmanīgs  un liels, ka 
uzbrukt  tam nebija iespējams. Neveiksme vilkus padar ī ja  vai 
t rakus.  Neiegūstamā laupī juma tuvums tiem iedvesa neprā t īgu 
niknumu.  Vilkiem sāka pietrūkt pacietības. Tie sadrūzm ējās  pulī 
un,  gluži kā pā tag a s  cirt ienu dzīti, drā zās  tieši virsū uz zemu no 
laistaj iem ragiem.  P re t  tādu triecienu bija grūt i  noturēties,  un 
likās, ka pat  v isdrošākajiem būs jāpadodas .

Taču vilku izvēlētā uzbrukuma vieta izrādījās  par  visstiprāko.  
To sa r g ā ja  vecais,  gud ra is  bifelis.

Abas  melnās,  p inkainās  galvas ,  kas  a t ra dās  abpus  vecajam 
bifelim, skali elpoja un skaļi spraus loja ,  taču neviena no tām ne
pakustējās .  Un uzbrukums cieta neveiksmi. Vilku barvedis at- 
kāpās .  Vilki, tam sekodami,  izklīda un aps tā j ā s  netā lu  no g a n ā m 
pulka. Kad pēdējais vilks skrēja ga r ām  vecajam bullim, tas  p a 
spēra soli uz priekšu un, izgrūdis no apļa savu galvu,  iedūra 
zvēram ar  ī saj iem un asa jiem ragiem.  Vilks iekaucās.  Bifelis bija 
iedūris sava  ienaidnieka  gaļ īgaj ā  ciskā. Taču pak laus īdams  sava 
bara dzelzs disciplīnai,  vilks ne uz brīdi neapstā jās .  Bet visur 
sniegā aiz viņa palika spi lgtas ,  sa rkanas  as ins  pēdas.

G anāmpu lks  gaidī ja j aunu uzbrukumu. Taču vilki pēkšņi no
zuda vi rpuļojošajos  sniega mākoņos.  Bifeļu acis uzmanīgi  ielū



kojās mig la ina jā  tālē. Un neko tie nevarē ja  saskatī t ,  vienīgi ne
pār t r auk tu  sniegpārslu l idojumu. Visapkār t  bija dzi rdamas tikai 
vēja gaudas ,  ganā mpul ka  spraus lošana un kāju dipoņa.  Laiks 
ritēja,  bet ganāmpulks ,  bīdamies  no kāda s  viltības,  joprojām n e 
kustējās  no vietas.  Beidzot vecais,  melnais  bullis pacēla galvu,  
paostī ja  gaisu  un izgāja uz priekšu. Aplis pam azām  izjuka. Bifeji 
sabīdī ja muļķīgos  teļus vienkopus un s as tā j ā s  ciešā pulkā. Pēc 
tam tie aizjoņoja uz z iemeļaustrumiem,  uz tālaj iem pakalniem.

Pa to laiku vilku bars,  ko neveiksme bija padar ī jusi  nep rā t īgu,  
nolēma doties pa cilvēka pēdām.  Plēsoņas  bija aizmirsuši  p iesar
dzību. Tie skrēja ātri un bez t rokšņa.  Viņu acis za lgoja ar vēsu 
spīdumu, bet a t vēr ta j ās  mutēs  rēgojās  gari,  balti ilkņi. Aizskrējuši  
līdz ielejai, vilki metās  vēja p a sa rg ā ta jā  zemo priedīšu biezoknī.

Zem zvērādu segas  guļošais cilvēks pēkšņi redzēja briesmīgu 
sapni.  Skaļi iekliegdamies,  viņš  pamodās  un ieraudzī ja,  ka neguļ,  
bet s tāv uz viena ceļa un kā neprā t īgs  cīnās par savu dzīvību. 
Viņš saju ta ,  ka ar  abām rokām ir ieķēries kaklā kādam milz īgam,  
spalvainam dzīvniekam, kura ilkņi šņakstē ja  vienas collas a t t ā 
lumā no viņa sejas.  Zvēra kar s tā  un smac īgā  elpa pareģoja  cil
vēkam nāvi.  Ar mi lzīgu spēku viņš aizsvieda vienu ienaidnieku,  
bet ta jā  pašā brīdī  saju ta ,  ka no mugu rpuses  v iņam u zg āžas  kāds  
cits. Cilvēkam likās, ka v iņam uzdrāzies  vesels vilnis kaut  kādu 
pinkainu,  milzīgu,  ne pā rv a ram u  radījumu.  Cilvēks nesa juta  ne
kādu sāpju,  t ikai  miglaini  sap ra ta ,  ka viņa ķermenī  ieurbjas  asi 
zobi. Viņš cīnījās kaut  kādā pusmiegā,  paklaus īdams inst inktam, 
bet ne prā tam.  Pēc maza brīža lielu, pelēku zvēru bars,  nikni 
rūkdams,  plosīja sniegā guļošo, tumšo un nekust īgo ķermeni.

* * #
Kad krava,  kas  a t r a d ās  ragavās ,  bija saplos īta un izmētāta 

pa as inīm slacīto sniegu,  p lēsoņas  steidzīgi a t t ā l inā j ās  no u g u n s 
kura,  kas  tiem ļoti nepatika.  Uzvara  pār  cilvēku vi lkus bija p ad a 
rījusi desmitreiz bīstamākus .  Bet ko gan  nozīmē viens mednieks  
un neliels sausa  pemikana mais s  izsalkušiem zvēriem! No jau na 
sapulcējušies barā,  tie metās  ārā  no priedī tēm prēri jas  k la jumā 
un, vēja dzīti, atkal  joņoja pa bifeļu pēdām.

Bifeļi vi rzī jās  uz priekšu diezgan ātri,  tomēr nebija paguvuši  
tālu aiziet. Pēkšņi melnais  bullis,  neskaidr i  no jauzda ms  briesmas ,  
skaļi  iesprauslādamies,  apturē ja  savu ganāmpulku.  Vai nu smaka,  
vai  kāda skaņa  bulli bija br īd inājus i  par  ienaidnieka tuvošanos  — 
nav zināms.  Melnais  bullis sacēla t rauksmi  un sakār to ja  savu 
ganāmpu lku  aplī. Kad virpuļojošajos sniega mākoņos a tskanēja  
auļojošo vilku kāju dipoņa,  bifeļi jau  bija sagatavojuš ies  a izsa r
dzībai.



Plēsoņas  iedrāzās  tieši sp ra ugā ,  kas vēl bija palikusi  g a n ā m 
pulka a izmugurē ,  un, zobus šņakst inādami ,  centās  iebiedēt bu| |us.  
ļaunajam bifelim, kas tikko bija pagriezies,  lai sagaidī tu  uzbru 
kumu, vilki ieķērās sānos,  un tas  ar  pārkostu  kaklu tika no
triekts. Divi vilki uzklupa j auna i  govij.  Viens uzbruka no sāniem,  
«n īzdamies  tai iekosties pašā m a igāka jā  vietā, bet ot rs uzlēca 
govij uz mugu ras ,  pūlēdamies  cauri  biezajām krēpēm pārkost  
skaustu.  Baiļu pārņemtā  govs metās  uz apļa centru,  kur s tāvēja  
teļi, un tādējādi pašķī ra  ceļu v isam vilku baram.

N epagāja  ne mirklis,  vairāki negant i  maujoši  buļļi t ika no
gāzt i  sniegā.  Vilki, kas pi rms nei lga  laika bija nogaršojuš i  si l tas 
;isinis un apreibuši  no savas  uzva ras  pār  cilvēku, dega nogal i 
n ā š a n a s  alkās.  Vilkiem izdevās pāršķir t  ganāmpulku ,  un šķita,  
ka viņu uzvara  ir nodroš ināta .

Taču vilki bija a izmirsuš i  neuzva ramo  vecā bifeļa, g a n ā m 
pulka gu dr ā  barveža,  varonību.  Ganāmpulks  akli uzt icējās savam 
barvedim un izturē jās mierīgi,  neizkl īzdams uz v isām pusēm. 
Pr iekšējās r indas ātri  pagr iezās ar  purniem pret vilkiem. Tajā 
p a šā  laikā melnais  bullis un divas t raki  saniknotas  govis,  kas  
bija nobaidī jušās  par  saviem teļiem, t r i jatā,  gluži kā mūru d r a 
gā jamie  baļķi, uzdrāzās  vilkiem no aizmugures.  Aplis no j au na 
sas lēdzās ,  un vilki izrādī jās ielenkti.

P lēsoņas  sap ra ta ,  kas noticis. Divi vilki pagr iezās  un no abām 
pusēm uzklupa vecajam bifelim. Taču viņiem t rūka vietas,  lai 
pienācīgi ieskrietos. Zemu noliecis galvu,  bullis metās  tiem vi r
sū. Kaut  arī  zvēru ilkņi ieurbās vecajam bifelim plecā, dzi ļākas  
brūces  iecirst tiem neizdevās.  Uzbrukuma saniknots,  bifelis ne
sa ju ta  pat  sāpju.  Pēc  brīža vilki bija nogāzti  zemē, sa t rauk to  
govju sabadīt i  un samīdīti .  Bet melnais  bullis ietriecās kaut iņa  
jūklī,  kas nor is inājās  pašā  apļa vidū.

Viss sajuka.  Vilki bija uzvarēt i  un nogāzti  no kājām kopā 
ar  mirušajiem vai mirs tošaj iem teļiem.

Vilku barvedis ar diviem spēcīgākaj iem vilkiem pārlēca pār  
p l a ta j ām  buļļu m u g u rām  un aizbēga.  Pārēj ie vilki bija nogal ināt i .  
Bet bifeļi jop rojām sprausloja  un mīdījās.  P a m azā m  melna jam  
bul l im izdevās savu ganāmpu lku nomierināt .  Viņš nos tā jās  priekš
g a lā  un devās  uz ziemeļaustrumiem.  Viss ganāmpulks  sekoja tam.  
ievainot ie bifeļi vilkās nopakaļ,  klibodami un klupdami  uz kat ra  
soļa.  Tikai trīs govis,  neprāt īgi  bol īdamas acis, palika s tāvam un 
raud zī j ās  uz sakropļotaj iem beigtaj iem teļiem, kuri gulēja as in īm 
s lac ī ta jā  sniegā.  Taču ar ī  tās  pēc brīža, žēli m audam as ,  pu r in ā 
d a m a s  pinkainās  galvas ,  mēmā tuksneša  k lusuma un mirušo teļu 
iebiedētas,  devās projām pa ganā mpulka  pēdām.



KURTS VONEGŪTS, 

amerikāņu rakstnieks

MELI

P av asa r i s  bija tikko sācies. A izgājušās  ziemas 
s ar mas  bārks t i s  vāra jos  saules  s taros  šķita pavisam pelēcīgas.  
Vītoli bija ietinušies kuplo spurdžu ze lta inajā  dūmakā.  M elns  
rolsroiss t raucās  no Ņujorkas  pa Konekt ikutas  šoseju. Pie s tūres  
sēdēja melnais  šoferis — Bens Bārklijs.

— Nevajag  pār sniegt  ā trumu,  Ben! — ārs ts  Rimenzels aiz
rādīja.  — Lai arī  cik bezjēdzīgi  liekas daži ā t rum u ierobežojumi,  
tie tomēr jāievēro. Nav ko steigties — laika mum s  ir pietiekami.

Bens at laida gāzes  pedāli.
— P a v as a r ī  m aš īna  it kā pati drāž  uz priekšu, — viņš  p a 

skaidroja.
— Nu tad  nedodiet  tai vaļu,  labi? — ārs ts  sacīja.
— Klausos,  ser,  — Bens noteica un, vērsdamies  pie ārs ta  dēla 

El i jas  Rimenzela,  t r ī spadsmit  gadus  vecā puisēna,  kas  sēdēja 
v iņam blakus, klusāk piebilda: — Ne tikai cilvēki un zvēri prie
cā jās  pavasarī .  P a t  m aš īnas  kļūst  negudras .

— Aha, — Elija noteica.
— Visi priecājas,  — Bens turpināja .  — Tu pats taču arī prie

cājies, vai ne?
— Skaidrs ,  ka priecājos,  — El ija bēdīgs  piekrita.
— Kā gan  citādi? Tu taču brauc uz tik br īnumjauku sk o lu ,— 

Bens  sacīja.
Sī br īnumjaukā skola bija Vai thi las  zēnu skola,  privāta m ā 

cību iestāde Nortmārs tonā M asačūset sas  š tatā.  Turp  arī devās  rols 
roiss. El i jam vajadzēja  tapt  ieskai tī tam to audzēkņu saraks tos ,  
kas  ķersies pie mācībām rudenī,  bet viņa tēvam,  1939. gada absol 
ventam, bija j āb ūt  klāt  skolas aizbi ldņu padomes sēdē.

— Puisēns  gan  diez ko nepriecājas,  dakter,  — Bens aikal ieru
nājās .  Tas  nebija teikts nopietni.  Tas  izklausī jās drīzāk pēc p av a 
sar īgas  tērgāšanas .

— Kas noticis, Eli ja? — ār s ts  izklaidīgi jau tā ja .  Viņa u z m a 
nību saist īja  rasējumi  ar t r ī sdesmit  i stabu piebūvi pie El i jas  Ri
menzela Atceres dor tuāra ,  kas  tā tika nosaukts  viņa vecvecvec- 
tēvam par  godu. Ārsts Rimenzels bija izklājis ra sē jumus  uz atvā-



/ a inās  riekstkoka pults,  kas  bija ierīkota priekšējā sēdekļa m u 
gurā .  Viņš bija drukns  majes tā t i ska  izskata cilvēks, ārsts,  kas 
s irdzējus  dziedināja tālab,  lai remdētu viņu ciešanas,  jo bija 
d/.imis bag ā tā ks  neka persiešu šahs.

— Vai tevi kas sa l rauc?  — viņš j au t ā j a  El ijam,  n ea t r au d am s  
skat ienu no rasējumiem.

— Nekas,  — Elija noteica.
Apburošā Elijas māte  Silvija sēdēja ār s tam blakus  un lasīja 

Vai thi las  skolas prospektu.
— Bijusi  es tavā vieta, — viņa sacīja El ijam,  — es nezinātu 

:iiz sa jūsmas ,  kur dēties. T agad  taču sāksies četri tava mūža la- 
bakie gadi.

— Aha, — Elija piekrita.
Viņš  nepagr iezās  uz mātes  pusi, ļaudams viņai sarunāt ies  ar 

savu pakausi,  ka s taņb rūnu ,  cietu matu  ērkuli virs s t ingrās ,  bal tās  
apkaklī tes.

— Diez cik Rimenzelu Vaithi lā mācīj ies? — Silvija interesējās.
— Tikpat  labi varē tu  jau tā t ,  cik miroņu ir kapsētā,  — ārs ts  

piezīmēja un tad pats  atbi ldēja gan uz šo veclaiku joku,  gan reizē 
ar ī  uz Silvi jas jau tā jum u:  — Visi bez izņēmuma.

— Ja  visus Rimenzelus,  kas  mācī jušies Vaithi lā,  sanumurētu ,  
nez kurš  nu m urs  būtu El ijam? Redzi,  to es gribētu zināt,  — Sil 
vija paskaidroja .

Šis j au tā jum s  aizdeva ār s tam Rimenzelam vieglas dusmas.  
Tas  neizklaus ījās  pēc labā toņa.

— Tā nav pieņemts skai tī t ,  — viņš noteica.
— Nu kaut  vai aptuveni ,  — sieva neatlaidās.
— Lai noteiktu io kaut  vai aptuveni ,  — viņš sacīja,  — v a ja 

dzētu celt augš ā  visus arhīvus,  ieskaitot pat  as toņpadsmitā  g a d 
s imta pēdējos gadu desmitus.  Un iepriekš būtu jānolemj ,  vai par  
Rimenzel iem uzskatī t  arī  Šofīldus un Heilijus,  un Maklelanus.

— Tad saskait i ,  lūdzu, tikai tos, — Silvija sacīja,  — kurus  
s au ca  par  Rimenzeliem.

— N u . . .  — Ārsts paraus t ī ja  plecus, rasējumi  iečaukstējās.
— Droši  vien kadi t rī sdesmit  cilvēki būs.

— Tatad  El ijas num urs  ir t r ī sdesmit  pirmais,  — Silvija no
priecājās.  — Dārgumiņ,  tu esi numurs  t rī sdesmit  viens, — viņa 
pavēst ī ja  k a s taņb rūna jam  pakausim.

Ārs ts  Rimenzels atkal  čaukst inā ja  rasējumus.
— Es negribētu,  ka viņš  tur  runā tu  v i sādas  muļķības,  piemē

ram,  tādas,  ka viņš ir num urs  t rī sdesmit  viens, — ārs ts  paziņoja.
— El ija neko tamlīdzīgu nedarīs,  — Silvija sacīja.
Šai enerģiskaja i ,  godkār īga ja i  sievietei pašai  savas  m an ta s  

nebi ja,  un, kaut  gan ar  ārs tu  viņa apprecējās  p irms sešpadsmit



gadiem,  viņu aizvien vēl paga la m  interesēja un sa jūsmināja  veco, 
bagā to  dzimtu ieražas.

— Es jau tā j u  to tikai aiz ziņkāres,  bet ne jau  tāpēc, lai El ija 
velak stāst ītu,  kads  ir viņa numurs ;  es noteikti  iegriezīšos arhīvā 
un dabūšu zināt  v iņa numuru,  — Silvija paziņoja.  — Un izdar īšu 
to, kamēr tu apspriedīsies un Elija kār tos  uzņemšanas  formali 
tātes.

— Jauki,  — ārs ts  noteica. — Izdari  gan  to.
— Un izdar īšu arī. M anuprāt ,  tas  ir ļoti interesant i,  lai gan 

tev tā neliekas.
Silvija gaidī ja  atbildi,  kuru tomēr nesagaidī ja .  Viņai varen 

pat ika  saķe rš anās  ar  vīru, ja  par  ieganstu t ām  bija pi lnīga sava l 
dība no viņa puses  un pilnīga nesavaldība  no viņas puses,  un 
t ā d ā s  reizēs ar  lielu prieku viņa paras t i  pēdīgi pavēstī ja:  «Es 
droši vien sirdī  esmu vienkārša provinces mei tene un palikšu tāda  
mūžīgi ,  tā ka tev nekas cits neatl iks  kā pierast  pie tā.»

Taču ārs ts  Rimenzels nejuta  vēlēšanos  nodoties šai rotaļai .  
P iebūves  rasējumi  interesēja viņu daudz vairāk.

— Bet vai j au n a j ā s  guļamtelpās  kamīni  būs? — j au tā ja  Sil
vija,  atcerējusies,  ka v isvecākajā ēkas spā rnā  bija sag labājuš ies  
br īnumjauki  kamīni.

— Tādā gadī jumā būves izmaksas  divkāršotos,  — ārs ts  pa
skaidroja.

— Es gribētu,  ja iespējams,  lai Eli ja dabūtu  gu ļamis tabu ar  
kamīnu.

— Tādās  i s tabās  dzīvo vecāko klašu audzēkņi.
— Es domāju,  ka var  a t ra s t  kādu izeju . . .
— P a r  kādu «izeju» tu īsti runā?  — apvaicājās  v iņas  vīrs.

— Vai tu domā,  ka man  vajadzētu  pieprasīt ,  lai El i jam piešķir 
i s tabu ar  kamīnu?

— Nevis p i e p ra s ī t . . .  — Silvija iesāka.
— Bet uzstāj īgi  lūgt?
— Varbūt  sirdī  es esmu vienkārša provinces meitene,  — Sil

vija turpināja ,  — taču es šķi rstu šo prospektu un redzu visas šīs 
ēkas,  kas  no sauktas  Rimenzelu vā rdā  viņiem pa r  godu, bet, kad 
iemetu acis pēdējā lappusē un redzu,  cik s imtu tūkstošu dolāru 
Rimenzeli  ziedojuši s t ipendi jām,  neviļus iedomāju,  ka cilvēkiem, 
kas  saucas  Rimenzeli,  ir t iesības uz mazī t iņām  privilēģijām.

— Es gribu tevi pavisam noteikti  brīdināt ,  — ārs ts  Rimen
zels sacīja,  — ka nekādas  privilēģijas,  nekādu žēlošanu El i jam 
tu nelūgsi.  Itin neko!

— Bet es arī  negras ī jos  to darīt ,  — Silvija teica. — Kāpēc tu 
al laž gaidi ,  ka es kat rā  ziņā nostādīšu tevi neērtā stāvoklī?



— Nepavisam arī  ne, — viņš iebilda.
— Es taču drīkstu domāt  to, ko gribu?
— Ja  tas tev ir tik nepieciešams . . .
— Jā,  nepieciešams, — nelabojamā Silvija atbi ldēja un ieinte

resēta noliecās pār rasējumiem.  — Vai tev liekas — viņiem šīs 
is tabas patiks?

— Kādiem «viņiem»?
— Afrikāņiem, — viņa paskaidroja ,  _ dom ādam a t rī sdesmit  

zēnus, kas  bija ieradušies  no daž ādām  Āfrikas vals t īm un pēc 
valsts depar tam enta  lūguma nupat  uzņemti Vaithilā.  Tāpēc arī  
tika pap laš ināts  guļamkorpuss.

— Sīs i stabas  nemaz nav paredzētas  tikai viņiem, — ārs ts  
Rimenzels sacīja.  — Viņi nedzīvos nošķirti.

— A! — Silvija iegrima domās,  tad  piebilda: — Bet vai nevar  
gadī ties tā, ka El i jam ar kādu no viņiem būs j ād al a  i staba?

— Jaunatnācēj i  velk lozes, kuram ar kuru būs jādzīvo k o p ā , — 
viņš paskaidroja .  — To visu var izlasīt prospektā.

— Elija! — Silvija uzsauca.
— Ko? — El ija jautā ja .
— Kā ir a r  tevi, vai tev pat iks dzīvot vienā istabā ar  afrikāni?
El ija gurdi  paraus t ī j a  plecus.
— Tas  nav nekas? — Silvija pār jautā ja .
Eli ja atkal  paraus t ī j a  plecus.
— Droši vien nekas,  — Silvija noteica.
— Jo labāk viņam pašam,  — ārs ts  piemetināja.
Rolsroiss panāca  vecu ševrolē, kura  a izmugurējās  durvis dro

š ības  pēc bija sas ietas  ar  veļa'S auklu.  Ārsta Rimenzela skat iens 
pārs līdēja pār  cilvēku, kas sēdēja pie šā r idvana stūres,  un piepeši, 
l īksmi iekliegdamies,  ā r s ts  lika Benam Bārkl i jam braukt  blakus  
ševrolē. Tad viņš pārliecās pār Silviju, nolaida loga stiklu un uz
sauca:

— Tom! Tom!
Sena tn īgo ševrolē vadi ja ārs ta  klasesbiedrs no Vai th ilas  sko

las. Viņš bija apsējis Vai thi las  kaklasai t i  un jautr i  māja  ar  to 
ār s tam sveiciena vietā. Pēc tam viņš norādīja  uz s impāt iska  iz
skata  puišeli,  kas  sēdēja v iņam līdzās,  un ar  lepnu smaidu un 
māj ienu pal idzību lika nopras t ,  ka tas ir viņa dēls, kuru viņš ved 
uz Vaithilu.

Ārs ts  Rimenzels par ād ī j a  uz izspūrušo El i jas pakausi un ar  
s tarojoša  smaid a  pal īdzību paskaidroja,  ka brauc uz to pašu vietu 
tādā  pašā  nolūkā.  Vēja au ru s  pārkl iegdami ,  viņi norunāja  ieturēt  
pusdienas  «Palmā»,  viesnīcā, kuras uzdevums galvenokār t  bija 
apkalpot  Vaithi las  apmeklētājus .



— Bet kāda galu galā ir uzņe mšanas  procedūra? — Silvija 
vaicāja,  kad melnais  rolsroiss šķērsoja Rodai lendas  robežu.

— Nezinu,  — ārs ts  sacīja.  — T ag a d  droši vien tā kļuvusi 
daudz sarežģ ī tāka  ar  v isām šīm anketām, kas  jā izpi lda  četros 
eksemplāros,  ar  perfokartēm,  b i r o k r ā t i e m . . .  Un kur vēl iestāju 
pārbaudī jumi  — arī tie ir jaunievedums.  M an ā  laikā pietika p a 
runā t  ar  direktoru.  Direktors skatī jās  uz reflektantu,  uzdeva tam 
t rī s četrus j au tā jum us  un tad  noteica: «Šis zēns Vaithilai  der.»

— Bet vai viņš  kādreiz teica: «Šis zēns Vaithilai  neder?» — 
Silvija jautā ja .

— Pro tams,  — ārs ts  Rimenzels sacīja.  — Ja  zēns bija galīgs  
cietpauris vai arī  aiz kādiem citiem iemesliem. Noteiktām pras ī 
bām jābūt.  Tā al laž ir bijis un būs. Šie af rikāņu zēni pakļaut i 
tām pašām pras ībām kā pārējie. Viņi nepavisam nav  pieņemti 
tāpēc, ka valsts  depa r tament s  būtu vēlējies parādī t  draudzīgu 
žestu. Mēs j au  pašā sāk um ā pras ī j ām tieši tādu j a u tā ju m a  no
stādni : šiem zēniem visādā ziņā jāa tb i ls t  skolas pras ībām.

— Un vai izrādījies,  ka viņi tām atbilst? — Silvija gribēja 
zināt .

— Domāju,  ka — jā, — ārs ts  Rimenzels atbildēja.  — Cik man 
zināms, viņi visi uzņemti,  un  viņi visi lika tos pašus  pār baud ī 
jumus,  ko Elija.

— Mīlulīt ,  bet vai pārbaudī jumi  bija ļoti grūti? — Silvija j a u 
t ā ja  El ijam.  Tikai nupa t  viņai  iešāvās  prā tā  doma uzdot šādu 
jau tā jumu.

— Ahal — Eli ja noteica.
— Ko? — viņa pār jau tā j a .
— Jā,  — El ija sacīja.
— Priecājos,  ka viņiem ir augs ta s  pras ības,  — viņa paska id

roja un tūdaļ  sap ra ta ,  ka t a s  skan diezgan muļķīgi.  — Nu, pro
tams,  pras ībām jābūt  augstām.  Tieši tāpēc šī skola ir ievērojama.  
Tieši tāpēc tie, kas  iekļūst tajā,  vēlāk taisa  spīdošu kar jeru.

Silvija atkal iegrima prospekta aplūkošanā un atlocīja Z ā 
liena karti  — tā pēc t radīc ijas  tika dēvēta Vai th ilas  teri tori ja.  
Viņa skaļā balsī  lasī ja nosaukumus,  kas  dar īja nemi rs t īgus  Ri- 
menzelu vārdus .  Senforda Rimenzela putnu rezervāts,  Džordža 
Makle lana  Rimenzela sl idotava,  El i jas Rimenzela Atceres dor- 
tuārs.  Pēc tam viņa izteiksmīgi nolas īja augšē jā  kar tes  s tūr ī  
iespiestu pant iņu:

K ad pār zaļo Zālieni 
Klusi vakarkrēsla slid,
Vaithila, ai, mijā Vailhila,
Domājam par tevi vien ikbrīd.



— Nudien,  — Silvija sacīja,  — skolas h imnas  skan šausmīgi,  ja 
tās  tikai nolasa.  Bet, kad es dzirdu zēnu kori saskanīgi  dziedam 
šos vārdus ,  tie kļūst  apbr īnojami  skaisti  un  man  gr ibas  raudāt .

— Hm, — ārs ts  Rimenzels noteica.
— Vai himnu uzraks tī j i s  Rimenzels?
— Nedomāju vis, — ārs ts  Rimenzels sacīja un negaidot pie

bilda: — N ē . . .  Paga idi .  Tā taču ir j au n a  himna.  To uzraks t ī ja  
nevis Rimenzels,  bet Toms Hilers.

— Vai tas  vecajā automašīnā ,  kuru mēs  apdzinām?
— Jā ,  — ārs ts  Rimenzels sacīja.  — To uzraks t ī ja  Toms. Es 

atceros, kā viņš  rakstī ja.
— Un to uzraks t īja  zēns, kas  saņēma pabals tu ,  lai m āc ī to s ,— 

Silvija brīnī jās.  — Manupr āt ,  tas  pat iešām ir jauki.  Viņš  taču 
pabals tu saņēma,  vai ne?

— Viņa tēvs bija v ienkāršs  automehāniķis  Nortmārs tonā.
— Vai dzirdi,  Elija,  kādā  demokrāt iskā skola tu mācīsies? — 

Silvija teica.

Pēc pu ss tundas  Bcns  Bārkl ij s pieturēja rolsroisu pie «Pal 
mas» — neizskat īgas  viesnīcas,  b ijušās  iebraucamās vietas,  kas  
bija divdesmit gadu vecāka par  Amerikas republiku.  Viesnīca 
a t r a d ās  uz  Vaithi las  Zāl iena robežas,  un  pa tās  logiem varēja  
redzēt skolas  jumtus  un smailes,  kas s lējās  virs Senforda Rimen- 
zela putnu rezervāta koptās  smalces.

Bens  Bārkl i js  t ika uz pusotrām s tun dām  atbrīvots,  un viņš 
aizbrauca ,  bet ārs ts  Rimenzels ieveda Silviju un Eliju paz īs tamajā  
zemo griestu,  a lvas  t rauku,  veclaiku pulksteņu,  br īnumjauku koka 
paneļu,  pieklājīgu sulaiņu,  izmeklētu ēdienu un dzērienu valstībā.

Elija,  baiļu izmocīts par  priekšāstāvošo katas trofu,  ar elkoni 
aizķēra augstu  gr īdas  pulksteni,  un tas ievaidējās.

Silvija uz brīdi v iņus a ts tā ja ,  un ārs ts  Rimenzels ar  Eliju 
devās  uz ēdamzāl i.  Uz sliekšņa ar  viņiem kā labiem paziņām s a 
sveicinājās vecākā oficiante.  Viņa veda Rimenzelus  pie galdiņa  
zem port reta,  kurā bija uzgleznots  viens no tiem t rim Vaithi las  
absolventiem, kas  vēlāk bija kļuvuši par  Savienoto Vals tu prezi 
dentiem. Por t r e t s  bija gleznots  eļļā.

Zāle drīz vien pienāca pilna. Pie galdiņiem sēdās  veselas ģi 
menes,  un ka t rā  kā l ikums bija ap mēram tāda  paša  vecuma zēns 
kā Elija.  Gandr īz  ka t ra m  m ug ur ā  bija Vaithi las  svīteris — melns,  
ar  apmali  un uz krūšu kabata s  uzšūtu Vaithi las  zīmogu. Dažiem 
zēniem, t ā p a t  kā El ijam,  vēl nebija tiesību tādu svīteri valkāt ,  un 
par  šādu godu viņi vienīgi varēja  sapņot.

Ārsts pasūt ī ja mar t īni ,  tad  pagr iezās  pret dēlu un sacīja:



— Tava māte  ir pārliecināta,  ka tev šeit p ienākas dažas  privi 
lēģijas.  Es ceru, ka iu tā nedomā.

— Nē, ser, — Elija sacīja.
— Es jus tos  gauži  neērti ,  — ārs ts  Rirnenzels lepni sacīja,

— izdzirdīs,  ka tu izmanto Rimenzcla vārdu,  it kā tas  nozīmētu 
kaut  ko sevišķu.

— Es saprotu ,  — Elija bēdīgs sacīja.
— Tad jau  ir lieliski, — ārs ts  noteica. Viņš  uzskatī ja,  ka par 

to vai rs  nav jārunā .  Ar dažiem paz iņām viņš sasveic inājās ar  
ga lvas  māj ieniem un pār la ida  skat ienu pār  garo  galdu,  kas 
bija klāts pie sienas. Tas acīmredzot domāts  a tbraukušaja i  
vieglat lēt ikas  komandai ,  viņš nosprieda.  P a rā d ī j ā s  Silvija,  un 
viņš, svelpjoši  čukstot,  lika El ijam sap ras t ,  ka pieņemts piecelties, 
ja  ga ldam tuvojas  lēdija.

Silvijai bija mi lzums j aunumu.  Garais  galds,  viņa paziņoja,  
domāts  t rī sdesmit  zēniem 1 1 0  Āfrikas.

— Varu derēt,  ka pa visu laiku, kamēr  eksistē šī viesnīca, šeit 
nav  ēduši tik daudz krāsaino,  — viņa piebilda k lusākā balsī.
— Cik ātri mūsu dienās viss mainās!

— Tev taisnība,  viss m ai nās  ātri,  — ārs ts  Rirnenzels piekri
ta, — taču tu k|ūdījies,  note ikdama krāsa ino skaitu,  kas  šeit  ēduši.  
Savā  laikā šī bija viena no «apakšzemes dzelzceļa»1 s taci jām.

— Vai t iešām? — Silvija brīnījās.  — Cik interesanti!  — Viņa 
paraudzī j ās  visapkār t,  noliekusi ga lvu kā putns.  — Manuprāt ,  še 
viss ir br īnum interesanti.  Kaut  El i jam būtu jau  svīteris!

Ārsts Rirnenzels pietvīka.
— Viņam nav tiesību to.valkāt .
— Es zinu, — Silvija sacīja.
— Man likās, it kā tu gras ī tos  lūgt  kādam at ļauju ,  lai Eli ja 

tūlīt  pat  varētu  uzvilkt svīteri,  — ārs ts  sacīja.
— Man tas ne prā tā  nav nācis.  — Silvi ja ju tās  mazl iet  a iz

vainota.  — Kāpēc tu visu laiku baidies, ka es tevi nos tādīšu  ne 
veiklā stāvoklī?

— Nerunāsim par  to. Piedod man.  Aizmirsti  to, — ārs ts  Ri- 
menzels  sacīja.

Silvija atkal  k ļuva l īksmāka,  uzlika roku uz El i jas elkoņa un 
pievērsa s tarojošu skat ienu cilvēkam, kas  parād ī j ās  durvīs.

— Lūk, kuru es mī lu vai rāk par  visu pasaulē,  ja  neskaita 
manu  dēlu un vīru, — Silvija paskaidroja ,  dom ādam a  Vaithi las  
skolas direktoru doktoru Donaldu Vorenu.  Kalsnais ,  izskat īgais

1 Ta sauça slepenās organizācijas, kas pretojās verdzībai Amerikas Savie
notājās V alstīs uri palīdzēja m elnajiem  vergiem  bēgt uz Kanādu.



doktors Vorens,  ku ram jau  tuvojās  sept ītais gadu desmits,  s t ā 
vēja durvīs ar  viesnīcas pārvaldnieku,  pārbaudīdam s,  vai viss ir 
s aga tavot s  af rikāņu uzņemšanai .

Tajā  brīdī Eli ja pielēca no galda  un pa galvu pa kaklu metās  
1 1 0 zāles laukā,  pūlēdamies  paglābt ies no tuva jām  briesmām,  cik 
iespējams, a t t ā l inā t  tās.  Viņš rupji  pad rāzā s  g a r ā m  doktoram 
Vorenam,  lai gan  to labi pazina,  lai gan doktors Vorens  uzrunā ja  
viņu vārdā.-

Doktors Vorens skumji noskat ī jās El i jam pakaļ.
— Velns parāvis,  — ārs ts  Rimenzels iesaucās,  — kas  v iņam 

notika?
— Varbūt  v iņam patiesi sam etās  nelabi,  — Silvija ieminējās.
Taču Rimenzel iem nebija laika nodoties minējumiem un pie

ņēmumiem,  jo doktors Vorens,  v iņus  ieraudzīj is,  ātri  devās  pie 
viņu galdiņa.  Viņš sasveicinājās ,  nespēdams noslēpt  izbrīnu, ko 
izraisī ja sa s t ap ša n ās  ar  Eliju. Viņš lūdza a t ļauju  apsēs ties  pie 
viņu galdiņa.

— Lūdzu,  lūdzu, protams, — ārs ts  Rimenzels iepriecināts s a 
cīja. — Mēs jut īsimies pagodināt i .  Ak dievs!

— Nē, es neēdīšu,  — doktors Vorens  iebilda. — Mani  gaida  
pusdienas  pie ga rā  galda  ar jaunaj iem skolniekiem. Tomēr es 
gribētu ar  jum s  parunāt .  — Viņš ievēroja, ka galds  servēts pie
cām personām.  — Vai jūs kādu gaidāt?

— Mēs pabraucām  uz šosejas  g a r ā m  Tomam Hileram un viņa 
dēlam, — ārs ts  Rimenzels paskaidroja .  — Viņiem kuru kat ru  
brīdi jābū t  klāt.

— Jauki ,  jauki,  — doktors Vorens  izklaidīgi  sacīja.  Viņš p a 
griezās  un paskat ī jās  uz durvīm,  aiz kurām bija pazudis Elija.

— Vai Toma dēls rudenī  mācīsies Vaithi las  skolā? — ārs ts  
Rimenzels jautā ja .

— Ko? — doktors Vorens a t jautā ja .  — A k . . .  jā,  jā.  Jā,  m ā 
cīsies.

— Un saņems s t ipdendi ju,  tāp at  kā viņa tēvs? — Silvija no
prasīja.

— P a r  to nav pieņemts runāt ,  — ārs ts  Rimenzels st ingri  no
teica.

— Lūdzu,  piedošanu, — Silvija sacīja.
— Nē, nē, t ag ad  par  to drīkst  brīvi runāt,  — doktors Vorens 

sacīja.  — Mēs vai rs  ne tu ra m slepenībā l īdzīgas  ziņas.  Mēs lepo
jamies  ar  saviem s tipendiāt iem,  un viņiem ari  ir pi ln īgs  pamats  
lepoties ar  sevi. Toma dēls saņēma tik augs ta s  balles,  kādas  pie 
mums iestāju pārbaudī jumos  vēl neviens nav saņēmis.  Mēs uzska
tām to par  pagodinājumu,  ka viņš  būs mūsu audzēknis.

— Mēs tā ar i  neesam dabūjuš i  zināt,  cik baļ ļu saņēmis



Elija,  — ārs ts  Rimenzels sacīja,  j au  gras īdamies  labsi rdīgi  s a 
mierināt ies ar  to, ka El ija z inā šanas  nav bijušas  no spīdošajām.

— Es ceru, ka v isumā gluži apmier inošas ,  — Silvija ieminējās,  
a tcerēdamās  atzīmes,  kāda s  Elija bija ieguvis pamatskolā  un 
kuras  mainī jās  no apmier inošām līdz šausmīgām.

Doktors Vorens  bija pārste ig ts .
— Vai tad  es netiku jum s  paziņoj is par  viņa ballēm? — viņš 

j au tā j a .
— Mēs taču pēc pārbaudī jumiem neesam redzējušies,  — ārs ts  

Rimenzels piezīmēja.
— Bet m ana  v ē s t u l e . . .  — doktors Vorens sacīja.
— Kāda vēstule? — ārs ts  Rimenzels jau tā ja .  — Vai mums 

vajadzēja  saņemt  vēstuli?
— Manu  vēstuli ,  — doktors Vorens paskaidroja aizvien lielākā 

neizpratnē.  — Visnepat īkamāko vēstuli manā mūžā.
Silvija pakra t ī ja  galvu.
— Mēs nekādu vēstuli  no jums neesam saņēmuši.
Doktors Vorens  sa t ra ukumā a t la idās  pret  krēsla atzveltni.
— Es pats to iemetu pastkast ītē,  — viņš sacīja,  — pirms divām 

nedēļām.
Ārs ts  Rimenzels paraus t ī j a  plecus.
— Savienoto Vals tu pasts,  — viņš sacīja,  — parast i  neko n e 

pazaudē,  tomēr ac īmredzot  nav l ikuma bez izņēmuma.
Doktors Vorens piespieda plaukstas  pie deniņiem.
— Ak dievs, ak dievs! — viņš ierunājās.  — Es apjuku,  ierau

dzījis Eliju. Mani  pārs te idza tas,  ka viņš atbraucis  kopā ar  jums.
— Bet viņš taču atbraucis,  nevis lai priecātos par  a inavām,  — 

ārsts  Rimenzels teica, — viņš  atbraucis,  lai stātos  skolā.
— Es vēlētos zināt,  kas  bija rakst ī t s  tai vēstulē,  — Silvija uz

stāja.
Doktors Vorens pacēla galvu un sažņaudza rokas  uz ceļgaliem.
— Vēstulē bija šāds  teksts,  un  man  to bija ļoti grūt i  rakstī t .  

«Ņemot  vērā viņa sekmes pamatskolā  un balles,  ko viņš  saņēma 
iestāju pārbaudī jumos,  esmu spiests dar īt  jum s  zināmu, ka jūsu 
dēls un mans  vecais paziņa Elija nespēj veikt to, kas  tiek prasī ts  
no Vaithi las  audzēkņa,» — doktora Vorena balss  k ļuva s t ingrāka ,  
tāpat  kā viņa skat iens.  — «Uzņemt Eliju cerībā, ka viņš spēs tikt 
ga lā  ar  Vai th i las mācību programmu,  būtu nesaprā t īg i  un ciet
sirdīgi.»

Zālē ienāca t rī sdesmit  af rikāņu zēni, skolotāju,  valsts  depa r
tam enta  pārs tāv ju  un viņu vals tu  vēstniecību darbinieku pava 
dīti. Bet aiz viņiem pa rādī jā s  Toms Il i lers  un viņa dēls. Neno
jauzdami ,  kāds  briesmīgs  trieciens piemeklējis Rimenzelus,  viņi



. . īsveicinājās ar  tiem un doktoru Vorenu tik jaut ri ,  it kā dzīve 
būtu brīnišķīga,  bez neviena mākonīša.

— Ja  vēlaties,  pa ru nās im  par  to vēlāk, — doktors Vorens cel- 
damies  vērsās  pie Rimenzel iem.— T ag a d  man  jāiet,  bet v ē l ā k . . . — 
Un viņš steidzīgi devās prom.

— E s  neko nesaprotu,  — Silvija sacīja.  — It neko.
Toms I l i lers  un viņa dēls apsēdās.  Hi lers paska t ī j ās  uz ēdienu 

karti,  kas  a t ra dās  viņa priekšā, un sas i ta  plaukstas .
— Ko labu te var  dabūt? Dikti gr ibas  ēst. — Pēc t am  viņš 

piebilda: — Bet kur ir jū su  dēls?
— Viņš uz brīdi izgāja,  — mier īgā  balsī  paskaidroja ārs ts  Ri- 

menzels.
— Viņš jāuzmeklē,  — Silvija sac īja vīram.
— Kad pienāks laiks, — ārs ts  Rimenzels noteica.
— Tā v ē s t u l e . . .  — Silvija turpināja .  — Elija zināja par to. 

Viņš to redzēja un saplēsa.  Nu protams! — Viņa ieraudājās ,  
iedomādamās br iesmīgās  lamatas ,  kurās  El ija pats sevi noķēris.

— Šobrīd mani  neinteresē,  ko El ija izdarījis,  — ārs ts  R imen
zels paziņoja.  — Šobrīd mani  daudz vai rāk  interesē, ko dar īs  daži 
citi cilvēki.

— P a r  ko tu runā? — Silvija jautā ja .
Ārsts Rimenzels majes tāt i ski  piecēlās neg an ta s  apņēmības  

pārpilns.
— Zini, par  ko, — viņš sacīja.  — Es grasos  pārbaudī t ,  cik ātri 

šie cilvēki spēj mainī t  savu lēmumu.
— Pagaidi !  — Silvija mēģ ināja  viņu at turēt ,  nomierināt.

— Vispi rms mums jāuzmeklē  Elija.  Tas  ir pa ts  galvenais.
— Galvenais,  — ārs ts  Rimenzels sac īja skaļākā balsī,  — ir 

panākt ,  lai Eli ja tiktu uzņemts  Vaithilā.  Pēc tam mēs viņu uzmek
lēsim un atvedīsim uz šejieni.

— Bet, m ī ļ a i s . . .  — Silvija gr as ī jā s  iebilst.
— Nekādu «bet»! — ārs ts  Rimenzels noteica. — Paš la ik  ša jā  

zālē a t rodas  vai rums aizbi ldņu padomes locekļu. Un visi viņi ir 
vai nu mani,  vai m an a  tēva tuvi draugi.  J a  viņi teiks doktoram 
Vorenam,  ka El ija ir uzņemts,  Eli ja tiks uzņemts.  J a  visiem tiem 
šeit a t radusies  vieta, tad  El i jam tā a tradīsies  vēl jo vai rāk.

Viņš lieliem soļiem devās  pie kaimiņu galdiņa,  smagi  nosl īga 
uz krēsla un uzsāka valodas  ar  izskatīgu,  cienī jamu s irmgalvi ,  
kas tur  pusdienoja.  Tas  bija aizbi ldņu padomes priekšsēdētājs.

Silvija a tvainojās  pār s te ig tā  Hi lera priekšā un a i zgāja  meklēt 
Eliju. Izprašņājus i  visus pre timnācējus ,  viņa dēlu a t rada .  Viņš 
viens sēdēja uz sola zem ceriņkrūma,  kuram riesās jau  pumpuri .

El ija izdzi rda mātes  soļus uz celiņa, taču palika sēžam,  p a 
dodamies  neizbēgamajam.



— Vai tu jau  zini? — viņš jautā ja .  — Vai arī  man  v a j ag  lev 
visu izstāstī t?

— P a r  tevi? — viņa maigi ierunājās .  — Ka tevi neuzņēma? 
Doktors  Vorens  mums visu izstāstī ja.

— Es saplēsu viņa vēstuli.
— Es saprotu,  — viņa sacīja.  — Mēs ar tēvu al laž esam cen

tušies iestāstī t  tev, ka tev j ā s t ā j a s  Vaithi lā un ne par  ko citu 
nevar  būt ne runas .

— Taga d  man kļuvis vieglāk, — El ija atzinās.  Viņš lūkoja 
pasmaidī t  un atklāja,  ka tas  nemaz nav tik grūti .  — Pav isam  
viegli,  jo viss j au  ir aiz muguras .  Es  gribēju tev visu izstāstīt,  
taču nespēju.  Nesanāca .

— Vainīga esmu es, nevis tu, — viņa sacīja.
— Bet kur ir tēvs? — Elija vaicāja.
Silvija bija tik ļoti steigusies nomier ināt  Eliju, ka bija galīgi  

aizmirsus i vīra nodomus, bet t ag ad  viņa atcerējās,  kur viņš  ir, 
un sapra ta ,  ka viņš izdara dr ausmīgu kļūdu. El i jam nepavisam 
nav j ā s t ā j a s  Vaithi lā — ta s  patiesi būtu cietsirdīgi.

Viņai piet rūka dūšas  paskaidrot  zēnam,  ko paš laik dara viņa 
tēvs, un viņa atbildēja:

— Mīlulīt,  viņš  drīz atnāks . Viņš  visu saprot.  — Bet tad  pie
met ināja :  — Uzgaidi  tepat,  es aiziešu v iņam pakaļ un tūlīt  a tgr ie
zīšos.

Bet viņai nevajadzēja  iet ā r s tam Rimenzelam pakaļ.  Tobrīd 
viņš pats iznāca no viesnīcas,  ieraudzī ja sievu un dēlu un devās 
pie viņiem. Viņš izskat ī jās  kā apdullis.

— Nu? — Silvija vaicāja.
— V i ņ i . . .  viņi visi teica «nē», — ārs ts  Rimenzels nedroši  

atbildēja.
— Jo labāk,  — Silvija sacīja.  — Man gluži kā akmens  novēlas 

no sirds.
— Kas teica «nē»? — El ija jautā ja .  — Un ko nozīmē «nē»?
— Aizbi ldņu padomes locekļi, — ārs ts  Rimenzels atteica, ska

tienu novērsdams.  — Es lūdzu viņus  izdar īt  izņēmumu — pārlūkot  
lēmumu un tevi pieņemt.

El ija piecēlās, viņa sejā izbrīns main ī jā s  ar  kaunu.
— T u . . .  ko? — viņš  sacīja,  sacīja gluži kā pieaudzis.  Un, 

dusmās aizsvilies,  atci rta tēvam:  — Tev nevajadzēja  tā darīt!
Ārsts Rimenzels pamāja .
— Man jau  to teica.
— Tā neviens nedara!  — Elija turpināja .  — Cik briesmīgi! Ka 

tu varēji?
— Jā,  tev taisnība,  — ārs ts  Rimenzels neveikli piekrita,  ar 

rājienu samierinājies.



— Tagad gan man ir kauns,  — El ija paziņoja,  un  viss viņa 
izskats liecināja par  šo vārdu paties īgumu.

Ārsts Rimenzels,  p aga la m  sat raukts ,  nezināja,  ko sacīt.
— Lūdzu,  piedodiet man  abi, — viņš  ierunājās .  — Tas bija.  

nejēdzīgi.
— T ag a d  vai rs nevar  teikt, ka neviens Rimenzels nekad neko 

nav lūdzis,  — Elija sacīja.
— Bens ar  automašīnu laikam vēl nav atpakaļ? — ārs ts  Ri

menzels  vaicāja,  lai gan tas t āp at  bija skaidrāks  par skaidru.
— Pagaidī s im  viņu šeit, — viņš piemet ināja.  — Es negr ibu tur  
tagad  atgriezties.

— Rimenzels kaut  ko l ū d z i s . . .  it kā Rimenzels būtu kaut  kas 
sevišķs, — Elija sacīja.

— Es d o m ā j u . . .  — ārs ts  Rimenzels iesāka. Un nepabeidza.
— Ko lu domā? — neizpra tnē j a u tā ja  viņa sieva.
— Es domāju,  — ārs ts  Rimenzels sacīja,  — ka mēs vairs  nekad 

šurp  nebrauksim.



Ž. ZOBELS, 

martinikiešu rakstnieks

M A N A S  V E C M Ā M I Ņ A S  
P Ā R N Ā K Š A N A

Ja  diena izgadī jās  bez l ikstām un ķibelēm, tad ari  
vakar s  tuvojās  ar  laipnīgu smaidu.

Tiklīdz tā lumā uz platā ceļa, kas  no rī ta aizveda la uks t rā d 
niekus uz cukurniedru  plantāci jām un vaka rā  veda atpakaļ,  p a r ā 
dī jās  m ana  vecmāmiņa,  es metos  viņai pretī.  Lidoju kā putns,  
lēkšoju kā ēzelēns, aizr īdamies  ar  prieka kliedzienu un raud am s  
sev līdzi veselu baru vienaudžu,  kas  t āp at  kā es degt in dega aiz 
nepaciet ības  sat ikt  savus  piederīgos.

Vecmāmiņa Tina zināja:  ja  es skrienu viņai pretī,  tas  nozīmē, 
kamēr  v iņas  nav bijis mājās ,  es esmu uzvedies labi. Tad viņa iz
vilka no azotes un sniedza m an  kādu gardumu,  kas  viņai bija 
palicis pāri  no pusdienām:  guai javu,  mango,  hr izobalanu vai zaļā 
lapā  ievīstītu j am sa  bumbuli,  vai  pa t  visretāko no visiem cienas
tiem — maizes šķēli. Vecmāmiņa Tina vienmēr a tnesa  man kaut 
ko. Viņai to bieži pārmeta,  bet vecmāmiņa sacīja,  ka kumoss viņai 
nelienot rīklē, ja  viņa kaut  kripat iņu nepa taupa man .

Tālumā jau parād ī j ās  j a u n a s  laukst rādnieku grupas ,  un mani 
draugi,  saskatī juš i  viņu vidū savus  piederīgos, joņoja tiem pretī,  
pilnā rīklē rēkdami.

Tiesādams ciemakukuļus,  es dzirdēju,  kā vecmāmiņa pati  sev 
sacīja:

— Paldies  dievam, esmu atkal  pārnākusi ,  — un atviegloti  no
pūtās ,  piesl iedama pie sienas  kapli.

Pēc tam viņa nocēla no ga lvas  apaļo grozu, kurš bija pīts no 
bam busa  šķiedrām,  apsēdās  blakus  būdai  uz akmens  izvirzījuma, 
kas  viņai  noderēja par solu, un, sameklējus i  azotē skā rda  tabak- 
dozi un sērkociņu kārbiņu,  sāka  klusēdama,  nes te igd amās  vilkt 
dūmu.

Arī mana i  dienai bija pienācis gals.  Visi tēvi un m am m as  bija 
pārnākuši  mājās ,  draug i  izklīduši pa savām būdām,  nebi ja vai rs 
ar  ko rotaļāties.

Uz platā  akmens  ērti iekārtojusies,  vecmāmiņa Tina joprojām



pīpēja,  izstiepusi un sakrus tojus i  piepūlētās kājas  un cieši vē r
dam ās  ar skat ienu turp,  kur debess gaiši  blāzmoja burvīgās  rieta 
krāsās .  Viņa ar  baudu vilka savu pīpi un, šķiet, bija aizmirsus i 
visu pasauli.

Es notupos  viņai blakus  un arī lūkojos saul rieta.  Debess aiz 
pauguriem, v iņpus  plantācijas ,  izskat ījās  pēc ziedoša koka — pēc 
spilgti  dzeltenas  maka ta s  vai pu rp u r sā r t a s  sangvinār i jas .  S au l 
rieta a tspulgi  gūlās  pie mūsu kājām.  Retumis es pametu acis arī  
uz vecmāmiņu, bet dar ī ju  to paslepcn:  viņa nenogurus i  mēdza man  
atkār tot ,  ka bērniem neklā jas  blenzt uz p ieaugušaj iem.

Ar neliekuļotu sa jūsmu es aplūkoju v iņas  bezveidīgo, izbalo
jušo salmeni  ar lietus un vēja sapluinī tām malām,  veco platmali ,  
kas  bija saspies ta p lakana no groza sm a g u m a  un aizklā ja pusi 
v iņas  sejas,  kas  bija gandr īz  t ikpat  melna kā p lantāc i jas  zeme.

Bet v isvai rāk m an u  uzmanību saist ī ja  vecmāmiņas  kleita. 
Laika gaitā tā bija kļuvusi tumša un pārvērtus ies  par  netīru pal 
traku,  ko klaja raibi, ci tci tam virsū uzšūdināt i  ielāpi. Kādreiz,  ka 
es atceros,  tā bija bijusi kleita kā kleita no vienkārša puķaina 
kretona,  un  sākumā vecmāmiņa ta jā  ietērpās reizi mēnesī,  kad 
g ā ja  pie dievgalda,  pēc tam sāka vilkt m ugu rā  vienreiz nedēļā,  
iedama uz svētdienas dievkalpojumu,  bet t ag ad  tā bija pā rvēr tu 
sies notaukotā,  sarepējušā  lupatā,  kas izskat ījās  pēc nesukātas  
a i tas  vilnas,  un, par  spīti visam tam,  lieliski pies tāvēja ne vien 
pašai  vecmāmiņai  ar  v iņas  mezgla inaj iem pi rkst iem un tu lznai 
n a jām  kājām,  ko klāja p ietūkušas  vēnas,  bet  apbr īnojami  sade 
rēja arī  ar  būdu, kurā  mēs mi tinājāmies,  un  ar mazo ciemu, kur 
es biju dzimis un nepār t raukt i  nodzīvoj is sava mūža piecus pi rmos 
gadus.

Sad un tad  ga r ām  pag ā ja  kāds  kaimiņš.
— Ir gan tev laba tabaciņa ,  A man t inas  māt ,  — ga rām gā jē j s  

paras t i  it kā sasveic inādamies  izmeta.
Nepagr iezusi  galvu un pat  nepagod inājus i  uzrun āiā ju  ar  ska

tienu, vecmāmiņa atsaucās,  labsi rdīgi  purp inādama,  un, ar  baudu 
ievilkusi dūmu,  no j au n a  iegremdējās  savos  nomoda sapņos.

Un vispār,  kā lai es zinu, vai viņa t iešām sapņoja,  aizmirsus i 
visu pasauli ,  vai t iešām tabakas  dūma s t rūkl iņa ,  a izklādama viņas  
acu priekšā izpletušos cukurniedru  laukus,  a iznesa viņu nez inā
m ās  t ā l ē s . . .

Beigusi pīpēt, vecmāmiņa noteica:
— Labi,  jā sāk  kaut  ko darīt!
Tad viņa  no g lab āja  skārda  tabakdozē pīpi un sērkociņus,  pie

cēlās un, paņēmusi  savu grozu,  iegāja būdā.



Tur  jau  bija tumšs.  Bet vecmāmiņa allaž paguv a uzmest  visam 
žiglu skatienu,  pārliecināties,  vai viss ir kār tībā ,  vai es neesmu 
pas t rā dāj is  kādus  nedarbus  viņas prombūtnes  laikā.

Tādos  vakaros  kā šis man  nebi ja ko baijoties. Pusdienām es 
biju paņēmis  tikai to, ko viņa m an  bija ats tā jus i :  maniokas  kul 
teni un gaba l iņu sāl ī tās  mencas.  Eļ ļas necik daudz iztērējis ne
biju, nebi ju arī pūlējies sameklē t  cukura paciņu,  ko vecmāmiņa



bija tik pamat īg i  noslēpusi,  ka pats  velns to nea t ras tu .  Nebiju 
saplēsis nevienu šķīvi un biju pat  uzs laucīj i s kuļu pēc pusdienām,  
lai nekur  nemētā tos  drupačas .

Vārdu  sakot,  kamēr  vecmāmiņas  Tinas  nebija mājās ,  es biju 
uzvedies prā t īg i  un godīgi.

Apmier ināta  ar  to, ka viss ir kār tībā,  vecmāmiņa pati  sev j a u 
tā ja  (viņa mēdza skaļā balsī prā tot ) :

— Nez ko tad lai es šovakar  iesāku?
Un, laiski žāvādam ās ,  v iņa sas t ing a  pārdomās,  s tāvēdama 

pus tumša jā  būdā.
— Bijusi viena, — viņa murkšķēdama  turpināja ,  — es uguni  

nekurtu.  Pabēr tu  sāls šķipsniņu zem mēles, lai nepiemestos dū 
rējs sirdī, un liktos gulēt.  Esmu taču tik piekususi,  nemaz spēka 
nav.

Un tūlīt  pat, pārvarē jus i  miegainību,  ķērās pie darba.  Izņēma 
no sava  groza maizes  koka augli,  pārgr ieza  če trās  daļās,  nomi
zoja un pēc tam sada l ī ja  as toņās  daļās.

Acis ieplētis, es skatī jos,  kā, paņēmusi  māla  podu, vecmāmiņa 
noklāj tā dibenu ar  mizu kār tu,  saliek vi rsū ar  sāli apkais ī tus  
aug ļa  gabaliņus ,  pieliek klāt  gaba lu  mencas  un visam pār i  pārlej 
ūdeni.

Sad tad viņai bija izdevies paķert  līdzi no lauka,  kur viņa 
s t r ādā ja ,  spinātu  saišķīti;  tad viņa to uzlika pašā  vi rsū un p ā r 
sedza podu ar a t l ikušajām mizām.

P a g a lm ā  s tarp  t r im apkvēpušiem ķieģeļiem jau  šaudā s  uguns ,  
radot  poda vēderā t īksmu burbuļošanu un izsvaidot uz v isām 
pusēm draiskus , t r ī suļojošus  a tspulgus .  Tie apga ismo vecmāmiņu 
un mani:  viņa sēž uz sava akmens , es esmu piemeties tuvāk 
ugunskura m  un ķircinu liesmu ar zariņu.  Liesma rūc un metas  
m an  virsū.

— Neniekojies ar  uguni! — sauc vecmāmiņa Tina.
Mums apkārt ,  tumsā,  kas  nolaidusies  pār  plantāc iju,  deg tādi  

paši ugunskur i  — visur vā rā s  ēdiens. Tie apspīd būdu sienas 
un bērnu sejas,  kurus  apbūruš i  teiksmainie uguns  atspīdumi ,  klie
dēdami  nakts  tumsu.

Vecmāmiņa Tina pusbalsī  dungo dziesmiņu, kas izklausās pēc 
tuvumā plūs tošā s t r au t iņa  urdzēšanas .  Kad neviena no vecākiem 
cilvēkiem nav mājās ,  arī  es dziedu šo dziesmu kopā ar  saviem 
draugiem.

Es domāju par to, ka nav nekā labāka par  sauli:  tā aizved pie
augušos  uz darbu,  un tad  mēs va ram  pēc si rds patikas  izskra i 
dīties un izspēlēties.  Kaut  gan  arī nakt s  ir laba: nakt ī  aizdedzina 
ugun sku rus  un dzied dziesmas.



Un tomēr dažreiz apnīk  gaidīt ,  kad būs ga tavas  vakar iņas .  
M an  gr ibas  ēst, man  šķiet, ka vecmāmiņa varētu  mazāk dziedāt 
un  biežāk ielūkoties podā ar virumu.

Tādos  vakaros  mani  v isvairāk  izved no pacietības gausums,  
ar kādu vecmāmiņa Tina gatavo mērci. Neste igdamās  viņa paņem 
māla  pannu  un sāk to tīrīt  (ir gan  tā vecmāmiņa:  cik ļoti viņai 
pat īk visu m azgā t  un berzt!),  pēc t am  smalki  sagr iež sīpolus,  s a 
rīvē ķiplokus, iet uz dārzu pēc ķimenēm,  tad  sāk rakņāt ies  kaktā,  
meklēdama kārbiņu kaudzē piparus  un citas g a r š v i e l a s . . .  Cik 
lēni velkas laiks, kamēr  tas viss sacepas  brūns , kamēr  vecmāmiņa 
salej pan nā mērci un saliek dārzeņus  un zivi! Nē, vienā minūtē 
vaka r i ņas  nevar  pagatavot!  Pēdējā acumirklī  noskaidrojas ,  ka vēl 
jāpieliek klāt  dažas  nag l iņas  un vēl brī t iņu j ā p a tu r  panna  uz 
lēnas  ugun s  . . .

Beidzot vecmāmiņa aizdedzina virs galda  pakar ināto  pet ro
lejas lampu. Pa  mūsu būdiņas  dēļu s ienām kustas  milzīgas ēnas.

Vecmāmiņa sēž pie galda  uz ļodzīga krēsla un, tu rēda ma klēpī 
lielu fa jansa  bļodu ar gaišzil iem un dzelteniem rakstiem, ēd no 
tās  ar  rokām.  Bet no manis  prasa,  lai es savu a lumīnija šķīvi uz
lieku uz galda  un lietoju dakšiņu,  «kā pieklājas labi audz inā tam 
bērnam».

— Nu kā ir, piestūķēji vēderu? — viņa jautā ,  kad esmu beidzis
ēst.

M an s  vēders  t iešām līdz pēdējai  iespējai ir piestūķēts ar  maizes 
augļa  šķēlēm; es gandr īz  nemaz nejaudā ju  viņai kaut  cik .skaidri 
atbildēt:

— Jā,  vecmātniņ . . .
Tad viņa m an  pasniedz māla  blašķi ar  ūdeni,  es eju uz du r

vīm, lai, iztīrījis zobus un pamat īg i  izskalojis muti,  nospļautos  
pār  slieksni.



U. D. VULGIVIJS, 

Jamaikas rakstnieks

LOTERI JA

Visi kļuva ļoti priecīgi, kad piektdienas vaka rā  
pienāca ziņa, ka Džoni jam piešķirta p i rmā Jam aika s  prēmija eksā
menos  svētdienas  skolā. Taču priekam drīz sekoja skumjas ,  jo 
vēstulē,  ko skolotājs skaļi  nolasī ja,  bija teikts, ka lau reātam  jā ie
rodas  galvaspilsētā un tur  j ā saņem  prēmija un diploms. Džonija 
māte  mis Dorisa bija gauži  t rūcīga.  Viņas  tēvs bija ļoti bargs  
pret viņu kopš tā laika, kad uzzināja ,  ka mei ta kri tusi  grēkā,  
un arī pārējie ciema iedzīvotāji  pret  viņu izturējās  vēsi. Sā iemesla 
dēļ Džoni ja māte  bija vēl ne la imīgāka.  Tomēr viņa sīksti  cīnī jās  
ar  t rūkumu un lepni at teicās no jebkādas  palīdzības.

Kārt īgie ciema iedzīvotāji ,  kas  ik dienas  pulcējās  nēģe ra  Džo 
veikalā,  bija nonākuši neērtā s ituācijā.  Zēns bija padar ī j is  s l a 
venu visu apvidu,  un ikviens t ag ad  ar  prieku sniegtu mis Dorisai  
palīdzību,  kas viņai bija ļoti va j adzīga .  Bet visi zināja,  ka v iņa 
drīzāk liks zēnam palikt  m ā jās  nekā pieņems kaut  vienu fārt ingu.

To aps t ipr ināja  ar ī  pats  Džonijs,  kad a tnāca kaut  ko nopirkt  
Liņ P ao  veikalā.  Tata  Sims iesauca viņu nēģe ra  Džo veikalā,  kas 
a t r ad ās  tieši pretī  Liņ P ao  veikalam,  un jau tā ja ,  kad viņš  domājot  
braukt  uz Kingstonu. Zēns bēdīgi atbildēja,  ka jāb ra uc  būtu pēc 
sešām nedēļām,  bet māte  šauboties,  vai  spēšot viņu turp  aizlaist .  
Vīrieši apmain ī j ās  saprotošiem skatieniem, un Tata  Sims puisēnu 
iedroš ināja:

— Nebēdā,  puisīt.  Arī k ra upai nam  teļam tiek mīksta zālīte. 
Es  ļoti lepojos ar  tevi. Se, ņem nopērc sev konfektes.

Un viņš  iedeva konkursa  lau reāt am  peniju, tad a izgāja  a tpakaļ  
pie draugiem,  lai uzzinātu,  vai  viņi nav izdomājuši ,  kā pal īdzēt  
mis Dorisai,  par  spīti v iņas  nepiekāpībai.  Vēlu vakarā ,  kad viņi 
izklīda pa mājām,  nekāda apmier inoša plāna  viņiem vēl nebija.

Ses td ienas rī tā mazā ciema vīrieši,  kā paras ti ,  sapulcējās ne 
lielās g ru piņās  savos  iecienītajos veikalos.  Viņi iztempa neiedo
māj am u  daudzumu vi sdažādāko dzērienu — sākot  ar  nep ā r s t r ā 
dāto,  dedzinoši st ipro dziru ar  nosaukumu «Govs kakls» un 
beidzot ar  lauru  un ķiršu uzlējumu,  ko ag rāk  ražoja tikai ār īgai  
l ietošanai ,  bet t a g a d  dzēra iekšā, pamatojoties  uz tiem apsvē



rumiem,  ka pat  niecīgās  devās tas rada  veselīgu uzbudinājumu,  
l īdzīgu desmit mūļu  vilcējspēkam.  Bet nepa t īkamās  sekas,  kā; 
p iemēram,  vemšanu un «slikto pašsajūtu»,  — to nemaz neņēma 
vērā.

Daudzas  sievietes šādās  dienās nebi ja mājās .  Viņas  bija a iz
gā jušas  uz t i rgu,  uz lielo ciemu, kas  a t ra dās  vai rāku jūdžu a t t ā 
lumā.  Bet bērni, ja  vien mātes  tos nebi ja paņē muš as  līdzi, 
s t rādā ja  m ā ja s  darbus .

Tata  Sims,  Breda Volkers,  Adol iess Vosenlijs un citi mazāk  
redzami  darbinieki,  kā paras ti ,  sēdēja nēģera  Džo veikalā. Vēl 
joprojām piemērots veids, kā iedarboties uz Dorisu,  nebi ja at rasts,  
bet džentlmeņi  nezaudēja  cerības.  Viņi nešaubīgi  ticēja visu uzva
rē tā j am — brīvas  diskusijas  spēkam,  pas t ip r in āt am  ar alkoho
lisko dzērienu iedvesmojošo palīdzību.

— M an a kār ta  maksāt ,  — sacīja Tata.  — Nu tad  tā, — viņš  
turpināja ,  kad visas g lāzes  bija pielietas. — Es domāju,  vispi rms 
vajadzētu  izlemt, kas  zēnam vajadzīgs ,  un tikai pēc tam gudrot ,  
kā viņš pie tā tiks. Sāksim ar naudu  biļetei. Tā mak sās  vienu do
lāru: divi šiliņi turp un divi atpakaļ .  Vēl v iņam vajadzēs  kādus  
trī s š il iņus kabata s  naudas .  Iznāk apaļi  septiņi  šiliņi.

— Tad vēl drēbes, — piebilda Dolfuss.
— Pareizi ,  — Tata  piekrita.  — Cik m aksā  krekls? M an s  mak 

sā j a  piecarpus šiliņu, bet, tā kā viņš ir zēns, tas  būs lētāks.
— Nē, nē, — veikalnieks Džo iebilda. — Viņam vajadz īgs  zīda 

krekls,  l īdzīgs tam,  ko es velku mugurā ,  ejot svētdienās uz ba z 
nīcu.

— Cik tāds  maksās ,  Džo? — jau tā ja  Breda.
— Nezinu,  kādas  paš laik ir cenas,  — Džo nopūtās .  — Visas  

savas  labās  drēbes es atvedu līdzi no Statiem. Un tur tāds  krekls 
m aksāja  če t rpadsmit  dolāru.

— Iedomājieties — če t rpadsmit  dolāru! — iesaucās  Tata.
— č e t r a s  mārciņas! Ar to j au  visam braucienam pietiek!
— Es neapgalvoju ,  ka Džonija kreklam būtu jā m aksā  t ikpat  

daudz,  — svar īg i  noteica Džo. — Es tikai ju m s  pasaku,  cik m ak 
sā j a  manējais.

— Vai tad  kat rā  ziņā vajadz īgs  bal ts  zīda krekls? Bet kā būtu 
no tādas  drānas ,  no kādas  sievietes šuj kleitas,  tās,  ko svētkos 
velk mugurā ,  uz baznīcu ejot? — ie jautā jās  Vosenlijs.

— Kas to lai zina, — Tata atbildēja,  — var  būt, ka der.
— Paklau,  mēs, vīrieši, nekā šais  lietās nesaprotam.  Būtu labi 

aprunāt ies  ar  kādu sieviet i ,—  veikalnieks ierosināja.
— Bet pie kā tad  griezties? — Tata  norūca.  — Ja  mēs gribam,  

lai no tā kas iznāktu,  visi sag a ta v o šan ā s  darbi  j ā tu r  slepenībā,  
jūs  taču zināt ,  sievietēm mutes  nekad nes tāv  ciet. Septij,  — viņš



pievērsās au gs tā s  sanāksmes dalībniekam,  kas  sēdēja pa  labi no 
viņa,  — es domāju,  t ag ad  ir tava  kār ta .

Sept ijs  pasūt ī ja  visiem dzērienu, un  kādu brīdi sazvērnieki 
dzi ļdomīgi  sūca dziru no savām glāzēm.

— Tātad mēs r u n ā j ā m . . .  — Adolfess Vosenl ij s iesaka,  bet 
tūdaļ  apklusa  un izbrīnījies iesaucās:  — Velns parāvis! In ter e
sant i  zināt,  kas  tai mis Dorisai  lēcies? Jož pa ceļu tā, it kā viņai 
kāds  būtu pabēris p iparus  zem astes.

Pārēj ie izbāza galvas  pa durvīm un pa logu, skat īdamies  uz 
skrejošo sievieti un prā todami,  nez uz kurieni viņa tā dodas.

— Hm, hm, interesant i,  kas viņu tā nokai tināj is,  — gudroja  
Tata.  — Pēc visa var redzēt: nupa t  kāds  pamat īg i  dabūs.  Klau, 
Džo, vai tik tas  nebūsi tu? Viņa nāk šurp!

— Nevar būt, — Džo nobrīnī jās .  — Šonedēļ viņa tikai kādas  
divas reizes iegriezās pie manis  iepirkties. Vēl nupa t  a izvakar  . . .

Tu rpmāk ā diskusija pār t rūka  lēdi jas i erašanās  dēļ. Viņa p a 
lika s t āvam  durvīs.

— Tata,  — viņa sacīja,  — man  gribētos zināt ,  vai  es vai mans  
dēlēns ir tevi kādreiz traucējuši?

— Nav gan,  mis Dorisa,  — vecis s tos tīdamies  atbildēja.
— Nu tad  paskaidro  man,  — viņa turpināja ,  — kā tev ienāca 

prā tā  iedot vaka r  vakarā  Džoni jam peniju. Tāda nekaunība! Vai 
viņš tev pras īja,  vai?

— Ko tu runā,  ko tu runā ,  nepavisam,  — vecis ņēm ās  protes
tēt. — Es redzēju,  ka zēns ienāca Liņ P ao  veikalā,  piesaucu viņu 
klāt  un pajautā ju ,  vai tā ir taisnība,  ka viņš saņēmis  p irmo prē
miju. Viņš atbildēja:  taisnība.  Tad nu es viņam paskaidroju,  ka 
t as  ir liels gods mūsu apvidum,  un iedevu zēnam peniju, lai viņš 
sev nopērk konfektes.

— Iegaumē,  lūdzu, reizi par visam reizēm, — noteica mis Do
risa, — kad Džoni jam sagribēsies  konfekšu,  v iņam j ān ā k  un j ā 
pasaka man.  Kaut  arī  mēs esam trūcīgi,  taču neesam nekādi ubagi.  
Še, ņem savu naudu.

Viņa sniedza peniju,  bet Tata a t s tūma viņas roku.
— Paklausies ,  Dorisa,  — Tata sacīja,  — tas  nav pareizi.  Es  

iedevu zēnam peniju no t ī ras si rds un nevaru  to ņemt  atpakaļ.  
Atdod atpakaļ  v iņam šo monētu,  nekas ļauns  v iņam tāpēc neno
tiks.

— Ja tu negribi  ņemt  ar  labu, tad skaties,  — un viņa nometa  
monētu uz grīdas.  — Jums,  vīriešiem, nav nekas cits prā tā  kā 
tikai te kvernēt,  pļāpāt ,  dzert  rumu un spēlēt dambret i,  domino 
vai kārtis.  It kā nevienam jums nebūtu paša m savas  sē tas  un 
nebūtu ko darīt .  Vajadzētu tīri vai pārcelt ies pavisam uz dzīvi 
šai veikalā!



Un viņa a izgā ja  t ikpat  strauji ,  kā bija ieradusies.
— Nu tu reiz dabūji ,  Tata! — iesmējās Džo.
— Uh-h! —- Ta ta  at rūca.  — Ir g an  tiem meitiešiem mēles! Bet 

m an  ra d ās  kāda in teresanta doma,  kad viņa minēja  kārtis.
— Kāda tad? — draugi  ziņkār īgi  vaicāja.
— Ņemsim un pajau tā s im  jebkurai  sievietei, kas  nāks  garām,  

cik mak sā  labs zēna krekls un bikses. Teiksim viņai,  ka esam savā 
s t a rp ā  saderējuši ,  — šķelmīgi smaidīdams,  ieros ināja Tata.

Viņiem nebi ja ilgi jāgaida .  Pēc kādām desmit minūtēm pie 
apvā ršņa  parādī jās  mis Džinija.

— Labrīt ,  mis Džinij.  Kā klā jas  Obi jam,  cienītā? — Tata  ap 
ja u t ā j ā s  laipnā jo laipnā balsī.

— Paldies,  labi, — viņa st rupi atbildēja.
— Lūdzu,  uzkavējieties mirklīti,  mis Džinij.  Esiet tik laipna,  

es jūs  lūdzu, cienītā,  — Tata  palūdza .  — Redziet, mēs te s ad e
rē jām,  cik maksā  labs krekls un bikses priekš tāda  puišeļa kā 
m ans  mazdēls  Nataniels.  Mēs esam noslēguši derības.  Breda saka 
tik, Dolfess — šitik.

— Kādu kreklu un kādas  bikses jūs  esat  nodomājuš i  pirkt? — 
lēdija painteresējās .

— Vislabākās , mis Džinij,  tādas ,  kurās  viņš  varē tu  stāties 
gu bernato ra  priekšā,  ja  būtu vajadzīgs .

— Ta. Krekls no labas  drānas ,  ieskaitot šuvumu un visu pā 
rējo, maksā  ne vairāk kā desmit šiliņi. Un bikses — ne vairāk 
kā piecpadsmit.  Vispār  — var  izmaksāt  arī lētāk, — viņa pask aid 
roja.

— Tu paspēlēji ,  Dolfes, — mis ters Volkers priecājās.
— Pateicos,  mis Džinij.  Paldies  jums,  cienītā,  — sauca  Tata 

nopakaļ  aizejošajai  dāmai ,  kas  nospurkšķējās par  zīmi, ka izrāda 
vislielāko nic ināšanu pret  visiem slaistiem, kas  b lan dās  pa bodēm.

— Divdesmit pieci šiliņi. Tas  nav tik briesmīgi,  — aizrādī ja 
veikalnieks Džo. — Bet kā mēs viņu piedabūsim šo naudu  pie
ņemt?

— Lūk, ko es iesaku, — sacīja Volkers.  — Jāp iesaka visiem, 
kam ir bērni,  lai viņi ses tdienas  vaka rā  pērk konfektes vienīgi pie 
mis Dorisas.  Pro tams ,  ar  to vien nepietiek, bet tas  tomēr kaut  kas  
j au  ir.

— Va r  norunāt  ar  pārē jām sievietēm, kas  pārdod konfektes,  
lai v iņas  ses tdienās  «saslimst».  Lai mis Dorisa t i rgojas  viena 
pati.

— Tu nemaz nevari  iedomāties,  kas  notiks, ja  nos lēpums a t 
klāsies, — Tata iebilda.

— Es domāju,  mums jāriskē,  — Sept ijs izlēma.



— Bet kā to paziņot  sievietēm? — Tata  j au tā j a .  — Mēs taču 
neiesim s t a igāt  pa mājām.

— Ila,  tas  nu ir pavisam vienkārši,  — aizrādī ja  veikalnieks 
Džo un skaļi sauca:  — Liņ Pao! Liņ Paol

Ķīnietis iznāca no sava  veikala.
— Vai tu mani  sauci? — viņš jautā ja .
— Jā.  Lūdzu, panāc  tuvāk,  — Džo palūdza.
Kurpju  koka zoles noklaudzēja uz lieveņa kāpieniem, pēc 

tam — uz akmens bruģa.
— Nu, kas  jums te noticis? — viņš  painteresējās .
Veikalnieks Džo žigli iepazīs t ināja ķīnieti ar  visu noliekošo,

nobeigdams savu runu tā:
— Tāpēc, redzi, es tevi lūdzu pas tās t ī t  to kat ram,  kas  ienāk 

lavā veikalā.  Neaizmirs ti  pateikt  arī  Veņ Hanam.  Palūdz,  lai arī  
viņš  palīdz.

— Jā,  jā,  — Liņ Pao  dedzīgi pievienojās.  — Es zinu, v iņš būs 
ar  mieru. Labi. Es  iešu un pateikšu bērniem, ka viņiem visiem 
jānopērk  pie mis Dorisas  konfektes par  diviem šiliņiem. Labi!

Viņš  atgriezās savā veikalā un drīz vien uzsāka dzīvu sarunu 
ar savu tautieti ,  kura  veikaliņš a t ra dās  kādus  as toņdesmit  metrus  
uz augš u  pa ceļu. Kad sar una  bija galā,  Liņ Pao  uzsauca  veikal 
n iekam Džo: «Veņ Hans  piekrita. Kārt ībā!»

Tagad  bija jāiekārto tā, lai piecas nedēļas,  kas  bija pal ikušas  
līdz zēna  braucienam,  sievietes, kuras t i rgojas  ar saldumiem,  kat ru  
ses tdienas  vakaru  «saslimtu».

— Es domāju,  — Tata  sacīja,  — rit pēc dievkalpojuma mēs pa 
vienam aprunāsimies  ar  kat ru  no viņām.  Vai tu, Džo, nevarētu 
par un āt  ar  savu kaimiņieni  mis Sizanu?

— Pro tams ,  varu,  — Džo labprā t  bija ar  mieru.
Kad visas problēmas bija a t r i s ināta s  un lomas sadalī tas ,  s i rm 

galvis sacīja:
— Tagad  es iešu uz m ā jām  paēst.  Atgriezīšos vēlāk — uzzināt,  

kā veicas. Un jūs?
Viņi izmeta pa pēdējai  glāzītei,  lai nos tiprinātu  vienošanos,  un 

drīz vien Džo savā veikalā palika viens pats.
Vakarā  visi atkal  sanāca  kopā p a r as ta j ā  vietā. Laiku pa laikam 

kāds no viņiem uz īsu brīdi pazuda  pūlī, kas  pildīja ciema l auku
mu, un a tgr iezās  ar  iepriecinošu ziņu. Mis Dorisa bija sa jū smā 
par  to, ka v iņas  ražojumi  kļuvuši tik ārkār t īgi  populāri .  Kad 
pienāca laiks iet mājās ,  Tata,  tukšodams pēdējo ruma devu, a p 
mier ināts  atzīmēja:

— P a g a id ā m  viss rit labi. Cerēsim,  ka tā ies arī  turpmāk.
Tai laikā mis Dorisa savās  m ā jās  aprēķināja  peļņu.



— Džonij,  — viņa uzrunāja  dēlu, — šodien mēs labi t irgojām.
Es ātri visu pārdevu.  Nākamnedēļ  vajadzēs s ag ā d ā t  vai rāk  kon
fekšu. Va rbūt  dievs dos, ka tu galu  galā  varēsi  braukt  pēc prē
mijas.

Kad pi rmdienas vaka rā  ciema vil tus pa r la men ts  sanāca  kopa 
apspr iest  pašreizējos  notikumus un apmainīt ies  idejām, visi zi
ņoja par  savas  mis ijas  panākumiem.  Visi, izņemot  Bredu Volkeru.

— Kad es par  to ierunājos  mis Lizai, — Breds  sa r ū g t in ā t s  
iesāka,  — viņa atbildēja,  ka ļoti nožēlojot,  bet viņai nenākot  ne 
prā tā  zaudēt  ienākumus nedz mūsu,  nedz mis Dor isas  dēļ. Viņa 
saka:  «Mis Dorisa nezina,  cik augstu  degunu celt, bet pati  ar  savu 
puiku uzvedas  s l ik tāk  par  ubadzi.  Lai mazl iet  pamokās  savas  
lepnības  dēļ.» Es  viņu visādi izlūdzos, bet viss velti.

V a irākums dedzīgi nosodī ja mis Lizas  necienīgo uzvedību.
Un vienīgi Ta ta  klusēja,  sūkāda ms  savu māla  pīpi. Beidzot Vo- 
senli js  v iņam sacīja:

— Hm-m,  Tata,  izskatās,  ka mis Liza g ra sās  visu sabojat ,  
vai  ne?

— Vēl es nezinu.  Nevaru  teikt, — s i rmgalvis atbildēja.  — Bus 
ar  viņu j āpa runā .  Varbūt  spēšu pārliecināt.  Bet ja  viņa tomēr 
a t t e ik s i e s . . .  *

— Ko tad tu domā darīt? — veikalnieks Džo vaicaja.
— P a g a id ā m  nevaru  pasacīt .  Bet es padomāšu,  — Tata  a tbi l 

dēja.
Un aizraut īgi  turpināja :
— Taga d  jūs  redzat ,  ka ar naudu,  kas nopelnī ta par  konfek

tēm, nepavisam  nepietiek, lai sūt ī tu  Džoniju uz Kingstonu. Kas ir 
izdomāj is  kaut  ko jaunu?

Adolfess ieros ināja s lepus  savākt  naudu no visa ra jona  iedzī
votāj iem un pabāzt  to nakt ī  zem mis Dorisas sliekšņa.

— Tu, Dolfes, runā  kā gal īgs  muļķis,  — Tata  viņu nosodīja.
— Vai t iešām tu nesajēdz,  ka viņa uzreiz saprat īs ,  ko tas nozīmē, 
un sar īkos  traci,  bet nauda i  pat  i nepiedursies.  Vai arī  varbūt  
paņems  naudu  un nodos to baznīcai.

’— Vakar  vaka rā  mēs  apspr iedāmies ar savu veceni, — ie jau
cās Pī ters  Teids.  — Mums ir t ād s  neliels ietaupī jums, un manē jā  
t ad  ierosināja:  šī iztaisīšoties par  sl imu un neiešot s t r ādā t  pie 
misis  Hollas.  Un mis Dorisu — viņas  taču ir draudzenes  — p a 
lūgs p as t r ād ā t  savā  vietā. Kā das  piecas nedēļas  viņa jau  no- 
s l i m o s . . .

— Tas  ir labi! Tam  vajadzētu  iznākt,  — Tata  piekrita.
— Es domāju,  zēnam vajadzīgi  zābaki,  — ierunājās  veikal 

nieks Džo. — Kāda j ēga  ģērbt  v iņam m u g u rā  svētku kreklu un 
bikses, ja kā ja s  basas?  Man ir š i tāds  plāns.



Visi skatieni pievērsās veikalniekam Džo, kas paskaidroja:
— Man ir daži pāri zābaku.  Labu zābaku! Vienam no tiem va 

jadzētu  būt  tieši laikā Džonijam.  M an a  ideja ir tāda:  mēs sar ī 
kosim zābakiem loteri ju un izdar īsim tā, lai tos izlozētu zēns vai 
viņa māte.

— Bet j a  nu viņi neizlozē? — iebilda Vosenlijs.
— Ko tu, Dolfes, bļausties kā ēzelis, — Tata  viņu pār t r auca  

un pievērsās  veikala īpašniekam.  — Un cik maksās  biļete?
— Sešus  pensus,  — Džo atbildēja.
— Kad tu to loteriju domā sarīkot?
— Nākamnedēļ  ses tdienas  vakarā ,  — veikala īpašnieks noteica.
Otrdien Pīters  Teids pavēstī ja par  sava pasākuma panā ku

miem:
— Viņa bija ar mieru! Un, lai neras tos  aizdomas, mana vecene 

ar  mis Dorisu norunāja ,  ka ņems vienu šiliņu no tās  naudas ,  ko 
tā nopelnīs,  bet pieci šiliņi paliks mis Dorisai.  Šorīt  viņa j au  sāka 
s t rādāt ,  un šķiet, ka misis Holla ar  viņu ir apmier ināta .

Tata  Sims bēdīgi pašūpoja  galvu:
— Es šorīt  iegriezos pie mis Lizas,  bet viņa ir s tūrgalv īga  

sieviete.
— Ko tad  lai mēs da rām? — jau tā ja  Vosenlijs.
— Mīļo zēn, es tev nevaru  pateikt,  ko lai mēs darām,  jo es 

nezinu.  Bet man ir mazdēls.  Es varētu daudz ko pas tās t ī t  par  viņa 
nedarbiem.  Nu tad tā. Es  v iņam visu izklāstī ju un pajautā ju ,  vai 
viņš, reiz jau  v iņam ir tik daudz sap raš an as ,  lai mocītu mani,  
vai viņš nevarētu izspēlēt kādu joku ar  to sievieti. Viņš man  s a 
cīja: nebēdājies.  Tag ad  es ceru uz viņu, uz savu mazdēlu.

— Jā.  Vara t  mierīgi  paļaut ies  uz mazo velna zeņķi, — noteica 
mis ters  Volkers,  kas ne  vienreiz vien bija cietis no vecā Tatas  ne
rā tno a tvašu stiķiem, un pievērsās veikala īpašniekam:  — Un kā 
veicas ar  loteriju?

— Cilvēki labprā t  pērk biļetes. Nāciet  tik man līdzi. Katram 
no jums j āp aņ e m  vismaz pār is  biļešu.

Tā viņi sanāca  kopā ik vakaru .  Spēlēja kārtis,  dzēra rumu 
un spriedelēja par  not ikumiem,  nepavisam nepievērsdami  uz m a
nību nic īgajām sieviešu piezīmēm.

Sestdien Džo pavēstī ja,  ka esot pārdotas  divdesmit biļetes, 
tu rklā t  vienu no tām iegādājus ies  Džoni ja māte.  S im gad ī jum am  
par  godu t ika organizēta  iedzeršana.

Kad sa tumsa,  sazvērnieki nolēma iet un paskatī t ies,  a r  kādu 
īpašu  paņēmienu Tata s  Simas  mazdēls  ņemsies  iedarbot ies uz mis 
Lizas  jū tām.  Sai saka rā  t ika izteikti dažādi  minējumi , bet neviens 
nebija uzminējis.  Tovakar t irgoja tikai  trī s sievietes. Divas citas, 
kā bija norunāts,  neieradās .  Mis Dorisas  t irdzniecība ri tēja rosīgi.



Misis Džemaima Pouda, šķiet, p riecājās par konkurentes p an ā 
kumiem, bet mis Liza bija nenoliedzami neapm ierināta  a r  mis 
Dorisas iznēsā jam ā galdeļa  popularitā ti .  Beidzot v iņa saka 
slavēt savu preci, saukdam a:

— Pērciet konfektes! S a ld as  konfektes! Pērciet konfektes! 
Un it kā par atbildi v iņas saucieniem uzrad ās  puiku bars  un 

sāka ska]i k laigāt:



— M an  pa r  puspeni ju! Man par  peniju!
Mis Liza atvēra galdeli ,  bet vēl nepagu va  paņemt  konfektes,  

kad sākās  kautiņš .  Sitieni kri ta gan  pa labi, gan  pa kreisi. Kāds 
iekliedzās:

— Se tev, saņem! Kāpēc tu m an  siti?
— Es ne. Es tev nesitu! — otrs rēca. P a r  atbildi sekoja j au n s  

belziens.
Sacēlās  neiedomājams jandāl iņš .  Puiku kamols  vār t ī jās  pa 

zemi l īdzās pašam galdelim. Zinādama ,  ka mazie blēži bieži vien 
t ī šuprā t  sar īko kņadu,  lai pa to s tarpu kaut  ko nočieptu, sieviete 
aizvēra galdeli  un uzkliedza:

— Vācieties prom! Atraduši  vietu, kur izkauties!
Acīmredzot  viņas  vardi  iedarbojās.  P lūkšanās  drīz vien iz

beidzās,  un viens no puikām,  iežmiedzis naudu saujā,  pieliecās, 
lai izraudzī tos  konfekti.

— Žēlīgais dievs, nu paskatiet ies paši! — viņš pēkšņi iebrēcās,  
rā dīdams  uz galdcļa stikla vāku. — Mis Liza sauc pal īgā nešķīsto 
garu! Vai jūs  redzat  ķi rzaku? Viņa aplaiza konfektes,  lai tās  
labāk pirktu!

Lamuvārdi ,  kurus  cienī jamā lēdija g ras ī j ās  laist  pār  lūpām, 
sas t inga  uz vietas.  Viņa i e r a u d z ī j a . . .  t reknu, šņācošu ķirzaku. 
Dzīvnieks laizīja konfektes un acīmredzot  ju tās  kā mājās .

Mis Liza š au sm ās  a tg rū da galdeli  ar  konfektēm, bet pūlis j au  
bija dzi rdēj is un  bļāva:

— Nešķīstais gars!  Mis Liza p inas  ar nešķīsto garu!
Ieraudzī jus i  cieminieku niknās acis, Liza sapra ta ,  ka pats p rā 

t īgākais  ir nozust.  Viņa p iet rūkās  no sola un laidās  lapās.
Sis gad ī jums uz visiem laikiem iznīcināja v iņas  kar jeru.  Inci 

dentu izmeklēja pat  baznīca.  Un atkri tēja būtu izslēgta no baz 
nīcas,  nebijis asa ru  un nevainības  apl iecinājumu.

— Jā,  es par  to puiku nešaubījos,  — sacīja Tata Sims,  kad 
pēc kāda  laika viņi pār ru nāj a  notikušo.

Sarīkot  loteriju bija daudzkār t  v ienkāršāk.  Veikalnieks Džo jau 
ārzemēs bija iemācījies blēdīties kāršu spēlē un šo mākslu bija 
iemācījis savai  meitai.  Loteri ja nori tēja lieliski.

P ap ī r a  lapiņas,  uz kurām bija uzrakst īt i  numuri ,  t ika sarul lē
tas  un sal iktas  mazā spainītī .  Veikalnieka mei ta Kezaja nos tājās  
zem spožas lampas ,  ko speciāli  bija a tnes is  Liņ Pao.  Papī r iņ š  ar 
nu muru  — tādu pašu,  kāds  bija Džonija biļetē, — bija pas lēpts 
meitenei apaļa jā  dūri tē un iežmiegts s tarp  īkšķi un rādītājpi rkstu.

— Un t ag ad  es tevi pa lūgšu iebāzt rociņu un izvilkt papī
riņu, — sacīja Tata Sims.

Mei tenī te paklaus īja.  Viņa samais ī ja  papīr iņus  spainī tī  un iz
vilka roku ar  cieši sažmiegtu  dūrīti.



— Attin papīriņu un pasaki,  kāds  tur  ir numurs ,  — viņš iz
rīkoja.

— Trīspadsmit ,  ser, — mei tenī te nolasīja.
— Džo, kas ir vinnējis? — s i rmgalvis  vaicāja.
Veikalnieks ieskat ījās  savā nodr iskāta jā  piezīmju gr āmat iņ ā  

un tad  pavēstī ja:
— To biļeti nopirkusi mis Dorisa.
Visi s ā k a  sist  plaukstas .  Un, kad zēna māte  pienāca saņemt  

laimestu,  s i rmgalvis  smaid īdams sacīja:
— Mis Dorisa,  daudzi domā,  ka skai tl is  t r ī spadsmit  atnes 

nelaimi.  Bet jums tas ir bijis laimīgs.
Vakarā,  ejot gulēt,  Dorisa teica dēlam:
— Džonij,  dievs ir dzirdējis mūsu lūgšanas .  Šķiet, ka naudas,  

ko es ieņēmu no konfekšu pā rdo šanas  un nopelnī ju pie misis Hol- 
las, pietiks t avam braucienam uz Kingstonu.  Es  gan  biju nora izē
jusies par zābakiem, bet dievs mums s ag ā d ā j a  ari  tos.

Aizbraukšanas  dienā bija sapulcējies vesels ļaužu pūlis —  a t 
vadīties no Džonija un novēlēt  v iņam visu labu.

Kad autobuss  sāka ripot, a tskanēja  skaļš «urā!».
— Tata,  es nenosodu,  bet, manu prā t ,  tā bija negodīga  lote

rija,  — pa ceļam uz m ā jām  sacīja Voscnlijs.
— Tpī, — s i rmgalvis  nicīgi atbildēja.  — Kāda velna pēc uz

t raukties  — godīga  vai negodīga .  Galvenais,  Džonijs tika pie 
zābakiem.



M. ENTONIJS ,

Trinidadas un Tobago rakstnieks

DZIĻŪDEŅU PITA
*

Pitu s ag rāb a  bailes.  Bija noticis kaut kas tāds,  ar 
ko viņš  nespēja  cīnīties. Viņš bija sprostā.  Sprostā kopā ar  s im
tiem citu. Pēkšņi uz radās  Briesmonis un sāka lēnām un bez a p 
s tā j a s  vilkt viņus visus arā  no dzelmes. Pita šaud ī jās  no vienas  
malas  uz otru, bet visur a tdūrās  pret sa t raukta j iem jū ra s  iemītnie
kiem. Sāku mā viņš devās  uz leju, dibenā,  pēc tam šāvās  uz 
a u g š u . . .  Bet Briesmonis bija milzīgs.  Tas  viņus  apņēma no vi
sām  pusēm;  tam bija mi lz īgas ķetnas  ar  neskaitāmiem ca uru mi
ņiem, un visi caurumiņi  — vienlīdz mazi.  Bijuši tie kaut  maķenī t  
lielāki! Pi ta  — jau kuro reizi — bija mēģināj is  ar  joni izsprauk
ties v ienam no tiem cauri.  Kur nu! . . .  Un Briesmonis lēnām tuvi
nāja  savas  ķetnas.  Ap Pitu izmisumā un dusmās  raus t ī jās  lielas 
astes.  Viņš  no j au na m ēģ inā ja  izsprukt  no sprosta,  bet tikai s ā 
pīgi saspieda  acis. Kaut  tikai  varētu izbāzt cauri  g a l v u . . .  Viņš 
metās  ca u ru m ā vēlreiz, saņēma visus s p ē k u s . . .  Visam viņa ķer- 
menī t im līdz pat  astes  gal iņam  izskrēja cauri sāpe.  Tad viņš 
metās  uz pretējo pusi. Bet arī  tur  viņa pūles bija velt īgas.  Viņa 
as te bija p latāka nekā galva! Un nab a g a  Pita tu r  nekā nevarē ja  
darīt .  Viņš  jau  dzi rdēja bangu čalas  virs sevis. Tas  nozīmē, ka 
viņi visi vai rs nav tālu no krasta.  P ita sāka neprāt īgi  raus tī t  
astīt i:  Briesmonis s avas  ķetnas  tuvināja  aizvien vai rāk  un vairāk.  
J ū r a s  iemītnieki saspiedās  čupā.  Ar sav ām milz īgajām astēm viņi 
Pitu gandr īz  sas ita.  Labi vēl, ka viņš bija mazs un viņam izde
vās  izlocīties no viņu iznīcinošajiem sitieniem. Ap viņu bija gan  
draugi ,  gan nāvīgi  ienaidnieki — šeit bija pat  bonito1 un haizivs.  
Vispār  tās v iņam nepievērsa ne mazāko uzmanību.  Tāpat  kā Pita,  
t ā s  vēlējās tikai vienu — izsprukt  no Briesmoņa ķetnām.  An 
haizivs.  Gan  haizivs, bonito, siļķes un makreles — visi bija iekļu
vuši vienā nelaimē. Milzīgā zobenzivs,  izmisīgi uzbruka Bries
moņa  ķetnām.  Haiz ivs  griezās  kā vārpst iņa,  pūlējās  to norit.  Bet 
viņai izdevās sakampt  tikai vienu medūzu

' T u n z iv ju  suga .



Bija jau  dzi rdami  kaut  kādi kliedzieni tur, augšā ,  virs ūdens,  
bet šeit, jūrā,  Briesmonis šņirks t ināja  ar ķetnām pa smilt īm. 
Krasts! Tas viņus  velk uz krastu! Pi ta  izmisīgi  parāvās ,  izlauzās  
cauri  Br iesmoņa ķetnai,  un  v iņam izdevās izsprukt  pa mazu cau
rumiņu . . .  Viņš  iekliedzās, kad nobrāza  pret kaut  ko m ugu ra s  
zvīņas,  — bet tas jau  bija prieka kliedziens. Viņš  bija brīvs! 
Brīvs!

Pi ta  pilnā sparā  joņoja uz leju. Drīz bangu  rēkoņa jau  bija pa 
likusi kaut kur  aiz muguras ,  augšā.  Viņš atkal  dzi rdēja jū ra s  
dziju šalkas,  kas v iņam izklaus ījās  kā maiga  melodija.  Viņš a t ska 
tījās. Aiz v iņa st iepās šau ra  asiņu svītriņa.  T ag a d  viņš  var  būt 
mierīgs  — viss beidzies laimīgi.  Jā,  viss kār tībā.  Ātrāk uz leju. 
P roj ām no šās  vietas un uz leju, uz leju . . .  Viņš joņoja uz dibenu 
aizvien ā t r āk  un āt rāk.  Aste, pam ez dama aiz sevis putojošas  pē
das, kā zobens šķēla ūdens  blīvumu.  Pi ta  pr iecājās  par  to, ka viņš 
ir tik maziņš.  Bijis viņš mazl iet iņ lielāks — viņam paš laik būtu 
jānobeidzas  krastā.  Ak, šis k ļūmīga is  krasts! Ļoti reti, tomēr g a 
dījās,  ka viens ot rs  no jū ra s  iemītniekiem mēdza atgriezt ies no 
Viņas  pasaules.  Tas  bija v isnet icamākais no visa net icamā.  Grūt i  
pat  iedomāties,  ka zivs varētu atgriezt ies no krasta .  Bet dažas  no 
tām, kas  tur  bijušas,  t r īcēdamas s tās tī ja ,  cik tā ir briesmīga vieta. 
Tur nav nedz ūdeņu,  nedz zivju. Vai tad  to maz var  iedomāties? 
Gribot negribot iztēlosies, ja būsi pabij is  Briesmoņa ķetnās.  Ne 
par  velti māte  b r ī d i n ā j a . . .  P i ta  no j au n a  atskat ī jās .  Asiņu a iz
m u g u rē  vai rs  nebija.  Uz leju! Vēl zemāk, vēl dziļāk! Laisties le
jup tik ilgi, kamēr  bangu au rošana kļūs tikai par  nej aukām  atm i
ņām,  kamēr  jū ra  atkal  būs zila un t īra,  nevis smi lšaina ,  — līdz 
visl ie lākajam dzi ļumam,  kur ūdens  kļuvis za ļgans  no papa rdēm 
un m a iga jām  sū nām  un kur rēgojas  viņa tumšās ,  dz imtās  klintis.

Viņš  priecīgi noskur ināj ās  — m ājas  ir tuvu! Viņa spēki desmit 
kāršojās,  un  viņš ar  s t raumes ā t rumu metās  uz zemūdens  kl in
tīm. Aiz viņa astes  no j au n a  s tiepās  baltu,  kuplu putu svītriņa.

«Māte!» viņš nodomāja.  «Māte!» Un no visa spēka joņoja uz 
pazīs tamo zaļo klinti.

— Es nu esmu klāt,  māiniņ! — viņš  noklunkstēja.
Māte  uz viņu palūkojās  no kl inšu spraugas .
Viņa ievēroja z ilumus uz P i t a s  m u g u ra s  un noskai tās ,  kaut  

gan s irds  dzi ļumos par  viņa a tg r iešanos  priecājās.
— Pita?! Kur tu biji? Kas noticis?
Viņa nodomāja,  ka viņš droši vien ir aizskrēj is  rotaļāt ies  uz  

t ā l ī na j ām klintīm un aizmaldīj ies.  Un mugur iņu acīmredzot  ievai
nojis tāpēc, ka neuzmanīgi  peldējis vai spēlējies ar oļiem. Tads  
nu viņš  reiz ir, tas  Pita . .  . Viņam pat īk rotaļāt ies  kaut  kur tā lāk



no maja in  vai a izmukt  no matēs  un doties pie koraļļiem, anemo
n ē m 1 un citiem saviem draugiem — jū ra s  dzīļu iemītniekiem.

— Nu?
— Mamiņ . . .  — Pi ta  nedroši  noklunkstēja.  — Mamiņ,  t u r . . .  

Briesmonis!
Māte  sas t inga .  Acis aiz š ausmām  viņai  kļuva baltas.
— Pita,  es taču tevi brīdināju! Kāpēc tu peldēji uz augšu?
— Māmiņ . . .
— Cik reižu es tev neesmu teikusi — turies tā lāk  no ūdens  

virsas! Tālāk no krasta!
— Māmiņ,  bet Briesmonis bija viscaur.
— S ta rp  klintīm tas  nerādās.  Šurp tas  nem ūžam neiedrošinā

sies rādīties.
— Māmiņ,  es nevaru auga s  dienas kvernēt  s tarp šīm klintīm. 

Man  ir visur draugi.  Un es biju apsol īj is  koraļļiem, ka š o r ī t . . .
— Kas tie par solī jumiem! — Aiz dusmām viņai a izrāvās  elpa.

— Apsolīji sev par nelaimi  un gandr īz  zaudēji  dzīvību! Turpmāk 
tev jāspēlē jas  šeit, s tarp klintīm. Ar papa rdēm un sūnām.  Seit 
tu esi drošibā.

— Briesmonis mūsu ūdeņos neierodas  kat ru  dienu. Un tālab  
es dažreiz dodos atk lā tā  jū rā  pie saviem draugiem.  Tur viss ir tik 
brīnumains! Mēs kopā peldam uz ūdens  virsu, lai redzētu Sauli.  
Seit  apakšā  taču ir tik tumšs! Bet augšā  gaišs  un interesant i.  Kad 
cs būšu liels, es bieži t īksmināšos par  Sauli ,  klaus īšos  viļņu m ū 
ziku un skatīšos,  kā vēji ro ta ļ ā ja s  pa okeāna jumtu.

— Ciet klusu! Pa t s  galvenais  ir palikt  šeit s tarp  klintīm. Un 
p a t s  in teresantākais  — palikt  dzīvam! Un t ag ad  pastās t i  man, kā 
tev izdevās izglābties.  Jo no Br iesmoņa izbēgt reti kam laimē
j a s . . .

— O!
Un Pita viņai pas tās t ī ja ,  ka tas  viss bija. Viņi ro taļājuš ies  un 

draiskojušies,  kad pēkšņi ieraudzī juši  tu rp at  blakus mi lz īgas Bries
moņa ķetnas.  P i ta  briesmīgi  pārbij ies un gribēj is mukt  dibenā,  
bet nav varējis.  Un uz augšu uzpeldēt  ar ī  nevarējis.  Jo ķetnas  bi 
ju šas  no visām pusēm. Ķetnas ar neskaitāmiem maziem caurumi
ņiem. Viņš ta jās  nonācis  reizē ar  s imtiem citu zivju. P a t  haizivs 
tur  bijusi.  Izdzi rdējusi  minam haizivi, māte  izbailēs a t sp rā ga  a tp a 
kaļ. Taču Pi ta  atkār toja:  «Jā, tur  bija haizivs.» Pēc tam viņš p a 
s tās tī ja ,  kā milzīgās ķetnas  sākušas  lēnām citcitai tuvoties,  s a r a u 
šot kopā zivis. Viņi visi drausmīgi  pārbijušies,  arī haizivs. U n  
viņš, Pita,  dzirdējis bangu čalas  virs sevis, kad ķetnas  ra usuša s  
zivis p a  smiltīm. Viņš  pat  dzirdējis nepazī s t am as  balsis no krasta.

1 Jūras  b e z ģ in d e ņ a  dzīvniek i,  l īd z īg i  tāda  p a ša  n osau k u m a puķēm.



Un tad  nu viņš meties vienā no c a u r u m i e m . . .  Kaut  kas v iņam 
iegriezies mugurā ,  u n . . .  viņš  izkļuvis brīvā ūdenī.  Viņš smējās ,  
s tās tot  mātei,  kā joņojis uz m ā jām  cauri  ūdens  b l īvumam — ā t 
rāk  par  barakudu, ā t rāk  par  jebkuru dzīvnieku.

Bet mātei  smiekli nemaz nenāca.  Noklausījus ies  Pi t as  s tās tu ,  
viņa uzt raucās  vēl vairāk.  Viņas  Pi ta  bija visai savdabīgs  bērns, 
un viņa sap ra ta ,  ka viņai nav pa spēkam to pāraudzināt ,  ka ne



kādi  v iņas  pārmetumi  un iestāst ījumi  to nepiespiedīs turēties tā lāk  
no a tk lā tā s  jūras ,  no ūdens  vi rsas  un no vi l inošajām piekrastes 
bangu čalām.  Tikpat  labi kā viņš pats  viņa sapra ta ,  ka no bo jā
ejas Pitu šoreiz izglābis vienīgi viņa sīkais augums.  Viņa ar 
š ausm ām  domaja par  to, kas var  notikt,  ja tas  no j au n a  a tk ār to 
s i e s . . .  Skaidrs ,  ka  tad  būs beigas.  Viņš taču ļoti s trauj i  aug.  
Tiesa, k ļūdams vecāks, viņš  top aizvien veiklāks. Pieaugusi  kar i tē1 
ir v i sā t rākā  zivs jūrā.  Bet, kā viņai ir zināms, Briesmoņa ķetnas  
iesniedzas ju rā  — gan  platumā,  gan dzi ļumā — tik tālu, ka ne
kāds  ā t rums šādos  gadī jumos neglābs . Tālab viņa skumji novēr
sās  no dēla un aizpeldēja uz v is tumšāko klints plaisu — pārdo
māt  sava  Pi t as  nākotni.

P ieaugušais  kari tē t iešām kļuva par  viss tiprāko iemītnieku 
jūrā.  P i t a  vai rs  nebaidī jās  ne no barakudas ,  ne no haizivs,  ne no 
zobenzivs. Tās  v iņam likās nāvīgi  b īs tamas  tikai p i rmajos mūža 
mēnešos.  Bet t ag ad  viņa pludlīniju formas ķermenis viegli p ā r 
spēja ā t ru m ā lielās zivis.

Māte  ar  viņu lepojās.  P i ta  bija kļuvis ga rš  un skaists.  Bet 
ne tik garš,  ka izskatī tos lempīgs.  Laiku pa laikam viņš dižoda
mies a izšāvās  kā sudraba meteors ga rām  dzimtajām klintīm. Un 
māte  apmier ināta  smaidī ja .  Jā,  kaut  arī  viņš ir izaudzis,  bet vēl 
aizvien dra iskojas  kā  mazul is.  Pitu ļoti mī lēja visi viņa draugi,  
un viņš nekad nepalika viens. Katru  dienu viņš ro ta ļā jās  vai nu 
ar  delfīniem, vai ar  koraļļiem, vai ar  anemonēm.  Un tikai uz nakti 
pā r ra dās  m ā jās  — nosnaust ies  s tarp papardēm.

Māte  aizkust ināta  k laus ī jās viņa s tās tus  par  dienā pa s t r ā d ā 
taj iem nedarbiem.

— Nomierinies,  — viņa lūkoja dēlu vest  pie prāta,  — nomie
rinies un ej g u l ē t . . .

Bet viņš joprojām draiski klunkstēja,  un viņa gribot negr ibot  
k laus ī jās dēla p ļāp āš anā par jū ra s  dzīļu iemītniekiem un par 
ro ta ļ ām  ar skaistaj iem koraļļ iem un anemonēm.  Bet par savu 
j auno  draudzeni ,  mēnesszivi2, ar  kuru bija sas tapies  pie tā l a jām 
klintīm, Pi ta  mātei  nekā nebilda.

Laiks ritēja,  un viņš sāka domāt  par  mēnesszivi  aug ām dienām 
un nakt īm.  Viņš par  to sapņoja,  gulēdams  s tarp savām papardēm. 
Viņam visur rēgojās  v iņas  acis, kas  mirdzēja kā kristāla gabaliņi ,  
un  kr āsa inās  zvīņas,  kuras  a tspoguļoja  gaismu kā sudraba spogu

1 P lē s īg a  z iv s  ar sa r ka n ā m  zv īņām ; d z īv o  d ienvidu  jūrās.
2 P lakana z iv s  ar su d rab a in ām  vai d ze l ten ā m  zv īņ ā m , d z īv o  pie Zieme]  

am erikas un D ien v id am e rikas  krast iem.



līši. Viņas  vārds  bija Jona (Jūra s  lepnā ro ta) .  P i ta  kļuva tik s a p 
ņains,  ka pat māte  to ievēroja. Viņa nodevās minējumiem.  Bet 
Pi ta  klusēja.  Visi viņa dzi ļūdeņu draugi  zināja,  kas  noticis, un 
p ā r ru n ā ja  šo jaunumu.  Viņi mēļoja par  to, kā Pi t a  ilgu laiku s a 
s t ingst  uz vietas pavisam neredzīgām acīm, un par  to, kā reiz šā 
paša  iemesla dēļ viņš gandr īz  iekļuva žaun ās  haizivij.  Viņi t en 
koja par  daiļo Jonu un apskauda viņu. Viņi taču zināja,  kā tas  
beigsies. Velti delfīni peldēja uz rifiem, bet bēdu nomākt ie koraļļi 
klusi dziedāja skumīgas  dziesmas.

Bet tad p ienāca laiks, kad Pi ta  mātei  pateica,  ka v iņam uz 
kādu laiku j āa ts tā jo t  mājas .  Māte  sāka raudāt ,  jo t āpa t  kā Pi t as  
draugi  zināja,  ar  ko tas  viss beigsies. Kad viņa jautā ja ,  kas  tā 
Jona tāda  ir, P ita  izbrīnījās.  Visa ju ra  viņu pazīstot ,  viņš  sacīja.  
Visa jū ra  — gan  augs tumā,  gan platumā.  No ūdens,  kas sākas  
pie kras ta ,  līdz ūdenim,  kas dzīvo s tarp  jūru un vēju, — viņi taču 
kopā ar  Jonu dejo naktī  viļņos, un  Mēness piešķirot Jonai  savu 
burvju spēku.

Viņš pateica mātei ,  ka došoties uz tā l a jām  kl intīm un a tgr iezī 
šoties pēc vai rākiem paisumiem.  Un tad viņš atvedīšot  Jonu — 
visa sava mūža dārgumu.  Viņš atvedīšot  sev sievu, bet mātei  — 
meitu Jonu,  Jū ra s  lepno rotu.

Māte  k laus ī jās Pitu ar  sāpīgu sirdi. Viņa skaidri  s ap r a ta  — 
Pi t a  viņai ir zudis.  Un viņa tam nevar  liegt precēties, viņai nav 
tiesību pat  to vēlēties. Viņai  atlika vienīgi br īd ināt  dēlu, lai viņš 
būtu p iesardzīgāks  a tk lā ta jā  jūrā,  jo tieši pa t laban  ir Milzīgo 
ķetnu sezona. Viņa tam pateica,  pa kuru ceļu labāk peldēt. Šis 
ceļš bija grūtāks ,  toties drošāks.  Pēc tam viņas  uz t raukums m a z 
liet apr ima — dēla izvēle viņai bija pa prā tam.  Un Briesmonis ar  
mi lz īgajām ķetnām — ja nu liktenis v iņas  dēlu tik ilgi bija s a r g ā 
jis, tad  viņa cerēja,  ka tas  viņu p a s a rg ās  ar ī  šoreiz. Un viņa a t 
griezās  pie s avas  klints,  ķērās  pie m āj as  darbiem — vajadzēja  s a 
gatavot  cienīgu mitekli dēlam un viņa Jonai ,  J ū ra s  lepnajai  rotai.

Līcis bija dziļš un plats,  un vēji tur brīvi klejoja. Zvejas  se
zona vēl nebi ja beigusies,  kaut  gan zivīm bija pienācis kāzu laiks. 
Tai laikā nekad neizdodas  izzvejot t ik daudz zivju, cik gribētos,  
bet, ja jūs  esat  jauni  un izbraucat  jūrā  bezvējā vai vieglas brīzes 
laikā un saule spīd pi lnā sparā  pār  palmām ap augušo  kras tu,  un  
ja jūs turklāt  skaļi smejaties,  priecādamies  par  dzīvi, tad  diez vai 
jums tādā  brīdī par  visu vai rāk  rūp domas par  nozveju.

Tā bija arī  a r  mūsu zvejniekiem, kas  todien izgāja jūrā.  Viņi 
iemeta ūdenī tīklu, kaut  kas  viņiem tu r  apakšā  parēgojās :  pusceļā 
uz dibenu ūdens  bija puta ins  un saduļķots  — droša zivju bara  p a 
zīme.



Viņi žigli ielenca baru apli un sāka  vērot, kā sm agai s  tīkls 
gr imst  uz leju. Šī diena viņiem atnesa  necerētu veiksmi. Zvej
nieki cils ar  citu saskat ī jās ,  nespēdami  sapras t ,  kā gan kāzu laikā 
viņiem izdevies uzdur ties  zivju baram.

Tīklu, kurā s itās  zivis, sāka vilkt krastā.  Virsū p lūstošās  b a n 
gas  nesa to uz krastu.  Zvejnieki sāka tarot  tīklus, nebeigdami  brī
nīties par savu veiksmi. Un, kad tīkls iegurks lejās  uz smilt īm un 
viņi ieraudzī ja neska i tā ma s  spuras  un astes,  kas t r ī su|o ja un sitās 
pret  ūdeni,  viņi izbrīnī jās  vel vairāk.

Viņi izvilka savu lomu sausā  krastā.  Tīklā bija simtiem zivju, 
krabju un koraļļu.  Tajā bija iekļuvušas pat  anemones.

— Paskat iet ies,  — sacīja kāds  zvejnieks, izkampdams no dzī
vās  kaudzes  spožu,  p lakanu zivi. Tai blakus  drudžaini  raus t ī jās  
karitē,  k lunkstēdams un lēkādams smiltīs.

— Tā ir re ta veiksme, — sacīja otrs.  — Tāda zivs gadās  reizi 
pa simt gadiem.  — Viņš paņēma zivi rokās  un pacēla to augstāk .  
Acis zivij mirdzēja kā kristāli ,  bet zvīņas  laist ījās  kā sudraba spo
gulīši.  — Mēnesszivs,  — viņš noteica, it kā sacītu to pats  sev. 
Viņš  nebi ja savā  darbā  nekāds iesācējs un zināja,  ko tas  nozīmē.
— Skaties,  vai nav skaista,  ko? — Viņš pasmaidīja.  — T ā — kā 
lai tev saku . . .  tā ir pali  Ju ra s  lepnā rota.

Blakus  agoni jā  raus t ī jās  karitē.



ALVARO IUNKE, 

argentīniešu rakstnieks

ROZES OTRĀS KLA SES 
SKOLOTĀJAI

A tceros ,  m an  teica , ka bērnība  
eso t  la im īg ā k a is  la iks ci lvēka  
m ūžā  . . .

(V ist īrākie  p a g ā tn e s  m aldi.)
Bertrans Rasels

Igo Homēra  tēvs ir dzejnieks. Igo Homēram drīz 
apr i tēs deviņi gadi.  Arī viņš, protams, būs dzejnieks. Tā vismaz 
apgalvo viņa tēvs, kas, vērodams dēlu, a tceras pats  savu bērnību,  
pareizāk sakot,  tās  nea tkā r to j am ās  savdabības.  Igo Homērs  ir dī 
vains  bērns,  tā saka visi: skolotāji,  draugi,  radinieki.  Turpret ī  tēvs, 
gluži otrādi,  uzskata  viņu par normālu ,  pilnīgi normālu.  «Seņjor 
Alvares  Hunko,» drūmā svinīgumā saka Bruno Andons,  garš,  
kārns ,  žul tains  vīrs ar  kalsnu ol īvkrāsas  seju, dziļi iegrimušām 
acīm un biezām uzacīm.  Viņš  ir Alvaresa Hunko kaimiņš,  pensio
nārs,  kurš ag rāk  kalpoj is Finansu minist r i jā un kuram pieder 
skais ts  dārzs  ar  bagā tu  rožu kolekciju.

— Seņjor Alvares  Hunko,  — Bruno Andons  saka  un nokrem
šļojas,  — m an  ir nepa t īkams pienākums paziņot  jums, ka jūsu dēls 
Igo Homērs  ir zagl is  . . .

Apsūdzētā  tēvs sag labā  mieru. Viņš tikai pa jautā :
— Vai jūs  nebūtu  tik laipns  un nepaskaidrotu  man, kāds  p a 

m a ts  jūsu apgalvojumam,  godājamo kaimiņ?
— Protams,  es visu paskaidrošu,  seņjor Alvares  Hunko! Tad 

klausieties: jau labi pasen es ievēroju — kāds  griež rozes no m a 
niem krūmiem. Es  sāku uzmanī t.  Tā kā t ag ad  esmu pensijā,  man 
ir pietiekami daudz laika, lai nodarbotos  ar  izsekošanu. Sākumā 
es nospriedu,  ka zagl is  dara  savu darbu — ja vien sveša īpašuma 
piesavināšanos  var  uzskatī t  par  darbu,  — tā t ad  sākumā es no
spriedu,  ka zagl is  darbojas  naktīs.  Taču, pavadī j i s  va i rākas  nakt is  
nomodā,  es pārliecinājos,  ka tas  tā nav.  Zaglis,  kā es secināju,  
darbojās  dienā. Es  noskaidroju pat  laiku: apmēram as toņos  no 
rīta.  Tad es iekārtojos slēpnī. M an a  pacietība, t āp a t  kā jebkura 
pacietība,  nesa savus  augļus ,  un  pulksten sept iņos un četrdesmit



minūtēs  es notvēru jūsu mīļoto dēlu Igo Homēru,  kad viņš no
grieza baltu rozi no krūma blakus žogam.  Es  uzsaucu viņam: 
«Kāpēc tu griez m an as  rozes?» Bet jūsu dēls, atvainoj iet  mani,  
seņjor Alvares  Hunko,  man negribētos  jūs  apbēdināt,  bet jūsu 
dēls, par ād īdam s  viņa gadiem pārag ru  raks tura  noziedzību, pat  
nesamulsa .  Vēl vairāk,  viņš smaid īdams man kaut  ko atbi ldēja — 
ko tieši, bū dam s puskurls,  es nesadzirdēju  — un, pacēlis sveicie
nam  cepuri,  a izgāja  savās  gai tās .  Un a iznesa manu rozi!

— Jūs  redzējāt ,  ka tas  bija Igo Homērs?
— P a t s  savām acīm, seņjor,  pats savām acīm, kuras,  paldies 

dievam, joprojām lieliski rāda,  lai gan  man  jau  krietni pāri seš
desmit.  P a t s  savām acīm! — Bruno Andons  iesaucas  pacel tā balsī.
— Jūs  varbūt  man neticat?

— Ko jūs,  ko jūs,  godā jamo kaimiņ! Lai arī  kā tas būtu, es 
pasaukšu dēlu un nopras īšu  viņam jūsu klātbūtnē.  Jāa tz īs tas ,  ka 
šis not ikums mani mazl iet  s a t r a u c . . .

— Kā nu ne, seņjor! Tik mazs zēns un jau . . .
— Neizrunājiet  šo vārdu! — viņu pār t rauc  Alvaress Hunko, 

Igo Homēra  tēvs. — Atļauj iet  man vispi rms uzklaus īt  dēlu, iekams 
apsūdz am  viņu. Sis not ikums mani mazl iet  s a t r a u c . . .

— Ja es būtu jūsu vietā,  mani  tas  ļoti sa t rauktu.  Ļoti, ļoti.
— Mani  tas  mazl iet  sat rauc,  — t ikpat  mierīgi turpina  Igo 

Homēra  tēvs, — tādēļ ka mans  dēls ir pieklājīgs,  labi audzināts  
un jū t īgs  bērns, kas  apvelt īt s ar  smalku dvēseli.

— Pa jautā j ie t  v iņam,  seņjor Alvares  Hunko! — gandr īz  vai 
pavēl saniknotais  Bruno Andons.

— Es tā arī darīšu,  kaimiņ.
Seņjors  Alvaress paver durvis uz blakusis tabu un sauc:
— Igo Homēr!
Ienāk Igo Homērs.  Viņa s tarojošās  acis smaida.
— Kas ir, tēt? Labvakar,  seņjor,  — viņš sveicina Bruno An- 

donu. Tas  neatbild.  Tēvs a ts tās ta  zēnam kaimiņa apsūdzību un no
beidz ar  jaut ā jumu:

— Ko tu par to teiksi?
— Teikšu, ka tā ir patiesība,  tēt.
— Tu nozagi  rozi no mūsu kaimiņa dārza?
— Es nesaku,  ka nozagu,  tēt, es saku, ka nogriezu rozi no 

seņjora Andona dārza.
Kaimiņš  pārskai ties  iejaucas:
— Bet vai tad  tas nav viens un tas  pats?
— Nē, seņjor.  Roze bija pārkārus ies  pār  žogu — tā t ad  tā 

vai rs  nepiederēja jums.  Tā a t ra dās  uz ielas un piederēja tiem, kas  
iet garām.  Es  ne reizes neesmu rāpies pēc rozēm pāri žogam.  Vi
sas  rozes, kuras es nogriezu,  bija pār kā ru šās  pāri  žogam uz ielas.



_— Lielisks at ta isnojums! — rožu saimnieks  iesaucas,  aiz dus 
mām  vai s tnakdams nost.

— Nedomāju,  ka man s  dēls mēģina  at taisnoties,  kaimiņ,  — 
saka Igo Homēra  tēvs.

— Ko-o? — Bruno Andons  iebrēcas un tūlīt  apklust ,  nea t r az 
dams vārdus . Seja v iņam tumši  pietvīkst,  bet uz pieres izspie
žas vēnas.

— Kādam nolūkam tu nogriezi  rozes? — tēvs j au tā  zēnam.
— Lai uzdāvinātu  tās manai  agrākaja i  audzinātā ja i ,  ot rās  

klases skolotājai  seņjori tai  Morai.  Viņa ir tik skaista! Balss viņai  
tik maiga ,  it kā viņa vienmēr turē tu  aiz va iga  ledeni, bet acis — 
kā zvaigznes! Un nevis pa ras tas  zvaigznes,  bet spožas rīta zvaig 
znītes.  Un turklāt  viņa bija tik laba pret  mani.  Kādas  brīnišķīgas  
g r a m a ta s  viņa m an  dāvināja,  kad es biju v iņas  skolnieks! Vai tie
šām viņa_ m an  būtu jāa izmirs t  vienīgi tādēļļ ka mācos  jau  ce tur
ta jā  klase?

— Cienī jamais!  — Bruno Andons  kliedz. Viņš  uzrunā zēnu ar 
«jūs». — 1,.oti apsveicami,  ka jūs  neaizmirs ta t  šo labo un skaisto 
meiteni,  jūsu bi jušo skolotāju.  Bet kāpēc jūs izrādāt  savas  s im pā 
t ijas uz m an a  rēķina! Kāpēc jūs  dāvā ja t  viņai m an as  rozes?

— Es jau  sacīju jums, seņjor,  ka šīs rozes bija pā rkārušās  
par  žogu.

— Un tādēļ tu uzskati,  — saniknoj ies  viņš atkal  pāriet  uz 
«tu», — ka tās  nav  manas?

— Jā,  seņjor.
— Tiesneši būtu c i tādās  domās,  zaglēn!
—  Seņjor Bruno Andon! — tēvs v iņu pār trauc.  — Pie visa, kas 

jums s v ē t s . . .  lūdzu jūs,  ne traumēj ie t  zēnu! Jūs  taču redzat ,  viņš 
nobāl,  lūpas  v iņam dreb un acis pi lnas asaru ,  tūlit,  tūlīt  sāks 
raudāt .

— Bet vai t ad  jūs,  seņjor Alvares  Hunko,  vai tad  jūs,  cik man  
zināms, būdams rakstnieks,  neuzskatā t  par kliedzošu faktu, ka 
deviņus gadus  vecs pienapuika,  lai sevi a t taisnotu,  sagudro visā
das  bezjēdzīgas  teorijas?

— Nē, kaimiņ,  jūs kļūdāties:  m ans  dēls ne sagud ro  nekādas  
teorijas,  lai sevi at taisnotu .  Viņš pat  nedomā taisnoties.  Zēns no 
t ī ras  si rds tic, ka jūsu  rozes, kas pā rkārušās  pār  žogu uz ielas, 
vai rs nav jūsu  rozes. Turklā t  viņš nav griezis tās  pārdošana i .  Ja  
jūsu  rozes viņš  būtu pārdevis,  viņš t iešām būtu zaglis.  Bet viņš 
tās  uzdāvināja.  Vēl vairāk: ja viņš  dāvātu  rozes savai tagadēja i  
skolotājai ,  lai tādējādi  iemantotu v iņas  labvēlību, tad es, t āp a t  kā 
jūs,  teiktu, ka mans  dēls izdarījis  zādzību.  Bet viņš taču dāvā ja  
tās  savai skais tajai ,  jaukaja i ,  brīnišķīgajai ,  apburošaja i  un l aba
jai o t rās  klases skolotājai ,  no kuras  viņš vai rs  neko negaida



un neko nevēlas.  Jūsu rozēm, kaimiņ,  va i rāk  nekā laimējies.  Tās  
noderējušas ,  lai atdzīvinātu  brīnišķīgas  a tmiņas ,  p ilnas  poēzijas 
un, iespējams,  pat  mī lestības . . .

— Jūs  gr ibat  sacīt,  — Bruno Andons  sašut is  iesaucas,  — ka 
man, tieši tas  izriet no jūsu  vārdiem,  jābūt  zēnam pate ic īgam par  
to, ka viņš  nogriezis m an as  rozes un pasniedzis  tās jaukajai ,  
skais tajai ,  apburošai  un diez vēl kādai  tur  skolotājai? Nu vai



zināt,  seņjor Alvares  Hunko,  pat  tai gadī jumā,  ja jūsu  dēls būtu 
uzlicis m anas  rozes uz a l tāra  kartēziešu ordeņa dibinātā jam svē
ta j am  Bruno, kura  vārdu es nesu un godāju,  tik un tā es uzska
tītu, ka jūsu dēls nozadzis  m anas  rozes. Bet jūs  taču man nepie
krītat ,  seņjor?

— Nē, kaimiņ.
— Tātad jums, t āpa t  kā jūsu deviņus gadus  vecajam dēlam, 

ir muļķīgi ,  neticami,  absurdi,  pre tl ikumīgi  uzskati? Un tomēr 
viņa uzvedību vēl var  saukt  par . . .  Es  pat  nezinu,  kā lai to no
sauc! Bet jūsu aizbildniecību, seņjor  Alvares  Hunko,  es ne šaub ī
damies  nosaukšu par noziedzīgu.  Lielisku audz ināšanu saņem jūsu 
bērns, jūsu n abaga  bērns! Palieciet sveiks, seņjor!

Uzmaucis  galvā  platmali ,  Bruno Andons  sēkdams iziet, taču 
tūdaļ  viņa sarkanā  seja atkal  pa rād ās  durvīs.

— Es palūgšu jūs, seņjor,  t urpmāk neapgrū t inā t  sevi, svei
cinot mani.  Es  jums neatbildēšu.

— Labi, kaimiņ.
— Turklāt  brīdinu jūs, ja jūsu  dēls nozags  man  vēl kādu rozi, 

es pats  savām rokām sodīšu viņu tā, kā tas  būtu j ād a r a  jums, 
bezatbi ld īgajam tēvam.

— Tie ir draudi?
— Jā. Bet es, šķiet, rīkošos vēl gudrāk:  šodien pat  rožu krūmu 

pie žoga izraušu ar v isām saknēm,  lai tu rpmāk  nekārdinātu  g a 
rāmejošus  zagļus.

— Nē, nē! — zēns sauc. — Viņš  ir tik skaists,  šis krūms! Ne
raujiet  viņu laukā! Es  apsolos  vairs  neaizskar t  nevienu rozi . . .

— Bet es to izraušu,  izraušu! — Bruno Andons  kliedz un atstāj  
i stabu,  a izc i rzdams durvis.

— Viņš ir ārprāt īgs! — Igo Homērs  iesaucas.
— Viņš, protams, uzskata  sevi par normālu,  — zēna tēvs pie

bilst. — Viņš  un daudzi citi, tie, kas pārspīlē pr ivāt īpašuma no
zīmi un uzskata  par  ārprāt īg iem mūs. Un tomēr,  lai turpmāk iz
vai rī tos no l īdzīgām sadursmēm,  vai tev, dēliņ, neliekas, ka labāk 
būtu neplūkt  rozes svešos dārzos?

— P a t  tad,  ja tās  pā rkārušās  pār  žogu? — Igo Homērs  tomēr 
pajautā .

— Jā,  dārgais,  pat  tai gadī jumā,  ja  tās  pā rkāruš ās  pār  žogu. 
Bet es ik nedēļu došu tev tik daudz naudas ,  cik nepieciešams, lai 
tu varētu nopirkt  rozi mī ļotajai  skolotājai.

Zēns sit p laukstas  aiz prieka un saka:
— Labi,  tēt. Z i n i . . .  — Un viņš  apklust.
— Ko tu gribēji  sacīt? — tēvs vaicā.



— Zini, kad es dāvinu viņai rozi, viņa noliecas pie manis  un 
atļauj noskūpstī t  sevi uz vaiga,  bet va igs  viņai gluži kā samts,  
ī sts samts,  silts un smarž īgs  . . .  Tēt, — viņš atkal  apklust.

— Runā,  runā ,  dēliņ. Ko tu gribēji  sacīt?
— Tēt, vai tad,  kad man  būs pilni divdesmit gadi,  vai tad 

es varēšu  precēties ar savu skolotāju?
— Tev jā ga ida  vēl vienpadsmit  gadu.  Bet cik viņai tagad?
— Divdesmit.  Es  jautā ju .
— Tātad,  kad tev būs pilni divdesmit,  viņai būs jau t rī sdesmit 

viens. Droši vien būs labāk, ja  tu precēsies ar viņas  meitu. Ko tu 
par  to domā?

— Bet vai v iņas  ineita būs t ikpat  skaista?
— Nu, protams.
— Labi,  tēt, tad es laikam precēšos ar  viņas meitu.



ULKJU TAMERS,

turku rakstnieks

PALIEC SVEIKS,  
SAULSTARIŅ!

Māte Saulī te  karsti  un sa traukti  noskūpstī ja savu 
dēlu uz vaiga  un sacīja:

— Un tag ad  dodies ceļā. Ir laiks.
Saul s t ar iņš  mīļi paskat ī jās  uz māti.
— Bet vai palikt pie tevis es nedr īks tu?
— Nedrīksti .  Tev jāiet  t āp at  kā visiem taviem brāļiem. 
Sau ls ta r iņ š  bija viens no neskai tāmaj iem savas  mātes  dēliem.

Saulī tei  to bija tik daudz,  ka ne izskaitīt.  Vairāk  nekā smilšu g r a u 
diņu l iedagā.  Katru dienu mātei  Saulī tei  piedzimst mi ljardiem 
bērnu,  un viņa tos izaudzina un nosūta  uz visām pasaules malām. 
Viņa ļoti mīl ikvienu no tiem, un, kad pienāk laiks šķirties, viņai 
acīs sar iešas  asaras .  Taču viņa ir tik karsta ,  ka asa ra s  tūlīt  no
žūst, nep aguvušas  nori tēt  pār  vaigiem.

— Labi, māmiņ,  es eju, — Sau ls tar iņš  sacīja.  — Uz kurieni 
lai es dodos?

— Uz Zemi.

1

Kad Muha rēms  pamodās ,  bija vēl tumšs.  Viņš pagr iezās  uz 
kreisajiem sāniem, pārvilka plāno segu pār galvu un tā nekustīgi  
nogulēja vēl kādu brītiņu. «Savādi ,  kāpēc es kat ru rītu pamostos  
tieši šai laikā? Pie mums visā Okmeidanā  pat  nav neviena gaiļa.  
Varbūt  ja  es ietu gulēt  agr āk  . . . »

— Vai tu jau  pamodies,  Muharēm? — atskanēja  tēva balss.
— Pamodos,  tēt. Tu vēl paguli ,  es tūlīt  uzlikšu tēju. 
Muharēm s  piecēlās, sar i t inā ja  savu gul tu un nolika to i stabas

kaktā.  Matracis  v iņam bija pavisam plāns,  tikai mazl iet  biezāks 
par  segu. To pat  p irmklasnieks  varētu pacelt,  kur nu vēl M u h a 
rēms, kuram jau  bija pilni v ienpadsmit  gadi.

Novācis guļvietu,  viņš  aši uzvilka bikses un svīteri  un izgāja 
uz lieveņa. Bi ja vēss. Muharēms uzpūta  delnām dvašu un piegāja 
pie spaiņiem ar ūdeni.  Nocēlis v ienam no tiem koka vāku, viņš



pasmēla ūdeni un nomazgājās .  No ot ra spaiņa  viņš ielēja ūdeni 
tē jkannā un uzlika to uz gāzes  plīts.

Tēvs jau ģērbās.
— Kā tu gulēji,  Muharēm?
— Tā nekas,  tēt, normāli .
Tēvs sar i t inā ja  savu gultu,  aiznesa to uz i s tabas  kaktu,  pēc 

tam sacīja:
— Arī es, šķiet, gulēju gluži l a b i . . .
Muharēm a tēvs Azmīustā ir st rādnieks.  Savā fabrikā viņš no 

s t rādāj is  i lgāk par  visiem — veselus t rī sdesmit  gadus! P a t  paš 
reizējais saimnieks  Kemalbejs  a tnāca  vēlāk par  Muharēma 
tēvu — viņš mantoja  šo vietu t rī sdesmit  gadu vecumā pēc sava 
tēva nāves.  Azmīustā ļoti slavē j auno saimnieku:  «Sirdscilvēks.  
lāga  dvēsele, nevienam pāri  nedara .» Kad M uha rēm am  nomira 
māte,  Kemalbejs  pat  atvēlēja tēvam divas brīvas dienas.

Agrāk,  kad māte  bija dzīva, Azmīustā kat ru  dienu steidzās no 
darba  tieši uz mājām.  Draugi  viņu aicināja pasēdēt  kādā kafej 
nīcā, taču viņš vienmēr atteicās:  «Es savu būdu nemainīšu  ne 
pret  kādu kafejnīcu.» Tomēr pēc Ubeides nāves arī  viņš sāka ap
meklēt kafejnīcu «Austrumi» un nosēdēja tur  augus  vakarus ,  dzer
dams tēju un vērodams, kā draugi  spēlē nardu.

Tā tas tu rp ināj ās  če trus gadus.
Uzkopis istabu un nomazgājies ,  Azmīustā pal īdzēja M uharē 

m am  uzklāt  galdu.
— Es vakar  agri  a izgā ju  gulēt,  — viņš sacīja,  izņemdams  no 

skapīša  sieru. — P a t  nedzirdēju,  kad tu pārnāci.
— Es aizkavējos kinoteātrī .  Nolēmu noskatī t ies filmu.
— Būtu kaut  vaka r iņ as  paēdis.
— Es paēdu.
— Ko tu ēdi?
— So to.
— Tu, dēliņ, neej gulēt  neēdis. P i rm s vakara  darba  noteikti 

iegriezies kafejnīcā.  Ieēd kaut  ko, pēc tam ej uz kino.
— Tā es vēl nokavēšu,  tēt.
Muharēms no rī t iem s t rādā ja  malkas  krautuvē,  bet pa v ak a 

riem — kinoteātrī .  Pēc skolas ap mēram s tundu viņš a tpūtās ,  spē
lēja futbolu vai arī ga t avo ja  s tundas,  bet pēc tam devās uz kino
teāt ri  «Zvaigzne»,  kur slaucī ja gr īdu un pārdeva gāzēto ūdeni 
p irms seansa  sākuma.  Sis darbs v iņam patika,  jo viņš ļoti mīlēja 
kino.

Viņš lepojās ar  to, ka labāk par  visiem savā klasē pazīst  k ino
aktierus un viņu lomas.

— Tēt, es šonakt  redzēju sapni . . .
— Ceru, ka tas bija labs sapnis?



— . . . i t  kā es s tāvētu Ei f ra tas  krastā,  bet  v isapkār t  tumšs,  
auksts,  un sniegs  snieg. Te pēkšņi no ūdens  iznirst  zivs, un uz 
galvas  viņai  tāds  spožums, it kā saule būtu uzlēkusi.  Ari sn ieg
pār s la s  pārvēr tušās  par  m azām saul ītēm,  un no debesīm plūst 
ga isma.  Tūdaļ  kļūst  silts, es novelku svārkus  un iemetu tos Eif- 
ra tā ,  bet tie, pieskārušies ūdenim, tūl īt  pārvēršas  par plostu. Bet 
spožā zivs pārvēr t ās  par  s trazdu,  nola idās  uz plosta un saka man:



«Pras i man  visu, ko vēlies.» Es viņai saku: «Gribu redzēt savu 
māmiņu Ubeidi.» Tai pašā mirklī  Ei f ra tas  ūdeņi pašķī rās un es 
ieraudzī ju māmiņu. Viņa pienāca pie manis,  noglās t ī ja  galvu un 
gribēja kaut  ko teikt, taču tūlīt nozuda.  Bet tai vietā, kur viņa bija 
nozudusi ,  saka aug t  papele. Es  uzrāpos  galotnē,  bet papele a iz
vien au g a  un auga,  mēs  cēlāmies aizvien augs tāk  un augstāk .  
Ei f ra ta lejā kļuva par  šauru  jostiņu,  es noliecos, satvēru to ar 
roku un apsēju sev ap vidukli,  pēc tam atgrūdos  no papeles,  pacē
los gaisā un sāku lidot. Uzlidoju līdz pat  sept ī ta jām debesīm. Tur 
redzu — izklāts skaists,  sar kans  paklājs.  Es apgūlos  uz tā un no
gulēju če trdesmit  dienas un če trdesmit  naktis.  Čet rdesmitās  die
n as  vaka rā  pamodies,  redzu, ka esmu kļuvis par  kinoteāt ra  sa im 
nieku. Tas  ir mi lzīgs v as a ra s  kinoteāt ri s,  t ikpat  liels kā mūsu Ok- 
meidanas  laukums.  Pie ieejas drūzmējas  ļaudis,  es visus laižu 
iekšā un ka t ra m iedodu apaļu maizes klaipiņu.  Ļaudis  apsēžas,  
skatās  kino un ēd maizi .  Pēc tam visi iet laukā,  un es atkal  dodu 
kat ram  klaipiņu.  Arī sev vienu paņēmu un gāju  uz s k o l u . . .

— Bet kas notika pēc tam? — Azmīustā vaicāja.
— Pēc tam es pamodos.
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Padzēruš i  tēju, Muh arēm s  ar tēvu izgāja no mājas .  Līdz k a 
fejnīcai «Austrumi» viņiem bija pa ceļam. Seit uz s tūra  Azmīustā 
apstājās .

— Vai nauda tev ir, Muharēm?
— Jā,  tēt.
— Goda vārds?
— Goda vārds.  Un turklāt  rīt es saņemšu algu par nedēļu.
Azmīustā uzlika roku dēlam uz pleca.
— Paklau,  Muharēm,  paņem pusdienās  gaļ as  veltnīšus.  Paēd 

kār tīgi  pi rms skolas.
Viņš izvilka no kabata s  piecliru naudaszīmi un iespieda to 

M uh ar ēm am  rokā.
— Tas  tev pusdienām.
M uh ar ēm s  gribēja jau  atteikties no naudas ,  bet tēvs cieši s a 

spieda viņa plaukstu.
— Ņem, ņem, pēc tam es pavaicāšu Redžebam,  vai tu esi 

ēdis . . .
Sai brīdī  parādī jās  m arš ru ta  autobusiņš,  kas  brauca uz Siš- 

hanē.
Šoferis nobremzēja,  un viņa palīgs,  ka paras ti ,  sāka skaļa balsī  

nosaukt  pieturas:  «Dolāpderē! Kasīmpašā! Sišhanē!» — taču,



ieraudzī jis  Muharēmu ar tēvu, nolēca zemē, sasveic inājās  un laipni 
a tvēra durvis: «Lūdzu, Azmīustā.»

Muh arēm s  lūkojās nopakaļ mar šr uta  autobusiņam,  kamēr  tas  
nozuda aiz pagrieziena,  pēc tam lēnā solī devās uz Okmeidanas  
laukuma pusi. Malkas  krautuve a t ra dās  kādus  piecdesmit metrus  
no šejienes, tieši šosejas  malā.

M uh ar ēm s  vienmēr ieradās  pi rmais un, apsēdies uz pakalniņa 
iepretī krautuvei ,  ga t avo ja  skolas uzdevumus līdz brīdim, kad iera
dās  meis tars  Ncdžatī .

Tai r ī tā viņš, kā paras ti ,  apsēdās  uz pakalniņa  un, atvēris ar i t 
mēt ikas  grāma tu ,  g ras ī j ās  r is ināt  uzdevumus.  Taču domas klai 
ņoja kaut  kur tā lumā,  un viņš nekādi  nevarē ja  koncentrēties.  R au 
dzīdamies  uz Fer ikejas  kalnu grē dām  pie apvāršņa ,  Muharēms 
mēģ ināja  iztulkot savu sapni.  Māti  viņš bija redzējis sapnī  pir
moreiz četros gados . Ko tas  varētu nozīmēt? «Būtu mām iņa dzīva, 
pa jaut ā tu  viņai,» Muh arēm s  nopūtās .

Rī ta krēsla j au  bija pagaisusi ,  kļuva pavisam gaišs,  un drīz 
vien virs māju  jumtiem parādī jās  saules  mal iņa.  Tieši šai brīdī 
Muha rēms  pēkšņi izdzi rda klusu: «Labrīt!»

Viņš a tska t ī jās  — aiz m ugura s  neviena nebija.
— Labrīt! — atkal  a tskanēja  m ai ga  balst iņa.
M uharēms apla ida  skat ienu visapkār t.  Izņemot  kādu noklī

dušu suni, kas gulēja metrus  divdesmit no viņa, tuvumā nebija ne 
dzīvas  dvēseles.

— Labrīt! — balst iņa atkār toja.  — Paskat ies  uz savu apkakli! 
Es  esmu šeit.

Muh arēm s  izbrīnījies paskat ī jās  uz savas  blūzes apkakli  un 
ieraudzī ja uz tās  mazu spīgulīti ,  varbūt  tik lielu kā s imtā daļa no 
jāņt ārpiņa .

— Mani  sauc par  Saulstariņu!
Nebija nekādu šaubu,  bals t iņa pieder spīgulīt im.
— Ko jūs  sacījāt? — Muharēms pār jautā ja .
— Mani  sauc par  Sauls tariņu,  — spīgul īt is  atkār toja.  — Es 

nupat  kā ierados šeit. Būsim draugi?
Ja  M uharēm a  vietā bijis cits zēns, viņš droši vien būtu nobi

jies, iekliedzies un meties prom,  ko kāj as  nes, vai arī, gluži otrādi,  
sas t indzis  aiz bailēm. Taču Muharēms nebija no bail īgajiem. Tiesa, 
sākumā viņš mazl iet  samulsa,  bet tas  ātri pārgāja .

— Vai tu slikti dzirdi? — Saul s t ar iņš  turpināja .  — Es sacīju: 
«Būsim draugi.»

— Būsim! — Muha rēms  atbildēja.
Pēkšņi  viņu pārņēma nepa ras ts  prieks.
— Bet kā tevi sauc? — Saul s ta r iņ š  jautā ja .
— Muharēms.



— Bet kas  ir tava māmiņa?
— Ubeide. Viņa nomira.
— Nomira? Ko tas  nozīmē — «nomirt»?
— Kā lai es to zinu? Pare izāk sakot,  kā lai tev to i z s k a i d r o . . .  

«Nomirt» nozīmē vai rs  nebūt.  Vairs  nedzīvot.  Mām iņa dzīvoja,  
bet pēc tam nomira.

— Bet mana māte  ir Saulīte.  Viņa nekad nemirs.
— Tā, kas  spīd pie debesīm?
— Jā.
— Un vēl man  ir tētis. Azmīustā.  Bet kas  ir tavs  tētis?
— Man nav tēva. Toties mām iņa man  ir ļoti liela. Tik liela, ka 

vienlaikus var  būt māmiņa un tētis.
Muh arēm s  pasmaidīja.
— Kāpēc tu smaidi?
— Galvenais  šeit nav lielums. Taču tas nav svarīgi .  Bet cik 

tev gadu?
— Es piedzimu v a k a r . . .
— Un proti jau  runāt? Kad tu paguvi iemācīties mūsu valodu?
— Mums piemīt tādas  spējas.  Lai kur mēs  nokļūtu,  uzreiz 

sākam runā t  vietējā valodā.
— Lieliski, — Muharēms noteica ar  skaudību.  — Es arī  gr i

bētu runā t  visās valodās.
— Gribi, es iemācīšu tev Saules  valodu?
— Paldies,  bet es nekad nenokļūšu uz Saules.  Taču šeit man  

nav ar  ko sarunāt ies  Saules  valodā.
Kādu brīdi viņi klusēja.  Pa  šoseju viena aiz o t ras a izdrāzās  

divas  automašīnas .  Nopakaļ  o t ra ja i  dzinās  suns  un pavadī ja  to 
ar  skaļām re jam līdz pat  kafejnīcai  «Austrumi».

— Bet vai suņu valodu tu saproti? — Muha rēms  pavaicāja.
— Ja  es uzmestos sunim uz auss vai astes,  tad sapras tu .  Bet, 

ja  šoreiz esmu izraudzī jies tevi, tad runā ju  tikai tavā valodā.
— 2 ē l . . .  Es varētu pa jau tā t  tev, ko šis suns  saka.
— To var  viegli uzzināt .  Tāpēc nav jāprot  suņu valoda.
— Tad paskaidro,  ko viņš sacīja.
— Vau! Vau! Ko vēl citu viņš var sacīt.
Draugi  skaļi iesmējās.  Pēc tam Saul s ta r iņ š  pavaicāja:
— Bet ar ko tu vispār nodarbojies,  Muharēm?
— Mācos skolā. Cetur ta jā  klasē. Un vēl s t rādāju.  No rītiem 

šeit, malkas  krautuvē,  bet vakaros  k i n o t e ā t r ī . . .
— Pag,  pag,  — Saul s t ar iņš  viņu pār trauca .  — Tu saki, ka 

mācies skolā. Vai arī  tu tikai vakar  piedzimi?
— Kāpēc tu tā domā? — M uha rēm s  brīnījās.  — Man jau ir 

v ienpadsmit  gadu.
Šoreiz kār ta  brīnīties bija Saul s tar iņam.



— Ka! Tev jau  ir v ienpadsmit  gadu! Bet tu vēl aizvien mācies 
skolaj Izrādās,  ka tu esi |oti slinks?

— Es nemaz neesmu slinks, — M uh ar ēm s  apvainojās.  — Es 
vēl ne reizi neesmu a ts t ā ts  uz otru gadu.

— To es nezināju . . .
— Ko nezināj i?
— Ka uz Zemes mācās  gadiem ilgi. Pie mums tam vajadzīgs  

tikai īss laiciņš. Mēs aize jam uz skolu un pār is s tundās  uzzinām 
itin visu. Sta rp  citu, kā t ag ad  izrādījās,  ne gluži visu. Arī mums 
ir savas  grūt ības .  Kā redzi, mēs taču nezinājām,  ka pie jums skolā 
mācās  i lgus gadus  . . .

— Bet ja arī  zinātu? Kāds  no tā būtu labums?
Saul s t ar iņš  padomāja  un piekrita:
— Tev taisnība.  Nekāda labuma.
Sai brīdī  ga r ām  pabrauca  mar š ruta  autobusiņš,  un kāds  zēns 

pam āja  M uha rēm am  ar roku.
— Tas  ir Erdēms, — Muharēms paskaidroja .  — Viņš  dzīvo 

Kasīmpašā .  Viņa tēvs s t rādā  par met inātā ju ,  bet Erdēms viņam 
palīdz.

— Vai jūs  mācāties vienā skola?
— Nē. Viņš ir divus gadus  vecāks. Pabeidza  ceturto klasi un 

vai rs nemācās .
— Ej, Muharēm,  ko tu sarunāj ies  pats ar sevi?
Muharēms pacēla galvu un ieraudzī ja sev blakus  meis taru 

Nedžatī .
— Nē, es sarunājos  ar Saulstar iņu.
— Ar Saul s tar iņu?
— Jā. Paskat iet ies,  viņš  apmet ies  man uz apkakles.
— Tev, dēls, jām et  malā šis vaka ra  darbs  kinoteātrī .  Nedrīkst  

tik vēlu iet gulēt.  Tas  nav labi. Pamācies  vēl kādu brītiņu. Es  aiz
iešu uz kafejnīcu, padzeršos tēju un atnākšu.

Sau ls tar iņš  pasmaidī ja.
— Manu balsi taču neviens nedzird,  izņemot tevi. Tādēļ arī 

liekas, ka tu sa ru nā tos  pats ar  sevi. Bet kas  par cilvēku ir tavs  
meistars?

— Nedžat ī? Labs cilvēks. Mana tēva tuvākais  draugs .  T i k a i . . .
M uharēms apklusa,  nepabeidzis teikumu.
— Kas «tikai»? Vai viņu s tarpā  kas noticis? — Sau ls tar iņš  

pavaicāja.
— Viņi sas t r īdējās  pi rms če trām dienām. Iespējams, ka vēl 

t ag ad  nerunā.
— Kādēļ sast r īdējās?
— Arodbiedrības  dēļ.
— Arodbiedrības? Kas tā tāda?



— Kaut  kāda savienība.  Es īsti nezinu. Strādnieki sapulcējas  
vienuviet un nodibina arodbiedrību.  Nedžat ī  s tāst ī ja  tēvam,  un es 
šo to atceros.

— Bet ar ko šī arodbiedrība nodarbojas?  — Sau ls ta r iņ š  j a u 
tāja.

— Stāsta ,  ka aizs tāvot  s t rādnieku tiesības.  Piemēram,  ja kāds  
ies tājas  arodbiedrībā,  tad  tā viņu aizsargā.  Saimnieks  pret  viņu 
nevar  slikti izturēties.

— Vai tavs tēvs arī  ir strādnieks?
— Jā,  viņš s t rādā  fabrikā. '
— Tātad viņš sas tāv  arodbiedrībā?
— Nē, nesas tāv.  Tādēj viņš arī  sas t r īdē jā s  ar  Ncdžat īus tā.  

Tēvs neparko negr ib iestāties arodbiedrībā.  Viņa saimnieks  ir ļoti 
labs cilvēks. Tēvs saka  — viņam kauns  stāt ies arodbiedrībā.  Kāds 
vēl nodomāšot ,  ka viņš neuzticoties saimniekam.  Un arī sa im 
nieks, kā s tās ta,  ne visai ieredzot šīs arodbiedrības.  Es  tur  neko 
daudz nesaprotu  . . .

— Vai malkas  krautuvē tev ir sm ags  darbs?
— Ne visai. Es  zāģēju malku ar apaļzāģi .  Tas  nav grūti.  Tikai 

zāģis  ta isa  lielu troksni.  M an  pat  ausīs dūc. Mēģināju  aizbāzt  
aus is ar  vati  — nekas nelīdz. Skolā p i rmajā  s tundā it neko ne
dzirdu.  Skolotājs  sākumā domāja,  ka esmu slaists,  bet pēc tam 
sap ra ta ,  kāpēc es nedzirdu,  un pi rmajā  s tundā mani  vai rs  nesauc 
atbildēt.

Saule jau  bija pakāpusies  diezgan augstu.  Nogur is  no sēdē
šanas ,  Muharēms a t la idās  uz m u g u ra s  un tūlīt  sabi jās  par s t raujo  
kust ību — vai Sau ls ta r iņ am  tas  nav  kaitējis? Taču, uzmet is s k a 
t ienu apkaklei,  viņš nomier inājās.  Mazais  spīgulīt is  a t ra dās  a g r ā 
kajā  vietā. Sauls tar iņš ,  it kā uzminēj is  zēna domas,  sacīja:

— Nebaidies,  Muharēm,  es nenokritu.  Es esmu šeit un būšu 
kopā ar  tevi vienmēr, līdz nozudīšu.
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Kad zāģis sāka s t rādāt ,  Sau ls ta r iņ š  aiz pārbīļa pat iekliedzās.
— Kas ar  tevi notiek? — Muharēms pajautā ja .
— Nekas,  es tikai nobijos no trokšņa.  Vai tas  tūlīt  beigsies?
— Es nesapra tu! — Muharēms nokliedza. — Runā skaļāk,  es 

nedzirdul
— Es jautā ju ,  vai drīz beigsies šis troksnis! — Arī Saul s tar iņš  

kliedza.
— Nē, ne tik drīz. Mēs taču tikai sākam s t rādāt .  Tev būs japa- 

ciešas līdz dienvidum.



— Vai pēc tam malku vai rs  nezāģēs?
— Kā nezāģēs? Kad es aiziešu uz skolu, m anā  vietā s t r ādās  

cits zēns, Bekīrs no piektās klases.  Tagad  viņš mācās  pi rmajā 
maiņā.  Bet pa gā ju šā  gadā  Bekīrs s t rā dā ja  šeit no rītiem, es — 
pēcpusdienā.

Sai  brīdī  pie Muha rēma atkal  pienāca Nedžat īus tā.
— Kas ar  tevi šodien notiek? Tu visu laiku sarunāj ies  pats ar 

sevi.
— Nekas sevišķs. Neraizējieties,  viss ir kārtībā.
Muh arēm s  paņēma gar u  pagali  un pārzāģēja  to uz pusēm. 

Saul s t ar iņš  iesmējās.
— Saki taču taisnibu!
— Mēģini  tik pateikt! Noturēs par prā tā  jukušu!
— Ko tu teici? — Nedžat īus tā pār jautā ja .
M uharēms nosarka aiz kauna  un manīgi sa tvēra  nākamo pa

gali.  Viņš domāja,  ka meis tars  jau  aizgāj is  un neko vai rs  nedzird.
— Kā tēvam klājas? — Nedžat īus tā  pajautā ja .
— Paldies,  labi.
Meis tars  iesmējās  un viegli uzsi ta Muha rēmam  pa pakausi.
— Strādā ,  diezgan pļāpāts.
Kad meis tars  bija prom, Sau ls tar iņš  sacīja:
— Man arī  tavs  meis tars  patik.  Ja  es nebūtu  izraudzīj ies tavu 

apkakli,  es apmestos v iņam uz ūsām.
Kādu laiku viņi nesa runā jās .  Muharēms ņēma no kaudzes  pa 

kreisi g ar as  pagales ,  pā rzāģē ja  tās  divās vai t r i jās daļās  un meta 
kaudzē pa labi. Otrs  zēns tik tikko paguva aiznest  saz āģētās  pa
gales  un a tnes t  jaunas .

— Viņu sauc  par  Omēru.  — Muharēms beidzot ierunājās.
— Kopš diviem gadiem viņš ir bārenis.  Viņa māte  a i zgā ja  bojā 
autokatas trofā.  V asa rā  a izbrauca ciemos uz laukiem, bet atceļā 
autobuss  apgāzās .  Omērs  t ag ad  dzīvo pie tēvoča Ornektepē.  Arī 
viņš ir no mūsu skolas,  mācās  ce tur ta jā  klasē. Kad pieaugs,  sapņo 
kļūt par  vā r tsa rgu.  Tikai augum s  viņam pamazs  . . .

— Jūs  esat  draugi?
— Jā.
— Tev vispār ir daudz draugu?
— Var  teikt, ka daudz,  un var  teikt, ka neviena.  Es  šeit visus 

pazīstu,  bet tā īsti ne ar  vienu nedraudzējos .
Muh arēm s  pēkšņi iesmējās.
— P a r  ko tu smejies? — Sau ls ta r iņ š  pajautā ja .
— Atceros šo to . . .  P a g ā ju š ā  mēnesī  divi zēni uzbruka Omē- 

ram.  Es  apskaitos  un sadevu abiem, kā nākas .  Vecākais,  Kerēins, 
mācās  jau  vidusskolā.  Skatos,  viņš a izdrāž uz māju,  izskrien no 
turienes ar nazi  rokā — un man  virsū. Tad es izrauju v iņam nazi



no rokas  un aizsviežu to labi tālu.  Viņš atkal  aizjož uz māju  un 
šoreiz izskrien kopā ar  tēvoci, bet tēvocim rokā revolveris.  Viņi 
dzenas  man pakaļ,  bet es iesprūku darbnīcā pie tēvoča Ali un no 
slēpjos tur.  Tā es izglābos.

— Bet vai tēvs zina par  to?
— Es viņam to nes tās tī ju.  Tiesa, pēc nedēļas kafejnīcā kāds  

v iņam to izstāstī ja,  taču man  viņš neko neteica.
— Vai tev bieži iznāk kauties?
Muharēms vai rs t ikpat  kā neko nedzirdēja.  Ausīs skanēja  ne

pār t r auk ta  dunoņa.
— Ko tu teici?
— Es jau tā ju  — vai tev bieži iznāk kauties?
— Gadās .  Kad vajag.
— P a r  ko tu gribi kļūt, kad izaugsi  liels?
— Nezinu.  Varbūt  par  mehāniķi.
— Kādu mehāniķi?
— P a r  kinomehāniķi.
— Varbūt  labāk par  kinoteāt ra  īpašnieku?
— Protams,  tas  būtu labāk, bet kur lai ņem tik daudz naudas?
— Vai tev ļoti pat īk kino?
— Ļoti!
— Un tev pat īk s t rādā t  tur  pa vakariem?
— Jā  un nē. Slaucī t  grīdu pirms seansa  tomēr ir grūt i ,  skat ī 

tāji  nemitīgi  grauž  saulpuķu sēklas,  ča umalas  pieķeras pie dē
ļiem, skrabini  nu tās  nost, līdz m ugura  slapja! Bet, ja man  arī 
nemaz nepatiktu,  tomēr būtu jās t rādā .  Tēvam alga ir maza,  n a u 
das  nepietiek. Un tad mum s  vesels lērums parādu . . .

— Bet jūs  taču esat  divi vien?
— Kas par  to. Tik un tā nepietiek. Kad m ām iņa gulēja s l im

nīcā, mums bija daudz jāa izņemas.  Vēl līdz šim laikam neesam 
visu atdevuši.

— Bet kādēļ tev tik ļoti patīk kino?
— Nezinu.  Pat īk  — un cauri.
Muha rēms  apklusa.  Visu viņa uzmanību piesaist īja sevišķi 

ga ra  pagale ,  kas  bija j ā saz āģē  če trās  daļās.  Ticis ar  to galā,  viņš 
a tsāka  sarunu:

— Da rbam  kinoteāt r ī  vēl tāds  labums, ka es varu  bez maksas  
tur  ievest savus  klasesbiedrus.  Tiesa, reiz viņi a tnāca  veseli sep
tiņi! Nācās  nodibināt  kārtību.  Tagad vienā vakarā  nāk ne vairāk 
par diviem. To man  neviens nepārmet īs.

— Cik tad  tu nopelni,  Muharēm? — Saul s ta r iņ š  vaicāja.
— Seit malk as  krautuvē  — četrdesmit  l iras nedēļā,  bet k ino

teāt rī  — piecpadsmit.
— Pamaz.



— Pro tams,  maz,  bet ko lai dara.  Ja  es no šejienes aiziešu, 
m anā  vietā tūlīt a tnāks  kāds  cits par  t r ī sdesmit  l irām nedēļā. 
Mani  šeit tur  vienīgi meis tara  Nedžat ī  dēļ. Ja  nebūtu viņa, mani 
j au  sen izmestu laukā.

Tagad  Muh arēm s  ru nā ja  ar  lielu piepūli, smagi  e lpodams pēc 
ka t ra  teikuma.  Varēja  just ,  cik ļoti viņš bija noguris,  bez a tpūtas  
c i lādams un zāģēdams resnās  pagales .  Un ausīs v iņam tā dūca, 
ka viņš vai rs nedzi rdēja pat  zāģa  kaucienus.

— Bet vai tu esi arodbiedrībā? — Sau ls ta r iņ š  vaicāja.
— Ko tu teici? — Muh arēm s  kliedza.
— Es jau tā ju  — vai tu esi arodbiedrībā?
— Es vēl esmu pārāk mazs.  Bet arī tad,  kad pieaugšu,  es ne

s tāšos  arodbiedrībā.  Kāds no tās  labums?
Viņš atcerējās  tēva vārdus:  «Ko tu neteiksi,  arodbiedrība! Ne 

jau  arodbiedrība mūs baro!»
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Puss tund u pi rms skolas sākuma Muharēms iznāca no malkas  
krautuves,  aizvilkās līdz sav am  paka lniņam un nespēkā nosl īga 
zālē. Viņš  nej audā ja  nedz runāt,  nedz domāt — tikai nekustīgi  
gulēja,  aizvēris acis. Kad nog urums mazl iet  pārgāja ,  viņš klusi 
vaicāja:

— Vai tava  māmiņa t ag ad  tevi redz?
— Protams.  Saulī te  mūs visus redz. Visus manus  brāļus.
— Vai tu viņu ļoti mīli?
— Loti.
— Un tu, kad izaugsi liels, kļūsi par  Saulīti?
— Nē, nekļūšu,  tāpēc ka es neizaugšu.
— Tāds  arī paliksi?
— Tāds  arī palikšu.
— Cik ilgi?
— Līdz šodienas vakaram.
— Bet pēc tam?
— Pēc tam es izgaisīšu.
— Kā izgaisīsi? — Muh arēm s  pat  piecēlās sēdus aiz izbrīna.
— Izgaisīšu — un cauri.  Izdzisīšu. Tas  ir tas  pats,  kas nomirt.  

Tāpēc es negr ibētu  būt m anas  mātes  vietā. Katru vakaru  viņai 
mirs t mi ljardiem bērnu.  Es  to neizturētu . . .

Viņi atkal  apklusa.  Pēc tam Muharēms jautā ja :
— Vai tu gribi ēst?
Saul s t ar iņš  skanīgi  iesmējās,  it kā būtu nošķindēj is zvaniņš .



— Es nekad neesmu izsalcis. Bet tu aizej un paēd kaut  ko.
— Man kaut  kā negribas.
P a  šoseju ga rām  p ag ā ja  bar iņš  bērnu.  Tuvējā p ļaviņā  seši 

zēni sita bumbu.
— Tu varētu man  kaut  ko pas tās t ī t  par  savu māmiņu,  — Mu- 

harēms palūdza.
— P a r  Saulīti?
— Jā.  Tikai runā  ska|āk.  Man aus is  galīgi  aizkritušas.
— Māte  Saul ī te  ir vislielākā un viskarstākā pasaulē.  Liekas 

pat  savādi,  ka viņa ir tik kar s ta  un pilnīgi balta,  nemaz neapdeg.  
Viņa uzaudzina  mūs vienā naktī.  Visu iemāca un pēc tam aizsūta 
uz daž ādām  Pasau le s  malām.  Tu droši vien domā, ka māte  S a u 
līte visu apgaismo? Nē, apga ismojam mēs, sauls tariņi .  Arī šobrīd 
debesis un Zemi piepilda mi ljardi  manu brāļu. Ikviens no mums 
nes sev līdzi mazliet  gaismas ,  tādēļ  arī  v isapkār t  ir g a i š s . . .

— Bet, kad Saule  norietēs,  iestāsies tumsa?
— S atumst  ne vien tāpēc, ka noriet māte  Saulī te,  bet arī  tāpēc, 

ka mēs visi nomirstam. Sauls tariņ i  dzīvo tikai divdesmit če tras  
s tundas,  ja rēķinām pēc jūsu laika. Pēc tam tie apdziest  cits pēc 
cita un ies tājas  tumsa.

M uh ar ēm am  pēkšņi kļuva žēl sava  drauga.
— Sauls tariņ ,  — viņš sacīja,  — vai drīkstu tevi noglāst īt?
— Glāsti ,  ja gribi,  tikai tu neko nesajut īsi .  Tu vienīgi pieskar

sies savas  blūzes apkaklei.
Muharēms  pielika roku pie mazā spīgulīša — un sa ju t a  zem 

pirkstiem savas  blūzes rupjo  audumu.
— Neaizmirsti ,  ka es esmu gaisma,  mani nevar  satvert.
M uharēms nolaida roku.
— Tu man stāst īj i  par  savu māmiņu . . .

— Saul īte ir ļoti čakla. Kopš savas  dzimšanas  viņa ne brīdi 
nav atpūtusies  — nepazīs t  noguruma.  Starp  citu, reiz viņa tomēr 
nogura ,  kad veidoja Mēnesi.  Viņa gribēja,  lai cilvēkiem arī nakt ī  
būtu mazliet  gaismas .  Viņa s t rādāja ,  spēkus nežēlodama,  un r a 
dīja mi lzīgu s taru.  Nosauca  to par Mēnesi  un nosūt ī ja uz debes
jumu.  Tiesa, Mēness nav diez cik spožs. Laiku pa laikam tas  pavi
sam zaudē gaismu,  un tad māte  Saulī te s teidzas tam pal īgā  . . .

Kādu brīdi Muh arēm s  klusēdams raudzī jās  debesīs.
— Saki,  Sauls tariņ ,  — viņš pēkšņi vaicā ja un aizlika acīm 

priekšā delnu, — vai m ana  māmiņa mani  t ag ad  redz?
— Jā,  — mazliet  sas tomījies  Sau ls ta r iņ š  atbildēja.  — Viņa, 

protams,  tevi redz.
— Nav tiesa,  Sauls tar iņ! Mana mām iņa jau sen, kopš mirusi.  

Un nekādas  aizkapa dzīves nav. Es  to zinu!
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Kad M uha rēm s  iegāja klasē, tur  jau  bija pilns bērnu. Nihāts 
ar  Huseinu plūcās,  Aisels spēlēja bumbu ipie tāfeles, SatI dziedā
ja  dziesmas.  O sm ān s  meta  ar  krītu Džemālam,  cenzdamies  t rāpī t  
tieši galvā.

Muh arēm s  apsēdās  vienā no pi rmaj iem soliem, kur paras t i  sēž 
labākie skolnieki, un klusi pa jautā ja ,  pieliecies pie savas  apkakles:

— Nu, kā tev pat īk mūsu klase?
— Pagaidi ,  es tikai nup at  esmu šeit ieradies,  man  vēl jāie- 

jū tas ,  — S au ls ta r iņš  atbildēja.  — M anuprāt ,  šeit ir pārāk t rok
šņaini.

_ — Paskat ī tos ,  kas notiek citās klasēs,  sa l īdz inājumā ar  tām 
mūsējā  vēl ir klusa.

Tad a tvērās  durvis un ienāca skolotājs Zekī. Troksnis uzreiz 
apklusa.  Visi piecēlās.

— Labdien! — skolotājs sacīja.
— Labdien! — klase atbildēja.
S au ls ta r iņš  nebi ja gaidīj is ,  ka bērni atbi ldēs tik skaji,  tāpēc 

aiz pār s te iguma pat  palēcās.
Apsēdies uz ķeb|a,  skolotājs sacīja:
— Tagad  palūkosimies,  kas  šodien lasīj is laikrakstu.
Visi t r ī sdesmit  skolēni tūlīt  pacēla roku.
Skolotā js  Zekī vienmēr sāka  savas  s tun das  ar šo jautā jumu.  

Tādēļ skolēni paras t i  ieradās  skolā,  izlasījuši v ismaz virs raks tus .
Reiz klasē not ika tāds  gadī jums.  Skolotājs Zekī kā paras t i  p a 

jaut ā j a ,  kas  lasīj is laikrakstu,  taču neviens skolēns nepacēla roku.
— Kādēļ jūs  nelas ī jā t  laikrakstu? — skolotājs brīnījās.
— Vakar  vaka rā  hodža '  mošejā sacīja,  ka lasīt  laikrakstu ra- 

m a d a n ā 2 ir grēks, — Nihāts  atbildēja.
Skolotā js  Zekī paskaidroja,  ka tas nav nekāds  grēks,  bet pēc 

tam paņēma laikrakstu un visu pirmo s tundu to lasīja.  Kad n ā 
kamā dienā viņš uzdeva savu paras to  jau tā jumu,  viņš ganda r ī t s  
redzēja,  ka skolēni pacēla rokas  un cits caur  citu sāka klāstī t  die
nas  jaunumus :

— Vāci ja vairs  nepieņem ārzemju st rādniekus!
— Autokatast rofā Bolū astoņi nogal ināt i ,  če trpadsmit  ievainoti!
— A dapaza rā  notverti  tr ī s nauda s  viltotāji!
— Briesmonis tēvs nožņaudzis  divus bērnus!
— «Gala tasara i»  — «Ankara-Gudžu»: divi—nulle!

1 H odža  — musulmaņu garīdznieks.
2 Rarnadans — musulmaņu m ēness kalendāra devītais mēnesis,  kurā musul

maņi ietur stingru gavēni.



— Cik tālu nonācis  cilvēks, kas  bija veselāks par  lauvu!
Sis v irs raksts ,  ko izsauca Huseins ,  visus sasmīdināja .  Skolo

tājs Zekī smaid īdams pajautā ja :
— Cik tālu tad  viņš  nonāca,  Husein?
— Nezinu,  skolotāj.  Avīzē tā rakstī ts.
— Bet vai rāk par  v irsraks tu  tu neizlasīji?
— Nē, neizlasīju,  skolotāj.
— Bet es izlasīju! — roku pacēla Izmails.  — Sis cilvēks pie

rada  pie narkotikām.  Viņš sāka tās smēķēt  un pārvēr tās  par  dzīvu 
mironi.  Lūk, cik tālu viņš nonāca!

Šoreiz pi rmā s tunda bija sabiedr ības mācība.  Skolēni raks tī ja 
klasesdarbu.  Muharēms ju tā s  tik ļoti noguris,  ka neizrādīja par 
s tundu nekādu interesi.  Viņam pat  nebi ja spēka sarunāt ies  ar 
Sauls tar iņu.

Starpbr īd ī  zēni sāka  spēlēt futbolu, un Muharēms mazl iet  a t 
dzīvojās.  Bet, kad viņam izdevās iesist bumbu O sm ān a  s a r g ā 
tajos  vārtos,  viņš s tarot  s taroja  aiz laimes.

Saul s t ar iņš  ar  interesi sekoja spēlei un vienreiz nenovaldī jies 
pat  skaļi iekliedzās: «Sit!»

Otrā  s tunda bija aritmētika.  Skolotājs Zekī skaidroja ga ru ma 
mērus,  bet, tiklīdz viņš pār gāj a  pie uzdevumu r is ināšanas ,  pēkšņi 
a tvērās  durvis  un klasē iedrāzās  kāda sieviete. Nemaz nepaskat ī 
jusies uz skolotāju,  viņa pieskrēja pie I luseina un, kl iegdama:  
«Lai tu akls paliktu!» — sāka viņu sist. Skolotājs  mēģ ināja  s a 
valdīt  sievieti, taču viņa izrāvās  un vēl pār is reižu iesita Husei- 
nam pa muguru.

— Diezgan! Izbeidz! Kas tu t āda  esi? — skolotājs Zekī kliedza, 
pūlēdamies  pa sa rg ā t  zēnu.

— Es esmu viņa māte!
— Lai arī  tu būtu māte,  tā nedr īks t ielauzties klasē.
— Lai viņš akls paliktu! — sieviete kliedza. — Es a ts tā ju  uz 

ga lda  divdesmit  piecus ku ru šu s1, viņš tos pievāca!
Sieviete atkal g ras ī j ās  uzbrukt  Huseinam,  taču skolotājam Zekī 

šoreiz izdevās izvadīt  viņu no klases.
— Vai t iešām šī sieviete a tskrēja uz skolu tikai tādēļ,  lai ie

kaust ī tu savu dēlu kaut  kādu kurušu dēļ? — Saul s t ar iņš  jautā ja .
Viņš runā ja  čukstus,  it kā baidīdamies  pār t rauk t  saspr ingto  

klusumu,  kas bija iestājies klasē. Muha rēms  atbi ldēja t ikpat  klusi:
— Jā, tikai tādēļ.
— Pamat īg i  gan viņa bija apskaitus ies  šo divdesmit piecu ku 

rušu dēļ!
— Jā,  pamat īgi .

1 Kurušs  —  sīka m onēta ,  apm ēram  viena kapeika.



— Vai tā ir tik liela nauda?
— Kā nu kurain. Droši vien šī nauda  viņai bija ļoti va jadzīga .
Durvis atvērās ,  un klasē a tgr iezās  skolotājs Zekī. Viņš neko

neteica Huseinam,  bet p iegāja tieši pie tāfeles un sāka raks tī t  uz
devumu.  Sai  brīdī  durvis atkal  a tvērās  un klasē ienāca inspektors.

Skolēni visi reizē piecēlās.
— Sēdieties! — inspektors  sacīja.
Viņš p iegāja pie skolotāja,  pārmija  ar viņu dažus vārdus , ap 

skat ī ja klases  burtnīcas,  pēc tam pavaicāja:
— Ko jūs t ag ad  mācāt ies?
— G aru m a mērus ,  — skolotājs Zekī atbildēja.  — Risinām 

uzdevumus.
Paņ ēm is  mācību grā matu ,  inspektors  uzrun āja  klasi:
— T ag a d  es uzdošu jums uzdevumu,  paskatīsimies,  kas  to a t 

r isinās.  Rakstiet:  septiņi metri  auduma tiek pārdoti  par 1050 li
rām.  Cik maksā  viens metrs?

— Simts piecdesmit liras,  — Sau ls ta r iņ š  pačukstēja,  un Mu- 
liarēms nenovaldī jies tūdaļ  iesaucās:

— Simts  piecdesmit liras.
Inspektors pārs te ig ts  paskat ī jās  uz Muharēmu,  pēc tam uz sko

lotāju Zekī. Skolotājs  bija izbrīnījies ne mazāk par  inspektoru. 
Klasē ies tājās klusums.  Vienīgi O sm āns  iečukstēja Džemālam 
ausī:

— D ārg s  gan  šis audums!
— Vēl viens uzdevums, — inspektors sacīja.  — Pilsēta a t ro

das  trīs ki lometru a t tā lumā no ap gabal a  centra.  P i rm ajā  nedēļā 
st rādnieki  iz remontē ja divus l iektometrus un desmit metrus  ceļa, 
o t ra jā  nedēļā — piecus hektometrus un sept iņus  dekametrus .  Cik 
metru  ceļa vēl jāizlabo?

— 2220 metru,  — Sau ls ta r iņ š  pačukstēja.
Muharēm s  pacēla roku un pateica atbildi:
— 2220 metru!
Inspektors,  neteicis ne vārda ,  paņēma  zīmuli un papīru un sāka 

rēķināt .  Dabūjis  atbildē 2220 metrus ,  viņš ar  vēl lielāku izbrīnu 
paskat ī jās  uz Muharēmu.

— Tu at ri sināj i  šos uzdevumus galvā?
Muharēms,  neko neatbildējis,  mulsi  skat ī jās  klases  sienā.
— Nāc pie tāfeles! — inspektors  sacīja.

Viņš uzdeva vēl trī s uzdevumus,  un  Muh arēm s  ar  Saul s t ar iņa  
palīdzību tos a t r i s ināja  t ikpat  ātri.  Klasesbiedri  sa jūsmināt i  a p 
laudēja pēc ikvienas viņa atbildes.  Beidzot pat  inspektors  neno
valdī jās un smaid īdams uzsi ta M uharēm am  uz pleca, apsveica 
skolotāju Zekī ar  tik spēj īgu skolnieku un apmier ināts  izgāja  no 
klases.



Skolotājs Zekī, aiz brīnumiem zaudēj is valodu, k lusēdams ap 
sēdās uz ķebļa. Sai brīdi Aisels no pi rmā sola, aiz savi ļņojuma 
stostīdamies,  iesaucās:

— Es zinu, kas  par  lietu, skolotāji  Mūsu Muh arēm s kļuvis par  
svēto, skolotāj! Viņš visu laiku sa ru n ā ja s  pats ar  sevi, skolotāj!
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Otra jā  s tarpbr īd ī  Muharēms vai rs  nespēlēja futbolu. Viņš  no
lēma parādī t  Sau l s t a r i ņam  kinoteātri ,  kurā viņš s t rādā ja  pa v a 
kariem. Tas  a t ra dās  netālu no skolas,  tūlīt  aiz kafejnīcas  «Austru
mi». Pag āj i s  ga rām  baranku pārdevējam, kas  s tāvēja pie skolas 
vārtiem, Muharēms uzrunā ja  savu apkakli:

— Paldies,  Sauls tar iņ .  Šodien tu ienesi laimi mūsu klasē. Pat  
inspektoram liki pasmaidī t .

— Vai tad viņš nekad nesmaida?
— Nekad.
— Bet skolotājs Zekī?
— Skolotājs  bieži smaida .  Bet šodien pēc notikuma ar div

desmit pieciem kuruš iem smiekli,  manu prā t ,  v iņam  nenāca  . . .  Hu- 
seina, protams, man žēl. Viņi ar  māt i ir ļoti nabadzīgi .  Dzīvo vieni 
paši,  tēvs v iņam miris.  Māte  s t rādā ja  par  apkopēju viesnīcā, taču 
sl imības  dēļ viņu at laida.  Viņai ir tuberkuloze.  T agad  viņa ir 
bezdarbniece.  Ja  ar ī  at rod kādu pagaidu darbu,  tik un tā ilgi ta jā  
nenoturas .  Kad jū tas  mazl iet  labāk,  viņa iet pa m ā jām  mazgā t  
veļu . . .

Viņš gribēja vēl šo to pas tās t ī t  par  Huseinu,  taču pēkšņi ap
rāvās  pusvārdā .  Aiz kafejnīcas  «Austrumi» loga sēdēja viņa tēvs. 
Kāpēc viņš a trodas  kafejnīcā šādā  laikā, dienas vidū?

— Kas ar  tevi noticis? — Saul s ta r iņ š  vaicāja.
— M an s  tēvs sēž kafejnīcā.
Muha rēms  to pateica ar tādu izbrīnu un nemieru balsī,  ka 

Saul s t ar iņš  tūlīt  sap ra ta ,  ka noticis kaut  kas  sevišķs.
Sat raukt u  domu pārņemts ,  Muharēms s tāvēja pie loga, neuz

droš inādamies  ieiet kafejnīcā,  līdz tēvs pacēla galvu un ierau
dzīja viņu. Viņu skatieni sas tapās ,  un sirds M uha rēm am  s až ņ au 
dzās d rūmās  nojautās .  Pūlēdamies  smaidī t,  viņš piegāja pie tēva.

— Kas noticis, tēt?
— Nekas,  — Azmīustā nomurmināja .
— Sai laikā tu sēdi kafejnīcā? . . .
— Bet kāpēc tu šai laikā vazāj ies  pa ielām? Tūlīt atpakaļ  uz 

skolu!



Azmīusta negaidī ti  iesaucās  pats  pret  savu gribu,  bet pēc tam, 
it kā izbijies, ka Muh arēm s  patiesi aizies, paņēma dēlu pie rokas 
un pievilka sev klāt:

— Piedod, dēls. Man ir smagi  ap s i r d i . . .
Sie vārdi  Muharēmu pa g a la m  izbiedēja.  Reizēm gadī jās ,  ka 

tēvs pacēla balsi,  bet pēc t am  viņa dusmas apr ima pamazām.  Bet 
nu uzreiz: «Piedod man!» — kaut  ko tādu Muharēms dzirdēja 
pi rmo reizi.

— Mani  šodien padzina  no darba,  — Azmīustā neskanīgi  s a 
cīja. — Bet es tik un tā nepieļaušu,  ka tu pamestu  skolu. Tev no
teikti jāmācās.

«Droši vien visus at laida?» Muharēms nodomāja,  bet tēvs, it 
kā nojaut is  viņa domas,  sacīja:

— Pavi sam  atlaida astoņus . . .
— Kāpēc?
— Izrādās,  ka fabrikā pā rāk daudz s trādnieku.  Vadība nolē

m a  dalu atlaist .  Arodbiedrības  biedrus neuzdroš inājās  aizskart ,  
un  tad nu izmeta laukā mūs . . .

— Un tavs saimnieks  tevi neaizs tāvēja?
— Kemalbejs? Viņš j au  pats mani  atlaida.
Muharēmu acumirklī  pārņēm a dusmas,  viņa acīs sar iesās  

asaras .  Azmīustā uzlika roku dēlam uz pleca.
— Nebēdā,  Muharēm! Gan kaut kā izdzīvosim, badā nenomir 

sim. Atradīs im kādu citu darbu . . .
Bet Muharēms vairs  nedzirdēja tēvu. Viņš spēji izmetās  no 

kafejnīcas  un, ceļu nevērodams, sāka  skriet uz Ornēktepes  pusi. 
Tēvs kaut  ko sauca  viņam nopakaļ-, bet Muh arēm s  tikai skrēja un 
skrēja,  līdz apt rūka elpas, un tad  viņš pārgur is  nokri ta uz 
mutes  neliela pakalna  virsotnē un gulēja tā ilgi bez kustībām.

Visu šo laiku Sau ls tar iņš  net raucēja viņu ar  jautājumiem.
Beidzot Muharēms pacēla galvu.  Viņa seja bija not riepta ar 

zemi.
— Sauls tariņ ,  — viņš čukstēja.  — Vai t iešām tu nevarēji  

a t r a s t  sev citu vietu šai p laša jā  pasaulē?
M uharēms atkal  apklusa.  Arī Sau ls tar iņš  kādu brīdi klusēja,  

pēc tam atbildēja:
— Es esmu laimīgs,  ka māte  Saul ī te atsūt ījus i mani  šurp,  uz 

Zemes. Es  esmu laimīgs,  ka izvēlējos nevis dā rgas  automašīnas  
vizuļojošo stiklu, nevis iz lut ināta  bērna grezno rotaļlietu, bet tavas  
blūzes  apkakli,  Muharēm.  Draudzība  ar  tevi man  daudz ko de
vusi,  paldies  tev.

— Ko gan es tev varēju dot?
— Ļoti daudz,  Muharēm. Tagad  es zinu, ka arī bērniem rei

zēm nākas  c i e s t . . .



— Kas es par  bērnu? — Muharēms iebilda. — Cik vien a tce
ros, vienmēr esmu s trādāj is .

Saul s t ar iņš  neko neatbi ldēja.
Lejā pa šoseju g a r ā m  pabrauca  m arš ru ta  autobusiņš,  pēc tam 

otrs, kaut  kur tā lumā rēja suņi. Kad re jas apklusa,  Sau ls ta r iņš  
klusi sacīja:

— Pal iec sveiks!
Muharēms apjucis pacēla galvu.
— Vai tad tu aizej?
— Jā,  — Sau ls ta r iņ š  atbildēja.  — Es izgaistu.
Visapkār t  jau  sāka krēslot. Muh arēm s  paskat ī jās  uz savas  

blūzes apkakli  — arī  maza is  spīgulit is,  šķiet, bija padzisis.
— Vai tu nekādi nevari  palikt  ar  mani?
— Nevaru.  Bet es vēlos, lai visas  ci tas  dienas kopā ar  tevi būtu 

mani  brāļi.
— Es pavadī ju  ar  tevi brīnišķīgu dienu . . .
— Bet es ar tevi — brīnišķīgu dzīvi.
Saul s t ar iņa  balss  vai rs  nebi ja tāda  kā agrāk.  Tā nāca it kā no 

dzi ļas akas.  Muh arēm s  neizturēja un sāka skaļi  raudāt .
— Neraudi ,  Muharēm! — Saul s t ar iņš  sacīja.  — Kad tu 

r a u d i . . .
Sai brīdī  viņa balss  aprāvās.  M uh ar ēm s  paska t ī jās  uz b lūzes  

apkakli  — Saul s t ar iņa  tur  vai rs  nebija.  Zēns piet rūkās kājā s  un,  
it kā palīdzību meklēdams, sāka  skatī t ies uz pamal i,  kur rietēja 
saule.  Taču arī  tā va i rs  nebija redzama.  Māte  Saul īte bija pas lē
pusies aiz liela kalna,  lai neredzētu,  kā mirst  v iņas  Saul s t ar iņš  . . .



M U ST AFA AL- MANFALUTI ,  

arābu rakstnieks

BĀRENIS

Kaim iņmājās  pašā augša s  i stabā kopš nei lga  laika 
bi ja apmet ies kādus  deviņpadsmit  vai d ivdesmit gadus  vecs j a u 
neklis. Es  spriedu, ka viņš mācās  kādā no au gs tāka jām  vai vidē
j ā m  mācību iestādēm. Jau no  kaimiņu paras t i  redzēju pa sava  ka 
bineta logu, kas  a t ra dās  iepreti viņa istabai.  Kaimiņš  bija kal
snējs,  bāls,  skumīgs jaunekl is,  kas  bieži sēdēja kaktā gaiši  dego
ša s  lam pas  apgaismojumā.  Viņš vai nu lasī ja kādu grāma tu ,  vai 
raks tī ja burtnīcā,  vai ar ī  kaut  ko mācījās  no galvas.

Es  v iņam netiku pievērsis īpašu uzmanību,  līdz pi rms da 
žām  dienām aukstā  ziemas laikā pārnācu m ā jā s  pēc pusnakts.  
Iegāj is  pēc kaut  kā kabinetā,  es viņu ieraudzīju.  Jaunekl is  sēdēja 
savā  pa ras ta j ā  vietā pie lampas ,  nolicis galvu uz burtnīcas,  kas 
a tšķi r ta  gulēja v iņam priekšā uz galda.  «Vai tik viņš nav p ā rg u 
ris pēc neat l a id īgas  mācī šanās  un bezmiega nakt īm?» es nodo
māju.  Ievērojis, ka viņa plaksti  ir aizkrituši  ciet ī slaicīgā miegā, 
es domās mudināju  jaunekli  likties gul tā un nekustēju no vietas,  
kamēr  jaunekl is  nebi ja pacēlis galvu.  Un tad  es saskatī ju  viņa acis, 
kas  bija va lgas  no asa rām,  un bur tn īcas lapu,  pār  kuru noliecies 
viņš  raudāja .  Tinte bija izplūdusi,  un daži vārdi  nebija salasāmi .  
Pēc  brī tiņa jaunekl is  a tģidās ,  paņēma  spalvu un turpināja  p ā r 
t rauk to  darbu.

Mani  ļoti apbēdināja,  ka šās  d rūm as nakts  k lusuma es redzu 
nabagu,  nela imīgu jaunekli ,  gluži vienu tukšā,  aukstā istabā,  ģ ē r 
bušos p lānās  drēbēs. Viņu dzeļ asas  dzīves l ikstas,  viņu šaus ta  
smagi  likteņa sitieni, un viņš nekur nerod nedz mier inājumu,  nedz 
a tbals tu .

M an nebi ja šaubu,  ka aiz šā bala,  nevar īgā  izskata slēpjas 
t īra,  sāpju plosī ta dvēsele un ka šo gar īgo ciešanu dēļ jaunekļa 
miesa zaudē spēkus,  vārguļo  un sabrūk.

Es visu laiku s tāvēju uz vietas,  līdz ieraudzīju,  ka jauneklis 
beidzot aizvēra burtnīcu,  piecēlās no krēsla un gāja  gulēt.  Pa  šo 
laiku nakts  bija gandr īz  pagā jus i  un uz zemes bija pal ikušas  nie
c īgas  tum sas  pēdas,  pēc kurām jau sniedzās rīta mēle, g ra s īdamās  
arī  tās  nolaizīt  nost.



Pēc tās  reizes es daudz as  nakt is  pas tāvīgi  redzēju,  ka mans  
kaimiņš  vai nu raudāja ,  vai k lusēdams nolaida galvu uz krūtīm, 
vai arī  lielā izmisumā gulē ja  gultā,  va idēdams kā sieviete, kas ne
prātīgi  mokās,  zaudējus i savu iemīļoto. Dažreiz,  stīvi r au d z īd a 
mies grīdā,  jauneklis s ta igāj a  pa istabu,  līdz galīgi  zaudēja spēku 
un, gauži  raudot,  atkri ta krēslā.

Aiz l īdzjūtības pret šo cietēju arī es lēju asaras ,  un man  g r i 
bējās,  ja Vien tas  būtu iespējams, ar  d rauga  t iesībām iejaukties,  
lūgt, lai viņš sevi saudzē  un ļauj man  dalī t ies viņa bēdās.  Es tā 
ar ī  būtu darījis,  bet visu laiku baiļojos jaunekl i pārs te igt  un tādē
jādi ielauzties viņa noslēpumā,  kuru viņš varbūt  gribēja g labāt  
savā  sirdī.  Cilvēki taču ir raduši  ne izpaust  savus  noslēpumus.

Kad pagā jušo nakti  es atkal  paraudzī jos  logā un ievēroju, ka 
jaunekļa i staba ir tumša un tur  viss ir klusu,  nodomāju,  ka mans  
kaimiņš ir kaut  kur izgājis.  Taču tūdaļ  izdzirdēju vārgu,  gari  
st ieptu vaidu.  Sī skaņa mani  sat rauca ,  es iedomājos,  ka tā laužas 
no nela imīga  cilvēka dvēseles dziļumiem, un jutu to a tbalsojamies  
savā  sirdī. «Sis jaunekl is  ir slims,» es klusībā nodomāju,  «bet 
tuvum ā nav neviena,  kas  viņam palīdzētu.»

Liktenis mani  nenovēršami  saveda ar viņu kopā. Es  liku, lai 
sulainis man  tūdaļ  a tnes  lampu,  tad  izgāju no mājām  un devos 
pie kaimiņa.  Kad pārkāpu viņa i stabas  slieksni, mani  pārņēma 
nomākt ība,  kāda uzbrūk cilvēkam, kas s tāv pie kapa un grib p a 
teikt a izgājē jam pēdējās ardievas.  Sajut is  manu  tuvumu,  j aunek
lis a tdar ī ja  acis, it kā a t jēgdamies  pēc miega vai nemaņas .  Viņš 
izbrīnījās,  kad ieraudzī ja sev priekšā vāju  gaismekl i un svešu 
cilvēku. Brīdi viņš klusēja,  cieši man ī  raudzīdamies .  Es piegāju 
pie viņa gul tas,  apsēdos  blakus un sacīju: «Es esmu jūsu kaimiņš.  
Izdzirdējis,  ka jūs  žēli vaidat ,  sapra tu ,  ka esat  šeit viens. Tas 
mani  uztrauca,  un tā lab es atnācu.  Varbūt  varētu jums palīdzēt? 
Kā jūs  jūtat ies?» Jauneklis  lēnām pacēla roku un uzlika to uz 
pieres. Arī es pieskāros v iņa pierei; viņa galva  dega kā ugunīs,  
un es sapra tu ,  ka v iņam ir karsonis.  Pēc tam pār la idu acis pār 
viņa augumu:  m anā  priekšā bija tikko saska tāma,  gandr īz  bez- 
veida ēna, jaunekl is gandr īz  pazuda savā  kreklā,  kas izskat ījās  
neiedomājami  plats.  Es  liku sulain im atnes t  zāles pret drudzi,  
kādas  allaž turēju krā jumā,  un iedevu sl imniekam dažus pilienus 
iedzert.  Drīz viņš a tģ idās ,  paraudzī j ās  manī  skaidru skat ienu un 
pateicās.  Es jautā ju :  «P ar  ko jūs,  draugs ,  sūdzaties?» — «Ne par 
ko,» jaunekl is atbildēja.  Tad es painteresējos,  vai viņš jau  sen ir 
šādā  stāvoklī.  Slimais atbi ldēja,  ka neatceroties.  «Jums vajadzīgs  
ārsts,» es teicu. «Vai jūs a t ļautu pasaukt  viņu šurp,  lai jūs apska 
tītu?» Jauneklis  mazl iet  izslējās,  uzmeta man  as a rā m  aizmiglotu 
skat ienu un čukstus  sacīja:  «Ārsts var līdzēt vienīgi tam,  kam dzī 



vība ir t īkamāka par  nāvi.» Pēc tam viņš atkal  aizvēra acis u n  
ieslīga nemaņā.  Es uzskat ī ju par  nepieciešamu a tsaukt  ārstu ne
atkar īgi  no sl imnieka vēlēšanās .  Ārsts drīz vien ieradās,  skali 
gauzdamies ,  ka esot izrauts no gu l t as  un piespiests aukstā nakt ī  
iet pa tum šām  ielām. Bet es to visu neņēmu vērā,  z inādams,  kā  
v iņu nomierināt .  Ārsts pataus t ī j a  sl imnieka pulsu un pačukstē ja 
man  ausī:  «Jūsu slimnieks s tāv ar  vienu kāju kapā.  Domāju,  ka



jaunekl is  ilgi nedzīvos,  ja vien neiejauksies allahs,  jo viņš zina to, 
kas  mums nav zināms.» Tad ārs ts  apsēdās  un izraks tī ja zāles,  
kādas  paras t i  dod bezcerīgi sl imajiem. Ar šād ām  receptēm ārsti  
it kā pavēl saviem «vietvalžiem», aptieķniekiem, iekasēt no ver
giem, sl imniekiem, nodokli par dzīvi.

Pēc tam kad biju dāsni  pateicies ārs tam,  viņš apmier ināts  
a izgāja .  Bet es pavadīju  pie sl imnieka garu,  bezcerīgi smagu 
nakti.  Brīžiem devu viņam dzert  zāles,  brīžiem, noliecies pār  viņu, 
raudāju ,  līdz beidzot sāka aust  rīts. Jauneklis  nāca  pie sam aņas ,  
paraudzīj ies  apkār t  un mani  saskatī j is ,  vaicāja:  «Jūs esat  
šeit?» — «Jā,» es atbildēju.  «Ceru, ka t ag ad  jums ir labāk?» — 
«Es arī  ceru,» viņš atbildēja.  Tad es jautāju :  «Mans kungs,  vai es 
drīkstu vaicāt,  ko jūs šeit darā t?  Vai jūs esat  iebraucējs vai še
jienietis? Vai jūs  moka slimība vai kāds  slepens nemiers?» — 
«Mani moka gan  viens, gan  otrs,» jauneklis sacīja.  — «Vai jūs man 
nepas tās tī tu,  kas jums ir noticis?» es v iņam teicu. «Kā draugs  
mēdz uzticēt draugam,  tā arī  jūs varbūt  varētu man pas tās t ī t  par 
sava  nemiera cēloņiem? Un tad es to nokār tošu,  t āpa t  kā jūs  to 
būtu dar īj is  pats.» Slimnieks man atbi ldēja ar jaut ā jumu:  «Vai 
jūs apsolāt  sag labā t  manu noslēpumu,  ja  al lahs man dāvās dzī
vību, un izpildīt manu vēlēšanos,  ja  būs citādi?» — «Jā,» es 
v iņam  apsolīju,  un jaunekl is  sacīja:  «Es  ticu jūsu  sol ījumam.  Jo 
cilvēks, kuram krūtīs  ir tik cēla si rds kā jūsējā,  nevar  būt nedz 
melis,  nedz nodevējs.

Es esmu tāda  un tāda  vīra dēls. M an s  tēvs ir sen miris, a t s t ā 
dams  mani sešu gadu vecumā lielā t rūkumā.  Mani  pieņēma pie 
sevis tēvocis, tēvabrāl is .  Viņš bija v is labākais  no visiem maniem 
radiem: v is labs i rd īgākais  un viscēlākais,  vislabvēl īgākais un žēl
si rd īgākais.  Es  dzīvoju labklājībā,  tāp at  kā viņa mazā meita.  
Meitenei bija t ikpat  daudz gadu,  cik man, vai arī  mazl iet  mazāk.  
Tēvocis it kā priecājās,  ka  savai meitiņai  blakus  redz viņas  brāli,  
par  ko ilgi bija lūdzis allahu,  bet vēlamo nebija saņēmis.  Tēvocis 
par  mani  rūpējās  t āp at  kā par  meitiņu un aizlaida mūs abus  uz 
skolu vienā un tai pašā dienā.

Pre t  meiteni es izturējos maigi  kā brāli s pret māsu un stipri 
pieķēros viņai. Ar viņu draudzējot ies,  es atkal a tguvu prieku un 
laimi, ko man bija nolaupī jušas  bēdas,  a tņem dam as  vecākus un 
laiku pa laikam vēl sevi a tgād inādam as .

Mēs bi jām nešķirami , līdz pienāca diena, kad m ana  māsīca 
aizplīvuroja seju un viņai bija jāpal iek savā istabā.  Mēs gājām 
uz skolu, nācām mājās ,  rota ļā jāmies  paga lmā vai pas ta igājāmies  
savā dārzā,  sat ikāmies  klases istabā,  lai gatavotu  s tundas ,  vai 
t ē rzē jām pi rms gulēt iešanas.  Mūsu si rdīs iekvēlojās mīlestība,  ko 
nespētu iznīcināt  nekādas  dzīves l ikstas.  Dzīves skais tumu es



ievēroju, vienīgi bū dam s kopā ar  viņu, laimes  spozmi redzēju vie
nīgi v iņas  smaida,  kas bija l īdzīgs rī tausmai .  P a r  vienu s tundu,  
pavadī tu  v iņas  tuvumā,  es būtu atteicies no visiem dzīves prie
kiem un labumiem.  Vienīgi viņā es saskat ī ju  gudrību,  l īdzcietību, 
t ikumību,  ci ldenumu,  uzticību un labu uzvedību un nevēlējos to 
atzīt  nevienā citā jaunavā .

Kaut  gan  pašlaik  pār  mani k lājas  necau rredza ma bēdu un r ū 
pestu tumsa,  es tomēr spēju tā lumā saskat ī t  baltus,  mirdzošus  
svēt laimes  spārnus ,  kas  pār  mum s  vēdīja bērnu dienās. Sie spārni  
piešķīra spožumu arī mums paš iem — mēs mirdzējām kā vīns  
kristāla kausā.  Es  redzu skaisto dārzu — mūsu prieku vietu, mūsu  
cerību un sapņu mājokli.  Es  gandr īz  skaidri  to redzu, redzu t ā  
vizošos ūdeņus,  spīdīgo granti ,  koku zarus,  v isādu nokrāsu puķes 
un akmens  solu, uz kura mēs mēdzām  sēdēt  saul rietā.  Mēs tu r  
sat ikāmies,  lai viens ar  otru par un ātu  vai sakār to tu  puķu pušķi, 
vai arī  lai pāršķi rs t ī tu kādu grāma tu ,  vai pas t rīdētos par to, k u r š  
no mums labāk zīmē. Es  skaidri  redzu za |o krūmāju,  kura  paē nā  
mēs allaž varē jām patverties,  kad bi jām saga tavojuš i  skolas uz
devumus,  un ju tāmies  ka putnēni,  kas  tiecas paslēpt ies mātes  p a 
spārnē.  Es redzu nelielus grāvīšus ,  kurus  mēs izrakām s t rautu  ure 
dīķu krastos,  pielējām tos ar  ūdeni un tad nosēdāmies  blakus  un 
ķērām ar rokām tur iemestās  zivtiņas.  Kad loms padevās  liels, 
mēs skaļi gavi lējām.  Es  skaidri  redzu brīnišķīgos apzel tī tos 
būrus,  tajos  mēs audzējām pu tnus  un i lgas  s tun das  sēdē jām 
līdzās, vērodami  un jūsmodami par  viņu za ļganaj iem knāb
jiem. Kamēr  putni dzēra ūdeni vai knābā ja  graudus ,  mēs  gu dro
jā m  tiem vārdus  un sarunā jāmies  ar  tiem. Dzirdot savu audzēkņu 
treļļus un svilpienus,  mēs  domājām,  ka viņi a ts aucas  uz m ūsu  
saucieniem.

Man ir grūti  pateikt,  vai m an as  apslēptās  jū tas  pre t  māsīcu  
bija maiga  brāļa draudzība  vai kaisla mīlestība,  bet noteikti 
zinu, ka tās bija izmisīgas un bezcerīgas.  Lai nebūtu pirmais,  kas  
nodar ītu sāpes maigaja i  mei tenes sirdij,  es viņai nekā nes tās t ī ju  
par  savu mīlestību,  jo viņa man  bija pārāk dārga ,  — viņa taču 
bija m an a  mī ļotā tēvoča mei ta un m an as  ag rās  j aun ības  d r a u 
dzene. M an  ne reizes neienāca prā tā  doma par  mūsu dzīves ceļu 
savienošanu.  Es  zināju,  ka v iņas  vecāki neizturēsies tik a u g s t 
sirdīgi kā viņa pret  n abaga  nelaimīgu jaunekli ,  kāds  biju es. 
Nekad es nem ēģināju  saņemt  no viņas  to, pēc kā paras t i  tīko visi 
iemīlējušies,  jo vērtēju viņu pārāk augstu.  Nekad necentos,  seko
jot iemīļotās skat ienam,  iespiesties viņas  dzi ļākajos  si rds kakt i 
ņos cerībā uzzināt,  kāda  vieta m an  viņas  sirdī  ierādīta:  vai nu 
viņa izturas  pret mani  kā brāli,  vai arī mīl par  spīti vecāku gribai.  
Nē, m an a  mī lestība uz māsīcu bija l īdzīga askēta mūka pielūg



smei — jūtām,  ko tas izjūt šķis tās  dievmātes  svētbildes priekšā, 
dievmātes,  ko tas  dievina, neiedr ikstēdamies  pacelt  uz to savas  
acis.

Tā mēs dzīvojām līdz tam laikam, līdz pār manu tēvoci no
gruva d rausmīga nelaime — slimība,  kas  drīz vien noveda viņu 
kapā.  Un viņa pēdējie vārdi,  ko viņš pateica sievai pilnā pār lie
cībā, ka tā viņa vēlēšanos izpildīs, bija šādi: «Nāve pār t r auks  
m a n a s  rūpes  par šo zēnu, tad  nu esi tu v iņam māte,  tāpat  kā es 
v iņam biju tēvs. Novēlu tev rīkoties tā, lai pēc m an as  nāves viņš 
nezaudētu nekā vai rāk  kā tikai mani.»

Taču nebi ja vēl p agā ju ša s  sēru dienas, kad es manī ju pret 
sevi citādu izturēšanos,  c itādus  uz mani vērstus  skatienus.  Sirdī 
m an  iezagās  d īvainas  jū tas ,  kādas  ag rāk  nebiju pazinis.  Mani  s a 
g rāb a  nemiers un izmisums,  un pirmo reizi mūžā es iedomā
jos, ka esmu kļuvis šai mājā  svešinieks un šai pasaulē  — t r imdi
nieks.

Kādu rītu es sēdēju savā istabā,  kad pēkšņi ienāca kalpone,  
labs i rd īga  un s i rsnīga  sieviete. Viņa bikli pienāca man  klāt  un 
sacīja:  «Mans kungs,  kundze lika tev pateikt,  ka viņa nolēmusi 
savu meitu drīz izprecināt.  Kundze domā, ka tagad,  kad tu un 
tava  māsīca esat  izauguši  lieli, tava uzturēšanās  šeit pēc tēvoča 
nāves  var  modināt  l īgavainī  aizdomas. Tai piebūvē, kurā tu dzīvo, 
kundze grib iekārtot mitekli jaunlaulā ta j iem.  Viņa vēlas,  lai tu 
pārvācies  uz kādu citu viņai piederošu māju,  kuru tu izraudzītos.  
U n  kundze visu izkārtos tā, ka tu nemaz nejutīsi  šķiršanos.»

Sie vārdi  man  bija tas  pats,  kas no loka izšauta spalvām izro
t ā t a  bulta: tā man  iedūrās  pašā  sirdī. Bet es tomēr savaldīgi  
atbildēju: «Es  tā dar īšu,  ja dievam tā labpatiks,  kaut  gan  tas  būs 
pret  manu  gribu.»

Kalpone a izgāja  savās  gai tās ,  bet es, ļaudams vaļu asarām,  
paliku vientulībā, līdz beidzot ies tājās  nakts.  Tad paņēmu ceļa
somu,  saliku tajā savas  drēbes un g r ā m a ta s  un klusībā nodomāju:  
«I r  izgaisis viss, kas  mani  dar ī ja laimīgu šai dzīvē, kur man 
l īdzās bija cilvēks, kuru es dievināju un kura  dēļ mīlēju pats sevi. 
Bet mūs izšķīra,  un t ag ad  man  vai rs  nav nekā žēl.» Un pēc tam 
es, neviena nemanī ts,  a ts tā ju  māju;  neviens to neievēroja.  Bet 
pi rms a iz iešanas  es uzmetu vienu vienīgu skat ienu savai  iemīļo
tajai ,  kas  mierīgi  dusēja aiz caurspīdīga  aizkara.  Tā bija mana 
pēdējā t ikšanās  ar viņu.

Ne dusmās Bagdādi es pametu  —  jums zvēru!  —

Tā man uz mūžu paliks brīnums kairs!
Bet skumjas sirdi spieda tur pār mēru:
No draugiem nespēju pat atvadīties vairs.



Tapat  ka Ādams pameta  paradīzi ,  tā es a ts tāju  māju,  kurā 
tik ilgi biju juties laimīgs.  Es  aizgāju  no turienes apjucis,  sāpju 
pilnu sirdi, kā bēglis, kā izraidīts trimdinieks,  kas  ir samier inājies  
ar  nela imēm un l ikstām, samierinājies  ar  šķi ršanos,  kas  vai rs ne
sola t ikšanos,  a izgāju uz t rūkumu, kura caurumi  nav aizlāpāmi,  
aizgāju,  juzdamies  kā svešumā,  kur ne no viena nav  g a idām a  
nedz līdzcietība, nedz atbalsts.

M an  līdzi bija mazl iet  nau d a s  — bezrūpīgās  dzīves paliekas. 
Es noī rēju šo tukšo istabu augšs tāvā ,  bet, nespēdams ta jā  ne  
s tundu nodzīvot,  sāku braukāt  no vienas  vietas uz otru, cerēdams 
a t ra s t  kaut  kur zemes virsū zāles, kas spētu izdziedēt manu dvē
seli no i lgām un skumjām. Es devos ceļojumā,  kurā pavadī ju  
vairākus  tnenešus.  Kolīdz biju apstāj ies  kādā pilsētā,  tā si rds 
mani  jau  vi l inā ja uz citu pilsētu, un  saule vēl lāgā nebija uzlē
kusi man  virs galvas  vienā vietā, kad jau  norietēja citā. Tā es 
klaiņoju,  līdz beidzot biju ieguvis si rdsmieru,  līdzīgu mieram,  
kāds  ir acīs sas t ingušām  asa rām,  kas kuru kat ru brīdi var  sākt 
ritēt pār vaigu.

Mani  tas  apmier ināja .  Bet pienāca skolas mācību laiks, un es  
atgriezos  pilsētā,  kurā biju pavadī j i s  bērnību sava tēvoča m āj ā ,  
atgriezos ar  s t ingru  apņēmību dzīvot kaut  arī  cilvēku vidū, tomēr 
klusi un noslēgti ,  kaut  arī viņiem līdzās,  tomēr neuzkrītoši  un 
mierīgi.  Es nolēmu ieslēgties sevī, nekam nepievērst  uzmanību,  
aizmirs t  pagātni ,  vairoties no visa, kas  ar to saistās.

Es dzīvoju pa māju  un negā ju  nekur citur kā vienīgi uz skolu. 
M an ā  sirdī vai rs  nebija ne mazāko pēdu no pārdzīvotā.  Vienīgi 
īslaicīgi bēdu uzl iesmojumi  dažreiz sa t rauca  manu  sirdi, es lēju 
gauž as  asa ra s  savā vientul ībā;  neviens cits — tikai al lahs z inā
ja,  kas  man kaiš, lulz m a n ās  krūt īs atkal  iestājās  sal t s  miers.

Tā es kādu laiku nodzīvoju,  un vakar  man  uznāca  vēlēšanās  
uzzināt,  cik daudz naud as  man vēl ir palicis. Noskaidrojās,  ka 
nauda  ir izsīkusi vai gandr īz  izsīkusi, un  es sāku gudrot ,  kā lai 
nodroš inu sev turpmāko eksistenci,  turklāt  man jā sam aksā  arī 
kār tē jā skolas nauda.  Mūsu valst ī  skola taču ir l īdzīga veikalam,  
kurā,  lai lūgtos  kā lūgdamies , preces uz kredīta netiek pārdotas ,  
un z inā šanas  mūsu nācijai  nav balva,  ko uzdāvina  labdari ,  bet 
iztikas avots — to lieto uzturam,  lai nopelnī tu iztikai. Sapra t is ,  
ka esmu tuvu savai bojāejai,  kļuvu nemierīgs,  nezinādams,  kā lai 
tieku pie maizes gabala ,  ner edzēdams nekādu izeju. Tad es p ā r 
lūkoju savas  g rāma tas ,  a ts tā ju  sev tikai pašas  nepieciešamākās  
un visas  pārē jās  aiznesu uz g rām a tu  t irgu.  Tur es nodzīvoju visu 
dienu, taču negadī jās  neviens,  kas g rā m a ta s  nopirktu kaut  vai 
par  cetur tdaļcenu.  Nogur is  un sar ūgt ināt s  es nācu mājās ,  un visā 
pasaulē nebi ja nel a imīgāka un neveiksmīgāka cilvēka par  mani.



Piegāj is  pie mājas  vārtiem, es ievēroju kādu sievieti, kas ap 
j a u t ā j ā s  par mani  pie mājas  īrniekiem. Es  viņu pazinu.  Tā bija 
m ana  tēvoča ģimenes  kalpone.  Es  pavaicāju,  vai viņa tā ir. Viņa 
atbi ldēja:  «Jā.» Es  apjautā jos ,  kāpēc viņa atnākusi ,  un sieviete 
teica, ka viņai ir m an  kas sakāms. Es  uzgā ju  kopā ar  viņu savā 
istabā un, kad bi jām palikuši  vieni, lūdzu, lai viņa runā.  Viņa 
iesāka: «Jau trīs dienas  es pa malu  malām meklēju tevi vai arī 
ci lvēku, kas  m an  norādī tu ,  kur tu mīti. Un nu, kad meklējot  sāku 
jau  izsamist ,  beidzot tevi šodien ieraudzīju.» Sieviete sāka skaļi 
raudāt .  Viņas as a ra s  mani  nobaidī ja.  Aiz šausmām,  ka mana ne
laiķa tēvoča m ā jās  notikusi kāda nelaime, es kalponei jautāju ,  
kāpēc viņa tā raud.  Viņa izbrīnījās: «Vai tad tu nezini, kas  tava 
tēvoča m ā jās  noticis?» — «Nē,» es atbildēju.  «Kas tad tur  ir no
ticis?» Tad kalpone izņēma no sava apmetņa  krokām aizzieģe- 
lētu vēstuli,  es to paņēmu un atplēsu.  To bija rakstī jusi  mana ie
mīļotā.  Es  izlasīju vārdus ,  kurus nem ūžam neaizmirsīšu:  «Tu 
mani  pameti  neatvadī jies,  bet es par  to uz Tevi neļaunojos.  Taču, 
ja  šodien, kad es ar  vienu kāju esmu jau kapā,  Tu neatnāksi no 
man is  pēdējo reizi atvadīties,  es Tev to nepiedošu.»

Vēstule man izkrita no rokām, un es metos uz durvīm.  Kalpone 
sa tvēra  mani  aiz drēbēm. «Uz kurieni tu gribi iet, mans  kungs?» — 
«Viņa ir slima, man nepieciešams viņu satiki!» es izsaucos. Sie
viete mirkli klusēja,  tad drebošā balsī sacīja:  «Nedari  to, mans  
kungs .  Liktenis tev ir aizsteidzies priekšā.»

M ana sirds neizturēja,  acīs m an  viss sa tumsa,  es nokri tu ne
s a m a ņ ā  tur, kur s tāvēju,  un ilgu laiku nogulēju.  Beidzot,  atvēris 
acis, ieraudzīju,  ka pār  mani  klājas  nakts  tumsa,  bet blakus  r a u 
dād a m a  s tāv kalpone.  «Ak, vai t iešām tas, ko tu sacīji,  ir t a i s 
nība?» es viņai jautā ju .  — «Jā,» viņa atbildēja,  un es lūdzu, lai 
v iņa visu izstāsta.

Un viņa pas tās t ī ja:
«Pēc tam kad tu, mans  kungs,  aizbrauci,  tava tēvoča meita 

nevarē ja  nekur a t ra s t  miera.  Tavas  a i zb rauk šanas  dienā viņa man 
jautā ja ,  kā lab tu tā darīji ,  un es viņai pastās t ī ju ,  ko viņas  mātes  
uzdevumā biju tev pateikusi.  Nabadzī te  tikai iekliedzās: «Kas ar 
šo nelaimīgo notiks!? Viņi taču nekā nezina par mūsu mīlestību!» 
Un vēlāk vai rs  tevi nepieminēja ne ar  labu, ne ar ļaunu, it kā 
pū lēdamās  sadziedēt  mokpilnās  dvēseles brūces. Nepagāja  ne 
dažas  dienas, kad gar īgā  vaina  pā rm e tās  arī uz v iņas  miesu. 
Mei tene ju tā s  gauž ām  slikti. Viņas  skais tums novīta,  maigais  
smaids ,  kas agrāk  al laž ro tā jās  uz viņas  lūpām, izdzisa.  Pēc tam 
viņa nolikās gul tā un vai rs  nespēja a tspi rg t  no savas  kaites.  
Mei tas  sl imība māt i izt rūcināja ,  viņa a tmeta nodomu to izpreci
nāt ,  kaut  gan pi rms tam par  to vien tika runājus i .  Viņa a ta ic ināja



ārstu un sl imnieku kopēju un pas tā s t ī ja  tiem par  drausmīgo mei
tas  slimību. Tomēr nedz ārsts,  nedz slimnieku kopēja nelīdzēja.  
Mei tene soli pa solim tuvojās  kapam.  Pi rms daž ām  dienām,  sēdot 
naktī  pie viņas,  es pēkšņi manī ju,  ka sl imniece sakustas .  Es  pie
liecos viņai klāt, un mei tene m an  parād ī j a  ar  acīm, lai es saņemu 
viņas  roku. Es  paklaus īju.  Viņa piecēlās sēdus,  izslējās taisni  
un jautā ja ,  cik t ag ad  ir pulkstenis.  Es  atbildēju:  «Vēla nakts.» 
Uzzinājusi ,  ka m ā jā  visi ir aizmiguši  un ka es šeit esmu viena, 
slimniece vaicā ja:  «Vai tu zini, kur t ag ad  a t rodas  mans  brā lēns?» 
Es  pabrīnī jos,  jo viņa jau sen par  tevi nemaz nerunāja ,  un a tbi l
dēju: «Jā, es zinu, kur viņš ir.» ī s tenībā  es nekā nezināju,  bet 
n abaga  mei tenes  dēļ negr ibēju iznīcināt  vājo cerības stariņu,  kas  
viņai vēl bija palicis. Galu  galā tas  jau  t ikpat  apdzisis.  Mei tene 
jau ta ja :  «Vai tu vari aiznest  v iņam manu vēstuli,  lai neviens to 
neuzzinātu?» Es  sacīju: «Man tas nepatīk,  k u n d z e . . . »  Bet viņa 
lūdza pasniegt  t intnīcu un uzraks t ī ja  vēstuli ,  ko tu nupat  lasīji. 
Kad uzausa  rīts,  es izgāju no m ā jām  un sāku par  tevi visās  malās  
taujāt .  Lūkodamās  pret imnācēju sejās,  es cerēju ieraudzī t tevi, 
bet man  nelaimējās .  Pa  to laiku saule norietēja,  ies tājās  nakts,  un 
es devos mājup.  Vēl nebiju māju  sasniegusi ,  kad izdzirdēju r a u 
dā tā j a s  balsi un sapra tu ,  ka bulta t rāpī jus i savā  mērķī: brīnišķīgā 
roze, kas ar  savu skais tumu un krāšņumu bija greznojusi  šo pa 
sauli,  ir nobirdinājus i  pēdējo ziedlapiņu.  Es  sēroju pēc v iņas  tā, 
kā sēro māte,  kas  zaudējus i  savu vienīgo bērnu.  Vispār  tai dienā 
r a udā ja  itin visi. Mani  v isvairāk nospiež tas,  ka savā  pēdējā 
s tundiņā  viņa bija cerējusi  ieraudzī t  tevi un  ka šī cerība tā arī 
nepiepildījās.  Es joprojām slepenībā g labāju  šo vēstuli un visu 
laiku tevi meklēju,  līdz beidzot at radu.»

Es pateicos šai sievietei, un viņa a i z g ā j a . . .  Pal icis viens, 
uzreiz jutu,  ka acu priekšā man  aizklājas  melna  tumsa un es 
vai rs  neko neredzu.  Kas notika līdz tam brīdim, kad ieraudzīju 
jūs,  es nezinu.»

Ticis savā  s tās tā  līdz šai vietai, jauneklis  tik smagi  nopūtās ,  
ka es sapra tu:  nupat ,  nup at  v iņam pār t rūks  sirds.  Es  noliecos 
pie viņa un jautā ju :  «Kas jums notika,  m ans  kungs?» — «Es 
gribētu a t ra s t  kaut  jel vienu asaru,  lai atvieglotu sirdi,  bet ne
spēju at ras t,» viņš atbi ldēja un pēc t am  ilgi klusēja.  Tad m an  
likās, ka viņš murm ina kādus  vārdus.  Es pieliecos pie viņa,  un  
pēkšņi viņš  teica: «Mīļais dievs, tu taču zini, šai pasaulē  es visiem 
esmu svešs un pavisam vientuļš.  Esmu nabags ,  man nav ne bal 
sta,  ne a tspaida .  Esmu vājš,  bezpal īdzīgs,  nezinu,  kā nopelnī t  sev 
iztiku. Mani nežēlīgi piemeklējusi nelaime,  m an a  si rds  skai ta 
savus  pēdējos p u k s t u s . . .  Mīļais dievs, tu taču m an  esi dāvāj is  
dvēseli,  un  es to nedr īks tu nomest tev pie kājām ar dusmām un



pārmetumiem, atņemot  pats  sev dzīvību. Atņem man  to pats,  ņem 
atpakaļ  to, ko tiki man  aizdevis ķīlā, pārcel to savas  augs ts i rd ī 
bas  m ā j o k l ī . . .  Cik krāšņs  ir šis tavs  mājoklis,  kāda  svēt laime ir 
at ras ties tavā aizsardzībā!»

Tad jaunekl is  s akampa  galvu rokās  un vār gā  balsī  izdvesa: 
«Mana galva  deg un s irds  lūst  aiz sāpēm.  Domāju,  es vai rs  ilgi 
nedzīvošu . . .  Vai jūs neapsolī tu  apgl abā t  mani  blakus  iemīļotajai  
viņas  kapā un ielikt man līdzi v iņas  vēstuli,  kad al lahs  būs 
spriedis savu tiesu?» Es atbildēju: «Labi. Es  izlūgšos a l laham,  
lai viņš  atpest ī  jūsu dvēseli.» — «Tagad es nomiršu,  ne par  ko 
neraizēdamies,» jaunekl is  noteica. Tie bija viņa pēdējie vārdi.

M an a s  skumjas  šā nela imīgā  cietēja dēļ atviegloja vienīgi tas,  
ka man bija iespējams izpildīt viņa pēdējo vēlēšanos.  Es a p g la 
bāju jaunekl i blakus  viņa māsīcai  un līdzi v iņam ieliku vēstuli,  
kurā mei tene viņu bija aicinājusi  pie v iņas  atnākt,  bet viņš n e 
bija spējis atsaukties  viņas a ic inājumam,  kad bija dzīvs, un a t 
saucās  tikai pēc nāves.

Tā savienojās  zem vienām velēnām divi uzticīgi draugi.  
Dzīviem esot, tiem nebi ja vietas p laša jā  pasaulē ,  bet pēc nāves 
viņiem deva patvērumu kapa bedre.



ŠA N K A R S, 

indiešu rakstnieks

ČANDU

Čandu  ir liels un labs i rdīgs  zilonis. Viņu nctnaz 
neva jadzēja  piejaucēt.  Viņš izauga s tarp  cilvēkiem un joti mīlēja 
viņus.  Čandu māte  piederēja ciemata svētnīcai.  Turpa t  p lašajos 
svētnīcas laukos piedzima arī Candu.

Viņam bija mi lzum daudz d raug u — ciemata bērni,  a r  kuriem 
Can du  au g a s  d ienas  k laiņoja pa ielām un peldējās  dīķī. Ievilcis 
snuķī  labi daudz  ūdens,  viņš š ļāca bērniem virsū vēsu dušu, bet 
viņi spiedza un smējās.  Pēc tam,  cits citu apdzīdami ,  bērni skrēja 
uz  ciemata veikalu un, sapirkušies  tur  sa ldumus  un augļus , cie
nāja  Candu.  Zilonis uzmanīgi sa tvē ra  ar  snuķi pasniegto  kon
fekti un iebāza to mutē. Bet zēni un meitenes si ta p laukstas  un 
pr iecājās  no visas  sirds.

Tā bezrūpīgi  dzīvoja Čandu. Tad kādu dienu, ieraudzījuši,  ka 
v iņš  jau  izaudzis,  kļuvis skais ts  un spēcīgs,  ciemata iedzīvotāji  
nosprieda ,  ka pienācis laiks nodot  viņu dzinējiem.

Čandu izrādījās  ļoti apķērīgs.  Viņš neparas t i  ātri apg uv a visu, 
ko viņam mācīja.  Viņš iemācījās  pagriezt ies pa labi un kreisi, 
soļot pēc komandas  uz priekšu un atpakaļ.  Viņš iemācījās  piecel
ties un nogulties,  satiekoties sveicināt  savus  dzinējus un izpildīt 
v isas  viņu pavēles.  Un tad viņš tika nodots pas tāv īgam dzinē
ja m  — vārdā Mani.

Mani  iemācīja Čandu s t rādāt ,  un drfz vien zilonis st iepa 
sm a g u s  baļķus  un pā rnēsā ja  sa iņus  no vienas  vietas uz otru. Taču 
patiesībā viņš tika gatavots  ci tam nolūkam.  Pienāca  diena, kad 
Čan d u  piedal ījās  svētku procesijā.  Viņš soļoja gāj iena priekš
galā,  un cilvēki nevarē ja  vien g ana  apbr īnot v isskaistāko un vis
spēcīgāko ciemata ziloni.

Kopš šās d ienas  Čandu uz dažādiem svētkiem aic ināja  arī 
citi ciemati.  Reiz kopā ar  Mani  viņš devās uz kaimiņu novadu,  
lai piedalītos svinīgā gāj ienā.  Rībēja bungas ,  skanēja  flautas,  
Čandu,  kā vienmēr,  lēni un cienīgi soļoja procesijas priekšgalā,  
bet cilvēki atzinīgi  šūpoja galvas:

— Kāds skaistulis! Tas  tik ir zilonis!



Vakarā  Candu un Mani  devās mājup.  Ceļš bija tāls, un  dzi
nējs nolēma kaut  ko iebaudīt.  Viņš apturē ja  ziloni pie kāda t r ak 
tiera,  novietoja viņu m an g o  koka ēnā,  iesprauda zemē pie Čandu 
kājām savu dzinēja kārti ,  bet pats  iegāja mazā,  pa tumšā istabā.

— O-o-o! Ko es redzu! — kāds  iesaucās,  un Mani  pazina savu 
veco draugu,  ar  kuru nebija ticies vairākus  gadus .

Viņi sāka viens ot ru iz taujāt  un vēlēt viens o t ram labu veiksmi. 
Mani  apsēdās  pie galdiņa,  viņam atnesa vīnu, un  sākās līk
smība . . .

Bet Candu t ikmēr s tāvēja un gaidī ja.  Laiks ritēja,  bet dzinējs 
nenāca.  Arī zilonim gribējās ēst un dzert.  Turklāt  viņš nebija 
radis,  ka pret viņu izturas  nevērīgi .  Spēji sakustējies,  Candu iz
rāva  no zemes kārti  un devās  prom.

— Zilonis! Skatieties,  zilonis viens pats bez saimnieka! — 
gar ām gājē j i  kliegdami  metās  kur kurais.

—  V i ņ š  ir norāv ies !  —  k ād s  pārbij i es  i e sp i edzās ,  rā d īd am s  uz  
kārti.  — J a  nu v iņš  ir traks?

Un uz Candu lidoja akmeņi  un sprunguļ i.  Viens t rāp ī ja  v iņam 
tieši pa galvu.  Candu ietaurējās  un metās  skriet. Viņš nesapra ta ,  
kāpēc cilvēki tā izturas  pret viņu. Viņš  taču vienmēr bija cilvēkus 
mīlējis! Viņš bija rotaļāj ies  ar  viņu bērniem! Kāpēc viņi t ā ? . . .

Candu  aps tā j ā s  un pagr iezās  pret pūli, kas viņu vajā ja .  Lai 
cilvēki saprot,  ka viņš  nevēl tiem ļaunu. Bet cilvēki viņu n e sa 
pra ta .  Gluži otrādi,  viņi nobi jās vēl vai rāk:  kāpēc zilonis pēkšņi 
pagriezies pret  viņiem? P ā r  Čandu nogruva vesela akmeņu krusa,  
un viņš  atkal  sāka skriet.  T agad  viņš  skrē ja jau  pāri  t īrumiem, 
kur zem koku lapotnēm a t r a d ās  zemnieku būdas.

— Zilonis, z i l o n i s . . .  Meža zilonis! — viņam pa priekšu skrēja 
briesmīgā vēsts,  un  cilvēki a t s t ā ja  m ā jas  un s lēpās  kur varēdami .

Taču Candu nevienu neaizskāra  un negras ī jās  neko graut .  Viņš 
tikai gribēja paslēpt ies s tarp  m ājām  un kokiem.

Un beidzot zilonis ieskrēja paga lmā ,  kura dzi ļumā s lējās  ne
liels namiņš .  Saimnieki  s t rādā ja  uz lauka,  bet p ag a lm ā  rota ļā jās  
bērni.  Ieraudzī juš i  ziloni, viņi pamuka uz v isās pusēm. Un tikai 
viens, vēl gluži maziņš ,  mierīgi  gulēja paga lm a  vidū uz paklāja.

Zilonis metās  tieši pie paklāja,  uzmanīgi pārkāpa mazul im 
pāri  un nos tā j ās  s t arp  viņu un māju .  Pūlis  šausm ās  iekliedzās 
un pamira .

— Bērns  p a g a l a m . . .  — nočukstēja sakņupusi  s i rmgalve  un 
aizklā ja  seju rokām.

Bet zilonis nekustīgi  s tāvēja blakus  paklā jam un raudzī jās  uz 
cilvēkiem. Viņš  zināja,  ka v iņam nav ko baidīties; s tarp viņu un 
pūli gulēja mazul is.  T agad  neviens neuzdroš ināsies  v iņam uz
brukt.



Elpu aizturējuši ,  cilvēki vēroja ziloni, bet viņš — cilvēkus. 
Kas notiks tālāk? J a  nu viņi vēl kaut  ko izgudro un atkal  sāk 
apmētā t  viņu akmeņiem? Zilonis ju tās  ļoti noskumis,  tik noskumis 
kā vēl nekad.

Te pēkšņi,  izlauzies cauri pūlim, pie Candu pieskrēja Mani.
— Kā jūs varē jā t?  Ko viņš jums nodar īj is? — Mani sauca 

pūlim. Viņa acīs bija asaras :  cilvēki taču bija ievainojuši  Candu.



— Piedod man,  — viņš sacīja,  uz runādam s  Candu. — Kā es va 
rēju a t s t ā t  tevi tik ilgi vienu pašu.  E jam  prom no šejienes!

Bet Candu  nekustē jās  no vietas.
Tad dzinējs viegl ītēm pa rāva  viņu aiz auss  un atkār toja:
— Ejam,  Candu!  Ir jau  vēls. Līdz tumsai  jā t iek  m ā j ā s . . .
Un Candu gluži kā apmāts  devās  dzinējam līdzi. Viņš gāja,  

skat īdamies  sev zem kājām, reizēm apstādamies ,  un t ad  dzinējs 
mud ināja  viņu mīļiem vārdiem.

Bi ja j au  pusnakts,  kad viņi p ā r rad ā s  savā  ciematā.  Dzinējs 
izm az gāj a  zilonim brūces un piesēja viņu pie koka. Pēc  tam,  a t 
nesis ūdeni un barību,  sacīja:

— Atpūties,  Candu!  Aizmirsti  šos (aunos un stulbos cilvē
kus! — un a t s t ā j a  ziloni vienu.

Nā kam ajā  rītā, ieradies pie Candu,  Mani  ieraudzī ja viņu 
t ikpat  vienaldzīgi  s t āvam  zem koka. Ūdenim un banāniem viņš 
nebi ja pat  pieskāries.

— Kādēļ tu neesi ēdis? — Mani  uzt raucās .  — Kas  tev noticis?
Zilonis joprojām skat ī jās  sev zem kājām.  Šķita,  ka viņš nemaz

nedzird,  ko dzinējs v iņam saka.
— Pārdz īvo . . .  — Mani  nopūtās .  — Nevajag  . . .  A i z m i r s t i . . .  

Ejam  peldēties, redzēsi,  kļūs vieglāk . . .
Un Candu kopā ar  Mani  devās  uz upi. Taču vieglāk zilonim 

nekļuva.  Viņa domas bija tālu,  tai ciematā,  kur cilvēki pret  viņu 
bija izturējušies tik cietsirdīgi.  Viņš neplunčājās  un nenira kā pa
rasti .  Viņš  s tāvēja  upes  vidū un pat  neapla i s t i jās  ar  snuķī  ievilkto 
ūdeni.  Bet v iņam tas  tik ļoti patika!

Pēc t am  Candu atkal  padevīgi  s tāvēja  zem koka. Un viņam 
priekšā atkal  bija nolikti banāni  un cukurniedres  — viņa lielākais 
gardums.  Un viņš t āpa t  kā iepriekš raudzī jās  uz zemi un domāja  
savas  skumjās  domas.

Tā p ag ā ja  vēl viena diena un nakts.  Mani  nezināja ,  ko lai 
iesāk. Viņš lūdzās Candu,  s t ros tē ja  to, lam āja  sevi — viss veltīgi: 
Candu  viņu nedzirdēja.  Un tad  dzinējs izs tās t ī ja par  visu ciemata 
iedzīvotājiem.

Vīri un sievas, s i rmgalvj i  un  s i rmgalves  — visi ie radās  pie 
Candu.  Cilvēki sniedza zilonim banānus ,  kokosriekstus,  cukur
niedres  — kārumus,  kas  Candu tik ļoti garšoja.  Taču t ag ad  viņš 
pat  nepalūkojās  nedz uz cilvēkiem, nedz uz saldumiem.  Un viņam 
teiktos mī ļvārdus  Candu nedzirdēja.

Ciemata  iedzīvotāji  ļoti uzt raucās.  Zilonis var  sas l imt  un 
nomirt! Ko lai dara?  Visi s t a igā ja  noskumuši  un noraizējušies.  
Bērni pameta  j au t r ā s  ro taļas,  mazuļi  raudāja .

No rī ta līdz vaka ra m  ap Candu drūzmējās  zēni un meitenes.  
Viņi centās  ziloni pierunāt  kaut  ko ieēst, p iedāvāja  visu, kas



viņiem bija. Taču Candu, viņu mīlulis,  labs i rd īgais  milzis Candu,  
nepievērsa draugiem nekādu uzmanību.  Viņš rāmi  stāvēja,  neiz
kustēdamies no vietas,  un viņa acis bija aizvērtas.

Un tad kāds  no bērniem sāka dziedāt  Candu iemīļoto melo
diju. Viņš dziedāja to ar nule sacerētiem vārdiem:

— Candu, Candu, tu esi mums tik mīļš!
Un visi sāka dziedāt  līdzi. Pēc tam bērni sadevās  rokās un 

dejoja zilonim apkārt .
— Candu, Candu,  — viņi dziedāja,  — atver acis, Candu! P a 

dejo ar  mums, Candu!
Un zilonis beidzot izdzi rda paz īs t amās  balsis.  Un lēni, ļoti 

lēni a tdar ī ja  acis.
Viņš ieraudzī ja melnīgsnējās  sejiņas,  smejošās  acis, sp roga i 

nos matus .  Viņam blakus bija viņa draugi.  Tie nekad nebija dar ī 
juši un nedar īs  v iņam pari. Viņam ir labi kopā ar tiem . . .

Mani  lieliski sap ra ta  savu Candu.  Viņš  ātri un  nemanāmi  no
ņēma no ziloņa kā ja s  ķēdi, un Candu devās uz priekšu pie bēr
niem.

Ak, kas tie bija par  priekiem! Candu ēda visu pēc kār tas,  visu, 
ko viņam sniedza bērnu vēl īgās  rokas.  Pēc tam kāds  a tnesa spaini 
ar pienu, un  zilonis iegremdēja bal tajā,  vēsajā  šķidrumā savu garo 
snuķi.  Viņa acis apmier ināti  mirdzēja.

Pie bērniem bija atgriezies viņu vecais,  labais Candu.



R A S K I N S  BONDS,  

angļu rakstnieks

S L E P E N A IS  EZERS

1. PAVASARA SVĒTKI

— Tu esi pūslis,  — Anils man teica.
— Kāpēc?
— Tāpēc, ka tu negr ibi  piedalī t ies svētkos. Gribi tupēt  mājās,  

kad visi citi svinēs pavasa ra  a tnākšanu.  Es  jau  zinu — tev bail 
sasmērēt  drēbes!

Es paraus t ī ju  plecus — par  zīmi, ka viņš var  domāt,  kas  v iņam
tīk.

— Tev bail no vecākiem, tur  tas t rakums! — Anils turpināja.
— Bail, ka nedabū brāzienu par  sk ra id īšanu apkār t  ar  t i rgus  
puikām!

— J a  vēlies, var i  tā uzskatī t ,  — es vēsi atteicu.
Anils man  bieži bija stās tī j i s  par  indiešu pa vasa ra  svētkiem. 

Tie nav tikai ra ibas  izdar ības,  kurās  ļaudis apbā rs ta  cits cilu ar 
krāsu pulveri un rumulējas  ar  ūdeni,  dzied, dejo un rībina b u n 
gas,  — šie svētki iezīmē hindu j au n ā  gada ies tāšanos,  dabas  a t 
dzimšanu, a tp laukšanu  j au n ās  krāsās  un skaņās .

P a v a s a r a  svētki al laž bija mani vil inājuši .  Taču,  kamēr  man 
vēl nebi ja apritējuši  piecpadsmit  gadi,  vecāki mani nelaida uz 
šiem svētkiem (mēs bi jām atbraukuši šurp no Angl i jas  pi rms di 
viem gadiem — mans  tēvs šeit s t rā dā ja  hidroelekt ros tac ijas  celt
niecībā).  Viņi baidījās,  ka parupjo  izdarību laikā mani  varētu  s a 
vainot  vai arī  es varētu  t irgū pazust.  U a  tā es sēdēju mājās ,  k lau
s īdamies  dziesmās,  bungu r ībēšanā un balsīs,  kas  sauca mani 
līdzi, — tās  piederēja maniem klasesbiedriem.

Anila tēvam ti rgū bija audum u veikaliņš,  un t i rgū es Anilu 
ar ī  pi rmoreiz satiku, jo viņš apmeklēja citu skolu.

Es nācu m ā jā s  no pasta.  Ļaužu pūlī k l a iņāja  liela govs un oš 
ņā jā s  ap dārzeņu stendiem, bet es tai nekādu sevišķu uzmanību 
nepievērsu — vēl nezināju,  ka govju sabiedr ībā viņa ieņem īpašu 
stāvokli.

P a  ielu drāzās  šurp zēns uz velosipēda,  t rakā  s teigā mīdams 
pedāļus.  Gājēji  pajuka uz visām pusēm. Pēkšņi  es a t r ados  ielas 
vidū blakus  govij. Velos ipēdistam at lika viens no diviem — vai 
nu brauk t  virsū govij, vai  man. Viņš ievēlējās mani.



— Vai tev acu pierē nav?! — es v iņam uzkliedzu, rausdamies  
kājās.  Govs l īdzjūtīgi  no raudz ī j ās  uz mani  no augšas .

— Piedod! Ko es citu varēju  darīt? — zēns taisnojās .
— Kā tā?
—• Pav i sam  vienkārši.  Ja  es nebūtu  uzbraucis tev, tad uz

brauktu  govij! Tikai,  lūdzu, nepārprot i!  — redzēdams manu 
augošo sašutumu,  viņš  steidzīgi turpināja .  — Es jau  nedomāju,  
ka govs būtu labāka par  tevi, bet, ja  es uzt rauk tos  tai virsū, tad 
pārsistu  galvu! Govi es taču nevarētu apgāzt !

Es  paliku atbildi parādā .
Pēc pār is  nedē | ām šo zēnu atkal  satiku,  šoreiz uz tukšas šose

jas,  kur bija pietiekami daudz vietas,  lai mēs varētu tikt viens 
o t ram garām;  taču,  ieraudzī jis  pazīs tamu seju, viņš apmeta  ar 
savu velosipēdu loku un nobremzēja  pie pašas  uzbēruma malas ,  
gandr īz  not r iekdams mani  no kājām.

— A, sveiks, vecīt! — viņš iesaucās,  nolēca no divri teņa un 
palūkojās ,  vai tas  nav cietis. — Kā klājas?

— Lieliski, — es atteicu un tu rpināju  ce]u.
Zēns sāka iet man blakus  — viņu vēl arvien interesēja mana 

labklājība.  — Es ceru, ka toreiz t irgū tu pārāk neapdauzī jies ,  ko?
— M an  šķiet, tev bija j āb ra uc  uz ot ru pusi, — es strupi a t 

cirtu.
Viņš  sadrūma,  bet tūlīt  atkal  pasmaidī ja ,  un, viņā raugoties,  

arī  man  nez kāpēc bija j āpasm aid a .
— Neesi nu tik dusmīgs! — viņš teica.
— Es neesmu dusmīgs.
— Un neapvainoj ies.
— Es neapvainojos .
— Un neesi tik iedomīgs!
Tas iedarbojās.  Zēns pār s te ig ts  skat ījās ,  kā m an  piesarkst  

vaigi.
— Nemaz neesmu iedomīgs! — es taisnojos.
Zēns pasmīnēja .  — Re, kā apvainoj ies un sadusmoj ies  arī! V a r 

būt  patiešām tik iedomīgs nemaz n e e s i . . .  Nu, labi! Tad nāc  
apēd ar  man i  kopā kādu porciju salātu.

Ceļa malā  m azā  koka mājelē bija veikal iņš ar  maisa  auduma 
aizkaru durvju vietā. Pie ieejas uz mirkli  aps tā jos ;  mani  muls i 
nā ja  asās,  sa ldās  smaržas ,  nesaprotamo balsu murdoņ a un arī tas,  
ka eju līdzi nep azī s t am am  indiešu zēnam.  Bet, ja es būtu atteicies, 
viņš  mani  atkal  izsmietu.

Izrādījās ,  ka «salāti» ir sa ld ināts  dažādu  aug]u un dārzeņu — 
kar tupeju,  gvajaves  augļu,  banānu un apels īnu mais ī jums ar  g a r š 
vielām; to pasniedza uz lielām, za ļām lapām un ēda ar  maza ko



ciņa,  t āda  kā zobu bakstāmā palīdzību.  Salāt iem bija nepa ras ta ,  
ka i rinoša smarža .

— Vai garšo? — zēns apvaicājās .
— Nevaru sapras t .
— Kas tur  ko sapras t !  Ēd tikai!
— V a i . . .  vēders no tā nevar  sabojāt ies?
— Tikai nepieradis  vēders.  Tāpēc ēd, lai savu vēderu pieradi 

nātu!
Manos  iebildumos neklausīdamies ,  j auna i s  paziņa pasūt ī ja  vēl.

— Vai drīkstu zināt,  kā tevi sauc? — viņš jautā ja .
— Lorijs.  Bet kā tevi?
— Anils. Anils Kumars!  «Kumars» nozīmē «princis», bet, p ro

tams,  es jau nu nekāds  princis neesmu.
Viņa melnie mat i bija cieti un biezi. Acis v iņam bija tumši 

brūnas,  deguns  un mute  — kā eiropietim; tā izskatās daudzi  Pen- 
džabas  iedzīvotāji .  Viņš valkāja plānu,  gandr īz  caurspīdīgu kok
vi lnas  kreklu, platas ,  ba l tas  bikses un ādas  sandales .

Tā mēs ar Anilu sad raudzējāmies  — ēzdami  sa lā tus  un pļā
pādami .

Vakaros  mēs  bieži sa t ikāmies  un a izgā jām kaut  kur paēst;  kā 
j au  Anils bija paredzējis,  m ans  vēders drīz p ierada pie n ep a r a s t a 
j iem gardumiem.  Mēs pas ta igā jāmies  «maidanā» — lielā, zālainā 
laukumā,  kas  vienmēr bija pilns ar oratoriem,  bērniem, govīm un 
suņiem.  Br īvajās  dienās  mēs  ar  divri teņiem devāmies  ārā  no pil
sē tas  — lauku plašumos un pie upes.

P a v a s a r a  svētki va i rs  nebi ja tālu,  un  Anils sāka tiem centīgi 
gatavot ies .  Viņš  uzta is ī ja  no bambusniedres  tādu kā velosipēda 
sūkni  un izmēģināja,  iesūknēdams ta jā  ūdeni.  Darbojās!

— Jau  laikus sameklē viss liktākās drēbes! To krāsu nav  tik 
viegli dabūt  nost,  — viņš  mani  br īd ināja.

— Vai t iešām tu domā,  ka es piedalīšos?
— Kāpēc gan ne?
— Nu, pi rmkārt ,  jau  vecāku d ē ļ . . .
— Un, ot rkār t,  sevis paša  dēļ. Tev būs kauns  lēkāt un  m āžo

ties kopā ar  indiešiem.
— Nē, ne j au  t ā d ē ļ . . .
Ani ls  uzl ika roku m an  uz pleca un bargi  pa raudzī j ās  acīs.

— Vai tu jau  esi aizmirsis,  ka pār is  dienu pēc mūsu iepazīšanās  es 
tev a izsūt īju ziemsvētku kartī t i?

— Tā bija gan,  — es atzinu.  — Bet tu to m an  atsūt īj i  feb
ruārī .

— Decembri  mēs  vēl nebi jām pazīs tami .  Vai tu zini arī,  ka es 
nospēru  tēvam visskais tāko apsveikuma kartī t i  un izgriezu ap rak 
stī to daļu tāpēc  vien, lai varētu  tevi apsveikt?



— Ja,  es ievēroju. Varbūt  tu cerēji — es iedomāšos,  ka tu esi 
to pircis?

— Februār i  taču ziemsvētku kar t ī tes  nepārdod! Vārdu sakot  — 
es tavus  svētkus atzīstu,  bet tu m an us  neatzīsti .  — Un, iebildu
mos neklaus īdamies ,  Anils a tkal  ķērās  pie sava  sūkņa ga t av o 
šanas .

Kādu rītu mani  a tmodināja  dziedāšana un plaukšķināšana,  
k l a igāšana  un bungu rīboņa.  Izlēcu no gul tas  un pieskrēju pie 
loga.  Pa  ielu nāca šurp mei teņu un zēnu bars.  Viņi smējās  un svai 
d ī jās ar  krāsu pulveri,  un viņu drēbes bija sarkani  zaļi violeti 
oranžas .  Kad viņi pienāca tuvāk,  es ieraudzī ju viņu vidū Anilu ar 
bambusniedres  sūkni.

Pr oc es i j a  p a g ā ja  mūsu  mā ja i  g arā m ,  bet A n i l s  pal ika s t ā v a m  
pie vārt i em.  Viņu  bija grūt i  paz īt  —  v i ņ a m  bija tikai gu rn u  a p 
sē j s ,  un v iņ š  i z ska t ī jā s  pēc za ļa  elku dieva.

Mana i  i stabai  bija atsevišķa ieeja; es izslīdēju pa durvīm,  iz
lavī jos cauri  dārzam un, pārlēcis pāri žogam,  nostājos Anilain b la
kus. Anila za |ā  seja pasmaidīja,  nomirdzinot  bal tus  zobus. Viņš 
not riepa manu seju ar  sarkanu  pulveri,  tad uzš ļāca man  no sūkņa.  
Viņš  bija izgatavojis  sūkni arī  man.

Mēs pievienojāmies gā j i enam un klaiņojām pa visu pilsētu 
dziedādami  un kla igādami  — pa t i rgus  laukumu,  pa maidanu ,  iz
ra ibodami  pilsētu ar pav asa ra  krāsām.

Kad pēcpusdienā,  no galvas  līdz kā jām  nošķiedies ar  krāsām,  
es atgriezos  mājās ,  tēvs un māte  sēdēja verandā.  Viņi gaidī ja 
mani .  P i rm ajā  brīdī viņi mani  nepazina;  pēc t am  tēvs sāka  skaļi 
smieties,  bet māte  pavēlēja tūlīt  iet dušā.

— Nu, m an  šķiet — viņš vai rs  pie rokas nav jāvadā ,  — dzir
dēju tēvu sakām.  — Mēs šeit vēl dzīvosim veselu gadu,  tāpēc labi 
vien ir, ka viņš a t radis  sava  vecuma draugus .

2. IEPAZĪŠANĀS a r  k e m a l u

Kādu rītu es sēdēju uz gul tas  malas  un vēroju pārdrošu put- 
neli lēkājam pa palodzi; pēkšņi no ielas a tskanē ja  sauciens:

— Ei, vai tur  aug šā  kāds  ir?
— Nē, nav! — es atkliedzu.
Uz mirkli ies tājās  klusums.
— Tad es vārbūt  varu uzkāpt  augšā?  — lejā s tāvētā js  tu rp i 

nāja .  ; :



— Kāpēc?
— Lai apskatī tu to, kura nav!
— Nu, tad  kāp vien, — es sacīju. — Es tevi arī apskatīšu.
— Vai pie tevis var  tikt pa kāpnēm?
— P a  kāpnēm! Divdesmit  viens pakāpiens,  pēc tam pa labi 

būs m an as  durvis.  Atceries — tikai divdesmit viens! Ja kāpsi a u g 
stāk,  izkritīsi pa logu.

Kāpnēs a tskanēja  soli. Putnel is  a izspurdza  no palodzes un 
ielaidās mango kokā. Dārzā  klaiņoja silts vējiņš,  ku s t inād am s  la
pas.

M ana s  i s tabas  durvīs s tāvēja  kāds  puisis,  skat ī jās  uz mani un 
smaidī ja .  Viņš l ikās mazliet  ga rāks  par  Anilu, toties tievāks. Viņš 
bija s ar kanā sporta krekliņā un īsās  haki krā sas  biksēs, ar s t ip
rām indiešu ' sandalēm kājās  un kaklā pakār tu  sīkpreču t i rgotā ja  
paplāti .

— Es esmu klāt, — viņš  sacīja.  — Mani  sūt īja Anils.
— Anils uz veselu nedēļu ir izbraucis no pilsētas,  — es a tbi l 

dēju.
— Zinu. Viņš man  pi rms tam teica, lai es atnākot.
Puis is  pameta skat ienu uz m anas  i s tabas  iekārtu,  uz kriketa 

nūju  un gr āma tām ,  tad  paraudzī j ās  laukā pa durvīm,  kas  veda 
uz jum ta  terasi.

— Vai tas  ir tavs  jumts?  — viņš jautā ja .
— Māja  pieder tēvam,  bet jumts  — man,  — es atteicu.
Ies tājies  terases  durvīs,  puisis pār la ida  skatienu kokiem, namu

jumtiem un tālē zil’gmojošam kalnu puslokam,  kas pacēlās  virs 
mežu joslas.

— Ja  tev pieder jumts ,  tev pieder tik daudz pasaules,  cik no 
tā var  saskatī t ,  — viņš sacīja.  — Neviens nepierādīs,  ka tā nav.

Tad viņš  pagr iezās  pret  mani un atkal  kļuva lietišķs.
— Vai negribi  kaut ko nopirkt?
Viņa pap lā tē  bija ķemmes,  pogas,  diegu spolītes,  kurpju saites,  

pudel ītes ar lētām smaržām.  Laikam gan man vajadzēja  kaut  ko 
nopirkt,  ja jau viņš bija tā centies un uzkāpis d ivdesmit vienu 
pakāpienu.  Es nopirku ķemmi par  desmit paisām,  kaut  gan  pat ie
sībā man to nemaz nevajadzēja .

— Kādēļ tu nenopērc  pogas? — puisis jautā ja .
— Man nevajag.
— Krekla apkaklī tes  poga tev taču ir not rūkusi ,  — viņš aiz

rādīja.
— Tam nav nozīmes,  es t ikpat  to nekad neaizpogāju,  — es 

atteicu.
— Tā ir ci ta runa.  — Viņš  par la ida  man  skatienu, mekledams



vēl kādu t rūkum u m anā  apģērbā.  — Kurpju sai tes  gan  tu varētu 
nopirkt.

— M a n  taču ir kurpju saites,  — es iebildu, droš ības dēļ p a 
raudzīdamies  uz savām kurpēm.

Puis is  pieliecās, saņēma vienu no m a n ām  sai tēm pirkstos un 
p ā r rā va  pušu.

— Slikta kvali tāte,  — viņš  secināja.  — Re, cik viegli pār trūka!
— Tāpēc vien jau nepirkšu j aunas ,  — es v iņam atbildēju.
Puis is  nopūtās ,  paraus t ī j a  plecus un pagr iezās  uz durvju pusi.

— Ķemmi tu pērc, kaut  gan to tev nemaz nevajag,  bet pogas  un 
saites,  kuras tev vajag ,  tu negr ibi  pirkt.

Viņš  lēni kāpa lejup; es s tāvēju durvīs un skat ījos.  M an  bija 
žēl, ka viņš aiziet. Kopš Anils bija aizbraucis,  es jutos  vientulīgi.

— Kā tevi sauc? — es nokliedzu viņam pakaļ.
— Kemals,  — viņš  atsaucās .
— Atnāc  vēl kādreiz!
Viņš pasmaid ī j a  un pam āja  ar galvu,  tad  nogriezās un pazuda 

aiz stūra.
Vakaros  no m ana  ju m ta  bija redzamas  t i rgus  ugunis  un dzi r

dama tongu zvaniņu t inkšķēšana.  Ar kat ru  dienu kļuva karstāks,  
un vaka ra  dzes t rumu pilsētnieki izmantoja pas ta igām.

P a  t i rgus  galveno ielu nekāda knašā  soļošana man nesanāca .  
Daudzo gājēju,  velosipēdistu un ra t iņs tūmēju  dēļ nemaz nevarē ja  
t ikt uz priekšu. Troksni un kņadu  vēl pas t ipr ināja  kādas  mazas  
tējnīcas skaļ runis,  kas dārdināj a  mūziku no kinofi lmām.  Noska
tījos, cik grūt i  k lājas  gaisa  baloniņu pārdevējam. Viņam apkār t  
mudžē ja  bērni; p i rkšana tiem nebija ne prā tā ,  tie apdraudēja  balo
niņus  ar adatām.  Pār is  baloniņu izrāvās  pārdevējam no rokas,  
aizl idoja pār  gājēju  ga lvām un p ār sp rāga  virs kāda veikaliņa 
pavarda .

Iepretī  torņa pulks tenim ceļš kļuva platāks  un pūlis izretojās.  
Pie n am a  s tūra dega laterna.  Uz ietves zem laternas ,  iegrimis g r ā 
m a ta s  lasīšanā,  sēdēja kāds  puisis. Gājē ju  un braucēju t rokšņo
šan a  viņu acīmredzot  net raucēja.  P iegāj is  tuvāk, es pazinu Ke- 
malu.  Viņš las īja «Dāvida Koperfī lda» sa īsināto  izdevumu;  šī g r ā 
m a ta  la ikam ietilpa skolas p rog ram mā.

Nevarēju  izšķirties, vai apstāt ies  un parunāt ies  ar  Kemalu vai 
ar ī  iet tālāk,  viņu net raucējot .  M an  gr ibējās  viņu uzrunāt ,  un  to
mēr  — es to nedar ī ju . . .  Kad biju nogāj is  jau labu gabalu ,  mani  
pā rņēm a  kauns,  ka nebiju pat  sasveicinājies;  es apgr iezos  un de
vos atpakaļ ,  bet Kemala  zem la t ernas  vai rs  nebija.

Nākam o reizi ierodoties, viņš  vai rs  nesauca  mani  no apakšas ,  
bet g an  kāpa  uzreiz augšā.  Nopētīj is  manu  kreklu un kurpes un



atklājis ,  ka viena no tām vēl arvien ir sas ieta ar pusi saites,  v iņš  
ar  uzva rē t ā ja  žestu nosvieda uz m a n as  gu l tas  saišu pāri.

— Pašla ik  nevaru  par  tām samaksā t ,  — es iebildu.
— Samaksās i  vēlāk.
— Tavai  z ināšanai  — m ana  kaba ta s  n au d a  nemaz tik liela 

nav.
— P a r  kurpju sai tēm taču noteikti  maksās  tavs  tēvs!
Viņš bija piespiedis mani  pie sienas.  Kaba ta s  naud u  es pat ie

šām  izlietoju tikai saldumiem un divri teņa ī rēšanai .
— Tu arī ej skolā,  vai ne? — es pavaicāju,  atcerēdamies  v a 

karu,  kad biju redzēj is viņu mācāmies  la t ernas  gaismā.
— Jā,  vakarskolā,  — viņš atbildēja.  — Pēc mēneša  dabūšu 

diplomu. Tas  ir, ja nol ikšu gala eksāmenu.
Varēja  nojaus t,  ka viņš  jau  prā to  par  to, ko visu varētu  iesākt,  

ja eksāmenu noliktu. Viņš varētu studēt ,  kļūt  par  ārstu,  inženieri 
vai juristu — no viņa iznāktu labs jur is ts ,  es nodomāju — , un tad  
v iņam vai rs  nevajadzētu  uz ielu stūriem pārdot pogas  un ķemmes.

— Vai vecāku tev nav? — es v iņam jautāju .
— Viņi gā ja  bojā, kad es vēl biju pavisam mazs ,  — Kemals  

atteica.  — Tanī  gadā,  kad vals ts  t ika sadalī ta un mums vajadzēja  
aizbraukt  no Pendžabas .  Viņus laikam nogal ināja ,  bet  es ne re 
dzēju, kā tas  notika. Dzelzceļa s taci jā es viņiem noklīdu.

— Vai tu viņus  labi atceries?
— Tikai mazliet.  Tēvs bija zemnieks.  Viņš  bija ļoti bar gs  un 

bez va jadzības  ne runā ja  ne vārda.  Māte  gan bija laba,  deva visu, 
ko man  iegribējās,  un  vakaros  dziedāja man dziesmas.  Kad es vi
ņus  pazaudēju,  mani  ievietoja bēgļu nometnē,  no turienes gr i 
bēja sūtī t  uz bērnu namu,  bet es aizbēgu. Drīz iemanī jos  pats  no
pelnīt  sev iztiku. M an  labāk pat īk brīvība,  kad esmu pats sev no
teicējs.

— Kur tu dzīvo?
— Kur pagadās .  P ā rn akšņo ju  kādā veran dā  vai arī  mai- 

danā — vasa rā  tā nav problēma.  Ziemā labi cilvēki ielaiž man i  pa 
nakt i  savās  mājās .

— Tu var i  palikt  pie manis,  kad vien gribi. Maniem vecākiem 
noteikti  nebūs  iebildumu, — es sacīju.

— Paldies.  Kādu dienu a tnākšu.  — Viņš  paskat ī jās  ārā,  uz 
terasi.  — Vai tu šeit nejūt ies vientulīgi? Te ir tik kluss. Man patīk 
būt  s tarp cilvēkiem — kur  runā,  smejas  . . .

— Tā jau  reizēm ir. Bet man  pat īk arī  būt vienam.  Es  gribu 
kļūt par  rakstnieku.  N au d as  jau  ar to es laikam daudz nenopel
nītu, bet, ja  es varētu rakst ī t  un man  vēl būtu daži labi draugi ,  
tad dzīve, manu prā t ,  būtu tīri jauka.



Kādu ritu, atvēr is i s tabas  durvis,  es ieraudzī ju kāpņu lauku
miņā gu ļam  Kemalu.  Turpa t  b lakus  a t ra dās  viņa preču paplāte.  
Es  viegli papur ināju  viņu aiz pleca; viņš tūl īt  a t mpdas  un piecēlās, 
spi lgtajos  ri ta saules s taros  miegdam s acis.

— Kāpēc tu nenāci iekšā? Kāpēc mani  nepamodināj i?  — es 
jautāju .

— Bija jau  vēls, Lorij. Negribēju tevi traucēt.
— Tevi varēja apzagt!
— Ko nu, neviens m an  nekad neko nav nozadzis.
Tovakar  viņš pal ika pie manis ,  un mēs  ilgi neaizmigāin,  ru n ā 

dami  par  šo un to. Es s tās t ī ju  v iņam par  Džersi ju — salu,  kur 
dzīvoju bērnībā,  par  Londonu,  uz kurieni mēs vēlāk pārcēlāmies,  
un par braucienu uz Indiju cauri Suecas kanalam.  Viņš savukār t  
pas t ās t ī j a  man  par  savu dzimto ciemu Pendžaba un par  saviem 
nākotnes  plāniem.

Beidzot pienāca eksāmenu nedēļa;  Kernals pār t r auca  t i rgošanos  
un ca uram dienām uzturē jās  eksamināci jas  centra.  Viņš ticēja, ka 
pā rbaudī jumus izdosies nokār tot  labi, un, kad pēdējā lapa bija 
iesniegta,  uzcēla plecā savu paplāt i  un devās  ieras ta jās  gai tās .

Tai rītā,  kad tika izziņoti parbaudi jumu rezultāti ,  es piecēlos 
agr i  un tūlīt  metos uz ziņu aģentūru .  Pa  ceļam satiku Anilu — 
mate  viņu bija sūtī jusi  pēc dārzeņiem.  Mēs nopirkām avīzi un iz
skat ī jām sava ra jona  absolventu saraks tu;  Kemala  reģis t rāci jas  
num ura  ta jā  nebija.

Mēs bi jām satriekti .  Atgriezies mājas ,  a t radu uz kāpnēm sēžam 
Kemalu.  Viņš jau  z ināja  par savu neveiksmi.  Es  apsēdos  v iņam 
blakus,  un kādu brīdi mēs sēdējām klusēdami.

— Ja tev būtu bijis vai rāk laika mācībām,  tu būtu nolicis, — 
es sacīju.

— Tagad  man  būs d iezgan laika, — viņš atteica. — Vesels 
gads . Tas  nozīmē, ka es beigšu skolu reizē ar  tevi un Anilu. Tad 
gan  svinēsim!

Kemals  paņēma savu paplāt i  un piecēlās.
— Ko tu pirksi? — viņš jautā ja .
Paņ ēm is  no paplā tes  vel vienu ķemmi, iebāzu to kabatā .  P a 

tiesībā man  vajadzēja  ziepes un pogas,  bet es nopirku ķemmi — 
tieši tāpēc, ka to man nevajadzēja .  Tā bija jaut rāk .

3. EZERS

Tuvojās  lietus. Es redzēju,  kā tas  vi rzās šurp no priekškal
nēm, un vējā saodu tā smaržu.  Man vajadzēja  griezties uz māju 
pusi, bet es vēl arvien lauzos cauri  krūmiem un kazenāj iem,  kas



bija saaugu ši  pāri  meža takai .  Kalna  pakājē  es dzi rdēju ča lojam 
s t rau t iņu  un kat rā  ziņā gribēju to at rast .

Noš |ūcis  pa kailu klinti nelielā graviņā,  es beidzot  ieraudzī ju 
šo s t rautu,  kas burbuļoja pa oļainu gultni.  Novilku kurpes  un gāju  
pa s t raumi  uz augšu.  Liels, spīdīgi  melns  putns  pavēra līko, s a r 
kano knābi un iekliedzās, ieraudzī jis  mani  tuvojamies,  un  p a r ad ī 
zes mušķērā js  — to es uzreiz pazinu pēc g a r ā s  vēdekļveida as 
tes — aizpl ivinājās pāri  gravai .  S t r au t iņš  tecēja lejup pa kaln a  
nogāzi,  tā zā la inajos  kras tos  auga  papardes  u n  meža puķes.  S t ā 
vās  kraujas ,  kas  pacēlās  g ravas  abās  pusēs,  ne ļāva  iespīdēt ta jā  
saulei;  iežu a tsegumi bija samtaini  gludi,  dažviet  pelēki, ci tur 
dzelteni.  Tad es ieraudzī ju avotu,  kas burzguļoja  no kl ints  un, 
veidodams nelielu ūdenskr i tumu,  ietecēja apaļā ,  dziļā ezerā ar  
ābolzaļu  ūdeni.

Aptvēris,  ka m a n ā  priekšā ir ezers, es pagr iezos  un drāzos  uz 
māju.  Gribēju pavēs tī t  par  savu a tk lā jumu Ani lam un Kemalam.  
Sākās  lietus, bet es nemeklēju patvērumu,  skrēju visu ceļu līdz 
pat  m ā jā m  — cauri  šorejas  koku saaudzēm,  pāri  sausa ja i  upes  
gultnei ,  pa priekšpi lsētas ielām.

Visu mūsu kopīgo piedzīvojumu sācējs paras t i  bi ja Anils,  bet 
šo ezeriņu biju atklāj i s es un ļoti ar  to lepojos.

— Mēs to nosauksim par  Lorija ezeru, — Kemals sacīja un 
vēl piekodināja:  — Neaizmirst iet ,  ka tas  ir slepens ezers! Neviens 
cits par  to nedrīks t  zināt.

M an  šķiet, ka tieši ezers bija tas,  kas  v isvai rāk tuvināja  mūs  
citu citam.

Labākais  peldētājs bija Kemals.  Viņš lēca ezerā no k rauja s  
un ieniris s l īdēja zem ūdens  kā liela, ze ltaina zivs. Ani ls ar  s a 
vām s t ip ra j ām rokām un kā jām  š ļaks t ināj ās  varen spar īgi ,  bet 
v iņam t rūka prasmes.  Es  arī šad tad lēcu no kraujas ,  taču paras t i  
iekritu ūdenī  uz vēdera.  Dažreiz mēs cīks tējāmies  uz šaurās  smi lšu 
s t rēmeles  s t rauta  malā.  Anils apmeklēja cīkstoņu skolu un šai 
mākslā bija ī st s meistars .  Mēs ar  Kemalu s tājāmies  v iņam pretī  
abi; pēc piecu vai desmit  minūšu niknas,  nep rasm īg as  spēkošanās  
mums paras t i  izdevās  nogāz t  viņu smiltīs.  Tad Kemals  apsēdās  
v iņam uz ga lvas  un es — uz kājām,  un tā mēs  sēdējām tik ilgi, 
l īdz viņš a tz ina sevi par  uzvarētu.  Cīnīt ies ar  viņu pa v ienam 
nebi ja jēgas ,  jo viņš z ināja  pārāk daudz visādu paņēmienu.

Vēl mēs jāde lē jām ar diviem bifeļiem, kuri dažreiz nāca  pie 
s t raut a  dzert  un pavārt ī t ies  s ta ignā jā .  Sie glītie, lēnīgie dzīvnieki 
al laž klaiņo, meklēdami  kādu mīkstāku dubļu skrīni,  kur nolikties 
slīpi. Kad tie apgūlās ,  mēs  rāpāmies  t iem m u g u rā  un ar  kliedzie
niem, spērieniem mud inā jām  tos uz priekšu, bet tā  īsti pa jādelē t  
ne  reizi nedabūjām.  Ja bifeļiem mūsu izdar ības apnika,  tie vien



kārši  apvēlās  uz m ugura s  un iegāza mūs dubļos. Bet mēs  jau  
dr īks tē jām notašķī ties ar  dubļiem līdz aus īm — pietika ienirt  
ezerā,  lai mēs atkal  būtu tīri. Bifeļi pie ezera netika,  jo nevarē ja  
uzkāpt  pa sl idenaj iem akmeņiem un, j a  arī uzkāptu ,  nevarētu  
iespraukties  šau ra jā  klinšu spraugā.

J a  Anilarn un man kādu nakti  pa la imējās  izšmaukt no mājas ,  
mēs  sk rē jām uz ezeru un peldējāmies mēness  gaismā.  Dažreiz tur  
priekšā jau  a t ra dām  Kemalu.  Viņš nebaidī jās  tum sas  un meža,  kur 
k laiņoja pan ter as  un savva ļas  kaķi. Naktīs mēs net rokšņojām — 
likās mazl iet  baisi t raucēt  apkār t  melnējošo džungļu  klusumu;  
tikai Kemals  reizēm dziedāja — viņam bija augsta ,  skan īga  
balss — un mēs la idām lejup pa s t raumi  eiforbiju sarkano lapu 
pušķus.

Turpmāka jos  mēnešos ezers kļuva par  mūsu galveno sa t ikša 
nās  vietu. Mēs jau  būtu varējuši  satikties arī  pilsētā.  Bet ezeru 
z inājām  vienīgi mēs, tas  bija mūsu kopīgais  noslēpums, tādēļ 
ka t ra  reize, kad pēc s tundu beigām skrē jām uz turieni satikties,  
kļuva par  piedzīvojumu, ļāva mums just ies kā sazvērniekiem. 
Ezermalā  mēs apspr iedām savus  tu rpmākos  plānus  — tieši ezer
malā  mēs pi rmo reizi ie runājāmies  par  gāj ienu uz šļūdoni;  taču, 
pi rms šis nodoms īstenojās,  aizr itēja vai rākas  nedēļas,  kurās  a t 
gad ī j ās  arī daži citi notikumi.

4. LIELĀS SACENSĪBAS

Mani  a tmodināja  d eg u nragpu tna  kliedzieni ban jana  lapotnē.  
Gulēju gultā un raudzījos pa vaļējo logu, un saul lēkta svī t riņa uz 
sienas  t ikmēr kļuva arvien platāka .  Es  zināju,  ka ir brīvdiena un 
ka šai dienā man  ir kaut kas  svar īgs  darāms,  bet p i rmajā brīdī  ne
varē ju atcerēties,  kas īsti. P a m a z ā m  istabā kļuva gaišāks ,  un, 
kad degunragpu tns  pār s tā ja  klaigāt ,  es atcerējos.

Šodien bija jānot iek l ielajām sacensībām.
Es izlēcu no gul tas,  atvēru skapīša atvilktni  un izņēmu kar tona  

kastīti,  kam sienās bija izdurti  sīki caurumiņi ;  pacēlu vāciņu,  lai 
palūkotos,  kā jū tas  M a h a ra n i 1.

Maharani ,  m ana  palmu vabole,  snauda uz ābola serdes.  Ve
selu nedēļu mēs bi jām pavadījuši  sūros,  grūtos t reniņos,  ga tavo 
damies  vaboļu skr iešanās  sacensībām,  kam bija jānot iek lietus se
zonas  sākumā;  nu pirms lielā pā r baudī juma m an a  sport iste b au 
dīja pelnītu a tpūtu.  Es  viņu arī net raucēju.  Kastī t i  aizvēris,  pa

1 Maharani (hindu vai.) — valdniece, valdnieka (m aharadžas) sieva.



sētas  durvīm izlavījos no mājas .  Negribēju,  lai vecāki sāktu p ra š 
ņāt,  kāpēc man  pašā  r ī ta ag ru m ā  tik s teidzami  jātiek uz parku.

Kad nonācu parkā,  ra sas  pilieni jau  mirdzēja  uzaus ušās  saules  
staros,  bet zāle man  zem kājām vēl bija vēsa un zīdaina.  Vienā 
parka  stūrī  bija salas īj ies  bar iņš  puiku — starp  tiem ieraudzī ju 
ar ī  Anilu un Kemalu.

Anila melno degunragvabol i  uzskat ī ja  par favorīti.  Ani ls to 
sauca par  Melno Princi.  Tā bija liela vabole ar  tādu pašu s tū
rainu pieri kā tās īpašniekam.  Kemala  vabole au g u m ā  nebi ja p a 
devusies,  toties lepojās ar  dižen garu  ūsu pāri (vil tus vabole! Es 
to turēju a izdomās par  piederību kādam tara kānu  paveidam );  to 
sauca  Muča,  kas  hindu valodā nozīmē «ūsaine». Tika rād ī ta s  vēl 
divas vai trīs sacensību dalībnieces,  bet neviena no tām neviesa 
īpašas  cerības,  tāpēc uzm anības  cent rā  bija Melnais  Princis,  Muča 
un man a Maharani ,  kas vēl aizvien gulēja uz ābola serdes.  Zēni 
slēdza derības — uz naudu  vai marm ora  lodītēm — un aplūkoja 
p i rmās  vietas ieguvējam paredzēto balvu — lielu draudīga  iz
skata briežvaboli;  tas,  kurš  to dabūtu ,  varētu atvēr t  pa ts  savus  
vaboļu s taļ ļus  un nodarboties  ar  šķi rnes  sacīkšu vaboļu audzē
šanu.

Vienu brīdi izcēlās nelielas jukas  — Kemala  ūsaine izmuka 
un metās  ies i ldīšanās  skrējienā pa zāli, bet drīz t ika noķer ta un 
iedzīta atpakaļ  aplokā,  tas  ir, kastī tē.  Šķita,  ka Muča ir labā 
formā, un vairāki zēni uz viņu saderēja.

Distances ga rums  bija ap mēram sešas pēdas,  celiņu pla tums — 
ap sešām collām. Celiņi bija iežogoti ar  kar tona st rēmelēm,  lai 
skrējiena dalībnieces nemais ītos  cita citai pa kājām vai ari n e sa 
domātu aizbēgt  no sacensībām.  Uz priekšu vai a tpakaļ  — cita 
ceļa tām nebija;  s t ar t a  vieta bija norobežota ar  vēl vienu s t rē
meli, kuru pēc s ignāla  vajadzēja  nolikt vabolēm aiz muguras .  Ties
nesis bija kāds  sikhu zēns dzeltenā kreklā un biksēs; uz turēdams  
kārtību,  viņš nemitīgi  pūta svilpīti.  Vabolēm — sacensību dal īb
niecēm to īpašnieki skrējiena laikā nedr īkstēja pieskarties,  ne arī  
mudinā t  uz priekšu ar  barību.  Bija a t ļ auta  vienīgi morālā  pal ī 
dzība — uzmundrinoši  saucieni un padomi.

Muča un Melnais  Princis jau d īžā jās  s t ar t a  vietā, bet M a h a 
rani  vēl arvien negr ibēja  a ts t ā t  ābola serdi — m an  vajadzēja  viņu 
ar varu  vilkt uz s tar tu .  Pēc t am  vēlreiz iznāca a izkavēšanās  — 
Mučas  ūsas  bija sapiņķējušās  ar  kāda s  sāncenses  kājām;  bet drīz 
vaboles a tdal ī ja  vienu no ot ras un novietoja atsevišķos celiņos. 
Sacensībām tūlīt  va jadzē ja  sākties.

Kemals tupēja skrejceliņa malā  kluss un nopietns,  ar acīm 
mērodams  a t tā lumu no Mučas  līdz finiša l īnijai un  atpakaļ.  Anila



biezās uzacis bija drūmi sarauk tas .  Es kodīju nagus .  Skatī tā ju  
r indās  bija iestājies sasp r in g ts  klusums.

«Pī-ī!» iepīkstējās svilpīte. Uz priekšu!
M uča un M elnais  Princis  patiešām  m etās  uz priekšu, bet M a

haran i  palika nekustīgi s tāvam  pie s ta r ta  — laikam  brīn ījās , kas 
noticis a r  ābola serdi. Visi kliedza kā negudri, Anils lēkāja, Ke- 
m als bjāva tā, ka viņam  aizsm aka balss. M uča bija uzņēmusi va-



renu tempu. Melnais Princis kus tē jās  uz priekšu diezgan apātiski,  
bet viņš tomēr kustējās,  un šādās  sacensībās  nekad neko iepriekš 
nevarē ja  zināt.  Es  biju pārskaities.  Visi ilgie treniņi izrādī jās vel 
tīgi. M aharani  likās apmulsus i  un t āda  kā skumīga — laikam 
vēl aizvien sēroja par  pazudušo serdi.

Tad apmēram divas  pēdas pi rms finiša l īnijas Muča piepeši a p 
s tājās .  Šķita,  ka viņai ir kaut  kas  da rām s  ar ūsām,  jo viņa cilāja 
tās  te uz vienu, te uz ot ru pusi. Melnais  Princis iedzina viņu collu 
pa collai; Anils ar  Kemalu sat raukt i  lēkāja apkārt .  Neviens neie
vēroja Maharani ,  kas  aizdomīgi bolīja acis uz pārē jām aizmugurē  
pal ikušajām vabolēm, droši vien tu rēdama tās a izdomās par  viņai 
nodar īto pārestību.  Es  izmisīgi lūdzos viņu, lai sāk  beidzot kus
tēties. Tik tikko varēju noturēties,  nepagrūdi s  viņu ar  pirkstu, 
bet tas  nozīmētu diskvalifikāciju.

Nonācis blakus Mucai,  Melnais Princis  aps tā j ā s  un likās apva i 
cājamies,  kāpēc sāncense  tā cilā ūsas.  Anils un  Kemals  ieaurojās  
vēl t rakāk,  uzm und r in ādami  savas  skrējējas,  un abas  l īdzjutēju 
nometnes  bļāva tā, ka ausis kri ta ciet.

Tikmēr Maharani ,  saniknojusies  par  atņemto gardumu,  nolēma 
bēgot a t gū t  brīvību un lieliskā tempā metās  uz priekšu. Es no 
prieka iekliedzos, bet jauno pretendent i neviens neievēroja — viņu 
pam an ī j a  tikai tad,  kad tā panāca  līderus. Skat ītā ji  pārs te igumā 
noelsās,  un jau pēc mirkļa,  uzs t ād īdama ā t rum a rekordu, M a h a 
rani pār drāz ās  pāri finiša līnijai.

Visi uzgavilē ja  m an as  vaboles d rosmīgajam izrāvienam un 
uzvarai .  Anils un Kemals  paspieda man  roku, kā jau sportist iem 
pieklājas,  un apsveica mani  ar manu  t reniņa metožu panākumiem.  
Sīknauda un marmora  lodītes ceļoja no rokas rokā. Mazais  siklui 
zēns iepūta svilpītē, lai nodibinātu klusumu,  un pasniedza man 
balvu.

Ar cieņu aplūkoj is jauniegūto  spēkoni,  es maigi  noglaudu tās  
gludo, cieto mugur iņu.  Pēc tam,  lai M ah aran i  nekļūtu gre izs ir 
dīga,  es briežvaboli ieliku kastītē,  bet Maharan i  apbalvoju  ar  ābola 
serdi. Viņa to bija godam nopelnījusi.

5. KALNUP

Aug us ta  pēdējā nedēļā,  kad lietus sezona gandr īz  jau  bija bei
gusies,  mēs sat ikāmies  pie ezera,  lai apspriestu,  kā labāk pavadī t  
rudens  brīvdiēnas.  Mēs bi jām izpeldējušies un pat laban gulējām 
spoži zaļo, lietus no mazgāto  šore jas koku paēnā,  kad Kemals,  p a 
vēcinādams roku uz tālo kalnu pusi, ieteicās: — Kāpēc mēs ne
varētu aiziet uz Pindar i  šļūdoni?



— Uz šļūdoni! — iesaucās  Anils.  — Tur taču visapkār t  ir 
sniegs  un ledus!

— Protams! Bet kalnos  ir taka,  pa kuru var  aiziet līdz pašai  
š ļūdoņa pakājei ,  — Kemals  paskaidroja .  — No šejienes tikai piec
desmit če t ras  jūdzes.

— Tikai piecdesmit če tras jūdzes! Vai tad  mēs  tās  kājām no
iesim, vai? — Anils bija patiesi sa t raukts .

— Kā gan  citādi! Varbū t  tu gribi  jā t  ar ēzeli? Tev kā ja s  par  
garām,  vilksies pa  zemi. Tāpēc kātos im vien. Ceļā līdz š ļūdonim 
un a tpakaļ  mums paies kādas  desmit  dienas,  bet, j a  ir līdzi pie
t iekami daudz ēdamā,  tas  nav nekas sevišķs. Nakti  mēs  varēs im 
gulēt  tūris tu  namiņos.

— Kemalam vienmēr rodas  spožas  idejas,  — es sacīju.  — Bet 
Ani lam un m an  droši vien vispi rms būs j ā d ab ū  vecāku a t ļauja.  
Un nau da arī.

— Māte  mani  nelaidīs,  — Ani ls bēdīgi novilka.  — Pēc viņas  
domām, kalnos  dzīvo ļaunie gar i  un  visādi  nešķīsteņi .  Un vēl viņa 
teiks, ka es atkal  pas t rā dāšu  nedarbus.  Nu, kādu s  neda rbus  var  
pas t rā dā t  uz plika kalna?  Vai tu kādreiz esi kāpis  kalnos,  Lorij?

— Tikai Angl i jā,  — es atbildēju.  — Bet šeit kalni  jau v ismaz 
divreiz augstāki .  Kemals par  t iem droši vien labāk zina.

— Tikai no g rā m a tām ,  — Kemals atzinās.  — Bet nekas  bīs 
t am s  t a s  neva r  būt, jo pārgāj ieni  uz šļūdoni  tiek rīkoti ļoti bieži. 
Vai redzat  to galotni  pa labi, pašu  augstāko? — Viņš  norād ī ja  
uz tālo, sniegoto kalnu grēdu,  kas  pret  bāli z i la jām debesīm bija 
tikko m anām a .  — Tās  piekājē a t rodas  P inda r i  šļūdonis.  Tas ir 
apmēr am  12 000 pēdu augstu ,  bet  es domāju,  ka  nekādu speciālu 
alpīnistu p iederumu mum s nevajadzēs.  Sniegs būs  tikai  pēdējās  
d ivās  vai trī s jūdzēs.  Vai jūs  zināt ,  ka no šī š ļūdoņa sākas  mūsu 
upīte?

— Mūsu S ara ja ?  — Anils brīnī jās ,  laikam nespē dam s  noticēt, 
ka mazā upīte,  kas  apjož pi lsētas  nomal i  un  lejāk ieplūst  Gangā,  
tek pie mum s  no tā lā  šļūdoņa.

— Jā.  Bet pie š ļūdoņa tā sākas  kā pavisam sīks s t rautiņš .
— Cik n audas  m um s  būs  vajadz īgs?  — es j au tā j u ,  lai ievirzītu 

sarunu praktiskā  gultnē.
— Nu, divdesmit  rūpi jas  m an  j au  ir, — sacīja Kemals.
— Vai tad  tev par  tām nav jāpērk  g rā matas?
— Nē, tā ir pavisam cita nauda.  J a  kat rs  no mum s  dabūtu  

divdesmit rūpijas ,  tad  jau  būtu diezgan.  Kalnos nau da vai rs  ne
būs jāizdod.  Pa  ceļam uz turieni būs  tikai pār is  ciematu,  un ar  
pārtiku tur ir slikti, tāpēc  viss ēd amai s  mums būs jāstiepj līdzi. 
Es to jau tūr i sma birojā noskaidroju.

— Kemals visu izplānoj is bez mums! — Anils žēlojās.



— Kemals  vienmēr ir bijis tāl redzīgs ,  — es atteicu. — Bet 
ideja ir varena,  un mums tas varētu būt  grandiozs  pārgāj iens.

— Labi, — Anils beidzot piekrita.  — Bet lai Lorijs nāk man 
līdzi, kad es prasīšu  mātei  at ļauju.  Viņa domā, ka Lorijs ir ļoti 
prā t īgs,  un,  ja  viņš  apliecinās,  ka m an  nekas  nedraud,  varbūt  viņa 
mani  palaidīs.  — P a r  zīmi, ka apspr iede beigusies,  Anils ielēca 
ezerā,  un mēs  viņam sekojām.

M an a  māte  gan  ne visai gribēja mani  laist,  bet tēvs teica: tā 
esot lieliska doma — rīkot pārgāj ienu uz šļūdoni,  žēl, ka viņš  ne
varot  doties līdzi (paldies dievam; mēs nemaz negr ibējām iet kopā 
ar  vecākiem);  un, lai gan  Anila tēvs šaubī jās ,  vai  dot at ļauju ,  p a 
re izāk sakot,  tieši tāpēc, ka viņš šaubījās ,  — Anila māte  tūliņ 
piekrita: jā,  jā, Ani lam kat rā  ziņā va jago t  doties pārgāj ienā ,  kalnu 
gaiss nākšo t  par  labu viņa veselībai.  (Tas izklausī jās  d iezgan 
jokaini ,  jo v iņas  dēliņš jau  tāp at  vai plīsa no veselības.) Ielīksmo
jušies par  izredzēm tikt no Anila uz pār is  nedēļām vaļā,  t i rdzi 
nieki visi kā viens ņēmās pierunāt  Anila tēvu, lai tas  laiž dēlu 
pārgāj ienā .

Un ta kādā mākoņainā  dienā, kas  solīja lietu, mēs ar saviem 
saiņiem iespiedāmies autobusā,  lai dotos uz Kapkoti  — mūsu 
m arš r u ta  sākumpunktu .  Ka tram no mums bija m ug ur som a un par  
visiem kopā vēl pa m at īgs  segu rullis,  kurā iekšā bija ievīstītas 
Anila rūp īgās  mātes  s a g ā d ā t ā s  rīsu un miltu pakas.  Taisnību s a 
kot, mums nebi ja ne j ausmas,  kā mēs šo rulli stiepsim, kad sāksies 
pārgājiens ,  taču zīlnieks Anila mātei  bija pareģoj is,  ka diena 
esot ceļojuma sākšanai  labvēl īga,  tāpēc par  šādiem s īkumiem mēs 
daudz neuzt raucāmies .

Drīz autobuss  sasniedza kalnu piekāji; pa līčloču ceļu tas 
brauca  arvien au g s tāk  un augs tāk  kalnos,  līdz no au g š a s  mēs 
var ē j ām  pārredzēt  pilsētu un visu ieleju, kurai  cauri kā sudraba 
lente v ijās  S a ra ja s  upe.

— Tur  jābūt  mūsu ezeram! — sacīja Kemals,  no rā d īdams  uz 
kādu biezu šorejas  koku saaudzi .  Nākam ajā  l īkumā skats  uz ieleju 
pazuda un virs mums pacēlās  kalni.

Kapkotē mēs  ieradāmies  ar  t ru lām galvassāpēm,  taču pēc iz
kāp šan as  no autobusa dzest ra is  vējš mūs a tsvaidzināja .  Ceļmalas  
veikal iņā mēs  krietni sadzērāmies  karstu ,  saldu tēju, un  veikal iņa 
īpašnieks p iedāvāja mum s  naktsmītnei  vienu no savām istabām.  
Nakt ī  kokos aiz loga šņāca  vējš, t a s  pūta iekšā pa visām s p ra u 
gām,  un mēs  zem savām segām klabinājām zobus. Suns  a izdurvē 
gaudoja  uz  mēnesi.  Diena patiesi bija izrādī jusies ce ļo jumam lab
vēlīga,  taču zīlnieks bija piemirsis brīdināt ,  ka naktī  mēs  ne acu 
neaizvērsim.



N ā k am ajā  rītā, nomazgājuš ies  s t raut iņā ,  mēs  piepildījām te r 
mosus  ar  ūdeni,  lai sāktu  pārgājienu.  Turpa t  blakus uz akmens  sē
dēja kāds  tuvēja ciemata puišelis un skat ījās ,  ko mēs  daram.

— Uz kurieni jūs  ceļojat? — viņš beidzot jautā ja ,  kad z iņkā
rība ņema virsroku.

— Uz šļūdoni,  — Kemals  atbildēja.
— Ņemiet mani  līdzi! — puišelis sacīja.  — Es zinu ceļu!
— Tu esi par  mazu,  — Anils v iņam atteica. — Mums va jag  

kādu, kas  varētu stiept šito rulli.
— Be.t es esmu stiprs! — puika iesaucās.  — Neesmu jau ne

kāds  ielejas vārgulis! — Kaut  gan  au g u m ā  viņš bija par mums 
visiem mazāks ,  bija jāa tz īs t ,  ka viņš t iešām izskatās  dūš īgs  — 
viņam bija spēcīgs,  muskuļa ins  ķermenis,  sārti  vaigi.  — Skat ie
ties! — Pacēlis futbolbumbas  l ieluma akmeni,  viņš aizsvieda to 
pāri s t rautam.

— Manup rā t ,  viņš var  nākt  līdzi, — es saciju.
Un puišelis — viņu sauca Bisnu — aizdrāzās  pavēstī t  vecā

kiem, ka dabūj is  darbu,  — mēs bi jām sarunājuš i ,  ka viņš būs mūsu 
ceļvedis, «šerpa»,  un mēs maksās im  viņam rūpi ju dienā.

Sākām iet — vispi rms g a r  s t raut iņu,  pēc tam augšup pa g r u m 
buļainu,  mūļu iemītu taku; visu laiku kaut  kur b lakus bija dzi r
dama s t raut a  burbuļošana.  Mēs izgājām cauri ozolu birzij, kā
j ām  gr imstot  mit ra jās,  t rudo ša ja s  lapās  kā mīkstā paklājā.  P u s 
dienojām zem ozola. Edām tikai aukstas  konservētās  pupas  un 
piedzērām klāt  ūdeni,  jo pi rmajā,  v i sg rū tāka jā  dienā negr ibējām 
zaudēt  laiku, kurdami  ugunskuru.

Sai p i rmajā  dienā mēs nosoļojām piecpadsmit  jūdzes — bija 
paredzēts,  ka vēlāk gājiena ā t rums  samazinās ies ,  — un sešos va
karā  nonācām pie tūristu namiņa.  Bisnu devās  sa las ī t  ža garus  
ugunskuram.  Anils pamodināja  nam iņa sargu — viņš bija a t 
radis  to saldi  guļ am kādā rietošās saules apspīdētā laukumiņā.  
Večuks nopukojās  par mūsu ierašanos  (ciemiņi nebija traucējuši  
jau nedēļām ilgi) ,  taču ierādi ja mums istabu.  Pēc tam viņš  vēl 
iedeva mums no saviern krā jumiem kar tupeļus,  un mēs tos izce
pām vakariņām.

Pēc saules rieta kļuva auksti ,  un mēs ciešāk saspiedāmies ap 
Bisnu kurto ugunskuru.  Mitrie žagar i  lāgā negr ibēja  degt.  Tomēr 
Bisnu bija pierādījis,  ka viņš mūsu  pārgāj ienā  būs noderīgs.  Segu 
rulli viņš bija uzmet is plecos un nesis tik viegli, it kā tas būtu 
no vates.  Un nu viņš pal īdzēja gatavot  vakariņas .  Ēdot kars tos  
kar tupeļus  un piedzerot klat st ipro tēju, mēs ar Bisnu ju tāmies  
patiesi apmierināti .

Is tabā bija tikai divas gul tas ,  un mēs sas tūm ām  tās kopā. S a 
dal ījuši  segas tik taisnīgi,  cik nu bija iespējams, mēs pal īdām zem



tam,  no aukstuma drebinādamies .  Mēs jau  a t radāmies  vairāk nekā 
5000 pēdu au gs tum ā  virs jū ra s  l īmeņa.

— Pas tā s t i  mums kaut  ko, Lorij,  — Anils lūdza. — Tad mēs 
ā t r āk  aizmigsim.

Es  pas tās t ī ju  vienu no viņa mātes  spoku stās tiem — par zēnu 
un meiteni,  ko ļaunie gar i  pārvērš par  bifeļiem, un Bisnu pa s t ā s 
t ī ja par  vientuļnieka rēgu,  kuru mēness  gaismā varot  ieraudzī t  
sēžam sniegā netālu no šļūdoņa.  Pēc tam no miega vai rs  nebija 
ne vēs ts  — Bisnu s t ās t s  vēl kādas  pār is  s tundas  turēja mūs no 
modā.

— Vai tu neguli? — nakts  vidū jau tā j u  Anilam.
— Pro tams,  ne, kad tu visu laiku spārdies,  — viņš meloja.
— P a r  maz segu. Tik auksts,  ka nevar  iemigt,  — žēlojās Ke- 

mals.
— Es vienmēr aizmiegu vēlu, — Bisnu savā malā  no murk

šķēja.
Nevienam negr ibējās  atzīties, ka a izmigt  neļauj pašu sakai-  

r inā tā  iztēle.
Pēc nei lga k lusuma brīža mēs  skaidri  sadzi rdējām dobju si

t ienu no ārpuses pa sienas rievotā skārda  segumu. Pēc tam 
kāds  — vai «kaut kas» — sāka s t a igāt  pa jumtu.  Anils, Kemals  un 
es neprā t īgās  bailēs piet rūkāmies sēdus.  Bisnu jau bija gras īj ies  
uzvarē t  sacensībā «kurš pi rmais aizmigs»;  ta gad  viņš  tikai p a 
griezās  uz ot riem sāniem,  norūkdams:

— Tas  ir lācis. Uz jum ta  ir ķirbji — vai neredzējā t? Lāčiem 
tie dikti garšo.

Veselu puss tundu mēs klausī jāmies,  kā lācis mīņājas  uz jumta ,  
t iesādams ķirbjus, ko sa rg s  tur bija salicis nogatavot ies .  Beidzot 
ies tājās  klusums.  Mēs ar  Kemalu izl īdām no gul tas  un piegājām 
pie loga.  Caur  apsa rmojušo rūti  varēja  redzēt,  kā pa nogāzi aiz- 
lumpačo melns  Himala ju  lācis, priekšķepās tu rēda ms  lielu ķirbi.

6. ES EJU UZ UPI

Kad pamodāmies ,  lija lietus un kalnus  sedza bieza migla.  
Laiku kavēdami ,  mēs spēlējām futbolu ar  vienu no ķirbjiem, kas  
bija nokrit is  no jumta.  Ap pusdienlaiku lietus pār s tā ja  un mākoņu 
s t arpā  par ād ī j ās  saule.  Kad migla izklīda, mēs  ieraudzījām pret 
debes īm slienamies var enās  N andakotas  un Tr isula smailes.

— Te, augšā,  ir pavisam citādi, — Kemals sacīja.  — Es-jū tos  
kā  cits cilvēks.



— Tas ir au gs tum a  dēļ, — es atbildēju.  — Kad uzkāpsim vēl 
augstāk ,  sāks  griezties galva.

— N abaga  Anils,  kas ar viņu notiks! Viņam j au  t ā p a t  visu 
laiku griežas,  — Kemals smejas.

— Ja  jūs  tādā ga rā  turpināsiet ,  mēs ar  Bisnu jūs  pamet īsim 
un jūs  varēsiet  meklēt  ceļu paši, — Anils piedraudēja.  Bisnu 
visiem uzsmaidī ja,  apl iec inādams savu neitrali tāt i .

Not iesājuši  pa vār ītai  olai, mēs sāk ām pārgāj ienu uz nākamo 
tūris tu  namiņu.  Tas  a t ra das  šaur ā  ielejā, b rāzmain ās  Pindar i  upes 
krastā,  kura  l īkumo s tarp kalniem. Zeme bija lietū atvi lgusi ,  un 
drīz vien mēs bridāin pa dubļiem līdz potītēm. Nebija īsti zināms,  
cik liels a t t ā lums mūs šķir no n āk am as  apmetnes  vietas,  tomēr 
mani  ceļabiedri kus tēja uz priekšu diezgan sl inkā solī. Pēkšņi  man  
tas  apnika;  es nolēmu aizsteigt ies priekšā un sagaidī t  viņus  pie 
upes.

Taciņa veda s tāvus  leja, pēc tam augšup un apkā r t  l ielam kal
nam.  Es  sat iku inežacirtēju un pavaicāju  v iņam,  cik tālu ir upe. 
Tas  bija maza au gum a  plecīgs vīrs ar  mezg la inām rokām un vēja 
aprautu  seju. — Sept iņas  jūdzes,  — viņš atbildēja.

P a  galvu reibinošu līčloču taku es devos lejup — brīžiem so
ļos, brīžiem skriešus.  Visapkar t  zaļoja kuplas  paparžu audzes un 
kokos skaļi dz iedāja neredzami  putni.  Driz biju ielejā — šeit  taka  
kļuva ta isnāka.  M an  pretī  naca  mei tene ar  sirpi rokā — viņa bija 
sapļāvusi  lopiem zāli. Ausu ļ ipiņās viņai šūpojas  mirdzoši gre
dzeni,  un tadi paši  mazi gredzent iņi  bija iesprausti  nāsīs;  uz ro
kām šķindēja s m ag as  aproces. Likās, ka rokas  runā tu  savu valodu.

— Cik talu ir līdz upei? — es jautā ju .
Mei tene laikam nekad nebi ja bijusi pie upes vai arī  domaja 

kādu citu upi, jo nešaubīdamās  atteica:
— Divdesmit jūdzes.
Es  iesmējos un skrēju tālāk.  Negaidot ieķērcās papagai l i s  un, 

kā zilzaļš zibens pāršāvies  pāri  mana i  galvai ,  aizl idoja m an a  skrē
j iena virzienā.  Sekoju tā v iļņojošam l idojumam,  līdz taka  atkal 
veda kalnā  un papagai l i s  pazuda s tarp  kokiem. Pa  nokalni  tecēja 
sīks s t raut iņš ,  un es aps tā jos  padzerties.  Ūdens  bija ledaini auksts 
un ļoti a tspi rdzinošs.  Es  biju gāj is  vienatnē jau  gand r īz  veselu 
s tundu.  Tad priekšā ieraudzī ju zēnu, kas dzina pa taciņu kazas.

— Vai upe vēl tālu? — es jautā ju ,  kad biju viņu panācis.  Un 
viņš  atbi ldēja:  — Nemaz nav  tālu. Tepat ,  aiz šī kalniņa.

M an  gr ibējās  ēst,  un, izvilcis no kab a ta s  apkal tušu  maizes g a 
balu,  es pār lauzu to un piedāvāju pusi ganam.  Mēs apsēdāmies  
zālē un klusēdami  ēdām.  Paēduši  tā lāk  g ā jām  kopā, un,  r u n ā d a 



mies ar  ganu,  es aizmirsu noieto a t t ā lu mu un sāpošās  kājas.  Taču 
pēc kāda laiciņa zēns ar  sav ām kaz ām  nogriezās pa citu taku,  un 
es atkal  paliku viens.

Es  paraudzī jos  apkār t ,  bet ne priekšā, ne a izmugurē  neviena 
nebi ja;  Kemals,  Ani ls un Bisnu nebi ja manāmi ,  un no upes arī 
nebija ne vēsts. M an  saš ļuka dūša.  Bet a tpakaļ  iet nevarēju — 
bijņ taču nolēmis pi rmais nokļūt pie upes. Un tā es gāju  un gāju 
pa dubļaino taku g a r  zemnieku lauciņiem un zemām akmens bū
dām,  līdz iekoptā zeme un cilvēku mitekļi pal ika aiz m u g u ra s  un 
vi sapkār t  bija tikai mežs,  saules  gaisma un klusums.

Klusums bija milzīgs,  mazl iet  biedējošs — pavisam ci tāds nekā 
is tabā vai tukšā ielā. Un visapkār t  nekustējās ne zar iņš  — tikai 
zā le  liecās man  zem kājām un au gs tu  virs egļu galotnēm riņķoja 
vanags .  Taka meta asu likumu, un pēkšņi k lusumu pārci rta skaņa.  
Upes ša lkšana.

Dziļi ielejā kūleņoja un mutuļoja šaura  upīte,  t ra ukda m ās  uz 
l īdzenumu.  Es skrēju, slīdēju, kritu un atkal  skrēju.

Kad ieradās  Anils, Kemals  un Bisnu,  mēs visi četri p ieņēmām 
va ronīgu lēmumu — izpeldēties. P ievakara  saulē vēl bija silti, 
bet  upītes dzidrais,  vi linošais ūdens  izrādī jās auksts  kā ledus. 
Tikai divdesmit jūdžu a t tā lumā tas  sīkā s t r aumītē  tecēja no š ļū
doņa un s t rau ja j ā  skrē jienā nepaguva saules  s taros  sasilt.  Bet 
mēs bijām apņēmušies  izpeldēties,  nom azgā t  divu dienu sviedrus  
un putekļus,  tāpēc ieskrējām upītē un lēkājām tur kā sat raukt i  
delfīni, cits citu apš ļaks t inādami  un ar  skaļiem šausmu kliedzie
niem iegremdēdamies  ledainajā ūdenī.  Tikuši laukā,  mēs kras ta  
kupla jā  zālē cīkstējāmies,  lai sasildītos.

Tūr is tu namiņš  a t r ad ās  pašā upītes krastā,  krācošās  s t raumes 
ner im t īgaj ā  troksnī.  Putnu balsis,  pie kurām bijām pieraduši,  
t rokšņa dēļ nebija dzi rdamas,  taču putnu bija, ka raibs  — sarkan- 
cekula sīlis, paradīzes  mušķērājs,  dz iedātā js t razds  un vēl citi, ku
rus  mēs  nepazinām, — mirdzoši,  spilgti  tie zibēja pret meža 
tumšo zaļumu.

Augs tāk kalnā,  aiz terasveidā ierīkotiem miežu un auzu lauci 
ņiem, varēja saskatī t  va i rā kas  kopā saspiedušās  būdiņas.  Turistu 
nam iņa  sa rgs  mums pas tās t ī ja,  ka tas  esot pēdējais ciems ceļā 
uz  šļūdoni  un arī viens no pēdējiem Indi jas  ciematiem, jo, šķērso
juši  gr ūt ās  kalnu pārejas ,  kas  a t r a d ās  aiz šļūdoņa,  mēs nokļūtu 
Tibetā.  Atbi ldējām sa rgam ,  ka mums pilnīgi pietiks, ja t iksim līdz 
šļūdonim.

Tad Anils, kā par nelaimi,  atcerējās sniega cilvēku, par kuru 
bi jām lasījuši  avīzēs. Nepālas  iedzīvotāji  uzskata,  ka sniega cil
vēks eksistē,  un mūsu sa rgs  bija nepālietis.



— Jā,  jet iju es esmu redzējis,  — viņš aps t iprināja .  — Liels, 
salīcis, ar  p lakanām pēdām.  Ziemā, kad ir daudz sniega,  viņš rei
zēm nakt ī v az āj as  te ap māju.  No rītiem es at rodu viņa pēdu 
nospiedumus.

— Vai v as a rā  viņš ar i  parādās?  — es uzt raucies  prašņāju .  
Mēs sēdējām ap Bisnu kurto ugunskuru,  dzērām tēju ar  ko nden
sētu pienu un cīnī jāmies ar  melnām,  lipīgi sa ld ām šķēlēm, ko 
s a rgs  bija izvilcis no savas  lādes.

— V asa rā  jet ijs  nenāk,  — viņš atteica.  — Bet lidini es gan 
šad tad  ieraugu.  Uzmaniet ies no viņas!

— Kas tā lidini tāda  ir? — Kemals  jautā ja .
— Ā! — sa rgs  noslēpumaini  novilka. — P a r  sniega cilvēku 

jūs  zināt,  viņu ir redzējuši  daudzi,  bet maz  būs  tādu,  kas  redzējuši  
sniega cilvēka sievu. Un viņa ir vēl bīstamāka!

— Kāda viņa izskatās? — vaicāja  Anils,  un  mēs visi pal iecā
mies uz priekšu, sa traukti  gaidīdami  sa r g a  atbildi.

— Tikpat  ga ra  kā jetijs,  kad izslienas taisni  — kāda s  sept iņas  
pēdas,  tikai mat i viņai ir daudz garāki .  Tāpat  viņai ir loti gari 
zobi un nagi .  Kāja s  viņai ir līkas, ar  pēdām uz iekšu, bet viņa 
tomēr skrien ļoti ātri,  sevišķi lejā no kalna.  Ja  sat iekat lidini 
un viņa dzenas  jums pakaļ,  vienmēr skrieniet uz augšu.  Augšup 
ar  savām l ikajām kā jām  viņa nevar  tik ātri  paskriet,  drīz nogurs t .  
Bet uz leju viņa iet kā ritenis,  un  tad jums dikti ātri jāskrien,  lai 
izbēgtu!

— Tas  nekas,  mēs  visi esam labi skrējēji,  — Anils atbildēja,  
nervozi iesmiedamies.  — Bet t ā s  j au  ir t ikai pasakas ,  — viņš pie
met ināja .  — Es tām neticu.

— P as a k ā m  v a jag  ticēt, — es iebildu, atcerēdamies  «Pī tera 
Peņa» izrādi Londonā,  kad tiem skat ītāj iem,  kuri ticēja pasakām,  
bija jā sa s i t  p laukstas ,  lai g lābtu Zvārgul ī tes  dzīvību. Un pieme
t ināju:  — P a t  tad,  ja nav taisnība,  — nodomādams,  ka pasaka par  
lidini tomēr būtiski a tšķi ras  no pasakas  par Zvārgulī ti .

— Vienalga ,  es neticu ne sniega cilvēkam, ne viņa sievai! — 
Anils paziņoja.

Sa rg s  ļoti apva inojā s  un vai rs  nes tās t ī ja,  ko bija gribēj is tālāk  
s tāst ī t  — par  sagpu  un viņa sievu sagpani ;  bet Bisnu par tiem 
zināja  un vēlāk, kad bi jām apgūluš ies ,  izstāst īja.  Tie esot līdzīgi 
sn iega cilvēkiem, tikai mazāki  un lieli guļavas  — nedod dievs pa 
modināt  guļošu sagpu,  tad tas  briesmīgi saniknojot ies un glābiņa  
no tā vai rs  neesot ne kalnā,  ne  lejā. S ag p a s  un sagpani  dažreiz 
nozogot  mazus  bērnus,  aiznesot  tos uz savu alu un par tiem r ū 
pējoties — barojot  ar augļ iem,  rīsiem, medu un sliekām.

— Kad sagpa neskatās,  sviediet sliekas pār  plecu, — Bisnu 
mūs pamācī ja.



7. Š Ļ Ū D O N I S

Beidzot kādā jaukā,  saula inā  rītā mēs devāmies ceļā, lai veiktu 
a t l ikušās  sept iņas  jūdzes līdz ledājam.  Bi jām iedomājušies,  ka šai 
pēdējā posmā rāps imies  s tāvus  kalnā,  bet, tā kā tūristu namiņš  
jau a t ra dās  vai rāk  nekā desmit tūkstoš  pēdu augs tumā,  takas  slī
pums  gandr īz  vai rs nebi ja manāms.

Pēkšņi  bez jebkādas  pāre jas  mežu josla beidzās. Tūristu n a 
miņš pazuda skat ienam,  un mežu nomainīja īsa zāle ar s īkām zi
lām un sār tām  kalnu puķītēm. Sniegotās  vi rsotnes  t ag ad  bija 
pav isam tuvu, tās  ielenca mūs no visām pusēm. Mēs gā jām  gar  
ūdenskrftuiniem,  kas pār  kailiem iežiem gāzās  s imtiem pēdu dzi
ļumā,  ar pērkonīgu dārdoņu iekrizdami m aza jā  upītē. Labu bridi 
virs mums riņķoja va rens  zel ta inais  ērglis.

Mēs a t r adām  un izpēt ījām nelielu alu, un tad  aiz takas  l īkuma 
negaidot  ieraudzī jām šļūdoni.  Kalni pašķī rās ,  un mūsu priekšā 
iezaigojās milzīgi plašs sniega un ledus lauks;  no abām pusēm 
to s a r g ā j a  bal tas  virsotnes,  kas  man  a tgād inā ja  dievu mājokļus.  
Labu bridi mēs s tāvējām,  kā valodu zaudējuši .  Lai sevi iedroši
nātu ,  Kemals s aņ ēma manu roku — varbū t  viņš nebija pārlieci
nāts ,  ka tas,  ko viņš redz, ir īstenība.  Ani lam mute  bija vaļā.  
Bisnu acis sa t raukt i  spīdēja.

Ci ts citu pieturēdami,  lai nepakristu,  mēs piesardzīgi  uzgā jām 
uz š ļūdoņa;  tomēr necik tālu paiet pa to nebi ja iespējams,  jo mums 
nebija nekādu a lpīnisma piederumu. Bija pat īkami  apzināt ies,  ka 
no visiem mūsu pi lsētas zēniem mēs esam vienīgie, kas  uzkāpuši 
tik augstu.

Virs sniega melnēja vairāki akmeņi,  un mēs apsēdāmies ,  lai 
pamielotu acis ar  va reno  skatu.  Ži lbinošais sniegs a ts t aro ja  sauli,  
un mēs ju tām, ka uz  š ļūdoņa ir pārsteidzoši silts.

— Pasauļos imies!  — Ani lam pēkšņi iešāvās  prātā.
— Jā,  to gan  varētu! — es piekritu.
Brīt iņu vēlāk mēs  jau b i jām noģērbušies  un, uz akmeņiem sē

dēdami ,  ļāvāmies  saules  s tariem.  Cik jauki  bija sa jus t ,  kā saule 
g lās ta  augumu!  Pec puss tundas  es jau  biju sarkans  un Bisnu t ā 
pat,  tāpēc mēs abi nolēmām vilkt drēbes mugu rā ,  kamēr vēl ne
es am  Jzc epuš i .  Kemala  un Anila āda likās vai rāk  pieradusi pie 
sauļošanas ,  un viņi smējās  par  mūsu mīkstčaulību.  Mēs ar Bisnu 
at riebāmies,  grābdami  sau jās  sniegu un ierīvēdami ar  to viņiem 
mug uras .  Tad ari viņi saka steidzīgi  ģērbties.

Pa  to laiku kalnu galotnes bija nemanot  iet inušās  mākoņos un 
pa nokalnēm s līdēja lejup bal ta rnigla. Bija laiks doties atpakaļ  
uz tūristu namiņu,  ja gr ibējām nokļūt  tur  vēl pi rms tumsas .  Ne



cik tālu nebi j ām tikuši,  kad ap kalnu galotnēm sāka plaiksnīties 
zibens, ko pavadī ja  draudigi  pērkona rūcieni.

— Skr ienam uz alu! — Ani ls  iekliedzās. — Tur mēs n e sa 
mirksim!

Mākoņi vairs  i lgāk nespēja valdīt ies,  un  pēkšņi sāka gāz t  spē
cīgs lietus; asās  lietus šau t r a s  kopā ar ledaino vēju kapā ja  mums 
sejas  kā ar  pā tagām.  Apkār t  neko neredzēdami,  mēs  skrējām,  cik 
jaudas ,  pa sl ideno taku,  līdz beidzot izmirkuši  un  aizelsušies sa- 
k lupām alā. Laimīgā kā r tā  tā bija sausa  un pat  ne  pā rāk tumša.  
Notupušies  netā lu  no izejas, mēs  skat ī jāmies  uz blīvo lietus sienu 
un klausī jāmies  vēja gaudo šanu  aizā. Kad lietus mi tē jās,  ārā  jau 
bija satumsis .  P i lns  mēness  apspīdēja mum s  ceļu. Mēs gā jām  lēni 
un piesardzīgi.  Lietus bija atmiekšķēj is zemi, un pa nogāzi  vēlās 
lejup akmeņi.  Es  baidījos,  ka inan pasl īdēs kāja  un sāksies zemes 
nobrukums.

— Ceru,  ka mēs  t ag ad  nesatiksim lidini, — Anils,  balsij drebot,  
teica.

— Man šķiet, ka tu viņai neticēji,  — es iedzēlu.
— Un neticu arī,  — viņš atcirta.  — Bet j a  nu es kļūdos?
Taču vienīgā dzīvā radība ,  ko mēs manī jām,  bija kalnu kaza,

ku ras  si luets vīdēja uz kādas  k rauja s  bezdibeņa inalā.
Un tad  taka  pazuda.  Ja  nebij is spožās  mēnesnīcas ,  mēs  n ā 

kamo soli būtu spēruši  tukšumā.  Lietusgāze bija izraisījusi zemes 
nobrukumu;  šau rās  takas  vietā m ēs  ieraudzī jām sl idenu akmeņu 
krauju.

— Jāiet  atpakaļ ,  — Bisnu sacīja.  — Tagad,  naktī,  ir pā rāk bīs
tami  kāpt lejā.

— Pal iks im pa  nakt i alā,  — es ierosināju.
— Uz kā tad  mēs  gulēsim? M um s nav nevienas segas  un nekā 

ēdama! — Anils gaudās.
— Līdz r ī tam kaut  kā izturēsim, — Kemals v iņam atbildēja.

— Labāk paciest  negulētu nakt i  nekā, te kāpjot,  lauzt  kaklu.
Mēs a tgriezāmies  alā — tur v ismaz bija sauss.  Bisnu bija p a 

ņēmis līdzi sērkociņus un sakūra  ugunskuru no sausaj iem ž a g a 
riem, ko bija a ts tā jus i  iepriekšējā tūristu grupa.  V aka r i ņās  m um s  
par  visiem bija viens maizes kukuļa  gals.  Aizmigt  mum s  tonakt 
neizdevās.  Mēs gan  saspiedāmies kopā, lai būtu siltāk, taču ala 
bija cieta un nel īdzena.  Un, tikko ārpusē  a tskanē ja  kāds  t roksnītis,  
mēs jau  drebējām bailēs ieraudzī t  leopardu,  lāci vai pa t  sn iega 
cilvēku.

Kolīdz debesmala sāka blāzmot ,  mēs bi jām kājās.  Sniegotās  
galotnes  iemirdzējās spilgti  sār tā  krāsā,  bet mēs  bi jām pārāk no
guruši ,  izsalkuši  un noraizējušies,  lai priecātos par  dabas  skais
tumu.  Aizgā jām pa taku līdz nog ruvušaja i  vietai,  lai vēlreiz mē



ģinātu  tikt pāri.  Kemals  paspēra dažus soļus,  bet  akmeņi tūlīt" 
sāka  slīdēt, un, ja mēs  nebūtu  saķēruš i viņu aiz padusēm,  viņš 
būtu nošļūcis lejā no s imt pēdu augstum a.

—■ Nu, ko mēs t ag ad  darīsim? — es apvaicājos.
— Meklēsim citu ceļu, — Bisnu atbildēja.
— Vai tad tu zini kādu citu?
Un mēs visi raudzī jāmies  uz Bisnu, cerēdami , ka viņš mūs 

glābs.
— Ir viens cits ceļš, t ikai  es nekad neesmu pa to gājis,  — 

sacīja Bisnu.  — Droši vien tas būs  mazl iet  bīstami.  Agrāk pa to 
taku nāca t i rgotāj i  no Tibetas,  bet t a g ad  jau  vairākus  gadus  tur  
neviens nav kāju spēris.

— Tas  nekas,  mēs pamēģinās im,  — Anils teica.
— Vispi rms vajadzēs  tikt pāri šļūdonim.  Tas  būs v i sg rū tā 

kais, — Bisnu piebilda.
Mēs klusēdami  saskatī jāmies .  P a  gabalu  varē ja likties, ka šķēr

sot šļūdoni  ir t īrais nieks, bet mēs  z inājām,  ka iesācējiem tas  ne
būs  tik vienkārši  — gandr īdz  pusjūdzi  būs  jānoiet  pa sl idenu ledu. 
Anils izšķī rās pirmais.

— Ejam,  — viņš sacīja.  — Vilcināties nedrīkst .
Drīz j au  mēs bi jām uz š ļūdoņa — un uzkavējāmies  tur  krietni 

ilgi. Paspēruš i  divus soļus uz priekšu, mēs par  vienu a tsl īdējām 
atpakaļ .  Mēs  pārvie tojāmies  gausi  un  neveikli.  Dažreiz,  kad visi 
b i jām uzķepurojuš ies  pa ledus slīpni,  kāds  nosl īdēja atpakaļ,  un 
tad pārēj iem bija jāš ļūc  lejā, lai v iņam palīdzētu.  Kādā sevišķi 
grūtā  brīdī  man  izkrita no rokām termoss,  un, to ķerdams, es p a 
zaudēju  l īdzsvaru,  nostiepos visā g a r u m ā  uz ledus un aizslīdēju 
pa šļūdoni  savas  divdesmit pēdas uz leju. Man bija sas ists  celis 
un izmežģīta delnas  locītava, tā ka tu rp māk  saviem biedriem kļuvu 
par  ī stu traucēkli.  Kemals apsēja  m an  roku ar savu kabat lakatu,  
un  Bisnu paņēma termosu.  Tenterēju citiem nopakaļ  un ikreiz, 
kad paslīdēju,  ar veselo roku grābu Bisnu aiz kājas.

Bi ja jau tuvu pusdienlaikam,  un no izsa lkuma mēs  gandr īz 
bi jām zaudējuš i  pēdējos spēkus,  kad mūsu pēdas  atkal  skāra  zāli. 
Taču mūs vēl ga idī ja kāpiens  augšup pa s tāvu krauju,  ķeroties 
pie saknēm un zāļu stiebriem, p i rms sasniedzām taku,  par  kuru 
bija s tās t ī j is  Bisnu.  Tā l ikās tik neies taigāta ,  it kā līdz šim to 
būtu minušas  vienīgi kalnu kazas , tomēr,  apgā juš i  apkār t  kalnam,  
mēs  pa to nonācām vietā, no kurienes jau  varēja  redzēt  tūristu 
namiņu.

— Es apēdīšu veselu vistu, — sacīja Kemals.
— Es — divas, — atsaucos.
— Es apēdīšu sniega cilvēku, — sacīja Bisnu.
— Un es apēdīšu sargu,  — norūca  Anils.



Sev par laimi, s a rg s  bija paredzējis,  ka atgriezīsimies izsal 
kuši, — kad vēlā pēcpusdienā pārklupām par namiņa slieksni, mūs 
jau  gaidī ja  gat av a  maltīte.  Vistas  gan nebija,  taču mēs  bi jām tā 
izbadējušies,  ka pat  sipoli, ko citkārt  noniecinājām,  ta gad  likās 
br īnum gardi!

Pa r  to, ka b i jām laimīgi tikuši atpakaļ ,  mum s bija jāpate icas  
Bisnu.  Viņš bija pārvedis mūs pāri kalniem un š ļūdonim ar īstu 
h imalaj iešu zēna prasmi  un apķērību.

Atpakaļceļā uz Kapkoti mēs nesteidzāmies.  Mēs makšķerē jām 
S a ra ja s  upē, peldējāmies kopā ar  ciema zēniem, ar kuriem bi jām 
iepazinušies,  ejot uz šļūdoni,  las ī jām meža zemenes,  p lūcām pu
ķes un paparžu lapas  un visbeidzot a tvadī jāmies  no Bisnu. Anils 
gribēja ņemt  viņu līdzi, taču vecāki zēnu nelaida — viņš  vēl esot 
pār āk  mazs,  lai dzīvotu pilsētā; mēs gan  domājām,  ka Bisnu v a 
rētu pilsētas puikām šo to iemācīt.

— Nebēdājies,  — Kemals  v iņam  teica. — N ā k a m g ad  mēs  atkal 
iesim pārgā j i enā  un tu arī. Mēs  tev a trakst īs im,  ko busiin nolē
muši  darīt .

Sis sol ījums Bisnu apmier ināja ,  un viņš pavadī ja  mūs uz au to 
busu,  līdz pat  pēdējam brīdim turēdam s segu rulli. Tad viņš  uz
rāpās  eglē, lai varētu labak noskatī t ies,  kā mēs a izbraucam,  un, 
kamēr  autobuss  izl īkumoja no Kapkotes,  mēs redzējām,  kā viņš 
maj ar  roku. Tad kalni ar  Bisnu palika aiz m u g u ra s  un mūsu 
priekšā pavērās  l īdzenums.

8. Š Ķ I R Š A N Ā S

— Priecājos,  ka tev pat ika pārgājiens ,  — tēvs sacīja.  — Tās  
tev būs  j au kas  a tmiņas .  Pēc nedēļas  vai d ivām mēs brauksim a t 
pakaļ  uz Angliju,  Lorij.

— Tik ātri! — es iesaucos. — Mēs te esam nodzīvojuši  tikai 
divus gadus!

— Tas ir ilgs laiks. Savu darbu šeit esmu padarī jis ,  un t ag ad  
jāb rauc  s t rā dā t  uz Angliju.  Kad t iksim mājās ,  mēs tev sameklē
sim labu skolu.

— Bet es jau  eju ļoti labā skolā! — Ne jau skolas man  bija 
žēl — man bija žēl zaudēt  Anilu un Kemalu,  ezeru, t irgu . . .  Bet 
vai tēvs to sapra tīs?  — Vai mēs vēl šeit atgriezīsimies? — es j a u 
tā ju  tēvam.

— Laikam gan  ne, — viņš  atbildēja.  — Tad jau tev atkal  v a j a 
dzētu pā r t r auk t  mācības.  Kad pabeigsi  skolu — lūdzu, varēsi  
braukt  šurp,  ja vēlēsies.



1— Tas  jau  būs pēc gadiem . . .
Es izmisis uzkāpu savā  istabā un minūtes  p iecpadsmit  st ingi 

blenzu sienā, līdz izdzirdēju kāpnēs Kemala  soļus.  Es  nes tās t ī ju  
viņam savus  ja unum us  uzreiz.  Mēs abi uzsēdāmies  uz m ana  div
ri teņa un a izbraucām līdz mežmalai,  tad,  a ts tājuši  divriteni bie
zoknī, pa nogāzi  nokāpām līdz ezeram.

Anils j au  bija tur  — viņš gulēja uz m u g u ra s  dzidri z a ļg a 
najā  ezerā,  un viņu apkurks tēja kāda varde,  kas sēdēja uz ūdens 
rozes lapas.  Tikai tad,  kad visi j au  bi jām ūdenī,  es paziņoju:
— Pēc nedēļas  es aizbraucu.

— Laimīgais!  — Anils iesaucās.  — Vai tēvs nems tevi līdzi uz 
Deli?

— Nē, uz Angliju,  — es atbildēju.
Ani lam atvērās  mute,  viņš  sar i jās  ūdeni un uz kādu laiku 

zaudēja  ru nas  spējas.
Kemals  bija apsēdies uz liela akmens.
— Es j au  zināju,  ka ilgi tā nevar  būt, — viņš  klusi teica, 

pagr iezis seju pret kalniem. Mēs apsēdāmies v iņam blakus  un klu
sēdami  apdomājam nega idī tās  pā rma iņas .  Vienīgi upīte burbu
ļoja un vardes  kurkstēja.  Tā bija miegaina  pēcpusdiena — pat  
putni nebi ja dzirdami.

— Vai tu vēl a tbrauksi  atpakaļ? — Anils vaicāja.
— Kādreiz a tbraukšu — tad,  kad pelnīšu pats,  — es atbildēju.

— Atbraukšu un a tnākšu  uz šejieni.
— Ezers  būs mūsu sa t ik šanās  vieta. Mēs to nekad nevienam 

nerādīsim . . .  — sacīja Kemals.
— Kāpēc jums abiem tik bēdīgi ģīmji? Nešķiramies  jau  uz 

mūžu! — Anils iesaucās.  — Lorijs noteikti  a tbrauks .  Degunus  
augšā ,  ka es jums saku,  degunus  augšā!  — Viņš metās  ūdenī,  
un  es v iņam pakaļ — lai a izgainī tu drūmās  domas; taču Kemals 
palika sēžam uz akmens,  zodu plaukstās  atspiedis,  ar  sapņa inām 
acīm raudzīdamies  ezera dzīlēs.

Viņi abi a tnāca  uz staci ju mani  pavadīt .  Kad mūsu ģimene 
bija iekārtojusies kupejā,  es izgāju pie viņiem uz perona.  Līdz vil
ciena a t iešanai  bija pal ikušas  desmit minūtes.

— Mēs gr ibam tev kaut  ko uzdāvināt ,  — Anils teica, pasnieg
dams man  skaistu Kašmira s  šalli, ko viņa māte  pali bija izšuvusi.

Kemals  sacīja: — Man ir pavisam vienkārša dāvana.  Ķemme. 
Lai tā a tgād ina  tev dienu, kad mēs pi rmoreiz sat ikāmies  un tu no
pirki no mani s  ķemmi.



— Es to rūpīgi  g labāšu,  — es solījos, iel ikdams davanu krekla 
kabatiņā.  — P a t  nelietošu, lai nesalūs ti

Nošķindēja zvans,  un s taci jas  uzrau gs  iepūta svilpē. Mēs s a 
rokojāmies.  — Uz redzēšanos,  Lorij,  — Anils un Kemals  sacīja.

Es  iegāju kupejā un nostājos pie loga. Vilciens bija sakustē
jies, tas  lēni s līdēja projām no staci jas ; Anils ar Kemalu vispi rms 
so]oja b lakus  m an am  vagonam,  tad  metās  skriešus.  Pla t fo rmas  
galā  viņi aps tā jā s ,  jo tā lāk vai rs  nevarē ja  vilcienam sekot; viņi 
mā ja  ar rokām,  cik jaudas ,  un es māju  pretī,  bet vilciens brauca 
arvien āt rāk,  un  mani  draugi palika arvien tā lāk  un t ā lāk  — divi 
tumši silueti uz spoži apga ismotās  s tac i jas  f o n a . . .  Drīz bija sa 
sk a tām as  vai rs  tikai s taci jas  ugunis,  un  beidzot arī  tās  iegrima 
tumsā,  bezgal īgajos ,  tumšajos  Indi jas  plašumos.



U TUKHA.

birmiešu rakstnieks

DĀVANAS

Mans l i terārais pseidonīms ir Tukha,  kas  nozīmē 
«laime», «prieks», bet savā  mūžā esmu izbaudī ji s tik daudz cie
šanu un bēdu, ka man  būtu jādēvē sevi par  «Dokha»1.

Es  piedzimu un uzaugu lauku ciematā,  kur mēs ar  māt i dzīvo
jām  pārticībā,  taču pēc tam viss izputēja . . .  Būd am s jau  pieau
dzis, es pārcēlos uz Rangūnu ,  kur reizēm cietu badu,  bieži vien, 
kad nebi ja naudas ,  ko nopirkt  autobusa  biļeti, cauri  visai  pilsētai  
gāju  kājām. Mani  nomaca domas par māt i — palikusi uz lau
kiem, viņa,  t āp at  kā es, dzīvoja pusbadā.

Tag a d  pat  grūti  ticēt, ka māte  kādreiz bija bagā ta ,  ka viņai 
piederēja pašai  sava m ā ja  un veikals.  Atceros savu izvadīšanu uz 
klosteri.  Toreiz man  apr itē ja  divpadsmit  gadu un māte  saskaņā 
ar pa ražā m nolēma nodot  mani  klosterī par  mācekl i2. Tālab viņa 
sar īkoja ī s tus svētkus.  Krāšņi  tērpusies,  rotājusies ar  br i l janta 
auskariem,  viņa s tāvēja  zem plata pajuma,  saga id īda ma  viesus. 
Es  tiku pavadī ts  ar  sv inīgu dziesmu, apbērts ar  ziediem, aps lac īts  
ar  ūdeni.

M an a  māte  — tāp a t  kā v isas  budis tes  — kopš jaun ības  i lgojās 
pēc dēla — kad zēns paaugsies ,  viņa nodos to klosterī un tādējādi  
izpildīs savu reliģiozo pienākumu.  Dēls pat iešām piedzima — tas  
biju es — , un beidzot ilgi gaidī tā diena pienāca.  Nu, protams, viņa 
bija laimīgai

Man nav īsti saprotams ,  ko izjūt  mātes ,  kad tās  ar  prieku šķi
ra s  no dēla; varu  pas t ās t ī t  vienīgi to, kā es pavadī ju  laiku klos
teri.

Māte  gatavo ja  mūkiem daudz daž dažā du ēdienu. Pēc tam 
kad ēdienu bija nobaudī ji s  klostera priekšnieks, mūki un m ā 
cekļi — visi oranžos tērpos  — sēdās pie galda.  Tā sākās m ana  
diena.

1 Dokha  — bēdas  (birmiešu v a i ) .
2 Pēc b u d is tu  t rad īc i ja s  k a tr a m  vīrie tim kāds  laiks no sava  m ū ža  jāp a v a d a  

klosterī.



Pēc tam jaunie mācek| i  — lielākoties pusaudži  — uzsāka kādu 
rotaļu:  reizēm iemānī juši  ēkā, kas  bija domāta  reliģiozām cere
monijām,  vai rākus  suņus , mēs gluži kā zvēru dresētāji ,  pā tagas  
p līkšķinādami , dzenājām nelaimīgos  dzīvniekus pa apli,  reizēm 
spēlējām bumbu vai r ip inājām s t īpas  pa gludo laukumu pie klos
tera sienas.  Vārdu sakot,  mēs dzīvojāmies savā vajā.

Vakarā  pēc mātes  r īkojuma mūkiem tika a tnes ts  auglūdens ,  
un  mēs visi to dzērām.  Kad sāka  krēslot, es gaidī ju māt i pie klos
tera vārtiem. Viņa a tnesa  dažādus  sa ldumus  un pas lepus  mani  
baroja.  Taisnību sakot,  līdz mana i  a tnākša na i  daudzi  mācekļi bija 
dievbijīgi un ievēroja klostera noteikumus,  taču māte  ar  savām 
dāva nām  visus samai tā ja .

Vai māte  kaut  ko ieguva par  saviem labaj iem darbiem? Nu, 
protams,  nē! Toties es gan.  Tā kā māte  nemitīgi  ziedoja mūkiem 
naudu,  ēdienu un drānas ,  klostera priekšnieks izlikās neredzam 
m an us  nedarbus.

— Tā kā tu uzturies klosterī tikai kādu laiku, tad  dari,  ko 
gribi,  — viņš man  teica.

Tad nu es izklaidējos kā prazdams! Nesabi j i s  klosterī par  m ā 
cekli pat  nedēju,  es a ts t ā ju  mūku brālību un kļuvu atkal par  pa- 
saulnieku.

Gadi  ritēja.  Es izaugu un, nolēmis kļūt par  rakstnieku,  pārcē
los uz Rangūnu.  Tur tad  arī sākās  m an as  g rū tā s  dienas.  Toreiz 
es cietu lielu t rūkumu.

Kādu dienu man a tnesa  vēstuli:
«U Tukha!
T agad Tu esi raks tnieks un droši vien būsi mani pavisam aiz

mirsis.  Tomēr mēs lūdzam Tevi a tbraukt  uz dzimto ciematu un a t 
kal  k]ūt par  mūka mācekli.  Mēs jau iegādājāmies  Tev mūka d rā 
nas.  Atradies  arī a izgādnis ,  kas samaksās  par  Tevi visus izde
vumus.

Šogad pasaulnieki  sacenšas  savā s tarpā ,  kurš  vai rāk  ziedos 
klostera vajadzībām,  un daudzi ievērojami cilvēki kļūst  par m ā 
cekļiem. Bez mums,  Taviem vecajiem draugiem un Tev paz īs tamā 
risu lobī tavas  īpašnieka,  oranžās  d rā nas  uzvilks vēl kādi piec
desmit  cilvēki. Viņu vidū jābū t  arī  t ād am  s lavenam rakstniekam 
kā Tukha.  Mēs ļoti gribam,  lai Tu iestātos klosterī kopā ar mums.  
Mēs visi Tevi gaidām.

Ba Thvejs»

Rau, kādu vēstuli  es saņēmu.  Es  vienmēr mīlēju Ba Thveju. 
Kad mēs ar  viņu sadraudzējāmies ,  es tikko kā biju sācis savu k a r 
jeru un neviens par  mani neinteresējās ,  bet Ba Thvejs uzreiz mani  
novērtēja.  B ūd am s  t ipogrāfi jas  īpašnieks,  viņš drukāja  manus



agr īnos  da rbus  un allaž mani  grūtā  brīdī atbalst ī ja .  Viņš l a b 
prāt  piedal ījās sabiedr iskajā  dzīvē. Ja,  teiksim, mūsu ciematā tika 
organizēta  komite ja kādu svētku sagatavo šan ai ,  Ba Thvejs pa
rasti  to vadī ja,  ieceldams par  sekre tāru mani .  Neviens sabiedrisks 
pasākums visā apvidū nenot ika bez mums.

Es ilgi domāju par vecā drauga  vēstuli:  varbūt  t iešām pieņemt 
šo uzaic inājumu? Jo vai rāk  tādēļ,  ka «tāds  s lavens raks tnieks  kā 
Tukha» dzīvoja tai laikā kāda paziņas  mājā  un mācīja par pa 
jumti  un ēdienu viņa bērniem birmiešu valodu.

Atkal a tmiņā  a t ausa  pagā tnes  ainas.
N a b ag a  māte,  izvad īdama mani  uz klosteri,  iztērēja bargu 

naudu,  bet es tajā uzturē jos  tikai vienu nedēju un to vien dar īju 
kā draiskojos,  izdomāju visādas  nerā tn ības ,  pas lepus mielojos ar 
saldumiem.  .Es pat  nezināju,  kas  ir «dvēseļu pārceļošana»,  un, 
neko neapjēgdams ,  tikai atkār toju mūku sacītos vārdus .

Māte  centās  dar ī t  labus  darbus,  lai g lābtu  savu dvēseli,  .un 
iztērēja par m an ā m  mācekļa d ienām milz īgu summu,  kuru ap 
mēru ziņā varētu sa l īdzināt  vienīgi ar g igant isko Indi jas  vīģes 
koku, bet neieguva pat  mazāko nieku, kaut  vai tādu kā šā svētā 
koka sēkliņa. Man vajadzē ja  mācī ties budismu,  bet es nemācījos,  
un visi mater iā lie upuri  iz rādījās  veltīgi.

«Tagad braukšu uz dzimto ciematu un pacent īšos izpirkt savus  
jau n ības  grēkus,» es izlēmu.

Māte  bija nonākusi ga l īgā  nabadzībā  un šoreiz, izvadot  mani  
uz klosteri,  neko nevarē ja  dot.

Klosteris,  kurā  man vajadzēja  uzvilkt oranžās  drānas ,  bija p a 
z īstams ar  savu s t ingro kārtību.  No klostera priekšnieka, bar ga  un 
ā t rs i rd īga  vīra,  pasaulnieki  baidī jās  un viņu godāja.  Pamanī j i s ,  ka 
kāds no brā ļiem pārkāpj  klostera kār tību,  viņš rīkojās nesaudzīgi .  
Nola id īgam mūkam bija jāa ts tā j  svētās  sienas. Klostera priekš
nieks izturējās  vienādi pret visiem.

Apmēram pirms piecdesmit gadiem uzceltais klosteris bija s la
vens ar  sav ām vītņu kāpnēm.  Paskat ī t ies  uz šo brīnumu cilvēki 
nāca no tuviem un tāliem ciematiem.

Klostera pag a lm ā a t ra dās  pagrabi,  kuros g labā jās  kausēts 
sviests, kukurūzas  eļļa, medus,  melnais  sīrups.  Šādi pagrabi  tika 
celti kopš valdnieka Aš ok a1 laikiem.

Kā s tāsta,  reiz sas l imis  kāds  mūks;  lai viņu izdziedētu, bijis 
va jadzīgs  kausēts  sviests, taču to nekur nav varēts  dabūt,  un mūks 
nomiris.

— Vai t iešām jauna i s  mūks  nomira t ikai  tādēļ,  ka nebi ja m az 

1 Ašoka  — In d i ja s  va ldn ieks  no  M au r i ju  d in as t i ja s  (273,—237. p. m. ē.).



liet sviesta?! — uzzinājis par notikušo, valdnieks sašuta  un pavē
lēja uzcelt k los teros pagrabus ,  kur g labāt  dziednieciskos produktus.

Mūsu klosteris bija ba gā ts  un labi uzturēts.  G an  ēdamis tabā ,  
gan  ūdens  baseinā — visur valdī ja t īrība . . .

— O, jaunie mācekļi,  — mūs uzrun āja  klostera priekšnieks,
— jūs  visi esat  budisti  un esat  a tnākuši  uz klosteri,  lai g lābtu  
savas  dvēseles.  Bet, ja  jūs neievērosit  Būdas  baušļus ,  jums šeit 
nav  vietas. Jum s  ne vien j āz ina  viņa mācība ,  bet arī  s t ingri  tai 
jāseko. Jum s  jāievēro klostera likumi t āpa t  kā visiem brāļiem, lai 
arī  jūs  esat  šeit tikai uz laiku. Jūs  pār tiks it  vienīgi no dāv anām  
un kat ru  rī tu iesit tās  ievākt. Tā mācīja Buda.  Jūs  dosit  sol ījumu 
nemelot,  nezagt ,  nenoga l ināt  un atteiksit ies no visām pas aul ī 
g a j ām  izpriecām.

Visi mācekļi — gan  bag ā ta i s  rīsu lobī tavas  īpašnieks,  gan 
cienīgie advokāti ,  gan  alkat īgie t i rgotāj i  — visi uzklaus īja klos
tera  priekšnieku dziļā cieņā.

No rītiem klostera priekšnieks ar  mūkiem un mācekļiem devās 
ievākt dāvanas .  Virtenē cits aiz cita mēs gā jām  pa ciemata ielām, 
un zemnieki iznesa mums daž dažādu s  ēdienus.  Visur  ņ i rbēja o r a n 
žas drānas ,  gaisu t ricināja balsu murdoņa.  Mūsu savāktie produkti  
tik tikko ietilpa sešos pajūgos.

Reiz, kad mēs g ā jām  ga r am  mūsu mājai ,  es pamanī ju  uz lie
veņa māti.  Arī viņai gr ibējās  uzcienāt  mūkus,  bet nebi ja ar  ko, 
jo pati  dzīvoja pusbadā.  Nabadzī te droši vien apskauda citus 
ciemata iedzīvotājus,  kas  deva mums dāvanas .

Aiz žē luma pret  māt i man saž ņaudzās  sirds, un kopš šā brīža 
es nemitīgi  domāju  par viņu.  Kā s t aroja  viņas  seja,  kad viņa 
pi rmoreiz mani izvadī ja uz klosteri,  sar īkodama lepnu mielastu! 
Nu atkal  esmu māceklis,  bet inātes seja ir s k u m j a . . .

Malt ī tes  laikā, pi ldīdami  klostera l ikumus, mūki ievēroja pil
n īgu klusumu.  Nedzirdēja ne t rauku šķindu, ne sarunas .  Uz galda  
s tāvēja milzums gar š īgu ēdienu, bet es nevarēju ēst — domas 
par  māt i  nedeva miera. Es  nolēmu rīt  atdot viņai manis  savāktās  
dāvanas ,  bet pēc tam nobijos: varbūt  tas  aizliegts? Man pat  p ā r 
skrē ja  t i rpas  pār  muguru.

M an s  tēvs pameta  sievu ce tur ta jā  grūtniec ības mēnesī,  un  viņai 
neklā jās  viegli. Taču iedzimtās spējas  viņai pal īdzēja tikt pie ba
gāt ības .  N auda pie viņas plūda s t raumītēm.  Viss viņai gā ja  no 
rokas,  lai ko viņa pasāka.  Tai laikā arī  es nācu pasaulē.

— Tu piedzimi zem laimīgas  zvaigznes,  — viņa bieži man  
sacīja,  — tādēļ arī es kļuvu bagā ta .

Vairums vecāku mīl savus  bērnus,  bet māte  mīlēja inani ar  
kaut  kādu īpašu,  neprā t igu mīlestību.  Viņa it kā centās  pierādī t 
vī ram,  ka pra tī s  ar ī  bez v iņa  gādā t  par  bērnu,  ka nekāds  t rūkums



viņam nebūs jācieš. Vārdu sakot,  viņa mīlēja mani par diviem. 
Vel vai rāk.  Viņai gribējās,  lai arī  citi mani mīlētu. Ja  radinieki 
vai paziņas apvaicājās  par  mani  vai slavēja mani ,  v iņa allaž j u 
tās  apmier ināta .  Māte man  nekad neko neatteica.  Bet es? Būdams 
izlut ināts dēls, es ne ar  ko māt i neiepriecināju un vienmēr rikojos 
tā,  kā man labpat ikās.  Viņa gribēja,  lai dēls kļūtu par  ierēdni, bet 
es nez kāpēc biju ieņēmies galvā,  ka man noteikti jābūt rakstnie-



kam. Pec tam es apprecēju meiteni,  kas  nepatika mātei ,  un apme
tos pie sievas vecākiem.

Kopš tā laika man  sāka neveikties,  arī  māte  kļuva nabadzīga.  
Bet viņa nekad nelūdza palīdzību.

Tad nu es domāju:  savākšu dāva nas  un, ja vien at ļauts,  atdošu 
tās  mātei.

Vakaros  mēs parast i  lūdzām dievu, pēc tam klostera priekš
nieks skaidroja mums Būdas  mācību un mēs drīkstējām viņam 
uzdot jau tā jumus,  ja ko nesapra tām.  Tai vaka rā  es drebošu balsi 
pa j au tā ju  v iņam,  vai drīkstu atdot  mātei  manis  savāk tā s  d āv a 
nas.

Iestā jās  klusums,  varēja dzirdēt vienīgi spraks tam  sveces, kas  
dega pie Būdas  tēla. .

— Kam vēl ir dzīvi vecāki? — klostera priekšnieks pār t rauca  
klusumu.

Neviens neatsaucās .
— Slavējami ,  ka mūks  vēlas rūpēties par vecākiem, — viņš 

svinīgi sacīja un sāka  izskaidrot savus  vārdus  ar  Būdas  mācību.
«Reiz dzīvoja mūks,  kura  vecāki bija kļuvuši  veci un n a b a 

dzīgi. Un dels kat ru  dienu nesa tiem savāktās  dāvanas .  Cilvēki, 
kas to redzēja,  sacīja:

— Viņš ir slikts mūks.  Lai ko viņam dotu, visu viņš aiznes 
vecākiem.

Uzzināj is  to, Buda sacīja:
— Ka jūs  vara t  tā runāt? Viņš ir taisns  cilvēks. Bērniem vie

nādi jārūpējas  par  vecākiem.»
Kā lai izstāstu visu, ko pārdzīvoju šās  s ar unas  laikā! Atceros 

vienīgi to, ka acis man nemitīgi  pi ldījās asarām.
N ākam aj ā  rītā kā paras ti  gā ju  pa ciemata ielām ar dāvanu 

t rauku rokās. Mūki,  zinādami ,  ka es vācu dāva nas  mātei ,  atdeva 
man daļu no sava vākuma.  Arī viņi gribēja izdar ī t  labu darbu.

M an ā  t raukā neietilpa v isas  dāvanas ,  un, kad es devos pie m ā 
tes, man  līdzi nāca  zēns ar  grozu. P a  ceļam domāju par  to, kā 
iepriecināšu m ā t i . . .

Jau  iztālēm es ieraudzīju viņu uz lieveņa. Viņa sagaidī ja  mani 
ļoti laipni:

— Vai atceries, kā es gāju pie klostera vār tiem un slepus ēdi
nāju  tevi, — viņa smaid īdama jautā ja .  — Vai t ag ad  tu vakaros  
neesi izsalcis?

Man negr ibējās  atcerēties tos laikus, kad biju rīkojies tik ne
cienīgi. Es vai rs neesmu pusaudzis  un, a tminoties  klostera priekš
nieka sacīto, centos izturēties,  kā mūk am  pieklājas.

Es  devu mātei  kaut  kādas  pamācības  un nobeigumā sacīju:



— Pasaulnicce,  mēs a tnesām tev ēdienu. Tas  ir tīrs, vari droši 
ēst. Es  atdodu tev visu, kas pasniegts  man kā mūka māceklim, 
tādēļ ari atnācu pie tevis.

Mate  klausījās,  nea t r audam a  skatienu, acīs viņai sar iesās  a s a 
ras. Es  liku zēnam ienest grozu, bet tad  māte  sāka raudāt .

— Jūs  maldāt ies,  ka darā t  labu darbu,  a tdodami  man  d āv a 
nas,  — viņa sacīja caur asa rām.  — Ar to jūs  s ag ā d ā j a t  man vie
nīgi ciešanas,  m ana  sirds,  šķiet, pār t rūks  aiz sāpēm! Es  taču 
neko nevaru  dot pretī! Bet jums to n e s a p r a s t . . .  J a  es tāpat  kā 
ag rāk  būtu bagāta ,  es visiem rādī tu  šo t rauku un sauktu aiz 
prieka:

«Skatieties! Sis dāvanu t rauks  pieder m an am  dēlam — mūka 
māceklim. Viņš a tnesa  man savas  dāvanas .»  Tad es būtu laimīga,  
bet t ag ad  . . .  t ag ad  . . .  — Un viņa atkal sāka raudāt .

Es esmu māceklis,  es nedrīks tu ļaut vaļu jū tām. M an  jābūt  s a 
valdīgam. Bet redzēt mātes  asa ra s  ir tik smagi!

Es paņēmu savu dāvanu t rauku un lēnām gāju  projām,  man 
sekoja zēns ar grozu . . .
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japāņu rakstnieks

BURŠANA

— Dzenta,  nac esi! — izskrējis dārzā,  sauc Sam- 
pejs.

— Klusāk! Es  buru, — pacēlis roku, viņu par i r auc  vecākais 
brālis.

— Bur? — Sainpejs  brīnās.
— Jā,  es esmu burvis! — saka Dzenta,  ar  cienīgu ģīmi uz- 

skrul lēdams iedomātās ūsas.
— Kas tas  ir — burvis?
— Vai tad tu nezini,  kas ir burvis? P a r  viņiem bieži raks ta 

gr āmatās .  Viņi nobur,  piemēram,  cilvēku par suni vai arī  paši 
pārvēršas  par  mazu putnēnu vai ērgli.  Eli, cik jauki  būtu pārvēr
sties par  ērgli! Varētu lidot debesīs ka l idmašīna.

— Tātad tu pat laban pārvērt ies  par ērgli?
— Nē jel! Paskat ies  uz to pusi, kur es skalos.
Sampejs  skatās  uz mīl īgas  saules  sas ildī to kluso dārza stūrīti.  

Tur zied magones .  Lielas, s ār ta s  magones .  Mazas,  dzeltenas  m a 
gonītes.  Bal tum bal tas  magones .  Daudz dažādu magoņu.

Un virs tām l idinās tauriņš .  Mazs,  bal ts  taur iņš  piecu sen u1 
monētas  lielumā. Laidelē jas 110 puķes uz puķi. Pal id inās,  pal idinās  
virs sa rkanās  magones,  skat  — jau virs bal tās  laidelējas.  Nupat  
ielīda dzeltenajā ziedā un tūdaļ laidās  uz augšu,  ielidoja koka la
potnē un nozuda.  Un pēkšņi,  kur bijis, kur ne, atkal izlido.

— Vai tu viņus  esi nobūris,  vai? — Sampejs  vaicā.
— Tss!
Un Sampejs  pēkšņi ierauga taur iņu sev pie paša deguna. Tas  

ir uzmeties uz m agones  pogaļas .  Magoņu  ziedi ir skaisti ,  bet pelē
kās magoņu  pogaļas  nav izskat īgas.  Šķiet, ka s tarp  spi lgta jiem 
ziediem sas tā juš ies mazi kapas2. Un uz t ādas  pogaļas  sēž t a u 

1 Sens  — vissīkākā m onēta ,  v ienlīdzīga  '/ioo jenas ,  kas  i r  n a u d a s  p a m a t 
vienība Ja p ān ā .

2 Kapa  — te iksm ains  ra d ī ju m s  ar  v a rdes  k ā jā m  un izva lb ītām  acīm; jap ā ņ u  
ūdensvīrs.



r iņš  — drīz izpleš spārnus ,  drīz atkal  sakļauj .  Tādi dīvaini 
spārni  — uz tiem uzzīmētas divas  acis, un virs tām uzacis.

— Dzenta! Bet tau r iņ am acis ir uz spārniem.
— Stulbeni! Acis tau r iņ am ir uz galvas.
— Ak tā-a . . .
Sampejs  gribēja vēlreiz paskatī ties uz taur iņu,  bet tas  pēkšņi 

uzspurdza  no magones  pogaļas  gaisā,  gandr īz  ies izdams Sampe- 
jam pa degunu ar saviem mazajiem sparniņiem.  Bet, ja viņam 
nejauš i būtu bijusi vaļā mute,  tas  būtu tieši ta jā  ielidojis.

Sam pej s  pabr īnī jās  un gribēja taur iņu noķert,  pārklā jot  to 
ar  delnu, bet tas  acumirkli uzlidoja debesīs un kaut  kur pazuda.

— Tā, beidzot viņš aizlidoja! — Dzenta atviegloti  uzelpoja.
«Kas te īsti notiek?» Sampejs  nobrīn ījās  un no j au n a  jautā ja :
— Vai tad tu viņu nobūri?
— Nu jā.
— Ak tā-ā . . .
Vienalga nav saprotams.
— Kā tad to dara?
Tai mirklī atkal a t la idās  tas  pats tauriņš.
— Tss, — Dzenta nošņācās  .
Un Sampejs  atkal  saka klusēdams skatīties,  kā tas  lido. T au 

riņš  notupās  uz magones  pogaļas .  Sampejs  piegaja tam klāt  — 
gribēja kārtīgi  apskatī t ,  kā nekā tas ir noburts,  bet tau r i ņam  acīm
redzot  nepatika,  ka to apskata ,  brī t iņu pasēdējis,  tas  aizlaidās.

Tad Dzenta ieteicās:
— Sampej! Vai tu gribi,  lai tev iemācu burt?
— Gribu! — Sam pej s  priecīgs pieskrēja klāt  brālim. — Kas 

man jādar a?
— Tad klausies.  Es atnācu šurp un redzu: magones  zied. Es 

uz tām paskatī jos,  un man  iegribējās kļūt  par burvi. Un es sado
māju  a tsaukt  šurp tauriņu.  Es  aizvēru acis un klusībā nodomāju:  
«Tauriņ,  tauriņ! Atlido šurp!» Atveru acis, un taur iņš  jau  l idinās 
par  puķi.

— Tas  nu gan ir ko vērts! — Sampejs  jūsmoja.  — Tātad par 
burvi kļūt ir ļoti vienkārši.  Tikai jāa izver  acis un jāpasaka:  «Tau
riņ, lido šurp!» — un viss kārtībā.  To arī es varēšu!

Bet Dzenta iesmējās.
— Kur nu tev! Vai tu domā, ka tas ir viegli? Paskat ies ,  cik 

daudz g rā matu  es izlasīju,  līdz kļuvu par  burvi.  Gan «Arābu p a 
sakas»,  gan brāļu Grimmu «Pasakas»,  gan  Andersena « P a s a 
kas» . . .  Es  zinu daudz dažādu pasaku.  Bet tu nezini nekā.

— Un kas  par to! Nav jau kat r ā  ziņā jā la sa  v i sādas  pasakas .  
Ir tikai jāaizver acis un jā pasa ka  sava vēlēšanās.  Es  tūdaļ  pamē-



ģinašu.  Taur iņ,  tauriņ! Atlido vēlreiz! Ja neatl idosi ,  met išu tev 
ar  akmeni!

— Redzēsi,  ka neatl idos.  Nelido šurp,  tauriņ! Ja atlidosi — 
iesitīšu tev ar  nūju!

Izklieguši ka trs  savus  buramos vārdus , viņi sāka gaidīt ,  vai 
taur iņš  atlidos. Bet taur iņš  neatl idoja.  Vienīgi skaistās  magones  
klusi tvīka si l tajā saulē.

— Redzi nu! Tā ir, kā es teicu. Viņš taču ir noburts! Ja  es 
sacīšu: «Nelido šurp!» — viņš neparko neatl idos.  Tas jau nemaz 
nav tauriņš,  bet par taur iņu  pārvērsts  cilvēks. Tāpēc viņš arī s a 
prot cilvēku valodu, — ar cienīgu sejas  izteiksmi sacīja Dzenta,  
bet Sampejs  nenoticēja.

— Tas  viss ir meli! Tauriņi  izlien no kāpuriem.
— Ak meli!? Pārvēr t ī šu  tevi par  tauriņu,  tad tu redzēsi!
— Labi! Pārvēr t!  Ņem un pārvērt! Man loti patīk tauriņi ,  — 

Sam pej s  priecājās.
Tas Dzentu padar ī j a  domīgu. Brīt iņu prātojis,  viņš sacīja:
— Ievēro: kļuvis par tauriņu,  tu vai rs  par cilvēku nevarēsi  

būt.
— Lai! Toties es lidošu debesīs.
— Un nekad vairs neatgr iezīsies  mājās.
— Nav tiesa! Ņemšu un atlidošu.
— Nekā, vai rs  neatlidosi.  Tu taču kļūsi par  taur iņu,  neviens 

tevi nepazīs.  Visi sāks kliegt: «Dzeniet viņu ārā,  dzeniet!» — un 
izdzīs no mājas .

— Lai dzen! Pārvē r t  mani  par  taur iņu — un viss! — Sampejs  
vilka Dzentu aiz piedurknes.

Tai brīdī aiz žoga ga r ām  gāja  kāds  mūks. Viņam m ugurā  bija 
melns  kimono un dzeltens gar īdznieka virstērps.  Viņu ieraudzīj is,  
Dzenta k lusā balsī  sacīja:

— Sampej! Vai tu redzi tur to mūku? Es viņu tūlīt pārvēr t ī šu 
par  tauriņu.

— Pārvērt !  Tūlīt  pat!
— Pagaidi .
— Ko tu vilcinies? Ātrāk, citādi viņš aizies.
Kamēr  viņi sarunājās ,  mūks  izgaisa 110 acīm.
— Redzi nu, a izgāja.  Va jadzēja  ā trāk burt,  kamēr  viņš šeit 

bija. M a n  tā gr ibējās redzēt,  kā cilvēks pārvēršas  par  tauriņu!
— Nē, tā nedrīkst! Ja  es v iņam būtu pateicis, ka viņu noburšu,  

viņš to ņemtu ļaunā.  Es to izdar īšu nemanot .  Lai viņš ietu kur 
iedams, es viņu tik un tā noburšu.  Gluži otrādi,  labāk pat  ir, ja 
viņš man  nav acu priekšā.

Dzenta vēl lāgā  nebi ja paguvis  to pateikt,  kad, kur bijis, kur 
ne, līdz ar  vējiņu a t laidās  melns  tauriņš .



— Redzi! Te viņš ir! Te viņš iri — Dzenta skaļi iesaucās.  — Te 
ir tas  mūks. Pārvē r t ās  par  taur iņu un at laidās .

Sampejs  kļuva mēms.  Taur iņš  t iešām kaut  kādā ziņā bija 
līdzīgs mūkam.  Bet viņš  vēl aizvien šaubī jās .

— Dzenta,  vai tu t iešām viņu nobūri?
— Protams.  Nobūru ar st ipraj iem buramvārdiem.
— Kad tad?



— Nupat.
— Bet tu taču nekā nedarīji!
— Darī ju gan.  Tev nemanot.  Tāpēc jau to sauc par  buršanu.
— Ak tā-ā . . .  — Sam pej s  sa jū smā gar i  novilka.
Tad Dzenta pārvēr ta  g a r ām gā jē jus  par spāri,  par sienāzi un  

pat  par  cikādi. Automašīnu kopā ar  šoferi viņš pārvērta par  de
gun ra dža  vaboli,  un šī vabole uzlaidās  un notupās  uz ozola zara.  
Nevarēja  saprast ,  kur palicis šoferis, bet, ieraudzī juši  uz vaboles 
ra ga  mazī tiņu lapu uti, viņi nosprieda,  ka tas tad ir šoferis.

G a rā m  g ā ja  cilvēks-reklārna ar nejēdzīgi izstieptu dēli aiz m u 
guras ,  un Dzenta tūdaļ viņu nobūra.  Sis reklāmas vīrs kļuva par 
dievlūdzēju un vienā acumirklī  iekar inājās  magones  lapās. Sakņu 
veikala izsūtāmais  zēns tika pārvērsts  par siseni, bet ga ļa s  veikala 
izsūtāmais  par  slieku, viņu tie tā ari  neat r ada ,  acīmredzot  tāpēc, 
ka sliekas dzīvo zemē.

Degun radža  vabole, dievlūdzējs,  sienāzis un pārējie noburtie 
kukaiņi tika noķerti  un salikti r indā verandā,  un  abi zēni, g ra uz 
dami  cepumus, skat ī jās  uz tiem.

N ākam ajā  dienā, iedams uz skolu, Dzenta sacīja:
— Sampej! Šodien, nākot  no skolas,  es pats sevi noburšu.  P ā r 

vērtīšos par  kaut  ko.
— P a r  spāri?
— Tā tik vēl trūka! P a r  spāri!
— Tad varbūt  par  taur iņu.  P a r  skaistu,  skaistu tauriņu.
— Pē! Man tauriņ i  nepatīk.
— Par  ko tad?
— Kļūšu varbūt  par bezdelīgu. Bezdelīgas ātri  lido. Uzreiz 

var  visu debesi pārlidot.  Zvikt!
Izpletis rokas, Dzenta metās  skriet pa istabu. Apskrēj is  apkārt ,  

viņš aps tā jā s  un sacīja:
— Vai arī  kļūšu par balodi. P a r  baltu balodi.  P as ta  balodi. 

Plīvu, plīvu ar spārniem — ātrāk  nekā ar l idmašīnu.
Viņš  pār lidoja istabu kā balodis un nobeidza:
— Katrā  ziņā tu nemaz neievērosi,  kā es ienākšu pa vārtiem. 

Ņemšu un ielīdīšu kā skudra .  Ielīdīšu tev k lus īt iņām aiz apkakles 
un iedzelšu tādā  vietā, ko ar  roku nevar  aizsniegt.  Redzēsim, ko 
tad tu darīsi.

Sainpejs  sašuta:
— Iedomājies,  skudra! Uzreiz nomet īšu nost kimono un no

spiedīšu viņu ar  pirkstu.
— Tad es kļūšu par čūsku. Tu iziesi dārzā ,  bet es ielīdīšu un 

iedzelšu tev kājā  vai rokā. Viss! Nolemts:  pārvērt īšos  par  čūsku. 
Tikai par  čūsku.

Un Dzenta rāpoja pakaļ Satupējam,  it kā viņš būtu čūska.



Pienāca  dienas vidus. Sampejs  gaidī ja brāli  dārzā.  «Intere
santi ,  par  ko viņš būs pārvērt ies?» Sampej s  domāja,  raugot ies drīz 
uz debesīm, drīz uz ceļu, pār lūkojot  ozola lapas  un ciprešu zarus,  
apskatot  magoņu ziedus. Gaisā uzspurdza  tauriņš ,  zēns metās  tam 
pakaļ  — varbūt  t a s  ir Dzenta? Ieskrēja no ielas kāds  suns.  S am 
pejs viņu noķēra,  sāka apskatī t  — tāds  kā aizdomīgs.

— Redzu,  redzu! Tas  esi tu, Dzenta! — viņš uzsauca  sunim, 
bet suns  tikai viņā skat ī jās  plati  ieplestām acīm un žigli, žigli lun
cināja asti  — vai neiedos kaut ko ēdamu.

Sampejs  pala ida suni vaļā,  un  tas  a izdrāzās ,  ko kāj as  nes.
Pēc  tam Sampejs  a t ra da  dārza  s tūrī  gliemezi.  Bet ja  nu 

tas  ir Dzenta? Un viņš gliemezim jautā ja :
— Vai tu tas  esi, Dzenta?  Atzīsties,  nav ko slēpties!
Viņš noķēra gliemezi, a tnesa uz verandu un sāka ar to ro t a

ļāties.
— Gliemezi,  gliemezi! Kur tavi radziņi? — viņš tam jau tā ja  

un drīz bija tā aizrāvies,  ka pavisam aizmirsa  par  buršanu,  kad 
pēkšņi izdzirdēja brā ļa balsi priekšnamā.

Sam pej s  izskrēja pr iekšnamā un ieraudzī ja,  ka brālis,  it kā 
nekas  nebūtu  noticis, noauj g e t a s1.

— Dzenta! Un buršana?
— Ak j ā . . .  buršana!  Es  nupat  at lidoju līdz vārtiem. Es  biju 

vējš. Bet vār tos  atkal  kļuvu pats  par sevi.
Un Dzenta nezin kādēļ iesmējās,  it kā viņu kāds  kut inātu.  Un 

Sampejs  sacīja:
— Meli!
— Nav nekādi  meli! Un vispār es esmu vējš. Tikai noburts  par 

cilvēku.
Dzenta sāka smieties,  un Sampejs  sap ra ta ,  ka brālis  visu 

izdomā.
— Nav taisnība! Nav taisnība!
Sampej s  pieskrēja klāt  brālim, un viņi sāka cīkstēties.

1 Ceta  — koka san d a le s ,  kas  iz sk a tās  pēc soliņiem a r  s iksn iņām .



LESL IJS  R ISS ,

austrāliešu rakstnieks

STĀSTS PAR EMU KAROINGU

Todien, kad no olas izšķīlās Karoings,  auroja  un 
plosī jās vējš;  savērpt ie smi lšu virpuļi  l īdzinājās  augst iem torņiem; 
vējb rāzmas lauzī ja vīģes koku t raus los  zarus ;  jū ra  svieda kras tā  
š ļakatas ,  bet vēt ra gau dodama lieca zāli līdz pašai  zemei.

Pu tn ēnus  bija perējis tēvs, ka t r ā  ziņā lielākoties tēvs. Vecais 
Beramuls  apz inājā s  šī uzdevuma svar īgumu un tikai sākumā bija 
at ļāvis  mātei  piedalī t ies godpi lnā  p ienākuma pi ldīšanā,  bet vēlāk 
j au  viens pats  sēdējis uz če t rpadsmit  o l īvzaļajām olām, kas  bija 
sav āktas  vienkop. Visas  olas bija vienādi ovālas  un to smailie gali  
pavērs ti  uz vienu pusi.

St raus iem bija visai  t īkami noraudzī t ies uz līdzeni aplītī  no
vieto ta jām olām, kas gulēja zālē no zariem savī t a jā  ligzdā.  Olām 
visu laiku bija vajadz īgs  si l tums.  Droši vien tādēļ  Beramuls  tik 
centīgi  par  tām rūpējās.

Visādā ziņā j au  drīz vien pēc tam, kad Kundella — emu m ā 
miņa — bija izdējusi  pēdējo olu, Beramuls  kļuva nemierīgs.  Naktī  
viņš apskrēja apkā r t  l igzdai,  izg rūzdams dobjus kl iedzienus un 
skaļi s i zdams spārnus ,  tad  nes teidzīgi  atgr iezās ,  padzina  no l ig
zdas  Kundellu un  ieņēma viņas  vietu.

Kad pirmais  putnēns  pārplēsa  iezaļgano čaumalu,  varē ja 
skaidri  nopras t ,  ka Beramuls  ir visai  uzbudināts  un sa t raukts .  Viņš 
vēcināja spārnus ,  cīnīdamies ar  spēcīgaj iem vēja brāzieniem, un 
Kundellai  va jadzē ja  turēt ies pienācīgā a t s t a t um ā no viņa nagiem.

Tad emu tētis atkal apsēdās  uz olām,  ar  savām izspūrušajām 
spalvām aizsegdams drebošo putnēnu no s t iprā vēja.  Putnēns ,  
tikko izšķīlies, it nemaz nel īdzinājās  saviem vecākiem. Viņa  kak 
liņš bija īss, un  visu ķermeni  k lā ja  jocīgi brūni  u n  balti  plankumi.  
Astes  nebi ja nemaz.

Kad vējš pierima, Beramuls  jaunpiedzimušo Karoingu p aba
roja ar zāli un  sēkl iņām,  ko varē ja  aizsniegt,  nepieceļoties no 
l igzdas.  Karoings  ēda kāri.  Gluži kā z inādams,  ka kuru kat ru  brīdi 
olas čaumalu pārplēs īs  vēl ot rs  putnēns , bet pēc tam vēl un vēl 
viens un pavisam drīz visa brēkul īgā sa ime sāks skaļi  prasī t  
barību.



Tā arī  notika. Dažās  dienās no olām izšķīlās visi emu. Vi sap 
kār t  mētā j ās  saplēs tas  čaumalas .  Beramuls  centās  visus putnēnus 
pabarot  pats.  Un ik reizes, kad emu m ām iņa gribēja palīdzēt,  viņš 
draudīgi  grieza tai pretī  knābi.

Beramuls  p ag u ra  un novājēja.
P a r  laimi, mazie,  pūkainie putnēni  iemācījās  s t r ād ā t  ar  saviem 

knābj iem,  sameklē t  zemē piemērotu bar ību un skra id īt  apkār t  ar  
savām vēl ne  sevišķi s t ip ra j ām kājām.

Tikai tad  lepnais un apzinīgais  Beramuls  beidzot at licināja 
laiku, lai paēstu.

Vieta,  kur Karoings  bija nācis pasaulē,  a t ra dās  netālu no plaša 
jū ra s  līča. Saules  apspīdēts,  tas  l īdzinājās  milzu varavīksnei .  
Tumšzi lais,  mirdzošais  ūdens  spogul is  vēr tās  liegi zilā puslokā,  
bet  tuvāk k ra s ta m  — dzidri zaļā un dzeltenā.  Aiz t iem a t ra dās  žil
binoši bal ta is  smilšu sēkļa ieloks ar nīkulīgiem, kroplīgiem koci
ņiem un nelieliem pauguriem, ko sedza reti zāles kumšķi,  bet vēl 
tā lāk  — zālains,  purva ins  l īdzenums,  kur emu tik labprā t  mēdza 
ierasties,  kad pienāca laiks perēt  mazuļus .

Te mazie,  t ievkājainie emu paras t i  skraidelēja,  dzīdamies  pakaļ  
cits citam, jautr i  un t rokšņaini  plēsdamies  saldu sēkliņu un sul īgu 
stiebru dēļ. Brīžiem Beramuls  ķildniekus izšķīra ar  knāb ja  cirtienu; 
reizēm viņš  ar  veiklu kampienu noķēra pa t au r i ņam  un nosvieda 
to zemē saviem bērneļiem. Likās, ka viņš  putnēnus  grib audzināt  
viens pats  bez citu pal īdzības,  un ik reizes, kad mazuļu  mām iņa 
tuvojās,  viņš  dzina to prom.

Laiku pa laikam Karoings  tā lumā man ī j a  citus emu_— tēvu 
un māti ,  bet  aiz viņiem visu pārējo saimi. Reizēm putnēnu bija 
tikai pieci, bet reizēm — veseli piecpadsmit.  P a g a d ī j ā s  ari pus
augu emu, izšķīlušies iepriekšējā sezonā.  Ka roingam ļoti gribējās 
t iem piebiedroties.  Taču vēl nebi ja pienācis tas  brīdis,  kad viņa ģ i 
mene varētu  pievienoties baram.

Tais laikos, par  ko vēstī  šis s tās ts ,  ša jā  apvidū vēl nebi ja balto 
cilvēku un s t raus i  varē ja  brīvi skra id īt  apkā r t  un meklēt  sev b a 
rību. Tomēr pieaugušie emu aizvien bija modri  — vai  tikai uz še
jieni neatgriezīsies  melnie vīri?

Emu ciltij bija daudz ienaidnieku,  un drīz vien Karo ingam  n ā 
cās izbaudīt ,  cik b īs tama ir t ikšanās  ar tiem.

P ārn a k šņ o t  Beramuls  paras t i  veda  bērneļus  zem pazīs tamā,  
kuplā vīģes  koka, kur varē ja  dzi rdēt  b angu  šalkoņu. Vīģes koks ar 
saviem zemu noliektajiem zariem, uz kuriem neskaidri  iezīmējās 
tumšie  laiviņveida lapu kušķīši,  bija drošs patvērums no vēja un 
lietus. Mazuļ i  p ierausās  B eramul am cieši klat,  bet Kundella 
notupusies  gulēja gaba l iņu tālāk.



J a  pūta  griez īgs  vējš, kā tas piekrastē bieži mēdz būt, emu ve
cāki pagr ieza atpakaļ  garos  kaklus  un pas lēpa galvas  pelēkbrūna- 
jās  m u g u ra s  spalvās.  Rām ā laikā viņi aizvien galvas  turēja augstu  
paceltas  un  vienīgi aizvēra acis.

Kādu vakaru ,  kad bija pienācis laiks iekārtoties zem vīģes 
koka, Beramuls  kļuva nemierīgs.  Viņš palika kājās  stāvot,  vērīgi 
raudzīdamies  tumstoša jā  k lajumā.  Arī mazie emu ju tā s  nelāgi  — 
pēkšņi palikt  vieniem pašiem, bez patvēruma auks ta jā  vējā!

Tikai Karoings,  vecākais no viņiem, turē ja  abas  acis vaļā.  
P i rms  sāka krēslot, viņš  augstu  debesīs bija pamanī j i s  divus lielus 
putnus  p lanējam izplestiem spārniem un nolais tām galvām, it kā 
tie kaut  ko meklētu zemē. Brīdi vēlāk viņš  izdzirda d īvainus  zaru  
krakšķus  un lapu čaboņu koka galotnē.

Beidzot Beramuls  notupās  savā vietā, arī  putnēni  nomierinā
jās.  Taču nākamajā  rītā, līdzko viņi zālē sāka meklēt  azaidu,  a t 
skanēja  dobja soļu dima un parād ī j ās  skrejošā Kundella.

Visa ģ imene tūdaļ  ap jau ta  briesmas , kaut  gan  neviens vēl ne
spēja aptvert ,  no kurienes tās  draud.  Beramuls  kareivīgi  saslējās.  
Viņš  saboza kakla spalvas ,  un no viņa krūšu dzi ļumiem izlauzās  
skaļi,  draudīgi  gārdzieni.  Viņš skrēja,  mezdams lokus ap savu 
saimi. Pārbiedēt ie mazuļ i šaudī jās  šurpu turpu,  izgrūzdami  sm a l 
kus, žēlus čiepstienus.

Pēkšņi  divi milzīgi,  smai las tain i  ērgļi  gluži kā krišus nokri ta 
no debesīm — līkiem, plēsīgiem knābj iem,  ieplestiem spārniem,  n a 
giem šķeļot gaisu,  tie neizlaida no acīm emu ģimeni.

Kundella ķērkdama metās  zem vīģes koka zariem.
Beramuls  vēlreiz draudoši  iekrācās,  uzsi ta ar kāju pa zemi un 

sāka  skriet.  Sai mirklī  uzbrūkošie ērgļi  viņu gandr īz  panāca .  P u t 
nēni metās  mukt,  izklīzdami krūmājā ,  kur pagadās ,  viņi k ļāvās  
pie zemes izstieptiem kakliņiem. Tomēr  ērgļi  bi ja iecerējuši krietnu 
mal tī t i  un kāroja notver t  vislielāko emu — Beramulu.

Beramuls  t raucās  pa l īdzenumu,  augs tu  c i lādams kājas.  Aizvien 
ā t rāk  un  ātrāk.  Viņa spārni  ri tmiski šķēla gaisu,  kakls bija iz
st iepts uz priekšu. Arvien ā t r āk  un āt rāk,  l īdz v iņa ā t rums  kļuva 
l īdzīgs vēja ā t rumam.

Taču ērgļi  viegli var ē ja  viņu panākt .  Viens no tiem at ra dās  
tikai pār is pēdu a t t ā lumā no Beramula  galvas.  Sagaidī j i s  izdevīgu 
brīdi, ērglis metās  lejup un iecirta knābi Be ramula  galvā.  Bera
muls  saju ta ,  kā aiz ausīm tika pārplēs ta  āda,  un  sāpēs iekliedzās. 
Tomēr ievainojums nebi ja smags ,  jo, pamanī j i s  uzbrūkošo ērgli,  
Beramuls  spēji  paliecās sāņus  un t ādā  veidā paglāba  savu kaklu 
no nāvējoša cirtiena.

Izrāvies uz priekšu, Beramuls  aps teidza ērgli.  Tad abi laupī
tāji  pagr iezās  atpakaļ  un drāzās  virsū mazuļ iem.  Ka roings  ierau-



dzija lielu putnu,  kurš  gāzās  v iņam tieši virsū. Tā sa l t ās  acis 
dzēla kā tērauda asmeņi.  Karoings  metās  ga r a j ā  zālē. Ērgl is  no
la idās zemāk. Karoings  saju ta ,  ka cieti nagi  aptver viņa ķermeni.  
Viņš cieši pieplaka pie zemes, centās  rāpus  tikt uz priekšu, tad 
palēcās  un izrāvās.

Ērglis sag rāb a  kādu neveiklāku mazul i,  ar  līkā knāb ja  cirtienu 
to nogal ināja ,  pacēla gaisā  un aizlidoja.

Ari  otrs ērglis sa tvēra  spiedzošu putnēnu un sekoja p i rmajam.  
Dažās  sekundēs viss bija galā.  Divas  Karoinga m ās iņas  bija p a 
galam, un arī viņu tēvs tik tikko izglābās  no nāves.

ATPAKAĻ PIE  BARA

Beramuls  ar visu ģimeni  bija tik sa t raukt s  par  ērgļu uzbr u
kumu,  ka vēlējās pēc iespējas  ā t r āk  sas tapt  emu baru,  lai nekavē
joties tam pievienotos. Nu jau  daudzi  emu mazuļ i  bija t iktāl pa
augušies,  lai varētu brīvi skriet kopīgajā  barā.  Atrast ies  kopā ar 
visiem bija nesalīdzināmi  drošāk.

Tālab Beramuls  un Kundel la apvienojās ar  kādu pieaugušu 
emu pāri,  nākamā dienā viņiem piebiedrojās vēl divas,  bet pēc 
tam — veselas as toņas  ģimenes.

Tēvi bija stipri uzbudināt i .  Šķita,  ka tēvs, kurš  bija atbi ldīgs  
par d ivpadsmit  mazuļ iem,  mazl iet  nievājoši  izturas  pret  savu 
kaimiņu,  kam bija izdevies izperēt tikai astoņus.  Savukār t  tie abi 
meta  greizus skat ienus  uz izkāmējušo Beramulu,  va icādami  viens 
ot ram,  vai bijis vēr ts tik daudz izciest nepate icīgo pēcnācēju 
dēļ?

Emu m ām iņas  izturē jās miermīlīgāk.  P re ts ta tā  pārē jām mātēm 
viņas,  t iklīdz bija izdējušas  ol īvzaļās  olas,  savu misiju uzskat ī ja  
par  pabeigtu.

Tagad,  kad bars jau  bija savākts ,  jaunos  emu a ts t ā ja  savā 
vaļā.  Tomēr viņiem vēl daudz ko vajadzēja  iemācīties,  un tas  p r a 
sīja laiku. Viņu kakli tu rp ināj a  stiepties ga rumā ,  kājas  pamaz ām  
kļuva spēcīgākas un apspa lvojums — biezāks.

Pieaugušie emu un viens ot rs no pusaudžiem,  kuri bija izšķīlu
šies jau  p agā ju ša jā  sezonā,  mācī ja jaunāka j ie m redzēt  un dzirdēt 
visu sev apkārt .  Tas  nemaz nenācās  tik grūti ,  jo emu mazuļ iem 
interesēja viss. Taču iemācīties skriet pa gludo, zā laino piekrastes 
l īdzenumu ir viens, bet pavisam kas  cits — lauzties caur  tumšo 
mežu ar  resnaj iem koku stumbriem un krūmiem, kas ceļā gadī jas  
ik uz soļa, vai arī  rāpt ies pa s tāvajām,  sakņu mudžekļu k lā t a jam 
nogāzēm.



Vēl viena nodarbība  bija savas  ār ienes uzpošana.  Ka tram j a u 
n a j am  emu vajadzē ja  iemācīties izstiept kaklu un pagr iezt  galvu 
ta, lai_ spētu aizsniegt jebkuru ķermeņa daļu un ar  knābi,  kas pa
mazī tēm kļuva cietāks, tomēr joprojām bija ļoti maigs ,  ierakties 
spalvās  un r i tmiskām kustībām tās  izplūkt. Atšķirībā no citiem 
putniem emu ka t rā  ādas  porā vienas spalvas  vietā au g  divas.

P a t s  par  sevi saprotams,  ka visiem jauna j i em emu gr ibējās  
dr īzāk iemācīties sist spārnus,  kā to dar ī ja viņu vecāki, it īpaši  
tēvi, taču tas  izdevās tikai paš iem vecākaj iem putnēniem.  Ka tram 
emu, kas  jau  bija paaudzies,  uz  kakla a t r ad ās  kaut  kas l īdzīgs no 
spalvām da r in ā tam  mais iņam,  un, kad emu skrēja,  gaiss svi lp
dams  lauzās ārā  no šiem maisiņiem,  un emu tas  visai uzjaut r ināja .

Va sa ra  bija pilnā plaukumā.  Emu pat ika spožie, slīpie s au l 
stari ,  kaut  gan saule  izdedzināja zāli un  izžaudēja purvu,  uz kuru 
putni mēdza nākt  dzert.  Drīz vien zemi klāja mi lzums zāļu sēklu, 
s a r a d ā s  lērums sienāzīšu,  un  Karoings  kopā ar  saviem brāļiem 
un m āsām  izklaidējās,  tos tvarst īdami .

Beidzot noga tavo jā s  arī  savvaļa s  vīģes,  un emu pas tāvīgi  k la i 
ņoja zem biezajiem, kuplaj iem vīģes koku vainagiem ar to g a r a 
jiem, pelēkajiem zariem, kas  bija noliekušies līdz pašai  zemei un 
piedāvāja savus  mazos,  apaļos,  sēkl iņām pildītos augļus.  Tie bija 
tumšsa rkani  kā vīns, sarkanbrūni  un dzelteni,  klāti  liegiem lās u
miņiem, bet tumšzaļās ,  lielās skupsnās  au gošās  lapas  apēnoja  
vīģes augļus.

Bija pienākuši ikgadējie augļu svētki.
Ap šo laiku bars  bija kļuvis lielāks — ta jā  bija divdesmit četri 

p ieaugušie un pu saugu emu un daudz mazo putnēnu.
Karoings  auga  ātri un  savam vecumam bija spēcīgs,  apķērīgs  

un ž iglām kājām.  Sasniedzis divi pēdu augumu,  viņš  izskat ījās  
ļoti l īdzīgs saviem vecākiem. Tikai rūpīgi  salīdzinot,  varē ja  a t ra s t  
z ināmas  atšķi rības.

Karoinga kakls  bija tumšs  un  pūkains,  turpre t im viņa vecākiem 
tie bija iezilgani un bez spalvām. Ļoti daudz biezu spalvu auga  
uz Karoinga kāju augšst ilbiem.  Visu viņa ķermeni  klāja īsas,  s a 
bužinā tas  spalvas  v ienādā brūnā krāsā,  tikai galva  un kakls bija 
gandr īz  melni.  P a t  acis nepavisam nebi ja l īdzīgas Beramula  spoži 
mirdzošajām,  brū na jām acīm. Karoingam tā s  bija tumšas  kā dziļa, 
a i zauguša  dīķa ūdens,  grūt i  no sakāmā krāsā.  Tur,  kur beidzās 
kakls,  rēgojās  īsi spārniņi ,  un  laiku pa  laikam Karoings  tos ne
veikli vēcināja.

Un, kaut  gan vēl bija ļoti mazs  sa l īdzinājumā ar p ieaug uš a
jiem emu, viņš vai rs  neatpal ika no tiem p rasmē sameklē t  sev b a 
rību un bija iemācījies ātri  skriet bez ieskriešanās,  tieši no vietas.



Pa la ikam  viņam gad ī j ās  sadursmes  ar  citiem jaunaj iem  emu kāda 
īpaši  ga t av a  augļa  dēļ, un tad viņi jocīgi  un  nemākul īgi  plūcās,  
cenzdamies  cits ci tam atņemt  augli.

Kad Karoings  nogura ,  viņš mēdza notupt ies zemē, balst īdamies  
uz kāju apakšējās  daļas,  un tikai pa re tam pasniedzās ,  lai uzlas ītu 
no zemes kaut  ko ēdamu.  J a  l īdzenumā pēkšņi a tskanē ja  kāda 
dzīvnieka — putna,  ķi rzakas vai ķengura  — kliedziens, viņš  acu
mirkl ī  pacēla galvu,  lai visu redzētu un dzirdētu:  mute  bija pus 
virus,  ga lva  grozījās  gan  uz vienu, gan  ot ru pusi, un viņš j au  a t 
kal s tāvēja  uz savām spēcīgajām kājām.

Bet tad  pienāca lietains laiks ar stipriem, sal tiem vējiem.
Todien, kad plosī jās negaiss ,  l ietusgāze un krusa,  bara  vadonis  

šķita pamat īg i  sa t raukts .  Netālu viņš bija manī j i s  melnādainu 
cilvēku.

Melnie vīri bija bara  ienaidnieki.  I lgus mēnešus  viņi bija a t 
radušies  tālu no bara ,  zvejojuši  zivis, medī juši  un piekopuši savus  
dīvainos  r i tuālus ,  s tās t ī juš i  cits ci tam visvisādus  nos tās tus  vai pī
tos maisos  vākuši  ēdamās  zāles un saknes.  Taču divas vai trī s rei
zes gadā  viņi mēdza ierasties,  lai medī tu  emu.

Melnādainie  vīri, lokani un veikli, ar milzīgu,  biezu, melnu 
matu  ērkuli uz galvas  un vēr īgām acīm, z ināja  daudz dažādu pa
ņēmienu,  lai pievil inātu un notvertu emu. Pu tn u  ba ra  vadonis,  kas 
pasaulē  dzīvoja jau  t rī sdesmit  gadu, pazina  vai rākas  no šīm la m a
tām un ļoti ba idī jās no cilvēkiem. Turpre t im viens ot rs no j a u n a 
jiem emu d ra udo šajām  br iesmām nepievērsa īpašu uzmanību.

Pārl iec ināti  par  saviem spēkiem, viņi devās uz  priekšu, uzska
t īdami,  ka bar ības  meklēšana ziemai ir daudz nopietnāka n odar
bošanās.

Viss nor is inājās  tā,  ka ba ram  draudošā  nelaime kļuva neiz
bēgama.

K A R O I N G S  PAZAUDĒ D R A U G U S

Kādas  apmākušās  dienas r ī tā divdesmit emu ganī jās  atk lā tā  
laukā,  kad pēkšņi viens no putniem pam an ī ja  dīvainu ainu. Ap 
t r ī ss imt  j a rd u  a t tā lumā no ba ra  au gs ta jā  zālē rēgojās  divas kai 
las,  melnas  kājas.  Tās  bija izslietas augšup  un aši, aši kustējās,  
gluži kā skriedamas pa  gaisu.

J au n iņ a  emu, Karoinga  draudzene,  bija st ipri  pārs te ig ta.  Viņa 
b lenza uz kājām.  Pārē j ie  emu dar ī ja  tāpat .  Tā viņi skat ī jās  un ska 
tījās,  kamēr  kāds  emu a izsmakušā  balsī  kaut  ko uzsauca;  tam



droši vien vajadzēja  nozīmēt: «Neliecieties ne zinis! Atcerieties, ko 
teica vadonis!»

Un _jau nie  emu tu rpināj a  gan īšanos  s tarp  puķēm, bet kājas  
turp ināja  skriešanu pa gaisu.  Taču Karoinga draudzene beidzot 
neizturēja.  Ar savām lielajām, brūna jām acīm vai rākas  reizes pa- 
s lēpšus  palūkojusies uz kustošajām kājām,  v iņa sa ju t a  vēlēšanos 
uzzināt,  kas tas  īsti tomēr ir. Augstu  pacēlusi mazo galviņu un 
aizmirsusi  jebkuru piesardzību,  viņa s trauj i  skrē ja uz priekšu. 
Taisnību sakot,  arī  citi emu bija ļoti uzbudināt i  un tik tikko valdī- 
jas,  lai viņai nesekotu.

Kad j a u n i ņ ā  emu bija aptuveni as toņpadsmit  ja rdu no z iboša
j ā m  kājām,  viņa aps tā jās ,  nenola izdama acu no kājām. Tās  nebei 
dza savu darbošanos.  Tad emu sāka iet kā jām apkār t ,  aizvien vai 
rāk  saša u r in ād am a  loku.

Tad arī tas  notika. Vienā acumirklī  kā ja s  nolaidās,  bet to vietā 
pa rādī jā s  galva  un spēcīgs,  kails melnā vīra augums.  Gaisā  uz
šāvās roka, šķēps pāršķēla  gaisu  un, nāvīgi  ievainota,  emu n o g ā 
zās zemē. Bars  šausmās  bēga prom pa l īdzenumu,  bet visās malās  
no zāles leca laukā melnie vīri.

Tai pašā  dienā noga l ināt a ja i  emu noplūca zīdmīkstās spalvas  
un viņu pašu ielika lielā bedrē, vieglī tēm apbēra ar  smi lt īm un 
virsū sakūra  uguni .  Kad putns  bija izcepies, nepaciet īgas mutes  
alkatīgi  kampa sulīgo, gardi  smaržojošo gaļu un kāri  to notiesāja.

Pēc va i rākām  dienām notika ja una  nelaime. Dzert  emu mēdza 
iet uz vienu un to pašu vietu, un uz turieni veda labi iemīta t a 
ciņa. Viens no emu skaistuļiem, kāpd ams  lejup pa šo taciņu,  n epa 
manī ja  cilvēkus, kuri bija pas lēpušies  aiz zemajiem tējas  krūmiem.  
P utns  ar  baudu padzērās  un sāka skriet atpakaļ.  Te pēkšņi a t ska 
nēja skaļi  bļāvieni un no visām pusēm negaidot  parādī jās  melnie 
vīri. Emu t raucās  augšup  pa taku, cerēdams izglābties.  Viņš nezi 
nāja,  ka pa to laiku, kamēr viņš dzēra,  cilvēki viņa ceļā nostiepuši 
īpašu tīklu. Tīkls bija nopī ts no tieviem, taču ļoti izturīgiem stieb
riem un abos galos  pies tiprināts pie koka mietiem. Neprātā  de
gošām acīm aurodami  un lēkādami ienaidnieki dzinās  paka] emu, 
līdz viņš ietriecās tieši t īklā un bezcerīgi sapinās  tajā.

Protams,  nebūtu  pareizi iedomāties,  ka  cilvēkiem emu notver
šan a  aizvien izdevās viegli. Pu tni  kļuva uzmanīgāki,  iemācījās 
skriet vēl ātrāk,  un lāgiem pag ā ja  vesels mēnesis,  bet cilvēkiem 
nebi ja izdevies noķer t  nevienu emu.

Pēc tam bēdīgs  liktenis piemeklēja vēl divus emu. Kā gan  n a 
baga putni varē ja zināt,  ka melnie vīri iebēruši pitosporu lapas  
un  zar iņus  t ī ra jā  avotā,  no kura emu paras t i  dzēra? Pi tosporu la
pas  izdala indi, tādēļ,  veldzējuši  s lāpes  ar saindēto ūdeni,  emu



sāka grīļoties, acu priekšā viss griezās,  it kā viņi būtu piedzēru
šies. Zvārodamies viņi mēģināja  spert  dažus  soļus, tad aps tā jās,  
nespēdami  paskriet,  un tādā  stāvoklī  v iņus  nogal ināt  bija ļoti 
viegli.

Un tad  pienāca arī Beramula  kārta.
Kādas  kars tas,  s ausa s  dienas r ām a jā  k lusumā a tskanēja  p a 

z īs tamais  spārnu s iš anas  troksnis.  Putni  instinktīvi pacēla ga l 
vas,  taču viss bars  s tāvēja  uz vietas — tas nozīmēja,  ka troksnis 
nāk no citurienes. Te, palūkojies v isapkār t ,  Beramuls  pēkšņi 
ieraudzī ja kaut  ko jocīgu,  kas  lielā ā t rumā griezās  riņķī zem koka.

Tā bija liela lode vai, pareizāk sakot,  apaļš  murskul is,  izveidots 
no emu astes spalvām — jā, nudien no emu. No murskuļa  kar ā j ās  
lejup sa rkana  auduma skrandas .  Spalvas  un sk ra ndas  bez ap s t ā 
j a s  v irpuļoja tikai četru pēdu augs tum ā virs zemes.

Beramuls  sas t i nga  zālē un, acu nenovērsdams,  vēroja šo bum
buli. Viņš neredzēja,  ka pie tā bija piesieta no cilvēka mat iem d a 
r ināta  aukliņa,  kas  s tiepās  augšup uz zaru kokā, kurā  bija paslē
pies kails vīrs ar metamo šķēpu rokā. Beramuls  nespēja  a t rau t  acu 
no šī brīnuma.  Viņš paspēra  dažus soļus un aps tā jās ,  skaļi sas iz
dams  spārnus .  Virpuļojošais bumbulis aizvien ciešāk piesaist ī ja 
viņa uzmanību.  Beramuls  pieskrēja tuvāk,  un viens ot rs  no emu 
bara  goddevīgā a t t ā lum ā sekoja viņa piemēram.

No koka par j au nu  a tskanēja  emu kliedziens, ko a tdar ināt  lie
liski bija iemācījušies melnie cilvēki. Beramuls  paspēra vēl soli 
uz priekšu, izstiepa kaklu un t ramīgi  paskat ī jās  visapkār t.

Nu jau  viņš  bija zem paša  koka.
Stiprs un veikls vīrs, kam si rds  vai lec pa muti  laukā,  no visa 

spēka met  aso šķēpu, un Beramuls  krīt.  Viņš vēcina spārnus  un, 
skaļi  ķērkdams, dauz a  k ā j ām  zemi, saceldams veselus putekļu 
mākoņus.

Ak, kāda ne l a im e! . . .  Pārbiedētie emu kāp ja s  atpakaļ .  Taču šo
brīd neviens no melnaj iem vīriem nesteidzas tos nogalināt .  Tas,  
kurš  sviedis šķēpu, dreb aiz laimes, bet paliek savā s lēptuvē koka 
zaros.

Ko vēl viņš  grib panākt?
Paskrē juš i  gaba l iņu tālāk,  emu aps tā ja s  un veras  atpakaļ.  Viņi 

neizprot  Beramula  izturēšanos; viņš  joprojām cenšas uzslieties 
kājā s  un nespēj to. Emu bars sāk  par  j aunu tuvoties kokam.  Viens 
no putniem pavirzās uz priekšu, aps tā jas ,  atkal  paskrien tuvāk, vē
lēdamies  uzzināt ,  kādēļ  Beramulam tik savādi  sabužināti  spārni  
un kāpēc viņš vai rs  neelpo.

Tad lido vēl viena bulta,  un ziņkār īgo emu piemeklē tāds  pats 
liktenis kā Beramulu.



V O R R IJ A

Tā Karoings  zaudēja  tēvu.
Turklāt  s tarp  nogal ināta j iem s t raus iem bija divas viņa m āsas  

un divi brāji.
Kad bars ieraudzī ja,  cik daudzus  no viņiem nogal inājuš i  vil

tus pilnie cilvēki, visi nolēma,  ka pienācis laiks meklēt  ci tas g an ī 
bas. Viņi pameta  piejūras l īdzenumu,  kurā auga  sul īgā zāle. Ne
kad vai rs  viņiem neizdosies pamieloties ar  apaļa j iem vīģes koka 
augļ iem,  jo šie koki auga tikai  piekrastē.

Ar savām ga ra j ām ,  neveikla jām kājām putni šķērsoja visu bez
galīgi  plašo l īdzenumu un beidzot sasniedza  kalnus . Daži no vi
ņiem iemina sev taku caur  akm eņ a inaj ām  aizām,  kurās  no 
vietas guldza  avoti un ku ra s  bija a i za ugu šas  raibaj iem 
papa ržu  kokiem, lauru kokiem un ciedru mežu. Te varē ja  krietni 
atvilkt  elpu, pamieloties ar  ogām  un padzert ies  aukstu,  a tsp i r 
dzinošu ūdeni no dzidra avota.  Taču apmesties  uz pas tāvīgu dzīvi 
te nevarēja:  nel īdzenā zemes vi rskār ta ,  pas tāvīgā  krēsla un le
daini  aukstais  vējš, kas  brāzās  caur  aizu, spieda emu steigties aiz
vien tā lāk  un tālāk.

Viņi rā pās  pa nogāzēm līdz augstām,  neaug l īgām virsotnēm 
un tur  meklēja sev ceļu gar  k ra ujām kalnu grēdām,  sāpīgi  ap d a u 
zīdamies  un turklāt  ievainodami  kājas  uz asaj iem akmeņiem. To
mēr beigu beigās,  i lgas  nedēļas  pavadījuši  ceļā, emu sasniedza  
zā la inu plato tālu prom no sav ām  agrāka jām  ganībām.

Atkal pienāca ziema un reizē ar to ar ī  emu kāzu laiks. Lija 
lieti, un bira krusa.  Pieaugušie emu sadal ī jās  pāros,  ņemot  līdzi 
arī  mazuļus .

Beramuls  bija nogalēts,  tādēļ Kundella viena pati  pieskatī ja 
sešus  putnēnus,  kas  viņai  bija palikuši.  B ūd am s  visvecākais un 
visspēcīgākais,  Karoings  mātei  palīdzēja.

Kad atkal  pienāca vasara ,  emu apvienojās ba rā  un viņi visi 
kopā klejoja pa paugurainaj i em līdzenumiem.  Šoreiz viņi neva
rēja izmantot  vīģu ražu,  kā ik gadus  to bija darījuši .  Taču te a t 
r a d ā s  daudz citas bar ības.  Tiesa gan,  reizēm putniem gad ī j ās  
norī t  arī to, ko diezin vai varētu  nosaukt  par  barību,  piemēram, 
tērauda  skrūves un naglas ,  ko netīši  bija izbārstī juš i mērnieki vai 
ceļu strādnieki.  Tamlīdzīgus  priekšmetus  sagremot,  protams, ne
bija iespējams,  un tie palika ķuņģī ,  taču nenodar ī ja  putniem n e 
kādu ļaunumu.

Un tad  reiz Karoings  veica ī stu a tk lā jumu.  Sa jūsm as  pārņemts ,  
viņš  steidza ā t rāk  par  to paust  v isam baram.

Emu ba rs  gāja  v iņam pakaļ daudzas  jūdzes  pāri vē ja inam kla
jumam,  līdz Karoings  aps tā jā s  pie neliela kociņa ar  šaurām,  g a 



rām lapām.  Lapu fonā spilgti  izcēlās sarkani  augļi;  to apkār tmērs  
bija aptuveni  colla.

Kundella kjuva piesardzīga — augļi  varēja izrādīties indīgi.  
Taču viens otrs no izsalkušaj iem jaunaj iem  emu jau  sāka  tos plūkt 
no koka. Arī  Kundella pati vienu nomēģināja .  No ārpuses  augļ i 
bija sulīgi un mīksti ,  bet iekšā a t ra dās  liels, apaļš,  r ievains  kauliņš.

Vajadzēja  izšķirties — vai nu vispār  atteikties no augļ iem,  
vai arī  tos rīt  ar  visiem kauliņiem. Kundellai  šķita pareizāk tos rīt 
a r  visiem kauliņiem. Bet jaunie emu paši pa t am  bija izlēmuši 
kvondongu augļus  pievienot savai jau  t āpa t  daudzveidīgaja i  
ēdienu kartei  un tu rpināj a  plūkt augļus  no tuvējiem kokiem. ■

Pēc tam kad Karoings  bija atklāj is  kvondongus,  viņš barā 
k ļuva ļoti populārs.  Viņu sāka  cienīt pa t  visvecākie emu — tie 
uzskatī ja,  ka no viņa d ienās  kaut  kas  iznāks.

Melnāda inos  vī rus s t raus iem vai rs  negadī j ā s  sas tap t  — tie 
bi ja aizgājuš i  tālu uz ziemeļiem. Taču sāka parādī t ies  baltie cil
vēki — tie ap s t rā dā ja  zemi un visās  malās  gan ī j a  aitu pulkus.

Kādu rītu bara  vadonis,  liels, spēcīgs  tēviņš,  uzskrēja tieši virsū 
diviem bal taj iem vīriem, kas cirta varenu sarkankoku. Dažas  
nedēļas  vēlāk Karoings  pats savā m acīm ieraudzī ja pulciņu balto 
vīru, kuri būvēja dzelzceļu. Cilvēki uz putniem tikai nolūkojās,  lā
giem p ag a iņ ā ja  tos prom, taču nemēģinā ja  notvert.

Tā tas  turp inājās  gadus  trīs. Emu dzīvoja net raucēt i ,  bet  K a
roings  pa to laiku no pus audža  bija pārvērt ies  par  izcili skaistu 
p ieaugušu putnu.  Viņa galva  s lējās  vairāk nekā piecas pēdas  no 
zemes un grozī jās uz g a r a  un gluda kakla,  ko klāja  gaiši  zila 
āda.  Karoinga maigi brūnās  acis ar  tumšaj iem redzokļ iem bija ne
paras t i  lielas. Uz melnā,  cietā, viegli noliektā knāb ja  iezīmējās 
lielas nāsis.  Viņa kājas  izskat ījās  spēcīgas  un gl ītas;  līdz ce ļga
liem tās bija bez spalvām, bet k lā tas  ar  kaut  ko zvīņām līdzīgu. 
No t rim kāju pirkstiem vidējais bija v isgarākais ;  tas  bija resns,  
izvirzīts uz priekšu, un tā n ag s  rēgojās  ass  un līks._ Taču visko
šākā Karoinga rota bija kuplais apspalvojums,  kas  vējā vilnīt  vil
nīja.  M ugura s  vidū spalvas  šķī rās u z  abām pusēm un krita pa labi 
un pa kreisi.  Uz pla tā s  m u g u ra s  spalva s  bija melnas ,  ar  tik tikko 
m an ām u  spīdumu;  kakla  apakš daļā  tās nega idot  tapa  pelēkas un 
pat  bal tas ,  bet  g a r  sāniem vi jās  raibas,  iesarkani  b rūnas  spalvas  
ar  melniem un ga i šas  k rēmkrāsas  plankumiem.  Kad vējš uzplan
dīja spalvu augšējo  kār tu,  skat ienam atklā jās  biezas, dīvaini savi 
ju šās  spalvas ,  kas šķi ta kā vecas,  nodzel tē jušas  mežģīnes.

Atkal tuvojās  ziema, un Karoings,  kurš  jau  bija pilnīgi pie
audzis,  sāka sa jus t  dīvainu sa t raukumu.  Viņam  bez mi tas gr ibē
j ā s  izrādī t  savu pārgalvību emu māt ī tēm.  Vēja ā t rumā viņš  skra i 
dīja pa gludo l īdzenumu,  sperdam s net icami  lielus soļus,  un,



līksmi k la igādams,  drāzās  ga r ām  citiem emu. Viņš dauzīja kājas  
pret zemi, kliedza, vēcināja spārnus,  dejoja,  turē ja  l īdzsvaru uz 
vienas kājas,  boza kakla spalvas,  a tmeta  atpakaļ  galvu vai arī  tik 
mākslīgi  izlocīja kaklu, ka gandr īz  to nolauza.

īpaš i  centīgi  Karoings  visu to veica pēc iepazīšanās  ar jauniņo  
Vorriju.  Viņa ju tās  ļoti g laimota.  Vorri jai  pat ika Karoings,  un 
viņa a tsaucās  ar  guldzošu gār gš anu .

Kad emu bars atkal  sāka sadalī ties  pa pāriem, neviens nebija 
pārste igts,  ka Karoings  un Vorr ija dodas  vīt kopīgu ligzdu.

P I R MĀ  D Ē J U M A  B Ē D Ī G A I S  L I K T E N I S

Bija klusa, vēsa jūl i ja nakts.  Sal tajos  debesu augstum os  vizēja 
mēness;  s imtiem zvaigžņu dzalks tī ja t um ša jās  debesīs gluži kā 
kristāla drumslas .  Nakts  gaiss virs apr imušā  krūmāja  bija tik 
dzidrs,  ka koku un krūmu apr ises  iezīmējās tik skaidri ,  it kā ap lū 
kotu tās  caur  tum šām  acenēm. Koku ēnas  šķita kā milzu nezvēri. 
Sniegotā sarma,  kas  biezā kār tā  klāja zāli, bal toja un mirdzēja 
rāmā za lgumā;  lietus peļķes uz celmiem bija a izsalušas .  Visa ap 
kār tne  šķita salā sas t ingusi .

Dziļajā k lusumā,  kur tik ilgi nebija j a u š a m a  ne skaņa,  ko būtu 
radī j i s  kāds  zvērs vai kukainis,  k ā d s  putns vai cilvēks, pēkšņi a t 
skanēja  vār gs  kliedziens. Tas  bija a ic inājuma sauciens.  Tas  nāca  
aizvien tuvāk un tuvāk,  tad kļuva dzi rdama vienmērīga soļu di
poņa un ri tmiska sm ag u  spārnu  ci lāšanās ,  gluži kā s ausas  zāles 
čaboņa vējā. Tas  bija Karoings,  kas  vēlā nakt ī  skrēja pa krūmiem 
aizaugušo l īdzenumu,  lai visiem paziņotu,  ka  viņš  kļuvis tēvs.

Tas bija nedzirdēti  liels dējums,  un l ikās — Karoings  to s a 
prot. Bija gan  gadījies,  ka emu l igzdā tiek perētas  veselas div
desmit sešas  olas, taču vienīgi tad,  ja l igzdā vienlaicīgi bija dē
ju šas  divas  mātes.  Putni ,  kurus  Karoings  a icināja palūkoties uz 
viņu pašu un Vorriju,  par  šādu dējumu bija varen sa jūsmināt i .  
Olas  bija lielas, p lānā  ča umala  izskat ījās  gluži caurspīdīga  un 
graudaina .

Vorr ija tu rpināj a  sēdēt savā  paga idu  ligzdā,  kas  bija dar ināta  
no mīkstiem zāles st iebriem un koku mizas,  bet Karoings  t raucās  
pa naksnīgo l īdzenumu,  vēlēdamies ar  visiem dalīties savā priekā. 
P a  tam visi emu, kas sevi daudzmaz cienīja,  gulēja vien tā lāk  zem 
kai laj iem plūmju kokiem. Karoinga spā rnu  sacel tais t roksnis bei
dzot pamodināja  un sadusmoja  kādu ģimenes  tēvu. Karoingu tas 
nem uls ināja  — viņš bija ga tavs  cīnīties. Viņā ierunājās  vī ri šķīgs 
gars,  enerģi ja  un lepnums,  un viņš nebaidī jās izaicināt  uz mēro
šanos  ar spēkiem vai visu pasauli .



Pēkšņi no dzidrās  mēnesga ism as  viņa priekšā iznira tumšs,  
draud īgs  stāvs.  Pēc n iknās  spārnu  s išanas  Karoings  nojauta ,  ka  
tas  ir bara  vadonis.  Karoings  apstājās.  Viņa drosme nedaudz  s a 
plaka.  Ar šādu t ikšanos  viņš nebi ja rēķināj ies — vadonis  t ika uz
skat ī ts  par  nepārspējamu cīnītāju.  Taču atkāpties  bija par  vēlu.

Vadonis  tuvojās  milzu lēcieniem. Divpadsmit  ja rdu a t t ā lum ā 
viņš aps tā jā s  un pievērsa skat ienu Karoingam,  v iņa b rūnās  acis 
meta  dr audīgus  zibšņus.  Tad viņš  uzbruka Karoingam,  bet tas  — 
viņam.  Palēkušies  augs tu  gaisā,  viņi saķērās  kopā ar saviem g a 
rajiem, līkajiem nagiem.  Karoings  sa ņēma  belzienu pa gūžu un 
tūdaļ  pat  deva atbi ldes sitienu vadonim pa spārnu.  Tam sekoja 
vēl spēcīgāks  belziens, s imtiem sīku Karoinga spalviņu putēja pa 
gaisu,  un kāda balss viņu brīdināja,  ka labāk atkāpties.

Visu laiku s izdams spārnus,  Karoings  a tgr iezās  pie savas 
l igzdas.  Te viņš dziedēja savu aizskar to  patmīlību,  padzīdam s no 
l igzdas  n ab a g a  Vorriju.  Viņš apsēdās  l igzdā pats,  pi rms tam ar 
knābi apgrozīdams visas  as toņpadsmi t  olas.

Diemžēl Ka roingam tēva lepnumu baudīt  nebi ja lemts ilgi.
P a g ā ju š o  triju gadu laikā baltie ieceļotāji emu nebi ja a izt i 

kuši ,  vienīgi dažos gadījumos,  kad viņi pat iešām bija spiesti jāšus  
dzīties paka] putniem,  jo tie bija pienākuši  pārāk tuvu viņu sē ju 
miem un mājlopiem.

Bet tad kāds  no ieceļotājiem nejauš i izdar ī ja a tk lājumu,  kam 
bija visai bēdīgas  sekas.

Putni  bieži ap s tā j ā s  un nolūkojās  uz kalsnaj iem,  saulē it kā 
izbalojušaj iem cilvēkiem, kas,  sēdēdami  smuidru  zi rgu mugurā ,  
jādelē ja  pa l īdzenumu.  Cik skaisti  gan  ir šie dzīvnieki, kas  tiek 
dēvēti par zirgiem, emu prā toja,  vērodami  zirgu muskuļu  ri tmisko 
rotaļu zem zeltaini  brūna s  vai pelēki vizošas  ādas.  Katrā  ziņā tie 
skrē ja gandr īz  t ikpat  ātri kā emu. Tādēļ j au  arī viņi centās  tu rē
ties krietnā a t t ā lum ā no jātniekiem, kaut  gan pēc dabas  bija ļoti 
ziņkārīgi.

Kadā jaukā dienā, kad Karoings  mierīgi  sēdēja uz savām as 
toņpadsmit  olām, viņa dzi rde pēkšņi uztvēra ātri tuvojošos t rok
sni. Vorr i jas  tuvumā nebi ja — viņa bija devusies meklēt  barību. 
Ligzda bija ierīkota s t arp  nelieliem ozoliņiem līdzās plato p ā rpu r
votajai  daļai,  un Karoings  cerēja,  ka netiks pamanī ts .  Viņam bija 
pilnīgs pamats  uz to paļauties,  jo emu spalvas  ir a izsargkrāsā ,  
kas saplūs t  ar koku un zāles krāsu.  Sādā veidā  daba it kā palīdz 
emu paslēpties no ienaidniekiem. S a g lab ād am s  pilnīgu mieru, Ka
roings  pieplaka zemei, izstiepis garo  kaklu un piespiedies pie pa 
šas  zāles; viņa acis un ausis tu rpināj a  būt modras .

Pakavu  kiaudzoņa s trauj i  tuvojās.  Vai tur rikšo viens zi rgs vai 
divi?



Ziemas diena sliecās uz vakaru .  Bal ta  migla  k lā j ās  pār  zemi, , 
un tuvāko greizo un ķeburaino ozoliņu tum šās  aprises šķita kā 
iegravētas  debesu gaiša jā  fonā. Tālu priekšā l īdzenums nemanāmi  
sap lūda ar  pelēku mākoņu grēdu,  kas  it kā t iecās augšup.

Ka trs  Karo inga nervs,  ka t rs  muskulis bija sa sp r in gt s  kā s tīga.  
Viņš  joprojām cerēja,  ka pakavu dipoņa pēkšņi sāks  at tāl ināt ies.  
Tomēr nē! Tā nāca  tieši virsū. Ka roings  bailēs spiedās  pie zemes. 
Kad soļi skanēja  vai rs  tikai dažus j a rd us  no viņa,  si rds sāka ne
prā t īg i  dauzīties.  Spalgi  iebrēkdamies,  Karoings  pielēca kāj ās  un 
metās  skriet.

Divi vīri pievilka pavadas ,  lai nomierinātu izt rūcinātos  zirgus.
— Rau, kur l igzda,  Bil!
— P as k a t  uz  to savādnieku,  kas  cenšas  g lābt  savu ādu!
— Ir nu gan  varens  dējums!
Karoings  bija apstāj ies  j a rd us  če trdesmit  a ts ta tu  un t ramīg i  

raudzī jās  uz vīriem. Kamēr  viens no jātniekiem vēroja emu, otrs 
nolēca no bērā z i rga un žigli sak rāva  tukšā cukura  somā visas  
olas.

Pēc  tam abi vīri aizauļoja  projām.
Atklājis,  ka noz ag ta s  olas v isas līdz pēdējai,  Karoings  tapa  n e 

apraks tāmi  nikns.  Atgriezās Vorr i ja  u n  bija gauži sat riekta,  v iņa 
nekādi  nevarēja aptvert ,  kas īsti noticis. Abi bija neziņā,  ko iesākt. 
Kau t  vai piecas, četras,  nu  kaut  vai  divas olas būtu a ts tā juš i  
viņiem!

Nevienas  pašas!
Cilvēkiem pārlieku iegaršojās  s t rausu olas. Viens no viņiem, 

tas,  kuru sauca  par  Billiju, kaut  kādā veidā bija izpētījis,  ka viena 
s t rausa  ola sa tu r  t ikpat  daudz labuma kā  as toņas  vistu olas.

— Turklāt  tās  ir gar š īgas!  — viņš teica ķīniešu pavā ram  Bur- 
r i ngas  fermā. — Va rbū t  g ar ša  tām pā rāk asa, taču omletei vai 
kēksam pilnīgi derīgas.  Izmēģinie t tās!

P av ā r s  paklaus ī ja  viņa pado mam  un pār liecinājās ,  ka no  
s t rausu olām,  sacepot  tās  kopā ar  sieru, iznāk lielisks paēdiens.  
Tikai iepriekš no olām va jadzē ja  noņemt  tauku kār tu,  kad  tās bez 
ča um alas  nakt i  bija nos tāvējušas  bļodiņā.

Tomēr tas  viss nederē ja  par mier inājumu Karoingam un Vor- 
rijai,  kuri bija zaudējuš i  savu pirmo perējumu.

K A R O I N G S  — V A D O N I S

N ākam aj ā  g adā  olu dēšanas  vietu emu ierīkoja daudzas  jūdzes  
t ā lāk  iekšzemē. Cilvēku apmetnes  ātri  pletās p lašumā,  un emu 
sāka  viņiem t raucēt .  Daži  fermeri nožogoja lielas p lat ības  aitu ga-



nībām.  Cili uzara  šau ras  aug l īgās  zemes stremeles,  kas vietām 
mi jā s  ar  pelēkām smilt īm, un tur  iesēja kviešus vai auzas.

Lai nevi ļus nea t ra s tos  žogu gūstā ,  emu vajadzēja  atkāpt ies  uz 
vēl neska r t a j ām  zemēm, kur  bija kļuvis ļoti grūt i  sameklēt  barību.

Ap to laiku, kad Vorr i ja ot ro reizi ga tavojās  uz dēšanu, emu 
a t r a d ās  lielā purvā.  Aiz š au ras  joslas,  kurā auga  lieli h inīna koki, 
kas  izskat ījās  kā vējā pl īvojošās sk ra ndās  tērpušies,  pletās ceturt- 
daļ jūdzi  p lata ūdens  strēle. Ūdens  sasniedza  vai rāku pēdu dzi 
ļumu. Sī ezera vidū a t r a d ās  trī s vai če tras purvainas,  a r  tējas ko
kiem un zāli ap a u g u ša s  sal iņas.  Ielēkuši ar niedrēm ai za uguša jā  
ūdenī,  Karoings  un Vorr ija peldus sasniedza  vienu no šīm sa l i 
ņām,  izs ta igāja  to krus tu  šķērsu un nosprieda,  ka tā ir jau ka  un 
droša vieta mazuļu  perēšanai.

Mi t rums  viņus  nebiedēja,  un viņi varē ja jus ties  mierīgi,  ka 
š ād ā  vietā gan cilvēki nenokļūs līdz viņu l igzdai.  Būdami  jau  no 
dabas  labi peldētāji ,  emu jebkurā brīdī varēja  atgriezt ies krastā.

Sal iņā  Karoings  un Vorr i ja uz  ā tru roku izveidoja l igzdu no 
zāles un zariem, izkār tojot  tos tādā  veidā, lai olas nevarē tu  aiz
ripot uz v isām pusēm. Vorr i ja  izdēja d ivpadsmit  olu. Pēc  kādām 
septiņām vai as toņām  nedēļām viņu ģimene bija pieaugusi  par 
desmit putnēniem.

Kālab par  desmit? Tālab,  ka divus viņiem atņēma gaisa lau 
pītājs.  Kādā no tām re ta jām dienām, kad Vorri jai  beidzot tika 
a t ļauts  pasēdēt  uz olām, viņas acu priekšā nozibēja kāda  ēna. Ne
skaidra jā  koku fonā viņa pam an ī j a  putnu.  Tas  bija melnkrūtai - 
na i s  kli jāns,  no 'kura viņu reiz bi ja br īd inājis  tēvs.

Kl ijāns  s t rauj i  nola idās  zemē. J a rdus  sept iņus no l igzdas  zemē 
gulēja neliels, apaļš  akmens . Gāzel īgā gai t ā  kl ijāns p iegāja pie ak
mens  un satvēra  to nagos .  Ko īsti v iņš  ta isās  darīt? Vorr i jas  s i r 
sniņā  ziņkāri  nomainī ja  bailes. Bet k l i jāns  jau  nāca  t a isnā  ceļā 
virsū Vorrijai,  akmeni v i lkdams sev līdzi. Pēkšņi  viņš  negant i  un 
draudoši savēcināja spārnus.  Vorr ija neizturēja,  skaļi  k l i egdama  
«Ua-a-a-aš!»„ v iņa  nolēca no l igzdas  un skrē ja prom.

Kli jāns  tikai k lumpačoja  tā lāk  uz l igzdu.  Sasniedzis pirmo, 
vēl atdzist  nepaspējušo olu, viņš pacēla kāju  u n  meta  akmeni  tieši 
pret  biezo, zaļo čaumalu.  Čaumala  ieplīsa, atsedzot  gaišzaļo  iek
šējo plēvīti. Kl i jāns pacēla akmeni  un meta  to vēlreiz. P la isa  a t 
vērās.  Nepievērsdams nekādu uzmanību pavisam netālu s tāvo
šajai  Vorrijai,  kl i jāns sāka  izsūkt olas saturu.

Viņš  bija beidzis t iesāt  otru olu, kad a tdr āzās  Karoings.  Nikni 
vēzēdams spārnus,  Karoings  metās  virsū k l i jānam un padzina  
t o . . .



Liels bija vecāku prieks, kad uz viņu m azā s  sa l iņas  sāka šķil
ties putnēni.  Desmit  apburoši  mazulīši ,  kas  žēli čiepst un prasa  
ēsti Vorr ija un Karoings  pat  nezināja,  kur ņemt  tik daudz vārdu 
viņiem visiem. Beigu beigās  viņi nosauca  tos par Podiju,  Vorriju,  
Petu,  Kariju,  Beriju, Kogu, Vuronu,  Putgu ,  Guru un Bulu.

Kad putnēni  bija paaugušies  t iktāl,  ka spēja jau  aizpeldēt  līdz 
kras tam,  visa ģimene pameta  savu drošo, tomēr pārlieku mitro 
patvērumu un devās  meklēt  l ielākus plašumus.

N ākam ajā  ziemā Vorr ija olas nedēja.  Ap šo laiku bar s  bija aiz
gāj is vēl piecdesmit jūdžu t ā lāk  no purva.

Daudzus  mēnešus  nebi ja lijis lietus, un  zeme kļuva pavisam 
kaila.  No zāles bija pal ikušas  tikai saknes;  ejot tai pāri,  emu 
sacēla gaisā  smacējošu putekļu mākoņus .  Sad ru pušās  zemes vēr
petes vi rpuļoja pār  l īdzenumu.  Vara sar kana saule  debesis iekrā
soja nedabiski  dzeltenas.  Putekļi  biezā kār tā  k lā jā s  uz eikaliptu 
lapām.  Augsne tapa  a izpūsta pat  no koku saknēm,  un t ag ad  tie 
s tāvēja  lieli, kaili un  kroplīgi.  Kvondongu raža  a i z g ā j a ‘bojā, un 
tikai pa re tam augl im noga tavo jā s  uz nedaudziem krūmiem.

Karoinga un Vorr i jas ietērps t ag ad  izskat ījās  visai  bēdīgs: 
viņi bija novājējuš i,  nomocījušies,  spalva savēlās  un bieži kri ta 
laukā.  Emu,  t āp at  kā pārējie putni  un  zvēri, mira bada nāvē;  viņu 
ķermeņi  pal ika guļam zemē, un melnās  v ā rnas  tos izlietoja m a l t ī 
tei. Arī ša j ā  gadā Vorri ja neizdēja nevienu olu.

Galu gal ā  sausum s beidzās,  bet nepā r t rauk tās  l ietusgāzes 
brūno, pārkal tušo  l īdzenumu pārvēr ta  mi lzīgā,  viļņojošā,  zaļā jūrā.  
Fermer i bija t ikpat  laimīgi kā l īdzenuma sensenie iemītnieki, taču 
viņu sejas  izst iepās krietni garas ,  atklājot ,  ka emu nojaukuši viņu 
celtos žogus un vietvietām izbradājuši  kviešu laukus.

Gā ja  gadi,  un  beigu beigās  Karoings  bija kļuvis tik d au 
dzu putnēnu tēvs, ka pats  vai rs  nespēja tos ne saskait īt .  S a s t a p š a 
nās  ar  ienaidniekiem Karoingam un Vorrijai  bija iemācījušas  d au 
dzas  viltības,  ku ra s  pielietodami viņi veiksmīgi izperēja savas 
olas.

Piemēram,  šādu.  Ierīkojusi l igzdu,  Vorr ija iedēja ta jā  tikai 
vienu olu. Nākam ajā  dienā viņa izvēlējās vietu kādu s  sept iņdes
mit piecus j a rd us  tālāk,  zem krūma,  un izdēja tur  vēl vienu olu. 
Trešajā  dienā emu māte  pārcēlās  uz citu vietu, kas arī  a t ra dās  
tuvumā,  un izdēja nākamo olu. Tā viņa rīkojās līdz pat  brīdim, 
kad dēšana bija pabeigta .  Pa  šo laiku Karoings  vērīgi  uzmanī ja  
v isas  olas, būd am s  modrs  gan  dienu, gan nakti .  Tādā veidā olu 
izvietojums ļāva cerēt, ka ienaidnieka,  piemēram,  ērg)a,  uzbru
kuma gadī jumā tam izdosies nolaupī t  t ikai vienu olu, bet ne visu 
dējumu.



Taču olas vajadzē ja  ar ī  perēt. Tālab,  dēšanai  beidzoties,  Ka- 
roings  un Vorr ija ar knābja  un nagu  pal īdzību r ip ināja  v isas  olas 
pa zemi citu citai pakaļ  uz ligzdu, līdz tās  visas  kopā izveidoja 
blīvu, ovālu aplīti.

P ienāca  brīdis,  kad Karoings  vairs  gandr īz  nepazina,  kurš  no 
stal taj iem pusaugu putniem ir viņa a tvase  un kurš  ne. Barā  jau  
bija ap divsimt  putnu,  un  Karoings  a t ra dās  s t arp  viss tiprākiem 
un c ienī jamākiem tā vadoņiem.  Tādēļ bija vajadzīgs  tikai izdevīgs 
gadī jums,  lai viņš izvirzītos priekšgalā.

Niknākie emu ienaidnieki bija dingo — plēsīgi un atbaidoši  
dzīvnieki. Tikai pēdējo gadu laikā vien, kopš emu bija spiesti do
ties aizvien dziļāk un dzi ļāk zemes iekšienē, šie dzeltenie suņi bi ja 
saplosī juši  daudzus  no viņējiem. Aizvien biežāk nakt īs  dingo pie
za g ās  s t rausu l igzdām,  ar asaj iem zobiem s ag r āb a  pārbiedēto 
putnu un vienā rāvienā to nobeidza.  Turklā t  šie sav va ļa s  suņi 
pas tāvīgi  laupīja neuzmanīgos  mazuļus.

Beidzot Karoings  viņiem sadeva,  kā nākas .  Tas  notika kādu 
vakaru ,  kad dzisa pēdējie saules s tari  un pār  l īdzenumu gluži kā 
dūmu sega nolaidās  tumsa.

Karoings  sēdēja ligzdā,  savācis sev apakšā  visu savu pēdējo 
perējumu.  Kad kuplas ta ins  dingo pilnā sparā  uzlēca virsū Karoin- 
gam  un ieķērās v iņam kaklā,  emu piecēlās kājās,  sāka vēcināt  
spār nus  un palēca sāņus.  Taču tā vietā, lai g lābtos  bēgot,  kā to  
bija sagaidī j i s  dingo,  Karoings  gat avo jās  cīņai. Viņš bija s a t r a 
cināts.

Tievkājainie,  pūkainie putnēni  pīks tēdami  un čieps tēdami  iz
kl īda uz v isām pusēm,  meklēdami  slēptuvi tumsas  aizsegā.

Dingo pieplaka zemei,  ga tavodamies  lēcienam; at iezās dzelteni 
ilkņi. Karoings  a tmeta  atpakaļ  galvu un palēcās  trī s pēdu a u g 
s tumā,  izsviežot uz priekšu labo kāju,  kuras  vidējais pirksts bija 
bruņots  ar  spēcīgu nagu.  Taču dingo pašāvās  sāņus,  un asa is  
n ag s  tikai vieglī tēm skāra  viņa kāju.  Iegaudojies  aiz n iknuma un  
pārs te iguma,  d ingo par  j aunu drā zās  virsū Karoingam,  bet v iņa  
vienīgais ieguvums bija pilna mute  ar  s t rausa  spārnu spalvām.

Suns  pakrita un tūdaļ  pa t  apvēlās  uz sāniem. Karoings  palēcās  
vēlreiz, viņa sm ag ā  pēda ķēra lienošo dingo, ieplēšot viņa sānos  
as toņas  collas garu  un če tras collas dziļu brūci. Izmisīgi  kauk
dams,  dingo sāka  vilkties projām un tad  beigts nog āz ās  zemē.

Karoingam ari ag r āk  bi ja gadīj ies uzvarē t  cīniņos ar  citiem 
emu tēviņiem, divus v iņš bi ja pat  nogalēj is .  Tiklīdz izplat ī jās  
vēs ts par  viņa lielisko un pārliecinošo uzvaru  pār  dingo,  kura  sa 
plosīto un asiņojošo ķermeni  k a t r s  varē ja  apskat ī t  un  apostī t ,  emu 
bar s  vienprā tīgi  a tz ina  Karoingu par  savu vadoni.



ŠĀVIENS LĪDZENUMĀ

Taču Karoinga valdī šanas  laiks nebija ilgs.
S ta ignajā ,  smi lša inajā  l īdzenumā,  uz kuru emu t ag ad  bija 

spiesti  atkāpties,  kļuva aizvien gr ū tāk  izdzīvot. Vienīgi p lūmju 
koki viņus pacienāja ar  saviem skābajiem,  sul īgajiem augļiem, 
taču galvenā bar ība — zāle — pal ika sīciņa un nīkulīga.  Sau sum a 
periodi atkār to jās.

Neaug l īgais  l īdzenums sap la i sā j a  un a tsedza skat ienam savu 
gr an ī t a  pamatu .  Kļuva grūt i pa to s taigāt .  Vietām zeme bija kā 
nosēta asiem akmeņiem,  kuros gluži kā gludos ga lvaska usa  k au 
los spoguļojās  saule.  Lai iegūtu valgmi , putniem vajadzēja ilgi 
un neatla id īgi  rakties s p ra u g ās  s tarp  klintīm vai ka r s tum ā sap la i 
sā juša jā  zemē. Dzel tena,  kveldējoša gaisma nežēlīgi sv il inā ja pe
lēkos kokus, kas bija līdzīgi sakņu dārza  putnu biedēkļiem; novī
tušām,  šau rām  lapām pavērsuš i  ga lotnes  pret  sauli,  tie itin kā 
lūdzās žēlastību.

Šī bija zeme bez nevienas ēnas.
Tikai biezas, mirgojošas  miglas  okeāns  šūpojās  zem ba r g a j ām  

debesīm. Smilt is  un krūmi,  un ari  pašas  debesis izskat ī jās  nedzīvi 
dzeltenas  ner imt īgajos  saules  staros.

Tur  tā lumā,  l īdzās dīvaini izrobotai,  pelēkzilai kalnu grēdai ,  
a t r a d ā s  auglīgi  apvidi.  Taču jau  bija izbūvēts dzelzceļš, un gadu 
no gada tur  pletās balto Jaužu apmetnes,  un visi augl īgie zemes 
gabali  beigu beigās  izrādī jās iežogoti.  Sul īga jā s  pļavās,  kur  k ād 
reiz bezrūpīgi  bija ganī juš ies  emu, t a g a d  l īgojās simtiem akru 
za]u vai nobr iedušu kviešu, un  viegls vēj iņš ro tādamies tos savil- 
nīja,  izra is īdams ņirboņu.

Vairākos  iežogotajos  zemes gabalos  s tarp  vēl at l ikušaj iem v a 
renaj iem,  pelēkajiem hinīna koldem zaļoja svaiga  zāle. Te kla i
ņoja aitu ganāmpulki  un plūca zālīti,  kamēr  viņu jēriņi  lēkāja un 
draiskojās .  Citos aplokos savukā r t  t ika dedzināta  zāle, s a g a ta v o 
jot  zemi aršanai ,  un  no tiem kāpa augšup pelēkzilu dūmu stabi.  
Tā m azpa m azā m  zeme zaudēja  savu dabisko veidolu, aizvien bie
žāk par  sevi a tg ād in ā ja  cilvēks, kas  še bija ievedis savu kārtību.

Bai les  no baltaj iem cilvēkiem, no viņu ž ig laj iem zirgiem, no vi
sām  kundzības  izpausmēm spieda emu turēt ies  goddevīgā  a t s t a 
tumā no šīm vietām. Taču emu redzēja daudz bar ības  ta jos  apvi
dos, kuros viņi kādreiz bija mierīgi  ganī juš ies ,  tādēļ  izsa lkums un 
z iņkār ība viņus  vilka turp,  un nedrošiem lēcieniem viņi mēģ ināja  
tuvoties iekopto lauku a t tā lākaj iem nostūriem.

Kad putnu ceļu tomēr pēkšņi aizšķērsoja stiepļu žogs, aiz kura 
za ļoja saldu,  nenobriedušu kviešu vai auzu lauki, viņi visi reizē 
spiedās  t am  virsū un to pagr ūda  sāņus  vai arī  pavisam saraus-



t ī ja .  Nok]uvuši  lab ības  laukā,  emu aizmirsa j ebkuru piesardzību.  
Viņi  kāri r i ja  sul īgos graudus.  Viņu s m a g ā s ,  spēc ī gās  k ā ja s  un 
platie augumi  pa tam veselām jo s l ā m  nopļāva m a i g ā s  vārpas, ,  
izpostot sē ju mus  daudzu akru platībā.

Turklā t  daži emu,  apmier inā juši  izsalkumu,  j u t a  vēlēšanos 
padraiskoties.  E mu  postī ja  žogus,  kas viņus norobežo ja  no aitu 
aplokiem, drāzās iekšā ganāmpulkos  un iz t renkā ja  a i tas  uz v isām



pusēm. Viņi dzinās  pakaļ jēriem un a tšķīra tos no mātēm, un jēri 
va i rs  nespēja tas  a t r as t  un  gāja  bojā. Emu dzēra ūdeni  no ūdens 
krā tuvēm,  gaiņada mi  no tām slāpju mocī tās aitas.

Lāgiem to visu pār t rauca  šāviens,  ja  kāds  no fermeriem bija 
pamanī ji s ,  kas  notiek viņa laukos, un jāšus  s teidzās  turp.  Emu 
pulks metās  bēgt,  t raukdamies  neiedomājamā ā t rumā.

Un tad  pienāca diena, kad vai rāki  fermeri sapulcējās  kādā no 
iekoptās zemes a t tā lākaj iem nostūriem. Viņi ilgi apspr iedās,  ko 
īsti uzsākt.  Kāds j au ns  fermeris uzs tāja,  ka vispār jāiznīcina visi 
emu.

— Nu, tas  jau  nu būtu par  daudz,  — otrs v iņam iebilda.
— Es pateicu to, ko uzskatu par  pareizu,  — nea t la idās  pi rmais 

fermeris,  s laids jaunekl is ar  vasa rra ibum ainu  seju. — Vislabāk,  ja 
viņu vispār nebūtu pasaulē! Ja  tā turpinās ies ,  es palikšu bez gra ša  
kabatā!  Šos parazī tus  v a jag  iznīdēt reizi par visām reizēm.

— Rāmāk,  rāmāk!  — ieteicās t rešais fermeris,  vecs vīrs ar  
pīpi zobos. — Šogad viņi patiesi nodar ī juši  daudz posta.  Bet līdz 
š im tak viņi pārāk daudz nekaitēja.

— Un neaizmirsti ,  k a  emu aprij siseņus! Tie parazī ti  būs vēl 
briesmīgāki,  — piebilda kāda fermera sieva.

— Šajā  sezonā siseņu nemaz nebija! — nošņācās  vasarra ibu-  
ma ina i s  jauneklis.

— Toties n āk am a jā  var būt, — nosacīja vecais vīrs, pakšķinā- 
dams  pīpi. — Vēl nav zināms, ko teiks valdība,  ja mēs  apšaus im 
visus emu. Beigu beigās  v iņus  taču a i zsa rgā  likums.

— Es netaisos samier ināties  ar  likumu! — paziņoja vasarrai -  
bumainai s  fermeris.  — Mums jāpanāk,  lai tas  tiktu grozīts.  Vai 
ar ī  j ādabū  a t ļau ja  to neievērot. Es taču jum s  saku,  ka jau  t āp at  
esmu zaudēj is  simtiem mārciņu! Puse  ražas  un t rešā daļa no jē
riem ir paga lam.  Es to i lgāk nevaru  paciest!

— Pareizi ,  pareizi! — piebalsoja vēl trīs vīri.
— Zēl gan,  — vecais vīrs runāja .  — Tādi aristokrāt iski  

p u t n i . . .  S irds  sažņaudzas ,  domājot ,  kā viņi tiks apšauti .  Kaut  
kāds  nolūks taču dabai ir bijis, viņus  radot!

Lai s i rmgalvis  sac īja ko sacīdams, nekas vai rs  nespēja grozīt  
fermeru spriedumu.

— Kamdēļ mēs nevarētu viņus tikai pabiedēt? — vecais vīrs 
ner imās.

— Tālabad,  ka tam nav nekādas  nozīmes. Viņi aizvien nāk a t 
kal par  j aunu  un ved sev līdzi draugus ,  — s t r īdējās  pretī  jaunais ,  
s la idais  fermeris.  — Turklāt  ļaudis s tās ta,  ka vai rākās  vietās viņi 
esot  ievazājuši  dzeloņainā kaktusa  sēklas.  Drīz vien viņi tās  a t g ā 
dās  arī  uz šejieni! Diezgan šīs tukšās  p ļāpāšanas!  J āķ e ra s  vērsim 
pie ragiem!



Medības  tika noteiktas  pēc trim nedējām.  S a rad ās  gandr īz  vai 
visi fermeri,  pat  no tā l īnākajām  vietām. Daži bija paņēmuši  līdzi 
savus  dēlus, ganus ,  zi rgu iejājējus,  aitu cirpējus.  P iecdesmit j ā t 
nieku uzsāka «medības»,  un  kat rs  bija bruņoj ies ar  karabīni  vai 
šauteni.

Pēc tri ju s tundu ilga jāj iena pie v is tā lākā  aploka, kas a t ra dās  
uz vasa rr a i bum ai nā  jaunekļa  zemes, vīri apstājās.  Priekšējais j ā t 
nieks tā lumā,  s tāvo kalnu robotās  l īnijas fonā, ieraudzī ja vienu 
vienīgu emu. Tālskat i  tūdaļ  tika pavērst i  tai virzienā un izs t rādāts  
plāns.

Desmit jātnieku ciešā lokveida ierindā devās uz dienvidiem, 
piecpadsmit  — uz ziemeļiem. Pārē jie jā ja  tieši pretim tāla jai  kalnu 
grēdai ,  kas  iestiepās l īdzenumā kā a tvēr tas  dūres pirksti.  Bija 
iecerēts, ka putnu baram,  kas  neko nenojauta,  pēkšņi jāt iek ielen
ktam no t rim pusēm un piespiestam pie au gs ta jām  klintīm, kas 
s lējās  viņiem aizmugurē.

Karoings ,  būdams liela bara vadonis,  aizvien bija modrs  un 
t ag ad  pi rmais  nojauta  briesmas.  Putni  plūca zāli pār is  k vad rā t 
jūdžu lielā laukumā.  Daudzi  no viņiem bija Karoinga dēli, mei tas  
un mazbērni .  Zogs bija sar au t s  vai rākās  vietās. Pacēlis galvu,  
Karoings  piepeši ieraudzī ja jātnieku,  kas  v iņam klusī tēm tuvojās.  
Jā tn iekam pa pēdām nedzirdami  skrēja suns.

Tāpa t  kā visi emu, Karoings  bija ļoti ziņkār īgs.  Tā viņš ari 
būtu stāvēj is un blenzis uz jātnieku,  kamēr  tas  a t ras tos  vai rs tikai 
s imt  jardu no viņa,  ja  tai pašā mirklī  nebūtu  pamanī j i s  otru vīru 
z i rga  mugurā ,  kurš no koku paēnas  izjāja nopakaļ  p i rmajam,  bet 
tālāk,  pa kreisi no tā, vēl divus.

Karoings  nosprieda,  ka jābēg.
Viņš sas i ta  spārnus,  palēcās,  a tmeta  atpakaļ  galvu un drazas  

uz priekšu. Spārnu sas išanu,  kas nozīmēja t rauksmes  s ignālu,  iz
dzi rda citi emu, un drīz vien jau  pār is desmiti  putnu glābās  bē
got. Taču arī jātnieki z irgus  pa la ida  auļos, ielencot s t rausus  no 
visām pusēm. Un ik reizes, kad kāds  emu m ēģ inā ja  izraut ies no 
loka uz vienu vai otru pusi, v iņam vajadzēja  atkāpties.

Aizvien vairāk emu pievienojās bēgošajiem,  viņu apjukums 
kļuva aizvien lielāks, l īdz beidzot visi šie kopā saspiedušies  un 
uz vietas riņķojošie s t raus i  t ika piespiesti pie s t āvās  kl inšu s ienas  
bez jebkādām cerībām uz izglābšanos.  Daži emu mēģ ināja  uz rāp
ties uz lieliem akmens bluķiem vai drūpošās  klints,  taču  atkr i ta 
a tpakaļ .  Visus  sag rāba  panika.  Br iesmīgā sa t ra ukumā putni  lēca 
cits c i tam virsū, laizdami  darbā  asos nagus ,  ķērca un vēcināja 
spārnus .

Labāk neattēlot  to ainu, kas  a tk la ja s  pēc tam,  kad šāviens  pec



šāviena pāršķēla  dienasvidus  k lusumu u n  emu cits pēc cita s a 
bruka zemē, izveidojot lielu, nekust īgu spalvu kaudzi.  To vidū 
bija arī  pavisam vecā Kundella,  Ka ro inga  māte.

Tomēr ne visi emu padevās  bez izmisīgas cīņas.  Daudzi  v is
pār  nepadevās.  Beidzot izrāvušies no l iktenīgā loka, tie bēga ku r  
kurais.

Karoings  pats  izglābās,  bezbail īgi  izlaužoties s t arp  diviem j ā t 
niekiem. Saņēmis  pēdējos spēkus,  viņš drā zās  pa zaļo plato, kas  
p iekļāvās augsta ja i ,  k l inša inaja i  ka lnu grēdai.  Četri  jātnieki uz
saka  pakaļdzīšanos.  Divi turē ja  sa t rakotos  suņus.  Jātniekiem jau  
gandr īz  bija izdevies piespiest Karoingu pie k ād a  klints izciļņa. 
Tomēr putns  t raucās  tālāk.  Viņš  zināja,  ka no brīvības  viņu šķir 
t ikai viena jūdze;  tur v iņu droši pas lēps  mežs.

Taču Karoings  nezināja ,  kādas  l am a tas  saga tavo juš i  bal tie 
vīri. J au  iepriekš tie bija saņēmuš i  īpašu uzdevumu notvert  tieši 
šādu skais tu putnu.  Netālu priekšā parād ī j ās  žogs; šķita,  ka t a s  
skrien v iņam pretī.  Karo inga izvalbī tās  acis nepaman ī ja ,  ka cil
vēki aizķēra vienu no žoga kār tīm,  lai to paceltu. Pav ērās  e ja  
vār tu  platumā.

Karoings  izst iepa kaklu līdz pēdējai  iespējai,  rāvās  vēl s t rauj āk  
uz priekšu. Lai notiek kas  not ikdams, viņš tiks tu r  cauril

Taču, kad Karoings  sasniedza  caurumu žogā,  viņa acis pār- 
bīlī nepaguv a ievērot, ka visa zeme aiz tā ir izrakņāta .  P a t  ja  v iņš  
to būtu ievērojis, tik un tā nebūtu  spējis skrēj ienā apstāt ies,  kau t  
arī  draudēja  acīm redzam as  briesmas.  Viena pēda pilnā sparā  no
gūla uz l īdzenas  uzi rd inā tas  zemes un lapu seguma un acumirklī  
t a j ā  iegrima.  Pēc nākamā soļa Karoinga kajas  saļodzī jās ,  un cauri  
pā r segum am  viņš iegāzās  piecas pēdas  dziļā bedrē.

Tai pašā  mirkl ī  četri jātnieki  a t r a d ās  l īdzās lamatām.
Karoings  apdauzī j ies un izmisis pieplaka pie zemes un pas lēpa  

galvu spalvās ,  veltīgi cerēdams, ka  net iks pamanī ts .
Taču a tskanē ja  l īksms sauciens:
— Re, kur viņš iri Sasieniet  viņu! Sieniet!
Un Karo inga kaklā t ika uzsvies ta cilpa, t iklīdz viņš  uz acu

mirkli  pacēla galvu.  Viņš  juta,  kā kaklu sažņaudz  virve, un  m ē
ģināja  uzslieties kājā s ,  lai to nokratī tu.  Tad viens no vīriem, k am  
pietika drosmes,  nolēca bedrē pu tnam  aiz m u g u ra s  un ar ab ām  
rokām saķēra  viņu aiz spārniem.

Cieši s ag rāb t s  un iespiests šau ra jā  bedrē, Karoings  mēģ inā ja  
kārpīt ies pretī,  bet virves,  kas tūdaļ  tika savi lk tas  ap kājām, n o 
gāza  viņu zemē.

— Tas  tik ir putns! — viens no vajā tā j iem iesaucās.  — T as



j au  īsts emu karalis! Vai redzejat ,  kā viņš lēkšoja? Kas par  vare- 
nām kājām!

— Ceru,  ka viņi būs  apmier ināti ,  saņemot  š i tādu putnul  — 
otrs  noteica. — Neviena zvērnīca nevarē tu  vēlēties labāku!

AIZ T Ē R A U D A  R E Ž Ģ I E M

Plaš i  atvēr is muti,  Karoings  nožāvājās .  Tad viņš muti  aizvēra.  
Un nodomāja:  varbūt  a iz s ta igāt  l īdz pag a lmiņa galam? Sim 
t iem — nē, tūkstošiem reižu viņš bija veicis šo ceļu, un  ko gan 
citu viņš te varē ja uzsākt? Kaut  vai muša  būtu nolaidusies uz no
ka l tušā  tējas  koka — tad  viņš  izklaidētos, to ķerdams.

Karoings  graciozi  augstu  pacēla savu t r ī sp irks taino kāju.  Viņš 
nes teidzās .  Nebija vērts ļauties dabiskajai  tieksmei spert  lielus 
soļus — tad viņš pārāk ātri sasniegtu  paga lmiņa otru galu.  Viņš 
uzkāpa ar  grant i  k l ā ta jā  paugurā ,  no kre isās  puses apmeta  loku 
ap savu ūdens  bļodiņu un, tikai uz mirkli  pielicis soli, jau  sasnie
dza mērķi.

Tur viņu gaidī ja sešas pēdas augs ts  tērauda režģis.  Tējas  koks 
au g a  šeit, bet, lai cik vērīgi  raud zī j ās  Karoinga b rūnās  acis, mušu 
uz koka tās  tomēr nea t rada .

Nu ko lai dara,  jāiet  vien atpakaļ .  Karoings  nožāvājās,  un tapa  
redzam a lielā, koši  sār tā  mute.

Blakus  krā t iņā  a t skanē ja  t roksnis.  Tur dzīvoja Karoinga b rā 
lēns — Āfrikas s trauss .  Tas  plaši  savēzēja spārnus.  Karoings  tā 
nespēja  — viņam taču nemaz nebi ja spārnu vai, pareizāk sakot,  
bija, bet tik niecīgi, ka, no malas  skatoties,  tos varēja tik tikko 
pamanī t .  Pro tams ,  tos viņš nespētu  pa ī s tam savicināt.  Toties kat 
rai  viņa kājai  bija trī s pirksti,  turpre t im viņa radiniekam no Āfri
kas  — tikai divi. Turklāt  Karoinga kājai  bija papēdis.

Sasniedzis  augsto  un pamat īgo režģi,  kas  viņu aplokus atdal ī ja 
vienu no otra,  Karoings  tik stipri pas t iepa  kaklu,  ka v iņa  knābis  
izkļuva caur tērauda stieņiem.

Ot rs  s trauss ,  pēdējo reizi savēcināj is spārnus ,  izdar ī ja tāpat ,  un 
viņi pi lnīgā k lusumā vai rākas  sekundes  berzēja knābjus  vienu 
pret  otru.

Karoinga aplociņa ot rā pusē šai nelielajā Zooloģiskajā dārzā  
dzīvoja vēl viens viņa brāli s — kazuārs.  Kazuāra  aplokā bija 
vai rāk  koku, jo v iņam  ļoti pa t ika  ēna un vēsums,  turpre t im Karo- 
ingam pat ika  saule. Mirdzošais,  pērļaini  melnais  apspa lvojums un



ar ka rpām  klāta sekstl te atbi lda kazuara  cienīgajam iz turē šanas  
veidam. Viņš dzīvoja savrup,  ne jaukdamies  citu dar īšanās .

Karoings  vēlreiz uz t ra usās  paugurā ,  kas  a t ra dās  viņa aplociņā.  
Nokāpa^ lejā. Apstājās ,  lai padzer tos  no silītes, — iebāza knābi  
svaigajā  ūdenī,  tad a tmeta galvu atpakaļ ,  lai ūdens  lēni ieplūstu 
rīklē.

To darot,  viņa domas nevi ļus aizklīda pie tā lās  pagā tnes  die
nām — pie ainām, kas  ar  laiku bija izbalējušas,  lai gan  smeldzīgā 
līksme, kas  nāca līdzi š īm a tmiņām,  bija dzīva t āp at  kā senāk.  
Atmiņas  apmigloja  Karoinga apziņu kā degoša  eikalipta dūmu 
smarža ,  kas  līdzīgi gaišzi lai  spirālei  vi jas uz augšu  un vienlaikus 
ir kodīga un salda,  un smaržīga ,  un  iespiežas nās īs  un a t m i ņ ā . . .

Kur gan šobrīd a t rodas  visi viņa draugi  no bara? Un visi v iņa 
neskai tāmie bērni? . . .  Tie bija sen pagājuš i  laiki un sen p a g ā 
jusi dzīve! Dzīve, pilna briesmu un pārmaiņu,  un negaidī tu  
veiksmju.  Meži,  paugurotie l īdzenumi un kalni — viss, viss a tmiņā  
pam az ām  izbālēja un zuda . . .

Karoings  pacēla galvu,  pagr ieza to uz vienu pusi, tad  uz otru,  
izstiepa garo,  ar iezilganu ādu klāto kaklu.  Vārt iņi  aploka viņā 
galā atvērās.  Ienāca cilvēks ar spaini  un lielu slotu rokās.  Galvā  
v iņam bija apbružāta  salmenīca .  No spaiņa  cilvēks izlēja šķidru 
auzu tumi. Tad a izgāja  uz  aploka otru galu un sāka  slaucīt,  skaļi  
svi lpodams.

Sargs  bija lāga  vīrs, un  Karoings  no viņa nebaidī jās .  Ar ap a 
ļajiem, dziļaj iem ausu caurumiem,  ko sedza īsas,  melnas  spalvi 
ņas,  kas  spurojās  gluži  k ā  apcirptie mat i uz gaiši  zilā kakla,  
Karoings  vērīgi ieklaus ījās  apkār tē jos  t rokšņos.

Pēkšņi  Karoinga acis pamanī ja  kādu nepazīs tamu priekšmetu.  
Kaut  ko spilgti  sarkanu.  Tas  a t r a d ās  viņpus  aploka,  tur,  kur 
s ta igāj a  apmeklētāji .

Karoings  sa ju ta  nepā rv ar am u ziņkāri.  Viņam  jādabū  zināt ,  
kas  tas īsti ir! Mīklainais  priekšmets sakustējās ,  sāka  lēkāt 
gaisā . . .

Karoings  paspē ra  soli uz  priekšu. Tai pašā mirklī  viņa apziņā 
kaut  kas  brīdinoši  ietrīsējās,  kā neska idras  a tmiņas  par  to, kā reiz 
šāda  neapvaldī ta  ziņkāre bija pazudinājus i  daudzus  v iņa cilts
brāļus.

Sarkana is  priekšmets raus t ī jā s  augšup,  lejup, u n  Karoings  
i lgāk nespēja  nociesties. Sat raukum ā zibošām acīm un kaklu 
izstiepis, viņš noskrē ja  no uzkalniņa .

Aiz nožogojuma s tāvēja  sieviete un divas m a z a s  mei tenītes.  
Tām  bija ga r a s  bizes; sievietei ap pleciem apl ikts kažokādas  ap



metnis,  rokās uzrocis. Viena no mei tenēm turē ja  sa rk anu gaisa  b a 
lonu. Karoings  uzlika galvu uz žoga un nenola ida acu no balona.  
Bērni tapa  ļoti līksmi.

— Mammu,  paskaties,  — mazākā mei tene iesaucās,  — viņš pie
nāca  klāt, lai ar mums parunātos .

— Cik viņam skais tas  acis! — jūsmoja  otra,  tā, kas turēja 
balonu.  — Tās  ir tik brūnas  un mirdzošas  — gluži kā ī s ta tēj 
kanna!

Māte  sāka  smieties. Viena mei tene pārme ta  pāri režģim dzel 
tenu ābolu, ot ra — ledenes un cepumus..  Karoings  tūdaļ  pa t  nolie
cās, apēda cepumus,  ledenēm nepieskārās ,  bet, pi rms norit  ābolu, 
ar  knābi to sad rupināja  gabaliņos.  Kādreiz viņš nebi ja bijis tik 
izvēlīgs un bez apdom āšanās  būtu apēdis visu, ko viņam p a 
sniegtu,  taču bezrūpīgā  dzīve bija viņu padarī jus i  izlepušu un 
kaprīzu.

Mei tenes  a izgāja,  a i znesdam as sev līdzi sarkano balonu. Ie ra
dās  citi apmeklētāji .  Tie nāca gan bariņos,  g an  pa vienam. Viņi 
aps tā jā s ,  pārmija  dažus  vārdus,  smējās ,  uzdeva cits ci tam j a u t ā 
jum us  un svieda pāri režģim ga rd us  kumosiņus.

Tā tas  vilkās cauru  dienu, līdz Karoings  bija gluži pagur is .  
Visi šie cilvēki tik ļoti l īdzinājās  cits citam! Jau  veselus desmit 
mēnešus  Karoings  ik d ienas  blenza uz viņiem, bet tie — uz viņu.

Beidzot zvans! Cilvēki tai pašā mirklī  a izmirsa par  putniem 
un zvēriem un s teidzās drīzāk pamest  Zooloģisko dārzu;  vieni 
a izbrauca  karietēs,  citi devās prom jāšus.

Saulei  norietot,  koki k ļuva tumši,  vienīgi to galotnēs  kvēloja 
rieta blāzma.  P ā r  Karoinga aploku izstiepās ga r a s  ēnas no stiepļu 
pinuma.  Iezi lganajā  dūmakā  tik tikko jaušami  iezīmējās pārējo 
krā t iņu un aploku aprises.

Karoings  notupās  uz gara jām,  kai la jām kājām, lai viņa sm a
gais  augum s  varētu atpūsties  uz zemes.

Nolaidās  nakts,  un  a tm iņas  — gan  skumjas ,  g an  liegas, gan 
tuvas  un sirdi plosošas  — drūzmējās  ap Karoingu.  Daždaž ādas  un 
jucekl īgas  pagā jušo  gadu a inas  gūzmojās  viņa apziņā:  lielas, 
s m ag as  emu kājas  skrien pa plašu l īdzenumu;  Vorrija,  vēss ūdens,  
kurā  tie bija peldējušies,  l īdz sāka kra tī t  drebuļi;  kaut iņi  ar  s ān 
cenšiem un vi lt īgaj iem dingo; vecais Berainuls;  vīģes koki, zāle, 
saule,  kas svi lina muguru;  pērkons  u n  sapluinī ti  mākoņi ; nepacie
t īgu putnēnu saimes,  Kundella;  briesmīgais ienaidnieks klijāns;  
z i rga  pakavu dipoņa;  dejojoši melni augumi,  bumbulis,  dar ināt s  
no spalvām; atkal  pakavu dipoņa; šausinonīgu,  st indzinošu baiļu 
sajū ta ,  kad lapas  zem kājām aizslīd un tu kaut  kur g ā z i e s . . .

Pelēkzilie plaksti  lēnīt iņām aizvērās,  lai acis varētu a tp ūs 
ties . . .  Karoings  gulēja.



ATKAL V A D O N I S

Bija vēl_ ļoti agrs,  tik tikko svīda gaisma.  Aiz aploka žoga 
a tskanēja  kads  troksnis.  Ne pa ra s ts  t roksnis.  Liela, dzeltena kravas  
m aš īna  aps tā jā s  viņpus  režģa.  No tās  izlēca vai rāki  cilvēki ar  v i r
vēm rokās.  Viņi atvēra Karoinga aploka vār tus.  Vārt i  un ar ī  zeme 
vēl bija va lga  no rasas ,  kas  spulgoja  r ī t ausm as  sār ta jos  staros.

Ja  kopā ar  atnācēj iem nea t ra s tos  pazīs t ama is  sargs,  Karoings  
la ikam stipri izbītos. Viņš  jau  arī  t āp a t  k ļuva t ramīgs .  S a rg s  viņu 
pasauca,  tad  iesvilpās.  Karoings  skra id ī ja  pa aploku no viena gala  
uz otru. Vīri pienāca v iņam tuvāk, un  s a r g am  beidzot izdevās 
viņu no mug urpus es  satver t  aiz spārniem.

Otru reizi mūžā  virve apvijās  ap Karoinga  kaklu,  tā apņēma 
ar ī  v iņa kājas ,  tās  cieši sasienot.

— Nu, nu,  nebaidies,  veco zēni
Karoings  dzi rdēja sa r g a  mierinošo balsi,  tās  toni — vārdi  

viņam,  protams, neko neizteica.
—■ Nebaidies,  veco zēn! Mēs tev nedar īs im pāri.  Tu gluži 

vienkārši  brauksi  uz citu zvērnīcu. Runā,  ka tu esot pārāk skaists 
mūsu dārzam.  Tagad  tev būšot  jādzīvo lielā pilsētā.

— Un par  tevi a izmaksās  b rangu  naudu!  — piebilda viens no 
vīriem.

Brīdi vēlāk Karoings  jau  s tāvēja  mašīnā ,  va ļē jā  kravas  kas tē 
ar  ļoti augst iem bo'rtiern. Virves tika a t r a is ī tas  un  noņemtas .

Maš īna  ātri t raucās  pa gran tē tu  ceļu. Pa  bortu s p ra u g ām  Ka
roings  redzēja  šalcošus  eikaliptu mežus,  kas  s tiepās  abpus  ceļam, 
un pelēku putekļu mākoņus,  ko  sacēla kravas  mašīna.

Kas ar  viņu notiek? Karoingu nomāca un biedēja neziņa.  Tik 
ilgi viņš bija dzīvojis mazas ,  k lusas  p il sēt iņas zvērnīcā,  kur dien
dienā jāredz  un j ā d a r a  gand r īz  viens un tas pats,  ka  šī pēkšņā 
pā rma iņa  viņu ārkār t īg i  sa t rauca.  Nav  svarīgi ,  kas  viņu s a 
gaida.  Viņš  grib a tpakaļ  aiz Zooloģiskā dārza  stiepļu režģa! Tiesa, 
tur ir garlaicīgi ,  toties mierīgi.

Uzausa  rīts.  Meži pal ika a izmugurē ,  pavērās  plaši  l īdzenumi,  
kas tālu pamalē  pā r g ā j a  zemos, kokiem apaugušos  pauguros .  Bet 
pie paša  horizonta šī paugur u  vi rkne Ka roingam valgā  gaisa m ig 
la inaj ā  dūmakā šķita pelēkzaļa.  Tur vēl bija drēgns  u n  auksts.  
Bet šeit slīpie saules  s tari  jau  pakāpeniski  lauzās  cauri  eikaliptu 
kuplaj iem vainagiem un apspīdēja to apaļās ,  drebošās  lapas,  tik 
spožas un  ze l ta inas tumšo koku puduru,  iezi lgano s tumbru un 
zaru fonā.

Gar  ceļu jūdzi  platā joslā auga zāle, l īdzena un īsa;  tā tik tikko 
pacēlās  virs zemes. Līdz tuvāka ja i  pilsētai bija tālu.  Karoingu bie



dēja  vientulība. Ak, cik labprā t  viņš atkal  a t ras tos  aiz tērauda 
režģa  ar g a r a j ā m  un auks ta jām  stieplēm visapkārt!

Maš īna  rāva  Karoingu aizvien tālāk.  Viņš pagr ieza galvu un 
sāka  lūkoties uz priekšu. Pēkšņi  viņa asa is  skatiens pamanī ja  
kaut  ko tādu,  no kā v iņa  s irds  sāka  dauzīt ies vēl st raujāk.

Mazu gaba l iņu priekšā mašīnai  gar  tukšo grantē to  ceļu skrēja 
neliels bar iņš  emu. Kravas  mašīna  tam s trauji  tuvojās.  Izstieptiem 
kakl iem putni milzu soļiem divās r indās  skrēja abpus  ceļam.

Karoings  nenolaida acu no tiem. Viņš jau  neskaidr i  saklaus īja 
emu smago  soļu dunu. Vēl pēc brī t iņa v iņam šķita, ka dzird 
spārnu vēzienus, kas ci lājās  skrējiena ritmā.

Karoings  skatī jās  un skat ījās,  un ar kat ru  mirkli  viņa s a t r a u 
kums auga  augumā.  Kādas  ju toņas  visa šī a ina viņā bija pamodi 
nājusi! Viņš  jau  redzēja sevi pārējo emu vidū, viņš gribēja skriet 
kopā ar  tiem! Taču viņš bija gūsteknis,  kas  ieslēgts mašīnā .  Katrs 
Karoinga nervs,  ka trs  muskul is  t iecās pretī  brīvībai.  Viņa acis 
drudžaini  spīdēja.

Maš īna  jau  bija gandr īz  panākusi  baru.  Taču ga rām  tam 
netika.

Šoferim nokas nebūtu  bijis pretim a t s t ā t  putnus  aiz mug uras ,  
taču likās, ka emu nepavisam neba idās  no mašīnas ,  viņiem pat 
pat ika spēlēt  pakaļdzīšanos .  Viņiem pat ika parādī t  savu izturību 
un  māku tik ātri skriet.  Viņi pat  nebaidī jās  skriet taisni pa priekšu 
mašīnai .  Jūdze  sekoja jūdzei,  taču putni  tur pi nā ja  savu rotaļu.

Ka roingam kļuva pavisam savādi  ap sirdi. Sas lēj is  kakla spal 
vas,  viņš  sāka  skaļi  sist  spārnus.  Aizvien skaļāk  un skaļāk.  K a
roings  pacēla vienu kāju,  t ad  otru, m īņājās  uz vietas,  līdz beidzot 
sāka  dejot niecīgajā laukumiņā.  Spēriens aiz spēr iena dunēja uz 
k ra vas  kastes  koka grīdas.

Kāds  emu cauri  motora t roksnim bija sadzi rdēj is  sava cil ts
brā ļa  spārnu s išanu.  Tūdaļ  pat  Ka roings  izdzi rda atbi ldes plīk
šķus.  Nu jau  viņš vai rs  tik tikko valdī jās.

Ceļš kļuva nelāgs ,  nelīdzens,  un abi vīri, kas  sēdēja kabīnē, 
t apa  nemier īgi  — viņus biedēja putna  iz turēšanās  tur,  augšā .  
Cilvēki pa  lodziņu vēroja Karoinga dīvaino uzbudinājumu.

— Varbū t  labāk apturēs im mašīnu? — šoferis ievaicājās.
— Sitiem putniem mēs g a r ā m  netiksim.

— Palielini  āt rumu!
— Ātrāk vai rs  nevar!
Sai mirkli  not ika kaut  kas liktenīgs.
Viens no putniem ar kau t  ko a tg ād in ā ja  Ka ro ingam  viņa seno 

draudzeni  Vorriju.  Tas  izrāvās  no skrejošo emu kopīgā pulka un 
t r aucās  taisni pa priekšu mašīnai .  Acumirkl is  — un viņš  bija izlē
cis uz ceļa. Kl iegdams un lādēdamies  šoferis s te igšus  grieza stūri,



lai apbrauktu  mi lzīgo putnu,  taču bija to dar īj is  pārlieku s trauj i  — 
m aš īna  gandr īz  vai noskrē ja  no ceļa. Viņš rāva  stūri  atpakaļ ,  un 
kravas  mašīna  ietriecās ceļa ot rā malā izraktā dziļā grāvī.

Bremzes griezīgi  iekaucās,  mašīna  apsviedās  uz sāniem,  bet 
divi riteņi t rakā  ā t ru m ā vēl tu rp ināj a  gr iešanos  gaisā.

Abus vī rus  trieciens iesvieda tieši krūmos.  Sakopoj is  visus spē
kus, Karoings  mirkli  lidoja, tad smagi  nokri ta uz astes.

Noskrēj is  vēl s imt j a rd us  ga r  ceļu, emu bars  aps tā jā s  un a t ska 
tījās.

Karoings  uzs lējās  kājās.  Savu mūžu viņš nebi ja tā lidojis! 
Koki, debesis,  l īdzenums — viss zvalst ī jās  acu priekšā. Zemē viņš 
ieraudzī ja no maš īnas  izkritušos cilvēkus. Apgāzusies  kravas  m a 
š īna izskat ījās  pēc kaut  kāda briesmoņa.  Karoings  pacēla vienu 
kāju,  pēc t a m  otru. Nudien viņš ir dzīvs un vesels! Sāpēja  ap d a u 
zītā aste. Viņam likās, ka iekšās kvēlo. Zeme visapkār t  bija kā sē 
tiņ nosēta ar  v iņa spalvām.  Bet tad  Karoings  a tg uvās  un netālu 
no ceļa ieraudzīja emu, kuri s tāvēja  a tvēr tām mutēm un izbrīnā 
vēroja notiekošo.

Karoings  augs tu  palēcās,  metās  uz priekšu un sāka  skriet.  Viņš 
izdrāzās  cauri  baram,  pagr iezās  nos t  no ceļa un joņoja pāri  l īdze
numam, a izraut ībā  v iņam sekoja piecpadsmit  vislielākie emu.

Viss vienos zilumos, m aš īnas  šoferis uzs lē jās  sēdus un p ā r 
steigts par audzī j ās  apkārt .  Tad pal īdzēja piecelties sav am  ceļa
biedram.  Pieres  berzēdami , viņi skumīgi  noskat ī jās  pakaļ  šaura ja i ,  
pelēkajai  josliņai,  kas  ātri  a t tā l inā jā s  un kļuva aizvien sīkāka un 
sīkāka saules  apspīdēto dz in tarkrāsas  kalnu fonā.

Bet l īksmais Karoings  j au  pēc ī sa brīža skrē ja  t ikpat  ātri kā 
senāk.

Viņš  atkal  ju tās  pilnīgi laimīgs  — jau ot ro reizi mūžā! Ne 
kat ra m  pu tnam  lemts piedzīvot tādu laimi. Viņš  ne visai skaidri  
aptvēra,  kas īsti notiek, taču kāda iekšēja balss  lika v iņam ticēt 
saviem spēkiem un norādī ja  ī sto ceļu uz brīvību. Viņa muskuļ i 
bija kļuvuši gļēvi, tomēr pietiekami spēcīgi tik nei lgam skrējie
nam.  Viņu vairs  nebiedēja krūmi,  un  viņam vai rs  negr ibējās  tikt 
atpakaļ  aiz tērauda  režģiem!

Tieši šai izšķi rošajā bēgšanas  brīdī  putni no j au na atzina Ka
roingu par  savu vadoni.

Seno dienu neprā t īgā  l īksme pildīja visu Karoinga būtni.
Viņš  skaļi  sita spārnus,  ri ja gaisu,  kas  t raucās  v iņam pretī,  un  

k lausī jās,  kā tas  šalc viņa izspūruša jās  spalvās.
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