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MARGARITA JURSENĀRA, 
ļranču rakstniece

KĀ IZGLĀBĀS VANG FU

Vecais gleznotājs Vang Fu kopā ar savu mācekli 
Lengu klīda pa Maņu valsts ceļiem, llaņu dinastija tolaik valdīja 
vecaja Ķīnā.

Neviens labāk par Vang Fu neprata uzgleznot kalnus 110 mig
las izpeldam, spāres pa ezervirsu lidināmies un varenos Klusā 
okeāna viļņus krastā nākam.

Mēdza teikt, ka viņa gleznotās svēto bildes uz vietas iežēlinot 
akmeņus. Ja viņš uzgleznoja zirgu, tam vienmēr vajadzēja būt 
piesietam pie mieta vai tikt pavada turētam, citādi zirgs lēkšiem 
mestos laukā no gleznas, lai nekad vairs neatgrieztos. Zagļi bijās 
ielauzties pie ļaudīm, kam Vang Fu uzgleznoja sargsuni.

Vang Fu būtu bagāts, ja viņam dāvināt nepaticis labāk kā pār
dot. Viņš atdeva savas gleznas tiem, kas no tiesas prata tās no
vērtēt, vai arī iemainīja pret drusciņu ēdamā. Neko mākslinieks 
neturēja dārgāku par savām otām, zīda vai rīsa papīra ruļļiem 
un mazām tušas plāksnītēm dažādās krāsās, kuras viņš mēdza 
saberzt pret akmeni, lai pulveri pēcāk sajauktu ar lāsi ūdens.

Lengs par mācīšanu pateikdamies, aprūpēja mākslinieku, kā 
vien māceklis var savu meistaru aprūpēt. Viņš ubagoja rīsus, kad 
viņiem nebija ne graša sudraba; kad ļautiņi izrādījās skopi un 
neko nedeva —  viņš zaga. Vakaros māceklis masēja vecā vīra 
apgurušās kājas, bet no rīta cēlās pašā agrumā, lai apstaigātu 
apkārtni un paraudzītos pēc kāda jaukāka dabasskata, kuru meis
taram tiklos uzgleznot.

Kādu vakaru, saulei rietot, viņi sasniedza galvaspilsētas no
mali, un Lengs uzmeklēja mājvietu, kur Vang Fu varētu pārlaist 
nakti. Vecais vīrs ietinās skrandās, un Lengs nogūlās tam līdzās, 
lai viņu sildītu, jo pavasaris bija tikko sācies un zeme vēl neat
kususi.

Ļengani mājvietas netīrība sagādāja ciešanas, bet sirmgal
vis sajūsminājās par drebošajām ēnām, ko vājā lampa meta uz 
sienām, tāpat kā par dīvainajiem zīmējumiem nokvēpušajos gries
tos.



Saulei lecot, smagi soļi un barbaru mēlē izkliegtas pavēles 
dimdināja gaiteņus. Lengs sāka drebēt, atminēdamies plāceni, 
ko vakar bija nozadzis meistara maltītei. Viņš nešaubījās, ka tur 
nāk viņu arestēt, bet tanī pašā laikā uztraucās vienīgi par to, 
kas tagad palīdzēs sirmgalvim pāriet pār upes braslu.

Kareivji ienāca ar lukturiem. Gaisma, sūcoties caur daudzkrā
saini vaskoto papīru, atspulgoja viņu sejās sarkana, dzeltena un 
zila. Viņi piesarka līdzīgi saniknotiem zvēriem, un viņu loku stieg
ras trīsoja kliedzieniem līdzi. Viens no viņiem rupji sagrāba aiz 
skausta Vang Fu, kurš nevarēja vien beigt apbrīnot kareivju 
izšūtos mēteļus.

Mācekļa atbalstīts, Vang Fu grīļodamies sekoja kareivjiem 
nezināmā virzienā. Garāmgājēji drūzmējās ap viņiem un ņirgājās 
par tiem kā par zagļiem, kurus droši vien veda uz soda vietu. Lai 
ko Vang Fu vaicātu, kareivji par atbildi tikai savilka atbaidošus 
viepļus. Vecā vīra sasietās rokas smeldza, un Lengs žēli nolūko
jās sava skolotāja smaidā — šajās nedzirdamajās raudās.

Viņi nonāca pie pašas valdnieka pils, kuras violetie mūri arī 
gaišā dienā meta stērbeļainas un krēslainas ēnas. Kareivji veda 
Vang Fu cauri apaļām un stūrainām zālēm, kuras simbolizēja 
gadalaikus, varenākās virsotnes, Sauli un Mēnesi, ilggadību un 
Visuspēcību. Durvis vērās pašas no sevis, izspēlēdamas katras 
savu noti —  tās virinot, varēja noklausīties visu gammu, ja šķēr
soja pili no rītiem uz vakariem.

Beigās bija tāds varens klusums, ka tik tikko pietika drosmes 
elpot; kads vergs atvilka aizkaru '—  un nelielā ļaužu grupa ienāca 
zālē, kur uz troņa sēdēja Debesu Dēls.

Tā bija milzu istaba, kuras griestus balstīja tikai resni zila 
akmens pīlāri. Visapkārt pletās plaukstoši dārzi, kur ik zieds un 
krūms bija retums un nāca no tālām zemēm aiz okeāna. Taču ziedi 
nesmaržoja aiz bailēm iztraucēt Debesu Pūķa pārdomas ar savām 
smaržām. Milzīga siena nošķīra dārzu no pārējās pasaules, lai 
vējš, nācis caur nabago kvartāliem un pāri kauju laukiem, neuz
drīkstētos aizskart valdnieka piedurkni.

Debesu Saimnieks sēdēja tronī no dārga akmens, un viņa 
rokas šķita sažuvušas kā vecim, kaut viņam bija tikko divdesmit 
gadu. Tā kā valdnieks nebija radis pacelt balsi, kolonnu pakājē 
stāvošie galminieki klausījās abām ausīm, lai uztvertu katru no 
viņa lūpām nākušo vārdiņu.

—  Debesu Pūķi, —  sacīja Vang Fu, nokritis valdniekam pie 
kājām, —  es esmu vecs, es esmu nabags, es esmu vājš. Tu Jīdzi- 
nies vasarai, es esmu ziemai līdzīgs. Tev ir Desmittūkstoš Dzīvju, 
man ir tikai viena —  un tā pati drīz beigsies. Ko es esmu no
ziedzies? Manas rokas tev nav neko nodarījušas, bet ir sasietas.



—  Tu man vaicā, ko esi nodarījis, Vang Fu? —  sacīja vald
nieks. Viņa balss bija tik maiga, ka gribējās raudāt, to dzirdot. 
Viņš pacēla labo roku, kuru akmeņu atspulgi darīja zaļu kā zem
ūdens augu, un Vang Fu, apbrīnodams viņa smalkos, garos pirk
stus, centās atsaukt atmiņā, vai tikai nav nogrēkojies, uzglezno
dams valdniekam vai kādam no viņa tuviniekiem viduvēju por
tretu, un tādējādi pelnījis nāvi. Bet tas nešķita ticami, jo  V angFu 
maz un reti apmeklēja valdnieka galmu, viņu vairāk vilināja 
zemnieku būdiņas vai pilsētas krastmalu krodziņi, kur ķildojās 
nastu nesēji.

— Tu vaicā, ko esi man nodarījis, vecais Vang Fu? —  atsāka 
Patvaldnieks, pagriezis vāro kaklu pret veco vīru, kas klausījās 
viņā. — Tūlīt es tev to pateikšu. Mans tēvs sakrāja veselu tavu 
gleznu kolekciju savas pils mantu krātuvē, un es, vecais Vang Fu, 
tiku audzināts šajās zālēs, no kurām man neatļāva iziet aiz bai
lēm, ka nelaimīgo izskats varētu satraukt manu garu un sarūg
tināt manu sirdi. Nevienam, izņemot dažus vecus kalpotājus, kas 
rādījās manā tuvumā pēc iespējas retāk, nebija atļauts pārkāpt 
pār manu slieksni —  lai šo nācēju ēnas nevarētu mani aizsniegt. 
Naktīs, nevarēdams aizmigt, es pētīju tavas gleznas — veselus 
desmit gadus lūkojos tajās ik nakti. Pa dienu, sēžot uz paklāja, 
kura zīmējumus zināju no galvas, ar rokām atspiedies uz zīdā 
tērptajiem ceļiem, gara acīm skatīju pasauli ar Haņu valsti 
pa vidu —  tādu kā vienmuļu līdzenumu, tukšu plaukstu, piecu 
upju dziļajām rievām izvagotu. Un visapkārt jūru, kurā dzimst 
briesmoņi, un kalnus — debesu balstus. Tie bija tavi zīmējumi, 
kas man palīdzēja visu to iedomāties. Sešpadsmit gadu vecumā 
es redzēju atveramies durvis, kas mani šķīra no pasaules; no
kāpu pils terasē palūkoties mākoņos, taču tie nelikās tik skaisti 
kā tavās miglas bildēs. Es pavēlēju atgādāt nestuves; pa ceļiem, 
kur nebiju domājis redzēt dubļus un grambas, apceļoju visas 
valsts nomales, nekur neredzēdams tavus dārzus ar puķēm līdzī
gām sievietēm un tavus antilopēm un putniem pilnos mežus. 
Oļaino liedagu dēļ man nepatika okeāni, necilie ciematiņi trau
cēja vērot skaistos rīsa sējumus, manu kareivju rupjie smiekli 
rava sirdi no krūtīm laukā. Tu man meloji, Vang Fu, vecais 
blēdi, — Haņu valsts nav visskaistākā valsts zemes virsū un es 
neesmu valdnieku Valdnieks. Vienīgā valsts, kuru būtu vērts pār
valdīt, ir tevis pārvaldītā, vecais Vang, ar Tūkstoš Līniju ceļiem 
un Desmittūkstoš krāsām. Tu viens pats pārvaldi laukus, ko klāj 
nekustošs sniegs, un pļavas, kur ziedi nekad nenovītīs. Tāpēc, 
vecais Vang Fu, es gudroju tev sodu, jo tavu gleznojumu dēļ 
esmu sācis nicināt to, kas man pieder, un iekārot to, kas man 
nekad nepiederēs. Lai tevi ieslodzītu vienīgajā cietumā, no kura



tev neizrauties, nolēmu tev izdedzināt acis, jo tās ir kā divas 
noburtas durvis, kurām atveroties tu tiec savā valstībā. Un, tā 
kā tavas rokas ir divi ceļi ar desmit atzariem, kas ved uz tavas 
valsts sirdi, es nolēmu likt nocirst tev rokas. Vai tu mani sa
prati, vecais Vang Fu?

Sos vārdus dzirdot, māceklis Lengs izrāva aiz jostas aiz
bāzto dunci un metās valdniekam virsū. Divi sargi viņu sagrāba. 
Debesu Dēls pasmaidīja un ar nopūtu piebilda:

— Es tevi ienīstu arī par to, vecais Vang Fu, ka tevi tā mīl. 
Nogaliniet šo klaidoni!

Lengs atkāpās, lai viņa asinis nenotraipītu meistara ģērbu. 
Bende viņam nocirta galvu ar vienu vienīgu zobena cirtienu. 
Kalpi aiznesa mirstīgās atliekas, bet noskumušais Vang Fu lūko
jās uz skaisto, sarkano traipu, ko viņa mācekļa asinis bija atstā
jušas uz zaļā akmens klona.

Valdnieks deva zīmi diviem vergiem noslaucīt Vang Fu acis.
— Klausies, vecais Vang Fu, — sacīja Patvaldnieks, — no

slauki asaras —  tagad nav īstais laiks raudāt. Manā gleznu krā
tuvē ir kāda tava glezna, kas attēlo kalnus, upes grīvu un 
jūru, brīnišķīga glezna —  atspulgi, kā spoguļojoties lodes vir
smā, tur atkārto cits citu, līdz aizēno pašus priekšmetus. Bet glezna 
ir nepabeigta, Vang Fu, un es gribu, lai tu veltītu tai vēl atlikušās 
stundas un pabeigtu to, kamēr tev pieder tava acu gaisma. Tādi 
ir mani nodomi, vecais Vang Fu, un es varu tevi piespiest man 
paklausīt. Ja tu atteiksies, pirms, tavas sodīšanas es likšu sade
dzināt visus tavus darbus — un tu būsi kā tēvs, kas redz visu 
savu pēcnācēju bojāeju.

Patvaldnieks deva zīmi, pakustinot mazo pirkstiņu, un divi 
vergi pazemīgi atnesa nepabeigto gleznu, kur Vang Fu bija uz
zīmējis juras un debesu kontūras. Vang Fu noslaucīja asaras un 
pasmaidīja, jo šis mazais uzmetums viņam atgādināja jaunību. 
Izvēlējies vienu no kalpotāja piedāvātajām otām, gleznotājs sāka 
noklāt platiem, ziliem triepieniem nepabeigto jūru. Vergs, kas, 
tupēdams pie meistara kājām, berza krāsas, darīja to visai nemā
kulīgi, tādēļ Vang Fu jo vairāk nožēloja sava mācekļa Lenga 
bēdīgo likteni.

Vang Fu ar rožainu krāsu ieēnoja malu mākonim, kas zvilnēja 
kalna galā. Pēc tam uzbūra sīkus vilnīšus uz ūdens, kas vēl pa
dziļināja caurspīdīgo dzidrumu. Tikmēr zaļā nefrīta grīda p a- 
t i e š ā m  metās slapja, bet Vang Fu, iedziļinājies savā glezno
jumā, nemaz nepamanīja, ka strādā, stāvēdams līdz ceļiem ūdenī.

Arī trauslā laiviņa pēc meistara varenajiem otas triepieniem 
jau aizņēma visu zīda rituļa priekšplānu. No attāluma varēja sa
klausīt airu troksni, tiem ceļoties un grimstot, — tas tuvojas ka



spārnu vēzieni. Pieņemdamies spēkā, troksnis piepildīja zāli 
līdz malām un pēc tam apklusa, tikai nekustīgas ūdens lāsītes 
trīsu|oja airu galos. Jau sen bija atdzisusi Vang Fu acīm pare
dzētā nokaitētā dzelzs bendes pavardā. Galminieki stāvēja ūdenī 
līdz kaklam un, neuzdrīkstēdamies pārkāpt etiķeti, staipījās uz 
pirkstgaliem. Beigu beigās valdnieka pils bija ūdens pilna. Pāri 
klājās klusums —  tik dziļš, ka varēja dzirdēt asaras pilam ūdenī.

Tas bija Lengs. Māceklim mugurā plandījās viņa vecais ikdie
nas ģērbs un labās rokas piedurkne vēl bija ieplīsusi —  pēc ka
reivju iebrukuma plīsumu neiznāca laika aizšūt. Ap kaklu viņš 
nēsāja savādu sarkanu šalli.

Vang Fu, nemitēdamies gleznot, klusītēm sacīja:
— Domāju, ka esi pagalam.
— Vai tad es varēju nomirt, —  Lengs pazemīgi sacīja, —  ka

mēr jūs esat dzīvs?
Un viņš palīdzēja Meistaram iekāpt laivā. Zaļā akmens griesti 

meta atspulgus ūdenī, un Lengs likās kuģojam pa lielas alas 
iekšieni.

Nogrimušo galminieku bizes peldēja pa ūdens virsu kā čūs
kas, bet valdnieku Valdnieka galva rēgojās virspusē kā lotoss.

—  Vai redzi, skolniek, —  Vang Fu skumīgi sacīja, —  nelai
mīgajiem būs beigas, ja vien viņi nav jau aizgājuši bojā. Es 
nešaubos, ka jūrā pietiks ūdens, lai noslīcinātu pašu varenāko 
Valdnieku. Ko iesāksim?



—  Nebēdājies, Meistar, —  māceklis norūca, —  drīz vien viņi 
atjēgsies uz sauszemes un neatminēsies pat piedurknes samērcē
juši.Vienīgi Valdniekam sirdī paliks kāds nieks rūgtuma no jūras 
ūdens. Sie ļaudis nav radīti, lai nogrimtu mākslas darbā pa
visam.

Un viņš piebilda:
— Jūra ir tik skaista, ceļavējš labs, jūrasputni ligzdo. Brau

cam, Meistar, uz tālo zemi —  tur, aiz ūdeņiem.
— Braucam, —  sacīja vecais mākslinieks.
Vang Fu novietojās pie stūres, Lengs sēdās pie airiem. Airu 

šļaksti, asi un ritmiski kā sirdspuksti, atkal piepildīja zāli.
Ūdenslīmenis nemanāmi kritās, zaļās kolonnas atkal tapa 

redzamas. Drīz vien tikai retas peļķītes mirgoja zaļā akmens 
grīdas padziļinājumos. Galminieku ģērbi izrādījās sausi, vienīgi 
Valdnieka mēteļa krokās vēl bija palikušas dažas pārslas no 
jūras putām.

Atritinātais un Vang Fu pamestais zīds vēl bija redzams pie 
sienas. Ar laivu, kas aizņēma visu gleznojuma priekšplānu. Tā 
lēnītēm attālinājās, atstājot aiz sevis šauru sliedi, kas nekustī
gajā ūdens virsmā tūdaļ pat saslēdzās ciet.

Abu laivā sēdētāju sejas pantus vairs nebija iespējams saska
tīt. Vienīgi Lenga sarkanā šalle un Vang Fu bārda vēl plivinājās 
vējā.

Sirdspukstiem līdzīgie airu šļaksti kļuva aizvien vājāki, līdz 
apklusa pavisam un izgaisa tālumā. Valdnieks —  uz priekšu 
saliecies, ar delnu virs acīm —  vēroja attālinošos laivu, kur Vang 
Fu vairs bija tikai netverams krāsas traips bālganajā dūmakā. 
Sacēlās zelta tvaiki un nolaidās pār jūru. Galu galā laiva nozuda 
aiz klintīm jūras plašumā, laivas sliede tuksnesīgajos ūdeņos iz
dzisa, un gleznotājs Vang Fu ar savu mācekli Lengu nozuda uz 
visiem laikiem šajā zilganajā nefrīta jūrā, ko bija gribējis uz
gleznot.



DZANNl RODĀRI, 
itāļu rakstnieks

NAKTIS SPI LA MB ER TO

Spilamberto dzīvoja veterinārs, vārdā Otāvio, urs 
viņam bija paradums gulēt ar vienu aci vaļā. Jūs jautāsit, kāpēc? 
Tam bija vairāki iemesli: pirmkārt —  zagļi, otrkārt —  sieva, 
treškārt — bērni. Zagļi tiešām nelika mieru Otāvio. Viņa māja 
atradās nomaļus, tai bija tik daudz durvju un logu, ka tos visus 
uz nakti aizslēgt nekādi nebija iespējams, kaut ko katrreiz tomēr 
aizmirsa. Droši vien tie nebija diezin kādi zagļi, jo  vai tad tie 
nu būtu līduši pie vienkārša veterināra! Toties šie zagļi izcēlās, 
ar apskaužamu neatlaidību. Kaut kas acīmredzot viņus vilka uz. 
šo māju. Kādas četras reizes gadā viņi katrā ziņā ielauzās pie 
Otāvio. No kraupjainas aitas kaut vilnas kušķis. Ja negadīsies 
nekas labāks, viņi nočieps vannasistabā paciņu veļas pulvera vai 
virtuvē nospers šķidrās ziepes, ar kurām tik labi mazgāt traukus. 
Taču dažreiz arī laimējas, nē, nē, bet tad pēkšņi tiek pie kaut 
kā vērtīga: iedzīvojas, piemēram, caurduri vai modinātājpulk
stenī, vai pat pērļu kaklarotā. Un vienreiz —  reta veiksme! —  
pa rokai gadījās vērtspapīri.

«Kas par bezkaunīgiem zagļiem!» Otāvio reiz nodomāja. «Te 
vajadzīga vērīga acs. It īpaši naktī.» Un viņš nolēma gulēt, at
stājot vienu aci vaļā — abas uzreiz nedrīkst, veselībai kaitīgi..

Bet zagļi vēl nav viss. Otāvio kunga sieva, vārdā Norma,, 
aizmigusi mēdza staigāt. Staigāja kā visi mēnessērdzīgie, izstie
pusi uz priekšu rokas ar delnām uz augšu. Dažreiz Otāvio kungs 
nakts vidū pamostas, bet sievas blakus nav. Jāiet meklēt, bet 
Normas kundzei patika uzrāpties kaut kur augstāk — uz vistu 
kūts jumta, uz visaugstākās dzegas, Libānas ciedra zarā, kas 
sniedzās līdz vienam no daudzajiem viņu mājas logiem. Reiz viņa 
bija uzlīdusi uz mūra žoga, kurā bija sadurtas pudeļu lauskas, —  
šo žogu Otāvio bija uzcēlis ap māju, lai pasargātos no zagļiem. 
Lai noceltu sievu no viņas iemīļotajām augstajām vietām un pats 
nenolauztu kaklu, veterināram bija jānodarbojas ar akrobātiku, 
kam tik maz kā kopīga ar viņa profesiju. Un tā, palauzījis galvu, 
Otāvio kungs vēlreiz nostiprināja sevī domu naktīs gulēt,



aizžmiedzot tikai vienu aci. Otra lai paliek nomodā, lai laikus da
rītu galu Normas kundzes nakts izlēcieniem.

Trešais iemesls, kā jau tika sacīts, bija bērni. Otāvio kungam 
un viņa sievai bija īris bērni: divi dēli un meita. Vecākajam dē
lam divdesmit divi gadi, jaunākajam —  trīspadsmit, meitai — 
kaut kur pa vidu. Viņiem bija šādi vārdi: Rikardo, Ticiāna un 
Djego. Tas viss nebūtu nekas, bet bērniem joti patika izklaidē
ties. Un, izklaidējoties ar draugiem vakaros, dažreiz viņi pakampa 
klāt krietnu gabalu no nakts laika.

Mājās viņi pārradās vēlu, gāja uz pirkstgaliem, baidīdamies 
uzmodināt māti vai tēvu. Tas tad arī Otāvio kungu mocīja vis
vairāk. Tikko aizmieg — soļi; skaidrs, ka kāds zogas. Bet, kas —  
Rikardo vai zaglēns, kas iekārojis vistu, Ticiāna vai laupītāji, 
kas ielīduši pēc briljantiem, Djego vai māju aptīrītājs, kas pa
dzirdējis par veļasmašīnu, — nevar saprast. Tā arī neiznāca 
gulēt. Tikko aizver acis — lec atkal laukā no gultas. Vai tad 
viņš kāds sienāzis, vai, ka visu laiku jālēkā? Un vispār bērniem 
neklājas ar pirmajiem gaiļiem mājās nākt. Un tā nu Otāvio 
kungam bija naktī jāguļ ar vaļā aci. No rīta bērni sēž pie galda, 
ēd brokastis, it kā nekas nebūtu bijis, bet Otāvio kungs saka:

—  Šonakt Djego pārnāca mājās bez piecām minūtēm divpa
dsmitos. Ticiāna —  ceturksni uz vieniem. Bet Rikardo —  div
desmit septiņas minūtes uz trim.

— Ārprāts, kas par precizitāti! Vai tu, tēt, neguli pa nakti, ko?
— Guļu ar vienu aci, — reiz tēvs lepni pavēstīja.

Bērni iespurdzās, domādami, ka tēvs joko. Viņiem nevarēja 
ne prātā nākt, ka tēvs saka tīru patiesību. Tagad viņš tos varēja 
strostēt bez sirdsapziņas pārmetumiem — viņš pats bija viņu 
nosodāmās uzvedības liecinieks.

Lai nu taisnība kur taisnība, bet kā viņš bija iemanījies turēt 
vienu aci nomodā? Skaidrs, ka to iemācīties nav nieka lieta. Pa
mēģini likt acīm darboties katrai par sevi —  viena guļ, otra ir 
nomodā! Un ne vien acīm, arī kreisajai un labajai smadzeņu 
puslodei jādarbojas dažādos režīmos. Otāvio kungs izgudroja ve
selu sistēmu.

Vispirms viņš sāka mācīties lasīt ar vienu aci. Aizsien vienu 
aci, aizlīmē ar plāksteri vai uzliek pusīti tumšo briļļu un mierīgi 
lasa vairākas stundas no vietas. Otrs vingrinājums — skatīties 
televizoru ar vienu aci. Vienu aci aizsien un atņem lai iespēju 
baudīt visinteresantākos konkursus starp Itālijas pilsētām vai 
arī citām zemēm. Toties ko visu tik nenoskatās aizsietās acs lai
mīgā māsa! Lūk, divas lauku daiļavu komandas iet skrietas, 
vezdamas ķerrās savus izredzētos —  lai dievs nedod, ka kāds 
izkristu! Vai arī: puišu vietā ved dažādu krāsu bumbu piramīdas,



bet vēl labāk — jēlas olas. No smiekliem var garu izlaist. Reiz; 
Normas kundze pārsteidza viru šā vingrinājuma laikā.

—  Kas tev tai acij? —  viņa uztraucās. —  Novārīšu kumelītes.. 
Vai arī sataisīšu siltu citronsulu.

— Nav nekas vajadzīgs. Acs man ir kārtībā. Tādas muļķības, 
rāda, ka pat ar vienu aci riebj skatīties.

—  Bet vakar tu lasīji grāmatu ar aizsietu aci. Vai tās arī 
ir mu|ķības?

Otāvio kungs par atbildi kaut ko nesaprotamu noburkšķēja 
un turpmāk bija uzmanīgāks. Cēlās augšā mazā gaismiņā, gāja 
uz hipodromu un skraidīja, cik uziet, ar aizsietu aci. Un ne
viens ne mazāko uzmanību nepievērš; tur tik daudz visādu cil
vēku skraida —  dažs, lai novājētu, dažs asinsspiediena dēļ, 
dažs —  gluži vienkārši trenēdamies.

Otāvio kungs daudzus mēnešus nenoguris vingrināja acis. Un 
nu beidzot juta — laiks izdarīt izmēģinājumu. Aizgāja gulēt, kā 
klājas, parastā laikā, vienu aci aizvēra, otru atstāja vaļā. Un tā 
nogulēja gandrīz veselu stundu. Pēc tam vaļā turētā acs pati 
no sevis piemiedzās —  un Otāvio kungs ieslīga sevišķi cietā 
miegā. Tai naktī zagļi aiznesa divriteņa sūkni, bet Normas kun
dze miegā uzrāpās ciedra zarā. No turienes viņu nocēla Ticiāna, 
kas bija paguvusi īstā laikā aiziet no balles deju festivāla. No 
rīta viņa nepalaida garām izdevību iedzelt tēvam; uz to gan art 
viņai bija zināmas tiesības.

—  Tad tā tu rūpējies par savu sievu —  mūsu māti! Acu ne
pamirkšķinājis, ārstē suņus un kaķus, vienā acumirklī nosaki



diagnozes vistām. Pie teļiem un jēriem tevi sauc no simt kilo
metru tāluma. Bet mājinieki lai vai nost beidzas —  tu ne pirk
stu nepakustināsi!

Otāvio kungs bikli klusēja —  sāc tik ar bērniem strīdēties, 
vēlāk desmitkārt nožēlosi! Taču šī bija pēdējā brīvā nakts zag
ļiem, bērniem un Normas kundzei. Neatlaidīgie treniņi galu galā 
deva augļus. Vakarā Otāvio kungs likās uz cisām —  kreisā acs 
tūdaļ aizmiga, labā — cieši lūkojās tumsā. Kāpēc izvēle bija 
kritusi uz labo aci —  grūti pateikt. Varbūt Otāvio kungs lielā
kas cerības lika uz labo aci, bet varbūt tā iznāca pats no sevis. 
Neiedziļināsimies sīkumos. Galvenais ir tas, ka tad, kad zagļi, 
būdami uzticīgi savam liktenīgajam paradumam, ielīda Otāvio 
kunga mājā, tur viņus gaidīja jo nepatīkams pārsteigums. Zagļi 
bija divi, viņi bez kāda trokšņa iekļuva mājā un nonāca saim
nieku guļamistabā.

— Paskaties, ko tur veterinārs dara, — viens zaglis pačuk
stēja otram.

—  Guļ un neceļ ne ausu, —  otrs atbildēja. Viņam bija re
dzama tikai kreisā acs.

— Lieliski! Paķer žiglāk naudasmaku — tas ir svārkos, iekš
kabatā. Svārki, redzi, karājas uz krēsla muguras.

— Es jums tūlīt parādīšu «uz krēsla muguras»! —  veteri
nārs pietrūkās kājās.

Zagļi tikpat kā ar rungu pa galvu dabūja. Viņi pat nepreto
jās. Policisti viņus sasēja un nogādāja cietumā. Es taču jau tiku 
teicis, ka šie bija šādi tādi zagļi, otrās šķiras. Un Otāvio kungs 
nemaz neuzmodās, kā nākas. Brigadieris, ievērojis piemiegto aci, 
jautri viņam pamirkšķināja.

Kopš tālaika Otāvio kunga mājā viss sāka ritēt citādi. Tik
līdz zagļi uzlauž durvis vai ielien pa logu, viņus uzreiz saķer 
un uzliek rokudzelžus.

Beidzās arī Normas kundzes nakts pastaigas pa jumtiem un 
ciedra zariem. Tagad viņas dzīvība bija drošībā. Otāvio kunga 
nomodā esošā acs darbojās bez traucējumiem.

Bērni nāca mājās uz pirkstgaliem. Iešmauc savā guļamis
tabā — un ir pārliecināti, ka tēvs nav nekā manījis. Bet no rīta 
pie brokastīm tēvs viņus izsunīja par apkārtstaiguļiem un nakts
putniem, lai vairs neiedrošinās nākt mājās rītausmā!

—  Djego pārnāca divdesmit četras minūtes uz trim, Ticiāna — 
desmit minūtes uz četriem, Rikardo — bez divdesmit minūtēm 
piecos, tieši desmit minūtes pirms pirmajiem gaiļiem, — skanēja 
veterināra apsūdzības runa.



Nekas tagad nepaslīdēja garām modrajai tēva acij. Bērniem, 
protams, tas nepatika. Viņi gan šā, gan tā lūkoja izbēgt no izse
košanas — viss bija bez panākumiem.

— Nabaga tēvs! — nopūtās reiz Djego, kuram bija vismīk
stākā sirds. — Nevar aizmigt, kamēr mūsu nav mājās. Sākot 
ar šodienu, neko darīt, sākšu nākt mājās p a r . . .  la b i . . .  par sep
tiņām minūtēm agrāk. Un jums arī jāpažēlo tēvs.

Taču nupat ir īstais laiks painteresēties, ko tad darīja aiz
migusi acs, kamēr nomodā esošā godam pildīja sardzes dienestu. 
Kreisā acs, kā to var uzminēt, skatījās tos sapņus, ko redzēja 
Otāvio kungs, kad gulēja ar vienu aci. Pēc pirmā acu uzmetiena 
tā var likties vistīrākā aplamība. Patiesi: Otāvio kungs ķer zagli 
un tai pašā laikā redz sapni, kā viņš brauc pa trošu ce|u aug
stu kalnos vai arī kā slīkst laiva, kas stāvgrūdām pilna ar viņa 
veciem radiniekiem. Vai arī redz sapnī dziedošu ķirzaku vai lielu 
kastroli, kurā nezin kāpēc vārās divritenis; vārdu sakot —  visā
das blēņas. Tiesa, bija arī interesantāki sapņi — vai nu frag
ments no nodzīvotā mūža, tikko izrediģēts un izpušķots, vai arī 
pēkšņi viņš atrodas kādā burvju zemē, kur viņam viss veicas, 
kur viņš ir lielākais laimes luteklis. Pat uz visiem instrumentiem 
prot spēlēt. Gan jāteic, ka šie sapņi Otāvio kungu ļoti traucēja, 
jo, kamēr kreisā acs redzēja sapņus, labā modri jo  modri vēroja 
visu, kas notiek apkārt. Tā, piemēram, Otāvio kungs sapņo, ka 
viņš ir diriģents un kopā ar savu orķestri uzstājas visizmeklētā
kās publikas priekšā —  tur ir gan kara|i ar karalienēm, prezi
denti, profesori. Pēkšņi visaizgrābjošākajā brīdī labā acs signa
lizē: Normas kundze piecēlusies no gultas un iet uz logu! Otāvio 
kungs nespēj atrauties no sava sapņa; viņš vienā mierā skatās, 
kā sieva kāpj aizvien augstāk un augstāk ciedrā. Nu jau viņa 
ir pašā galotnē. Un nu jāskrien, ko kājas nes, —  lai dievs ne
dod, ka Normas kundze no turienes nogāžas.

Vai arī tā: labā acs uzmana zagļus — tie lien pieliekamā pēc 
žāvētām desiņām. Otāvio kungs visu redz, bet vilcinās ar zag
ļiem liktenīgo brīdi —  rādās tik jauks sapnis: Indijas princese 
viņam tik burvīgi spēlē uz mandolīnas serenādi.

Ar laiku kreisā acs ir iemācījusies dažādas viltības, lai mal
dinātu labo aci. Izslēdz, piemēram, burvju pasaku un skatās sapnī 
reālus notikumus, kurus labā acs redz īstenībā. Sākumā tā godīgi 
seko notikumu gaitai, bet drīz sāk to sagrozīt, kā vien tīk. No 
tā, protams, radās liels juceklis.

Tā, piemēram, reiz mājā bija ielauzies zaglis pēc krāsu televi
zora, kas bija nopirkts nozagtā vietā. Labā —  redzīgā —  acs seko 
ikvienai zagļa kustībai, bet kreisajai liekas, it kā Otāvio kungs 
uzsācis ar zagli cīņu uz dzīvību vai nāvi, uzveicis to un sasējis



ar tualetes istabas rezervuāra ķēdīti. Sieva un bērni godina uz
varētāju, dēvē viņu par varoni. Bet zaglis pa to laiku mierīgi 
iekrāvis televizoru ratiņos un būtu to aizvedis, bet Normas kun
dze un naktsputni bērni iztraucēja. Normas kundze tieši tonakt 
bija atkal piecēlusies no gultas un, izstiepusi uz priekšu rokas, 
gāja uz durvīm, bet bērni bija atgriezušies par septiņām minūtēm! 
agrāk, nekā bija domāts, un nu satikās vaigu vaigā ar laupī
tājiem. Atvērtā acs visu to redz, bet Otāvio kungs vairāk tic 
kreisajai acij. Un cik sāpīga bija atmoda! Sieva un bērni nedzied 
viņam slavas dziesmas, bet lamā uz velna paraušanu.

— Kādos mākoņos tad tu lidinies?! Tu taču zagli redzēji; 
tikpat skaidri kā mēs. Tas bija noprotams no tavas sejas. Tu ska
tījies viņam virsū un smaidīji, it kā tev rādītu kaut ko ļoti pa
tīkamu!

Pēc šās strostēšanas vēl viena un vēl —  cita par citu aizska
rošāka. Nekad viņš nebija jutis tik lielu kaunu, pat ne bērnībā,, 
kad bija pieslapinājis gultiņu. Pat Napoleonam droši vien nebija 
tik nejauki ap sirdi pēc sakāves pie Vaterlo.

Līdzīgi pārpratumi tagad notika ik nakti. Otāvio kungu tas 
dziļi apbēdināja, bet viņš taču bija vienīgais cilvēks Spilamberto' 
un varbūt pat visā pasaulē, kuram piemita tāda unikāla spēja —  
gulēt ar vienu aci.

«Jā, kaut kur manā sistēmā ir iezagusies kļūda,» beidzot; 
Otāvio kungs sev atzinās. «Varbūt vispār vajadzēja gulēt vaļā 
acīm? Droši vien to nemaz nav tik grūti iemācīties. Es taču varu* 
cauru diennakti būt nomodā ar labo aci, tā ka ne plakstiņi ne
nodreb! Bet kādā ziņā tad kreisā acs ir sliktāka? Nevajag taču 
nekā vairāk kā uz dažām nakts stundām izslēgt redzes uztveri 
no apziņas un no citām ar redzi saistītām organisma sistēmām. 
Acis būs nomodā, ausis — skatīsies sapņus. Bet viss pārējais lai 
guļ. Es gulēšu ar degunu, muti, vēderu, ar rokām un kājām; 
vai tad tā visa ir par maz ciešam, veselīgam miegam?»

Sis spriedums viņam ļoti iepatikās. «Pie darba!» viņš sev sa
cīja, sagatavojies jauniem varoņdarbiem. Un nevilcinoties sāka. 
trenēt kreiso aci. Viņš nešaubījās, ka gulēt vaļā acīm iemācīsies- 
divtik ātrāk, jo viena acs taču jau var lepoties ar šo prasmi.

«Kas gan var būt vienkāršāk,» viņš sev teica, «kā gulēt urr 
skatīties abām acīm! Un es to iemācīšos, tas ir pilnīgi droši,, 
iemācīšos!»

Bet acīmredzot Otāvio kungs atkal kaut kur bija nošāvis 
greizi. Labā acs ātri iemācījās gulēt neaizveroties, bet arī kreisā 
tagad skatījās sapņus, neaizverot plakstus.

Tā Otāvio kungs iemācījās sapņot vaļā acīm. Jā, iedomājie
ties —  viņš redzēja sapņus, neaizmiedzis acis. Vai tas ir grūti? —



jūs jautāsit. Šķiet, ne visai. Godīgi sakot, to daudzi prot. Gan 
Itālijā, gan Austrālijā, gan Singapūrā, gan Ņujorkā un kurā katrā 
citā vietā šad un tad var saslapt cilvēku, kas sapņo vajā acīm.

Tagad Otāvio kungs saprata, kur slēpjas viņa kļūda. Bet sākt 
visu no jauna nebija spēka. Un viņš tā arī turpināja gulēt vaļā 
acīm, bet ap viņu notika ļoti bēdīgas lietas. Zagļi nozaga viņam 
no kājām pat kurpes un zeķes. Normas kundze, it kā tas nekas 
nebūtu bijis, balansēja uz augšstāva balkona margām. Un bērni 
nāca mājās arvien vēlāk un vēlāk un beidzot galīgi izlaidās.

Bet Otāvio kungs, lai cik plati plēta acis, nekā neievēroja. 
Toties viņš redzēja kamieļu karavānas, kas viņam veda dāvanas 
no Arābijas, redzēja monarhus, kas viņam izrādīja karaliskus pa
godinājumus, baņķierus, kas viņam stiepa zelta, sudraba un 
vērtspapīru pilnas lādes. Un vēl daudz ko citu.
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RAGNARS HOLMSTREMS, 
zviedru rakstnieks

DIVAS D E S M IT K R O NU ZĪMES

Māte jautājoši paskatījās uz dēlu.
—  Vai tu esi ar kaut ko nemierā? —  viņa jautāja.
Ingve klusēja . . .  viņš panāca dažus soļus no loga, bet tad 

atkal atgriezās pie tā un skatījās ārā.
—  Man liekas, tu varētu būt pavisam priecīgs, — runāja māte.

— Tev taču šodien tik labi gāja eksāmenā . . .  Jā, un nu ir pie
nākusi jaukā vasara . . .  nu tu varēsi nolikt savas grāmatas līdz. 
pat rudenim —  tā tas būs. Jā, kā es to saku, tā tas būs.

Ingve viņu strauji pārtrauca:
— Es taču drīkstu pārģērbties darbdienas drēbēs?
— Kas tas par jautājumu? — teica māte. — Protams, tu drīk

sti pārģērbties...  vai tu nejūties labi jaunajās drānās — esi taču 
pateicīgs par tām! Jā, tā tas i r . . .  tu droši vien gribi izskriet 
ārā un parotaļāties —  tikai neej uz ezeru, es tomēr baidos, kaut 
arī zinu, ka tu proti peldēt un vispār, jā, ka tu vairs neesi tik 
mazs bērns —  jā, jā . . .

Tad viņa apgriezās, kādu brīdi stāvēja klusu un no jauna 
noliecās pār veļas baļļu. Ingve uzvilka salāpītās bikses un zil- 
baltsvītrainu blūzi, kuras piedurknes tikko sniedzās pāri elko- 
ķiem, un vidū tā bija tik šaura, ka to gandrīz nebija iespējams 
aizpogāt. Istabā bija pilnīgs klusums, tikai pie loga sīca kāda 
muša, un pie sienas pār gultu tikšķēja astoņstūrainais kuģa 
pulkstenis. Pa brīžam iešķindējās trauki; likās, ka māte tos cilāja 
uzmanīgāk nekā citās reizēs. Parasti jau viņa gan vienmēr rīko
jās ļoti saudzīgi un uzmanīgi.

«Viņa baidās, ka kaut kas varētu saplīst,» Ingve nodomāja, 
«viss taču ir tik dārgs, ja jāpērk no jauna, un mēs taču esam 
vieni no nabadzīgākajiem.»

Viņš uzlika galvā nonēsātu cepuri un klusiņām izgāja no 
istabas; uz sliekšņa viņš brīdi apstājās neziņā, uz kuru pusi do
ties. Tad viņš apsēdās uz pēdējā trepju pakāpiena un noņēma • 
cepuri. Tā viņš tur sēdēja un ripināja rokās cepuri atkal un 
atkal —  bez pārtraukuma.



Viņš taču bija paēdis, bet iekšēji viņu grauza kaut kāda dī
vaina sajūta; reizēm likās tā līdzīga kurkstēšanai tukšā vēderā, 
reizēm likās, ka tā ir iemetusies krūtīs. Viņš ļāva cepurei nokrist 
zemē, nepūlējās arī to pacelt. Atbalstījis elkoņus pret ceļgaliem,, 
viņš atspieda zodu cieši savilktās dūrēs . . .

Nu jā, skolā viņam tiešām nebija nekādu sevišķu grūtību, vie
nīgi rēķināšana gāja mazliet pagrūti, bet, kā jau māte teica,, 
viņš tīri labi bija ticis galā ar eksāmeniem. Bet ceļš turp —  
nē, to viņš nekad neaizmirsīs. Tas arī bija tad, kad šī dīvainā 
izsalkuma sajūta sāka grauzties viņa krūtīs. Tas bija kaut kas 
tāds, ko viņš nevarēja saprast; lai arī kā viņš mēģināja domāt 
par to, bet tur nekas neiznāca. Viņš savilka uzacis un pieri dzi
ļās krunkās, tomēr neradās nekāda laba doma, vienīgi tur vei
dojās atsevišķas ainas, ko viņš skaidri redzēja, kad pievēra acis.

Tur bija māte. Viņai vajadzēja viņu pavadīt uz skolu, lai būtu 
klāt eksāmenā, — Strēmsnēsā tā tas notika visās mājās, kur vien. 
bija skolasbērni. Un māte jau katru gadu to bija dar ī ju s i . . .  
Ainas nāca cita pēc citas un atkal pagaisa.

Ir agrs rīts, kāds viņu modina —  tā ir māte. Viņš redz viņas 
seju, noliekušos pār gultu, tā ir bāla no negulētās nakts. Visu 
nakti māte nav gulējusi, jo šuva viņam drēbes eksāmenam. . .  
no kaut kādām vecām drānām, kas ir izārdītas, izmazgātas un 
apgrieztas uz otru pusi. Viņa noglauda viņam galvu un saka:
— Nu tev jāceļas, Ingve, ir laiks.

Viņš pagriež galvu sānis un redz jaunu ģērbu, ko māte pār
likusi pār krēsla atzveltni; tur ir bikses un žakete ar spožām 
pogām, kas caur logu krītošos saules staros iemirdzas, it kā būtu 
no zelta. Viņš ir apmierināts un pateicas mātei par jauno uz
valku, lai arī sirdī paliek slēpta vēlēšanās, kaut tas būtu bijis 
no pilnīgi jaunas drānas.

Tā viņš kopā ar māti dodas uz skolu. Māte ir tērpusies izba
lējušā, bet labi izgludinātā un mazliet iestīvinātā kokvilnas kleitā. 
Pie katra soļa viņa sāpīgi savelk muti, it kā viņai kaut kur bries
mīgi sāpētu. Ingve brīžam paskatās uz viņu, bet neko nesaka; 
arī māte klusē. Tad viņš atvelk no viņas savu roku, ko viņa ir 
saņēmusi, jo viņam liekas, ka viņš ir par lielu, lai turētos mātei 
pie rokas. Viņam ir vienpadsmit gadu, bet pēc auguma varētu 
dot pat vairāk.

Skolas zāle ir izpušķota meijām. Mātes apsveic cita citu un 
runā par šo un to, visvairāk jau par bērniem. Savos svētdienas 
tērpos visas viņas šodien ir tādas paklusas un svinīgas. Ingvem 
ir jāatbild uz vairākiem jautājumiem, un atbildot viņš dziļi no- 
sarkst,_ tomēr atbild pareizi, pēc tam viņš atkal apsēžas. Pēkšņi 
viņš jūtas tik vientuļš. Daudzo cilvēku dēļ te iekšā kļūst pārāk

2 -  307 ir



silts. Reizēm viņš atskatās uz māti — viņa sēž kaktiņā pie sie
nas, saule apspīd viņas nogurušo, mazliet krunkaino seju. Viņa 
nepārtraukti raugās uz Ingvi un klusu pasmaida, kad viņas acis 
sastop tā zilās acis un nosarkušo seju.

Tad eksāmens ir beidzies. Viņš aiziet pie katedras, palokās, 
sniedz skolotājam roku un pateicas par mācīšanu un apliecību, 
kas ielikta brūnā, spīdošā aploksnē. ..

Māte un Ingve ir ceļā uz mājām. Pa putekļaino ceļu viņiem 
pa priekšu un aiz viņiem nāk arī citas mātes un bērni; tad In- 
gvem liekas, ka māte iestenas, viņa grīļojas pāri ceļam, it kā 
kuru katru brīdi varētu saļimt zemē, un viņš dzird viņu sakām:
—  Man kādu brīdi jāapsēžas —  tu ej vien tālāk, varbūt es tevi 
panākšu . . .  bet varbūt es iešu pa taisnāko ceļu pāri tīrumiem.

Ingve tomēr apstājas. Māte apsēžas grāvja malā un ar lielu 
piepūli novelk kurpes, kas turas tik cieši, it kā būtu pieaugušas 
pie kājām.

—  Jā, tās ir kurpes, —  saka māte, —  tās ir par mazām, tās 
man uzdāvināja pārvaldnieks, kad es biju uz pavasara tīrīšanu . . .  
Es nedomāju, ka tās būs tik šauras, bet man nebija citu, ko uz
vilkt, kā tikai tie rupjie juhtādas zābaki. . .  jā. —  Un viņa mēģina 
uzsmaidīt dēlam.

Mātes un bērni, kas iet garām, tomēr pašķielē uz Ingvi un 
viņa māti. Ingvem ir piesarkusi seja, un viņš nevar saprast, viņam 
ir it kā kauns, viņš gribētu paslēpt mati no visu garāmgājēju 
acīm. Viņš pagriež tiem muguru un plati ieplestām kājām no
stājas mātei priekšā . . .

—  Man būs jāiet uz māju basām kājām, —  saka māte. — La
bāk būs, ka tu tālāk iesi viens pa ts . ..

Viņa novelk zeķes —  uz abiem papēžiem ir ierīvētas tulznas, 
kas tagad pārplīsušas, miesa ir apsārtusi, parādījušās pat asinis. 
Ingve nevar neko izteikt, bet, kad viņš dzird, ka pāris puiku no
stājas viņam aiz muguras un smejas, tad viņš nikni izkliedz kādu 
lamuvārdu. Māte viņu norāj, un Ingve jūt, ka raudas viņam spie
žas kaklā, kad viņš saka:

—  Es arī iešu pa kājceliņu uz mājām . . .  nāc, māt!
Māte pieceļas, paņem rokā zeķes un kurpes, un tā viņi iet pa 

grāvja malu garām tīrumiem un pļavām. Mātes domas kavējas 
pie sūrstošajiem papēžiem, un viņa saka:

—  Tas man tika par to, ka es gribēju izskatīties lepnāk!
Bet Ingve iet klusēdams un raugās tikai uz zemi. Viņa krūtīs 

graužas šī dīvainā salkuma izjūta —  kaut viņš tikai būtu liels 
un varētu strādāt, tad viņš varētu mātei nopirkt jaunas kurpes!

Nu viņš pacēla acis un ļāva skatam slīdēt pār upi. Neliels ku- 
terītis ar kūpošu skursteni pašreiz vilka kādu lielu burinieku. Tas



bija no Anglijas, jo virs pakaļējā masta plīvoja un zibēja angļui 
karogs. Ingve steidzīgi paķēra cepuri, uzlika to galvā un lieliem,, 
gariem lēcieniem skrēja lejā uz upi —  viņam bija radusies kāda. 
ideja.

Lejā krāvēju kantorī viņš gribēja apjautāties, vai viņam te- 
nebūtu kāda darba pie koku iekraušanas. Te bieži vien strādāja 
sievietes un pusaudži, ne jau nu tik jauni kā Ingve. Bet, ja nu 
viņš teiktu, ka viņam jau pāri divpadsmit g a d ie m .. .  varbūt tad' 
viņu pieņemtu.

Pēc nepilnas stundas viņš atgriezās mājās, iedrāzās virtuvē, 
apķērās mātei apkārt, griezās ar viņu riņķī, meta cepuri gaisā 
un sauca:

—  Rīt agri es sākšu strādāt!
— Ko tu saki, puika, — iesaucās māte, — strād āt? . . .  Ko tadi 

tu vari strādāt?
—  Kraušu stutmalku uz tā trīsmastnieka, kas tur stāv lejā. 

Paskaties tikai, tu varēsi redzēt! Tas ir no Somijas.
—  Tas nu ir tas ļaunākais, — teica māte, —  vai tad tu va

rēsi veikt tādu darbu, vai tu arī padomā? Tev jāzina, ka tu 
galīgi nomocīsies; tu jau vēl esi tikai bērns.

— Man jāvar! — Ingve atbildēja. —  Krāvēju priekšnieks gan 
mani apskatīja no priekšas un pakaļpuses, tad saņēma manu roku 
un teica, ka es tomēr izskatoties tāds, kas var arī sev pelnīt 
maizi — es saņemšot par dienu vienu kronu un divdesmit piecas 
ēres. Par četrpadsmit dienām man bQs četrpadsmit kronas, jo 
svētdiena ir brīva un par sestdienu maksā tikai septiņdesmit 
piecas ē r e s . . .  Tā, rīt nu tu man sagatavo sviestmaizes un ielej 
pudelē pienu — un gan jau tad vēlāk mums būs labi . . .

Viņam gan gribējās pateikt, ka māte par pirmo algu saņems 
jaunas, skaistas kurpes, tomēr viņš klusēja. Lai tad viņai tas 
ir pārsteigums!

Darbs bija smags, kravas telpas bija karstas, viņš nosvīda,, 
un rokas sāka sāpēt, skabargas sadūrās zem nagiem un pirkstu 
starpās salipa sveķi. Kad koku krava telpā jau sasniedza krietnu 
augstumu, viņš bieži pret to sadauzīja galvu, tomēr viņš bija 
priecīgs kā putns, viņa acis mirdzēja, viņam likās, ka visa pa
saule pieder viņam, —  viņš taču pelnīja naudu! Kad pienāca 
pirmais vakars, viņš domāja: nu jau man ir viena krona un div
desmit piecas ēres. Tā tik ir nauda! Nākošajā vakarā jau bija 
divas kronas un piecdesmit ēres. Tātad jau divkārt vairāk! Tre
šajā dienā jau bija trīs kronas un septiņdesmit piecas ēres — 
tas bija kaut kas brīnišķīgs, tik daudz naudas viņam vēl nekad 
nebija bijis, ja arī viņš sarēķināja visas tās ēres, ko viņš bija 
saņēmis par vienu otru nelielu pakalpojumu. Reizēm viņam
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uznāca bailes, ka tikai tas viss neizrādās sa p n is . . .  viņš varbūt 
pamodīsies no šī sapņa un būs tikpat nabags, kā bijis, — un 
māte nekad netiks pie jaunām kurpēm.

Tā tomēr bija īstenība. Kad viņš bija nostrādājis pusotru ne
dēļu, kādu sestdienu notika algas izmaksa — viņam bija jāsa
ņem desmit kronas un divdesmit piecas ēres. No uztraukuma dre
bēdams, viņš stāvēja rindā starp jaunākiem un vecākiem strād
niekiem. Visi viņi pamazām virzījās krāvēju sabiedrības kantorī 
un saņēma algu par savām pūlēm uz prāmjiem un kravas tel
pās. Un, kad pienāca Ingves kārta stāties pie galda, aiz kura 
sēdēja sarkanvaidzis vīrs ar algu sarakstiem un dzelzs naudas 
lādi priekšā, pilnu ar papīra un sīknaudas gabaliem, tad viņš 
ļ)ija kļuvis gluži bāls un rokas viņam drebēja, saņemot vienu 
desmitkronu zīmi un divdesmit piecas ēres.

— Paldies. . .  ļoti pateicos, — viņš izdvesa un traucās ārā, 
naudu cieši saspiedis labajā rokā. Kad viņš jau bija nogājis kādu 
gabaliņu uz mājas pusi, viņš apsēdās pakalniņā uz akmens, at
vēra sauju un apskatīja jauno, tikko no bankas nākušo desmit
kronu zīmi.

Ingve bija laimīgs —  viņš noglāstīja naudaszīmi ar pirkst
galiem, pieglauda to pie vaiga, piespieda pie mutes un palū
koja ar mēles galiņu. Viņam likās, ka viņš būtu pārcēlies kādā 
jaunā pasaulē, kur viss bija daudz skaistāks, nekā io varēja iedo
māties. Putniņi dziedāja un cildināja viņu, saule sildīja un izlēja 
savu svētību pār viņu, puķes un zāle smaržoja, un vējš bija 
smaržu pilns. Viņš jutās tik labi, un viņam bija tā, it kā viņa 
krūtis atvērtos visam varenajam, skaistajam un labajam, kas 
vien atrodams zemes virsū, cilvēku domās un sapņos. . .  «Un nu 
es iešu mājās,» viņš domāja, «un pēc tam kopā ar māti aiz
iesim uz veikalu, kur viņa varēs sev nopirkt visjaukākās kur
pes, —  un pēc četrpadsmit dienām man būs vēl vairāk naudas!»

Nu viņš gribēja naudaszīmi salocīt, noglabāt cepurē un skriet 
uz mājām, cik ātri vien spēj. Bet tieši tad, kad sāka pārlocīt 
naudu, viņš pamanīja, ka tā ir divkārša. Un, kad viņš apskatīja 
tuvāk, izrādījās, ka tur ir divas naudaszīmes.

Labu brīdi viņš aizturēja elpu un nobālēja —  sirds sitās aiz 
prieka: divas desmitkronas!. . .  Tā taču nevarēja būt patiesība, 
tomēr acīm bija jātic; ko gan lai viņš tagad pērk par tik lielu 
naudu?. . .

Nākošajā mirklī viņam uznāca bailes: droši vien tās bija 
lamatas. Te gribēja pārbaudīt viņa godīgumu — tā tas bija. Ja 
viņš tūlīt neies atpakaļ ar to vienu desmitkronu zīmi, viņu droši 
vien atlaidīs no darba — jā, tā būs.



Be t .. .  divas desmitkronas — neviens taču nevar nākt un 
viņam tās atņemt. Varbūt tās arī nebija nekādas lamatas, var
būt tikai pārskatīšanās... Viņš turpināja iet mājup, bet soļi bija 
smagi, viņš bija pilns nemiera un nodūra acis, ja kāds cilvēks 
nāca viņam pretī.

Pasaule un viss viņam šķita pēkšņi kjuvis citāds, nekā tas 
nupat bija, putnu dziesmas mokoši skanēja ausīs, saules stari 
nepatīkami līda acīs, ceļš bija pilns asiem akmeņiem, putekļi 
spiedās degunā — un viņam kļuva grūti elpot. Prieks bija zu
dis — priežu sveķi un skaidu drumslas lipa starp pirkstiem un 
radīja nepatīkamu sajūtu.

Pēkšņi viņš ieraudzīja savas mājas un apstājās. Abas nau
daszīmes viņš bija ielicis cepurē, nu viņš to noņēma no galvas 
un no jauna aplūkoja naudu. Tad viņš strauji apgriezās un, cieši 
turēdams abas zīmes labajā rokā, skrēja, cik vien spēja, uz kan
tori atpakaļ. Viņam vajadzēja atdot vienu desmitkronu zīmi, kas 
nepiederēja viņam, vajadzēja paskaidrot, kā viņš to pamanījis: 
abas zīmes bija atradušās tik cieši kopā kā salīmētas.

Sarkanvaidzis sēdēja vēl turpat pie galda, kad Ingve, viegli 
pieklauvējis, ar sasarkušu un nosvīdušu seju ienāca kantorī. Dre
bēdams un mazliet stostīdamies, viņš izstāstīja sava nāciena 
iemeslu. Atvērtā rokā viņš turēja abas naudaszīmes un, pastiepis 
roku pāri galdam, nobeidza savu stāstījumu:

— Man bija jāsaņem tikai desmit kronas un divdesmit pie
cas ēres.



Neko neatbildot, sarkanvaidzis noklausījās viņā, pēc tam pa
grieza naudas lādes atslēgu un aizsita ciet lielo, brūnos vākos- 
iesieto grāmatu uz galda. Tad viņš piecēlās un teica:

—  Paturi to, ko tu esi saņēmis, zēn! Man kasē viss saskan,, 
un, ja naudas sainīti bija viena lieka desmitkronu zīme, tad tā 
ir bankas darīšana, ne mūsējā. Ej tikai mierīgi mājās un esi 
atkal darbā, kā parasti, pirmdien no rīta. Uz redzēšanos!

Tad Ingve atkal izgāja saulē no jauna. Visu ceļu mājup viņš- 
dancoja un lēkāja, tā ka ļaudis, ko viņš sastapa, pagriezās un 
noskatījās viņam pakaļ. Kāds vecs vīrs pat apjautājās, vai viņš- 
neesot mazliet jucis. Bet Ingve tikai pasmaidīja par vecīša jau
tājumu un dancoja tālāk. Viņš nevarēja nomierināties: laime dūca 
un dziedāja viņa galvā, krūtīs atkal no jauna bija tāda brīve un 
plašums, kājas kņudēja vien, neviens akmens vairs ceļā nebija- 
par asu, un ceļa putekļi stāvēja kā pelēks mākonis ap viņu. Tā 
viņš iebrāzās pie mātes, kas stāvēja virtuvē pie pavarda, uzmeta 
cepuri uz vadža, izstiepa roku ar abām naudaszīmēm pāri gal
vai un teica:

—  Iesim uz veikalu, šinī pašā acumirklī, tev tūlīt jātiek pie 
jaunām kurpēm. . .  nāc, tikai nāc —  te ir nauda! Skaties! Divas 
desmitkronas!. . .  Man liekas, viss ir kā pasaka un visa pasaule 
pieder man, un es nemaz neesmu noguris, un divdesmit piecas 
ēres es paturēšu pats, par tām es rīt nopirkšu limonādi, jo  rīt 
taču ir svētdiena! . . .  Pasteidzies nu!

Tad māte apskāva Ingvi un cieši piespieda pie krūtīm, un tur 
nu nevarēja nekā darīt, ka viņa mazliet iešņukstējās, kad teica:

—  Laimīgais bērns! Cik dziļi tas aizkustina sirdi, redzot tādu 
prieku . . .  tā ir nabadzīgo bagātība; lai tā pavada tevi visu tavu 
dzīvi!



RAINERS MARIJA RILKE, 
austriešu rakstnieks

PJĒRS DIMONS

Bija augusta dienas vidus, lokomotīve ietrieca 
tveicīgajā, gaiši ņirbošajā, zilajā gaisā bezgalīgi garu svilpienu.

Pjērs sēdēja ar savu māti otrās klases vagonā. Māte — maza, 
kustīga sieviete vienkāršā, melnā vadmalas kleitā, ar bālu, laipnu 
•seju un izdzisušām, drūmām acīm; viņa bija virsnieka atraitne. 
Viņas dēls — tik tikko vienpadsmit gadus vecs puišelis, tērpies 
karaskolas audzēkņa uniformā.

—  Mēs esam klāt! — Pjērs skaļā balsī priecīgi pavēstīja, no
celdams no bagāžas līkla savu pieticīgo, pelēko koferīti. Uz tā 
lieliem, trekniem, drukātiem burtiem bija rakstīts: «Pjērs Dimons. 
1. gads. nr. 20». Māte ar nodurtu skatienu sēdēja klusēdama. 
Tagad, kad mazais nolika mantas uz pretējā sēdekļa, viņa ierau
dzīja lielos, stūrgalvīgos burtus. Vairākas stundas ilgajā ceļā 
viņa tos katrā ziņā bija lasījusi jau simtiem reižu. Un māte no
pūtās.

Tik jūtīga viņa nemaz nebija, un agrāk, kad vēl bija dzīvs 
kapteinis, viņa bija iepazinusi zaldātu dzīvi un pieradusi pie 
tās. Taču mātes lepnuma jūtas aizskāra tas, ka viņas Pjērs, kura 
niecīgā persona spēlēja viņas sirdī lielu lomu, bija pielīdzināts 
kaut kādam numuram.

. . .  nr. 20 . . .  Pēc kā tas skanēja!
Pjērs tikām stāvēja pie loga un vēroja apkārtni. Viņi bija 

tuvu stacijai. Vilciens, klaudzēdams pārmijās, brauca arvien 
lēnāk. Laukā aiz loga slīdēja garām ar zāli apauguši zaļi uzbē
rumi, plaši līdzenumi un nelielas mājeles, pie kuru durvīm kā 
sargi stāvēja milzu saulespuķes ar savu dzelteno nimbu. Taču 
durvis bija tik maziņas, ka Pjērs iedomājās: viņam gan laikam 
vajadzētu pieliekties, lai varētu pa tām iziet cauri.

Tad mājiņas nozuda.
Uzradās tumšas, dūmiem nokvēpušas noliktavas ar daudzos 

laukumiņos sadalītām, necaurredzamām logu rūtīm, sliežu ceļš 
kļuva platāks un platāks, no vienas sliedes aizvien izauga kāda 
jauna sliede, un beidzot viņi, skaļi rībinādami un šņācinādami, 
iebrauca mazās pilsētiņas stacijas hallē.



— Būsim, māmiņ, šodien loti, ļoti jautri, jā? —  mazais pa
čukstēja un kvēli apskāva izbijušos kundzi.

Tad viņš izcēla no vilciena laukā koferi un palīdzēja izkāpt 
savai māmiņai. Pēc tam puišelis ar lepnu sejas izteiksmi pa
sniedza viņai elkoni; Dimona kundze, pati būdama it maza au
guma, satvēra zēnu ar savu kreiso roku gandrīz pie pleca.

Kāds nesējs bija pagrābis koferi.
Tā viņi saules nokveldinātā dienasvidū devās pa putekļaino 

ielu uz viesnīcu.
— Ko mēs ēdīsim pusdienās, māt?
—  To, ko tu gribēsi, dēliņ!
Un tagad Pjērs minēja visus savus mīļākos ēdienus, ar ku

riem viņš mājās divus mēnešus ilgajā brīvlaikā tika mielots. Vaī 
tas un vai šitas būs dabūjams arī šeit? Tā tika pārspriests viss 
līdz pēdējam sīkumam — no zupas līdz ābolkūkai ar krēma ce
purīti.

Mazais zaldāts bija joku pilns; šķita, ka šie mīļākie ēdienf 
veido viņa dzīves mugurkaulu, pie kura kā pie pamatnes virknē
jas visi pārējie notikumi. Jo atkal un atkal viņš sāka: vai zini, 
kad mēs to un to pēdējoreiz ēdām, tad notika tas un tas. To 
stāstot, viņam, protams, ienāca arī prātā, ka šodien viņš varēs 
atļauties tādus kārumus pēdējo reizi, pēc tam sekos četri gari 
mēneši. . .  un tad viņš piepeši uz brītiņu apklusa un tik tikko 
dzirdami nopūtās.

Taču saulainā, prieka pilnā vasaras diena atstāja uz bērna 
sajūtām savu iespaidu, un drīz vien viņš turpināja nebēdnīgi pļā
pāt, atmiņā pārcilādams aizvadītā atvaļinājuma skaistās dienas. 
Pulkstenis bija divi pēcpusdienā. Pulksten septiņos viņam vaja
dzēja būt savā kazarmā —  tātad vēl piecas stundas. Tātad liela
jam rādītājam jāapskrien apkārt ciparnīcai piecas reizes . . .  tas 
ir vēl ļoti, ļoti i l g i . . .

Maltīte bija galā. Pjērs jutās labi paēdis. Vienīgi kad māte 
ielēja sarkano vīnu, nedaudz pacēla glāzi un asaru pilnām acīm 
zīmīgi ielūkojās dēlā, viņam iestrēdza kumoss kaklā.

Zēna skatiens klīda pa telpu. Pie ciparnīcas tas apstājās: 
pulkstenis bija trīs. Rādītājam četras r e iz e s . . .  viņš domāja. Tas 
deva puišelim drosmi. Viņš pacēla savu kausu un diezgan stingri 
pieskandināja.

—  Uz patiesi priecīgu atkalredzēšanos, māmiņ! —  viņa balss 
skanēja skarbi, pasveši. Un žigli, it kā baidīdamies pats no sava 
vājuma, viņš noskūpstīja mazo sievieti uz bālās pieres.

Pēc ēšanas viņi staigāja gar upes malu šurpu turpu. Nebija 
tikpat kā neviena pretimnācēja. Viņi varēja runāties pavisam 
netraucēti. Tomēr saruna it bieži aprāvās. Pjērs gāja ar augsti



paceltu galvu, abas rokas sabāzis bikšu kabatās, un lielām, zi
lām acīm raudzījās pāri spīguļojošajai upei uz viņa krasta vio
letajām nogāzēm tā, it kā viņa paša te nemaz nebūtu. Toties 
Dimona kundze ievēroja, ka alejā, pa kuru viņi pastaigājas, lapas 
jau metās dzeltenas un nespodras. Sur un tur dažas pat gulēja 
uz ceļa; kad mātei zem kājām nočaukstēja kāda no šīm lapām, 
viņa izbijās.

— Nāk rudens, —  māte paklusu sacīja.
—  Jā, —  Pjērs nomurmināja caur zobiem.
— Bet mums bija skaista v a sa ra . . .  —  Dimona kundze gan

drīz vai samulsusi turpināja.
Dēls neko neatbildēja.
—  Māt, — nepavērsis seju pret viņu, puišelis ierunājās, — māt, 

mīļajai Jūlijai tu nodosi no manis sveicienus . . .  vai ne? —  Viņš 
apklusa un piesarka.

Māte pasmaidīja.
— Esi drošs, manu Pjēr!
Jūlija bija māsīciņa, par kuru mazais kavalieris jūsmoja. Viņš 

bija bieži pastaigājies zem viņas loga, bija ar viņu spēlējis 
bumbu, dāvājis viņai ziedus un —  to pat nezināja Dimona kun
dze — nēsāja māsīciņas fotogrāfiju mundiera kreisajā krūškabatā.

— Jūlijai, zināms, arī būs jāiet no mājas prom, — māte sa
cīja, priecādamās, ka ir pievērsusi mazo šai tēmai. —  Viņa ies 
angļu pansionātā vai arī franču klostera skolā . . .  —  Atraitne 
pazina savu Pjēru. Apstāklis, ka dievinātajai meitenei būs līdzīgs 
liktenis, viņu nomierināja, un viņš klusībā sodījās par savu maz
dūšību. Ar bērnišķu fantāziju puišelis pārlēca pāri garajiem mā
cību mēnešiem.

—  Bet, kad es uz ziemassvētkiem atgriezīšos mājās, Jūlija 
vēl nekur nebūs aizbraukusi?!

—  Protams . ..
— Un tu, mīļo māmiņ, ielūgsi viņu uz ziemassvētku va

karu, jā?
— Viņa sen teicās, ka gribot atnākt, un solīja katrā ziņā 

izlūgties mammai atļauju.
—  Lieliski! —  zēns gavilēja, un viņa acis spīdēja.
— Es tev sagatavošu varenu ziemassvētku eglīti un, ja tu 

patiesi uzvedīsies, kā nākas . . .
—  T a d . . .  es dabūšu jaunu uniformu!
—  Kas zin, kas zin . .. — mazā sieviete pasmaidīja.
—  Vismīļo māmiņ! —  jaunais varonis iesaucās un nemaz ne

kautrējās ceļa vidū vētraini noskūpstīt Dimona kundzi. — Tu esi 
tik laba!



— Uzvedies tikai, kā nākas, Pjēr! — māte nopietni piekodi
nāja.

— Un kā vēl! Es gribu m ācīties ...
—  Mācies matemātiku, tu jau zini, ar to tev iet pagrūti!
—  Viss būs kārtībā, tad tu redzēsi!
— Un pielūko, ka nesaaukstējies, tagad nāk visaukstākais 

gadalaiks — ģērbies vienmēr silti . . .  Un naktīs labi ietinies segā, 
lai nenospertos!

—  Esi bez bažām, esi bez bažām! — Un Pjērs atkal sāka 
stāstīt par atgadījumiem atvaļinājuma laikā. Tur bija tik daudz 
kā jocīga un uzjautrinoša, ka abi, māte un dēls, sirsnīgi smē
jās . . .  Pēkšņi zēns iztrūkās. No baznīcas torņa atplūda dimdo
šas zvanu skaņas.

—  Pulkstenis zvana seši, —  viņš sacīja un mēģināja pa
smaidīt.

— Nāc, aiziesim vēl pie konditora!
— Jā, tur ir garšīgas krēmkūkas. Pēdējo reizi es tās ēdu, 

kad mēs ar Jūliju devāmies izbraukumā . . .
Pjērs sēdēja konditorejas velvē uz krēsla ar tievām cauruļ- 

kājām un ēda pilniem vaigiem. Patiesībā viņam jau sen bija 
diezgan, un, norijis dažu labu kumosu, zēns dziļi ievilka elpu, 
bet tas taču bija pēdējo reizi — un viņš turpināja ēst.

—  Man prieks, ka tev garšo, bērns, —  sacīja Dimona kun
dze, kas maziem malkiem dzēra kafiju.-

Turpretī Pjērs joprojām ē d a . . .
Vienu reizi noskanēja torņa zvans.
—  Pusseptiņi, — atvaļinātais nomurmināja un nopūtās. Viņš 

sajuta vēderā savādu smagumu . . .  Nekas, viņi vēl izstaigāsies . . .
Un viņi g ā ja . . .  Augusta vakars bija dzestrs, un spirdzinošs 

vējiņš čabinājās alejas kokos.
—  Vai tev nav vēsi, mammu? —  mazais nevērīgi pavaicāja.
— Esi bez rūpēm, mīļais!
—  Kas notiks ar Beliju?
Belijs bija mazs pinčers.
—  Es uzdevu par viņu rūpēties mūsu kalponei, viņa dos vi

ņam parasto ēdienu un vedis viņu pastaigāties. . .
— Saki Belijam, ka es lieku viņu sve ic ināt .. .  lai viņš tikai 

uzvedas, kā nākas. . .  — puišelis mēģināja pajokot, bet arvien 
aprāvās.

—  Vai tu esi visu paņēmis, Pjēr? — Tālumā jau uzradās vien- 
rftuļā, pelēkā kazarmas fasāde. —  Vai apliecība tev ir?

— Viss ir, māt!
— Vai tev jau šodien ir jāpiesakās?
—  Jā, tūliņ.



—  Uri rīt tev atkal sakas mācībās?
—  Jā!
— Un tu man rakstīsi?
—  Tu arī, māmiņ, lū d z u ! . . .  Tiklīdz būsi atgriezusies.
—  Protams, mī|ais bērns.
—  Man šķiet, ka vēstule parasti ir ce|ā divas dienas.
Māte nespēja parunāt — viņai aizžņaudzās kakls.
Tagad viņi bija pavisam tuvu portālam!
— Paldies tev, mammu, par skaisto dienu! —  Mazajam sa

metās pavisam šķērma dūša —  acīmredzot puišelis bija pārāk 
daudz ieēdis. Viņam uznāca diezgan spēcīgas vēdersāpes un kā
jas trīcēja.

—  Tu esi bāls . . .  — Dimona kundze aizrādīja.
—  Nevar būt. — Tie bija nekrietni meli, viņš to zināja. Kā 

viņam tie bija ieskrējuši galvā? Zēns tik tikko vēl spēja noturē
ties kāiās.

—  Man patiesi i r . . .  — Tad pulkstenis nosita septiņi! Viņi 
abi stāvēja apskāvušies un raudāja.

—  Mans bērns! —  nabaga sieviete elsoja.
—  Mammu, es taču pēc simt divdesmit dienām . . .
— Uzvedies, kā nākas, neslim o. . .  —  Un ar trīcošu roku viņa 

pārmeta mazajam krustu.
Pjērs izrāvās.
—  Man jāskrien, mammu, citādi mani sodīs, —  viņš izsto- 

mīja, — . . .  un raksti man, mammu, un Jūlija, zini, un B elijs . . .  — 
Vēl viens skūpsts — un viņš bija prom.



— Lai dievs tev stāv klāt!
To zēns vairs nedzirdēja.
Pie durvīm viņš vēlreiz atskatījās. Puišelis lūkojās uz mazo, 

melno augumu tur, starp krēslā satumsušajiem kokiem, un dru
džaini rija asaras . . .

Viņam taču bija loti slikti.
Pjērs Dimons iestreipuļoja plašajā g a ite n ī . . .  viņš bija tik 

noguris . . .
— Dimon! — uzsauca kāda skarba balss.
Sardzes apakšvirsnieks nostājās viņam ceļā:
—  Dimon! Pie velna, vai jūs nezināt, ka jums pieklājas ziņot 

par savu ierašanos? . . .



ALEKSANDRS MINKOVSKIS. 
poļu rakstnieks

VIRA GADI NAV TALU

Nebiju pārliecināts, ka viņš atnāks.
Mans miteklis ir tāds kā caurredzams un caurskanīgs: logs- 

logam pretī, sienas tik plānas, ka visvieglāko kaimiņu nopūtu var 
dzirdēt, un manas dienas te aizrit rimti, miegaini, bez īpašas tālā
kas perspektīvas. Nesen, pārsteigdams telefona centrāles darbi
nieci, atteicos no telefona. Man nav vajadzīgs telefons, es viņai 
paskaidroju, draugiem nav telefona, pēdējais, kam bija, pirms 
mēneša nomira, —  kam es zvanīšu? Turklāt telefona abonēšana- 
prasa liekus izdevumus, bet pensionāra ienākumi ir visai iero
bežoti.

—i Telefons ir vajadzīgs jaunībā, — es sacīju. —  Jaunie stei
dzas, viņiem nav laika citam pie cita iet, piezvana — un sveiki!' 
Piecpadsmit minūtēs tā var pagūt sazināties ar vairākiem pazi
ņām un vēl nokārtot dažus_ jautājumus. Bet mums, pensionā
riem, vairs nav jautājumu. Ārsti mums iesaka garas pastaigas.

Tātad viņš nevarēja mani pabrīdināt. Droši vien zvanīja, pār
steigdams jaunos mana bijušā telefona numura īpašniekus, jo* 
viņiem Mariana Kartača vārds bija gluži svešs. Mirkli padomāja, 
vai vecaistēvs nebūs tik miris, tad atģidās, ka tāda iedoma ir 
pārsteidzīga, jo  mājnieki to gan būtu zinājuši.

Pa šiem diviem gadiem viņš bija krietni paaudzies. Manā 
priekšā stāvēja metru astoņdesmit garš jauneklis. Gaišās matu' 
cirtas sniedzās gandrīz līdz pleciem, džinsjakas elkoņi bija krietni 
izspīlēti, kājās viņam bija jūrnieku bikses platiem staru galiem. 
Viņš ložņāja pa visiem istabas kaktiem, cilāja grāmatas, aplū
koja vecās fotogrāfijas.

— Vai tas bija tavs komandieris?
— Jā.
— Redzi, ka es atceros! Tas, ar kuru jūs izlauzāties pāri 

purviem, kad vācieši jūs bija ielenkuši. Viņš tevi nesa, bet, kad' 
pašam mugurā trāpīja šķemba, tad tu nesi viņu.

— Jā.
— Vai tad bija tik liela vajadzība?



Paskatījos uz Jareku. Viņš, galvu noliecis, vīpsnīgi aplūkoja 
Cerviņska fotoattēlu.

—  Nesaprotu, — izgrūdu.
— Jūs abi bijāt pārguruši, — viņš paskaidroja. — Glābšanās 

izredžu tikpat kā nekādu. Vai tad nebija vienkāršāk pacelt rokas 
un sagaidīt kara beigas karagūstekņu nometnē? Jūs apārstētu, 
pēc tam varbūt varētu aizlaisties.

Acīmredzot viņš nesen bija skatījies amerikāņu filmu «Lielā 
bēgšana», ko rādīja pa televizoru. Ak, cik tur viss bija roman
tiski! Gūstekņu nometnes komandants — lidotāju pulkvedis — 
bija gandrīz vai džentlmenis.

— Sos džentlmeņus es redzēju trīsdesmit devītajā gadā, kad 
viņi piķējošā lidojumā ložu kārtām kapāja bērnus, kas bēga pāri 
kartupeļu laukam, —  es piebildu lēni. —  Apmetuši loku, viņi 
atgriezās un ar mašīnpistolēm nopļāva visus līdz pēdējam. To 
tagad filmās nerāda.

—  Karagūstekņi tomēr ir izņēmuma stāvoklī, —  Jareks ne
rimās. — Bija taču noslēgta starptautiska vienošanās. Liela va
jadzība jums bija astoņas diennaktis tā mocīties!

— Vai tu būtu rīkojies citādi?
Jareks apsēdās uz kušetes malas, atspieda elkoņus pret ce

ļiem un sāka aplūkot medaļām izrotāto sienas sedziņu, kas ka
rājās virs kumodes. Sos apbalvojumus bija izkārusi Uršula, vēl 
būdama meitene. Atceros, ka es iebildu, man nepatīk dižošanās, 
bet viņa neatkāpās: «Izskatās ļoti dekoratīvi, bez tam lai visi 
zina tavus nopelnus, tev nav ko kaunēties.» Vai tad lentēs iekārti 
metāla spīdulīši var dot patieso liecību par cilvēku? Tikai vienu 
reizi tie noderēja —  tas bija piecdesmit piektajā gadā, kad Ur
šula izgāja pie vīra un pūlējās dabūt sev dzīvokli, tad viņa savā 
iesniegumā uzskaitīja visus manus apbalvojumus. Toreiz lieti 
noderēja arī telefons. Zobus sakodis, es piezvanīju ģenerālim L. 
Viņš manā vienībā komandēja vadu, savā laikā biju viņam vienā 
otrā lietā izlīdzējis, tā ka drīzāk viņam būtu bijis man jāzvana, 
vismaz vienreiz gadā. Lai nu kā, bet iesniegumu viņš atbalstīja.

Nu jau viņš, tāpat kā es, aizgājis pensijā. Lēnītēm pastaigā
jas gar Sopēna pieminekli. «Dārgo Marian, ko tavas aknas saka? 
Manas iekšas vēl nestreiko, bet no siļķītes gan pēdējā laikā . . . »  
Atkal esam abi tajos pašos ratos. Neko tur nevar darīt. Vērts 
to būtu likt aiz auss tiem, kuri steidz pārsēsties no ratiem ka
rietē: vienalga, kā, svarīgi, tikai ar ko un uz kurieni.

— Kad noguris pārnāku mājās no treniņa, —  teica Jareks,
—  iekrītu gultā kā beigts, un neviens mani nevar dabūt augšā. 
Pat ja māja degtu, es nespētu piecelties. Bet jūs bijāt pārguruši



līdz nāvei. Droši vien gribējās nokrist sūnās, lai notiek kas no
tikdams. Lai noķer, lai pakar, vienalga.

—  Noguris pēc treniņa tu esi labprātīgi, .— es atbildēju, pīpi 
aizkūpinādams —  to pašu nelaimīgo pīpi, kas izraisīja tik daudz 
ķildu ar Uršulu. — Turklāt vai tad tu atrodies nāves briesmās? 
Tu šādu situāciju pat nevari iedomāties.

— Varu gan, —  viņš tiepās. — Nāve — tas ir tikai miegs bez 
sapņiem. Bet galu galā, — iecirtības vaibstu nomainīja smaids,
— tā nav mana lieta. Vai tev nav kaut kas no saldumiem?

Tātad viņš mani atcerējās, bet kā es varēju zināt, ka atnāks? 
Ielūkojies bufetē, pašā apakšējā atvilktnē atradu dziļumā nogla
bātu paciņu šokolādes cepumu un pasniedzu Jarekam. So divu 
gadu laikā viņš pēc izskata bija pārtapis no zēna par vīrieti. 
Raksturā šīs pārmaiņas iestājas krietni vēlāk.

—  Ēd vesels! — piemiedzu ar aci.
Viņš nopētīja cepumus caur celofānu — šokolādi klāja ma

tēts bālganums.
—  Nekāda vaina —  pelējums tīra gremošanas orgānus, — 

viņš pavīpsnāja. —  Droši vien kādu gadu cepumi nogulējuši bu
fetē.

— Ilgāk, — atbildēju. —  Es saldumus neēdu.
Viņš centās atminēties. Kādu brīdi mēs abi skatījāmies viens 

otram acīs, bet drīzāk gan kaut kur nezināmā tālumā, jo Jareka 
zīlītes bija maziņas un droši vien manas arī. Tas bija kluss pār
domu brīdis.

—  Gandrīz divus gadus neesam tikušies.
— Divus gadus un vienu nedēļu.
—  Māte iecirtās. Viņa uzskata, ka mēs tev esam vienaldzīgi.
— Vai viņa zina, ka esi pie manis atnācis? — pajautāju.
—  Es jūsu lietās nejaucos, bet saproti. . . Māte taču nav ne

kāds karavīrs. Viņi nevarēja izturēt, jo tu visur jaucies iekšā, 
viss, pēc tavām domām, prasīja citādu pieeju.

Sis «viss» bija viņu dēls un mans mazdēls. Par visu pārēja 
es nelikos zinis. Anela man nevarēja dāvāt dēlu — pēc ķeizar
grieziena viņa vairs nevarēja dzemdēt. Tad nu iznāca, ka šis 
zēniņš, kaut arī ar citu uzvārdu, bija manas dzīves pavediena 
turpinājums. Tāpēc es nevarēju samierināties un būt vienaldzīgs. 
Es tikai gribēju, lai viņš dzīvē panāktu to, kas man nebija izde
vies, un lai dzīvotu, kā pienākas.

. . .J ū n i ja  vakars, aiz loga spīd mēness, vējš šūpo aizkarus.
Uršula: — Tēt, nu liecies taču mierā!
Es: — Bet padomājiet, ko jūs darāt! Harceru brauciens ar 

laivām taču nav burāšana vienatnē pāri okeānam.
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Zenons: — Jarusītis ir visjaunakais. Nesen viņam bija gripa. 
"Un tagad lai viņš gulētu teltī. . .

Uršula: —  Kā tad! Viņam būs jāguļ teltī vai uz kailas ze
mes, būs jāiztiek bez kārtīgas ēšanas, būs jādomā tikai par 
disciplīnu, jāceļas jau ar rītausmu. Skat, ka vēl laiva neapgā
žas — bērns ņems un noslīks!

Es: — Jareks māk peldēt. Viņš taču nav nekāds mīkstpēdiņš. 
.Ja viņš grib dienās būt īsts vīrietis, tad jātrenējas jau tagad. 
Es viņa vecumā .. .

Zenons: — Piedošanu, šis arguments mums jau ir apnicis. 
Bērnība katram ir citāda, jo ir citi laiki, un Jarusītim nav va
jadzīga spartiešu audzināšana. Jums bija grūta jaunība, man 
grūta bērnība, lai tad vismaz viņam . . .

Uršula: — Kā tad! Jarusītis ir trausls, viņam ir vārga vese
lība. Viņam brīvlaikā jāatpūšas, vislabākā atpūta viņam būs 
ar mums kopā Cehocinekas sanatorijā.

Es: — Cilvēki, mīļie! Viņš taču biedriem ir apsolījis braukt 
Hīdzi! Jūs gribat, lai viņš kristu apsmieklā?

Zenons: — Lai jūs tas neuztrauc! Šodien doto vārdu lauzīs 
viņš —  rīt atkal kāds cits.

Es: — Bet jūs galu galā viņam apsolījāt, ka laidīsiet.
Uršula: —  Kas par to? Mēs pārdomājām. Vai tas mums būtu 

'liegts?
Es (ar pūlēm savaldīdamies, lai, durvis aizcirzdams, neaizietu 

-projām): — Jūs pārdomājat, viņš netur so lī jum u ...  Kur paliek 
goda jūtas? Kur cilvēciskā pašcieņa?

Zenons: —  Tēv, lūdzams, nepārspīlē! Kam šie skaļie vārdi? 
■Godprāši apštempelē pastā markas. Tagad panākumus nodrošina 
izveicība, manevrēšanas prasme, nevis frontāls uzbrukums. Būtu 
laiks jums to saprast.

Es: — Nē, es to nekad nespēšu saprast. Varbūt esmu jau par 
vecu.

Zenons: —  Tad ļaujiet mums audzināt Jareku pēc saviem 
ieskatiem.

Es: — Audzināt par apsviedīgu, slīpētu zelli?
Zenons: — Par tādu cilvēku, kurš pratīs atrast savu vietu 

dzīvē un neļaus sev darīt pāri.
Es: —  Rokas bučodams. . .
Uršula: — Kaut vai tā! Ko tu esi sasniedzis ar savu god

prātību? Citi tevi sen apsteiguši. . .
Es (sajuzdams, ka lūpas kļūst savādi aukstas un ka arī krūšu 

kreisajā pusē ieplūst šis nelāgais aukstums, kas acīm liek sa



tum st): —  Kādos augstumos, meit, viņi ir tikuši? Sl augšupvir- 
zlba notiek cilvēkā pašā, pašam sevi piesaucot par savu veiksmju 
un neveiksmju liecinieku. Viss pārējais ir šķietamība.

Zenons: — Atjaujiet jums aizrādīt, ka vērtēts tiek tikai šis 
pārējais. Lepniem trūkumcietējiem neatmet pat ubagdāvanas.

Es (ar pūlēm, cenzdamies pārvarēt pieaugošo dzedro sāpi):
—  Es n e jau šu !. . .  Tas ir mans mazdēls. Viņam ir jāizaug par 
krietnu cilvēku, kas nealkst vieglas dzīves. Ko es nepaguvu . . .

Uršula: — Kā tad! Tev viņš rūp personiskās interesēs. Bet 
tas ir mūsu bērns. Mēs neļausim jaukties mūsu . . .

Es: —  Uršula . . .
Uršula: — Nekādu iejaukšanos! Vai dzirdi, tēv?
Gribēju viņai pateikt, ka man nerūp manas personiskās, bet 

gan viņa intereses, taču mute man bija sausa, sāpe kreisajā pusē 
kļuva pavisam neganta, stāvlampas dzeltenīgā gaisma piepeši 
satumsa. Manu klusēšanu viņi iztulkoja kā savu uzvaru. Uršula 
vēl triumfējoši izmeta dažas frāzes par vecu cilvēku spītīgo uz
stājību un despotismu, bet Zenons varbūt mazliet apmulsis, 
tomēr piekrītoši māja ar galvu. Man bija jāsakopo visi spēki, 
lai pieceltos, aizietu līdz durvīm un aiz sevis tās aizcirstu. Es to 
tomēr izdarīju.

—  Tēvs ar māti nevarēja paciest tavu mūžīgo jaukšanos viņu 
darīšanās.

—  Viņiem bija taisnība, —  es teicu. — Neviens nedrīkst otram 
neko uzspiest. Kaut arī otrs lūgtu, gaidītu rīkojumus. Dzīve nav 
armijas dienests —  man to vajadzēja ņemt vērā.

— Kāpēc tad tu neatnāc pie mums ciemos?
— Taisni tāpēc, —  es attraucu. — Vecumdienās grūti no 

despota pārvērsties par jēriņu.
Jareks izvilka no kakta šūpuļkrēslu, nolika uz galda grāma

tas, ar kurām biju piekrāvis viņam pilnu klēpi, un sāka šūpoties. 
Biju pārliecināts, ka viņš nācis kādā vajadzībā, nevis tāpat vien. 
Varbūt vecāki sūtījuši? Jāšaubās. Kā šķīrējtiesnesis es arī diezin 
vai biju viņam nepieciešams, tad jau drīzāk varbūt zēnam pie
trūcis kādu trīssimt zlotu divriteņa vai ģitāras pirkšanai. Nolēmu 
nesteigties notikumiem priekšā. Devos uz virtuvi, uzliku tējkannu 
vārīties, izberzu un izskaloju tējaskanniņu, lai varētu uzliet 
■svaigu tēju.

—  Reizēm rīkojums ir vajadzīgs, — sadzirdēju Jareku sakām.
—  Pagājušajā svētdienā mūsu skolai vajadzēja strādāt Vislo- 
■strādes būvē, bet es sestdien izmežģīju kāju.

—  Un paliki mājās?
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Šūpuļkrēsla čīkstēšana kļuva saspringtāka.
—  Mājās bija zināms, kas man atgadījies. Kāja potītē bijāt 

pat mazliet uztūkusi. Māte pavaicāja, vai iešu uz Vislostrādi, bet 
tēvs noteica: ja jau nevarētu, tad taču neietu. Tātad acīmredzot 
es varot iet, saproti?

—  Tātad acīmredzot varēji, —  es secināju, uzliedams karsto» 
ūdeni tējai un tējkannu uzlikdams uz azbesta paliktnīša.

—  Ja viņi būtu teikuši, lai palieku mājās, es būtu palicis. 
Nudien man sāpēja.

Jocīgi gan, klusībā nodomāju, kāpēc šoreiz neatrunāja? Vai- 
tad būtu beidzot nākuši pie prāta? Ja jau kāja Jarekam no tiesas 
bija uztūkusi, tad viņu nevajadzēja laist.

— Atzīsties, ka to uztūkumu tu pārspīlēji, —  ieteicos, ienes
dams istabā divas kūpošas tējas krūzītes, zemeņu džema burciņu, 
cukurtrauku un tējaskanniņu ar svaigi uzlieto tēju.

— Darbus vadīja skolotājs Višņaks. Ja es atkal viņam kristu 
acīs, dabūtu pamatīgu brāzienu.

—  Atkal?
Jareks izlikās manu jautājumu nedzirdējis. Uzkrāva sev uz 

šķīvīša kalnu džema un pilnu muti ēda, bet man rādījās, ka lielā' 
kāre uz džemu nav īsta.

— Vai tu nekad neesi dzīvē gaidījis uz rīkojumu?
Gribēju atbildēt, ka ne, bet centos būt pieklājīgs un tālab sāku 

pārlūkot pagātni, un tad, atmiņu miglai pašķiroties, piepeši ierau
dzīju Antonoviča vasarraibumiem nosēto, stūraino seju, viņa šauro 
muti, šaurās mongoļa acis, šauro, smailo degunu.

— Ir gadījies, —  atbildēju. — Kad atjaunojām fabriku.
— Vai tūlīt pēc kara?
—  Mjā, — pamāju ar galvu. —  Es jau tev kādreiz stāstīju. 

Elektrības kabeļi tolaik bija trakoti vajadzīgi. Viss bija, kā nā
kas, talcinieku netrūka pat naktīs. Uz fabrikas nodošanu eksplua
tācijā bija solījies atbraukt no Varšavas pats ministrs, pieteicās 
žurnālisti un radiokorespondenti. Un te pēkšņi —  ķīmiskās ap
strādes iecirknī avārija . . .  Nedēļu pirms nodošanas termiņa. Eks
plozija. Visa aparatūra pagalam. Vai tā bija sabotāža vai nelai
mes gadījums? Tā vairs nebija mana darīšana, man bija dots 
termiņš un bija pieteikta galvenās priekšniecības ierašanās.

Sasaucām kolektīva kopsapulci. Pēc speciālistu aprēķiniem, 
bez atpūtas strādājot, avārijas sekas bija novēršamas mēneša 
laikā. Bet avīzēs jau bija publicēta ziņa par svinībām. Visi jutās 
satriekti. Tādas pūles bija ieguldītas — un viss velti! Kolektīvu 
pārņēma bezspēcīgs izmisums. Nav taču iespējams mēneša darbu 
veikt vienā nedēļā. Ko teiks visā šajā lietā direktors Kartačs?



Ko lai es būtu te ic is . . .  Vai es kāds brīnumdaris? Aizgāju 
pie biedra Antonoviča: svinības jāatceļ.

Viņš: —  Nu, tad atceliet.
Es: — Cilvēki apbēdināti —  tā pūlējušies. Varbūt. . .  Varbūt 

kaut kā tomēr varētu?
Antonovičs: —  Nu kā, Kartač? Kā?
Es: —  Svinības varētu notikt —  visi cehi ir kārtībā, izņemot 

šo te vienīgo. Viesiem to nerādīsim.
Antonovičs: —  Saprotu. Dari, kā zini, Kartač, tā ir tava lieta.
Es: — Kāpēc mana? Jūs esat augstāks priekšnieks —  izlemiet 

jūs.
Viņš: — Nekas nebūs. Izlem vien pats!
Bet lai nu tas paliek!. . .
—  Un ko tu izdarīji? —  jautāja Jareks ar sakvēlinātu ziņkāri 

un reizē ar neuzticību, skatīdamies uz mani. Galvu piešķiebis.
—  Ko tu būtu darījis? Jau bija izteikti priekšlikumi par ap

balvošanu ar ordeņiem, bija sastādīts prēmējamo saraksts. Cil
vēki taču nebija vainīgi, ka notika avārija.

Jareks ielādēja mutē pilnum pilnu karoti ar džemu, uzdzēra 
tēju, lai noskalotu saldumu. Pēc tam viņš man pamirkšķināja:

—  Skaidrs. Nepamanīja? Tu taču biji pārākais blēdis, vecotēv!
— Netrāpīji vis! — es noteicu pēc brīža, iemalkodams tēju.
— Atcēli svinības?
Viņš atkal neuzticīgi lūkojās manī tāpat kā senāk, kad centos 

viņu pierunāt ieņemt zāles. Palūkojos laukā pa logu: pagalmā 
zēni klaigādami dzenāja bumbu — šogad man jau trīs reizes bija 
izsista rūts, sētnieks nevarēja saprast, kāpēc neeju uz dzīvokļu 
komiteju sūdzēties. Pēc viņa domām, futbola spēle pagalmā būtu 
jāaizliedz.

—  Heijā, tēvocīt, —  vai negribat nākt ar mums uzspēlēt?
Tas bija vecs joks. Bet varbūt arī ne, jo  reiz es viņiem pie

biedrojos, ieskrējos un devu tādu spērienu, ka viņi veselu stundu 
meklēja bumbu uz kaimiņmāju jumtiem. Pirms kara es galu galā 
biju «Radomjankas» labākais labējais aizsargs, šādas tādas iema
ņas vēl bija saglabājušās.

— Citu reizi, — atbildēju gaišmatim baltzilā krekliņā. —  Kad 
būsiet drusku uztrenējušies.

—  Vai atcēli? —  Jareks klusi atkārtoja.
— Kam gan nepatīk apbalvojumi! —  es atbildēju. — Goda 

raksta blanku var nopirkt gandrīz kurā katrā kultūrpreču vei
kalā, tomēr visiem to nav.

— Un kā reaģēja strādnieki?
—  Daži sūkstījās, —  attraucu. —  Vairums bija manā pusē. 

Pārāk daudz pūļu bijām veltījuši fabrikas atjaunošanai, lai tagad
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to nodotu ekspluatācijā ar mānīšanos. Fabriku nodevām ekspluatā
cijā pēc trim nedēļām, ministrs neatbrauca.

— ,Un kas bija ar ordeņiem? Un prēmijām?
Es iesmējos, uzsitu Jarēkam uz pleca. Džema burciņa viņa 

rokās bija kļuvusi gluži caurspīdīga, pašā dibenā vēl vīdēja plāns- 
zemeņu slānītis.

' —  Vai vecāki zina, ka esi pie manis? — es atkārtoju jautā
jumu, bet, tā kā Jareks cītīgi noņēmās ar pēdējo zemeņu zvejo
šanu, pajautāju:

— Kaš tev kurpi spiež?

So divu gadu laikā es jau biju paguvis aizmirst mūsu rotaļu, 
bet Jareks to man atgādināja, viņš pats noņēma no sienas se
dziņu, atsprauda no tās apbalvojumus. Brīnījos, ka mūsu vecu 
vecā rotaļa viņam aizvien vēl nebija apnikusi.

—  Sī te! ' ;
Viņš zināja atgadījumu ar tanku, bija dzirdējis šo stāstu jau? 

vairākkārt, bet spēles noteikumi nepieļāva izdomājumus. Un es- 
stāstīju par pavasara šķīdoni, par sardzes patruļu, par to, ka vā
cieši jau iepriekšējā vakarā bija pametuši pilsētiņu. Mēs abi, Vla- 
deks Kozuļa un es, lēnām, ļoti piesardzīgi virzījāmies uz priekšu. 
Ap mums blīvējās vecpilsētas ķieģeļu nami, mēs gājām garām 
aizbultētām vārtrūmēm, aizslēģotiem logiem, visapkārt bija tukšs, 
un kluss, nevienas dzīvas dvēseles. Klusumā vienmērīgi dunēja, 
mūsu soļi, zem zābakiem šņirkstēja stikli. Līņāja smalks lietus.

Mēs bijām nonākuši šaurā, aklā ieliņā. Kas mums te bija* 
meklējams? Turp līst mums nebija nekāda īpaša iemesla, bet 
vai kuru katru cilvēka soli var izskaidrot? Es gāju pa priekšu. 
Kozuļa sedza aizmuguri; nekas aizdomīgs nebija manāms. Un. 
pēkšņi atskanēja motora rūkoņa, kāpurķēžu žvadzoņa. Sākumā 
mēs to sadzirdējām kaut kur tālumā, bet attālums nebija liels, 
tad troksnis pieauga, kļuva arvien skaļāks. Ieliņā atmuguriski' 
iebrauca vācu tanks un turpat pie krustojuma apstājās. Tā stobrs- 
bija pavērsts pret plato ielu, pa kuru vajadzēja nākt mūsējiem.

Tātad slēpnis. Droši vien ne jau vienīgais. Iztālēm bija dzir
dama citu tanku žvarkstoņa, pēc kāda laika viss noklusa. Ne ska
ņas . . .

Ko nu? Mēs ar Kozuļu stāvējām, iespiedušies kādā aizbultētā, 
vārtrūmē. Ne uz priekšu, ne atpakaļ: no tanka mūs varēja pama
nīt. Mūsējos, cik vien ātri iespējams, vajadzēja pabrīdināt, bet. 
mēs atradāmies aklā ieliņā — ko varēja darīt? . ..

— Mums jāiet atpakaļ, — Vladeks čukstēja.



—  Jā, — es piekritu. Bet kur tu spruksi? Mums nebija burvju 
cepures, lai izlavītos no šejienes nemanīti. Kā lai tam draņķim 
tiek garām? Ieliņa aizkorķēta kā pudele.

— Speram virsū uguni! — Kozuļa šņāca.
Ar automātu iet virsū tankam —  tas būtu absurds. Piespiežu 

ar plecu vārtus —  tie pat nepakust, pamatīgi noslēgti. Tikmēr 
paveras vaļā tanka lūka, tajā parādās tankista galva. Ar vienu 
kārtu frici varētu nop|aut, bet tad arī mums būtu beigas — mūs 
miltos samaltu. Kas mūsējos pabrīdinātu?

Tankists palūkojās visapkārt un nozuda tornī. Tas bija acu
mirklis, ko garām nedrīkstēja palaist. Es pamāju Vladekam, lai 
viņš paliktu stāvam. Pats izmetos laukā no nišas un vienā jozienā 
centos sasniegt nākamo vārtrūmi. Vēl viens pārskrējiens. Un vēl 
viens.

Līdz tankam atlikuši tikai daži metri — visriskantākie. Vis
mazākais troksnītis valgajā tumsā labi sadzirdams. Vienīgā ce
rība, ka šie neuzmana aizmuguri un ka zem zābakiem nekas 
nenočirkstēs.

—  Vai tev bija bail?
— Jā, tad, tiklīdz sāku iet. Vēlāk jau laikam vairs ne, jo  jutos 

kā transā. Mūsu bailes nav nemaz tik lielas. Tas jāņem vērā, lai 
tās pārvarētu.

— Tevi varēja nošaut.
— Varēja, bet es tam neticēju. Katrs tic savai nemirstībai. 

Nebija jau arī laika gudrot. Tādas un tamlīdzīgas domas ienāk 
prātā vēlāk. Zināju tikai, ka mums jātiek laukā no šī sprosta un 
jābrīdina mūsējie par slēpni.

— Vai tev neuzmācās vēlēšanās ierauties nišā un nogaidīt?
—  Kā nu n e . . .  Tāda vēlēšanās uzmācas vienmēr.

Un tā brīnumainā kārtā nemanīts es pārvarēju pēdējos metrus 
un pieplaku pie tanka kāpurķēdes. Nu nāca visgrūtākais. Centi
metru pa centimetram līdu augšā, meklēdams kājām atbalstu, 
kur pakāpties un atsperties. Ja tankists pabāztu no torņa lūkas 
galvu, es nepagūtu pat iekliegties. Koncentrēdamies aizvēru acis.

Un, lūk, es beidzot atrados pie vajējās lūkas. Man rokās bija 
granāta, ko atlika tikai iemest iekšā. Bet sprādziens būtu signāls 
citiem tankiem doties šurp.

—  Raus! — es iekliedzos, noliekdamies pār lūku. — Rāpie
ties ārā!



Nupat vēl tur, lejā, bija dzirdama balsu kņada. Tagad tur val
dīja klusums.

—  Raus! —  es atkārtoju. — Schnell!
Viņiem tur, lejā, vajadzēja redzēt granātu manā rokā. Papriekš 

no lūkas izspraucās uzrauti pleci, pēc tam melna tankistu cepure 
un līķa bāls vaigs. Tas bija pirmais vācu tankists. Viņam sekoja 
pārējie. Kozuļa bija jau tepat. Viņa automāta stobrs uzmanīja 
hitleriešus.

Liekam šiem nogulties zemē ar seju pret bruģi. Guļ, nedo
mādami pretoties, sēžamvietas trīc kā galerts.

Bet mēs jau esam ielēkuši tankā. Iedarbinām motoru. Vladeks 
aizcērt lūkas vāku, uzgriežam tanku uz lielās ielas un pa vidu 
ž|erkstinām tik uz priekšu. Blakusieliņā stāv tāds pats tanks, nā
kamajā — vēl viens. Pēdējais — pašā pilsētiņas nomalē. Kozuļa 
sper no tanka lielgabala šāviņu šiem starp kāpurķēdēm: nošķīst 
uguns — un bruņumilži ietinas melnsarkanās liesmu vērpetēs.

Mēs pilnā gaitā joņojam pie savējiem.

— Savējie jūs varēja saņemt ar granātām, —  Jareks ieteicās.
— Bez šaubām, —  es piekritu. — Tādēļ pa priekšu aizsūtīju 

Vladeku, lai viņš brīdinātu. Cēli piebraucu pie štāba, visi sa
skrēja skatīties. Vēlāk, kad gājām uz Berlīni un kājas pārgā
jienā aizkusa, viens otrs ieminējās par kaut kādu tanku: «Nu 
aizjoz pēc tanka, Marian, kas tev tas . . . »

Mēs abi ar Jareku iesmējāmies.
— Nu vareni, nav ko teikt! — viņš nopūtās. —  Tikpat kā 

kovboj filmā. Tev, vectētiņ, ir ko atcerēties.
Jā, ir gan, es domās piekritu, vienīgais, kas man atlicis, — 

tās ir atmiņas. Šūpuļkrēsls, lampa un pagātnes notikumu pārcilā- 
šana. Bet tagadne? Neko nevar darīt —  skaitļojamā mašīna uz 
mūžīgiem laikiem man paliks kā melnā maģija, bet automašīna kā 
dzīves mērķis — grotesks absurds. Es nespēju saprast Uršulu un 
Zenonu, viņu sīkās vēlmes, salto aprēķinu. Tas atmaksājas, tas 
neatmaksājas. Jāielūdz Ikss —  viņš mums var būt noderīgs. Iz
liksimies, ka neredzam, labāk neko neteikt, lai saka citi. Vai 
Jareks to saprot? Vai viņš varbūt spriež jau tāpat?

— Visādi ir gājis, — atbildēju. —  Atmiņās pagātne izskatās 
mazliet citāda. Visskaistāk atmiņas attēlo jaunību, kaut arī būtu 
bijis jābadojas un kaut arī būtu piedzīvota pati nelaimīgākā 
mīlestība.

Jareks sarāvās. Sažņaudza plaukstā medaļu.
— Vai tev arī bija nelaimīga mīlestība?



—  Ne viena vien, — atbildēju nopietni. —  Vienreiz pat tra
ģiska.

Jareka uzacis pacēlās uz augšu, lūpas pastiepās:
— Traģiska?
Man ienāca prātā Esmeralda, viņas tumšās uzacis, lūpu izlie

kums. «Es nevaru, Marian, tad jau drīzāk nāve!» Tas šodien skan 
smieklīgi, toreiz tas tā neizklausījās —  mēs mīlējām viens otru 
šausmīgi kopš pirmā karnevāla slidotavā. Viņa bija pārģērbu
sies par čigānieti, es biju Hamlets, karaļa dēls, —  šīs lomas mūs 
abus ieveda maldos. Beidzot tomēr vajadzēja nākt gaismā tam, 
ka Hamlets ir Varšavas nomales zēns un ka arī viņa tēvs nav 
nekāds dižciltīgais, bet tikai tramvaja vadītājs. Noskaidrojās, 
ka Esmeralda dzīvo Rožu alejā un ka no viņas dzīvokļa logiem 
paveras skats uz Šveices ieleju, kur par īri jāmaksā tik, cik 
Hamlets saņem naudas pa visu gadu.

— To sauca tolaik par mezaliansi, —  es sacīju Jarekam. — Si
tuācija bija vēl gaužāka nekā «Lellē». Vokuļskis vismaz bija ba
gāts. Bet te, no vienas puses, grāfa nams un tituls, no otras — 
nabaga Hamlets no tramvajnieka ģimenes.

Nomirt ar mani kopā viņa bija ar mieru, aizbēgt —  ne. Izmi
sums. Staigāju riņķī kā apmāts, prātā nāca visādas muļķības — 
bankas aplaupīšana, paputējuša aristokrāta titula pirkšana. Mēs 
tikāmies zagšus, viņa seju slēpa zem plīvura; varēja domāt, ka 
mūsu karnevāls turpinās. Skūpsti, asaras, bezcerība. «Pamet sa
vus vecākus!» es izmisis lūdzu. «Nāc pie manis! Vai tev tik ļoti 
vajadzīgi tie briljanti un saldie ēdieni?» Bet nebija jādomā par 
briljantiem vien. Saraut saiknes ar pasauli, kurā aizritējusi visa 
tava līdzšinējā dzīve, — tas nebija viegli.

— Jā, jums nu gan bija problēmas, —  Jareks pavīpsnāja.
—  Vai tad jums tādu nav? —  pajautāju. —  Pagaidi vien, 

vēl tu piedzīvosi arī traģisku mīlestību!
—  Esmu jau piedzīvojis, — viņš noņurdēja, aplūkodams 

medaļas «Par Berlīnes ieņemšanu» zeltaino virsmu. —  Viņa man 
apzvērēja, ka mīlēšot līdz nāve i . . .

— Kas tad visu izjauca? Kāds no vecāko klašu zēniem?
Viņš iepleta acis:
— Kā tu zini?
—  Tā ir intuīcija, — es atbildēju. —  Kas tad viņai tā impo

nēja? Velosipēds vai pazīšanās ar studentiem?
—  Diskotēkā, — Jareks smagi noelsās. —  Sā brālis tur ir 

par vadītāju, var ielaist par brīvu. Var iedot uz mājām paklau
sīties jaunākos mūzikas ierakstus. Uzdāvināja Kasjkai Santīni 
«W elcom e». Sīs plates dēļ puse no mūsu klases būtu gatava lēkt 
ugunī.



— Mīlestība pret Santīni plati tātad izrādījās stiprāka, — pa
smīnēju. — Turklāt vēl viņš ir vecāks par tevi. Gadās.

—  Tu domā, ka tas ir normāli? — viņš spēji palūkojās manī.
—  Tas, ka viņa man sameloja?

— Viņa nemeloja, — es sacīju. —  Droši vien viņa ticēja savu 
jūtu patiesīgumam. Es arī ticēju Esmeraldas jūtām, ticēju sa
vām .. .

—  Un kā jums viss beidzās?
—  Reiz uz randiņu atnāca nevis Esmeralda, bet gan viņas 

papucītis, cēls kungs bebrādas kažokā un baltos zamšādas cim
dos, ārkārtīgi pieklājīgs un iejūtīgs. Viņa vāģis <rMercedes Benz» 
ar šoferi gaidīja uz stūra, bet mēs abi pastaigājāmies pa Pils 
laukumu, debesis no sala bija baltas, zem kājām čīkstēja sarma. 
«Es cienu jūsu kvēlās jūtas, jaunais cilvēk, bet jūs droši vien zi
nāt, ka mana meita . . .  Nabaga bērns, viņai vajag palīdzēt, viņa 
pati nespēs pārvarēt šo neprātu.» Es pajautāju: «Vai tad viņa pati 
to grib?» Un viņš man atbildēja: «Vai gan citādi es būtu uzzi
nājis par jūsu randiņu? Apsoliet man, ka jūs vairs nesatiksieties. 
Esme ir trausla, bet jūs pēc vārgulīša neizskatāties. Es jūs lūdzu.» 
Viņš izvilka kabatas portfeli un izņēma no tā vairākas jaunas 
banknotes. . .

— Tu viņam iegāzi pa purnu?
—  Gluži otrādi, — es atbildēju. — Pārskaitīju naudu un sa

cīju: «Pazemīgi pateicos par jūsu laipnību.» Kad nākamajā dienā 
mana princese ieradās Pils laukumā, es izkāpu no kučierratiem 
kopā ar krāšņi tērptiem, viegli ieskurbušiem draugiem un drau
dzenēm. Arī pats biju mazliet ieskurbis. Viņi smējās, un es smē
jos . . .  Viss sākās ar maskarādi un ar maskarādi beidzās.

—  Vai tu vēl ilgi biji viņā iemīlējies?
Nopūtos.
—  Skumji, diemžēl pat mūžīgā mīlestība reiz novīst, ja tai 

nav savas augsnes, no kuras gūt dzīvības sulas. Pēc mēneša iepa
zinos ar tavu vecmāmiņu, un pēc diviem es jau biju viņā iemīlē
jies līdz sirds dziļumiem. Lūk, tā!

— Vai tu domā, ka man šī mīlestība uz Kasjku pāries? — 
Jareks klusi pavaicāja.

—  Nem vērā, ka aizvainots pašlepnums bieži vien atgādina 
nelaimīgu mīlestību, — es atbildēju.

Jareks pēkšņi iesmējās. Pasvieda līdz griestiem medaļu «Par 
Berlīnes ieņemšanu» un to veikli noķēra gaisā.

—  Es mēģināju par to runāt ar māti, —  viņš sacīja, nolik
dams medaļu un paņemdams citu apbalvojumu. — Viņa uzskata, 
ka es vēl esot tādām lietām par zaļu un ka man vajagot intere
sēties tikai par mācībām. Kā tev patīk, ko?



— Mācības , protams,  ir svar īga  lieta, — es diplomātiski at 
bildēju. — Kā tev iet ar  mācībām?

Viņš sadrūma.

T ag a d  kār ta bija pienākusi  ordeņiem.
— P a r  ko šis?
— P a r  kauju pie Kolobžegas.
— Un šis?
— To es saņēmu jau pēc kara  par p iedal īšanos  fašist i skās  

band as  U PA  iznīcināšanā.
— Un šis te?
— P a r  mūsu fabrikas  darba sasniegumiem,  atzīmējot  kabeļa 

p i rmā ki lometru mi ljona izlaidi. P a r  aktīvu sabiedrisko darbu ar  
jaunaj i em s t rādniekiem — par  diskusiju organizēšanu,  par  aktuālo  
mūsdienu problēmu aplūkošanu, par  tuvējā  alus bāra  slēgšanu.  
S ak ar ā  ar  PTR piecpadsmito gadadienu.  Uz paša  t rī sdesmit  gadu  
jubileju.

Trīsdesmit  g a d u ! . . .  Laiks skrien arvien ā t rāk  un ātrāk.  M an  
t ag ad  vairs  tikai v ienas  rūpes:  nezaudēt  skaidro prātu,  nenolūzt.

Netrūkst  tādu cilvēku, kuri no sākuma neko nesaprot  ga lveno
kār t  tāpēc,  ka viņus tas  neskar.  Es  liku lietā pats  savas  rokas. 
T agad  tās k ļuvušas  nespēcīgas,  bet Jar ekam  zem krekla briest 
muskuļi,  un viņš . . .



Viņš —  tas esmu es. Vai es reizēm nedrīkstu tā domāt? Ja 
manā zēna gadu fotogrāfijā iekombinētu garos matus un džinsu 
jaku —  neviens mūs nevarētu atšķirt. Tātad man laikam ir tiesī
bas savu «turpinājumu» veidot labākajā ticībā, iepotēt viņam to, 
ko uzskatu par cilvēka dzīvē visvērtīgāko. Vai viņš to pieņems 
vai nepieņems — tā ir viņa darīšana.

Pie joda ar Uršulas un Zeneka pretenzijām! Vai es pie vi
ņiem gāju? Jareks atnāca pie manis. Vai viņi lika viņam nākt? 
Vai viņš pats atnāca? Galu galā varēja viņš arī bez vecāku 
teikšanas atcerēties savu vecotēvu, kas jau divus gadus dzīvo 
pilnīgā vientulībā. Varēja atnākt tāpat vien, bez īpašas vaja
dzības.

—  Nu, Jarek, klāj vaļā —  kādā vajadzībā esi nācis?
Cik man to gadu vairs atlicis dzīvot, bet veselu gadu es at

dotu par to, ja zinātu, ka viņš atnācis, paklausīdams sirdsbalsij. 
Savu jautājumu es pateicu vienaldzīgā tonī, kā negribot, izkra
tīdams kamīnā pīpi.

— Tūlīt pateikšu.. .  tīrais nieks!
Ieliku pīpē tabaku, lēnām aizsmēķēju un uzpakšķināju zilu 

dūmu mutuli.
—  Sper vajā, dārgais! — skubināju. —  Nav ko vilcinātiesl
— Vai tu neapvainosies?
— Nu ko tu!
—  Tu vari arī atteikt.
— Gan jau zināšu, kā rīkoties, —  sausi noteicu. — Saki, kas 

vajadzīgs, citādi tu mani sāc garlaikot.
Viņš pārgāja pāri istabai, nostājās pie loga ar muguru pret 

mani.
—  Piķis viņu zina, kāpēc viņš man tā iegrieza, —  Jareks no

ņurdēja zem deguna. —  Nāvīgi. Nu, baigais vecis!
— Kas un par ko iegrieza? — es jautāju.
— Matemātiķis. Piesējās pēc tā atgadījuma un neliekas 

mierā . . .  Mēs vairāki iekritām. Manā vietā kontroldarbu uzrak
stīja Vrona, bet Ka|etas vietā — Siciņskis. Iekritām. Un Kaļetam 
uzreiz bija asaras acīs. Stāv kā tāda nelaimes čupiņa un elso
dams solās, ka tā vairs nedarīs. Bet es . . .  noturējos. Gods go 
dam. Kā vīrs.

— Man liekas, ka tu jauc jēdzienus, —  es iebildu pēc brīža.
— Ja tu nebūtu vainīgs, tad cita lieta, bet par kādu vīrišķību te 
varēja būt runa?

—  Labi, tas tā . . .  — Jareks bungoja ar pirkstu galiem pa 
loga rūti. — Tas vēl nav viss. Sis noteica, ka nākamajā ceturt
dienā atprasīšot mums visu vielu. Ka|etu palaida vaļā . . .  Naba- 
dziņš briesmīgi centās . . .



— Tu gan n e . . .
—  Vēl ļaunāk — es nobastoju stundu. Māte ierakstīja dienas

grāmatā attaisnojumu, bet Višņaks to neņēma par pilnu.
Viņš tomēr no manis atšķiras, es sadrūvējies rūgti nodomāju. 

Visādi numuri ir strādāti, bet gļēvulis es nebiju nekad.
— Ko tu no manis gribi? — vaicāju viņam.
Jareks brīdi klusēja. Dzirdama bija tikai šī bungošana pa 

rūti un tālas zēnu klaigas pagalmā.
—  Māmiņa teica, ka tu draudzējoties ar Sčipuļski. Sčipuļskis 

ir Višņaka mātesbrālis.
Tātad Uršula sūtījusi. Tātad darīšana, mazs, nepatīkams lū

gums.
— Tātad man tev jāizlīdz. Jāaizliek labs vārds par tevi.
—  Tā ir mātes ideja.
Viņš spēji pagriezās nost no loga, acis rādījās valgas.
—  Viņa lika man pie tevis atnākt! Lika lūgt palīdzēt! Tikai 

dari to uzmanīgi, viņa piekodināja, citādi vēl apvainosies. Sā
kumā paspēlējies ar ordeņiem, viņam jau tas patīk, aizkustini.

—  Paldies tev, — es sacīju, izšaudams dūmu mutuli. —  Es 
patiešām biju aizkustināts. Tev gandrīz vai izdevās, nevajadzēja 
teikt, kā bija īstenībā. Bet es pacentīšos kaut ko darīt lietas labā, 
parunāšu ar Sčipuļski. Mēs ik svētdienu satiekamies pastaigā 
Lazenku parkā.

— Es nemaz negribu, lai tu to dari.

Kāpēc Uršulai nav mana rakstura? Bet galu galā katram ir 
savs raksturs — un tur neko nevar darīt. Diemžēl nevar noliegt 
patiesību, ka man nebija laika ar meitu nodarboties, viņu audzi
nāja tante. Arī vīrs viņai gadījās nevis stingrs principu cilvēks, 
bet pavisam lokans, tāds, kas prot piemēroties. Un sieva piemē
rojas vīram —  tas jau nu skaidrs.

Vai Jarekam jābūt tādam, kādi ir viņi?
Es varu kļūdīties. Dažiem tikai liekas, ka viņi visu saprot un 

nav atpalikuši. Grūtos laikos izveidojas stingri raksturi. Bet šo
dien ir citi — piemīlīgāki laiki: stabilizācija, rūpes par veļas- 
mašīnām, par ledusskapjiem, par noguldījumiem krājkasē. Ha! 
Jāpasmaida par bezkompromisu cīņu, par dzelžainu principiali
tāti —  šodien, biedri Kartač, dzelzi aizstāj plastmasa!

Tāpēc varbūt Jarekam, lai nenodarītu sev pāri, ir «jāmāk dzī
vot»? Jādzīvo tā, lai neizlēktu, neizceltos starp pārējiem, šķietami 
apzinīgi, bet būtībā vienaldzīgi? Muļķības! Viņš —  tas esmu es, 
tikai laiki — pretēji šķietamībai —  ir vēl grūtāki. Nav tagad



tās skaidrības, kāda ir kaujas laukā, krāsas ir sajauktas, grūtāk 
ir orientēties.

Tātad viņš sacīja, ka negrib, lai es iejauktos.
— Kāpēc? —  es tēloju izbrīnu. — Tas nudien ir sīkums. Nu 

man nāk prātā, ka Jendreks Sčipuļskis reiz ieminējās par savu 
mātesbrāli —  skolotāju. Viņi ir lieli draugi. Sčipuļskim nemaz 
nebūs grūti viņam ieskaidrot, ka ne jau no katra var prasīt, lai 
ikdienā parādītu drosmi. Pateiks, ka zēns nobijās; vai tad tā ne
gadās? Pateiks, ka šis zēns ir mana drauga mazdēls, lai neņem 
ļaunā . . .

—  No karalauka es nebēgtu, nenobītos! — Jareks mani pār
trauc smalkā, histēriskā balsī. —  Man nevajag žēlastības, ne 
tavas, ne viņa žēlastības!

— Var jau būt, ka tu karalaukā nenobītos, — es piekrītu.— Būt 
drosmīgam katru dienu, parastās situācijās ir acīmredzot grūtāk. 
Bet žēlastība . . .  Kas šeit runā par žēlastību? Tā ir izlīdzēšana. 
Tu atnāci pie manis, parotaļājies, ļāvi vecītim izkratīt sirdi. Beigu 
beigās nav taču svarīgi, vai tu atnāci pie manis no paša gribas 
vai paklausot padomam. Tu esi mans mazdēls. Darīsim, ko va
rēsim. Kad Višņaks teicās atprasīt?

Sekoja pauze.
— Tu neesi sapratis. Jāpanāk tieši tas, lai viņš neatprasītu.
Es apstulbu.
— Kā tā? Tu taču droši vien gribi, lai atprasa, tikai cilvē

cīgi . . .
—  Lai atstāj to pašu atzīmi, kada man bija iepriekš!
Jā, gadiem krājoties, esmu kļuvis neattapīgs. Uzsmaidu Ja- 

rekam, māju ar galvu, ka beidzot man ir pielēcis. Viņš ari 
smaida, neskatīdamies manī, bet kaut kur sānis, projām.

— Vai tu tiki beidzot pie tā atskaņotāja? — jautāju.
— Stereofoniskais, — viņš paskaidro. — Uzdāvināja man uz 

dzimšanas dienu. Koka tumbas, kolosāla uzrikte! Vai atnāksi pa
klausīties? Veči ielūdz tevi pusdienās svētdien. Ļoti lūdz, lai tu 
atnāktu.

Tumbas? Piķis ar ārā — kas par tumbām?
— Diemžēl, —  saku, —  svētdien esmu jau citur ielūgts cie

mos. Varbūt kādu citu dienu.
—  Vectētiņ! Nebozies! Tu taču viņus pazīsti.
Es nebožos. Es tikai domāju, ka tā mums būs visiem labāk, 

ja neiešu. Radniecība, pat vistuvākā, nebūt vēl nenozīmē, ka jābūt 
draudzīgām, jaukām savstarpējām attiecībām. Bet ķīvēties ar vi
ņiem es negribu. Kāpēc tas man jādara? Mums katram sava dzīve.

Jareka apciemojums manī izraisīja nemieru. Neko es nebiju 
panācis. Taisnību sakot, šos divus gadus es gaidīju gan pacietīgi,



gan  nepacietīgi, ka vienā dienā Jareks piezvanīs trīs reizes pie 
manām durvīm. Un viņš trīs reizes piezvanīja. Nebija aizmirsis. 
Nu, un tad? Es šo dienu biju izplānojis visos sīkumos, taču viss 
pēkšņi bija aizmirsies. Nav svarīgi. Viņš atnāca, tāpēc ka viņam 
lika, nospēlēja lomu pēc vecāku izstrādāta scenārija, beigās na
bagam spēle nojuka, bet lieta bija nokārtota. Mājās nebūs jādzird 
pārmetumi, ka nav lūdzis veci palīgā.

— Viss kārtībā, — saku, —  gan jau kādreiz aiziešu.
— Neatnāksi, es zinu. Un es nemaz par to nebrīnos. Lai gan 

viņus taču var saprast. Tu varēji būt pret viņiem vismaz tikpat 
saprotošs kā es.

—  Tikpat saprotošs pret viņiem kā t u ! . . .  — es pat aizrijos 
ar pīpes dūmiem.

—  Ne jau katrs dzīvo ar tām lielajām idejām. Viņi strada līdz 
četriem, pēc tam skatās televizoru. Katru mēnesi nogulda kādu 
nieku krājkasē. Nekādas fantazēšanas, nekādas gudrošanas, ne
kādu nesniedzamu mērķu . . .  Vai tev nav viņu žēl?

— Nonsens, — es noņurdēju.
— Raugoties uz viņiem, zinu, kā es nekad nedzīvošu.
Un ja nu tomēr? Tagad tu viņiem jūti līdzi, tev liekas nožē

lojami, ka viņi skatās televizorā un nesaprot Pinku Floidu. Bet 
klusītēm, gluži nemanot tu uzsūc sevī viņu filozofiju: vajag tīkot 
pēc ērtībām, vajag vairīties no konfliktiem, vajag liekt viscaur 
muguru. G]ēvi tu aizbēgi no stundas, māte tev dzīrās palīdzēt ar 
nepatiesu attaisnojumu, un, kad tas nelīdzēja, —  tu atnāci pie 
manis.

Spēle ar ordeņiem, mazdrusciņ sirsnības...
Tev taču jābūt ar manu pārliecību un stāju! Vēl vairāk: tev 

jābūt labākam, tev jātiecas pēc vēl augstākiem mērķiem.
—  Vecotēv, es nu iešu. Ir jau vēls.
Aiz loga biezē krēsla, zēnu klaigas ir noklusušas. Sētnieks 

slauka pagalmu. Dzirdama viņa bērza slotas švīkstoņa, kaimiņu 
suns priecīgi rej.

—  Jā, — pamāju ar galvu. —  Droši vien uz rītdienu vēl 
neesi izmācījies. Tec, Jarek!

Uztrausties kājās man nenākas viegli, es pats brīnos par savu 
kūtrumu. Vai tas būtu vilšanās smagums? Nē, tā gluži vienkārši 
ir realitāte. Man nav tiesību justies būt pieviltam, neviens man 
neko netika solījis. Tātad tas ir tikai nogurums, veca cilvēka 
miegainība.

— Vectētiņ!
—  Nu?
— Ar tiem ordeņiem . . .  Tā jau tas nebija. Tu savu dzīvi esi

dzīvojis. i . 1



— Un dzīvoju joprojām, — es pasmaidu. — Tec, mazais!
— Man lika pie tevis atnākt, es negribēju . . .
— Viss kārtībā! — es viņu pārtraucu spējāk, nekā vajadzētu, 

jūtu, ka manī aug nevaldāmas dusmas, un es negribu tās izrā
dīt. —  Tu visu nokārtoji, kā nākas. Pasaki to vecākiem. Bet nu 
ej, es esmu noguris.

Viņš skatās manī. Paver muti, it kā kaut ko būtu gribējis 
teikt, bet tikai bez skaņas pakustina lūpas. Es viņu noskūpstu 
uz pieres un gandrīz vai grūšus izgrūžu pa durvīm.

Un, lūk, es atkal esmu viens pats savās četrās sienās, kur 
valda klusums un krēsla. Gaismu neiededzu. Atlaižos uz sava 
zemā dīvāna un pūlos atcerēties, vai iemaksāju par ledusskapi, 
kurā dienā apsolījos dzīvok]u pārvaldē ierasties, lai kaimiņiem 
atlīdzinātu par noplūdušajiem griestiem. Bet man visu laiku 
ausīs skan: man l i ka. . .  tikai tā uzmanīgi, parotaļājies ar orde
ņiem, viņam jau tas patīk . . .

Todien es pārnācu no pastaigas mājās agrāk: draugs, ar kuru 
bijām norunājuši tikties, neatnāca; piezvanīju viņam no automāta 
būdas un uzzināju, ka ticis aizvests uz slimnīcu — acīmredzot 
infarkts. Vecā gvarde sarūk — bada dienas un negulētās naktis 
liek sevi just. Mani arī aizvien biežāk piemeklē sāpes krūšukaulā, 
tirpst kreisā roka, sāk trūkt elpas. Nu, ko lai dara? Labāk sep
tiņdesmit ar pilniem apgriezieniem nekā simt divdesmit bez jeb
kāda spara. Tā man sacīja Vladeks Kozuļa, kad pērn tikāmies; 
viņš no pensijas atteicies, sacēlis troksni attiecīgās iestādēs un 
darot atkal savu darāmo avārijas dienestā. «Mana pieredze,» 
viņš sacīja, «ir vairāk vērta nekā viņu krampis, nu, ja arī ne 
vairāk, tad vismaz tikpat.»

Tātad es pārrados mājās agrāk, lai vienatnē, atlaidies uz sava 
zemā dīvāna, domās pakavētos pie slimā drauga atmiņās un 
psiholoģiski sagatavotos kārtējam šķiršanās brīdim, ja tas pie
nāktu. Draugu aiziešana — tā ir amputācija.

Zvans pie durvīm bija pilnīgi negaidīts: pastnieks tas neva
rēja būt, jo  bija jau pārāk vēls, un santehniķis bija solījies at
nākt salabot krānu tikai pēc sešiem.

—  Kas tur ir? —  es saucu, pietrausdamies sēdus.
—  Savējie, —  atsaucās sievietes balss.
Es šo balsi nepazinu. Būdams pārliecināts, ka sajaukti dzī

vokļi, tomēr piecēlos kājās un aizčāpoju līdz durvīm, un atvēru.
Tā bija Uršula. Man krūtīs ieskrēja skaudra sāpe, tikko no

turējos, lai necerēto viešņu neapkamptu.
—  Lūdzu, nāc iekšā!



Viņa uzspieda man lūpas uz vaiga — steigšus, it kā pret 
savu gribu. Noģērba zilo mētelīti, pakāra uz vadža un iegāja 
istabā, bet es sekodams nodomāju, ka viņa stipri vien pieņēmusies 
svarā un kļuvusi vēl vairāk līdzīga savai mātei.

—  Kas tev par spodrību!
— Mjā. Sēdies, nestāvi kājās.
— Tu, tēv, izskaties možs.
— Kaut kā jau turos.
Iestājās klusums. Mēģināju uzminēt nāciena iemeslu. Pirmajā 

mirklī viss likās pašsaprotams, bet pēc šī ašā skūpsta nekas man 
vairs nebija saprotams. Tomēr es nojautu kaut ko nelāgu: Uršu- 
las nāsis pulsēja, acis spulgoja dzedri.

— Nu, vai esi apmierināts?
—  Kādā ziņā? —  es nesapratu jautājumu. — Varbūt tu tomēr 

apsēstos? — norādīju uz klubkrēslu.
— Nē, es nesēdīšos vis, —  viņa pēkšņi izšāva. — Atnācu tikai 

tādēļ, lai pateiktu, ko mēs par to domājam!
Viņa gaida, kā es reaģēšu, bet es, kaut arī nesaprotu viņas 

mājienu, mierīgi paņemu pīpi, ieberu tabaku, piespiežu ar īkšķi 
un grasos uzraut sērkociņu.

— Tas bija no tavas puses nekrietni!
No manas puses nekrietni?. . .  To es vairs nespēju mierīgi 

uzklausīt, izstiepju kaklu kā gailis:
— Par ko tu runā?
Uršula savelk lūpas ironiskā smīnā, samiedz acis.
—  Neizliecies, tēv! —  viņa šņāc. —  Tu apsolīji Jarekam pa

runāt ar Sčipuļski, nokārtot.. .  Vai tad tā nebija?
—  Apsolīju, —  es pamāju ar galvu.
—  Mēs tev neko nebūtu lūguši, —  Uršula saka, — lai gan 

man kā meitai būtu tiesības.
— Kad es nomiršu, —  es viņai atbildu, —  šīs grāmatas, mē

beles, kāds mazumiņš naudas —  viss paliks jums.
— Tu vēl joko?
Nu man ir diezgan. Pieeju viņai klāt, saņemu plecus, sapu

rinu:
— Saki taču beidzot —  kas par lietu?
Uršula apdziest kā nopūsta svece. Atkrīt klubkrēslā un skatās 

manī ar mēmu pārmetumu.
—  Tu, tēv, apsolīji parunāt ar Višņaka tēvoci.
— Apsolīju un to izdarīju, —  atbildu. —  Turklāt Sčipuļskis 

man pateica, ka Višņaks piekritis.
Uršula pieceļas kājās, viņa ir gandrīz manā augumā. Mēs 

stāvam cieši viens otram pretī. Viņas acis atkal met dusmu zib
šņus.



—  Es pazīstu skolotāju Višņaku! Ja viņš būtu apsolījis, tad 
katrā ziņā solījumu būtu izpildījis!

—■ Vai tad viņš neizpildīja? — 1 tagad es esmu pārsteigts.
— Vai tad viņš Jarekam atprasīja?

—  Neatprasīja! —  nikni noskalda Uršula. — Viņš ielika Ja
rekam divnieku, kas bija dabūts iepriekš.

Mēs abi klusējam. Es dziļi elpoju. Uršula arī.
— Tātad atzīme, kas Jarekam bija ielikta iepriekš, bija div

nieks? . . .  —  pēc brīža es ierunājos klusi, sacīdams to vairāk sev 
nekā Uršulai.

—  Ja jau viņam būtu bijis trijnieks, tad mēs nebūtu skrējuši 
lūgt tavu palīdzību, —  Uršula sacīja. — Jareks kala visu ne
dēļu.

Viņa vēl kaut ko saka, ber bez apstājas, bet es vairs viņā 
neklausos. Esmu iegrimis savās domās. Vai tad būtu notikusi 
k|ūda? Pārpratums? Jareks taču skaidri un gaiši lūdza.

Un tad pēkšņi nāk apskaidrība. Un es pasmaidu, uzlūkodams 
Uršulu. Viņu samulsina šis mans priecīgais smaids, viņa pus
vārdā apraujas, iepleš acis:

—  Tu priecājies? Tu vēl priecājies, ka tavam mazdēlam ir 
ceturksnī divnieks? Tu savā veča iecirtībā gribēji viņam ieriebt!

Viņa izmetas priekštelpā, paķer zilo mētelīti un aizskrien, dur
vis aizcirzdama.

Bet es stāvu istabas vidū un smaidu.

Viņš izvietoja tumbas — pastiprinātājus —  istabas pretējos 
kaktos, pagrieza tos pret dīvānu, uz kura mēs abi apsēdāmies, 
lai klausītos Pinku Floidu. Sākumā bija dzirdama ritmiska šal
koņa, lēnām augoša, arvien stiprāka: pah-pah! un pah-pah! un 
pah-pah! — tie ir sirdspuksti, kas pārskan šo mūziku, tik nemie
rīgu, nervozu, viļņojošu, b a n g o jo šu . . .  Tā ir skaņu jūra, ne
gaiss, vētra . . .

Neteikšu, ka tāda mūzika man īpaši patiktu, jo  es esmu pārāk 
cieši saaudzis ar Sopēnu, Moņuško un Mazovšes dziesmiņām. Pē
dējā modernā deja manā mūžā bija bugi-vugi.

Tomēr es ļāvos skaņu vētrainajai brāzmai —  varbūt mani 
aizrāva Jareks, jo  viņš klausījās ar pilnu atdevi, viegli nobālis. 
Mēs sēdējām cieši blakus, es skaidri jutu viņa muskuļoto plecu.

— Tagad klausies uzmanīgi — tūlīt būs bombardējoša pār
e j a . . .

Un tā patiešām drīz sekoja kā sprādziens, kā melodiska ausīm 
tīkama eksplozija —  fascinējoši! Jareka pirksti stingrāk ieķērās 
manā skaustā, plecs piekļāvās ciešāk pie mana pleca.



—  Nu, ko tu par to teiksi, vecotēv?
— Interesanta mūzika, — es atbildēju. — Pirmajā mirklī tāda> 

kā nenormāla, bet vajag ieklausīties. Tad atklājas nemiers un> 
kaisle.

— Senči nespēj pat piecas minūtes izturēt, —  viņš sacīja*.
— Viņi sauc to par zooloģisko dārzu. Es varu skaņuplates klau
sīties tikai tad, kad viņu nav mājās.

Jareks man pamirkšķināja, it kā es būtu viņa sabiedrotais,, 
bet es neatmirkšķināju, nogrozīju galvu:

— Viņiem Floids var nepatikt. Katram ir tiesības uz savu* 
gaumi.

— Nākamajā otrdienā es tev atnesīšu Santīni plati, draugs 
man aizdos albumu.

Pēc tam mēs abi aizgājām uz kafejnīcu «Saulīte» un noēdām 
katrs divas porcijas šokolādes saldējuma ar krēmu, turklāt mēs 
daudz nerunājām. Sēdējām saulē uz terases, un mums bija ļoti 
jauki.

— Kur brauksi brīvdienās? — pajautāju.
— Uz harceru nometni Beskidos, —  viņš atbildēja. — Iz

spiedu no senčiem atļauju. Otru mēnesi noņemšos ar uzdevu
miem, lai sagatavotos divnieka labošanai «matenē».

Mēs abi sasmaidījāmies. Nozīmīgi, draiskulīgi. Oficiante,, 
iedama garām mūsu galdiņam, apstājās un arī iesmējās.

—  Jūs, cienītie, abi esat viens otram ļoti līdzīgi. Vai tikai 
nebūsiet vectētiņš ar mazdēlu?

—  Pilnīgi pareizi, —  es sacīju. —  Viņš esmu es pats, tikai« 
ar zināmu perspektīvu.

Kad oficiante smiedamās bija aizgājusi, Jareks mirdzošām' 
acīm noliecās uz manu pusi:

— Vai tu dzirdēji? Viņa sacīja uz mums — cienītie.
—  Kāpēc lai neteiktu? — es atsaucos. —  Tev jau ūsas sāk 

dīgt. Vīra gadi nav tālu.
Viņš uzmanīgi, nesteidzoties ielēja glāzēs kokakolu. Un mēs- 

abi saskandinājām.
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PETERS Š EVCOVIČS, 
slovaku rakstnieks

SLEPENAIS KLUBS

Sestās klases skolēns Ādams Labajčičs bija pār
liecināts, ka viņam ir briesmīga bērnība. Gan skolā, gan mājās, 
gan pionieru sapulcēs — no visām pusēm to vien dzirdēja kā 
«disciplīna, disciplīna, disciplīna»! To vien viņam dzina galvā 
kā «mācīties, mācīties, mācīties»! Bet nevienam no pieaugušajiem 
neatlika laika aprunāties ar viņu par to, kā nav sestās klases 
grāmatās, kaut gan tieši tas ir daudz interesantāks nekā visas 
skolas mācības kopā . . .

Ja gribam būt atklāti, tad jāatzīstas, ka Ādams cieta ne ma
zāk un ne vairāk kā viņa klasesbiedri. Tāpat kā visi pārējie, viņš 
bija audzināšanas stundās dzirdējis, ka arī bērniem esot jānes 
savs upuris šajā strauji progresējošajā pasaulē, ka emocionāli 
viņi nobriedīšot agrāk nekā viņu vecāki un —  ja nek|ūs par 
huligāniem —  no viņiem izaugšot vispusīgi attīstītas personības.

Vienīgais Ādamam tuvais pieaugušais cilvēks, kas pēdējo triju 
gadu laikā ne reizes netika uzbrēcis: «Nepinies pa kājām, nefan- 
tazē, nemalies virsū, man nav laika ar tevi noņemties!» —  bija 
vecmāmuļa Veronika. Kopš viņa vairs negāja darbā un bija kļu
vusi pensionāre, viņa, šķiet, bija sev pateikusi: «Diezgan, Vero
nika Labajčičova, dzimusi Stojkovičova, diezgan tu esi plēsusies 
ar ķildīgiem pilsoņiem rajona Nacionālajā komitejā, diezgan 
lūgumu esi apmierinājusi un svešiem laba darījusi, nu laiks ari 
pašai atpūsties un parūpēties par tuviniekiem. Tev taču jau drīz 
sešdesmit klāt, meitenīt! Trīs meitas esi izprecinājusi —  Paulīni 
uz Čehiju, Malvīni uz Morāviju un Marinu tepat Slovākijā! Viņas 
tevi apveltījušas ar sešām mazmeitiņām, un ik reizes, kad kāda 
apslimst, tu vari par velti braukt ciemos. Arī dēlu esi izaudzinā
jusi, ievērojamu cilvēku, zinātņu kandidātu doktoru Bonaventūru 
Labajčiču, kurš tevi pirms divpadsmit gadiem iepriecināja ar 
mazdēlu Ādamu. Viņš dzīvo Bratislavas jaunajos kvartālos ne
pilnu desmit minūšu gājumā no vecāku namiņa, jo  ir dzimis un 
audzis vīnkopju ciemā Račā, bet visi tie račieši, kas pirms ga
diem piecpadsmit bija iegājuši precību vecumā, tagad mīt koope
ratīvajos namos Krasņanu mikrorajonā. Galvaspilsēta aug, plešas



plašumā, ko lai dara . . .  Tātad diezgan tu esi strādājusi, Vero
nika Labajčičova, proti nu dzīvot arī mierā un priecāties par 
savu plašo saimi, kaut arī pati jau sesto gadu staigā atraitnēsf 
Mācies kopt dārziņu, nevis raisīt citu likstas! Mazbērniem vaja
dzīgas zemenes un jāņogas, firziķi un saknes. Savukārt znotus 
par viesmīlību der uzcienāt ar mājas vīnu —  vai tad velti viss 
namiņš stīgām apvīts? Pareizi un gudri tu dari, tā pelnīti at
pūzdamās!»

— Tu vienīgais esi īsts Labajčičs, mūsu vārda turpinātājs! —  
viņa glāstīja Ādamam galvu. — Tu vienīgais manā mājā drīksti 
darīt, ko vien gribi!

—  Arī ložņāt pa visiem kaktiem?
— Arī ložņāt, ja tikai pats vēlāk atkal sakop.
— Un vest draugus?
— Man gan derētu zināt, kurus. Cilvēki ir dažādi.
—  Bet vai tētis veda? Viņam vispār bija draugi?_ Kaut viens 

tik uzticīgs, ar ko var iet caur uguni un ūdeni? —  Ādamam ne
gribējās ticēt, ka tāds mūžam aizņemts cilvēks kā viņa tēvs reiz 
arī būtu bijis gluži normāls sestās klases skolēns.

—  Viens? Veseli četri viņam bija, draugi līdz kapa malai! 
Krištofičs, Ivičičs, Baričičs un Beladičs. —  Vecmāmuļai bija va
lodīgā diena. —  Tas tikai bija bariņš — cits par citu stāvēja 
un krita! Lednārs un Luknārs arī gribēja piebiedroties, tikai viņi 
tos neņēma.

—  Tāpēc ka uzvārds nebeidzās ar «-ičs»?
—  Tas ir iespējams. — Vecmāmuļa kļuva domīga. — Ko viņi 

visu neizstrādāja, kādas delverības neizgudroja! Tirpas skrēja 
pār muguru, gaidot, kad tava tēva klases audzinātāja atkal sauks 
uz skolu. Bet, kad aizsauca, tad tikai paslavēja. «Biedrene Labaj
čičova,» viņa teica, man tas vēl kā dzīvs skan ausīs, «jūs tās 
•saucat par palaidnībām, taču es — par kolektīvisma garu. Tiesa 
jau, kur vien kas notiek, tur viņi arī bijuši klāt, bet — kā! Lūžņu 
vākšana? Trīs vecus arklus atstiepa no laukiem un divus čuguna 
vārtus. Makulatūras vākšana? It kā visas Račas iestādes būtu 
iztukšojuši; mēs dabūjām pirmo vietu.» Tos papīrus viņiem toreiz 
iedevu es, Ādamiņ, un tikai no četrām kancelejām. Bet skolotāja 
turpina: «Un kārtīgi pionieri, žēl tikai, ka sanāksmes vienreiz 
nedēļā. Vai tad ar to pietiek, ja viņi tīko būt kopā caurām die
nām? Patiesībā jau nav nekādi sanāksmju sēdētāji, viņus velk 
brīvā dabā, kur piedzīvojumi un atklāsmes prieks, biedrene La
bajčičova.» Es tad vēl nezināju, Ādamiņ, ka viņi ir nodibinājuši 
savienību. Slepenu. Ičiklubu.

—  Ičiklubu? —  Ādams sarauca pieri. — Interesanti, vienrei
zēji interesanti! Vai tas gadījumā nebija Ičiračiklubs?
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— Nudien Ičiračiklubs! — vecāmāte kļuva dzīvāka. — Bet kā 
tu to zini?

Vecīši, tas gan ir atklājums! Kolosāli! Fantastiski! Tikai jātur 
mēle aiz zobiem. Pat vecmāmuļai nedrīkst atzīties, ka arī ses
tajā «A» klasē ir radies slepens Ičiračiklubs, kaut gan tā dalīb
nieki par agrāko nezināja. Un radies laikam tāpēc, ka pionieru 
sapulces notiek tikai reizi nedēļā un ir tikpat nāvoti garlaicīgas 
kā lielajiem. Visi sēž tajā pionieru istabā, spriež un vērtē rezultātus, 
bet vēlāk spēlē zīdainīgas spēlītes. Pulciņu vadītāji arī ik brīdi 
mainās. Reiz tie ir miesnieka mācekļi, reiz topošās skolotājas, reiz 
atkal jaunie milicijas darbinieki, taču visi pastrādā vienīgi tik 
ilgi, cik tas neizbēgami ir nepieciešams, un tad paceļ cepuri. P io
nieru vadītāja Viola Petjova vecāku sapulcēs jau nez cik reižu — 
līdz galīgam apnikumam — ir malusi, lai taču palīdz sameklēt 
saviem bērniem pulciņu vadītājus, bet papi un mammas izliekas 
kurli un akli un vairās no viņas skatiena. Sak, viss jau ir pa
reizi, ko jūs te runājat, tikai mums nav vaļas. It nemaz! Tāpēc 
sestajā «A» arī dzima slepenais Ičiračiklubs. Un nu vecmāmuļa 
nāk ar tādu jaunumu! Turklāt tie uzvārdi! Arī viņu sestajā mācās 
Labajčičs, Krištofičs, Ivičičs un Baričičs. Vienīgi Beladiča nav, 
un tomēr jaunais Ičiračiklubs ir skaitā kuplāks par bijušo, jo  par 
kluba biedriem uzņemti arī Pavlovičs, Izakovičs, Stankovičs un 
Hūska. Sim pēdējam tika pieļauts izņēmums, jo viņš pierādīja, 
ka sākumā ir bijis Pukalovičs un par Hūsku pārdēvēts tikai tad, 
kad viņa mamma apprecējusies otrreiz. Ja cilvēkam uzvārds ir 
Hūska, nevienam neradīsies aizdomas, ka viņš varētu sastāvēt 
Ičiračiklubā, un tāpēc viņam var uzticēt pašus slepenākos uzde
vumus.

—  Ko nerunā, neesi jau pa muti dabūjis! —  vecāmāte pa
raustīja Ādamu.

— Es prātoju par tēvu jaunībā. — Viņš pat sarāvās.
—  Ja tas tevi tā saista, bēniņos ir liela, melna lāde. Tur gla

bājas tava tēva krāmi. Uz jūsu mājām vēl aiznesis nav, taču ārā 
sviest arī neļauj. Palūko — varbūt tie tev kaut ko pastāsta?

—  Bet krustmātes —  vai viņas visu savu mantību aizvākušas 
projām? —  Ādams aizkvēlojās cerībā šo to uzzināt arī par viņu 
bērnību.

— Malvīne, Paulīne, Marina . . .  — Vecmāmuļa nopūtās. —  Tās 
jau gatavās žagatas, labprāt mani pašu arī izrautu no ligzdas 
un aizstieptu uz savējo! Taču es ļāvu ņemt tikai to, kas piederēja 
viņām. Un no mana īpašuma katrs dabūs savu tiesu, jo  es esmu 
taisnīga māte. Cilvēkam ir jābūt taisnīgam, Ādamiņ, — to tu 
ielāgo uz visu mūžu. Bet tagad man jāskrej uz veikalu, citādi 
vēl aiztaisīs ciet. Neapgrauj mājas un nerakņājies pa atvilktnēm!



— Nē jel, — Ādams atbildēja un, tikko vecāmāte bija laukā 
pa durvīm, nokabināja no virtuves skapja sānos iedzītas naglas 
milzum lielu, veclaicīgu atslēgu un joza uz bēniņiem.

Melnajā lādē glabājās būvklucīši, salauzti lidmodeli, tūristu 
katliņš, brezenta telts, akmeņu kolekcija, nez kādi kaltēti augi, 
burtnīcromāni «Prērijas bieds», «Zaļais briesmonis», «Pagrīdes 
Fantomass» un «Kanzasas pistoļvaronis», septiņpadsmit kapze- 
ķes — katra no sava pāra — , maisiņš ar stikla bumbiņām un 
pašā apakšā kā galvenais dārgums linu drānā ievīstīta liela, 
bieza, vairāku roku rakstīta un zīmēta grāmata. Pirmajā lappusē 
bija brīdinājums «UZMANĪBU, STINGRI SLEPENI!», bet ot- 
raja — virsraksts «ICIRACIKLUBA HRONIKA». Ādams augu ne
dēļu paslepšus pa naktīm to lasīja lukturīša gaismā zem pē|a, 
bet nākamnedēļ klases sacerējumā — tas togad bija otrais — uz
rakstīja:

Mans vistuvākais cilvēks no pieaugušajiem šobrīd nav ne 
mamma, ne tētis. Mamma ņem mājās darbu pārrakstīšanai ar 
mašīnu, tāpēc viņai nekad nav laika, viņa tikai atsviež pa vār
dam, ja es kaut ko jautāju. Tētis ir zinātniskais darbinieks, tur
klāt lasa arī lekcijas dažādās vakara universitātēs, viņš pat pa vār
dam neatsviež, jo  gandrīz nekad nav mājās. Ja vecākiem neatliek 
laika savam bērnam, viņi pat nepamana, ka tas bērns aug. Un 
tā nav tikai ar mani, maniem draugiem klājas tāpat. Par laimi, 
man ir vecāmāte Veronika Labajčičova, dzimusi Stojkovičova, un 
viņa redz, ka es augu, tāpēc ka reiz man teica: «Adam Labajčič,



manu vienīgo mazdēliņ, tu taču audz griezdamies un esi jau 
izstiepies garāks par mani!» Viņa ir kolosālākā vecmāmuļa! Sa
prot mani un nekad netēlo. Es to varu pierādīt, jo viņa man 
sacīja: <rAtceros vēl, kā auga tavs tēvs, un nu noskatos, kā tu 
audz. Abi jūs esat vienādi zeperi, tikai pasaule citāda. Tavs tēvs 
dievam neticēja, taču gāja piekalpot ksendzam baznīcā. Tu to' 
nekad neesi darījis, bet tāpat esi krietns puika. Gluži kā viņš.» 
Vecmāmu[a ir darbīga un moderna, viņa krāso matus kastaņbrū
nus un uztin uz ruļļiem. Bez tam viņa dārziņā audzē saknes, 
augļus un krizantēmas un lielāko da}u pārdod. Tāpēc viņai izde
vies ietaupīt no pensijas tik daudz, ka varēja uzdāvināt visām  
trijām manām krustmātēm un manam tētim ari vieglos automo
biļus «Skoda 115». Vienādus —  zilus kā tie kastroļi, ko ražo 
Fiļakovā, — jo vecmāmuļa ir taisnīga.

No mazbērniem viņai mīļākais esmu es, tāpēc ka viņa teica: 
«Adam Labajčič, tu man esi tas tuvākais. Dieva dēļ, piesargiest 
Ja notiek kāda nelaime un tevi sabrauc auto, Labajčiči pa vīriešu 
līniju iznīkst, jo tavai mātei vairs nevar būt bērnu. Vai tu sa
prati?» Saprast jau sapratu, taču īstas skaidrības man nav. 
Mamma domā, ka es vēl esmu pārāk mazs, lai apjēgtu, kāpēc 
man nevar būt brāļa. Vecmāmuļa ir daudz atklātāka, viņasprāt, 
es jau esmu liels. Atļāva ari pārlūkot mājas bēniņus un papētīt 
mūsu dzimtas pagātni. Melnajā lādē man laimējās atrast vienrei
zēju dokumentu, tikai es nedrīkstu rakstīt, kādu, jo tas ir sle
pens. Tas dokuments ir tāds, ka es varbūt nākamajā sacerējum ā  
nosaukšu par savu vistuvāko cilvēku tēvu — zinātņu kandidātu 
doktoru Bonaventūru Labajčiču.

Ādams vai plīsa no lepnuma, kad slovaku valodas skolotāja 
Ilona Hegedišova atzina viņa darbu par oriģinālāko, aicināja pie
celties, paklanīties un nolasīt priekšā visai klasei, ko viņš rak
stījis par savu vecmāmuļu. Bet, līdzko bija noskanējis zvans* 
laimes izjūtu aizgainīja dusmas, jo viņam saklupa apkārt Led- 
nārs, Luknārs, Kollers, Matūšs, Fābers un vēl citi no tiem, ar 
ko Ādams nemēdza daudz runāt, un ņēmās izprašņāt, kādā ziņā 
tas dokuments tik slepens.

—  Nevis slepens, bet superslepens! Tāda noslēpuma jums ne
būs, kaut jūs no biksēm izlēktu! —  Ādams attrauca tik pašapzi
nīgi, ka Kraksenhūbers noņurdēja — viņš savu noslēpumu varot 
iesālīt. Mūsu klasē superslepens noslēpums ir katrai kompānijai, 
viņš teica. Un dzina visus ārā, jo  garajā starpbrīdī vajagot ievilkt 
svaigu gaisu, bet Kraksenhūbers tonedēļ bija virsdežurants. 
Ādams divreiz pamirkšķināja ar labo un vienreiz ar kreiso aci. 
Tāds bija norunātais signāls, ka slepenajā pulcēšanās vietā trešā



stāva zēnu tualetē tūdaļ jāsasauc Ičiračikluba ārkārtējā opera
tīvā apspriede.

— Mēs neesam pirmais Ičiračiklubs šajā skolā! —  Ādams 
izdvesa, kad viņiem bija izdevies dabūt laukā visas nepiederošās 
personas. —  Domājam, ka esam pirmie, bet nekā!

—  Kas noticis? Runā, ka var saprast! —  Izakovičs, kas sar
gāja durvis, nervozi sauca.

— Sajā skolā viens Ičiračiklubs jau ir bijis. Tieši pirms div
desmit pieciem gadiem. Man mājās ir kluba hronika.

— Kālab tad neatnesi? — Hūska dusmojās, taču Krištofičs 
uzbrēca — vai nesajēdzot, ka šāda hronika jātur slepenībā!

—  Lasot man beidzot uzausa gaisma, kāpēc tētis, kad es kaut 
ko nostrādāju, aizvien tikai atmet ar roku un saka: «Tas viss jau 
ir bijis, Ādam, kādēļ tu neesi oriģināls?» Bet, kur bijis, kā bijis, 
kāpēc bijis, to nekad nepaskaidro. Krištofič, Ivičič, Baričič!

—  Klausāmies! —  nosauktie ielenca Ādamu. — Vai jūsu tēvi 
ir teikuši, kurā skolā viņi mācījās?

Trijotne saskatījās un pamazām sāka atcerēties, ka šad tad 
šis tas esot sacīts gan. Izrādās, tēvi bija pieminējuši ar labu 
vārdu pašu vecāko skolotāju, Fedorčičovu, kura tagad sabiedriskā 
kārtā pieskata pagarinātās dienas grupu. Bērni viņu saukā par 
Raganu, taču senāk bijusi jauna, slaida un tik enerģiski tren
kājusi fizkultūras stundās, ka nokristīta par Jefreitorieni.

— H m . . .  —  Ādams kļuva domīgs. —  Hronikā arī darbojas 
Ivičičs, Krištofičs, Baričičs un Labajčičs. Vai kāds no jūsu tēviem 
nav teicis, ka viņš bijis vienā klasē ar manējo? Viņi apmēram 
viena vecuma.

— Johaidī, tas tikai būtu humors! — Baričičs izgrūda un tūdaļ 
ierosināja, lai fantastiskā dokumenta apspriešanu turpina tikai 
tie Ičiračikluba biedri, kam agrākajā bijuši uzvārdabrāļi.

Pavlovičs, Izakovičs, Stankovičs un Hūska skaļi protestēja, 
un Ādams, kam piederēja vecā hronika, nosprieda, ka lieks trok
snis tikai kaitēs, viņi neko nepanāks, ja saies matos.

— Ne jau tas ir galvenais, ka mēs tagad esam vairāk, —  viņš 
teica. —  Man liekas, jūs saprotat, ka runa ir par baigi nopietnām 
lietām. Ja pirmo Ičiračiklubu ir dibinājuši otrā Ičiračikluba tēvi, 
tad taču viņi nav tādi, kādi mums liekas, bet ir bijuši pavisam 
normāli puikas. Skaidrs? Un, ja kāds reiz ir bijis normāls, viņš 
taču var atkal normalizēties, vai ne? Vispār baigi nopietnā pa
darīšana! Lai nebūtu nekādu šaubu, es pasludinu speciālu izmek
lēšanu. Piektdien pulksten trijos jums jāatnes uz manas vecmā
muļas māju katram sava tēva sestās klases liecība!

— Mums arī? — Stankovičs jautāja.



— Es teicu, ka visiem! Ja nu viņi ir gājuši vienā klasē? Ja ir 
bijuši draugi, ko? Tas būtu vēl lielāks humors!

Zēni bija sajūsmā, vienīgi Hūska k|uva bēdīgs. Gandrīz rau
dādams, viņš teica:

— Kā lai es dabūju sava tēva Pukaloviča liecību, ja tagadē
jais tēvs Hūska mani ir oficiāli adoptējis, bet īstā tēva jaunā 
sieva, tā no Zāluhiem, nevar ciest, ka es eju pie viņiem?

—  Katram savas problēmas. Turklāt tev, Hūska, jau tā ir 
izrādīta pretimnākšana. — Ivičičs brālīgi uzlika viņam roku uz. 
pleca. — Skumsti vai neskumsti, bet bez tēva liecības tu mūsu 
turpmākajos gājienos piedalīties nevarēsi. Liecībai ir jābūt!

Tobrīd zēni vēl nezināja Ādama dižo plānu, ko viņš bija iz
prātojis, atkal un atkal pārlapodams vecās hronikas nodzeltēju
šās lappuses. Kur nu ar to līdzināties tiem notikumu pierakstiem, 
ko izstāda skolā! Tie visi ir tik briesmīgi glīti, par zīmējumiem 
dažreiz pat izlikta atzīme. Tur atstāj savus ierakstus oficiālie cie
miņi, kas aicināti uz klasi. Skolēni jau varētu prašņāt visu, kas 
vien ienāk prātā, taču parasti tiek uzdoti kādi četri pieci iepriekš, 
sagatavoti jautājumi. Un pēc tam iestājas tāds klusums kā ma
temātikas kontroldarbā. Visiem mutes ciet, bet uzaicinātā per
sona vienalga ierakstīs dienasgrāmatā: «Paldies par jauko un 
saturīgo sarunu!» Toties vecā hronika bija nākusi no sirds. Drī
zāk tā bija dienasgrāmata, jo  vēl pēc gadiem varēja just, ka 
cilvēks ir domājis rakstīdams. Un blakus bija piezīmes. Asas un 
vaļsirdīgas, uz lapai atstātās platās malas, kur vērtēt uzrakstīto. 
Hronika stāstīja par klejojumiem Mazo Karpatu mežos, par vē
žošanu, gulašu no pamukuša truša, piecvietīga velosipēda ideju, 
līšanu bumbierēs svešos dārzos, slepenu palīdzību vecajām, vien
tuļajām Grančičovai, Rubaničovai un Radičovai, pēdu dzīšanu 
meža zvēriem, vīnogu novākšanu un daudz ko citu tikpat sais
tošu, ko Ādama tēvs — zinātņu kandidāts doktors Bonaventūra 
Labajčičs —  nekad neatgādināja, it kā būtu visu aizmirsis. Ne 
reizi neaicināja Ādamu kalnos, ne reizi nepamācīja, kā piesiet 
āķi, kaut gan hronikā pats ar savu roku bija uzzīmējis, kā tas 
darāms, un ne reizi neparādīja, kāds lielisks atklājums ir šifrē
šanas makets. Būtu Ādams hroniku atradis agrāk vai arī tēvs 
pastāstītu par šiem bērnības jaukumiem, dzīve neliktos ne uz 
pusi tik pelēcīga. Ko visu viņš tad zinātu!

—  Man ir tāda doma —  uzaicināt draugus, — Ādams pēcpus
dienā piesardzīgi ieteicās vecmāmu|ai Veronikai.

— Un kas tie būtu?
— Krištofičs, Ivičičs un Baričičs, — viņš atbildēja un vēroja, 

kādu seju vecmāmuļa rādīs.
Viņa sāka starot kā pavasara saulīte un sacīja:



—  Varēsiet pasēdēt dārza lapenītē. Tavs tēvs vienmēr tur 
tikās ar draugiem. Ar Krištofiču, Ivičiču, Baričiču un Beladiču.

—  Tētis bija viņu vadonis?
—  Kā citādi, ja jau pulcējās pie mums! Es viņiem ikreiz kaut 

ko liku galdā.
—  Varbūt tu man arī kā vadonim noliktu galdā desmit kro

nas? Kraukšķīgajiem salmiņiem un kokakolai.
— Nebūs nekādu salmiņu, ne kokakolas! — vecmāmuļa stin

grā balsī noraidīja. —  Es izcepšu pīrāgu, bet piedzert varēsiet 
īstu aveņu dzērienu. Par to tu man pastāstīsi, ko jūs tur spriedāt.

—  Vai tētis tev stāstīja?
— Sākumā allaž liedzās, ka tas esot noslēpums, taču beidzot 

pateica.
—  Un nekad nemeloja?
— Dažbrīd gan likās, ka viņš šo to noklusē, tomēr, kad es 

izlasīju to hroniku, ko tu nostiepi no bēniņiem, es varēju būt 
lepna, cik viņš bijis godīgs un atklāts. Skaties, ka tu to nepa
zaudē, Ādam! Tā ir dārga manta.

— Redzi nu, kāds tas tētis ir! Tev nemeloja, bet man melo.
—  Ko tad viņš tev samelojis?
—  Ka viņam bijuši tikai piecnieki vien.
— Kur nu piecnieki vien! —  vecmāmuļa iesvilās taisnīgās 

dusmās. —  Viņš bija delveris, cik man nebija jāpārdzīvo viņa 
dēļ! Tāds pats kā tie pārējie. — Un atkal viņas sejā iestarojās 
saulīte. — No parauglellīšiem nekas jēdzīgs neizaug, bet viens 
kārtīgs zeperis dzīvē nepazudīs. Vai tu maz zini, ka es savā 
laikā pat taisījos atdot tavu tēvu par amatnieka mācekli? Ko tu 
par to teiksi? Taču iznāca doktors, zinātņu kandidāts. Ba
ričiču es labāk redzēju ejam nekā nākam, jo viņš ar savu savā- 
zeni mūsu dārzā mūžam šķērda vardes un peles, bet šodien, rau, 
ir slavens ķirurgs, pat kara ķirurgs. Jarko Beladičs palicis uzti
cīgs vīnam, viņa tēvs taču arī bija vīnkopis, tikai nebraukāja 
pa ārzemēm, vīna rūpnīcai medaļas pelnīdams, kā mūsu Jarko. 
Vienīgi par Ivičiču es domāju, ka tur nekas prātīgs nebūs, un 
tomēr izstudējis par ekonomistu. Vislabāk mācījās Albīns Kriš- 
tofičs, bet ko viņam tie piecnieki deva, ja ir tikai skolu inspek
tors? Tāda ir dzīve, Adamiņ. Iegaumē labi: zināšanas ir svarīgas, 
taču vēl svarīgāk ir zināt, kur tava īstā vieta!

— Vēl mūsu pulciņā ir Izakovičs, Pavlovičs, Stankovičs un 
Hūska, kurš agrāk saucies Pukalovičs, — Ādams nedroši iemi
nējās.

— Tos tu šurp neved — es tik daudz pīrāgu necepšu!
— Mēs dalīsimies!
— Lai viņi atnāk citreiz. Uz pankūkām. Un nekādus « b e t » . . .



—  Bet vecmāmu] . . .
— Tu esi činksloņa, Ādamiņ, viens gatavais činkstoņa! Man 

taču arī uz piektdienu savi plāni, tu nedrīksti tos jaukt. Nāks 
tikai Kristoties, Ivičičs, Baričičs —  un diezgan!

— Un es!
—  Un tu. —  Vecmāmuļa rādīja noslēpumainu seju. Kad viņa 

tā mīklaini smaidīja, tad vienmēr šķita jaunāka. Un tā bija 
zīme, ka viņa kaut ko nojauš vai arī viņai kaut kas padomā. Šo
dien viņa likās tik jauna, ka Ādams nenocietās:

— Nu tu izskaties tā, it kā tev būtu mazāk gadu nekā tai 
režisorei Paladjovai no ceturtā stāva. Viņai pavisam parasts 
vārds —  Klāra, taču raksta Clara, lai visi zinātu, ka viņa ir 
māksliniece.

Vecmāmuļai patiesi kaut kas bija prātā un droši vien gran
diozs, jo  viņa izklaidīgi atsaucās:

— Jā, jā. Bet tagad ej, Adamiņ! Nekāda darba jau nav, kur tu 
traucētu, tikai gribas pabūt savā nodabā.

Ja pieaugušais vēlas palikt vienatnē, viņš vai nu domā, vai 
ir nikns, vai arī taisās darīt kaut ko tādu, par ko, viņaprāt, būtu 
jākaunas.

Dažu vakaru, kad doktors Labajčičs bija mājās un mamma 
ilgojās pasēdēt ģimenes vidū, trijatā saspēlēt «uz cūkām» vai 
bilžu loto, viņš vispirms uzāva čības, paēda vakariņas, nosacīja: 
«Tūlīt!» —  un iegrima avīzes lasīšanā. Tad, it kā jau aizmirsis, 
ko nupat teica, sāka likt sev kārtis. «Tu taču mums apsolīji, 
tēti!» mamma lūdzoši atgādināja, bet viņš atmeta: «Netraucē 
man domāt!» Atstāja kārtis uz galda un gāja uz savu darbistabu 
pētīt, kas rītdien darāms.

Līdzīgi notika arī šovakar, jo  pa televīziju rādīja galīgi čā
bisku programmu. Ādamam galvā bija tikai vecā hronika. Mēle 
niezēja un gluži vai ausis svila, kā vilka aprunāties ar 
tēvu, lai uzzinātu kaut ko vairāk, nekā bija lielajā, apbružātajā 
skolas kladē, taču nopietnais tētis atkal bija iedziļinājies savās 
nopietnajās domās, turklāt vēl sarājies ar mammu, jo tā aizrā
dīja, ka viņš jau trešo rītu pēc kārtas aizmirsis izsūkt dzīvokli. 
Un pēkšņi klusumā iezvanījās tālrunis. Trinnn . . .  trinnn . . .  
trinnn . . .  trīs reizes —  un klusums. Ādams salēcās. Tas bija 
īpašais signāls, ko jaunais Ičiračiklubs aizguvis no iepriekšējā. 
Pēc trim šķindieniem tālrunis otrreiz zvanīja kā parasti, un tad 
kluba biedram vajadzēja izmanīties, ka pirmais tiek pie klausu
les, jo  bija gaidāma steidzama slepena ziņa.

— Vai tas man? —  tētis pabāza galvu viesistabā.
—  Laikam kāds zaglis pārbauda, vai esam mājās, — mamma 

teica.



Tobrīd tā l runis  iet rinkšķējās no jauna.
— Tas  ir man! — Ādams metās  pēc klausules  kā vā r ts a rg s  

pēc bumbas,  taču tētis bija ašāks.  Nokampa to dēlam pašā  d e g u n 
g a l ā ,  savi lka oficiālu seju un teica: — Hallo! — Pēc tam nāca 
tikai: — J ā . . .  j ā . . .  tik t i e š ā m . . .  ej, e j . . .  p r o t a m s . . .  j ā . . .  
n u . . .  d a b i s k i . . .  n o t e i k t i . . .  uz mani  jūs  va ra t  p a ļ a u t i e s . . .  
j ā  . . .  jā  . . .  jā . . .  l a b i . . .  — Acīmredzot  zvanīja vecmāmuļa  vai 
kāds  priekšnieks. Taču, nolicis klausuli ,  tēt is tā blēdīgi nosmī
nēja,  palēcās  gaisā un, ne vā rda  nesacīj is,  a izdancoja kā baler īna 
a tpakaļ  uz savu darbis tabu.

— Kas zvanī ja?  — Mamma,  kā aizvien, apj autā jās ,  taču  tētis 
jau  bija aizvēris durvis.  Telefona ap a rā tu  viņš  paņēma līdzi.

— Vai tu nezini,  kāda  muša viņam  iedzēlusi? — m am m a n e 
z iņā  pras īja Ādamam  un pat  g ra s ī jā s  iet pie durvīm klausīties,  
ko tēvs tādu noslēpumainu runā,  jo tas  nebija viņa dabā.

— Kaunies,  tas  ir nepieklājīgi! — Ādams sabā ra  mam m u un, 
priekšzīmi rādīdams,  izgāja no viesistabas.

Sie « t r i n n n . . .  t r innn . . .  t r innn» viņam urbās  galvā  kā svārp- 
stiņi. Vai tā būtu bijusi nejauš ība? N ākam aj ā  rī tā viņš jau  pi rms 
s tu n d u  sākuma sasauca  Ičiračikluba sanāksmi ,  kurā Krištofičam, 
Ivičičam un Baričičam bija jāapzvēr,  ka viņi vakar  Ādamam  nav 
zvanījuši .  Vēlāk uz draugu  piepras ījumu tas bija jāapzvēr  arī  
Ādamam, jo, t āpa t  kā pie Labajčičiem, ar ī  viņu m āj ās  tā l runis 
bija nozvanī j i s  «t r innn . . .  t r innn . . .  t r innn» — un klusums un 
ar ī  tur  tēvi bija paķēruši  klausuli  drīzāk,  nekā to paguva  izdarīt  
■dēli. Vai te būtu kāda sakar ība? Katrā  ziņā tas  l ikās aizdomīgi,  
jo Stankoviču,  Izakoviču un Pavloviču dzīvoklī slepenais s ignāls  
nebija skanējis.  Hūska nemācēja neko teikt, jo viņiem nebija 
telefona.  Vai tikai kāds  neizpauž Ičiračikluba iekšējo informāciju? 
Vai tikai Luknārs,  Kollers un citi nav iedabūjuši  klubā savu 
spiegu? Varbūt  Ādamam  vajadzētu  atl ikt  vecičiračas hronikas 
l as īš anu  uz vēlāku laiku, kad s t a rp ga d ī jum s  ir noskaidrots?

— Nekas  nav jāatl iek,  tāpēc ka es jūs  jau  gaidu ciemos! — 
vecmāmuļa  izlēma un šķi tās vēl j aunāka nekā aizvakar.  Tik 
j au n a ,  ka ne no šā, ne  no tā pie v iņas  žoga aps tā j ā s  pa šapka l 
pošanās  veikala pārzine Melāni ja Skokņova un laida vaļā:

— Klau, Labajčičkovien,  es te nāku pusl īdz pa dar īšanām! 
M u m s  t rūks t  pārdevēju — visas  s l imas vai dekrētā.  Negribat  
drusku piepelnīt,  vēl tāda  jau na  un st ipra?

— Taču dumja ne! — vecmāmuļa  smējās.
— Kas tad  no tās  inval īda pensi jas  ir? — Skokņova n ea t 

laidās.
— Es esmu pilnā pensijā,  pelnītā atpūtā,  un  steidzieties vien



tālāk,  man jāvelk laukā pī rāgs! — vecmāmuļa  kra tī jās  no viņas, 
vaļā.

— Pilnā pensijā?! — Skokņova aiz izbrīna kā pavēra muti* 
tā arī  aizgāja.

— «Mēs, apakšā  parakst ījuš ies : Labajčičs,  Beladičs,  Krišto- 
fičs, Ivičičs un Baričičs,  esam nosprieduši,  ka ar  paras to  skolēn» 
dzīvi mums nepietiek, tāpēc dibinām slepeno Ičiračiklubu, k am  
jābūt  tādam,  kādu mēs to v ē l a m i e s . . . »  — Ādams sāka lasīt  
pi rmo ierakstu hronikā.  Uz lapenī tes  galda  s tāvēja nočieptās 
tēvu liecības. Izrādī jās ,  ka viņi nudien ir mācī jušies vienā klasē. 
Un vēl atklājās ,  ka nebūt nav bijuši tik priekšzīmīgi,  kā cenšas- 
iestāst īt  saviem dēliem. Pusčet ros  Ādams  bija ticis līdz sept ī 
t a j am  ierakstam,  če t r o s  — līdz sešpadsmita jam.  No divdesmit 
sestā Ivičičs uzzināja,  ka viņa 'tētis zēna gados  nav vis sa l auz i s  
roku, draugu  glābdams,  kā mēdza klāstīt,  bet mežā klupis pret  
celmu, nokl īdušu kazu gūst īdams.  īsi  p irms pieciem Ādams l as ī ja  
t r ī sdesmit  ceturto ierakstu un vēl ne tuvu nebija pusē.

— Man mute  jau gal īgi  sausa .  Taisīsim pār t raukumu,  p a 
dzersimies!

— Uzpras i  savai vecaimātei ,  kur ir tas  pī rāgs! — kolekt īva 
vārdā  a t gād inā ja  Krištofičs.

— Viņa vienmēr  tur solī jumu, tāpēc ka ir Labajčičova! Lai 
kam kāda aizķeršanās,  tāpēc ka paras t i  ša jā s  m āj ās  pa lau nadzi  
ēd četros.

Ādams sar aus t ī j a  bikses, savi lka dzelžaini  apņēmīgu ģīmi ur& 
gāja.  Viņš ga tavo jā s  teikt dažus nopietnus vārdus ,  jo pat  h ro 
nikā bija rakstī ts ,  ka vecmāmuļa  esot pati  precizitāte.  Ga ta vo
jā s  sacīt,  lai dod saremontē t  pulksteni,  bet, ja gadī jumā vecmā
muļa būtu iesnaudusies,  uzklāt  viņai uz se jas  s lapju  kabatlakatu .  
Citreiz tad  pratīsies! Bez klauvēšanas  a tgrūdi s  durvis,  Ā d a m s  
iebrāzās  un palika s tāv am kā salss tabs .  Pie vi r tuves ga lda  kopā 
ar  vecmāmuļu sēdēja Krištofiča, Ivičiča, Baričiča un viņa p a š a  
tēvs, jautr i  trieca un locīja iekšā pīrāgu!

— To jums jau senāk vajadzēja  izdarīt,  tant! — pans  Ivi- 
čičs jūsmīgi  runāja .

— Bez jums,  krus tmāt ,  mēs būtu pavisam aizmirsuši ,  kādi  
bezgoži bijām! — pr iecājās  arī  pans  Baričičs.

— Atcerieties, kā mēs gr ibējām sakrustot  jūsu  Berl īnes  t r u 
šus  ar angoriešiem? — skolu inspektors  Krištofičs smējās  locī
damies.

— Tu, mammu,  esi mūžam jauna,  tikai mēs pal iekam veci! —  
tētis Labajčičs sūrojās.

— Atminiet  savas  bērnu dienas  — tad viss būs labi. Jū s  b i jā t  
akurā t  tādi  paši  kā viņi tagad.  Atstāj iet  jel šiem ar ī  kādu g a b a 



liņu! —■ vecmāmuļa  paņēma nost  šķīvi un  ielika rokās  Ādamam:
— Ej un a tnes  viņiem to hroniku!

—  B e t . . .  bet mēs vēl neesam izlasījuši!
— Es tev saku — skrien!
— Bet viņi mums atdos?
— Rikšiem, kad tev saka!
Ādams bēdīgs  a tnesa  veco; jauko kladi. Tēvs- to pakampai 

un teica:
— Tu nedrīksti  te palikt! Tas,  kas  t ag ad  notiks,  ir noslēpums?
— Es nekad vairs  neticēšu, ja man teiks, ka tu esot  bi jis  

citāds,  nekā esi! — Ādams dusmojās .
— Protams,  esmu bijis, Ādamiņ,  — tēvs neparas t i  maigi  a t 

bildēja.  — Tikai mēs neesam redzējuši  savu hroniku veselus  div
desmit piecus gadus,  tāpēc gr ibam pārliecināties,  kas īsti ir a iz
mirs ts un  vai t iešām mēs jau  esam veci. Un, ja izdodas,  t ad  a t 
griezties par  laiciņu a t p a k a ļ . . .

Pionieru vadī t ā ja  Viola Petjova  līdz šai bal tai  dienai l ā g ā  
nezina,  vai viņai būtu jāpate icas  br īnumam, kad ar  vienu no ses
t a j ām  klasēm pēkšņi pieteicās darboties četri tādi  tēvi, no kur iem 
tas nemaz nebija gaidāms.

— Tas  nav tik viegli — viņus  novaldīt .  Kā jūs,  biedri, var a t  
pierādīt,  ka jūs to spēsit?

— Skatieties! — zinātņu kandidāt s  doktors Labajčičs nol ika 
viņai  priekšā veco hroniku.  — To esam rakstī juš i mēs, un  viņi 
ir mūsu dēli.

— Bijām aizmirsuš i savu bērnību,  nu j āpam ēģina  a tcerē t ies ,— 
piebilda Ivičičs.

— Mūsdienu t raka jā  steigā esam palikuši  viņiem parādā ,  — 
Baričičs skaidroja,  bet Krištofičs teica, viņš nākot padarbot ies  
prieka pēc, nevis aiz pienākuma.  — Mēs s t rādās im  ar  viņiem, v a 
dītāj,  taču ar  vienu noteikumu — ka tas netiek nekur izdaudzi
nāts.  Tad  vairs  nebūs  tas.

— Jocīgi,  — Viola Petjova  sacīja,  tomēr piekrita. Varbūt  viņu 
bija pār liecināj is gluži svaigais  ieraksts burtnīcā:  «PEC GAD
SIMTA CETURKŠŅA T U R PIN Ā JU M S SEKO!».

Kad divu nedēļu laikā bija sar īkotas  divas eksursi jas  un d a 
žas ci tas sa is tošas izdar ības,  pie vad ī t ā j as  a tnāca  Lednāra,  Luk- 
nāra  un Kollera tēvi. P ieprasī ja arī  sev l īdzīgas  t iesības un svēti 
nosol ījās rīkot vēl a izraujošākus  pasākumus,  jo Lednārs  bi ja 
detektīvs,  Luknārs  alpīnists,  bet Kollers augstā  am at ā  uz dzelz
ceļa.



— Tikai lai tas  paliek s tarp  mums,  biedrene vadītāja!  — de
tektīvs Lednārs  pieprasīja.  — Bērnība ir jo skaistāka,  ja tai ir 
savi  noslēpumi.  Un mēs, vīrieši, ar ī  esam tikai tādi  pavecāki  del- 
veri, tālab nev a ja g  visu kār t  pie lielā zvana.

Bet vecmāmu|a  Veronika Labajčičova,  dzimusi Stojkovičova,  
klusi smējās  priekšauta s t ū r ī . . .



IVO A N D R IČS, 
serbu rakstnieks

ASK A  UN V I L K S

Tas not ika aitu pasaulē  S tā vaj ās  P |avās .  Kad 
Ajai, varenai  aitai  a r  smagu  vilnu un apaļām acīm, a tskrē ja  
pi rmais jēriņš,  tas  izskat ī jās  tāds  pats  kā visi citi jaundzimušie:  
mi trs vi lnas  kamoliņš,  kas  sāka blēt. Tā bija avit iņa.  Pie tam' 
vēl sērdiene, jo Aja tanī s  dienās  zaudēja savu mīļoto dzīves
biedru. Jēru  māte  nosauca  par  Asku, šo vārdu  nāk amaja i  skais
tulei ai tai  visnotaļ  atbi lstošu domādama.

P ir m a jās  dienās jēriņš  s ta igāj a  mātei  pa pēdām kā visi citi' 
jēriņi,  bet  pēcāk, kad viņam sāka klausī t  s t īvās  un neparas t i  g a 
rās  kājeles un iegribējās ganī ties  atsevišķi,  nāca redzama viņa 
iedaba. Jēr s  nelikās par māti  zinis, nel ikās dzi rdam viņas aici
nošos  blējienus un auna  — ganāmpul ka  vadoņa zvaniņa  dzin- 
dzināšanu — tam t ikās aizklīst  prom pa kat ru ieraudzī to celiņu,  
a t tā l ās  vietās no maļas  ganības  meklējot.

Māte  mēģināja  vest  pie p rā ta  savu citādi jauko un p rā t ī g o  
bērnu, apbēra  viņu pamāc ībām un pārmetumiem, aps tā s t īdam a vi 
sas  briesmas,  kādās  var  nonākt ,  tādā  vīzē apkā r t  klejojot vietā, 
kur vienmēr a t rodas  kāds  vi lt īgs un as inskār s  vilks, kam gani  
neko nevar  padar ī t  un kas  saplosa a i tas  un jērus,  kad tie aizkl ī
duši no bara  un nomaldī jušies.  Aja sabi jās  un nevarē ja  vien  
beigt  lauzīt  galvu,  kurā gan  viņas  bērns  atsi t ies — tik nepaklau
s īgs  un nemierīgs,  turklā t  vēl sieviešu dzimuma būdams.  Kurā- 
tas ar ī  būtu atsities,  šis rakar is  bija mātei  par  nemit īgu bažu 
iemeslu.

Skolā Aska mācījās  teicami un acīm redzami  vi rzī jās  uz 
priekšu visās  zinībās.  Kad vien māte  izvaicāja skolotāju par  v i 
ņas  atzīmēm un uzvešanos , tika atbildēts,  ka bērns  ir apdāvināts  
un varētu būt  viscaur pi rmais,  ja vien nebūtu tik nemier īgs  un 
izklaidīgs. Vienīgi v ingrošanā jērenītei  pastāvīgi  bija teicamas 
atzīmes.  Ar l abām sekmēm beigusi  mācības,  Aska kādu dienu 
izteica vēlēšanos t ā lāk  mācī ties baleta skolā. No sākuma māte  
turē jās  pretī  — minēja dažnedaž ādus  iemeslus, citu par citu p ā r 
liecinošāku. Pierādī ja,  ka viņu ģimenē bi jušas  tikai mier īgas  m ā 
j ā s  aitas,  māksla esot sl idens a ic inājums — ne nodrošinot ,  ne



iedroš inot to, kas tai nodevies. Mākslas  ceļi nevienam neesot 
zināmi,  tos daudzinot  g rū tus  un maldu pilnus,  bet  deja esot v is 
g rū tākā  un vismaldinošākā no visām mākslām,  pat  b īs tama un 
veselību apdraudoša .  Sādu ce]u neviena aita no labas  ģ imenes 
vēl neesot gājusi .  Un tā lāk  tādā  pašā  garā.

— Ko par  to teiks visa mūsu aitu sabiedrība,  kad padzirdēs,  
ka man a meita izvēlējusies tādu a ic inājumu? — tā Asku a t r u 
nāja  viņas prā t īgā  un rūpīgā  māte.  Taču, mei tas  dabu pazīdama,  
viņa jau  iepriekš zināja,  ka nevarēs  šīm vēlmēm necik ilgi pretī  
stāvēt.  Un at ļāva.  Pieraks t ī ja  mazo aitu baletskolā,  klusībā ce
rēdam a t ādā  kār tā mei tas  iedzimto nemier īgumu apvaldīt ,  kamēr 
citi auni  un ai tas  šādu mātes  lēmumu nosodīja.

Nevarē tu teikt, ka Ajai būtu vienalga,  ko par  viņu saka citi 
aplokā un ganos ,  taču mātei  pašas  bērns  ir tik mīļš, ka viņa 
spēj  iemīlēt arī  tās  pēcnācēja īpaš ības ,  kuras  savā dvēselē n ea t 
balsta.  M azp am azām  māte  samie r inā jās  ar mei tas  aicinājumu 
un sāka uz šo lietu skatī t ies c i tām acīm. Viņa vaicā ja pati  sev, 
kas  tad galu  galā mākslā tik nosodāms. Bet deja ir viscēlākā 
no mākslām,  vienīgā,  kam mēs kalpojam tikai ar  savu paša ķer
meni.

Sam ier ināšanās  bija jo vieglāka tāpēc, ka mazā Aska patiesi 
guva  te icamas sekmes un rādī ja  labu gribu dejot, manāmi  izvir
zīdamās. Bez tam aitu mei tenī te bija tik paklaus īga  un mierīga,  
ka  nenopriecāties.  Taču no sava dīvainā un bīs tamā par adum a 
aizklīst  tālu no aitu ganībām  viņa nekādi nevarē ja  atsvabināties .  
U n  kādudien a tgad ī j ās  tas,  no kā Aja visu laiku bija baidījusies.

Aska ar  teicamām sekmēm pabeidza pi rmo klasi baletskolā 
un gat avo jā s  uz otro. Bija rudens  sākums, kad vēl spīd saule,  
nem an ām i  bālāka un blāvāka t apdama,  ar siltiem, ātri  r im sto
šiem lietiem, no kuriem ceļas priekpilna varavīksne  pār i  valgiem 
un spīdīgiem pakalniem.  Aska todien bija sevišķi moža,  kus tīga 
•un — izklaidīga.  Dienas svaiguma un sul īgās  zāles jauku ma a iz
grābta ,  viņa pamazī tēm aizklejoja līdz a t t ā la  skābaržu meža ielo
kam  un iegāja mežā.  Te zāle, kā Askai šķita, bija sevišķi su 
l īga  — jo tā lāk mežā,  jo sul īgāka.

Mežā skalojās  pienaina migla kā pārpal ikums no kādām  br ī 
nu mainām nakts  spēlēm, novilkusies saulei priekšā. Bija balti, 
ga iš i  un klusi. Gandr īz  necaurredzamā  dūmaka un pi lnīgais  k lu
su m s  veidoja apbur tu  loku, kur p laš um am  un tā lum am  nebi ja 
ne gala,  ne malas  un kur laika tecējums zaudēja savu nozīmi.

Aska ostī ja vecos, līkos, s ū n ā m  klātos kokus, kuri apreibina 
kā  nostās t i  par  neparas t iem piedzīvojumiem. Viņa spraucās  cauri  
ga iša ja m,  t ī r a j am  za ļumam un juta,  ka nostāst iem nav beigu



un neparas ta j iem piedzīvojumiem skaita.  Līdz vienā krūmu pu 
durī  pēkšņi s a s tapās  aci pret  aci ar  briesmīgo vilku.

Vecs, pieredzējis un bezkaunīgs  — viņš bija pielāgojies šai 
apkārtnei ,  kur skābarži  vēl nemeta nost  lapas.  P inka inais  kažoks 
bija kļuvis za ļgans  un iebrūns — tas dar īja viņu l īdzīgu rud enī 
gajiem skābaržiem un zālei, kas jau  sāka vīst.

Apbur ta is  loks, kas apre ibināja Asku, pēkšņi pacēlās  kā p lāns  
un smalks  aizkars  — un pretī  s tāvēja  vilks ar  spīdošām,  ļaunām 
acīm, ievilktu asti un ņ i rdzīgā smaidā  atieztiem zobiem — at bai 
došāks  par  visiem mātes  biedinājumiem.  Askai as in is  s as t ing a  
dzīslās un kājiņas  l ikās kā no koka izdrāztas.  Viņa apjēdza,  ka 
būtu  jāsablē j  savējie, un pavēra muti,  taču balss  neatskanēja.  
Nāve gaidī ja priekšā — neiedomājama,  bet viena un tā pati  vi 
sur — visuresoša,  biedīga un net icama savā  draudīgumā.

Vilks apmeta  loku ap savu nekust īgo upuri  lēnā, smalkā  rik- 
sītī, ga tavodamies  lēcienam. Izskat ījās,  ka viņš neticīgi  — ja vien 
vilki pazīst  neticību — aplūko pusaudzi  kustonīti ,  šaubīgi  — jo 
šaubas  vilkiem pazīs tamas  — , bīdamies  no acu apm āna ,  brīnās,  
kā tāds  jauns ,  bal ts  un mīksts dzīvnieciņš varēj i s  šurpu a tm a l 
dīt ies un nonākt  v iņam  tieši zobos.

Upur im tie bija nepiedzīvoti  mirkļi s tarp  nāves  bai lēm un 
neiedomājamo,  as iņaino,  kas  s lēpjas  aiz vār da  — nāve.  Tādā  
kār tā  pami rušaja i  Askai palika vēl mazl iet  laika tad,  kad viņai 
šķita,  ka tā vai rs  nav un nevar  būt, taču šis brī tiņš bija tik 
mazs ,  ka tas  necik nel īdzinājās  laikamj  Sis ī sais brīsniņš  viņai 
a td eva spēju kustēties,  taču kust ība neizskatī jās  pēc a i z s a r g ā 
šan ās  — uz to viņa nebi ja spējīga.  Sī kust ība varē ja  būt vie
nīgi — deja.

Neveikli kā murg ā avi tiņa sakustē jās  un pacēla kāju — tas 
bi ja v ingr inājums ,  kas vēl necik nel īdzinājās  dejai. Tūlīt  pēc 
t am  viņa spēra otru un t rešo soli. Tie bija neizdevušies,  stīvi uz 
nāvi  notiesātā soļi, taču ar  tiem pietika, lai uz mirkli aps tād i 
nātu  pārs te ig to  vilku. Un, reiz sākusi,  Aska spēra soli pie soļa, 
a r  š au sm ām  apzinādamās,  ka nedrīks t  apstāt ies,  jo, tiklīdz s tarp 
šo  un nākamo kustību būs  s tarplaiks sekundes  ga rumā ,  pa šo 
sp ra ugu  var  iespraukties nāve.  Viņa veidoja soļus t ādā  kārtībā,  
kā bija skolā mācījusies,  it kā skolotājas  griezīgo balsi  dzi rdē
dama:  «Viens — un — divi! Viens — divi — trīs!»

Tā tas  tu rp ināj ās  labu brīdi. Viņa rādī ja  visu, ko pi rmajā 
skološanās  gadā  apguvusi.  Kustības  bija āt ras,  aprautas ,  tās  ne
varē ja  aizpildīt  laiku, kurš bija kā bezdibenis pavēries ai t iņas  
priekšā un no kura pretī  raudzī jās  nāve.

Viņa p ā r gā ja  uz v ingrinājumiem,  kurus  izpilda bez a tbals ta,  
zā les vidū. Taču te v iņas  spēki un z inā šanas  bija ierobežoti.



Pareiz i un  pilnīgi viņa pra ta  tikai divas  trī s figūras.  Tās  tika izpil
dītas drudžaini .  Viena, pēc t am  otra,  pēc t am  t rešā.  Vajadzēja  
kust ības a tkār tot ,  taču ai tiņa baidī jās a tkār to jo t  zaudēt  spēkus  
un pievilcību. Velti viņa mēģ ināja  a tsaukt  a tmiņā  vēl kaut  ko 
nodejojamu, lai a t tā l inā tu  pag uruma brīdi, kas  viņu saga ida  de
jas  beigās.  Laiks aiztek, vilks joprojām skatās  un gaida,  jau 
sāk da ms  lavīties tuvāk,  bet v iņas  priekšā s lēgtas  durvis,  pa ku
rām tikt tā l āk  dejas  valst ībā,  un skolotājas  balss top aizvien 
klusāka,  līdz nez kur  izgaist  pavisam.  Viņas  z inā šanas  labi n o 
derēja,  taču t ag a d  arī  tās  beidzot izsīkst. Iemācī tais izsmelts,  
skola viņai vai rs  neko nevar  dot, bet jādzīvo! Un,  lai dzīvotu, 
jādejo.

Un Aska laidās  dejā bez kādas  skolas,  ā rpu s  jelkādiem liku
miem, ārpus  visa, ko mācī jus ies  un zina.

Kas pateiks, vai pasaule  savā  pas tāv ēšan as  laikā ir redzējusi  
kaut  ko tādu,  ko todien redzēja necils bezvārda mežs  pie S t ā v a 
j ām  Pļavām? Cauri  za ļumu puduriem,  cauri  biežņai pa š au r iņ ām  
taciņām,  s tarp  nosi rmojušiem un smagnēj iem skābaržiem,  pa 
g ludo un tumšo paklā ju  no lapām,  kuras  gadu  gadiem gulst  ci ta 
citai pāri  kār tu  kār tām,  dejoja avi tiņa Aska,  tīra,  smalka,  nebū
dama  vēl aita un nebūda ma vairs  arī  jērenīte,  viegla un kustīga 
kā balts,  vēja ra u ts  pūpolītis,  pelēcīga, plīvaini smalkajā  migl iņā  
iekūstot,  bet gaiša,  kā no iekšpuses izgaismota,  kad atkal  p a r ā 
dī jās  saules  pārp lūd inā ta jā  za ļumā.  Bet viņai  pa pēdām nedzir 
damiem soļiem zag ās  as inskāra is  jēru zaglis,  i lggadēja is  neno
tveramais  viņas  ga nāmpu lka  nāv īgākai s  ienaidnieks.

Vilt īgais,  nežēl īgais un man īgai s  vilks, kam ne zvēri,  ne cil
vēki neko nevarē ja  padarī t ,  v ispi rms ju tās  ļoti pār s te ig ts  un 
izbrīnījies,  taču šis izbrīns aizvien vai rāk  sāka a tgād inā t  apbr īnu 
un savādu  nepā rvar am u atzinību.  Sākum ā viņš ļoti labi sap ra t a ,  
kas  un kā, kur a t rodas  un kas jād ara ,  taču sacīja pats sev: «Vis
pirms apskatīšos  šito neredzēto brīnumu.  No šī savādā  jēra 
man  tiks ne vien gaļa,  bet arī  nepa ras ta ,  smieklīga,  jokaina deja,  
kādu neviena jēru zag ļa  acis vēl nav redzējušas .  Gaļa  nekur  
nepazudīs,  es ar  šo bezprāt i  varu  tikt galā,  kad vien gribu,  un  
saplos īšu viņu,  bet tikai dejas  beigās,  kad būšu skat īj is  visu 
brīnumu līdz beigām!»

Tā domādams,  vilks sekoja avit iņai ,  v iņas  p agurumu  gaidī 
dam s  un piel ikdams soli, kad upuris  sāka  dejot ātrāk.

Aska nedomāja  neko. Vienīgi no sav ām  m aza jām  miesām,  kas  
bija dzīvesprieka tīro sulu cauraus tas ,  bet  nolemtas  neizbēgamai 
bojāejai,  viņa smēlās  nega idī tus  spēkus  un net icamu kust ību 
daudzveidību.  Avi tiņa z ināja  vienu: viņai  gr ibējās  dzīvot un viņa



-dzīvos, kam ēr dejos, tā ta d  jādejo  pēc iespējas ilgāk. Un dejoja. 
Ta va irs  nebija deja, bet gan  brīnums.

Tādējād i — vēl viens brīnums! — arī  vilka izbrīns aizvien 
v a irāk  l īdzinājās  apbrīnai, kas vilku ciltij bija pilnīgi nepazīs
tam a,  jo vilki, kas spētu par kau t ko ša jā  pasau lē  brīnīties un 
sajūsm ināties ,  va irs  nebūtu  tie, kas viņi ir. Sī nepazīs tam ā a p 
b rīnas  izjū ta  tā  pārs te idza  vilku, ka noklīdusī a itiņa, pusdzīva 
a iz  nāves bailēm, vilka viņu sev līdzi kā neredzam ā saitē pie
sietu.

Sekodam s viņai kā m ēnessērdzīgs, nelūkodam ies vairs, kur 
sper  kāju un kurp dodas, vilks jopro jām  apga lvo ja  pa ts  sev: 
« Jērgaļa  nekur nepazudīs. V aru viņu saplosīt  jebkurā mirklī, t ik 
līdz iegribēšu. Vispirms apskatīšos brīnum us. Noskatīšos vēl to 
un šito . . . »

Un tā — vēl to un šito, bet ka tra  kustība bija jauna ,  nere
dzēta, sa traucoša  un solīja nākam o — vēl satraucošāku.

Cits aiz cita a izm ugurē  palika krūmu puduri un m itrās, k rēs
la inās  zvēru takas  skābaržu  ēnā, noseg tas  sau sām  lapām.

Simt dzīvju tag ad  sevī sa ju ta  m azā Aska, bet sasp rindz inā ja  
v isus  spēkus, lai sag lab ā tu  vienu, vienu vienīgo dzīvību — savējo, 
kuru tik tikko jau  nebija zaudējusi.

Mēs nezinām, kādus spēkus un kādas  iespējas sevī slēpj jeb 
kura dzīva būtne, m um s nav ne jau sm as  par visu to, ko protam  
un varam  izdarīt. Mēs izdzīvojam vai pae jam  garām , bet n eap 
jēdzam , kādi mēs varētu  būt un ko paveikt. Tas  a tk lā ja s  vienīgi



svar īgos  un izšķirošos mirkļos — tādos  kā šis, kurā  Aska tu r 
pina deju savas  zūdošās dzīves dēļ. Viņas  ķermenis vai rs  nerūpē
jās  ne par  ko, deja pati  sevī smēlās j aunus  spēkus tā lākai  dejo
šanai.  Un Aska dejoja,  ve idodama jau n as  un j au n as  tūres,  kādas  
nepazīs t  neviens baleta skolotājs.

Kad viņai  šķita,  ka vilks sāk  at jēgt ies  un noģist ,  kas par lietu, 
ai t iņas  deja kļuva vēl s t rauj āka  un drosmīgāka.  Pār i  kri tušu 
koku s tumbriem viņa rādīja nepa ra s tus  lēcienus, kuri lika vi l
kam smiet,  brīnīt ies un izraisī ja vēlēšanos redzēt  tos a t kār to ja 
mies. Viņa lēkāja pār  t runošaj iem skābaržiem un dejoja uz mīk
s tā sūnu auta,  kas k lā jās  tiem pāri, s tāvēja uz pakaļkājām,  kļū
dama par spožu, jaut ru  sauleszaķī ti ,  kas apžilbina lūkotāja acis. 
Pēc tam gluži ta isna  uz pr iekškājām pār tecēja pāri kādam lauku
miņam s tarp  kokiem — sīkiem un ašiem solīšiem. Ja  priekšā būtu 
kaila klints, viņa laistos lejā pa galvu pa kaklu kā drosmīga 
s lēpotāja,  slīdot pa gludo, s au sām  lapām noklāto taciņu tik zi- 
bensātr i ,  ka veikls spēlētājs pārvelk ar  pirkstu br i l jantu  glissando  
pār  k laviatūru:  fju-iiit! Bet vilks t ripšinātu  aiz viņas,  cik vien 
aši spēdams, lai tikai neizlaistu no acīm un nezaudētu  neko no 
a izraujošā  skata.  Vēl joprojām atkār todam s pie sevis, ka ag r āk  
vai vēlāk nobaudīs  šīs pusauga ai t iņas  gaļu,  kura nekur nevar  
pazust ,  tikai j ānos katā s  līdz beigām priekšnesums, taču šīs p ā r 
domas kļuva aizvien īsākas  un neuzmācīgākas ,  jo deja a izgrāba  
plēsoņu aizvien vai rāk  un pā rmāca visu citu.

Ne vilks, ne Aska netika domājuš i  par  ceļa ga rumu,  nedz 
i lgumu. Viņa dzīvoja,  un viņš priecēja acis.

Dzirdot Ajas  žēlo blēšanu un samano t  nemieru,  kas p ā r gā ja  
no viena aitu ganāmpu lka  uz citu, gani  izmeklēja divus j aunākos  
un drosmīgākos ,  lai sūt ītu tos uz mežu sameklēt  pazudušo n ep a 
klaus īgo jcrenīti.  Vienam no viņiem bija runga,  o t ram plecā š a u 
jamais ,  ja vien tā var  nosaukt  šo apkvēpušo kramenīcu.  Tas  bija 
vecs un s lavens  ierocis, jo tika runāts ,  ka puiša tēvs ar  to no
šāvis izsalkušu vilku pie paša sava  aploka žoga. Bet arī  tas,  kā 
jau  daždien nostās ts ,  varē ja būt  patiess tikai daļēji  vai  v ispār  
nebūt  patiess.  Visādā ziņā tas  bija vienīgais š au jam ais  ierocis 
Stāva jā s  Pļavās ,  domāts  visdr īzāk ganu dūšas  veicināšanai  un 
pašpārl iecības  celšanai ,  nevis vilku iebaidīšanai.

Puiši  nonāca meža ielokā un aps tā jās,  pārdomādami,  kādā 
virzienā t ag ad  doties. Tanī  mežā bija simtiem taku un taciņu,  
bet kas lai salūkotu  vieglī tiņo jēra kāj iņu a t s t ā t ās  pēdiņas? Viņi 
izšķī rās iet pa v iszāla ināko taku, kur v islabākā ganī šanās ,  d o m ā
dami  to par  visdrošāko.  U n  viņiem laimējās.  Kādu gaba l iņu p a 



gājuš i  un nelielā pakalniņā  pakāpušies,  puiši ieraudzī ja neredzētu 
skatu.  Viņi paslēpās un aizturēja elpu. Cauri  zariem viņi neie
vēroti varē ja visu redzēt:  droši un  pārliecināti  gr iezdama pi rue
tes, avi tiņa Aska dejo tikai uz priekšu, bet aiz v iņas  dažu soļu 
a t tā lumā klumburo pinkains  vilks, os tīdamies  un asti  luncinā 
dams,  acu no sava upura  nenovērsdams.

Kādu brīdi gani  s tāvēja kā mietu norijuši ,  mutēm vaļā aiz 
brīnumiem,  kamēr  at jēdzās . Kad Aska nonāca viņu tuvumā un 
pēkšņi mainīja dejas  r i tmu, bet vilks a t ra dās  sānis  no abiem, ve
cākais g an s  noņēma no pleca bisi, pielādēja un izšāva.  Norībēja 
viss mežs, un uzlidoja sausā s  lapas  kopā ar  pārbiedētaj iem p u t 
niem.

Mežmalā  notika negaidī tais.  Dejas  vidū kā l idojumā a izšauts  
putns  Aska nokri ta zemē, bet vilks kā za ļgana ēna nozuda meža 
biezoknī.

Gani izbijās un piesteigušies a t rada  Asku gu ļam  zemē bez 
samaņas .  Nekur nek ādas  brūces nebija,  taču viņa gulē ja  zālē kā 
bez dzīvības.  Vilks bija a ts tā j i s  as iņainas  pēdas.

Vecais gan s  atkal  pielādēja bisi, bet jau nāka is  paķēra  rungu, 
un abi metās  pa as iņaina jām pēdām vilkam vakaļ.  Abi soļoja aši, 
uzmanīgi  lūkodamies  apkārt .  Taču viņiem nevajadzēja  tālu iet. 
Ievainotais vilks bija varēj is noskriet  vai rs  tikai kādus  s imt soļus, 
bet, ievainojumam asiņojot,  spēki zuda,  un  kādā biežņā viņš  p a 
krita. Pak aļkāja s  kā nedzīvas vilkās pa zemi, taču ar priekškājām 
plēsoņa kārpīja zemi, cilāja galvu uri ņi rdza  pretī  zobus. Gani  
viegli tika ar  viņu galā.

Saule bija jau lielā gabalā ,  kad gani  nāca atpakaļ,  l īkumodami 
pa tum s toša jām gan ībām  s tarp aplokiem un ganāmpulkiem.  J a u 
nākais  bija apmet is  savu jostu ap zvēra pakaļkājām un vilka 
jēru zagli  līdzi, vaz ādam s  pa zemi garo,  as iņaino ķermeni.  Bet 
vecākais nesa bal to jēriņu.  Viņš bija to uzmet is  sev plecos pa 
ganu  p a radum am  — Askas  jaukā  galviņa  kā nedzīva nokarā jās  
pār gana kreiso roku.

S tā vaj ās  P ļa vās  sākās lieli prieki. Tur apsveica cits citu, 
spēlēja un dziedāja,  pārmeta  un bi rd ināja  asaras ,  skanēja izsau
cieni un priekpilni blējieni pamīšus  bez gala un malas.

Aska bija atjēgusies.  Viņa p am az ām  atģidās ,  bezpal īdzīga un 
sasa is t ī ta  gu lēdama zālē, va i rāk  l īdz inādamās zemē nomestai  
ai tādai  nekā dzīvam kustonim. Aitiņai  sāpēja  v isas  mal iņas  — 
likās, ka ķermenī  nav nevienas veselas  vietas.  Viņai blakus la i 
mīga  un vienās  as a rā s  s tāvēja v iņas māte,  un visi auni  ar  a i tām 
nāca palūkoties kā uz nez kādu brīnumu.

Aska ilgi sl imoja,  kamēr  a tkopās no briesmīgā pārdzīvojuma,  
taču viņas  jaunība  un dzīvesprieks, mātes  pašaiz l iedzīgās  rūpes



un  visu Stāvo P ļavu iemītnieku l īdzjūtība visbeidzot pievārēja 
slimību. Aska izveseļojās un kļuva par  paklaus īgu meitu, priekš
zīmīgu skolnieci, bet  ar  laiku — par  Stāvo Pļavu  pr imabalerīnu.  
Visi zināja s tāst ī t  un dziedāt par  to, kā avi t iņa Aska piekrāpusi 
un pievārējusi  briesmīgo vilku. Bet pati  Aska nekad nerunā ja  par  
t ikšanos  ar  zvēru un savu dejošanu mežā,  jo par  savas  dzīves 
smagāka j ie m un nepat īkamākaj iem brīžiem neviens nemīl runāt.  
Tikai pēc daudziem gadiem,  kad viņa bija sevī pārdzīvojusi  visu 
šo sm ag o  mācību,  Aska uzveda a izgrābjošu baletu,  kuru publika 
un kritiķi dēvēja par  «Deju ar nāvi»,  bet kuru pat i  Aska vienmēr 
sauca par  «Deju dēļ dzīves».

Tālāk viņa dzīvoja ilgi un laimīgi,  kļuva par  dejotāju ar  p a 
saules  s lavu un nomira lielā vecumā.

Vēl šodien, pēc tik daudziem gadiem,  tiek dejots šis viņas br ī
nišķais balets,  kur māksla un gribasspēks  uzvar  visu ļauno, ieskai 
tot pašu nāvi.



IVANS CANKARS, 
slovēņu rakstnieks

P A V L Ī Č EKA K RONA

I

Gulēju gultā jau dienas  divas. Neatšķīru vai rs 
dienu no nakts,  netiku skait ī j is nedz s tundas ,  nedz minūtes.  Loga 
aizkari  visu laiku palika nolaisti;  ja ar ī  spīdēja saule,  es ne re 
dzēju no tās  ne s tar iņa,  mūžīga  tumsa  pildīja istabu.

Es  ar v isām drēbēm un kurpēm zvilnēju guļvietā,  rokas  aiz 
ga lvas  aizlicis, a r  skatu griestos urbdamies;  m ana  si rds bija bez
cer īgās  skumjās  sas tingusi .

Tiku domājis:  t ad  tā tu, dzīvīt,  a t a lgo savu padevīgo kalpu! 
Vai tā tu, dzīvīt,  paklaus i  savam pavēlniekam?

Tā es domāju.  Biju izslāpis un izsalcis, kauns  un dusmas  
bija izķēmojuši man seju, s a r ū g t in ā ju m s  pārplūdinā ja  sirdi. Un 
ar ī  tu, kuras  seju esmu iemūžināj is un s lavenu darīj is,  a ts tāj i  
mani!

Vajadzētu  past iept  roku, pasniegt  to nāvei. Tas  būtu tikai 
mirklis;  vēl lūkojos griestos,  ša j ā  pelēcīgajā ziedkausā,  vēl do
māju,  pārdo māju  visu no viena gala  līdz ot ram,  domāju ar tādu 
vieglumu,  dievs, apžēlojies,  lielas un dumpīgas  domas,  vēl līst 
pār m a lām  rūg tum s  no pārpi lnās  s irds  — un, raugi ,  ga isma iz
dzisusi! Tā tas  notiktu.

«Lai nemocītu smag i  sapņi!» teica Hamlets .  Gulēt  apģē rbtam 
gul tā  ar  rokām aiz galvas ,  skat ienu no pelēcīgajiem griestiem 
nenovēršot ,  un neko nedomāt .  Tā tu guli,  akmen, uz ceļa un esi 
laimīgs.  Piepeši  sadreb roka, izstiepjas,  lai nolaupī tu tam,  kurš 
s tāv  pie gul tas ,  kaut  vai  gu rd ā s  domas.

«Mirsti  vien!» nočukst un noliecas zemu pār  mani  seja,  kuru 
negr ibu redzēt.  Nekādi  tev neizdosies nomir t  mierīgi,  a izmirs tam,  
padev īgam kā sunim.  Caur i  mūžībai  tevi pavadīs  asteszvaigzne,  
kauns  un necieņa, t avas  bojāejas nenozīmīgums.  Bez līdzcietības, 
bez mier inājuma:  g lābiņa  nebūs ne nāvē,  ne dzīvībā!

Atmet ar  roku, si rdsšķīsti  pasmaidi ! Saki tiem, kam negr ibas  
gulēt ,  lai apžēlojas,  lai noslēdz durvis.  J au  tik daudz rū gtum a 
bijis, pilnīgi  pietiekami!



Mani  pamodināja  vīrs, kas ar  dūri dauzī ja durvis.  Sat rūkos  
kā  mironis,  kas atdzīvojies,  dz i rdēdams kādu roku klauvējam 
pie zārka vāka.

Durvis viegli a tvērās ,  un istabā ienāca zems cilvēciņš, deviņos 
līkumos saliecies. Viņš izskat ījās  bezgala  noliesējis,  diloņslims,  
visai  nekārt īgi  ģērbies,  ielāpu ielāpiem klātais  mētelis ka rā j ās  
kā uz pakaramā.  Kaulainā ,  tumsnējā  seja smaidī ja  ubag a smai- 
diņu.

— Kas tur  ir? — uzsaucu,  bet nepazinu viņu,  jo m an as  acis 
joproj ām vēl bija aizmiglotas.  Piecēlos gultā sēdus un nopētī ju 
viņu. It kā no tumsas  uzniris,  šis garais ,  izkāmējušais  aug um s  
no stā jā s  man ā priekšā ī stenāks  par  ī stenu un skaidri  saskatāms;  
vēl bū dam s uz sapņu sliekšņa,  es brīnīdamies  to aplūkoju.  Viņa 
seja bija manu ciešanu apzīmogota.

Ienācēja vaigi tapa  aizvien pelēcīgāki un iekrita aizvien m a 
nāmāk ,  ap muti  tie gandr īz  vai skārās  kopā, lūpas  bija puspa- 
vē r tas  — varbūt  aiz pārs te iguma,  varbūt  aiz izbrīna; uzacis a u g 
s tu  uzrautas ,  to s tarpā  pāri  pierei līdz pat  mat iem s tiepās  dzija 
rieva; rokas  nokarā jās  g a r  sāniem,  kājas  ce ļgalos  ļodzījās;  ša jā  
net īkamajā ,  smieklīgajā sejā un visā au gum ā  j au tā s  lūdzēja p a 
zemīgais  smaidiņš.

— Kas par  lietu, pan Pavlīček? — pavaicāju.
Viņš nokāra  galvu vēl zemāk un izplēta gaisā  rokas kā Mūžī

gai s  žīds.
— Tāda l i e t a . . .  tas  i r . . .  — viņš s tomījās  un nekādi n e 

varē ja iesākt runāt.
— Vai jūs  ko gribējāt?
— Šodien svētdiena . . .  un šodien, šosvētdien,  v iņam  v ā r d a 

diena . . .
Es ievēroju, ka vecajam trīc kājas;  nela imīgais  satvēra 

durvju  rokturi,  lai gan neta is ī jās iet ārā;  manā nevēdināta jā  
i stabā v iņam  bija kļuvis sliktāk.

— Šodien svētdiena,  un  šodien viņam vārdadiena!  — viņš a t 
kār toja,  kamēr  es nevarēju  beigt  brīnīties.

— Tāda lieta . .  . J anekam  šodien vārdadiena  . . .  Honza,  mans  
mazais H o n z a . . .  Es, pan,  nodomāju,  ka jūs  v a r b ū t . . .  Tādai  
l i e t a i . . .

S avād s  izbīļa, cerību un izmisuma pilns smaidiņš  izšķobīja 
v iņa seju.

— Tikai vienu kronu! — viņš pēkšņi iesaucās vā rg ā ,  a i z sm a
kušā balsī;  izkāmējušais  ķermenis jos tasvietā saliecās,  un  viņš 
izrādījās  par  soļa g a rum u  tuvāk manai  gultai.

— Kas ir viena krona? — viņš runāja .  — Ceļa putekļi,  smi l 
t i s . . .  vienā v ienīgā n a k t ī . . .



Man šķita,  ka vecais saga tavoj is  ilgu sprediķi,  ka re izēm 
sprediķo, lai balsi  izteiktu savas  s irds domas.

Ierīkojos gul tā  sēdus,  atspiedu galvu rokā un klusī tēm smē
jos. Aizvien ska|āki  un priecīgāki tapa  mani smiekli; vai  re ko — 
pasaulē  ir kāds, kas a tnācis  pazemot ies  tavā priekšā! Raugi ,  ci l
vēks ieradies no b r īnu mainas  malas  un ir pār liecināts,  ka tu est  
par  viņu bagātāks!  Es  smējos,  un viņš to pamanī ja  — viņa jau 
tā pelēcīgā āda  nobālēja vēl vairāk.

— Tikai vienu kronu! — viņš  sacīja tik klusi, ka es tik tikko' 
izdzirdēju; acis v iņam tā spīdēja,  ka sa jutu  to spīdumu līdz pat  
sirdij.

— Man nav kronas! — atteicu.
Viņš s tāvēja  nekustīgi  un  klusēja.
— Nav! — teicu mierīgi,  auksti ,  ar  atr iebīgu niknumu,  kad 

viņš vērās  manī  baltām, s t ik la inām acīm.
— Viņam šodien vārdadiena!  — vecais a tkār to ja  kā bērns , 

un viņa smaidiņš nez kāpēc bija kļuvis bērnišķīgs,  vienīgi acis 
palika plaši  a tvēr tas un spīdēja.

Viņš joprojām s tāvēja  nekustīgi ,  mēs  abi klusējām,  beigu bei 
gās  viņš lēni apgr iezās ,  pavisam klusi a tvēra  durvis un izgāja .  
Es  veicīgi piecēlos, p iegāju pie loga un pacēlu a izkara mal iņu.  
Zināju,  ka viņš pagriezīsies atpakaļ  pret  logu, palūkosies mig la i 
nām acīm, kas p ilnas  neprā t īgu  cerību, kā ubags  no dubļa ina 
ceļa uzlūko m ā jas  parādes  durvis:  va rbū t  pārdomās,  varbūt  pie
peši pamodīsies  līdzcietība! — Viņš pagr iezās  un palūkojās  a t p a 
kaļ, pēc tam devās projām pa ielu āt rā,  zvalst īgā  dzērāja solī; 
droši vien kaut  kur bija nolūkoj is j au nu  mērķi ar j aunu cerību . . .

Domāju par  viņu ar  visu sirdi, kā par brāli ,  skat īju visu viņa 
noieto ceļu un ar ī  šo te pēdējo bēdīgo gāj ienu,  klaus ījos  v iņa  
bai ļpi lnajos,  s tos t īgajos  vārdos  un raudzī jos  viņa izvalbī tajās ,  
as inīm pieplūdušajās acīs.

II

Pavl īčeks  dzīvoja tieši pretī  m an am  dzīvoklim, un kādreiz t iku 
redzēj is ar ī  viņa darbnīcu — mazu,  šauru ,  tukšu un drēgnu is ta 
beli. Kādreiz viņš bija bijis galdnieks,  taču šobrīd t ik tikko vilka 
kāja s  un jau  kopš ziemas  nevarē ja  dabūt  darbu.  Reižreizēm logā 
parād ī j ās  neparas t i  liela bērna galva  ar  izspīlētu, taču augstu  
pieri, retiem mat iņiem,  tik bal tiem un mīkstiem kā gaiša sūna.  
Janeks ,  maza is  Honza.  Viņam bija desmit gadu,  taču viņš  vēl 
nep ra ta  runāt,  kā pieklājas;  re tumis  gadī jās ,  ka d īvainais puiše



lis uzs lējās t ieviņajās,  l īkajās,  s l ima jās  kājās ;  kad viņam tas  
izdevās,  nela imīgais  g a r  sienu aizvi lkās  līdz logam.

— Es s taigāju! — viņš sauca  un lūkojās  tēvā lielām, gaišām,  
priecīgi pār s te ig tā m acīm.

P av as a ra  vakarā ,  kad logs bija vaļā un istabā p lūda silta, 
t īkama krēsla,  Janeks  zvi lnēja gul tā  un pēkšņi pamodās .  Istaba 
bija pus tumša;  tēvs nomodā sēdēja pie viņa kā jām  — ar galvu 
uz pārklā ja  un pusaizvē r tām acīm.

— Tētiņ!
— Kāpēc tu neguli ,  Janek?
— Kad būs m ana  vārdadiena?  Vai man drīz būs  vārdadiena?
Tēvs piecēlās, un viņu pārņēm a tāds  izmisums,  ka sāka trīcēt

kājas.
— Svētdien ir tava  vārdadiena!  Nākamsvētdien ,  Janek!
Viņš s ta igāja  pa i stabu šurpu turpu,  aizsedzis seju ar  rokām. 

Janeks  vēroja viņu un brīnījās.
— Vai tu neaizmirsi? Vai tu neesi aizmirs is  manu  v ā r d a 

dienu, tētiņ?
— Neesmu vis a i z m i r s i s . . .  Pacieties,  svētdiena vēl tālu,  šo 

dien tikai piektdiena . . .
Rūpes  t rī sēja viņa balsī  un  a tspoguļo jās  acīs.
— Vai tu nepriecājies,  ka man vārdadiena?  — Janeks  izbrī 

nījies vaicāja,  un viņam sagr ibējā s  raudāt .
— Priecājos,  J a n e k . . .  Saki — ko tu vēlies, lai uzdāvinu tev 

vārdadienā?
— Bumbu.
— Ko vēl?
Janeks  apdomājās .
— Es gribētu p ī rāgus  . . .  dzeltenus medusraus īšus  . . .  tik sen 

neesmu ēdis medusraušus ,  tēt!
— Raušus  tu dabūsi,  v is l ie lāko s . . .  U n  ko vēl lai tev uz

dāvinu?
_ — Nopērc man kaut  ko, tēt, es pats nezinu,  k o . . .  lai man 

būtu prieks ieraugot!
Janeks  iemiga,  kamēr  tēvs sēdēja pie viņa kājām — salauzts  

un sakumpis,  pas lēpis seju rokās.
Visas  bažas , visi tuvie un tālie rūpesti  pēkšņi bija pazuduši,  

pārmainī jušies ,  pārvēr tušies  vienā vienīgā pilnīgi skaidrā  domā 
un rūpestā.

Pavl īčeks  domāja:
«Šodien piektdiena,  l īdz svētdienai  vēl tālu,  manā rīcībā vēl 

visa r ī t d i e n a . . .  ko es te lauzu galvu un bažījos  priekšlaikus? 
Būs  vēl laiks gan  galvu lauzīt,  gan  b a ž ī t i e s . . . »

Pēc tam viņš ņēmās rēķināt:



«Bumba maksās  p iecpadsmit  kreicerus . . .  tās  ir dārgas ;  rauš i  
p iecpadsmit  k r e i c e r u s . . .  tie būs diezgan lieli; nopirkšu viņam 
nazi  — mazī tiņu,  spīdīgu n a z ī t i . . .  divdesmit kreiceru. Viss iz
nāk par  vienu kronu . . .  bet krona kaut kur jādabū!»

Tuvojās  nakts.  Tēvs iededza svecīti un  apga ismoja  Honzas  
sejiņu. Smaids  pārs l īdēja pavē r ta jām  lūpām un slimīgaj iem,  p lā
naj iem vaidziņiem zem lielās, izspī lētās pieres.

«Tagad viņš sapņo!» Pavl īčeks  domāja.  «Sapņo par  bumbu 
un rauš iem . . .  Viņš zina nešaubīgi ,  ka dabūs  gan  bumbu,  gan  
raušus,  un nemaz neuztraucas,  itin kā v iņam pats  dievs tos būtu 
apsolījis! Bet krona kaut  kur jādabū!»

Un ar ī  viņš pats  savā  sirdī  nešaubīgi  zināja,  ka sad abū s  kronu 
un nopirks gan bumbu,  gan raušus;  z ināja  to tik noteikti,  it kā 
pats  dievs būtu v iņam  to apsolījis.  Nevienu mirkli tēvs nedo
māja,  ka kronu varētu  ar ī  nedabūt ,  ka visā p laša jā  zemē, kas  
ir tik liela, varētu neat ras t ies  cilvēks, kam būtu viena krona un 
kas to mīļu prā tu  neatdotu  v iņam,  sacīdams: «Lūdzu, pan Pav- 
līček, tas  Honzam!» Viņš neko nedomāja  un nebaidī jās ,  jo iedo
mājot  vien pārņēm a tādas  bailes,  ka, at ļaujot  sirdi bēdām,  t o  
vai rs  nekādi neizdotos  uzmundr ināt .

«Es iešu turp!» Pavlīčeks domāja.  «Iešu pie paša  m ā jas  īpaš 
nieka un teikšu v i ņ a m . . .  t āda  l i e t a . . .  Honzam! Viņš gan  ir 
skops un drūms,  bet s irds  v iņam  l a b a . . .  Trīs mēnešus  neesmu 
maksāj is  par  dzīvokli, bet  viņš neko n e s a k a . . .  pa t  pamāj  a r  
galvu,  kad viņu pasveicinu.  Kāpēc lai viņš man  neiedotu kronu? 
Viņam nauda s  diezgan . . .  pameklēs  kabatā  . . .  lūdzu, pan Pav- 
līček, tas  Ho nzam  . . .  divas kronas! . . .  Paldies jums,  kungs,  p a r  
labo sirdi, kolīdz v a r ē š u . . .  Kāpēc gan  ar ī  es nevarē tu  kļūt  b a 
gāts?»

Tēva acis aiz pateicības  kļuva valgas ,  saldi  sapņi  piepildīja 
prā tus ,  negaidī ti  par ādīdamies  iz tum sas  dziļumiem, tie priekpilni  
un mirdzoši  šūpojās ,  saules  apspīdēti .  P a t  bēda l ikās nez k ā d a s  
ga i sm as  apmirdzēta  un a sa ra s  sa lda  re ibuma pilnas,  no viņa 
acīm pi lēdamas.

«Viņai es uzlikšu visskaistāko kapa p i e m i n e k l i . . .  varbūt  j au  
rītu varēšu  to p a s ū t ī t . . .  lepnu krus tu,  ar  z e l t ī j u m u . . .  ar  u z 
raks tu  . . .  «Te a tdu sas  A n k a » . . .  un  vēl pant iņu . . .  to es p a t s  
sacerēšu,  tie būs  mani  vārdi,  v iņa tos sadzirdēs  un noticēs mana i  
m ī le s t ī b a i . . .  Katru  svētdienu mēs ar  Honzu iesim turp aplaist īt  
p u ķ ī t e s . . .  Ankiņ,  māmul īt ,  dievs mums devis laimi, jo tu esi 
par  mums aizlūgusi! Un tu kapā pasmaidīsi ,  smaids  būs  tavā  
sejā,  kas  arī  nāvē iegāja skumja  . . . »

Saldajā ,  r ū g tu m a  cau ra us ta jā  a izmirs tībā gr imdams,  neizģēr



bies viņš  sag u m a  tu rp at  Ho nz am  pie kājām,  gar i  nopūtās  un 
iesnaudās .

— Tētiņ! — viņš sa ju ta  mazu roku sev uz sejas.
— Ko tu gribi, Janek?
— Pasak i  — ko tu vēl nopirksi? Saprotams,  laika vēl daudz,  

bet  man  gribētos zināt ,  lai neceru par daudz.
— Es tev nopirkšu n a z ī t i . . .  mazu, skaistu,  ī stu kundzēna 

nazīti!
— Tētiņ, t ag ad  mēs abi va r am  pagulēt ;  kad pamodīsimies,  

j au  būs  liela diena; pēc t am  vēl viena diena un viena nakts!
— Tikai viena diena un viena nakts!
Honza aizvēra acis un tūlīt  iegrima miegā.  Pavl īčeks  pag r ie

zās  uz ot riem sāniem;  melnā tum sā nogr ima mānīgie saldie 
sapņi ,  kaut  kas necaur redzamam,  sm ag am  mākonim līdzīgs u z 
gū la  sirdij  un s a p ņ i e m . . .

III

No rīta, kamēr  Honza vēl gulēja,  Pavl īčeks atvēra durvis un 
izslīdēja pa tām.  Viņš lēnītēm kāpa pa š au r a jām  kāpnēm,  lēnītēm 
šķērsoja pagalmu,  ap s tā j ā s  citu — gaišu un platu kāpņu priekšā 
un a tpūtās .

Nogur is  un sagumis  viņš tu r  stāvēja,  itin kā viņa muguru  
nospies tu sm ag a  nas ta.

«Un ja nu viņš sadusmosies?» nelaimīgais  domāja.  «Lai, lai 
dusmojas ;  ta isnība būs viņa pusē! Es  mierīgi  klausīšos,  nevienu 
vārdiņu neteikšu p r e t ī . . .  k lusēdams paklanīšos  un nobučošu 
viņam  roku. Viņš, to redzēdams,  nodomās:  nav  taisnīgi uz viņu 
dusmot  — viņš taču nabags!  U n  pasa uks  mani  atpakaļ :  «Lūdzu, 
p an  Pavlīček,  te jums vēl viena k r o n a . . .  Honzam!»»

Viņš lēnām kāpa augšup pa ga i ša jām  kāpnēm,  s m a g ā  nas ta  
jopro jām nospieda muguru.  Pa  a tvēr to kāpņu telpas  logu P a v 
līčeks redzēja plašu  dārzu;  saju t is  smaržojam ziedošās akāci jas,  
gar iem malkiem alkat īgi  ieelpoja reibīgo, svaigo gaisu.

«Tur zem tā skais tā  koka vajadzētu  rotaļāt ies  Ja nekam  — un 
viņa  bālie vaigi ātri  vien taptu sārti .  Kāpēc lai mājas  īpašnieks 
nela is tu viņu dārzā? Tur taču tik daudz svaiga gaisa  — visiem 
pietiktu. Es  v iņam  teikšu . . .  tā un t ā . . .  Honza ir slims. «Lai 
nāk spēlēties dārzā!» m ā jas  īpašnieks  sacīs.  «Lai nāk  ik dienas, 
lai dzīvo tur  no rīta līdz vaka ra m  . . . »  Un  tā.»

Viņš piezvanī ja;  n ab a g am  kājas  ļodzī jās un seja šķita kā 
sasa lus i.  Durvis atvērās,  m ā jas  īpašnieks  s tāvēja  v iņa  priekšā. 
M u g u rā  k ungam  bija lāsains  mājas tērps ,  kas sniedzās līdz pat



papēžiem,  un galvā  tāda pati  lāsa ina  cepurīte;  taukaina jā ,  s a s a r 
kuša jā  sejā spīdēja šauras ,  a izpampušas ,  s l inkas  acis.

— Ko vēlaties,  pan Pavlīček? Tik sen neesat  mani  apmeklē
jis, pan Pavlīček!

Viņi iegāja i stabā;  m ā jas  īpašnieks  apsēdās  krēslā,  Pavl īčeks 
pal ika s t āvam  pie durvīm.

— Kāds ir jūsu apmeklējuma iemesls,  pan Pavl īček? Ko labu 
teiksit?

Kakls l ikās a izžņaugts ,  viņš ru nā ja  īdošā balsī  un ne sapro
tami , ik pa laiciņam paklanīdamies  ar  visu garo  augumu:

— Tā un tā. Janekam,  m an am  m aza jam  H o n z a m . . .  rīt v i 
ņ a m  vārdad iena  . . .

Tēvs gribēja pasmaidī t ,  bet  smaids  vairāk l īdz inājās  raudu 
grimasei .  M āj as  īpašnieks ievilka dūmu no ga ra s  turku pīpes, 
s ar au ca  uzacis un izbrīnījies nolika pīpi malā.

— Vai jums ir visi mājās ,  pan Pavlīček?
«Vajadzēja  citādi iesākt!» apjukušais  Pavl īčeks  nodomāja .
— Vai zināt,  kungs,  tāda  lieta . . .  Viss būs kārtībā,  es jums 

visu s am aksāšu  . . .
— Kad?
— Es mēģināšu,  izmēģināšu visu . . .  piedošanu,  cienīts kungs,  

visi vai rās  no s l ima cilvēka . . .  bet es mēģināšu vēl, šīm te ro 
kām taču vēl pietiks spēka . ..

Viņš izstiepa rokas  — garas ,  izkal tušas,  kau la inas  rokas,  ku 
ras  drebēja kā nespējniekam.

— Vai jūs  a tnācāt  man  to pateikt?



M ājas  īpašnieka seja pēkšņi uzblīda,  un Pavl īčekam likās, ka  
tā kļuvusi vēl taukaināka un sarkanāka.

—  Nē, ko jūs,  kungs,  es nenācu jum s  to t e i k t . . .  Rītu svēt 
diena . . .  svētā J ā ņ a  Kris t ī tāja diena . . .  un m ans  mazais  J an e k s r 
m ans  mazais  Honza . . .  tāda  lieta . . .

M ā jas  īpašnieks cieta klusu.
— Vakar  vaka rā  m ans  maza is  Honza vaicā:  «Tētiņ, ko tu- 

man  vārdad ienā  uzdāvināsi?» Sirds iesāpējās,  jo es, kungs ,  p a t  
gabal iņu maizes nevaru  n o p i r k t . . .  J a  man  būtu tikai viena 
krona,  viena vienīga krona!

M ājas  īpašnieks  taisī jās kaut  ko bilst  jau pa to laiku, k am ēr  
Pavl īčeks runā ja ,  pēc tam pēkšņi piecēlās, viņa seja piebrieda vēl 
resnāka,  viņš smagi  elpoja un tu sn īdam s  izdvesa:

— Ak šitā, diedelniek! Nāci ubagot? Aiz žē las t ības  pieņemts- 
m anā  mājā ,  vēl nāc nau du  prasīt!  Nevis maizi  — kur nu, man. 
vēl būs jāpērk  viņiem bumbas,  koka zirdziņi,  lupatu lelles, j ān u -  
dien, un vēl jā nēsā  uz rokām! Ko? Pazūdi!

Pavlīčeks drebēja,  i staba v iņam likās šūpojamies.
— Tikai vienu kronu . . .  — nela imīgais  nočukstēja tik klusi ,  

it kā vārdi  būtu aizķērušies v iņam uz lūpām.
M āj as  īpašnieks  a tvēra  durvis līdz g a lam  vaļā:
— Arā! Taisies,  ka tiec! Pazūd i  no m an a s  mājas!
Pavlīčeks kāpa lejā kā apm āts ;  vājā,  aizelsusies balss vēl. 

skanēja kāpnēs.  Kad viņš pār nāca  mājās ,  Janeks  bija gul tā  pie
cēlies sēdus.

— Kur tu biji, tēt? Apsēdies pie manis,  pa runās im  par  m a n u  
vārdadienu!

— T agad  es nevaru,  dēliņ, m an  jāiet! Apgulies,  aizver acis. 
un domā par  savu vārdadienu!

— Tētiņ, es pārdomāju!  Nepērc medusraušus ,  nopērc kl iņ
ģeri  a r  rozīnēm!

— Labi, nopirkšu ar  rozīnēm!
— Un sa rkanu  bumbu!
— Būs tev sar kana bumba!
Tēvs izņēma no galda  a tvi lktnes maizes  doniņu un nolika; 

uz gul tas  malas :
— Te tev ēdamais,  Janek,  un  gaidi  mani  pārnākam!
Kad viņš izgāja  uz ielas un nogr iezās ap s tūri  g a r  skārņa  

skat logu,  ar  š au sm ām  pamanī j a ,  ka pulks tenis jau  rā da  turpat  
divpadsmit.

«Kur es t ik ilgi biju, dieva dēļ, ko es tur  varēju  sadarī t?  Kas 
šodien t renc tos rā d ī tā jus  uz priekšu man  par postu un nelaimi?»-

Viņš  piepeši ap s tā jā s  j au n as  iedomas pārņemts :



«Man uzreiz vajadzēja  iet uz turieni.  Kā es jau vakar  par  
v iņu neiedomāju? Bodnieks ir bodnieks, taču nav skops! Ar prieku 
pagaidī j i s ,  kamēr  a tdošu parādu,  nekad vēl nav pateicis nevienu 
skarbāku vārdu.  Vēl vakar  iedeva man  kafiju un cukuru,  gan 
iedos arī  kronu. Va rbū t  pārmet īs ,  nosodoši skatīsies — viņam 
b ū s  taisnība.  Bet iedos kronu un bonbongas  Hon zam  . . .  tās  es 
pas lēpšu un iedošu v iņam  tikai  r ī t  no  rī ta:  «Se, Honza,  bod
nieks sūta tev bonbongas  vārdadienā!»»

Viņš pavēra  st iklotās  durvis;  bodnieks bija bodē — sēdēja aiz 
letes un lasī ja avīzi. Pavl īčeks  gaidī ja,  taču  bodnieks, las īšanā  
nogrimis,  nepacēla  galvu un viņu neievēroja.

— Es domāju,  k u n g s . . .  t āda  lieta, jūs  esa t  man dar īj is  tik 
daudz laba . . .  kad es varēšu  . . .

Bodnieks lasī ja avīzi; viņa gludi  skūtā,  pelēcīgā un ūsainā 
seja l ikās no akmens  tēsta.

— Rītdien, tik t iešām, ir J ā ņ a  Kris t ī tāja svēt ī jamā d i e n a . . .  
J anekam ,  m a n a m  m aza jam  Honzam,  ir vārdad iena  . . .

Bodnieks klusēja un pat  nepakustē jās .
— Es gribēju nopirkt  v iņam  raušus  un b u m b u . . .  — izsto- 

mī ja  Pavlīčeks,  visbeidzot pacēla balsi  — un no krūtīm kā no 
zemes dzi ļumiem atskanēja :

— Tikai vienu kronu man  vajadzētu,  kungs ,  t ikai  vienu vie
n īg u  kronu!

Bodnieks a tmeta  ar roku un norādīja  uz durvīm,  taču galvu 
nepacēla.

— Kungs!
Zvaniņš  iešķindējās  — bodē ienāca kāda sieviete; bodnieks 

piecēlās un ru n ā jā s  ar  pircēju skanīgā,  ja u t rā  balsī,  it kā nekas 
nebūtu  noticis.  Runādam s,  gluži s t arp  citu, viņš  vēlreiz a tmeta 
ar  roku — un Pavl īčeks  g ā ja  laukā.

«Tagad  es saprotu ,  ka šis ir mirklis,  kas  izšķir visu!» P av l ī 
čeks domāja  norūpējies  un noskumis.  «Ļautiņi ,  kā redzams,  ga i 
dījuši šo pēdējo mirkli.  Palūk,  saka,  š imbrīžam tev klājas  plāni,  
bet  mēs tevi mier inās im un pažēlosim, jo nāks  vēl l ielākas cie
šanas ,  nāks  mirklis,  kad viss izšķirsies: tad  mēs pasmies imies tev 
sejā un izgrūdīs im tevi pār  s l i ek sn i . . . »

Viņš klīda no ielas ielā, a izmaldī jās  tālu iekšpilsētā un pēk
šņi aps tā jās ,  it kā būtu pamodies  no miega.  Viņš sa j u tās  noguris,  
bezcerība mācās  virsū,  s irds  gura .  Nela imīgais  domāja:  «Kurp es 
dodos? Kam tāds  rū gtums? Vēl ir agrs,  vaka rs  vēl t ā l u . . .  V a j a 
dzētu visu kār t īg i  pārdomāt ,  labi parēķināt ,  nevis bezmērķīgi  
klīst  a p k ā r t . .  .»

Viņš ar roku piesita pie pieres, iesmējās  un  gar iem soļiem de
vās  atpakaļ.



«Es taču pavisam aizmirsu par  viņu! Cilvēks klejo, meklē nez 
ko, g rā bs tā s  nez kur, lai papriekš palūkotu sev zem kājām!»

Viņš pielika soli un devās ta isnā  ce|ā uz krogu. Ar platu 
smaidu apsveic ināja krodzinieku — ar smaidu,  kāds reižu reizēm 
redzams jokdara  sejā, kad tas  izraudāj ies  uz skatuves,  — drūmu 
un atbaidošu.

— Dievs palīdz, krodziniek! Nenācu iedzert — tie laiki sen 
pagājuš i !  Nācu izlūgties,  lai tu man  aizdod vienu kronu, vienu 
pašu kronu!

— Nekas  nebūs! — krodzinieks atbildēja,  laipni smaidīdams.
— Vari dabūt  iedzert  uz parāda ,  bet nekādu kronu es tev n e 
varu  dot!

— Vienu pašu kronu!
Krodzinieks a tmeta  ar  roku un a izgā ja  pie viesiem.
«Jāiet  mājās!»  Pavl īčeks  domāja,  beidzot not rul is  un p a g u 

ris. «Jāapsēžas  un labi jāp ārdo mā viss no sākta gala.  Neiešu 
laukā no mājas ,  kamēr skaidri  nezināšu:  tur  un tikai tur  dabū
jam a krona!»

— Kur tu biji, tēt? — Honza vaicāja.  — Es tik ilgi tevi 
gaidu,  un m an  šausmīgi  gr ibas  ēst!

Pavl īčeks  a tsēdās  gultā.
«Ak vai, es taču biju pie bodnieka,» viņš domāja,  «un tai 

vietā, lai pa lūg tu  m a i z i . . .  t ag ad  viņš man  vispār  neko vai rs  
n e d o s . . . »

Viņš pavilka vaļā  atvilktni.
— Se tev maizīte,  stiprinies!
«Krodzinieks būtu man iedevis maizi un v ī n u . . . »  tēvs do

māja.
— Kam tu tik dusmīgs,  tētiņ? — Honza ievaicājās.
— Neesmu dusmīgs,  bet noguris,  Janek,  tūdaļ  likšos tev 

blakus  un pagulēšos.  Pagul i  ar ī  tu . . .
Acis v iņam  aizmiglojās ,  kreisā roka a tbals t ī jās  pret  pagalvi ,  

kamēr  labā nevar īgi  gulēja uz segas.
«Es taču neesmu neko ēdis!» tēvs apjēdza.  «No pat  vaka rdie

nas  neesmu baudī j is  ne kumosiņa!»
— Tu, tētiņ,  paguli ,  bet es pasapņošu par  savu v ā r d a 

dienu . . .  Bumba būs  tik liela kā mana dūre, vai ne?
— Kā tava  dūre!
— Un sarkana,  jā?
— Guli,  Janek!
Tēvs piespiedās dēlam klāt  un ar  labo roku viņu apskāva.
«Es pagulēšu  un atpūt īšos,» viņš domāja.  «Rīt piecelšos agr i  

jo a g r i . . .  un  uzmeklēšu . . . »
Un krēsla sabiezēja.



IV

No rīta viņš iznāca uz ielas, it kā būtu a ts taj i s  aiz sevis  
kapliču. Viņa kaulainā seja bija tā sakritusies,  ka šķita — v iņam  
nemaz nav vaigu,  acis iegr imušas  dziļi dobumos,  nekāda ga i 
šuma neredzēja tajās.

«Kaut  tikai viņš nepamostos!» tēvs pasmaidīja,  un viņa sm a ids  
a t gād inā ja  galvaskaus a  baismīgo smaidu.

Tas bija rīts, kad Pavl īčeks ienāca manā krēs la inajā  i stabā 
un pēc tam uz ielas pagr iezās  atpakaļ ,  lai palūkotos  logā.

Necik tālu viņš netika aizgājis.  Tikai līdz tuvākajam stūrim, 
līdz maiznīcai.  Viņš ga tavo jā s  doties iekšā un sacīt  maizn iekam 
ar  lielo vēderu: «Tā un t ā . . .  Janekam,  m an am  m aza jam  Hon- 
zam, šodien vārdadiena  . . .  un t ag ad  . . . tāda lieta . . .  es gribētu 
vienu kronu!» Tā domāja  Pavlīčeks,  iegriezdamies atvēr tajās ,  
durvīs.

Durvis  bija līdz ga lam  vaļā,  bet maiznīcā neviena neredzēja.  
Uz letes kādus  divus soļus no durvīm gulē ja  r indiņā veseli trīs 
skaisti ,  zeltaini apcepti kliņģeri.  Uz galdiņa  Pavl īčeks  redzēja 
mazu,  apaļu bļodiņu, kādā s  bodnieki mēdz sabērt  sīknaudu.

Nela imīgais  tēvs s tāvēja  pie durvīm,  viņa sejā bija sas t indzis  
ubaga smaidiņš ,  un  brīdi  pa br īd im tā sāpīgi  sašķobī jās:

«Tā un t ā . . .  vienu pašu k r o n u . . .  kungs ,  tikai vienu kronu!' 
Es  mēģināšu . . . »

Ceļi v iņam ļodzījās,  slieksni pārkāpjot .  Viņš iebāza roku bļo
diņā un paņēma kronu, pēc tam paķēra kliņģeri  un iebāza azotē.

— Ei, tu!
Sm a ga  dūre t rāpī ja  v iņam sejā,  ne laimīgais  sagrī ļo jās ,  kl iņ

ģer is  un krona nokri ta uz grīdas.  Dūre ķēra v iņu vēlreiz — un 
Pavl īčeks  sabruka uz ceļiem. Maiznīca pi ldījās ļaudīm.

— Zaglis! — auroja maiznieks,  sejā s ar kans  mezdamies.
— Laupī tājs!  Gaidī ja izdevīgu brīdi,  bet  es jau  labu brīdi  viņu 
vēroju. Tiklīdz izgāju,  viņš tūdaļ  izstiepa gar u  garo  roku . . .

Pavl īčeks  piecēlās, zem acs un se jas  vienā pusē par ād ī j ās  zi
lumi. Viņš lūkojās  apkā r t  neprā t īgām,  t ru lām acīm un diez vai 
juta,  ka viņu dunkā no visām pusēm.

— Tas  bija Honzam . . .  v iņam šodien v ā r d a d i e n a . . .  m an am  
Jan ek am  . . .  J ā ņ a  Kris t ī tāja svēta jā dienā . . .

P ienāca kār tības  s a rgs  un izgrieza v iņam rokas  aiz muguras ,  
tā ka nela imīgais  tik tikko no turē jās  kājās.

Pēc t am  gājiens  devās prom pa ielu. P i r m s  tas nogriezās ga r  
stūri,  logā pa rād ī j ās  sīka bērna sejiņa ar  milzīgu,  izspīlētu pieri.



— Tētiņ! Kurp tu ej, tētiņ? Es  tik ilgi tevi gaidu! 
Kliedzieni noklusa,  gā jiens  bija garām.
— Tētiņ!

Es aizvilku aizkarus  vēl ciešāk, apgūlos  un pārsedzu segu 
pār i  galvai,  lai neko vai rs  nedzirdētu.  Taču kaut  kas no tā luma 
sauca  un va im anā ja  — kā vientuļa cilvēka balss,  kurš  mirst,  
nesaņēmis  m i e r i n ā j u m u . . .  P a t  ja  es būtu ieracies dziļi zemē, 
t a s  tu rp inātu  saukt  pašos  m an as  s irds  dziļumos.



FR ID R IH S  VOLFS,  
vācu rakstnieks

Z E L T A  Z I V T I Ņ A  K I NG S  
UN R U N C I S  P J Ē R S

Dienvidfranci jas  debesu zilajā piekrastē bija pie
tauvojus ies  liela, sudrabpelēka  motor jahta.  Tā  piederēja kādam  
jaunam,  b ag ā ta m  amerikānim,  vār dā  Blekvuds,  Her i j s  Blekvuds . 
Sīs j ah tas  mastu  nerotāja daudzie vimpelīši,  a r  ko lielākoties g re z 
nojas  citas l īdzīgas  luksuslaivas ,  — mastā  l īdzās zvaigžņotajam;  
amerikāņu karogam plīvoja vēl t ikai ķīniešu karogs  ar  dīvainu 
raks tuzīmi tajā.  Sis karogs  bija uzvilkts par  godu Kingam.

Arī pati  j aht a  pat iesībā bija būvēta vienīgi Kingam.  Un šīs 
tūks toš  jūdzes no Amerikas  līdz Franci ja i  tā bija nobraukus i  
Kinga veselības dēļ, jo pēc izcilu ār s tu  lēmuma Kingam  bija n e 
pieciešama kl imata maiņa.

Kings  bija zelta zivtiņa.
Protams,  ne jau  pa ras ta  zelta zivtiņa,  tas  redzams  pēc v ā rda  

Kings:  karalis.  Hon kon gā  to kāds  vecs ķīnietis, vā rdā  Fungs ,  kā  
viņš pats  teicās,  bija «vai rāk dāvināj is  nekā pārdevis» mistera 
Blekvuda kundzei Modai,  kaut  ar ī  par  šo zivtiņu tika sam ak sā t i  
desmit tūkstoši  amer ikāņu dolāru.

Tas not ika tā.
Mis ters Blekvuds,  kuru,  t āp at  kā Modu,  mājās  mocīja neiz

sak āma gar la icība,  kopā ar savu j auno  sievu Hon ko ngā  bija iegā
juši  senlietu t irgotavā,  lai iegādātos kādu Cinu vai Minu d inas
t i jas relikviju: sudraba spogul i f i l igrāni izs t rādātā  metā la  ietvarā,, 
kas vi jās  tam apkār t  kā spīguļojošs zirnekļa tīkls, kāda  m a n d a 
r īn a 1 cepuri  ar  dā rgakmeņ u pogu no violeta amet ista,  dzeltena 
berila un zila saf īra vai  ar ī  melna zīda kimono ar izšūt iem rozā 
f lamingiem.  Un piepeši Moda iekliedzās. Viņa bija nos tā jus ies 
pie kāda stikla baseina ,  kurā  zem ūdens  a t ra dās  mazi,  sārt i  ko
ra ļļu koki, sīkas, ba l tas  ūdensrozes  un smalki,  dzelteni j a šm as  
tiltiņi. Tam  visam pa vidu b r īnu mainajā  zemūdens  a inavā 
peldēja savāda zivtiņa,  nozuda s t arp  sār ta j iem koraļļu kokiem,

1 5ajā gadījum ā dom āts ķīniešu augstm aņa nosaukum s feodālajā Ķīnā. 
(Tulk. piez.)



p ar ād ī j ā s  atkal  zem kāda j a š m as  ti l t iņa un a t pūt ās  pie s īkajām 
ūdensrozēm,  a tg ād in ā d am a  zelta lāsumu.  Moda,  ieraudzī jusi  šo 
zemūdens  valstību,  palika gluži kā sas tingusi .  Viņa bija a iz
g rā b ta  un vēlējās mazo akvār i ju  nekavējoties iegādāt ies.  Taču 
vecais  ķīnietis paskaidroja,  ka baseins  un — pats  galvenais  — 
zelta zivtiņa nav pārdodami .  T agad  arī misters Blekvuds iekā
roja savādo akvāri ju ar  zivtiņu, viņš pavaicāja,  par  ko tad  t i r 
g o t ā j s  tos turot  tik lielā vērtē. Vecais ķīnietis paskaidroja,  ka 
zelta zivtiņā esot iemājojusi  un  a tdzimusi  pi rms tūks toš gadiem 
m iru šā  gud rā  dvēsele. Kings  sav am  saimniekam spējot  dāvāt  
la imi  un i lgu mūžu,  un piedevām vēl prasmi  nolas īt  cilvēku s le
penās  domas.

Skaidrs,  ka t ag ad  mis teram Blekvudam un viņa kundzei par 
kat ru  cenu vajadzēja  iegūt šo brīnišķo zelta zivtiņu. Vecais ķī
nietis ilgi s t īvē jās pretī. Beidzot,  kad tika piesolīta net icama 
cena — desmit tūkstoši  dolāru — , viņš bija ar  mieru, turklā t  
t i rg o tā j s  vēl uzstādī ja  prasību,  ka viņa dēlam F engam  jā s t ā j a s  
darbā pie mistera Blekvuda par kalpotāju un j āuz rauga  zelta 
zivt iņa,  kura dzīvošot tieši tik ilgi, cik ilgi dzīvojis sensenajos  
laikos mirušais  gudrais .

Tā viņi salīga.
Blekvudi s taroja  aiz laimes. Uz kāda okeāna tvaikoņa viņi 

noī rēja luksusnumuru ar  divām kaj ītēm un salonu. Telpā blakus 
■salonam, kur savā  baseinā  dzīvoja Kings,  gulēja vecā ķīnieša 
dēls Fengs,  taču tā, ka pa a tvēr to durvju sp ra ugu  viņš nemitīgi  
varē ja  novērot  zelta zivtiņu. P i rm ais  j autā jums,  ko misis Moda 
no rī t iem pa durvju sp raugu  uzdeva Fengam,  bija:

— Kā viņam klājas? Vai labi gulēja?
Uz to Feng s  atbildēja:
— Splendid, milady![ Viņš nup at  pamodās  un to vien dara  

kā r a u g ās  uz jūsu  durvju pusi.
Tad Moda vai rs nespēja  nostāvēt  mierā. Ģērbusies  pidžamā,  

viņa metās  uz salonu,  piespieda seju pie baseina stikla sienas  un 
maigi  čukstēja:

— Labrīt,  m an u  zelta sirsniņ! Labdien,  manu actiņ, — vai tu 
mani vēl pazīsti?

Un, kad zelta zivtiņa, pe ldēdama no baseina viena gala  uz 
•otru, a t r ad ās  viņai vistuvāk,  Moda iesaucās:

— Kā viņš pr iecājas  par  manu apciemojumu!
Un tad  viņa baroja Kingu ar  kaltēt iem miltu melnuļa kāpu

riem, skudru ol iņām un sasmalc inā tām augu sēkliņām. T a 
gad  bija pienācis ar ī  misters  Blekvuds.  Viņš a tnesa  Modās  peld-

1 Lieliski, milēdij! (Angļu vai.)



mēteli  un aplika sievai ap pleciem. Zivt iņa ta jā brīdi peldēja uz 
baseina otru galu.

— Tu viņu nobaidīji! Tevī nav ne kr ipatiņas  maiguma!  Kā 
var baidīt  tik mazu,  mī |u radībiņu! — viņa uzbruka Heri jam.

— Es to negribēju . . . atvaino!
— Klusu! Kings atkal peld šurp! — Moda viņu pār trauca .
Visu šo ce|u līdz Ņujorkai viņi pa tiešām ju tā s  ļoti laimīgi.

Modai  neuznāca nedz migrēna,  nedz ar ī  pēkšņa vēlēšanās  slēpot 
vai  turp ināt  ceļu l idmašīnā .  Sieviete no visas  si rds bija a i zr āvu
sies ar  Kingu, un viņai nebija nekādu citu iegribu. Viņa gluži 
vienkārši  ju tā s  laimīga.

Arī Fengam,  j a u n a j a m  ķīnietim, k lājās  labi. Cauru dienu vi 
ņ a m  nebija nekā cita, ko darīt ,  kā nedaudz pabārs t ī t  ūdenī  b a 
rību un ar  īpašas  ierīces palīdzību regulēt  svaiga ūdens un skā 
bekļa pieplūdi akvāri jā.

Tā viņi nonāca Ņujorkā.

Tur Blekvudu lielajā nam ā  pie Cen trā lā  parka Kingam tika 
iekār tota ķīniešu stilā atsevišķa i staba ar  maziem templ īš iem no 
bambusa  stiebriem, templ īšu smai la jā s  jumtgalē s  bija sakār t i  
neskaitāmi  dažāda augs tum a sudraba zvaniņi;  i stabā aug a zie
doši pundurķi rš i,  magno l i jas  ar  lielām, bal t ām ziedu rīklēm un 
mazi mangokociņi  ar  oranždzelteniem augļiem. Mandri l i  ar  s a 
vām gredzenveida  ast ītēm,  dzelteno smak ra bā rdu  un sār ta j iem 
degunteļ iem kāpelēja pa kokiem un tempļiem. Sa jā  Ķīnas  i stabā 
drīks tēja ieiet, tikai apvelkot zīda kimono, kas kar ā j ās  priekš
namā.  Amerikāņu kurpju vietā vajadzēja  uzvilkt v ieglas  lūku 
rī takurpes .  Tikai tā varēja  nokļūt  cauri  nepa ras ta ja i  ziedošu pun- 
durķi ršu,  magnol i ju  un bambusa  ceru a inavai  telpas  viducī pie 
alas ,  kas būvēta no īs ta Ķīnas  kl inšakmens,  un pie milzu stikla 
baseina  ar  pasakainu  zemūdens  valst ību,  kurā peldēja Kings.  
Redzot  šo neizsakāmo greznību,  jāa tceras,  ka Modās  un Heri ja 
laime, t āpa t  kā viņu liktenis, bija taču a tkar īgs  no Kinga l ab 
sa jū tas .  Arī spēju nolas īt  citu cilvēku domas deva Kings.

Viesi bieži jo bieži sa j ūsm ā iesaucās:
— Cik brīnišķīgi! Nudien debešķīgi!
Un, kad Moda izs tās tī ja savai  draudzenei  Herietai  par  ķīniešu 

gudro,  kura  ga r s  iemājoj is ša j ā  zelta zivtiņā,  Herieta viņu a p 
skāva un sacīja:

— O, kāda dziļa pat iesība s lēpjas  seno laiku mācībā,  ka ne 
a tpes t ī tās  cilvēku dvēseles pārvēršas  dzīvniekos un pēc tūks to
šiem gadu  atgriežas ,  — brīnumaini ,  vai  nav tiesa?



— O jā, — Moda atteica.
Un tomēr Moda sav am vīram pēcāk sacīja:
— Vai tu neievēroji,  kā viņi mūs apskauž Kinga dē|? Šobrīd'  

viņi  par  to būtu gatavi  maksā t  t r ī skāršu cenu! Nesaki  neko, tev 
Kings  ir vienaldzīgs,  citādi ar ī  tu spētu nolas īt  cilvēku domas,, 
kā vecais ķīnietis mums apgalvoja.

Toties Modās  draudzene,  izgājus i no Blekvudu nama un iekā
pusi automobilī ,  savai mātei  paziņoja:

— Kādas  gan  muļķības Moda gvelza par  to ķīniešu gudro,, 
kas  pārvēr t ies  zivī!

— Un desmit tūks tošus  dolāru par  tād u untumu! — māte ne 
spēja valdī t  sašutumu.  — J a  es būtu M od ās  vīra v i e t ā . . .

P a r  spīti visam,  Moda bija neizsakāmi  lepna uz savu vienre i
zējo Kingu. Un,  tā kā viņa vēl piedevām bija neizsakāmi  bagā ta ,  
i lus trētajos  žurnālos  tika ievietoti attēli ar  misis Blekvudu un 
viņas  aizvēsturisko zivtiņu, kādas  izmirušas  sug as  pēdējo ekse m
plāru. Bet s lavenais  zooloģi jas profesors Strouberi js ,  kuram Moda 
apsolī ja piecus gadus  ilgu ekspedīciju uz Aust rum ķīnas  jūru un' 
Rjukju sa lām līdz ar  piecdesmit kār bām  H a v an a s  c igāru,  savā ’ 
brošūrā « P ar  zelta zivtiņu ciltskoku» neapst r īdami  pierādīja,  ka 
akmens  nogulās  a t r a s tā  šādas  carasius aureatus  sugas  p līvuras te 
saglabājus ies  no pleistocēna laikmeta,  tas  nozīmē — desmittūk- 
stoš gadu pi rms mūsu tagadnes .

Nu tas  kļuva pavisam nopietni.  Modās  lepnums par  Kingu 
a uga  jo d ienas  jo lielāks; p ieauga ar ī  sabiedrības interese par  šo* 
nedzirdēto dā rg um u;  p ieauga Blekvudu bažas , ka neparas t i  d ā r 
gaja i  zelta zivtiņai  kaut kas nea tgadās ,  ka to nenozog.  Pie m ā 
jas  dienu un nakti  pat ru lē ja  divi slepenpolicisti .  Ūdens  t em p er a 
tūra  baseinā regulār i  tika mēr ī ta ar  diviem termometriem;  ne 
mitīgi  tika pievadīts vār ī t s  un ķīmiski steri ls ūdens,  sa j auk ts  ar 
skābekli.  No baseina tika izvākti  gand r īz  visi ūdensaugi ,  a ļģes  
un ūdensrozes,  jo zivtiņa bieži vien zem tām pas lēpās  — un tad 
to nebi ja iespējams novērot.

Kādu dienu Kings  at teicās  no ēdiena un palika ūdenī  nekus 
tīgs.  Ārst iem t rūka padoma.  Beidzot  g u d rāk a jam  no t iem radās- 
doma, ka Kingam  nepieciešams ceļot, mainī t  kl imatu — tas  a r 
vien uzlabojot  ēstgribu;  v is labākais  būtu maigs  jū ra s  kl imats  
kā Ķīnā.

Cik vien ātri  iespējams,  no Flor idas  ar  l idmašīnu tika a t g ā 
dāts  silts okeāna ūdens.  Tas  zelta zivtiņai  nenāca  par  sliktu. Un 
tomēr misters Blekvuds  pavēlēja lielo baseinu steidzīgi iebūvēt 
luksusjahtā.  Kādā tumšā nakt ī  jah ta  «Pi-pa-po» a t s t ā j a  Amerikas-- 
k ras tus  un  devās nez ināmā virzienā.



Un t a g a d  tā  bija pietauvojusies  mazā,  debesu zilā Dienvid- 
f ranci jas  ostā,  kur vienmērīgi  mi tru un sil tu gaisu  no jū ra s  a t 
pūta  l iegas vēja dvesmas.

Moda un Heri js  ju t ā s  laimīgi kā vēl nekad.  Kings  atkal  
mun drs  peldēja s tarp  koraļļ iem un ūdensrozēm.  Un Fengs ,  uzt i 
camai s  sargs,  vai nu  sēdēja,  iegrimis kādā kr imināl romānā,  pie 
mazā dārgum a ,  kas šaudī jās  pa ūdeni,  vai  arī,  kad Blekvudi 
nokāpa malā  un devās uz hoteli «Fruits de mer» pusdienās , g u 
lēja uz klāja un sauļojās .  Tieši tādā  reizē, kad F engs  baudī ja 
uz savas  ādas  durst īgo  saules  s t aru  kņudināšanu,  piepeši kaut  
kas  uzl idoja uz klāja.  Tā  nebi ja burtnīciņa ar  piedzīvojumu 
ro mānu ,  ko t irgoņi  v iņam  kat ru  otro dienu uzsvieda augšā.  Tas  
bija kaķis,  proti,  kā drīz vien noskaidrojās ,  lielais, pelēkbalti  
s t rīpa inais  runcis  Pjērs.

Sajā  vietā mums jāp ā r t r au c  s tās t ī jums par  zelta zivtiņu 
Kingu un j āp as tā s t a  par  kaķiem F ranci j as  zvejnieku ciematā Sa- 
nar ī  — par  kaķiem, kas nekādā ziņā nav tādi  kaķi kā visi citi. 
J o  šie San ar ī  kaķi tiek turēt i  t ikpat  lielā godā kā cilvēki, vēl 
va i rāk  — kā augst i  s tāvošas  personas.  C au ra s  dienas viņi pus 
pievēr tām acīm snauž saulē uz k ras ta  nos t ipr inājuma,  uz balko
niem un kāpnēm,  un nekad neviens San ar ī  iedzīvotājs neiedroš i
nātos  kaķi padzīt  no kāpnēm vai arī  necienīgi pārkāp t  t am  pāri. 
J a  nu ci lvēkam par  var ī tēm kāpnes  tomēr jāizmanto,  viņš sāniski  
b a l an sē  g a r  pašu mal iņu,  lai ne iz traucētu  guļošos  kungus.

Un visupirms tur  bija lielais, pelēkais,  t īģerim līdzīgais runcis  
Pjērs.  Augas  dienas viņš  gulēja savā  pas tāv īga jā  vieta uz dzel 
t enās  vēs tuļkas tī tes t i rgus laukuma malā  pie ra tsnama .  Viņa pelē
cīgi melni s t r īpa inā  as te  paras t i  noka rā j ās  tā, ka cilvēkam n e 
bija iespējams iemest  vēstules.  Un tādā  gadī jumā vajadzēja  ga i 
dīt līdz vakaram,  kad Pjē rs  a t ra da  par  prā t īgu  nolēkt no vēs tu ļ 
kas t ī tes  un doties uz ostu,  lai pamielotos ar  brētl iņām.  Un būt ībā 
j au  nekāda nelaime nenot ika,  ja vēstule ar  liel iskām dzejām,  ka 
jū ra  šeit ir tik zila kā M ad lēnas  jaunk un dzes  acis, vai  rēķini par  
divisimt  l itr iem s a rk an ā  vīna,  kas  ticis piegādāts ,  vai piecdes
mit l i triem olīveļļas no nāk  vienu vai divas dienas vēlāk dzelte
n a j ā  vēstuļkast ītē,  — Pjēru  taču nedr īks tē ja  traucēt.  Un laika 
S anar ī  iedzīvotāj iem ar ī  mūždien bija gana .  No lieka nesteigt ies 
viņi bija iemācījušies vai rākos  gadu s imteņos  no kaķiem.

Toties vakaros  kaķi atdzīvojās.  Baru  bar iem viņi devās laukā 
no pi lsētas  pa  vīna kalniem lejā uz ostu. M ā ja s  kaķi un s avva 
ļas  kaķi, un  dižciltīgie Angoras  kaķi ar  garo  spalvu,  kaķi k la i
doņi ar  spēcīgiem muskuļ iem un  omulīgi ,  tauki  minkas,  kas  dien
dienā snauž pār t ikas  veikalos. Visi šie kaķi vakaros ,  kad kras tā  
p ies tāja zvejnieku laivas  un uz saulē sas i luša j ām  akmens plātnēm



t ika bār s t ī t s  miljoniem mazu brētl iņu un sardīņu,  sapulcējās pie 
ostas.  Neskai tāmi  tūkstoši  sīku zivteļu lēkāja apkār t  kā zibšņi,  kā 
pamalē  rūsa.  Kaķu bars,  kaukdams  un bļaudams,  ka vai au s i s  
krīt ciet, metas  tām vi rsū un mielojas,  kamēr  vēderi pilni jo 
pilni. Nevienam no zvejniekiem, nevienai no zvejnieku s ievām,  
kas  izklāj t īklus malā un a t t ī ra  no jūraszālēm,  ne p rā tā  nenāk 
kaķus traucēt.

Kādam nezinošam ārzemniekam,  kas  reiz s ad om āj a  kaķus 
padzīt ,  runcis Pjē rs  uzlēca uz pleca un nodeva bezkauņam veselu 
b irumu pļauku ar asiem nagiem tā, ka svešinieks bezspēkā nokritai 
pie zemes, tik un tā n e jaudādam s  no Pjē ra  uzreiz atbrīvoties.  To
ties zvejnieki smējās  nenosmiedamies  par  pelnīto sodu; kaķi lepni 
gaudoja.

Runcis Pjē rs  kļuva par  dienas varoni.
Tas viss jāzina ,  lai varētu sap ras t  tā lākos  not ikumus.  Jo  tieši 

ša jā  os tas pilsētiņā Sanar ī  bija noenkurojus ies  luksusjahta  a r  
zelta zivtiņu Kingu, kuram bija nepieciešama atpūta.

Un patiesi  — šajā  debešķi vieglajā gaisā,  kur vietējās kaķenes , 
runči un cilvēki dzīvoja tik sat icīgu un laimīgu dzīvi cits ar citu, 
likās, arī  Kings  no jau na  atdzīvojas.  Viņa lielais baseins  n e 
dēļā reizi t ika pildīts ar  īsto, dabas  sas ildī to jū ra s  ūdeni kopā 
ar  v isām s īkajām jū ra s  aļģēm,  augiem un mazaj iem jūras  dzīv
nieciņiem. Un t ag ad  dār gā  zelta zivtiņa atkal peldēja pa savu 
ūdens  valst ību dzīvespriecīga un  ži rgta.

Brīnišķīgais gaiss iedarbojās  neparas t i  spi rdzinoši  uz j ah tas  
komandu.  Lielā burinieka apkalpe  vadī ja  labas  dienas;  j ah ta  taču 
bija noenkurota.

Matroži  kāpa krastā,  spēlēja tur  boule  un ruleti,  dzēra vie
tējo sarkano,  skābo vīnu un dejoja ar  j au n a jā m  francūzietēm.

Cik labi k lājās  matrožiem!
Arī mis teram Blekvudam arvien biežāk uz radās  vajadzība  no 

kāpt krastā ,  lai «nokār to tu kuģa dokumentus».  Reiz viņš  a tgr ie 
zās uz klāja pavēlu un it l īksmā noskaņojumā,  tam g a n  n eva 
rē ja būt  par  iemeslu kuģa dokumenti .

Moda divas dienas  ner un āja  ar  misteru Blekvudu,  viņa gulēja 
sa lonā uz kušetes  blakus  Kinga baseinam.  Viņa gribēja būt viena 
ar  ķīniešu gudrā  garu.  Moda pat  a izsūt īja Fengu prom. Šodien 
viņai viņš nebija vajadzīgs .

Tā arī  Fengs  nokāpa krastā.
Ausa rīts, kāds  vien var  aus t  jū ra s  malā.  J ū r a s  vējš l iegām 

pūsm ām  g laudās  gar  kl inšaino priekškalni,  vi rs kuras pacēlās  
sa racēņu1 pilsētu drupas.  Ostas  p il sēt iņas līcī tik tikko manām i

1 Senos laikos pazīstam a Arābijas klejotāju cilts. (Tulk. piez.)



šūpojās  zvejnieku laivas,  kas nebija izbraukušas  jū rā  vai nu tādēļ,  
ka vajadzēja  lāpīt  tīklus, vai  arī  tādēļ,  ka to īpašnieki bija no 
zvejojuši  pietiekami daudz un t ag ad  kras tā  spēlēja ar tē rauda 
vai  misiņa lodēm boule. Veci vīri ba l t ām bārdām,  pensionēti  t ie
s a s  padomnieki  tumšos  vizītsvārkos,  zvejnieki brūni  sār tās ,  ar  
darvu notrieptās  biksēs, jauni ,  puskaili ,  atlētiski kurinātā ji  tikai 
zilās rupja  audum a biksēs un apdi lušos  t īkliņkreklos bez p iedur
knēm — visi viņi kopā spēlēja taut isko spēli, kur neats lābs toša  
uzm anība  ir pievērsta koka kaul iņam («la cochonette» jeb «cūci
ņai») un savs tarpēji  na id īga jām  lodēm, kuras  to aplenc un kuras 
t r ī sdesmit  metrus  ga ra jā  laukumā cita citu cenšas a izgrūs t  prom. 
No rīta līdz vak a ram  pieaugušie cilvēki spēlē šo spēli debešķī
ga jā  a inavā zem pa lm ām  un agavēm.  Un visi, kam vien ša j ā  p il 
sē t iņā  ir laiks — un laiks te ir daudziem — , s tāv klāt  un 
vēro.

Arī Fengs,  Kinga uzraugs ,  a t rodas  s t arp  skat ītāj iem.  Arī viņu 
a izgrābj  spēle, kad labs strēlnieks no divdesmit metru a t t ā luma 
ar s tāvu met ienu aizgrūž  prom «cūciņas» pretinieku lodes.

— Ei, ķīnieti, nāc  spēlēt  kopā ar  mums! — uzsauc brūngani  
s a rk a n ās  biksēs tērpies pi lnas in īgs,  resns  zvejnieks, kuru te visi 
dēvē par  Rūžu. — Pamēģini !  Sākas  j au n s  mačs,  tu esi mūsu 
pusē!

Tā Fengs  cauru dienu pavada kopā ar  spēlētājiem. Tiklīdz 
uzpūš  vaka ra  vējš, visi dodas  uz māju  vakariņās .  Rūžs  uzaicina 
puisi sev līdzi. Viņa māja  a t rodas  kādā blakusšķērsieliņā.  Pie 
durvīm vēl s tāv koka sas ta tnes  ar salāt iem,  artišokiem, banāniem, 
kazas  sieru, ol īvām un vīģēm;  šajā veikalā s t rādā  Rūža kundze 
un viņas meita Terēza. Izejot  cauri  vēs a jam veikal iņam un pus 
tumša ja i  dzīvojamai  istabai,  kas  a t rodas  tam blakus,  viņi no 
nāk  mazā dārzā,  kur zem vecā vīģu koka ar lapām,  kas a t g ā 
dina  izplestus pirkstus,  ir jau klāts vakariņu galds.  Seit  Fengs  
tiek s tādī ts  priekšā kā boule spēles par tner is  un ēd kopā ar  Rūžu 
ģimeni pat īkami  vieglas,  sol īdas vakar iņas ,  kurās  galvenā vieta 
ir ierādī ta eļļā ceptām sardīnēm ar ol īvām un s a r k an a jam  vīnam 
ar augļiem un sieru. Nedrīkst  piemirst  j au t rā s  sa runas  un jauno 
Terēžu,  kas  nodzied dažas  provansiešu tautasdziesmas.  Nedrīkst  
piemirst  ar ī  lielo, t īģer im līdzīgo runci Pjēru,  par  kuru jau 
iepriekš tika stāst īts .  P jē rs  nea tkāpjas  no Terēzas ne soli, viņš 
izjūt  par  savu pienākumu reižu reizēm aizkustinošos  toņos  
padziedāt  līdzi. Beigās  viņš uzlec F en g a m  uz pleca un ar  
savu kūkumā izliekto m uguru  m ur rā d am s  glaužas  ciemiņam gar  
galvu.

— Pret  svešiem viņš  nekad tā  neizturas ,  — Terēza saka,  — tas 
ir uz laimi! Pjē rs  m an  nes  laimi!



Pirm ās  zvaigznes jau  iemirdzas  cauri  vīģu koka lapu izples
taj iem pirkstiem, kad Fengs  sa t raukt i  a ttopas , ka v iņam jābūt  
atpakaļ.  Viņš izs tās ta par  zelta zivtiņu Kingu. Tas  viss tiek uz 
tver ts  kā labs joks. Jo  vai r āk  tādēļ,  ka vecajam Rūžam paša m ir 
divas zelta zivtiņas,  kas  peld lielā st ikla t raukā,  novietotā uz 
palodzes aiz aizkariem.

Taču t ad  Rūžs,  viņa kundze un Terēza pavad a savu viesi uz 
ostu. Vecais aizvizina laivā Fengu līdz jahtai .

Dzīve Kinga luksusjahtā  atkal iegriežas vecajās  sliedēs. N ā 
kamajā  svētdienā Fen gs  no j au na lūdz brīvdienu,  lai varētu  tikt 
krastā.

— Kādēļ? — misis Blekvuda vaicā.
— Ikvienam cilvēkam pa reizei gr ibas  nokāpt  krastā!  — Feng s  

atteic.
Misis Blekvuda paveras v iņā  ar  caururbjošu skat ienu,  t ad  

saka:
— O, es zinu, tev ir uzradusies  kāda draudzene ostā,  š i tādā  

zaņķī! Redzi, sas t apusi  Kingu, es spēju nolasī t  cilvēku domas. 
Vai man nav taisnība?

— Es gribu tikt krastā!  — Fen gs  paliek pie sava.
— Ej! — misis Blekvuda skaišas.
F engs  a irē jas prom. Viņš s teidzas uz Rūžu māju,  kur kundze 

un Terēza taisni  pošas  doties uz baznīcu.  F engs  a t runājas ,  ka 
baznīcā būšot auksti ,  viņš labprā t  pasēdētu brī tiņu ar  Terēžu 
dārzā  saulī tē vai  ar ī  aizietu pie boule spēlētājiem. Galu galā  
kundze to atļauj .  Abi jaunieši  klīst  pa šau ra j ām ,  ēna ina jām ieli
ņām,  t ad  Terēza piepeši paņem savu dra ugu  pie rokas  — un viņi 
kopā kāpj kādā kalnā,  arvien augs tāk  cauri  aizaugušajiem, ak 
meņu pi lnaj iem vīna kalniem un dārziem ar  senseniem,  mezgla i 
niem olīvkokiem un sulīgiem vīģu kokiem, līdz viņi nonāk kādā 
no izmirušaj ām saracēņu pilsētām,  kas  s tāvajā  jū ra s  k ras tā  s le
jas  kā cietoksnis.  Terēza ieved j auno ķīnieti kādā  vecā celtnē ar  
melnām gran ī ta  kolonnām.  Viņi dodas  cauri  tukša jām telpām,  kur  
gr īdas  k lātas  ar ra ibām,  inkrus tē t ām akmens gleznām,  s tarp  ku 
rā m  sazēlusi  zāle un sūna.  Tad  jaunieš i nonāk kādā iekšpaga lmā 
pie akas,  ko pilnībā ieskāvušas zili un violeti ziedošas glicīnijas.  
Akas vidū s tāv bronzas  pelikāns,  tas  iedūris knābi  sev krūtīs,  un 
no ievainojuma š ļācas  laukā ūdens,  kas  violeto ziedu a tspulgā  
izskatās  pēc tum šām  asinīm.

Augu dienu viņi klaiņo pa cilvēku pam estās  pi lsētas  mežonī
gajiem dārziem. Un, kad jaunieš i vaka rā  a tg r iežas  lejā pie 
ostas,  viņi — jauna i s  ķīnietis Fen gs  un S ana r ī  mei tene Terēza — 
ir viens ot ru vai r āk  iepazinuši  un  zina,  ka mīl viens otru.



T ag a d  darbs  pie Kinga,  mazās  zelta zivtiņas,  va irs  nešķiet tik 
viegls.  Jo laiks no svētdienas  līdz svētdienai  velkas F en g am  bez
ga la  lēni. Kad viņš kādu nakt i guļ nomodā uz kušetes,  pēkšņi 
klusu ieņaudas  kaķis. Puis is  pielec kājās.  Lejā pie j ah tas  ir pie
tauvojus ies  laiva; Terēza vēl nepagūs t  ne lāg us  piešaut  pirkstu 
priekšā lūpām,  kad ir jau bez skaņas  ieslīdējusi kopā ar  Pjēru ,  
savu runci,  pa lūku salonā.

Sito laimi! Viņi nebija redzējušies veselas  piecas dienas. Tik 
daudz  bija sakrājies,  ko runāt :  vai  viņai F enga  pietrūcis,  vai tikai 
viņš nav viņu jau  gluži aizmirsis,  ko māte  sacījusi  par  Fengu,  
kurp viņi dosies nākamo svētdienu.  Pēkšņi  kaut  kas  nošļakst .  
F engam  vai sirds aps tā jas.  Dežūr lampiņas  zi lgani b lāvajā  gaismā 
viņš redz, kā Pjērs,  runcis,  kas  nes laimi, ar  savu nagiem b ru 
ņoto ķepu taisni  izvelk no ūdens  Kingu un — hop! — zivtiņa 
s pi r inādamās nozūd kaķa rīklē. F en g s  metas  v i rsū  runcim.  P a r  
vēlu!

— Gatavai s  lops ir tavs  runcis!
— Klusu,  nelamājies! — Terēza pačukst  un aizspiež v iņam 

lūpas.  — Pjērs  nes laimi!
— Blēņas! Kings  maksā ja  desmit tūks tošus  dolāru! Man būs 

par  to jāatbi ld,  ņems vēl un iespundēs  mani  cietumā! — Fengs ,  
a sa ra s  r īdams,  žēlojas.

Taču Terēza izs lauka puis im acis ar savu svārku mal iņu,  no 
skūpsta  viņu un teic:



— Nav nekā vienkāršāka  — mēs ielaidīsim baseinā vienu no 
mūsu zelta zivt iņām,  es tūliņ drāžos m āj ās  un pēc s tun das  būšu 
atpakaļ .

— J a  lēdija no rīta ieraudzīs tukšo baseinu . . .
Bet Terēza jau dodas  pie lūkas,  lai rāptos  laukā.  Tur  ir arī  

Pjērs,  runcis,  kas ņa udēdam s  t r inas  viņai g a r  kā jām  un žēli 
čīkst: vēl! vēl! — Kings  v iņam acīmredzot  ir labi garšojis.

Pēkšņi  telpā iespīd ga i sm as  k ū l i s . . .  Misters  Blekvuds,  ģ ē r 
bies pidžamā,  s tāv sa lonā ar  kaba tas  bater i ju  rokās.  Fen gs  no 
metas  viņa priekšā ceļos. Toties Terēza no mugu rpuses  pieceļ 
viņu kājās  un skaidro,  ka viņa esot pie visa vainīga.

Stingi,  kā dzīvību zaudējis,  misters  Blekvuds veras  tukš aj ā  
baseinā.  Klusēdams viņš noklausās  Terēzas plānu. Nebi lzdams ne 
v ār da  un šausmu nomākts ,  viņš atkal  nozūd savā  guļamkaj ī tē.

N ākam aj ā  rītā misters  Blekvuds  pa rādās  sa lonā bāls un iz
vārdzis.

— Pēc kā tu izskaties,  mīļais? — Moda viņam vaicā. — Tu 
vēl nemaz neesi sasveicināj ies ar  Kingu!

Misters Blekvuds pavērš  skat ienu uz baseina pusi, kur s t arp  
koraļļ iem un s īkajām ūdensrozēm žirgti  peld kāda zelta zivtiņa.

— Nāc pabaro  viņu! — Moda pavēl.
Un misters  Blekvuds  bā rs ta  zelta zivtiņai  skudru ol iņas un 

kal tētus  miltu melnuļa kāpurus,  ko zivtiņa ar  lielisku apetīti  a p 
rij. Moda ir laimīga  kā aizvien. Taču Merijām, rādās ,  j ah tas  tel 
pās  vai rs nepietiek gaisa.  Viņš atkal  biežāk dodas uz krastu.  Viņu 
v a r  sa s t ap t  deju bāros un spēļu salonos.  Moda t a g a d  daudz as  
s tundas  pavada ar  savu ze ltzvīņaino «ķīniešu gudro» viena. Jo  
arī  Fengs  pieprasa a t ļauju  divas reizes nedēļā nokāpt  kras tā ,  lai 
iegādātu  zivij svaigu bar ību un izdar ītu savus  iepirkumus.

Fen gam  brīvība bija iepatikusies.  Viņš dodas kopā ar  veco 
Rūžu viņa mazajā  kuterī  zvejot.  Viņi abi uz m ai ņām  sēž te pie 
airiem, te pie burām,  puisis atkal  sajū t  savus  j aunos  muskuļus  
un ieelpo spēcīgo jū ra s  vēju. Tas  ir vesel īgāk nekā augu  dienu 
tupēt  dū maka inajā  salonā pie zelta z ivt iņas  un būt par  sargu 
Kingam,  kas pat iesībā nemaz nav Kings.

Reiz kopā ar  viņiem bija izbraukusi  arī  Terēza,  jo d ivatā  ir 
vieglāk laivā iecelt tīklus, kamēr  t reša is  s tūrē laivu. Bet kādreiz,  
kad jū ra  kļuva nemier īga  un tīkli bija apdraudēti ,  j au na is  ķīnietis 
trī s dienas un trīs nakt is  nebija rādīj ies  uz jahtas ,  jo pal īdzēja 
Rūžam un Terēzai.



Atgriezies uz jahtas ,  Fen gs  sas top misis Blekvudu sēžam pie 
zelta zivtiņas baseina.  Viņa pielec kājā s  kā tīģeriene:

— Tev nav  nekādas  p ienākuma sa jūtas ,  tu! Neģēli! Tā tu 
sargā  Kingu?! Tā tu s trādā?!

Izdzi rdot  vārdu Kings  — vārdu,  kas  bija piešķirts zelta zivt i
ņai, godinot aizlaikos mirušo ķiniešu gudro,  kura dvēsele bija 
iemājojusi  ša j ā  zivtiņā,  — F en g am  pēkšņi uznāk smiekli.  Tot ies  
misis Blekvuda tik ļoti noskaišas,  ka iecērt v iņam  vai rākas  p a m a 
t īgas  pļaukas , par  kurām viņa pati  izbīstas.

—  Kas t a s  bija? — viņa apjukusi  vaicā.  — Ko tu gribi?
— Es gr ibu brīvību, kas man  pienākas,  — Fen gs  atbild.
Tagad  misis Blekvuda sauc pēc pal īdzības,  viņa sauc un sauc ,

līdz ienāk Herijs ,  v iņas  vīrs, ģērbies vēl p idžamā un būd am s  i t  
labā,  j au t r ā  noskaņā.  Jo  pēdējā laikā viņš aizvien vai r āk  un va i 
rāk  nodevās  grādīgaj iem dzērieniem.

— Viņš  vairs  negrib s t rādā t  pie Kinga! — Moda norāda uz 
Fengu. — Taču sods neizpaliks! — viņa p iedraud,  nom ezdam ās  
ceļos pie baseina,  kurā  zelta zivtiņa,  t rokšņu izbiedēta, iemūk ko
raļ ļu  rifos. — P a s k a t  tikai, kā Kings  apvainoj ies  aizpeld prom! 
Ķīniešu gudr ā  ga rs  pā rmācis  izlaidīgo zeņķi! Taču es pieprasu,  
lai viņš vēl visu šo nedēļu paliek te! Pavēl i  ar ī  tu v iņam to, 
Herij!

— Pavēles neko nelīdz, — F engs  atbild,  — arī  man  ir sava 
dzīve.

— Tāda pati  kā mūsējā,  kas  pieder Kingam, — Moda viņam  
paskaidro.

— Bet ja nu Kinga nemaz vai rs  nav? — F engam  pasprūk.
Ies tā jas nāves  klusums.
Moda pieskrien pie baseina ta jā  vietā, kur peld zelta zivtiņa,  

tad  atkal uzbrūk Fengam:
— Nemaz vai rs  nav?! Tu, nožēlojamais! — Un  tad  saniknota  

Her ijam: — Sadod viņam  sukas  par  šito nekrietnību,  par  šiem 
meliem!! Sodi viņu Kinga vārdā!

— Klausies,  Moda,  — kāpēc tu esi tik nežēl īga? — mis ters 
Blekvuds  jautr i  uzsmaida  un pēc piektās šār l ta viskija glāzes pie
bilst: — Ir dzīvs Kings  vai nav,  bet mazl iet  va i rāk  brīvības tu 
zēnam patiesi varēj i  piešķirt!

Moda t ag ad  ir nos tājusies  pavisam tuvu pretī  Her ijam, viņa 
ir satvērus i  viņu aiz pleciem, stīvi lūkojas  v ī ram acīs, purina 
viņu:

— Ir dzīvs Kings  vai nav . . .
Tad ar ī  labi  audzinātā  Her i ja  miers pārvē ršas  spī t īgā s a š u 

tumā:



— Ko tu man, pie visiem velniem, piesienies ar  savu muļķīgo 
zivi, kura nemaz vairs  nav Kings  — kāds  kaķis to pi rms t rim 
nedēļām not iesāja! Sis runcis  nakt ī  uzkāpa uz klāja un i zmak
šķerēja tavu veco Ķīnas  gu dro  no baseina un apēda,  bet pēc tam,  
kā negud rs  svēt laimē ņaudēdams,  nozuda — vai tā nebija,  zēn?

— Feng! — misis Blekvuda iekliedzas. —  Feng! Kaut  kāds  
kaķis viņu ir . . .

— Nē, milēdij,  tas  nebi ja kaut  kāds kaķis,  tas  bija runcis,  
runcis  Pjērs ,  kas  viņu izmakšķerēja un aprija.

Šausmīgi  iekl iegdamās,  misis Blekvuda bezsam aņā noveļas  
uz  grīdas.

Jau  ta jā  pašā  vaka rā  j ah ta  pacēla enkuru un izgāja jūrā  
nezināmā virzienā.

Bez Fenga.
Fengs  ir at laists.  Viņš ir sasēj is  savu sainīti.
Kādu brīdi viņš šķiet apmulsis.  Taču tad  zina,  kurp viņam 

jādodas.
Vecais Rūžs  sveicina zēnu ar  laipnu «hallo!», jo viņš jau  sen 

meklējis spēcīgu matrozi savai burulaivai.  Arī  Rūžu māte  nav 
nenieka pārs te ig ta ,  ka mesjē F engs  t ag ad  arvien ēdīs un dzīvos 
pie viņas.

Taču vismazāk noskumusi ir Terēza.
— Beidzot! Beidzot! — viņa sauc un apskauj  savu dra ugu  tik 

■kvēli, ka Pjē rs  brīdinoši  ieņaudas.
Tad visi tr ī s s teidzas uz ostu,  jo Fengs  apjukumā ir aizmirs is  

uz klāja savu sainīti.  Taču jahta  jau  ir jūrā.
Tur viņi kras tā  t ag a d  visi s tāv:  Terēza,  Fen g s  un Pjērs;  viņi 

r a u g ās ,  kā lielā burinieka mast i  un rā ja s  nozūd aiz tum šsā r t ā s  
pamales  svī t ras  un kā bal t ās  kai jas  dzesē savus  spārnu  galus  
viļņos. Rīt Fengs ,  j aunai s  ķīnietis, dosies vecajam Rūžam viņa 
kuterī  līdzi zvejā par  izpalīgu un Terēza,  kas  s tāv  v iņam  blakus,  
ies talkā.  Arī zelta zivtiņā pār vēr s t a j am  aizlaiku Ķīnas g u d r a 
jam, kas t ag ad  atkal par  j aunu bija ticis pārvērs ts,  ka t rā  ziņā 
nebūs nekas iebilstams.

— Vai ne, Pjēr? — Fengs  vaicā lielajam, pelēkbal ta jam,  svī t 
r a in a j am  runcim,  kas  sēž viņiem blakus un apmier ināti  veras  si l
tajā jūrā,  virs kuras  sabiezē krēsla.

Pjē rs  mazā spraudz iņā  piever acis.
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ČĀRLZS  ROBERTSS,  
kanādiešu rakstnieks

B A L T A I S  V I L KS

Tajā  naktī ,  kad viņš  piedzima dūmu pi lnajā v ig 
v am ā  netālu no Maičikamou,  gran ī ta  klinšu s p ra u g ās  pār  upf 
pēkšņi a tskanē ja  dīvainas ,  gar i  st ieptas  vēja gaudas .  J a u n ā  sie
viete, kas  gulēja uz briežādu kaudzes,  atvēra acis un ar  n ep r ā 
tīgu, migla inu skat ienu vērās  apkārt .  Brīdi  viņa k lausī jās,  tad  
uzlika rokas  bērnam,  kas gulēja uz v iņas  krūtīm.

— Bērna m jādod vārds , — sieviete nočukstēja.  — Lai visi 
viņu sauc par  Naktsvēju!

Vecene, sievietes v īramāte ,  kas nedēļnieci kopa, pašūpoja galvu.
— Klusāk,  mana meita! — viņa teica, cenzdamās j auno sievu 

nomierināt .  — Tas  nav vējš. Tur  gaudo vecais Bal ta is  Vilks. V a r 
būt  vecais, bal tais  klaidonis tavu dēlu iemīlēs un atnesīs  tam 
laimi.

— Nē, lai viņu sauc  par  Naktsvēju! — j au n ā  māte  spalgi  
iekliedzās.

Viņa pagr ieza galvu pret  v igvama  sienu, no viņas  lūpām a t 
skanēja sm aga  nopūta.  Kopā ar  šo nopūtu v iņas  ga r s  aizlaidās 
un pacēlās  pār  m e lnajām  priedēm un tuksnes īgaj iem kalniem, 
meklēdams savu senču laimīgos  medību laukus.

Vecā sieva steidzīgi paņēma bērnu,  ba idīdamās,  ka mātes  gars  
to neaiznes  sev līdzi.

— Jā ,  — viņa iesaucās,  t īdama bērnu segā un nemierīgi  a t 
skat īdam ās pār  plecu, — lai viņu sauc par  Naktsvēju!

Tēvs vēlāk vienmēr  sacīja,  ka nāves  s tundā bērna mātei  runāt, 
pretī  nedrīkst .  Taču s i rmgalve  joprojām apgalvoja ,  ka ta jā  nakt ī  
neesot  gaudoj is  vējš, bet  Bal ta is  Vilks, un  drebēja no bai lēm,  
iedomādamās,  ka Bal ta is  Vilks bērnu ienīdīs.

P a g ā j a  g ads  pēc gada ,  bet  vecās  sievas bailes bija veltas.  
Puisēns  auga  bez īpašiem piedzīvojumiem Maičikamou upes 
kras ta  v igvamu vidū. Kad viņš jau bija tik tālu paaudzies,  ka 
varē ja sākt iet medībās,  un  iemācījies a t ra s t  zvēru pēdas  t u m š a 
jos priežu mežos, v isur izplat ī jās  valodas ,  ka puisēns atrodot ies 
vilku bara  īpašā  apsardzībā.  Tā runā ja ,  bet v iņš  pats to n ea p 
s t ipr ināja,  taču ar ī  nenol iedza — it kā būtu redzējis,  ka vecais



Bal ta is  Vilks, kura  gaudoš ana izklaus ījās  pēc vēja g au d ā m  kalnu 
aizās,  būtu pas tāvīgi  v iņam sekojis, turēdamies  z ināmā a t tā lumā,  
it kā v iņu apsa rgā tu .  Puisēns  nebaidī jās  iet viens mežā,  itin kā 
būtu  pārliecināts,  ka viņu apsa rgā  neredzami  spēki. Bet, kad nakt ī 
s tarp  gra n ī ta  klintīm a tskanēja  it kā vēja svi lpošana,  it kā gar i  
s t ieptas vilka gaudas ,  puisēns kļuva nemier īgs  un gribēja tikt 
ā rā  no vigvama.  Sīs bērna t ieksmes tēvs visiem spēkiem centās  
nomākt  līdz tam laikam,  kamēr zēns nebija kļuvis tik liels un 
gudrs ,  kad pats  ar  savu gribu varēja  tās  nomākt .  Taču viņa cil
tij nel ikās ne dīvaini,  ne šausmīgi  tas,  ka puisēnam bija t ieksmes 
uz noslēpumaino,  jo viņš taču bija cēlies no Nekvepi cilts — 
no burvju cilts.

Naktsvējš aug a un kļuva par  jaunekli .  Bal ta is  Vilks arvien 
re tāk  un re tāk  ņēma dalību viņa darbos.  Un p am az ām  visi Bal to 
Vilku sāka aizmirst .  Taču visos svar īgajos  jaunekļa  dzīves br ī 
žos Bal tais Vilks parād ī j ās  no jauna,  paziņodams p a r  savu kl ā
tieni ar  gaudošanu,  kas l īdzinājās  vēja auriem, vai arī  s l īdēdams 
kā bālgana  ēna pa viņa pēdām.  Daži apgalvoja ,  ka tas  esot 
viens  un tas  pats  burves tīgais  zvērs,  mūžīgi  jau ns  un spēcīgs.  
Citi  turpre t ī  sprieda,  ka briesmīgais  jaunekļa s a rg s  savus  p ienā
kumus esot uzticējis sav am pēcnācējam.  Nav nekādas  nepiecieša
mības  izlemt, kam bija taisnība.  Bet, kad Naktsvējš palika a s 
toņpadsmit  gadus  vecs un viņam bija jā iz tu r  paras t a is  p ā r b a u 
dī jums, lielais Bal tais Vilks negaidot  ieradās  v iņam palīgā.  Aiz 
pārlieku i lgas  sēdēšanas  v ienam kalna vi rsotnē n o g uru ša ja m  j a u 
nekl im sāka rādīt ies neredzētu zvēru un putnu rēgi. Taču pēdējā 
br īd ī  vienmēr pavīdēja Bal tā  Vilka tēls un rēgus izklīdināja.

Tajā  gadā  bija bar ga  ziema. Zvejnieku c iematiņā pie pašas  
Natašikuenas upes grīvas,  kur tai laikā uzturē jās  Naktsvējš,  pēkšņi 
izplat ī jās  baumas,  ka zemes iekšienē dzīvojošie indiāņi mirstot  
aiz bada.  Bija pagā juš i  jau seši mēneši,  kopš, sal īdzis kādā eks
pedīcijā par  ceļvedi, Naktsvējš  bija prom no mājām.  Viņa sirds 
i lgojās io drīzāk atgriezt ies maza jā  ciematā uz Maičikamou upes 
kras ta .  Naktsvējš  domāja vienīgi par  savu plašo, no bērza tāsīm 
celto v igvamu ar d ivām skl andām  zem jumta.  I lgodamies un 
nemierpi lns  viņš domāja  par  savu labo, jauno,  skaisto sievu un 
pa r  savu kapa rk rā sa s  piecus gadus  veco dēlu, kura melnās  acis 
dzi rkst ī ja kā jū ra s  viļņu spozme saules s taros,  viņš atcerējās,  kā 
dēls v iņam mēdza skriet pretī  un,  kl iegdams aiz prieka, ap 
k am pa  viņa ceļgalus.



Uzdzirdis  par  badu,  Naktsvējš  loti noskuma.  Vai t iešām tā 
būtu  taisnība,  ka tur, dziļajos sniegos,  tā la jā  v igvamā valdī tu 
bads , kad viņam paša m tik silti, kad pats  tik labi paēdis,  dzīvo
dam s  zem bālģīmju jumta?  Un Naktsvējš  nolēma atteikties un, 
nesniedzot  nekādus  paskaidrojumus,  aiziet no labās,  izdevīgās 
vietas.  Viņš p ies tiprināja pie kājām slēpes, piekrāva to boganu1 ar 
pemikanu2 un milt iem un devās zemes iekšienē. Ciemata iemīt
nieki, kurus  bija nomocījusi  ziemas bezdarbība un kuri bija izgā 
juši ārā,  lai uzsmēķētu pīpes pie savu būdiņu durvīm, ar  izbrīnu 
noskat ī jās  Naktsvējam paka] un nogrozīja galvas.

— Kā gan viņš tiks līdz Maič ikamou ar tik sm ag u  vezumu! — 
viens no viņiem sacīja.

— Vilki viņu apēdīs  kopā ar  pemikanu,  — piebilda otrs.
Trešais dusmīgi  un nicīgi izspļāva sniegā ze lē jamo tabaku.
Viņi aizvēra durvis un devās pie pavarda ,  lai, sildoties pie

uguns ,  pasapņotu  par drīzu pavasara  a tnākšanu.  Cilvēks, kas 
vilka aiz a tsai tēm ar  ēdmaņu  piekrauto toboganu,  ne reizes n e 
atskat ījās .  Viņš domāja  par  bērza t āss  v igvamu,  kur cieta badu 
viņa sieva un bērns.

P ā rg ā j i s  pāri kalnu korei, Naktsvējš  nonāca  mežonīgā Labra- 
doras apvidū,  ko klāja pakalni  un šķērsoja ielejas. Tumšās ,  sm a i 
lās  priežu galotnes  s lējās augstu  pāri  sniega segai.  Nakstvējš  
s trauj i  so]oja uz priekšu. Iegr imda mas  sniegā,  viņa slēpes dobji 
gurks tēja.

Naktsvējš  mierīgi un droši gāja,  vērodams ceļa zīmes. Ce]u 
viņš a t rada  pēc tikko p a m an ā m ām  pakalnu,  ieleju un aizu p a 
zīmēm. Nepiedzīvojis cilvēks kat rā  ziņā nomaldītos  šajos pak a l 
nos, kas bija tik līdzīgi cits citam. Ap pusdienas  laiku ceļinieks 
aps tā j ā s  un saposa  ugunskuru,  pēc bālģīmju p a ra u g a  uzvār ī ja  
uz tā sev kat liņu tējas  un apēda gaba lu  sausā  pemikana. Nekavē
dams velti laiku, viņš tūdaļ  pēc mal tī tes  devās  atkal  ceļā.

Labradorā  šajā gada la ikā  krēsla ies tājas  agri,  un  Naktsvējš,  
redzēdams ēnas  k ļūs tam garākas ,  nemitīgi  raudzī jās  apkārt .  Viņš 
bija dziļi iegrimis domās un dar ī ja to pilnīgi  neviļus.  Sākum ā 
viņš pats brīnījās,  kālab nepār t raukt i  skatās  atpakaļ .  Taču drīz 
viņš ap jau ta  aiz m u g u ra s  kaut  ko dīvainu un t ad  uzreiz s a 
pra ta  . . . Kāds  v iņam sekoja.

Ceļš gāja pa klaju,  piesnigušu m azas  upītes gultni,  kam abās  
pusēs  s tiepās priežu meži. Naktsvējš  ap s tā j ā s  un raudzī jās  bie
zoknī savām s kad ra jām  mednieka acīm. Taču neredzēja nekā. 
Klausī jās,  bet nekā nedzirdēja,  vienīgi  tikko jaušam u sniega

1 kam anas.
2 g a ļa s  pulveris.



gurks tēšanu.  Viņš ievilka nās īs  gaisu,  taču saos t neko nevarē ja .  
Tad Naktsvējš tu rpināja  ce|u,  bet tūda] aiz nepat īkamas jutoņas- 
m ugu rā  un matos  sapra ta ,  ka meža dziļumi pa labi un kreisi ir 
pilni dzīviem radījumiem.

T agad  Naktsvējš vai rs  nešaubījās,  ka v iņam seko vilki.
Viņam saplaka dūša, domājot  par  sievu un bērnu,  kuri cieta 

badu savā vigvamā Maičikamou upes  krastā .  Pa t l aban  Nakts- 
vējam nebija jābaidās ,  bet  viņš ļoti labi zināja ,  ka reizē ar  
nakts  ies tāšanos  vilki kļūst  droši. Viņš nebaidī jās par  sevi. Viņš 
zināja,  ka sados  vilkiem labu mācību,  p irms tiem izdosies viņu 
nogāzt  no kājām.  Naktsvēja  s irds  s t inga ,  domājot ,  ka ēd m aņas  
krā jumi  nekad nenokļūs līdz v igvamam. Viņš paā t r inā ja  soļus,  
cerēdams a t r as t  tādu vietu, kur ēr tāk  varētu  iekārtoties un a iz
sargāt ies.

Nakstvējam bija taisnība.  Tajā  malā,  kas  bija kā nosēta ar  
akmens  bluķiem un fantast iskiem pakalniem,  bija vieglāk a t r as t  
aizsardzībai  der īgu cietoksni nekā klajā laukā.  U n  t iešām — 
dienas  gaisma a t turē ja  vi lkus pieklāj īgā a t tā lumā un ceļinieks 
drīz vien uzgā ja  tādu cietoksni.  Kalna nogāzē  a t ra dās  s tāvs  ak 
mens  bluķis. Tā pakājē  Naktsvējš nolēma celt savu apmetni.

K āpdams augšup,  Naktsvējš  pa ce ļam nocirta sausu priedīti ,  
tad nonīkušu bērziņu un uzsvieda uz tabogana.  To viņš novie
toja klints pakājē,  bet desmit soļu a t tā lumā no tā sakūra  no mazas  
zar iņu kaudzītes  nelielu indiāņu ugunskuru.  S au sas  malkas  nekur 
tuvumā nebija,  bet za ļas priedes var  iedegties tikai tad,  ja tās  
aizdedzina ar  saus iem zariem. Naktsvējš  gribēja iet uz mežu pēc 
laba kur ināmā,  taču sāka jau manāmi  tums t  un s tarp  kokiem 
šur tur  v īdēja vilki. Daži no tiem panā cās  ārā  no meža,  bet 
tūdaļ  atkal nozuda,  taču daži ap s tā j ā s  un cieši lūkojās  uz cil
vēku.

«Sā vai tā,  bet  kur ināma is  j ā s ag ā d ā  kat rā  ziņā,» Naktsvējš 
nolēma.

Pusceļā s tarp  klinti un mežmalu aug a neliela priede. N ak ts 
vējš zināja,  ka sveķainais  s tumbrs  labi degs. Turklā t  viņš  ce
rēja,  ka ar  šo priedi v iņam izdosies sauso kur ināmo sa taupī t  
i lgāku laiku, varbū t  pat  līdz saules  lēktam, ja vien viņš malku 
izlietos taupīgi .  Naktsvējš  sakūra  spožu uguni ,  lai piespiestu vil
kus atkāpt ies  tā l āk  mežā.  Pēc t am  aizgā ja  pie priedes, noci rta to  
un vilka uz klinti.

Vilki, kas viņu novēroja,  uzskatī ja šo rīcību par  atkāpšanos ,  
un viņu nedroš ība uzreiz izgaisa.  Visi reizē it kā pēc komandas  
tie izdrāzās  no savas  pas lēptuves un milzu lēcieniem joņoja uz 
cilvēku. Paskat ī j ies  a tpakaļ  un ieraudzī jis  vilkus, indiānis no
meta priedi un skriešus devās uz ugunkuru.



Viņam likās, ka viss jau  p aga la m  un viņš nekad neaizskries 
līdz ugunskuram.  Taču nē! Viņš nepie |aus,  ka ienaidnieki v iņam 
uzkluptu no muguras!  Pacēlis cirvi, viņš  pagr iezās  pret  vilkiem.

Vajā tā j i  no viņa a t r a d ās  vai rs  tikai solus divpadsmit,  kad 
tie pēkšņi ap s tā j ā s  un sāka kāpties atpakaļ .  S ta rp  vilkiem un cil
vēku nez no kurienes pa rādī jā s  milzīgs,  bal ts  vilks. Tas  s tāvēja 
nepakustēdamies,  atiezis briesmīgos ilkņus, piemiedzis ausis un 
saslēj is  m u g u ra s  spalvas,  nenola izdams skat ienu no saviem 
biedriem. Bal ta is  Vilks, kā redzams,  bija vadonis,  jo neviens vilks 
neiedrošinājās  sacelties pret  to. Vilki negr ibīgi  a tkāpās  un a p 
s tā jās  dažus  soļus no mežmalas.  Daži vilki pal ika s tāvot  kājās,  
citi nogū lās  zemē, vēl citi a t tupās  uz pakaļkājām,  bet daži ne
mierīgi  s ta igāj a  uz priekšu un atpakaļ .  Tomēr visi raudzī jās  uz 
savu nepielūdzamo vadoni ,  it kā cerēdami , ka tas  kuru  kat ru  
brīdi  var a ts aukt  savu pavēli un atdot  tiem laupī jumu.

Nakstvējš  ilgi lūkojās uz savu dīvaino aizstāvi.  Tad viņš 
pagr iezās  un nes te igdamies g ā ja  uz ugunskuru,  un sāka cirst  
priedi sīkos gabalos  taupības  dēj. Ugun skuru  Naktsvējš  pārbīdī ja 
tuvāk pie klints. Nosēdies ar  muguru  pret  toboganu,  viņš sāka 
gatavot  vakar iņas .  Viņam ļoti iekārojās  ēst  karstu,  biezu pemikana 
viru, bet viņš baidī jās,  ka tāda  ēdiena kārdinošā  smarža  būs  
tālu saožama aukst a jā  gaisā un piespiedīs vi lkus a izmirs t  cieņu 
pret  savu vadoni.  Tāpēc viņš ieēda nedaudz l ipīgas un n e g a r 
š īgas  biezputras,  ko pagatavoja ,  kar s tā  tējā uzvār īdams pār is  
sau ju  miltu.  Sāda ēdiena smarža,  pēc viņa domām, nevarē ja



vi lkus kārdināt.  Te Naktsvējam galvā  iešāvās  doma, vai neva 
jadzētu  aiz laipnības  kādu riekšavu pemikana piedāvāt s a v a m  
aizs tāvim,  kas, gluži kā sargs ,  lēnām s ta igāj a  uz priekšu un 
a tpakaļ  v iņam garām,  tai pašā  laikā nenola izdams acu no mež
malā  s tāvošaj iem vilkiem. Taču Naktsvējš Bal to Vilku neuzskat ī ja  
par  vienkāršu,  paras tu  vilku un tāpēc baidī jās  to apvainot ,  pie
dāvājot  tam bālģīmju ēdienu.

Paēd is  vakar iņas ,  Naktsvējš  aizdedzināja pīpi un sāka kūpi
nāt.  Kaut  gan bija st iprs sals,  v iņam bija visai  silti: klints v iņu 
sa r g ā ja  no mugurpuses ,  sniega kupenas  no sāniem,  turklā t  viņš  
bija ietinies si l tā segā. Reizi pa reizei viņš pielika ugunskuram'  
malku.  Bija svarīgi ,  lai malkas  pietiktu visai  naktij .  P a r  miegu- 
cilvēks nedomāja .  Viņa mazās ,  skad rās  acis raudzī j ās  pāri  u g u n s 
kuram;  caur p lāno dūmu pl īvuru vīdēja vesela rinda niknu, šauru  
acu, kas, s l ēpdamās  aiz kokiem, neatlaidīgi  lūkojās  uz v i ņ u . . .  
Naktsvējš  neredzēja tikai sava  nenogurs tošā  sa rga  acu, jo t a s  
skatī jās  uz saviem apakšniekiem. Vai ilgi izturēs šis sargs?  Vai 
ilgi izsalkušie vilki paklaus īs  sav a m  vadonim? Nē! Bez šaubām,  
nē! Naktsvējš nedr īks tēja gulēt.

Un viņš smēķēja pīpi pēc pīpes, rūpēdamies , lai nelielā u g u n s  
neizdzistu,  un visu laiku dom ādam s par  v igvamu tuks nešaina jā  
Maičikamou upes krastā.  Naktsvējš  turklā t  ne mirkli nenola ida  
acu no drausmīgā rijīgo acu pusloka un sava  nenogurd ināmā 
sa r g a  muguras .  P a m azā m  viņam sāka rēgoties v isdīvainākās  p a 
rādības.  Vilki pēkšņi kaut  kur nozuda,  un to vietā no meža t u m 
sas uz viņu no visām malām sāka nākt  viņa senču gar i  . . . balti 
un melni lāči ar  cilvēku galvām, ērgļi,  lieliem soļiem nāca  pelēkie 
1 uši, ciešiem skat ieniem urbās  v iņam cauri ,  milzīgi, melni brieži 
ar  apsnigušiem ragiem . . . Rēgu paska ts  viņa dvēseli pildīja a r  
godbi jjbas pilnu mīlestību, bet ne ar  bailēm. Naktsvējš  neno
gaidījās  arī  tad, kad viņa bal tais s a rg s  pēkšņi kļuva mi lzīgs  kā 
karibu un, notupies pie ugunskura ,  lūkojās  uz viņu ar  z īmīgu 
skatienu. Naktsvējš saspr indz inā ja  domas,  lai a tskārs tu  šī s k a 
tiena nozīmi, bet nevarēja to apjēgt.  Un rau,  kamēr  viņš domāja ,  
pēkšņi a tskanē ja  skaļas,  gar i  s tieptas gau das  — vai nu vēja,  
vai  vilka gaudas .

Gaudošana kļuva arvien skaļāka un skaļāka,  arvien g a rāk  
s tiepta un skumīgāka . . .  Naktsvējš  nodrebēja,  un parādības  iz
gaisa.  Viņš pacēla galvu.  Virs koku galotnēm tieši v iņam pretr 
mirdzēja mēness.  Viņam bija briesmīgi auksti .  Ugunskurs  pavi
sam  izdedzis, atl ikusi  tikai maza čupiņa nodeguļu.  Briesmīgā 
banda,  kas  v iņam uzglūnēja ,  bija no mežmalas  kaut  kur nozu 
dusi, acīmredzot  dzīdamās pakaļ  ci tam medī jumam.  Agrākajā  
sargpostenī  bija palicis tikai viens pats  baltais  sargs.  Tas  atkaf



bija a tguv is  savu paras to  lielumu. Sis vilks bija lielāks par  ci
tiem, tomēr daudz mazāks , nekā tikko bija licies Naktsvējam.  
Vilks tupēja uz paka ļkā jām pie dziestošā ugunskura .  Viņa sm ai 
lais purns  bija izsliets gaisā,  un viņš gaudoja,  raudzīdamies  uz 
mēnesi.

Tikko Naktsvējš  pacēla galvu,  gaudošana mitējās.  Vilks no 
laida purnu un sāka raudzī ties uz cilvēku. Naktsvējš  uzmeta d a 
žas  paga les  un pūta,  kamēr iedegās  spoža liesma. Cilvēks zi
nāja,  ka Bal ta is  Vilks gaudo da ms  viņu pamodināj is  un tā izglābis 
viņa dzīvību, citādi viņš būtu nosalis.

— Es tev pateicos, bal tais brāli! — Naktsvējš  teica piecel
damies.

Viņš bija pārliecināts,  ka nos lēpumainais  zvērs sapra t īs  viņa 
nekvepi valodā teiktos vārdus.

Cilvēka balsi  dzi rdēdams, vilks sas lēja ausis,  dažus mirkļus 
neizpratnē vērās  cilvēkā, pēc tam piecēlās un lēni iegāja mežā.

Naktsvējš sap ra ta ,  ka briesmas  ir garām.  Viņš iemeta sār tā  
visu malku,  cik vien viņam bija . . . Labi sasildījies,  viņš izvārī ja 
sev gar š īgu viru no pemikana un miltiem. Tad viņš ju tā s  m u n 
drāks.  Gulēt  v iņam negribējās ,  un  viņš devās tā lākā  ceļā, nolēmis 
ierīkot apmetni ap pusdienas  laiku un tad  labi izgulēties.

Dažas  dienas p irms tam kādā Majčikamou upes  kras ta  v ig 
vamā sas l ima bērns. Tā ciemata iemītnieki cieta badu,  taču bērns  
nebija sas limis no badošanās .  Neviens no cilts gudraj iem neprata  
pateikt,  kas tā par  slimību. Bērna  krusttēvs,  si rms vecs vīrs, 
kas daudz reižu bija pa visu Labradoru izkaisī tajās  Hudzonas  
kompāni jas  nometnēs  bijis, teica, ka bālģīmj iem esot zāles pret  
v isām s limībām.  J a  puisēnu nogādā tu  līdz tuvākaja i  bālģīmju 
nometnei ,  viņa dzīvība būtu glābta.  Vecajam vīram arī pašam 
gribējās pasildīties un pamieloties pie bālģīmjiem.  Viņš sacīja,  
ka labprā t  aizvedīs bērnu uz Ziemeļrietumu upes  nometni,  kur 
viņu ātri vien izārstēs.  Arī māte,  nenobirdinājus i  nevienu asaru,  
kaut  arī  v iņas  s irds  bija pilna bēdu, at laida bērnu vecajam līdzi. 
Arī v iņa cerēja vairs  tikai uz bālģīmjiem.  Vīrs viņu nogal inās,  ja 
bērns  nomirs,  kamēr  viņa paša nav mājās .

Naktsvējš  s t rauj i  v irzī jās  uz priekšu, un ša j ā  dienā aiz viņa 
pal ika daudz jūdžu.  Pusd ienas  laikā viņš ierīkoja apmetni ,  sakūra  
lielu sār tu  un, ar  slēpēm izracis sniegā dziļu grāvi,  nogulē ja  tajā 
pār is  s tundu.  Gaiss  bija tik t īrs un svaigs,  ka pietika arī  tik ne
ilga miega. Sajā  naktī  viņš vilkus nemanī ja  un nolēma,  ka viņa 
dīvainais aizs tāvis  tos aizvedis medībās  uz kādu citu apvidu.

Ceļš no Na tašku enas  gāja  visu laiku gandr īz  uz ziemeļiem.



Sava  ce |o juma cetur ta jā  dienā neilgi p irms vaka ra  ies t āšanās  
Naktsvējš  ieraudzī ja vilku bara  pēdas,  kas vi rzī jās  uz aust ru-  
miem. Sīs pēdas viņu nenobiedēja.  P a r  tām viņš ieinteresējās 
tikai kā mednieks.  Noliecies sev par  lielu izbrīnu viņš pamanī ja ,  
ka vilku pēdas nosedz citas pēdas.

Tās  bija cilvēka pēdas,  kas  bija braucis ar slēpēm un vilcis 
p iekrautas  ragavas ,  dodamies  uz aus trumiem.

Naktsvējš  nolēma, ka ce |o tā js  ir nācis no ciemata,  kas  a t r a 
dās  Maičikamou upes k r a s t ā . . .  droši vien kāds  no viņa cilts. 
Viņš uzmanīgi apskatī ja  pēdas un redzēja,  ka ceļinieks nebija 
gāj is  s t ingru gai tu un vietām it kā aiz nespēka streipuļojis.  Vilku 
bars  ac īmredzot  dzinās  v iņam paka].

Pēdas  bija vēl pavisam svaigas ,  un bija skaidrs,  ka medības  
noris inās  ne visai  tālu priekšā. Vīrišķīgā Naktsvēja  p irmā doma 
bija, nekavējoties nevienu brīdi, dzīties pakaļ  vilkiem. Taču tūdaļ  
viņš atcerējās sievu un bērnu,  kuri cieta badu un kuriem tikai 
viņš spēja p a l ī d z ē t . . .  Naktsvējš  aps tā j ā s  un jau  gr ibēja griezties 
atpakaļ .

Dažus  mirkļus  viņš nos tāvēja  uz vietas,  nez inādams,  ko iesākt. 
J a  viņš dosies palīgā  cilvēkam, kuru vajā vilku bars,  vilki var  
viņu pašu saplosīt  un apēst.  Viņa p ienākums bija domāt  par  savu 
ģimeni un p asa rg ā t  sevi tai. Taču tūdaļ  viņš iedomājās,  kā viņa 
spēkus  zaudējušais  ciltsbrālis,  kas cenšas  aizbēgt  no vilkiem, p a 
liks viens mēmajā  tuksnes ī  un  tam vienam vajadzēs  a tgaiņāt ies  
no vesela vilku bara.  Galu galā taču viņa sieva un bērns  bija 
zem jumta  savas  cilts vidū un, kamēr  ciematā būs kaut  viens 
gaba ls  gaļas ,  neviens neļaus tiem nomirt  bada nāvē. Vēlreiz 
Naktsvējš  ga tavo jā s  doties atpakaļ .  Tad no jau na iedomājās  no 
mocīto ceļinieku, kas klupa uz kat ra  soļa, un, paņēmis  no tobo- 
g an a  šauteni,  t raucās  pa vilku pēdām uz priekšu.

Saule vēl ne ta is ī jās rietēt,  un Naktsvējš  bija pārliecināts,  ka 
vilku bars  neuzdroš ināsies  uzbrukt ci lvēkam pirms tum sas  ies tā
šanās .  Naktsvējš  gāja,  vi lkdams aiz sevis toboganu,  ko nedr īk
s tēja pamest,  baidīdamies,  ka viņa vēr t īgā  krava kļūs par  lapsu 
un lūšu laupī jumu.

Uzmanīgi  ieskat īdamies vilku pēdās,  viņš redzēja,  ka vilku 
bars nav pārāk l i e l s . . .  divdesmit,  ne vairāk.  Ja  vien bēglim 
būs palicis kaut  cik spēka cīņai ar  vilkiem, tad  viņi abi, no 
s tājušies ar  m ugurā m  kopā, varbūt  spēs ar  tiem likt galā.

Naktsvējš  vēl nebija nogāj is  pusjūdzi,  kad ieraudzī ja — vilku 
pēdas  sadalī jās ,  t ag ad  tās  gāja  pa abām  pusēm ceļinieka pē
dām, kas  bija k ļuvušas  pavisam nedrošas  un nevienādas . N a k t s 
vējš skaidri  iedomājās,  kā nelaimīgais,  galīgi  spēkus zaudējušais  
ceļinieks ga tavo ja s  izmisuma pilnai a izsardzībai  un, piespiedies



ar  muguru pie kādas  klints,  novieto sev priekšā p iekrautās r a g a 
vas,  bet viņu ielenkušie vilki tikai gaida,  kad varēs  sākt  uzb ru 
kumu.

Naktsvējš paā t r ināj a  soļus, ga idīdams,  ka kuru kat ru  brīdi 
ieraudzīs nogurušo  ceļinieku un vilkus. Taču ceļinieku ieraudzī t  
nevarēja.  Sāka st rauji  satumst .  Kāpēc gan  ceļinieks neapstā jās  
un negatavo jās  aizsardzībai? Bet te ceļš asi nogriezās sāņus ,  un 
piecdesmit soļu a t tā lum ā Naktsvējš  ieraudzī ja cilvēku.

Cilvēks stāvēja,  piespiedies ar  muguru pie klints, taču  piekrau
tā s  r a g a v as  nea t r ad ās  v iņam priekšā, bet  aiz viņa — gluži kā 
dārgums,  ko glābdam s  viņš būtu  ar  mieru upurēt  savu dzīvību. 
Va jā šanā  nomocī tais lielā augum a  cilvēks izslējās un, pacēlis 
musketi ,  izšāva uz vilku baru,  kas pēkšņi bija izlēcis no meža 
pa kreisi no viņa. Tā kā v ī ram nebija laika no j au n a  pielādēt 
šauteni ,  viņš to nometa sniegā un pasniedzies paķēra  no ra g av ām  
cirvi.

Naktsvējš redzēja vecā vī ra seju un viņu pazina.  Skaļi tam 
uzsaucis,  Naktsvējš  ātri a tbrīvojās  no tobogana a tsai tēm un me
tā s  uz priekšu. Reizē ar viņu pie vecā vī ra nokļuva arī vilki.

Bara  priekšgalā skrēja bal ts  vilks, kas tik s t rauj i  uzklupa 
vecajam vīram,  ka tas  nepaguva  pat  atvēzēt  cirvi.

No Naktsvēja krūt īm pēkšņi izlauzās  skaļš sāpju  un šausmu 
kliedziens, kad viņš ieraudzīja,  ka viņa bal tais  aizs tāvis  iekodās 
vecā vīra kaklā. Taču Naktsvējš  nevi lc inājās  nevienu brīdi. Pacēlis 
šauteni,  viņš notēmēja un izšāva . . .  Bal tais vilks nokrita.

Domājot  par  svētuma apgānīšanu ,  ko viņš bija izdarījis,  p a 
celdams ieroci pret  Bal to Vilku, Naktsvējš,  no šau sm ām  vai prā tu  
zaudējis,  šāva un šāva ,  ar  ik šāvienu nogāzdams pa vilkam. Viņš 
nebija paguvis  izšaut  ne divpadsmit reižu, kad viss vilku bars,  
baiļu pārņemts ,  paz ud a no apredzes.

P a t  nepaskat ī j ies  uz cilvēku, ko viņš bija izglābis,  Naktsvējš  
g ā ja  pie Bal tā Vilka un,  uzkrit is uz tā ķermeņa,  sāka lūgt  pie
došanu par  to, ko izdarījis.  Tai pašā  brīdī  viņš izdzirda vārgu  
bērna balsi.  Naktsvējam sas t inga  sirds,  un viņš pacēla galvu.

— Es jau  tā domāju,  ka tu drīz atnāksi ,  — sacīja smalka,  
dreboša balst iņa,  — es jau sen tevi saucu.

Maza,  vā ja sejiņa un kvēlojošas acis pa rādī jā s  no zvērādām,  
kas a t r a d ās  ragavās .  Naktsvējš a izmirsa nošauto vilku. Noliecies 
pār  ra gavām,  viņš spieda pie si rds vājo,  mazo puisīti.  Vīrs bija 
pā rāk  sa t raukts ,  lai spētu kaut  ko jautā t .  Viņš nodrebēja,  iedomā
damies,  ka bija varēj i s  nokavēties.

P a  to laiku vecais vī rs sakūra  ugunskuru.
— Puisēns  bija ļoti slims, — viņš  ru nā ja  tik mierīgi,  it kā 

nekas  nebūtu  noticis. — Es viņu vedu uz Ziemeļrietumu upi, lai



bālģīmji  tur  viņu izārstētu.  Taču puisēnam t a g a d  ir labāk — un 
mēs va ram atgriezt ies uz Maičikamou kopā ar  tavu ēdmaņu.

— Labi, — noteica Naktsvējš.
Viņš piecēlās un ilgi raudzī jās  uz Bal to Vilku, ko bija n o 

šāvis.
— Mēs viņu ņemsim sev līdzi, — beidzot Naktsvējš sacīja,

— un apg lab ās im  kā vadoni.  Mēs nedar ī tu  labi, ja a t s t ā tu  viņu 
šeit par  barību lapsām.



STE.VLIJS ELLINS,  
amerikāņu rakstnieks

L I K TE Ņ A  D I E N A

Es esmu pārliecināts,  ka ikviena cilvēka dzīvē reiz 
pienāk diena, kas izšķir viņa likteni. So dienu var  izraudzī ties 
īdz īgās  pa rkas1, kas, v ienmuļu meldi ju vi lkdamas,  sēž pie vē r
pjamā ratiņa,  vai  arī  dievi, kas  savās  dzi rnās smalki jo smalki  
samaļ  visu miltos. Sī diena var  būt  tiklab dzidri saulaina ,  kā 
l ietaina, t iklab karsta ,  kā auksta.  Tā ir diena, ko neviens no  
mums iepriekš neap jauš  tuvojamies un ko var  pat  tīši piesaukt  
t īrās  neuzman ības  dēļ.

Ikvienam no mums reiz pienāk šāda  diena. Un, ja tā nesus i  
ļaunu,  labāk neva jag  raudzī ties atpakaļ  un meklēt  to. Tas,  ko a t 
klāsi, var  sagādā t  ciešanas,  un šīs ciešanas ir velt īgas,  jo nekas  
vai rs  nav  labojams.  It nekas.

Es  saprotu,  ka šādā  pārliecībā ja ušas  kaut  kas  pretējs loģi
kai, kaut kas gandr īz  vai mistisks.  Protams,  šāds  uzskats  v a r  
izpelnīties bargu  nopēlumu no mūsdienu magiem:  triku meis ta
r iem ar kristāla bumbām,  tiem filozofiem — puskoka lēcējiem, 
psihologiem un sociologiem, kuri, runā jot  viņu pašu amatva lodā ,  
ir pārliecināti ,  ka iespējams iedarboties uz šo fantast isko laika,  
vietas un notikumu saikni šīs dienas neredzamos krus tpunktos .  
Taču viņi maldās .  Tāpat  kā visi citi, arī  viņi var  būt  tikai ģ ene 
rāļi  pēc kaujas.

Konkrēta jā  gad ī jumā — un vā rds  «gadī jums» šeit ir ī st i  
vietā — runa ir par  cilvēka slepkavību — tāda  cilvēka, kuru ne
biju redzējis gandr īz  t r ī sdesmit  piecus gadus.  Nebiju redzēj is 
viņu kopš 1923. gada v asa ra s  vai — precīzāk — kopš tā 1923. gada 
v asa ra s  vakara ,  kad mēs, vēl zēni būdami ,  Brukl inas  ielā viens  
no otra atvadī jāmies ,  lai nekad vai rs  nesatiktos.

Tolaik mums abiem bija tikai d ivpadsmit  gadu,  taču m a n  
šis vaka rs  palicis p rā tā  tāpēc, ka nāk amajā  dienā mūsu ģimene 
pārcēlās  uz M a n h a ta n u  — tas  bija not ikums,  kas gandr īz  vai  
l īdzvēr tīgs  zemestr īcei . ' Ar satriecošu skaidrību es atceros mūsu 
šķi ršanās  ainu. Tagad  es to saprotu.  Zinu, ka tā bija Likteņa

1 Trīs  likteņa dievietes seno romiešu m itoloģi jā .



Diena šī zēna dzīvē. To varētu  t ikpat  labi nosaukt  par  Lodes 
Dienu, kaut ar ī  pati  Lode sasniedza viņu tikai t r ī sdesmit  piecus 
gad u s  vēlāk.

P a r  slepkavību es uzzināju no pi rmās  s lejas  avīzē, kuru mana 
sieva mēdza lasīt  pie brokastgalda .  Viņa turē ja  avīzi taisni  sev 
priekšā, pārlocījusi  to uz pusēm,  taču locī jums nespēja nos lēpt  
m an ām  acīm fotoat tēlu p i rmajā  s lejā — pie au tomaš īnas  r i teņa 
guļošu as iņainu cilvēka augum u izples tām rokām un p i rmsnāves  
agonijā plati  ieplestām acīm.

Fotoat tē ls  man  neko neizteica, t āp at  ar ī  kliedzošais v i rs 
raks ts  — «G angsteru  boss beigts uz vietas». Tobrīd m an as  do
mas  nodarb inā ja  daudz pievilcīgākā kaf ijas  tase  un uz p anna s  
apbrūninā tā  maizes šķēle.

Taču brīdi vēlāk m ans  skatiens  nosl īdēja līdz uzraks tam zem 
fotoat tēla — un es tik tikko neizmetu no rokām tasīti.  «Nogal i 
nāta is  Ignacs  Kovāčs,» tur bija rakstī ts ,  «Bruklinas  gan gs ter u  
vadonis,  kurš  p agā ju ša jā  n a k t ī . . . »

Es izņēmu avīzi sievai no rokām un sāku uzmanīgi  pētīt a t 
tēlu. Kļūda nebi ja iespējama.  Es nebiju redzēj is Ignaču Kovāču 
kopš tiem laikiem, kad spēlējāmies kopā, vēl zēni būdami , taču 
sa jauk t  ar  kādu citu es viņu nevarēju,  pa t  šādā  izkropļotā iz
skatā  ne. Un pats  briesmīgākais ,  šķiet, bija tas,  ka tu rp at  b l a 
kām, a tbals t ī ta  pret  maš īnas  sēdekli,  s tāvēja soma ar golfa n ū 
jām.  Sīs golfa nūjas  — gluži kā acumirkl īgs uzl iesmojums — 
apgaismoja  man  a tmiņā senos not ikumus.

Sievas balss  mani  a tsauca  īstenībā.  Viņa pārs te ig ta  r au d z ī 
j ā s  uz mani.

— Nu, vai zini, — viņa ar  smaidu centās  nos lēpt  a izkus t inā
jumu,  — ja  ņem vērā,  ka es nup at  biju tikusi l īdz pusei  Volte- 
r a m  Vinčellam . . .

— Lūdzu,  piedod, mani  sat rieca šī fotogrāfija.  Man šķiet, ka 
esmu kādreiz pazinis šo cilvēku.

Sievas acīs iezibējās ziņkāre.  Šobrīd viņa a tgād inā ja  tād u 
cilvēku, kas  t īksminās  ar  kaut  vai  netiešu saskar i  ar  slavenību.

— Tiešām? Un kad?
— Ak, tolaik, kad mēs vēl dzīvojām Brukl inā.  Zēnu gados  

mēs kopā spēlējāmies.  Viņš bija m ans  labākais  draugs .
— Skat,  kā! — viņas  acis samiedzās  šaurāk.  — Nemaz ne 

zināju,  ka tu bērnībā esi pinies ar  mazgadīgiem noziedzniekiem.
— Viņš tolaik nepavisam nebija noziedznieks. Nepavisam 

n e . . .
— Ak tā? Nu, ja vien tu pats neesi t ā d s . . .  — viņa man 

draudzīgi  uzsmaidīja,  l ikdama sapras t ,  ka šis t emats  izsmelts,  un 
atkal  iegrima Vinčella raks tā ,  kas neapšaubāmi  vēst īja sv a ig ā 



kas  un in teresantākas  ziņas  par  manējām.  — Visādā ziņā, —  
viņa piemet ināja,  — mums par  to nav nekāda iemesla īpaši  r a i 
zēties, mīļais.  Tas  taču bija tik sen.

Tas  bija tik sen. Tolaik vēl varēja  spēlēt bumbu uz ielas, 
neriskējot  pakļūt  zem automobi ļa — Brukl inas a t tā lāka jā s  no 
malēs automobi ļu bija ļoti maz.  Turklā t  Batbīča,  kurā es dzīvoju 
un kura izgāja uz Greivsendbiju un aus t rumos robežojās  ar  Kon- 
ai lendu — tikai pār is  minūšu gāj ienā no t ramva ja  pieturas — 
un ar Daikerliaitsu un tās  golfa laukumu rietumos,  bija viens no 
vis tā lākajiem nomales rajoniem.  Katru no šiem savrupaj iem r a 
joniem no Batbīčas  a tdal ī ja  nezālēm aizaudzis  klajums, ko vēl 
nebija pārņēmuši  savā ziņā apbūvnieki.

Tādējādi,  kā es jau  teicu, mēs va rē j ām  spēlēt  bumbu tieši 
uz ielas, nebīstoties no mašīnām.  Krēs la inās  novakarēs  varē jām 
vērot,  kā nak ts sar gs  iededz ielas laternu gāzes  radziņus . Vai 
ar ī  ga idī t  pie ugunsdzēsēju  depo As toņpadsmita jā  avēnijā t ik 
ilgi, kamēr  — ja  uzsmaidī ja  tāda  laime — atskanēja  t rauksmes  
signāls,  un trī s spēcīgi zirgi  izvilka uz ielas sūkņu mašīnu,  kas  
ar  savu ri teņu tēraud a s t īpām šķīla dzirksteļu spietus.  Bet rei
zēm kā pašu lielāko brīnumu varē jām,  galvas  a tpakaļ  a tmetuš i ,  
izbrīnā plati  ieples tām acīm pavadī t  debesīs lidojošu divplāksni.

Ar visu to mēs nodarbojāmies  ta jā  v asa rā  kopā ar  Igiju Ko- 
vāču, manu  labāko draugu,  kas dzīvoja man  tieši kaimiņos.  Vi
ņiem bija divs tāvu baļķu māja,  nokrāsota kaut  kādā c ienīgā  
krāsā  — tieši t āp a t  kā mūsējā.  Vairums Batbīčas  māju  bija t ād a s  
pašas ,  un kat ra i  priekšā pletās neliels dārz iņš  un a izmugurē  — 
pagalms.  Vienīgais g reznas  arhi tektūras  p a r augs  mūsu kvar tā lā  
bija s tū ra  māja,  mistera Rouza īpašums;  šis kaimiņš  mūsu vidū 
bija ieradies samērā  nesen.  Tā bija va rena  m ūr a  māja ,  gluži  vai  
pils, to ieskāva plaši zālieni, un tās  iebraucamā ceļa ga lā  a t r a 
dās  apmesta  mūra  g a r āža  d ivām mašīnām.

Sis iebraucamais  ceļš vi l inā ja gan  Igiju,  gan  mani.  Laiku p a  
laikam ta jā  s tāvēja mis tera Rouza automobilis,  pelēks paka rds ,  
un  tieši šī mašīna  pievilka mūs gluži kā magnēts .  Tā bi ja skaista 
arī  pa gabalu ,  taču tuvumā,  paceldamās mums pāri  gluži  kā  
lokomotīve, tā šķita izs tarojam kaut  kādu varenu un d raud īgu  
enerģi ju  — pat  tad, kad s tāvēja  pavi sam  nekustīgi .  Un tai bi ja 
veseli divi kāpšļi  — viens virs otra,  lai atvieglotu iekāpšanu.  Ne
vienam citam visā apkār tnē  nebi ja maš īnas  ar  šādiem kāpšļiem. 
Pat ies ību sakot,  nevienam citam tuvākajos  kaimiņos  v ispār  n e 
bija nekādas  mašīnas ,  pat  ne tādas ,  kas  kaut  vai  at tāl i  l īdz inā
tos šim brīnumam.

Reizēm mēs s lepus  pielavījāmies pie iebraucamā ceļa, kad m a 
šīna tur  stāvēja,  cerēdami , ka mums izdosies neviena n ep am an ī 



t iem uzrausties  uz šiem kāpš| iem.  Taču tas  nekad neizdevās.  
Šķita,  ka automobi li s tiek modri  uzraudzī ts .  Vai nu tas  bija pats 
mis ters  Rouzs, vai ar ī  kāds,  kas  dzīvoja i s tabās zem viņa garāžas ,  
bet, tiklīdz mēs a t radāmies  dažu jardu a t t ā lumā no iebraucamā 
ceļa, a tvērās  kāds  no mājas  vai ga r āža s  logiem un piesmakusi 
balss  ra id īja mums draudus.  Tad  mēs nobijušies devām kājām 
ziņu.

Tiesa, sākumā bija mazl iet  citādi.  Pirmoreiz,  pienākuši  m a 
šīnai tuvumā,  mēs, pār liecināti  par  labām kaimiņu att iecībām, 
neņē mām šos draudus  nopietni. Mēs  tikai izbrīnījušies skatī jāmies 
uz misteru Rouzu, kas  bija izliecies pa logu. Pēkšņi  viņš pazuda.  
Mirkli vēlāk saimnieks izauga mums acu priekšā un sak ampa 
Igiju aiz rokas.

Igijs mēģināja  izrauties.
— Laidiet mani  vaļā! — viņš nobijies spalgi  iekliedzās. — Mēs 

neko nenodar ī j ām jūsu automašīnai!  Laidiet! Es  pateikšu savam 
tēvam. Tad jūs  redzēsiet,  kas  būs!

Taču tas  ac īmredzot nea ts tā ja  uz mis teru Rouzu nekādu 
iespaidu. Viņš joprojām pur ināja  Igiju — tiesa, ne sevišķi stipri,  
jo Igi js  bija mazs  un vārgs  pat  savam vecumam, — bet es t ik
mēr s tāvēju uz vietas kā piekalts aiz pārbīļa.

Mūsu kaimiņu vidū bija ne mazums kaprīzu īpatņu,  kas,  daudz 
negudrodami ,  metās  mums pakaļ,  t iklīdz sacēlām kņadu viņu m ā 
jas  priekšā, taču neviens no viņiem nebūtu nekad ļāvis vaļu 
rokām un arī runā j is  ar mums tā kā misters Rouzs. Atceros,  ka 
man  prā tā  iešāvās neskaidra  doma — tas  ir tāpēc, ka viņš šeit 
dzīvo nesen,  viņš  vēl nezina,  kā šeit pieņemts uzvesties,  un, kad 
es t ag ad  domās pārci lāju šīs a tmiņas ,  man šķiet, ka es nebiju 
tālu no patiesības.  Bet, lai kāds  ar ī  būtu ī stais  iemesls,  mis tera 
Rouza sacel tais t rac is  pārkāpa jebkādas  robežas.  Igi js  sāka r a u 
dāt  pilnā balsī,  un pēc šī a t gad ī jum a mēs kļuvām ļoti p iesar
dzīgi, kad tuvojāmies  automobilim. Mašīna  bija pārāk vilinoša, 
lai mēs spētu turēt ies pretī  kārd inā jumam.  Tikai tagad,  nokļu
vuši mistera Rouza teri tori jā,  mēs a tg ād in ā jā m  divus t rusīšus ,  
kas medību sezonas  laikā šķērso a tklā tu pļaviņu.  Arī rezul tāt i  
bija ap mēram tādi  paši.

M an negribētos,  lai pēc visa s tās t ī tā  paliktu iespaids,  ka mēs 
b i jām nejauki  puikas. Kas at tiecas uz mani,  es ļoti labi sapra tu ,  
ko nozīmē l ikuma burts,  un ļoti agr i  aptvēru,  ka vispiemērotākā 
uzvedības ievirze jebkuram,  kas ir labsi rdīgs,  miermīl īgs  un ne 
pā rāk s t ingr s  uz kā jām  — un visas šīs īpaš ības  man piemita p ā r 
pārēm — , ir censties nepārkāpt  robežas.  Igija galvenie t rūkumi 
bija tikai vēt ra ins  dzīvesprieks un neapdomība.  Viņš  bija gluži 
kā dzīvsudrabs,  vienmēr kust īgs  un pārga lv ības  pilns.



Turklā t  Igi js  bija spēj īgs  un  a t t ap īgs  zēns. Tolaik bija pie
ņemts ,  ka ik nedēļas  beigās  pārskat ī ja  un pārvēr tē ja  skolēnu 
sekmes un pārsēd ināja  tos sa ska ņā ar  sekmēm — teicamniekus  
p i rmajā rindā,  labos o t ra jā  un tā  tālāk.  Un man  šķiet, ka v is 
lab āk  Igiju raks turo  viņa svār s t ī š anās  s t arp  pi rmo un sesto rindu.  
Reti kurš  no mums nedēļas  beigās  pavirz ī jās  uz vienu vai ot ru 
pu si  va i rāk  nekā par  vienu rindu.  Turpret ī  Igi js  varē ja  no pi r 
mās  r indas  piepeši pārmest ies uz n icināmo sesto, bet  n āk a m a jā  
piektdienā t ikpat  negaidī ti  atgriezt ies godpi lnajā  p i rmajā  rindā.  
Tā bija droša zīme, ka misters Kovāčs spēr is nepieciešamos soļus.

Ne jau  tādus,  kas ietekmē fiziski, nebūt  ne. Reiz es Ig i jam 
to pajaut ā ju  — un viņš teica:

— Nē, viņš mani  nes lānīja,  t ikai  pateica — neesi muļķis — 
un tādā  garā ,  un . . .  ek, nu labi, pa ts  s a p r o t i . . .

O jā, es, bez šaubām,  sapra tu ,  jo tolaik jutu pre t  misteru 
Kovāču pilnīgi to pašu,  ko Igijs.  Tas  ir, visdzi ļāko godbijību.  
Vispi rms jāpiebilst ,  ka vai rums tuvējās  apkār tnes  tēvu, lietojot 
Batbīčas  terminoloģi ju,  «s t rādā ja  pilsētā»,  un  tas  nozīmēja,  ka 
.sešas dienas nedēļā viņi devās uz Astoņpadsmito  avēniju,  kāpa 
t ra m va jā  un brauca uz Man ha ta nu ,  lai tur  s agum tu pār saviem 
raks tāmga ld iem.  Turpre t ī  misters  Kovāčs bija Bata  avēnijas 
t ra m va ja  l īnijas konduktors.  Un mēs nespē jām at ra u t  acis no 
viņa varenā ,  iespaidīgā s tāva  a r  formas  cepuri  un  zilo mundieri  
ar  misiņa pogām.  Tajos  laikos t r am va ju  vagoni  Bata  avēnijā 
bija bez sāns ienām un soli r indojās  cieši cits pie cita, tāpēc kon
duktoriem,  b ra ukšanas  maksu saņemot ,  vajadzēja  brauciena laikā 
pārvietoties  pa šauru  laipu vi sga rā m  vagona  ārmalai .  Mis ters 
Kovāčs darbā  — tas  bija varens  skats.  Vienīgais,  kas  varē ja ar 
viņu mēroties,  bija karuseļu uzraugs  Konailendā, kurš  rā p ās  
pāri  margā m,  lai paņemtu  no braucēja biļeti.

Turklā t  misters Kovāčs nodarbo jās  ar  sportu. Va irums tēvu,  
kas  bija sasnieguši  m ana  tēva vecumu,  spor tam vel tī ja maz uz 
manības ,  taču misters Kovāčs bija lielisks beisbola spēlētājs.  
K a tru  svētdienas pēcpusdienu,  ja vien laiks pieturē jās skaidrs,  
lejā, m aza jā  parkā  pie līča, t ika rīkota bumbas  spēle — tuvējo 
m ā ju  jaunieš i iezīmētajā l aukumiņā izpildīja savas  paredzētās  
deviņas piespēles. Mis ters Kovāčs veiklībā vienmēr visus pārspēja  
un bija v ispāra tz ī ta  zvaigzne.  Mēs ar  Igiju uzskatī jām, ka viņš 
prot piespēlēt kā Vanss  un ats is t  kā Zeks Vīts, un nekas  labāks  
j a u  vai rs  nebija iespējams. Bija vēr ts  pavērot  Igiju,  kad viņa 
tēvs rīkojās ar  nūju.  Visu laiku zēns  sēdēja,  g ra uzdam s  nagus ,  
un  nekādi  nereaģēja  uz citu spēlētāju sitieniem, bet, ja sitienu 
izpildīja misters  Kovāčs,  Igi js  tūlīt  pielēca kājās  ar tik mežonīgu 
saucienu,  ka vai aus is  plīsa.



Bet vēlāk, kad spēle beidzās,  mēs sp raucāmies  cauri  pūlim: 
ar  grauzdētas  kukurūzas  kārbiņu,  lai pacienātu  komandu,  un 
spēlētāji  apmetās  uz parka  soliņiem, apspriezdami  savas  problē
mas.  Tad Igi js  kļuva gluži par sava tēvu ēnu: viņš t r inās  t a m  
apkārt ,  tvēra kat ru tā vārdu un vai apr ija  misteru Kovāču acīm. 
Es  nevarēju paus t  savu sa jūsmu tik atklāti ,  plosīties t āp at  
kā Igi js  — tādu tiesību man  nebija.  Tāpēc es paras t i  turējos  pie
klāj īgā a t tā lumā.  Bet, kad pēc t ād as  dienas es atgriezos mājās ,  
cik satriecoši  nožēlojams man  izskat ījās  paša tēvs, kas  sēdēja 
uz balkona savā  iemīļotajā pozā s tarp  nevērīgi  apkā r t  izmētātām- 
svētdienas laikraksta lapām!

Kad es pi rmoreiz uzzināju,  ka man no tā  visa vajadzēs  šķi r
ties, ka mūsu ģimene gat avo ja s  pārcel ties no Brukl inas  uz Man- 
hatanu,  es ju tos  pilnīgi izsists no sliedēm. M a n h a ta n a  bija vieta,, 
kurp varēju doties kopā ar  māti  ne jaušā  ses tdienas  braucienā ar  
labāko uzvalku m u g u rā  — pastumdī ties pa veikaliem, noskaidrot 
cenas,  kaut  ko sadabūt  — vai arī, ja palaimējās ,  kopā ar  tēvu — 
uz j ā š a n a s  sac īks tēm vai Zooloģi jas muzeju.  M an  nekad nebi j a  
ienācis prā tā ,  ka M an h a ta n a  varē tu  būt  arī  vieta, kur dzīvot.

Taču dienas ri tēja un mans  noskaņojums p am az ām  mainī 
jās  — t ag ad  es jau  ar  priecīgu sa t ra uk um u gaidī ju aizbraukšanas- 
dienu. Galu  galā ,  metoties Nezināmajā ,  es taču veicu kaut ko  
varonīgu.  Romant ikas  oreolu tam visam m anā  apziņā izveidoja 
mūsu kvar tā la  zēni ar  savām sarunām.

Tomēr mūsu a i zb rauk šan as  priekšvakarā viss mans  prieks- 
apdzisa.  M āj a  ar  mantām,  kas  s tāvēja  sas ietas  paunās ,  s ak r av ā 
tas  grozos  un kastēs,  šķita kļuvusi sveša un nemīlīga; tēvam un 
mātei  s te igas  un ros īšanās  dēļ bija pagur is  izskats;  un tuvo* 
pā rmaiņu  laiks — manā mūžā šī bija pi rmā pārcelšanās  no vie
n as  vietas uz otru — tag ad  mani  net icami  biedēja.'

Sādā noskaņojumā es pēc agr i  paēs tām vaka r iņ ām  izlīdu pa 
sp ra ugu  žogā s tarp mūsu un Kovāču pagalmiem un apsēdos  uz 
kāpnī tēm viņu vi rtuves  durvju priekšā. Iznāca Igi js un apsēdās  
man  blakām.  Viņš neapšaubami  redzēja,  ka esmu nomākts,  un 
arī v iņam paša m nebi ja necik jau t r i  ap dūšu.

— Džīz, neesi nu maziņais!  — viņš man teica. — Pi lsētā 
dzīvot ir lieliski. Pad om ā vien, cik daudz ko interesantu  tu tur 
dabūsi redzēt!

Es  atbildēju,  ka nemaz negr ibu tur  neko redzēt.
— Nu labi, t ad  neskaties arī! — viņš teica. — Vai gribi 

kaut  ko labu palasī t? Es  dabūju  jaunu «Tarzānu» un vēl «Puikas  
no Jū ta s  š tata».  Vari  izvēlēties, kura tev labāk patīk, un es 
ņemšu otru.



Tas bija vel va i rak  neka augstsi rd īgi ,  tomēr es atbildēju,  ka 
m a n  šobrīd pat  lasī t  negribas.

— Nu labi, bet mēs taču neva ram  sēdēt  te kā bekas,  — Igijs 
saprā t īg i  iebilda. — Tūlīt  kaut ko izdomāsim.  Ko tu gr ibētu darīt?

Tā sākās  mūsu ri tuāls,  kura  gai t ā  ar  izs lēgšanas  metodi — 
peldēties iet par  vēlu, bumbu spēlēt  par  karstu,  iet mājās  par 
■agru — mēs izvēlējāmies sev kādu nodarbošanos .  Arī šoreiz mēs 
rūpīgi  izpi ldījām visu ri tuālu.  Un, t āp at  kā kat ru  reizi, ar ī  šoreiz 
pēdējais vār ds  piederēja Igi jam.

— Es zinu, — viņš teica. — Ies im uz Daikerhai tsu  un m ak
šķerēs im golfa bumbiņas .  Visādā ziņā šobrīd ir pa ts  p iemērotā
kais laiks.

Tur v iņam bija taisnība,  jo pats  p iemērotākais laiks makšķe
rē t  golfa bumbiņas ,  kas spēles laikā iekri tušas dīķi, bija s a u l 
riets, kad laukumiņā neviena vai rs  nebija,  bet ga i sm as  vēl pilnīgi 
pietika. Va jadzēja  nomest  kurpes un zeķes, a t ta is ī t  sp rādzes  un 
uzr i t ināt  bikšu galus  v i rspus  ceļiem, un pēc tam,  sakopojot  visu 
uzmanību,  brist  pāri  dīķim, cenšoties ar  baso kāju g lumajos  
dubļos uztaus t ī t  golfa bumbiņu.  Tā bija pat īkama un ienesīga 
nodarbošanās ,  tāpēc ka nā kam a jā  dienā par  kat ru  a t ra s to  b u m 
biņu varēja  dabūt  no ga rām ejoša  spēlētāja piecus centus.  Es  vairs  
neatceros,  kā tas sagad ī jā s ,  ka note icām tieši šādu cenu. Spor ta 
■cienītājiem tā bija pa p rā ta m  un  mums — vēl jo vairāk.

Neņemos apgalvot,  vai pa visu v asa ru  mēs a t r a d ām  vai rāk  
p a r  pusduci  bumbiņu,  bet t r ī sdesmit  centu t a j ā  laikā mums no
zīmēja bagā t īgu velti. M an a ienākuma daļa visai ātri  izgāja 
par dažādiem niekiem, kas  pēkšņi uzkur ināja  manu  iztēli. Ig i jam 
turpre tī  bija savs  lielais sapnis.  Vairāk  par  visu pasaulē  v iņam 
gribējās  iegūt  golfa nūju,  un  katru centu,  ko viņam  izdevās s a 
dabūt,  viņš meta skārda  kārbā  pa vākā izdobtu caurumu.  Vāka 
malas  viņš apl īmēja ar  velosipēda līmlenti.

So kārbu viņš nekad nevēra vaļā,  tikai laiku pa laikam s a 
kratī ja,  novēr tēdams t ā s  saturu.  Ig i jam bija sava  teorija:  kad 
kārba būs pilna līdz augšai ,  tieši pietiks, ko sa m aksā t  par  n e 
lielu nūju,  kuru viņš mēdza apbr īnot Leo spor ta  veikala skatlogā  
86. ielā. Divas vai trī s reizes nedēļā viņš vilka mani  pie Leo, lai 
mēs vēlreiz apskat ī tu  nūju,  bet visu pārējo  laiku bez mi tas r u 
nāja  par to, demonst rē ja ,  kā tā j ā tu r  un kā jānotēmē,  kā jāra ida  
bumbiņa pa zaļo pļavu uz bedrīti.  Igi js  Kovāčs m an ā  dzīvē bija 
pi rmais cilvēks — vēlāk es tād us  iepazinu daudzus  — , kas  f a n ā 
tiski a izrāvās  ar  golfu. Tomēr tāds  viņš  la ikam bija vienīgais 
s tarp  sev līdzīgiem, jo tolaik vēl ī s tu  nūju ne  reizes nebi ja pat  
rokā turējis!



Un tā  tovakar ,  visu to z inādams,  es v iņam  teicu — lai no 
tiek, ja tu gribi makšķerēt  golfa bumbiņas ,  es iešu tev līdzi. Līdz: 
Bata  avēnijai  nebi ja tālu jāiet.  Vienīgais grūt a is  posms ceļā uz 
golfa laukumu no t ā lākās  puses  bija a tkri tumu kaudzes,  ku rā m  
mums vajadzēja  rāpties pāri,  — tās  tika izsmalcināt i  dēvētas par 
«uzbērumu». Bi ja karsts,  un apkār tne  t inās  dūmaka.  Beidzot m es  
nokļuvām pie purva inā  k la juma un dīķa.

Kopš tās  dienas es tur  nekad vai rs  neesmu bijis, taču nesen 
man  gadī jās  kādā  žurnālā  lasī t  rakstu  par  golfu Daikerhai tsā.  J a  
var  ticēt šim rakstam, tur  t ag ad  ir pasaulē  v ispopulārākais  golfa 
laukums. Astoņpadsmit  lieliskā kār tībā uzturēt i  celiņi kā nosēti  
a r  spēlētājiem no rī ta līdz vakaram;  ses td ienā j ā s t ā j a s  r indā  pēc 
nūj ām  tri jos vai  četros no rīta, ja ir vē lēšanās  izmēģināt  veiksmi 
un nospēlēt  vienu raundu.

Lai nu tā būtu — katram  sava gaume; taču tolaik, kad m ēs  
ar  Igiju makšķerē jām golfa bumbiņas ,  tur  nebi ja nekā tamlī 
dzīga. Vispi rms man  šķiet, ka tu r  nebi ja as toņpadsmit  bedrīšu;  
cik atceros,  iezīmētais laukums ietvēra tikai deviņas.  Bez tam tu r  
paras t i  bija pavisam maz cilvēku, varbūt  tāpēc, ka šī vieta ne  
tuvu nebi ja no t īkamajām.

Nela ime bija tā, ka tur pretīgi  smakoja.  Visapkār t  ri tēja m e
liorācijas darbi,  purvaino apkaimi  aizbēra ar  atkri tumiem,  un 
gruzdošie ugunskur i  šīs izgāztuves vidū ietina visu ra jonu melnu 
dūmu plīvurā. Vienalga ,  kādā laikā tur  ierastos,  apkā r tne  vien
mēr bija putekļu mākoņa pārņemta ,  un pēc d až ām  minūtēm acis 
sāka neciešami sūrstēt ,  un degunā s i tās  dīvaini kodīga smaka.

Taču mēs ar  Igiju bi jām ar mieru to pieciest. So nepatīkamo'  
smaku mēs uztvērām kā kopainas  sas tāvdaļu ,  tādu pašu s a s t ā v 
daļu kā nejaušu pašizgāzēju  «Mac», kas, piekrauts ar  atkr i tumiem,  
pala ikam ai zdā rdināj a  pa putekļaino ceļu purva virzienā,  ķēžu 
pārnesumiem rībot. Tomēr mēs  bi jām nesamierināmi  naidīgi  no 
skaņot i pret  atkri tumiem,  kas dedzināja  mums pazole s , , kad  m ēs  
rāpāmies  tiem pāri.  No kluba ēkas puses  tuvoties celiņiem mēs • 
neuzdrīks tē jāmies : reiz kalpotājs pie dīķa mūs noķēra, acīm re 
dzami uzska t īdams mūsu darbošanos  par kaut  ko līdzīgu m a lu 
medniecībai.  Mēs  zinājām,  ka viņš  mūs ir ievērojis. Tāpēc m u m s  
vajadzēja  tuvoties dīķim no izgāztuves,  kaut  arī  tur  dega.

Kad mēs nokļuvām pie dīķa, tuvu mā neviena neredzēja.  V a 
kars  bija tveicīgs un kluss,  sarkani  kvēlošā saule sl īdēja aiz a p 
vāršņa ,  un  mēs, tik tikko nometuš i  kurpes  un zeķes — garas,,  
melnas  kokvi lnas zeķes — , iekāpām ūdenī.  Bija ļoti pa tīkami  s ta i 
gāt  pa l ipīgajām,  g lum ajām  dūņām,  kas  sp raucās  caur pirkstiem, 
l īdzko tās piemina ar  kāju. M an  aizdomas, ka tolaik manī  mā-



joja ī s tena  zvejnieka tieksmes. Baudu sniedza pats  laika kavēk
lis, nevis loms.

Bet loms jau  ar ī  bija pūļu vērts.  Pārvietot ies  vajadzēja  lēniem, 
taustoš iem soļiem un apstāt ies,  t iklīdz zem pēdas  j au tās  kaut. 
kas neliels un  atsper īgs .  Es  nupat  kā biju spēji apstāj ies,  m ed 
nieka az ar t ā  iespiezdams bumbiņu ar  kāju dūņās,  kad izdzi rdu 
motora troksni net īrā ceļa pusē netālu no mums.  Mana  pirmā 
doma bija tāda,  ka ieradies viens no paš izgāzēj iem ar kār tē jo 
a tkr i tumu kravu,  taču mirkli  vēlāk es sapra tu ,  ka skaņa  n epa 
visam nav tāda  kā s m a g a ja m  «Mac».

Es atskatī jos,  a r  acīm meklēdams mašīnu un joprojām tu rē 
dams kāju uz sava dā rguma,  taču skatu aizsedza golfa bedrīšu 
r inda  s t arp  dīķi un ceļu. Motors negaidī ti  apklusa,  un  es panikā 
metos  ārā no ūdens,  saceldams š ļakatu  vērpetes.  Igi js  dar īja 
to pašu.  Vienā mirklī  mēs pak ampām  savas  kurpes un zeķes un 
patvērāmies  tuvākās  bedr ītes  ieplakā, kur mūs nevarē ja  redzēt.. 
Tu rpmākajos  mirkļos mēs  uzrāvām zeķes, nemēģinājuš i  pat  
iepriekš noslaucī t kājas,  un uzvi lkām kurpes,  ga tavi  laist ies lapās ,  
tiklīdz kāds  parādī tos.

Mēs s teidzāmies paslēpt ies tāpēc, ka nejūtamies pārliecināt i ,  
vai mums ir t iesības makšķerē t  golfa bumbiņas .  P a r  to mēs ar 
Igiju t ikām runājuš i  ne vienreiz vien, un viņš dedzīgi a izs tāvēja  
mūsu tiesības — tur taču gulēja bumbiņas ,  g a r  ku rām neviens 
nel ikās zinis, ja nu vienīgi kāds  miegains  sargs,  kurš t ikpat tās 
nevarēja sadabūt  rokā. Taču Igi js  tomēr uzskatī ja,  ka gudrāk 
nodarboties  ar  šīm medībām,  nevienam neredzot.  Un es esmu 
pārliecināts,  ka tobrīd, kad l īdzās aps tā jā s  automašīna ,  v iņam 
prā tā  uzzibēja tā pati  doma, kas man:  kāds  nosūdzējis  — un 
tagad  ga rā  varas  roka mūs sasniegusi.

Mēs gaidī jām,  pieplakuši pie zemes ga ra jā  zālē aiz bedrītes,  
baidīdamies  ar  savu elpu pā r t r auk t  klusumu,  līdz Igi js  vai rs  ne- 
spēja_ izturēt.  Viņš uz ceļgal iem un elkoņiem aizl īda uz priekšu 
un sāka cītīgi raudzī ties  uz ceļa pusi.

— Kaut  kas vienreizējs! Paskat ies! — viņš  nočukstēja dre
bošā balsī  un ar  rokas  māj ienu aicināja mani  tuvāk.

Es paskatī jos  v iņam  pār  plecu un satriekts,  net icēdams s av ām  
acīm, ieraudzī ju pelēko pakardu,  automobili  a r  diviem kāpšļiem, 
vienu vi rs otra,  šo izcilnieci visu citu mašīnu vidū. To nevarēja 
sa j auk t  ne ar  vienu citu, tāpat  kā ne ar  vienu citu nevarēja s a 
jaukt  misteru  Rouzu, kas s tāvēja  tai l īdzās kopā ar  diviem citiem 
vīriešiem. Vienam no tiem, au g u m ā  mazākajam,  viņš kaut  ka  
s tas tī ja ,  visu laiku uzbudināti  v ic inādams rokas  pa gaisu.

Tagad  a tskatot ies  man  liekas, ka šo ainu tik nepa ras tu  dar īja 
apkār tē jā  vide. Tukšais  golfa laukums ap mums,  netālu g r u z 



došās  a tkri tumu kaudzes,  ko rietošā saule krāsoja tumši sarkanas ,  
un  ša j ā  nos tūrī  pie izgāztuves  lakots,  komfortabls automobi li s 
un trī s labi ģērbušies  vīrieši sa lmu platmalēs — viss kopā tas 
izskat ī jās  pavisam nedabiski.

Bet pats dīvainākais  bija tas,  ka mēs sa ju tām  nelaimes  t uv o
šanos;  mēs neva rē jām sadzirdēt ,  ko viņi runā ,  taču misters Rouzs 
bija saniknots gluži t āp at  kā toreiz, kad noķēra mūs ar  Igi ju uz 
sava  iebraucamā ceļa. Garāka is  vīrietis s tāvēja  v iņam blakus klu
sēdams,  bet mazākais ,  ar galvu mādams ,  mēģ ināja  kaut  ko a tb i l 
dēt  un lēni kāpās atpakaļ ,  tā ka mis teram Rouzam vajadzēja  iet 
v iņam virsū. Tad  mazākais  vīrietis piepeši pagr iezās  un metās  
bēgt  tieši tās  bedrītes virzienā,  pie kuras s lēpāmies  mēs ar Igiju.

Mēs parāvāmies  atpakaļ,  bet viņš paskrē ja  g a r ā m  un bija jau  
gandr īz  aiz dīķa, kad l ielākais panāca  viņu un sa tvēra  ciet. M is 
t ers  Rouzs  pieskrēja viņiem klāt, tu rēda ms  platmal i  rokās. Nu 
mēs  jau  varē jām aizlavīt ies no savas  slēptuves,  nebaidot ies tikt 
pamanī ti ,  taču neda r ī j ām  to. Mēs pieplakām pie zemes,  aps tu lbuši  
no redzētā;  kaut  ko tādu mēs pat  sapņos  nebi jām domājuši  ie rau
dzī t  — pieaugušie noskaidroja att iecības taisni  mūsu acu priekšā, 
gluži kā tas notiek uz ekrāna.

Kā es jau  teicu, tovasar  m an  pal ika divpadsmit  gadu.  Tagad  
varu  sacīt,  ka tas  bija laiks, kad es sap ra tu  atšķirību s tarp to, 
kas  notiek uz ekrāna  un reā la jā  dzīvē. Tāpēc ka pat  visnežēl īgākie 
kaut iņi  fi lmās ar  Tomu Miksu,  Hū tu  Džibsonu vai cilu manu 
iemīļotu varoni nekad mani  nebi ja tā sat riekuši  kā tas,  kas  no 
t ika manu  acu priekšā ar nelielā au gum a  vīreli. Un acīmredzot  
Igi j s  pārdzīvoja  to visu vēl asāk,  tāpēc ka pats  bija mazs  un 
vā rg s  un, kaut  ar ī  kaut iņos  turē jā s  braši,  spēkā un svarā  vienmēr 
t ika pārspēts.  Viņš, šķiet, pats ju tā s  gluži kā šis mazais  cilvēks, 
k u ram  milzenis a t lauza  rokas  aiz mug uras ,  kamēr  misters Rouzs 
s i ta  v iņam pa seju, pie katra belziena izgrūzdams kādu l am u 
vārdu.

— Draņķi  nolādētais!  — rēca mis ters Rouzs. — Vai tu a p 
jēdz,  ar  ko tev dar īšana?  Domā,  ka es esmu no t iem pagr īdes  
lupatu  bodniekiem, ko var  vazāt  aiz deguna? Bet re, kas es 
esmu! — U n  viņš sa t rac ināt s  si ta pa vēderu un seju m aza jam  
ci lvēkam,  kurš  žēlabaini  kliedza un varēja  aizstāvēt ies vienīgi ar  
locīšanos  un lūgšanos,  kamēr  kliedzieni un ra us t ī š anās  apr ima. 
Tad misters Rouzs  pam āj a  uz dīķa pusi — un viņa sabiedrota is  
iemeta mazo cilvēku tieši uz ga lvas  ūdenī;  sa lmu pla tmale  a iz
lidoja sānis.

Viņi s tāvēja  skat īdamies , kamēr  iemestais uzs lējās če t r rāpus  
net ī ra jā  ūdenī,  r ī st īdamies  un panikā  pur inādams  galvu.  Tad viņi 
pagr iezās  un,  ne vār da  neteikuši,  devās  uz automobiļa pusi. Es



dzirdēju,  kā aizci rtās  maš īnas  durvis un ierūcās motors;  t a d  
viss apklusa.

Man gr ibējās  tikai vienu — drīzāk aizbēgt  no šīs vietas.  Re
dzētais bija pārlieku baismīgs,  lai to izprastu vai noticētu,  ka tā) 
bijusi īstenība.  Tas  viss šķita kā murgs .  Un man tik ļoti s ag r i 
bējās  ā t rāk  tikt mājās .

Es uzmanīgi  piecēlos, bet, pi rms vēl biju sācis virzīties uz. 
m āj as  un droš ības  pusi, Igijs tik st ipri  par āva  mani  no m u g u r 
puses aiz krekla, ka es tik tikko neuzgāzos  v iņam virsū.

— Uz kurieni? — viņš sa t raukt i  noprasīja.
Es  ar  rāvienu atbrīvoju savu kreklu.
— Vai tu esi jucis? — es a tt raucu.  — Taisies te visu nakti) 

kvernēt? Es  eju uz m ā jām  — lūk, uz kurieni.
— Un tas  puspiebeigtais radījums? Gribi, lai viņš tu rp at  ar ī  

paliek? — Igija seja bija kļuvusi pelēcīga, nās is drebēja.
— Kas man ko gribēt  vai negribēt? Tā m ana  dar īšana ,  vai?-
— Tu taču redzēji,  kas notika.  Domā,  ir pareizi  tā sadauz ī t  

n ab a g a  cilvēku?
Tas,  ko viņš teica, un  tas,  kā viņš to pateica — cietā, n o 

māktā balsī  — , mani  tā pārsteidza,  ka es nobijos,  vai  tikai viņš- 
nav jucis. Es  sāku vārgi  protestēt:

— Tā nav mana dar īšana  — un cauri.  Un vispār man jāiet  
mājās .  Manējie dusmosies,  ja  es pā rn ākšu  vēlu.

Igi js  pacēla pre t  mani  nosodošu pirkstu.
— Nu labi, ja jau  tu tā domā! — viņš noteica un, pi rms vēl 

es paspēju  viņu aizkavēt,  pagr iezās  un skriešus metās  uz dīķa



pusi.  Es  nezinu,  vai  tā bija pamest ības  izjūta šai na idīgajā  p a 
saulē vai pēkšņs uzticības uzl iesmojums,  kas tobrīd noteica manu 
rīcību. Taču es vi lcinājos tikai acumirkli  un pēc t am  tūlīt  metos 
v iņam  pakaļ.

Dīķa malā  s tāvēdams,  viņš skat ī jās  uz cilvēku, kas joprojām 
a t r a d ās  če t r rāpus  un truli  mētā ja  galvu no vienas  puses  uz 
otru.

— Ei, mister! — iesaucās  īgijs,  un v iņa balsī  vai rs nebi ja ne 
miņas  no nesenās  pašpārl iecības.  — Vai jums sāp?

Cilvēks pār la ida  mums abiem lēnu skatienu.  Uz viņa seju bija 
baigi palūkoties.  Tā bija uztūkusi,  vienos zi lumos un as inst rai -  
pos, a r  st iklainu acu skatienu.  Slapj ie mat i ka rā jā s  ga r ā s  šķipsnās  
iin krita pāri  pierei. Viņa izskats lika mums ar Igi ju nevi ļus  a t 
kāpties soli tālāk.

Piepūlēj is spēkus,  cilvēks ar  rāvienu uzs lējās kājās  un palika 
gr ī ļodamies  s tāvam.  Tad viņš sāka virzīties uz priekšu, b lenzdams 
uz mums ar  sav ām  neredzoša jām acīm. Mēs s teigšus  a tkāpāmies  
vēl dažus soļus tālāk.  Vīriet i s’ spēji aps tā jā s  un, negaidot  nolie
cies, pag rāb a no dīķa dibena riekšavu dūņu.

— Pazūdie t  no šejienes! — viņš iebrēcās griezīgā,  sievišķīgā 
balsī.  — Pazūdie t  no šejienes, netīrie nodevēji! — Un viņš svieda 
mum s  ar  dubļiem.

Man viņš net rāpīja,  taču ar  šo žestu vien pietika, lai es, p a 
niski  iekliedzies, pa kaklu pa galvu mestos  projām.  M ana si rds  
dobji dunēja,  kā j as  darbojās  ar  maš īnas  precizitāti  un veiklību. 
Ig i j s  skrēja gand r īz  līdzās,  es dzi rdēju viņa sm agos  e lpas  vil
cienus,  kad mēs rāpām ies  augš ā  gruzdošajā  a tkr i tumu kaudzē,  
kas aizšķērsoja ceļu uz ielu. «Uzbēruma» ot rā  pusē mēs uz bikš- 
dibeniem nošļūcām lejā, putekļu un pelnu mākoņos ietīti, un  n e 
atskat ī juš ies metāmies  skriet.  Tikai tad,  kad bi jām sasnieguši  
pi rmo ielas laternu,  mēs aps tā j āmies  atvilkt  elpu un s tāvējām,  
drudžaini  rīdami  gaisu,  vaļē jām mutēm,  v iscaur  drebēdami . Mēs 
bi jām dubļaini  no ga lvas  līdz kājām.

Taču pārdzīvotās  šausm as  m an  bija t ī ra is  s īkums sa l īdzinā
ju m ā  ar to, ko es izjutu, kad Igi js  beidzot a tguv a elpu un sāka 
runāt.

— Vai tu redzēji,  kāds  tas mazais  izskatī jās? — viņš  jautā ja ,  
jop ro jām smagi  elsodams.  — Redzēji,  ko tie ar  viņu izdarī juši? 
Ejam! Es  ziņošu policijai.

Es  neticēju sav ā m  ausīm.
— Policijai? Kā tev nāk prā tā  pīties ar  policiju. Kāda tev 

g a r  to visu daļa,  tu man pasaki,  lūdzams!
— Viņi taču to piekāva, sakropļoja,  vai  ne? Un policija var  

v iņus  iesēdināt  uz piecdesmit gadiem,  ja kāds  par to paziņos,



bet  es esmu liecinieks. Es  redzēju,  kas notika,  un tu arī. Tā 
ka arī tu esi liecinieks.

Man tas  nepatika.  Es, protams,  neredzēju nekāda a t t a i sno 
ju m a  ba igaj am skatam,  no kura tikko biju aizbēdzis,  taču ielais
ties dar īš anās  ar  policiju man nepavisam negr ibējās .  Ne jau 
tāpēc ,  ka man ar to būtu b ijušas  kāda s  nepat ikšanas.  Gluži vien
kārši ,  ieraugot  policista mundieri ,  man, t āpa t  kā vai rum am  man 
paz īs t amo bērnu,  pārskrē ja  nervozi drebuļi.  Un Igi ja lēmums 
man i  apmuls ināj a  ne pa jokam. To nu es nekādi nespēju izprast,  
kā  zēns var  labprā tīgi  iet kaut  ko ziņot policijai.

Es  nikni teicu:
— Nu labi, t ā t ad  es esmu liecinieks. Bet kāpēc tad  šis cilvēks, 

kuru  tā piekāva, pats  nevar  iet uz policiju un visu izstāst īt? K ā 
pēc tas  j āda ra  mums?

— Tāpēc,  ka viņš pats  nevienam neko nes tāst īs .  Vai tad  tu 
neredzēji ,  kā misters Rouzs  viņu iebaidīja? Vai tu domā, ir p a 
reizi, ka šis misters  Rouzs  s ta igā  kā pāvs,  piekauj,  ko iedomājas,  
un neviens v iņam  neko nevar  padarī t?

Tad es visu sapratu .  Aiz visiem šiem nesaprotamaj iem v ā r 
diem, aiz šiem cēls irdības  uzplūdiem es pēkšņi ieraudzī ju kaut 
ko izskaidrojamu un saprotamu.  Ne jau  ūdenī iemestais cilvēks 
nodarbinā ja  Igija prā tu  — viņš domāja  pats par sevi. Mis ters  
Rouzs  reiz bija viņu aizskāris,  un t ag ad  viņam ra dās  teicama 
izdevība noslēgt  rēķinus.

So domu es Ig i jam nepateicu: galu  galā,  ja labākais  d raugs  
piedzīvoj is pazemojumu,  nav nekādas  vēlēšanās  v iņam to a t g ā d i 
nāt.  Tomēr šāds  izskaidrojums visu nolika savā vietā. Kāds tev 
iesitis,  un tu atbildi ar  to pašu — itin dabiski un saprotami .

Turklāt  ar  šādu domu man bija daudz vieglāk pievienoties 
īgi jain,  lai īstenotu viņa plānu.  Runa taču būt ībā nav  par  to, 
k a  jākļūs t  par sabiedroto  kādam  pieaugušam  idiotam, kam kār to 
j am i  savi rēķini ar  misteru Rouzu; es gluži vienkārši  esmu Igija 
labākais  draugs .

Piepeši izredzes ierasties policijas iecirknī un izs tās tī t  tur  visu 
not ikušo l ikās man neparas t i  vil inošas.  Un tūlīt  pa t  zemapziņā 
uzzibēja nomierinoša doma — es taču ļoti drīz būšu no tā visa 
tālu prom, jo rīt mēs jau  pārceļamies  uz M anha tanu ,  vai ne?

Un, sekodams Ig i j am soļa a t tā lumā,  es s t arp  divām za ļām 
b u m b ām  iegāju pa policijas iecirkņa durvīm, kuras  man joprojām 
šķi ta neizprotami  draudīgas .  Tur a t r a d ās  augs ts  raks tāmga lds ,  
gluži kā t iesneša tribīne,  aiz tā sēdēja si rms vīrietis un kaut ko 
raks tī ja,  bet zemāk s tāvēja vēl viens galds ,  pie kura sēdēja drukns  
■cilvēks uniformā un lasīja avīzi. Kad mēs piegājām pie viņa,  cil
vēks  nolika avīzi un paska t ī j ās  uz mums, aug s tu  savilcis uzacis.



— Nu? — viņš noprasīja.  — Kas tad  lēcies?
Domās es a tkār to ju  nupat  golfa laukumā redzētās  a inas  p ā r 

s tāstu ,  taču man pat  nevajadzēja  runāt.  Igi js  uzreiz metās  s tā s t ī t  
un ru nā ja  bez jebkādām  pauzēm,  tā ka ies tarpināt  kādu vārdu 
bija gluži neiespējami.  Drukna is  apmulsis  k laus ījās ,  laiku pa la i 
kam paknaibīdams ar  pirkstiem apakšlūpu.  Tad viņš paskatī jās- 
uz ot ru vīrieti pie au gs tā  galda  un teica:

— Paklau,  seržant,  te divi puikas  s tāsta,  ka redzējuši  uzbr u
kumu kādam vīram Daikcrhai tsā.  Vai gribat  noklausīt ies?

Seržants  tu rpināj a  rakstī t ,  pa t  nepaskat ī j ies  uz mums.
— Kāpēc? Vai tad  jums pašam dzirde nav  kārtībā?
Druknais  policists a t la idās  pret  krēsla atzvel tni  un pasm ai 

dīja.
— Nezinu,  — viņš noteica, — tikai izskatās,  ka te iejaukts- 

kāds  misters  Rouzs.
Seržants  tūdaļ  pār s tā ja  rakstī t .
— Kas tad nu vēl? — viņš nopras īja.
— Kāds tips, vā rdā  Rouzs,  — atkār to ja  druknais,  un  izska

tījās,  ka viņš ir pa r  kaut  ko uzjaut r ināts .  — J ū s  v isādā  ziņā 
pazīs ta t  cilvēku ar  šādu uzvārdu — viņš braukā ar  lielu, pelēku 
paka rdu  . . .

Se ržan ts  ar  ga lvas  māj ienu aicināja mūs pienākt  tuvāk pie- 
p lat formas,  uz kuras  bija novietots v iņa galds.

— Nu labi, puis, — viņš gr iezās  pie Igija,  — kas  tad  tevi tā 
sat raucis?

Igi js  sāka s tās t ī t  visu no sākuma.  Kad viņš bija beidzis, ser 
žan ts  joprojām sēdēja,  raudzīdamies  uz viņu un bu ngodam s  ar 
roku pa galdu.  Viņš  skatī jās  uz Igi ju tik ilgi un klaudzināja  p a  
galdu tik ri tmiski — tuk, tuk, tuk! — ka m an  pār  m ugu ru  sāka 
tekalēt  skudriņas.  Es nemaz nebiju pārs te ig ts,  kad viņš beidzot 
dobji sacīja:

— Esi gan tu sl īpēts zellis!
— Ko jūs ar to gribat  teikt? — noprasī ja  Igijs. — Es to visu 

redzēju pats  savām  acīm. — Viņš pameta  ar  galvu uz manu 
pusi:  — Viņš ar ī  redzēja.  Viņš jums pas tāst ī s.

Es jau sag a tavojos  uz ļaunāko,  bet tūlīt atvieglots ieraudzīju,  
ka seržants  man neta isās  pievērst  nekādu uzmanību.  Viņš p a 
māja  Ig i j am ar  galvu un teica:

— Es noskaidrošu,  puis. Bet  varu  tev pateikt,  ka tu savam 
vecumam esi reti lielīgs balamute.  Neko labāku nevarēj i  izdomāt  
kā iepīt ci lvēkus nepatikšanās?

T ag a d  nu pēdēja is  laiks pazust,  es nodomāju,  jo, ja reiz v a j a 
dzīgi pierādījumi,  ka p ieaugušo da r īšanās  neva jag  jaukties,  tad 
te nu tie nepārp rot ami  bija. Tomēr Igi js  neatkāpās.  Viņš vienmēr



mēdza ietiepīgi strīdēties,  pat  tad,  kad viņam nepavisam nebija 
taisnība.  Bet šoreiz, kad viņš lieliski zināja,  ka taisnība  ir viņa 
pusē, viņš aizsvi lās ne pa jokam.

— J ū s  man  neticat? — viņš iesaucās.  — Goda vārds ,  es re 
dzēju, kā tas  viss notika! Biju pavisam tuvu!

Seržants  raudzī jās  uz viņu — drūms kā negaisa  mākonis.
— Nu labi, labi, tu biji pavisam tuvu, — viņš atteica.  — Bet 

tagad  taisies projām no šejienes, puis, un turi mēli aiz zobiem! 
M an  nav vai rs  laika ar  tevi te muti  dzesināt.  Taisies projām!

Igi js  bija tā pārskai ties,  ka pat  lielā zelta kokarde pēdas  a t 
s t a tu m ā  no viņa degun ga la  vairs  nespēja vest  viņu pie prāta.

— Labi, labi, va ra t  man  neticēt,  — viņš paziņoja.  — Gan 
a t radīs ies diezgan citu, kas  ticēs. Paga id ie t  vien, es izs tās tī šu 
sav am tēvam.  Tad  jūs  redzēsiet!

Klusumā,  kas ies tā jās  pēc šiem vārdiem,  es sadzirdēju ,  kā 
man as in is  šalc ausīs.  Se ržan ts  sēdēja un blenza uz Igiju,  bet 
Igi js,  mazl iet  sarāvies  pēc sava piepešā izlēciena, savukār t  bli
s ināja  acis uz viņu. Ig i jam acīmredzot  bija ienākusi pr ā tā  tā 
pati doma, kas man.  Kliegt uz policistu droši vien ir t ikpat  Jauni 
kā o t ram sist, un va rbū t  mums abiem būs atl ikusī  mūža  daļa 
j ā p av a d a  cietumā. Es  neizjutu nekā l īdzīga īg ija ta i sn īga jam  s a 
šu tumam.  Es  domāju tikai par  vienu — viņš mani ievilka ša jā  
briesmīgajā  vietā un man t ag ad  būs j ām aksā  par  viņa neprā tīgo 
rīcību. Šajā  brīdī es laikam Igiju ienīdu pat  vēl va i rāk  nekā se r
žants.

Beidzot seržant s  griezās  pie druknā policista ar  tada  cilvēka 
izskatu, kas  pieņēmis lēmumu.

— Ņemiet  mašīnu un brauciet  pie Rouza! — viņš pavēlēja.
— Paskaidroj ie t  v iņam  visu un palūdziet,  lai viņš a tbrauc  jums 
līdzi! Un vēl noskaidroj iet  šī puiša adres i un  uzvārdu un atvediet  
šurp  v iņa tēvu! Tad redzēsim.

Tā es pirmo un vienīgo reizi savā mūžā  pavadīju  z inām u laiku 
uz sola policijas iecirknī, skat īdamies , kā lielā s ienas pulks teņa 
vēzēklis šūpojas  turp un a tpakaļ,  un domās pārc i lādams  visus 
savus  pagā tnes  grēkus.  Ne vēlāk kā pēc puss tun das  a tgr iezās  
druknais  policists kopā ar  misteru  Rouzu un Igi ja tēvu,  taču 
man šķita,  ka pagā j is  garš,  mokošs gads .

Mani  pārs te idza mistera Rouza izskats.  Es  biju gandr īz  p ā r 
liecināts,  ka viņu a tvedīs ar  varu,  ka viņš pretosies un t rokšņos,  
tāpēc ka seržants  g an  varēja neticēt Igi ja s t ās t am,  taču pats 
mis ters Rouzs  jau  nu lieliski zināja,  kā viss noticis.

Taču viņam  bija tāds  izskats,  it kā viņš būtu ieskrējis uz brīdi 
dra udz īgā  apciemojumā.  M ugurā  v iņam bija e legants  v asa ra s  
uzvalks,  kā j ās  melni bal tas  sporta  kurpes,  un viņš smēķēja



cigāru.  Viņš bija pilnīgi mierīgs un pat  j au t rs  un kaut kādā neiz
pro tamā veidā radī ja  iespaidu,  it kā viņš te būtu pats  galvenais.

P av i sam  citāds  izskat ījās  Igi ja tēvs. Acīmredzot  misters  Ko- 
vāčs  uz balkona bija lasīj is avīzi vienā apakškreklā,  jo virskrekls- 
v iņam bija kaut  kā pavirši  sabāzts  biksēs un sānos  ārā  rēgojās- 
apakšmala .  Bet, spriežot pēc v iņa izturēšanās ,  varēja  nodomāt ,,  
ka viņš jū tas  pie kaut  kā vainīgs.  Viņš ar  pūlēm rija siekalas 
un kaut  kā neveikli  grozīja kaklu, pala ikam mezdams nervozu 
skat ienu uz misteru Rouzu; no viņa ieras tā iespaidīgā izskata 
nebi ja ne vēsts.

Seržants  gr iezās  pie Igija.
— Nu, puis, — viņš teica, — ta gad  a tkār to  visu to, ko tu 

s tāst īj i  man. Nostāj ies  tā, lai mēs visi varētu tevi labi dzirdēt.
Tā kā Igi js  notikušo bija izstās tī j i s  jau  divreiz, viņš atkār toja '  

visu no sākuma līdz beigām bez a izķeršanās  kā labi s aga tavo tu  
m ā jas  uzdevumu.  Neviens viņu nepār t rauca.  Visu šo laiku mis
ters  Rouzs ar  laipnu seju stāvēja  un klausī jās,  bet misters  Ko- 
vāčs  berzēja kaklu g a r  apkaklīti ,  it kā tā v iņam būtu par  šauru.

Kad Igijs bija beidzis, seržants  jautā ja :
— Es jums uzdošu j au tā j um u tieši, mister Rouz. Vai jūs  šo 

vaka r  bijāt  golfa laukuma tuvumā?
Misters Rouzs pasmaidī ja.
— Nē, nebiju,  — viņš atbildēja.
— Skaidrs,  nebijāt ,  — teica seržants.  — Bet vai jūs vara t  s a 

pras t  sarežģī to  si tuāciju,  kāda mums radusies?
— Pro tams,  varu,  — atbi ldēja misters Rouzs. Viņš piegāja; 

pie Igija un uzlika t am  roku uz pleca. — Vai zināt  ko, — viņš  
sacīja,  — es pat  nenosodu puišeli,  ka viņš  te uzr īkoja šo teāt ri .  
Mēs  ar  viņu nesen mazliet  sarāvāmies  par to, ka viņš mūžīgi" 
līda m anā  mašīnā,  un t ag ad  viņš  mēģ ināja  man  atspēlēties.  Es- 
teiktu, ka zēnam ir raks turs.  Vai ne, mazais? — Un viņš draudzīgi  
paspieda Ig i jam plecu.

Es biju sat riekts par  to, cik t rāpīgi  izraudzī ts bija šis sitiens. 
Bet Igijs gluži vai eksplodēja.  Viņš  izrāvās  no mistera Rouza 
rokas  un pieskrēja pie tēva.

— Es nemeloju! — viņš izmisīgi  iekliedzās un, ieķēries mis 
tera Kovāča kreklā,  rāva  to pie sevis. — Goda vārds , tēt, mēs- 
abi redzējām! Goda vārds!

Mis ters Kovāčs paskat ī jās  lejup uz viņu un pēc tam visapkār t  
uz mums visiem. Kad viņa skat iens aps tā j ā s  pie mistera Rouza,  
apkaklīte,  šķiet, kļuva vēl šaurāka .  Visu šo laiku Igi js  joprojām 
raus t ī ja  viņu aiz krekla un kliedza, ka viņš redzējis,  redzējis un 
nemelo! Tik ilgi, kamēr misters Kovāčs a tg rū da  viņu ar  tādu 
spēku, ka zēns uzreiz apklusa.



— Igij, — sacīja misters  Kovāčs, — es negr ibu,  lai tu izpla
t ī t u  par cilvēkiem vi sādas  pasakas .  Vai dzirdēji?

Igijs viņu lieliski dzirdēja.  Viņš dažus  soļus a tkāpās  satriekts,  
gluži  kā pliķi saņēmis,  un aps tā jās ,  skatīdamies uz misteru  Ko- 
vāču ar greizu smaidu.  Viņš neko neteica, pa t  nepakustē jās  no 
vietas,  kad pie viņa pienāca misters  Rouzs un atkal  uzlika v iņam 
roku uz pleca.

— Tu dzirdēji,  ko sacīja tavs  tēvs, vai ne, zēn? — teica mis
t e r s  Rouzs.

Igijs  joprojām klusēja.
— Protams,  dzirdēji,  — tu rp ināja  misters  Rouzs. — T agad  

mēs  viens otru s ap ro tam mazliet  labāk, zēn, tāpēc mums nav 
iemesla ļaunoties vienam uz otru. Pav i sam  nopietni — kad vien 
vēlēsies,  a tnāc  pie manis ,  un mājā  vienmēr tev at radīs ies  kāds  
darbs.  Es  turklāt  labi maksāju ,  tā ka par  to var i  neraizēties.

Viņš iebāza roku kabatā  un izvilka kredītbiļeti.
— Se, — viņš teica, iespiezdams papīriņu Ig i jam saujā,  — tas 

tev  palīdzēs sapras t .  Un t ag ad  ej un p agādā  sev kaut  ko pat ī 
kamu!

Igijs skatī jās  uz naud u  kā mēnessērdzīgais.  Es  biju pilnīgi 
izsists no sliedēm. Cik varēju  sapras t ,  viss bija kārtībā,  taču Igi js 
nebūt nepriecājās.  Un šķiet, ka tikai tad,  kad seržants  vērsās 
pie mums, viņš a tgr iezās  īstenībā.

— Nu labi, zēni, — seržants  teica, — t ag ad  skrieniet mājās .  
P ā rē jo s  lūdzu vēl palikt  — mum s šis tais jāpār runā.

Otra uzaic inājuma man nevajadzēja.  Es  pa kaklu pa galvu 
izmetos no iecirkņa un s teigšus  devos projām pa ielu. Igi js  vilkās 
man  nopakaļ,  ne te ikdams ne vārda.  Vajadzēja  noiet trīs k v a r 
tā lus uz leju, pēc tam vienu uz augšu.  Un visu ceļu līdz mājām  
es  gandr īz  tikai skrēju.  Nekad ag rāk  pazīs tamie m ā jas  apveidi un 
ga isma t ā s  logos man  nebija likušies tik mīļi un tuvi, tomēr uz 
reiz es negā ju  iekšā. Es  ar  spēju smeldzi apjautu ,  ka redzu Igiju 
pēdējo reizi, un apmuls is  apstājos.  M an  vienmēr bija tā dīvaini 
ap dūšu, kad vajadzēja  no kāda atvadīt ies.

— Nu re, cik labi! — es beidzot teicu. — Tas  ir, es domāju 
to dolāru,  ko tev iedeva misters  Rouzs. Tas  taču a tsver  d ivdes
mit golfa bumbiņas .

— Ak tā? — noteica Igijs  un paskat ī jās  uz mani  ar  tād u pašu 
sm a idu  kā uz savu tēvu. — Varu derēt,  ka tas  atsver krietni va i 
rāk,  tā ir vesela j au n a  nūja.  Aiziesim kopā pie Leo, es tev p a 
rādīšu .

Man gr ibējās  iet, taču  vēl va i rāk  gribējās mājās .
— Manējie dusmosies,  ja es šodien pā rnākšu  vēlu, — es teicu.



— Sā vai tā, tu taču nevari  nopirkt nūju par  vienu dolāru. Tev 
vajadzēs  krietni vairāk.

— Tu tā domā? — teica Igi js  un pēkšņi izvilka roku, un lēnī 
a tvēra s ažņaugt o  dūri. Es  ieraudzī ju,  kas  v iņam  rokā. Tas  nebija 
dolārs.  Ar godbi j īgām t r ī sām es skat ījos v iņam saujā  — t a j ā  
gulēja piecdolāru kredītbiļete.

Tas,  kā teica m ana  sieva, bija ļoti sen. Tr īsdesmit  piecus g a 
dus  pi rms tam,  kad avīzēs parad ī j ās  Ignaca  Kovāča fotogrāfija,  
kurā šis cilvēks, veikls darbonis  dažādās  nelegālās  operāci jās,  
gulēja p i rmsnāves  agoni jā pie komfor tablas  au tomaš īnas  r i teņa 
ar  lodes brūci pierē un somu ar golfa nū jām blakām uz mašīnas  
sēdekļa.  Tr īsdesmit  piecus gadu s  pēc tam,  kad es sap ra tu  v iņa 
pēdējo vārdu  nozīmi — kad mēs s tāvējām viens o t ram pretī  uz. 
Brukl inas  ielas un pēc t am  ai zgā jām  katrs  savu ceļu.

Es  skat ījos uz naudu  Igija rokā. Tā bija Krēza bagāt ība ,  un 
tās  apjoms man izraisī ja drebuļus.

— Nu, vai zini! — es teicu. — Pieci gabali!  Tā taču ir vesela 
kaudze naudas.  Labāk atdod savam vecajam,  citādi dabūsi  no  
viņa brāzienu.

Un tad  es sev par pārs te igumu ieraudzīju,  ka roka, kas  turēja 
naudu,  notrīcēja.  Igi js  nodrebēja ar  visu augumu,  it kā būtu 
iemests ledainā ūdenī.

— Savam  vecajam?! — viņš man  negant i  uzkliedza un cieši 
sakoda zobus, it kā pūlēdamies  tādējādi  apvaldīt  drebuļus.  — Vai 
zini, ko es darīšu,  ja m ans  vecais tikai pam ēģ inās  uzbāzties? 
Es  pasūdzēšos par  v iņu mis teram Rouzam! Lūk, tā! Tad tu 
redzēsi!

Viņš s trauj i pagr iezās  un aizskrēja projām pa ielu pretī  sav a m  
liktenim.



ORASIO KIROGA, 
urugvajiešu rakstnieks

P A S A K A  P A R  J E N O T I Ņ I E M

Reiz dzīvoja jenotiene ar  t rim maziem bērniem. 
Viņi  visi mi t inājās  biezā mežā un pār tika no augiem,  saknēm 
u n  putnu olām. J a  mazuļi ,  tupēdami  kokā, izdzirda kādu troksni,  
viņi metās  pa galvu pa  kaklu zemē un glābās  bēgot,  as tī tes  a u g 
š u p  paslējuši .

Kad jenotiņi  mazl iet  paaugās ,  māte  kādu dienu tos sapulci 
nāja  apels īnu kokā un sacīja tiem:

— Jenotiņi ,  jūs  jau esa t  pietiekami lieli, lai paši  sagādā tu  
sev barību.  Ju m s  jā iemācās  tas jau  tagad,  jo pieauguši jūs  klī
dīsiet apkā r t  vieni paši  kā visi jenoti.

Vecākais  no jums, kurš  ir kār s  uz vabolēm, a t radis  tās  zem 
kr ituš iem zariem, kur pilns v isādu kukaiņu.

Vidējais,  kuram pat īk pamieloties ar  augļ iem,  a t radīs  tos 
apels īnu birzī līdz pat  decembrim.

Jaunākais ,  kurš neēd neko citu kā vienīgi putnu olas, var  klai 
ņot,  kur grib, jo putnu l igzdas  a t rodamas  visur.  Tikai lai ne 
meklē tās  klajā laukā — tas  ir bīstami!

Jenot iņi ,  pasaulē  ir kāds  radī jums,  no kura jum s  ļoti j āb ai 
dās.  Tas  ir suns.  Reiz es atkāvos  no t iem un tāpēc zinu, ko saku. 
Kopš tā laika man nolauzts  viens zobs. Suņiem nopakaļ vienmēr 
iet cilvēki, nesdami  sev līdzi skaļu blīkšķi, kas nonāvē.  Tiklīdz 
jūs  saklaus īs iet  tuvumā skaļus  blīkšķus, metieties no koka zemē, 
lai cik augs ts  šis koks būtu.  Ja  to neizdarīsiet ,  jūs  noteikti  no 
gal inās .

Tā s tās t ī ja  jenotiņu māte.  Bet pēc tam visi nokāpa no koka 
zemē un izklīda uz daž ādām  pusēm,  ieslīpi t ip inādami  pa labi 
un kreisi, it kā meklēdami  kaut  ko uz zemes,  — kā jau visi jenoti.

Vecākais,  kuram patika  ķert  vaboles,  meklēja tās  praulos  
un kr i tušās lapās  un a t ra da  tik daudz,  ka ēda, kamēr  aizmiga.

Vidējais,  kurš cienīja augļus  vai r āk  par  visiem citiem ēdie
niem, saēdās  apelsīnus,  cik uziet, jo Mis jonesas  provincē apels īnu 
birzis a t ro dam as  vistā lākajos  meža biezokņos, kur cilvēks savu 
kāju nesper.

Jaunā kai s ,  kurš dievināja putnu olas,  klimta apkār t  au gu



dienu un a t ra da  tikai divas  l igzdiņas:  vienu — tukana (tajā b i j a  
trīs olas) un otru — meža baloža ( ta jā  bija divas olas).  P av i 
sam tikai piecas mazas  oliņas.  Vai no tā būsi paēdis? Tāpēc, kad 
pienāca vakars ,  jenot iņš  bija t ikpat  izsalcis kā no rīta.  V iņš  
skumīgs  apsēdās  pakalnā ,  no  kurienes bija pār ska tāms  plašs 
lauks,  un a tcerē jās  mātes  br īd inājumu.

«Kāpēc mām iņa negrib,  lai es meklētu putnu l igzdas  k la
jumā?»  jenotiņš  iedomāja.  «Kāpēc? . . . »

Tā prā todams,  viņš pēkšņi izdzirda kaut  kur ne visai tālu* 
dziedam kādu putnu.

— Cik ska|i  dzied! — viņš jūsmīgi  iesaucās.  — Droši vien šā  
pu tna  l igzdā ir lielas olas.

Pu tn s  atkal iedziedājās,  un t ad  jenot iņš  metās  skriešus cauri  
mežam,  turēdamies pa labi, jo dziedāšana a tskanēja  kaut  ku r  
sāņus .

Saule jau rietēja,  bet jenot iņš  aizvien vēl skrēja,  astīt i  a u g š u p  
paslējis.  Beidzot viņš sasniedza  mežmalu,  nonāca  klajā laukā.  
Aplaidis skat ienu apkārt ,  viņš ieraudzī ja tā lumā cilvēku mājok
ļus un kādu vīru garos  zābakos,  kurš veda pavadā zirgu. Un vēl 
viņš ieraudzī ja putnu,  ļoti lielu putnu,  to pašu,  kas  dziedāja.. 
Un tad  jenotiņš  iebelza ar  ķepu sev pa pieri un sacīja:

— Esmu gan es mu|ķis! Tagad  es zinu, kas  tas  par  putnu.  
Tas  ir gailis. M ām iņa reiz man to parādī ja  no koka galotnes .

Gaiļiem ir skaista balss un daudz vistu,  kuras  dēj olas. Ak, 
cik jauki būtu nogar šo t  vistu o l a s ! . . .

Visiem zināms,  cik ļoti mazaj iem meža zvēriņiem pat īk vistu 
olas. Jenot iņš atkal  atcerējās mātes  brīd inājumu,  taču viņš do
mā ja  par  to tikai mirkli.  Vēlēšanās  pamieloties ar  vistu olām 
pārmāca visu citu, un jenot iņš  apsēdās  mežmalā nogaidīt ,  kad 
sa tumsī s  pavisam,  lai dotos pēc tam uz vistu kūti.

Beidzot  ies tājās nakts,  un  jenot iņš  klusītēm uz pi rks tgaliem 
devās  uz cilvēku mājokli.  P iegāj is  tuvāk,  viņš ieklausījās:  v isap 
kār t  valdī ja klusums,  ne mazākā troksnīša.  Jenot iņš nopriecājās ,  
sagatavoj ies  apēst  simt,  tūkstoš,  divtūkstoš  olu, iegāja vistu kūtī,  
un pi rmais,  ko viņš ieraudzī ja,  bija v is tas ola — liela un k ā r 
dinoša tā a t r a d ās  pie paša s  ieejas. Jenot iņš jau  gribēja a t s t ā t  to  
«pēc tam»,  sa lda jam  ēdienam,  — tik liela bija ola — , taču v iņam  
sāka tecēt siekalas — un viņš iecirta olā savus  asos  zobus. Bet, 
tiklīdz viņš pieskārās  čaumalai ,  tā — krāks! — briesmīgs  t r ie
ciens pa degunu un neciešamas sāpes visā purnā.

— Māmiņ,  māmiņ! — jenot iņš  iekliedzās, apdull i s aiz sāpēm,  
izmisīgi  raudamies  laukā.  Bet viņu kaut  kas  cieši turēja.  Un  
tad  viņš izdzirda p iesmakušas  suņa rejas.



Kamēr  jenotiņš  bija mežmalā gaidī j is  nakts  ies tāšanos ,  laf 
pēc tam dotos uz vistu kūti, cilvēks, kas dzīvoja tuvējā mājā,  
ro ta ļ ā jā s  pļavā ar  saviem bērniem, diviem piecus un sešus  g a d u s  
veciem gaišmat iem,  kuri smiedamies  skrēja pēdējo pāri,  krita, 
atkal cēlās augš ā  un atkal  krita. Arī tēvs nokri ta gar  zemi, un  
bērni auroja aiz sa jūsmas.  Beidzot viņi pār t r auca  rotaļu,  jo bija 
jau tumšs,  un tēvs sacīja saviem bērniem:

— Es iešu izlikt s l azdus  zebiekstei, kura nāk zagt  cā ļus  un 
vistu olas.

Viņš a izgāja  un izlika s lazdus . Pēc tam visi paēda vakar iņas  
un apgūlās .  Taču bērniem nenāca  miegs, viņi lēkāja no gul tas  
gul tā,  pīdamies  savos  ga ra jo s  kreklos. Tēvs ēdamis tabā  lasīja 
un nepievērsa viņiem uzmanību.  Te pēkšņi bērni mitējās  lēkāt 
un sauca:

— Tēti! Zebiekste iekritusi slazdos! Vai dzirdi, kā Tukē rej? 
Tēt, arī  mēs gr ibam iet paskatīties!

Tēvs bija ar  mieru ņemt  v iņus līdzi, taču ar  noteikumu,  ka 
viņi uzvilks kājās  sanda le i ;  viņš nekad neļāva bērniem naktī  
s ta igāt  bas ām  kājām, jo baidī jās,  ka viņiem varētu  iekost čūska.

Bērni izgāja laukā.  Un ko viņi ieraudzī ja? Viņi redzēja,  ka 
tēvs ar  vienu roku noliecies pietur suni,  bet ar  ot ru  roku paceļ 
aiz as tes  mazu zvēriņu,  kurš spalgi  spiedz, pareizāk sakot,  či rk
s t ina kā zemesvēzis.

— Tēt, nenogal ini  viņu! — bērni sauca.  — Viņš vēl pavisam 
maziņš .  Atdod to mums!



— Labi, es a tdošu to jums,  — tēvs piekrita. — Tikai ap rūpē
j i e t  to kār tīgi  un — galvenais  — neaizmirstiet ,  ka zvēri dzer 
ūdeni t āpa t  kā mēs.

Tēvs sacīja to tāpēc, ka reiz viņš  bija atnes is  bērniem meža 
kaķa mazuli ,  bet viņi visu laiku baroja to ar  ga ļu  no ledusskapja,  
taču nodzert ies aizmirsa  iedot, tā ka beigu beigās  zvērēns n o 
beidzās.

Un tā bērni ievietoja mūsu jenot iņu tai  pašā  krā tiņā ,  kurā 
kādreiz bija dzīvojis meža kaķa mazulis,  un  atkal a izgāja  gulēt.

Ilgi pēc pusnakts ,  kad visapkār t  valdī ja pi lnīgs klusums,  n a 
b aga jenot iņš,  kuru bija sāpīgi  savainojušas  lamatas,  ieraudzī ja 
mēness  gaismā trī s ēnas,  kas piesardzīgi  zag ās  pie viņa krātiņa.  
Jenot iņa  si rds sāka priecīgi dauzīties,  kad viņš pazina savu m ā 
miņu un divus  brālī šus,  kuri meklēja viņu.

— Māmiņ,  māmiņ! — gūsteknis  iespiedzās klusā balst iņā,  
cenzdamies  nesacel t  troksni.  — Es esmu šeit, izvelciet mani  no 
šejienes! Es  negr ibu šeit palikt! M ā m i ņ . . .  — Un  viņš  sāka rūgt i  
raudāt .

Taču,  par  spīti visam,  pūkainā ģ imene ļoti priecājās,  jo visi 
bija kopā un varēja  maigi  pieskarties cits c i lam ar purniņiem. 
Tūdaļ  tika nolemts ķerties pie gūs tekņa atbrīvošanas.  Sākumā 
viņi mēģ ināja  pārkost  metāla stieples un visi četri ilgi un cītīgi 
s t r ād ā ja  ar  zobiem, taču no tā nekas neiznāca.  Tad jenotiņu mātei  
ienaca prā tā  laimīga  doma. Un viņa sacīja:

— Ejam meklēt  pie cilvēkiem ins t rumentus ,  a r  kuriem viņi 
griež dzelzi! Viņi tos sauc par  vīlēm. Kā s tās ta ,  tām esot trīs 
sāni t āp at  kā k laburčūskām.  Vīles jā s tum da  turp  un atpakaļ .  
E jam  pameklēt!

Viņi iegāja cilvēka darbnīcā un a tgr iezās  ar  vīli. Uzskatīdami ,  
ka pacelt  tādu sm ag u m u  vienam nav  pa spēkam,  visi trīs s a 
tvēra vīli un ķērās pie darba.  Viņi vīlēja tik cītīgi, ka viss būris 
drebēja un džinkstēja.  Tāds  t roksnis sacēlās,  ka suns  pamodās  
un sāka riet. Taču jenoti negaidī ja,  kamēr suns  prasīs viņiem 
norēķinus par skaļo uzvešanos,  un, nometuš i  vīli, aizl ikās uz 
meža pusi.

Nā kam ajā  dienā bērni pamod ās  agri  un devās  apraudzī t  savu 
j auno viesi, bet viesis tupēja pavisam skumīgs.

— Kā mēs viņu nosauksim? — mei tenī te ja u tā ja  brālim.
— Es zinu, — puisēns atbildēja.  — Nosauksim viņu par  Sep 

t iņpadsmit!
Kāpēc Sept iņpadsmit?  Vēl neviens meža zvēriņš nav nosaukts  

tik d īvainā vārdā.  Bet puisēns mācījās  skait ī t  un  droši vien bija 
nonācis  līdz septiņpadsmit.



Un jenot iņš  tika nosaukts par  Sept iņpadsmit.  Bērni  a tnesa  
v iņam  maizi,  vīnogas ,  šokolādi,  gaļu,  sienāžus  un olas,  v i sg a r 
dākās vistu olas. Vienā dienā jenotiņš  tik ļoti pieķērās bērniem, 
ka vaka rā  ļāva sev paieskāt  aiz auss.  Bērni bija tik ļoti apmie
rināti ,  t ik mīļi pret jenot iņu,  ka zvērēns,  kad atkal ies tājās  nakts,  
bija gandr īz  samier inājies  ar  savu gūstu.  Viņš nemit īg i  domāja 
par  tiem gardumiem,  kurils rīt varēs  ēst,  un ar  maigumu atcerē
jās  ga i šmata inos  cilvēka bērnus,  ja u t ru s  un labus.

Divas  naktis pēc kā r ta s  suns  gulēja tik tuvu gūstekņa krā t i 
ņam,  ka tuvinieki neuzdroš inājās  t am  tuvoties,  lai g an  bija ļoti 
norūpējušies.  Kad t reša jā  nakt ī viņi atkal  a tnāca  pie krā tiņa  
un sāka meklēt  vīli, lai atbrīvotu jenot iņu,  viņš sacīja:

— Māmiņ,  es negr ibu iet prom no šejienes. Mani  šeit baro 
ar  vistu olām un ļoti labi izturas pret  mani.  Šodien man p a 
teica, ja es labi uzvedīšoties,  man a t ļaušot  skraidīt ,  kur iegribas.  
Cilvēku bērni ir līdzīgi mūsējiem. Viņi ar ī  ir maziņi,  un  mēs 
kopā rotaļājamies.

No meža a tnākušie jenoti  sākumā ļoti noskuma,  taču pēc tam 
samier inājās ,  apsolī juši  jenot iņam kat ru  nakt i  viņu apmeklēt.

Un t iešām kat ru nakti  — lietū vai vējā — māte  un brāļi  
ie radās  pie gūs tekņa.  Jenot iņš sniedza viņiem caur  stiepļu režģi  
maizes gabaliņus ,  un tuvinieki apsēdās  krā t iņa  priekšā paēst.

P a g ā j a  pusmēnesis ,  un jenotiņš  jau  s ta igāja  savā  vaļā,  bet 
nakt ī  a tgr iezās  būrī.  Viss norisa lieliski, ja nerēķina tās  reizes, 
kad viņš aiz aus īm tika aizvilkts prom, kad pas ta igā jā s  pārāk 
tuvu vistu kūtij.  Jenot iņš  un bērni ļoti mīlēja cits citu, un pat  
meža jenoti,  redzēdami , cik labi ir cilvēka bērni,  iemīlēja viņus.

Taču reiz kādā melnum melnā  naktī,  kad bija ļoti kars ts  un 
dā rd inā ja  pērkons,  uz cilvēka mājokli  a tnākušie meža jenoti sāka 
saukt  jenot iņu,  bet  neviens viņiem neatbi ldēja.

Viņi bikli tuvojās  krā t iņam  un gandr īz  uzmina vi rsū milzīgai 
čūskai,  kas gulēja sar i t inā jus ies pie paša s  ieejas. Viņi uzreiz a t 
skār ta ,  ka čūska iekodusi jenotiņam,  kad viņš līdis krā tiņā ,  un 
viņš nav atsaucies  uz viņu a icinājumu tāpēc,  ka, iespējams,  jau 
miris. O, viņi atriebs savu mīluli!

Un  jenoti  vienā mirklī  izveda čūsku no pacietības,  lēkādami  
šurpu turpu ļaundares  acu priekšā, bet  nākam a jā  mirklī  metās  
tai v irsū un saplos īja to.

Pēc tam jenoti  pieskrēja pie krā tiņa:  tur  izstiepies gu lē ja  
v iņu jenot iņš  — viscaur  uztūcis,  t r īcošām ķepiņām.  Viņš mira 
nost. Velti tuvinieki viņu bikstīja,  velti laizīja veselu puss tundu.  
Jenot iņš  pēdējo reizi ievilka elpu un nomira.

Vispār jenoti  diezgan labi panes  čūsku indi, bet mūsu jen o
t iņam  čūska ac īmredzot  bija iekodusi tieši vēnā,  kālab viņš tik



āt r i  nomira.  Redzēdami , ka viņu mazul is  va i rs  nekustas ,  māte  un 
ļjrāļi sāka rūgt i  r au d ā t  un ra udāj a  ilgi. Pēc t am  viņi klusītēm 
izgāja no krātiņa,  jo tur  vairs  nebija ko darīt ,  tad  pēdējo reizi 
apgā ja  apkār t  mājai ,  kur tik laimīgi bija dzīvojis viņu jenotiņš,  
un nozuda mežā.

Taču, atgriezusies  mežā,  ģ imene bija ļoti norūpējusies;  visus 
.nodarbināja viena doma: ko sacīs cilvēka bērni,  kad nākamajā  
rī tā ieraudzīs savu mīļoto draugu beigtu? Viņi taču bija mīlējuši  
to. Pūkainā  ģ imene ļoti žēloja ga i šmata inos  mazuļus.

Sanākuši  ģ imenes  padomē,  viņi beidzot izlēma, kā palīdzēt 
nelaimē: v idējam brālim, kas bija l īdzīgs j au n āk a ja m  pēc izskata 
un manierēm,  j ā s t ā j a s  bojā g ā ju šā  vietā. Tā kā pēc jenotiņa s t ā s 
tiem par  cilvēkiem bija daudz kas z ināms,  t ad  viņi dar īs  visu 
iespējamo, lai bērni nenojaus tu  viltību. Varbūt  pār is reižu par 
kaut  ko pabrīnīsies,  bet tas  ar ī  būs  viss.

Sacī ts  — darīts.  Vidējais brāli s palika krā tiņā ,  bet māte  ar 
vecāko a tgr iezās  mežā,  a iznesdami  līdzi mirušo.  Viņi gā j a  lēnām,  
un nabadz iņam galva  nevarīgi  šūpojās  uz v isām pusēm, bet 
ast īte vilkās pa zemi.

Nākam ajā  dienā bērni pa t iešām mazliet  pabr īn ī jās  par  sava 
d raug a izturēšanos , bet, redzot,  ka jenotiņš  t ikpat  mīļš un pie
gl audīgs  kā vienmēr,  nekādas  a izdomas viņiem neradās .

Tāpat  kā agrāk,  viņi dzīvoja draudzīgi ,  bet meža jenoti  jop ro
j ā m  kat ru  nakt i  apmeklē ja savu mazulīt i .  Visi sasēdās  bar iņā ,  
■un jenot iņš  cienāja savus  tuviniekus ar  cieti novār ī tām olām, bet 
viņi s tās t ī ja tam meža jaunumus.



ALFONSO SMITS, 
brazīliešu rakstnieks

K R A U K L Ē N S

Katru gadu jūni jā,  tuvojoties svētkiem, tika vākta  
nauda,  lai iegādātos gaisa  balonu vietējā cietumā ieslodzītajiem. 
Sādi krāsaini  papīra baloni paras ti  t ika palaist i  Svētā Ped ro  
dienā. Līdzek|u vākšana notika plaši  jo plaši. Nebija tāda  cil
vēka, kas neatnes tu uz vietējās avīzes redakciju kaut  mazumiņu:  
dažs  — lai redzētu savu vārdu nodrukātu  lieliem burtiem, cits — 
vēlēdamies sa g ā d ā t  kaut  mirkli prieka tiem, kam atņemta  br ī
vība.

Togad pa raks t īš anās  deva tu rpat  divreiz lielāku summu nekā 
paras ti .  Tāpēc šoreiz tika nolemts balonu pagatavo t  nevis no p a 
ras ta  papirosu papīra,  bet g an  no biezā a t lasa papīra.

Priecīgā sa t ra ukumā p ag ā ja  pār is  nedē|u.  Pap īrs  tika n o g ā 
dāts  cietuma paga lmā ar stiepli cieši pārsietos saiņos  — pa piec
simt loksnēm katrā.  Ieslodzītie to apskatī ja,  pa turē ja  plaukstās ,  
kār to ja un s lavināja  ar  šai vietā neieras tu jūsmu . . .

Cietuma i lggadēja is  iemītnieks Mateūss  bija svētku karalis.  
Viņš rosījās,  izkār toja darbus,  deva r īkojumus:

— Krauklēn,  ko stāvi,  kā ja s  i e rū sē s ! . . .
Krauklēns,  pēc izskata vājš un kusls nēģerzēns , patiesībā bija 

spēcīgs un veikls kā pērtiķēns,  kopš ag ras  bērnības viņš bija 
dzīvojis klaidoņa d z ī v i . . .

Tālās  bērnības a tm iņas  aizveda viņu pie kāda nam a  lieveņa, 
kur viņš tupēja,  kamol iņā  sarāvies,  un raudāja .  Pēc tam atmiņā 
nāca klaiņojumi  pa p ilsētas nomalēm kopā ar ubagiem un s u 
ņiem. Bieži vien, iedams ga rām  bag ā tā m  mājām,  viņš apskauda 
bokserus,  kuriem bija uzticēts necilais p ienākums s a rgā t  citu ī p a 
šumu.  Toties viņi dzīvoja dēļu būdās  un viņu s t rupā,  saplac inātā  
purna  priekšā bija nolikta bļoda ar  ēdienu . . .

Laiks ritēja.  Svētki un izrādes  vi l inā ja mazo nēģerēnu gluži 
kā ug uns  taureni.  Viņš tik ilgi klimta apkār t  kādam cirkam, ka 
galu galā viņu pieņēma tur  darbā par  dzīvnieku kopēju. Cilvēku 
vajā ta is  puisēns iemantoja zvēru draudzību.  Tīģeris bija p ieglau
dīgs un paklaus īgs  kā sunī t is  un pakļāvās  v iņam pilnīgi.  Naktī  
augs tas  sē tas ieskautā paga lmā,  kad mēness  magnol i ja  lēja pār



zemi savu smaržīgo,  zi lgano gaismu, zēns atvēra krā tiņu un 
ro t a ļ ā jā s  ar tīģeri. Uzzināj is  par  to, cirka īpašnieks  noslānīja'  
puisēnu ar pātagu.  Taču, kad viņš atvēzējās  pēdējam cirt ienam,  
v iņam pēkšņi ienāca prātā,  ka nākamajā  izrādē neģerēns  varētu 
uzs tāt ies  ka zvēru dresētājs.  Tā būtu sensācija.

Svētdienas  vakarā,  kad pienāca brīdis izlaist arēnā  zvērus,  
vecā dresētāja vietā iznāca Krauklēns gaiši  zila l ivrejā ar  zelta 
t resēm. Sprogainie mat i bija paslēpti  zem sā r ta s  feskas ar  mi l 
zīgu pušķi. Un viņu vai rs nesauca par  Krauklēnu:  viņš bija mis
ters Pots,  zvēru dresētāju karalis,  Londonas,  Par īzes un Ņujo r
kas cirka zvaigzne.

Pu isē nam par nelaimi, visi viņu pazina.  Balagānā  sanākušais  
pūlis tūdaļ saz īmēja mistera Pota personā mazo, smieklīgo 
Krauklēnu.  Bel, lai kadam neienāktu prā tā  par to šaubīties,  ve
cais, saimnieka noniecināta is  zvēru dresētājs bija nolīdzis veselu 
puišeļu bandu,  kuriem vajadzēja izjaukt cirka numuru.

Veca zvēru dresētāja izkliegtais Krauklēna vārds  tūdaļ  gā ja  
no mutes  mutē. Skaļi smiekli sat r icināja virvju nostieptās  bala- 
g aua  sienas. Misters Pots  nobijies iegāja t īģera krātiņā.  I e ra u 
dzījis draugu,  zvērs  nogūlās  v iņam  pie kājām,  tīksmi staipīdamies  
un vār t īdamies  pa zemi. Publika ju tā s  apkrāpta,  ka tai liek j ū s 
mot par kaut kādu ielaspuiku, veltīt v iņam tādus  pašus  aplausus,  
kadi p ienākas ar ti st iem ar, pasaules  vārdu.  Atvaļ ināta is  zvēru 
dresētājs,  iebāzis mutē divus pirkstus,  apvelt ī ja cirku ar  negantu  
svilpienu.

Publika negant i  rībinaja ar  kājām,  iedrebējās buraudekla p a 
jums.  Arēnā saka lidot cepures,  spieķi, krēsli. Visi auroja.  Spalgi  
svilpieni pildīja gaisu.  Sākās  īsts juceklis.

Un tad notika kas neredzēts.  Krauklēna krūtīs pamodās  vēlē
š anās  atriebties šiem cilvēkiem. Pieradis daudz nedomāt ,  viņš 
r īkojās bez svārs t ī šanās .  Atvēra krā tiņa durvis un izlaida tīģeri 
lauka.  Brīvību sajut is ,  zvērs izskrēja arēnā.  Publikā ies tājās  acu
mirkl īga pārmaiņa .  Svilpienus un kliedzienus nomainī ja  sm ags  
klusums.  Tīģeris apjucis sāka s t a igāt  pa arēnu.  Kāds  skat ī tā js  
no pēdējām r indām,  nelabi iebrēcies, sāka rāpties augšup pa 
vienu no virvēm, kas sa turē ja  cirka jumolu.  Sis brēciens bija s ig 
nāls.  Tam sekoja paniska bēgšana.  Cilvēki g rūda cits citu, spie
dās  vi rsū bērniem. Bēgošie uzgr ūd ās  vi rsū sēdekļiem; kāds,  no 
vārtī j ies zāģu skaidas,  ripoja pa arēnu.  Daži pakrita,  un nepra ta  
pārņemtais  pūlis skrēja tiem pāri. Bēgošie skatī taj i  pār rāva  vi r
ves — un cirka jumols iegruva,  sad auz īdam s lampas ,  nodzēs
dams gaismu,  pārvēr sdams  visu par  šausminošu tumsu.

Paost ī j is  gaisu,  t īģeris drebošām nās īm un plaši atvērtu rīkli 
metās vaimanu pi lnajā naktī.



Kad pēc kāda laika izdevās da|ēji  a t jaunot  kārtību,  izrādījās,  
ka ir nogal ināt ie un ievainotie: viens bija nospiests,  ci tam no
rau ta  roka, kāds  večuks bija uzšķērdis vēderu pret kaut  ko asu, 
daži nomiruš i aiz bailēm savās v i e t ā s . . .

Krauklēnu ieslodzīja cietumā, tīģeri nošāva.
Daudzi  vēl atceras  šo dīvaino procesu, kurā es biju viens 

no divpadsmit piesēdētājiem. Un vienīgais,  kas balsoja par  mazā 
nēģera  apžēlošanu.  Krauklēns tika not iesāts uz daudziem gadiem.

P irmajos  ieslodzījuma mēnešos  viņu varēja redzēt nekustīgi  
sēžam uz cietuma kameras  gr īdas  t raģiskā  klusumā,  it kā tas 
nebūtu  dzīvs cilvēks, bet kāda cita ieslodzītā ēna, jau  sen mi
ruša  un aizmirs ta šai tumšajā  kambarī .

. . .  Svētā Pedro dienas vakarā  svētku balons tika pacelts 
gaisā.  Sai nolūkā Mateuss  uzkāpa uz jumta ,  turēdams  balonu 
aiz maikstes ga r a s  virves galā,  un palika tā s t āvam  kā makšķer
nieks, kas  gaida  uz brang u lomu. Lejā, rosmes pi lnajā cietuma 
paga lmā,  ieslodzītie izstiepa balona apvalku un puta gaisu p r ā 
vajā atverē. Balons kļuva aizvien apaļāks  un palēkdamies  kūļājās  
pa visu pagalmu.

Atverē, ko veidoja mucas  st īpa un divi sakrustot i  vara  stieņi, 
tika ies tiprināts deglis, kas bija pagatavo ts  no darvā un pet ro
lejā piesūcinātas vates  un lupatām.  Pēc tam balons  tika izrotāts 
ar  ziedu vītnēm,  raķetēm un plaukšķenēm.

Nakts pienāca melna un draudīga .  Svētku balona pala išana  
tika ar nepacietību gaidīta.  Pilsētnieki sat raukti  vērās  debesīs. 
Ielas bija pi lnas ļaužu. Cilvēki s tāvēja  pat uz jumtiem.

Pulks ten  septiņos ieradās  cietuma kalpotāji  ar  savām ģime-



nēm, žurnāl ist i  un viesi. Milzīgo, vēderaino balonu no visām pu
sēm ielenca ziņkārīgie.

Apspriedies ar  direktoru,  Mateuss ,  drebēdams aiz priecīga s a 
vi ļņojuma,  aizdedzināja degli. J au t r i  l iesmu atspulgi  izgaismoja 
mi lzīgo balona dobumu no iekšpuses.  Pap īra  apvalks  skanīgi  
ņ irks tēja,  sasp r iegdams to sa turošās  aukliņas.  Pār i s  reižu balons  
j au  gr as ī jā s  pacelties gaisā,  taču,  virvju saturē ts ,  a tgr iezās  uz 
zemes. Melnu dūmu mutuļi  vēlās pāri paga lmam.  Balona a u g š 
daļā st ingri  nost ieptais papīrs  kļuva caurspīdīgs,  a tk lādams s a 
režģī to nos t ip r inājuma karkasu.

Nogranda salūts,  pēc tam svinīgais  sauciens:  — Laidiet! — 
M ateuss  žigli pārgr ieza  ar nazi pinekļus.  Balons  salēcās.  Te 
pēkšņi kāda ēna  zibenīgi metās  pie balona,  sa tverdama to aiz 
pašas  rīkles pie degļa.  Balons  it kā s a s v ā r s t ī j ā s . . .  Bet jau  n ā 
kamajā  mirklī  uzšāvās  augšup,  a iznesdams Krauklēnu,  kas ab ā m  
rokām no visa spēka bija ieķēries šķērsstieņos,  ar  apskaidrotu  
svētā mocekļa izteiksmi sejā.

Pūli  pārskanē ja  dobja nopūta.  Noslēpumainu baiļu pārņemtas ,  
sievietes nokri ta ar  seju pie zemes.

Bet balons  cēlās aizvien augstāk .  Un nekādas  vēja p lūsmas,  
neviena mākonīša.  Visi vēji bija aizsnaudušies.  Krauklēns  cieši 
turē j ās  aiz šķērskoka.  Virs viņa ga lvas  sprāga  raķetes,  apdedzi
n ād a m a s  rokas un seju. Biezu dūmu mākonis  apņēma viņa galvu,  
ne ļaudams elpot. A u g š u p ' pacel tās  rokas  sāka  salt ,  p lauks tas  
sāpē ja  un s līdēja . .  . Pil sēta lejā v iņam šķita kā milzīga,  mirdzoša 
upe. Un tikai t ag ad  viņu pārņēma bailes. Taču balons  cēlās aiz
vien aug s tāk  un augstāk .  Ar izmisīgu piepūli Krauklēnam izde
vās  izbāzt labo roku cauri  gredzenam,  kas sa turē ja  balonu, kad 
tas  vēl bija uz zemes. Pēc t am  viņš izdar ī ja  to pašu ar  kreiso 
roku — it kā izpleta spār nus  uz nakts  fona. Bet balons  t raucās  
aizvien augstāk .

Piepešas  sāpes  lika puisēnam iekliegties. Beigdam s liesmot, 
degl is šķieda pār  viņa galvu nokai tētas  darvas  lāses. Puisēna  
sprogainie mat i pārvēr t ās  par  ugun īgu  cepuri;  ugun īgas  ķ i rzakas  
lodāja pa seju, aiz ausīm,  drēbes v iņam aizdegās ,  taču bija tik 
nabadzīgas  un izdilušas,  ka pārvēr tās  pelnos, n eska rd am as  a u 
gumu.  Un viņš aizvien vēl dzīvoja,  dzīvoja ar visiem savas  vēl 
dzīvi neuzsākuša  cilvēka p i rm atnīgā s  dvēseles spēkiem. Balons,  
šķeldams gaisu,  cēlās aizvien augstāk.

Un ugun īgās  as a ra s  vēl ilgi krita lejup, pa kripatai  sadedzi 
n ād a m a s  viņa augumu.  Bet viņš aizvien vēl dzīvoja,  dzīvoja un 
izmisīgi  pūlējās  nenokrist ,  kamēr  balons cēlās augšup,  t ag ad  jau 
vertikāli  un st rauj i ,  a iznesdams viņu no cietuma uz zi lgo br ī 
vību.



N E R S I S S  FELIPE,  
kubiešu rakstnieks

M Ē S  B R A U C A M  UZ H U A N Ē

Ikviens brauciens  uz H uanē  mums ar Inē ir svētki, 
un ceļā mums vienmēr mēdz but ļoti jaut ri .  Bet šodien mēs b ra u 
cam bez m an a s  m āsas  Inē: tikai tētis,  m am m a un es. Tētis sēž 
nopietns,  m am m a bēdīga,  bet es visu laiku domāju un domāju;  
es zinu: šoreiz mūsu brauciens  nav priecīgs.

Mūsu svētki paras t i  sākas  ar j au nā autobusa «rrr-rrr-rrr».
No P in a ra s  del Rio, kur mēs dzīvojam, līdz H u an ē  — caur  

San h u an u  — ir tieši sešdesmit  četri kilometri.  Mēs  ar  Inē zinām,  
tāpēc ka tos saskait ījām.  Tīrais nieks ir vienā dienā izbraukāt  
turp  un atpakaļ  — ki lometru taču nav daudz un autobuss  p a 
visam jauns.

Kaut  gan mēs braucam  tikai uz vienu dienu, m am m a kat rā  
ziņā ņem mums līdzi divas drēbju kār tas,  tāpēc ka vectēvam 
un vecmāmiņai  ir divas sētas  — tik lielas kā lauks. Tāpēc t ad  
ar ī  drēbju v a jag  divas kārtas.

Tai sētā,  kas ir m ā jas  priekšā,  au g  mamoni.  Un, ja mēs  
a tbraucam augu s tā  vai septembrī,  t ad  uzreiz skrienam iekšā g a 
lerijā pie lielā galda  — tas  ir veselus trī s metrus  garš.  Nu, v is 
pirms sasveic ināmies ar vectēvu un vecmāmiņu,  ar  tanti ,  tēvoci 
un donju Hosefi tu — tas  ir skaidrs.

Tiklīdz Inē ierauga galdā  mamonus,  acis viņai uzreiz kļūst  
apaļa s  — ši tādas! — un viņa saka:

— Ai, vectētiņ,  cik liela kaudze!
Un es saku:
— Vai tie ir ienākušies,  vectētiņ?
Bet Inē skatās ,  acis ieplētusi, un atkār to:
— Cik liela kaudze!
Bet vectēvs smejas — tā k lus iņām,  viņš nekad nesmejas  

skaļi  — un atbild:
— Jā ,  liekas, tik lielus un sa ldus  kā šogad jūs vēl neesat  ne 

redzējuši ,  ne nogaršojuš i.
Jāpiebi lst ,  ka vectēva sētā mamoni  ar  kat ru gadu kļūst  m a z 

liet lielāki un saldāki.



Tā saka vectēvs, un viņš vēl ne reizes savā mūžā nav melojis. 
U n  mēs jau arī  paši  ar  Inē to ievērojam, kad apsēžamies  pie 
lielā galda  ēst mamonus.  Edam,  un čaumalas  tik jauki  kraukšķ,  
kad tos pārkožam — krak-krak-krak! — un vectēvs tik jauki 
smejas.

Bet pēc tam katrā ziņā a tskan vecmāmiņas  balss:
— Pielūkojiet,  ka neaizri jat ies  ar  kauliņu!
Balss skan no virtuves,  tāpēc ka vecmāmiņa tur  grūž brokas

t īm ķiplokus piestā,  kas pagatavo ta  no marmora  gabala .  Vecmā
miņa saka,  ka šai piestai ir jau gandr īz  s imt gadu un ka viņa 
to uzdāvināšot  Inē, kad Inē apprecēšoties.

— Kam tev tāda  veca piesta, Inē?
Un Inē man atbild:
— Es pati  nezinu.
Viņa atbild tikai ar acīm, jo rokas un mute viņai ir ļoti a iz

ņem tas  — v iņ a  taču visu laiku kož, ēd un ēd mamonus;  tie nav 
rožaini ,  bet balti  kā vectēva mat i vai marmora  gabals ,  no kura 
taisī ta piesta.

Sētā mājas  priekšā au g vēl divi gv an a ban o  krūmi un viens 
kazeņu krūms,  t ikpat vecs kā piesta, tas  vienmēr ir pilns ziediem. 
Inē saka,  ka tie esot brūni,  bet es saku,  ka sarkani.

Bet o t ra jā  sētā — aiz m āj as  — au g  mango,  plūmes un kokos
rieksti.

Un  vēl tur  dzīvo kuilītis — viņu nobaro vectēva dzimšanas  
dienai — un vistu saime; vistu ir divpadsmit,  bet gail is viens, 
viņš ir visu cāļu tētis.

Arī  šodien mam ma ir paņēmusi  līdzi man divas kār tas,  tikai 
šis brauciens  nav priecīgs. Ne tāpēc, ka paš laik ir maijs,  nevis 
aug us t s  un uz lielā galda  galer i jā nav mamonu. Nepavisam ne 
tāpēc.

Sis brauciens  uz Huanē nav priecīgs vectēva dēļ.

VECTEVS

Mēs — vecmāmiņa,  Inē un es — vectēvam sakām «tu». 
Mamma,  tētis, tante un tēvocis, un pat donja Hosefita v iņam 
saka «jūs».

Un viss tāpēc, ka, kaut  gan  vectēvs iet t ikpat  ātri  kā es, runā 
t ikpat  skaļi  un skaidri  kā tētis un a tceras  pat  krāsu un smaržu 
visam,  ko kādreiz sen, sen redzējis,  viņš p irms diviem mēnešiem 
kļuva deviņdesmit g ad u s  vecs.

Viņš ir t ikpat vecs kā vecmāmiņas  piesta un kā kazeņu krūms 
priekšējā sētā.



Bet vectēvam no tā nebija ne silts, ne auksts.  Tāpat  kā pies
tai — tā visu laiku grūž  un grūž ķiplokus. Vai arī kazeņu k rū 
mam — ziedi tam uzplaukst  un uzplaukst;  sarkani  ziedi, bet v a r 
būt brūni,  Inē dēļ es t ag ad  tā ar ī  noteikti  nezinu,  kādi.

Paš laik  ir maijs,  Inē nav kopā ar mums, un es sēžu un atce
ros, kā mēs braucam svinēt vectēva deviņdesmitgadi .

— Vai dāvanas  vectēvam ir jau a tnes tas?  — es vaicāju Inē.
Un viņa atbild:
— Jā,  krē jumkrāsas  svārki,  un tiem ir divdesmit piecas ielo

cītes.
— Vai tu izskaitīji?
— Divdesmit piecas. Un pogu — divdesmit,  un kat rai  pogai 

četri caurumiņi.
Tad nu es skrienu, ko kājas  nes, un Inē aiz manis  uz turieni, 

kur ir tētis, mam ma un dāvanas  vectēvam.
Un redzu svārkus  un kreklus, un pudeli ar saldu vīnu, un 

vēl — platmali .  Tādu platmali!
— Inē, tu dāvinās i vectēvam svārkus.  — To saka tētis.
— Un es platmali!  — es gandr īz  kliedzu.
Jo p latmale  ir par  visu skaistāka:  viegliņa,  tādā  krāsā  kā 

priekšējā paga lma mamoni  un ar  spilgti  zilu lenti.
Tad tētis saka:
— Kreklus dāvinās  mamma,  bet es — vīnu.
Ta arī norunājām.



Cik labi būtu bijis, ja ar ī  šodien mēs brauktu  svinēt  vectēva 
devindesmitgadi  — Inē būtu kopā ar  mums,  tēt is nesēdētu tik 
nopietns,  mam ma tik bēdīga un es visu laiku neatcerētos  to dienu 
pi rms diviem mēnešiem, kad mēs a tb ra ucām  H u a n ē  ar  dāvanām.

— Uzvelc,  vectēti,  uzvelc! — Inē spiedz un  lēkā vienā lēkā
šan ā  vectēva priekšā.

Viņš uzvelk svārkus  un iet saviem žiglaj iem deviņdesmitgad-  
nieka soļiem rādīt ies  visiem galer i jā un virtuvē.

Un Inē saka:
— Tiem ir divdesmit piecas ielocītes, bet pogu divdesmit un 

kat ra i  četri caurumiņi!
Galeri jā un vi r tuvē visi smejas  un slavē vectēvu,  sauc viņu 

par  smuku vecīti un svārkus  ar ī  slavē — tos, ko Inē uzdāvināja.
Tad es k lus īt iņām piezogos no mugurpuses  un saku:
— Pieliecies mazliet,  vectēti!
Un  viņš pieliecas.
Tad es izrauju platmali ,  ko turēju aiz mugu ra s ,  uzmaucu vi 

ņ am  galvā  un noskūpstu v iņu — tā  kā es mēdzu skūpst īt  — 
cieši, cieši.

Un visi kliedz un sit plaukstas ,  un saka,  ka skais tākā no vi 
sā m  dāv a n ā m  esot platmale.

Bet es jau  arī  bez viņiem to zinu — es ievēroju, ka vectēvam 
acis kļuva valgas ,  tu rklā t  viņš pats  man pačukstē ja aus ī  — p a 
visam klusu, lai neviens cits nedzirdētu:

— Savu mūžu man  nav bijis tik skais tas  p latmales.

V E C M Ā M I Ņ A

Vecmāmiņa ir donjas  Hosef i tas m āsa  un mazl iet  j aunāka par  
vectēvu. Viņa ar  to apprecējās  pi rms sešdesmit  gadiem,  un viņai 
ir če trpadsmit  bērnu — tie ir mani  un Inē tēvoči un tantes.

No vecmāmiņas  če trpadsmit  bērnu vārdiem vis labāk man  p a 
tīk astoņi.  Tie ir t ik jocīgi, ja tos izrunā citu pēc cita, ātri,  ātri: 
Tingo, Biro, Cole, Cungo,  Ceo, Cuča, Loča un Tans.  Tie, protams,  
nav  īstie, pilnie vārdi,  bet  t ikai māj inieku vidū lietoti mīļvārdiņi,  
tāpēc  jau  tie man patīk.

Tā kā vecmāmiņa ir mazl iet  j aunāka par  vectēvu, viņa vēl 
sevi iedomājas stipri jaunu.

Pēc  peldes — un  viņa peldas  vienmēr dienā, kad ir v i skar 
s tākā  saule,  — vecmāmiņa apsēžas l ielajā a tzveltnes krēslā v ies
is tabā  un paņem savu b ruņurupu ča  suku.

Inē un es pl ī stam vai pušu aiz smiekliem, kad vecmāmiņa sukā 
matus .



Vispirms viņa lēnām,  lēnām pin vaļā  savas  bizes — tā s  nav  
bal tas ,  bet  pelēkas un sniedzas viņai  līdz vidukl im — , pēc t am  
viņa sāk m at us  sukāt  un tik sukā,  sukā,  sukā.

Beidzot  acis viņai  a izveras  un galva  noslīd uz sāniem,  it kā 
vecmāmiņa pati  sevi būtu ieaijājusi.

Inē to ievēro un klus īt iņām man  saka:
— M an  liekas, viņa ir aizmigusi .
Bet es viņai  saku:
— Nē, viņa taču vēl sukā matus ,  un suka vēl nav nokritusi .
Un tad  pēkšņi — dziņ! — noskan atzveltņa  atspere.
Vecmāmiņa noliek suku, pin atkal  bizes, pēc t am  uzsprauž

tās  galvvidū ar  t r im milz īgām m at ada tā m.  Sīs m a tad a ta s  viņai  
nekad nezūd,  nav tā kā ar  m am m as  m a ta d a tā m  — tās  ir mazas ,  
un m am m a tās pas tāvīgi  meklē.

Tā beidzas suk āšanās  un sākas  iepūderēšanās .
Vecmāmiņa aiziet uz savu is tabu un pēc brīža nāk  a tpakaļ  

v iscaur sm arž īga  pūdera klāta — pat  acis nav  redzamas.
— Vecmāmiņ,  tu esi ī sta t arakān ī t e  Martina!  — kliedz Inē.
— Tarakānī te  Mar t ina ,  vai  tu gribi  būt m ana  sieva? — 

kliedzu es.
Bet vecmāmiņa izliekas, ka ir noskai tusies:
— Pag,  es jums tūlīt  rādīšu!
Mēs sk ra idām pa visu māju: Inē un es skr ienam pa priekšu, 

bet vecmāmiņa no m u g u ra s  un smejasr Viņa smaržo pēc spod
rības,  un uz visām pusēm put  pūderis.

H U A N E

Vectēva mājā  pulcējas  cilvēki. No ielejas ir a tbraucis  Lolo, 
mana  tēvoča Biro draugs ,  tas,  kurš man  solīja uzdāvināt  kumeļu,  
kam drīz bija jāpiedzimst  dārkaja i  ķēvei.

Visus saga ida  t ante  un tēvocis, un  viņi ieiet mājā  ļoti n o 
pietnām sejām.

Un cik bēdīgas  sejas  ir tiem divpadsmit  vecmāmiņas  un vec
tēva bērniem, kas dzīvo no viņiem atsevišķi,  un t a g ad  mammai ,  
kas a tbraukusi  kopā ar  tēti uh  mani!

Tāpēc, ka visi ir tik nopietni un bēdīgi,  ar ī  vectēva māja i  
nav priecīgs izskats.  Visur cilvēki: pie vārtiem,  viesistabā,  ēd a m 
istabā,  pārē jā s  če trās i stabās , galer ijā,  v ir tuvē un pat  priekšējā 
sētā. \

Vies is tabā l ielajā a tzvel tnes krēslā sēž vecmāmiņa,  galva  viņai  
n o s l īg u s i j j z  sāniem, taču ne tādēļ,  ka vecmāmiņa būtu aizmigusi ,  
bet aiz bēdām.  Viņai blakus  sēž donja Hosefita.



Es redzu,  cik viņas  abas  ir vecas un noskumušas ,  apskauju  
v iņas  un noskūpstu.  Viņas  k lusām raud,  un arī man sāk ritēt 
asaras .

Tēvocis Biro to pamana,  apņem mani  ap pleciem, it ka es jau 
būtu pieaudzis vīrietis,  un ved uz galeri ju.

Tur m am m a un Loča visiem nes klāt kafiju, bet Cungo p a 
sniedz cigaretes  un cigārus.

— Vai tā ir taisnība,  ka vectēvs miris? — es jau tā ju  tēvocim.
Un viņš man atbild:
— Taisnība.
Un skatās  man tieši acīs, jo ir pieliecies klāt,  kā kādreiz pie

liecās vectēvs, lai es uzmauktu  viņam galvā  savu dāvanu — pla t 
mali.

Es atceros, kā vectēvam acis k |uva va lgas  un viņš man klu
s ī t iņām pačukstēja,  lai neviens cits nedzirdētu:  «Savu mūžu man 
n av  bijis tik skais tas  platmales.» Un es apskauju  tēvoci un raudu 
vectēva dēļ.

Raudu un dzirdu pie pašas  auss:
— Nu, nu, neva jag  raudat .  Vectēvs ir nodzīvojis ilgu un labu 

mūžu.
Sī balss  neizklausās  pēc tēvoča balss.  Tā ir it kā saskaldīta 

gabaliņos.
— Mēs taču viņu nekad vai rs neredzēsim! — es saku.
— Nekas,  mēs vienmēr atcerēsimies visu, kas viņā bija 

labs, — balss  gabal iņi  man atbild.
Pēc brīža tēvocis izslienas taisns  un mēs e jam uz diben- 

sētu — tur, kur piesiets viņa losais zirgs.
Tur skraida d ivpadsmit  v istas  ar  savu gaili un  cāļiem un 

s tāv jau ns  kuilītis; veco izcepa pi rms diviem mēnešiem, kad bija 
vectēva deviņdesmitgade.

Pēkšņi  no priekšējās sētas  uzpūta  vējiņš,  un tēvocis man saka:
— Paod!
Vējiņš uzpūš  atkal,  es ožu un saku:
— Smaržo pēc mamona ziediem.
Un uzreiz atceros, kā vectēvs mums ar Inē lasīja mamonus 

au g u s tā  un septembrī,  un bēdas no manis  plūs t  laukā pa acīm 
ar  asarām.

Tēvocis to redz un saka:
— Kad Lolo brauca šurp,  dārkā ķēve nejutās  diez cik labi. 

Droši vien kuru kat ru  brīdi var  piedzimt kumeļš.
— Jau?!
— Tagad taču ir jau  maijs.
— Tiešām, tēvoc!
Tad viņš saka:



— Gan  redzēsi,  cik viņai  būs liels kumeļš!
Tad nu es sāku uzt raukt ies:
— Tēvoc, kumeļš taču ir ļoti liels, ja nu dārkajai  ķēvei k ļūs  

slikti un viņš nevarēs  piedzimt?
— Nekas, a tsauksim veterināru.
Mēs atgriežamies  galer i jā un visu laiku ru nā ja m  par  kumeļu: 

kādu vārdu t am  izraudzī t  un kā viņš  pat iks  Inē — t ag ad  nu 
viņa iemācīsies jā t  — , un kaut  varētu  v iņam dabūt skais tas z i rg 
lietas, un kāds  viņš piedzims — foss vai  dārks  . . .

Galeri jā sēž mamma.  Es  pieeju viņai klāt,  redzu,  ka viņa ir 
bēdīga,  ka kuru kat ru  brīdi bēdas viņai sāks  lī{ no acīm, un, lai 
viņu uzjaut r inātu ,  saku:

— Māmiņ,  drīz piedzims kumeļš! T aga d  jau  ir maijs,  un 
dārkā  ķēve nejūtas  diez cik labi.

— Ak ta? Cik jauki! — saka mam ma un smaida.
Es  pieglaužos viņai k lāt  un  noskūpstu  viņu tā, kā es mēdzu 

skūpstīt ,  — cieši, cieši.
Bet tēvocis r a u g ās  uz mamona  zariem — tie ir augstu ,  augstu: 

un vienos ziedos — un saka:
— Gan jūs  redzēsit,  kādi mamoni man būs augustā! Lielākus 

un sa ldākus  jūs  vēl nebūsi t  ne redzējuši ,  ne nogaršojuši .
Kad es dzirdu šos vārdus,  man šķiet — es dzirdu nevis tēvoci,, 

bet vectēvu. Un, tā kā m anas  bēdas vēl ir pavisam ja unas  un 
nav pas lēpušās  man sirdī, tās  man līst laukā pa acīm.

M am m a to ievēro, mīļi nos lauka ar pirkstiem man asa ra s  un 
saka:

— Iedomāj ies vien, ko Inē teiks augustā ,  kad ieraudzīs šos  
mamonus!



A. HELMANIS, 
Surinamas rakstnieks

S K O R P I O N I

Kāda zema balss  nopras īja:  — Vai visi gatavi? — 
Vīrieši steidzīgi saspiedās  ap paseklu,  gredzenveidīgu grāvi.  Tie, 
kas  bija priekšā, notupās .  Rokās  viņi turē ja  c il indriskas  formas 
kārbiņas  no banānkoka serdes vai bambusa  un apgā jā s  ar  tām 
tik piesardzīgi,  it kā kuru kat ru  brīdi tās  varētu  sprāgt.

— Senjori! — svinīgi pavēstī ja  tā pati  zemā balss,  kas, sprie
žot pēc visa, piederēja g a id ām ās  izrādes  vadī tā jam.  — Sākam! 
Es  pielaižu uguni!

Viņš uzrāva  sērkociņu un iemeta to gredzenveidīgajā  grāvī,  
kas  bija pildīts a r  kādu degošu šķidrumu.  Uzšāvās  l iesmas,  iz
p la t īdamas visapkār t  neiz turamu svelmi. P a g ā j a  dažas  seku n
des — un l iesmojošais aplis noslēdzās.  Zemē notupušies  vīrieši 
a tkāpās.  Taču viņi vēl nebija paguvuši  iekārtoties j au n ā  vietā, 
kad ceremoni jmeistars  svinīgi paziņoja:

— Izlaidiet  čempionus!
Zemē notupušies  vīrieši zibenīgi  noņēma vāciņus,  kas cieši 

nos lēdza ci l indriskās  kārbiņas ,  un  īsiem, spēcīgiem sitieniem iz
kra t ī ja to sa turu  ugun īgā  apļa vidū. Viņu kustības  bija s t r au ja s  
un tai pašā laikā piesardzīgas .  Viņi turēja kārbiņas  pirkstu galos,  
s izdami  pa pamatn i  ar  labās  rokas  delnu. Sta rp  citu, tas,  kas 
izbira laukumiņa vidū, p i lnām at t a isnoja  viņu piesardzību.

Kārbiņās  a t ra dās  skorpioni.
P av i sam  to bija kādi divdesmit:  lieli un mazi,  koši sarkani  

un ogles melni,  raibi  un  spalvaini  — cits par  citu pretīgāki.  Lies
mas  neļāva viņiem at s t ā t  laukumiņu,  un viņi r iņķoja pa apli, 
uzgrūzdamies  cits c i tam virsū, v ilkdami  aiz sevis čokurā savi lku
šos^ rum pjus  un piepal īdzēdami  sev ar  spīlēm, kas  rēgojās  uz 
v isām pusēm.

Un tad  sākās tas,  kādēļ cilvēki bija šurp sanākuši .
— Lieku tos tonu1 uz rudo sīkuli! — iesaucās  viens no skat ī 

tājiem. Puspeso,  protams,  nav nekāda lielā nauda,  tomēr tā bija 
veselas dienas  peļņa.

1 T ostons — m onēta puspeso vērtībā.



— Lieku toslonu uz melno resnuli ,  ko izlaida Anastasio! — 
blakus  a tsaucās  cita balss.

Kāds jūsmoja:
— Paskat iet ies  uz šito raibaļu! ī s t a  senjora . . .  Nudien,  kā 

donja  Blanka,  kad viņa dusmojas .
Skat ītāji ,  kuriem droši vien bija z iņāma donjas  Blankas  uz 

vedība,  smīnēja.
Man blakus  s tāvošais  Kandelario  skaļi noskaldī ja:
— Peso uz spalvaino ar īso kāju!
Viens no zemē tupošiem vīriešiem izbrīnījies paskat ī jās  no 

ap a kšas  uz augšu:  «Tik augs ta  likme pašā  spēles sākumā!» Taču 
no komentār iem viņš a t turējās .

Ko gaidī ja  klātesošie? Ka skorpioni metīsies cits c i tam virsū? 
Ka neciešamā svelme liks dažiem mesties pār i  u g u n īg a jam  a p 
lim? Taču kukaiņi joprojām s tumdī jās  pa laukumiņu,  neizrādī 
dami  cits ci tam gluži nekādu uzmanību un uzskatīdami par  labāku 
izvairīties c i tam no cita nekā mest ies kaimiņam virsū. Tikmēr tika 
no sauk tas  aizvien j au n a s  un j au n as  likmes: no desmit sentavo 
un r eā la1 līdz peso, kuru  bija nosaucis  Kandelar io jau  pašā 
sākumā,  uzkur inādam s kaisl ības.  Taču es joprojām nevarē ju  a p 
tvert ,  par  ko tiek s lēgtas  derības.  Acīmredzot  priekšā s tāvēja 
c īn iņš uz dzīvību vai nāvi.  Ka tram skorpionam t ievās un kust ī 
gās  astes galā bija nāvējošs ierocis, a r  kuru viņš varēja  cirst 
pa  labi un kreisi. Viņi visi a tgād inā ja  kaut  kādus  briesmonīgus

1 Reāls — m onēta 25 sentavo vērtībā.



aizvēs turiskus  tankus  miniatūrā,  kuri — tiklīdz spēle viņiem būs- 
ap n ik u s i— drāzīsies uz priekšu, neskatīdamies pēc ceja un sēdami  
visapkār t  nāvi  ar šķembu lādiņiem. Tā vismaz skorpionu karš  
tika spēlēts Eiropā, un tas, kas notika šeit, šķita tikpat pretīgs 
un t ikpat  bezjēdzīgs.

Bet es alojos.  Neviens nemēģināja  uzkūdī t skorpionus  citu 
ci tam vai iedvesmot viņus, kā tas notiek gaiļu cīņās. Seit pacie
tīgi gaidī ja — gaidī ja kaut  ko nedzirdētu un neticamu. P la n d o 
šās  l iesmas dar īja izrādi dēmonisku un baisu — gluži kā ra gan u  
saba ta  pusnakti .

Visu šo laiku neviens neteica ne vārda,  izņemot visnepiecie
šamāko,  kas att iecās uz likmēm. Pēkšņi skat ī tāju r indas  paršalca 
čuksti: — A-ā-ā . . . lūk . . .  lūk . . . — IJn es ieraudzīju,  ka viens 
no skorpioniem — raibais,  tas  pats,  kas tika sal īdzināts  ar  donju 
Blanku,  — izslēja virs sevis lokano asti,  uzmanīgi sa taus t ī ja  
vietu starp hil īna plāksnī tēm un pēc tam spēji un nenovēršami  
izdar īja cirtienu. Viņa t ievās kājiņas  savilkās  čokurā,  spīles no
raus t ī jās  un sas t inga.  Skorpions bija beigts.

Skatī tā ju  pūli pāršalca tada kā atvieglojuma,  tāda  kā l īdz jū
t ības  nopūta.  Kandelario k lusēdams pasniedza peso spēles vadī 
tājam,  v iņam sekoja pārējie zaudētāj i .  Laimīgais,  kas bija licis 
tos tonu uz raibo skorpionu, saņēma divreiz vairāk — jauno,  mir 
dzošo Kandelar io  monētu.  Vēl vienu tostonu saņēma skorpiona 
īpašnieks.

Tūlīt pēc vienkāršo rēķinu nokār tošanas  sākās otra likmju 
izsaukšanas  tūre.  Nedrīkstēja kavēties ne minūti:  zeme u g u n s  
apņemta jā  apli bija tik ļoti sakarsus i ,  ka daži skorpioni jau sāka 
zaudēt  kus tības  spējas.

Tikai t ag ad  līdz galam aptvēru ‘notiekošā jēgu.
Tā bija pašnāvību spēle, un l ikmes tika l iktas uz pa šnāvnie

kiem. Skorpioni nez kādēļ uzskatī ja par labāku vērst  savu n āvē 
jošo ieroci paši pret sevi neka iet bojā ugunī  — es nevaru a t ras t  
precīzāku vārdu — ā rp rā tam  l īdzīgajā stāvoklī vai atbrīvot no 
mokām savus  cil tsbrāļus,  ko droši vien liedza dziļi iesakņojies 
sabiedr iskais instinkts.

Sai zemes malā,  kur cilvēks, kā sacīt,  vēl nav izrāvies no 
apkār tē jas  dabas  st ihijas,  kur skorpioni,  šie indīgie briesmoņi ,  
vienmēr bijuši viņa nāvīgākie ienaidnieki, indiāņi,  apbr īnojama 
spēles inst inkta vadīti ,  pratuši  izmantot  skorpionus savām izprie
cām. Turklāt  viņi piešķīruši tam visam lietišķību, gūdami  no t ā  
praktisku labumu,  un tai pašā laikā pārvēr tuš i  šo izradi par svi 
nīgu at riebības ceremoniju,  publisku eksekūciju,  ceremoniālu,  kura 
sākumi slēpjas  kaut  kur migla inā  as t roloģiskās  simbolikas tālē. 
Lai būtu kā būdams,  uzbudinājumu,  kāds  pārņēma man apkā r t



s tāvošos  skat ītājus ,  nevarēja izskaidrot  tikai ar  azartu.  S tarp  
crtu, kas att iecas uz Kandelario,  viņš a t ra dās  vienīgi azar ta  varā.  
Atkal paspēlēj is  peso, viņš, spī tības pārņemts ,  lika divkāršu 
likmi uz mazo, sarkano bestiju,  kas droši vien bija tuvā radn ie
cībā ar  eksemplāru,  kuru Teobaldo noķēra manā  istabā un s a 
spieda uz grīdas.  T a g a d  es sapra tu ,  ko viņš domāja,  sacīdams,  
ka būtu varēj is  nopelnīt  par  šo kukaini veselu peso.

Tikmēr skorpioni cits pēc cita izs tājās  no spēles. P a r  trešo 
pašnāvnieku kļuva mazais,  sarkana is  skorpions,  kuru bija izrau
dzījies Kandelario.  Ar t riumfālu pašcieņu Kandelar io  iebāza k a 
batā če trus  peso un tūdaļ,  apspriedies ar  kādu no skat ī tā ju  pūļa, 
lika j aunu likmi uz tumšām  spalvām klātu skorpionu, kuru visi 
dēvēja par  madre alacran, skorpionu māti,  kas, s tarp  citu, it ne
maz neliecināja par s impāt i jām pret šo kārtējo pašnāvības  k a n 
didātu.

Es  vēl aizvien nevarēju apras t  ar notiekošo. Ja  jums gadā s  
noķert  ķirzaku,  viņa — cik apbr īnojama spēja! — tūlīt atstāj  
jūsu rokās  asti vai kādu citu ķermeņa daļu, lai tikai saglabātu  
savu dzīvību. Viņa vārda  burtiskā nozīmē a trauj  daļu no sevis — 
fizioloģisks brīnums,  kura nozīmi nevaram pienācīgi novērtēt.  
Glābdama  savu dzīvību, ķirzaka izmanto galējos  līdzekļus. P l a 
kanie tārpi,  i lgāku laiku palikuši bez barības,  spēj sarukt līdz 
mazuļu apmēriem,  ne vien sag lab ādami  dzīvotspēju,  bet arī  kļū
dami  it kā jaunāki .  Dažus  rāpuļus  var  pārgr iezt  uz pusēm, uz 
če trām daļām,  beigu beigās  sac irst  sīkos gabalos  — un kat ra 
■daļiņa pēc tam izaug par  pilnīgi dzīvotspējīgu eksemplāru.  Un 
tie nav vienpatņi.  T ādas  pašas  spējas piemīt pat  pa ras ta jām  ūdens 
sa l am andrām .  Šķiet, ka dzīvība šais «zemākajās» izpausmēs g a 
tava uz jebkādām viltībām, lai tikai sag labātu  pati  sevi. Visi 
instinkti,  visi organisma resursi  šeit kalpo dzīvībai, nevis nāvei. 
Un vienīgi mēs, cilvēki, ac īmredzot  esam zaudējuš i daļu no šīm 
tik ļoti vēr t īga jām spējām — 110 šīs nepā rv a ram ās  mī les tības  
pret  dzīvi. Mēs esam kļuvuši līdzīgi skorpioniem. Bailes no sāpēm, 
c iešanām un neta isnības  var pārņemt  mūs tik lielā mērā,  ka 
mēs esam spējīgi  pavērs t  paši pret sevi visbriesmīgākos  ieročus 
un metamies  individuālas  vai masu pašnāvības  atvarā.

Jā,  cilvēki patiesi dažkār t  ir līdzīgi skorpioniem.



R. I. S. ĀRONSS, 
Jamaikas rakstnieks

D Ā M A

— Dāma.  — Viņa apgalvoja ,  ka viņu tā  saucot.  
Dāma — un nekā citādi. Klāra H arm svor t a  un viņas  vīrs lūkojās  
uz nožēlojamo s lapjo sk randu gubiņu,  kas  pēkšņi bija u z r ad u 
sies viņu verandā.  Kad viņi jautā ja ,  kā sauc šo nezināmo būtni  
un  ko tā vēlas,  atbilde bija viena un tā pati :  — Dāma.

— Dāma? — Klāra  atkār toja,  noliekusies pār  mei teni  un  mē
ģ in ād am a  to piecelt. — Tādi vārdi  nevienam netiek doti. Tev droši 
vien ir cits vārds.  Pasak i  mums beidzot — kas  tu t ād a  esi un  
kas tev vajadzīgs?

Neko neatbildējusi ,  mei tenī te sāka raudā t  un ierāvās  ver an das  
t um šā ka jā  kaktā.

Klāra iztaisnojās  un bezpal īdzīgi  paska t ī jās  uz viru.
— Baidos,  ka es nevarēšu neko panākt,  Džim, — viņa sacīja.

— Pamēģini  tu.
Džims Harmsvor ts ,  izņēmis no mutes  pīpi, kritiski pa lūkojās  

uz meiteni.  Atšķirībā no sievas, kas bija uzaugusi  pilsētā,  bērnību 
viņš bija pavadī j i s  uz laukiem, kālab gluži labi pazina  vienkāršo 
t autu  un tās  ieražas.

— Tavā vietā, — viņš sacīja pēc brīt iņa,  — vār da  dēļ es neuz 
t rauktos .  Visticamāk,  ka viņu patiesi tā sauc. Tāda kā iesauka. 
Varu derēt, ka viņai ir māsa,  kuru godā par  Princes i vai kaut  kā 
tamlīdzīgi.

— Var  jau būt. Kas man tur? — misis H arm svo r t a  p a r a u s 
tīja plecus. — Bet ko lai mēs iesākam ar viņu?

Laukā bija s lapjdraņķis .  P ievakarē  uznāca  l ietusgāzma,  un 
l īņāja vēl aizvien. Melna tumsa  ieskāva māju  no visām pusēm. 
Lapotnē skaļi  pakšķināja  koku vardes.

Mis ters  Harm svor ts  paraus t ī j a  plecus.
— Jā,  smags  gadī jums,  — viņš piekrita. Pēc tam,  pēkšņi a t 

tapies,  p iemet ināja:  — Vispi rms viņa jāpaēdina.  Nabadzī te droši 
vien izsalkusi.  Gan redzēsi,  pēc t am  viņa sāks  runāt .

Divatā viņi piecēla meiteni,  nos tādī ja  viņu uz kā jām  un ieveda 
pa spodru parketu plašā ēdamis tabā .  Kamēr  misis Ha rm svor ta  
lika ga ldā  maizi,  sieru, aukstu  gaļu  un karstu  kakao, mei tene



saravusies  bikli sēdēja uz sarkankoka krēsla mal iņas .  T a g a d  
saimniekiem bija iespēja kār tīgi  apskat ī t  savu nakts viešņu.

Viņa bija melna  kā ogle. Droši  vien ne vairāk kā deviņus  
desmit g ad u s  veca. Piet ika uzmest  skat ienu viņas v ā ja jam  a u g u 
miņam,  lai tūdaļ  kļūtu skaidrs:  meitenq cieš badu. Uz tievajām,, 
g a r a j ā m  kājām,  kas bija sakrus totas  zem krēsla,  varēja  redzēt  
zi lumus un s ā r ta s  švīkas.  As ar ām  noplūdušo sejiņu aps taroja  
nedabiski  lielas acis, kas vēr ta seju neparas t i  nopietnu un krietni 
vecāku. M u g u rā  viņai bija kaut kas neaprakstām s:  kleita bija vai  
nu par ta is ī ta  no lielākas, apgr iežot to īsāku,  vai  arī  no mazākas ,  
piešujot tai kaut  kādas  lupatas .  Cepures  v ispār  nebija.

Labu brīdi  meitene k lusēdama kāri  ēda.
— Vai gribi  vēl? — misis H arm svor t a  vaicāja,  kad viešņa n e 

sakošļā tu  nori ja pēdējo maizes kumosu un sāka t ramīg i  skat ī t ies  
apkārt .

— Nē, mem, — mei tene atbi ldēja raudu l īgā  balsī.
— Vai tu  patiesi jūt ies paēdusi?
— Jā ,  mem.
U n  atkal  v iņas  acīs sar iesās  asaras .  Protams ,  viņa atkal  sāks  

r a u d ā t  viena neuzman īga  vā rda  dēļ. Misis  H arm svor t a  pār l iecās  
par  galdu un mier inādama noglās t ī ja  meitenei galvu.

— Nebaidies taču,  — viņa sacīja.  — Seit tev neviens  pāri  
nedarīs.  T ag a d  tu pas tās t īs i  mums visu, vai ne? Kas  tu esi? Kā 
nokļuvi uz ielas tik bēdīgā  izskatā?



Sākumā meitene, šķiet, nemaz netais ī jās  atbildēt.  Plati  ieples
tām acīm viņa uzlūkoja brīžam vienu, brīžam otru,  it kā aps vē r
dama,  pie kura meklēt aizstāvību.  Līdz beidzot sāka šņukstēdama 
stāstī t .

Dāma esot vecākā no piecu bērnu pulciņa. M az ākaj am  neesot 
ne gadiņa.  Viņas  pienākums uzraudzī t,  lai nekas nea tgadī tos  ar 
sīkajiem, kamēr mātes  nav mājās .  Māte s t rādā jot  par  apteksni 
kādā mājā.  Bieži v iņa a tstā jot  bērnus  bez ēdiena — un tiem jā iz 
tiekot neēdušiem līdz mātes  pārnākšanai .

Tovakar  mate kavējusies i lgāk nekā paras ti  un bērni raudājuš i  
aiz izsalkuma.  Mei tene atvērusi  lādīti,  kur, kā viņa zināja,  māte 
g l abā ja  dažas  sudraba monētas,  un paņēmusi trīs pensus,  lai 
nopirktu maizi. Pa ceļam uz veikalu viņa nelaimīgā kār tā naudu 
pazaudējusi  un tā ar ī  nav at radusi .  Māte nav ticējusi nevienam 
viņas  vārdam.  Nauda nozagta!  Dusmās viņa nosaukusi meiteni 
par  zagli,  nos lānī jus i  un paziņojusi ,  ka negr ibot  viņu ne acu galā 
redzēt,  padzinusi izsalkušu uz ielas. Nezinādama,  kurp iet, mei
tene klīdusi pa ciematu,  bet, kad sācis gāzt  lielus, patvērus ies ve
randā.

— Kur lai tag ad  palieku, pati nezinu, — meitene žēli sacīja,  
vērdamās  abos aizstāvjos.

Misis Harm svor ta  paaic ināja viņu pie sevis un maigi  apskāva.
— Nedomā par  to. Dāma,  — viņa sacīja.  — Mēs netaisāmies  

dzīt  tevi prom. Pārnakšņosi  pie mums,  bet no rīta padomāsim,  
ko darīt .  Varbūt a tradīs im tavu māti. Norunāts?

— Lai dievs jūs svētī! — meitene nopietni pateica kā cilvēks, 
kas savos  desmit  gados  paguvis  izbaudīt dzīves sūrumu.

Garš īgais  ēdiens un miegs nāca viņai par labu. No rīta Dāma 
izskat ījās  daudz spirgtāka.  Tiesa, y iņas  vaigi joprojām bija iekri
tuši  un seja izskat ījās sl imīga,  taču nebija tik bezcerīgi skumja 
kā naktī.  Varēja viegli iedomāties,  kā meitene atplauks , ja viņu 
aprūpēs  un kārtīgi  ēdinās.  Misis Ha rmsvor t a  ievēroja, ka mei
tene turklāt  ir visai  a t tapīga.  Un tad  viņa sāka apsvēr t  jau sen 
iecerētu plānu.  P lā ns  bija šāds.

Kopš Klāras  vīrs bija nopircis laukos māju  un viņi tajā a p 
metuš ies ,  viņa sapņoja pieņemt meitenīti,  kura,  saņemdama p a 
jumti  un ēdienu, palīdzētu viņai saimniecībā.  Tādas  mei tenes p a 
rast i  sauc par  audžumei tām.  Tiesa, līdz šim neviena viņai nebija 
iepatikusies.  Un te pēkšņi, gluži kā dieva sūtīta,  uz radās  Dāma . ..  
Tiesa,  Klāra sap ra ta ,  ka neko nevar  izlemt, iekāms nav runāts  
ar  mei tenes māti.  Viņa nemaz nejutās  pārs te ig ta,  kad no rīta 
ieradās šī lēdija.

— Labrīt ,  misis Harmsvor t!  — viņa sasveicinājās  un iesāka 
bez aplinkiem: — Uzdr īkstos  j au tā t  — Dāma pie jums?



Dažas  sekundes misis Ha rmsvor t a  vi lcinājās  ar atbildi. Viņa- 
pētīja nepazīstamo.  Viņas  priekšā s tāvēja  drūma izskata sieviete 
basām kājām,  netīra rupja auduma kleitā, nosmulētā salmu ce
purē. Droši vien viņai nebija vai rāk par  divdesmit pieciem div
desmit sešiem gadiem.  Taču viņas  sejā un augum ā nebija ne 
miņas  no svaiguma,  kāds  paras ti  piemīt šā vecuma sievietēm.. 
Viņa ir l īdzīga dzīvniekam — tas  bija pirmais,  kas ienāca prā tā  
misis Harmsvor ta i ,  vērojot sievieti, kura bez kau trē šanās  blenza 
v isapkār t ,  it kā cerēdama ieraudzīt  meitenes galvu vai kājas  
rēgojamies  no kādas  tīnes,  kur viņa pas lēpta no mies īgās  mātes.

— Ju m s  taisnība,  Dāma ir šeit, — misis Ha rmsvor t a  vēsi 
atbildēja.  — Jūs  domājat ,  ka es viņu slēpju?

Sieviete sapra ta ,  ka viņas nolūki atklāti.  Viņas  uzspēlētā 
drosme tūdaļ  noplaka.  Tagad  viņa neveikli m īņājās  no vienas 
kājas  uz otru.

— Ko jūs, man nenāk ne prā tā ,  ka jūs  varētu  viņu slēpt, 
mem! — sieviete steidzīgi skaidroja.  — Vakarvakarā  viņa a iz
bēga. Un šodien, uzdrīks tos sacīt, viņa ir šeit. Tas  arī  viss.

— Kāpēc viņa aizbēga? — misis Ha rmsvor ta  nepielūdzami  
pra tināja.  Viņa lika lietā visus līdzekļus,  lai sasniegtu mērķi.

— Bērni t ag ad  ir nekaunīgi  un zaglīgi .  Lūk, ko es jums s a 
cīšu, misis, — sekoja izteiksmīga atbilde. — Tiklīdz jūs  p ā r m ā 
cāt viņus,  kā pieklājas,  tūdaļ paziņo: jums nav tiesību!

— Pat iesi  tas  bija pāri  mēram.  J u m s  droši vien pašai  kauns, ,  
ka jūs  viņu tā noslānī jāt .  Na baga bērns  viss vienās  švīkās. L a 
bāk iztikt pavisam bez bērniem, ja nav prasmes ar  viņiem a p 
ieties.

— Kad sieviete tik nabadzīga  kā es, misis, un viņai bars 
bērnu — vai, cik grūt i  tad  ir! — māte  negaidī ti  lēnprā tīgi  a tbi l 
dēja.

— Tādā gadī jumā — kāpēc nea t r adā t  kādu,  kas paņemtu n o 
jums bērnus un rūpētos  par viņiem?

Sieviete apmulsus i  nodūra  galvu,  tad pēkšņi pacēla to un 
paska t ī jās  uz misis Harmsvor tu :

— Paklausiet ies  — vai tik jūs neesat  nolūkojusi  manu Dāmu?
Viņas  lūpas savilkās  nekaunīgā  smaidā.  Viņa gaidī ja atbildi

uz savu jautā jumu.  Misis Harmsvor ta  vērīgi  paska t ī j ās  uz viņu, 
gr ibēdama pārliecināties,  vai sieviete runā  nopietni,  un ātri p a 
māja  ar  galvu.

— Jā ,  es viņu ņemu.
Tā Dāma sāka dzīvot pie v i ņ i e m . . .
Aizritēja mēneši.  Pa  visu šo laiku misis Harmsvor ta i  ne reizes 

nebija jānožēlo,  ka viņa pieņēmusi meiteni. Naska,  saviem gadiem 
neparas t i  sap rā t īga  — Dāma drīz kļuva nea izs tā j ama palīdze



m ā j a s  darbos.  Viņa iemācījās  šūt, apkalpot pie galda  un darīt  
vēl ci tus darbus . Viņai viegli padevās  arī  las īšana  un raks t ī 
šana .  Labi apģērbt a  un sāt īgi  paēdusi,  mei tene vai rs  nebija 
l īdzīga vār gaja i  un izkal tušajai  Dāmai,  ko Harmsvor t i  bija u z g ā 
juši  savā  ve rand ā pi rms dažiem mēnešiem. Sej iņa viņai  bija kļu
vusi apaļa,  un  viņa atkal  izskat ījās  pēc bērna.

Taču savā pārticībā meitene neaizmirsa  māti,  j aunākā s  m ās as  
un brāļus.  Viņu varētu pilnīgi sapras t ,  ja viņa vispār pār t rauktu  
sakarus  ar  savu miesīgo māti.  Bet viss bija citādi. Dāma bieži 
lū dza  a t ļauju  apciemot  savējos  un reizēm vakaros  slepeni a iz
skrēja pie viņiem, a iznesdama neapēs tās  vakar iņas.

Laiks ritēja.  Tuvojās  ikgadējie svētki svētdienas  skolā. Misis 
Harm svo r t a  apsol īja meitenei,  ka viņa uz svētkiem dabūs  kurpes 
un jaunu kleitu, ja mācīsies un uzvedīsies t ikpat  labi kā līdz šim. 
Dāma,  kas  vēl nekad nebija valkājus i  kurpes,  uzņēma šo vēsti  
■ar sa jūsmu.  Kļūt par kurpju īpašnieci  bija v iņas  sapnis.  Reizes 
desmit dienā viņa aplūkoja savas  kājas,  pēc tam, piespiedusi roci
ņas  pie krūtīm, lēkāja aiz prieka pārpilnības.

Paras t i  r imtā un klusā Dāma tādos  brīžos kļuva dzīvīga un 
runīga.  Viņa apzvērēja,  ka nekad nea ts t ās  savu labo saimnieci.  
Viņa palikšot kopā ar saimnieci arī  tad,  kad izaugšot  liela, liela — 
meitene plati  ieplēta rokas,  lai parādī tu,  cik liela viņa būs. Misis 
H arm svor t a  kļūšot veca — un viņa.  Dāma,  rūpēšoties par  savu 
labdari .  Un vēl daudz citu bērnišķīgu nieku viņa sar unāj a  misis 
Harmsvor ta i .

Kādu vakaru  misis Harm svor ta  ievēroja, ka, atgriezus ies  no 
mātes,  Dāma ir neparast i  domīga un grūts i rdīga.  Uz jaut ā jumu,  
kas  noticis, Dāma atbi ldēja spalgā  diskantā:

— Viss kārtībā,  mem!
— Tu esi par  to droša,  Dāma?  — misis H arm svor ta  jautā ja ,  

p iekļaudama sev meiteni un mīļi paceldama viņas  zodiņu. — Var- 
ibūt viņa s t ros tēja un sita tevi, ko?

Tādas  kā sāpes  uz brīdi atplaiksnī ja bērna sejā.
— Nē, mem.
— Tad kas gan noticis?
Mei tene a tbrīvojās  no saimnieces  rokām.
— Nekas,  mem.
Reiz vaka rā  misis Ha rm svor ta  šķitās dzi rdam sievietes balsi 

pie sē tas  vār tiņiem.  Dāma nupat  kā bija atgriezus ies  no savas  
par as tā s  «žēls irdības  misijas»,  un māte,  kā redzams,  bija a t n ā 
kusi kopā ar  viņu. Misis  Ha rm svor ta  netais ī jās noklausīties,  taču  
līdz viņai pēkšņi nonāca apraut i  vārdi.  Māte,  šķiet, pūlējās  mei
teni  iebiedēt. Misis  H arm svo r t a  ieklausījās.  T ag a d  viņai kļuva 
skaidrs ,  kāpēc D āma  pēdējo reizi bija atgriezus ies  no savējiem



t ik noraizējusies.  Sieviete pūlējās  p ierunāt  meiteni nozagt  kafiju, 
kas  žāvējās  uz metāla restēm, un a tnes t  to viņai. Lai tikai Dāma 
mēģinot  nepaklausī t  — dabūšot  kār t īgu  kāvienu. Un  vēl māte  
pasūdzēšot ies misis Harmsvor ta i ,  ka mei tene jau  sen zogot un 
pārdodot  saimnieces kafiju.

— Viņa noticēs man.  Kura māte  tad ap run ātu  pati  savu 
bērnu? — viņa viltīgi sacīja.

Misis H arm svor la  klusītēm a tg ā ja  no loga. Neviens viņu n e 
pamanī ja.  Ir nu gan briesmone! Misis  I l ar msvo r ta  dzī rās jau 
pasauk t  meiteni,  pateikt  viņai,  ka visu dzirdējusi  un uzskatot ,  
ka pēc visa tā Dāmai  vairs  nevarot  būt  nekā kopīga ar  savu ne 
gan to  māti,  taču pēkšņi prā tā  ienākusi  doma viņu a t turē ja :  viņai 
gr ibējās  pārbaudī t ,  vai mei tene nepaklausies  šai sīkajai  šantāžai .  
Kas uzvarēs  viņas sirdī  — bērna pieķeršanās  mātei  vai g o d a 
prā ts  un pateicības jūtas.

Reizēm misis Harm svo r t a  pamanī ja ,  ka meitene slepus viņu 
novēro. Un tad viņa domāja,  cik nepateicīgi  var  būt  bērni.  P a t  
savi bērni,  nemaz jau nerunājo t  par  klaidonīti ,  kas paņemta  no 
ielas.

Taču tūdaļ  viņai kļuva kauns  par savām aizdomām. Dā ma nav 
tāda.  Nav  iespējams pat  iedomāties,  ka viņa varētu  būt  sam ai t ā ta  
un nepateicīga.

Kādu vakaru  pi rms ilgi gaidītaj iem svētkiem misis H a r m s 
vorta sēdēja savā  istabā un raks tī ja vēstuli .  Pēkšņi  viņa sak lau 
sīja sētas  pusē kādu klusi saucam:

— Dāma! Dāma!
Dāma tobrīd spēlējās  ēda mis tabā  ar  kaķēnu.  Acīmredzot  ari 

viņa saklaus ī ja  saucienu,  jo kņada blakusistabā  aprāvās.
Un atkal  a tskanēja  kluss sauciens:
— Dāma! Dāma!
Mei tene pameta  kaķēnu un izgāja laukā.  Aizklājusi  lampu,  mi

sis Ha rm svor ta  klusītēm uz pi rkstgal iem piegāja pie loga un 
ieklausījās.  Sieviete bija tur.  Smagi  elpodama,  viņa čukstus j a u 
tāja,  vai  mei tene nozagusi  kafiju.

Klusi, bet  apbr īnojami  noteikti  D ām a  atbildēja,  ka nav no
zagusi un  neta i sā s  to darīt.

— Ko?! — sieviete dusmās  a tkāpās  atpakaļ.  — Nemaz neta i 
sies? Ko tas  nozīmē? Ko tu iedomājies?

Dāma klusēja.
Bezspēcīga n iknuma pārņemta ,  sieviete sa tvēra  meiteni aiz 

kleitas apkakles un sāka negant i  purināt .
— Es tevi pārmācīšu! — viņa šņāca,  pa la izdam a meiteni vaļā.  

Mei tene a ts i tās  pret  dzelzs vār t iņiem un klusi iekliedzās aiz s ā 
pēm.
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Pēc tam mate  a izgāja  l ādēdamās un draudēdama.
Misis Harm svor ta  redzēja,  ka Dāma pāri  pag a lm a m  atg r iežas  

mājā.  Viņa dzirdēja,  kā meitene aizver ēdamis tabas  durvis un 
ieiet istabelē gai teņa  galā,  kur viņa gulēja.  Misis  Harm svo r ta i  
likās, ka mei tene neparas t i  ilgi pošas  uz gulēšanu,  taču viņa n e 
pievērsa tam uzmanību.

Svētku rits — to pašu svētku, kurus  Dāma gaidī ja i lgus mē
nešus,  — bija dzidrs un saulains .  Bet no mei tenes nebija ne mi
ņas. Viņas i stabeles durvis bija līdz galam vaļā.  Uz gu l tas  kau 
dzītē bija sak rau tas  visas  mantas ,  kuras  misis Ha rm svor ta  bija 
meitenei dāvinājus i:  grifele, zīmulis,  gr āmatas ,  cepurītes,  kleitas 
un j au n ās  kurpes. Bet pati Dāma bija pazudusi.

Tikai pamaz ām  Klāra Harm svor ta  aptvēra,  kas  īsti noticis. 
Dāma pati bija izdomājus i veidu, kā tikt ga lā  ar  māti  un  a t r i 
s ināt  visus jau tā jumus .  Viņa uzskatī ja par  labāku aizbēgt  nekā 
kļūt par  zagli  savas  saimnieces un labdares namā.

Klāra Ha rmsvor t a  sapra ta ,  ka nekad vai rs  neredzēs Dāmu,  
un tādi kā šņuksti  a izžņaudza viņai  kaklu.



ES T ER E  RAN DRIAMAMUNDZI ,  
M adagaskaras rakstniece

K A N K A F U T R A  U N  B R I L J A N T A  
Ū D E N S  LĀSE

Jau  daudzas ,  daudzas  dienas saule tā dedzināja 
zemi, ka viss dzīvais uz tās  g au žām  cieta no kar s tuma un s a u 
suma.  Kad tad beidzot atl idos uz mūsu dzimteni ilgi gaidī tā 
Kankafut ra?  Ar ša putna ierašanos,  ar  tā p i rmajām dziesmām 
pār  zemi nolaižas vēsums.  Siltie lieti a tsvaidzina  zemi. Un tveices 
izmocītie augi  beidzot var  tiku t ikām atdzert ies dziedinošo v a l 
gmi.

— Kankafut ra i  jau sen bija jāat lido,  — sacīja Mira brālim.
— Cik ilgi viņas  nav! Bet ja nu ar  viņu kaut  kas noticis? V a r
būt sasl imusi? Vai ar ī  nozaudējus i  ce|u uz mums? Vai varbūt 
ir atl idojusi ,  bet apmetus ies kaut kur citur?

— Paskat īsimies ,  vai tik viņa nav apmetus ies ielejā! Varbūt 
Kankafut ra  nav gribējusi  laisties pie mums kalnos? — prātoja  
Mara.

Brāl is  un māsa  saķē rās  rokās  un metās  skriešus pa kalnu 
taku,  kas, fantastiski  izlocīdamās,  veda lejup ielejā.

Bet kas tad  tas? Kas noticis ar  skais ta j ām lauku puķēm? Mar- 
morbal tā  lunguza,  sa rkanās  kannas,  violetie sevabes zvaniņi  bija 
nevarīgi  nolaiduši  ga lviņas  svelošajā saulē. Un arī  koku zari 
kar s tumā krakšķēja un lūza.

Jo vai rāk  Mira un Mar a  tuvojās  ielejai, jo gausā k viņi gāja.  
Bērni lika so|us  uz zemes lēnām, piesardzīgi,  uzmanīgi  ielūkoda
mies koku lapotnēs  un krūmos.  Viņi baidī jās  izt raucēt  Kanka- 
futru. J a  nu viņa kaut  kur šeit netālu gu|  sl ima? Un pēkšņi bērni 
ie raudzī |a  citu putnu — Tulihu. Tā tupēja blakus jau  pilnīgi s a 
kal tuša jām sevabēm. Raibais cekuliņš uz Tul ihas galviņas  ari 
bija nokāries uz leju — putns bija zaudēj is  spēkus ka rs tuma dēļ.

— Mīļā Tuliha,  vai tu nezini, kur ir Kankafut ra?  Vai viņa 
nav slima? Vai varbūt  dzīvo t ag ad  citā vietā? Kāpēc tā vēl līdz 
š im nedzied?

— Kankafut ra  pie mums jau  ir at l idojusi ,  — Tul iha atbildēja,
— bet nekādi nevar  sākt dziedāt savas  dziesmas.  Jū s  taču zināt,



lai iztīrītu rīklīti un atbrīvotu balsi,  Kankafut ra i  ka trā ziņā ir 
jāiedzer medus.  Bet Bite nenes un nenes Kankafut ra i  medus  k a n 
niņu.  Tālab viņa ir noskumusi!

— Kā g a n  Bite varēja to aizmirst?! — iesaucās  Mira  un 
Mara .  »

Bērni metās  meklēt rokā Biti, bet  n abaga  Bitī te t ikām bēdīga  
apskāva savus  bērnus  un kopā ar  t iem raudāja .

— Kāpēc jūs  raudat?  — Mira un M ar a  brīnījās.  — Dariniet  
ž iglāk š ū n a s . . .  Kankafut ra  taču gaida  no jums medu. Bez tā 
v iņa nekādi  nespēj atbrīvot  savu balsi! Un t ā t ad  v iņa  neva r  
padot  ziņu lietiem, lai tie drīzāk nol ītu pār  zemi.

— Tā jau  nu t a s  ir! — Bite nopūtās .  — Bet paskatieties uz 
maniem bērniem! Tie mirst  badā! Mēs jau  tik ilgi gaidām,  kad 
puķes atvērs savus  kausiņus! Kā lai te dabū sulu,  lai paga tavotu  
no tās medu? Ak, ziniet, laiki m a i n ā s . . .  Tagad  viss ir ci tādi 
nekā a g r ā k . . .  Paskat iet ies  paši  — puķes mums nedod ne lās ītes  
nektāra.

Mira  un M ara  noliecās pār  puķēm un ieraudzī ja,  ka to galot 
nes  nol iekušās pie zemes un lapas  ir pavisam sacietējušas.

— Ko jūs  darāt? Mostieties! Saule  jau  sen uzlēkusi! Visa bišu 
saime gaidīt  gaida,  kad jūs  atvērsities.  Bi tēm ir jāievāc nektārs ,  
tikai no tā v iņas  var  pagatavot  medu Kankafut ra i .  Bet bez medus  
Kankafut ra  neparko nedziedās,  v iņas  balss  paliks ieslēgta.

— Tā jau  nu tas ir, — puķes atbi ldēja,  — bet mēs  gaidām 
taurenīt i  Apelsīnīti.  Mēs  a tvērs im pumpurus ,  tiklīdz viņš savicinās 
spārniņus  virs mūsu galviņām.

— Bet kur  t ad  t a s  Apelsīnī tis  ir? Kāpēc nel ido šurp? Labi 
žigli jāsameklē ,  — bērni nosprieda un aizskrēja meklēt  tauriņu.

Bet kur tad  to aušu sameklēsi? Kokos viņa nav,  klints pakājē  
ar ī  nav! Bērniem likās, ka, lai kur viņi atskrē ja ,  visur bija m a z 
liet novēlojuši.  Visi sacīja,  ka Apelsīnīt is nupat  bijis tur,  nupat ,  
bet  — aizlidojis! Pasēdēj is  eikal ipta kokā — un aizlidojis! P a 
tērzēj is  ar  ceriņkrūmu — un aizlidojis! Varbū t  tas  nolaidies uz 
apels īnu koka? Ne velti taču viņu saucot  par  Apelsīnīti.

— Vai pie jums nav  taur iņš?  — bērni  pavaicāja  apelsīnu 
kokam.

— Jā ,  viņš ir šeit! Bet taurenī t i s  vai rs  nevar  pal idot  — spār- 
niņi  saņurc ījuš ies  un pārkal tuši ,  — koks atbildēja.

— Taurenī t!  Mīļo taurenī t!  — izsaucās Mira  un Mara  — Kas 
noticis ar  taviem spārniņiem? Kāpēc tie ir tik pārkaltuši? Vai tu 
t ag a d  nevari  uzlidot gaisā?  Ko nu lai dara?  Bez tevis viss būs  
pagalam! Kaut  tu zinātu,  cik ļoti tevi ga ida  puķes! Arī Bite 
gaida! Arī Kankafut ra!  Cik daudz nelaimju var  notikt,  mīļo t a u 
renīt,  tāpēc,  ka tu nevari  palidot! Bez tevis puķes neveras vaļā



un nedod bitēm sulu! Bez puķu sulas  bites nespēj paga tavot  medu! 
Bez medus skaistā Kankafut ra  nesāks  dziedāt! Bez viņas  dzies
mas  nesāks  līt lietus! Viss aizies bojā no tveices un slāpēm!

— Vai, cik karsti! Drausmīgi  karsti! Trūkst  elpas! Man var  
līdzēt vienīgi Bri l janta ūdens  lāse. Papūl iet ies  to at rast ,  — t a u 
renis klusi atbildēja.  — Citādi  es aiziešu bojā!

— Ātrāk! Ātrāk! — bērni nolēma. Bet kur lai viņu meklē? 
Jāp askat ās ,  vai tik tā nes lēpjas Avota ūdenī.

Mira un Mara  devās uz Avotu, gāja ,  gāja,  bet saule visu laiku 
cepina,  visu apsvi lina ar  savu kars tumu,  visu izdedzina.  Bērniem 
liekas, ka aiz no guruma viņiem vai rs  nav spēka ne soli paspert .  
Ak, kā viņi priecājās,  kad nokļuva pie Avota, kurā bija dzidrs 
un mirdzošs ūdens! Viņi padzērās  un nomazgājās .  Avots bija 
lielisks. Katra ūdens  lāsīte mirdzēja un laist ījās  saulē kā bri l
jants,  bet uzminēt,  vai Bri l janta  ūdens  lāse ir šeit, bija grūti .

— Atbildi mums, lūdzu, Avot! Tev ir mi ljoniem ūdens  lāšu! 
Kura no tām ir Br il janta  lāse? Mum s jāsameklē  tieši šī lāse. Vie
nīgi tā var  palīdzēt tau r iņ am izkļūt brīvībā. Tad taur iņš  saplivi- 
nās  spārniņus  virs puķēm —- un tās atvērs pumpurus.  Bites iegūs 
nektāru  un a tsūtīs  medus  kanniņu Kankafut ra i .  Kankafut ra  iz
dzers medu, iztīrīs kakliņu un sāks  dziedāt.  Un Kankafut ras  
dziesmai atsauksies  lietus un padzirdīs  ar  valgmi  zemi, augus ,  
putnus  un dzīvniekus. Drīzāk,  drīzāk j ādabū  rokā Bri l janta  ūdens 
lāse!

Bet Avota ūdens  lāses tikai iesmējās un apš ļāca  Miru un 
Maru.



— Meklējiet to Upē vai Okeānā,  — tās sacīja,  — lāses nes tāv  
uz vietas,  tās  vienmēr ir ceļā.

Bērni iesēdās laivā un sāka braukt.  Bet ne Upē, ne Okeānā 
Br i l janta  ūdens lāses vai rs  nebija.

Mirai  un Maram,  stāvot krastā,  k |uva skumji.  Pēkšņi  ar  lielu 
troksni uzš jācās  Lielais vilnis.

— Pasteidzieties,  pasteidzieties,  — tas šalca,  — mēs, viļņi,  
jums palīdzēsim. Uznesīs im augstu  mākoņos.  Pasteidzieties,  Br i l 
jan ta  ūdens lāse ir tur!

Vilnis satvēra laivu, bērni ta jā ielēca un aizdrāzās.  Laiva 
lidoja tik augstu ,  ka elpa aizrāvās . Kā milzīgas šūpoles viļņi cēla 
Miru  un Maru arvien aug s tāk  un augstāk,  līdz pašiem mākoņiem, 
kamēr  viņi nokļuva uz pūkainā Lielā Mākoņa. Bērni piespiedās 
viens pie ot ra — viņiem taču tomēr bija mazliet  bail. Ap viņiem' 
bija tikai mākoņi  un mākoņi  . . .

Bet tad pēkšņi debess kļuva tumša un iemirdzējās zvaigznes.  
Tās mirgoja nos lēpumainā gaismā.  Bērni cieši lūkojās  šai skais
tajā ainā.

— Mira, paskaties! Tās  nemaz nav zvaigznes,  kas mirdz! — 
Mara  iesaucās.  — Tās  ir kaut kādas  j aunavas  ar gar iem matiem!

— Tiešām! Viņas debesīs dejo! Un matos v iņām mirdz br i l 
janti .

— Kas jūs t ādas  esat? — bērni j au n av ā m  jautā ja .
— Mēs esam ūdens lāses. Tā, kas ir zilā tērpā,  — tā ir S a 

fīrs, bal tajā — Berils, sa rk anajā  — Rubīns,  bet mani  sauc par 
Br il janta  ūdens lāsi.

— Vai, tieši jūs  jau mēs meklējam! Ātrāk, ā t rāk  laidieties 
lejā uz zemi! Tur jūs  visi gaida:  gan  puķes, gan  koki, gan putni,  
gan  bites. Bez jums tie visi iet bojā!

— Nē, nē! Viena es nevaru  nolaist ies zemē. Es  izžūšu, iztvai 
košu ceļā. Sāks  pūst  vēji — tad  mēs visi kopā s teigs imies  zemē.

Bril janta  ūdens  lāse nepaguva  visu izrunāt ,  kad debesis viss 
kļuva citāds.  At joņoja stipri vēji no jū rām un okeāniem. Mākoņi  
kļuva tumši  un drāzās  cits ci tam pretī. Sāka zibeņot, un j a u n a 
vas  — ūdens lāses sāka griezties virpuli.  Lielais Bal tais  M āko
nis sakampa bērnus  un drāzās  ar  viņiem tik ātri,  ka Mira un 
Mara  drīz vien a t ra dās  m ā jās  savās  gultās.

. . . T i k l ī d z  Mira no rīta atvēra acis, viņa izdzirdēja:
— Taun-taun-kaf-o! Taun-taun-kaf-o!
— Mara! Kankafut ra  dzied! — Mira iesaucās  un izlēca no 

gul tas ,  lai uzbukņī tu brāli.
Viņi metās  pie loga un atvēra to plati vaļā.
— Taun-taun-kaf-o! Taun-taun-kaf-o! — dziedāja Kankafut ra .
Cauru nakti  kā ar  spaiņiem gāza  silts lietus.



Ielejas un pļavas  vienā acumirklī  pārklā jās  skais tām puķēm. 
Putni  līksmi dziedāja,  tauriņi  un bites laidelējās no zieda uz 
ziedu. Visa daba atdzīvojās.

— Taun-taun-kaf-o! Taun- taun-kaf-o! — ner imās  Kankafut - 
ra s  dziesma.

Un ikviens zināja,  ka a tnācis  pavasar is  un tam līdzi cerība, 
ka daba būs dāsna  un cilvēki laimīgi!



O lI MPS BEI.l-KENUMS, 
Beninas rakstnieks

AI AO

Paras t i ,  kad Aiao palika m āj ās  viens, tad, g ana  
parota ļā j ies  ar mazo brālīti  Mumunī ,  kuram bija pusotra  gada,  
viņš nezināja  ko sadarī t,  lai nosistu laiku. Reiz, ieraudzī jis  Njeko 
aizmirs to l a sām g rā m atu  ar  bildēm, viņš atšķīra to, apgrieza kā 
j ām  gaisā,  pielika pie acīm un sāka čukstēt:  — Pš  . .  . pš . .  . pš .... 
p š . . .  — a tda r inādam s  skaņas ,  kādas  izrunāja  brāļi  un māsas ,  
kad viņi lasī ja pusbalsī .  Puisēna  skat iens  sl īdēja no r indiņas  uz 
rindiņu,  pārlēca tām pāri, br īžam nolaidās,  brīžam pacēlās.  Aiao 
pāršķī ra  lapas,  reizēm pareizi,  reizēm nepareizi ,  tēlodams,  ka 
lasa.  Viņš gribēja ā t rāk  kļūt l īdzīgs pārēj iem Kilanko bērniem.

Tā viņš noņēmās apmērajn  s tundu.
Kad brāļi  un  m ās as  atgr iezās  no skolas,  Aiao joprojām sēdēja 

pie grāmatas .
Tas viņus  tā uzjaut r ināja ,  ka viņi sāka skaļi  smieties. Vēderu 

turēdami ,  galvu saķerdami ,  kājas  t ir inādami,  viņi ilgi nevarēja 
norimties.  Un smīdināja  viņus  v isvai rāk  nevis tas,  ka Aiao kaut 
ko cītīgi lasīja,  pāršķ i rdams  lapas,  bet tas,  ka viņš turē ja  gr ā ma tu  
otrādi,  gandr īz  piegrūdis  tai degunu.

Tai dienā Mazulis  ilgi raudāja ,  un  visi mājinieki juta v iņam 
līdzi. Brāļ iem un m āsām  pašiem n ā c ā s  viņu mierināt  un lūgt  
v iņam piedošanu:  neviens negribēja nodar ī t  m aza jam  pāri un 
novest  viņu līdz asa rām,  taču, sēdēdams ar  gr ā ma tu  rokās,  viņš  
izskat ījās  tik a izkustinošs un jocīgs,  ka bērni nevarē ja  noturēt ies 
nesmējušies.  Vai t iešām Aiao domā, ka vecākie brāļi  un m āsas  
nemīl savu Mazulī ti? Viņi sāka pierunāt  Aiao vai rāk  neraudāt .  
Solī jās  vai rs  nekad nesmieties par  viņu un pat  apņēmās  iemācīt  
v iņam lasīt vēl pi rms tam,  kad viņš sāks  iet skolā. Asa ras  Aiao 
acīs nožuva,  un visi nomierinājās .

Taču šodien aizmirstā g rā m a ta  atkal sāka  nodarbināt  viņa 
prātu.  Pad om āj i s  v iņš  nolēma neskart ies tai klāt  un  ilgi klimta 
pa pagalmu.  Beidzot  kājas  pašas  aizveda uz šķūni ar cauru salmu 
jumtu  un sap la isā jušām sienām. Tajā  Kilanko turēja vecas  lāp 
stas ,  kapļus,  izkaptis,  nažus , cirvjus un sarūsējušas  ķēdes. Aiao 
vecāko brāļu Buraima,  Isdina un Asani  makšķeres — visi viņi



bija kaislīgi  makšķernieki — šai vietā bija v ienīgās der īgās m a n 
tas,  kam rūsa  net ika klāt.  Makšķeres  s tāvēja  vienuviet  šķūņ a 
stūrī.  Aiao to zināja.  Viņš vai rākkār t  bija gāj is  brāļiem līdze 
uz Alato krastu.  P ā rg ā ju š i  pār i  uzbērumam,  viņi nonāca p aš ā  
ūdens  malā,  iemeta makšķeres  un gaidī ja,  dažs  s tāvēdams,  cits 
sēdēdams. Zivis labi ķērās.  Vecākie brāļi  reti kad a tgr iezās  m ā jā s  
tukšām rokām.

Reiz Kamarā  pat  uzticēja uz brīdi  savu makšķer i  Aiao: v iņam  
vajadzēja  ciešāk savilkt  auklu,  kas  sa turē ja  viņa vecās,  sa lāpī tās  
bikses. Sai brīdī  pieķērās zivs — un Aiao, neizlaizdams no rok ām 
makšķeri,  skaļi iekliedzās. Kamarā  tūdaļ  pakampa makšķeri  un 
vienā rāvienā  izmeta kras tā  lielisku, s idrabainu doradu ' .

Atcerējies šo gadī jumu,  Aiao nodomāja ,  ka, iespējams, Kamarā  
makšķere  atnesīs laimi. Paķēr is  to, viņš nemanī ts  nozuda no m ā 
jas.  Nodomājuš i ,  ka puisēns  a izgāj is  pie Anatū,  mājinieki p i rms 
pusdienām viņu nemeklēja.  Aiao skrēja,  kā bēgdams no v a j ā t ā 
jiem. Sirds  v iņam dauzī jās aiz prieka un bailēm. Pamanī j i s  n ied
rā jā  krus tmāt i  Sikidi ar Anatū,  viņš apmeta  tām līkumu. Aiao 
negr ibēja,  lai kāds redzētu,  ka viņš dodas  uz vietu, kas tika u z 
skatī ta par  t ikpat  b īs tamu «kā mel īgs un noslēgts  cilvēks».

Sasniedzis uzbērumu,  viņš sāka meklēt  ēsmu un drīz vien 
a t rada  kādu tārpu,  kas locīdamies rāpoja  pa zemi. Daudz nedo 
mādams,  Aiao saķēra to un uzmauca uz āķa. Iemetis makšķer i  
a r  ēsmu ūdenī,  viņš sāka gaidīt ,  ne izla izdams makšķerkātu  no 
rokām. P a g ā j a  s tundas  ceturksnis,  bet neviena zivs pat  nepie
skārās  viņa ēsmai.  Aiao izvilka makšķeri.  Tārps  bija vesels, taču 
vai rs  nekustējās.  Puisēns  atkal iemeta to ūdenī.

No uzbēruma viņš redzēja,  kā tā lumā pie kokiem, kuru zari 
p ieskārās ūdenim ikreiz, kad pret  kras tu  a ts i tās  vilnis,  m a je s t ā 
tiski kā cienījami s i rmgalvj i  pa s ta igā jā s  marabu.  Zem kokiem 
valdī ja vēsums, bet pats akmeņainais  krasts,  kuru kādreiz bija 
uzbēruši  Ju g u rū  zemnieki,  bija saules  apspīdēts.  Upe laist ījās 
kā izkausēts metāls.  Pa  ūdensspogul i  viegli sl īdēja ga r a s  pirogas.

Nenoķēris pat  nieka zivteli, Aiao sāka jau  nožēlot, ka a tnāc is  
šurp.  Viņš  nolēma atgriezt ies mājās ,  jo bija izsalcis un baidī 
jās,  ka māte  varētu viņu velti meklēt pie krus tmātes  Sikidi. P u i 
sēns  jau  gr a s ī j ā s  izvilkt makšķeri  no ūdens,  kad pēkšņi sa ju ta  
spēcīgu rāvienu.  Viņa rokas  acumirklī  saspringa .  Viņš gribēja 
pacelt  makšķeri ,  taču nevarēja.  Tad Aiao pakāpās  atpakaļ  un 
atspērās ,  cik spēka, ar  papēžiem pret  zemi. Pludiņš  nozuda zem

1 Dorada — jūras zivs.



ūdens.  J J z  āķa uzķērusies zivs spēcīgi vilka makšķeres  auklu 
lejup. Ūdens  ap auklu burzguļoja  un putojās.  Pēkšņi  Aiao s a 
juta,  ka pats tiek vilkts pie ūdens. Nenoturēj ies viņš paspēra soli 
uz priekšu, taču tūdaļ  aps tā jās ,  iekrampējies ar  kāju pirkstiem 
zemē. Pēc spēcīga rāviena viņš sazvārojās  un, zaudēj is l īdzsvaru,  
s āka  ātri slīdēt uz upes pusi. Vairākas  reizes Aiao skaļi ieklie
dzās.  Nākamais  rāviens,  it kā zivs būtu saņēmusi pēdējos spēkus, 
gand r īz  vai izrāva makšķeri  v iņam no rokām, taču Mazulī ti s,  kā 
redzams, bija s tingri  nolēmis nelaist  to vaļā.  Viņš nogūlās  uz 
vēdera un sāka pamazam vilkt makšķeri  sev klāt. Kaut kā v iņam 
izdevās dabūt to zem sevis, un viņš sāka pievilkties, gluži kā 
kapda ms  kokā. P a m azā m  viņa rokas sasniedza makšķeres  auklu. 
Viņš ātri apt ina  to ap delmu. Taču šai brīdī  zivs sāka tik 
negant i  ārdīties,  ka gandr īz  vai norāva  puisēnam roku.

— Nā-ā-ā-ā! — Aiao iebrēcās, cik spēka,  juzdams,  ka n e a p 
turami tiek vilkts ūdenī.

Zvejnieki,  krus tmāte  Sikidi un Anatū,  izdzirduši  pal īgāsau- 
<cienu, metās  — vieni skriešus kājām,  otri braukšus  pi rogā — uz 
vietu,  no kurienes bija a tskanēj is  sauciens, taču ieraudzī ja vienīgi 
ūdens  s traumi , kura kā pirms vētras v i ļņodamās s itās  pret  kras ta  
uzbērumu.  Pieķēries pie makšķeres  t āpa t  kā zivs pie āķa, puisēns  
vicināja brīvo roku, cenzdamies  peldēt tikai ar  kāju palīdzību.

Viņš bija jau  divreiz paguvis  sarīt ies sāļo ūdeni,  iekams zvej 
nieks,  piepeldējis pie puisēna,  panira v iņam apakšā  un, uzsēdi
nāj is  sev uz muguras ,  pacēla viņu vi rs ūdens. Kopā ar  Aiao, 
kas apķērās  g lābējam ap kaklu, zvejnieks aizpeldēja līdz pirogai.

Bērns v iņam šķita ļoti smags.  Taču, ierāpies pirogā,  viņš p a 
manī ja,  ka ap roku tam aptīta makšķeres  aukla. Zvejnieks satvēra 
makšķeres  auklu un tūdaļ  sap ra t a  nelaimes iemeslu. Nolicis Aiao 
blakus smeļamajam kausam sausā  vietā, kur nebija nokrauta s  
zivis, v iņ š  sāka vilkt makšķeres  auklu. Un tad pēkšņi zvejnieks 
ieraudzī ja tās  galā kādu briesmoni.  Paķēr is  no zvejas riku k au 
dzes  lielu vāli, viņš iekrāva ar to zivij pa galvu,  jo tā, lai arī 
zaudējusi  spēkus, joprojām izmisīgi pretojās.

Tas  bija ta rp ons1, apm ēram  divus metrus  gar š  un četrdesmit 
k i logramus smags .  Pa divdesmit pieciem gadiem,  kas bija p av a 
dīt i  uz Alato upes ūdeņiem, zvejnieks vēl nekad nebija redzējis 
tādu zivi, lai arī  zināja v is labākās  zivju v i e t a s . . .  Kūļādama asti, 
.atvērdama un a izvērdama as iņa inās  žaunas,  lieliskā zivs ar  skais
ta j ām  zvīņām vizuļoja gluži kā dunča maksts,  kas izgreznota 
s īkām tirkīza plāksnī tēm.  Sēdēdams pirogā,  zvejnieks ar  izbrīnu

1 Tarpons — zivs no tarponu dzim tas, lielāko eksemplāru garum s pār
sn ie d z  2 metrus un svars — 150 kilogram us.



skat ī jās  uz zivi. Reiz tai gandr īz  vai izdevās pārlēkt pāri  bor
tam,  ta ka nācās  atkal paņemt  vāli un zivi piebeigt.

Idoū — tā sauca zvejnieku — aizveda Aiao uz vietu, kur 
v iņus  jau  gaidī ja Sikidi, Anatū un divi zvejnieki. P az inušas  M a 
zulīti, kaimiņiene un viņas mazmeit iņa  tik |oti pārbi jās,  ka sāka 
skaļi raudāt .

— Beidziet vaimanāt ,  viņš nav miris! Sar i j ās  mazliet  sāļu 
ūdeni,  kuru sen jau izspļāva laukā, — tas  arī viss! Dienās būs 
kār t īgs  zvejnieks: puika noķēra Alato zivju karali ,  — Idoū sacīja 
pa pusei nopietni,  pa pusei jokodamies.

— No kurienes šis zēns? — painteresē jās cits zvejnieks.
— Es nepazīstu viņu, — Idoū atbildēja.
— Tas  ir Kilanko dēls.
— Kilanko? Ta paša,  kam pieder apelsīnu dārzs?
— Kā tad! — Sikidi aps t iprināja,  no rausdama asaras.
— O! Tā paša saimnieka no Jugu rū ,  kurš  māca balto skolā 

visus savus  bērnus,  pat  meitas? — zvejnieks atkal vaicāja.
— Jā,  protams! Tā paša.  Viņš ir labs cilvēks. Sūt īdams  savus  

bērnus  skolā un audz inādam s  viņus  savādāk,  neko ļaunu viņš 
nevienam nedara.

— Labāk viņš būtu mācījis viņus  par īstiem vīriem, labi em 
zvejniekiem un prasmīgiem apelsīnu audzētāj iem.  — Idoū iebilda.

P ā rg u r is  un aizvainots  Aiao atkal  sāka raudāt .  Zvejnieku s a 
runa, kas nosodī ja viņa tēvu, zēnu sa t rauca  vēl vairāk.

— Nāc pie manis,  mans  Mazulīt! — Sikidi v iņam  sacīja.



Un, atkal,  šķiet, kļuvusi spēcīga un jauna,  viņa paņēma Aiao 
rokās,  uzsēdināja  viņu uz m u g u ra s  un devās  prom.

— Bet zivs? Ko pavēlēsiet ar  to darīt? — Idoū apjucis j a u 
t ā j a .

— Dariet,  ko gribat :  jūs izglābāt  bērnam dzīvību. Taču man 
j ās aka ,  ka jūsu vārdi  ir nežēlīgi,  — Sikidi atbildēja.

— Neko sliktu es neesmu sacījis! — zvejnieks protestēja.
— Ja  tā, tad  izdariet visu līdz galam:  ņemiet zivi un nāciet 

man  līdzi.
Zvejnieks tik ļoti samulsa,  ka k lusēdams sekoja krus tmātei  

Sikidi. Tarpons  patiesi bija smags .  «Vai sen viņš dzīvo upē? 
Droši vien iemaldījies no okeāna.  Ak dievs, cik viņš smags ,  nav 
vai rs  s p ē k a . . .  P a t  galva,  kakls un visa mug ura  sāp. Nudien,  
kā teiksmā par  milzīgo zivi ar  zelta ķēdi un zvaniņu ap kaklu. 
Krokodili  pēc kā r ta s  v iņu aprijuši .  Un ikreiz tūdaļ  nobeigušies,  
be t  zivs iznākusi  tiem no vēdera un turpinājus i  dzīvot, kā dzīvo
jus i  . . .  Nē, teiksmā droši vien s tās t ī t s  par  nelielu zivi; tai, kuru 
nesu uz galvas ,  nav zelta ķēdes ar  zvaniņu.  Bet kur v iņa tik ilgi 
slēpusies? Kāpēc neviens zvejnieks, pat  visizveicīgākais un vis
s lavenākais,  nav varēj i s  viņu noķert? Bā! Varbūt  tā ir tā pati  
zivs, kuru neviens nekad nav  redzējis,  bet kuru mēs vienmēr 
pieminam,  jo viņa saplēš mūsu tīklus ikreiz, kad ta jos no 
kļūst? . . .  Droši vien tā pati.  Vai t ad  vecais Sibide, vienīgais,  
ku ram reiz laimējies redzēt  šo negantnieci ,  kas plosa mūsu t īk
lus, nav sacījis, ka tas bija tarpons?  . . .  Kāds  gan es esmu m uļ 
ķis! Kāpēc es sacīju,  ka zivi noķēris šis zeņķis! Velns parāvis! So 
s idrabaino zivju karal i  taču izvilku es! Bet mazais  Kilanko? Viņš 
bija iesnaudies uz uzbēruma pie ū d e n s . . .  Nē, viņš tik cieši bija 
iemidzis, ka sapnī  nodomāj is ,  ka guļ uz paklāja,  pagriezies uz 
ot riem sāniem un — plunkš! — Iekritis ūdenī,  un  sācis saukt  
palīgā.  Tad es, drosmīgais  Idoū, metos pie viņa peldus! Kā tad, 
šo briesmoni noķēru es. Vai t ad  man viegli bija iecelt viņu pi- 
rogā? Uz šo j au tā j um u jebkurš  atbildētu:  protams, tādu zivi nav 
viegli izcelt no ūdens.  Ai-ai-ai! Ak, es n ab a g a  zvejnieks,  — kāds  
gan  es esmu muļķis! Nudien,  ne prā ta ,  ne a t tapības  . . .  Droši 
vien visi noticētu maniem vārdiem un būtu pateicību parādā  
man, d rosmīgajam Idoū, ku ram beidzot izdevies atbrīvot  upi no 
zivs, kas saplos ījus i tik daudz tīklu! Ak, velns parāvis! . . .»

Tā Idoū savā nodabā prātoja,  mirkdams  sviedros zem sm agās  
nas tas ,  zem milzīgā tarpona,  kura zvīņas — par to vērtību toreiz 
nevienam nebija ne j a u s m a s 1 — spoži spīguļoja saulē.  Bet Aiao, 
pilnīgi  nomierinājies,  laidās  miegā uz krus tmātes  Sikidi muguras .

'  No iarpona sidrabaini zilgajām  zvīņām  tagad izgatavo  sam ērā dārgas  
siev iešu  rotas.



Seliki velti sauca savu Mazulīti .  Veltīgi gā ja  viņu meklēt  
pie Anatū.  Viņa nodomāja ,  ka viņš kopā ar  krus tmāt i  Sikidi un 
viņas mazmeit iņu lauž niedres,  un nolēma sodīt dēlu, tiklīdz 
v iņš atgriezīsies: vai  tad  v iņam nebi ja aizliegts a t s t ā t  māju  bez 
vecāku a t |auj a s?  Bet, tiklīdz viņa ieraudzī ja Sikidi ienākam p a 
galm ā ar Aiao uz mugu ras ,  viss v iņas  ba rgum s  pagaisa .  Nelaimes 
priekšnojauta tik ļoti izbiedēja Seliki, ka viņa sāka drebēt  un 
skra idelē t  kā bezprā tā  pa pagalmu.

— Krus tmāt  Sikidi, kas ar  puisēnu? Kas noticis ar  manu M a 
zulīti? . . .  Kas vēl a tnākuši  kopā ar  jums? Kur uzradusies  šī 
zivs? Amadū,  Amadīī! Ātrāk nāc šurp! — viņa klaigāja,  neklaus ī 
damās,  ko s tā s ta  Sikidi.

Seliki ieskrēja savā būdā,  pēc tam izšāvās laukā,  metās  pie 
v ī ramāte s  un, skaļi va im an ādam a,  nokri ta pie viņas  kājām.  Un 
pēkšņi vecmāmiņa Alaija piecēlās un sāka iet bez citu pal īdzī 
bas, it kā viņu nes tu kāds  neredzams spēks. Izmisumā pacēlusi 
rokas pret  debesīm, saukdama:  — Kas noticis ar  manu M az u 
līti?! — viņa metās  pretī  Sikidi.

Ieraudzījusi ,  ka veča teciņus skrien pāri  paga lmam,  Seliki 
aps tā j ā s  kā zemē iemieta. Mēle viņai it kā pielipa pie aukslējām,  
un viņa zaudēja  runasspējas .  Viņai šķita, ka viņa s lāps t  nost. 
P a t  pēc tam,  kad viņa atkal  ieraudzī ja Aiao, kas t ag ad  mierīgi 
tupēja zemē un apbr īnoja dīvaino zivi, viņai  tikai ar  grū t ībām  
izdevās nomierināties.  Krustmāte  Sikidi, kura arī bija paga la m  
apjukusi  un varēja  vienīgi pateikt:  — Tu taču atkal s taigā,  
Alaija! — beidzot pār liecināja viņu,  ka tā nav  nekāda ha lucinā
cija vai sapnis.

— Kas noticis? Kāpēc tāds  troksnis? — atskanē ja  Kilanko 
balss.  Viņš nupa t  kā bija atgriezies no dārza  un ieraudzī jis  savu 
māti ,  sievu un visus pārējos  nepa ras ta  sa t r aukuma pārņemtus.

Sadūšojus ies  Seliki atbi ldēja vīram,  ka diez vai kāds  spēj 
izskaidrot  to, kas  pēdējās piecās minūtēs  šeit noticis.

Patiesi ,  vecmāmiņa Alaija tu rpat  desmit gadus  nestaigāja.  
S limās kājas,  nespēcīgas  un v ā r g as  kā koka lellei, neturē ja viņas 
augumu.  Viņai va jadzēja  ņemt  palīgā  divus kruķus,  lai aizklu- 
burē tu no gu l tas  līdz savas  būdas  durvīm, kur viņa s tund ām  
sēdēja aiz bambusa  žalūzi jām.  Jaukā laikā Kilanko un viņa sieva 
pal īdzēja večai aiziet l īdz mājas  nojumei un apsēdināja  viņu 
primi tīvā atzveltnī ,  kurā agrāk  mēdza a tpūsties  v iņas  vīrs. Ne
viens pēdējos desmit gados  netika redzējis Alaiju pārvie tojamies  
bez citu pal īdzības  — un te pēkšņi viņa s taigā  . .  .

Kad pi rmais sa t ra ukums  noplaka,  viņa pati bija pārsteigta,  ka 
s tāv  uz kājām.  Pēkšņi  sagurus i  un  nobijusies,  ka tūlīt  nokritīs,



vecmāmiņa Alaija nevi ļus pieplaka dēlam. Kilanko piekļāva viņu 
pie krūtīm un sāka mierināt.

— Nebaidies,  māt! Dievs ir a r  mums.  M an a  tēva gar s  v ien
mēr ir šeit, ša j ā  mājā  . . .  Paskat ,  tu taču s taigā! T a g a d  tu vien
mēr staigāsi! — viņš sacīja,  pam azām  vezdams māt i  uz būdu. 
Mazliet  nomierinājus ies ,  bet vēl aizvien n ep a ļa u d am ās  uz saviem 
spēkiem, vecmāmiņa Alaija,  smagi  bal s t īdam ās  uz dēla pleca, 
gā ja  lēnām un piesardzīgi.

Seliki a tnesa krēslu,  un Ki lanko nosēdināja  t a j ā  savu māti ,  
kuras  br īnumainā  izdziedināšana apēnoja  visu, kas  bija noticis 
ar  Aiao.

Zvejnieks Idoū, pūlēdamies  no visa sac ītā kaut  ko sapras t ,  
t āp at  bija pār s te ig ts  par notikušo. Beidzot pienāca arī  viņa kār ta ,  
un viņš pastās t ī ja ,  kā v iņam izdevies izglābt  Aiao.

— Viņš kliedza tik skaļi, ka varēja  dzi rdēt  tai  vietā,  kur es 
at rados!

— Bet mēs ar mazo Anatū  b i jām niedrā jā,  kad a tskanēja  sirdi 
plosošs kliedziens.

— Un es vēl sacīju,  ka droši vien uz lauka blēņojas  kāds  pui
sis, — Anatū  piebilda.

— Pēc tam ilgi nekas nebija dzi rdams,  un pēkšņi atkal klie
dziens . . .  Tad mēs  ar  mazmeit iņu steidzāmies pal īgā,  pa t  neno
jauzdamas ,  ka nelaimē nokļuvis mūsu Mazulīt is!  — Sikidi s t ā s 
tīja.

Kā no t rauka  ar  rūgs tošu sulu, no Aiao acīm tecēja asaras .  
Apmulsis un nožēlojams — viņš lūdza piedošanu visiem, kas  s t ā 
vēja zem m ājas  nojumes:  nē, viņš nevienu nav gribēj is apbēdināt ,  
taču viņam bijis tik gar la icīgi  vienam pašam  tukšajā  mājā!

— Kāpēc tu neatnāci  pie manis  uz dārzu,  manu Mazulī t? — 
tēvs laipni vaicāja.

— Tu man vienmēr saki: «Tu pārāk daudz pļāpā,  uzdod pārāk 
daudz jaut ā jumu,  un tevis dēļ neviens nes t rādā ,  kā pieklājas.»

— N a baga  bērns! Tagad  es vienmēr ņemšu tevi sev l ī d z i . . .
— Man gan jāiet  prom, mana pi roga un m anas  zivis mani 

gaida,  — zvejnieks sacīja.
— Pagaidiet !  J ū s  dabūsiet  savu daļu no tarpona,  — Kilanko 

sacīja.
— M an  nevajag!  M ana sieva to neēdīs.
— Kāpēc tad? — Seliki painteresējās.
— Ak! Ja  es zinātu,  kāpēc! M ana sieva ir ļoti māņt ic īga:  pat  

ta is reizēs, kad pārnesu m āj ās  zivi savas  rokas  ga rumā ,  viņa 
saka,  ka tā ir briesmonis.

— Tādā gad ī jum ā jūs  varbūt  neatteiksit ies no apelsīniem? —



Seliki piedāvāja,  un zvejnieks ar pateicību pieņēma no viņas 
grozu ar  aug| iem,  gandr īz  t ikpat sm ag u  kā mi lz īgais  tarpons.

Cauru dienu par  to vien tika ru nā ts  kā par milzīgo zivi un  
vecmāmiņu Alaiju, kas atkal sākusi s taigat .  Milzīgu tarpona g a 
balu dabūja krus tmāte  Sikidi, un kopā ar  visiem saviem radiem 
viņa tika uzlūgta  rīt, svētdienā,  uz pusdienām Kilanko mājā.

— Tas,  kas ar  mani  notika, un svētība, kuru mums šodien 
sūt īj i s dievs un mana vīra gars,  ir to vērti,  lai sarīkotu nelielus 
svētkus,  — vecā Alaija sacīja.

— Tiesa kas tiesa, mana dārgā  Alaija.  Tev ir taisnība,  un rīt 
mēs visi noteikti  ieradīsimies,  — Sikidi apsolīja.

S a ru nas  a tsākās  ar  ja u n u  spēku, kad no skolas a tgr iezās  bērni 
un  sāka apspr iest  visu notikušo, atcerēdamies,  kas viņiem ticis 
s tās t ī t s  dabaszinību s tundās .

— Zēl, ka tarpons  jau  sagr iezts gabalos ,  — skumīgi  sacīja 
Kamarā ,  kuram |oti gr ibējās  to izmērīt.

— Lai pēc tam lielītos draugiem:  «Mans mazais  brāli s ar 
man u  makšķer i  nupat  noķēra tik un tik metrus  un centimetrus  
g a r u  tarponu!» — Sita viņu ķircināja.

— Un kas par  to? Vai runā t  patiesību kas slikts?
— Nē! Tā nav patiesība,  bet tukša lielība!
— Man gribētos redzēt «sudrabaino karal i» veselu, lai zinātu,  

kam viņš līdzīgs,  — Njeko sacīja,  apt aus t īdam s  peldspuras  un 
klusi murm inādam s:  — M ugura s  spura  |oti spēcīga un asa. Bet 
as te  līdzīga vēdeklim . . .

— Tarpons  viscaur pārklā ts  ar  bruņuplāksnī tēm,  tas  ir ļoti 
in teresant i,  — Isdins  sacīja.

— Bruņuplāksnī tes  ir krokodiliem, nevis zivīm, — Asani  
iebilda.

— Un tomēr savā sacerē jumā es raks tī tu:  «Mans brāli s s a s p a 
rojies noķēra milzīgu,  spēcīgu tarponu,  kas bija pārklā ts  ar  b ru 
ņup lāksnī tēm kā krokodils,» — Isdins  iespītējās.

— « S a s p a r o j i e s » . . .  Kā tev patīk paspīdēt  ar  sav ām valodas  
z ināšanām! — Buraima iedzēla.

— Vai tad  es vainīgs ,  ka tu pat  t re ša jā  k lasē1 nepazīst i  div
dabju  formas? — Isdins  v iņam atci r ta un tūdaļ  saņēma no brāļa 
tādu belzienu, ka v iņam dzi rksteles nošķīda gar  acīm.

— Izbeidz, Buraima,  es tev aizliedzu sist brāļus! Tu iedomā
jies, ka tev kā vecākajam viss at ļauts! — s t r īdā  iejaucās  māte.

> Āfrikas skolās pirmā ir izlaidum a klase.



— Labi! Šodien tu redzēsi,  kā uzvarēs  taisnība.  Aizliec rokas 
aiz muguras ,  pacel galvu un stāvi nekustēdamies! — Kilanko 
pavēlēja savam vecākajam dēlam. Pēc tam,  pievērsies Isdinam,  
viņš sacīja: — Tu saņēmi  no brā ļa  belzienu, iesit par  to v iņam 
divas reizes.

Sacī ts  — darīts,  vēl jāpiebilst ,  ka Isdina roka nebija no vieg
lajām.  Tādā veidā miers lika at jaunots.  Aizsūtī jusi  bērnus  prom, 
Seliki sāka veikli at t īrī t  zivs gaba lus  no zvīņām,  kas bija spe
ciāli a ts tā tas ,  ko apskatīties.

Bērni izklīda kur kurais.  Viņiem tik ļoti gribējās  parunāt ies  
ar vecmāmiņu,  par  daudz ko viņu iztaujāt ,  taču viņi ba idī jās būt 
uzmācīgi.  Viņiem vienādi tika sacīts,  lai viņi neuzpl i jas  vecā
kiem cilvēkiem, neliek viņiem s tāst ī t  par sevi un atcerēties p a g ā 
jušo. Bez tam viņi z ināja no t au tas  teiksmām,  ka cilvēku laime 
reti kad priecē dievus. Vecmāmiņa Alai ja bija izstāst ījusi  viņiem 
daudz pamācošu nostās tu .  Tāpēc, uzzinājuš i,  ka vecmāmiņa atkal  
var  staigāt ,  neba ls t īdamās  uz kruķiem, viņi centās  ne a r  ko neiz
rādī t  savu prieku.

Tāpa t  kā jū ra s  viļņi, noglauduši  krastu,  atkal a tp lūs t  okeānā,  
bērni cits pēc cila a tgr iezās  l ielajā būdā.  Viņi uzdeva cits ci tam 
jautā jumus ,  un pi rmo reizi Aiao a t r a d ās  viņu vidū. Viņš bija 
vecmāmiņas  izdziedināšanas liecinieks un vienīgais varēja  p a 
stāst īt ,  kā tas notika. Mazulī ti s ju tā s  laimīgs,  ka visi viņu izvaicā, 
bet viņš nezināja,  ko lai atbild. Kā vecmāmiņa Alaija varē ja  tikt 
vaļā  no saviem kruķiem — bez tiem puisēns  nekad nebi ja viņu 
redzēj is — , viņam pašam tā bija nea tminama mīkla.

— Varbūt  aize jam visi zem nojumes, ci tādi vecmāmiņa br ī
nīsies, kāpēc mēs pēkšņi nedarām,  kā paraduši ,  — Buraima iero
sināja.

— Pro tams ,  vēl jo vai rāk  šodien, — Isdins  piemetināja.
Iebaudī juši  pelnos ceptu manioku un kokosriekstus,  viņi devās

zem divus metrus  p latas  nojumes, kas bija būdas  jumta  tu rp i 
nājums. Sai dienas s tundā,  tāp at  kā vakaros,  kad vecmāmiņa s t ā s 
tī ja viņiem savas  pasakas ,  viņi sanāca  šeit patērzēt  un dalīties 
iespaidos par  pavadī to  dienu. Viņi runā ja  par visu, cits citu p ā r 
t raukdami:  par  skolotājiem, par klasesbiedriem un paši  savām 
delverībām, par  jaunākaj iem not ikumiem Afežū.

Kā vienmēr, vecmāmiņa smaidīdam a klaus ī jās viņos, iz taujāja 
par  to, ko pati  lieliski zināja un kas nemainī jās  kopš seniem 
laikiem, piemēram:  vai vēl joprojām ceļinieki ap s tā j a s  pie mil
zīgā baobaba,  kas aug  ap mēram ki lometra a t t ā lumā no Afežū, lai 
pasmeltu  ūdeni no mi lzīgā māla t rauka un remdētu  ar baudu 
slāpes.  Bērniem patika,  ka vecmāmiņa uzmanīgi  uzklausa visu, 
ko viņi s tās ta  un tērgā.



Aiao paras t i  nepiedalī jās šais sarunās .  Turpret ī  šodien viņam 
bija ko sacīt.  Viņa izdomātais  varonis,  daudz vecāks par  viņu, 
piedzīvoja to pašu,  ko viņš,  un Aiao pas tā s t ī ja  par sevi t reša jā  
personā:

— . . . T a d  zvejnieks iekrita ūdenī.  Milzīgā zivs vilka viņu 
aiz sevis, un  viņš sāka peldēt. Viņš peld, bet zivs velk viņu a iz
vien tā l āk  un tālāk.  Tā viņi abi, zvejnieks un zivs, nonāca  tālu 
jūrā.  Bet jū rā  dzīvoja plēsīgi krokodili.  Tie gribēja apr i t  zvej
nieku un milzīgo zivi. Vajadzēja  nolaist ies dziļāk ūdenī,  lai kro
kodili netiktu klāt. Pēc tam viņiem izdevās sasniegt  krastu.  Zivs 
bija ļoti nokususi.  Zvejnieks izvilka to smilt īs un  aiznesa uz 
māju  . . .

— Vai tik lielo zvejnieku nesauca  par  Mazulī ti? — Njeko šķel 
mīgi nopras īja.

— Nē, nē! Es  ari  zinu šo nostās tu,  — sar un ā iejaucās  vec
māmiņa Alaija,  lai nesabojā tu iespaidu,  ko bija a ts tā j i s  jaukais  
s tās ts ,  un Aiao likās, ka vecākie brāļi  un  m āsas  noticējuši  viņa 
vārdiem.



DORISA LESINGA,  
angļu rakstniece

S I S E Ņ I

Lietus šogad  iegadī jies labi, līst tieši tad, kad 
tas  vajadz īgs  ražai ,  — tā sec ināja M ārga re ta  no vīriešu s a r u 
nām,  kurās  dzirdēja,  ka līstot tīri labi. Viņai nekad nebija pašai  
savu uzskatu  att iecībā uz laiku: lai spriestu par  tik šķietami v ien
kāršu  parādību kā laiks, va j ad z īga  pieredze. Bet tieši tās  Mārga-  
retai  trūka.  Vīrieši — viņas  vī rs Ričards  un vecais Stīvens,  Ri
čarda  tēvs, kas jau izsenis saimniekoja fermā, — varēja  s tundām  
ilgi strīdēties,  vai l ietus šogad viņus pavisam izput inās  vai tikai 
pamocīs.  M ār ga re ta  fermā dzīvoja trī s gadus .  Viņa nekādi  n e 
spēja sapras t ,  kā viņi vēl līdz šim nav pilnīgi izputējuši  — vī 
rieši taču nekad ar  labu vārdu nepieminēja ne  laiku, ne zemi, 
ne valdību.  Tomēr  M ārga re ta  jau  sāka sap ras t  viņu valodu,  fer
meru valodu. Viņi nedz izputēja,  nedz iedzīvojās bagāt ībā.  Viņi 
nesa savu ikdienas nas tu  un dzīvoja gluži ciešami.

Viņi audzēja  kukurūzu.  Viņu ferma, kas aizņēma t r ī stūks toš  
akrus,  a t ra dās  s tarp kalnu grēdām,  kas  st iepās uz Zambezi  pusi; 
apvidus  te bija augs t s  un sauss ,  ziemā pūta  auksti ,  putekļaini  
vēji, bet pašlaik,  l ietus sezonā,  apkār tne  t inās  tveicīgā dūmakā,  
kas  mīkstos,  miklos vālos  cēlās vi rs z a ļg a n ā s  jū ra s  — tā stie
pās, cik tālu vien sniedza skatien's. Te bija skaisti :  augšā  zils, 
mirdzošs  p lašums, lejā za ļas  viļņu m u g u ra s  un ieplakas,  bet 
tā lum ā  aiz upēm s lējās kalnu vi rsotnes,  smai las  un a tsegtas.  No 
z i lgmes smeldza  acis — M ār ga re ta  nebija pie tās radusi.  Pil sētā,  
no  kuras viņa a tb rauca  šurp,  debesīs tik bieži nemēdza skatīties.  
U n  tovakar ,  kad Ričards  teica: — Valdība brīdina,  ka no zieme
ļiem gaidāmi  siseņi,  — viņa nevi ļus paska t ī j ās  v isapkār t  uz ko
kiem. Siseņi,  si seņu mākoņi — cik drausmīgi! Bet Ričards  un 
vecais St īvens  skat ī jās  augstāk ,  uz kalniem. — Sept iņus  gadus  
nav redzēti  siseņi, — viņi sprieda.  — Tā viņi uzrodas  — ik pēc 
noteikt iem laika sprīžiem. — U n  vēl piebilda: — Šog ad  raža  
pagalam!

Un viņi tu rpināj a  darbu fermā t āp at  kā arvien.  Bet t ad  kādu 
dienu, nākot  m ā jā  no darba,  lai paēstu brokastis,  vecais vī rs pēk
šņi ap s tā j ā s  un izst iepa pirkstu pre t  apvārsni :



— Paskat ,  paskat,  kur tie ir!
M ār g a re t a  izskrēja no mājas  un ar ī  sāka skatī t ies uz kalniem. 

No vir tuves  izskrēja kalpone.  Tā viņi visi palika s tāvam,  vērīgi  
raudzīdamies:  vi rs kalnu kl inšainaj iem izciļņiem vīdēja rū sg an s  
mākonis.  Tā tad  atlaidusies.

Ričards  tūlīt  uzsauca  pavārzēnam.  Stīvens sakl iedza otru pui 
šeli. P av ā rēn s  metās  pie vecā lemeša,  kas  ka rā jā s  kokā, lai ar  
tā pal īdzību sasauktu  kopā s trādniekus,  un sāka dauzīt  pa to no 
visa spēka. Otrs  zēns aizskrēja uz šķūni  pēc skārda  kā rbām  un 
veca dzelzsgabala.  Pa  visu fermu a izskanēja go nga  skaņas ,  un  
no visām pusēm saskrē ja strādnieki,  sa t raukt i  k laigādami  un rā d ī 
dami  uz kalniem. Drīz visi bija sapulcējušies pie mājas ,  un Ri
čards  kopā ar  Stīvenu sāka s teigšus  sadalī t  uzdevumus.  Ātrāk,  
āt rāk,  ātrāk!

Un atkal visi skriešus izklīda, ar ī  Ričards  un St īvens  kopā ar 
viņiem, bet dažas  minūtes  vēlāk M ārga re ta  ieraudzī ja,  ka no 
visām fermas m alām  gaisā  ceļas ugu nskuru  dūmi. Visur bija 
saga tavot i  sūnu un zāļu klēpji. Viņas  priekšā pletās  septiņi a t 
t īrīti  laukumiņi,  dzelteni,  tumši brūni  un iesārti ,  un  vi rs  kat r a  
no tiem cēlās biezas dūmu vērpetes.  T a g a d  ugun ī  meta mi t ras  
lapas  — un dūmi kļuva tumši  un kodīgi. M ārg a re t a  aizvien vēl 
skat ī jās  uz kalniem. No turienes šurp vi rz ī jās  iegarens,  zems 
mākonis,  joprojām rū sgans;  acu priekšā tas  pletās  arvien lie
lāks un nāca tuvāk.  Iezvanī jās  telefons. Tie bija kaimiņi:  āt rāk,  
āt rāk,  siseņi tuvojas!  Vecajam Smitam  tie nog ra uza  visu līdz 
pēdējam st iebram,  ā t r āk  kuriet  ugunskurus!  Un, kau t  ar ī  ik
viens cerēja,  ka tieši viņa fermai  siseņi aizies ga rām,  god īgums 
pras ī ja  br īd ināt  kaimiņus.  Un nu jau  pa visu apkār tn i  gaisā 
cēlās dūmi no tūks tošiem ugunskuru.  M ār g a re t a  atbi ldēja uz tele
fona zvaniem,  bet s tarplaikos s tāvēja  un vēroja siseņu mākoni .  
Gaiss  pam az ām  satumsa.  Dīvaina  bija šī tumsa  — saule gan  
spoži spīdēja,  tomēr apkā r tne  jau  t inās  t ādā  kā uguns grē ka  pus 
tumsā,  kad visu ietin dūmi  un saule tik tikko spīd t iem cauri  
kā liels, nokai tēts apelsīns.  Un  kaut  kas  nomācošs  j au t ā s  cauri  
šai tumsai  — gluži kā p irms vētras.  Siseņi s t rauj i  tuvojās.  Aiz 
iesarkanā aizsega,  ko veidoja priekšpulki,  kā melns,  smags  m ā 
konis s tiepās galvenais  bars,  un šķita,  ka šis mākonis  paceļas  
līdz pašai  saulei.

M ārga re ta  domāja,  kā varētu  pal īdzēt šai nelaimē,  taču nezi
nāja ,  ko darīt .  Tad no lauka a tgr iezās  vecais Stīvens.

— Mēs esam paga lam,  Mār ga re t ,  paga lam! Sie briesmoņi  pus 
s tund as  laikā var  nog ra uz t  visu līdz pēdējai  lapiņai,  l īdz pēdē
j a m  st iebriņam fermā! Un  diena vēl tikko kā sākusies.  J a  nu



mums izdotos tā kūpināt  dūmus un t rokšņot  līdz pat  vakaram,  
varbūt  bars  tomēr apmestos kaut  kur c i t u r . . .  — Un piebilda:
— Uzliec tē jkannu, no šādas  darbo šanās  s lāpes moka.

Un M ār g a re t a  devās  uz virtuvi,  iekūra plīti un uzvār ī ja  ūdeni. 
Viņa izdzirda,  kā pret  v ir tuves  skārda  jumtu a ts izdamies  triecas 
siseņi,  kā tie skrāpējas  un ripo lejā. Tā ta d  pirmie vēs tneš i klāt. 
No laukiem šurp skanēja  rīboņa,  žvadzoņa,  skārda  kārbu un 
dzelzsgabalu  šķindoņa.  St īvens  nepacietīgi  gaidī ja,  kamēr  M ā r 
ga re t a  ielēja skārda  t raukā karstu ,  saldu,  brū ng ani  oranžu tēju 
un ot rā t raukā ūdeni.  Tikmēr viņš pas tās t ī ja  Mārgare t a i ,  kā pi rms 
divdesmit gadiem siseņu pūlis visu nograuzis  un viņu izpu t inā
jis. Pēc tam,  s tās tu  nepā r t r aukda ms ,  viņš paņēma t raukus  kat ru  
savā rokā un ielika tajos  pa nūj iņai ;  tad  vecais vīrs devās atkal  
ārā  un a izgāja  projām pa ceļu pie izs lāpušaj iem |audīm.  Tagad  
j au  siseņi s i tās  pret jumtu  kā krusa.  Šķita,  ka ārā  t rako vētra.  
M ārga re ta  paskat ī jās  pa logu un redzēja,  ka gaiss  sa tumsis  no 
siseņiem, kas riņķoja visapkār t ,  un, sakodusi  zobus, izskrēja no 
mājas .  To, ko var  dar īt  vīrieši, var  arī  viņa.  Gaiss  virs ga lvas  
mudžēja  no siseņiem. Tie apsēda arī viņu,  un M ār ga re ta  pur i 
n ā ja  nos t  smagos ,  sarkanbrūnos  kukaiņus,  kas skatī jās  viņā 
apaļiem redzokļiem un ķērās kleitā un ādā  ar  savām cietajām,  
robota jām kāj iņām.  Riebumā aizturējusi  elpu, viņa ieskrēja a t p a 
kaļ mājā.  Skārda  jumts  grabēja,  un dārdoņa no laukiem a t g ā d i 
nā ja  pērkonu. M ār g a re t a  paskat ī jās  pa logu. Visi koki izskat ījās  
kaut  kā dīvaini,  tie nekustējās,  un  tumšiem kamol iem klātie zari 
bija sagumuš i  pie zemes. Zeme šķita vi ļņojamies,  v isur mudžēja  
kukaiņi,  bet lauki v ispār nebija saska tāmi  — tik blīvs bija siseņu 
pūlis. Kalni tā lumā vīdēja gluži kā caur  spēcīgas l ietusgāzes a iz
segu,  līdz saul i  aptumšoja  vēl viens mākonis.  Kļuva tumšs  kā 
naktī ,  viss ietinās kaut  kādā nedabiskā melnumā.  Pēkšņi  a t s k a 
nēja skaļš brīkšķis — tur lūza zars.  Tad vēl viens. Koks kalna 
nog āzē  smag i  sasvērās  un nogāzās.  Caur i  b l īvajam kukaiņu pūl im 
izskrēja kāds  vīrietis: — Dodiet vēl tēju,  vēl ūdeni! — M ā r g a 
re ta  ielēja prasīto.  Viņa kur ināja  plītī uguni un pala ikam salēja 
t raukos  dzeramo. Pulks tenis  bija jau  četri, divas s tund as  jau  
siseņi plosī jās viņai virs galvas .  Atkal a tnāc a  vecais Stīvens,  
uz kat ra  soļa mīdam s virsū s iseņu kamoliem, v iscaur aplipis 
kukaiņiem,  lamādamies  un lādēdams  tos, a tgaiņā dam ies  no tiem 
ar savu veco platmali .  Uz sliekšņa viņš  aps tā jā s ,  s teigšus  pur i 
nād a m s  nost  no sevis kukaiņus,  tad iegāja istabā,  kur to nebija.

— Raža pagalam! Nekas  nav palicis pāri,  — viņš teica.
Taču dzelzsgabal i  joprojām šķindēja,  cilvēki joprojām klaigāja,

un M ārg a re t a  jautā ja :
— Bet kāpēc tad  jūs  vēl tomēr cīnāties ar  viņiem?



— Galvenais  bars  vēl nav nometies.  Tas g ra sās  dēt ol iņas  
un skatās ,  kur apmesties.  Ja  mums izdosies a t turē t  no fermas  
galveno baru,  vēl viss būs labi. Bet, ja t iem izdosies sadēt  oliņas,  
t ad  vēlāk šie radījumi  mums visu nograuzīs.  — Viņš noņēma 
pie krekla pieķērušos siseni un ar  nagu to saspieda:  kukaiņa iek
šas  bija pi lnas oliņām. — Un ja to ir vēl mi ljons reižu vai rāk? 
Vai tu kādreiz esi redzējusi ,  kā virzās! uz priekšu j auno siseņu 
pūlis? Nu, tad  tev ir laimējies.

«Kā gan var  būt  vēl ļaunāk?» nodomāja  Mārgare ta .  Aiz loga 
t ag ad  zemi apspīdēja bāli  dzeltena,  izkliedēta gaisma;  siseņu 
mākoņi  brīžiem kļuva biezāki, brīžiem retāki; tie mainī jās  gluži 
kā l ietusgāzes  st rūklas.  Vecais Stīvens  sacīja:

— Viņus mētā vējš, tas  ir labi.
— Vai šis ir liels uzbrukums? — ar bai lēm pajau tā ja  M ā r g a 

reta,  un  vecais viņai atbildēja:
— Mēs vai rs  neesam glābjami .  Sis bars  var arī  aizlidot g a 

rām,  bet, ja jau  tie sākuši laist ies šurp,  t ad  no ziemeļiem drīz 
nāks  bars  aiz bara.  Un tad  vēl jaunie  siseņi; no tiem vajā netiksi 
ne divos, ne trijos gados.

M ār ga re ta  izmisumā noslīga uz krēsla un nodomāja:  «Nu, ja 
beigas,  tad beigas.  Bet kas  būs tālāk? M um s visiem t rim vajadzēs  
braukt  uz pilsētu . . . »  Viņa pameta  skat ienu uz Stīvenu. Večuks 
uz šīs zemes bija s t rādāj i s  četrdesmit gadu,  divreiz ticis izput i
nāts,  bet  M ār ga re ta  zināja:  nekas šo vīru nepiespiedīs pārcel ties 
uz pilsētu un nīkt kādā kantorī.  Viņai s ažņau dzā s  sirds:  vecīša 
seja izskat ījās  tik nogurus i ,  mutes  kakt iņos  rūpes  ievi lkušas



dziļas rievas. N a b ag a  s irmgalvis!  . . .  St īvens  izvilka siseni,  kas  
bija ielīdis v iņam  kabatā ,  un pacēla to aiz kāj as  sev priekšā.

— Ķepas tev s t ipras kā tērauda a tsperes ,  — viņš labsi rdīgi  
noteica.

Bet pēc t a m  — kaut  gan  viņš jau  če tras  s tundas  bija karojis 
ar  siseņiem, sitis tos, lādējis,  met is  lielās kaudzēs un dedzinā
jis — viņš piegāja pie durvīm un uzmanīgi  izlaida kukaini ārā  
pie pārējiem, it kā baidīdamies nodar ī t  tam pāri. Tas  Mār ga-  
re tu nomierināja,  un viņa pēkšņi it kā atži rga .  Viņa atcerējās,  
ka ne jau  vienreiz vien šo tri ju gadu  laikā vīri bija paziņojuši ,  
ka esot neg lābjami  izputējuši.

— Iedod man  glāzi  viskija,  meitiņ, — viņš  griezās  pie Mār- 
gare tas ,  un viņa nolika St īvenam priekšā pudeli.

Bet paš laik tur,  sa t r akota  s iseņu pūļa pašā  vidienē, viņas  
vī rs dauzīja gongu un meta ugunskuros  lapas,  v iscaur kukaiņu 
apņemts .  M ār g a re t a  r iebumā noskurinājās .

— Kā ju m s  nav pretīgi ,  kad viņi sametas  jum s  virsū! — viņa 
sacīja.  Večuks nosodoši  paska t ī jās  uz viņu. M ārg a re t a  sak au trē jā s  
t āp a t  kā toreiz, kad viņš pi rmoreiz vērīgi  nopēt īja a tb raukušo 
pilsētnieci ar  zeltainiem, ieveidotiem matiem, smailiem, lakotiem 
nadziņiem.  T ag a d  viņa bija cienī jama fermera sieva, va lkāja  iztu
r īgus  apavus  un biezus svārkus.  Varbūt  ar ī  viņai kādreiz vai rs  
nebūs  pretīgi,  kad vi rsū samet īs ies s i s e ņ i . . .  a r  laiku.

Izdzēris glāzi  vai divas,  vecais St īvens  devās  a tpakaļ  uz k a u 
jas  lauku un ienira mirguļojoši  brūno siseņu pūlī.

Jau  pieci. Pēc s tundas  norietēs saule.  Tad ar ī  s iseņu bars 
nomet īsies zemē. Tas kar ā j ās  gaisā  virs galvas  — joprojām t ik
pat  blīvs. Koki bija v iscaur nosēti  mirguļojoši  brūniem kamoliem.

M ār ga re ta  sāka  raudāt .  Nekādu cerību. J a  neuznāk sausums,  
tad  atl ido siseņi,  ja nav  siseņu,  tad ir kāpuri  vai ari  stepes 
ugunsgrēks .  Vienmēr kaut  kas gadās .  Siseņu bara  dūkoņa a t g ā 
dināj a  liela meža šalkas vēt ra inā  laikā, pa jumtu  bungo ja  gluži 
kā lietus, zeme nebija redzama,  pa to p lūda spīdošas,  brūnas  
s t raumītes  — tā vien šķita,  ka nupa t  tevi aprīs pretīgi  brūns  a t 
vars.  M ār ga re ta i  likās, ka jumts  tūlīt  iebruks zem siseņu svara,  
durvis neizturēs  to t riecienus un tie iebrāzīsies istabā.  Kļuva p a 
visam tumšs.  Viņa paskat ī jās  augšup.  Gaiss  bija kļuvis skaid
rāks,  s tarp tumšaj iem,  kus t īgaj iem mākoņiem paspīdēja pa zi lam 
laukumiņam.  Sie nelielie zilie gabaliņi  dvašoja vēsumu:  saule 
ac īmredzot  sl īdēja aiz apvāršņa .  Caur i  si seņu a izsegam viņa 
ieraudzī ja tuvojamies  cilvēku stāvus.  P i rmai s  moži soļoja vecais 
Stīvens,  aiz viņa M ār g a re ta s  vīrs, nomocījies un sagumis ,  un  
no m u g u ra s  nāca strādnieki.  Visi viņi no ga lvas  līdz kājām



bija aplipuši  siseņiem. Rīboņa mitējās.  Dz irdama bija tikai n e 
skai tāmo tūkstošu spā rn u šalkšana.

Divi vīrieši nopur ināja  no sevis kukaiņus  un iegāja  mājā.
— Nu tā,  — noteica Ričards,  noskūpst ī j i s M ārg a re tu  uz 

vaiga,  — galvenais  bars  aizlidoja garām.
— Ak dievs! — dusmīgi  iesaucās  Mārgare t a ,  nespēdama  val 

dīt asaras .  — Pietiek j au  ar  to, ko viņi te nodar īja!
Kaut  gan  vakara  gaiss  vai rs  nebi ja melns  un biezs, bet no 

skaidroj ies  un z i lgans  un tikai atsevišķi bar iņi  svelpdami  š a u 
dījās  šurpu turpu,  visa apkār tne  — koki, ēkas, krūmi,  zeme — 
bija klāta ar  dzīvu brūnu masu.

— Ja  nakt ī  neuznāks  lietus un viņi nesamirks ,  tad  r ī t au sm ā 
laidīsies projām.

— Jaun ie  siseņi mums, protams,  paliks. Bet galvenais  bar s  
aizlidoja garām.  Labi vēl, ka tā.

M ār g a re t a  piecēlās, nos laucī ja acis un, cenzdamās izlikties, ka 
nemaz nav raudājus i ,  a izgāja  a tnes t  vakar iņas ;  s t rādnieki  vai  
kri ta no kājām aiz noguruma,  un viņa tos aizsūt īja atpūsties.

Nolikusi ēdamo uz galda ,  M ār ga re ta  apsēdās  un sāka  kl au
sīties. Viņa uzzināja,  ka neviens kukurūzas  asniņš  neesot  palicis 
vesels. Neviens. Vajadzēšot  sēt no jauna,  tiklīdz siseņi būšot pro 
jām.  Visu vajadzēšot sākt no gala.

«Bet kāda t am  jēga,» nodomāja  Mārgare ta ,  «ja ferma t ikpat  
mudžēs  no jauna j i em kukaiņiem?» Tomēr viņa k laus ī jās tālāk,  
kā vīrieši apspriež j auno valdības pavēli  cīņā ar  jauna j i em s ise
ņiem. Vajagot  cītīgi iztaus tī t  zāli un uzmanī t,  vai  ta jā  kas  nesa kus 
tēsies. Kad gadās  uziet kādu perēkli sīku, ašu circeņiem līdzīgu ra d ī 
jumu,  šī vieta v isapkār t  jānorobežo ar grāvī t i  vai  arī  j āap ras ina  no 
sūkņa ar  valdības  p iešķir ta jām indēm. Cīņa ar  šo ļaunumu no
risinoties v isā pasaulē,  un valdība  gribot,  lai t a j ā  iesaistoties arī  
viņi. To va jago t  iznīcināt  pašā  saknē.  Vīrieši runā ja  tā,  it kā 
izs t rādātu kaujas  plānu,  un M ār ga re ta  kā sas t ingusi  klaus ījās .

Nakts  pag ā ja  klusi, ā r ā  nedzirdēja nekādu skaņu,  tikai pa re 
tam nobrīkšķēja kāds  zars  vai lūza koks.

M ār g a re t a  nemierīgi  grozījās no viena sāna  uz ot ru  l īdzās  
Ričardam,  kas gulē ja  cietā miegā,  pā rgur i s  pēc dienas  cīniņa. 
No rī ta viņa pamodās  no spožas saules gaismas ,  kas  apspīdēja 
gultu un tikai re tumis  nobāla  skre jošas  ēnas  aizsegā.  Viņa pie
gāja  pie loga. Vecais St īvens  bija apsteidzis  vedeklu. Viņš jau  
s tāvēja  ārā  un, skat ienu nenovērsdams,  pētī ja krūmāju .  Arī M ā r 
gare ta  sāka raudzī ties turp,  pārs te ig ta  un pret  paš as  gr ibu s a 
jūsminā ta .  Katrs  koks, ka t rs  krūmiņš,  šķiet, visa zeme bija 
itin kā bālu l iesmu apņemta .  Siseņi pl ivināja spārnus ,  t raukdami  
nost  agro  rasu.  Viss mirgoja  sarkani  ze ltainā gaismā.



M ār gare ta  izgāja ārā  un nos tā j ās  b lakām vecajam vīram,  cenz
damās  neuzmīt  siseņiem. Tā viņi abi s tāvēja  un skat ījās.  De
besis viņiem virs ga lvas  bija dzidri zilas.

— Skaisti! — noteica vecais Stīvens.
«Kaut  arī  mēs esam izputināti ,  kaut  arī  nezinām,  kā iztiksim 

tālāk,» nodomāja  M ārgare t a ,  «tomēr ne jau kat r am  laimējas 
redzēt,  kā siseņu pūlis r ī t ausmā vēcina spārniņus.»

Tālumā virs kalnu nogāzēm debesīs parād ī j ās  bāli iesarkans  
p lankums;  tas pam azām  sabiezēja un izplūda.

— Tur tas  laižas, — teica Stīvens.  — Tur  galvenais  bars 
la ižas  uz dienvidiem.

Tagad  no kokiem, no zemes, no visām m alām  gaisā  cēlās 
siseņi. Šķita,  it kā debesīs t rauktos  s īciņas l idmašīnas.  Siseņi 
izmēģināja,  vai spārniņi  pietiekami nožuvuši.  Tad tie atkal devās 
ceļā. Daudzu jūdžu a t t ā lum ā no krūmiem, no zemes augšup p a 
cēlās sarkanb rūna migla.  Saule  atkal sa tumsa.

Kamoliem klātie zari kā atviegloti  iztaisnojās ; tie bija pilnīgi 
kaili, atl ikuši  tikai melnie s tumbru un zaru  skeleti. Visu rītu viņi 
t r i ja tā  vēroja,  kā brūnganie  izciļņi sarūk,  izklīst un  pazūd.  Siseņi 
s teidzās pakaļ ga lvena jam baram,  sarkani  b rū na ja m  pl ankumam 
debesīs dienvidu pusē. Lauki, kuros vēl nesen zaļi kuploja maigie 
kukurūzas  dzinumi,  pletās nedzīvi un kaili. Arī visi koki bija kaili. 
P i ln īga  bojāeja! Nekur ne asniņa,  ne lapiņas.

Ap pusdienlaiku iesarkanais  mākonis  vai rs  nebija redzams. 
Tikai pare tam kaut  kur nokri ta kāds  aizkavējies kukainis.  Zemē 
gulēja  beigto siseņu klājiens. Nēģeru st rādnieki  ar  zariem s lau 
cīja tos kopā un vāca kārbās.

— Vai tu kādreiz esi ēdusi kal tētus  siseņus? — vaicāja St ī 
vens. — P irm s divdesmit gadiem, '  kad tie mani  tieši t āp at  izpu
t ināja,  es trīs mēnešus  pār liku no kukurūzas  un kaltētiem siseņiem. 
Nav slikts paēdiens,  drusciņ a tgād ina  kal tētas  zivis.

Bet Mārgare t a i  bija pretīgi  to pat  iedomāties.
Pēc brokas tīm vīrieši devās uz lauku. Visu vajadzēja  sēt un 

s tādī t  no jauna.  Ja  veiksies, nākamais  bars  varbūt  nelidos tieši 
šādā  pašā  virzienā. Viņi cerēja,  ka drīz uznāks  lietus un sadīgs  
j au n a  zāle, ci tādi lopiem jāiet  bojā: fermā nebi ja palicis neviena 
zāles stiebra. Bet M ār ga re ta  centās  samierināties  ar domu, ka 
siseņi,  t āp at  kā sausums,  laiku pa laikam ir nenovēršami . M ā r 
gare ta  ju tās  gluži kā cilvēks, kas palicis dzīvs pēc kara.  Ja  šī 
pamirusī ,  sakropļotā zeme vēl nav bojāeja,  ko t ad  lai sauc par  
bojāeju?

Bet vīrieši t iesāja mal tī t i  ar  ēstgribu.
— Varēja būt sliktāk, — viņi runāja ,  — varēja būt  vēl daudz 

sliktāk.



DENS D ŽEI K 0B S 0N S , 

dienvidafrikāņu rakstnieks

KAS T E

Mēs ar brāli  daudzus  gadus  audzējām baložus.  
At tā lākajā  paga lma s tūrī  a t ra dās  mūsu baložu māja,  un paši mēs 
b i jām Lindhērstas pi lsētas  Jauno  baložu draugu  biedrības locekļi. 
Paras t i  mēs savus  baložus  sūt ī jām uz dienvidiem, uz Vintertonu 
vai Dorsriveru,  bet dažkārt  pa t  vēl tālāk,  projām pa ieleju l īdz
tekus  dzelzceļa līnijai uz Mirredelu un Platkopsu.  Reizēm mājās  
a tg r iezās  visi putni,  bet reizēm tikai daži no iiem. Biedrības s a 
censībās,  atceros,  tikai vienu reizi mēs iekļuvām godalgoto  vidū, 
taču baložus  t ikpat  kopām rūpīgi,  vērojām,  kā tie sameklē kat rs  
sev draugu,  kā izperē mazuļus , kā lido, p ierakst ī jām kat ra putna 
raks tu r īg ākās  īpatnības.

Kad mūsu a iz raušanās  bija sasniegusi  augstāko pakāpi,  mums 
izdevās ar  to saindēt  pat  J anu  Lau, mūsu af rikāņu kalpotāju.  Viņš 
lāgiem mēdza pasmieties par mūsu pieķeršanos  putniem,  taču bei
dzot ieinteresējās par tiem pats  un ar  patiku vēroja to lidojumus.

— Lūk, šī noteikti atgriezīsies mājās ,  — viņš teica, no rād ī 
dams  uz baložu mātīti  Spožaci ar  gaišzi lu svītru pār  spārniem,
— bet šis te jau nu gan apmaldīsies.

Balodis,  uz kuru rādīja Jans ,  miegainu izskatu tupēja būrī 
un ar  knābi vienaldzīgi  knibināja spalvas.  J an s  nereti  k ļūdī jās 
savos paredzējumos,  pārlieku vadīdamies  pēc putnu lieluma, to
mēr bieži vien viņam izrādījās  arī  taisnība.  Liels balodis,  pēc viņa 
domām, katrā ziņā bija arī  labs. Ja  viņš kļūdījās,  mēs, protams,  
viņu pazobojām.

— Gan redzēsiet — nākošo reizi būs tā, kā es teicu, — viņš 
smaidīdam s  mums atbildēja.

J a n a m  bija gluda,  dzeltenīga āda  un neliels deguns,  kuru 
viņš  smiedamies  savi lka gluži kā puišelis. Taču visādā  citā ziņā 
šis puisis gan ar  savu rīcību, gan  izskatu l ikās vecāks par  saviem 
gadiem.  Tā kā darbs  mūsu mājās  nebija sevišķi grūts ,  viņš jau 
sāka izplūst miesās,  un m ans  tēvs par  kalpotāj iem nereti teica:

— Paš u m ā jās  viņiem ne sapņos  t ād s  ēdiens nav rādījies,  
kādu viņi dabū pie mums.

Jo tuklāks  kļuva Jans ,  jo auga viņa pašpārliecība.  Viņam neko 
nebi ja iespējams iestāstīt.  Un, ja arī  J a n s  tika teicis, ka putns



neatgr iezīsies  mājās ,  bet balodis tomēr atgriezās,  tas  v iņu nebūt  
nemuls ināja .  — Tātad  nākamreiz  noteikti  apmaldīsies ,  — viņš 
palika pie sava.  Apmēram tāp at  J a n s  izturējās  ta jā s  reizēs, kad 
viņu lūdza sal īmēt  pārdur tu  velosipēda kameru.  Viņš to neizda
rīja,  taču pat  nedomāja  aizbi ldināt ies vai atvainoties.  Viņš tikai 
pašapzinīgi  pasmaidī ja  un ieteica mums ļekot uz skolu kājām.  
Pie darba viņš ķērās  vienīgi pēc tēva pavēles.  Tad viņš uz lie
veņa aiz mājas  noņēma kameru,  a tnesa līmi, bļodu ar  ūdeni un 
sāka labot cauro  vietu. S t r ād ād a m s  viņš bez mi tas tērgā ja  — 
s tās tī ja  mums vi sādas  pasakas  par  briesmoni asiem zobiem, kurš  
ķerot ciet katru,  kas uzdr īks tas  viens doties uz veidu,  par to, kā 
reiz ballē tieši viņa acu priekšā ar  kinžalu nodur ts  cilvēks, par  
dzimto ciematiņu Gong-gongu pie d imanta  raktuvēm un par  to, 
kā viņu mēģ inājuš i  arestēt  it kā par  nel ikumīgu dimantu  uz
pi rkšanu,  kad viņam bijis tikai sešpadsmit  gadu. Nekāds  izcilais 
s tās t ī tā js  viņš nebija,  un viņu pašu s tāst īt ie notikumi daudz nein
teresēja.  Kamera  sl īdēja caur viņa pirkstiem, kad viņš to iegrem
dēja bļodā, tad  zem ūdens to tik spēcīgi saspieda,  ka v i rspusē  
pēkšņi uznira vesela st rūkla sīku burbulīšu.  — Re, kur tas  c a u 
rums! Tūdaļ  aizlīmēsim. — Viņš runāja  d īvainā angļu  un af ri 
kāņu valodu sa jaukumā,  kurā iezīmējās tās  spalgās ,  a u g s t ā s  
skaņas ,  kas raks tur īgas  Keiptaunas  krāsa ino intonācijai.

Daudz vairāk nekā paša s tās tiņi  viņu interesēja daž nedažā 
das  baum as  un tenkas,  it sevišķi ja tās  at tiecās uz mums,  viņa 
tr im jaunaj iem saimniekiem: māsteru Dendiju,  māst eru  Hiču un 
māsteru  Jošvu — tā v ismaz mūsu vārdi  skanēja viņa mutē. Vis
labprā tāk  viņam tikās spriedelēt  par  mūsu nākotni.  P a r  mūsu 
reālo ikdienas dzīvi viņš interesi neizrādī ja,  jo tā, cik spēju no
jaust ,  bija pārāk tāla viņa saprašanai .  Sekmes vai neveiksmes 
skolā, sacensības  regbijā,  svētku karnevāl i  — par to visu v iņam 
nebija nekādas  daļas.  Toties par mūsu nākotni  viņš varē ja  ru nā t  
s t undām  ilgi. Ar tādu pašu pārliecību, ar  kādu viņš paredzēja  
baložu a tgriešanos ,  J an s  plānoja mūsu nākamo karjeru.  Māste-  
ra m  Dendijam,  piemēram, vajadzēšot nodarbot ies ar  politiku, v i 
siem taču redzams,  cik ļoti viņš  mīlot  pats  sevi. Mās te rs  Jošva 
pārāk cītīgi aplidošot meitenes,  lai spētu domāt  par  veikala lie
tām.  Mās te rs  Hičs — gluži pretēji  — gūšot  izcilus panākumus 
veikala l ietās un kļūšot par  bagā tāko cilvēku visā Lindhērstā.  
Jan a  acis samiedzās  un seja mirdzēja spi lgtajā saules  gaismā,  
viņš tupēja zemē, pa bikšu caurumu rēgojās  apbr īnojami  maig as  
b rūna s  āda s  laukums,  zobi balti  žilbēja,  deguns  vaikstī jās.  Viņš 
uzsmaidī ja  mums no lieveņa m ā jas  aizmugurē:

— Jā ,  jā,  māster  Jošva,  jūs  aplidosiet  meitenes.  Es  jau  tag ad  
manu,  kā jums viņas  patīk.



Mēs nereti  s tr īdē jāmies  līdz a izsmakumam  par  šiem viņa pa 
redzējumiem.

J a n s  z ināja  vai r ākas  dziesmiņas  un s t r ād ād am s  labprā t  padzie
dāja.  Reizēm mēs paši lūdzam viņu uzdziedāt.  Viena no dzies
m ām  bija viņa paša pārveidojums pēc tolaik populārās  melodi jas  
«Es  sēžu pasaules  virsotnē». Vēl bija kāda loti skaista dziesma 
afr ikāņu valodā,  kuras  vārdi,  cik atceros,  bija šādi: «Ir kaut kur 
pasaulē  l īdzena ieleja, tur  novāc arbūzus ,  sar kan us  kā asinis un 
sa ldus  kā cukurs.  Tie ir l īdzīgi aiz l iegtajam auglim.»

S t r ād ā j a  J an s  v i sumā uzcītīgi.  Darba  viņam gan pārlieku 
daudz nebija.  Viņš drusku rīkojās pa dārzu,  taču nopietni no 
darboties  ar  dārzkopību Lindhērstā būtu gluži  bezcerīga iedoma. 
Arī mūsu dārzā  auga tikai asā zāle «kikiu», un vēl tur  st iepās 
dažas  petūni ju dobes. J a n s  klāja i stabās  gul tas ,  mazgā ja  grīdas,  
t īrī ja apavus ,  kopa vannasis tabu.  Ēdienu mums gatavoja  Dora, 
viņa krus tmāte.  Ap pusdienlaiku viņi abi devās uz sav ām telpām 
un visu karstāko dienas daļu nogulēja  — līdz pat  pusčetriem, 
kad mēs nāc ām  m ājās  no skolas un t rokšņaini  p ieprasī jām sviest 
maizes ar  pienu.

Vispār mūsu att iecības ar  kalpotāj iem bija samērā  v ienaldzī
gas ,  v ismaz no mūsu puses.  Visbiežāk, ja bi jām aizņemti  ar  kādu 
in teresantu nodarbošanos ,  mēs v iņus v ispār  neievērojām. Tāpēc 
ar ī  toreiz, kad es redzēju Janu  ņemamies  ap tukšu sviesta kasti,  
kādas  mēs paras t i  izmanto jām par  l igzdām jauniem baložu p ā 
riem, es t am  nepievērsu nekādu uzmanību.  Atceros, ka viņš d a r 
bojās  ap šo kasti  veselu dienu, kaut  ko sita tai klāt, pie sevis



dziedādams, taču es nepiegāju pie viņa un nepa jautā ju ,  ar  ko 
viņš tā aizrāvies.  Nodomāju,  ka viņš droši vien ājeistaro kaut 
ko savai  istabai,  kurā mēs nemēdzām iet. Tajā  'St rādās lētas 
mēbeles,  metāla gul ta,  pie sienas karā jā s  spilgti  krāsa ins  k a 
lendārs,  un visā telpā j au tās  J a n a  aromāts  jeb, kā mēs vien
kārši  uzskatī jām, kai ra smarža.

Tovakar,  kad es atgriezos  m ā jās  pēc kriketa spēles k lajumā 
viņptis ceļam iepretī mājai  un  aus īs  man  joprojām skanēja  zēnu 
čalas  un klaigas,  bet acis krita ciet aiz noguruma,  jo mums bija 
vajadzēj is  ļoti piepūlēt redzi, lai vēl kaut  reizi t rāpī tu pa b u m 
biņu, kas negaidot izšāvās  no tum sas  un drāzās  uz mērķi,  uz 
lieveņa a i z ,m ā jas  mani sagaidī ja  Jans .

— Paklausiet ies,  māst er  Dendij ,  jums noteikti  j āa tn ā k  man 
līdzi, — viņš teica un ar  rokas māj ienu aicināja mani  paga lmā.

— Kas noticis, Jan?
Taču viņš izturējās nos lēpumaini  un klusēdams devās tā lāk  

paga lma dziļumā. Es, k ļūdams nepacietīgs,  sekoju viņam.
— Paskat iet ies,  māster ,  ko es uztaisī ju baložiem!
J an s  past iepa man kasti. Tumsā es neko nevarēju saskatī t ,  

un mums vajadzēja  atgriezt ies uz lieveņa. Tur gaismā,  kas  p lūda 
pa a tvēr ta j ām virtuves durvīm, es ieraudzī ju viņa meistarojumu.  
Manu  nepacietību nomainīja neizpratne.  Kaste vai rs  baložiem 
nebija izmantojama.  Bez šaubām,  viņš ap to bija krietni nopū
lējies: priekšā pierīkojis nelielu kāpslīti,  aiz tā sekoja mazs no
dal ī jums un ieeja otrā nodalī jumā,  kas bija horizontāli  sadalī t s  
divos s tāvos  — apakšējā un augšējā .  Otru  kas tes  daļu aizņēma 
viens liels nodal ī jums ar  plaukt iņiem g a r  sienām. Viss bija lie
liski izveidots, taču kas te kļuvusi pilnīgi nel ietojama,  jo tajā 
vai rs  nepietika vietas augošaj iem putnēniem,  turklāt  baloži diezin 
vai ņemtos  izmantot  visus šos nošyķirtos nodalī jumus.  M an  kļuva 
skaidrs,  ka J a n s  pūlējies veltīgi,  tomēr sacīt  to v iņam negribējās.

— Ļoti jauki,  Jan ,  — es teicu un vēlreiz apskatī ju kasti.
J an a  sejā uzplaiksnī ja br īnum dara  smaids ,  tā lepnums par

savu roku darbu.
— Mās te rs  Dendijs laikam pat  nezināja,  ka es protu g a t a 

vot šādas  skais tas  lietiņas?
— Nezināju vis.
— Es parādī ju  mās te ram Jošvam,  un viņš teica, ka es esot 

visu varen gudr i  iztaisījis.
Un viņš sāka aizraut īgi  skaidrot  man kas tes  uzbūvi,  rā d īd am s  

ar  roku, kā baloži varot  iziet, re, pa šīm dur t iņām un te a tp ū s 
ties. Viņa roka sas t inga  mierā kā a tpūzdamās.  Bet, ja balodim 
gribēšot ies izlidot, viņš varēšot  to izdarīt,  lūk, šitā. Un viņa roka 
izlidoja no kastes.



— Ļoti labi, Jan .  Kaste ir lieliska.
M an  gr ibējās  ēst, un es iesteidzos mājā.
Nākamā  diena bija sestdiena,  un uz skolu iet nevajadzēja.  

Agri  no rī ta es a izgā ju  uz baložu māju,  lai paskatī tos,  vai no 
olas, uz kuras  nemierīgi  tupēja Spožace,  nav izšķīlies putnēns.  
Izlaidu baložus  rī ta pas ta igā ,  un tie meta lokus vi rs būriem, 
l īgani  vēzējot spārnus.  Pu tni  laidelējās zemu, kaut  gan  diena 
bija skaidra un debesis dzidras;  viss solīja tveici, un  gaisā  j a u 
tās  tikai niecīgas pūsmiņas  no izdegušās  stepes dziļumiem. Es  
jau  sen dzīros pagatavo t  l igzdas  vietu j au n am  baložu pār im un 
devos uz malkas  šķūni  paskatī t ies,  vai  tur  s tarp oglēm, bū v m a
teriāliem un dažnedažādiem krāmiem nemētā jas  kāda piemērota 
kaste,  taču neko neat radu.  J an a  kaste,  tā pati,  ap ko viņš bija 
pūlējies, s tāvēja  uz lieveņa — turpat ,  kur viņš man  to iepriekšējā 
vaka rā  tika izrādījis. Ķēros pie tās  nelabprāt ,  kaut  arī  labi s a 
pratu,  ka tā t ikpat  šobrīd ir aplama un nekam neder īga  lieta. 
Es  izlauzu nodalī jumus,  p laukt iņus un visu pārējo,  pagatavoju  
jumtiņu kā visām kastēm,  kurās a t r a d ās  l igzdas,  un aiznesu to 
uz baložu māju.  Pēc tam kad putni bija atgriezuš ies  un sadzīt i  
pa vietām, es ieliku vienu baložu pāri  jaunajā ,  v ienkārša jā  mītnē. 
Atlikusī dienas daļa pag ā ja  t āp at  kā v isas citas ses td ienu pēc
pusdienas:  mēs bezmērķīgi  skra id ī jām pa ielām, spēlējām spēles 
pļaviņā aiz mājas ,  kur pa akmeņiem al laž zibēja veiklās ķi r
zakas.

Vakarā  J a n s  man j au tā j a ,  kur palikusi  kaste.
— Es to aiznesu uz baložu māju.
— Ak tā ir baložu mājā?  Iešu paskatī t ies.
Viņš ļoti drīz atgriezās.
— Es to neat radu,  māster  Dendij.
— Es tev saku,  tā ir tur. Es  ta jā  ieliku baložus.
— Ak tā noslēgtā kaste . . .  Bet tā nav mana,  māster  Dendij.
— Tava gan.  Es  tikai izvilku ārā  visus tos dēlīšus, ko tu tur  

biji sabāzis.  Baložiem tādi  neder.
Viņš palika s tāv am ar atvēr tu muti.  Un es pi rmo reizi kopš 

mūsu sa runas  sākuma apjautu ,  ka esmu pieļāvis kaut  ko aplamu.
— Baložiem lādi neder,  — es a tkār toju.
— Kā tad tā . . .  — viņš  it kā iesāka,  bet tad  piepeši spēji 

pagr iezās  un aizgāja.
Bija atkal  nolaidusies krēsla,  un mēs  atkal s tāvējām paga lmā 

aiz mājas .  J an s  devās uz baložu m ā jas  pusi, un es dzirdēju,  
ka viņš ieiet tajā.  Baloži sāka pl iv ināt spārnus ,  sat raukt i  klai 
gāt. Man sagr ibējā s  zināt,  ko īsti viņš tur  g ra sās  darīt ,  un es 
skriešus metos uz p ag a lm a  a t tālo  stūri.  J an s  iznāca no baložu 
mītnes,  tu rēdams rokās  savu kasti.



— Ko tu izdarīji! — es metos v iņam virsū. — Es taču tur  
ieliku baložu pāri!

— Ko es izdarīju? — viņš pār jautā ja .  — Bet ko izdar ī jāt  
jūs? — Viņš pas tiepa man  kasti:  — Paskat iet ies  nu uz manu 
kasti!

Viņš pagr ūd a kasti  man tuvāk.
— Paskat iet ies  nu uz manu kasti! — viņš a tkār to ja  un pēk

šņi sāka raudāt .
M an a s  p i rmās  izjūtas bija pār s te igums — es nekad vēl ne

biju redzējis p ieaugušos raudam.  Stāvēju  un skatījos,  cik dīvaini 
va ibs tās  v iņa seja,  kā savelkas deguns  — tieši t āpa t  kā smejo
ties — un a sa ra s  lēni rit pār  vaigiem. Viņš s tāvēja nekus tēda
mies, t ikai br īžam noraus t ī j ās  elsās.  S tāvēja un raudāja ,  tu rē 
dams  rokās savu kasti.

M an  nekas cits neatl ika,  un es teicu:
— Piedod man!
Taču tas  nelīdzēja.  Un, kaut  gan  es nožēloju notikušo, nožē

loju to no si rds,  mans  pārs te igums bija krietni lielāks par  no
žēlu. Es nespēju sapras t ,  kādēļ viņš tik ļoti pārdzīvo,  mani  
izbrīnīja tas,  ka var  tik ļoti bēdāties  kaut  kāda tur  bezjēdzīga 
da r in ā juma dēļ. Šķiet, ka mana at tieksme pret  šo gadī jumu iz
skaidrojama itin vienkārši:  es nezināju,  ka viņi spējīgi uz t ād ām  
jūtām.  Viņi — tas  nozīmēja v isus  tos krāsa inos  un melnādainos ,  
kurus  es redzēju ik dienas, uzņ emda ms  kā pašu par  sevi sap r o 
tam u  gan  viņu pakļauto stāvokli,  gan  viņu skrandas ,  gan  visas 
v iņu eksistences īpatnības .  M an  viņi l ikās dīvaini,  pat  noslēpu
maini ļautiņi,  Pre t  vieniem es jutu s impāt i jas,  no citiem ba i 
dījos, taču viņi al laž palika aiz kaut  kāda n ep ā rv ar am a nožo
gojuma — pat  ta jos  gadī jumos,  kad mēs kopā spēlējāmies vai 
k laus ījāmies  viņu stāstos.  Sis nožogojums bija radies tāpēc, ka 
šie cilvēki itin kā nepra ta  just.  Tiesa, daži emociju veidi viņiem 
bija raks tur īgi .  Pa t s  biju redzējis,  kā viņi dusmojas ,  smejas  vai 
padevīgi  klusē, kad baltie v iņus  rāj.  Taču tās  v isas bija kaut  k ā 
das  neīstas emocijas,  ne t ād as  kā, piemēram,  man.  Tie bija 
melnāda ino  pārdzīvojumi , kas  krasi a tšķī rās no manēj iem.  Un 
te pēkšņi J a n s  bija pārkāpis  šo bar jeru.  Viņš ra udāj a  tā, kā būtu 
varēj i s  r au d ā t  ar ī  es. S ta rp  mums nebija nekādas  atšķirības.  
M an ā  priekšā s tāvēja dzīvs cilvēks, un  viņš raudāja .

— Neraudi ,  Jan ,  tu uztaisīsi  citu kasti,  — es viņu mierināju.
Taču es nespēju pieskarties viņam,  nespēju apkampt  viņu. Viņš

bija un palika melnādainais .
— Nu, Jan,  tu uztaisīsi  citu kasti! — es iesaucos skaļāk,  s a 

prazdams,  ka, nea pkampd am s  viņu,  esmu izdarījis  j aunu node
vību.



Viņš devās projām no manis,  nesdams līdzi savu kasti.  Es  
gāju  v iņam pakaļ,  saucu viņu,  taču J a n s  neatsaucās .  Viņš iegāja 
savā istabā un aizci rta durvis.  Es  pieklauvēju,  bet  viņš neatbi l
dēja. Es  mitējos klauvēt  un gāju  mājās .

Pro tams ,  itin drīz mēs  ar J a n u  atkal a t j auno jām  draudzību,  
taču mana att ieksme pre t  viņu bija mainī jusies,  kļuvusi citāda.  
Mēs abi kaut  ko bi jām zaudējuš i,  bet va rbū t  kaut  ko ar ī  ieguvuši.  
Manuprā t ,  v iņam si rds  dzi ļumos joprojām gruzdēja  sa šu tum a  un 
a izvainojuma dzirkstīte.  Es  savukār t  pi rmoreiz viņa k lā tbūtnē  
sāku just  mulsumu un nedrošību,  saprazdams,  ka daudz ko ne
zinu par  viņu un citiem tumšādainaj iem,  ka viņos  visos mī t kaut  
kas  tāds,  kas ag rāk  bijis m an ām  acīm slēpts.

Tomēr drīz vien J a n s  pār t rauca  s t r ād ā t  pie mum s  un aiz
gā ja  armi jā.  Sākās  karš,  viņš ies tājās  Keiptaunas  iezemiešu kor
pusā,  un viņu aizsūt ī ja projām no Lindhērs tas.  Vienreiz viņš 
tomēr iegriezās pie mums. Kāds  v īr i šķīgs  viņš bija kļuvis! Armi
jas  forma viņam piestāvēja,  un  viņš ar  to ļoti lepojās.  Nejauš i 
m ans  vecākais brālis,  kurš  arī  dienēja armi jā,  t a j ā  p aš ā  laikā bija 
ieradies m ā jās  pavadī t  a tvaļ inājumu.  J a n s  par to ļoti priecājās.

— Nu re, t ag ad  mēs abi kalpojam J a n a m  S mi tam 1, — viņš 
noteica, un mēs visi jaut r i  pasmējāmies .

J a n s  izskat ī jās  novecojis.
Vispār  mums nen ācās  piedzīvot tos itin biežos skumīgos  un 

nepat īkamos uzvi lnī jumus, kādi mēdz būt, ja bi jušais kalpotājs  
bieži apciemo savus  saimniekus , bet bērni aug,  aiza s tarp  tiem 
un šo kalpotāju kļūst  arvien plašāka,  un  nākas  piespiesti smaidī t  
vai  nodoties a tmiņām,  kas nevienam n esag ād ā  nekādu prieku.

Lai cik neapdomīgas  un c ietsi rdīgas ar ī  būtu bērnības  dienu 
izdar ības,  tās  v ismaz ir br īvas  no neveikl ības izjūtas,  ko rada  
ādas  krāsu  dažādība.  Taču šī izjūta kļūst  ne tikai par  aizsegu,  
caur kuru tiek skat ī ta cilvēku rīcība, bet  pa t  par  važām, kuras 
saista visu ķermeni un bez kurām cilvēkam šķiet, ka viņš ir iz
ģērbts  un apkaunots .

Bet, kā es jau  teicu, mums šos pārdzīvo jumus nevajadzēja  
izbaudīt ,  tāpēc ka J a n s  krita kaujā pie E1 Ademas,  netālu no 
Tobrukas,  cīnoties pret vāciešiem Rietumu tuksnesī .  Mēs  to uz 
z inā jām no Doras.  Viņa joprojām iegriežas pie mums,  kaut  ari  
sen vai rs  te nes trādā .  Ka tarak ta  padar ī jus i  viņu gandr īz  aklu, 
un mēs  nokra tām  žēluma un va inas  apziņu,  ka trā apciemojuma 
reizē a tp irkdamies  vai  nu ar  pieciem šiliņiem, vai kādu vecu 
segu,  vai m an as  m āsas  jaciņu,  vai  mārciņu cukura.

1 Jans K ristiāns Sm its (1870— 1950) — DĀR politisks darbinieks.



S Ā DEGS HEDAJATS.  
irāņu rakstnieks

D Z Ī V A I S  ū d e n s

Aiz t rejdeviņām zemēm, aiz t re jdeviņām jū rā m  
reiz dzīvoja kāds  kurpnieks.  Viņam bija trī s dēli: kupra inis Ha- 
sans,  pl ikgalvis Huseins  un Ahmadelis.  Vecākais  dēls H asan s  
noņēm ās ar  buršanu un rādī ja ļaudīm visādus  kumēdiņus.  Otra is  
dēls Huseins  nebija ne šis, ne tas,  ķērās  gan  pie šā, gan  pie 
tā, bet neko nepadar ī ja  līdz galam.  Reizēm viņš gāja pēc ūdens, 
reizēm tīrī ja sniegu,  taču lielāko tiesu mētā j ās  apkār t  bez darba.  
P a t s  jau nāka is  dēls Ahmadelis bija veikls un izdarīgs.  Tēvs viņu 
mī lēja vai rāk par visiem. Ahmadel is  s t rādā ja  pie aptiekāra par 
mācekli.  Nopelnī to naudu viņš kat ru  mēnesi nesa  m ā jās  un a t 
deva tēvam.

Vecākie brāļi  pas tāvīgu darbu nes t rādāja ,  tie dzīvoja tēva 
maizē un necieta Ahmadeli  ne acu galā.

Reiz to pilsētu, kur viņi dzīvoja, piemeklēja bads. Kādu dienu 
kurpnieks  pasauca  dēlus un teica viņiem:

— Jūs  j au  zināt,  ka dārdzība  pilsētā aug  augumā.  Jūs  nu 
es a t  lieli, pat  pašam jaunāka jam,  Ahmadelim,  paldies dievam, 
jau  piecpadsmit  gadu. Lai dievs jums palīdz! Ejiet un pelniet 
paš i  sev dienišķo maizi.  Lai katr's no jums iemācās  kādu amatu! 
Es  palikšu tepat,  kā nebūt  izvilkšu dzīvību. J a  ju m s  klāsies 
labi un dienās  kļūsiet bagāt i ,  tad padodiet  ari  man  ziņu. Ja 
ne  — nāciet  a tpakaļ  uz māju,  dal īs im kopīgi pēdējo maizes 
riecienu.

Dēli atbildēja:
— Labi, tēvs.
Kurpnieks,  iedevis kat r am  dēlam pa plācenim un pa krūzei 

ūdens , nomutēja viņus  un izvadī ja pa durvīm.
Trīs brāļi  devās ceļā. Viņi gā j a  un gāja ,  kamēr  vien acis 

redzēja un kāj as  klausīja.  Beidzot,  galīgi  zaudējuši  spēkus, brāļi  
nonāca  tri ju ceļu krus to jumā un apsēdās  gobas  ēnā atpūsties.  
Ahmadel is  bija tā pārgur is ,  ka pakr ita zem koka un acumirklī  
aizmiga.  Vecākie brāļi,  kas skatī jās  šķībi uz Ahmadeli  un vēlēja 
v iņam  visu to ļaunāko,  baidī jās,  ka jaunākai s  brālis,  būdams



veiklāks un izdar īgāks,  kļūs viņiem par traucēkli,  tādēļ vecākie 
brāļi  sprieda,  ka vajadzētu  tikt no pas tar īša  vaļā.

Viņi sasē ja  Ahmadelim rokas aiz muguras ,  vilkšus aizvilka 
brāli  līdz lielai, tumšai  alai  un iemeta tajā.

Lai cik žēli Ahmadel is  lūdzās,  brāļi  viņā pat  neklausī jās.  
Viņi vēl atst iepa varen lielu akmens  bluķi un aizvēla to alai 
priekšā. Pēc tam brāļi  notriepa Ahmadeļa  kreklu ar  baloža a s i 
nīm, iedeva to garāmejošai  karavānai ,  lai tā nogādā kreklu tādā 
un t ādā  pilsētā t am  un tam kurpniekam un lai pasaka,  ka Alima- 
deli saplosī juši  vilki.

To izdarījuši ,  H a sa n s  un Huseins  no j au na devās ceļā. Gāja  
un gāja ,  līdz nonāca divu ceļu krus to jumā.  Te viņi izlozēja, ku 
r a m  pa kādu ceļu iet. Viens devās uz aus t rumiem, ot rs — uz 
rietumiem.

* * *

Klausies,  kas  notika tālāk. Kuprainis  H a sa n s  gāja  un gāja ,  
līdz apt rūka ūdens  un maizes.  Saulei  rietot, H asan s  iznāca no 
meža un pamanī ja  tā lumā zi lganu liesmiņu. Viņš devās uz 
priekšu un nokļuva pie kādas  būdiņas . Tās priekšā sēdēja veča. 
H asa ns ,  padevis  labvakaru,  teica:



— Dieva dēļ, apžēlojies par  mani,  vecomāt! Esmu vientuļš 
ceļagājējs,  at ļauj  man šonakt te pārnakšņot .  Mani  moka s lāpes  
un izsalkums.

Veča atbildēja:
— Kas tev, t ād am  nekauņam vazaņķim,  t ādam  kuprainim,  dos 

nakt smājas?  M an  tomēr žēl tevis. J a  izdarīsi,  ko likšu, došu tev 
pajumti.

H a sa n s  bez domāšanas  piekrita:
— Labprāt  — ko liksi, to darīšu.
— Aiz m a n as  mājas  ir izžuvusi aka. Tajā iekritusi svece, 

kas deg ar zilu liesmu un nekad nenodziest .  Tev šī svece j ādabū 
no akas laukā.

Veča paēdināja  H a sa n u  ar  maizi,  padzirdī ja ar  ūdeni,  pēc 
tam  viņi abi a izgāja  pie akas. Veča iesēdināja H a san u  lielā 
grozā un nolaida to akā. H a sa n s  paņēma sveci un padeva veca
jai sievai zīmi, lai velk viņu ārā.  Veča sāka vilkt virvi; kolīdz 
grozs sasniedza akas  malu,  viņa izstiepa roku, lai paņemtu sveci. 
H a san ā  pēkšņi pamodās  aizdomas, un viņš sacīja:

— Nē, vēl ne. Ļauj nokāpt  uz zemes, tad  dabūsi sveci.
Veča saskai tās,  pa la ida virvi vaļā,  un  H a sa n s  kūleņu kūleņiem 

ievēlās a tpakaļ  akā, bet, kā par  brīnumu, nemaz nesas itās .  Svece 
joprojām dega,  taču H a s a n a m  no tās nebija nekāda labuma.  
Viņš redzēja,  ka būs laikam akā jānomirs t ,  un iegrima domās.  
Pēc brīža izvilka no kaba tas  pīpi un  teica:

— Ta ir vienīgā,  kas man palikusi.
Hasans ,  aizkūpinājis  pīpi pie sveces zilās liesmas,  ievilka 

pār is  dūmu.  Drīz dūmi bija piepildījuši visu aku. Piepeši H a 
sans  ieraudzī ja mazu,  melnu velnēnu,  kas,  padevīgi  piespiedis 
rokas pie krūtīm, nos tā jās  v iņam priekšā un j au tā j a :

— Ko pavēlēsiet?
— Kas tu tāds  esi: džins, feja vai cilvēks?
— Esmu jūsu kalps.
— Vispi rms palīdzi man tikt no  šejienes laukā,  pēc tam gribu 

dabūt  daudz naudas ,  lai varētu labi dzīvot.
Velnēns  uzsēdināja  H asan u  sev uz pleciem, izcēla no akas 

un sacīja:
— Ja  gribi iemantot  bagāt ību,  ej pa šo ceļu. Tu nonāksi kādā 

pilsētā,  un tur  tev klāsies labi. Taču tev, cik vien iespējams,  
j ā s a r g ā s  no Dzīvības ūdens.  — Un velns  parād ī j a  ar  roku, uz 
kuru pusi jāiet.

H asan s  apjuka,  izmeta sveci no rokām,  un tā atkal iekrita 
akā. Viņš paskat ī jās  apkārt ,  bet velnēns  bija nozudis — gluži 
kā zemē iegrimis.

H a sa n s  tumsā sāka iet pa ceļu, kuru viņam bija parādī j is



velns.  Rīta pusē viņš sasniedza pilsētu upes krastā.  H a sa n s  pie
g ā j a  pie upes, nom azgā ja  seju un padzērās .  Pēc t am  paj au tā ja  
kādam cilvēkam, kas sēdēja tu rpat  tuvumā:

— Tēvocīt,  kas  šī par vietu?
— Vai tad  tu nezini? Te ir Zelta zeme.
H a sa n s  atteica:
— Esmu svešinieks, nāku no tāl ienes  un neviena šeit n epa 

zīstu.  Dieva dēj, iedod man paēst.
Cilvēks atbildēja:
— P a r  velti te nevienam neko nedod. Atnes man sauju  smilšu 

no upes, tad  dabūsi maizi.
H a sa n s  pag rāba  saujā  smilt is  un ieraudzī ja,  ka tās  ir no 

zelta.  Hasa na in  acis iegailējās,  vienu sauju  viņš  iedeva cilvēkam, 
paņēma no tā maizi  un apēda.  Tad piebēra kabata s  ar  zelta 
smi lt īm un tu rp ināj a  ceļu uz pilsētu. Nonācis tur,  viņš redzēja,  
ka tā ir liela pilsēta,  taču m ā jas  ta jā  izskat ījās  pēc aitu kūtīm 
un bija sabūvētas  cieši b lakus cita citai. Cilvēki bija akli un 
mi t inājā s  vai  nu alās,  vai  aitu kūt īm l īdzīgās būdās . Visi s ta i 
g ā ja  drūmi,  a izpampuš ām  acīm, ģērbušies  noskrandušās ,  ne t ī rās  
drā nās .  Būdami  neredzīgi,  viņi neatšķī ra  dienu no nakts,  visā 
pi l sētā nedega neviena lampa,  un aklie ta jā  mudžēja  kā tārpi. 
Valdnieka ziņojumi  un pavēles bija iespiesti uz kar tona  lieliem, 
reljefiem burtiem.

H a sa n s  apva icā jās  kādam pre timnācējam:
— Tēvocīt,  kāpēc cilvēki te ir akli?
Pre t imnācējs  atbildēja:
— Mūsu zeme ir s a j aukta  ar  zeltu,  un tā pada ra  cilvēku 

acis neredzīgas .  Mēs ga idām  a tnākam  pravieti,  kas  mūs izdzie
dinās.  Dzīvojam lielā pār ticībā un bagātībā,  tomēr mēs labāk 
gr ibētu  būt nabagi,  bet  redzēt  pasauli .  Mēs  kaunamies  no sava 
akluma,  tā lab  neejam nekur ārā  no pilsētas.

H a sa n s  tūliņ aptvēra,  ka te varēs  iedzīvoties bagāt ībā ,  un 
klus ībā nosprieda:  «Viņus var  viegli apves t ap stūri  un tikt uz 
za ļa  zara.  Kas tur  slikts, ja es uzdošos  par  viņu pravieti!» H a 
s an s  uzkāpa uz paa ugs t i nā ju m a  laukuma malā  un sauca:

— Ei, ļaudis! Vai jūs  zināt,  ka esmu tas pats  pravietis,  kuru 
j ū s  gaidāt?  Nāku šurp,  dieva sūtī ts,  un nesu jums priecīgu ziņu: 
dievs grib jūs  pārbaudī t ,  tamdēļ liedzis jums iespēju skat īt  šo 
pret īgo pasauli ,  lai jūs  vai rāk  nodotos  pat ies ības  meklējumiem 
un jūsu dvēsele taptu  redzīga.  Jo, iepazīstot  sevi, jūs  iepazīstat  
to kungu.  Pasau le  p i lnum pilna ar  sā t an a  kārdinājumiem un a iz
spriedumiem.  Ne velti mēdz sacīt: ko redz acs, to kāro sirds. 
Tā  kā jūs  neko neredzat,  tad  esat  pasa rg āt i  no sā tana  k ā rd in ā 



jumiem,  dzīvojat  laimē un mierā un viegli pārciešat  jebkuru lik
stu. Tamdē|  esiet pacietīgi un teiciet dievu to kungu,  kas pievērsis 
jums savu vaigu.  Sī pasaule  ir iznīcīga, bet viņējā — mūžīga .  
Esmu nācis rādī t  jums ceļu.

Ļaudis s teidzās  pie H a sa n a  bar iem vien, un  daudzi  v iņam  
noticēja.

Hasans ,  cenzdamies  drīzāk sasniegt  mērķi, ik dienas turēja 
pam at īgas  runa s  par sā tanu un eņģeļiem, par  pas taro  dienu, par  
paradīzi  un elli, par  likteni un pēcnāves  dzīvi, un c i tām t a m 
l īdzīgam lietām. Viņa ru n as  tika iespiestas lieliem, reljefiem bur
tiem uz bieza papīra un izdal ītas  ļaudīm.

Drīz vien Zelta zemes iedzīvotāji  sāka v iņam uzticēties. A g
rāk ļaudis ne reizi vien bija dumpojušies,  jo negr ibēja  skalot 
zeltu un vai rāk  domāja  par to, kā kļūt veseliem. Kuprainis  H a 
sans  ar  sa ld ām runām  un sol ījumiem bija tautu  padar ī j is  r ām u  
un paklaus īgu un piespiedis skalot  zeltu. Zelta zemes bagā tnieku 
n audas  lādēs šis metāls sāka plūst  s t r aumēm  vien. Runas  par  
H a sa n u  aizskanēja tālu uz aus t rumiem un rietumiem, un n ep a 
gāja  necik ilgs laiks, kad H a sa n s  jau  bija kļuvis par  aklo zemes 
šāha  augstmani .

Tika izdota pavēle,  ka visiem iedzīvotājiem jāskalo  zelts. 
Ka tr am  cilvēkam pie jos tas  pies tiprināja ķēdi, kas  st iepās  no  
mājas  līdz upes  krastam.  Rītos, kad gaismiņa vēl nebija ne 
uzaususi,  skanēja  zvans,  un ļaudis  bar iem klumzāja  uz upi ska 
lot zeltu. Tikai pēc saules rieta, nodevuši izskaloto zeltu, viņi, 
turēdamies  pie ķēdēm, kumurojās  atpakaļ  uz māju.  Vienīgā iz
prieca tautai  bija opijs un degvīns.  Neviens pats nea ps t r ādāj a  
zemi un neaudzēja  labību. Labību,  opiju un degvīnu iepirka kai 
miņu zemēs. Tī rumi  ieauga nezālēs,  netīrība un sl imības  p ā r 
ņēma cilvēkus aizvien vairāk.

Kaut arī  zelta iespaidā H a sa n a m  acis iesākumā sāpēja un 
vēlāk kļuva gandr īz  neredzīgas ,  viņa alkat ība nemazinājās.  
Viņa man ta  vai ro jās  dienu no dienas,  bagāt ība  aklo zemē auga  
augumā,  un visās mājās  pie sienas  ka rā jās  reljefa H asa n a  ģ ī 
metne. Beidzot H asan s  kļuva gluži akls un bija spiests ielikt 
sev ļoti skais tas māksl īgās  acis. Toties t a g ad  viņš gulēja zelta 
gul tā un kupri nosedza ar  zelta plāksni.  Dzēra vīnu no zelta 
kausa  un pīpēja opiju no zelta pīpes. Viņu mazgāja ,  lejot ūdeni  
no zelta krūzēm, un nakt īs  pie viņa a tveda meitenes.  Un H a s a n s  
pateicās  dievam, ka pēc v isām likstām un nelaimēm viņa vēlē
šan ās  piepildījusies.  H a sa n s  bija gal īgi  aizmirs is  tēvu un b rā ļus  
un savu iepriekšējo dzīvi, neatminējās  pat  tēva lūgumu pavēs
tīt viņam,  ja dzīvē kādam no dēliem klāsies labi. H a sa n s  j u t ā s  
apmier ināts  un nodevās dzīrošanai.



*  *  *

Bet a ts tās im ta gad  H a sa n u  un palūkosimies,  kas  noticis ar
v iņa  pl ikgalvaino brāli  Huseinu.

Huseins ,  tik tikko vi lkdams kājas,  s teberēja pa ceļu uz aus- 
t rumiem.  Viņš g ā ja  ilgi, ilgi, līdz beidzot nonāca  mežā,  pārgur is  
nokri ta zem kāda koka un tūlīt pat  aizmiga.  Gaismiņai  svīstot,  
viņš  izdzirda kokā sar unā jam ies  trīs vārnas .  Viena no t ām  va i 
cā ja :

— Māsa,  vai  tu guli?
Otrā  vā rna  a tsaucās :
— Nē, neguļu.
Trešā vā rna  jautā ja :
— Kas j au ns  pasaulē,  māsa?
P irm ā vārna  atbildēja:
— Ak, ja cilvēki z inātu to, ko z inām mēs! Mēnesnīcas zemē 

nomir is  šāhs,  un, tā kā viņš nav a ts tā j i s  mant inieku,  tad  rīt 
laidīs gaisā  piekūnu. Tas, kuram piekūns apsēdīsies uz galvas ,  
kļūs par  šāhu.

Otrā  vārna  painteresējās :
— Kā tu domā — kurš kļūs par  šāhu?
Pirm ā vā rna  atbildēja:
— Cilvēks, kas  guļ zem šī koka. Tikai v iņam jāuzl iek sev 

uz  ga lvas  kazlēna iekšas un jāieiet a r  tām pilsētā.  Piekūns,  p a 
manī j i s  iekšas, nosēdīsies v iņam  uz galvas .  Sākum ā ļaudis,  ie rau 
dzījuši,  ka šis cilvēks ir svešzemnieks,  viņu saķers  un iemetīs 
cietumā.  Tad viņam jāa tve r  logs — un piekūns atkal  atlidos 
un nosēdīsies uz galvas.

Trešā vā rna  noķērca:
— Fui! Kurlo zemes šāhs!
Otrā  vārna  apvaicājās :
— Vai tu zini, kādas zāles līdz pret kurlumu?
Trešā vārna  atbi ldēja:
— Tas  ir Dzīvības ūdens.  Taču, ja tautai  iedos Dzīvības ūdeni 

un tā kļūs dzirdīga,  viņa vai rs neklaus īs saviem kungiem. Ci l 
vēkus,  kurus  tu redzi karā jamies  šai kokā, pakāra,  jo viņi g r i 
bēja izārstēt  tautu  no kurluma.

Tad vār nas  noķērcās  un aizlidoja.
Huseins  pavēra acis un redzēja,  ka kokā pakārt i  divi cilvēki. 

Pārbi j ies  viņš šāvās  augšā  un metās  prom, ko kājas  nes. Pa  
ce ļam viņš saķēra kazlēnu,  kas  bija noklīdis no ganāmpulka ,  no
kāva to, izņēma iekšas un uzlika tās  sev uz galvas .  Tad atkal 
devās  tālāk. īsi  pi rms saul rieta Huseins  nonāca lielā pilsētā.  Tajā  
valdī ja briesmīgs  t roksnis un burzma.  Sirds Huseina m priekā sa-



lēcās. Viņš a izgāja  pi lsētas  nomalē un aps tā j ā s  pie kādas  s a 
g r a u ta s  ēkas. Pēkšņi  augs tu  gaisā  Huseins  pamanī ja  l idināmies  
medību piekūnu. Tas  nola idās  lejā, apsēdās  v iņam uz galvas  un 
ieķērās ar nagiem kazlēna iekšās.

Ļaudis metās  Huseinam klāt, sauca «urrā!», pacēla viņu uz 
rokām un nesa.  Taču, kolīdz pamanī ja ,  ka Huseins  ir svešzem
nieks, viņu ieslodzīja cietumā. Huseins  atvēra logu — un pie- 
kūns  atkal ielidoja iekšā un nosēdās  v iņam uz galvas .  Ļaudis no 
j au n a  saskrē ja Huseina m apkār t ,  iesēdināja viņu četru zi rgu 
vilktā karietē un ar  lielu godu aizveda uz greznu pili. Tur  viņu 
nom azgā ja  br īnumjaukā pirtī, ieģērba d ā rg ā s  drānās ,  tad  nosē
dināja dārgakmeņiem rotā tā  t ronī  un uzlika galvā  kroni.

Huseins  aiz prieka nezināja,  kur dēties, un apstulbis blenza 
visapkār t.

Tobrīd kāds  lepni ģērbies akls vīrs pienāca pie t roņa,  nobu
čoja grīdu un teica:

— Ak, v isuaug sta is  kungs! Lai tev veselība, pasaules  valdniek! 
Atļauj man sveikt tevi visu klātesošo vārdā!

Huseins  nokremšļojās ,  piepūtās kā t ī ta rs un aug stprā t īg i  no
pras īja:

— Kas tu t ād s  esi?
— O, pasaules  valdniek! Visi šās  zemes iedzīvotāji  ir kurl 

mēmi. Es  esmu citzemnieks,  t i rgo tā j s  no Zelta zemes. Esmu pi ln
varots  sveikt tevi visu klātesošo vārdā.

— Kas šī par  zemi?
Ti rgoni s—tulks atbildēja:
— Tā ir Mēnesnīcas  zeme.
Huseins  teica:
— Ej un manā vārdā  saki ļaudīm,  ka es al laž esmu domāj is 

par  t au tu  un ceru, ka m anas  vald īš anas  laikā tā dzīvos mierā 
un labklājībā.

— Tiks izdarīts,  kā kungs  vēlas,  — ats aucās  t i rgonis— tulks.
Huseins  pār t rauca  viņu pusvārdā:
— Teic, lai visi iet un  ķeras  pie darba.  Mēles  kulst īt  es a iz

liedzu! Sapra ti? Un liec, lai uz taisa man  vakar iņas!
Tirgonis  padeva zīmi gal vena jam  galda  k lājējam,  visi pakla

nījās  un a t s t ā ja  telpu. Galda  klājējs panācās  uz priekšu, pa lo
c ījās  un norādī ja  uz durvīm, kas  veda uz blakustelpu,  tad,  a t 
mugur iski  kāpdamies ,  izslīdēja no istabas.

Huseins  piecēlās, nožā vā jā s  un pasmaidī j i s  klusībā noteica: 
«Ko šie āks tās ,  muļķi tādi! Iedomājušies ,  ka esmu nez kāda spēļ- 
lietiņa. Gan es viņiem velnu parādīšu!» Viņš iegāja  viesistabā,  
kur visā telpas  g a r u m ā  s tāvēja liels, daždažādiem ēdieniem klāts 
galds.  Huseins  aiz prieka pat  apdancoja  ga ldam  apkā r t  un  uz



kars tām pēdām citu pēc cita not iesāja vai rākus  ēdienus,  tad  ķērās  
pie t ī tara.  Izdzēris dažus kausus  ar  visādiem dzērieniem, viņš 
devās  uz viesistabu.

N ākam aj ā  dienā Huseins  piecēlās ap pusdienlaiku un rīkoja 
pieņemšanu. Ci ts pēc cita nāca ministri ,  ga lma jokdari ,  a u g s t 
maņi ,  ā rzemju sūtņi  un t i rgotāj i ,  k lanī jās un s t ā jā s  gar  sienu 
rindā.  Ar žestiem, acīm un se jas  izteiksmi viņi izrādī ja savu 
padevību un pazemību.

Ja  bija jāizlemj kāds  svar īgs  j au tā jum s  vai steidzami  j ā p a 
raks ta  kāda pavēle,  augs tm aņ i  to atzīmēja  savās  piezīmju g r ā 
mat iņās  un deva izskatī t  Huseinam.  Tā kā Huseins  nepra ta  ne 
lasīt ,  ne rakstī t ,  viņš  no Zelta zemes t i rgotāj iem bija sev izrau
dzījies Labās  un Kreisās  rokas  minis trus .  Tie v iņam ziņoja par  
visiem jautā jumiem,  un viņi kopīgi pieņēma lēmumus.

Dzejdar i  un mācīti  vīri, ga lma jokdari  un lišķi, un visvisādi 
liekēži tik briesmīgi  Huseinu ci ldināja,  s lavināja  un cēla vai 
debesīs,  dēvēja par  dievu zemes virsū, ka viņš pam azām  visam 
noticēja un pats sevi va irs  nepazina.  Viņam u zauga  pamat īgs  
vēders,  un viņš iedomājās  sevi esam lielu vīru, un nevienam n e 
bija dūšas  pateikt  v iņam  taisnību acīs. Visi Menesmcas  zemes 
iedzīvotāji  sēja un novāca opija magones,  taisī ja degvīnu un 
pārdeva Zelta zemes iedzīvotājiem. Huseina  un viņa galminieku 
bagāt ība  auga  augum ā,  bet Jaudis ķēra ciet, meta cietumos un 
mocīja līdz p iln īgam spēku pagur umam . Tā nu t au ta  dzīvoja 
pos tā un nabadzībā,  un  akluma slimība no Zelta zemes p a m a 
zām pārceļoja uz Mēnesnīcas zemi, bet kurluma kaite no Mē
nesnīcas  zemes pārsviedās  uz Zel ta zemi. Arī Huseins  sāka 
slikti dzi rdēt  un  vēlāk  kļuva gal īgi  kurls,  tomēr kopā ar  galma 
au gs tm aņ iem un dažiem akliem Zelta zemes t i rgoņiem nodevās  
pārmēr īgai  ēšanai  un dzeršanai .  Tēvs un brāļi  v iņam bija pil
nīgi pagaisuš i  no prāta,  tāp at  arī  tēva pēdējais lūgums.

* * *

Atstās im t ag ad  Huseinu un palūkosimies,  kas  not ika ar Ahma- 
deli. Mīļuprā t  jums to pas tās t īs im.  N abaga Ahmadel is  sasietām 
rokām bezsam aņā gulēja  alā. Rīta pusē, kad alā iespiedās vāja 
gaisma,  Ahmadelis  piepeši juta,  ka viņu kāds  raus ta  aiz rokas. 
Pavēr is  acis, viņš ieraudzī ja sev blakus dervīšu1 — īs tu mi l 
zeni ar  gar um  g a r ā m  ūsām.  Dervīšs v iņam  jautā ja :

— Kā tu te gadījies?

' D ervīšs —  m usulm aņu mūks, kas klaiņo ubagodam s.



Ahmadelis  izs tās tī ja  visu, kās  ar viņu bija noticis: kā tēvs 
sūt īj i s viņus pelnīt  dienišķo maizi,  kā brāļi  nodar ījuš i v iņam 
pāri. Dervīšs  a tra is ī ja  Ahmadelim rokas  un a tnesa paēst.  Ies tip
r ināj ies  Ahmadelis  sacīja:

— Labi, t ag ad  iešu un pal īdzēšu saviem brāļiem.
Dervīšs iebilda:
— Vēl nav īstais  brīdis. Tu sevi veltīgi pazudināsi .  Ja  esi 

teicis patiesību,  tad  ej uz Mūžīgā  P a v a s a r a  zemi, at rod Dzīvī
bas  ūdeni un izglāb  nelaimes  piemeklētos.

— Kur ir ceļš uz turieni?
— Es tev parādīšu.  Dzīvības ūdens  jāmeklē aiz Kafa kalna,  

kas  a t rodas  pasaules  malā.
Dervīšs pacēla a las  kaktā niedres  stabul īt i  un iedeva to Ah

madel im:
— Ņem to no manis  par  piemiņu.
Ahmadel is  paņēma  stabulīti ,  iebāza azotē, un viņi kopā iznāca 

no alas.  Dervīšs aizvadīja viņu līdz tri ju ceļu kru s to jumam  un 
norādī ja  uz t rešo ceļu, kas  bija ļoti akmeņains  un nelīdzens.  
Ahmadelis  a tvadī jās  no dervīša un kājoja prom pa ceļu. Viņš 
gāja  ilgi, ilgi. Vēlāk izvilka stabul īt i  un ņēm ās  spēlēt. Putni  
un  cita dzīvā radība sapulcējās v iņam apkārt .  Ap launag la iku  
Ahmadel is  ieraudzī ja vecu gobu un klusībā noteica: «Maz drus 
ciņ te nosnaudīšos ,  tad iešu tālāk,» — un tūlīt  pa t  aizmiga.  Pēc 
kāda laiciņa viņu uzmodināja  čaboņa.  Ahmadelis  pameta  acis 
uz augšu un ieraudzī ja mi lzīgu pūķi, kas  līda kokā, kur kādam 
putnam bija novīta ligzda.  Pūķim tuvojoties,  mazie putnēni  
izmisīgi  čiepstēja,  un Ahmadelis  sap ra ta ,  ka pūķis ta i sās  tos a p 
rīt. Ahmadelis piecēlās, sameklēja akmeni  un meta ar  to pūķim. 
Akmens t rāpī ja  pūķim pa galvu,  tas  nokri ta un bija uz vietas 
beigts.

Katru  gadu, kad teiksmainā putna  Sīmorga bērni  mācījās  
lidot, a tnāca  pūķis un tos apēda.  Ar tādu pašu ļaunu nodomu 
viņš bija ieradies ar ī  tagad,  taču Ahmadelis  neļāva viņam izda 
rīt  šo briesmu darbu.

Nonāvēj is  pūķi, Ahmadel is  atkal  apgū lā s  zem koka un aiz
miga.  Drīz no kalniem atl idoja Sīmorgs  un a tnesa  ēdamo saviem 
mazuļiem. Ieraudzīj i s  zem koka guļam cilvēku, Sīmorgs  no 
jauna aizlidoja uz kalniem, pacēla uz spārniem lielu akmeni,  ko 
uzmest  uz ga lvas  guļošajam cilvēkam. Sīmorgs  domāja:  «Tas ir 
tas  pats  ļaundar is,  kas  kat ru  gadu  nāk un nogalē  man us  bērnus.  
Droši  vien arī  t ag ad  viņš atnācis,  lai tos apēstu.  Tūlīt  es v iņam 
parādīšu!»

Sīmorgs  atl idoja pie koka un jau  g ra s ī j ā s  mest  akmeni



Ahmadelim uz galvas .  Putnēni ,  redzēdami ,  kas  viņu m ā t e i ' p a 
domā, sāka pl ivināt spārneļus  un klaigāt :

— Māmiņ,  neaiztiec! Nebijis šā  cilvēka, pūķis jau  sen būtu 
mūs notiesājis.

Sīmorgs  palidoja nostāk  un nometa akmeni  zemē. Tad,  iedevis 
mazuļ iem paēst,  pārsedza  Ahmadeli  ar  spārniem,  lai v iņam  mie
r īgāks  miegs.

Ahmadelis  pamodās  vēlu pēcpusdienā.
Sīmorgs  v iņam sacīja:
— Klau, jaunekli ,  prasi  man,  ko vien gribi.  Bet vispi rms 

teic — kurp iedams?
— Dodos uz Mūžīgā  P a v a s a r a  zemi.
— Tā ir tāl in tālu.  Kādēļ tu turp ej?
— Man jāa t rod Dzīvības ūdens,  lai varu  izglābt brāļus.
— Vai, tas  būs gauži  grūti! Papriekš  izrauj vienu manu 

spalvu un turi  to al laž sev klāt. Ja  kādreiz tev ievajadzēs ies  
m an a s  pal īdzības,  uzkāp uz jumta  un aizdedzini spalvu.  Es  uz 
reiz būšu klāt un izpestīšu tevi no nelaimes.  Un t a g a d  nāc sē
dies man mugurā.

Sīmorgs  nolaidās  zemē, Ahmadelis izrāva pu tnam  vienu spalvu 
un to noglabāja .  Brīdi  vēlāk uzrāpās  SImorgam uz spārniem — 
un viņi pacēlās  gaisā.

Kad Sīmorgs  nosēdināja  Ahmadeli  uz zemes, saule jau  lai 
dās  rietā aiz Kafa kalna.  Ielejā gulēja mi lzum liela pilsēta ar  
brīnišķīgiem vārtiem. Sīmorgs  a tvad ī jās  no Ahmadeļa  un a iz
lidoja.

Cik tālu vien skat iens sniedza,  zaļoja dārzi  un t īrumi,  tā lumā 
aizs tiepās ciemi un meži. Ļaudis līksmi gā ja  savos ikdienas  d a r 
bos, dziedāja un spēlēja vai  arī  kā citādi izklaidējās.  Dzīvā 
radība  tur  nebaidī jās  no cilvēkiem: s t i rnas  mierīgi gan ī j ā s  p ļ a 
vās,  zaķi ēda zāli no rokas,  putni  vī teroja augļu  koku zaros,  ku 
rus b agā t īgā  raža bija noliekusi vai  līdz zemei.

Ahmadelis  norāva  dažus sul īgos augļus  un apēda.  Tad  piegāja 
pie avota,  kas irdza no zemes apakšas ,  pasmēla p laukstās  ūdeni 
un iešļāca sev sejā. Acis Ahmadelim kļuva tik gaišas,  ka s a m a 
nīja vēju jau pa lielu gabalu.  Ahmadelis atkal  pasmēla  p laukstās  
ūdeni un izdzēra — ausis  tapa  tik ju t īgas,  ka varē ja  sadzirdēt  
odus šķaudām.  Ahmadelim kļuva labi un  līksmi ap sirdi, viņš 
izvilka savu stabulīti  un  sāka  spēlēt. Spēlē Ahmadelis  un  redz: aitu 
bars,  kas g an ā s  kalna  nogāzē,  nāk un sa s t ā ja s  v iņam apkārt .  
G anām pulka m  līdzi attek ganumei ta  ar  zeltainu bizi, pērļaini  
bal tiem zobiem — tik br īnumdai ļa  kā pat i  saule, kas  uzaususi  
saka mēnesim:  «Ej tu t ag ad  prom, jo es esmu atnākusi.» Kolīdz 
Ahmadelis  ieraudzī ja gani,  tā tūliņ neprā tīg i  viņā iemīlējās.



Viņš  uzr unā ja  meiteni:
— Kas šī ir par  zemi?
— SI ir Mūž īgā  P av as a ra  zeme, — atbi ldēja ganumei ta.
— Esmu ieradies pēc Dzīvības ūdens.  Kur ir avots ar  šo ūdeni?
Mei tene iesmējās  un sacīja:
— Te viss ūdens ir Dzīvības ūdens.
Ahmadelis  brī tiņu padomāja ,  tad  teica:
— Jā ,  es jū tos  kā no j au na piedzimis.  Te viss izskatās  kā 

s a p n ī . . .  J a  pats  t a g a d  neredzētu  sav ām  acīm, neticētu,  ka tā ir 
īstenība.

— Vai tad  tu esi svešzemnieks? — brīnī jās  meitene.
Ahmadelis  izs tās t ī ja visu savu dzīvi, neko nes lēpdams,  a tz i 

nās ,  ka ieradies pēc Dzīvības ūdens  t ēvam un brā | iem.  Ganu-  
mei tai  sametās  Ahmadela  žēl, un  v iņa teica:

—  Mūsu zemē nav īpašu Dzīvības ūdens  avotu. Tā mūsu 
ūdeni  iesaukuši vienīgi kurlo un aklo zemē. Taču ņem vērā:  ja 
taviem brāļiem brīvība netīk, nešķied velti laiku, jo Dzīvības 
ūdens  viņus tik un tā neglābs.

— Var jau būt, ka es kļūdos, — ierunājās  Ahmadelis.
— Daudz  no tā,  ko tu teici, es nesapra tu .  Man šķiet, ka es s a p 
ņoju . . .  Jutos noguris,  man  jāiet  uz pilsētu.

— Tev ir laba si rds,  jaunekli .  J a  gribi,  nāc un dzīvo m ū s 
m ā jās  kā pats savējās,  — ganu mei t a  aicināja.

Viņa pārveda Ahmadeli  m āj ās  un iepazīs tināja ar savu māti.
— Laipni  lūdzam,  būsi mūsu viesis! Sēdies atpūties! — sacīja 

māte.
Vairākas  dienas  Ahmadel is  s ta igāja ,  apska t īdams  pilsētu. Taču 

bezdarbība v iņam ātri  apnika,  un viņš teica gan um ei tas  mātei:
— Domāju sameklēt  sev kādu darbu.
— Ko tu taisies darīt?
— Vienalga,  ko. Man ir s t ipras  rokas,  dar īšu  visu, ko liksiet.
— Tā gan  ne, sameklē sev darbu,  kurš  sirdij  mī ļš  un ar  kuru 

tu varēsi  t ikt galā.
Brī tiņu padomāj is,  Ahmadelis sacīja:
— Savā dzimtajā pilsētā es biju apt iekāra māceklis.
— Aptiekārs,  kas dzīvo mūsu ielā, taisni  meklē mācekli,  — 

ganum ei ta s  māte  teica. — Ja  vēlies, ej s t rā dā  pie viņa.
— Ai! Tad gan  ir labi! — Ahmadelis  nopriecājās.
— Redzu, ka neesi  nekāds  s l inkuma lāpī tājs,  s t r ād ā t  tev p a 

tīk, — atkal  ie runājās  mei tenes māte.  — J a  gribi,  paliec dzīvot 
pie mums.

Un tā Ahmadelis  pa dienu s t r ād ā ja  pie apt iekāra,  bet  vakaros  
a tg r iezās  ganumei ta s  mājā .  P a m a zā m  viņš iemācījās las īt  un 
rakstī t .  Darbs  apt iekā veicās un t i rgoš anās  gāja  no rokas.  Ah-



madel is vēl izmācījās  skārdnieka un galdnieka amatu ,  jo tēvs 
v iņam bija licis ieprasties vēl kādā citā amatā .  Drīz viņš  sar ī 
koja lepnas  kāzas  ar  ganum ei tu  un dzīvoja laimīgi  ar  j auno 
sievu. Vienīgi doma, kas noticis ar  tēvu un brāļiem, pastāvīgi  
urdī ja  un nedeva miera. Ahmadel is  al laž ar  nepaciet ību gaidī ja 
svešzemju ceļiniekus, kas  ieradās  Mūžīgā  P a v a s a r a  zemē, izpraš
ņāja  viņus,  vai tie ko nezina par  tēvu un brāļiem, bet neviens 
neko nezināja  pateikt.

Kādu dienu Ahmadel is  iepazinās  ar  aklu t i rgotāju,  kas bija 
ieradies pie apt iekāra no Zelta zemes,  un  sāka viņu iztaujā t  
par  saviem brāļiem.

Aklais v iņam atbildēja:
— Pievaldi  labāk mēli, nerunā  niekus! Tas,  ko tu meklē, nav 

vis kuprainis  Hasans ,  bet  gan  mūsu  pravietis.  Pērn  viņš  a tn āc a  
uz mūsu Zelta zemi un dar īja ī s tus  brīnumus.  Viņš izglāba mūs, 
kas b i jām nomaldī jušies  no pareizā ceļa un  cietām no sava  ak 
luma.  H a sa n s  solīja, ka nonāksim paradīzē,  iesēja mūsos  t icības 
sēklu un izglāba mūs no briesmīgā posta,  kādā  visu laiku bijām 
dzīvojuši.  Tāpēc tauta ar  sirdi un dvēseli pūlas  I l a s a n a  labā — 
skalo v iņam zeltu. H a sa n s  savuties  lūdz par  mum s  dievu un 
vada mūs. Neesmu te i tan ieradies,  lai ā rstētu acis. Nepavisam! 
Cik vien varu,  sa rgā jos  no Dzīvības ūdens.  Esmu paņēmis  līdzi 
pietiekoši daudz ūdens  no Zelta zemes.  — Un aklais norādī ja  
uz ād a s  maišeli ,  kas ka rā j ās  v iņam  pie jostas.  — Atbraucu,  lai 
ieliktu sev māksl īgas  acis.

Ahmadelis,  visu noklausīj ies,  sap ra ta ,  ka šis cilvēks ru nā  p a 
tiesību, un neko vai rs  nejautā ja .  No citiem ceļiniekiem Ahmadel is  
vēlāk dabūja  zināt,  ka pl ikgalvis Huseins  mit inās  Mēnesnīcas 
zemē, aplaupa un nomai t ā  tās  iedzīvotājus.  Ahmadelis  nu  a t 
skār ta ,  ka kāre pēc zelta un citiem pasaul īg iem labumiem s a g r ā 
busi savā  varā  viņa n ab a g a  b rā ļus  un a izmiglojus i t iem acis. 
Ahmadeļa  si rds sāpēja brā ļu  dēļ, un  viņš klusībā nolēma:  «Man 
jāiet  un jāglābj  viņi.»

Ahmadelis  devās pie sava darba  devēja apt iekāra un teica:
— Skolotāj,  pagā j is  va i r āk  nekā gads,  kopš s t rādā ju  pie jums.  

Sai zemē es iepazinu,  kas  ir dzīve un brīvība. Ierados te nesko
lots — t a g a d  māku lasī t  un  raks tī t ,  nepra tu  nevienu am atu  — 
t ag ad  esmu apguvis  vai rākus.  Biju kurls un akls — te man a t 
dar ī jās  ausis  un acis, te iepazinu prieku, kādu s ag ād ā  brīvs darbs  
un atpūta.  Taču esmu devis tēvam vārdu,  un man tas  jāpi lda.  
Tamdēļ lūdzu jūs  mani atlaist .

Apt iekārs sacīja:
— Zēl, ka tu aizej. Tā kā biji izveicīgs un izdar īgs  jaunekl is,  

prasi  no manis ,  ko vēlies.



— Iedodiet man  zāles pret aklumu un kur lumu, — Ahmadelis 
palūdza.

— Tas  ir pavisam vienkārši:  vai tad  tu nezini, ka Zelta un 
Mēnesnīcas zemē mūsu ūdeni dēvē par  Dzīvības ūdeni un ar  to 
var  izārstēt  aklumu un kurlumu? Paņem  līdzi pudeli ar  ūdeni — 
un tu izārstēsi  visus.  Taču liec vērā: tas  ir briesmu pilns darbs,  
jo aklie un kurlie ir Mūžīgā  Pav asa ra  zemes ienaidnieki un neie
r auga  tās  tau tu  ne acu galā.  Tas  tālab,  ka mēs net īkojam pēc 
sudraba  un zelta un dzīvojam brīvi.

— Mani  tas  nebaida,  — atsaucās  Ahmadelis.  — Man jāiet 
un jāglābj  viņi.

— Tu esi saprā t īgs  jaunekl is.  Varbūt  tev izdosies tavs  no
doms. Es tev ceļā nekādā ziņā nestāšos.

Apt iekārs nomutēja Ahmadeli ,  un viņi atvadī jās .  Tad A hm a
delis iegriezās mājās ,  noskūpst īja  sievu un bērneļus  un devās  
uz Zelta zemi. Ahmadel is  gā ja  un gāja,  līdz beidzot nonāca  pie 
Zel tā zemes robežas.  Vairāki  zelta bruņās  ģērbušies  sargi  ar  
zelta ķiverēm galvā  un zelta lokiem sēdēja bar iņā  un smēķēja 
opiju. Viens no viņiem uzsauca:

— Ei, svešiniek, kas tu tāds  esi? Ko tu te meklē?
— Esmu dieva tā kunga  kalps,  zelta t irgonis,  a tnācu pieņemt 

j au no  ticību, — atsaucās  Ahmadelis.
— Lai s lavēta māte,  kas  tevi barojusi!  Laipni  lūdzam! — s a 

cīja kāds  no sargiem.
Nonācis p i rm ajā  pilsētā,  Ahmadelis  ieraudzī ja aklus,  netīrus,  

sl imus,  pos ta piemeklētus ļaudis.  Tie sēdēja upes  krastā,  kas 
bija izrakņats  v ienās  bedrēs.  Ar zelta ķēdēm ļaudis bija piesais
tīti pie savām mājām,  kas vai r āk  a t gād inā ja  kūtis,  nevis cilvēku 
mājokļus.  P ā t a g ā m  bruņotu  ap sa rg u  uzraudzībā viņi no r ī ta līdz 
vaka ra m  skaloja zeltu ar  sav ām  tulzna inajām,  dubļiem notr iepta
j ām  rokām. Dārzi  un t ī rumi  bija ieauguši nezālēs,  putni  aizlido
juši,  koki nokaltuši .  Zelta zemes iedzīvotāju vienīgais prieks bija 
degvīns  un opijs. Ahmadelim kļuva žēl šo cilvēku. Viņš izvilka 
s tabul i un  sāka  spēlēt kādu melodiju,  ko bija iemācījies Mūžīgā  
P av as a ra  zemē. Ap Ahmadeli  sanāca  liels ļaužu pulks. Daudzi  
meta v iņam pie kājām mais iņus  ar  zelta smi lt īm un klanījās.

Ahmadelis  sacīja:
— M an  nev a ja g  jūsu  zelta. Ļauj iet  izdziedināt  jūs  no ak

luma.  Es  nāku no Mūžīgā P av as a ra  zemes un esmu atnesis 
Dzīvības ūdeni.

Ļaudīs  sacēlās  apjukums. Beidzot  pie Ahmadeļa  pienāca ne 
liels bariņš.  Viņš izvilka pudeli un ar Dzīvības ūdeni aps lac īja 
pienākušo acis. Viņi visi tapa  redzīgi.  Tikko cilvēku acis a tguva 
gaišumu,  viņi ar š au sm ām  pamanī ja ,  cik briesmīga ir viņu dzīve.



Ļaudis sāka pretoties bagātniekiem.  Viņi sar āva  zelta ķēdes un 
sadedzināja  H a sa n a  runas ,  kas  bija iespiestas reljefiem burtiem. 
Ziņas  par  šiem not ikumiem nonāca  galvaspi lsētā ;  H asan u  un 
šeihu pārņēma uzt raukums.  H a sa n s  a tm inējās  vārdus ,  ko viņam 
akā bija teicis velnēns: «Sargies  no Dzīvības ūdens!» Nekavē
joties tika izdota pavēle — visus, kas  a tguvuši  acu gaismu,  un 
jo īpaši  to bezdievi, kurš  ieradies no Mūžīgā  P av as a ra  zemes, 
lai novestu ļaudis uz ī s tenā  ceļa, saķer t  un  publiski sodīt  citiem 
par  mācību.

Ielās un t irgos saucēj i  k laigāja:
— Godājamie pilsoņi! Ķeriet ciet Ahmadeli! Nododiet  to s a r 

giem! Tam,  kas viņu dabūs  rokā,  piešķirs piecus zelta gabalus!
Ahmadeli  pavisam nejauši  noķēra kurls vergu t i rgonis  no 

Mēnesnīcas zemes. Ti rgonis  redzēja,  cik za ļoksnējs  un spēka pilns 
ir Ahmadelis,  un v iņam  sam etās  jaunek ļa  žēl. Alkat ība tomēr 
guva virsroku: t i rgonis  sap ra ta ,  ka var  gadīt ies  pircējs,  kurš 
s am aksās  krietni va i rāk  par pieciem zelta gabaliem.  Tamdēļ  
t irgonis,  nevienam neko neteicis,  n āk a m a jā  dienā Ahmadeli  kopā 
ar  vergiem un verdzenēm,  nēģer iem un nēģer ietēm ai zg ādāj a  uz 
vergu t irgu.  Gadī juma pēc Ahmadeli  pa r  d ivdesmit zelta g a b a 
liem nopirka kāds  cits Mēnesnīcas  zemes t irgonis,  kuram bija 
iepaticies puiša spēcīgais augums.  N ā k am a jā  dienā viņi kopā ar 
karavānu  devās uz Mēnesn īcas  zemi.

Pa  ce ļam Ahmadelis  redzēja,  ka no Mēnesnīcas  zemes uz 
Zelta zemi soļo ar  degvīnu,  opiju un zelta ķēdēm apk rau ta s  k a 
mieļu vi rtenes,  bet uz Mēnesnīcas  zemi k a r av ān as  veda zeltu.

Beidzot  viņi sasniedza  galamērķi .  J a u  p i rm ajā  Mēnesnīcas 
zemes pilsētā Ahmadel is  redzēja,  ka t au ta  dzīvo t rūkumā,  bēdu 
nomākta.  Pi lsēta bija tumša  un drūma,  tās  iedzīvotāji  — kur l 
mēmi. M aza bagātnieku sauj iņa  dzīvoja uz t au ta s  rēķina.

Tīrumi  bija apsēti  a r  opi ja magonēm,  degvīna  fabriku sku r
steņi dienu un nakt i  vēla laukā dūmus.  Tur  nebi ja ne g rāmatu ,  
ne laikrakstu,  ļaudis nezināja ,  kas  ir māksla,  kas  ir brīvība. P a t  
putni  bija aizlaiduš ies  no šīs zemes.  Nelieli kur lmēmu ļaužu b a 
riņi, savu izmantotā ju  pātagot i ,  ru š inā jā s  t ī rumos  un vergoja  
fabrikās.

Ahmadelim sam et ās  skumji ap sirdi. Viņš  izvilka s tabul īt i  un 
sāka  spēlēt sēr īgu melodiju.  Visi nolūkojās  v iņā ar  izbrīnu,  jo, 
būdami kurli,  neko nedzirdēja,  a tvi lkās vienīgi  kāds  kārns ,  no- 
mērēj is kamielis un  klaus ī jās  spēlēšanā.

Ahmadelim bija žēl šo cilvēku, un viņš iedeva dažiem Dzīvī 
bas  ūdeni.  Tiem, kas  to iedzēra,  aus is a tdar ī jās ,  mutes  kļuva 
runā tspē j īgas ,  domas — skaidras .  Viņi tūl iņ pat  iemeta maisus



ar  zeltu upē, tai pašā nakt i  nodedzināja  va i rākas  degvīna fabr i
kas un izbradāja  opija magoņu sējumus.

Galvaspi lsētā pl ikgalvis Huseins,  dabūjis z ināt  par  šiem no
t ikumiem, traki pār skai tā s  un izdeva pavēli saņemt  ciet Ahma- 
deli. Ķērāji  izklīda pa pilsētu un drīz vien notvēra Ahmadeli  
un iekala važās.  P likgalvis  Huseins  pavēlēja sodī t Ahmadeli  ar  
nāvi,  pēc tam viņa mirs t īgās  at liekas vadā t  apkā r t  pa t i rgiem 
un ielām par  mācību citiem.

Ahmadel is  sēdēja tumšā,  aukstā pag rabā  un domāja,  ko iesākt. 
Pēkšņi  durvis atvērās,  un  ar  degošu eļļas lampiņu rokā ienāca 
c ietumsargs .  Viņš bija atnesis  vakariņas .  Ahmadelim iekrita prā tā ,  
ka v iņam taču ir S īmorga spalva.  Viņš teica c ie tumsargam:

— Tēvocīt! Es  zinu, ka šonakt  mani sodīs ar  nāvi.  At ļauj  
man uzkāpt  uz jumta  noskai tī t  l ūgšanu  un izsūdzēt  grēkus.

Kurlais c ie tumsargs  nesapra ta ,  ko viņam saka.  Galu galā  
Ahmadelim izdevās ieskaidrot,  ko viņš grib. Cie tumsargs  bija ar  
mieru: ar  eļļas lampiņu rokā iedams Ahmadelim pa priekšu, 
viņš uzveda to uz jumta.  Ahmadelis  izvilka Sīmorga spalvu un 
pie lampiņas  aizdedzināja.  Debesis piepeši norībēja,  zeme no
drebēja,  s tarp  mākoņiem par ād ī j ās  milzu putns.  Tas nola idās  uz 
jumta ,  uzsēdināja  Ahmadeli  sev uz spā rna  un — skrej nu vējam 
pakaļ! — aiz la idās uz Kafa kalna pusi.

Mēnesnīcas zemes iedzīvotāji  aiz brīnumiem bija kā aps tul 
buši. Uz galvaspi lsētu  nekavējot ies aizjoņoja ziņnesis un a t s t ā s 
tī ja visu šāham.  Izdzirdis par  notikušo,  Huseins  briesmīgi p ā r 
skai tās ,  l ikās — viņš  aiz dus mām  vai pārsprāgs .

Beidzot,  mazdrusciņ  nomierināj ies,  viņš  sāka domāt : «Visās 
jukās  un nekārt ībās  vainojama Mūžīgā  P a v as a ra  zeme. Sī zeme 
ne  tikai pār t raukusi  t irdzniecību ar  zeltu, tā nod ar īdama lielus 
zaudējumus  abām  kaimiņu valst īm,  taču ļaunākais  ir tas,  ka tā 
gr ib  a tdar ī t  acis un  ausis mūsu zemju pavalstniekiem.»

Huseins  a tminējās ,  ko bija teikušas  trīs vārnas :  «Tam, kurš  
grib valdīt ,  j ā s a r g ā s  no Dzīvības ūdens.»

«Taču tagad,»  tu rp ināja  prā to t  Huseins ,  «no Mūžīgā  P a v as a ra  
zemes mūsu pavals tniekiem titek ievests Dzīvības ūdens.» Un 
Huseins  nolēma gatavoties  karam pret Mūžīgā  P av as a ra  zemi. 
Mēnesnīcas  zeme un Zelta zeme savā s tarpā  noslēdza slepenu 
l īgumu un ķērās  pie šķēpu, kaujas  vāļu,  zobenu, loku un bultu 
kalšanas ;  visus šos ieročus kala no zelta. Karaspēkam  tika rīkota 
skate.

Zelta zemē kuprainis  H a sa n s  turē ja  dedzīgas runas ,  kurās 
a ic ināja  tau tu  uz karagāj ienu pret  Mūžīgā  P a v a s a r a  zemi.

Tai  pašā  dienā ar ī  pl ikgalvis Huseins ,  aiz n iknuma piepūties



kā t ītars,  uzģērba m ugurā  sarkanu kreklu un izplat īja a ic inā
jumu uz karu; ta jā  bija šāds  teksts:

«Mēs al laž esam gribējuši,  lai t au ta  dzīvotu mierā un pār t i 
cībā. Bet nu jau labs laiks, kopš Mūžīgā  P a v a s a r a  zeme bāž 
degunu mūsu da r īš anās  un musina  mūsu ļaudis.  Tā, piemēram,  
p ē rngad  tā paman ī j ās  dabūt  pāri  mūsu zemes robežai  va i rākas  
inučeles ar Dzīvības ūdeni.  Aizpērn Mūžīgā  P av as a ra  zeme no 
Kafa kalna uzsūt ī ja m ums  mākoņa mal iņu,  no kura  noli ja Dzī
vības  ūdens.  Lielam ļaužu pulkam tamdēļ a tdar ī jā s  acis un 
ausis,  un viņi sāka izrādī t  pretestību,  taču itin drīz tā tika a p 
slāpēta.  Šogad atkal  ienaidnieku zeme uzsūt ī ja mums Ahmadeli .  
Viss ļaunums ceļas no viņa!

Mūžīgā  P a v as a ra  zeme kopš laika gala bijusi n audas  nīdēja.  
Tā izliekas, ka ir pat iess mūsu draugs ,  taču īs tenībā kūda ļaudis  
pret  mums,  grib t iem atvēr t  acis un ausis un izjaukt mieru un  
labklāj ību pasaulē.

Mums un mūsu  ka imiņam un sensenajam  d ra u g a m  — Zel ta 
zemei — jāiznīdē šīs dumpības  sēklas  un jānos lauka no zemes 
virsas zelta ienaidnieki.  Lai dzīvo aklums un kurlums! Tie paver 
tauta i  ceļu uz paradīzi  un mūžīgu dzīvošanu,  bet mum s  sniedz 
bagāt ību un izpriecas.  Mūsu pienākums ir iznīcināt  v isus  zelta 
ienaidniekus!»

Un teksta beigās  Huseins  uzspieda pirkstu,  tā apz īmogodams 
a icinājumu.

Saskaņā ar šo a ic inājumu un H a sa n a  pas ludināto  kara  pie
teikumu Mēnesnīcas zeme un Zelta zeme negaidot  uzbruka M ū 
žīgā P a v a s a r a  zemei. Aklo un kurlo karapūļ i  g āzās  v i rsū  no 
visām pusēm.

Lai karaspēks  — nedod dievs! — neiedzertu Dzīvības ūdeni 
vai nenomazgātos  ta jā  un lai t a m  nea tdar ī tos  acis un ausis,  abu 
zemju varasvī r i  apspr iedušies nolēma,  ka ta jā s  pilsētās,  ku rā m  
cauri  ies karapulki,  uzbūvēs  ūd en sg lab ā tav as  un piepildīs tās  a r  
smirdošu ūdeni,  kas  palicis pāri  no zelta skalošanas .  Karotāj i  
drīks tēja lietot vienīgi šo ūdeni.  K a tr am  ka rakalpam bija jānēsā  
līdzi ar  šo ūdeni pieliets ādas  maiss  un j ā s a rg ā  t a s  kā acs  
pierē. J a  kāds  karapulks  nozaudē āda s  maišeli,  viņš  jāsoda a r  
nāvi  par  mēģinājumu padzert ies  Dzīvības  ūdeni.

Mūžīgā  P av as a ra  zeme draudošās  br iesmas ne man ī t  nemanī ja .  
Līdz paš am  kara  sāk um am  abu kaimiņzemju sūtņi  g laimīgos  v ā r 
dos apl iecināja draudzību.  Uzzinājusi  par  negaidī to  uzbrukumu.  
Mūžīgā  P av a s a ra  zeme steigā sapulc inā ja  karapulku  un sūt ī ja  
to ienaidniekam pretī.

Aklo un kurlo karapūļ i  kā siseņu bar s  bruka iekšā Mūžīgā  
P a v a s a r a  zemes pi lsētās,  post īja tās,  laupīja un no gal ināja  iedzī



votājus,  ar  va ru  spieda cilvēkus lietot opiju, degvīnu un zeltu. 
Ienaidnieks  saņēma gūs tā  un aizveda verdzībā uz sav ām  pilsē
tām milzum daudz ļaužu.

Ahmadelis,  t āp at  kā visi, paņēma loku un bul tas  un a izgāja  
karā.  Reiz viņš bija novietojies slēpni.  Ienaidnieka karakalpi  bija 
sagrupējuš ies  pa pār iem tā, lai kurlie redzētu aklo vietā un 
aklie dzirdētu kurlo vietā.

Ahmadelis  tik tēmēja un laida bul tas ādas  maisos  ar  ūdeni. 
Nakt ī  Ahmadelis  ar  vēl dažiem karabiedriem sapost ī ja ienaid
nieka ūdensglabā tavas ,  lai gan  tās s tingri  uzmanī ja  torņos  s t ā 
vošie sargi.  Drosminieki izlaida visu ūdeni,  kas  bija domāts  aklo 
un kurlo karaspēkam.

Karš  iedegās aizvien niknāk — tā, ka reizēm tecēja asiņu 
upes. Tomēr  Mūžīgā  P av as a ra  zemes tē raud a ieroči bija pārāki  
par Zelta zemes un Mēnesnīcas zemes zelta ieročiem. Ienaidnieka 
karapūļ i  sāka atkāpties.  Un, tā kā ūdensglabā tavas  bija nopos
t ītas,  iebrucēju karapulkiem gribot  negr ibot bija jādzer  Mūžīgā 
P a v a s a r a  zemes Dzīvības ūdens,  un viņiem a tdar ī jā s  acis un 
ausis,  un  nu tikai viņi apjauta ,  cik briesmīgi  līdz š im dzīvojuši.  
Viņi sap ra ta ,  ka bijuši paklaus īgs  vergu bar s  aklu un kurlu, n a u 
dasmaisu  rokās,  sap ra ta ,  ka nav redzējuši  ī s tu dzīvi un brīvību. 
Acu gaismu un dzirdi a tguvušie  ienaidnieka karakalpi  sar āva  v a 
žas,  sodīja savus  ka ravadoņus  un noslēdza draudzību ar  Mūžīgā 
P a v as a ra  zemes iedzīvotājiem. Tad viņi a tgr iezās  savās  pilsētās 
un sodīja kupraini  H asanu,  plikgalvi Huseinu un visus  i zm an
totājus,  kuri tik nežēlīgi bija verdzinājuši  tautu.  Un Zelta zemes 
un Mēnesnīcas zemes ļaudis tapa  brīvi no zelta varas.

Ahmadelis  ar  sievu un bērniem aizceļoja pie tēva. I lga jā  a t 
šķir t ības  laikā vecītis no lielas r a u d ā š a n a s  bija zaudēj is  acu- 
gaismu.  Ahmadel is  aps lac īja acis ar  Dzīvības ūdeni — un tās 
a tkal  tapa  gaišas .  Un viņi visi dzīvoja laimīgi.

To pašu vēlam ar ī  jums.
Pasaka  nu ir galā.



Š A N  K ARS,  
indiešu rakstnieks

P A R  ZI LONI ,  K U R A M  BI JA LA B A  
A T M I Ņ A

P ap ū  bija bagā tākai s  cilvēks visā ciemā. Un,  kā 
tas  bieži mēdz būt, ar i  v isalkat īgākais .  Viņam bija liela māja  
un labi iekopts lauks, taču viņam aizvien kaut kā pietrūka. Tāpēc 
kādu dienu viņš devās uz džungļ iem un nolīda tur lauku: lai 
v iņam ir va irāk zemes!

Pap ū  s t rādā ja  no rīta līdz vēlam vaka ram  un uz_naktsguļu  
iekār tojās  au gs tā  kokā. Tur  viņš uzcēla sev būdu. Kāpēc kokā? 
Tāpēc, ka džungļos , kur klaiņo meža zvēri, bīstami  pa nakti  p a 
likt lejā uz zemes.

Reiz pusnakt ī  P ap ū  uzm odināja  kāds  troksnis.  Palūkojies  laukā 
no savas  patversmes,  P a p ū  nodrebēja aiz bailēm: tieši zem koka 
s tāvēja mi lzīgs  zilonis. Viņš stāvēja,  lēni šūpodams snuķi,  šķiet, 
domāja,  ko dar īt  tālāk.

«Nu ir gals  k l ā t . . . »  P a p ū  bezcerīgi  nodomāja .  «Kas viņam 
ko neizgāzt  koku? Viens belziens — un darīts!» Te pēkšņi Pap ū  
ienāca prā tā ,  kā varētu  glābties.

Vienā mirklī  viņš bija laukā no būdas  un,  turēdam s vienā 
rokā cirvi, uzr āpās  līdz koka lapotnei.  Atri nocirt is divus zarus,  
Pap ū  a tgr iezās  būdā,  sasē ja  za rus  kopā ar  īsu auklu,  aplēja 
tos ar  petroleju,  a izdedzināja  un meta lejā uz ziloni.

P a p ū  bija precīzi aprēķināj is:  zari  nokri ta zilonim tieši uz 
muguras .  Pārbiedēta is  zilonis pūlējās  nokratī t  no sāniem dego
šos zarus,  taču tie bija sasieti  kopā!

Ug u n s  dedzināja ziloņa vareno augumu,  un nebija nekāda 
glābiņa  no svelošajām liesmām. Skaļ i  ietaurējies aiz sāpēm un 
izbīļa, zilonis nozuda džungļos.

Pap ū  apmier ināts  berzēja rokas:  kas to būtu domājis,  ka viņš 
tik veikli t iks vaļā no tāda briesmoņa! Cik viņš gudrs!  Ne velti 
ciemā visi viņu c i e n ī . . .

D audzas  jūdzes no koka, kurā P ap ū  bija uzcēlis sev būdu,  
džungļu  biezoknī dzīvoja gondu cilts. Gondi  nepra ta  ne lasīt,  
ne rakstī t ,  medīja ar  loku un sa in dē tām bul tām,  viņi nekad



nebi ja  redzējuši  lielas pi lsētas ar  dūcošām autom aš īnām  un grez
nām  veikalu vi tr īnām.  Taču viņi bija daudz labāki un žēlsirdīgāki 
par Papū.

Reiz agr i  no rīta cilvēks no gondu cilts, izgāj is  no sava m ā 
jokļa, ieraudzī ja ziloni. Zilonis gulē ja  biezā zālē, un i a m  no 
krūt īm lauzās  laukā tādi  kā vaidi.

Cilvēks p iegāja tuvāk.  Tas,  ko viņš  ieraudzī ja,  lika viņa s i r 
dij sažņaugt ies  aiz žēluma: va renā  džungļu  valdnieka sāni  bija 
briesmīgi  apdedzināt i .  Kā tas  varē ja  notikt?

— Hemlata! — cilvēks no gondu cilts pasauca.
Laukā no būdas  izskrēja slaida sieviete ar  lielām, tum šām  

acīm un, noliekusies pār  ziloni, l īdzjūtīgi  aplūkoja tā sakropļoto 
augumu.

— Skrien ā t rāk  un saplūc zāli, kas dziedē apdegumus!  — 
viņas  vīrs sacīja,  un viņa nozuda meža biezoknī.

Drīz vien Hemla ta  a tgr iezās  no džungļ iem ar klēpi smarž īgas  
zāles.

— Ātrāk,  ātrāk! — vīrs s teidzināja.  Viņš jau  bija atnes is  
sm agu  koka piestu.

Sieviete apsēdās  uz zemes, nolika sev priekšā piestu un sāka 
grūs t  ta jā  zāli, kamēr  tā pārvēr tās  pa r  biezu, za ļu  masu.  Vīrietis 
saudzīgi  apzieda ar  to zilonim sānus . Zilonis pavēra acis un 
pakust ināja  snuķi.

Vakarā  Hemlata  un viņas  vī rs a tnāca  apraudzī t  negaidī to  cie
miņu. Ieraudzī j i s  cilvēkus, zilonis pacēla snuķi  un a tvēra  muti.

— Redzi, viņš grib dzert! — Hemlata  priecīgi iesmējās.
Viņa aizskrēja uz māju  un a tnesa  ūdeni lielā, izdobtā ķirbī.
Izdzēris ūdeni,  zilonis atkal  plat i  atvēra muti:  viņš vēl nebi ja

padzēries.
— Tūlīt,  tūlīt,  redz, kāds  nepacietīgs! — sieviete labs irdīgi  no 

teica. — Kā redzu,  tu sāc pie mums a t l a b t ! . . .
Un viņa atkal  a tnesa  ķirbi pi lnu ar  ūdeni,  bet  pēc tam — 

vēl un vēl.
Aiziedama Hemla ta  vēlreiz apzieda ziloņa apdedzinātos  sānus ,  

bet nāka m a jā  rītā, do dam ās pēc ūdens,  viņa redzēja,  ka zilonis 
nevis guļ zālē, bet  stāv,  viegli grī ļodamies  aiz vājuma.  Taču,  p a 
manīj is  sievieti, viņš tūdaļ  nogūlās .

— Ak tu, viltnieks tāds! — Hemla ta  iesmējās.  — Gribi, lai 
tevi atkal paārs tē!  Lai notiek, tikai guli  mierīgi!

Viņa pasauca  vīru, un tas  t rešo reizi nozieda zilonim sānus  
ar  smaržīgo,  zaļo putriņu.

Pēc dažām dienām zilonis jau  kustējās,  t iesa — ar grūtībām.



Viņš  pat  mēģināja  aiziet līdz lielajiem, l iānu apvītaj iem kokiem, 
taču tūdaļ  atgriezās : pats juta,  ka vēl ir ļoti vārgs .

Hemlata  rūpējās  par ziloni gluži kā par  mazu bērnu: ārs tē ja  
viņu, dzi rd ināja,  baroja.  Bet zilonis skat ī jās  uz sievieti ar  g u d 
rā m,  labs i rd īgām acīm un,  izteikdams pateicību, šūpoja snuķi.

— Paliec pie mums, — Hemlata  v iņam sacīja.  — Esm u tā pie
radusi  pie tevis!

Viņa patiesi sāka pierast  pie ziloņa. Taču viņa zināja,  ka 
zilonis,  t iklīdz kļūs vesels,  aizies uz saviem dzimtaj iem džun
gļiem, un nemēģinā ja  viņu aizkavēt.

Bet zilonis kat ru dienu pārbaudī ja  savus  spēkus: nogāja  a iz 
vien ga rākus  un ga rākus  gabalus .  Šķiet, tur,  krēs la inajā  džungļu  
biezoknī,  viņu gaidī ja  kaut kas  ļoti svar īgs.

— Nesteidzies,  — Hemlata  sacīja,  z iezdama viņam sānus .
— Redzi, vēl nav a i z d z i ju š i . . .

Taču pienāca diena, kad rē tas pilnīgi aizvilkās.
— T ag a d  ej! — Hemlata  nopūtās ,  un zilonis a izgā ja  uz 

džungļ iem.

. . .  Bet Papū,  tas  pats,  kas bija tik nežēlīgi apgāj ies ar  ziloni, 
par  to vai rs domāt  nedomāja .  Viņš uzcēla zem koka, kurā kād
reiz bija mitinājies,  lielu, gaišu māju,  pārveda no ciema sievu 
un dzīvoja tur  labas  dienas. Gan  pats  Papū,  gan  viņa laiskā 
sieva bija ļoti apmierināti .  Dzīvot divatā,  nekādu kaimiņu,  ne 
kādu na bagu  apkārt .  J a u k i ! . . .



Tā aizr itēja daži mēneši.
Te kādu nakti  P ap ū  uzmodināja  nega n ts  troksnis.  Viņš p a lū 

kojās  laukā pa logu un sāka  drebēt aiz bailēm. Milzīgs  zilonis 
gāza  zemē koku, kurā vēl necik sen bija patvēries Papū.  Viņš uz
reiz pazina milzeni: tas  bija tas  pats  zilonis, kuram uz m ugura s  
viņš bija uzmet is degošus  zarus .  T ag a d  zilonis bija ieradies 
atriebties v iņam par  nežēlīgo rīcību.

— Celies augšā!  — Pap ū  uzsauca  sievai. — Bēgam!
— Kas n o t i c i s ? . . .  — sieva nomiegojus ies pār jautā ja .  — Uz 

kurieni bēgam? . . .
— Uz kurieni? . . .  Uz kurieni! — Pap ū  aizsvilās.  — Pēc tam 

paskaidrošu!
Viņš paķēra  sievu pie rokas un aizvilka prom no m ā jas  — 

uz ciemu, kas a t r a d ās  džungļu  malā.
Viņi pār la ida  ciemā visu nakti,  bet no  rīta a tgr iezās  savā  

mājā.  M āj a  stāvēja,  kā s tāvējusi ,  bet  sējumi  bija izmīdīti,  koks 
izgāzts  ar  visām saknēm.  «Ko lai dara?» P ap ū  zūdījās.  «Vai t ie
šām viss jāpamet?  Varbūt  zilonis a izgāj is  prom pavisam?» P a p ū  
nosūt ī ja  sievu uz ciemu, bet pats  palika novērot  ziloni.

N ākam aj ā  nakt ī  zilonis ieradās  atkal.  Gandr īz  vai r a u d ā d a m s  
aiz bezspēcīgām dusmām,  P ap ū  noskat ī jās ,  kā zilonis izbradā 
laukus  un s taigā  apkā r t  i zgāz ta jam kokam, it kā meklēdams 
savu ienaidnieku. Jā ,  kā redzams,  māju  nāksies  a t s t ā t  — un  pēc 
iespējas ātrāk!

No rīta P ap ū  savāca savu iedzīvi, nokāpa pie upes  un sāka 
kraut  to laivā, kas smaržoja  pēc svaigas  eļļas krāsas .  So lielo 
un izturīgo laivu viņš nesen bija nopircis un ļoti lepojās ar to.

Taču Pap ū  nepaguva  aizbraukt .  No džungļu  biezokņa iznāca 
vecais paziņa — zilonis. Paraudzī j ie s  uz Pap ū  ar  smagu ,  naid- 
pilnu skatienu,  tas  devās  tieši pie viņa.

Pap ū  mēģināja  a t ra isī t  laivu, taču t rīcošās rokas  neklaus ī ja 
s av am  saimniekam.  Un tad  P ap ū  pārbij ies ielēca ūdenī  un, kul 
dams no visa spēka ūdeni ar  rokām un kājām, peldēja uz otru 
krastu.

Zilonis spalgi  ietaurējās  aiz dusmām: ienaidnieks bija v iņam 
izsprucis! Tiesa, palicis bija kāds  dīvains priekšmets.  Brīdi p a 
domājis,  zilonis metās  vi rsū laivai. Saņēmusi  varenu triecienu, 
laiva a t sp rā ga  no krasta,  taču tūdaļ  a tgr iezās  atpakaļ,  būdama 
piesieta. A, t ā t ad  sav āda is  priekšmets ir dzīvs!

Ak, ar  kādu baudu zilonis izvilka laivu krastā!  Ar kādu baudu 
viņš sašķaidī ja šo g rabažu gaba lu  gabalos! Pēc tam zilonis p ā r 
rāva rūpīgi pārsie tos  saiņus,  izsvaidī ja uz visām pusēm spožos 
t raukus ,  samīdī ja  ceļam saga tavo tos  produktus  un uzmeta uz



koka vieglos sari.  P as t r ād ā j i s  to visu, viņš a izgāja  atpakaļ  uz 
džungļiem.

P ap ū  ar  š ausmām  vēroja šo g raut iņu no ot ra krasta.  Jā ,  v iņam 
vēl laimējies! Viņš bija viegli ticis cauri! Bēgt ,  ā t rā k  bēgt no 
šejienes!

Viņš pārdeva ciemā sava  īpašuma nožēlojamās pal iekas un,  
paņēmis  sievu, a izbrauca uz pilsētu.

P a g ā j a  vai rāki  gadi.  Papū,  c ienī jams tējnīcas  īpašnieks,  uz 
ņēma savā mājā  viesus.

— Paklau,  Papū,  — viesi v iņam sacīja,  — mēs paņēmām  
līdzi šautenes . Derētu a izbraukt  medībās.

— Kāpēc ne, — P ap ū  piekrita, — braucam!
Viņi bija nobraukuši tikai kādas  pār is  jūdzes,  kad pēkšņi ceļu 

viņiem aizšķērsoja milzīgs,  pelēks zilonis. Mednieki sapra ta ,  ka 
viņi nepagū s  pat  šauteni  paņemt . Izlēkuši no mašīnas ,  viņi m e 
tās kur kurais.  Taču zilonis nedomāja  dzīties viņiem pakaļ.  Viņš 
tikai nogrūda  gravā  smiekl īgo rotaļl ietu — automobi li  — un 
sa tvēra  ar  savu lokano snuķi  Papū.

Pēc tam,  iznācis no džungļ iem,  zilonis uzmeta  savu n ī s t am a  
ienaidnieku gaisā.  B ūd am s  jau  augstu  gaisā,  Pap ū  ieraudzī ja,  ka 
zilonis pavērš  augšup  asos  ilkņus. Tūdaļ  tie izdursies v iņam 
cauri! Gals  ir k l ā t . . .  Kā bez viņa dzīvos Hemlata ,  viņa sieva?

— Hemlata!  — Pap ū  izmisīgi  iesaucās.  — Glāb mani!
Tiklīdz zilonis izdzi rda pazīs tamo vārdu,  viņš nolaida i lkņus

un uztvēra Pap ū  ar  mīksto snuķi. Pēc t am  zilonis saudzīgi  no 
lika cilvēku biezajā,  mīks ta jā  zālē, pagr iezās  un a i zgāja  uz 
džungļ iem.  Un vai rāk viņu neviens neredzēja.

. . .  P ap ū  tā arī  nesapra ta ,  kāpēc zilonis apžēlojās  par  viņu. 
Kā gan viņš varē ja zināt,  ka slaidā sieviete ar  l ielajām, t u m š a jam  
acīm, sieviete, kurai  bija tāds  pats  vā rd s  kā viņa sievai, kādreiz 
izglābusi zilonim dzīvību? Vai viņš  varēja sapras t ,  ka ziloņi, 
t āpat  kā cilvēki, a tceras labo un ļauno un labu viņi v ienmēr  
a tda ra  ar  labu? . . .



M I N  S INS,  
birmiešu rakstnieks

UZ I ELAS,  Z E M  L A T E R N A S

1

Vakars,  pulkstenis astoņi,  pār  pilsētu nolaidās  
tumsa  . . . Tai laikā, kad sākās  šeit aprakst ī t ie notikumi,  es s t r ā 
dāju  par  maiņ as  redaktoru  laikrakstā «Progre ss»  un pēc dienas 
dežūras  paras ti  atgriezos  mājā  ar  gaismu.  Taču reiz darbu gū zmā 
paliku palīdzēt kolēģim, kas  mani  nomainī ja ,  un a ts t ā ju  r edak
ciju diezgan vēlu. Izkāpis Mesikounas  ielā no autobusa,  steidzīgi  
soļoju uz mājām.

Vējš šūpoja laternas ,  un to mestie g a i sm as  kūļi taus t ī jā s  
tumsā.  Sākās  musonu periods. Zeme zem kāj ām  bija sētiņ n o 
sēta spīguļiem. P rā tā  nevi ļus ienāca paruna:  «Uzkāpsi  vi rsū spī 
gul im — sev nelaimi  piesauksi.»

Pie v ienas  no l a te rnām piepeši aps tā jos  — tas,  ko redzēju,  
mani  ieinteresēja.

Gadus  t r ī spadsmit  vecs zēns  tupēja zem laternas ,  noliecies 
pār  grāma tu .  Ga ismas  pievilināts,  virs ga lvas  v iņam riņķoja 
knišļu mākonis.  Kukaiņi tik neganti  metās  cits ci tam virsū, ka, 
šķiet, bija dzi rdami  lūstošo spārniņu krakšķi,  taču  puisēns bija 
iegrimis las īšanā  un neko nemanī ja . -

Kad pazinu,  ka šis zēns ir viens no mana  nedziedināmi  s limā 
kaimiņa Ko Caina bērniem, mana interese kļuva jo lielāka. Ar 
Ko Gainu mēs bi jām pazīs tami  ļoti sen, kopš angļu  kundzības  
laikiem — tais gados  viņš s t r ād ā ja  par  šoferi pie kāda Birmā 
dzīvojoša  angļa.

Tas  bija krietns vīrs, godīgs  un s trādīgs .
Tolaik viņš dzīvoja pi lnīgā pār ticībā kopā ar  sievu un di 

viem dēlēniem.
Atceros, Ko Cains a izrāvās  ar  makšķerēšanu un gandr īz  kat ru  

d ienu devās uz In jas  ezeru. Reizēm viņam la imējās noķer t  v a i 
rākas  lielas zivis, un iegūtā nauda  tad papi ld ināja  ģimenes  b u 
džetu .  Svētdienās  visa ģ imene uzposusies g ā ja  uz baznīcu,  jo 
viņi bija kristieši.



J apāņu  okupācijas laikā Ko Cains  zaudēja  darbu un, kā dzir 
dēju ,  sāka  dzert.  Sai laika nedzīvoju pilsētā: es dienēju Birmas  
a i z s tāvēšanas  armijā.  Ka ram beidzoties, atgriezos  mājās ;  Ko 
C a ins  bija jau  gal īgi  nodzēries un s t rādā t  vai rs nespēja.  Un t u r 
klāt  kurš gan  grib ielaisties da r īš anās  ar  dzērāju! Ģimenes  dzīve 
kra s i  pārma in ī jās  — nācās  apmier ināt ies ar  nožēlojamiem g r a 
šiem, kurus  nopelnī ja Ko Caina  sieva, t irgojoties ar  augļiem.

Tai laikā viņiem jau  bija četri bērni. Protams,  dzīvodami tādā  
nabadzībā,  vecāki nevarē ja  sūtī t  bērnus  skolā,  un tie augā m  die
nām kl imta pa ielām.

Neviens par  viņiem neinteresējās,  neviens v iņus  neaudzināja ,  
viņi bija ats tā t i  savā vaļā un auga  par ī st iem hul igāniem.  N e
pagā ja  ne diena, lai kāds  par  viņiem nesūdzētos.  Te viņi bija 
iekāpuši svešā dārzā,  te nozaguši  kaut  ko t irgū.  Pārt ikuš ie vecāki 
neieredzēja zēnus,  aizliedza saviem lolojumiem ar viņiem saieties. 
Arī paši vienaudži  muka no viņiem kā no mēra.  Turklā t  arī 
s av ā  s tarpā  zēni nesatika,  viņi mūžīgi par kaut  ko naidojās ,  
st r īdē jās,  plēsās.

Nav grūti  iedomāties manu  pārs te igumu,  kad ieraudzīju vienu 
no četriem delveriem ar g rā ma tu  rokās.  Bērns,  kuram droši vien 
nekad nebūs lemts mācīties skolā, sēdēja zem laternas  un a iz rau 
tīgi lasīja!

Negaidītā t ikšanās  mani  pārs te idza un sat rauca .  Neviļus ar  
skum jām  iedomāju,  ka Birmā daudzi  bērni, tāpat  kā šis pui 
sēns,  nevar  apmeklēt  skolu.

— Ko tu lasi, Cho Dži?
Puisēns  aiz pārs te iguma nodrebēja un, negr ibīgi  a trāvies  no 

g rā m a ta s ,  atbildēja:
— Tā ir mācību g rāma ta .  — Pēc tam draudzīgi  pavaicāja:

— Vai jūs  tikko no darba?
«Kāda pārs te idzoša pārmaiņa!»  nodomāju.  «Zēnu vai rs  nevar  

pazīt .» Es biju radis  redzēt  brā ļus  pavisam ci tādus  — paras ti  
viņi aps tādinā ja  uz ielas gājējus ,  ubagodami  naudu.  Man vēl 
t ag ad  skanēja  ausīs viņu uzs tā j ī gās  balsis . . .

Es biju, šķiet, uzminējis.
— Tu ej skolā? — es vaicāju.
— Jā,  t ag ad  es mācos  skolā, — viņš lepni atbildēja.
Pēc tā, kā viņš pateica šo teikumu, es sa jutu  izglī tības l ab 

vēlīgo ietekmi — viņš  pareizi pateica, ka mācoties,  nevis v ien
kārši  ejot skolā.

— Vai mājās  nevari  mācīt ies? Sādā  gaismā nedr īks t  ilgi lasīt,  
sabojās i  redzi. Turklā t  šeit t raucē  moskīti.

— M ājās  nav gaismas ,  — viņš skumīgi  noteica.



Man šāda  a tz ī šanās  lika sažņaugt ies  sirdij.  Kā lai sal īdzina 
šī puisēna dzīvi ar  to laimīgo bērnu dzīvi, kuri,  sēdēdami  pie 
tīkkoka ga lda  gaišā,  māj īgā  dzīvoklī, lasa komiksus,  kad jā m ācās  
s tundas ,  un skai ta uz pirkstiem, cik filmu izdevies noskat īt ies 
pagā ju šā  nedēļā!

Ko Čaina  ģ imenes  stāvoklis ar  kat ru dienu pasl ikt inājās .  
Pa t s  viņš bija smagi  sl ims ar diloni un vai rs  necēlās  no gul tas.  
Es  nesapra tu ,  kā šādos  aps tākļos  Cho Dži izdevies nokļūt  skolā.

— Bet kas par  tevi maksā? — painteresējos.
— Skolotāja māca mūs bez maksas .
— Kādus «mūs»? Vai tavs  brāli s Phou Thauns  ar ī  mācās  

skolā?
— Nē. Phou Thauns  negr ib mācīties.  Viņš pat  m ā jās  n e r ā 

dās  — v iņam  s linkums kopt s limo tēvu. Teicās ,dz īvojam pie 
vecmāmiņas ,  bet ar ī  tur  viņš nav at rodams.

Pat ies ību sakot,  šī ziņa mani nepārs teidza.  Lai ar ī  Phou 
Thau nam  bija tikai piecpadsmit  gadu, viņš dzēra,  spēlēja kār t i s  
un vispār izturējās  nekaunīgi .  Ne vienreiz vien viņš tika a p 
vainots  zādzībā un bija ieguvis kaba tzag ļa  reputāci ju.

— Tātad tu apmeklē skolu kopā ar  Ni Tu?
_— Jā ,  skolotāja paņēma mūs abus. Viņa pat  nopirka mums 

grāmatas .
— Tas ir lieliski! Centies! Kad iegūsi izglītību, varēsi  sasniegt  

to, pēc kā tiecies. Ja  būsi prā t īgs  un godīgs , tevi visi cienīs un 
mīlēs. Es  nopirkšu tev sveces.

Biju bezgala  priecīgs, ka puisēna l iktenis veidojās  tik veik
smīgi.  Taču tai  pašā laikā izjutu ar ī  z inām as  b a ž a s . . .

2 '

P a g ā j a  daži mēneši.
M anā dzīvē bija not ikušas pārmaiņas .  No laikraksta « P ro 

gress» pār gā ju  s t rādā t  uz radio — vadu tur  radiožurnālu  vaka ra  
p rogram mā un tāpēc m ā jās  vienmēr nāku vēlu. Reiz, kā paras t i ,  
gā ju  pa Mesikounas  ielu. Nonācis iepretim Ko Caina mājai ,  
ieraudzī ju  daudz  cilvēku, kas sēdēja zem nojumes.  Sis skats 
mani  tik ļoti pārsteidza,  ka gā ju  nevis uz mājām,  bet iegriezos 
pie kaimiņa.

Kā izrādī jās,  Ko Cains bija miris,  un sapulcējušies lūdza dievu 
par  a izgājē ja  dvēseles mieru.

Sakr i tus ies  un novecojusi  aiz bēdām,  tikko tu rē dam ās  uz kā
jām, a izgājē ja  sieva s tāvēja  pie zārka  un raudāja .  Tēva nāves



satriektie Čho Dži un Ni Tu nea tg ā ja  no m ā t e s . . .  Vismazakais  
no bērniem sēdēja uz sl iekšņa un klusēdams vēroja notiekošo.

Es  s tāvēju  pie nojumes. Mans  skat iens  sl īdēja no se jas uz 
seju, līdz a izkavējās  pie Phou Thauna.  Varbūt  tas nemaz nav 
viņš? No sk randušajā  un net ī ra jā  lamzakā — šķēres un suka,  kā 
redzams,  sen nebi ja skārušas  viņa m at us  — nevarē ja  pazīt  glīto 
sešus  gadus  veco puisēnu,  kādu biju redzējis p i rms desmit g a 
diem.

Phou Thauns  skai tī ja lūgšanas  kopā ar  visiem. Taču viņa  seja 
es nevarē ju  saskat ī t  bēdas.  Atcerējos,  ka Cho Dži bija sacījis,  
ka brāli s negr ibot  kopt tēvu. Kā redzams,  ar ī  uz bērēm viņš 
bija a tnācis  tikai pieklāj ības pēc. Māte,  šķiet, nemanī ja  vecākā 
dēla k l ā t b ū t n i . . .

Viss, kas  notika tai vakarā ,  a t s t ā ja  uz mani  neizdzēšamu 
iespaidu,  šīs bēres atcerēšos  visu mūžu.

3

Kādu nakt i mani  pamodināja  skaļi kliedzieni, kas  nāca  no 
ciema puses.  Kliedzieni pam azām  tuvojās ,  un  nu jau  varēju 
skaidri  saklaus īt :  — Zaglis! Zaglis!

K a tr am  ir p ienākums nākt  pal īgā  cilvēkam, kas nokļuvis ne 
laimē. Tāpēc,  paķēris nūju,  izskrēju laukā no mājas .  Vēl nebiju 
aizskrēj is  līdz dārza  vār tiņiem,  kad man  g a r ā m  aizzibēja kal 



snais  zagļa s tāvs  un tūdaļ  nozuda tumsā.  Izskrēj is  laukā p a  
vārtiņiem,  redzēju,  ka zaglis,  ko kājas  nes, lobj pa ielu. V a jā 
tā ju  pūlis, kas  drā zās  v iņam pakaļ ar  skaļ iem kliedzieniem un 
lāstiem, aizrāva mani  sev līdzi.

Zagl is  zaudēja spēkus,  šķiet, vēl mirklis — un viņš nokritis, 
beigts.  Vēja šūpotās  laternas ,  mezdamas bālganu  gaismu, pie
šķīra not iekošajam kaut  kādu īpaši  draudīgu  nokrāsu.  Vējš ča 
bēja v i sga rā m  ielai augošo bambusu lapotnē,  ap s lāpēdam s zagļa1 
smago  elpu.

Tikmēr viņš bija sasniedzis  Ko Caina māju  un, kliegdams:
— Māmiņ,  māmiņ,  g lāb mani! Glāb mani,  māmiņ! — metās  u z  
durvīm . . .

M an  sagr ī ļo jās  kājas,  acu priekšā sa tu msa,  pa mug uru  p ā r 
skrēja drebuļi.

Sai brīdī  izdzirdēju,  kā pār  nelaimīgo nogruva sitienu krusa.  
Viņš nekustīgi  gulē ja  uz zemes, lūkodamies pūlī kā vaj ā t s  zvērs.. 
Klāt  skrēja aizvien jauni  un jauni  cilvēki — katrs  uzskatī ja p a r  
savu pienākumu sodīt noziedznieku.

Pēkšņi  no m ā jas  izsteidzās sieviete un palika nekust īgi  s t ā 
vam uz sliekšņa.  Viņa acumirklī  sapra ta ,  kas šeit notiek.

— Pasaudzēj ie t  manu dēlu! Dieva dēļ, nenosi tiet  viņu! P a 
saudzējiet! — viņa izmisumā vērsās  pie sa t rac in ātā  pūļa.

— Dēliņ, mans  dārgais  dēliņ! — sieviete nosl īga uz ceļiem 
un aizklāja viņu ar  savu augumu.  Dēlam draudēja  nāves bries
m as  — mātes  p ienākums bija viņu aizstāvēt.  Nela imīgā sieviete 
bez aps tā j a s  lūdza žēlastību.

No pūļa iznāca vīrietis vidējos gados.
— Tavs  dēls nozaga man drēbes! Tu taču zini, ka pie mums- 

p ieņemts nosist  zagli,  lai kas viņš būtu! J a  mēs  nenosit īs im puisj  
tūlīt,  tik un tā viņš a t radīs  tādu pašu galu  citreiz. Šoreiz v iņam  
izdevās izmukt,  citādi mēs  būtu  izrēķinājuš ies  ar viņu uz vie
tas,  — vīrietis dusmīgi  noteica. — Nemaz nepieskatāt  zēnus,  
bet pēc tam,  kad notikusi nelaime, raudat .  Ko jūs  esa t  v iņ am  
mācījusi?! — vīrietis ner imās ,  s t ros tēdams nelaimīgo māti.

— Es mācīšu viņu, noteikti mācīšu! Kamēr  vīrs sl imoja,  dēla 
t ikpat kā nebija mājās ,  bet es tolaik biju tā nomocījusies.  Galvoju 
jums,  ka vai rāk  tas  neatkārtosies.  Pasaudzē j ie t  dēlu! Ņemiet no  
manis  visu, ko gribat ,  tikai nenosit iet  viņu! — n abaga  sieviete 
lūdzās  ar a sa rām  acīs.

Vajā tā j i  labu laiku apspr iedās  un beidzot izklīda. Daži neap 
mierināt i  burkšķēja:

— Velti pa la idām vaļā.  Tik un tā labuma no viņa nebūs,  
ī s t ā  vieta v iņam cietumā. Bet  tos divus veltīgi uzņēma skolā. 
Vai tādiem rakar iem var  ko labu i e m ā c ī t . . .



— Nabadzī te  r au ja s  pār i  spēkiem, kad lai māca bērnus , ja 
nav no kā dzīvot? Tad nu viņi ar ī  a u g  savā  vaļā — uzvedas  kā 
hul igāni ,  kār t i s  spēlē. Vai tālu no nelaimes? — citi juta līdzi.

Visi a izgāja,  pal ikām tikai mēs trī s — Phou Thauns,  viņa 
māte  un es. Phou Thauns  gulēja zem la ternas ,  kur kādreiz bija 
tupēj is viņa brālis,  las īdams  mācību g rāmatu ,  kur vēl nesen 
tika noturē ts  a iz lūgums viņa tēvam. Kāda pārs te idzoša s ag a d ī 
šanās!

Locīdamies sāpēs,  Phou Thauns  v ā r g ā  balsī  lūdzās : — Mā- 
miņ, māmiņ,  g lāb  mani! — bet n ab a g a  izmocītā sieviete, nol ie
kusies pār  noklīdušo dēlu, neuzdroš inājās  palūkoties uz viņa as i 
nīm noplūdušo galvu un gauži  raudāja .

Es k lusēdams vēroju šo skumīgo skatu,  bet pēc t am  atguvies 
steidzīgi aizmetu prom nūju.

Izdzirdusi ,  kā tā noklaudz,  sieviete izbiedēti palūkojās  uz 
manu pusi un, pazinusi  mani ,  sāka ra udā t  vēl nevaldāmāk.  Kā 
lai viņai palīdzu? J āa tn e s  zāles,  jāpār s ien  puis im brūces.

— Es tūdaļ  aiziešu pēc zālēm, bet jūs  t ikmēr sasildiet  
ūdeni,  — es sacīju un āt ri  devos uz m ā jām  pēc mar les  saites 
un zālēm.

Es atkal un atkal  atcerējos pag ā ju šā s  nakts  not ikumus. Mani  
neatlaidīgi  va jā ja  doma: kas notiks ar  šo ģimeni? Sāpīgi  jutu 
līdzi ne l a imīgās  sievietes un viņas  četru bērnu liktenim. Vai 
māte  pra tī s  uzves t uz pareizā ceļa vecāko dēlu? Vai skolotāja 
tu rp māk  gribēs bez maksas  mācī t divus jau nākos  puisēnus? Vai 
viņi arī  t ag ad  cītīgi mācīsies?

Vienīgais,  ko varu  viņu labā darīt ,  — pas tās t ī t  visai  zemei 
pa r  to, ko esmu redzēj is pa ts  savām acīm.



D ZJODZI CUBOTA,  
japāņu rakstnieks

D Ī V A I N Ā  p a s a u l e

Sampejs  saka,  ka lauva esot s t iprāks  nekā ž ņ a u 
dzējčūska.  Bet Dzenta — ka žņaudzējčūska s t iprāka par  lauvu.

— Dažs  lauva ir l ielāks par  vērsi,  — Sampe js  apgalvo.
— Bet žņaudzējčūskas  ir vēl lielākas. Vai zini, kādas  mēdz 

būt? Desmit metrus  garas ,  — Dzenta nepadodas .  — Ieraugot  
lauvu — uzreiz kokā. Lauva kokā uzkāpt  nevar.  Kamēr  viņš tur  
apakšā  rūc, žņaudzējčūska aizķeras  ar  asti  aiz augšējā  zara  un 
metas  no turienes lejā. Tiklīdz lauva gribēs tai  uzlēkt virsū,  ž ņ a u 
dzējčūska ņem un apvi jas  tam apkārt .  Tad jau  nu lauv am  bei
gas.  Žņaudzējčūska to nožņaudz ar  savu augum u t ikpat  kā ar  
tauvu.

— Bet ja koka tuvumā nav?
— Kā tad nav! Žņaudzējčūskas  dzīvo tikai tur,  kur ir koki.
Sam pej s  k |ūs t  domīgs.  Viņš ir pārliecināts,  ka lauva ir s t ip 

rā ks  par  žņaudzējčūsku,  bet pierādī t  to nevar.
— Tik un tā lauva ir s tiprāks,  — viņš klusi nosaka.
— Paspēlēj i!  Paspēlēji!  — Dzenta sauc.
Sampejs  jū ta s  aizvainots.
— Nekā! Nepaspēlēju vis! — viņš neatlaižas .
Sākas  kaut iņš ,  un  uzvara,  prot-ams, tiek žņaudzējčūskai .  S a m 

pejs  ir uzveikts un iespiests s t arp  brā ļa  kājām.
— Laid vaļā! Sāp! — viņš činkst.
Kuru kat ru  brīdi no  acīm viņam  sāks  birt  asaras .
Tad Dzenta tvērienu a ts lābina  un palaiž brāli  vaļā.
— Taga d  tu sapra t i ,  ka žņaudzējčūska ir s tiprāka? — viņš 

vaicā.  — Āfrikā žņaudzējčūskas  vienmēr tā  izrēķinās  ar  lauvām.
Sampeju  tas nepārl iecina,  bet Dzenta ir uzvarēj is ,  neko darīt ,  

būs  jāsamier inās .  Brīdi klusējis,  viņš saka:
— Bet kas ir s t iprāks  — lauva vai vilks?
U n  spēle sākas  no jauna.
— Vilks! — saka Dzenta.
— Nē, lauva! — Sampej s  nepiekāpjas.
— Vilki pa v ienam nes taigā.  Viņi ba rā  skrien, s imt  vilku 

vienā barā.  Aplenc divus trī s lauvas  un nokož.



— Bet ja viens pret  vienu?
— Tā nemēdz būt. Vilks viens nes taigā.
— Nu, bet lapsa?
— Ari lapsa ir s t iprāka  nekā lauva.
— Nav tiesa!
— Kāpēc ne? Lapsa ir gudra .  Zina, kur lauvam ir vār īgākā 

vieta. Ierauga lauvu — un pas lēpjas  zālē. Un, kā lauva paiet 
garām,  viņa skrien pakaļ un uzklūp tam.

— Bet ja  lauva būs modrs?
— Tik un tā. Lapsa prot ļoti veikli slēpties. Lauva viņu ne 

maz nemanīs.
— Es vai rs  nespēlēšos! Tu esi viltīgs! — Sampej s  sašut is  

saka.
— Neko darīt! Lapsa ir vi lt īgs zvērs. Viltība ir v iņas  spēks.
— Nekā! Uzvarē ja lauva.  Lapsa paspēlēja.  Lapsa  paspēlēja! — 

Sampej s  ner imās,  bet brāli s sa tvēra  viņu aiz pleciem un sacīja:
— Nu, labi. Es  būšu lapsa,  un tu būsi lauva.  Izmēģinās im,  

kurš kuru. Tad tu redzēsi,  ka lapsa uzvarēs.  Atradīs  lauvas  v ā 
rīgo vietu.

— Aliā! — čukst  Sampejs .  — Skaidrs ,  ka tu esi s t iprāks  par 
mani — tu taču esi vecāks.

Bet Dzenta ir nepielūdzams.  Tad nu Sampejs  precizē:
— J a  tu no t iesas  kļūsi par  lapsu . . .
— Labi, es visu dar īšu kā ī sta lapsa.  Un tu — kā lauva.
Sampejs  vēl visu laiku šaubās ,  vai ļr vēr ts ar  brāli  ielais

ties, bet Dzenta jau ir paslēpies pie gald iņa  un saliecies — 
lapsa kas  lapsa.

Tad Sam pej s  nos tā ja s  uz če trām kājām,  atpleš muti  un ruc:
— R-r-r!
Viņam liekas, ka viņš ir stiprs.  «Iedomāj ies,  lapsa! Vienā p a 

ņēmienā aprīšu.» Bet lapsa nezin kāpēc ņirdz.  Acīmredzot lauva 
viņai bijis nebijis.  Prā to ,  kur varētu ieķerties. P a r  atbildi uz 
lauvas  rūk šanu lapsa vaukšķ:

— Vau-vau-vau!
— R-r-r! — rūc lauva un sāk s t a igā t  pa istabu.
Viņš s ta igā  uz v isām četrām,  augstu  pacēlis dibenu, vienā 

gabalā  plati  plāta muti un  biedējoši valba  acis. Dažreiz lauva 
pasviež uz augšu pakaļķepas un nostā ja s  pat  uz galvas .  A tda 
rina «Et igo lauvas»4, kuru izrādi Sampej s  reiz bija redzējis uz 
ielas. Vārdu sakot,  lauva izskatās  dikti negants.

Bet Dzenta plāta rokas  kā dievs In ā r i2.
1 «E tigo lauvas» — klaiijotāji kom edianti, kas tēlo lauvu deju. E tigo — 

Japānas ziem eju provinces sens nosaukum s.
2 D ievs Ināri — rīsa dievs, ko attēlo lapsas izskatā.



— Vau-vau-vau! — viņš vaukšķ un pēkšņi nenocieties skaļi  
smejas.

Lauva apklus t  un  pieceļas kājās.
— Te nu bij, tu sāc smieties . . .
— Piedod. Vairs  nesmiešos.  Tu tik pārliecīgi  pūlies!
Un lapsa no ja una  sāk vaukšķēt,  bet lauva rūkt.  Lauva ir 

gluži atbaidošs.  Pienācis klāt  lapsai,  viņš  izbāž mēli un  ap la i 
zās. T agad  ne vien lapsa,  bet  ar ī  t īģer is  un  pat  zilonis p ā r 
bītos un aizbēgtu.  Taču lapsa  nepavisam nebaidās.  Smīn vien 
savā  nodabā. Un lauva neiedr īkstas  tai uzbrukt.  Viņš izliekas, 
ka grib lapsā ieķerties, bet tai  pašā  laikā kāpjas  atpakaļ .  Apiet 
apkār t  istabai,  pienāk pie lapsas  un sāk rūkt.  Pēc tam pat ir ina 
pakaļkā jas  un no stā ja s  uz galvas.  Un t ad  nu, kad lauva tā s t ā 
vēja uz galvas,  lapsa,  īsi ievaukšķēdamās,  uz tupās  v iņam jāšus  
mugurā  un saķēra aiz ausīm.

Lauva nikni ierūcās, lūkodams lapsu nomest zemē, sāka s p ā r 
dīties kājām un beidzot iebļāvās  cilvēka balsī:

— Vai! Sāp! Ko tu dari?!
— Sī ir tā vā jā  lauvas  vieta.
— Tu nu gan esi! Vai tad  lapsai  ir rokas?
— Pareizi ,  roku nav. Toties ir zobi. Gribi, es tev iekodīšu 

ausī? Iekost?
To nu Sampej s  nemaz negrib.
— Padodos! — viņš saka.
— Redzi nu: lapsa ir s t iprāka  par  lauvu. Un lauva ir pēdē

jais  gļēvulis.
Sampejam nav spēka piecelties un sadot  Dzentam par  tādiem 

vārdiem.  Viņš guļ uz t a t am i1 un elš. Dzenta lēkā pa i stabu uz 
v ienas  kājas  un sauc:

— Lapsa ir drosmīgs zvērs! Bet lauva — raudul is  un  zaķ- 
pas tala!

Sampej s  neiztur:
— Lapsa ir viltniece! Bijis tu suns,  es tevi ka t rā  ziņā u z 

varētu.
— Lūdzu! Es  būšu suns.  Lai es būtu kas būdams,  suns  vai 

kaķis,  vai pele, vienalga,  es būšu uzvarē tā js ,  — lielās Dzenta 
un pat  cienīgi krekšķina: — E-hen!

Mazliet  atvilcis elpu, Sampejs  no j au na sāk rūkt un s t a igāt  
ap Dzentu,  tikai vai rs  nes tā ja s  uz ga lvas  un cenšas  turēt ies  tā lāk  
no brāļa,  kas t ag ad  kļuvis par  suni. Sampej s  pur ina galvu kā 
lauva,  ko viņš ir redzējis zooloģiskajā dārzā.  Bet Dzenta,  kā

1 Tatami — bieza, no salm iem  pīta m aša.



vienmēr,  paslēpies pie galdiņa  kaktā,  rej un smilkst  vai k lu
sībā smejas  par lauvu.

Pēc t am  viņš nos tā j as  uz visām četrām un, zobgalīgi  smaid ī 
dams, dodas  pie lauvas.  No šā smaida lauvam k |ūst  nelabi,  un 
viņš palēnām kāpjas  atpakaļ,  līdz a t du ra s  pret  sienu. Tad suns  
izstiepj ķepu un kut ina briesmīgo lauvu zem zoda. Lauva lūko 
ieķerties suņa ķepā, bet nepagūst.  Ķepa kut ina v iņam kaklu, Sam- 
pejs smejas ,  bet Dzenta nokļuvis jau līdz viņa padusēm.  Sam- 
pejs aiz smiekliem nokrī t  augšpēdu, spār dās  ar kā jām un v a l 
s tās  pa tatami . Lauva atkal  uzveikts.

— Lauva ir vārgulis!  — Dzenta nosaka.
Un Sampejs  nekā nevar  padar ī t ;  viņš guļ uz tatami  un smagi  

elpo.
— T ag a d  es būšu pele. Norunāts?  — Dzenta piedāvā.
— Es ar  tevi nespēlēšos.  Tu esi viltīgs.  Es  tik un tā paspē

lēšu, kaut  ar ī  būšu lauva.  Tu atkal  uziesi kādu vājo vietu.

Sampe jam  nenāca  un nenāca  miegs.  Tiklīdz pār nāca  tēvs, viņš 
uzreiz atvēra acis.

— Hisako, — viņš izdzirdēja,  — vai tu nevarētu rīt  a izbraukt  
uz Tokiju?

— Kāpēc?
— Vislabāk nekā nejautā ,  ņem bērnus  un brauc pie tēva. Es 

tevi lūdzu.
— Ko tu runā?! Ne no šā, ne no tā: «Brauc!» Vai kaut  kas 

noticis? Kā es varu  aizbraukt ,  ja  nezinu,  kāpēc?
— Nu, ja  tu gribi,  lai es tev izstāstu,  tad  — lūdzu . . .  Tik 

un tā acīmredzot būs  jās tās ta .  Kā jau tu zini, pi rms t rim g a 
diem m ans  brāli s gandr īz  bankrotēja.  Lai viņu glābtu ,  es iegā
dājos  četrsimt  mūsu f irmas  akciju pie Ugaji .  Mēs  tās  nopirkām 
par sept iņiem tūkstošiem jenu ar  brā ļa  paraks tu.  Bet brāli s no 
mira,  un nekavējot ies bija jā izmaksā  Ugaji  septiņi tūkstoši  jenu. 
Es  biju spiests paņemt  šo naudu mūsu Osakas  filiālē. Ierakst īju 
izdevumu grāma tā ,  pievienoju klāt  sa is t ības  raks tu  atdot  naudu 
noteiktā termiņā un tikai f inansu a tskaitē šo naud u  ierakstī ju kā 
īpašu kredītu klientam. Ko citu es varēju  darīt? J a m a d a  taču ir 
m an s  ienaidnieks. P i r m s  divdesmit gadiem viņš sas t r īdē jā s  ar  
manu  tēvu, un negribētos,  lai viņš uzzinātu,  ka naudu esmu p a 
ņēmis es. Un nupat  vakar  akcionāru kopsapulcē Sjuni ti  šo visu 
dar ī ja z ināmu.  Vēl vai rāk  — Sjuni ti  bija sa runāj is  ar  J a m ad u  un 
manu  kandidia tūru  uz fabrikas  vadī tā j a  posteni izgāza.  Turklāt  
viņš pieprasa  nekavējot ies a tm aksā t  septiņus tūks tošus  jenu,  ko 
es biju paņēmis  brā ļa  dēļ, draud nodot  lietu prokuroram,  ja es



šo naudu nenomaksāšu.  Un tās  akcijas,  kuras  es biju pircis par  
as toņpadsmit  j enām kat ru,  viņš ņem tikai par d ivām jenām. Un, 
ja pārdotu v isas m anas  akcijas un piedevām vēl māju,  diez vai 
sanāktu  četri  tūkstoši.  Ar Ugaj i  s tarpniecību es gribu vēlreiz 
aprunāt ies  ar  J am adu ,  bet var  gadīties,  ka lietu nodos  prokuro
ram un māju  konfiscēs. Es  negr ibu,  lai bērni būtu šās  t raģēdi ja s  
liecinieki. Tāpēc lūdzu tevi nekā vai rāk  nejau tā t  un r ī t  no rīta 
ar  pirmo vilcienu braukt  uz Tokiju.

— Ak tu posts! — mam ma noteica un smag i  nopūtās.
— Neko darīt! Sadūros  ar  nekrietniem cilvēkiem. Slikts ko

mersan ts  no manis  iznācis. Domāju,  būs  jāa tgr iežas  pie l i terārā 
darba.  Varbūt  viss š itas  ir uz labu.

— Tavu nelaimi! — m am m a atkal nopūtās .
Abi brīdi klusēja,  tad  mam ma sacīja:
— Mūs aizsūtīsi  prom, bet pats . . .
— Ko tu runā!
— Bet tavs brāli s . . .
— Mēs esam dažādi  cilvēki.
— Tādas  lietas bieži tiek pārmantotas .
— Muļķības! Tāpēc jau nu nemirst .  Dzīve tikai sākas.
— Nu, t ad  dar īs im tā: es braukšu ar Mijoko uz Tokiju, p a 

run āšu ar  savu brāli  un māsu un pēc tam paņemšu Dzentu un 
Sampeju.

— Labi. Tā arī  darīsim. Tiklīdz viss būs  noskaidrojies,  ari  
es ieradīšos Tokijā.

No rīta, kad Sampej s  pamodās ,  brokast is  jau  sen bija galdā.  
Viņš paēda un sāka posties uz skolu, sat raukt i  vērodams māti.  
Uzlika somu mugurā ,  pie sliekšņ'a apāva kājas,  un tad  viņu s a 
g rāba  liels nemiers.  Bet ja nu,  kamēr viņš sēdēs skolā,  a tnāks  
sveši cilvēki, uzlauzīs māju  un aiznesīs v isas  mantas?  Vai arī 
tēvs un māte  ņems un aizbrauks  uz Tokiju, bet māja  nodegs?

Viņš apsēdās  uz sl iekšņa un sāka klusēdams raudzī ties de
besīs.

— Kas tev kaiš? Pas t rā dā j i  kādas  blēņas? — m am m a jautā ja.  
Sampejs  pakrat ī ja  galvu un joprojām klusēdams sēdēja uz

sliekšņa.
— Ei! Ko tu tā nosēdies? Nokavēsim! — uzsauca Dzenta.
— Tu tāds  savā ds  esi? Varbūt  tev galva  sāp? — m am m a 

jautā ja ,
Sampejs  neatbi ldēja.
— Nu? Vai tev kaut  kas sāp? — m am m a pieliecās klāt.
Bet Sampejs  noraidoši pakrat ī ja  galvu.



— Nu, tad  ej! Ci tādi  nosebosi.
Pak lau s īdam s  neparas t i  mī līgajai  mātes  balsij ,  Sampejs  pie

cēlās kājās.  Dzenta sa tvēra  viņu aiz rokas un izvilka laukā aiz 
vārtiem.

— Ejam! Ejam! — Apņēmis brāli  ap pleciem, Dzenta sāka 
skriet uz priekšu. — Ātrāk,  mēs novēlojam!

Sampej s  skrēja,  bet pa vaigiem viņam ri tēja asaras .
Dienā, kad Dzenta pā rnāca  no skolas,  viņš izdzirdēja Sam- 

peja balsi:
— Dzenta! P an āc  šurp!
— Tūlit! — Dzenta atsaucās .
Viņš nolika portfeli  un  atkal izdzirdēja:
— Nu, nāc taču!
Sampej s  sēdēja s ienas  skapī  uz tu r  sal ik ta jām segām.
— Lien iekšā! Te ir ļoti ērti.
Arī Dzenta apsēdās  uz segām.
— M am m a ar  Mijoko a izbrauca uz Tokiju, — Sampejs  klusi 

sacīja.
Dzenta pamāja  ar  galvu.
— Vai tu zināji?
— Jā.
— Tātad ar ī  tu nakt ī  biji nomodā?
Dzenta atkal pamāja .
— Runā,  ka arī  mēs braukšot  uz Tokiju.
— Jā.
— Vai tev gribas?
Dzenta neatbildēja.  Brīdi klusējis,  viņš nožāvājās .  Bet S a m 

pejs ner imās:
— Dzenta,  vai tu zini, kas  ir prokurors?
— Liecies mierā! Tā nav tava dar īšana!
Bet Sampejs  turpināja :
— Tēvs a izgāja  no darba.  Mūsu māju  atņems.  Bet tēvs gan  

nedomā mirt  kā onkulīt is  no Sjuniti  mājas .  Vai tu dzirdēji?
Dzenta atkal  no žāvājās  pa visu muti.
— Ta gr ibas  gulēt! Ņemsim un pagulēs im mazliet,  —  viņš 

sacīja.
Viņi apgū lās  uz muguras ,  kādu brīdi  k lusēdami  skat ī jās  gr ies

tos, pēc tam nemanot  aizmiga.  Un nogulēja līdz vaka r iņām,  k a 
mēr v iņus  cēla augšā .

Kopš tās  reizes s ienas  skapis kļuva par  viņu iemīļotu vie
tiņu. Viņi tu r  lasīja žurnālus ,  klus ī tiņām sarunājās .  U n  dažreiz 
arī  aizmiga,  neievērodami,  ka saule nogājus i.

Pārnāci s  no skolas,  Sampej s  dzenāja  vār tu  priekšā akm en 
tiņu. Viņš  baidī jās  iet mājās .  A g rā k  viņam  nekad t ā  nebi ja



gadīj ies.  Bet t ag a d  baidī jās.  Va rbū t  tāpēc,  ka nesen bija a tnākuši  
kaut  kādi cilvēki un sal īmējuš i  visur papīr iņus  — aprakst ī ja  m ē
beles — , Sam pej am  un Dzen tam gr ibējās  drīzāk a izbraukt  uz 
Tokiju.  Taču fabrikā kaut  ko nekādi  nevarē ja  izlemt — un viņu 
a i zb rau kš ana dienu no dienas  tika atl ikta.  Turklā t  Tokija v a j a 
dzēja noī rēt  viņiem visiem māju,  bet tas  pras ī ja  laiku, tāpēc zēni 
brauks  uz Tokiju ar  tēvu, nevis ar  mammu,  kā bija sākumā do
māts.  Cik reižu Sampejs  dzīrās mammai  aizrakst īt :  «Mamm! 
M an  šeit ir bail.  Es  baidos no fabrikas  cilvēkiem, es baidos  no 
mūsu mājas.»  Bet v iņš  neaizraks t ī ja  un nevienam nekā neteica.

Sampej s  uzzīmējis zemē vai rākus  apļus  un dzen šais apļos 
iekšā akment iņu,  sperdams  to ar  kāju.  Ir t āda  spēle: lecot uz 
vienas  kājas,  dzīt  iekšā aplī  akment iņu.  Sam pej s  izliekas, ka viņš 
ir ļoti aizrāvies  ar  spēli, bet pats  vienā gaba lā  met  acis uz māju.  
Tai brīdī  pār rodas  Dzenta.

— Ko tad  tu? — viņš vaicā ja,  ieraudzī jis  Sampeju  ar  skolas 
somu uz muguras .

— Spēlējos.  Pam at īg i  sanāk.
— H m . . .  — Dzenta ieiet iekšā pa vārtiem. Sampej s  aiz viņa.
Durvis  m ā jā  cieši aizbultētas.
— Tā-ā-ā! Tēva nav mājās .
Dzenta iet uz virtuvi. Sam pej s  aiz viņa.  Dzenta ats tā j  sko

las somu pie akas,  izņem no kabata s  nazi,  piestumj sev klāt 
galodu,  kas  guļ pie akas,  un,  ielējis mutes  bļodā ūdeni,  sāk  trī t  
nazi.  Sampejs  k lusēdams vēro brāli.

— Sampej,  a tnes  dvieli no ēdamis tabas ,  — Dzenta ludz.
— Priekš kā?
— Vai nav vienalga?  Atnes — un cauri.
— Pasaki  — priekš kā?
— Ko rokas  noslaucīt! Vai t ag ad  skaidrs?
— Bet kāpēc jās lauka?
— Sito uzmācību! Nu tāpēc, lai uzas inātu  nazi,  ir va jadzīgs  

ūdens.  Vai tā  ir? Bet, ja lieto ūdeni,  rokas  kļūst  s lapjas.  Vai 
tā  ir? Un,  kad rokas  ir slapjas ,  r iebīga sa jū ta  un cilvēki tās 
s lauka.  Tam  ir va j adz īgs  dvielis. Sapra t i? J a  saprat i ,  ej un  a tnes  
dvieli.

— Negribu.
— Kāpēc?
— Negribu — un viss.
— Saki, kāpēc ne, ci tādi apliešu tevi ar  ūdeni!
— Tāpēc.
— Bet tomēr — kāpēc ne?
— Negribu tāpēc,  ka negribu.
— Tā nu tas  nav.  Varbūt  tāpēc,  ka dvielis aug s tu  ka rā ja s



un tu negribi  kāpt  t am  pakaļ? Vai ar i  tāpēc, ka m ā jā s  neviena 
nav un var  izlēkt vilkači? Nu saki — kāpēc?

Taisnību sakot,  Sam pejam  bija bail no vilkačiem. Bet viņš  
nevarēja atzīties,  ka tas tā ir, un tā l ab  sacīja:

— Nemaz ne tāpēc.
— Tad ej un atnes.
— Ej pats!
— Un ko tad  tu — nevari?
— Savs  darbs  kat ra m  jād a r a  pašam.
Tad Dzenta dzēlīgi pasmaidī ja  un nodomāja  Sampeju  p a 

nerrot:
— Tu gluži vienkārši  baidies no vilkačiem. Tāpēc tu tu r  dze

nāj i  akment iņu pie vārtiem.  Ha-ha-ha! Viss skaidrs.  Ha-ha-ha!
Sampejs  nosarka  un sacīja:
— Nekā! Ne no kādiem vilkačiem es nebaidos.  Reiz es nakt ī  

pat  gā ju  uz šķūni.
Dzentam to vien vajadzēja.
— Nu, tad  aizej ar ī  tagad!  Bet tu taču neiesi. Baidīsies.
— Labi. Aiziešu. Kur  t a s  dvielis ir?
— Ēdamis tabā ,  bet  varbū t  verandā.
Padz i rdē j is  par  verandu,  Sam pej s  aizskrēja.  Veranda  — tad  

nav ko bīties. Var, neieejot mājā,  no dārza  ieskatīties.
— Seit nav! — apskrē jis  apkār t  mājai ,  viņš skaļi  kliedz.
— Tad  ēdamis tabā .
— Ēdam is tabā  ar ī  nav.
— Nemelo!
— Nudien nav! — joņod am s uz aku,  Sampejs  kliedz. J a  tik 

skaļi  nebļauj ,  tad  ir briesmīgi  bail.
— Tev saka — paņem ēdamis tabā!  — šķ ind inādam s  nazi  

g a r  galodu,  liek Dzenta.  — Nē! Tu tomēr baidies no vilkačiem.
— Tā tik vēl trūka!
— Nu protams! Viņi jau  ir izlīduši no saviem k a k t i e m . . .  
Sam pej s  neiztur.  Novilcis sandales ,  viņš ar  lielu brīkšķi

atver durvis uz virtuvi un nos tā ja s  skrē jē ja s t ar t a  pozā.
— Ņemšu un aiziešu! — viņš  bļauj,  cik vien skaļi  varēdams.  
Pēc tam viņš t ī šām ar  lielu t roksni  a tb īda  fusumu un sjodzi1,

bet, kad sjodzi iestrēdz, viņš  skaļi  šķendējas:
— Kas te ir a r  to sjodzi?
Tad pa galvu pa kaklu joņo pa māju.
Dzenta ar  zobgalīgu smaidu ieklausās  viņa kāju  dipoņā un 

pēkšņi  ievēro, ka m ā jā  viss apklusis.

i Fusum a un sjodzi — atbīdām as starpsienas japāņu m ājā.



«Kas lur notiek?» viņš sa t ra uk ts  nodomā un, novilcis s a n d a 
les, dodas  uz māju.  Viņš iet uz p irkstgal iem,  piesardzīgi ielūko
damies  v isās i s tabās  pēc kār tas ,  p irms iet iekšā. Viņš ir nodo
māj is  brāli  sabaidī t .  Iegāj is  ēdamis tabā ,  viņš pieiet pie g u ļ a m 
is tabas  un redz, ka Sampejs  ra k ņ ā ja s  pa s ienas skapi.

— Vilkacis! — baismīgā balsī  iekliedzas Dzenta.
Sam pe js  neskaidr i  iesaucas  un, stipri atsi t ies pret sienas 

skapja  augšplauktu ,  kāpjas  atpakaļ.  Kāpdamies  atpakaļ ,  viņš 
uzgr ūžas  vi rsū brālim,  un tai  pašā acumirklī  Dzenta sa jū t  rokā 
sāpes — Sam pej s  ir ieķēries ar  zobiem viņam rokā.

— Ko tu dari?! — Dzenta a tg rūž  no sevis Sampeju.  — Dulls 
esi kļuvis?! Sāp taču!

No dzi ļas brūcītes viņa rokā sūcas asinis.
— Galīgi  jucis esi! — Dzenta dusmojas  ne pa jokam.
Bet Sampej s  ir vēl va i rāk  pārskaities.
— Kāpēc tad  tu biedē? Kāpēc biedē? — viņš šņukstēdams  

atkār to,  ra us t ī dam s  brāli  aiz piedurknes.
Sākas  p lūkšanās ;  drīz viens, drīz ot rs  ir pa virsu. Galu galā  

Sampejs  ir uzmests  uz tatami . Viņš no apakšas  spļauj  brālim 
sejā. Dzenta neiztur un kāpjas  a tpakaļ.  Izmantodams izdevīgu 
brīdi,  v iņš  skrien uz ot ru i stabu un paķer kaktā paka r ināto  slotu.

«Ahā! Te nu būs  vilkacis!» viņš domā un piesardzīgi  ielūkojas 
guļamis tabā .

Sampej s  atkal ir iebāzis galvu sienas skapī.  Un pēkšņi viņš 
s t rauj i  izvelk no turienes gar u  zobenu melnā makst ī  un, šņuk 
stoši iekliegdamies:  — Noduršu! — izrauj no maksts  sudrabaini  
mirdzošu zobenu.

Ieraudzīj is  zobenu, Dzenta pā rvēršas  sejā un,  nomet is slotu, 
drāžas  pa vi rtuves  durvīm laukā dārzā.  Tur  skriedams paķer 
šandale s  un, tu rēdam s tās rokās '  izmetas  aiz vārtiem. Tikai tad 
viņš  iemauc kājas  sanda lēs  un ausās ,  kas notiek mājā.  Pēc tam 
uzt raucies  kliedz:

— Sampej ,  ko tu dari?
Nedzirdēdams atbildes,  Dzenta piesardzīgi  iet a tpakaļ  uz 

māju  un ielūkojas verandā.  Sam pej s  sēž verandā un r augās  
t ā l a j ās  debesīs. Tāds  kā nomierinājies.

— S ampe j- t j an1! — Dzenta viņu s a u c  un smaida.
St r īda it kā nemaz nebūtu bijis.
— Ko tu tā sat rakojies? — Dzenta jautā.
— Bet kāpēc tu biedē? Man jau  tā ir bail. Redzēji,  kādu 

zobenu es a t ra du  sienas skapī? Baigi skatīties! Bet ja nu kāds  
lau p ī t ā js  to tur  ir atstāj is?

1 M īlinām a partikula, ko pievieno vārdam.



Tai brīdī  vann as is tabā  nočīkstēja durvis un a tskanēja  cilvēka 
soji. Zēni nobālē ja  un, š au sm ās  skatīdamies uz to pusi,  no kurie
nes  bija dzi rdami  soļi, ga t avo jās  bēgt.  Bet kas  tad  tas?

Pa gai teni  nāca tētis. Viņš skat ī jās  uz t iem ar  tukšu,  s t ingu 
skatienu.

— Tēt!
— Jā!
— Kur tu biji?
— Ko?
— Mes a t r ad am  zobenu sienas skapi.
— Ak tā?
Tēvs atbi ldēja vienzilbīgi.  Viņš  izgāja  ve randa un tur  a p 

sēdās.
— Tēt, vai tu biji vannasis taba?
— Jā.
— Un ko tu tur  darīji?
— Domāju,  kā tu rpmāk  dzīvot.
Zēniem uzreiz kļuva mierīgi  ap sirdi. J a  tēvs ir kopā ar  

viņiem, tad vai rs  nav ko uztraukties.
Bet tai naktī  Sampejs  redzēja d rausmīgu sapni.
Uz galda  bija cilvēka galva.
Galva grozīja acis. Acis bija tum šas  ar lieliem bal tumiem,  

lielas un caururbjošas.  Kad tās  pār s tā ja  grozīties,  plakst iņi  gurdi  
nolaidās  lejup — it kā acis būtu aizmigušas.  Un tad  galva  iz
skat ī jās  nedzīva.  Bet tad a tvērās  mute  un sāka rīstīties pēc 
gaisa:  «Pak-pak!» — tā kā no ūdens  izcelta karpa.  Tad mute  
aizvērās,  a tvērās  acis — un galva  atkal  kļuva dzīva. Plakst iņ i  no 
laidās  — galva  kļuva nedzīva.  Nedzīvs  kļuva tās  lielais degu ns  
un lielās ausis.

Un tā bija tēva galva.
Sampejs  pamira  aiz šausmām.
Un turpa t  uz galda  bija ar ī  roka. Tā pagr iezās  uz Sampeja  

pusi un viegli savilkās  dūrē. Pēc tam pirksti  a t la idās  vaļā.  Zi l
gani  un gar i  — tie pēkšņi a tdzīvojās  un lūkoja kaut  ko satvert .  
Tagad  tie s tiepās uz Sampeja  pusi, gribēja v iņu s a k a m p t . . .

Un tā bija tēva roka!
Sampejam sametās  tik ļoti bail,  ka viņš miegā pat  iekliedzās.
Iekliedzās un pamodās.  Dega gaisma,  un blakus  s tāvēja tētis.
— Vai tu ko sapņoj i? — tēvs klusi jautā ja.
Sampejs  aizvēra acis un uz vietas a izmiga — nav ko uz t r a u k 

ties, b lakus  s tāv tētis.

Kādu vakaru ,  kad visi bija ielīduši gul tā,  tēvs,  visā au gum ā  
izstiepies, skaļi  nopūtās .  Tad pacēla galvu un sacīja:



— Sumo cīņa! Divi pret  vienu. P a g a id ā m  nepadošos.
— Re, cik braši! — zēni nopriecājās un saskat ī jušies  sāka 

smaidīt.
Dzenta uzreiz uzsēdās  jā šus  tēvam uz vēdera un saspieda 

viņu ar  kā jām  līdzīgi tam,  kā žņaudzējčūska saspiež savās  spīlēs 
lauvu.

— Bet es a t radu vājo vietu! — izsaucās  Sampejs  un, uzsē 
dies tēvam uz krūt īm,  cieši saķēra viņu aiz ausīm.

— Nu ko — vai  padodies? Padodies? — Dzenta no visa 
spēka spieda ar  kā jām  tēva sānus .

Bet  tēvs tikai sauca:
— Ne prā tā! Ne prātā!
— Tad es tev neļaušu elpot, — Sampej s  paziņoja.  Ar vienu 

roku viņš aizspieda tēvam degunu,  ar  o tru — muti.  — Pieklau
dzini pie tatami ,  ja gribēsi  padoties,  — viņš sacīja,  bet  tēvs 
joproj ām no viņa delnas  apakš as  atkār toja:

— Kas vēl nebūs!
— Ak tā! Sampej- t jan ,  t in vaļā tēva obi1, savi lks im viņam 

cieši vēderu! — Dzenta izrīkoja.
U n  viņi sāka knosīties tā kā pelēni ap laupījumu.  At tina obi, 

sasē ja  to mezglā  tēvam uz vēdera un sāka vilkt ga lu s  uz d a ž ā 
dām pusēm.

— Viens!
— Divi!
Tēva vēders  kļuva l īdzīgs pudeļķirbim, bet tēvs nemitē jās  un 

visu laiku sauca:
— Nekā briesmīga!
Zēni nopūtās.
— Ko tad  darīt?
— Ņemsim un savi lks im kaklu ar  jostu. Noslāpsi ,  — Dzenta 

saka,  — labāk padodies!
— Noslāpšu — labi vien būs, — tēvs  bija ar  mieru.
— Pielūko! — Dzenta brīdināja.
— Tēt! Tu taču nomirsi! — Sampej s  uzt raucās.
— Nu, un tad? Ja  nomiršu — nomiršu,  — tēvs mierīgi  a t 

bildēja.
— Dzenta! Bet j a  nu tēt is nomirs t? — Sam pej s  baidī jās.
— Muļķis tāds! Nenomirs!
— Tēt! Tu nemirsi? — Sampej s  jautāja.
— Ha-ha-ha! Protams,  ne.
Bet Sampej s  ner imstas :
— Es negribu! Negribu!

i Obi — gara, plata josta.



Viņš nepieskaras  tēva jostai.  Dzenta apt in tēva kaklu ar  jos tu  
un lūko abām  rokām savilkt  mezglu.

— Nesāp! Velc st ingrāk!  — saka tēvs, bet Dzenta piekusis 
izstiepjas gultā.

— Tēt! Vai t iešām nesāp? — Sampej s  jautā.
— Tiešām.
Sam pej s  kļūst domīgs.  Viņš nezina,  ka tēvs ir nogur is  no 

savām domām par  darbu,  par  dzīvi. Un visu laiku domā, vai 
nebūtu labāk,  ja viņš nomirtu.  Bet viņš  nekā nevar  sadūšot ies 
dar īt  sev galu.

— Cik labi būtu nomirt! Nemaz nav bail! — tēvs čukst.
— Vai  t iešām, tēt? — Sam pej s  atkal  jautā.
— Tiešām! It kā iemiedz, — tēvs saka.

Uz ziemeļiem no Sampeja  m ā jas  paceļas  kalni. At tā lumā 
no viena līdz t rim r i1 tie st iepjas  augs tumā,  un vi sau gs tākajā  
galotnē  ir redzams dievnams.  Dievnama ugu n t iņa  nakt ī  izskatās  
pēc zvaigznes ,  kas mirdz debesīs. Dienā tai vi rsotnē kaut  kas  
saulē balto.  Varbūt  d ievnamam ir ba l tas  sienas?

Šodien kalnā  kā vates  kumšķis ka rā j as  mi lzīgs  mākonis.  Sis 
lielais, sudraba inai s  kumšķis  a tgād ina  to, cik liela ir debess,  cik 
tā ir augstu  un cik bezgal īga.



Dzenta un Sampe js  iet g a r  upmalu.  Viņi meklē vardes  zivju 
ēsmai.  Virs ūdens  l idinās sv ī t ra inas  kā t īģeri  spāres,  un upes 
kras ti  cieši a izauguši  ar  vītoliem. Vītolu za rus  ik gadu apgriež,  
tā lab  pār  upi noliekušies kā klintis tikai vītolu savi jušies s tu m 
bri. Bet saknes  nokaras  ūdenī  kā veču bārdas .  Tādos  brikšņos 
s lēpjas zuši un sami. Zēni jau  ir piesējuši pie makšķeres  au k 
lām āķus  un t ag ad  skatās  zem vītolu saknēm,  čakarē jot  tās  ar 
nūju,  — tur paras t i  mit inās  za ļās  vardes.

Š ur tur pie kras ta  g ad ā s  apmēslotas zemes dobītes, no vie
nas  vietas nok lā tas  p la tām ķirbju lapām.  Sta rp  l apām guļ daži 
za ļganbal t i  ķirbji. Ķirbju baltie ziedi izskatās pēc dižtīteņiem. 
Zēni apskatā s  zem ķirbju l apām un ziediem — vai tur  nav 
vardes.

Vītolu sakal tušos  zarus  vietām apvi jušas  meža vīnogas . Zēni 
pašķir  ar  nūju  v īnogulā ju  s t īgas  — mazs putniņš ,  ast īt i  t i r in ā
dams, pār l ido no zara  uz zaru.

— Tur  ir l igzda! — Dzenta  saka.

P ag ā ju š i  pa upes s t raumi  uz leju, zēni nonāca līdz akmens  
t i l tam un pietupās  tur. Sampejs  palūkojās  uz mākoņa apņemto 
kalna  virsotni un sacīja:

— Paskat ies ,  cik skaists  mākonis!
— Jā!
— Kad es redzu ta du  mākoni ,  man  gr ibas  tajā uzrāpties.  Un 

tev?
Dzenta pat laban domā to pašu,  bet sent imentāl ie brā ļa  vārdi  

nezin kāpēc modina viņā vēlēšanos  iebilst.
— Man gan negribas,  — viņš  saka.
— Ak tā? — Sampejs  joprojām t īksminās  ar  kalna virsotni.

— Stās ta ,  kad cilvēks nomirstot ,  viņa dvēsele aizlidojot  uz de
besīm. Vai tā ir taisnība?

— Blēņas! — Dzentam netīk ru nā t  par  t ādām  lietām.
Tai brīdī  pie akmens  t i lta piepeld karūsa.  Dzenta paķer b la

kus guļošo akmeni  un, abām rokām pacēlis to virs ga lvas ,  no 
visa spēka sviež ūdenī. Š ļakatas  a izš ļācas  pat  līdz tiltam.

— Tie tik ir viļņi! — Dzenta skaļi kliedz, it kā tas  būtu ļoti 
interesant i,  kaut  gan nekā in teresanta tur nav.

Pā rnākuš i  mājās ,  viņi iet spēlēties kaimiņu paga lmā.  Paš la ik  
ir samu zvejas  sezona,  tāpēc  burkā zem zemās nojumes viņu 
draudzene  H anako  tur  mazos  samiņus.  Ņiprie ūsainie samēni 
burkā peld apļiem vien. Viens no viņiem net īšām apvēlies ar  
vēder iņu uz augšu  un pūlas  tikt ag r āk a jā  stāvoklī.



— Viņiem ir grūti! Zēl pat  skatīties,  — ie lūkodamās burkā,  
saka  Hanako.

— Bet mirt  nemaz nav grūti ,  — piebilst Sampejs.
Kaimiņu tante,  kas s tāv turpat  tuvumā,  iepleš acis no br ī

numiem.
—\ Kā t ad  tu to zini? Tev taču nav  gadī jies mirt,  — viņa 

saka.
— Tas  ir tāpat  kā aizmigt ,  — Sampejs  apgalvo.
— Ha-ha-ha! Nemaz nav briesmīgi?! — tant iņa  smejas.
— Jā.  M an s  tētis tā teica. Pavi sam viegli un nemaz nav br ies

mīgi.
— Bet nezin kapec tad  visi ba idas  mirt? Ak t ad  šita! — t a n 

t iņa saka.
— Es taču nemeloju! Goda vārds! Jāaizvelk ciet rīkle, lai 

neelpotu,  un var  ļoti jauki nomirt.
— Ha-lia-lia! — tant iņa  smejas,  bet Dzenta nespēj to no 

klausīties.  Viņam saž ņaud za s  sirds, rauj  ciet elpu.
— Sampej! Mitējies! — Viņš spēcīgi piegrūž brā lim ar  ceļ 

galu ,  bet tas  ner imstas :
— Tētis taču tā teica.
— Nu, un tad? Tāpēc jau tev, muļķi, nav ko runāt!
Dzenta pieceļas un lēnām iet mājās .  Sam pej s  viņu pie vār tiem

panāk,  un viņi atkal sāk strīdēties.
— Sampej! Tu tā nedrīksti  runāt,  — Dzenta pamāca brāli.
— Kāpēc ne?
— Nedrīkst.
— Kāpēc nedrīkst?
— Tāpēc, ka nedrīkst ,  — un viss! — Dzenta viņu s trupi p ā r 

trauc.
. .  . Sampejs  skrēja g a r  upes kras tu ar  mazu kucēnu. Kur gan 

viņš  to bija dabūj is? Tas  bija resns  melnbal tas  sugas  lāsumains  
kucēns. Kājas  kucēnam ir īsas,  as te mazī t iņa — kucēnam ir ne 
vai rāk  kā divi mēneši.  Tievā kā ķirbja st īga ast īte v iņam sīki 
drebēja.  Kucēns vai nu tecēja rikšus,  vai skrēja lēkšus. Sam- 
pejam gribējās,  lai kucēns lēkātu. Tāpēc viņš vilka aiz sevis 
auklu.  Kucēns skrēja pakaļ auklai,  cenzdamies  saķert  ar  zobiem 
mezgl iņu tās galā.  Tiklīdz mezgl iņš  pa rādī jā s  viņa acu priekšā, 
viņš rikšiem metās  tam pakaļ.  Tad Sampejs  parāva  auklu uz 
sevi. Kucēns palēcās  un metās  virsū mezgl iņam.  Sam pej s  r a u s 
tīja auklu un skrēja prom. Kucēns sīkā bals t iņā vaukšķēja un 
lēca pakaļ mezgl iņam.  Viņam  bija interesant i.

Ta Sampejs  aizskrēja līdz t i ltam. P a r  ti ltu noderēja pusmetru 
plats dēlis, kas bija pārmests  pār  upīti. Sampej s  uzskrēja uz 
dēļa, bet auklas  galu  a ts t ā ja  krastā .  Kucēns ievaukšķējās  un



ga tavojās  lēcienam. Novaukšķējās  vēl pār is  reižu un ieķērās 
auklā.  Tad Sampejs  uzvilka viņu uz dēļa. Sēdēdams  uz dibena un 
a tsperdamies  uz priekšķepām pret  dēli, kucēns mētā ja  galvu,  cenz
damies  Sam pe jam no rokām izraut  auklu.  Bet Sampejs  uzvilka 
viņu uz dēļa t ikpat  kā bērnu,  kas  tu ra s  pretī.  Un drīz vien ku
cēns  a t r a d ās  dēļa vidū.

Un tad Sampej s  sāka šūpot  dēli, p ietupdamies  uz tā un cel
damies kājās.  Sākumā kucēns luncināja  asti,  skat īdamies  uz 
Sampeju,  bet dēlis šūpojās ,  un viņš sāka mest acis uz krastu,  
uz ūdeni,  viņa skat iens  kļuva nemier īgs un apmulsis.  Lai neie
kristu upītē,  viņš ierāva galvu un piespiedās ar  vēderu pie dēļa. 
Bet, kad dēlis sāka svārst ī t ies  vēl vairāk,  kucēns,  gāzelēdamies  
kā piedzēries,  sāka lēnām vilkties uz krastu.  Sampejs  sašūpoja  
dēli no visa spēka — kucēns ar  pūlēm tuvojās  kras tam un n o 
lēca no dēļa zemē.

Sampejs  mazliet  padomāja ,  tad  paņēma ķieģeli, uzlika to uz 
dēļa,  lai nogriez tu kucēnam at kāp šanās  ceļu. Tad paņēma kucēnu 
rokās un aiznesa uz dēļa vidu. Kucēns,  kas nekā nenojauta ,  
jaut r i  dauzīja v iņam ar asti  pa krūt īm un laizīja ar  mazo mēlīti 
vaigu.  Bet dēlis no j au na sāka šūpoties — un kucēns atkal sāka 
pa to iet uz krasta pusi. Mazliet  pagājis ,  viņš uzdūrās  ķieģelim, 
kas brīžam lidoja uz augšu,  brīžam virzī jās uz priekšu vai s ā 
nis — tā vien šķita, ka tūlīt  noplunkšķēs  ūdenī.  Kucēns uzkāpa 
ar  priekšķepām uz ķieģeļa un kopā ar to sāka lidināties augšup  
un lejup, mētāt ies  pa labi un pa kreisi. Iežmiedzis savu tievo 
astīti,  viņš visiem spēkiem pūlējās  noturēt ies uz dēļa, un šīs 
pūles a tspoguļojās  viņa acīs. Taču Sampejs  v iņam nepievērsa 
uzmanību,  viņš gaidī ja,  kad ķieģelis beidzot nonāks  dēļa malā.  
Bija atlicis pavisam neliels gabaliņš .

Plunkš! — atskanē ja  ūdens  šļakstiens.  Un  pēc tam vēlreiz: 
plunkš!

Ķieģelis un kucēns iekrita ūdenī.  Taču kucēns uzreiz uzpel 
dēja un sāka  virzīties uz krasta pusi. Viņš peldēja,  kā paras t i  
mēdz peldēt žurkas ,  izbāzis no ūdens tikai galvu.  S t r aume viņu 
aiznesa  mazl iet  uz leju, bet viņš tomēr izlīda kras tā  un iznāca no 
zā les uz ceļa. Nopurinājās ,  noskur ināja  no sevis ūdens  lāses un 
piegāja pie Sampeja  kājām.  Seit viņš pietupās,  aste v iņam dre
bēja — droši vien viņš  bija stipri noguris.

Sampej s  sāka gudrot ,  vai neatkār to t  visu vēlreiz, bet tai 
brīdī  v iņam uzsauca  Dzenta:

— Ei! Ko tu tu r  dari?
— Vai zini, cik interesanti!  — Sampejs  pas tā s t ī ja  brā l im par  

kucēnu. — Izrādās ,  suns  lāgā  netura s  uz dēļa.



— Ko tu runa?! Tu taču esi neģēlis! Vai tad  tev kucēna ne
maz nav žēl?

Liekas, Dzenta bija noskait ies ne pa jokam.
— Nav žēl. Es  gribēju paskatī t ies,  kā viņš mirs: it kā a iz

migs  vai kaut kā citādi . . .
— Tu nu gan  esi draņķis! — Dzenta bija pārskaities.  — Muļ

ķis tāds! Gan  tu redzēsi,  pateikšu tētim. Kā būtu,  ja tevi iemestu 
upē! Droši  vien sāksi  raudāt ,  bļausi  aiz bailēm.

— Es? Raudāšu? Nemūžam!
— Nu tad lec!
— Ņemšu un ielēkšu.
— Lec tūlīt  pat!
— Lūdzu!
— Pielūko — noslīksi!
— Lai!
— Bet mirt  ir grūti .
— Kas par to!
— Nu tad  lec! Tikai tu droši vien nevarēsi .
— Varēšu.
— Tu tikai runā,  bet īstenībā nemaz nedomā slīcināties.  Droši 

vien bail.
— Man?
Sampe js  norāva no galvas  cepuri. Pēc tam noāva kājas.  Sāka 

izģērbties.  Izskat ījās,  ka viņš t iešām ir apņēmies  lēkt. Dzenta 
nobālēja.  Ko darīt? Bet Sampejs,  palicis v ienās  peldbiksītēs,  gā ja  
uz dēli. Tad Dzenta izlīdzinoši pasmaidī ja ,  taču sacīja:

— Kurš tad  tā mirst,  pliks būdams? Vai tu nopeldēties gribi?
— Drēbes piemirks!
— Vai tad  tev nav vienalga? Tu taču esi nodomājis  slīci

nāties.
— Bet kā tad  būs, ja drēbes samirks?
— Ko tu runā! Neviens taču pliks neslīcinās.  Ģērbies! Kad 

apģērbs ies  — tad lec.
— Neģērbšos.
— Nu, ja negribi ,  tad  nelec.
— Tu taču pats  teici: «Lec!»
— Teicu gan.  Bet ķs neteicu, lai tu pliks lec.
— Ja  es samērcēšu drēbes, es dabūšu brāzienu.
— Bet kas tev daļas  gar  to, dabūsi  vai  nedabūsi brāzienu,  

kad tu beigts būsi?
Kais lības  pam azām  apr ima,  un Dzenta smaid īdams sacīja:
— Nu labi, ģērbies ciet!



— Jā! Bet t ad  tu vinnēsi!
— Nu, un tad? Ģērbies,  ci tādi vēl saaukstēsies.
Bija jau  rudens . Upmalā  pūta diezgan s tiprs vējš.

Pienāca ziema, bet viņi vēl aizvien nebija aizbraukuši  uz 
Tokiju.

Bija las īšanas  s tunda.  Sampejs  izklaidīgi skatī jas  lauka pa 
logu. Tur viss bija balts. No debesīm nemitīgi  krita sniegpārslu 
miriādes.  Krita klusi, bez trokšņa.  Brīžiem uzpūta vējš, tad 
sniegs  sagr iezās  virpulī,  sāka lidot slīpi un čabēdams s itās  logā. 
Tajā  raugoties,  Sampejs  domāja:  «Vai tam sniegam būs reiz 
gals?»

Piesnigušais  pa ga lm s  l īdzinājās  bal t am mežam.  Šķiet, visa 
J ap ā n a  t ag ad  izskat ī jās  pēc bal ta meža.

Viņš pievērsa skatienu klasei. Cik tā ir melna! Arī skolotāja 
uzvalks  ir melns,  arī  skolēnu formas  tērpi — melni,  ar ī  tāfele — 
melna.  Arī krāsns  — melna.  Arī skolēnu galvas  — melnas.  Cik 
gan daudz ir šo melno galvu!

Un tad  Sampejs  no j au n a  iedomājās:
«Un kat rā skolā taču r in dām vien ir nol iekušās t ādas  pašas  

melnas  galvas  un liels, melns  skolotājs tās  māca.»
Tas  viss ir tik dīvaini!
Sampejs  sāka apskatī t  skolotāja sēju. Viņa tumšās  galvas  

abās  pusēs  rēgojās  lielas ausis.  Un Sampejs  nodomāja:  «Un tās  
taču kustas!» Viņam šķita,  ka skolotāja lielās a u s i s . kus tē jās  
līdzīgi zvēra ausīm. Un, jo vairāk viņš uz tām skat ījās,  jo lie
lāks brīnums viņam bija. «Vai t iešām skolotā jam vienmēr ir bi 
jušas  t ādas  ausis?»

Viņš it kā pi rmo reizi tās  ievēroja. Nu, protams,  tās  kuslas! 
Tad viņš paraudzī jās  uz priekšā sēdošā skolēna galvu.  Arī tam 
rēgojā s  divas lielas ausis.  Un tās  nemaz neizskatī jās  pēc cil
vēka ausīm.  Viņš pār la ida  skat ienu visu skolēnu galvām — ka t
rai  galvai  sānos  rēgojās  ausis.  Varbūt  tie ir vilki? Vai lapsas? 
Bet varbūt  suņi,  kas, ieģērbti formas tērpos,  sēž un blenž uz 
tāfeli?

«Ko lai dara?  Varbūt esmu iekļuvis vilkaču zemē?»
Un Sampejs  joprojām šau sm ās  raudzī jās  skolotājā.



ALANS, MARŠA LS, 
austrāliešu rakstnieks

L E Ģ E N D A S  

S U N S  U N  Ķ E N G U R S

Kad suns  un ķengurs  vēl bija cilvēki, viņiem reiz 
gad ī j ās  sastapt ies  uz meža taciņas.

— Kurp tu, sunīt ,  ej?— jau tā ja  ķengurs.
— Eju medībās,  — atbi ldēja suns.
— Es labprā t  ietu tev līdzi, — teica ķengurs.
— Labi, nāc, — piekrita suns.  — Iesim kopā un būsim draugi.
Viņi sameklēja savus  šķēpus un l ingas,  un ķengurs  jau tā ja :
— Kurp tad mēs iesim?
— Iesim, re, turp! — atteica surts un  veda ķengu ru  uz kal 

niem.
Drīz viņi nonāca  pie upītes.  Upī tes  kras ti  bija mālaini .  Tur  

bija gan brūns , gan sarkans ,  gan bal ts māls.
Viņi ar šķēpiem sar aka  vienādas krā sas  mālus  un sakrāva  

tos kaudzī tēs  sev blakām.
— Pamēģini  mani  izveidot, — teica suns  ķenguram.  — Iz

veido mani  tā, lai es izskat ītos l īdzīgs sunim.
— Labi, — atbi ldēja ķengurs.  — Es izveidošu tevi tā,  ka tu 

kļūsi l īdzīgs sunim.
— Vispi rms veido mani  ar  brūno mālu,  — teica suns.  — P a 

mēģini  pārvērs t  mani  par  suni.
Ķengurs  vispi rms izveidoja suņa galvu,  tad  kaklu, vēderu,  

krūtis,  asti  un če tras ķepas.
— Skaties! — ķengurs  teica. — Es tevi izveidoju. Es  visu 

izveidoju, kā nākas . Tu esi pilnīgi t ād s  kā suns.
— Tu esi labi izveidojis, — sacīja suns.  — Tu esi izveidojis 

mani  gluži kā suni.
— Bet t ag ad  tu izveido mani ,  — teica ķengurs.
— Labi, — piekrita suns.  — Apgulies.
— Tikai neveido mani  šā tā! — nobr īd ināja  ķengurs .
— Guli vien mierīgs,  — atteica suns.  — Un es izveidošu 

tevi tā, ka tu būsi ķengur s  un visu ceļu lēksi — hop, hop, hop!
Suns  izveidoja ķengura  galvu,  t ad  divas priekškājas ,  pēc 

tam  vēderu,  asti un pakaļkājas .



— Nu tu esi ga tavs ,  — suns  teica. — Es tevi labi izveidoju. 
Izveidoju visu, kas vajadzīgs .

— Ja  tu izveidoji visu, man  jāk |ūs t  par  ķenguru,  — sacīja 
ķengurs.

— Es izveidoju itin visu, — atteica suns.
— Nu tad  pamēģini  skriet kā suns,  — ierosināja ķengurs.
— Labi, — sacīja suns  un ierējās.
— Bet t a g a d  noķer mani ,  — teica ķengurs.  — Pask ra idīs i 

mies mazliet.
— Skrien pa priekšu, — teica suns,  — un es tev paka| .
Un nu viņi vai rs  nebija cilvēki; viņi bija kļuvuši par  suni 

un ķenguru.
Ķengurs  aizlēkšoja uz priekšu, bet suns  metās  t am  pakaļ.  

Viņi noskrē ja  gaba lu  pa ieleju, pārlēca pāri  s t rau tam ,  uzdrāzās  
au g š ā  pa kalna  nogāzi,  un suns  visu laiku rēja.

Pēc tam viņi aps tā jā s  atpūsties.
— Kā mēs  nosauksim to vietu, kur viens ot ru izveidojām? — 

jau tā ja  suns.
— Es nezinu,  kā lai to vietu nosaucam,  — teica ķengurs.
— Nosauksim to par  Barl -barl ,  — ieros ināja suns.
— Bet t ag ad  skriesim tālāk,  — teica ķengurs.
— Labi, — suns  bija ar  mieru.  — Skrien pa priekšu, un  es 

riešu.
Viņi skrēja ilgi. Viņi pār lēca pāri  vēl v ienam s t r au tam  un 

a t t ap ā s  lielas klints pakājē.
— Lūk, šī ir laba vieta, — teica suns.  — Uzkāpsim ša j ā  

klintī.
—  Labi, — piekrita ķengurs.  — Iekodies ar  zobiem man astē,  

un  es uzlēkšu p aš ā  virsotnē.
Kad ar ī  suns  bija ticis augšā  uz klints, viņš teica:
— Bet  kā mēs nosauksim šo vietu?
—  So vietu mēs nosauksim pa r  Numilukari  un B in a m in a m i ,— 

sacīja ķengurs.
— Labi, — suns  teica. — T a g a d  mēs te dzīvosim.
Un viņi apmetā s  tu r  uz dzīvi, un suns  rēja no rī ta līdz 

vakaram.

PIENA CEĻŠ

Tajos  laikos, kad dzīvoja Priprigi ,  debesīs ceļu nebija.  Zv aig
znes tolaik bija vēl pavisam jau nas  un spožas un skuma vien
tulībā,  tāpēc  ka debesīs nebi ja ceļu, pa kuriem tās  varētu  iet 
ci ta pie ci tas  viesos un padejot  gara jā s ,  tu m ša jās  naktīs.



Tā tas  bija līdz tam laikam, kad par ād ī j ās  Piena Ceļš.
Cilvēki uz zemes bija laimīgi  un dziedāja,  un  dejoja apkā r t  

ugunskur iem,  kuros  cepās  medī jums.
Visos virzienos pa zemi st iepās ceļi, cieti nomīdīt i  zem draugu  

soļiem.
Pr ipr ig i  dzīvoja uz Vorda zemesraga pie P a in a s  upes  iztekas 

Keipas zemē. Viņš bija dziedātājs  un dejotājs.  Kad tumsā  s k a 
nēja s tabules  un viņa cil tsbrāļi  koši izkrāsoja sevi ar  svētaj iem 
māliem, Pr ipr igi  al laž uzsāka dziesmu un deju.

Un dziesmas,  ko dziedāja cilvēki, bija Pr ipr ig i  dziesmas,  un 
dejas,  ko tie dejoja,  ar ī  bija radīj i s  Priprigi .  Tāpēc cilvēki viņu 
mīlēja,  un to cieņa dar īja viņu stipru un lepnu, un laimīgu.

Tajā  rītā,  kad no medībām bija a tgr iezušās  l idojošās  lapsas  
un pieklusis to ie ra šanās  t roksnis,  Pr iprig i  paņēma savu šķēpu 
un l ingu un devās  mangrov ju  audzēs  meklēt  medī jumu.

Naktī  bija gaidāmi  lieli svētki. D audzas  ciltis bija sapulcē
jušās ,  lai svinētu korrobori.  Nakt ī  vīrieši, dejodami  Pr iprig i  m ū 
zikas pavadībā ,  k laudz inās  šķērpus,  p laukšķinās  sev pa gurniem 
un ar  pēdām piesitīs takti.  Viņa dziesmas a izraus  visus,  un  cil
vēki dejos t ikpat  skaisti  kā viņš.

Taču svētkiem vajadz īga  mal t īte — un Pr ipr ig i  tu rklā t  bija 
ar ī  izveicīgs mednieks.

Aus t rumu pamale  vēl nebi ja sākusi sārtoties,  un  kautra j a  
p i rm sau sm as  mi jkrēslī  l idojošās  lapsas  kar ā j ās  mangrovju  ko
kos gluži kā  melni augļi.



Tumsas  aizsegā Priprigi  nedzirdami  pielavījās pie milzīgā 
koka, kas bija gluži kā nosēts ar  a izmigušajiem zvēriņiem. Milzu 
spēks un vara šķita s lēpjamies  ša jā  kokā.

Pr ipr ig i  aizāķēja l ingu aiz šķēpa gala  un a tvēzēdamies  a t 
meta galvu.  Šķēps uzlidoja gaisā  — un sacēlās  n eg a n ts  troksnis 
no neskai tāmiem svelpjošiem spārnu  vēzieniem. Mangrov ju  koki 
sašūpojās  un sāka šņākt  gluži kā vēt ras  laikā, bet vēl jo skaļāk 
gaudo ja  un pīkstēja saniknoto dzīvnieku bars.

Lidojošās  lapsas  metās  lejā no koka galotnēm.  Kā iztraucēti  
gar i  tās  šaud ī j ās  s t arp  kokiem.

Tās  aizlidoja līdz Priprigi ,  sa tvēra  viņu un uzrāva  gaisā.  
Iz lauzušās  cauri  lapotnes  za ļa j am aizkaram,  tās  t raucās  sār ta jā s  
r ī t ausm as  debesīs, un to spārni,  kas nesa Priprigi ,  melni izda 
lī jās uz kvēlošā juma.

Ļaudis  no Pr ipr ig i  cilts izdzirda spārnu sacelto troksni un 
izskrēja no sav ām  būdām  zem kokiem, kurās bija gulējuši ,  un 
ieraudzī ja,  ka l idojošās lapsas  aiznes Priprigi .

Un tās  ciltis, kas  bija ieradušās  uz korrobori,  arī pamod ās  
un ieraudzī ja,  ka Pr ipr ig i  — gluži kā krī toša zvaigzne — aizzib 
pa  debess klajumu.  Viņš l idoja tik ātri,  ka aiz viņa st iepās dūmu 
st rūkl iņa.

Kad spārnu vēzienu t roksnis bija apklus is  un dūmu pēdas 
izgaisušas,  no debesīm — no pēdējās  zvaigznes — cilvēki iz
dzi rda Pripr ig i  balsi.

Viņš dziedāja tiem savu pēdējo dziesmu. Tā bija pati  pēdējā 
Pr ipr ig i  dziesma, un viņš dziedāja to no debesīm, un visi zināja,  
ka tur,  debesīs,  viņš vai rs  dziedāt  nevarēs.  Un ša j ā  dziesmā 
viņš  a tvadī jās  no cilvēkiem.

Un tie viņā k lausī jās ,  un to - i z t ē l ē  dzima j au na deja, un 
piepeši visi sāka k laudzināt  kā jām,  vēcināt  rokām un māt  g a l 
vām. Un tie sāka dziedāt Pr ipr ig i  a tvadu dziesmu tā, kā to dzie
dāja  viņš pats.

Ta jā  naktī  to dziedāja visi. Ļaudis  no Pr ipr ig i  cilts un citas 
ciltis, kas bija sapulcējušās  uz korrobori,  — visi, visi dziedaja 
šo dziesmu. Un tie dejoja jauno deju pēdējās  Pr iprigi  dziesmas 
pavadī jumā.  No visām dejām šī bija pati  skaistākā,  un no visām 
dziesmām šī bija pati  labākā.

Un,  kamēr  ļaudis dziedāja un dejoja,  tie skat ī jās  augšup,  un 
t u r  tie ieraudzīja,  ka debesīm pāri  st iepjas Piena Ceļš.

Bet agr āk  tur tāda  nebija.



L U L O  G A I Š Z I L Ā  Z I V S  
U N  N U L L A N D I  M Ē N E S S

Sensenos , nea tminamos  laikos, kad pasaulē  vēl nebija mē
ness,  dzīvoja divi cilvēki. Vienu no tiem sauca  Lulo, ot ru  — 
Nullandi.

Viņi abi bija precējušies,  un abiem bija bērni.
Nul landi  bija j au t rs  cilvēks un, atgriezies no medībām,  allaž 

r o t a ļ ā jā s  ar  saviem bērniem. Dēliem viņš ga tavo ja  no niedrēm 
šķēpus,  mei tām dar ināja  koka rotaļl ietas.  Viņa sievas pār t ikas  
grozs nekad nes tāvēja  tukšs,  jo v iņa  zināja,  kur  a t r as t  pašus  
l ielākos jam sa bumbuļus  un paša s  g a r āk ās  ūdenslēpju saknes.

— Man ir laba sieva, — al laž a tkār to ja  Nullandi.
Bet Lulo bija drūms cilvēks un arvien šķendējās  uz saviem 

bērniem,  kad tie pienāca v iņam klāt. Viņš pas tāvīgi  žēlojās,  ka 
ēd am ā  esot par  maz, bet pats  nelabprāt  devās  ķenguru medībās.

— Nu, apēdīsim šo gaļu,  un pēc tam mums vai rs  nebūs  ko 
ēst,  — viņš runāja .  — Ķenguri  t ag ad  g ad ā s  reti, ne tā kā 
agrāk.

Viņš baidī jās  no nāves,  no vecuma,  no s l imībām un vien
mēr  sapīka,  ja kāds  par to ierunājās .

Viņš bieži s t r īdē jās ar Nul landi ,  jo viņu kai t ināja Nul landi  
smaidošā  seja un viņš nevarē ja  sapras t ,  kā gan  šis Nul landi  
va r  vienmēr just ies tik laimīgs.

Reiz, kad abi vīri a tgr iezās  m ā jās  pēc neveiksmīgām medī
bām,  Lulo saska i tās  uz Nul landi par  to, ka biedrs tik jaut rs .  
Viņš zināja,  ka Nullandi domā par  saviem bērniem un par to, kā 
ro taļāsies  ar  tiem, kad pārradīs ies  mājās .  Bet Lulo nevarēja ro ta
ļāties a r  saviem bērniem,  jo tie no viņa baidī jās.

— Mēs ne ar  ko neatšķi ramies  no ķengur iem,  — viņš teica 
Nullandi.  — Tos nogal ina  — un tā beidzas to mūžs.  Arī mans  
mūžs  reiz beigsies. Es zinu, ka nedzīvošu mūžīgi.  Es a ts tāšu  
sievu un bērnus  un nekad tos vai rs  neredzēšu.  Es būšu miris. 
Pēc nāves vai rs  nav dzīves. Pēc nāves  ir tikai nāve.

— Bet es netaisos  mirt,  — atbi ldēja Nul landi .  — Es neno
miršu  nekad.  M an  būs īsa nāve, un pēc t am  es atkal  atdzimšu.  
Un sieva un bērni vienmēr būs kopā ar mani.  Arī viņi a tdzims 
t āp at  kā es.

— Es vai rs  neredzēšu ne sievu, ne bērnus , kad būšu m i 
ris, — teica Lulo. — Es nomiršu uz visiem laikiem.

— Bet es nomiršu,  lūk, tur,  — viņam atbi ldēja Nullandi un 
norādī ja  uz aus trumiem.  — Es kļūšu par  mēnesi un  nomiršu 
uz nei lgu laiku, bet pēc tam atkal atdzimšu.  Tu saki, ka nomiršot 
uz visiem laikiem; t ā tad  tu arī  nomirsi  uz visiem laikiem. Tavs



ga rs  pamet is  tavus  kaulus un nekad vai rs ar  t iem netiksies. Tu 
kļūsi par gaišzi lu zivi, kad nomirsi ,  — par gaišzilu jūras  zivi.

— Gan tu, gan  es, gan visi citi cilvēki nomirs  uz visiem 
laikiem, — sacīja Lulo. — Ar visiem notiks tas  pats,  kas ar 
mani ,  — visi nomirs  un būs miruši,  un nekad vai rs  nedzīvos.

— Nē, — atteica Nullandi.  — Ar visiem cilvēkiem notiks tas  
pats,  kas  ar  mani ,  kad es kļūšu par  mēnesi.  Viņi nomirs uz neilgu 
laiku un pēc tam atkal atdzims.

Un tad Lulo ar  Nul landi  izšķīrās,  un viņu draudzība beidzās.
Kad abi kļuva veci un  viņiem pienāca laiks mirt,  Nul landi ,  kā 

j au  tika teicis, kļuva par mēnesi un nomira tikai  tālab,  lai atkal  
atdzimtu.  Bet Lulo kļuva par gaišzi lu zivi un,  kā jau tika teicis, 
nomira uz visiem laikiem, un viņa kauli palika balojam krastmalā .

S A V T Ī G I E  Ļ A U D I S

Reiz kāda cilts dzīvoja vietā, kas  a t r a d ās  tālu no jūras .  Džips- 
lendas mežos, pa kuriem klejoja šī cilts, bija daudz ķenguru,  
valabiju un koalu, taču cilvēkiem bija apnicis pār tikt  no medī
juma un gr ibējās  nobaudīt  kaut  ko citu.

— Iesim uz jūru,  — kāds  teica. — Jū ra  ir pilna zivju.
Un cilts devās uz jū ra s  pusi. Ļaudis gāja  cauri  mežiem tik 

ilgi, kamēr  izgāja pie jū ra s  uz Seivina zemesraga,  kur kras tā  
bija daudz līču un ezeru.

Un visos ša jos  līčos un ezeros mājoja  zivis. Tajā  v a s a r a s  
vakarā ,  kad cilts ie radās  šeit, virs zāles un virs ūdens  griezās  
knišļu mākoņi,  un cilvēki dzi rdēja ūdens  šļakstus ,  kad zivis lēca 
pakaļ knišļiem.

Vīrieši priecājās  un domāja  par  to, cik zivju noķers.  Sievie
tes jaut r i  tērzēja.  Viņas  izveda savus  bērneļus  krastā,  kur klusie 
viļņi laizīja smiltis,  un pi rmo reizi peldināja tos zilajā ūdenī,  
kam sāļa ga rš a  un kas plešas līdz pašai  zemes malai.

Vīrieši paga tav oja  t īklus un dukurus.  Viņi devās  ar  t īkliem 
pa sērēm un dūra zivis ar  žebērkļiem. Viņi vicināja šķēpus  un 
ni ra pakaļ zivīm, un, noķēruši  kādu,  pacēla to aug s tu  virs g a l 
vas,  lai visi varētu  apskatī t  v iņu ieguvumu.

Kopā ar  cilvēkiem pie jū ra s  bija a tnākuši  arī  viņu suņi. Sie 
suņi  bija spēcīgi un s trauj i,  un kādreiz arī  tie bija bijuši ci l
vēki. Tie pār t ika no medījuma,  ko ieguva paši,  jo ar cilvēku a t 
mes ta j ām  pal iekām tiem nepietika.

Dz imtajās  vietās suņi nekad necieta badu,  jo tur  mājoja p a 
pi lnam valabi ju  un ķenguru,  un suņi bija izveicīgi mednieki.



J a u n a j ā  apm eša nās  vietā pie jū ra s  varēja  ēst  vienīgi zivis — 
u n  suņi  cieta badu, jo zivis ķert tie neprata.

Reiz vīri noķēra tik daudz zivju, ka tik tikko spēja atvilkt  
t ā s  līdz apmetnei.  Viņi sakrāva  l īdzās ugu n sk u ram  veselu grēdu 
sud ra ba ino  zivju un, kamēr sievietes tās cepa, a t la idās  zem ko
kiem atpūsties.

Suņi  paskat ī jās  uz šo sudrabaino grēdu un sa ju ta  neciešamu 
izsalkumu.

Viņu vadonis  p iegāja pie vīriem un sacīja:
— Iedodiet mums mazliet  zivju. Paš i  jūs tik daudz neapēdī 

siet,  bet mēs  esam izsalkuši.
— Taisies ka tiec, suns! — iesaucās viens no vīriem. — Suņ i  

neēd zivis.
— Mēs ēdīsim zivis, — teica suņu vadonis.  — Ķenguru šeit 

nav,  bet mēs aiz bada esam pavisam novārguši.  Dodiet mums zi
vis, lai mēs varētu paēs t  un uzkrā t  spēkus.

— Ejiet  un  ķeriet tās  paši, ja gr ibat  ēst,  — teica cits vīrie
tis. — Bet šīs zivis ir mūsu,  un mums nenāk ne prā tā  dalīties 
a r  suņiem.

— Suņi  neprot  ķert zivis, — teica suņu vadonis.
— Tad sprāgs t ie t  badā! — uzsauca  pi rmais vīrietis un svieda 

s u ņ u  vadonim ar  akmeni.
Un  t ad  visi vīrieši pielēca kāj ās  un sāka dzīt suņus  projām 

no apmetnes  ar  akmeņiem un nūjām,  un ņ i rgāj ā s  un smējās  
p a r  tiem.

Suņi  aizbēga tālu mežā,  kur tie sapulcējās kopā aplī un ilgi 
runā ja ,  runā ja ,  runāja .

Bet cilts dzīroja savā apmetnē  tik ilgi, kamēr no zivīm bija 
a t l ikušas  tikai asakas .  No visa guvu ma nepalika pār i  nevienas 
zivs. Viņi noēda visu.

Pēc t am  viņi sēdēja un tērzēja līdz mēness  lēktam, bet, kad 
uzlēca mēness,  apmetnē  a tgr iezās  suņi,  un tie bija pilni na ida  
pret  cilvēkiem.

Un tad  suņu vadonis  a tgā ja  m a lā  un sāka riet, un au |o t  pa 
apmetni ,  un skrēja viņš,  augs tu  palēkdamies,  un uz ķepām viņam 
gai lēja uguns.

— Lai top sodīti  visi savtīgie! — viņš iesaucās un sāka  burt,  
un  no viņa burves t ībām gluži kā  vējš pārskrēja apmetnei,  un visi 
cilvēki — sievietes, vīrieši, bērni — pārvēr t ās  par  akmeņiem.

Un kopš tiem laikiem visiem savt īgaj iem ir akmens  sirdis,  un 
t a j ā s  nav ne maiguma,  ne labsirdības.



M E I T E N E ,  KA S  P I N A  S O M A S

Zemē, kur klinšu smai les ir jūra i  m āsas  un kur koki ir smuidri  
un augst i ,  reiz dzīvoja meitene,  vā rdā  Lovana,  kas  vair ī jās  no 
cilvēkiem.

Viņa mīlēja mieru un klusumu.
Acis viņai bija tumšas  un biklas,  bet, kad viņa klaiņoja pa 

mežu, tās izbrīnā dzirkstīja.
Mei tene dzīvoja viena savā  būdā,  kas bija dar ināta  no koka 

mizas,  un pina somas tiem, kam tās  vajadzēja.  Pirksti  viņai bija 
slaidi,  tie ātri un veikli r īkojās ar lūku s trēmelēm,  un tāpēc viņa 
nopina vairāk somu nekā ci tas sievietes.

Tā kā viņa bija tik klusa, neviens  ar  viņu i lgāku laiku n e sa 
runājās .  Viņas cilts jaunekļi ,  dodamies  medībās,  gā ja  šai būdai  
garām,  tāpēc  ka meitene nepra ta  ar  viņiem pajokot vai apsveikt 
v iņus  laipniem vārdiem.

Tomēr viņa skatī jās  tiem nopakaļ,  jo viens no jaunekļiem viņai 
bija mīļš, un, kad tie bija nozuduši aiz kokiem, viņa ju tā s  vēl 
vientuļāka nekā iepriekš.

So jaunekl i sauca  Jādi.
Reiz visas ciltis sapulcējās  kopā, lai dotos tālu jo tālu uz 

svētkiem. Bērni k laigādami  skra id īja pa p ļaviņām un s lēpās  aiz 
kokiem. P ašus  mazākos  sievietes uzsēdināja  sev uz pleciem un 
smējās  kopā ar viņiem.

P ā r  pleciem sievietēm karā jā s  somas,  tās  paša s  somas,  ko 
viņām bija nopinusi Lovana.  Vīrieši paņēma līdzi šķēpus un lin
gas ,  un visas ciltis devās ceļā. Cilvēki g ā ja  cits aiz cita rokas  
stiepiena a ts t a tumā,  un, kad pirmie jau  bija pazuduši skat ienam,  
cauri  apmetnei  joprojām s tiepās cilvēku virkne.

Drīz apmetnē  palika Lovana viena pati,  jo nevienam neienāca 
prā tā viņai pateikt:  «Nāc mums līdzi uz svētkiem!»

Cilvēki viņu aizmirsa.  Aizgāja gan  viņas  māte,  gan tēvs, gan 
visi radinieki un par  viņu pat  neiedomājās.  Mei tene bija pārlieku 
klusa, un jaut r ības  un kņadas  mutul ī  neviens nepamanī ja ,  ka 
viņas  nav.

Daudz dienu visas  ciltis gā ja  pa mežu, un tur,  kur tās  bija 
gāj ušas  cauri ,  va i rs  nepalika nekāda medī juma,  jo daudziem 
cilvēkiem vajadzēja  sag ā d ā t  ēdamo.

Pēc desmit dienām Jādi,  kurš soļoja priekšgalā,  griezās  a t p a 
kaļ un nost a igāja  v isgarām ļaužu rindai  līdz pat  pēdējai  večai 
un  pēdējam bērnam.  Un tad viņš skaļi  iekliedzās, un visi ļaudis  
apstājās,  kad viņš tiem jautā ja :  — Kur Lovana? — Un neviens 
viņam nevarēja atbildēt.



Un 110 večas, kas gāja  pašā r indas  astē, līdz vīriešiem, kas 
lauza  gājēj iem ceļu, cilvēki cits ci tam padeva ziņu trī s vārdos:
— Viņas  šeit nav.

Un šī ziņa atkal sasniedza  Jādi,  un, izdzirdis to, viņš nodre 
bēja.

— Es iešu viņai paka | ,  — jaunekl is  teica. — Viņai droši vien 
nav  nekā,  ko ēst.

Un tā  nu Jādi  paņēma savu akmens cirvi, šķēpu un lingu,  
savu vai rogu un nul la-nul lu  un devās projām no citiem. Viņš 
gāj a  a tpakaļ  pa to pašu ceļu, pa kuru bija g ā jušas  v isas ciltis 
un  kura tuvumā vai rs  nebija nekāda medījuma,  tāpēc v iņam v a 
jadzēja  nogriezt ies tālu biezoknī un medīt  tur. Viņš izcirta brik
šņos  t akas  un visu nomedī to guvumu nesa sev uz muguras .  Viņš 
meklēja koku dobumds bišu mājokļus  un kat ru  dienu gāja  tik 
ilgi, l īdz sa t um sa nakts.

Un, jo tuvāk viņš nāca Lovanas  būdai,  jo vai rāk  viņam v a j a 
dzēja l īkumot pa mežu, turklā t  v iņš jau  t āpa t  gr ī ļojās  zem s m a 
g ās  medī juma nas tas ,  ko nesa meitenei.

Kopš tās  dienas,  kad ciltis a i zgāja  no apmetnes,  Lovana sē
dēja būdā un pina somas.  Tas  ēdamais ,  ko viņa pati sev s a d a 
būja,  nespēja remdināt  viņas izsalkumu. Medībās iet viņa n eva 
rēja,  jo viņai nebija šķēpa. Viņa ēda j amsu  un ūdenslēpju saknes  
un kras tmalā  lasī ja krabjus.

Bet reiz lūki, no kā viņa pina somu, sāka trūkt.  Lovana visu 
laiku jauca  cilpas,  un pirksti  viņai drebēja.

Viņai kļuva kauns  par  savu neveiklību un uzmācās  bažas.  
Viņa centās  pīt pēc iespējas uzm an īgāk  un neraus t ī t  lūku s t rē 
meles.

Taču viņa zināja,  kāpēc viņai dreb pirksti  un kāpēc viņa visu 
laiku met skat ienus uz mežu, kur lielie koki sas t inguši  gaidās.

Kāds  nāca arvien tuvāk,  tuvāk un tuvāk.
Lovana dzirdēja,  kā viņai s itas  sirds.  Viņa nolieca galvu,  

lai neredzētu neko citu kā vienīgi somu, ko pina.
Kāds  nāca arvien tuvāk un tuvāk.
Viņa sažņaudza  somu not i rpušajos  pirkstos.
Kāds nāca arvien tuvāk.
Viņa nepacēla galvu.
Bet tad  pār viņu krita Jādi  ēna, un  viņa pacēla skatienu uz 

jaunekli .
Viņa ieraudzīja virs sevis viņa seju, aizvēra acis, nokrita 

zemē un gulēja klusi un nekustīgi.
Jād i  nometās  ceļos un uzlika v iņas  galvu sev uz pleca. Viņš 

skat ī jās  viņai sejā un klusēja.



Tad meitene atvēra acis un paskat ī jās  uz viņu,  un viņas ac īs  
nebi ja baiļu.

— Kas tev not ika? — viņš jautā ja .
— Kāpēc tu atnāci?
— Es a tnācu tev pakaļ.
— Kāpēc?
— Tu esi mana.  Sen, sen atpakaļ  tavs  tēvs un māte  apsol īja 

atdot  tevi man.  Un tā  es atnācu.
Mei tene nenovērsa no viņa acis.
— Vai gribi ēst? — viņš jau tā ja .
— Jā,  — viņa atbildēja.
Viņš a tdeva meitenei ēdamo,  ko bija tai  atnesis,  un  vēroja 

to, kamēr  tā  ēda.
— Un t ag ad  iesim, — viņš teica. — Iesim pie savas  cilts.
— Iesim, — viņa sacīja.
Viņš devās pa priekšu, un  mei tene v iņam sekoja. Viņa a t s t ā j a  

savu būdu un visas  somas un ne reizi nepaskat ī jā s  atpakaļ.
Viņa skat ī jās  tikai uz to, kas gā ja  pa priekšu.

KĀ R A D Ā S  U G U N S

Kad pasaule bija jauna,  cilvēkiem nebi ja uguns .  Meži bija 
pilni medī juma,  bet to ēda jēlu, un  tas  cilvēkiem n esa g ād ā j a  n e 
kādu patiku.

Reiz kāds  cilvēks no Ūdensžurkas  cilts sēdēja un kr imta  cietu 
zaru ,  un pēkšņi v iņam no mutes  izlēca dzirkstele un iekrita s a u 
sa jā  zālē. Zāle aizsvi lās  ar  spožu liesmu.

Ūdensžurka  izbrīnījās.  Viņš sāka mest  ug un ī  zarus ,  lai to 
apdzēs tu ,  taču zari  a izdegās  — un uzl iesmoja spožs ugunskurs .  
Bet zaros  s lēpās  čūska,  un tā u g u n ī  izcepās, un  ceptās  gaļ as  
smarža  Udensžurkai  tā  iepatikās,  ka v iņš  čūsku apēda,  un tā 
bija garš īga .

Odensžurka  piesvieda ugunskura m  zarus,  lai tas  neapdzistu,  
un  drīz v isas  ciltis uzzināja  par  šo br īnumu un nāca  to a p 
skatīt.

Cilvēki aptvēra,  ka degošos zarus  var  aiznest  sev līdzi un  
iededzināt  j aunus  ugunskurus .  Un viņi iznēsāja degošos za ru s  
pa visu zemi — un t ag ad  kat rā  apmetnē  bija sava uguns.

Daudz gadu dega  šie ugunskuri ,  un cilvēki nakt īs  va i rs  ne 
drebēja aiz aukstuma un pēc medībām neēda jēlu gaļu.  Cilvēki 
kļuva laiskāki un pasāka daudz gulēt,  daudz vai rāk  nekā ta jos  
laikos, kad viņi nakt īs  sala.



Reiz pāri zemei drāzās  spēcīgs viesulis. Lietus lija kā no 
izdobta ķirbja.  Tas  apdzēsa  visus  ugunskurus ,  bet laiskie cil
vēki bija piemirsuši ,  kā iedegt uguni ,  un atkal  nakt īs  drebēja aiz 
auks tum a un ēda jēlu gaļu.

Tieši ša jā  laikā kāds  cilvēks no V a naga  cilts apņēma  par 
s ievām divas sievietes no Čūsku cilts. Tās  bija t ieviņas,  un acis 
t ām  bija nekust īgas,  un  tās  mīlēja kars tu sauli un bijās  no au k 
stuma.

Kamēr  vīrs medīja,  Čūskas  gulēja smilt īs  un nekustēdamās 
s i ld ījās  saulē  līdz t am  brīdim, kad vī rs  pārnāca  no medībām.

Netālu no viņu apmetnes  mežā a t r ad ās  veca termī tu mītne. 
Koki to p asa rg ā ja  no vēja un slēpa no |aužu skatieniem. Saule 
šeit sildīja sevišķi stipri,  un Čūskas  bieži nāca  šurp un gulēja,  
a ts l ē jušās  pret  termī tu mītni,  kas bija dar ināt a  no zāles un m ā 
liem.

Neviens nezināja,  kurp abas  Čūskas  iet, jo tās  bija nos lēgtas  
un nes tā s t ī ja  citiem, ka dodas  uz šo silto vietiņu.

Reiz saule si ldīja tik karsti ,  ka sausā  zāle v iņām aiz m u g u 
ras  sāka gruzdēt  un pēc t am  aizdegās  sa rkanās  liesmās.

V a n ag a  sievas vispi rms izbijās,  bet pēc tam uguns  v iņām 
iepatikās.  Visā pasaulē  tikai v iņas  vien zināja,  ka ir uguns ,  un 
viņas  sev šķita pašas  varen ākās  visā pasaulē.

Kad Čūsku vīrs pārnāca  no medībām,  sievas jau  bija a tgr ie 
zušās  apmetnē.  Viņš iedeva s ievām atvēlēto gaļ as  tiesu, bet viņas 
to neēda.  Paga id ī jušas ,  kamēr  V a n ag s  aizmieg,  viņas  aizlavījās  
uz mežu.

Tur  v iņas  paņēma nūju un, pārs i tušas  termītu  mī tnes māla 
sienu, iz rušināja uguni ,  kas dega iekšienē, un iebāza tur  vīra 
doto gaļu.  Kad gaļa izcepās, v iņas  to izvilka un apēda,  bet pēc 
tam atgr iezās  apmetnē.

Tā viņas  dar īja kat ru  dienu, kamēr  v ī ram ra dās  nelāgas  a i z 
domas.  Viņš sa ju ta  ceptas ga ļa s  sm aržu un nojauta,  ka sievas 
iemācījušās  iedegt uguni.

Bet, kad viņš tās par  to izjautāja,  sievas atbildēja,  ka nekā 
nezinot.  Vīrs gr ibēja t ā s  izsekot, kad tās  devās uz mežu, bet 
sievas uzminēja,  ka viņš mēģinās  sekot, un prasmīgi  aps lēpa 
savas  pēdas.  Tad viņš tām jau tā j a ,  ko tās darot  mežā,  un  sievas 
atbi ldēja,  ka meklējot  j am sa  bumbuļus.

V an ag s  sāka bažīt ies un a i zgāja  pie kaimiņu ciltīm, un izs tās
t īja,  kā izturas viņa sievas, un lūdza palīdzēt v iņam atminēt ,  
kāpēc sievas s tās ta,  ka uguni  nekad neesot  redzējušas ,  bet  pašas  
ēd ceptu gaļu.

Visas  ciltis pēc kār ta s  centās izsekot V anaga  sievas un pie
ķert  tās ,  kad abas  cep gaļu ugun skurā ,  bet  Čūskas  bija ļoti



vi l t īgas un vienmēr  pam an ī j ā s  izsprukt.  Viņas  neg ā ja  uz termī tu 
mītni,  ja tuvumā bija citi, bet, kad viņām  ļoti sagr ibējā s  ceptu 
gaļu,  v iņas  a izgāja daudz jūdžu prom no mājas  un pielavī jās 
termī tu mītnei no citas puses.

Tad kāds  cilvēks no Ķirzaku cilts teica, ka a tminēšot Čūsku 
noslēpumu,  ja to uzticēšot v iņam vienam.

Visas  ciltis pieņēma šo noteikumu,  un Ķirzaka a izgā ja  mežā 
un apmetās  tur  uz daudzām dienām un naktīm. Viņš negā ja  me
dībās kopā ar  saviem brāļiem un līdz ar  krēslu neatgr iezās  a p 
metnē,  un tad V anaga  sievas nolēma,  ka Ķirzaka devies tālā 
gāj ienā.  Reiz visi vīri izlikās a ize jam medībās.  Kad tie nozuda 
mežā,  Čūskas  paņēma gaļu un, domādamas,  ka tās  neviens ne
redz,  aizskrēja uz termī tu mītni.

Taču Ķirzaka neatpalika  no viņām ne soli, un,  kad Čūskas  
p iegāja pie termī tu mī tnes un sāka ruš ināt  uguni ,  viņš p ierāpoja 
klāt no ot ras  puses  un iebāza termītu  mī tnē nūju.  Kad viņš to 
izvilka, tad redzēja,  ka tā  aizdegusies,  un  t ad  viņš izgrūda uz
v ar as  saucienu un metās  ar  degošo nūju uz apmetni ,  kur viņu 
gaidī ja  tuvinieki.

V anaga  sievas ļoti pārskai tās ,  ka Ķirzaka viņas  tik gudri  pie
vīlis. Viņas zvērēja tam at riebties un turpa t  l īdzās termī tu mītnei 
pārvēr tās  par  čūskām,  lai tu rp m āk  uzbruktu savam ienaidnie
kam — cilvēkam.

Un t ag ad  čūskas metas  vi rsū visiem, kas tām pienāk tuvumā,  
un, ja tās  iedzeļ cilvēkam, viņš  mirst  br iesmīgās  mokās.

KĀ P Ē C  C I L T I S  R U N Ā  D A 2 Ā D Ā S  V A L O D Ā S

Bija laiks, kad visas  ciltis runā ja  vienā valodā.  P a t  svešie 
sap ra ta  cits citu, un neviens nemocī jās  ar  nepazīs tamiem vārdiem,  
un nevienu neuzskat ī ja  par dumju,  kā tas  notiek tagad,  ja viens 
cilvēks nespēj sapras t ies  ar  ot ru  un abi klusē.

Cilšu bija daudz,  bet v isas  t ā s  runā ja  vienā valodā,  un tāpēc 
cilvēki bez pūlēm dal ī jās cits ar  citu gudr ībā  un visas ciltis dzī
voja draudzīgi .

Laul ību likumi liedza vīriešiem no vienas  cilts precēt sievas 
no ci tas  cilts, un cilvēki bija neapmierināt i  ar šādu kārtību,  tāpēc 
sapulcējās  visu cilšu vecākie un nolēma, ka ikviens precēsies,  ar  
ko gribēs. Vīrieti«' no Dingo cilts var  ņemt  sev sievu no Lielo 
Ķirzaku cilts; Ķenguru cilts sieviete drīkst  iziet par  sievu pie 
Emu cilts vīrieša; tādu kār tību viņi nolēma visām ciltīm.

At radās  ciltis, kurām jauna i s  l ikums nepatika.  Tās  uzas i 
nāja  šķēpus  un nolēma palikt  pie sava.



Vairak par visām nemierā bija Bruņurupuča,  Vardes  un V ā r 
nas  ciltis.

Tad vecākie sasauca  kopā visas ciltis, lai izšķirtu šo strīdu.
Ciltis, kas aizs tāvēja j auno likumu, neticēja,  ka st rīdu  var  

a t r i s ināt  mierīgā ce|ā.  Tās  zināja,  ka Bruņurupuča,  Vardes  un 
V ārn as  ciltis var uzbrukt  pārējām, jo tās  bija |oti kare iv īgas ci l 
tis. Tāpēc visi paņēma sev līdzi bumerangus ,  nul la-nul las un 
šķēpus un sāka gaidīt,  kas  notiks.

Bruņurupuča,  Vardes un V ā rn as  cilšu kareivji  sap ra ta ,  ka 
citas ciltis ir va i rākumā,  un izdomāja,  kā sanaidot tos, kam pa 
p rā ta m  jaunai s  l ikums, lai tie sāktu karot un noga l inātu  cits 
citu.

Un,  kad nol iktajā dienā visas ciltis sapulcējas  kopā, B r u ņ u 
rupuča,  Vardes  un Vārnas  ciltis sāka dziedāt un dejot. Tiklīdz 
kāds  pagura ,  viņa vietā tūdaļ  s tā jā s  cits. Viņi sita ar kā jām  un 
klaigāja,  un ner imās  pat  tad, kad pēc paražas  visiem vajadzēja  
sēsties pie maltītes.

Bet ci tas  ciltis apmetā s  viņu tuvumā un skat ī jās  uz viņiem. 
Aiziet no korrobori  vietas dziesmu un deju laikā nepieklājās : t a s  
uzsūt ītu ciltīm postu un nelaimi.

Tā nu cilvēki sēdēja un skat ī jās  dejas,  un izsalkums tos mo
cīja arvien vai rāk,  un kāj as  tiem ti rpa,  un acis kri ta ciet aiz no 
guruma.

Trīs dienas dejoja un dziedāja Bruņurupuča,  Vardes  un V ā r 
nas  ciltis, un t re ša jā  dienā izsalkuma Un nogur um a dēļ citu cilšu 
ļaudis pārņēm a ļaunums,  un to valodas  kļuva nekr ie tnas un a p 
vainojošas.  Visi kļuva nikni, un cilvēks vērsās  pats  pret  savu 
draugu.

Bet, tā kā v isas ciltis runā ja  vienā un ta jā  pašā valodā,  ka t rs  
sapra ta ,  ka kaimiņš  viņu apvaino,  un cilvēki t iktāl  saniknojās ,  
ka pielēca kājās  un sāka kauties.

Kautiņš draugu  s tarpā  ir br iesmīgāks  par  kaut iņu s tarp 
ienaidniekiem. Daudz cilvēku gāja  bojā,  un  ciltis šķī rās  ar 
naidu.

Un kopš tiem laikiem kat ra cilts nolēma runā t  nevis tā kā 
pārē jās  ciltis, bet citādi.  Katra  cilts izdomāja sev pati  savu v a 
lodu, lai vienīgi ci l tsbrāļi  spētu sapras t  cits citu.

Tā, kā t a s  ir šodien.
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