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es i l gi  s l i m o j u .  Kad picnaca diena, kurā man jaatstaj slimnīca, es lik 

tikko mācēju staigat, tik tikko atcerojos, kas esmu. Papūlieties, ārsts 

ieteica, un pec trim vai četriem menešiem būsiet forma. Es viņam 

neticēju, tomēr tik un tā klausīju saņemtajam padomam. Viņi bija 

padevušies, norakstījuši mani nāvei, un tagad, kad es biju apgāzis 

viņu pareģojumus un noslēpumainā veidā izbēdzis no nāves ķetnām, 

man nebija citas iespejas ka vien dzīvot ta, it ka man butu cerība uz 

dzīvi nākotnē.

Es sāku ar nelieliem ceļojumiem, aizgāju ne vairāk kā viena vai 

divu kvartalu attālumā no dzīvokļa un tad atgriezos. Man bija tikai 

trīsdesmit četri gadi, tomēr slimība visās jomās bija pārvērtusi mani 

par vecu vīru vienu no tiem steberējošiem sakarņiem ar nedrošam 

kustībām, kuri nevar pat paspert soli uz priekšu, vispirms nepalūko- 

joties lejup, lai pārliecinātos, ka lieto īsto kāju. Pat tajā lēnajā gaitā, 

uz kādu es tobrīd biju spējīgs, pastaiga radīja manā galvā dīvainu, 

gaisīgu vieglumu, visiem pieejamu pretrunīgu signālu un sapinušos 

prāta vadu jūkli. Pasaule lēkaja un peldēja manu acu priekšā, ņirbēja
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ka attēls nelīdzenā spoguli, un katru reizi, kad es mēģināju skatīties 

tikai uz kaut ko vienu, izšķirt kādu priekšmetu virpuļojošo krasu 

straumē -  piemēram, zilu šalli, kas aptīta sievietei ap galvu, vai arī 

garāmbraucošas piegādes automašīnas sarkano aizmugures luk

turi - , tas nekavējoties sāka brukt un izšķīst, nozūdot ka krāsas pile 

ūdens glāzē. Viss mirgoja un drebēja, nemitīgi metās dažados virzie

nos, un dažas pirmās nedeļas man bija grūti saprast, kur beidzas 

mans ķermenis un sakas apkārtējā pasaule. Es triecos sienās un atkri

tumu tvertnēs, sapinos suņu pavadās un vējā plīvojošās papīra skran

das, klupu uz visgludākajām ietvēm. Es visu dzīvi esmu pavadījis Ņu

jorka, tomēr vairs neizpratu ielas un pūli, un katru reizi, dodamies 

kādā 110 šim nelielajām ekskursijām, jutos kā cilvēks, kurš apmaldījies 

svešā pilsētā.

Togad vasara atnāca agri. Ja u  jūnija pirmās nedēļas beigās gaiss 

bija kļuvis tveicīgs, sasmacis 1111 nomācošs: dienu pēc dienas debesis 

bija sastingušas zaļganas; atmosfēru piesārņoja atkritumu izgarojumi 

un izplūdes gāzes; katrs ķieģelis un katra cementa plāksne izstaroja 

versmi. Es tik un tā neatkapos, katru ritu piespiedu sevi noiet lejā pa 

kāpnēm un lauka 11/, ielas, un, kad juceklis manā galvā sāka noskaid

roties un man pamazām atgriezās spoki, es jau varēju šīs pastaigas 

pagarināt līdz dažām tālākajām apkaimes vietām. Desmit minūtes 

kļuva par divdesmit minūtēm; stunda pārvērtās par divām stundām; 

divas stundas kļuva par trim. Manas plaušas izmisīgi kampa gaisu, 

mana āda nepārtraukti mirka sviedros, bet es slīdēju uz priekšu ka 

skatītājs kāda cita cilvēka sapni, vērodams pasauli, kas uzcītīgi izbun- 

goja savus ritmus, un brīnīdamies par to, ka reiz biju tāds pats ka visi 

šie cilvēki man apkārt: vienmēr steidzīgs, vienmēr ceļā no viena pun

kta uz nākamo, vienmēr kavējošs, vienmēr drudžaini centos paveikt 

vel deviņus uzdevumus līdz brīdim, kad diena beigsies. Es vairs ne

biju piemērots šai lielajai spēlei. Tagad es biju bojāta prece, defektīvu



detaļu un neiroloģisku mīklu kopums, un visa ši dedzīgā grābšana un 

tērēšana mani atstaja vienaldzīgu. Lai radītu taja visa kādu humora 

elementu, es atsāku smēķēt un bezjēdzīgi pavadīju pēcpusdienas ka

fejnīcās ar kondieionctu gaisu, pasūtīju limonādi un ceptas siermai- 

zes, ieklausīdamies apkārtējo sarunas un cītīgi izlasīdams visus rak

stus trijās dažadas avīzes. Laiks ritēja.

l ’as dienas rīta, par kuru gribu stāstīt, 1982. gada 18. septem

bri es izgāju no dzīvokļa kādā brīdī starp pusdesmitiem un desmi

tiem. Mēs ar sievu dzīvojam tajā Bruklinas daļā, ko dēvē par Kobl- 

hilu, pa vidu starp Bruklinhaitu un Kerolgārdenu. Parasti es savās 

pastaigas gāju uz ziemeļiem, bet torit devos uz dienvidiem, pagriezos 

pa labi, kad sasniedzu Korta ielu, un turpināju iet uz priekšu vēl se

šus vai septiņus kvartālus. Debesis bija cementa krāsā: pelēki mākoņi, 

pelēks gaiss, pelēkas lietus lāses, ko nesa pelēkas vēja brāzmas. Šādi 

laikapstākļi vienmēr bijusi mana vājība, un es jutos labi šaja drūmajā 

vidē, nebūt nenožēlodams to, ka siltās dienas palikušas pagātnē. Ķ i 

das desmit minūtes pēc pastaigas sākuma starp Kerolgārdenu un 

Prezidenta ielu es tas otrā puse ieraudzīju rakstāmpiederumu vei

kalu. Tas bija iespiests starp kurpju remontdarbnīcu un diennakts 

veikalu, vienīgā spilgtā fasāde noplukušu, neievērojamu namu rindā. 

Es nospriedu, ka tas šeit atrodas neilgi, tomēr, neskatoties uz gudri 

izdomāto skatloga iekārtojumu (pildspalvas, zīmuļi 1111 lineāli bija sa

likti torņos ta, lai liktu domāt par Ņujorkas siluetu), «Papīra pils» 

izskatījās parak maza, lai taja atrastos kaut kas ievērības cienīgs. 

Iemesls, kāpēc es tomēr nolēmu šķērsot ielu un ieiet iekšā, droši vien 

bija tāds, ka es klusībā vēlējos atkal sākt strādāt nemaz to neapzino

ties, nemaz nejūtot to tieksmi, kas bija sākusi mani augt. Es neko ne

biju uzrakstījis kopš tas dienas maija, kad atgriezos no slimnīcas ne

vienu teikumu, nevienu vārdu un nejutu ne mazāko vēlēšanos to 

darīt. Tagad, kad bija pagājuši četri apātijas un klusuma pildīti
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mēneši, man piepeši prata ienaca doma, ka vajadzētu iegādāties 

jaunu piederumu komplektu: jaunas pildspalvas un zīmuļus, jaunu 

kladi, jaunas tintes patronas un dzēšgumijas, jaunus bloknotus un 

mapes, visu jaunu.

Pie kases aparata veikala priekšējā daļa sēdēja ķīnietis. Viņš šķita 

nedaudz jaunāks neka es, un, kad es ienācu veikalā un ielūkojos 

lodziņā, ieraudzīju, ka viņš ir noliecies par bloknotu un raksta skaitļu 

kolonnas ar melnu mehānisko zīmuli. Par spīti vēsajam tās dienas 

gaisam, viņš bija ģērbies kreklā ar īsām piedurknēm vienā no tiem 

vieglajiem, vaļīgajiem vasaras apģērba gabaliem ar atvērtu apkakli , 

kas uzsvēra viņa vara krasas roku karnumu. Durvis ietinkšķējās, kad 

es tās atvēru, un virs uz bridi pacēla galvu, pieklājīgi pamādams 

man. Es atbildēju uz šo žestu, bet, pirms paguvu viņam kaut ko pa

teikt, viņš galvu atkal nolieca un ķērās pie saviem aprēķiniem.

Tobrīd droši vien bija apklususi Korta ielas satiksme vai arī bru- 

ņustikla logi bija neparasti biezi, jo, sākdams iet pa pirmo aili, lai 

izpētītu veikalu, es piepeši sapratu, ka taja valda klusums. Es todien 

biju pirmais klients, un klusums bija tik izteikts, ka dzirdēju, ka man 

aiz muguras skrapst ķīnieša zīmulis. Vienmēr, kad iedomājos par to 

rītu, zīmuļa skrapstona ir pirmais, kas nāk prātā. Pieņemot, ka stāsta, 

kuru es grasos pavēstīt, ir kaut kada jēga, es uzskatu, ka tieši tad tas 

sākās -  tajas dažās sekundēs, kad zīmuļa radītā bija vienīgā skaņa, 

kas palikusi vasā pasaule.

Es devos uz priekšu pa eju, apstādamies ik pēc diviem vai trim so

ļiem, lai izpētītu krājumus plauktos. Izrādījās, ka vairākums no ta 

visa ir parastie biroja un skolas piederumi, bet izvēle bija apbrīno

jami plaša tik šaurām telpām, un uz mani lielu iespaidu atstaja tas 

rupigums, ar kādu bija savāktas preces un izkārtots tads klāsts, kurā 

šķietami ietilpa viss, sakot no sešu dažadu izmēru misiņa stiprināju

miem un beidzot ar divpadsmit dažādu modeļu papīra saspraudēm.
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Es nogriezos ap stūri, saku virzīties uz priekšu pa otro eju, tuvoda

mies veikala priekšpusei, un pamanīju, ka viens plaukts atvēlēts daža- 

diem augstas kvalitātes importa priekšmetiem: bloknotiem ādas iesē

juma no Itālijas, adrešu grāmatiņām no Francijas, trauslām rispapira 

mapēm no Japānas. Tur bija ari kaudze ar kladēm no Vācijas un vēl 

viena ar Portugālē ražotām. Portugāles klades man šķita īpaši pievil

cīgas, un, lūkojoties uz to cietajiem vākiem, smalki izzīmētajām rūtīm 

un iešūtajām bieza, gluda papīra loksnēm, jau tajā mirklī, kad to pa

ņēmu un turēju rokās, sapratu, ka vienu nopirkšu. Saja kladē nebija 

nekā grezna vai dižmanīga. Tas bija praktisks priekšmets flegma

tisks, neizskatīgs, noderīgs, nepavisam ne viena no tām skaistajām, 

tukšajam kladēm, ko varētu kadam pasniegt kā dāvanu. Bet man 

patika, ka tai ir auduma apvalks, un man patika ari tas forma: devi

ņas collas un ceturtdaļa reiz septiņas collas un ceturtdaļa, tātad tā 

bija nedaudz īsaka un platāka nekā lielākā daļa piezīmju grāmatu. Es 

nespētu izskaidrot, kāpēc, bet man šie izmēri šķita patiesi apmieri

noši, un, pirmo reizi turēdams rokās kladi, es sajutu kaut ko līdzīgu 

fiziskai baudai, tādu spēju, neizskaidrojamu labsajūtu. Kaudzē bija 

palikušas tikai četras klades, un tās bija dažadas krasās: melna, sar

kana, bruņa un zila. Es izvēlējos zilo, kas likteņa untuma dēļ atradās 

pašā augšā.

Man bija nepieciešamas vel kādas piecas minūtes, lai sameklētu 

pārējās preces, pcc kurām biju ieradies, pēc tam es tas visas aiznesu 

uz veikala priekšpusi un noliku uz letes. Ķīnietis veltīja man vēl vienu 

pieklājīgu smaidu un sāka spiest kases aparāta taustiņus, ievadīdams 

dažādo priekšmetu kodus. Tomēr, nonācis pie zilās klades, viņš uz 

mirkli apstājās, pacēla to gaisā un ar pirkstu viegli novilka pa vāku. 

Tas bija apbrīnas pilns žests, gandrīz glāsts.

Laba grāmata, viņš ar spēcīgu akcentu angliski noteica. — Bet 

vairs ne. Nav vairs Portugāles. Ļoti skumjš stāsts.
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Nesapratu, par ko viņš runā, tomēr nevis to atzinu un palūdzu at

kārtot teikto, bet gan kaut ko nomurmināju par klades šarmu un vien

kāršību, pēc tam mainīdams sarunas tematu. Vai jus jau ilgi dar

bojaties šaja biznesā? es jautāju. Ši vieta izskatās tik jauna un tīra.

Viens mēnesis, -  viņš atbildēja. Liela atklāšana desmitajā 

augustā. Paziņodams šo faktu, viņš šķietami izslējās nedaudz tais- 

nāk, izrieza krūtis zēniskā, militārā lepnuma, bet, kad es painteresē

jos par to, ka veicas darījumi, viņš rūpīgi nolika kladi uz letes un pa

purināja galvu. L<>ti lēni. Liela vilšanas. Ielūkojies viņam acis, es 

sapratu, ka viņš ir vairakus gadus vecāks, nekā man bija licies vis

maz trīsdesmit piecus, varbūt pat četrdesmit. Es izteicu kādu muļ

ķīgu piezīmi par turēšanos virs ūdens un to, ka visam jādod iespēja 

attīstīties, bet viņš tikai vēlreiz papurināja galvu 1111 pasmaidī

ja. Vienmēr sapnis savs veikals, viņš sacīja. Tāds veikals ar pa

pīru un zīmuļiem, mans liels Amerikas sapnis. Bizness visiem, vai tā?

-  Pareizi, es noteicu, joprojām īsti neizpratis, par ko viņš runa.

Visi taisa vārdus, viņš turpināja. Visi pieraksta. Bērni skola

taisa mājasdarbus manas gramatas. Skolotāji liek atzīmes manās grā

matās. Mīlestības vēstules suta aploksnēs, ko es pārdodu. Reģistri 

grāmatvežiem, bloknoti iepirkumu sarakstiem, dienasgrāmatas, ku

ras plānot. Viss, kas ir šeit, nozīmīgs dzīvei, tin es par to laimīgs, ma

nai dzīvei tas gods.

Ķīnietis šo īso runu teica tik svinīgi, ar tādu mērķtiecības un ap

ņēmības pieskaņu, ka es, atzīstos, jutos aizkustināts. Kas gan tas par 

rakstāmpiederumu veikala īpašnieku, es prātoju, kurš saviem klien

tiem stāsta par papīra metafizisko jēgu, kurš uzskata, ka viņam ir bū

tiska loma cilvēces ikdienas krāsu spēlēs? Laikam jau laja visa bija 

kaut kas komisks, bet, klausoties viņa balsī, man ne bridi neuznāca 

vēlme smieties.

— Labi teikts, es atzinu. Es jums pilnīgi piekritu.
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Likās, šis kompliments viņu nedaudz uzmundrina. Tik tikko mā

nāmi pasmaidījis un palocījis galvu, virs turpināja spiest kases apa

rāta taustiņus. Te Bruklinā daudz rakstnieku, viņš ieminē

jas. Visa apkaime pilna. Varbūt labi darījumiem.

Iespējams, es piekritu. -  Rakstnieku galvenā problēma ir ta, 

ka vairākumam nav daudz naudas, ko tērēt.

A, viņš noteica, paceldams skatienu no kases aparāta un iz

plūzdams platā smaida, kas atklāja pilnu muti greizu zobu. - Jū s  pats 

ari noteikti esat rakstnieks.

Tikai nevienam nesakiet, es atbildēju, mēģinādams piešķirt 

sarunai rotaļīgu pieskaņu. Tas ir noslēpums.

Mana replika nebija īpaši asprātīga, tomēr ķīnietis laikam do- 

maja, ka ta ir ļoti smieklīga, un viņš bridi no visas sirds pūlējās sava 

smieklu lekme nesalauzt ribas. Viņa smiekliem, kas šķietami svārstī

jās kaut kur pa vidu starp runāšanu un dziesmu, piemita dīvains, 

skaldīts ritms, un tie lauzās no viņa rīkles īsu, mehānisku treļļu kopu

mos: Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha.

Nevienam neteikšu, viņš apsolīja, kad ši lekme bija beigu

sies. Liels noslēpums, l'ikai starp mums. Aizšūšu lupas. Ha ha ha.

Viņš atkal ķērās pie kases aparāta taustiņiem, un, kad bija beidzis 

likt manus pirkumus liela, balta iepirkumu somā, viņa seju atkal bija 

pārņēmusi nopietnība. Ja ju s  reiz uzrakstīsiet stāstu zila Portugāles 

grāmatā, - viņš sacīja, es ļoti priecīgs. Mana sirds laimes pilna.

Es nesapratu, kā lai uz to atbildu, bet, pirms paspēju kaut ko iedo

māties, viņš izņēma 110 krekla kabatas vizītkarti un pasniedza to man 

pari letei. Augša lieliem burtiem bija uzdrukāti vārdi P a p I r a  p i l s . 

Tam sekoja adrese un telefona numurs, bet apakšējā labajā stūri es 

ieraudzīju pēdējo informācijas kriksi: «M. R. Cans, uzņēmējs.»

Pateicos, mister Can, -  es sacīju, joprojām lūkodamies uz kar

tīti. Tad es ieliku to pats savā kabata un izvilku maku, lai samaksātu.
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-  Misters nē, -  Gans iebilda, atkal veltīdams man savu plato 

smaidu. M. R. Tā svarīgāks. Vairak amerikaniskuma.

Es atkal nesapratu, ko lai saku. Prata pazibēja vairakas idejas, ko 

varētu nozīmēt šie iniciāļi, bet es tās paturēju pie sevis. Mentālie Re

sursi. Multiplas Reakcijas. Mistiskas Runas. Dažus komentārus labāk 

noklusēt, un es nepūlējos uzspiest nabaga vīram savas drūmās asprā

tības. Pēc īsa, neveikla klusuma brīža viņš man pasniedza balto iepir

kumu somu un pateicīgi paklanījās.

— Lai jums veicas ar veikalu, -  es novēlēju.

Loti maza pils, viņš sacīja. .Vlaz mantu. Bet sakiet man, ko 

veļaties, es to jums pasūtu. Dabuju visu, ko vēlaties.

Labi, es noteicu. Sarunāts.

Pagriezos, grasīdamies doties prom, bet Gans izrikšoja 110 savas 

vietas pie kases aparāta un aizšķērsoja man ceļu, pirms biju sasniedzis 

durvis. Manuprat, viņam bija radies iespaids, ka mēs nupat esam 

noslēguši ārkārtīgi svarīgu darījumu, 1111 viņš gribēja paspiest man 

roku. -  Sarunāts, viņš atkārtoja. Labi jums, labi man. Pareizi?

Pareizi, es atbildēju, ļaudams viņam kratīt manu roku. Man 

šķita absurdi tik ļoti uzsvērt kaut ko tik niecīgu, bet piespēlēšana šim 

ķīnietim jau neko nekaitēs. Turklāt es nepacietīgi vēlējos doties prom, 

un, jo  mazak teikšu, jo ātrāk tikšu prom.

Ju s  lūdzat, es atrodu. Lai kas tas butu, es jums atrodu. 

M. R. Gans piegādā preci.

Pēc šiem vārdiem viņš vel divas vai (ris reizes spēcīgi pakratīja 

manu roku un tad atvēra man durvis, mādams ar galvu un smaidī

dams, kad pagāju viņam garam un ieniru skarbajā septembra diena.1

1 Kopš tā rīta pagājuši jau divdesmit gadi, uti diezgan daudz 110 tā, ko mes viens 
otram teicām, ir zudis nebūtībā. Es rakņajos sava atmiņā, meklēdams trūkstošos sa
runas fragmentus, bet atrodu likai dažus neizskaidrotus teikumus, kripatas, kas



es bi j u  i e p l ā n o j i s  brokastis paēst viena no tuvuma atrodamajām ēstu

vēm, bet divdesmit dolāru banknote, ko biju ielicis maka, pirms izgā

ju laukā, tagad bija kļuvusi par trim viena dolara zīmēm un monētu 

sauju, ar ko nepietiktu pat īpašajam piedāvājumam par diviem do

lāriem un deviņdesmit deviņiem centiem, ja  iereķina ari nodokli un 

dzeramnaudu. J a  man nebūtu iepirkumu somas, varbūt es turpinātu 

pastaigu, tomēr man šķita, ka nav nekādas jēgas staipu visus pir

kumus apkart, un, tā ka laiks tobrīd bija kļuvis pavisam nepatīkams 

(pirmītējais smalkais lietutiņš pārvērties par vienmērīgu lietusgāzi), es 

atvēru lietussargu un nolēmu doties majas.

Tā bija sestdiena, un, kad izgāju no dzīvokļa, mana sieva vel atra

dās gulta. Greisai bija stingrs darba grafiks no deviņiem līdz pieciem, 

un nedeļas nogales viņai bija vienīga iespēja pagulēt, izbaudīt to 

greznību, ko sniedz pamošanās bez modinatajpulksteņa zvana. 

Nevēlēdamies viņu traucēt, es izzagos lauka, cik klusi vien spēju, 

atstadams viņai zīmīti uz virtuves galda. Tagad es ieraudzīju, ka tai 

klat pierakstīti daži teikumi. «Sidnij, ceru, ka tev bija laba pastaiga. 

Es eju prom, lai paveiktu šādus tādus darbus. Tam nevajadzētu but 

ilgi. Tiksimies mājās. Mīlu, G.»

Es iegāju savā darbistabā, kas atradās gaiteņa galā, un izkravāju 

savus jaunos piederumus. Ši telpa nebija daudz lielāka par skapi 

tajā tik tikko pietika vietas galdam, krēslam un miniatūram grāmatu 

plauktam ar četriem šauriem plauktiem -, bet manam vajadzībām, 

kas nekad nesniedzās tālāk par apsēšanos uz krēsla un vārdu rakstī

šanu uz papīra, ta bija pietiekama. Kopš iznākšanas 110 slimnīcas es

izrautas no sākotnējā konteksta. Tomēr esmu pilnīgi pārliecināts par vienu to, ka 
nosaucu viņam savu vardu. Tas droši vien notika tūlīt pēc tam, kad viņš saprata, ka 
esmu rakstnieks, jo prata dzirdu viņu man jautājam, kas es esmu ja 11u viņš bulu
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šaja istabā jau vairākas reizes biju iegājis, tomēr līdz tam septembra 

sestdienas rītam, ko man patīk dēvēt par «īpašo ritu», manuprāt, es 

vel nebiju apsēdies uz krēsla. Tagad, nolaizdams savu nožēlojamo, 

novārgušo pēcpusi uz cietā koka sēdekļa, es jutos ka cilvēks, kurš 

atgriezies mājās pēc ilga, grūta ceļojuma, ka neveiksmīgs ceļinieks, 

kurš atgriezies, lai ieņemtu sev pienācīgo vietu pasaule. Bija labi šeit 

atkal sēdēt, labi atkal gribēt šeit atrasties, un pcc laimes viļņa, kas 

mani pārņēma, iekārtojoties pie vecā galda, es nolēmu atzīmēt šo no

tikumu, ierakstot kaut ko zilajā piezīmju grāmatā.

Es ieliku jaunu patronu pildspalvā, atvēru kladi pirmajā lapa 1111 

palūkojos uz pirmo līniju. Man nebija ne jausmas, kā iesākt. Šī vin

grinājumā mērķis galvenokārt bija nevis uzrakstīt kaut ko konkrētu, 

bet gan pierādīt sev, ka mani joprojām ir rakstnieka gars tātad ne

bija nozīmes tam, ko es rakstu, tikai tam, ka es vispār kaut ko uzrak

stu. Derētu jebkas, ikviens teikums būtu tikpat vērtīgs kā jebkurš cits, 

tomēr es negribēju sakt šīs klades pakļaušanu ar kaut ko idiotisku, 

tāpēc vilcinājos, lūkodamies uz sīkajiem kvadrātiem, kas izraibināja 

lappusi, bali zilo līniju rindām, kas krustām šķērsām stiepās par 

baltumu un kļuva par mazu, identisku kastīšu lauku, un, ļaudams

nejauši lasījis kādu no maniem publicētajiem darbiem. «Ors,» es viņam teicu, vis
pirms nosaukdams savu uzvārdu, «Sidnijs Ors.» Cana angļu valoda nebija pietie
kami laba, lai viņš saprastu manu atbildi. Viņš sadzirdēja vārdu «Ors» ka «orgs», 
un, kad es papurinaju galvu un pasmaidīju, viga seja šķietami sakritas kaunpilna ap 
jukumā. Es jau grasījos labot kludu 1111 nosaukt savu uzvārdu pa burtiem, bet, pirms 
paspēju kaut ko ieminelies, viņa skatiens atkal atplauka un viņš saka drudžaini airē
ties gaisa, domādams, ka vārds, ko es viņam nosaucu, bijis «airis». Es atkal papuri
nāju galvu un pasmaidīju. Juzdamies pilnīgi sakauts, Cans izgrūda ilgu noputu un 
paziņoja: «Briesmīga mēle, tā angļu valoda. Pārāk grūta manai nabaga galvai.» 
Parpratumi turpinājās, līdz es paņemu no letes zilo piezīmju grāmatu un uz otrā 
vaka lieliem burtiem uzrakstīju savu vardu, l.ikas, ka ši rīcība radījusi vēlamo rezul
tātu. Pec tadas nopulešanas es nolēmu viņam nestāstīt, ka pirmie Amerikas Ori 
bijuši ( )rlovski. Mans vectēvs vardu saīsināja, lai tas izklausītos amerikānisks tāpat 
ka Cans, pievienojot savējam dekoratīvos, bet bezjēdzīgos iniciāļus M. R.
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domām klejot iekšā un ārā no šim viegli iezīmētajām robežām, es 

piepeši atcerējos sarunu ar savu draugu Džonu Trošu, kas risinājās 

pirms pāris nedēļām. Kad bijām kopā, mēs reti runājām par grāma

tām, bet todien Džons ieminējās, ka atkal parlasot dažu romānu 

rakstnieku darbus, kurus apbrīnojis jaunībā, jo  viņam gribējies uzzi

nāt, vai šie darbi sevi attaisnos vai nc, gribējies zināt, vai vērtējums, 

ko viņš izteicis divdesmit gadu vecuma, būs tāds pats ari tagad, kad 

pagājuši jau vairak nekā trīsdesmit gadi. Viņš stastija par desmit 

rakstniekiem, par divdesmit rakstniekiem, pieminēdams visus, sakot 

no Folknera un Ficdžeralda, beidzot ar Dostojevski un Flobēru, bet 

tā piezīme, kas mana atmiņā bija palikusi visspilgtākā un kas man 

atkal ienāca prata tagad, kad es sēdēju pie sava galda un man priekšā 

gulēja atvērta zila piezīmju grāmata bija neliela novirzīšanās no 

galvenā temata, runājot par anekdoti kādā no Dešila Hemeta grā

matām. Tur kaut kur slēpjas romāns, Džons toreiz teica. Es 

esmu pārāk vecs, lai pats varētu to izdomāt, bet tāds jauns un 

sprauns puisis ka tu ar to varētu patiešām lidot, pārvērst to par kaut 

ko vērtīgu. Tas ir lielisks ievads. Viss, kas tev nepieciešams, ir tam 

pielāgots stāsts.2

2 Džonam bija piecdesmit seši gadi. Jā, viņš nebija jauns, tomēr ari nc tik vecs, lai pa
šam tā šķistu, īpaši tāpēc, ka viņš novecoja rāmi un joprojām izskatījās kā vīrietis, 
kas vel nav sasniedzis piecdesmit. Ks pazinu viņu jau trīs gadus, un mūsu draudzība 
bija tiešas sekas tam, ka apprecējos ar Greisu. Viņas tēvs mācījās Prinstonā kopa ar 
Džonu tūlīt pēc Otra pasaules kara, un, kaut gan viņi abi darbojās dažādās sfērās 
(Greisas tēvs bija apgabala lēderalās tiesas tiesnesis Sarlotsvilā, Virdžīnijas štatā), 
viņi arī pēc tam palika tuvi draugi. Tāpēc es ar viņu iepazinos ka ar ģimenes drau
gu, nevis pazīstamo romānu rakstnieku, kura darbus lasīju jau kopš vidusskolas un 
kuru es joprojām uzskatīju par vienu no mušu labākajiem rakstniekiem.

No 1952. līdz 1975. gadam viņš bija laidis klajā sešus darbus, bet jau septiņus gadus 
nebija nekā jauna. Tomēr Džons visu mūžu strādājis leni, un tas, ka pārtraukums 
starp grāmatām bijis nedaudz ilgāks neka parasti, nenozīmēja, ka viņš neraksta. 
Kopš iznākšanas no slimnīcas biju pavadījis kopā ar viņu vairākas pēcpusdienas, un 
starp musu sarunam par manu veselību (par ko viņš bija ļoti norūpējies un nerimtīgi
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Viņš runāja par epizodi ar Flitkraftu «Maltas piekūna»* septītajā 

nodaļā, dīvaino alegoriju, ko Sems Speids stāsta Brigidai O ’Sonesijai 

par vīru, kurš aizsoļo prom no savas dzīves un pazūd. Flitkrafts ir 

izcili konservatīvs cilvcks virs, tevs, panākumus guvis uzņēmējs, cil

vēks, kam nav ncka, par ko sūdzēties. Reiz kada pēcpusdienā, kad 

viņš dodas pusdienās, 110 būvlaukuma ēkas desmitajā stāvā nokrīt sija 

1111 gandrīz piezemējas viņam uz galvas. Tikai vienu vai divas collas 

tuvāk, un Flitkrafts tiktu saspiests, bet sija viņam netrāpa, un vienī

gais ievainojums ir no sīkas asfalta šķembas, kas uzlido gaisā un 

iedzel viņam sejā. Tomēr tāda izglābšanās par mata tiesu viņu sa

triec, un viņš nespēj izstumt šo atgadījumu no apziņas. Hemets to ap

raksta šādi: «Viņš jutās tā, il ka kāds būtu noņēmis dzīvei vāku un 

ļāvis viņam ieraudzīt tas darbības principu». Flitkrafts saprot, ka pa

saule nav tā saprātīgā, kārtīgā vieta, pat kadu viņš to uzskatījis, ka 

viņš no paša sakuma domājis nepareizi 1111 nekad nav zinājis pat pa

šas elementārākās lietas. Pasaule valda gadījums. Nejaušība mūs vajā 

katru dzīves dienu, un ši dzīve var mums tikt atņemta jebkurā mir

kli tāpat vien, bez iemesla. Brīdī, kad pusdienas ir paēstas, viņš se

cina, ka vienīga izvēles iespēja ir pakļauties šai iznīcības varai, sašķai

dīt savu dzīvi gabalos ar kadu bezjēdzīgu, patvaļīgu, sevi noliedzošu 

rīcību. Viņš cīnīsies pret uguni ar uguni, un, pat nepūlēdamies at

griezties mājās vai atvadīties 110 savas ģimenes, pat nepapūlēdamies 

izņemt 110 sava rēķina kaut nedaudz naudas, viņš pieceļas 110 galda, 

dodas uz citu pilsētu un sak savu dzīvi 110 sakuma.

izrādīja raizes), viņa 20 gadus veco dēlu Džeikobu ;kas pedeja laika sagādāja viņam 
daudz sirdēstu) un izmisīgi ķepurojošos «Mels» komandu (ilgstoša kopīga aizrau
šanās) viņš bija iespraudis pietiekami daudz mājienu par savu pašreizējo nodarbi, lai 
lautu nojaust, ka viņš ir līdz ausīm kaut kur iegrimis un velta lielāko dalu laika 
projektam, kas krietni pavirzījies uz priekšu un tagad, iespējams, tuvojas beigām. 

* Sk. an: Hammels, DešUs. Maltas vanags. R.: Alberts XII, 2000. 224 lpp.
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Divas nedēļas, kas pagājušas, kopš mes ar Džonu runājām par šo 

fragmentu, man ne reizi nebija ienācis prātā, ka es varētu vēlēties 

pieņemt izaicinājumu un izvērst minēto stāstu. Es piekritu viņa teik

tajam, ka tas ir labs sižets labs tāpēc, ka mes visi esam iztēlojušies, 

ka būtu atteikties no savas dzīves, labs tapec, ka mums visiem ir bijis 

tāds mirklis, kad mēs gribam būt kāds cits bet tas nenozīmēja, ka 

mani interesētu iespēja to izpētīt. Tomēr tajā ritā, kad es sēdēju pie 

sava galda pirmo reizi gandrīz deviņu mēnešu laika, lūkodamies uz 

savu nupat iegādāto piezīmju grāmatu un pūlēdamies izdomāt pir

mo teikumu, kas neliktu man kaunēties vai neatņemtu man drosmi, 

es nolēmu pamēģināt rakstīt par šo veco epizodi ar Flitkraftu. Tas 

bija tikai iegansts, veids, kādā es meklēju ieeju. J a  es varētu uzmest 

dažas pietiekami interesantas idejas, tad es to vismaz varētu saukt 

par sākumu, pat ja pec divdesmit minūtēm pārtrauktu rakstīt un ne

kad vairs neko šajā virzienā nedarītu. Tā nu es noņēmu pildspalvas 

vāciņu, pieliku galu pie pirmās lapas pirmās rindiņas sākuma zilajā 

kladē un saku rakstīt.

Vārdi naca atri, bez aizķeršanas, šķietami neprasot nekādu pie

pūli. Man tas likās pārsteidzoši, bet, kamēr vien es turpināju virzīt 

roku no kreisās puses uz labo, nākamais vārds visu laiku turpat vien 

bija, gaidīdams mirkli, kad varēs izlīt no pildspalvas. Es savu Flit

kraftu redzēju ka viru, vārdā Niks Bovens. Viņam ir pari trīsdesmit 

gadiem, viņš strādā par redaktoru lielā Ņujorkas izdevniecībā un ir 

precējies ar sievieti, kuru sauc Eva. Sekojot Hemeta radītā prototipa 

priekšzīmei, viņš ir neizbēgami labs darbinieks, kolēģi viņu apbrīno, 

viņš ir finansiāli nodrošināts, dzīvo laimīgā laulībā un la tālāk. Vis

maz ta tas šķistu novērotājam no malas, bet, sākoties manai stāsta 

versijai, Bovenu jau kādu laiku māc drūmas pārdomas. Darbs viņu 

sācis garlaikot (kaut gan viņš nevēlas to atzīt), un pec pieciem relatīvi 

stabiliem un apmierinājuma pilniem gadiem ar Evu viņa laulība
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nonākusi strupceļā (vēl viens fakts, kuru atzīt viņam nepietiek dros

mes). Tomēr Niks nevis gremdējas pārdomās par savu briestošo ne

apmierinātību, bet gan pavada brīvo laiku garāžā Debrosē ielā Tri- 

bekas rajonā, nododamies ilglaicīgam projektam atjaunot salauzta 

«Jaguar» motoru, ko viņš nopircis trešajā savas laulības gada. Viņš ir 

jauns un iecienīts redaktors cienījamā Ņujorkas uzņēmumā, bet pa

tiesība viņam labak patīk strādāt ar rokām.

Sākoties stāstam, uz Bovena galda nonācis romāna manuskripts. 

Tas ir īss darbs ar daudznozīmīgu nosaukumu «Orākulu nakts», un 

to uzrakstījusi Silvija Maksvcla, pazīstama 20. un 30. gadu rakstnie

ce, kura mirusi pirms gandrīz diviem gadu desmitiem. Aģents, kurš 

to atsūtījis, stasta, ka ši pazudusī grāmata sarakstīta 1927. gadā, kad 

Maksvcla aizbēga uz Franciju kopa ar angli, vārdā Džeremijs Skots, 

nenozīmīgu tā laikmeta mākslinieku, kurš vēlāk strādājis par dekorā

ciju veidotāju britu un amerikāņu filmām. Deka ilga astoņpadsmit 

mēnešu, un, kad tā beidzās, Silvija Maksvcla atgriezās Ņujorkā, 

atstādama grāmatu Skotam. Viņš to glabāja visu savu turpmāko 

mūžu, un, kad viņš astoņdesmit septiņu gadu vecuma nomira, dažus 

menešus pirms mana stāsta sakuma, viņa testamentā tika atrasts no

teikums, saskaņa ar kuru manuskripts tika novēlēts Maksvelas maz

meitai, jaunai amerikānietei Rozai Laitmenai. Tieši viņa nodevusi 

gramatu aģentam līdz ar sīkām norādēm, ka ta vispirms jānosuta 

Nikam Bovenam, pirms kadam citam rodas iespēja to izlasīt.

Sūtījums ierodas Nika kabinetā piektdienas pēcpusdienā tikai da

žas minūtes pec tam, kad viņš to pametis, lai nedēļas nogalē atpūstos. 

Pirmdienas rīta, kad viņš atgriežas, gramata atrodas uz viņa galda. 

Nikam ļoti patīk pārējie Silvijas Maksvelas romāni, tāpēc viņš ar ne

pacietību gaida brīdi, kad varēs ķerties pie ši. Tomēr tūlīt pēc tam, 

kad viņš pievēršas pirmajai lappusei, iezvanās telefons. Viņa sekretā

re paziņo, ka Roza Laitmena atrodas priekšnamā un vaicā, vai neva
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rētu uz mirkli ar viņu aprunāties. Sūtiet viņu iekša, Niks saka, un, 

pirms viņš paspēs izlasīt grāmatas pirmos teikumus (Karš gandrīz 

bija beidzies, bet mēs to nezinājām. Mēs bijām parak sīki, lai kaut ko 

zinātu, un, tā kā karš bija visur, mes n e.. .), Silvijas Maksvelas maz

meita ienāk viņa kabinetā. Viņa ir ģērbusies pavisam vienkāršās drē

bēs, gandrīz nemaz nav krāsojusies, viņas mati ir īsi un nemoderni 

apgriezti, un tomēr viņas seja, Nikaprāt, ir tik pievilcīga, tik sāpīgi 

jauna un neaizsargāta, tik ļoti (viņš piepeši nodomā) simbolizē cerību 

un neizmantotu cilvēcisko enerģiju, ka viņam uz bridi aizraujas elpa. 

Tieši tas pats notika ar mani pirmajā reize, kad es ieraudzīju Grei- 

su tas sitiens pa smadzenēm, kas mani paralizēja, neļāva man 

ievilkt nākamo elpas vilcienu tāpēc man nebija grūti nodot šis jutās 

Nikam Bovenam un iztēloties tās ši otra stāsta kontekstā. Lai viss 

būtu vēl vienkāršāk, es nolēmu piešķirt Rozai Laitmenai Greisas ķer

meni pat vissmalkākos, savdabīgākos vaibstus, arī bērnībā iegūto 

retu uz ceļgala, nedaudz greizo kreiso priekšzobu un dzimumzīmīti 

labaja žokļa pusē.3

Ķeroties pie Bovena, es viņu speciāli veidoju tādu, kāds es ne

esmu, kā sevis pretstatu. Es esmu garš, tāpēc viņu padarīju augumā

3 Ari es pals Grcisu sastapu izdevēja kabinetā. Tas varētu izskaidrot, kāpēc es nolēmu 
piešķirt Bovenam tādu darbu. Tas notika 1979. gadajanvan, dnz pēc tam, kad biju 
pabeidzis raksūt savu otro romānu. Pirmo romānu un agrīnu stāstu krājumu izdeva 
neliela Sanfrancisko kompānija, bet tagad es biju pārgājis uz lielāku, komerciālāku 
namu .Ņujorkā -  «Holslu un Makdermotu». Kādas divas nedēļas pēc līguma parak
stīšanas es devos uz biroju tikties ar redaktori, 1111 kādā sarunas bridi mes sakam 
apspriest idejas pargramatas vāku. Tad Betija Stolovica pacēla telefona klausuli uti 
sacīja: «Varbūt pasauksim Greisu un pajautāsim, ko viņa par to domā.1» Izrādījās, 
ka Greisa strādā «Holsta un Makdermota» mākslas nodala un saņēmusi uzdevumu 
veidot apvāku «Pašportretam ar iedomu brāli» tā šaura manu mazo kaprīžu, 
atmiņu 1111 murgainu sāpju sacerējumu.

Mēs ar Betiju vel kadas tris vai četras minūtes turpinājām sarunāties, 1111 tad istaba 
ienāca Greisa Tebetsa. Viņa palika apmēram ceturtdaļstundu, 1111 līdz brīdim, kad
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īsu. Man ir sarkanīgi mati, tāpēc es viņam piešķīru tumši brūnus ma

tus. Es valkāju vienpadsmitā izmēra apavus, tapec viņam devu astoto 

ar pusi izmēru. Es viņu neveidoju pēc kada pazīstama cilvēka tēla 

(vismaz ne apzināti), bet, kad biju pabeidzis prātā likt kopā viņa deta

ļas, viņš man kļuva pārsteidzoši dzīvs it kā es viņu varētu saredzēt, 

it ka viņš būtu ienācis istabā un stāvētu man blakus, lūkodamies lejup 

uz galdu, uzlicis roku man uz pleca un lasīdams vārdus, ko es rak

stīju ... vērodams, kā es viņu radu ar savas pildspalvas palīdzību.

Beigās Niks ar mājienu piedāvā Rozai apsēsties, un viņa iekārto

jās krēsla, kas atrodas iepretī galdam. Pēc tam abi ilgi vilcinās. Niks 

atkal sācis elpot, bet viņš nespej iedomāties, ko varētu pateikt. Roza 

uzsāk sarunu, pajautādama, vai viņam bijis laiks nedēļas nogalē pa

beigt grāmatas lasīšanu. Ne, viņš atbild, tā ieradās parak vēlu. Es to 

saņēmu tikai šorīt.

Roza izskatās atvieglota. Tas ir labi, viņa saka. Paklīdušas runas, 

ka romāns ir viltots, ka to neuzrakstīja mana vecmāmiņa. Es pati

viņa atkal izgāja lauka un atgriežas sava kabineta, es jau biju viņa iemīlējies. Tas 
nolika tik strauji, tik izlēmīgi, lik negaidīti. Biju par tādiem gadījumiem lasījis romā
nos, tomēr vienmēr uzskatīju, ka autori pārspīlē št pirmā acu uzmetiena speķu to 
nebeidzami apspriesto mirkli, kad vīrietis pirmo reizi ielūkojas savas iemīļotās acis. 
Dzimušam pesimistam, katls es biju, št pieredze bija ārkārtīgi šokējoša. Es jutos la, it 
kā būtu iegrūsts atpakaļ trubadūru pasaule un izdzīvotu kādu fragmentu no «/.« 
Vita Nova» pirmās nodaļas :... kad pirmoreiz manu sapņu brīnišķā lēdija rada man 
sami vaigu), nonācis sasmakušos tūkstoš piemirstu mīlas sonetu tropos. Es degu. Es 
alku. Es tiecos. Es zaudēju valodu. Un tas viss ar mani notika visneinteresantākajā 
iespejama vietā, skarbajā, fluorescējošajā gaismā, kas valda 20. gadsimta beigu 
Amerikas birojā pedejā vietā uz pasaules, kur kāds varētu cerēt nejauši uzdurties 
savas dzīves lielajai kaislībai.

Nav iespējams izpētīt tādu atgadījumu, nav nekāda objektīva iemesla, kas izskaid
rotu, kāpēc mēs iemīlamies tieši šajā cilvēkā, nevis kādā citā. Greisa bija pievilcīga 
sieviete, tomēr pat tajās pirmajās drudžainajās mūsu pirmās tikšanās minūtēs, kad es 
paspiedu viņai roku un skatījos, ka viņa apsēžas krēslā pie Betijas galda, es redzēju, 
ka viņa nav nepierasti skaista, ka viņa nav viena no tām filmas rādītajām dievietēm, 
kas pārņem vīrieti ar savas nevainojamības starojumu. Jā, vina bija glīta, spilgta,
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nevarēju to droši apgalvot, tāpēc nolīgu rokrakstu speciālistu, lai tas 

izpētītu manuskripta oriģinālu. Es saņēmu viņa slēdzienu sestdien, 

1111 viņš secina, ka tas ir īsts. Gribēju, lai jūs to zinātu. «Orākulu 

nakti» sarakstīja Silvija Maksvela.

Izklausās, ka jums grāmata patika, Niks ieminas, un Roza to ap

stiprina, jā , viņu ta esot ļoti aizkustinājusi. J a  tā tika sarakstīta 

1927. gada, viņš turpina runāt, tas nozīmē, ka tā radās pec «Degošā 

nama» un «Grēku izpirkšanas», bet pirms «Ainavas ar kokiem» 

tatad tas būtu viņas trešais romāns. Viņai toreiz vel nebija trīsdesmit 

gadu, vai ne?

Divdesmit astoņi, Roza atbild. Tikpat, cik šobrīd ir man.

Saruna turpinās vēl kadas piecpadsmit vai divdesmit minūtes. 

Nikam tajā rīta jaizdara vel tūkstotis visādu sīkumu, bet viņš nespēj 

saņemties un lūgt Rozu doties prom. Sajā meitenē ir kaut kas tik 

tiešs, tik caurredzams, tik atklāts pašai pret sevi, ka viņš veļas vēl ne

daudz paskatīties uz viņu un uzņemt sevi visu viņas klātbūtnes

piemīlīga (kā nu cilvēks pats izvēlas nodēvēt šis īpašības), bet, lai gan mana tieksme 
pec viņas bija ļoti spēcīga, es ari zināju, ka las ir kaut kas vairāk nekā tikai fiziska 
iekāre, ka tas sapnis, ko sāku sapņot, ir kaut kas vairāk nekā tikai īss dzīvnieciskas 
kaisles uzliesmojums. Man šķita, ka Greisa ir inteliģenta, bet, sanāksmei turpinoties, 
klausījos, ka vina runā par savam vāka izveides idejām, un sapratu, ka viņa īpaši labi 
neprot formulēt savas domas (viņa bieži vilcinājās, pirms izteica nākamo frāzi, lie
toja nelielus, funkcionālus vārdus, šķietami nespēja abstrahēt jēdzienus), un nekas 
no tā visa, ko viņa taja pēcpusdiena sacīja, nebija ģeniāls vai atcerēšanas vērts. Viņa 
gan izteica dažas draudzīgas piezīmes par manu grāmatu, tomēr nedeva nevienu 
citu signālu, kas liecinātu, ka es viņu kaut nedaudz interesēju. Un tomēr es atrados 
moku augstākajā punkta degdams un alkdams, un liekdamies, vīrietis, kas notverts 
mīlas slazdos.

Viņa bija piecas pēdas un astoņas collas gara, svēra simt divdesmit piecas mārciņās. 
Slaids kakls, garas rokas un gari pirksti, bāla āda un īsi, tumši blondi mati. Šie mati, 
ka es vēlāk atskārtu, bija nedaudz līdzīgi matiem, kas redzami «Mazā prinča» va
roņa attēlos apcirptas šķipsnas 1111 cirtas 1111 varbūt ši saistība paspilgtināja to dī
vaini androgēno auru, kas staroja no Greisas. Ari vīrišķīgās drēbes, kas viņai laja 
pēcpusdienā bija mugurā, droši vien deva savu artavu tada tēla veidošanā: melni

23



speķu un ši klātbūtne ir skaista, ka viņš nospriež, tieši tapec, ka viņa 

pati to neapzinās, tāpēc, ka viņa absolūti neizprot, kādu iespaidu 

atstaj uz cilvēkiem. Netiek pateikts nekas īpaši nozīmīgs. Viņš uzzina, 

ka Roza ir Silvijas Maksvelas vecākā dēla (kurš piedzima Maksvelas 

otras laulības laika no teātra režisora Stjuarta Laitmena} meita un ka 

viņa dzimusi un augusi Čikāgā. Kad Niks painteresējas, kāpēc viņa 

tik dedzīgi uzstājusi, lai grāmata tiktu nosūtīta tieši viņam, Roza pa

skaidro, ka neko nezinot par izdevniecībām un to darbību, bet Alise 

Lazara ir viņas iecienītākā rakstniece no šobrīd dzīvajiem autoriem, 

un, uzzinājusi, ka Niks ir šis zvaigznes redaktors, viņa nolēmusi, ka 

šis būs īstais cilvēks, kuram nodot vecmāmiņas grāmatu. Niks pa

smaida. Alise jutīsies glaimota, viņš nosaka, un pēc dažām minūtēm, 

kad Roza beidzot pieceļas kājās, gatavodamās iet prom, viņš izvelk 

no sava kabineta plaukta dažas grāmatas un pasniedz viņai kaudzīti 

ar Alises Lazāras darbu pirmajiem izdevumiem. Ceru, ka «Orākulu

džinsi, balts teniskrekls un jļiiiši zila linauduma žakete. Kādas piecas minūtes pēc 

savas ierašanās viņa novilka žaketi un pārmeta to par sava krēsla atzveltni, un, 
ieraudzījis viņas rokas, viņas garās, samtainas, bezgala sievišķas rokas, es sapratu, ka 
man nebūs miera līdz brīdim, kad varēšu tam pieskarties, līdz brīdim, kad būšu no
pelnījis tiesības uzlikt savas plaukstas uz viņas auguma un slidināt tas pār viņas 
atkailināto adu.

Bet es veļos iet talak par Grcisas ķermeni, dzi|ak par nejaušajiem viņas fiziskas būtī
bas faktoriem. Protams, ķermeņiem ir nozīme daudz lielāka, nekā mes to vēlētos 
atzīt bet mēs neiemīlamies ķermeņos, mes iemīlamies cits cita, un, ja ari liela daļa 
110 ta, kas mes esam, attiecas uz miesu un kauliem, ir arī daudz kas cits. Mes visi to 
zinām, tomēr brīdī, kad speram soli talak par virspusēju īpašību un izskata uzskaitī
jumu, mums sak trūkt vārdu, tie sabrūk, pārvēršas par mistiskiem pārpratumiem un 
miglainam, nenozīmīgām metaforām. Daži to dēvē par esības liesmu. Citi apgalvo, 
ka ta ir muiiga patības iekšejas gaismas dzirksts. Vel citi to sauc par būtības uguni. 
Šie jēdzieni vienmēr ietver sevi tveices un gaismas teļus, un tas spēks, ta dzīvības 
esence, ko mēs dažreiz dēvējam par dvēseli, vienmer tiek nodota otram cilvēkam ar 

skatienu. Dzejniekiem neapšaubāmi bija taisnība, kad viņi neatkāpās tio ši apgalvo
juma. Kaisles noslēpums sākas, ielūkojoties mīļota cilvēka acis, jo tikai tur iespējams 
kaut nedaudz ieraudzīt, kada ir šī personība.
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nakts» jums nesagādās vilšanos, Roza saka. Kāpcc lai es viltos, Niks 

jautā. Silvija Maksvela bija ļoti laba rakstniece. Nu, Roza saka, ši 

grāmata atšķiras no pārējām. Kādā veida, Niks jautā. Nezinu, Roza 

atbild, visādi. Jū s pats to uzzināsiet, kad izlasīsiet romānu.

Vel bija jāpieņem citi lēmumi, protams, vesela nozīmīgu sīkumu 

gūzma, kas vēl jāizdomā un jāiekausē šaja ainā - lai sasniegtu pilnību 

un autentiskumu, lai piešķirtu tekstam atsvaru. Piemēram, cik ilgi 

Roza dzīvo Ņujorka? Ar ko viņa tur nodarbojas? Vai viņai ir darbs 

un, ja  ta, vai tas viņai kaut ko nozīmē vai an ir tikai veids, kā iegūt 

pietiekami daudz naudas īres rēķinu apmaksai? Kids stāvoklis valda 

mīlestības jomā? Vai viņa ir brīva vai precējusies, ar vai bez saistī

bām, medi vīrieti vai arī pacietīgi gaida, kad ieradīsies īstais? Pirmā 

ideja, kas man iešāvās prātā, bija piešķirt viņai fotografēs amatu vai 

ari padarīt viņu par filmu redaktora asistenti -  dot viņai darbu, kas 

būtu saistīts ar tēliem, nevis vārdiem, tapat kā Greisai. Noteikti

Greisas acis bija zilas. Tumši zilas ar dažam pelēkam stīdziņām, varbūt tajas bija ne
daudz brūnās krāsas, varbūt ari (ikko jaušams riekstu brunums kontrastam. Tas bija 
sarežģītas acis, acis, kas mainīja krasu atkarība no tās gaismas intensitātes un toņa, 
kas tajas krita noteiktā bridi, un pirmaja reizē, kad es viņu ieraudzīju, tajā dienā Be
tijas kabineta, es sapratu, ka nekad neesmu sastapis sievieti, kas izstaro tādu saval
dību, tādu personības mieru, it ka Greisa, kura tobrīd vel nebija sasniegusi divdes
mit septiņu gadu slieksni, jau būtu pacēlusies augstākā esības pakāpē ncka mes 
pārējie. Es nevēlos radīt iespaidu, ka viņa bija atturīga, ka viņa lidinājās gaisā virs 
apkārtējiem kaut kādā svētlaimīga nicinājuma vai vienaldzības migla. Tieši otrādi 
visas sarunas laikā viņa bija |oti dzīvīga, vienmēr gatava pasmieties, smaidīja, izteica 
visas nepieciešamas frāzes un izdarīja visus vajadzīgos žestus, bet zem profesionālās 
aizrautības ar idejām, ko mes ar Betiju viņai piedāvājām, es jutu pārsteidzošu iekšē
jas cīņas trūkumu, prāta līdzsvaru, kas šķietami glaba viņu no parastajiem mūs
dienu dzīves konfliktiem un agresijam: šaubām par sevi, skaudības, sarkasma, nepie
ciešamības kritizēt vai pelt pārējos, dedzinošam, nepanesamām personisko ambīciju 
sāpēm. Greisa bija jauna, tomēr viņai bija veca un daudz pārcietusi dvēsele, un, kad 
es toreiz, taja pirmajā diena «Holsta un Makdermota» birojā sēdēju viņai blakus, 
lūkodamies viņai acīs un pētīdams viņas slaidā, stūraina ķermeņa kontūras, tieši tajā 
es iemīlējos: tajā miera apmetnī, kas viņu ietina, tajā starojošajā klusumā, kas dega 
viņā.
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neprecējusies, noleikti nekad neprecējusies, bet varbūt kopa ar kādu 

vai an, kas būtu vēl labāk, nesen šķīrusies pēc ilga, mokpilna sakara. 

Pagaidām es nevēlējos veltīt pārāk daudz laika šiem jautājumiem, ka 

ari līdzīgiem, kas attiecās uz Nika sievu profesiju, ģimenes vēsturi, 

mūzikas un literatūras gaumi, tamlīdzīgiem sīkumiem. Es vel nerak

stīju stāstu, es tikai ieskicēju darbību lieliem vilcieniem, un es neva

rēju atļauties iegrimt otršķirīgu detaļu izzīmējumā. Tas liktu man 

apstāties un domāt, un tobrīd mani interesēja tikai traukšanās uz 

priekšu, es gribēju redzēt, uz kurieni mani aizvedīs attēli, kas veido

jās mana galvā. Galvenais nebija kontrole un pat ne izvele. Mans 

uzdevums tajā rīta bija vienkāršs sekot tam, kas manī notiek, un, lai 

to paveiktu, man bija jāturpina virzīt pildspalvu uz priekšu, cik ātri 

vien iespējams.

Niks nav nelietis un sieviešu pavedinātājs. Laulības laikā viņš nav 

aizrāvies ar sievas krapšanu, un ari tagad viņš pat neapzinās, ka 

viņam būtu kādi nodomi attiecība uz Silvijas Maksvelas mazmeitu. 

Bet ši sieviete viņu neapšaubāmi pievelk, viņu saista Rozas zaigojošā 

un vienkāršā uzvedība, un mirklī, kad viņa pieceļas un iziet no kabi

neta, ta pazib viņam prāta nelūgta doma, tēlainais iekāres pērkona 

grāviens ka viņš droši vien bulu gatavs darīt jebko, lai tikai nokļutu 

gultā kopā ar šo sievieti, pat upurētu savu laulību. Vīriešiem tadas 

domas rodas divdesmit reizes dienā, un tas vien, ka cilvēks izjūt mir

klīgu uzbudinājumu, nenozīmē, ka viņš grasās sekot šim impulsam, 

tomēr, tiklīdz Niks apzinās šo domu, viņš izjūt riebumu pret sevi, vai

nas apziņas dzēlienu. Gribēdams to apslāpēt, viņš piezvana sievai uz 

tās biroju (juridiskā firmā, biržā, slimnīcā tas tiks konkretizēts vē

lāk; un paziņo, ka rezervēs galdiņu abu iecienītākajā centra resto

rāna un tovakar aizvedīs sievu vakariņās.

Viņi satiekas restorānā astoņos. Dzērienu un uzkodu baudīšanas 

laika viss rit pietiekami patīkami, bet tad viņi sak runāt par kadu sīku

26



mājsaimniecības jautājumu (salauztu krēslu, gaidāmo Evas māsīcas 

ierašanos Ņujorkā, neko nozīmīgu), un drīz vien viņi ir iegrimuši 

stnda. Ne jau brāzmainā, bet viņu balsī iezogas pietiekami daudz 

aizkaitinājuma, lai sabojātu noskaņojumu. Niks atvainojas, un Eva 

piedod; Eva atvainojas, un Niks piedod; tomēr saruna zaudējusi 

garšu, un vairs nav iespējams atgūt to harmoniju, kas valdīja vēl 

pirms paris minūtēm. Kad tiek atnests pamatēdiens, viņi abi jau sēž 

klusēdami. Restorāns ir pārpildīts, tajā dūc dzīvība, un, kad Niks 

izklaidīgi pārlaiž skatienu pari telpai, viņš ierauga Rozu Eaitmenu, 

kura sēž pie stūra galdiņa kopā ar vēl pieciem vai sešiem cilvēkiem. 

Eva pamana, ka viņš lūkojas tajā virzienā, un painteresējas, vai viņš 

ieraudzījis kādu paziņu. Tā meitene, Niks saka. Viņa šorīt bija manā 

kabinetā. Viņš turpina runāt, pastāsta viņai kaut ko par Rozu, pie

min romānu, ko uzrakstījusi viņas vecmāmiņa Silvija Maksvela, un 

tad mēģina mainīt sarunas tematu, bet Eva tobrīd jau ir pagriezusi 

galvu un skatās pāri restorāna zālei uz Kožas galdiņu. Viņa ir loti 

skaista, Niks saka, vai ne? Nav slikti, Eva atbild. Bet jocīgi mati, Ni- 

kij, un patiešām drausmīgs apģērbs. Tam nav nozīmes, Niks iebilst. 

Viņa ir dzīva tik dzīva kā neviens cits, ko esmu sastapis jau mēne

šiem ilgi. Viņa ir tāda sieviete, kura varētu izraisīt apvērsumu vīrietī.

J a  vīrietis kaut ko tadu pasaka savai sievai, tas ir nepiedodami, it 

īpaši sievai, kas jūt, ka viņas virs sācis attālināties. Nu, Eva ka aizstā

vēdams saka, žel, ka tu esi iestrēdzis man pie sāniem. Varbūt tu gribi, 

lai es aizeju un palūdzu viņu mums pievienoties? Nekad neesmu 

redzējusi vīrieti, kurā notiek apvērsums. Varbūt kaut ko iemācīšos.

Piepeši apjēgdams, cik neapdomāti nežēlīgi bijuši viņa vardi, Niks 

mēģina labot nodarīto. Es jau nerunāju par sevi, viņš atbild. Es tikai 

runāju par vīrieti jebkuru variēti. Abstraktu teļu.

Pec vakariņām Niks un Eva atgriežas savā mājoklī Vestvilidžā. 

Tas ir kārtīgs, labi iekārtots divstāvu dzīvoklis Barova ielā -  vispār
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jau Džona Iroša dzīvesvieta, kuru es iekausēju sava Elitkrafta stāsta 

ka klusu pateicību vīram, kurš manā prata iedēstījis šo ideju. Nikam 

jāuzraksta vēstulē un jāapmaksā daži rēķini, un, kamēr Eva gatavo

jas iet gulēt, viņš apsēžas pie ēdamistabas galda, lai izpildītu šos sīkos 

pienākumus. Viņš tos paveic četrdesmit piecu minušu laika, tomēr, 

lai arī jau ir vēls, viņš jūtas nemierīgs, nav gatavs iet gulēt. Viņš pa

bāž galvu guļamistabā, redz, ka Eva vēl ir nomodā, un paziņo, ka ies 

laukā nosūtīt vēstules. Tikai līdz pasta kastītei uz stūra, viņš saka. 

Atgriezīšos pēc piecām minūtēm.

Tad tas notiek. Bovens paņem savu čemodānu (kura joprojām 

atrodas «Orākulu nakts» manuskripts), iemet taja vēstulēs un iet 

lauka sava misija. Ir agrīns pavasaris, un salts vējš caurstrāvo pilsētu, 

grabinādams ceļazīmes un celdams gaisā papīrus un citus atkritu

mus. Vēl joprojām domādams par satraucošo tikšanos ar Rozu no 

rīta, joprojām mēģinādams izprast divtik satraucošo atgadījumu, kad 

viņš atkal šo sievieti ieraudzīja taja paša vakarā, Niks iet uz krus

tojumu, bet viņš iet ka miglā, tik tikko manīdams, kur atrodas. Viņš 

izņem vēstules no čemodāna un iebāž tās pasta kastē. Kaut kas viņā 

pašā ir salūzis, viņš sev saka, un pirmo reizi, kopš sākās problēmas ar 

Evu, viņš ir ar mieru atzīt patieso stāvokli: viņa laulība ir sabrukusi, 

dzīve nonākusi strupceļa. Viņš nevis apgriežas un nekavējoties dodas 

uz māju pusi, bet gan nolemj vel dažas minūtes turpināt pastaigu. 

Viņš iet uz priekšu pa ielu, pie stūra pagriežas, iet pa vel vienu ielu 

un tad atkal pagriežas pie nākamā stūra. Vienpadsmit stāvus augstak 

pie kādas dzīvojamās ēkas fasādes ir piestiprināta neliela kaļķakmens 

notekcaurule mītiska briesmoņa formā, un tās galva lēnām atlūst 110 

pārējā ķermeņa, jo  vējš joprojām pātago ielas. Niks sper soli, un vēl 

vienu, un taja mirklī, kad skulptūras galva beidzot nolūst pavisam, 

viņš iesoļo tieši krītošā objekta trajektorijas līnijā. Tā sakas Flitkrafta 

sāga, tikai nedaudz pārveidotā formā. Mītiskais briesmonis šaujas



lejup tikai dažu collu attalumā no Nika galvas, nobrāž viņa labo 

roku, izsit no tās čemodānu un tad sašķīst tūkstoš gabalos uz ietves.

Trieciena spēks nogrūž Niku zemē. Viņš ir šokēts, neizpratnē, 

pārbijies. Sākumā viņam nav ne jausmas, kas ar viņu noticis. Tikai 

viens trauksmes mirklis, kad akmens skara viņa piedurkni, viens šoka 

bridis, kad čemodāns izlidoja viņam no rokas, un tad troksnis, ar 

kādu statujas galva sasprāga pret asfaltu. Paiet vairāki brīži, kamēr 

viņš rekonstruē notikumu secību, un, kad viņam tas beidzot izdodas, 

viņš pieceļas no asfalta, saprazdams, ka tagad viņam vajadzētu būt 

mirušam. Akmenim bija paredzēts viņu nogalināt. Šovakar viņš 

izgāja no sava nama tikai tādēļ, lai varētu saskrieties ar šo akmeni, 

un, ja viņam izdevies izglābt sev dzīvību, tas nozīmē tikai to, ka 

viņam piešķirta jauna dzīve ka vecā dzīve ir beigusies, ka ikviens 

viņa pagatnes mirklis tagad pieder kadam citam.

Ap stūri pagriežas taksometrs un tuvojas viņam. Niks paceļ roku. 

Taksometrs apstājas, un Niks iekāpj mašīnā. Uz kurieni, vadītājs jau

tā. Nikarn nav nc mazākās jausmas, un \pņš izrunā pirmo vārdu, kas 

iešaujas viņam prata. Uz lidostu, viņš saka. Uz kuru, vadītājs intere- 

sejas. Kcnedija, Lagvardijas vai Ņuarkas? Lagvardijas, Niks saka, un 

viņi dodas uz Lagvardijas lidostu. Kad viņi ir nonākuši galā, Niks 

pieiet pie biļešu letes un jautā, kad izlido nākamais reiss. Reiss uz ku

rieni, biļešu pārdevējs vaicā. Jebkurieni, Niks atbild. Pārdevējs pār

bauda sarakstu. Kanzassitiju, viņš saka. Pēc desmit minūtēm sāksies 

iekāpšana. Labi, Niks saka, sniegdams pārdevējam savu kredītkarti, 

dodiet man biļeti. Vienā virzienā vai ari atpakaļ, pārdevējs jautā. 

Vienā virzienā, Niks atbild, un pec pusstundas viņš jau sež lidmašīnā, 

lidodams cauri nakts tumsai uz Kanzassitijas pusi.

Tur es viņu torīt atstaju karājamies gaisā, neprātīgi traucamies 

pretī nedrošai, neiedomājamai nākotnei. Es nebiju pārliecināts par 

to, cik ilgi strādāju, tomēr jutu, ka man sak pietrūkt degvielas, tapcc
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noliku pildspalvu un piecēlos kājās. Es biju aprakstījis astoņas lapas 

zilajā piezīmju grāmatā. Tas nozīmēja vismaz divu vai trīs stundu 

darbu, bet laiks bija paskrējis tik atri, ka man tās šķita kā tikai dažas 

minūtes. Izgājis no istabas, es devos uz priekšu pa gaiteni un iegāju 

virtuve. Tur mani gaidīja pārsteigums -  Greisa stāvēja pie plīts, vārī

dama katliņa ūdeni tējai.

Nezināju, ka tu esi mājās, viņa teica.

Atgriezos pirms laiciņa, es paskaidroju. Sēdēju sava istaba.

Greisa izskatījās izbrīnīta. Vai tad tu nedzirdēji, ka es klauvēju?

Ne, piedod. Droši vien biju dziļi iegrimis tajā, ko darīju.

Tu neatbildēji, tāpēc es atveru durvis un iemetu skatienu iekša. 

Bet tevis tur nebija.

Protams, ka biju. Es sēdēju pie sava galda.

Nu, es tevi neredzēju. Varbūt tu atradies kaut kur citur. Piemē

ram, tualetē.

— Es neatceros, ka bulu gājis uz tualeti. Cik zinu, es visu laiku sē

dēju pie galda.

Greisa paraustīja plecus. Ka teiksi, Sidnij, viņa sacīja. Viņai 

acīm redzami nebija noskaņojuma saki strīdu. Ta ka viņa bija gudra 

sieviete, viņa tikai veltīja man vienu no saviem brīnišķīgajiem, noslē

pumainajiem smaidiem un atkal pieversās plītij, lai pagatavotu tēju.

K3Ut  k ad  p ē c p u s d i e n a s  Uidū lietus norima, un pēc dažām stundām 

apdauzīts, zils fords no kadas vietējas taksometru kompānijas aizveda 

mūs pāri Bruklinas tiltam uz vakariņam ar Džonu I'rosu, kas notika 

ik pēc divām nedēļām. Kopš manas iznākšanas no slimnīcas mes visi 

trīs apņēmīgi tikāmies katru otro sestdienas vakaru, gan sēdēdami 

musu Bruklinas mājokli (kur mēs gatavojam mielastu Džonam), gan 

lutinot sevi ar izsmalcinātām kulinārām izvirtibām «Chez Pier»,
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jaunā un darga Vcstvilidžas restorānā (un Džons vienmēr uzstaja, ka 

apmaksās rēķinu). Sākotnējais plāns šim vakaram bija likties «Chez 

Pier» bārā pusastoņos, bet nedēļas sākumā Džons piezvanīja un pa

vēstīja, ka ar viņa kaju kaut kas nav labi 1111 ka viņam nāksies atcelt 

tikšanos. Izrādījās, ka ta ir flebīta (vēnas iekaisums, ko izraisījis asins 

receklis) lekme, bet tad piektdienas pēcpusdienā Džons atkal piezva

nīja un sacīja, ka jūtoties nedaudz labāk. Viņam neesot ļauts staigāt, 

bet, ja mums nebūtu iebildumu ierasties viņa dzīvokli un pasūtīt 

ķiniešu edienu, varbūt mēs tomēr varētu ieturēt savas vakariņas. Es 

ļoti negribētu palaist garam iespēju satikt tevi un Greisiju, viņš sa

cīja. Tā kā man tik 1111 ta kaut kas jāēd, varbūt mēs visi to varētu 

darīt šeit, kopā?Ja vien es turu kāju paceltu, tā vairs tik ļoti nesāp.4

Es biju nozadzis Džona dzīvokli savam stāstam zilajā piezīmju 

grāmata, un, kad bijām nokļuvuši Barova iela un viņš atvēra durvis, 

lai inus ielaistu, man radās tada dīvaina, ne gluži nepatīkama sajūta,

4 Džons bija vienīgais cilvēks visā pasaulē, kas viņu joprojām sauca par Greisiju. Pat 
viņas vecāki to vairs nedarīja, un es pats, būdams ar viņu kopā vairāk nekā tns ga
dus, ne reizi neuzrunāju viņu šaja deminutīva. Bet Džons pazina Greisu visu viņas 
dzīvi vārda tieša nozīme kopš viņas dzimšanas un laika gaita viņš bija uzkrājis 
vairākas īpašas privilēģijas, kas pacēla viņu no ģimenes drauga statusa līdz neoficiā
lām asinsradiniekam. Šķita, ka viņš sasniedzis mīļāka tēvoča stāvokli vai an, teik
sim, kļuvis par krusttēvu bez visiem attiecīgajiem pienākumiem.

Džons mīlēja Greisu, un Greisa pret viņu juta to pašu, un, la ka es biju vīrietis Orei 
sas dzīvē, Džons laipni pieņēma mani savas draudzības loka. Mana sabrukuma lai 
kā viņš veltīja daudz laika un enerģijas, lai palīdzētu Greisai tikt galā ar šo krīzi, un, 
kad beidzot biju atlabis pēc savas ieskatīšanās nāvei acīs, viņš sāka katru pēcpusdie
nu ierasties slimnīcā, kur sēdēja pie manas gultas 1111 mani izklaidēja mēģinādams, 
ka es vēlāk nopratu, noturēt mani dzīvo pasaulē. Tajā vakara, kad mēs ar Greisu 
devāmies pie viņa vakariņās (1982. gada 18. septembri:, nedomāju, ka Ņujorka 
atrastos kads cilvēks, kurš Džonam būtu tuvāks neka mēs abi. Un ari mums nebija 
neviena tuvāka par Džonu. Tas izskaidro, kāpēc viņam mūsu kopīgie sestdienas 
vakari šķita tik svarīgi un kāpēc viņš negribēja atcelt tikšanos par spīti problēmām 
ar kaju. Viņš dzīvoja viens, un, ta ka viņš reti parādījās sabiedrībā, tikšanas ar mums 
viņam bija kļuvusi par galveno cilvēciskas izklaides veidu, viņa vienīgo patieso 
iespēju izbaudīt dažas stundas nepārtrauktu sarunu.
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ka es ieeju izdomātā telpā, speru soli istaba, kas neeksistē. Es neskai

tāmas reizes biju viesojies Trosa mājokli, bet tagad, kad vairākas 

stundas biju par to domājis, sēdēdams pats savā Bruklinas dzīvokli, 

pildīdams to ar sava stasta izdomātajiem tēliem, man šķita, ka tas 

izdomu pasaulei pieder tikpat daudz ka pasaulei, kurā valda isti 

priekšmeti un cilvēciskas būtnes no miesas un asinīm. Si sajuta, man 

par pārsteigumu, neizzuda. Vakaram turpinoties, tā tikai kļuva ar

vien spēcīgāka, un pusdeviņos, kad tika atvests ķīniešu ēdiens, es jau 

biju sācis iegrimt stāvoklī, ko esmu spiests dēvēt (jo labāka apzīmē

juma nav) par dubulto apziņu. Es gan piedalījos taja, kas ap mani no

tika, gan biju no tā nošķirts, brīvi peldedams savā prata un iedomā

damies sevi sēžam pie mana galda Bruklinā, rakstam par šo vietu 

zilajā piezīmju grāmatā, un vienlaikus an sēdēju uz krēsla Manhete- 

nas divstāvu dzīvokļa augšēja stāvā, cieši piesaistīts savam ķermenim, 

klausīdamies Džona un Greisas sarunā, pat iemezdams taja dažas 

piebildes no savas puses. Tas nav nekas neparasts, ja  cilvēks ir tik loti 

aizņemts ar savam domām, ka šķietami nemaz neatrodas savā ķer

meni bet es vēlos uzsvērt, ka nemaz nebiju aizklīdis. Es biju turpat, 

pilnīgi iegrimis notiekošajā, un taja paša laika arī nebiju jo šis «tur

pat» vairs nebija autentisks «turpat». Tā bija iluzora vieta, kas eksistē 

manā prata, un tur atrados ari es. Abās vietas vienlaikus. Dzīvokli un 

stāstā. Stāstā dzīvoklī, ko es joprojām prātā rakstīju.

Izskatījās, ka sāpes, kas Džonu mocīja, ir daudz spēcīgākas, nekā 

viņš bija ar mieru atzīt. Atvērdams durvis, viņš atbalstījās uz kruķa, 

un, kamēr es skatījos, kā viņš uzklibo augšā pa kāpnēm un pec tam 

aizlec atpakaļ līdz savai vietai uz sofas lielas, ļumīgas mebeles, ko 

rotāja spilvenu un segu kaudze, uz kuras viņš varēja atbalstīt kāju , 

viņš manāmi viebās, un katrs solis viņam sagadāja ciešanas. Bet 

Džons negrasījās to pārvērst par lielu izradi. Otra pasaules kara bei

gās viņš bija piedalījies kaujas Klusajā okeānā, būdams tikai astoņpa
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dsmit gadus jauns ierindnieks, un viņš piederēja pie tās viru paau

dzes, kuri uzskatīja, ka gods prasa, lai viņi sevi nekad nežēlotu, kuri 

riebumā atrāvās, kad kāds centās viņus aprūpēt. Džons gan paspī

dēja ar dažām asprātībām par Ričardu Niksonu, kurš vardam «fle- 

bits» savas prezidentūras laika bija piešķīris zināmu komisku pieska

ņu, tomēr viņš stūrgalvīgi atteicās runāt par savu savārgumu. Xe, ta 

tomēr nav gluži patiesība. Kad bijām iegājuši augšstāva istaba, viņš 

lava Greisai palīdzēt viņam tikt līdz dīvānam un sakārtot segas un 

spilvenus, atvainodamies par to, ko pats nosauca par savu «sasodīto 

nīkulību». Tad, iekārtojies savā vietā, viņš pagriezās pret mani un no

teica: Mes nu gan esam lielisks paris, vai ne, Sid? Tu ar savu drebe- 

libu un deguna asiņošanu, un tagad vēl ari es ar šo kāju. Mēs esam 

visnožēlojamākie klibiki visā pasaulē.

Tross nekad nav pievērsis pārliecīgu uzmanību savam izskatam, 

bet tovakar viņš man šķita īpaši nekārtīgs, un no zilo džinsu un kok

vilnas džempera saburzītā stāvokļa nemaz nerunājot par pclecigo 

nokrāsu, kas pletās viņa balto zeķu apakšā es nopratu, ka viņš šīs 

drēbes Valkā jau vairakas dienas. Arī viņa mati, protams, bija sa

jaukti, un šķipsnas pakausī bija saplacinātas un salipušas pēc pārāk 

ilgu stundu gulēšanas uz sofas pēdējās nedējas laika. Patiesību sakot, 

Džons izskatījās izmocīts, ievērojami vecāks, nekā es jebkad agrak 

būtu domājis, bet, kad cilvēks mokās sāpēs un, bez šaubām, ari sāpju 

bezmiega dcļ, diez vai varētu gaidīt, ka viņš izskatīsies nevainojami 

kārtīgs. Mani ieraudzītais neuztrauca, bet Greisu, kura parasti bija 

vislīdzsvarotākais cilvēks, ko es pazinu, Džona stāvoklis šķietami ļoti 

apbēdināja. Vēl pirms mēs ķērāmies pie ēdiena pasūtīšanas, viņa vis

maz desmit minūtes uzstājīgi izprašņāja Džonu par ārstiem, zālēm 

un prognozēm, un pēc tam, kad viņš bija Greisu pārliecinājis par to, 

ka negrasās mirt, viņa sāka runāt par veselu gūzmu praktiskas dabas 

jautājumu: pārtikas iepirkšanu, gatavošanu, atkritumu iznešanu,
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vclas mazgašanu, ikdienas darbu. Madame Dima visu pārvalda, 

Džons sacīja, runādams par sievieti no Martinikas, kura pēdējos 

divus gadus tīrīja viņa dzīvokli, un, kad viņa pati nebija brīva, viņas 

vietā ieradās meita. Divdesmit gadus veca, Džons piebilda, un 

ļoti inteliģenta. Starp citu, ari tīri patīkama acīm. Viņa pa istabu ne

vis staigā, bet gan slīd, it ka viņas kājas nemaz neskartu grīdu. Man 

tā ir iespeja atsvaidzināt franču valodas zināšanas.

Neņemot vēra Džona kaju, viņš šķita priecājamies būt kopa ar 

mums, un viņš runaja vairāk nekā parasti šādos pasākumos, lielāko 

vakara daļu kaut ko stāstīdams. Nevaru to apgalvot pilnīgi droši, bet 

es uzskatu, ka sāpes bija tas, kas atraisīja viņa mēli un lika viņam tur

pināt pļāpāt. Vārdi droši vien sniedza iespēju nedomāt par tām ver

došajam straumēm, kas plūda pa viņa kāju, deva zināmu drudžainu 

atvieglojumu. Tas pats attiecās uz lielo daudzumu alkohola, ko viņš 

izdzēra. Katru reizi, kad tika atkorķēta jauna vīna pudele, Džons bija 

pirmais, kurš pastiepa savu glāzi, un no trim pudelēm, ko mēs tova

kar iztukšojām, aptuveni puse satura nonāca Džona asinsritē. Tas 

nozīmē pusotru pudeli vīna kopā ar divām glāzēm neatšķaidīta skotu 

viskija, ko viņš izdzēra vakara beigas. Es jau agrāk paris reižu biju 

redzējis viņu tik daudz dzeram, bet, lai cik glāžu šis dziras Džons sevī 

uzņēma, viņš nekad neizskatijas piedzēries. Nebija ne šļupstēšanas, 

ne stiklainuma acis. Viņš bija liels virs sešas pēdas un divas collas, 

svars nedaudz zem divsimt mārciņām un varēja to izturēt.

Kādu nedēļu pirms šīm problēmām ar kāju, viņš ieminē

jās, -  man piezvanīja Tīnas brālis Ričards.5 Es ļoti ilgi nebiju saņēmis

5 Tina bija Džona otra sieva. Viņa pirmā laulība ilga desmit gadu (no 1954. līdz 
1964. gadam) 1111 beidzas ar šķiršanos. Manā klātbūtnē viņš nekad par to nerunāja, 
bet Greisa man atklāja, ka nevienam no viņas ģimenes locekļiem Eleonora ipaši 
nepatika. Tebetsi viņu uzskatīja par vīzdegunīgu Brinmoras meiteni, kas celusies no 
senas Masačūsetsas zilo asiņu dzimtas, «aukstu zivi», kura vienmēr skatījusies augst-
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no viņa nekādu ziņu. Patiesībā jau kopš bērēm, un tas nozīmē, ka 

runa ir par astoņiem gadiem - vairāk nekā astoņiem gadiem. Kamēr 

mēs bijām precējušies, man nebija nekādās vēra ņemamas saskar

smes ar viņas ģimeni, un tagad, kad viņas vairs nav, es nepūlējos uz

turēt kaut kādus sakarus. Starp citu, ari viņi to nemēģināja kaut 

gan mani tas parak neinteresēja. Visi tie brāli Ost rovi ar savu netīro 

mebeļu veikalu Springftldas avēnijā, garlaicīgajam sievām un viduvē

jiem bērniem, l'īnai bija kādi astoņi vai deviņi pirmās pakāpes brā

lēni, bet viņa bija vienīgā, kurai bija dzirkstele, vienīgā, kurai pietika 

uzņēmības izrauties no tās sīkas Ņūdžersijas pasaulītes un mēģināt 

kaut ko panākt. Tapec es jutos pārsteigts, kad Ričards man piezva

nīja. Viņš teica, ka tagad dzīvojot Florida un esot ieradies Ņujorkā, 

lai te kārtotu darījumus. Vai es nevēlētos aiziet kopā ar viņu vakari

ņas? Kiida laba vieta, viņš sacīja, viņš uzsaucot. Tā ka citu plānu man 

nebija, es pieņēmu viņa uzaicinājumu. Nezinu, kapec to darīju, bet 

nebija nekāda vērā ņemama iemesla to nedarīt, un ta nu mēs noru

nājām satikties nākamajā vakarā astoņos.

Jums kaut kas jāsaprot, ja  runājam par Ričardu. Viņš man vien

mēr šķitis tāds paviegls, ka cilvēks, kuram nav satura. Viņš piedzima 

gadu pēc Tinas, tatad šobrīd viņam ir apmēram četrdesmit trīs gadi, 

un, ja neņemam vērā dažus slavas apmirdzētus mirkļus vidusskolas 

basketbola komandā, viņš lielāko savas dzīves dalu maldījies apkārt, 

izmests no divām vai trim koledžām, strādājis vienu nožēlojamu 

darbu pēc cita, nekad neapprecējies, nekad ta īsti nepieaudzis. 

Viņam ir diezgan jauks raksturs, bet viņš ir sekls un bez izdomas,

prātīgi uz Džona strādnieku izcelsmes ģimeni 110 Patersonas Ņūdžersijas štatā. 
Nebija nekādās nozīmes tam, ka Eleonora bija atzila māksliniece, kuras reputācijā 
bija gandrīz tikpat ievērojama ka Džonam. Tebetsi nejutās pārsteigti, kad laulība 
beidzās, un nevienam nebija žēl no viņas atvadīties. Tikai žēl, Cireisa sacīja, ka 
Džons bija spiests turpināt uzturēt ar viņu sakarus. Ne jau tāpēc, ka pats to velētos,
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tāds žokli atkaris pamuļķis, kādi man vienmēr krituši uz nerviem. 

Praktiski vienīgais, kas man viņā patika, ir tas, ka viņš dievināja 

Tīnu. Viņš savu māsu mīlēja tikpat stipri kā es -  tas ir drošs, neap

strīdams fakts un es negrasos noliegt to, ka viņš Tīnai bija labs brā

lis, priekšzīmīgs brālis. Tu biji bērēs, Greisija. Tu atceries, kas notika. 

Ieradās simtiem cilvēku, un visi tajā kapela šņukstēja, vaidēja, šaus

mas kauca. Tā bija kopēju sāpju pārpilnība, tada mēroga ciešanas, 

kādas es vēl nekad nebiju redzējis. Bet no visiem sērotājiem tajā telpā 

Ričards cieta vissmagāk. Viņš 1111 es, mēs abi kopā, sēdēdami pirmajā 

rindā. Kad dievkalpojums beidzās, viņš mēģināja piecelties 1111 gan

drīz zaudēja samanu. Man bija jāņem talkā viss savs spēks, lai viņu 

noturētu. Man varda tieša nozīmē vajadzēja aplikt rokas viņam ap- 

kart, lai viņš nenokristu uz grīdas.

Bet tas notika pirms daudziem gadiem. Mēs izdzīvojām to trau

mu kopa, un tad es zaudēju sakarus ar viņu. Kad tovakar piekritu 

aiziet ar viņu vakariņās, es domāju, ka tas bus garlaicīgi, ka man būs 

jāizmokās cauri vairakām neveiklu sarunu stundām, pēc tam jāmetas 

uz durvju pusi 1111 jāsteidzas mājās. Tomēr es maldījos. Varu ar 

prieku ziņot, ka maldījos.

Mani vienmēr uzmundrina brīži, kad es atklāju jaunus pierādīju

mus saviem aizspriedumiem un muļķībai, kad es saprotu, ka nezinu 

ne pusi no tā, ko domāju zinām.

bet gan tapcc, ka viņu slimais, psihiski nelīdzsvarotais dels nemitīgi sagadāja nepa
tikšanas.

Tad viņš sastapa Tīnu Ostrovu, horeogrāfi dejotāju, kas bija divpadsmit gadus jau
nākā par viņu, un, kad 1966. gadā viņi apprecējās, Tebetsu klans šo lēmumu uz
ņēma ar aplausiem. Viņi bija pārliecināti, ka Džons beidzot atradis sievieti, kadn 
pelnījis, un ar laiku izrādījās, ka viņiem ir taisnība. Auguma nelielā un dzīvīga Tīna 
bija burvīga, Grcisa apgalvoja, un viņa Džonu mīlēja (Greisas vārdiem izsakoties) 
«gandrīz līdz dievināšanai». Vienīgā problēma šaja laulība bija tada, ka Tīna neno
dzīvoja līdz savai trīsdesmit septītajai dzimšanas dienai. Dzemdes vēzis lēni atņēma
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Viss sakas ar prieku, kas mani pārņēma, ieraugot viņa seju. Biju 

aizmirsis to, cik ļoti viņš līdzinās savai māsai, cik daudz kopīgu vaib

stu viņiem bija. Acu izvietojums un slīpums, noapaļotais zods, ele

ganta mute, virsdegune tā bija Tīna vīrieša ķermeni, vai vismaz 

nelieli viņas atplaiksnijūmi. Mani pārņēma dīvaina apziņa, ka es 

atkal esmu ar viņu kopā, ka atkal jūtu viņas klātbūtni, ka daļa no 

viņas turpinājusi dzīvot viņas brālī. Dažas reizes Ričards pagriezās 

kādā noteiktā veidā, izdarīja kadu žestu, kaut ka samiedza acis, un es 

jutos tik ārkārtīgi aizkustināts, ka vēlējos pārliekties pāri galdam un 

viņu noskūpstīt. Tieši uz lūpām pilnīgā saskarsmē. Jūs droši vien 

smiesieties, bet tagad es patiesībā nožēloju, ka to neizdarīju.

Ričards joprojām bija Ričards, tas pats agrāko dienu Ričards 

bet kaut kada ziņa labaks, it ka justos ertak sava ādā. Viņš ir apprecē

jies un kļuvis divu meitiņu tēvs. Varbūt tas viņam palīdzējis. Varbūt 

to panācis tas, ka viņš ir astoņus gadus vecāks, nezinu. Viņš joprojām 

maļas vienā no tiem nožēlojamiem darbiem datora detaļu pārde

vējs, efektivitātes konsultants, esmu aizmirsis un viņš joprojām pa

vada visus vakarus pie televizora ekrāna. Futbola spēles, situāciju ko

mēdijas, raidījumi par policistiem, par dabu viņš dievina visu, kas 

tiek rādīts televīzijā. Bet viņš nekad nelasa, nekad nebalso, nekad pat 

nepapulas izlikties, ka viņam ir kads viedoklis par to, kas pasaulē no

tiek. Viņš mani pazīst jau sešpadsmit gadu, un visā šajā laika viņš ne

viņu Džonam astoņpadsmit mēnešu laika, un, apglabajis sievu, viņš, Greisa sacīja, 
uz ilgu laiku noslēdzies sevi, «gluži vienkārši sasala un il ka pārstāja elpot». Viņš uz 
gadu pārcēlās uz Parīzi, tad Romu, pēc tam uz nelielu ciematu Portugāles ziemeļu 

krasta. Kad viņš 1978. gada atgriezās Ņujorka 1111 iekārtojās dzīvoklī Barova ielā, 
bija pagājuši trīs gadi kopš viņa pēdējā romana izdošanas, un klīda baumas, ka 
Tross kopš Tinas nāves nav uzrakstījis nevienu vārdu. Kopš tā laika bija pagājuši vēl 
četri gadi, un viņš joprojām neko nebija radījis vismaz neko tādu, ko velētos kā
dām rādīt. Bet viņš strādāja. Es zināju, ka viņš strādā. Viņš man to bija atklājis, bet 
es nezināju, kas tas par darbu, tikai tāpēc, ka nebiju uzdrošinājies to pajautāt.)
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reizi nav atvēris kaut vienu no manām grāmatām. Protams, mani tas 

nesarūgtina, es tikai to pieminu, lai parādītu, cik slinks viņš ir, cik 

absolūti viņam trūkst ziņkāres. Tomēr man patika tovakar pavadīt 

laiku viņa sabiedrībā. Man patika kļausities, ka viņš runa par saviem 

iecienītajiem raidījumiem, par savu sievu un abām meitām, par savu 

tenisa speles prasmi, kas kļūst arvien labāka, par priekšrocībām, 

kadas rodas, dzīvojot Floridā, nevis Nudžersijā. Jus jau saprotat 

labāks klimats. Vairs nekādu sniegputeņu un ledainu ziemu, tikai 

vasara visu gadu. Tik parasts cilvēks, bērni, tik sasodīti bezrūpīgs, un 

tomēr ka lai to pasaka pilnīgi mierā ar sevi, tik apmierināts ar 

savu dzīvi, ka es viņu par to gandrīz apskaudu.

Un tā nu mēs sēdējām, ēzdami ne ar ko neievērojamas vakariņas 

ne ar ko neievērojamā centra restorānā, runādami par nenozīmī

giem jautājumiem, un Ričards piepeši pacēla skatienu no sava šķīvja 

un saka stāstīt man stāstu, l iesi tāpēc es tagad ar jums par to ru

nāju lai nonāktu līdz Ričarda stāstam. Nezinu, vai jūs man piekri

tīsiet, bet man tas šķita viens no interesantākajiem, kādu esmu dzir

dējis ilga laika.

Pirms trim vai četriem mēnešiem Ričards sēdēja savas mājas ga- 

ražā, kaut ko meklēdams kartona kaste, un negaidīti atrada vecu trīs

dimensiju diapozitīvu aparātu. Viņš neskaidri atcerejās, ka vecāki to 

nopirkuši, kad viņš vēl bija bērns, bet nespēja atsaukt atmiņa ne 

toreizējos apstākļos, ne ari to, kam tas ticis lietots. Viņš diezgan droši 

apgalvoja, ja vien neesot piedzīvoto izdzēsis no atmiņas, tad nekad 

neesot to izmantojis, pat ne turējis rokās. Izcēlis to no kastes un sācis 

pētīt, viņš ieraudzījis, ka tas nav viens no tiem lētajiem, neizturīga

jiem niekiem, ko izmanto, lai aplūkotu jau iepriekš sagatavotus attē

lus ar tūristu apmeklētajām vietām 1111 skaistām ainavām. Tas bija 

smagnējs, labi veidots optisks instruments, lieliska relikvija 110 tā trīs

dimensiju attēlu buma, kas valdīja 50. gadu sākumā. Sis modes klie
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dziens nebija ilgs, bet doma bija tāda, ka cilvēki paši uzņem trīs

dimensiju attēlus ar īpašām kamerām, attīsta diapozitīvus un tad tos 

aplūko šajā aparātā, kas kalpoja par tadu kā trīsdimensiju fotogrāfiju 

albumu. Kameras nebija, tomēr Ričards atrada kasti ar diapozitī

viem. Viņš teica, ka tur bijuši tikai divpadsmit, tatad varēja pieņemt, 

ka viņa vecāki ar savu jauno un moderno kameru izlietojuši tikai 

vienu lentes rulli un tad to kaut kur nobāzuši, par to pavisam aiz

mirsdami.

Nezinadams, ko gaidīt, Ričards ielika aparātā vienu no diapozitī

viem, nospieda fona izgaismošanas pogu un skatījas. Viena mirklī, 

viņš sacīja, izdzisuši divdesmit viņa dzīves gadi. Bija 1953. gads, un 

viņš atradās dzīvojamā istaba ģimenes mājā Vestorindžā, Ņūdžersi- 

jas štata, stāvēdams viesu pulka Tinas sešpadsmitajā dzimšanas 

diena. Tagad viņš to visu atcerējās: saldo sešpadsmit ballīti, sagādnie

kus, kuri izsaiņoja ēdienu virtuvē 1111 salika uz letes šampanieša gla

zēs, durvju zvana skaņu, mūziku, balsu zumoņu, šinjona mezglu 

Tinas matos, viņas garās, dzeltenas kleitas švīkstoņu. Viņš ielika apa

rātā diapozitīvus, citu pēc cita, un aplūkoja visus divpadsmit. Viņš 

teica, ka tur bijuši visi. Viņa māte un tēvs, viņa brālēni, masicas, tan

tes un tēvoči, viņa masa, masas draudzenes, pat viņš pats, izstīdzējis 

četrpadsmit gadus vecs pusaudzis ar izspiedušos ādamābolu, taisni 

apcirptiem matiem un sarkanu, piespraužamu tauriņu. Tas nelīdzi

nājās parastu fotogrāfiju aplūkošanai, viņš man skaidroja. Tas pat 

nelīdzinājās mājas videofilmu vērošanai tās vienmēr sagada vilša

nos ar savu raustīgo attēlu un izbalējušām krāsām, to sajutu, ka tas 

pieder talai pagātnei. Diapozitīvi bija neticami labi saglabājušies, 

pārdabiski asi. Visi, kas tajās redzami, izskatījās dzīvi, pilni kūsājošas 

enerģijas, viņi dzīvoja šaja mirkli ka daļa 110 kādas mūžības, kas sa

stingusi attēlos jau gandrīz trīsdesmit gadu. Intensīvas krāsas, pat vis

sīkākās detajas, kas mirdzēja neizskaidrojama skaidrībā, un ilūzija
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par apkart esošo telpu, par dziļumu. Jo  ilgāk viņš skatījās uz šiem dia

pozitīviem, Ričards stastija, jo  vairāk viņu pārņēmusi sajuta, ka viņš 

redz šos stāvus elpojam, un katru reizi, kad viņš apstājas un ķērās pie 

nākamā, viņam radās iespaids, ja  viņš butu skatījies nedaudz ilgāk 

tikai vienu mirkli tie patiešām būtu sākuši kustēties.

Kad viņš bija vienu reizi izskatījis diapozitīvus, viņš tos visus aplū

koja vēlreiz, un otrajā reizē pakāpeniski atskārta, ka vairakums cil

vēku, kas redzami fotogrāfijās, tagad ir miruši. Viņa tēvs miris no 

sirdslēkmes 1969. gada. Māte mirusi no nieru mazspejas septiņdes

mit otraja. Tīna mirusi 110 vēža septiņdesmit ceturtajā. Un no sešām 

tantēm un tēvočiem, kas taja dienā apmeklējuši viesības, četri arī jau 

bija miruši un apglabati. Viena fotogrāfija viņš stāvēja piemājas 

zālienā kopa ar vecākiem un Tīnu. lūr bija tikai viņi četri sadevu

šies rokās, atbalstīdamies cits pret citu, četru smaidošu seju rinda, 

smieklīgi izvaikstitas, ķēmojoties kameras priekšā 1111, kad Ričards 

to ielika aparata otru reizi, viņa acis piepeši pieplūda asarām. Tieši 

tas attēls viņu satrieca, viņš teica, tieši tas bija pēdējais piliens. Viņš 

saprata, ka stāv zāliena kopā ar trim rēgiem, vienīgais izdzīvojušais 

kopš tas pēcpusdienas pirms trīsdesmit gadiem, un, kad asaras sāka 

plūst, viņš vairs nevarēja tas apturēt. Viņš nolika aparatu, apklaja 

plaukstām seju un saka šņukstēt. Tieši šo vārdu viņš lietoja, kad 

pavēstīja man savu stāstu: šņukstēt. Es šņukstēju ka bērns, viņš 

teica. - Es pilnīgi zaudēju savaldīšanos.

Atcerieties, ka šis ir Ričards vīrs, kura nav neka dzejiska, virs, 

kurš ir tikpat jutīgs ka akmens tomēr, atradis tās fotogrāfijas, viņš 

vairs nespēja domāt par kaut ko citu. Aparāts bija burvju lampa, kas 

ļāva viņam ceļot laika un apciemot mirušos. Viņš aplūkoja attēlus no 

nta, pirms devās uz darbu, 1111 arī vakara, kad pārradās mājās. Vien

mēr garāžā, vienmēr viens pats, vienmēr bez sievas un bērniem ka 

apsēsts atgriezdamies taja 1953. gada pēcpusdienā, uzsūkdams to ka
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sūklis. Ši burvestība turpinājās divus mēnešus, un tad kādā rītā 

Ričards iegāja garaža un aparats nedarbojās. Tas bija sabojājies, un 

viņš vairs nevarēja nospiest pogu, kas ieslēdza gaismu. Droši vien 

viņš to parak daudz lietojis, viņš teica, un, tā ka nezināja, ka to sala

bot, viņš uzskatīja, ka piedzīvojums ir beidzies, ka tas brīnums, ko 

viņš atradis, viņam atņemts uz visiem laikiem. Tas bija katastrofāls 

zaudējums, visnežēlīgākā atņemšana. Viņš pat nevarēja aplūkot dia

pozitīvus, paceļot tos pret gaismu. Trīsdimensiju bildes nav parastas 

fotogrāfijās, un ir nepieciešams aparats, lai tos pārveidotu par sakarī

giem attēliem. Nav aparāta nav attēla. Nav attēla nav vairs ceļo

jumu pagātnē. Nav vairs ceļojumu nav vairs prieka. Vēl viens sāpju 

aplis, vel viens moku loks it kā, atdzīvinājis savus mirušos, viņš 

būtu spiests tos apglabāt vēlreiz.

Tāds bija stāvoklis bridi pirms divām nedēļām, kad mēs tikāmies. 

Aparāts bija salauzts, un Ričards joprojām centās samierināties ar to, 

kas ar viņu noticis. Nespēju izteikt vārdos, cik ļoti mani aizkustināja 

viņa stāsts. Es redzēju, kā šis vienkāršais, lēnais virs pārvērties par 

filozofisku sapņotāju, par izmocītu dvēseli, kas ilgojas pec neiegūs

tamā. Es viņam pateicu, ka darīšu visu iespējamo, lai viņam palī

dzētu. Si ir Nujorka, es sacīju, un, tā kā viss, kas pasaulē eksistē, ir 

atrodams Ņujorkā, šajā pilsētā jābūt kādam, kurš pratīs to salabot. 

Ričardam mana dedzība lika nedaudz nokārnieties, bet viņš pateicās 

man par piedāvājumu, un ta nu mēs pie ta ari palikām. Nākamajā 

rīta es ķeros pie darba. Es zvanīju, veicu pētījumus un pec dienas vai 

divām biju atradis Rietumu Trīsdesmit septītās ielas kameru veikalu 

īpašnieku, kurš domāja, ka varētu tikt ar to galā. Tobrīd Ričards jau 

bija atgriezies Floridā, un, kad tovakar viņam piezvanīju, lai pavēs

tītu jaunumus, man šķita, ka viņš būs priecīgi satraukts, ka mēs neka

vējoties saksim runāt par to, kā iesaiņot aparātu un atsūtīt to uz Ņu

jorku. Tomēr klausules otrā gala iestājas ilgs klusums. Nezinu gan,
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Džon, Ričards beidzot novilka. Kopš mūsu tikšanas esmu daudz 

par to domājis, un varbūt man tomēr nevajadzētu visu laiku skatīties 

uz tam bildēm. Āriene jau sāka kļūt neapmierināta, un es atstāju no

vārta savas meitas. Varbūt tā ari labāk. Jādzīvo taču tagadnē, vai ne? 

Pagātne ir pagatne, un, lai cik daudz laika es pavadītu ar tam bil

dēm, es nekad vairs neatgūšu to laiku.

Tas bija stāsta beigas. Pec Džona domām, tas sagādāja vilšanos, 

bet Greisa viņam nepiekrita. Divus mēnešus satiekoties ar miruša

jiem, Ričards pakļāvis sevi briesmām, viņa sacīja, un varbūt pat ris

kējis iegrimt nopietnā depresija. Tobrīd es grasījos kaut ko teikt, bet, 

kad atvēru muti, lai izklāstītu savu viedokli, man sakās vēl viena elliš

ķīga deguna asiņošana. Tas sakas kadu mēnesi vai divus pirms ma

nas nokļūšanas slimnīcā, un, lai gan vairums pārējo simptomu tagad 

jau bija izzuduši, asiņošana neatkāpās tā šķietami vienmēr uzbruka 

visnepiemērotākajos brīžos un lika man justies ārkārtīgi neērti. Man 

riebās tas, ka es nespēju sevi kontrolēt, ka es, piemēram, sēžu istabā, 

kā tas notika tovakar, piedalos saruna un tad piepeši pamanu, ka no 

manis līst asinis, kas šļakstas uz mana krekla un biksēm, un es pilnīgi 

neko nevaru darīt, lai to apturētu. Ārsti man ieteica neuztraukties 

nebija nekādu medicīnisku seku, nekādu signālu par gaidāmām pro

blēmām bet tas man nelika justies mazāk bezpalīdzīgam vai nekau

nēties. Katru reizi, kad no mana deguna izlauzās asiņu straumes, es 

jutos ka mazs zēns, kurš pieslapinājis bikses.

Es pielēcu kājās no krēsla, piespiedu pie sejas kabatas lakatiņu un 

steidzos uz tuvāko vannas istabu. Greisa pajautāja, vai es nevēlos 

palīdzību, un es viņai droši vien atmetu kadu īgnu atbildi, kaut ari 

nevaru atcerēties, ko teicu. Varbūt «nepūlies» vai «liec mani mierā». 

Kaut ko pietiekama aizkaitinājuma pilnu, lai tas vismaz uzjautrinātu 

Džonu, jo  es skaidri atceros, ka dzirdēju viņu smejamies, kad es 

izgāju no istabas.
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Vecais Uzticamais atkal uzdarbojas, viņš sacīja. ( )ram ir 

menstruālie puņķi. Neraizējies, Sidnij. Tagad tu vismaz zini, ka neesi 

stāvokli.

Dzīvokli bija divas vannas istabas -  pa vienai katrā stāva. Parasti 

mēs pavadītu vakaru lejā dzīvojamā un ēdamistabā, bet Džona slima 

kāja bija iesprostojusi mūs otrajā stāvā, jo tagad viņš lielāko daļu 

laika pavadīja tur. Augšstāva istaba bija tāda kā papildu atpūtas 

telpa, jauks, omulīgs stūrītis ar lieliem logiem, grāmatu plauktiem 

gar vienu sienu un cita iebūvētām nišām skaņu aparatūrai un televi

zoram ideāla teritorija slimniekam, kurš veseļojas. Vannas istaba 

šajā stāvā atradās turpat blakus Džona guļamistabai, un, lai nokļūtu 

līdz tai, man bija jāiziet cauri viņa kabinetam, telpai, kurā viņš rak

stīja. Tajā iegājis, es ieslēdzu gaismu, bet biju pārāk aizņemts ar savu 

asiņojošo degunu, lai pievērstu uzmanību tam, kas taja atradas. Van

nas istabā es droši vien pavadīju kādas piecpadsmit minūtes, saspiez

dams nāsis un atliecis galvu atpakaļ, un līdz brīdim, kad šie vecie 

līdzekļi iedarbojas, no manis izplūda tik daudz šķidruma, ka es iedo

mājos varbūt vajadzēs doties uz slimnīcu, lai saņemtu ārkārtas 

asins pārliešanu. Cik sarkanas izskatās asinis pret balto izlietni, es 

prātoju. Cik spilgti izzīmēta ir ši krasa, cik estētiski šokējoša. Pārējie 

šķidrumi, kas no mums tek, salīdzinājumā ar asinīm ir tik blāvi, tik 

bālgani un bezkrāsaini. Baltas siekalas, pienaina sekla, dzeltens urīns, 

zaļi brūnas gļotas. Mēs izdalām rudens un ziemas krasas, bet pa 

musu vēnām neredzama plūst ta viela, kas mus uztur pie dzīvības 

neprātīgā mākslinieka asinis, tik mirdzošs sarkanums ka svaigs krāso

jums.

Kad lēkme bija beigusies, es vēl brīdi pakav ējos pie izlietnes, darī

dams visu iespējamo, lai atkal izskatītos pieklājīgi. Bija jau par vēlu, 

lai iztīrītu traipus no drēbēm (kas jau bija sacietējuši un kļuvuši par 

sīkiem, rūsganiem apļiem, izsmērējoties pa audumu, kad mēģināju
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tos izberzt), tomēr es kārtīgi nomazgāju rokas un seju, ka ari samitri

nāju matus, uzdevuma pabeigšanai izmantodams Džona ķemmi. 

Tobrīd es jau vairs nejutu tadu žēlumu pret sevi, nelikos sev tik loti 

nomocīts. Mans krekls un bikses joprojām bija rotātas ar neizskatī

giem plankumiem, bet vismaz upe vairs neplūda, un dzeļošā sajūta 

manā degunā bija žēlsirdīgi norimusi.

Kad biju izgājis cauri Džona guļamistabai un iesoļoju kabinetā, 

es uzmetu skatienu viņa galdam. Es to nemaz tā īsti neaplūkoju, tikai 

pārlaidu acis pāri telpai, virzīdamies uz durvju pusi, bet uz galda 

pašā augšā dažādu pildspalvu, zīmuļu un netini papīru kaudžu ielen

kuma atradas zila piezīmju grāmata cietos vākos apbrīnojami 

līdzīga tai, kuru es torīt iegādājos Bruklinā. Rakstnieka galds ir svet- 

vieta, visnoslēgtākais patvērums pasaulē, un svešiniekiem nav ļauts 

tam tuvoties bez atļaujas. Es vēl nekad nebiju piegājis pie Džona 

galda, bet biju tik loti pārsteigts, tik ļoti gribēju zināt, vai ši piezīmju 

grāmata ir tada pati ka manējā, ka piemirsu savu pieklājību un pie

gāju tuvāk, lai to aplūkotu. Piezīmju gramata bija aizvērta un uzlikta 

uz nelielas vārdnīcas, un brīdī, kad pieliecos, lai to nopētītu, es ierau

dzīju tā ir tieši tada pati ka ta, kas atrodas uz galda manas mājās. 

Šis atklājums man lika iedegties neprātīgā interesē, kas mani pašu 

joprojām mulsina. Kāda gan nozīme tam, kadu piezīmju grāmatu 

izmanto Džons? Viņš paris gadu dzīvoja Portugālē, un tur šis grāma- 

tas noteikti bija visas malās, pieejamas jebkura 110 parastajiem rak

stāmpiederumu veikaliem. Kāpēc gan lai viņš nerakstītu zilā pie

zīmju grāmatā ar cietiem vākiem, kas ražota Portugālē? Tam nebija 

nekāda iemesla, pilnīgi nekāda un tomēr, ņemot vērā tās saldi patī

kamas izjūtas, kas mani pārņēma no rīta, kad biju nopircis pats savu 

zilo grāmatu, un ņemot vēra to, ka biju pavadījis vairākas radošas 

stundas diena, rakstīdams tajā (tie bija mani pirmie literārie pūliņi 

gandrīz gada laikā), 1111, ņemot vērā to, ka par šiem pūliņiem biju do

44



mājis visu vakaru, ko pavadījām pie Džona, mani šis atklajums sa

trieca kā pārsteidzoša sakritība, kaut kas no melnas maģijas.

Kad atgriezos viesistabā, es nebiju plānojis par to ieminēties. Tas 

šķita kaut ka pārak neprātīgi, pārāk dīvaini un privāti, un es negri- 

beju, lai Džonam rastos iespaids, ka man ir paradums okšķereties 

viņa mantās. Bet, kad iegāju istabā un ieraudzīju viņu guļam uz sofas 

ar paceltu kaju, blenžam griestos ar drūmu, sakāves pilnu izteiksmi 

acis, es piepeši pārdomāju. Greisa atradās pirmā stāva virtuvē, kur 

mazgāja traukus un atbrīvojās no atkritumiem pēc mūsu pasūtītajām 

vakariņām, un tā nu es apsēdos uz krēsla, kuru pirms tam aizņēma 

viņa, un tas bija novietots tieši blakus sofai, tikai pāris pēdu attālumā 

no Džona galvas. Viņš painteresējās, vai es jūtos labāk. Jā , es atbil

dēju, daudz labak, un tad es paliecos uz priekšu un sacīju: -  Šodien 

ar mani notika kaut kas dīvains. \ o  rīta pastaigajoties, es iegāju vei

kalā un nopirku piezīmju grāmatu. Tā bija lieliska grāmata, tik pie

vilcīgs un jauks nieciņš, ka man ta lika atkal vēlēties rakstīt. Un tāpēc 

tajā paša bridi, kad atgriezos mājās, es apsēdos pie sava galda un 

veselas divas stundas nepārtraukti tajā rakstīju.

Tās ir labas ziņas, Sidnij, — Džons noteica. Tu esi atsācis 

darbu.

-  Epizodi ar Flitkraftu.

Ak, tas ir lieliski.

Redzēsim. Pagaidām tas ir tikai rupjš uzmetums, nekas satrau

cošs. Bet ta piezīmju grāmata mani šķietami uzlādējusi ar enerģiju, 

un nespēju vien sagaidīt rītdienu, kad atkal varēšu tajā rakstīt. Grā

mata ir tumši zila, ļoti patīkamā tumši zilā tonī, ar audekla stremeli, 

kas apņem muguriņu, un cietiem vākiem. Turklāt ražota Portugālē.

Portugālē?

Nezinu, kura pilsētā. Bet uz trešā vāka ir uzlīmēta neliela zī

mīte, uz kuras rakstīts «Ražots Portugālē».

4 5



Jēzus, ka tev izdevās tādu šeit atrast?

Mana rajonā parādījies jauns veikals. «Papīra pils», kas pieder 

kādam vīram, vārdā Gans. Viņam tadas bija četras.

Es kādreiz pirku tās grāmatas, kad braucu uz Lisabonu. Tās ir 

loti labas, ļoti izturīgas. Kad sāc tās lietot, rodas sajuta, it ka tu vairs 

negribētu rakstīt neviena citā klade.

Mani šodien pārņēma tieši tada pati sajuta. Ceru, tas neno

zīmē, ka es kļūšu 110 tām atkarīgs.

Atkarība tas varbūt ir pārāk spēcīgs vārds, tomēr nevaru no

liegt, ka tas ir ārkārtīgi vilinošas. Uzmanies, Sid. Es tajās rakstu jau 

gadiem ilgi, un es zinu, par ko runāju.

Pēc taviem vārdiem spriežot, tās ir bīstamas.

Viss atkarīgs no ta, ko tu raksti. Šis piezīmju grāmatas ir ļoti 

draudzīgas, tomēr tās var būt ari nežēlīgas, un tev japiesargās, lai tu 

tajās neapmaldītos.

Tu man neliecies apmaldījies 1111 es nupat redzēju vienu no 

tam uz tava galda, kad izgāju 110 vannas istabas.

Es nopirku lielus krājumus, pirms pārcēlos atpakaļ uz Ņujorku. 

Tā, ko tu redzēji, diemžēl ir pedejā, kas man ir, 1111 to jau esmu gan

drīz pierakstījis pilnu. Es nezināju, ka tas iespējams dabūt Amerikā. 

Es apdomāju iespēju uzrakstīt vēstuli ražotajam un pasūtīt vēl dažas.

Tas virs veikalā man teica, ka uzņēmums pārtraucis darbību.

Man neveicas. Tomēr mani tas nepārsteidz. Pēc tām acīm

redzot nav bijis liels pieprasījums.

V'aru tev vienu nopirkt pirmdien, ja velies.

Vai zilas vēl palikušas?

Tikai melna, sarkana un brūna. Es nopirku pēdējo zilo.

Zel. Zilā ir vienīgā krāsa, kas man patīk. Tagad, kad uzņē

mums vairs nepastāv, man laikam būs jāsāk veidot dažus jaunus pa

radumus.
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Dīvaini, bet šorīt, kad pārlūkoju to kaudzi, es ari pats uzreiz 

ķēros pie zilās. Tā mani pievilka, es nespēju tai pretoties. Ka tev šķiet, 

ko tas nozimē?

Tas neko nenozīmē, Sid. Tikai to, ka tev nedaudz sašķiebies 

prāts. Un es esmu tikpat jocīgs kā tu. Mēs rakstam gramatas, vai ne? 

Ko gan citu iespējams gaidīt no tādiem ļaudīm ka mes?

s e s t d i e n a s  u a h a r o s  Ņujorka vienmēr ir pārpildīta, bet tovakar ielas 

bija vel pilnākas nekā parasti, un dažādu sīku kavēšanos dēļ mums 

bija nepieciešama vairāk nekā stunda, lai nokļūtu mājās. Grcisai 

izdevās apstadinat taksometru tieši pie Džona durvīm, bet, kad mes 

iekāpām iekša un paziņojām šolerim, ka braucam uz Bruklinu, viņš 

izdomaja kaut kadu ieganstu patukša benzīna bāka un atteicās 

mūs aizvest. Es jau gribēju sacelt traci, bet Greisa satvēra manu roku 

un maigi izvilka mani lauka no taksometra. Pēc tam nekas neparādī

jās, tāpēc mes aizgājām kājām līdz Septītajai avēnijai, mērodami ceļu 

garam bezkaunīgu, piedzērušos bērnu bariem un kādiem sešiem 

plānprātīgiem ubagiem. Vilidža tonakt mutuļoja enerģija, tā līdzinā

jās šķindoņai trakonamā, kas šķietami jebkuru mirkli varētu uzsprāgt 

vardarbība, un mani nogurdināja atrašanās šo puļu vidū, centieni 

noturēt līdzsvaru, ķeroties Greisai pie rokas. Mes stāvējām Barova 

un Septītās ielas stūrī kādas desmit minūtes, pirms mums tuvojās 

tukšs taksometrs, un Greisa vismaz sešas reizes atvainojās par to, ka 

izvilkusi mani lauka no pirmā. Man ļoti žēl, ka es tev neļāvu celt 

traci, -  viņa sacīja. Tā ir mana vaina. Tev jau nu nekādā ziņā ne

vajadzētu stāvēt āra šādā aukstumā, bet man nepatīk strīdēties ar 

stulbiem ļautiņiem. Tas mani vienmēr tik ļoti uztrauc.

Bet Greisu tovakar uztrauca ne tikai dumji taksometru šoferi. Da

žus mirkļus pēc tam, kad bijām iesēdušies otrajā mašīna, viņa sāka
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neizskaidrojami raudāt. Tie nebija vareni asaru pludu, nebija šņuk

stošu elsienu izvirduma, asaras tikai sāka krāties viņas acu kaktiņos, 

un, kad pie Klārksonas apstājāmies, jo  iedegas sarkana gaisma, ma

šīna iekļuva ielas laternu gaismas stars, un es ieraudzīju asaras, kas 

mirdzēja spožajā apgaismojumā, pildīdamas viņas acis kā sīki kris

tāli, kas plešas arvien lielāki. G  reisa nekad tā nesabruka. Greisa ne

kad neraudāja un neļāvās pārmērīgiem jūtu uzplūdiem, un pat vissa

traucošākajos mirkļos (piemēram, kad es sabruku, un tajās izmisuma 

pildītajās pirmajās nedēļās, kad gulēju slimnīcā) viņai šķietami pie

mita iedzimts talants turēt sevi grožos, drošu sirdi staties pretī pat vis

nežēlīgākajai patiesībai. Es pajautāju, kas noticis, bet viņa tikai papu- 

rināja galvu un novērsās. Kad uzliku roku viņai uz pleca un vēlreiz 

uzdevu to pašu jautajumu, viņa nopurināja manu plaukstu kaut ko 

tādu viņa vēl nekad nebija darījusi. Tas nebija ārkārtīgi naidīgs žests, 

tomēr Grcisai tas nebija raksturīgi, un atzīstu, ka jutos nedaudz aiz

skarts. Negribēdams viņai uzbāzties vai ļaut manīt, ka esmu sāpināts, 

es ierāvos aizmugurējā sēdekļa stūrī un klusēdams gaidīju, kamēr 

taksometrs lēni vilkās uz dienvidiem pa Septīto avēniju. Kad nonā

cām līdz krustojumam pie Verika un Kanāla ielas, mēs uz vairākam 

minūtēm iestrēgām satiksmē. Tas bija dižens sastrēgums: skaļi taurē

jošas vieglās un kravas automašīnas, vadītāji, kas izkliedza cits citam 

rupjības, Ņujorkas elle visā sava godībā. Visa ši trača un apjukuma 

vidū (Jreisa aprauti pagriezās pret mani un atvainojās. Viņš vien

kārši šovakar izskatījās tik drausmīgi, viņa sacīja, tik ļoti nomo

cīts. Visi vīrieši, kurus es mīlu, sabrūk. Man kļūst grūti to izturēt.

Es viņai nenoticēju. Mans ķermenis jau veseļojās, un nešķita tica

mi, ka Greisu tik ļoti apbēdinājušas Džona īslaicīgās problēmas ar 

kāju. Viņu uztrauca kaut kas cits, kādas privātas mokas, kuras viņa 

nevēlejās dalīties ar mani, bet es zināju, ja  turpināšu viņu urdīt, cen

šoties piedabūt viņu atklāties, viss k|us vēl sliktāk. Es pastiepu roku
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un apliku to viņai ap pleciem, pēc tam leni pievilku viņu sev klāt. Šo

reiz viņa neizrādīja pretošanos. Es jutu, kā atslābst viņas muskuļi, pēc 

brīža viņa jau bija ieritinājusies blakus un atbalstījusi galvu man pret 

krūtīm. Es uzliku plaukstu viņai uz pieres un saku ar tās virspusi glās

tīt viņas matus. Tas mums bija sens rituāls, tadas bezvārdu intimitā

tes žests, kas turpināja noteikt to, kas mēs esam kopā, un, ta ka man 

nekad neapnika pieskarties Greisai, nekad neapnika ar savām rokām 

skart kādu viņas ķermeņa daļu, es turpināju to darīt, atkārtoju glāstu 

dučiem reižu, kamēr mes braucām uz priekšu pa Rietumu Brodveju 

un lēni vilkāmies uz Bruklinas tilta pusi.

Mēs vairakas minūtes neko neteicām viens otram. Kad takso

metrs pagriezās pa kreisi Ccmbersa ielā un saka tuvoties tiltam, visas 

joslas bija pārpilnas ar mašīnām, un mēs tik tikko virzījāmies uz 

priekšu. Mūsu šoferis, kuru sauca Boriss Stepanovičs, klusi murmi

nāja lāstus krieviski, noteikti lamādams sevi par muļķīgo domu sest

dienas vakara mēģināt braukt uz Bruklinu. Es paliecos uz priekšu un 

sāku runai ar viņu caur apskrambātā bruņustikla plāksnes spraugu, 

kas bija paredzēta naudas apmaiņai. Neraizējieties, es teicu, jūsu pa

cietība tiks atalgota. Ak tā, viņš sacīja. Un tas ko nozīmē? Lielu dze

ramnaudu, es atbildēju. J a  vien aizvedīsiet mūs līdz galamērķim svei

kus un veselus, jūs saņemsiet šis nakts lielāko dzeramnaudu.

Greisa nedaudz iesmējās, izdzirdējusi kļūdaino teikumu «Tas ko 

nozīmē?», un es to uztvēru kā zīmi, ka viņas īgnums pamazām 

atkāpjas. Es atkal iekārtojos sēdekli, lai turpinātu glāstīt viņas galvu, 

un, kamēr mēs uzbraucām uz tilta izliekuma, vilkdamies ar ātrumu 

viena jūdze stundā, karadamies gaisā virs upes, kamēr aiz mums lies

moja namu ugunis un labajā pusē atradas Brīvības statuja, es sāku 

runāt ar viņu runāt bez jebkāda iemesla, tikai lai runātu lai ne

zaudētu viņas uzmanību un neļautu atkal aizslīdēt prom no manis.

Šovakar es veicu kādu intriģējošu atklājumu, es sacīju.



Ceru, ka tas ir kaut kas labs.

Es atklaju, ka mums ar Džonu ir viena un ta pati kaislība.

Ak ta?

Izradās, ka mēs abi esam iemīlējušies zilajā krasa. Precīzāk 

izsakoties, jau izzudušā zilu piezīmju grāmatu modeli, kuru kādreiz 

ražoja Portugāle.

Nu, zila ir laba krāsa. Loti rāma, ļoti mierpilna. Tā labi saskan 

ar pratu. Man tā tik ļoti patīk, ka apzināti jāpiespiež sevi nelietot to 

visos vākos, kurus es darbā veidoju.

Vai krasas patiešām attēlo emocijas?

Protams.

Un cilvēciskās īpašības?

-  Kādā veida?

Dzeltenais simbolizē gļēvulību. Baltais -  šķīstību. Melnais - 

ļaunumu. Zaļais nevainīgumu.

Zaļais simbolizē skaudību.

ļa, arī to. Bet ko simbolizē zilais?

Nezinu. Varbūt cerību.

Un skumjas. Piemēram, mani pārņem gaiši zilas skumjas. Vai 

arī esmu zils no skumjām.

-  Nepiemirsti patiesi zilo.

-  Jā ,  tev taisnība. Zilais simbolizē uzticību.

Bet sarkanais kaisli. Tam piekrīt visi.

Lielā Sarkanā Mašīna. Sarkanais sociālismā karogs.

-  Baltais padošanas karogs.

Melnais anarhisma karogs. Zaļa partija.

Sarkanais simbolizē ari mīlestību un naidu. Sarkanais ir karš.

Dodoties kaujā, viri nes uz krūtīm savas krasas. Ir tāda frāze, 

vai ne?

-  Ja, man šķiet, ka ja.
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-  Vai esi pazīstama ar jēdzienu «krasu karš»?

Nē, tas neko neatsauc atmiņā.

Es to atceros no savas bērnības. Tu vasaras pavadīji Virdžinijā, 

jādama ar zirgiem, bet mani mate sūtīja uz internāta nometni Ņujor

kas štata ziemeļos. Tā bija Pontiaka nometne, nosaukta indiāņu 

virsaiša vārdā. Vasaras beigās visus sadalīja divās komandas, un nā

kamās četras vai piecas dienas dažādas grupas 110 abām pusēm sa

centās viena ar otru.

Kādā veidā sacentās?

Beisbolā, basketbolā, tenisā, peldēšanā, virves vilkšanā pat 

olu un karošu skriešanās sacīkstēs un dziesmu konkursos. Tā ka no

metnes krasas bija sarkanā un baltā, vienu pusi sauca par Sarkano 

komandu un otru par Balto komandu.

-  Un tas ir krāsu karš.

Tādam sporta fanātiķim kā man tas viss likās ļoti aizraujoši. 

Dažus gadus es biju Baltajā komandā, citus gadus Sarkanajā. To

mēr pēc kāda laika tika izveidota trešā komanda, tāda kā slepenā ap

vienība, dvēseļu biedru brālība. Jau  gadiem ilgi neesmu par to do

mājis, bet toreiz tas man bija ļoti svarīgi. Zilā komanda.

Slepena brālība. Man tas izklausās pēc zēnu muļķībām.

Tā jau ari bija. N ē... Patiesību sakot, nebija vis. Kad tagad par 

to domāju, man tas nebūt nešķiet muļķīgi.

Toreiz tu droši vien biji citāds. Tu taču nekad nevēlies nekur 

iesaistīties.
Es nevis iesaistījos, bet gan tiku izvēlēts. Patiesībā es biju viens 

no dibinātājbiedriem. Es jutos ļoti pagodināts.

-  Tu jau biji gan Baltajā, gan Sarkanaja komandā. Kas bija tik 

īpašs Zilaja grupa?

Viss sakas, kad man bija četrpadsmit. Togad nometnē ieradās 

jauns audzinātājs, nedaudz vecāks nekā pārejie darbinieki tie
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parasti bija deviņpadsmit vai divdesmit gadus veci studenti. Brūss... 

Kaut kāds Bruss... Gan jau vēlāk atcerēšos viņa uzvārdu. Brūss bija 

ieguvis bakalaura grādu un jau gadu mācījies Kolumbijas jurispru

dences skolā. Viņš bija kaulains, sīks, rūķim līdzīgs puisis, ļoti nespor- 

tisks cilvēks, kurš strādāja sporta nometnē. Bet viņš bija ļoti gudrs un 

asprātigs, vienmēr meta mums izaicinājumu, uzdodams grūtus jautā

jumus. Adlers. l'ieši ta. Brūss Adlers. Mēs viņu devējām par Rabīnu.

Un viņš izgudroja Zilo komandu?

Tā varētu teikt. Precīzāk izsakoties, viņš to atjaunoja kā vingri

nājumu nostalģija.

Es nesaprotu.

Dažus gadus iepriekš viņš strādāja par audzinātāju cita no

metne. Tās nometnes krāsas bija zilā un pelēkā. Kad vasaras beigās 

sakas krasu karš, Bruss tika iedalīts Zilajā komandā, un, palūkojies 

apkārt un ieraudzījis cilvēkus, kuri bija šaja komandā kopā ar viņu, 

viņš saprata, ka tie ir visi, kas viņam patīk, visi, kurus viņš ciena. Pe- 

lēka komanda bija tiešs pretstats pilna ar čīkstošiem, nepatīkamiem 

cilvēkiem, nometnes pabirām. Brusa prata vārdi «Zilā komanda» 

sāka simbolizēt kaut ko vairak, ne tikai dažas bezjēdzīgas stafetes. Tie 

simbolizēja cilvēcisko ideālu, kopienu, kurā cieši saistīti toleranti un 

līdzjūtīgi cilvēki, sapni par ideālo sabiedrību.

'lās sāk izklausīties dīvaini, Sid.

Zinu. Bet Bruss to neuztvēra nopietni. Tur jau ari slēpās Zilas 

komandas pievilcība. Tas viss bija tāds liels joks.

-  Es nezināju, ka rabīniem atļauts jokot.

Droši vien ne. Bet Bruss nebija rabīns. Viņš bija tikai jurispru

dences students vasaras darbā, kurš gribēja nedaudz izklaidēties. Sa

kot strādāt musu nometnē, viņš kādam no pārējiem audzinātājiem 

pastāstīja par Zilo komandu, un viņi kopa nolēma izveidot jaunu 

atzaru, izgudrot to no jauna kā slepenu organizāciju.
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Kā viņi izvēlējās tevi?

Nakts vidū. Es biju cieši aizmidzis savā gultā, un BrūsS kopa ar 

otru audzinātāju uzpurināja mani no miega. «Nāc nu,» viņi teica, 

«mēs tev gribam kaut ko pastāstīt,» un tad viņi kabatas lukturīšu 

gaismā aizveda mani 1111 vel divus zēnus uz mežu. Viņi bija iededzi

nājuši nelielu ugunskuru, mēs apsēdāmies ap to, un viņi mums pa

skaidroja, kas ir Zilā komanda, kāpēc viņi izvēlējušies padarīt mūs 

par dibinātājbiedriem, kadas īpašības viņi meklē ja 11u mēs gribētu 

ieteikt citus kandidātus.

-  Kādas tās bija?

Patiesībā jau nekas noteikts. Zilās komandas locekli nepiede

rēja pie kāda noteikta tipa, un katrs bija īpaša, neatkarīga personība. 

Bet komandā netika ielaists neviens, kuram nebija labas humora izjū

tas lai kā šis humors izpaustos. Daži visu laiku mētā jokus, citi istaja 

mirkli paceļ uzaci, un piepeši visi, kas atrodas telpā, smieklu lēkmē 

vārtās pa grīdu. Tātad laba humora izjūta, māka izbaudīt dzīves iro

nisko pusi un prasme novērtēt absurdo. Bet vēl ari zināma pieticība 

un apdomība, laipna izturēšanās pret citiem, dasna sirds. Nekādu lie

lībnieku un iedomīgu stulbeņu, nekādu meļu 1111 zagļu. Zilās koman

das loceklim jābūt zinātkārām, jālasa grāmatas, jāapzinās, ka viņš 

nevar mainīt pasauli pec savas iegribas. Viņš ir uzmanīgs vērotājs, 

cilvēks, kurš spēj saskatīt smalkas morālās atšķirības, taisnīguma 

mīlētājs. Zilās komandas loceklis atdotu otram savu pēdējo kreklu, ja  

redzētu, ka tam šis krekls nepieciešams, bet viņš daudz labprātāk 

ieslidinātu tam kabatā desmit dolāru banknoti, kad cilvēks to neredz. 

Vai tas sāk izklausīties saprotamak? Es nevaru to sakartot pa plaukti

ņiem un pateikt, ka galvenais bija tas vai kaut kas cits. Nozīme bija 

visam kopa, visas atsevišķās detaļas darbojās kopā ar pārējām.

Tas, ko tu apraksti, ir labs cilvēks. Pavisam vienkārši. Mans 

tēvs lieto apzīmējumu «godpilns cilvēks». Betija Stoloviea saka
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mensch. Džons saka «tāds nav pilnīgs nelietis». Tas viss nozīmē vienu 

un to pašu.

Iespējams. Bet man labak patīk «Zila komanda». Šis jēdziens 

dod mājienu par kādu saistību starp tās locekļiem, solidaritātes ķēdi. 

J a  tu esi Zilaja komandā, tev nav jāizskaidro savi principi. Tos neka

vējoties iespējams izprast pec tā, ka tu rīkojies.

Bet cilvēki ne vienmēr rīkojas vienādi. Viena mirkli viņi ir labi, 

nakamaja jau slikti. Viņi pieļauj kļūdas. Labi cilvēki dara sliktas lie

tas, Sid.

Protams. Es jau nerunāju par ideāliem ļaudīm.

Runa gan. Tu runā par cilvēkiem, kuri izlēmuši, ka ir labāki 

nekā pārējie, kuri jutās morāli pārāki par mums, vienkāršo tautu. 

Varu derēt, ka tev un taviem draugiem bija slepens rokasspiediens, 

vai ne? Lai jūs atšķirtu no padibenēm un muskuļotiem idiotiem, vai 

ne? Lai liktu jums domāt, ka jums ir kādas īpašas zināšanas, kuru 

iegūšanai neviens cits nav pietiekami gudrs.

Jēzus, Greisa! Tas bija tikai tads sīkums 110 divdesmit gadus 

talas pagātnes, \cvajag jau to sadalīt pa sastāvdaļām un analizēt.

Bet tu joprojām tici tam blēņām. Es to dzirdu tavā balsī.

Es nekam neticu. Būt dzīvam luk. tam es ticu. Būt dzīvam un 

kopā ar tevi. Tas man ir viss, Greisa. Хека cita nav, neviena sīkuma 

visa plašajā pasaulē.

Tas bija nomācošs veids, ka beigt sarunu. Mans nebūt ne slēptais 

mēģinājums izvilināt viņu lauka 110 drūmā noskaņojuma uz kadu 

brīdi izdevās, bet tad es gāju pārāk talu, netīšām aizskardams nepatī

kamu tematu, un viņa metas man virsū ar šo dzēlīgo nosodījumu. 

Viņai nepavisam nebija raksturīgi runāt ar tādu sašutumu balsi. 

Greisa vispār reti ta uztraucās par šādiem jautājumiem, un agrāk, 

kad mums bija šada veida sarunas (tic gaisīgie, bezmērķīgi klaiņojo

šie dialogi, kam nav noteikta temata, kas gluži vienkārši lēkā no vie
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nas uz labu laimi izvēlētas asociācijas līdz otrai), viņu vienmēr uz

jautrināja manis teiktie uzskati, un viņa reti tos uztvēra nopietni vai 

izmeta kādu iebildumu, labprātīgi spēlēdama man līdzi un ļaudama 

man formulēt savus bezjēdzīgos viedokļus. Bet tikai ne tovakar, ne tās 

īpašās dienas vakarā, un, tā ka viņa piepeši atkal centās valdīt asaras, 

cīkstēdamās ar to pašu nēlaimigumu, kas bija viņu pārņēmis brau

ciena sākumā, es sapratu, ka viņa ir patiesi nobēdājusies un nespej 

pārstāt domāt par to vārdā nenosaukto tematu, kas viņu mocīja. Es 

gribēju viņai uzdot desmitiem jautājumu, tomēr atkal atturējos, zinā

dams, ka viņa man neko nestāstīs līdz brīdim, kad būs gatava runāt 

ja  vispār būs.

Tobrīd mēs jau bijām tikuši pāri tiltam un braucām pa Henrija 

ielu, šauru ceļu sarkanu ķieģeļu dzīvojamo māju ielenkumā, kas veda 

no Bruklinhaitas uz mūsu dzīvokli Koblliila tūlīt aiz Atlantijas avēni

jas. Es sapratu, ka tas nav nekas personisks. Greisas nelielais uzlies

mojums nebija vērsts pret mani, ta bija tikai reakcija uz manis 

teikto dzirkstele, ko radījusi netīša sadursme starp) maniem komen

tāriem un viņas pašas domu virzību. Labi cilvēki dara sliktas lielas. 

Vai («reisa izdarījusi kaut ko sliktu? Vai kads viņai tuvs cilvēks kaut 

ko izdarījis? To uzzināt nebija iespējams, bet es nospriedu, ka kads 

par kaut ko jūtas vainīgs, un, kaut arī mani vardi bija izraisījuši 

Greisa aizsardzības reakciju, es jutos diezgan pārliecināts, ka tai nav 

nekāda sakara ar mani. It ka gribēdama to pieradīt, Greisa mirkli, 

kad taksometrs šķērsoja Atlantijas avēniju un tuvojās mūsu ceļojuma 

pēdējam posmam, izstiepa roku un satvēra mani aiz skausta, pievilka 

sev klat un piespieda lupas pie manas mutes, lēni iegrūzdama tajā 

savu mēli gara, izaicinoša skūpsta «pilnīgā saskarsmē», ka teica 

Džons Tross. Mīlējies ar mani šonakt, viņa nočukstēja. Tiklīdz 

būsim iegājuši pa durvīm, norauj man drēbes un mīļojies ar mani. 

Salauz mani uz pusēm, Sid.
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N ā k a m a j ā  r ī t ā  mēs ilgi vāļājāmies pa gultu un no tās izkāpām tikai 

pusvienpadsmitos vai divpadsmitos. Viena no Greisas māsīcām šo

dien ciemojās pilsēta, un viņas grasījās divos satikties Gugenheima 

muzejā un pec tam doties uz Metropolitēna muzeju, kur varētu da

žas stundas pavadīt, aplūkojot pastāvīgo kolekciju. Gleznu aplūko

šana bija Greisas iecienītākā nodarbe nedēļas nogalēs, un vienos viņa 

izgāja no mājas šķietami saprātīgi mierīgā noskaņojumā.6 Es piedā

vājos pavadīt viņu līdz metro, bet tobrīd viņa jau kavēja, un, tā ka 

stacija atradās krietnu gabalu talak no mājas (bija jāiet līdz pat Mon- 

tcgjū ielai), viņa negribēja, lai es pārpūlos, iedams tik daudzus kvar

tālus pārāk straujā soli. Es gāju viņai līdzi lejup pa kāpnēm un uz 

ielas, bet pie pirmā stūra mēs atvadījāmies un aizgājām dažādos vir

zienos. Greisa steidzās pa Korta ielu uz Haitas pusi, un es vieglā soli 

pieveicu dažus kvartālus līdz Landolfi saldumu veikalam, kur no

pirku cigarešu paciņu. Tā todien bija visa mana pastaiga. Es dedzīgi

(5 Lielu daļu viņas grafisko zīmējumu iespaidoja mākslās darbu aplūkošana, un pirms 
mana sabrukuma gada sākumā mes bieži vien savas sestdienu pēcpusdienas pavadī
jām, kopīgi klaiņodami pa galerijām un muzejiem. Kaut kādā mera tieši māksla bija 
sniegusi iespēju mūsu laulībai, 1111 es šaubos, vai bez mākslas iejaukšanās es būtu ra
dis sevi drosmi viņu aplidot. Man paveicas, ka mes tikāmies neitrālajā «Holsta un 
Makdermota» birojā, tā dēvētajā darba vidē. Ja liktenis butu savedis mus kopā kaut 
kur citur piemēram, vakara viesības, autobusa vai lidmašīnā es nespētu vēlreiz 
ar viņu sazinaties, neatklajot savus nodomus, un es instinktīvi sajutu, ka Greisai jātu
vojas piesardzīgi. Ja es pārāk ātri atklātu savas kārtis, biju gandrīz pārliecināts, ka uz 
visiem laikiem zaudētu iespēju viņu iegūt.

Par laimi, man bija iegansts piezvanīt. Viņai bija piešķirts uzdevums veidot manas 
gramatas vaku, un es, izlikdamies, ka man ir jauna ideja, par ko ar viņu parunāt, 
divas dienas pēc mūsu pirmās tikšanās piezvanīju uz viņas biroju un painteresējos, 
vai varētu ierasties pie viņas uz sarunu. Kad vien veļaties, viņa atbildēja. Izrādī
jās, ka šo «kad vien vēlaties» noorganizēt ir grūti. Toreiz man bija parasts darbs (es 
mācīju vēsturi Džona D/eja vidusskolā Bruklinā), 1111 līdz viņas birojam es nevarēju 
tikt agrak par četriem. Bet Greisas dienaskārtība visu šo nedēļu bija piebāzta ar da
žādam tikšanas reizēm vēlā pēcpusdienā. Kad viņa ierosināja, ka mēs varētu tikties 
nākamajā pirmdienā vai otrdienā, es sacīju, ka bušu ārpus pilsētas, jo man javcic
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vēlējos atgriezties pie zilās piezīmju grāmatas, tāpēc nevis izstaigāju 

parasto maršrutu pa visu rajonu, bet gan nekavējoties griezos atpakaļ 

un devos mājās. Pēc desmit minūtēm es jau biju dzīvokli, sēdēju pie 

sava galda istabā gaiteņa gala. Es atvēru piezīmju grāmatu, atšķīru 

lappusi, kurā sestdien biju beidzis rakstīt, un iekārtojos darbam. Es 

nepūlējos pārlasīt to, ko jau biju uzrakstījis. Es tikai paņēmu pild

spalvu un saku rakstīt.

Bovens atrodas lidmašīna un lido cauri tumsai uz Kanzassitijas 

pusi. Pēc krītošu briesmoņu un pārgalvīgas skriešanas uz lidostu vir

puļa viņā valda augoša miera sajūta, rams tukšums. Bovens neap

šauba to, ko izdarījis. Viņš neizjūt nožēlu, nemaina lēmumu par pil

sētas un darba pamešanu, neizjūt pat vieglu nožēlas dūrienu par to, 

ka aizgajis no Evas. Viņš apzinās, cik smagi tas viņai būs, tomēr vi

ņam izdodas sevi pārliecināt par to, ka viņai beigu beigās tomēr bus 

labāk bez viņa, ka tad, kad viņa būs atguvusies no šoka, ko sagādās 

vira pazušana, viņa varēs sākt jaunu dzīvi, kurā būs apmierinātāka.

lasījums (kas nejaušības dē| bija taisnība, bet es to droši vien bulu teicis ari tad, ja la 

nebūtu), tāpēc Greisa piekāpās un piedāvāja izbrīvēt man nedaudz laika piektdien 
pēc darba. Astoņos man jabut kaut kur citur, viņa paskaidroja, bet, ja pussešos 

satiksimies uz kādu stundu, problēmām rasties nevajadzētu.

Savas gramatas nosaukumu es biju nozadzis no kada 19*58. gada radītas Vilema de 

Kūninga zīmuļa skices. «Pašportrets ar iedomu brāli» ir neliels, sīki izzīmēts attēls, 
kurā redzami divi zēni, kas stāv blakus, viens ir gadu vai divus vecāks nekā otrs, 
viens ir ģērbies garas bikses, otrs šortos. Lai gan es ļoti apbrīnoju zīmējumu, vis
vairāk mani interesēja tieši nosaukums, es to izmantoju ne jau tāpēc, ka gribēju 

atsaukties uz de Runingu, bet gan pašu vārdu deļ, kas man šķita ārkārtīgi iztēli rai
soši 1111 likās labi piemēroti romānam, ko biju uzrakstījis. Nedēļas sākumā, kad mēs 

sēdējām Betijas Stolovicas kabinetā, es biju ierosinājis, ka uz vāka varētu uzlikt de 

Kuninga zīmējumu. Tagad es grasījos Greisai pateikt, ka uzskatu to par sliktu 

domu ka zīmuļa vilcieni ir pārak viegli un nebūs pietiekami labi redzami, ka efekts 
būs pārāk pieklusināts. Tomēr patiesība man tas bija vienaldzīgi. Ja Betijas kabineta 

es butu iebildis pret zīmējumu, tad šobrīd es butu to atbalstījis. Es tikai vēlējos gūt 
iespeju velreiz tikties ar Greisu un maksla bija mans ceļš uz to, tas vienīgais 

temats, kas netrauces manam īstajam mērķim.
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Šada nostājā neraisa atzinību un līdzjūtību, bet Bovens atrodas idejas 

varā, un ši ideja ir tik plaša, tik daudz lielāka nekā paša niecīgās 

vēlmes un pienākumi, ka viņš jut, ka viņam nav citas izvēles ka vien 

tai pakļauties pat tad, ja  maksa ir rīkoties bezatbildīgi, darīt kaut ko 

tādu, kas kaut vai tikai dienu iepriekš viņam šķirstu morāli atbaidošs. 

«Cilvēki mirst galīgas nejaušības dēļ,» tā šo ideju pauda I Iemēts, 

«bet dzīvo tik ilgi, kamēr tos žēlo aklais liktenis... Kārtojot visas savas 

lietas saprātīgi, ļl'litkraftsļ dzīvoja ārpus, nevis ritma ietvaros. Vēl 

nepagājis divdesmit pēdu talak no vietas, kur nokrita sija, viņš jau 

saprata, ka nespēs iegūt dvēseles mieru, līdz nebūs pielāgosies šim 

jaunajam dzīves uztveres veidam. Līdz brīdim, kad paēda pusdienas, 

viņš jau bija atradis veidu, ka pielāgoties. Viņa dzīvi nejauši varēja 

apraut krītoša sija; viņš neplānoti mainīs savu dzīvi, gluži vienkārši 

pazūdot.»

M an nebija obligāti jaattaisno Bovena rīcība, lai par to rakstītu. 

Bovens bija Flitkrafts, un I Iemeta romānā Flitkraits ar savu sievu bija

Tas, ka viņa vēlējās tikties ar mani pec darba laika, sniedza man cerību, tomēr ziņa, 
ka astoņos viņa kaut kur dosies, šo cerību tajā paša bridi ari tikpat ka iznīcināja. Bija 
gandrīz skaidrs, ka viņai norunāta tikšanās ar vīrieti (pievilcīgas sievietes piektdienas 
vakara vienmēr ir kopa ar vīrieti), bet nebija iespējams zināt, cik cieši viņa pie ta 
saistīta. Varbūt tas bija pirmais randiņš, bet tas varēja būt ari klusas vakariņas ar 
līgavaini vai draugu, ar kuru viņa jau  dzīvo kopā. Es zinā ju, ka viņa nav precējusies 
(to man atklāja Betija, kad Greisa bija izgājusi no viņas kabineta pec mūsu pirmās 
likšanas), bet citu intīmo attiecību klāsts bija neierobežots. Kad es pajautaju Betijai, 
vai Greisa ir ar kadu kopa, viņa atbildēja, ka to nezinot. Greisa klusēja par savu pri
vāto dzīvi, un nevienam 110 kompānijās darbiniekiem nebija ne mazakas nojausmas, 
ar ko viņa nodarbojas ārpus biroja. Kopš brīža, kad viņa saka tur strādāt, kadi divi 
vai trīs redaktori bija aicinājuši viņu kaut kur aiziet, bet viņa tos visus noraidījusi. 

(Reiz kādā no mūsu pirmajam sarunām par bērnību viņa gremdējās atmiņas par 
iemīļotu lelli, ko vecāki viņai uzdāvināja septiņu gadu vecumā. Viņa to nosaukusi 
par Pērli, visur staipījusi sev līdzi nākamos četrus vai piecus gadus un uzskatījusi to 
par savu draudzeni. Peries lielākā īpatnība bijusi tāda, ka ta maceja runāt un sa
prata visu, ko tai teica. Tomēr Pērle nekad neizrunāja nevienu vārdu Greisas klāt
būtne. Ne ja u  tapcc, ka nemācētu runāt, bet gan tāpēc, ka nevēlējas to darīt.)
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rīkojies tieši tapat. I’as bija stāsta ievads, un es negrasījos lauzt vieno

šanos, ko pats ar sevi biju noslēdzis attiecībā uz to, ka neatkāpšos no 

ievada. T'omcr es sapratu, ka runa ir par kaut ko vairak nekā tikai 

Bovenu un to, kas ar viņu notiek pec tam, kad viņš iekāpj lidmašīnā. 

Bija jādom ā arī par Evu, un, lai kā es aizrautos ar sekošanu Nika pie

dzīvojumiem Kanzassitijā, es pievilšu stāstu, ja  neatgriezīšos Ņujorkā 

un neizpētīšu, kas notiek ar pamesto sievu. Viņas liktenis man bija 

tikpat nozīmīgs ka viņas vīra turpmākā dzīve. Bovens devies vien

aldzības meklējumos, viņš grib atrast mierpilnu apstiprinājumu, ka 

viss ir tads, kāds tas ir, bet Eva karo ar šiem pašiem jautājumiem, 

viņa ir apstākļu upuris, un no ta brīža, kad Niks neatgriežas 110 sava 

gājiena līdz ielas stūrim, viņas prāts pārvēršas par vētrainu kaujas

lauku, kurā cinas pretrunīgas emocijas: panika 1111 bailes, bēdas un 

dusmas, izmisums. Es izbaudīju domu par to, ka ielavīšos šajās sāpēs, 

apziņu, ka varēšu izdzīvot šis kaislības kopā ar viņu un turpmākajās 

dienās rakstīt par tam.

K ad  es viņu satiku, viņas dzīvo kads bija par to esmu pārliecināts . bet es la ari 
neuzzināju viņa vārdu un neatklāju, cik nopietnas ir viņas jūtas pret šo cilvēku. M a
nuprāt, diezgan nopietnas, jo  pirmie seši mēneši man bija vētraini, un tic beidzās 
slikti, jo  Greisa pateica, ka vēlas attiecības pārtraukt un ka man vairs nevajadzētu 
viņai zvanīt. Tomēr visu šo mēnešu sagadato vilšanos laika, par spīti visam gaistoša
jam  uzvaram 1111 sīkajiem optimisma uzplaiksnījumiem, atraidījumiem un kapitulā- 
cijām, vakariem, kad viņa bija pārāk aizņemta, lai ar mani tiktos, un naktīm, kad 
viņa lava man dalīt ar viņu gultu, par spīti visiem šis izmisīgas, neveiksmīgās aplido
šanas kalniem un lejam Greisa man šķita ka apburta būtne, mirdzošs punkts, kura 
satiekas iekāre un pasaule, nepielūdzamā mīlestība. F,s turēju solījumu un nezvanīju 
viņai, bet pec kādām sešām vai septiņām nede|am viņa pilnīgi negaidīti sazinājās ar 
mani un paziņoja, ka mainījusi domas. Viņa neko nepaskaidroja, tomēr es no
spriedu, ka vīrietis, kurš bija mans sāncensis, tagad pametis cīņas arēnu. V iņa teica, 
ka vēloties ne tikai ar mani atkal tikties, bet ari apprecēties. «lau lības»  bija vārds, 
kuru es nekad nebiju izrunājis, viņai klātesot. Tas bija mana prātā jau  kopš pirmā 
mirkļa, kad es viņu ieraudzīju, tomēr es nekad neuzdrošinājos to izteikt, negribē
dams viņu aizbiedēt. T agad Greisa bildināja mani. Es jau  biju samierinājies arto , ka 
visu atlikušo mūžu dzīvošu ar salauztu sirdi, 1111 tagad viņa man sacīja, ka es varēšu 
dzīvot kopā ar viņu vienā gabalā, visa mana dzīve būs sakausēta ar viņējo.
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Pusstundu pēc tam, kad lidmašīna paceļas gaisa no Eagvardijas 

lidostas, Niks atver savu portfeli, izvelk Silvijas Maksvelas romāna 

manuskriptu un sāk lasīt. Tas bija trešais elements sižeta līnijā, kas 

sāka veidoties mana prātā, es nolēmu, ka to vajadzētu ievīt stāstā, cik 

atri vien iespējams vel pirms lidmašīna nolaižas Kanzassitijā. Pir

mais būs Nika stāsts; pec tam sekos Evas stāsts; un pēdēja būs gra- 

mata, ko Niks lasīs un turpinās lasīt, kamēr attīstīsies viņu piedzīvo

jumi: stāsts stasta. Niks galu galā darbojas literatūras jom ā, tādēļ viņš 

spej uztvert grāmatu varu. Ta ka viņš pieverš Silvijas Maksvelas vār

diem ļoti lielu uzmanību, viņš pamazām sāk saskatīt saistību starp 

sevi un romāna gaitu, it ka grāmata nez kāda miglainā, ārkārtīgi me- 

taforiska veidā runātu tieši par viņu un viņa pašreizējiem apstākļiem.

Tobrīd man bija pavisam neskaidra nojausma par to, kadu es gri

bētu redzēt «Orākulu nakti», tikai pašas pirmās biklas aprišu līnijas. 

Viss sižets vēl bija jaizstrada, bet es zināju, ka tam jabūt īsam, filozo

fiskam romānam par nākotnes paredzēšanu, fabulai par laiku. G a l

venais varonis ir Lemjuels Flegs, britu leitnants, kuru Pirmā pasaules 

kara ierakumos sprāgusi mīna padarījusi aklu. Viņa brūces asiņo, 

viņš neko neredz un sāpēs gaudo, un tāds viņš aizmaldās prom no 

kaujas un zaude sakarus ar savu karaspēka daļu. Viņš klumzā uz 

priekšu, steberē, viņš nezina, kur atrodas, nokļūst Ardēnu mežā un 

sabrūk zemē. Vēlāk tajā pašā dienā bezsamaņā guļošo ķermeni atrod 

divi franču bērni, vienpadsmit gadu vecs zēns un četrpadsmit gadu 

veca meitene, Fransua un Zenevjēva. Viņi ir kara bāreņi, kas vieni 

paši dzīvo pamestā budā meža vidu īsti pasaku varoņi īsta pasaku 

vidē. Viņi aiznes Flegu uz mājām un kopj, līdz viņš izveseļojas, un, 

kad karš pēc dažiem mēnešiem beidzas, viņš aizved bērnus sev līdzi 

uz Angliju. To visu stasta Žcnevjeva, no 1927. gada lūkodamās atpa

kaļ uz sava audžutēva dīvaino karjeru un tai sekojošo pašnāvību. 

Flega aklums sniedzis viņam pareģa dāvanas. Viņam uznāk piepešas,
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transam līdzīgas lēkmes, kuru laika viņš nokrīt zeme 1111 sāk raustīties 

ka epileptiķis. Lēkmes ilgst 110 astoņam līdz desmit minūtēm, un šaja 

laika viņa pratu pārņem nākotnes tēli. Sie brīži ierodas bez brīdinā

jum a. un viņš neko nevar darīt, lai tos apturētu vai kontrolētu. Viņa 

talants ir gan lāsts, gan svētība. Tas viņam sagāda naudu un ietekmi, 

tomēr šīs lekmes rada ari spēcīgas fiziskas sāpes nemaz nerunājot 

par garīgām sāpēm, jo  daudzas l'lega vīzijas sniedz viņam zināšanas, 

kuras viņš labprātāk nevēlētos iegūt. Piemēram, viņa matēs nāves 

dienu vai vietu Indijā, kur notiks vilciena avārija un ies bojā divi simti 

cilvēku. Viņš pūlas dzīvot neuzkrītošu dzīvi kopa ar saviem bērniem, 

bet viņa pareģojumu apstulbinošā precizitāte (kas aptver plašu diapa

zonu no laika prognozēm un parlamenta vēlēšanu rezultātiem līdz 

kriketa parbaudes spelu punktu skaitam) liek viņam kļūt par vienu 110 

apbnnotakajicm cilvēkiem pēckara Lielbritānija. Tad, mirklī, kad 

viņa slava sasniegusi augstāko punktu, viņam sāk rasties problēmas 

mīlestība, 1111 ta beigu beigās viņu iznicina. Viņš iemīl sievieti, vārda 

Betina Kota, un viņa divus gadus atbild viņa jūtām, pat pieņem viņa 

bildinājumu. Tomēr naktī pirms kāzām Flegam uznāk vel viena 

lēkme, kuras laika viņš gust skaidrību par to, ka, pirms gads būs 

beidzies, Betina viņu nodos. V iņa paredzējumi nekad nav bijuši 

kļūdaini, tāpēc viņš zina, ka šai laulībai nav lemta nākotne. Vistraģis

kākais ir tas, ka Betina nav vainīga, viņu pilnīgi un absolūti nav 

iespējams vainot, jo  viņa vēl nav sastapusi vīrieti, ar kuru piekrāps 

savu vīru. Nespēdams izturēt sāpes, ko liktenis viņam paredzējis, 

Flegs iedur nazi sev krūtis un mirst.

Lidmašīna nolaižas. Bovens ieliek līdz pusei izlasīto manuskriptu 

atpakaļ portfeli, iziet laukā no lidostas un samekle taksometru. Viņš 

neko nezina par Kanzassitiju. Viņš nekad nav tur bijis, nekad nav 

sastapis kādu, kurš dzīvotu kaut vai simt jūdžu attālumā no Kanzas- 

sitijas, un viņam būtu grūti to atrast karte. Viņš palūdz taksometra
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šoferim, lai tas viņu aizved uz pilsētas labako viesnīcu, un šoferis, 

korpulents melnādainais ar neticamu vārdu Eds Uzvara, izplūst 

smieklu lēkmē. Ceru, ka jūs neesat māņticīgs, viņš saka.

Māņticīgs, Niks atjautā. Kāds tam sakars ar viesnīcu?

Ju s  gribat vislabāko viesnīcu. T ā  būs «.Hyatt Regency». Nezinu, 

vai esat lasījis avīzes, bet pirms gada tur notika liela nelaime. Galeri

jas atdalījās 110 griestiem. Tās nokrita vestibilā, un bojā gāja vairak 

nekā simt cilvēku.

J a ,  to es atceros. «The Times» pirmajā lapā bija fotogrāfija.

Tagad viesnīca atkal ir atvērta, bet dažiem ne pārāk patīk doma, 

ka tur varētu apmesties. J a  jums ir stipri nervi 1111 ja  neesat māņticīgs, 

es ieteiktu tieši šo viesnīcu.

Labi, Niks saka. Lai būtu «Hyatt». Šodien man jau vienu reizi 

iesperis zibens. Ja tas gribēs to izdarīt vēlreiz, tad zinās, kur mani 

meklēt.7

Eds pasmejas par Nika atbildi, un abi vīrieši turpina sarunāties, 

iebraukdami pilsētā. Izrādās, ka Eds grasās aiziet no taksometra va

dītāja amata. Viņš ar to nodarbojies trīsdesmit četrus gadus, un šova

kar ir viņa pēdējais darba vakars. Si ir viņa pēdējā maiņa, pēdējā de

žūra lidostā, un Bovens ir viņa pēdējais klients pēdējais pasažieris,

7 Kanzassitija kā Bovena galamērķis bija izvelēta nejauši pirmā vieta, kas man iešā
vās prātā. Varbūt tapee, ka ta ir tik talu 110 Ņujorkas, ši pilsēta, kas ieslēgta valsts 
vidusdaļas centra: Oza zeme ar visu tas fantastisko neparastumu. Tomēr, kad biju 
iesēdinājis Niku lidmašīna, kas veda uz Kanzassitiju, es atcerējos katastrofu «Hyatt 
Regency», patiesu atgadījumu, kas notika pirms četrpadsmit mēnešiem (astoņdesmit 
pirm ā gada jūlijā). Toreiz vestibilā atradas gandrīz divi tūkstoši cilvēku tas bija 
milzīgs brīvdabas iekšējais pagalms ar apmēram septiņpadsmit tūkstošu kvadrat- 
pedu ietilpību. Viņi visi patlaban bija pacēluši skatienu, vērodami deju konkursu, 
kas notika viena 110 augšējām galerijām (ko dēvēja ari par «peldošajam galerijām» 
vai «gaisa kāpnēm»), kad platās malējās sijas, kas balstīja veidojumu, atbrīvojās no 
stiprinājumu vietām 1111 sabruka, ietriekdamas vestibilā četrus stāvus zemāk. Tagad, 
divdesmit vienu gadu vēlāk, tā joprojām tiek uzskatīta par vienu no drausmīgāka
jam katastrofām Amerikas viesnīcu vēsturē.
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kurš brauc šajā taksometrā. Niks jautā, ar ko viņš plāno turpmāk no

darboties, un Edvards M. Uzvara (jo tads ir vira pilnais vārds) iebāž 

roku krekla kabata, izvelk vizītkarti un pasniedz to Nikam. Uz kartes 

rakstīts «V ē s t u r i s k ā s  s a g l a b ā š a n a s  b i r o j s » līdz ar Eda vārdu, 

adresi un telefona numuru, kas uzdrukāti apakšējā malā. Niks jau 

grasās painteresēties, ko nozīmē šie vārdi, bet, pirms viņš pagūst 

noformulēt jautājumu, taksometrs apstajas pie viesnīcas, un Eds pa

stiepj roku, lai saņemtu pedejo maksu, kas viņam jebkad tiks pa

sniegta. Bovens pievieno summai arī divdesmit dolāru lielu dzeram

naudu, novel jau atvaļinātajam taksometra šoferim veiksmi un caur 

virpuļdurvīm ieiet nelaimīgas viesnīcas vestibilā.

Ta ka Nikam ir maz skaidras naudas un viņš spiests norēķināties 

ar kredītkarti, viņš uzrada savu īsto vardu. Atjaunotais vestibils izska- 

tas tikai dažas dienas vecs, un Niks nespēj atvairīt domu, ka viņš un šī 

viesnīca lielākā vai mazākā merā atrodas vienā situācijā: abi mēģina 

aizmirst savu pagātni, abi mēģina sākt jaunu dzīvi. Mirdzošā pils ar 

caurspīdīgajiem liftiem un milzīgajām lustrām, un viņš, kuram ir 

tikai tās drēbes, kas mugurā, divas kredītkartes makā un pusizlasīts 

romāns adas soma. Viņš ir izšķērdīgs un paņem luksusnumuru, uz

brauc ar liftu līdz desmitajam stāvam un nenoiet leja tuvāko trīsdes

mit sešu stundu laikā. Viņš ir kails zem viesnīcas piešķirtajiem rīta- 

svārkiem, ed uz istabu atnestas maltītes, stāv pie loga, pēta sevi 

vannas istabas spogulī un lasa Silvijas Maksvelas grāmatu. Viņš to 

pabeidz pirmajā vakarā pirms miega, un tad viņš pavada visu na- 

kamo dienu, lasīdams to vēlreiz, un pēc tam vēlreiz, un tad ari 

ceturto reizi, urbdamies šajās divsimt deviņpadsmit lappuses ta, it kā 

no lā būtu atkarīga v iņa dzīvība. Lemjuela l'lega stāsts atstāj uz viņu 

dziļu iespaidu, bet Bovens nelasa «Orākulu nakti» tāpēc, ka vēlas tikt 

aizkustināts vai izklaidēts, un viņš negremdējas romānā, lai atvairītu 

bridi, kad būs jāpieņem lēmums par turpmāko rīcību. Viņš zina, kas
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tagad jadara, un grāmata ir vienīgais viņam pieejamais līdzeklis, ar 

kura palīdzību to panākt. Viņam jaiemaca sev nedomāt par pagātni. 

T ā  ir atsloga visam šim neprātīgajam piedzīvojumam, kas viņam sa

kas, kad briesmoņa galva nokrita uz ietves. J a  viņš zaudējis savu veco 

dzīvi, tad viņam jārīkojas tā, it ka viņš tikai nupat būtu dzimis, jāizlie

kas, ka viņa pagātnes nasta ir tikpat niecīga ka tikko pasaule nāku

šām zīdainim. J ā ,  protams, viņam ir atmiņas, bet šīm atmiņām v airs 

nav nozīmes, tās vairs nepieder pie tas dzīves, kas viņam sākusies, un 

katru reizi, kad viņš atskārst, ka aizklīdis domās par veco dzīvi Ņu

jorka dzīvi, kas ir izdzēsta, kas tagad ir tikai ilūzija, viņš dara visu 

iespējamo, lai novērstu domas no pagātnes un pievērstu tas tagadnei. 

Tieši tāpēc viņš lasa grāmatu. Tieši tāpēc viņš to pārlasa. Viņam 

jāaizvilina sevi prom no šīm neīstajam atmiņām par dzīvi, kas viņam 

vairs nepieder, un, ta ka manuskripta lasīšana pieprasa absolutu pa

kļaušanos, gan ķermeņa, gan prāta nemitīgu uzmanību, tad viņš var 

aizmirst, kas viņš ir, kad nozūd romāna lappusēs.

Trešajā diena Niks beidzot uzdrošinās iziet lauka. Viņš soļo pa 

ielu uz priekšu, ieiet vīriešu apģērbu veikala un turpmāko stundu pa

vada, aplūkodams statīvus, plauktus un grozus. Viņš pamazam sa

kombinē sev jaunu garderobi, iegādādamies visu, sakot ar biksēm un 

krekliem, beidzot ar apakšveļu 1111 zeķēm. Tomēr, kad viņš pasniedz 

pārdevējam savu «American Express» karti, lai samaksātu par pir

kumu, aparāts karti nepieņem. Rēķins tieis atsaukts, pārdevējs viņam 

paziņo. Niku šis negaidītais notikumu pavērsiens satriec, bet viņš 

izliekas, ka to uztver mierīgi. Tam nav nozīmes, viņš saka. Es samak

sāšu ar savu «Visa» karti. Bet, kad pārdevējs to novelk gar aparāta 

gropi, izrādās, ka ari ta nav derīga, \ ik am  tas ir kaunpilns mirklis. 

Viņš grib par to pajokot, bet viņam prāta nenāk neviena jocīga pie

zīme. Viņš atvainojas pārdevējam par sagādātajām neērtībām, pa

griežas un iziet no veikala.
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Pārpratumu ir viegli izskaidrot. Bovens to izprot jau pirms atgrie

šanās viesnīcā, un, sapratis, kāpēc Eva anulējusi kartes, viņš negribīgi 

atzīst, ka viņas vietā būtu rīkojies tāpat. Virs iziet lauka, lai nosūtītu 

vēstuli, un neatgriežas. Ko gan sieva varētu domāt? Pamešana ir 

iespējama, protams, bet ši doma radīsies tikai vēlāk. Pirmā reakcija 

būs satraukums, un tad sieva domas pārskries pāri visiem iespēja- 

rniem negadījumiem 1111 briesmām. Viņu notriekusi smagā automa

šīna, kāds iegrūdis nazi mugurā, aplaupījis, draudot ar pistoli, un tad 

iesitis pa galvu. Un, ja  viņas virs kļuvis par laupīšanas upuri, tad zag

lis noteikti paņēmis viņa maku un aizgājis prom ar visam viņa kredīt

kartēm. T ā  ka nebija nekādu pierādījumu, kas apstiprinātu kādu no 

šīm hipotēzēm (nekādu ziņojumu par noziegumu, nekādu līķu, kas 

atrasti uz ielas), kredītkaršu anulēšana bija minimālās piesardzības 

pasakums.

Nikam ir tikai sešdesmit astoņi dolāri skaidrā naudā. Viņam līdzi 

nav nekādu čeku, un, kad viņš pa ceļam atpakaļ uz viesnīcu apstājas 

pie bankomāta, viņš uzzina, ka ari v iņa, Sitibankas karte anulēta. 

Situācija, kādā viņš atrodas, piepeši kļuvusi diezgan izmisīga. Visi 

ceļi pie naudas ir aizšķērsoti, un, kad viesnīca uzzinās, ka «American 

Express» karte, ar kuru viņš pirmdienas vakarā reģistrējās, vairs nav 

derīga, viņš nonāks ārkārtīgi nepatīkamā stāvoklī, varbūt pat būs 

spiests staties kriminālas apsūdzības priekšā. Viņš apdoma iespēju 

piezvanīt Evai un doties majas, tomēr viņš nespēj piespiest sevi to da

rīt. Viņš nav mērojis visu šo ceļu tikai tālab, lai pie pirmajām nepatik

šanām apcirstos un skrietu atpakaļ, un, patiesību sakot, viņš negrib 

doties mājās; viņš nevēlas atgriezties. Viņš ar liftu uzbrauc līdz vies

nīcas desmitajam stāvam, ieiet savā numurā un piezvana uz Rozas 

Laitmenas numuru Ņujorkā. Viņš to dara, tikai nejauša impulsa va

dīts, bez mazākās nojausmas par to, ko vēlas viņai teikt. Viņam pa

veicas Rozas nav mājas, tāpēc Niks atstāj ziņu viņas automātiskajā
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atbildētājā -  neskaidru monologu, kam ir ļoti maz jēgas vai vispār 

nekādas, pat ne viņam pašam.

Es esmu Kanzassitijā, viņš saka. Nezinu, kapec šeit esmu, bet 

esmu, varbūt uz ilgu laiku, un man nepieciešams ar jums aprunāties. 

Vislabāk būtu, ja  mēs varētu runāt klātienē, bet droši vien būtu pā

rāk daudz nojum s prasīts, lai jūs tā uzreiz lidotu uz šejieni. Pat tad, 

ja  jūs nevarat ierasties, lūdzu, piezvaniet man. Es esmu apmeties 

«Hyatt Regency>>, 104(5. istabā. Es jau vairākas reizes esmu izlasījis 

jusu vecmāmiņas grāmatu, un man liekas, ka tas ir vislabākais, ko 

viņa jebkad uzrakstījusi. Pateicos jums par to, ka iedevāt to man. Un 

pateicos par to, ka pirmdien ieradāties manā kabinetā, ' l ’ikai neap

vainojieties, ka es to saku, bet es nespēju beigt pārjum s dom āt.Jūs 

trāpījāt man ka āmurs pa galvai, un, kad pieceļaties un izgājāt 110 tel

pas, manas smadzenes bija sajukušas mazos gabaliņos. Vai ir iespē

jam s kāda iemīlēties desmit minūšu laikā? Es pārjum s neko nezinu. 

Es pat nezinu, vai jus esat preccjusies vai dzīvojat kopā ar kādu, vai 

esat brīva vai ne. Bet būtu tik jauki ar jums parunāties, atkal jūs re- 

dzet. Starp citu, ši pilsēta ir skaista. Tada nepazīstama 1111 līdzena. Es 

stāvu pie loga, lūkojos lauka uz pilsētu. Simtiem namu, simtiem ielu, 

bet visur valda klusums. Stikls aiztur skaņu. Dzīve risinās otra loga 

pusē, bet šeit viss izskatās miris, neīsts. Ir tada problēma, ka es vairs 

nevaru ilgi palikt šaja viesnīcā. Es pazīstu viru, kurš dzīvo otra pilsē

tas malā. Viņš ir vienīgais cilvēks, ar kuru līdz šim esmu iepazinies, 

un pēc dažam minūtēm es došos viņu meklēt. Viņa vārds ir Eds U z

vara. Man kabatā ir viņa vizītkarte, un es jums nosaukšu viņa numu

ru katram gadījumam, ja  nu jau būšu aizgājis no viesnīcas, pirms jus 

man piezvanīsiet. Varbūt viņš zinās, kur es atrodos. 8 16 -7 6 5 -4 32 1. 

Es to atkārtošu: 8 16 -7 6 5 -4 3 2 1. Dīvaini. Nupat pamanīju, ka skaitļi 

kļūst par vienu vērtību mazāki ar katru nākamo ciparu. Nekad vēl 

neesmu redzējis tadu telefona numuru. Vai tas, jūsuprāt, kaut ko no
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zīmē? Droši vien ne. Lai gan varbūt, protams, arī ja. Es jums pazi

ņošu, kad to noskaidrošu. J a  nesaņemšu no jums ziņu, piezvanīšu 

vēlreiz pec dažām dienam. Adios.

Paiet nedēļa, pirms viņa noklausās ziņu. J a  Niks būtu piezvanījis 

divdesmit minūtes ātrāk, viņa būtu pacēlusi klausuli, bet Roza nupat 

izgājusi no sava dzīvokļa, tāpēc neko nezina par viņa zvanu. Brīdī, 

kad Niks ieraksta savus vārdus viņas automātiskajā atbildētājā, viņa 

sēž dzeltenā taksometrā triju kvartālu attālumā no Holanda tuneļa 

ieejas, braukdama uz Ņūarkas lidostu, no kurienes pēcpusdienas 

reiss aizvedis viņu uz Čikāgu. Ir trešdiena. Sestdien viņas māsa pre

cas, un, ta ka ceremonija notiks viņas vecāku mājā un Roza ir vecākā 

līgavas māsa, viņa dodas uz turieni agrāk, lai palīdzētu gatavoties. 

Viņa krietnu laiku nav tikusies ar vecākiem, tāpēc izmantos šo apcie

mojumu, lai pavadītu kopā ar viņiem an dažas dienas pec kāzām. 

Viņa plāno atgriezties Ņujorka otrdienas rīta. Vīrietis nupat atzinies 

viņai mīlestībā automātiskajā atbildētājā, un paies vesela nedēļa, 

pirms viņa to uzzinās.

Gitā Ņujorkas malā tajā pašā trešdienas pēcpusdienā Nika sieva 

Eva ari vērsusi domas Rozas Laitmenas virzienā. Niks ir pazudis ap

mēram četrdesmit stundu. Tā kā nav nekādu ziņu no policijas, kas 

attiektos uz negadījumiem vai noziegumiem, kuros iejaukts viņas 

vīra aprakstam atbilstošs cilvēks, ta ka nav vēstuļu, kas pieprasītu 

izpirkuma maksu, un telefona zvanu no iespējamiem nolaupītājiem, 

viņa sak apsvērt iespēju, ka Niks ir aizbēdzis, ka viņš aizgājis pats pēc 

savas gribas.

Līdz šim mirklim viņa nekad nav turējusi Niku aizdomās par 

kādu dēku, bet, kad viņa atceras to, ko viņš teicis par Rozu restorānā 

pirmdienas vakarā, un kad viņa atceras, cik ļoti viņas virs bija šīs sie

vietes pārņemts iedams pat lik tālu, ka skali atzina savu interesi -, 

viņa sāk prātot, vai Niks nevarētu būt aizlaidies kādā laulības
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pārkāpēja piedzīvojumā, ērti iekārtojies rokās kaulainajai meitenei, 

kurai bija izspūruši, blondi mati.

Viņa samekle telefonu grāmatā Rozas numuru un piezvana uz 

dzīvokli. Protams, neviens neatbild, jo  R o za ja u  sēž lidmašīnā. Eva 

atstāj īsu ziņu un noliek klausuli. Tā ka Roza nepiezvana, vakarā Eva 

atkal uzgriež viņas numuru un atstāj vel vienu ziņu. Šis darbības at- 

kārtojas vairākas dienas zvans no rīta un zvans vakarā un, jo 

ilgāk Roza klusē, jo  vairāk Eva satrakojas. Beigu beigās viņa dodas uz 

namu Celsijā, kur dzīvo Roza, uzkāpj pa trim kāpņu posmiem un 

pieklauvē pie viņas dzīvokļa durvīm. Nekas nenotiek. Viņa atkal pie

klauvē, dauzīdama durvis ar dūri un raustīdama tās tā, ka eņģes 

grab, bet tik un tā neviens neatbild. Eva to uztver ka neapšaubāmu 

pierādījumu tam, ka Roza ir kopa ar Niku tas ir neracionāls pieņē

mums, bet tobrīd Eva jau vairs nespēj domāt loģiski, tikai drudžaini 

līme kopa vira prombūtni izskaidrojošu stāstu, kas smeļas spēku viņas 

apziņas drūmākajās dzīlēs, tumšākajās bailēs par viņas laulību un 

sevi pašu. Viņa uz papīra gabaliņa uzšņāpj īsu ziņu un pabāž to zem 

Rozas durvīm. «Man ar jums jāaprunajas par Niku,» tajā teikts. 

«Nekavējoties piezvaniet man. Eva liovena.»

Tobrīd Niks jau  sen ir aizgājis no viesnīcas. Viņš atradis Edu Uz

varu, kurš dzīvo nelielā istabelē pansijas pedejā stāva vienā 110 pil

sētas sliktākajiem rajoniem, nomalē, kas pilna brūkošām, pamestām 

noliktavām un izdegušām ēkām. Tie nedaudzie cilvēki, kuri staigā pa 

ielām, ir melni, šī ir šausmu un pamestības zona, un tā ļoti maz līdzi

nās melnādaino nabadzības teritorijām, kuras Niks redzējis citās 

Amerikas pilsētās.

Viņš ir iegājis nevis pilsētas geto, bet gan elles nostūri, tuksnesīgā 

zeme, kas piemētāta tukšām vīna pudelēm, izlietotām adatām un ap

tīrītu, izrūsējušu automašīnu vrakiem. Pansija ir vienīgā vesela eka 

šajā kvartālā, neapšaubāmi pēdējā atlieka no tā. kāda reiz bija ši ap
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kaime, pirms kādiem astoņdesmit vai simt gadiem. Jebkurā citā iela 

to varētu noturēt par iznīcībai lemtu eku, bet šaja kontekstā tā izska

tās gandrīz aicinoša: trīsstāvu māja ar lūpošu, dzeltenu krasu, nedro

šām kāpnēm un jumtu, un pilnīgi visi no deviņiem lasādes logiem ir 

aiznagloti ar dēļiem.

Niks piedauza pie durvīm, bet neviens neatbild. Viņš piedauza vēl- 

reiz, un pēc brīža viņa priekša stāv veca sieviete zaļa frotē rītakleitā un 

Ieta, sarkanīgā paruka samulsusi, neuzticības pilna, viņa jautā, ko 

viņš vēlas. Edu, Bovens atbild, Edu Uzvaru. Es pirms kādas stundas 

runāju ar viņu pa telefonu. Viņš mani gaida. Sieviete ilgi, ilgi klusē. 

V iņa nolūko Niku no galvas līdz kājām, nedzīvās acis viņu peta tā, it 

ka viņš būtu kada neidentificējama būtne, uzmet skatienu adas port

felim, ko viņš tur roka, un tad atgriežas pie viņa sejas, mēģinot sa

prast, kas baltajam cilvēkam darāms viņas mājās. Niks iebāž roku 

kabata un izvelk Eda vizītkarti, cerēdams viņu pārliecināt, ka šeit 

atrodas patiesa iemesla deļ, bet sieviete ir pusakla, un, kad viņa palie

cas uz priekšu, lai aplūkotu karti, Niks saprot, ka viņa nespēj izšķirt 

vārdus. Viņam taču nav problēmu, vai ne, viņa jautā. Nē, nekādu 

problēmu, Niks atbild. Vismaz es par tādām neko nezinu. Un jūs nav 

no policijas, sieviete noprasa. Esmu ieradies, lai saņemtu kādu pado

mu, Niks viņai paskaidro, un Eds ir vienīgais, kurš var man to sniegt. 

Seko vēl viens ilgs klusums, un beidzot sieviete norāda uz kāpnēm. 

Trīs G , viņa saka, durvis pa kreisi. Tikai noteikti skaļi pieklauvējiet, 

kad tur nonāksiet. Eds šajā laikā parasti guļ, un viņš slikti dzird.

Sieviete zina, ko runā, jo , kad Niks uzkāpj pa tumšajām kāpnēm 

un atrod Eda Uzvaras durvis gaiteņa gala, viņam nākas klauvēt des

mit vai divpadsmit reižu, līdz bijušais taksometra šoferis aicina viņu 

ienākt. Masīvs un apaļš, ar bikšturiem, kas karajas no pleciem, un 

neaizpogātu bikšu priekšu, Nika vienīgais paziņa Kanzassitija scž uz 

gultas un tēmē ieroča stobru tieši viesa sirdi. Sī ir pirmā reize, kad
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kads mērķē uz Bovenu ar ieroci, bet, pirms viņš pagūst pienācīgi krist 

panikā un atkāpjoties iziet no istabas, Uzvara nolaiž stobru un noliek 

to uz naktsgaldiņa.

Tas esi tu, viņš saka. Zibensvirs no Ņujorkas.

Vai gaidi nepatikšanas, Niks jauta, novēloti sajuzdams šausmas 

par iespējamo lodi krūtīs, kaut gan briesmas jau ir garam.

Sie ir bīstami laiki, Eds saka, un bīstama vieta. Cilvēks nekad 

nevar būt pārak piesardzīgs. It īpaši sešdesmit septiņus gadus vecs 

vīrs, kura kājas nav tik žiglas.

Neviens nevar noskriet lodi, Niks piebilst.

Eds atbildot kaut ko noņurd un piedāvā Bovenam apsēsties, ne

gaidīti pieminēdams fragmentu no «Voldenas»*, kad ar žestu norāda 

uz vienīgo krēslu istabā. Того teica, ka viņa māja esot tns krēsli, Eds 

ieminas. Viens vientulībai, otrs draudzībai un trešais sabiedrībai. 

Man ir tikai viens krēsls vientulībai. J a  vēl piemet klat gultu, varbūt 

sanāk divi draudzībai. Bet nekādas sabiedrības šeit nav. Tās man jau 

pietika visam mūžam, kad vadīju savu kleperi.

Bovens uzmanīgi apsēžas uz koka krēsla ar taisnu atzveltni un ap

lūko mazo, tīro istabiņu. Т а viņam atgādina muka celli vai vientuļ

nieka mītni: vienmuļa, spartiska vieta, kurā ir tikai absolūtais dzīvo

šanai nepieciešamais minimums. Vienvietīga gulta, viena kumode, 

elektriskā plītiņa, bara lieluma ledusskapis, galds un grāmatu plaukts 

ar dažiem dučiem grāmatu, to vidu ari astoņas vai desmit vārdnīcas 

un apbružāts «Koljera enciklopēdijas» komplekts divdesmit sējumos. 

Sī istaba ataino pasauli, kura valda atturība, vēršanas uz iekšu un 

disciplīna, un, kad Bovens atkal pievēršas Uzvaram, kurš mierīgi 

vēro viņu, sēdēdams uz gultas, viņš pamana vēl pēdējo sīkumu, kas 

pirms tam paslīdēja garām neievērots. Pie sienām nav attēlu, nav

* Того, Henrijs Deivids. Voldena jeb dzīve meža. R.: Zvaigzne Л ВС , 2004. 280 lpp.
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redzamas ne fotogrāfijās, ne kādi personiski priekšmeti. Vienīgais 

rotājums ir kalendārs, kas pielīmēts pie sienas lieši virs galda,

19 45 . gada, atvērts aprīli.

Esmu nokļuvis nepatīkamā situācijā, Bovens saka, un man likās, 

ka jus man varētu palīdzēt.

Redzēsim, Eds atbild, sniegdamies pec paciņas bezfiltra «Pali 

Mali», kas atrodas uz naktsgaldiņa. Viņš aizdedzina cigareti ar koka 

sērkociņu, ilgi velk dūmus un nekavējoties sak klepot. Gadiem ilgi 

krātas krēpas grab viņa sažuvušajos bronhos, un divdesmit sekundes 

istaba ir pilna ar konvulsīviem skaņu uzplūdiem. Kad lekme beigu

sies, Eds plati uzsmaida Nikam un saka: vienmēr, kad cilvēki man 

vaicā, kapec es smēķēju, es atbildu, ka man patīk klepot.

Es negribēju tevi apgrūtināt, Niks saka. Varbūt šis nav īstais bridis.

Es nejutos apgrūtināts. Gilvēks man iedod divdesmit dolārus dze

ramnauda un pēc divām dienām ierodas, lai paziņotu, ka viņam ir 

problēmas. M ani tas ieintriģē.

M an nepieciešams darbs. Jebkāds darbs. Es esmu labs automehā

niķis, un man ienaca prātā, ka tev varētu būt sakari tajā taksometru 

kompānijā, kurā tu strādāji.

Virs no Ņujorkas ar adas portfeli un laba uzvalkā apgalvo, ka grib 

strādāt par mehāniķi. Viņš iedod taksometra vadītājam pārāk lielu 

dzeramnaudu un pēc tam apgalvo, ka ir tukša. Un tagad tu man 

teiksi, ka nevēlies atbildēt uz jautājumiem. Vai man taisnība vai ne?

Nekādu jautājumu. Es esmu cilvēks, kuram iespēra zibens, vai 

atceries? Es esmu miris, vairs nav nekādas nozīmes tam, kas es biju 

agrāk. Vienīgais, kam ir nozīme, ir tagadne. Un tieši šobrīd man 

jānopelna nedaudz naudas.

Ļaudis, kuri vada to kantori, ir skopuļi un muļķi. Šo ideju izmet 

no prata, ņujorkieti. Tomēr, ja patiešām esi izmisis, varbūt man tev 

atradīsies kāds darbs manā biroja. Tev būs nepieciešama spēcīga
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mugura un spēja iegaumēt skaitļus. J a  tev piemīt šis īpašības, es tevi 

nolīgšu. Par pieklājīgu algu. Varbūt es izskatos pec ubaga, tomēr 

man ir kaudzēm naudas, tik daudz, ka es pat nezinu, ko ar to dant.

Vēsturiskās saglabāšanas birojs. Tavs uzņēmums.

Tas nav uzņēmums. Vairāk kaut kas līdzīgs muzejam, privāts 

arhīvs.

M ana mugura ir spēcīga, un es zinu, ka saskaitīt un atņemt. Par 

kadu darbu tu runa?

Es pārkārtoju sistēmu. Ir laiks, un ir vieta. Tās ir divas vienīgās 

iespējamības. Pašreizējā sistēma ir ģeogrāfiska, telpiska. Tagad es 

gribu visu mainīt un sakārtot hronoloģiskā secībā. T ā  ir labāk, un 

man žēl, ka par to neiedomājos agrāk. Tur būs jācilā smagas nastas, 

un mans ķermenis viens pats to izdarīt nespēs. M an nepieciešams 

palīgs.

Un, ja  es teiktu, ka labprāt veļos būt šis palīgs, kad man Initu jāsāk 

strādāt?

Tūlīt pat, ja  vēlies. Dod tikai man iespēju aizpogāt bikses, un es 

tevi turp aizvedīšu. Tad varēsi izlemt, vai tevi tas interesē vai ne.

Es a t r ā u o s  n o  r a k s t ī š a n a s ,  lai kaut ko ieēstu (dažus cepumus un sardī

nes no kārbas), un noskaloju uzkodu ar divām glāzēm ūdens. Bija jau 

gandrīz pieci, un, kaut gan Greisa bija teikusi, ka bus mājās sešos vai 

pusseptiņos, es gribēju paspēt vel nedaudz pastrādāt ar zilo piezīmju 

grāmatu pirms viņas atgriešanās, turpināt rakstīt līdz pēdējam iespē

jamam brīdim. Iedams atpakaļ 11/ savu kabinetu gaiteņa tālākajā 

galā, es iegāju vannas istaba, lai ātri pačuratu un apslacītu seju ar 

ūdeni juzdamies enerģijas pilns, gatavs atkal mesties iekša stāstā. 

Tomēr, tiklīdz izgāju no vannas istabas, atvērās dzīvokļa parādes 

durvīs, un iekšā ienāca Greisa, izskatīdamās bāla un pārgurusi.
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Viņas māsīcai Lilijai vajadzēja pavadīt viņu uz Bruklinu (lai paēstu 

vakariņas kopa ar mums un nakti pārgulētu uz izvelkamas sofas dzī

vojama istabā, bet pēc tam agri no rīta dotos uz Ņūheivenu, kur viņa 

Je ilā  macijas otrajā arhitektūras kursā), bet Greisa bija viena, un, 

pirms paguvu viņai pajautāt, kas noticis, viņa man vārgi uzsmaidīja, 

skriešus devās uz priekšu pa gaiteni manā virzienā, spēji nogriezās pa 

kreisi un iemetās vannas istabā. Mirkli, kad viņa tur nokļuva, viņa 

nokrita uz ceļiem un izvēmās tualete.

K ad straume bija apsīkusi, es palīdzēju viņai piecelties kājās un 

aizvedu līdz guļamistabai. Viņa izskatījās drausmīgi bāla, un, labo 

roku aplicis viņai ap plecu un kreiso ap vidukli, es jutu, ka viss 

viņas augums dreb it ka tam cauri šautos sīkas elektrības šautras. 

Varbūt vainīgs vakar apēstais ķīniešu ēdiens, viņa sacīja, bet es nepie

kritu, jo  biju edis visu to pašu, ko viņa, un ar manu vēderu viss bija 

kārtībā. Tu droši vien esi kaut ko noķērusi, es teicu. J ā ,  Grcisa atbil

dēja, tev droši vien taisnība, tas noteikti ir kāds vīruss izmanto

dama to mazo, dīvaino vārdu, pie ka mēs visi ķeramies, lai aprakstītu 

neredzamas infekcijas, kas virmo pa pilsētu un ielaužas cilvēku asins

ritē, iekšējos orgānos. Bet es nekad neslimoju, Greisa piebilda, kaut 

arī nepretodamās ļāva man novilkt viņai drēbes un noguldīt viņu 

gulta. Es pieskaros viņas pierei, kas nešķita ne karsta, ne auksta, un 

tad es izvilku no naktsgaldiņa atvilktnes termometru un iebāzu to 

viņai mutē. Izrādījās, ka viņas temperatūra ir normāla. Tas sniedz 

cerību, es teicu. J a  labi izgulēsies, no nta droši vien jutīsies labak. Un 

Greisa uz to atbildēja: man obligāti jājutas labāk. Rit darbā ir svarīga 

tikšanās, un es nedrīkstu to palaist garām.

Es pagatavoju viņai tasi vājas tējas un šķēli sausas, grauzdētas 

maizes, un visu nakamo stundu es sēdēju viņai blakus uz gultas 

malas, runādams par viņas māsīcu Liliju, kura iesēdinājusi Greisu 

taksometrā, kad pirmais nelabuma vilnis spiedis viņu skriet uz
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Metropolitēna muzeja sieviešu tualeti. Iedzērusi dažus malkus tejas, 

Greisa paziņoja, ka nelabums atkāpjas un pec piecpadsmit minū

tēm atkal viņu pārņēma, tāpēc viņai atkal bija skriešus jāmetas uz 

tualeti otrā gaiteņa puse. Pēc šis lēkmes viņa saka nomierināties, 

tomēr pagāja vēl trīsdesmit vai četrdesmit minūtes, pirms viņa bija 

pietiekami atslābinājusies, lai varētu aizmigt. Līdz tam mēs nedaudz 

parunājām, tad kādu laiku neteicām neko, tad atkal runājām, un 

visas šis minūtes, pirms viņa beidzot ieslīga miegā, es glāstīju viņas 

galvu ar atvērtu plaukstu. Ir jauki tēlot medmāsu, es viņai teicu, kaut 

vai tikai dažas stundas, l'ik ilgi viss bijis otrādi, un es jau esmu aiz

mirsis, ka mājā var būt ari kāds cits slimnieks, izņemot mani.

Tu nesaproti, (»reisa iebilda. — Es tieku sodīta par vakar

vakaru.

Sodīta? Par ko tu runā?

Es tev uzšņācu taksometrā. Es uzvedos riebīgi.

Nē, ta nebija. Un, pat ja  būtu, šaubos, vai Dievs atriebjas cilvē

kiem, uzsūtot tiem vēdera gripu.

Greisa aizvēra acis un pasmaidīja. Tu mani vienmēr esi mīlējis, 

vai ne, Sidnij?

Kopš paša pirmā mirkļa, kad tevi ieraudzīju.

Vai tu zini, kāpēc es ar tevi apprecējos?

Nē. Nekad neesmu juties tik drosmīgs, lai pajautātu.

Tāpēc, ka zināju tu mani nekad nepievilsi.

Tu derēji uz beigtu zirgu, Greisa. Es tevi pieviļu jau gandrīz 

gadu. Vispirms liku tev piedzīvot īstu elli, kad saslimu, un pec tam 

iegremdēju mus parādos ar deviņiem simtiem neapmaksātu ārstēša

nas rēķinu. J a  nebutu tava darba, mums vairs nebūtu jumta virs gal

vas. Tu mani nes uz saviem pleciem, Tebetsas jaunkundze. Es esmu 

uzturams vīrietis.

Es nerunāju par naudu.
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Es zinu. Bet tu tik un tā esi noslēgusi neizdevīgu darījumu.

Es esmu ta, kura ir tev parādā, Sid. Vairak, nekā tu spēj iedo

māties... Vairāk, neka jebkad zināsi. J a  vien tu neesi mani vīlies, es 

spēju pārdzīvot itin visu.

Es nesaprotu.

Tev nekas nav jāsaprot. Tikai turpini mani mīlēt, un viss no

kārtosies pats 110 sevis.

T ā  bija otra mulsinošā saruna starp mums abiem pedejo astoņpa

dsmit stundu laika. Greisa atkal deva mājienu uz kaut ko, ko atteicās 

atklāti nosaukt, kaut kādām iekšējām ciešanam, kas šķietami moka 

viņas sirdsapziņu, un man tas lika justies bezspecigam, muļķīgi plātīt 

rokas un censties izprātot, kas te notiek. Un tomēr -  cik maiga viņa 

tovakar bija, ar kādu prieku pieņēma manus nelielos uzmanības pie

rādījumus, cik loti priecājās par to, ka es sēžu uz gultas viņai blakus! 

Pēc visa tā, ko mes kopīgi pārdzīvojām taja iepriekšējā gadā, pēc tā, 

cik nosvērta un nesatricināma viņa bija manas ilgas slimošanas laikā, 

šķita neiespējami, ka viņa jebkad varētu izdarīt kaut ko tadu, kas 

man liktu viņā vilties. Un, pat ja  ta notiktu, es biju pietiekami dumjš 

un uzticīgs, lai mani tas neuztrauktu. Es vēlējos visu turpmāko mužu 

pavadīt, precēts ar viņu, un, ja  Greisai kadā brīdi paslīdējusi kaja vai 

viņa izdarījusi ko tādu, ar ko nelepojas, kāda gan tam galu galā 

nozīme? Mans pienākums nebija viņu tiesāt. Es biju viņas vīrs, nevis 

tikumības policijas leitnants, un es biju gatavs stāvēt viņai blakus, lai 

kas notiktu. Tikai turpini mani mīlēt. Tie bija vienkārši izpildāmi 

norādījumi, un, ja  vien viņa negrasījās tos kāda nākotnes brīdī atcelt, 

es grasījos pakļauties viņas velniem līdz pat pašam galam.

Viņa aizmiga nedaudz pirms pusseptiņiem. Uz pirkstgaliem izgā

jis no istabas un iedams uz virtuves pusi, lai ielietu vēl vienu glāzi 

ūdens, es sapratu, ka priecājos par to, ka Lilija atcēlusi plānoto nakts 

pavadīšanu pie rnuins un ar pirmo vilcienu aizbraukusi atpakaļ uz
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Ņuheivenu. Nebija ta, ka man nepatiktu Greisas jaunākā māsīca 

patiesībā man viņa ļoti patika, un es ar prieku klausījos v i ņ a s  Virdžī- 

nijas štata izrunā, kas bija daudz izteiktāka nekā Greisai bet saru

nāties ar viņu visu vakaru, kamēr Greisa gulētu musu istaba, būtu 

pāri maniem spēkiem. Es nebiju domājis, ka varēšu atkal strādāt, kad 

viņas būs atgriezušās no Manhetenas, bet tagad, kad vakariņas bija 

atceltas, nekas mani nekavēja atkal ķerties pie zilās piezīmju grā

matas. Vel bija agrs; Greisa bija apsegta un saldi gulēja; un pēc 

miniatūrā sardīņu un cepumu mielasta mans bads bija remdēts. T ā

pēc es atkal devos uz priekšu pa gaiteni, ieņēmu savu vietu pie galda 

un jau otro reizi todien atvēru piezīmju gramatu. Ne reizi nepiecel

damies no krēsla, es uzcītīgi strādāju līdz pat pusčetriem nta.

P a i j ā j i s  l a i k s .  Nākamajā pirmdienā, septiņas dienas pēc Rovena no

zušanas, viņa sieva saņem pēdējo rēķinu , par anulēto «American 

Express» karti. Lasīdama operāciju sarakstu, viņa nonāk pie pēdēja 

ieraksta lapas apakša «Delta Airlines» lidojumam uz Kanzassitiju 

iepriekšējā pirmdiena un piepeši saprot, ka Niks ir dzīvs, ka viņš 

noteikti ir dzīvs. Bet kāpēc gan Kanzassitija? Viņa pūlas saprast, kā

pēc viņas vīrs aizlidojis uz vietu, kur viņam nav nekādu sakaru (ne 

radinieku, ne rakstnieku, ar kuriem viņš strādā, ne senu draugu), bet 

nespej iedomāties nevienu iespejamu motīvu. Viņa tikmēr sāk an ap

šaubīt savu hipotēzi par Rozu Laitmenu. Meitene dzīvo Ņujorkā, un, 

ja  Niks patiešām aizbēdzis kopa ar viņu, kāpēc lai viņš savu mīļāko 

vestu uz Rietumvidienes štatu? J a  vien Roza Laitmena nav dzimusi 

Kanzassitija, protams, bet tas Evai šķiet aiz matiem pievilkts izskaid

rojums, tālākais šāviens tumsa.

Viņai vairs nav nekādu teoriju, nekādu uzminētu pavedienu, uz 

kuriem paļauties, un dusmas, kas viņā visu šo nedēļu lēnām augušas,
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pakāpeniski norimst, līdz izzūd pavisam. No tukšuma un apjukuma, 

kas tām seko, iznirst jaunas jūtas, kas aizpilda viņas prātu: cerība, vis

maz kaut kas līdzīgs cerībai. Niks ir dzīvs, un, ņemot vērā, ka kredīt

kartes ieraksts uzrāda tikai vienas biļetes pirkšanu, pastāv liela 

iespeja, ka viņš ir viens. Eva piezvana uz Kanzassitijas policijas de

partamentu un lūdz savienojumu ar Pazudušo cilvēku meklēšanas 

biroju, bet seržants, kurš pacēlis klausuli, nemaz nav noskaņots izpa

līdzīgi. Vīri pazūd katru dienu, viņš saka, un, ja vien jūsu rīcība nav 

pierādījumu par noziegumu, policija jums nekā nevar palīdzēt. G an

drīz krizdama izmisumā, beidzot ļaudama izpausties spriedzei un sā

pēm, kas viņa augušas šo dažu pagājušo dienu laika, Eva seržantam 

paziņo, ka viņš ir bezsirdīgs kuņas bērns, un noliek klausuli. Viņa no

lemj, ka aizlidos uz Kanzassitiju un pati saks meklēt Niku. Viņa ir pā

rāk satraukta, lai spētu vēl ilgāk nosēdēt mierā, un nolemj doties 

prom jau tajā pašā vakarā.

Viņa piezvana uz darba automātisko atbildētāju, sniedz savai sek

retārei izsmeļošus norādījumus par visu, kas jāpadara nakamaja ne

dēļa, un paskaidro, ka viņai jānokārto steidzamas ģimenes lietas. 

V iņa uz laiku izbrauks ārpus pilsētas, viņa saka, bet sazināsies ar sek

retāri pa telefonu. Līdz pat šim brīdim viņa vēl nevienam nav pastās

tījusi par Nika pazušanu, izņemot Ņujorkas policiju, kas nespeja 

viņai palīdzēt. Bet viņa maldinājusi draugus un darbabiedrus, pat 

atteikdamas no domas ieminēties par to saviem vecākiem, un, kad 

otrdien saka zvanīt cilvēki no Nika biroja, gribēdami noskaidrot, kur 

viņš ir, Eva tos atvairīja, sacīdama, ka viņš saslimis ar zarnu vīrusu 

un guļ izstiepies gulta. Nākamajā pirmdienā, kad viņš jau būtu pil

nīgi izveseļojies un atgriezies darbā, Eva teica, ka Niks jūtoties daudz 

labāk, bet nedēļas nogalē viņa matc smagi nokritusi un tikusi aizvesta 

uz slimnīcu, tāpēc viņš aizlidojis uz Bostonu, lai būtu viņai līdzās. Šie 

meli ir sava veida pašaizsardzība, ko veicinājis kauns, pazemojuma
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sajūta un bailes. Kas gan viņa par sievu, ja  pat nespēj pateikt cilvē

kiem, kur atrodas viņas vīrs? Patiesība bija neskaidrību kopums, un 

doma, ka varētu kādam pastāstīt to, ka Niks viņu pametis, nav pat 

ienākusi viņai prātā.

Apbruņojusies ar vairākiem neseniem Nika uzņēmumiem, viņa 

sakravā nelielu ceļasomu un dodas uz Lagvardijas lidostu, iepriekš 

piezvanījusi un rezervejusi vietu lidmašīnā, kas paceļas gaisa pusdes- 

mitos. Pēc vairākām stundām ieradusies Kanzassidjā, viņa sameklē 

taksometru un ludz vadītājam ieteikt viņai kādu viesnīcu, gandrīz 

vārdu pa vārdam atkartodama to pašu jautājumu, ko pagājušajā 

pirmdienā viņas virs uzdeva Edam Uzvaram. Vienīgā atšķirība ir 

tada, ka viņa lieto vārdu «labu», nevis «labako», bet, par spīti šai 

niansei, vadītāja atbilde ir identiska. Viņš aizved Evu uz «Hyatt», un, 

nenojauzdama, ka seko sava vira pēdās, Eva pieiet pie reģistrācijas 

letes, kur lūdz vienvietīgu istabu. Viņa nav šķērdētāja un neizsviež 

naudu par dārgiem luksusa apartamentiem, tomēr viņas istaba atro

das desmitajā stava, gandri/, blakus tai, kur dzīvoja Niks pirmās divas 

naktis pec ierašanās šaja pilsēta. Evas istaba gan atrodas grāda simt

daļu vairāk uz dienvidiem nekā viņējā, bet viņai paveras tāds pats 

skats uz pilsētu ka vīram: tie paši namu plašumi, tas pats ielu tikls un 

tas pašas debesis ar tajās pakal tiem mākoņiem, kuras viņš aprakstīja 

Rozai Eaitmenai, stāvēdams pie loga un runādams ar viņas telefona 

automātisko atbildētāju, pirms nolēma nemaksat rēķinu un aizgāja 

no viesnīcas uz visiem laikiem.

Eva svešajā gulta guļ slikti, viņas rīkle ir izkaltusi, viņa trīs vai čet

ras reizes nakts laikā mostas, lai aizietu uz tualeti, lai izdzertu vēl 

glāzi ūdens, lai stingi lūkotos uz koši sarkanajiem digitālā modinātāj

pulksteņa cipariem un klausītos, ka dūc ventilatori griestu lūkās. Pie

cos viņa iesnaužas, nogul aptuveni trīs stundas nepamozdamās un 

tad pasūta brokastis numurā. Piecpadsmit minūtes pēc deviņiem
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viņa jau ir nomazgājusies dušā, apģērbusies 1111 iestiprinājusies ar tasi 

melnas kafijas, un viņa ar liftu nobrauc lejā uz pirmo stāvu, lai saktu 

meklējumus. Visas Evas cerības balstās uz fotogrāfijām, ko viņa nesa 

soma. Viņa staigās pa pilsētu un rādīs Nika attēlu visiem, kam vien 

spēs, sākot ar viesnīcām un restorāniem, tad apstaigājot veikalus un 

pārtikas tirgus, taksometru kompānijas, biroju ēkas un Dievs vien 

zina, ko vel, lūgdamās, kaut kāds viņu pazītu un varētu dot kādu no

radi. J a  pirmajā dienā nekas neparādīsies, viņa pasutis kopijas no 

viena uzņēmuma un izlīmēs tas pa visu pilsētu -  uz sienām, laternu 

stabiem un taksofonu būdiņām un publicēs fotogrāfiju «Kanzassiti- 

jas zvaigznē», ka arī visas citās avīzēs, kas tiek izdotas šajā apvidu. 

Stāvēdama lifta un braukdama lejā uz vestibilu, viņa iedomājas tek

stu, kas būs pievienots reklāmlapiņai. p a z u d i s . Vai ari: v a i  k s a t  r e 

d z ē j u š i  šo  CILVĒKU? Tam sekos Nika vārds, vecums, garums, svars 

un matu krasa. Tad telefona numurs un atlīdzības piedāvājums. Kad 

lifta durvis atveras, viņa vēl mēģina izdomāt, kādu summu solīt. 

Tūkstoti dolāru? Piecus tukstošus? Desmit? J a  šis plāns nenesīs aug

ļus, viņa sev saka, viņa ķersies pie nākamā soļa un noalgos privāt

detektīvu. Ne jau kuru katru bijušo policistu ar izmeklētāja atļauju, 

bet gan ekspertu, vīru, kurš katru dienu nodarbojas ar to, ka medi 

pazudušos, būtnes, kas izgaisušas no šīs pasaules.

Trīs minūtes pēc tam, kad Eva iegājusi vestibilā, notiek kaut kas 

brīnumains. V iņa parāda Nika fotogrāfiju reģistratorei, un jaunā sie

viete ar gaišajiem matiem un mirdzoši baltajiem zobiem to pazīst. 

Seko ierakstu pārmeklēšanu, un, pat ņemot vērā astoņdesmit otra 

gada datoru gliemeža cienīgo ātrumu, nepaiet ilgs laiks, līdz tiek no

skaidrots, ka Niks Bovens bijis piereģistrējies, pavadījis šeit divas 

naktis un nozudis, nepapūlējies izrakstīties. Administrācijai bija 

zināma kredītkarte, bet, pārbaudot numuru «American Express» sis

tēma, izrādījās, ka šī karte ir nederīga. Eva ludz tikšanos ar vadītāju,
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lai varētu apmaksāt Nika rēķinu, un, kad viņa sež kabinetā, snieg

dama viņam savu nupat apstiprināto kredītkarti, lai segtu iztrūkstošo 

summu, viņa sak raudāt, pirmo reizi kopš vira nozušanas patiesi sa

brukdama. Loidu Sārkija kungu šis sievišķo bēdu izvirdums samul

sina, bet viņš ir pieredzējis apkalpojošā personāla darbinieks, tapec 

gluma un eļļaina balsi piedāvā Bovenas kundzei visu palīdzību, kadu 

sniegt ir viņa spēkos. Pēc dažām minūtēm Eva atkal atrodas des- 

mitajā stāvā un runa ar apkopēju meksikānieti, kuras pārziņā ir 

1046. istabas tīrīšana. Sieviete ziņo, ka visu laiku, ko Niks šeit pava

dījis, uz viņa istabas durvju roktura karājusies zīmīte «Lūdzu netrau- 

cēt!», tāpēc viņa istabas iemītnieku nav redzējusi. Desmit minūtes 

pec tam Eva atrodas lejā, virtuvē, un runa ar Leroju Vašingtonu, 

numuru apkalpojošo viesmīli, kurš pasniedzis Nikam dažas maltītes. 

Viņš pazīst fotogrāfija Evas viru 1111 piebilst, ka Bovena kungs devis 

dāsnas dzeramnaudas, lai gan runājis maz 1111 šķitis «iegrimis pārdo

mās» par kaut ko. Eva jautā, vai \ ik s  bijis viens vai an kopa ar sie

vieti. Viens pats, Vašingtons apliecina. J a  vien kāda dama neslēpās 

vannas istabā vai skapī, viņš piebilst, bet ēdiens vienmēr bija tikai 

vienai personai, un, cik viņš varējis spriest, otrajā gultas pusē neviens 

neesot gulējis.

Tagad, kad viņa ir samaksajusi viesnīcas rēķinu un gandrīz droši 

pārliecinājusies, ka Niks nav aizbēdzis kopa ar cilu sievieti, Eva atkal 

sāk justies kā sieva, pilntiesīga sieva, kas cīnās, lai atrastu savu viru un 

glābtu savu laulību. No intervijām, kurām viņa pakļauj citus «Hyatt 

Regency» darbiniekus, vairs nav iespējams iegūt vel kadu informā

ciju. Viņa nespēj iedomāties, uz kurieni Niks devies, kad pametis 

viesnīcu, tomēr jūtas labāk, it ka ziņu, ka viņš bijis šeit, tajā paša 

vietā, kur tagad ir viņa, varētu uztvert ka zīmi, ka viņš ir tepat tuvu

ma kaut ari tā ir tikai ne pārāk rosinoša iespējamība, sakritība 

telpā, kas neko nenozīmē.



Tomēr, kad viņa iziet uz ielas, situācijās bezcerība atkal ietriecas 

viņai sirdi. J o  nekur nav pazudis fakts, ka Niks aizbraucis, nepasakot 

nevienu vārdu pametis viņu, pametis savu darbu, atstajis aiz mugu

ras visu Ņujorku un vienīgais izskaidrojums, ko viņa šobrīd spēj 

iedomāties, ir tāds, ka viņš lust, ka viņš atrodas kāda mežonīga nervu 

sabrukuma ķetnās. Vai dzīve kopā ar Evu likusi viņam justies tik 

slikti? Vai viņa ir tā, kura piespiedusi viru spert tik drastisku soli, kura 

pietuvojusi viņu izmisuma bezdibeņa malai? J ā ,  viņa sev saka, droši 

vien. Un viss ir vēl (aunāk viņam nav naudas. Nožēlojama, gandrīz 

sapratu zaudējusi dvēsele, kas maldās pa nepazīstamu pilsētu bez 

graša kabata. Un ari ta ir viņas vaina, viņa sev saka, visa šis draus

mīgā nelaime ir viņas vaina.

Tajā pašā rītā, kamēr Eva sak savu veltīgo meklēšanas gājienu, 

ieiedama un iznākdama 110 Kanzassitijas centra restorāniem un vei

kaliem, Roza Laitmena lido mājās, uz Ņujorku. Vienos viņa atslēdz 

sava Celsijas dzīvokļa durvis, un pirmais, ko viņa redz, ir Evas zīmīte, 

kas gul uz sliekšņa. Pārsteigta nesagatavojusies, vēstules steidzamā 

toņa samulsināta, viņa nomet somu, nepūlēdamās to izkravāt, un 

nekavējoties piezvana uz pirmo no abiem numuriem, kas norādīti 

zīmītes apakša. Barova ielas dzīvoklī neviens neatbild, bet viņa atstaj 

ziņu automātiskajā atbildētājā, paskaidrodama, ka bijusi izbraukusi 

un tagad būs sasniedzama, zvanot uz mājas telefona numuru. Pēc 

tam vīņa piezvana uz Evas biroju. Sekretāre viņai pavēsta, ka Bove- 

nas kundze devusies darījumu braucienā, bet viņa solījusi zvanīt vē

lāk pecpusdiena, un, kad tas notiks, ziņa tiks viņai nodota. Roza ir 

neizpratnes pārņemta. V iņa Niku Bovenu satikusi tikai vienu reizi un 

neko par viņu nezina. Saruna viņa kabinetā, pēc Rozas domām, no

risinājās ļoti labi, un, kaut gan viņa sajuta, ka Nikam viņa patīk (viņa 

to redzeja vīrieša acis, nojauta pēc tā, kā viņš nenovērsdamies ska

tījās uz Rozu), viņš izturējās nosvērti un kā īsts džentlmenis, pat
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nedaudz atturīgi. Cilvēks, kurš ir vairāk apmaldījies nekā agresīvs, 

viņa atceras, un viņam apkārt vējoja acīmredzama skumju vēsma. 

Precējies, viņa tagad saprot, tātad nepieejams, izslēgts no apsveramo 

vīriešu loka. Tomēr kaut kada veida aizkustinošs, laipns vīrietis ar 

labsirdīgiem instinktiem.

Viņa izkravā somu 1111 pārlūko saņemto pastu, pirms noklausas 

ziņas automātiskajā atbildētājā. Tobrīd ir jau gandrīz divi, un pirmā, 

kas atskan, ir Bovena balss, kas pauž mīlestību pret viņu un lūdz 

Rozu pievienoties viņam Kanzassitijā. Roza apstulbusi stāv pilnīgi 

nekustīgi un pārsteigtā mulsumā klausās. Viņu tā satricina Nika teik

tais, ka viņa ir spiesta attīt lenti līdz ziņas beigām vel divas reizes, līdz 

jūtas droši pārliecināta par to, ka pareizi pierakstījusi Eda Uzvaras 

numuru par spīti skaitļu virknei, kas pakāpeniski samazinās un 

tādējādi ir gandrīz neaizmirstama. V iņa jūt kārdinājumu apturēt 

atbildētāju 1111 nekavējoties piezvanīt uz Kanzassitiju, bet pec tam no

lemj noklausīties ari pārējos četrpadsmit ziņojumus, lai noskaidrotu, 

vai Niks nav piezvanījis vēlreiz. Viņš ir piezvanījis. Piektdienā un pēc 

tam vēl svētdienā. Ceru, ka tevi nenobiedēja tas, ko es toreiz tei

cu, tā sākas otrā ziņa, bet katrs vārds nāca no sirds. Es nespēju 

tikt no tevis vaļā. Tu visu laiku esi manās domas, un tu gan laikam 

centies man pavēstīt, ka tevi tas neinteresē ko gan citu varētu nozī

mēt tava klusēšana bet es tomēr priecātos, ja tu man piezvanītu. 

Varēsim kaut vai parunāt par tavas vecmāmiņas gramatu, ja neko 

citu. Izmanto Eda numuru, to, kuru es tev toreiz nosaucu: 8 16-765- 

4 3 2 1 .  Starp citu, šie cipari nav izvēlēti nejauši. Eds tos speciāli lūdza. 

Viņš apgalvo, ka tā esot metafora tikai nezinu, kāda. Manuprāt, 

viņš grib, lai es pats to izdomāju. Pēdējā ziņa ir īsākā no visām 

trim, un tobrīd Niks jau ir gandrīz padevies. Tas esmu es, -  viņš 

saka, - mēģinu pedejo reizi. Ludzu, piezvani, pat ja gribi tikai man 

pateikt, ka nevēlies runāt.
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Rozā uzgriež Eda Uzvaras numuru, bet neviens nepaceļ klausuli, 

un, ļāvusi signālam atskanēt vairāk neka duci reižu, viņa nospriež, ka 

ta ir veca ierīce, kam nav pievienots automātiskais atbildētājs. Nevel

tīdama nevienu bridi pārdomām par to, ko viņa jūt (viņa nezina, ko 

jūt), Roza noliek klausuli un ir pārliecinātā, ka viņai ir morāls pienā

kums sazināties ar Bovenu un tas jāizdara tik drīz, cik vien iespē

jams. Viņa apdomā iespēju sūtīt telegrammu, bet, kad piezvana uz 

Kanzassitijas centrāli un ludz Eda adresi, operatore paziņo, ka nu

murs nav reģistrēts, un tas nozīmē, ka viņai nav ļauts izpaust šo infor

māciju. Pēc tam Roza atkal zvana uz Evas biroju, cerēdama, ka Nika 

sieva tagad jau  būs sazinājusies ar savu sekretāri, bet tā viņai pavēsta, 

ka ziņu nav. Eva ir tā iegrimusi savā Kanzassitijas drāmā, ka vairākas 

dienas piemirsis zvanīt uz biroju, un brīdī, kad viņa beidzot sazi

nāsies ar savu sekretāri, Roza jau pati būs prom, ceļa uz Kanzassitiju 

ar starppilsētu autobusu. Kāpēc viņa dodas ceļā? Tāpēc, ka šo vai- 

raku dienu laika viņa zvanījusi Edam Uzvaram gandrīz simt reižu, 

un neviens nav pacclis klausuli. Tāpēc, ka laika, kad Niks vairs nav ar 

viņu sazinājies, viņa sevi pierunājusi noticēt, ka viņam ir nepatikša

nas varbūt pat nopietnas, dzīvību apdraudošas nepatikšanas. T ā 

pēc, ka viņa ir jauna un dēkaina, un pašlaik viņai nav darba (viņa ir 

arštata ilustratore un šobrīd atrodas starp diviem projektiem) un var

būt to var tikai minēt tāpēc, ka viņai patīk doma par vīrieti, kuru 

viņa tik tikko pazīst un kurš atklāti atzinies, ka nespēj par viņu nedo

māt, ka viņa likusi vīrietim viņā iemīlēties no pirmā acu uzmetiena.

A t g r i e ž o t i e s  i e p r i e k š ē j ā  t r e š d i e n ā ,  pēcpusdienā, kad Bovens uzkāpa 

pa Eda pansijas kāpnēm un saņēma piedāvājumu strādāt par izpa

līgu Vēsturiskās saglabāšanas birojā, es atsāku savu musdienu Flit- 

krafta hroniku...
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Eds aizpogā bikses, nospiež līdz pusei izsmēķēto cigareti un ved 

Niķu lejup pa kāpnēm. Viņi iziet laukā, agrīna pavasara pēcpusdie

nas vēsajā gaisā, un turpina iet kādus deviņus vai desmit kvartālus, 

pagriezdamies pa kreisi, pa labi, lēnam virzīdamies pa noplukušu 

ieliņu tiklu, līdz nonāk pie pamesta aploka netālu no upes, udeņu ro

bežas, kas atdala pilsētas Misūri pusi no Kanzasas daļas. Viņi tur

pina iet, līdz ūdens atrodas viņiem tieši priekša, kad vairs nav manā

mas ēkas un priekšā nav neka, tikai kadi seši vilciena sliežu ceļi, kas 

visi ir paralēli cits citam un šķietami vairs netiek izmantoti, spriežot 

pēc sliežu oksidētā izskata un grēdām salauztu un skabargainu gul

šņu, kas izmētāti pa apkārtējo granti un dubļiem. Kad abi viri pār

kāpj pāri pirmajam sliedēm, 110 upes puš spēcīgs vējš, un Niks nespēj 

nedomāt par vēju, kas pirmdienas vakarā pūla Ņujorkas ielas, tieši 

pirms tam, kad no ēkas nokrita briesmoņa galva un gandrīz viņu no- 

galinaja. Eds smagi sēc pēc garās, nogurdinošās pastaigas, piepeši 

apstājas, kad viņi šķērso trešās sliedes, un norada uz zemi. Grantī no

slēpts laika gaitā noplucis, nekrāsots koka četrstūris, kaut kāda lūka, 

un tā tik nemanāmi saplūst ar apkārtni, ka Niks apšauba, vai viens 

pats to pamanītu. Lūdzu, esi tik laipns, pacel to mantu nost un noliec 

mala, Eds viņam lūdz. Es pats to izdarītu, bet pedeja laikā esmu kļu

vis tik tukls, ka diez vai spētu pieliekties neapgāžoties.

Niks izpilda sava jauna priekšnieka lūgumu, un drīz vien abi kāpj 

lejup pa dzelzs trepem, kas piestiprinātas pie cementa sienas. Apmē

ram divpadsmit pēdu zem zemes viņi sasniedz trepju galu. Gaisma, 

kas iespīd pa atvērto lūku virs galvas, Niks redz, ka viņi atrodas šaurā 

ejā, kas ved pie kailas dēļu sienas. Nav redzams ne kliņķis, ne roktu

ris, bet labaja pusē apmēram krūšu augstumā ir piekaramā sledzene. 

Eds no kabatas izņem atslēgu un iebāž to caurumā sledzenes apakšā. 

Tiklīdz atsperes mehānisms ir atlaists vaļa un slēdzene atrodas viņam 

rokā, viņš ar īkšķi pabīda bultu un atbrīvoto skavas galu atkal iever



aizbīdņa caurumā. Niks nodomā, ka tas ir veikls un bieži praktizēts 

žests, noteikti izstrādājies pēc neskaitāmiem ceļojumiem gadu gaitā 

uz šo drēgno pazemes slēptuvi. Eds nedaudz pagrūž durvis, un, kad 

tās atsprāgst vaļā, Niks iemet skatienu tumsā, kas viņam paveras, 

neko nespēdams saskatīt. Eds viegli pabīda viņu malā, pārkāpj pari 

slieksnim, un pēc mirkļa Niks dzird gaismas slēdža klikšķi, tad vēl 

vienu, tad trešo un varbūt pat ceturto. Satriecoša zibšņu un zumošu 

svārstību secībā cita pcc citas iedegas vairākas rindas fluorescējošo 

lampu viņiem virs galvas, 1111 Niks atklāj, ka lūkojas uz plašu nolik

tavu, telpu bez logiem, kas ir apmēram piecdesmit reiz trīsdesmit 

pēdu liela. To visu precīzās rindās, kas sedz grīdu, aizpilda pelēki 

metāla grāmatu plaukti, katrs 110 tiem sniedzas līdz pat griestiem, kas 

ir deviņas vai desmit pēdas augsti. Bovenam rodas iespaids, ka viņš 

iegājis kādas slepenas bibliotēkas krātuvē, kur noslēptas aizliegtas 

gramatas, kuras lasīt uzticēts tikai tiem, kas iesvētīti to noslēpumos.

Vēsturiskās saglabāšanas birojs, Eds saka, pavēcinādams roku. 

Skaties. Neko neaizliec, bet skaties, cik ilgj vien vēlies.

Situācija ir tik savāda, tik tāla no visa, ko Niks bija iztēlojies, ka 

viņš pat nespēj iedomāties, kas viņu sagaida. Viņš noiet gar pirmo 

eju un atklaj, ka plaukti ir piekrauti ar telefonu grāmatām. Simtiem 

telefonu grāmatu, tūkstošiem telefonu grāmatu, sakārtotas alfabē

tiska secībā pēc pilsētām un izliktas hronoloģiskā kārtībā. Viņš 

nokļuvis rinda, kas satur Baltimoru un Bostonu. Pārbaudīdams datu

mus uz katalogu muguriņām, viņš uzzina, ka senaka Baltimoras grā

mata ir 110 1927. gada. Pēc tam ir vairāki tukšumi, bet, sakot ar

1946. gadu, kolekcija ir pilnīga līdz pat tagadējam 1982. gadam. 

Pirmā Bostonas grāmata ir pat vecāka -  19 19 . gada, bet atkal ir vai- 

raki trūkstoši sējumu līdz 1946. gadam, pēc kura ir pieejami visi pā

rējie. Spriežot pec šis trūcīgās informācijas, Niks pieņem, ka Eds sācis 

vākt savu kolekciju 1946. gadā, pēc Otrā pasaules kara beigām, kas
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sagadīšanās dcļ ir ari gads, kad dzimis Bovens. Trīsdesmit seši gadi 

veltīti plašai un šķietami bezjēdzīgai nodarbei, kas precīzi saskan ar 

viņa paša dzīves gājumu.

Atlanta, Bufalo, Čikāga, Detroita, Filadelfija, Hjustona, Kanzas- 

sitija, Losandželosa, Maiami, Mineapolisa, pieci Ņujorkas rajoni, 

Senduisa, Sanfrancisko, Sietla, Sinsinati šeit atrodamas visas Ame

rikas metropoles, ka ari dučiem mazāku pilsētu, Alabamas lauku ap

gabali, pilsētiņas Konektikuta un Menas neiekļautās teritorijas. Bet 

ar Ameriku nekas nebeidzas. Četras no divdesmit četrām abpusējām 

augsto metāla plauktu rindām ir veltītas pilsētām un ciemiem citās 

zemēs. Šie arhīvi nav tik pilnīgi un plaši kā to Amerikas līdzinieki, 

tomēr šeit ir pārstāvēta ne tikai Kanāda un Meksika, bet ari vairā

kums rietumu un austrumu Eiropas pilsētu: Londona, Madride, 

Stokholma, Parīze, Minhcne, Prāga, Budapešta. Niks ir satriekts, kad 

ierauga, ka Edam izdevies sameklēt pat Varšavas 19 37 ./1938 . gada 

telefonu grāmatu «Spis Abonentam Warszawskiej Sieci TELEFO- 

NOW». Niks pretojas kārdinājumam izvilkt to no plaukta, un viņu 

pārņem atskārsme, ka gandrīz visi ebreji, kas šajā grāmatā ierakstīti, 

jau  sen ir miruši noslepkavoti, pirms Eds vispār sācis vakt savu ko

lekciju.

Apgaita ilgst kādas desmit vai piecpadsmit minūtes, un. lai kur 

Niks dotos, Eds viņam seko, viegli smīnēdams, izbaudīdams sava 

viesa apjukumu. Kad viņi nonāk pie pēdējās plauktu rindas telpas 

dienvidu galā, Eds beidzot ierunājas: cilvēks ir neizpratnē. Viņš sev 

jautā: kas, pie velna, te notiek?

Ari tā to varētu nosaukt, jā , Niks atbild.

Vai ir kādas idejas -  vai ari tikai apjukums?

Neesmu pārliecināts, bet man rodas iespaids, ka tev tā nav tikai 

spēle. M an šķiet, ka tik daudz es saprotu. Tu neesi kads, kurš kolek

cionē lietas tikai kolekcionēšanas del. Pudeļu vāciņus, cigarešu paci
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ņas, viesnīcu pelnu traukus, ziloņu stikla figūriņas. Cilvēki pavada 

daudz sava laika, meklējot visādus krāmus. Bet šis telefonu grāmatas 

nav krāmi. Tās tev kaut ko nozīme.

Šajā telpā atrodas pasaule, Eds atbild. Vismaz kada daļa no tas. 

Dzīvo un mirušo vārdi. Vēsturiskās saglabāšanas birojs ir mājoklis 

atmiņām, bet ari templis tagadnei. Savienojot šos abus jēdzienus 

vienuviet, es sev pierādu, ka cilvēce vēl nav gājusi bojā.

Es laikam nesaprotu.

Es redzēju pasaules galu, Zibensvir. Es nokāpu elles dziļumos, un 

es ieraudzīju galu. K ad atgriezies 110 tāda ceļojuma, lai cik ilgi tu tur

pinātu dzīvot, daļa no tevis vienmēr būs mirusi.

K ad  tas notika?

Četrdesmit piektā gada aprīlī. M ana vienība atradās Vācijā, 1111 

ines bijām tic, kuri atbrīvoja Dahavu. Trīsdesmit tūkstošus elpojošu 

skeletu. Tu esi redzējis attēlus, bet no attēliem nav iespējams izprast, 

ka tas bija. Ir jadodas uz turieni 1111 viss jāsaož pašam; ir tur jābūt un 

jāpieskaras tam ar savām paša rokam. Cilvēki to nodarīja citiem cil- 

vekiem, un viņi to izdarīja ar tīru sirdsapziņu. Tas bija pasaules gals, 

Labo kurpju kungs. Dievs novērsa savu skatienu no mums 1111 uz 

visiem laikiem pameta pasauli. Un es tur biju un to redzēju.

Cik ilgi tu biji nometnē?

Divus mēnešus. Es biju pavārs, tāpēc strādāju virtuvē. Mans 

darbs bija pabarot izdzīvojušos. Tu noteikti esi lasījis stāstus par to, ka 

daži no viņiem nespēja pārtraukt ēst. T ie, kuri bija badā. Viņi tik ilgi 

bija domājuši par ēdienu, ka nespēja sevi apturēt. Viņi ēda, līdz 

viņiem pārsprāga kuņģis, un viņi nomira. Simtiem. Otrajā diena pie 

manis pienāca sieviete ar bērnu rokās. Viņa bija zaudējusi prātu, šī 

sieviete, es to redzēju, es to redzēju tajā, kā viņas acis nemitīgi grozī

jās dobumos, un tik tieva, tik novārgusi, es nespēju saprast, kā viņai 

izdodas nostāvēt kajas. Viņa nelūdza ēdienu, bet viņa gribēja, lai es
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iedodu viņas bērnam pienu. Es ar prieku piekritu izpildīt lūgumu, 

bet, kad viņa pasniedza man bērnu, es ieraudzīju, ka tas ir miris, ka 

tas jau dienām ilgi ir miris. T ā  seja bija sačokurojusies un melna, 

melnāka nekā manis paša seja, sīks mazulis, kas nesvēra tikpat ka 

neko, tikai sačervelejusies āda un kauli, kam nebija svara. Sieviete 

nepārtraukti diedeleja pienu, tāpēc es uzleju nedaudz uz bērna 

lūpām. Es nezināju, ko citu man darīt. Es uzlēju pienu uz miruša 

bērna lupām, un tad sieviete paņēma atpakaļ savu bērnu tik lai

mīga, tik priecīga, ka saka dungot, gandrīz dziedāt, patiešam, dzie

dat tāda maigi dūcoša, priekpilna balsi. Nedomāju, ka jebkad esmu 

redzējis kādu, kurš būtu laimīgāks neka viņa tajā mirklī, iedama 

prom ar mirušu mazuli rokas, dziedādama tāpēc, ka beidzot spējusi 

tam iedot pienu. Es tur stāvēju un skatījos, ka viņa iet prom. Viņa ste- 

berēja uz priekšu kādus piecus jardus, un tad viņas ceļi saļima, un, 

pirms paspēju pieskriet klat un viņu noķert, viņa mirusi nokrita dub

ļos. Tieši ar to viss sākas. Kad es ieraudzīju to sievieti mirstam, es 

zināju, ka man kaut kas būs jādara. Es nevarēju ta vienkārši pēc kara 

doties majas un to aizmirst. M an bija japatur tā vieta savā prata, 

jāturpina par to domāt katru mana atlikuša mūža dienu.

Niks joprojām nesaprot. Viņš spej uztvert Eda pārdzīvoto šausmu 

mērogu, just līdzi sāpēm un drausmam, kas turpina viņu vajāt, tomēr 

viņš neizprot, ka šīs jutās izpaudušas neprātīgajā uzdevumā kolek

cionēt telefonu grāmatas. Viņš spej iedomāties simtiem citu veidu, ka 

pārveidot nāves nometnē gūto pieredzi ilgstošā, visu dzīvi aptverošā 

darbībā, bet ne jau  šo dīvaino pazemes arhīvu, kas piepildīts ar visas 

pasaules cilvēku vārdiem, liet kas gan viņš tads ir, lai kritizētu cita 

cilvēka kaislību? Bovenam nepieciešams darbs, viņam patīk uzturē

ties Eda sabiedrība, un viņam nav iebildumu pavadīt nākamās nedē

ļas vai mēnešus, palīdzot viņam reorganizēt grāmatu uzglabāšanas 

sistēmu, lai cik bezjēdzīgs būtu šis darbs. Abi viri vienojas par sa



maksu, stundām un tā tālāk, un tad paspiež viens otram roku, lai ap

stiprinātu līgumu. Bet Niks joprojām atrodas neērtā situācija viņš ir 

spiests lūgt avansu no nākotne paredzamās algas. Viņam vajadzīgas 

drēbes un vieta, kur dzīvot, un ar tiem apmēram sešdesmit dolāriem, 

kas atrodas viņa kabatas portfelī, nepietiek šo izdevumu segšanai. 

Tomēr viņa jaunais priekšnieks atrodas vienu soli Nikam priekšā. 

Jūdzes attālumā 110 vietas, kur viņi šobrīd stav, atrodas Pestīšanas 

armijas veikals, viņš saka, un Niks pēcpusdienā var iegādāties jaunas 

drēbes par dažiem dolāriem. Neko īpaši elegantu, protams, bet 

darbā pie viņa bus nepiec iešams darba apģērbs, nevis dārgi uzvalki. 

Turklāt tads Nikam jau  esot, un, ja  viņam kādreiz gribētos iziet pil

sētas ielās, viņam tikai jāiekapj tajā atpakaļ.

Atrisinājis šo problēmu, Eds nekavējoties atrisina ari dzīvesvietas 

jautājumu. Šajās telpās ir vienistabas dzīvoklis, viņš pavēsta Nikam, 

un, ja  Bovenu nebiede doma par to, ka naktis bus jāpavada pazemē, 

viņš drīkst šeit apmesties bez maksas. Ar mājienu aicinādams Niku 

viņam sekot, Eds nolīgojas gar vienu no (centrālajiem plauktiem, sar- 

gadams savas sāpošās un pietūkušās potītes, līdz nonāk pie pelēkas 

betona sienas telpas rietumu pusē. Es pats šeit bieži vien palieku, viņš 

saka, iebāzdams roku kabata un izvilkdams atslēgas, l a ir mājīga 

vietiņa.

Sienā ir iestrādātas metāla durvis, kas saplūst ar virsmu, un, ta ka 

tas ir tieši tada paša pelēkā nokrāsā kā pati siena, Niks tas pat nepa

manīja, kad pirms dažam minūtēm gaja garām. Tāpat ka koka ieejas 

durvīm telpas otra gala, ari šīm nav ne roktura, ne kliņķa, 1111 tas 

atveras uz iekšu, kad Eds tas viegli pagrūž. J ā ,  Niks pieklājīgi saka, 

kad ir iegājis iekša, tā ir mājīga istaba, kaut ari viņam tā šķiet nomā

coša, tikpat kaila un spartiski iekārtota ka Eda istaba pansijā. Bet visi 

nepieciešamie piederumi tur ir izņemot logu, protams, izņemot iz

redzes palūkoties laukā. Gulta, galds un krēsls, ledusskapis, elektriska
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plītiņa, tualete ar ūdeni, skapis, pilns ar konserviem. Patiesība nemaz 

nav briesmīgi, un kāda gan Nikam galu galā ir i'/.vcle, ja  viņš ne

pieņem Eda piedāvājumu? Edu šķietami iepriecina Bovena vēlme 

šeit apmesties, un, kad viņš aizslēdzis durvis un abi vīrieši apgriežas, 

lai dotos uz kāpnēm, pa kurām varēs atgriezties virszemē, viņš pa

stāsta Nikam. ka šo istabu sācis būvēt pirms divdesmit gadiem. Seš

desmit otra gada rudenī, viņš saka, pašā Kubas raķešu krīzes vidu. 

Man likās, ka viņi mums uzmetīs lielo bumbu, un es nolēmu, ka man 

Inis nepieciešama paslēptuve. Nu, tu jau zini, kā viņu tur sauca?

Bumbu patvertne.

Pareizi. Tāpēc es izlauzu sienu un piebūvēju klat to mazo ista

biņu. Krīze beidzās, pirms es visu izdarīju, bet nekad jau nevar zināt, 

vai ne? Tie maniaki, kuri valda pār pasauli, ir spējīgi uz visu.

Niksjūt vieglu trauksmes uzplūdu, dzirdēdams, kā Eds runa. Nav 

jau tā, ka viņš nepiekristu šim viedoklim par pasaules valdītājiem, bet 

tagad viņš uzdod sev jautājumu, vai nav saistījies ar garīgi nelīdz

svarotu cilvēku, nestabilu un/vai plānprātīgu īgņu. Tas ir iespējams, 

viņš sev saka, bet Eds Uzvara ir virs, kuru liktenis viņam piespēlējis, 

un, ja  viņš grib pakļauties krītošā briesmoņa principiem, tad viņam 

jāturpina iet virzienā, kādu viņš izvēlējies lai kas ari notiktu. Pretējā 

gadījumā viņa bēgšana no Ņujorkas klus par tukšu, bērnišķīgu žestu. 

Ja  viņš nevar pieņemt notiekošo, pieņemt un mesties taja iekšā, 

viņam vajadzētu atzīt savu sakāvi un piezvanīt sievai, lai paziņotu, ka 

viņš atgriežas mājās.

Beigu beigās izrādās, ka šim bažām nav pamata. Dienas rit uz 

priekšu, un abi vīrieši strādā kopā kapliča zem dzelzceļa sliedem, 

pāri visai telpai uz priekšu 1111 atpakaļ nēsādami telefonu grāmatas, 

sakrautas āboliem domātās koka kastēs, kam apakša pieskrūvētas 

skrituļslidas, un \ ik s  atklaj, ka Eds ir garīgi vesels cilvēks, virs, kas 

tur savu vārdu. Viņš nekad nelūdz savu palīgu kaut ko izskaidrot
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attiecība uz sevi vai pavēstīt savu stāstu, un Niks pamazam sāk apbrī

not šo smalkjūtību, it īpaši tik runīgā cilvēkā, kāds ir Eds, no kura 

staro vēlme izzināt pasauli. Eda manieres ir (ik izkoptas, ka viņš pat 

nejautā Nikam, kāds ir viņa vārds. Kādā brīdī Bovens ieminas savam 

priekšniekam, ka tas var viņu saukt par Bilu, bet Eds saprot, ka šis 

vārds ir izdomāts, un reti to lieto, labprātāk uzrunādams savu darbi

nieku ka Zibcnsvīru, Ņujorkicti un Labo kurpju kungu. Niku šads 

stāvoklis pilnīgi apmierina. Ģērbies drēbēs, ko nopircis Pestīšanas ar

mijas veikalā (flaneļa kreklos, džinsos un haki krasas biksēs, baltās 

zeķēs bez izadītām kapēm un izbalējušās basketbola kedas), viņš 

prāto par cilvēkiem, kuriem pirmajiem piederējušas drēbes, ko tagad 

valkā viņš. Lietotie apģērbi nak no diviem avotiem, un tie liek atdoti 

divu iemeslu pec. Cilvēks zaudē interesi par apģērba gabalu un ziedo 

to labdarībai vai ari nomirst, un viņa mantinieki atbrīvojas no ne

laiķa mantām, lai iegūtu niecīgu nodokļu atvieglojumu. Nikam iepa

tīkas doma, ka viņš staigā apkārt miroņa drebes. Tagad, kad viņš ir 

pārstājis eksistet, šķiet pienācīgi ietērpties tāda vira drēbēs, kurš ari 

pārstājis eksistēt it ka šis divkāršais noliegums padarītu viņa pagāt

nes izdzēšanu pilnīgāku, ilgstošāku.

Tomēr Bovens tik un tā nedrīkst zaudēt piesardzību. Viņš un Eds 

bieži vien strādājot atpūšas, un katru reizi, kad viņi pārtrauc strādāt, 

Eds labprāt pavada laiku sarunājoties, bieži vien uzsvērdams savu 

teikto ar malku no alus bundžas. Niks uzzina stāstu par Vilhelmīni, 

Eda pirmo sievu, kura kādu ritu 19 53 . gada nozudusi kopā ar alko

hola tirgoni no Detroitas, un par Rošelu, Vilhelmīnes pēcteci, kura 

viņam dzemdējusi trīs meitas un tad 1969. gada mirusi slimas sirds 

deļ. Niks uzskata Edu par aizraujošu stāstnieku, tomēr viņš uzmanīgi 

izvairās uzdot tam tiešus jautājumus, lai neatklatu sevi briesmām, ka 

tādi jautājumi tiks uzdoti ari viņam pašam. Viņi ir noslēguši bez

vārdu vienošanos par to, ka neurķēsies viens otra noslēpumos, un, lai
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ka Nikam gribētos uzzināt, vai, piemēram, Uzvara ir Eda istais 

uzvārds, vai viņam pieder pazemes telpa, kura atrodas Vēsturiskās 

saglabāšanas muzejs, vai arī viņš to gluži vienkārši pievācis, izvairo

ties no varas iestāžu uzmanības, viņš ne reizi neieminas par šiem jau

tājumiem un samierinās ar to, ka klausās stāstos, ko Eds pats no brī

vas gribas viņam pavēsta. Bīstamāki ir tie brīži, kad Niks sevi gandrīz 

nodod, un katru reizi, kad tas notiek, viņš izsaka sev brīdinājumu 

rūpīgāk uzmanīt to, ko pats saka. Kāda pēcpusdienā, kad Eds runā 

par savu karavīra pieredzi Otrajā pasaules karā, viņš piemin kāda 

jauna ierindnieka vārdu, kurš pievienojās viņa karaspēka daļai četr

desmit ceturtā gada beigās, Džonu Irošu. Tikai astoņpadsmit gadu, 

Eds saka, bet tas bijis apķērīgākais, gudrākais puisis, kādu viņš jebkad 

sastapis. Tagad viņš ir slavens rakstnieks, Eds piebilst, un tas nemaz 

nepārsteidz, ja  atceras, cik ass prāts bija tam puikam. Taja brīdī Bo- 

vens pieļauj gandrīz katastrofalu kludu. Es viņu pazīstu, viņš saka, 

un, kad Eds paceļ skatienu un jautā, ka tad Džonam tagad klajas, 

Niks nekavējoties atkāpjas, paskaidrodams sevis teikto. Ne jau per

sonīgi, viņš saka. Es runāju par viņa grāmatām, esmu lasījis viņa gra- 

matas, un ta nu temats tiek izbeigts un viņi sak runāt par ko citu. Bet 

patiesība ir tāda, ka Niks strada kopā ar Džonu un ir rediģējis viņa 

publicētās grāmatas. Patiesībā tikai pirms mēneša viņš beidza apstrā- 

dat nupat pasūtīto vāku komplektu Trosa romānu izdevumiem mīk

stajos vākos. Viņš šo rakstnieku pazīst gadiem ilgi, un galvenais 

iemesls, kāpēc viņš pieteicās darbā uzņēmumā, kura strādā (vismaz 

strādāja līdz brīdim pirms dažām dienam), bija tads, ka tieši šis uzņē

mums izdeva Džona Trosa romānus.

Niks sāk darbu pie Eda ceturtdienas rītā, un telefonu grāmatu 

pārkārtošana ir tik biedējošs uzdevums, tik kolosāls, ja  runa ir par 

pārnēsājamo svaru neskaitāmo tūkstoš lapu biezo sējumu svars un 

masa, kas jāizņem no plaukdem, jāaizstumj uz citām telpas daļam un

9 2



jāieceļ citos plauktos - ka progress ir lēns, daudz lēnāks, nekā viņi 

bija domājuši. Viņi nolemj strādāt ari visu nedeļas nogali, un nāka

mās nedēļas trešdienā (tajā paša diena, kad Eva ieiet kopētavā, lai 

izveidotu plakātu, kas nodos ziņu par viņas pazudušo viru, kura sa

gadīšanās pēc ir ari la diena, kad Roza Laitmena atgriežas Ņujorkā 

un noklausās Bovena mīlas pilnos ziņojumus viņas automātiskajā 

atbildētājā) Nika augošās bažas par Eda veselību beidzot pārvēršas 

pilna apjoma uztraukumā. Bijušajam taksometra vadītājam ir sešdes

mit septiņi gadi un vismaz sešdesmit septiņas mārciņas lieka svara. 

Viņš izsmēķē trīs paciņas bezfiltra cigarešu dienā, un viņam ir grūti 

paiet, grūti elpot, un problēmas briest ikvienā no viņa ar holesterīnu 

pārpildītajām artērijām. Viņš jau pārcietis divas sirdslēkmes un nav 

pietiekami spēcīgs, lai darītu darbu, ko viņi abi ar Niku cenšas pa

veikt. Pat kāpiens augšup un lejup pa kāpnēm katru dienu prasa mil

zīgu koncentrēšanās un gribas piepūli, tam tik ļoti nepieciešams viss 

viņa spēks, ka, nonācis līdz sava kāpiena beigām, viņš tik tikko spēj 

paelpot. Niks to pamanījis jau pašā sākuma un nemitīgi cenšas pār

liecināt Edu apsēsties un atpūsties, dedzīgi apgalvodams, ka pats spej 

visu padarīt, bet Eds ir stūrgalvīgs virs, cilvēks ar mērķi acu priekšā, 

un tagad, kad sapnis par sava telefonu gramatu muzeja pārkārtošanu 

beidzot sak piepildīties, viņš ignorē Bovena padomu un katrā izde

vīgā gadījuma metas tam palīdzēt.

Trešdienas rīta viss beidzot pavēršas uz ļaunako pusi. Bovens 

atgriežas 110 brauciena uz otru telpas galu, vilkdams aiz sevis tukšo 

ābolu kasti, 1111 ierauga, ka Eds sēž uz grīdas, atbalstījies pret vienu 

no grāmatu plauktiem. Viņs ir aizvēris acis, un labā roka ir cieši pie

spiesta pie sirds.

Sāpēs krūtis, Niks saka, izdarīdams acīmredzamo secinājumu. 

Cik stipras?

Pagaidi mirkli, Eds atbild. Viss būs kārtībā.

9 3



Bet Niks atsakās pieņemt šo atbildi un uzstāj, ka pavadīs Edu uz 

neatliekamas palīdzības nodaļu tuvākajā ārstniecības iestādē. Ne

daudz pieklājības pec papretojies, Eds piekrīt.

Paiet vairāk nekā stunda, pirms viņi abi beidzot sež taksometra 

aizmugurējā sedekli un brauc uz Svētā Anselma labdarības slimnīcu. 

Vispirms bija jāpaveic grūts darbs jāuzstumj Eda platais, gaļīgais 

ķermenis augšā pa kāpnēm un jāizdabū lauka; pec tam bija jāķeras 

pie tikpat izmisīgiem mēģinājumiem atrast taksometru šajā drūmajā, 

pamestajā pilsētas daļā. Niks skrien divdesmit minūtes, līdz atrod 

taksofonu, kas darbojas, un, kad viņš beidzot sazvanījis «Sarkano un 

balto taksometru kompāniju» (Eda bijušos darba devējus), aizrit vel 

piecpadsmit minūtes, līdz parādās mašīna. Niks liek vadītājam doties 

pie dzelzceļa sliedēm, kas atrodas netālu no upes. Viņi savāc smo

košo Edu, kurš guļ izpleties starp cementa blokiem un mokas sāpes 

(bet joprojām ir pie pilnas apziņas, joprojām spej sevi kontrolēt tada 

mērā, lai varētu izmest dažus jokus, kad abi viri palīdz viņam iesēs

ties taksometrā), un brauc uz slimnīcu.

Ši medicīniskā nelaime ir vainīga pie tā, ka Rozai Laitmenai 

todien neizdodas sazvanīt Edu. Viru, kas pazīstams ar vardu Uzvara, 

bet kura vadītāja apliecība 1111 veselības apdrošināšanas karte liecina, 

ka viņu sauc Džonsons, piemeklējusi trešā sirdslēkme. Brīdi, kad 

Roza viņam zvana no sava Ņujorkas dzīvokļa, viņš jau ieslodzīts 

intensīvās terapijas blokā Svētā Anselma slimnīcā un, spriežot pec 

sirds un asinsvadu datiem, kas uzrādīti karte pie gultas kājgaļa, viņš 

savā pansijā neatgriezīsies vel ilgi. Kopš tas trešdienas līdz pat sest

dienas ritam, kad viņa dodas uz Kanzassitiju, Roza turpina viņam 

zvanīt visās iespējamās dienas un nakts stundās, bet katru reizi tur 

nav neviena, kurš dzirdētu telefona zvanu.

Sēžot taksometra un braucot uz slimnīcu, Eds jau domā uz 

priekšu, sagatavojas tam, kas, pēc visa spriežot, būs sliktas ziņas, lai
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gan izliekas, ka nemaz neraizējas. Es esmu resns, viņš paziņo Nikam, 

un resnie nekad nemirst. Tas ir dabas likums. Pasaule mums iegrūž 

dūri vēderā, bet mēs neko nejutām. Tieši tāpēc mums ir viss šis pol

sterējums lai mūs aizsargatu no šādiem brīžiem.

Niks liek Edam beigt runāt. Pietaupi spēkus, viņš saka, un, kamēr 

Eds pūlas izturēt sāpes, kas deg viņa krūtis un skraida augšup lejup 

pa viņa kreiso roku un ietriecas žoklī, viņa domas pievēršas Vēsturis

kas saglabāšanas muzejam. M an droši vien kadu laiku vajadzēs pava

dīt slimnīcā, viņš saka, un mani skumdina doma, ka būs jāpārtrauc 

darbs, ko mēs sākām. Niks apgalvo, ka ar prieku to turpinās viens 

pats, un Eds, kuru aizkustinājusi darbinieka uzticība, piever acis, lai 

aizturētu asaras, kas spontāni sariesušās tajas, un nosauc Niku par 

labu cilvēku. Pēc tam, juzdamies pārāk vārgs, lai to izdarītu pats, Eds 

lūdz Bovenu iebāzt roku viņam bikšu kabatā un izvilkt maku, kā ari 

atslēgu riņķi. Niks izdabū abus priekšmetus laukā no Eda biksēm, un 

pēc brīža Eds viņam liek atvērt maku, izņemt skaidro naudu, kas taja 

atrodas. Atstāj man divdesmit dolārus, viņš saka, bet pārējo ņem 

sev avansā par sniegtajiem pakalpojumiem, l'obnd Niks uzzina, ka 

Eda īstais vārds ir Džonsons, bet viņš žigli nolemj, ka šim atklaju- 

mam nav nozīmes, un neko nesaka. Viņš saskaita naudu, kas kopa ir 

vairak nekā seši simti dolāru, un ieliek vīkšķi pats savu bikšu priekšējā 

labaja kabata. Pēc tam Eds, gandrīz nespēdams paelpot, noskaita 

īstu litāniju, pūlas runāt cauri sāpēm, izskaidro katras uz riņķa uzvēr

tas atslēgas lietošanu: pansijas parādes durvis, viņa istaba augšēja 

stāvā, viņa kastīte vietēja pasta nodaļā, piekaramā slēdzene pie biroja 

koka durvīm, pazemes dzīvokļa durvis. K ad  Bovens uzver uz riņķa 

pats savu dzīvokļa atslēgu, Eds atklaj, ka šonedēļ gaida lielu Eiropas 

telefonu gramatu sūtījūmu, tāpēc Nikam vajadzētu atcerēties piekt

dien ierasties pasta nodaļā. Pēc šis piebildes iestājas ilgs klusums, jo  

Eds ieraujas sevi un mēģina atgūt elpu, bet bridi pirms tam, kad viņi
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sasniedz slimnīcu, viņš atver aris un saka Nikam, ka tas drīkst apmes

ties viņa pansijas istabā, kamēr Eds pats ir prom. Niks bridi padomā 

un tad noraida piedāvājumu. Tas ir ļoti laipni, viņš saka, bet nav va

jadzības kaut ko mainīt. Es jūtos laimīgs, dzīvojot savā caurumā.

Viņš vairākas stundas kavējas slimnīcā, pirms aiziešanas gribē

dams pārliecināties, ka Edam vairs nedraud briesmas. Nakamajā nta 

ieplānota trīskārša apejošā operācijā, un, kad Niks trijos iziet no 

Svētā Anselma slimnīcas, viņš jūtas pārliecināts, ka nākamaja pēc

pusdiena, kad viņš ieradīsies ciemos, Eds jau būs ceļa uz pilnīgu izve

seļošanos. Vismaz tā viņam licis domāt kardiologs. Bet medicīnā ne

kas nav droši zināms, it īpaši tad, ja  runa ir par nažiem, kas iegriežas 

slimu ķermeņu miesā, un, kad Edvards M. Džonsons, vairāk pazīs

tams ka Eds Uzvara, ceturtdienas nta izlaiž garu uz operāciju galda, 

tas pats kardiologs, kurš sniedza Nikam tik daudzsološu diagnozi, 

spēj tikai atzīties, ka ir kļūdījies.

Tobrīd Niks jau atrodas tada situācijā, ka nevar runāt ar ārstu un 

jautāt, kāpēc viņa draugs nav pārcietis operāciju. Trešdien, mazāk 

neka stundu pēc atgriešanās pazemes arhīvā, Bovens pieļauj vienu 

no lielākajām kļūmēm savā mūžā, un, tā ka viņš domā, ka Eds izdzī

vos - un turpina tā domāt pat pec tam, kad viņa priekšnieks jau ir 

miris viņam nav ne jausmas, cik drausmīga patiesībā ir nelaime, 

kura viņš sevi iegrūdis.

Gan atslēgu riņķis, gan nauda, ko Eds viņam iedeva, atrodas 

Nika bikšu priekšēja labajā kabatā, kad viņš kāpj lejup pa kāpnēm uz 

ieeju birojā. Kad Niks ir atslēdzis piekaramo slēdzeni, kas satur koka 

durvis, viņš ieliek atslēgas vecu, lietotu, Pestīšanas armijas veikalā no

pirktu haki krāsas bikšu kreisajā kabatā. Izrādās, šaja kabata ir liels 

caurums, un atslēgas izslīd tam cauri, ceļo lejup gar Nika kājām un 

nokrīt zemē. Viņš pieliecas un tas paceļ, tomēr nevis ieliek labajā ka

bata, bet gan patur tās roka, aiznes līdz vietai, kur grasas sākt darbu,
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un noliek tas uz plaukta pie telefonu grāmatu rindas lai tas neatras

tos biksēs un neiespiestos viņam kaja, kamēr viņš staigā apkart, cilā

dams grāmatas un vezdams tas prom, tupdamies un celdamies kājās. 

Todien pazemes gaiss ir īpaši vēss. Niks strada pusstundu, cerēdams, 

ka fiziskais darbs viņu sasildīs, bet saltums tikai vel dzilak iekožas 

viņa kaulos, un dnz vien viņš nolemj aiziet uz dzīvokli telpas galā, 

kur ir ari pārnēsajams elektriskais sildītājs. Viņš atceras atslēgas, 

atgriežas vietā, kur atstaja riņķi, un atkal satver to rokā. Tomēr viņš 

nevis uzreiz dodas uz dzīvokli, bet gan sāk domāt par Varšavas 

19 37 ./19 38 . gada telefonu grāmatu, kam viņš pievērsa uzmanību 

pirmajā reizē, kad kopa ar Edu ierādās birojā. Viņš aiziet līdz telpas 

otram galam, lai to pameklētu, gribēdams paņemt to sev līdzi dzī

vokli un papētīt atpūtas brīža laika. Viņš atkal noliek atslēgas uz 

plaukta, tomēr šoreiz, aizrāvies ar grāmatas meklēšanu, viņš piemirst 

paņemt tās līdzi, kad grāmatu ir atradis. Normālos apstākļos tas 

neradītu nekādas problēmas. Viņam būtu nepieciešamas atslēgas, lai 

atvērtu dzīvokļa durvis, un, atklajis savu ķļūdu, viņš atgrieztos tam 

pakaļ. Bet tont steigā, kas sekoja Eda piepešajam sabrukumam, dur

vis bija atstātas vaļā, 1111, kad Niks tagad iet uz to pusi, jau šķirstīdams 

Varšavas telefonu grāmatas lapas un domadams par dažiem riebīga

jiem 1945. gada stāstiem, kurus Eds viņam pavēstījis, viņš ir pietie

kami aizrāvies, lai nedomātu par to, ko dara. J a  viņš vispār iedomā

sies par atslēgām, tad pašsaprotami šķitis, ka ir ielicis tas labajā 

kabatā, un ta nu viņš taisnā ceļa ieiet istabā, ieslēdz gaismu un ar 

kāju aizver durvis tādējādi sevi ieslēgdams. Eds ierīkojis pašsledzo- 

šas durvis, un, kad cilvēks ir iegājis istabā, viņš vairs netiek lauka, ja  

vien neizmanto atslēgu, lai atveru durvis no iekšpuses.

Tā kā viņš iedomājas, ka atslēgas ir viņam kabatā, Niks joprojām 

nesaprot, ko ir izdarījis. Viņš ieslēdz elektrisko sildītāju, apsēžas uz 

gultas un sāk rūpīgāk lasīt Varšavas telefonu gramatu, pievērsdams
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tās apbruņojušām, trauslajam lapām visu uzmanību. Paiet stunda, 

un, kad Niks jutās pietiekami sasilis, lai atkal ķertos pie darba, viņš 

beidzot saprot savu kļūdu. Viņa pirmā reakcija ir smiekli, bet, kad 

nelabumu uzdzenošā apziņa par to, ko viņš sev nodarījis, pakāpe

niski atklājas, viņš pārstāj smieties un nākamās divas stundas dru

džaini meklē veidu, ka izkļūt laukā.

St ir ūdeņraža bumbu patvertne, nevis parasta istaba, un divkārši 

nodrošinātās sienas ir četras pēdas biezas, betona siena sniedzas trīs

desmit sešu collu dziļumā, un pat griesti, kas, pēc Bovena domām, ir 

visnedrošākā vieta, ir būvēti 110 ģipša un cementa sajaukuma, kas ir 

tik blīvs, ka to satricināt nav iespējams. Visu četru sienu augšēja daļa 

ir ventilācijas lūkas, bet, kad Bovenam izdodas vienu režģu plāksni 

atdalīt 110 cieša metāla apvalka, viņš redz, ka atvere ir pārāk šaura, 

lai cilvēks varētu pa to izrāpties laukā, pat augumā tik neliels cilvēks 

ka viņš.

Virszemē, pēcpusdienas saules gaišajos staros, Nika sieva līmē 

viņa sejas attēlus pie visām Kanzassitijas centra sienām un laternu 

stabiem, un nākamajā diena, kad lielas metropoles iedzīvotāji izrāp

sies no gultas un dosies uz virtuvi, lai izdzertu rīta kafiju, viņi uzdur

sies uz ši paša attēla rīta avīzes septītajā lappusē: v a i  e s a t  r e d z ē 

j u š i  š o  c i l v ē k u ?

Pūliņu nogurdināts, Bovens apsēžas uz gultas 1111 rāmi mēģina ap

domai situāciju. Tomēr, ņemot vērā visus apstākļus, viņš secina, ka 

nav iemesla krist panikā. Ledusskapis un skapji ir piebāzti pilni ar 

ēdienu, viņam pieejami plaši ūdens 1111 alus krājumi, un, ja  notiek 

sliktākais, viņš spētu izturēt divas nedēļas salīdzinoši ērti. Bet tik ilgi 

tas nevilksies, viņš sev iegalvo, pat ne pusi no šī laika. Eds pēc dažām 

dienām iznāks no slimnīcas, un, kad viņš būs pietiekami vesels, lai 

atkal varētu nokāpt lejā pa kāpnēm, viņš ieradīsies birojā un atbrīvos 

Niku.
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T a kā citu iespēju viņam nav, Bovcns gatavojas izciest savu vien

tulīgo ieslodzījumu, cerēdams, ka atradis sevi pietiekami daudz pa

cietības un gara spēka, lai izturētu šo absurdo stāvokli. Viņš īsina 

laiku, lasīdams «Orākulu nakts» manuskriptu un pārlūkodams Var

šavas telefonu grāmatas saturu. Viņš domā, sapņo un dienā tūkstoš 

reižu atspiežas no grīdas. Viņš ka| nākotnes plānus. Viņš cenšas ne

domāt par pagātni. Kaut gan viņš Dievam netic, viņš sev iestāsta, ka 

Dievs viņu pārbauda un ka viņam noteikti jāpieņem šī nelaime ar 

cieņu un spēcīgu garu.

Kad svētdienas vakarā Kanzassitijā iebrauc Rozas Laitmenas 

autobuss, Niks šajā istabā atradies jau piecas dienas. Atbrīvošana jau 

ir tuvu, viņš sev saka, Eds tūlīt tūlīt būs klāt, un desmit minūtes pēc 

šis domas izdomāšanas spuldzīte griestu lampā izdeg, un Niks sēž 

viens pats tumsā, stingi lūkodamies uz elektriskā sildītāja oranžajām, 

kvēlojošām oglēm.

Ārs t i  m a n  bi j a  p a u ē s t i j u š i ,  ka mana atveseļošanas atkarīga no regu

lāra režīma ievērošanas un pienācīga miega daudzuma katru nakti. 

Strādāšana līdz pusčetriem rītā diez vai bija saprātīga rīcība, bet es 

biju pārāk iegrimis zilajā piezīmju grāmatā, lai sekotu līdzi laikam, 

un, kad bez piecpadsmit minūtēm četros ierāpos gultā blakus Grei- 

sai, es sapratu, ka man droši vien nāksies dārgi maksāt par atkāpša

nos no sava režīma. Varbūt ar vel kādu deguna asiņošanu vai jaunu 

drebuļu lēkmi, vai arī ilgstošam, spēcīgām galvassāpēm kaut ko 

tādu, kas noteikti satricinās manu organismu un nākamo dienu pa

darīs grūtāk izturamu ncka parasti. Tomēr, kad pusdesmitos atvēru 

acis, es nejutos sliktāk kā parasti, kad 110 rīta pamodos. Varbūt atpūta 

nemaz nav zāles, es sev teicu, varbūt brīnumlīdzeklis ir darbs. Varbūt 

rakstīšana bija tas zāles, kas man palīdzes pilnīgi izveseļoties.
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Pēc nelabuma lēkmes, ko Greisa svētdien pārcieta, es biju domā

jis, ka viņa pirmdien paņems brivdienu, bet, kad pagriezos uz kreisa

jiem sāniem, lai paskatītos, vai viņa vēl gul, atklaju, ka viņas gultas 

puse ir lukša. Es ielūkojos vannas istabā, viņu meklēdams, bet viņas 

tur nebija. Kad iegāju virtuvē, es atradu uz galda zirnīti. «Es jutos 

daudz labāk,» tajā bija rakstīts, «tāpēc devos uz darbu. Paldies, ka va

kar biji tik jauks pret mani. Tu esi brīnišķīgs cilvēks, Sid, pilntiesīgs 

Zilās komandas loceklis.» Parakstījusi savu vārdu, viņa bija pievieno

jusi piebildi lappuses apakšā, «Gandrīz aizmirsu. Mums beigusies 

līmlente, un es šovakar gribu iesaiņot dāvanu tēvam, lai ta paspētu, 

noklut pie viņa īstajā laika. Vai tu nevarētu nopirkt vienu rulli, kad 

šodien iesi sava pastaiga'?»

Es zināju, ka tas ir tikai sīkums, bet šis lūgums šķietami simboli

zēja visu labo Greisa. Viņa stradaja par grafisko dizaineri lielā Ņu

jorkas izdevniecībā, un viņas birojam bija milzīgi līmlentes krājumi. 

Gandrīz visi Amerikas balto apkaklīšu darbinieki zog mantas no 

biroja. Veselas kalpotāju varzas regulāri pievāc pildspalvas, zīmuļus, 

aploksnes, saspraudes un dzēšgumijas, un tikai retais jut kaut pavi

sam nelielu sirdsapziņas dūrienu, veicot šādu sīku zādzību. Bet 

Greisa nebija tada. Tam nebija nekāda sakara ar bailēm tikt pieķer

tai: viņai gluži vienkārši nekad nebija ienācis prātā, ka viņa varētu 

paņemt kaut ko, kas viņai nepieder. Ne jau tāpēc, ka viņa izjuta 

cieņu pret likumu, ne jau kaut kada klīrīga taisnīguma deļ, no jau 

tāpēc, ka reliģiskā audzināšana bērnībā iemācījusi viņu drebēt bijībā, 

domājot par desmit baušļiem, bet gan tāpēc, ka pati zādzības ideja 

bija sveša viņas izjūtai par to, kas viņa ir, tā it ka nodeva visus viņas 

instinktus attiecībā uz to, ka viņa gribēja dzīvot savu dzīvi. V iņa gan 

neatbalstīja manis izklāstīto koncepciju, tomēr Greisa bija mūžīga, 

ārkārtīgi uzticīga Zilās komandas locekle, un mani aizkustināja tas, 

ka viņa papūlējusies atkal ieminēties par šo tematu savā zīmītē. Tas

1 0 0



ija vēl viens veids, ka viņa man atvainojas par savu nelielo iz vir

umu taksometrā sestdienas vakarā, smalkjūtīga un viņai ārkārtīgi 

raksturīga atvainošanās forma. Tas lieliski raksturoja Greisu.

Es noriju četras tabletes, ko katru ritu dzēru brokastu laikā, iemal

koju kafiju, apēdu dažas grauzdētas maizes šķēles, aizgāju līdz gai

teņa galam un atvēru sava kabineta durvis. Es biju nolēmis turpināt 

rakstīt stāstu līdz pusdienlaikam. Tad es grasījos iziet lauka un vēlreiz 

iegriezties Gana veikalā ne tikai pameklēt Greisai līmlenti, bet ari 

nopirkt visas Portugāles piezīmju grāmatas, kas vēl bija nopērkamas. 

M an nešķita svarīgi tas, ka tās nebija zilas. Melna, sarkana un brūna 

dores tikpat labi, un es gribēju iegūt savā īpašumā visas, cik vien 

iespejams dabūt. Varbūt ne tagadnei, bet lai izveidotu krājumu turp

mākajiem projektiem, un, jo ilgāk es atliku gājienu uz Gana veikalu, 

jo lielāka kļuva iespējamība, ka tas būs izpirktas.

Līdz šim rakstīšana zilajā piezīmju grāmatā sniedza man tikai un 

vienīgi prieku, kāpjošu, maniakālu piepildījuma sajūtu. Vārdi lija no 

manis ta, it ka es rakstītu diktātu, atšifrēdams tās balss veidotos teiku

mus, kas runāja kristāliskajā sapņu, murgu un neiegrožotu domu 

valodā. Tomēr 20. septembra rītā, divas dienas pēc tas īpašās dienas, 

ši balss piepeši apklusa. Es atvēru piezīmju grāmatu un, palūkojies uz 

lappusi, kas gulēja man priekšā, sapratu, ka esmu apmaldījies, ka 

vairs nesaprotu, ko daru. Es biju ievietojis Bovenu istabā. Es biju aiz

slēdzis durvis un izdzēsis gaismu, un tagad man nebija pat ne visvār

gākās nojausmas par to, ka viņu no turienes izdabūt lauka. Prata 

nāca dučiem risinājumu, tomēr tie visi likās banāli, mehāniski, truli. 

Nika ieslodzīšana pazemes bumbu patvertnē man šķita ļoti vilinoša 

doma gan biedējoša, gan noslēpumaina, jebkāda racionāla izskaid

rojama nesasniedzama un es negribēju 110 tās atteikties. Bet, pa

griežot stāstu šajā virzienā, es biju nogājis 110 sākotnējā sava vingrinā

jum ā sižeta. Mans varonis vairs negaja pa to pašu ceļu, kādu mēroja

1 01



Flitkraf'ts. Hctnets savu līdzību beidz ar atjautīgu, komisku pavēr

sienu, un, kaut ari tam piemīt zināma nenovēršamibas jausma, ma

nai gaumei viņa noslēgums šķita parak piezemēts. Pēc vairāku gadu 

ilgas klīšanas apkārt Flitkraf'ts nonāk Spokanā un apprecas ar sievieti, 

kas loti līdzinās viņa pirmajai sievai. Sems Speids Brigidai O ’Sone- 

sijai to raksturo šādiem vārdiem: «Manuprāt, viņš pat nenojauta, ka 

pilnīgi iegrimis tieši laja pašā dzīvē, kuru bija pametis, aizbēgot no 

Takomas. Bet tieši tas man vienmēr paticis visvairāk. Viņš pielāgojās 

tam, ka krīt sijas, un, kad tas vairs nekrita, viņš pielāgojās tam, ka 

sijas nekrīt.» Jauki, simetriski un ironiski bet ne pietiekami spēcīgi 

tādam stāstam, kādu es gribēju uzrakstīt. Es sēdēju pie sava galda 

vairāk nekā stundu, rokā turēdams pildspalvu, bet neuzrakstīju ne

vienu vārdu. Varbūt tieši par to runāja Džons, ieminēdamies par šo 

Portugāles grāmatu «nežēlību». Tajās tu kādu laiku lido, jūties pats 

savas varas aizrauts, garīgs pārcilvēks, kas traucas gaiši zilajās debe

sis, apmetnim plīvojot aiz muguras, un tad bez jebkāda brīdinājuma 

tu esi notriekts zemē. Pēc tāda satraukuma un cerībām (atzīstos, ka 

pat biju iedomājies par iespēju šo stāstu pārvērst par romānu, kas 

man ļautu nopelnīt nedaudz naudas un atkal sakt pielikt spēkus māj

saimniecībā), es jutu riebumu un pat kaunu par to, ka esmu ļāvis trīs

desmit steigā pierakstītām lapam iedvest man maldīgo sajutu, ka pie

peši esmu mainījis visu uz labo pusi. Vienīgais, ko biju paveicis 

iedzinu sevi atpakaļ stūrī. Varbūt bija iespējams atrast kadu izeju, 

tomēr tajā rītā es neredzēju nevienu iespēju. Vienīgais, ko es torit 

redzēju, bija mans nelaimīgais mazais cilvēks sēdēdams tumsā savā 

pazemes istabā, gaidīdams kadu, kas viņu izglābs.

Laiks todien bija silts, temperatūra turējās pie sešdesmit grādiem, 

bet bija atgriezušies mākoņi, un. kad es pusdivpadsmitos izgāju no 

dzīvokļa, šķita, ka lietusgāze ir neizbēgama. Tomēr es nepūlējos iet 

atpakaļ augša un paņemt lietussargu. Vēl viens kāpiens augšup un



lejup pa trim stāviem būtu mani pārāk nogurdinājis, tapčc es nolēmu 

riskēt, balstīdamies uz cerību, ka lietus sāksies tikai tad, kad jau  būšu 

atpakaļ.

Es lēni gāju pa Korta ielu, sākdams nedaudz sašļukt pēc savas 

nakts darba sesijas sekām, juzdams senā reiboņa un apjukuma palie

kas. M an bija nepieciešamas vairāk nekā piecpadsmit minūtes, lai sa

sniegtu kvartālu starp Kerola un Prezidenta ielu. Apavu remont

darbnīca bija atvērta, tāpat ka sestdienas rītā, un ari diennakts 

veikals bija vaļa, bet veikals starp tiem abiem bija tukšs. Tikai pirms 

četrdesmit astoņām stundām Gana uzņēmums darbojas pilnā sparā, 

tam bija glīti izrotāts skatlogs un iekša bagātīgs rakstāmpiederumu 

klāsts, bet tagad viss bija nozudis, sagadajot man ārkārtīgi lielu pār

steigumu. Fasādi sedza ar priekškaramo slēdzeni aizdarīti vārti, un, 

kad ielūkojos iekšā caur rombveida spraugām, es ieraudzīju nelielu, 

ar roku rakstītu zīmīti loga: « I z ī r f . v e i k a l a  t e l p a s . 8 5 8 -1 14 3 » .

Es tik ļoti apjuku, ka ilgi stāvēju, lūkodamies uz tukšo telpu. Vai 

veikalam gājis tik slikti, ka Gans, impulsa vadīts, nolēmis to novākt? 

Vai viņš iztīrījis savu veikalu neprātīgā sāpju un sakāves izjūtas 

lēkmē, vienas pašas nedēļas nogales laika aizvezdams prom visu savu 

inventāru? Tas nešķita iespējams. Kadu mirkli es sev vaicāju, vai tikai 

neesmu iedomājies savu sestdienas rita piedzīvojumu «Papīra pilī», 

vai laika ritums nav mana galva sajaucies, kas nozīmētu, ka es atce

ros kaut ko tādu, kas noticis daudz agrāk nevis pirms divām die

nām, bet gan divām nedēļām vai diviem mēnešiem. Es iegāju dien

nakts veikalā 1111 aprunājos ar vīru, kurš stāvēja aiz letes. Paldies 

Dievam, viņš izrādījās tikpat lielā neizpratne ka es. Sestdien Gana 

veikals eksistēja, viņš i teica, un tas eksistējis ari septiņos, kad viņš 

devies majas. -  Tas droši vien notika naktī, viņš piebilda, -  vai ari 

vakar. Svētdiena man ir brīva. Parunājiet ar Ramonu viņš ir svēt

dienas vīrs. Kad šorīt ierados, veikals jau  bija iztukšots. J a ,  mans
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draugs, tas ir dīvaini. It ka kaut kāds burvis būtu pavicinajis savu 

nūjiņu, un bums, ķīnietis nozudis.

Līmlenti es nopirku citur un pec tam aizgāju līdz Landoīfi sal

dumu veikalam, lai nopirktu cigarešu paciņu {«Pall Mall» par godu 

Eda Uzvaras piemiņai) un avīzes, ko pusdienu laika palasīt. Puskvar- 

tala attālumā no saldumu veikala atradas ieskrietuve «Pie Ritas», 

maza, trokšņaina kafejnīca, kurā es biju dīki aizvadījis lielāko vasaras 

daļu. Es tur nebiju ielūkojies vairāk nekā mēnesi, un mani patiešām 

iepriecināja tas, ka gan viesmīle, gan vīrs pie letes mani sirsnīgi svei

cināja, kad ienācu. Todien es biju izsists no līdzsvara, tomēr tik un tā 

bija patīkami apzināties, ka neesmu aizmirsts. Es pasūtīju to pašu, ko 

parasti karstmaizi ar sieru , un iekārtojos, lai lasītu avīzes. Vis

pirms «The Times», pēc tam «Daily News», lai smeltos sporta pasau

les jaunumus («The Mets» bija zaudējuši abas svētdienas dubultmača 

spēles komandai «The Cardinals»), un visbeidzot ieskats «Newsday». 

Tobrīd es jau bi ju pieredzējis laika šķiedējs, un, tā ka mans darbs bija 

apstājies un nekas steidzams nelika man atgriezties dzīvokli, man 

nekur nebija jāskrien, it īpaši tagad, kad sācies lietus un es biju pārāk 

slinks, lai pirms pastaigas uzkāptu pa kāpnēm un paķertu lietussargu.

J a  es nebūtu tik ilgi kavējies Ritas kafejnīcā, pasūtīdams otru 

sviestmaizi un trešo kafijas tasi, es nekad nebutu ieraudzījis rakstu, 

kas bija nodrukāts «Neiusday» 37. lappuses lejasdaļā. Vēl iepriekšējā 

nakti es biju uzrakstījis vairakas rindkopas par Eda Uzvaras piere

dzēto Dahavā. Kaut gan Eds bija izdomāts tels, viņa pavēstītais stāsts 

par piena došanu mirušajam bērnam bija patiess. Es to aizņēmos no 

reiz lasītas grāmatas par Otro pasaules karu,8 un, prāta joprojām

8 «Paceļas vāks», Patriks Gordons Vokers (Londona, 1945). Vēlāk šo notikumu pār
stāstīja ari Daglass Botings grāmatā «No reiha gruvešiem: Vācija 19 4 5 - 19 4 9 »  (Ņu
jorka, Crown Publishers. 1985) 4 3 . 1pp.
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dzirdot Eda vārdus («Tas bija cilvēces gals»), es uzduros šīm nemāku

līgi uzrakstītajam ziņām par vel vienu mirušu bērnu, vēl vienu elles 

dzīļu iemītnieku. Varu nocitet rakstu vārdu pa vārdam, jo  tas šobrīd 

atrodas man priekšā. Es tajā pēcpusdienā pirms divdesmit gadiem 

izplēsu to no avīzes un kopš tā laika nēsāju sev līdzi maka.

D z k m d ī b a s  t u a l k t ē ,

BĒRNS IZMESTS 

Salietojusies kreku, divdesmit divus gadus veca sieviete, pa

zīstama kā prostitūta, dzemdējusi bērnu virs tualetes poda 

Bronksas dzīvojama nama nabadzīgiem cilvēkiem un pēc tam 

iemetusi mirušo zīdaini atkritumu konteinera pie durvīm, 

vakar ziņoja policija.

Sieviete, pec policijas vārdiem, nodarbojusies ar seksu ar 

klientu aptuveni vienos nakti vakar, kad izgājusi no istabas, 

ko viņi abi dalīja mājā numur 4 50  Sīriusa iela, un iegājusi 

tualetē, lai uzsmēķētu kreku. Sēdēdama uz podu, sieviete «jut, 

ka noiet ūdens, jut, ka tur kaut kas iznāk lauka,» teica seržants 

Maikls Raiens. Policija uzskata, ka sieviete, kas pīpējusi kreku, 

acīmredzot nav apzinājusies, ka notikušas dzemdības.

Pēc divdesmit minūtēm sieviete pamanīja mirušo bērnu 

poda, ievīstīja meitenīti dvielī un iemeta atkritumu kontei

nera, lād  viņa atgriezusies pie klienta un turpinājusi nodar

boties ar seksu, teica Raiens. Tomēr drīz sakās strīds par sa

maksu, un policija vesta, ka sieviete iedūrusi klientam krutus 

nazi apmēram 1. /5  rītā.

Taisnības labad jāpiebilst, ka man pieder 19 37 ./ 19 38 . gada Varšavas telefonu gra- 
matas eksemplārs. To man iedeva kads draugs žurnālisti, kurš devas uz Poliju, lai 
veidotu sižetu par Solidaritātes kustību 19 8 1 .  gada. Viņš esot to atradis kada krāmu
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veikala un, zinādams, ka abi mana tēva vecāki dzimuši Varšavā, uzdāvināja to man, 

kad atgriezās Ņujorka. Es to dēvēju par savu «rēgu grāmatu». Divsimt divdesmitās 

lappuses apakšējā daļa es atradu laulātu pāri, kuru adrese bija noradīta «Wejner-
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la rc) -  Janina i Stefan Orlowscy.» Tā bija manas ģimenes uzvārda poļu rakstība, 

un, kaut gan es nebiju pārliecināts par to, vai šie cilvēki ir mani radinieki, man šķita, 
ka tā ir diezgan liela iespējamība.



Policija apgalvo, ka sieviete, kura ulentificeta ka Kiša 

Vaita, aizbēgusi uz savu dzīvokli Simt astoņdesmit astotajā 

ielā. Vēlāk Vaita atgriezusies pie atkritumu konteinera un pa

ņēmusi savu bērnu. Tomēr kaimiņš redzēja viņu atgriežamies 

un izsauca policiju.

Kad pabeidzu pirmo reizi lasīt rakstu, es sev teicu: «Šis ir draus

mīgākais stāsts, kādu jebkad esmu lasījis.» Bija jau pietiekami grūti 

uztvert ziņu par bērnu, bet, kad nonācu līdz duršanai ceturtajā rind

kopa, es sapratu, ka lasu stāstu par cilvēces galu, ka tā istaba Bronksā 

bijusi tieši tā vieta zemes virsu, kur cilvēka dzīvība zaudējusi savu 

jēgu. Es uz bridi sastingu, mēģinādams atgūt elpu, mēģinādams ap

turēt drebuļus, un tad vēlreiz izlasīju rakstu. Šoreiz manas acis pie

plūda asarām. Asaras bija tik pēkšņas, tik negaidītas, ka es nekavējo

ties aizklāju seju ar plaukstām, lai neviens tas neredzētu. J a  kafejnīca 

nebūtu pilna ar klientiem, es droši vien sabruktu īstu šņukstu lēkmē. 

Tik tālu es negāju, tomēr man bija nepieciešama ikviena kripata 

mana spēka, lai no la atturētos.

Mājup es devos cauri lietum. K ad biju nolobījis no sevis slapjās 

drēbes un uzvilcis kaut ko sausu, es iegāju sava kabinetā, apsēdos pie 

galda un atvēru zilo piezīmju grāmatu. Nevis stāstu, ko pirms tam 

rakstīju, bet gan pēdējo lappusi, to, kas ir pretī vākam. Izlasītais 

raksts manī bija uzjundījis tik daudz emociju, un es jutu, ka man jā 

uzraksta kāda atbildes reakcija, jāmetas virsū sāpēm, ko tas izraisījis. 

Es to darīju kadu stundu, rakstīdams otrādi piezīmju grāmatā, sāk

dams ar deviņdesmit sesto lappusi, pēc tam pāršķirdams deviņdesmit 

piekto un ta tālāk. K ad  biju beidzis savai nelielo runu, es aizvēru gra- 

matu, piecēlos un aizgāju pa gaiteni līdz virtuvei. Es ielēju sev glāzi 

apelsīnu sulas un, liekot paku atpakaļ ledusskapī, nejauši uzmetu ska

tienu telefonam, kas atradās uz maza galdiņa istabas stūri. M ani par-



steidza tas, ka mirgo automātiska atbildētāja lampiņa. K ad atgriezos 

no savam pusdienām «Pie Ritas», nekādu ziņojumu nebija, un tagad 

bija atstāti veseli divi. Dīvaini. Varbūt nenozīmīgi, tomēr dīvaini. J o  

es nebiju dzirdējis telefonā zvanu. Vai es biju tik ļoti aizrāvies ar to, 

ko darīju, ka nepievērsu uzmanību skaņai? Iespējams. Bet, ja tā bija 

taisnība, tad kaut kas tāds ar mani notika pirmo reizi. Musu telefo

nam bija neparasti skaļš zvans, un šis troksnis vienmēr aizskanēja pa 

gaiteni līdz manam kabinetam -  pat tad, ja  durvis bija aizvērtas.

Pirmā ziņa bija no (Jreisas. Viņai bija jāsasteidz darbs, lai pagutu 

to nodot līdz termiņa beigām, tāpēc viņa nevarēšot izrauties no 

biroja pirms pusastoņiem vai astoņiem. J a  mani sākot makt izsal

kums, viņa teica, lai es sāku vakariņot bez viņas, un viņa uzsildīšot 

palikušo, kad atgriezīsies mājas.

Otru ziņu bija atstājusi mana aģente M ērija Sklara. Šķiet, kāds 

nupat bija viņai piezvanījis 110 Losandželosas ar jautājumu, vai mani 

neinteresētu iespēja uzrakstīt vēl vienu scenāriju, un viņa lūdza, lai es 

viņai piezvanu un uzklausu visus sīkumus.9 Es piezvanīju, bet pagāja 

kads bridis, pirms viņa ķērās pie sakamā. Mērija, tapat kā visi man

9 Pirms četriem gadiem es adaptēju vienu stāstu no savas pirmās grāmatas, «Tabula 
rasa», kādam jaunam  režisoram, vārdā Vinsents Franks. rI’ā bija neliela mazbudžeta 
filma par mūziķi, kurš atlabst no ilgas slimības un atkal lēnām liek kopa savu dzīvi 
(ka izrādījās, pravietisks stāsts), un, kad 198«. gada jūnijā filma parādījās uz ekrā
niem, tai veicās diezgan labi. «Tabula rasa» tika rādīta tikai dažos mākslās kinoteāt
ros visā valstī, tomēr to uzskatīja par izdevušos kritiķu aprindās, un M ērijai patīk 
to man bieži'atgādināt ta deva iespēju ari tā dēvētajai plašākai publikai uzzināt 
manu vārdu. Taisnība, manu grāmatu pārdošanas apjomi nedaudz pieauga, un, 
kad pec deviņiem mēnešiem es iesniedzu savu jauno romānu, ko sauca «īsa cilvē
cisko emociju vārdnīca», viņa noslēdza līgumu ar «Holsta 1111 Makdermota» izdev
niecību par divreiz lielāku summu, neka es saņēmu par iepriekšējo gramatu. Šis 
avanss līdz ar pieticīgo summu, ko es nopelnīju, rakstīdams scenāriju, deva man 
iespēju aiziet 110 skolotajā vietas augstskolā, kas pēdējos septiņus gadus bija mans 
maizes darbs. Līdz tam es biju viens no liem nezināmajiem un aizrautīgajiem rakst
niekiem, kuri raksta 110 pieciem līdz septiņiem ntā, kuri raksta naktīs un nedējas no
galēs, kuri nekad nekur nebrauc vasaras atvaļinājuma laikā, tikai sēž majas svelmīgā
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tuvie cilvēki, saka mūsu sarunu apvaicājoties, kada ir mana veselība. 

Visi domāja, ka mani zaudējuši, un, kaut gan tobrīd es jau vairāk 

nekā četrus mēnešus biju inajās, viņi joprojām nespēja noticēt, ka es 

esmu dzīvs, ka viņi nav gada sākuma apglabājuši mani kada kapsētā.

Nav ne vainas, es atbildēju. Šad tad parādās nespēks un 

nedrošība, bet vispār viss ir labi. Ar katru nedēļu kļūst arvien labāk.

Klīst baumas, ka tu esi sācis kaut ko rakstīt. Patiesība vai meli?

-  Kurš tev to teica?

Džons Tross. Viņš šont zvanīja, un tika pieminēts arī tavs

vārds.

Ta ir patiesība. Bet es vel nezinu, kas tur sanaks. Varbūt nekas.

Cerēsim, ka ta nav. Es paziņoju tiem kinoļaudim, ka tu esi sācis 

rakstīt jaunu romānu un droši vien nejutīsies ieinteresēts.

Bet es esmu! Mani tas ļoti interesē. It īpaši tad, ja  runa ir par 

īstu naudu.

Piecdesmit tūkstoši dolāru.

Augstais Dievs! A r piecdesmit tūkstošiem dolāru mēs ar Greisu 

izkultos 110 parādiem.

Bruklinas dzīvokli un atgūst iekavēto. Tagad, pusotru gadu per kazām ar Greisu, es 
atklāju, ka esmu nonācis ērtajā neatkarīga, pašnodarbināta skribenta loma. Mūs 
patiešam nevarētu dēvēt par turīgiem cilvekiem, bet, ja  es turpinātu regulāri strādāt, 
ar mūsu kopējiem ienākumiem pietiktu, lai mes varētu noturēties uz ūdens. Pēc 
«Tabula rasa» iznākšanas pienāca daži piedāvājumi rakstu vēl kādu scenāriju, bet 
projekti mani neieinteresēja, un es tos noraidīju, lai varētu pilna sparā strādāt pie ro
māna. Tomēr, kad «Holsts un Makdermots» it)Su. gada februāri grāmatu laida 
klaja, es nezināju, ka ta izdota. Tobrīd es jau  piecas nedēļas atrados slimnīcā un 
nezināju neko pat to, ka, per ārstu domam, es pcc dažam dienām jau  bušu miris. 

« Tabula rasa» bija arodbiedrības ražojums, un, lai mans vārds paradītos titros, es 
biju spiests pievienoties Rakstnieku ģildei. Piederēšana tai nozīmēja, ka katru cetur
ksni jasuta biedra nauda un jāatdod arodbiedrībai ari neliels ieņēmumu procents, 
tomēr viens, ko viņi deva pretī, bija laba veselības apdrošināšanas polise. Ja nebūtu 
šis apdrošināšanas, mana slimība būtu nosūtījusi mani uz paradu cietumu. Lielākā 
daļa izmaksu tika segta, bet, ka jau  vienmēr, kad runa ir par medicīnisko apdrošinā-
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Muļķīgs projekts, Sid. Nav tavā stilā. Zinātniskā fantastika.

Ak ta. Es saprotu, ko tu gribi teikt. Tas nav gluži manā gaume, 

vai ne? Bet vai runa ir par fantastikas zinātni vai zinātnisku fantāziju?

-  Vai ir kāda atšķirība?

Nav ne jausmas.

Viņi grib atkārtoti uzņemt «Laika mašīnu».

H. G. Velsa darbu?

Tieši tā. Režisors būs Bobijs Hanters.

Vai tas virs, kurš taisa tas asa sižeta filmas ar lielu budžetu? Ko 

viņš par mani zina?

Viņš ir tavs cienītājs. Šķiet, ka viņš izlasījis visas tavas grama- 

tas, un viņam ļoti patikusi filma « Tabula rasa».

Man laikam vajadzētu justies glaimotam. Tomēr es tik un ta 

nesaprotu. Kāpēc es? Tas ir, kāpēc viņi šim projektam grib mani?

Neraizējies, Sid. Es viņiem piezvanīšu un atteikšos.

Vispirms ļauj man dažas dienas par to padomāt. Es izlasīšu 

grāmatu, un tad jau redzesim. Nekad jau neko nevar zināt. Varbūt 

man prata iešausies kada interesanta doma.

šanu, bija ncskailami sīkumi, ar ko jārēķinās: atvilkumi, papildmaksa par eksperi
mentālu ārstēšanu, mistiski procenti un mainīgi aprēķini par dažādām zālēm un 
vienreizlietojamiem rīkiem, šausminoša rēķinu kaudze, kas man lika iegrimt para
dos par trīsdesmit sešiem tūkstošiem dolāru. Luk, šada nasta bija uzvelta uz maniem 
un Greisas pleciem, un, jo  vairāk es atguvu speku, jo  vairāk raizējos par to, ka izvilkt 
mūs no šīs bedres. Greisas tevs bija piedāvājis palīdzēt, bet tiesnesis nebija bagāt
nieks, un, ta kā abas Greisas jaunākās māsas vel mācījās koledžā, mēs nespējam pie
ņemt viņa naudu. Mēs toties katru mēnesi nosūtījām nelielu summu, mēģinādami 
lēnam skaldīt akmeni, bet tādā tempā mes droši vien centīsimies 10 paveikt vēl pen
sijas vecumā. Greisa stracļaja izdevniecībā, kas nozīmēja |oti pieticīgu algu, 1111 es jau 
gandrīz gadu nebiju nopelnījis neko. Dažus niecīgus honorārus un avansus par gra
mam izdošanu ārzemēs, bet tas ari bija viss. Tas izskaidro to, kapec es nekavējoties 
piezvanīju Mērijai, tiklīdz biju noklausījies ziņu. Es nebiju domājis par vēl k ād a  sce
nārija rakstīšanu, tomēr, ja  cena par šo bus pieņemama, es negrasījos atteikties no 
darba.
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Labi, tu jau esi galvenais. Es viņiem pateikšu, ka tu apdoma šo 

iespēju. Neko nevaru apsolīt, bet tu gribi visu apsvērt, pirms pieņem 

lēmumu.

Esmu gandrīz pārliecināts par to, ka manā dzīvokli ir tās gra- 

matas eksemplārs. Veca grāmata mīkstos vākos, ko es nopirku, kad 

vēl mācījos vidusskolā. Tūlīt sākšu to lasīt un rit vai parit tev piezva

nīšu.

1 9 G1 . gadā šo kabatas formāta grāmatiņu varēja nopirkt par trīsdes

mit pieciem centiem, un taja bija iekļauti divi Velsa agrīnie romāni 

«Laika mašīna» un «Pasauļu karš». «Laika mašīna» bija mazāk nekā 

simt lappušu gara, un man bija nepieciešams tikai nedaudz vairāk 

par stundu, lai to izlasītu. Man ta sagādāja absolutu vilšanos slikts, 

neveikli uzrakstīts darbs, sabiedrības kritika, kas maskējas ka piedzī

vojumu stāsts, un abi aspekti izpildīti nemākulīgi. M an nešķita iespē

jams, ka jelkāds varētu veļoties ekranizēt to tiešā pārnesumā. Tāda 

versija jau bija uzņemta, un, ja  šis Bobijs Hanters bija tik labi iepazi

nies ar maniem darbiem, kā pats apgalvoja, tas noteikti nozīmēja, ka 

viņš vēlas, lai es šo stāstu izpildu citādi, lai attālinos no grāmatas un 

atrodu veidu, ka ar šo materiālu panākt kaut ko jaunu. J a  ta nebūtu, 

kadcļ lai viņš gribētu tieši mani? Bija simtiem profesionālu scenāriju 

autoru, kuriem ir daudz bagātīgāka pieredze nekā man. Jebkurš no 

viņiem varētu pārveidot Velsa romānu par pieņemamu scenāriju 

un tas, manuprāt, beigu beigās izskatītos līdzīgs Roda Teilora un Ive

tas Mimo filmai, ko biju redzējis zēna gados, tikai ar satriecošākiem 

specefektiem.

J a  man kaut kas gramatā vispār šķila aizraujošs, tad ta bija gal

venā ideja, pati doma par ceļošanu laikā. Tomēr, manuprāt, Velsam 

kaut ka bija izdevies sabojāt ari to. Viņš savu varoni suta uz nākotni,
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bet, jo vairāk par to domāju, jo pārliecinātāks kļuvu, ka vairākums 

no mums labpratak paciemotos pagātnē. Trosa stāsts par viņa svaini 

un trīsdimensiju diapozitīvu aparatu bija labs piemērs tam, cik spē

cīgi mirušie mūs ietekmē. J a  man butu dota iespēja doties uz priekšu 

vai atpakaļ, es nevilcinātos. Es daudz labpratak nokļutu pie tiem, 

kuru vairs nav starp dzīvajiem, nevis pie tiem, kas vel nav dzimuši. J a  

ir tik daudz vēsturisko miklu, kas jāatrisina, ka gan mēs varētu nejust 

ziņkārību attiecībā uz to, ka pasaule izskatījusies, piemēram, Sokrātā 

Atēnās vai Tomasa Džefersona laika Virdžīnijas štatā? Vai an, atce

roties Trosa svaini, ka gan iespējams pretoties velmei satikt cilvēkus, 

kurus esi zaudējis? Piemēram, redzēt savus vecākus dienā, kad viņi 

satikušies, vai arī runāt ar vecvecākiem, kad tie vēl ir mazi bērni. Vai 

kads noraidītu šādu iespēju uzmest skatienu nezināmai 1111 neizprota

mai nākotnei? Lemjuels Flegs «Orākulu naktī» redzēja nākotni, 1111 tā 

viņu pazudināja. Mes negribam uzzināt, kad mirsim vai kad cilvēki, 

kurus mīlam, mūs nodos. Bet mes alkatīgi vēlamies iepazīt mirušos, 

pirms viņi kļuvuši par mirušajiem, tikties ar mirušajiem, kad tie vēl ir 

dzīvas būtnes.

Es sapratu, ka Velsam bija jāsūta savs varonis laika uz priekšu, lai 

varētu pateikt savu sakamo par Anglijas šķiru sistēmas netaisnīgumu, 

ko varēja pārspīlēt līdz katastrofāliem apmēriem, ja  darbība notiek 

nākotne, bet, pat atzīstot viņa tiesības ta rīkoties, grāmatā bija vēl 

kāda, daudz nopietnāka problēma. J a  cilvēks, kurš 19. gadsimta sa

kuma dzīvo Londona, izgudrotu laika mašīnu, tad būtu pavisam nor

māli pieņemt, ka an citi cilvēki nākotne varētu būt spējīgi uz kaut ko 

tādu. J a  ne paši, tad ar laika ceļotājā palīdzību. Un, ja  cilvēki no nā

kamajam paaudzēm varētu ceļot turp un atpakaļ pari gadiem un 

gadsimtiem, tad gan pagatne, gan nākotne būtu pilna ar cilvckiem, 

kuri neiederas tajā laika, kura ieradušies paviesoties. Beigu beigas 

viss laiks būtu piesārņots, piebāzts ar ložņām un tūristiem 110 citiem
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laikmetiem, un, kad cilvēki 110 nākotnes saks ietekmei nākotnē notie

košo, laika daba mainīsies. Tā vairs nebūs vienmērīga atsevišķu mir- 

k|u progresija, kas rit uz priekšu tikai vienā virzienā, laiks sabruks un 

kļūs par neizmērojamu, sinhronizētu jucekli. Vienkāršāk izsakoties, 

tiklīdz kāds sāks ceļot laikā, laiks, kādu mēs to pazīstam, tiks iznici

nāts.

Piecdesmit tūkstoši dolāru tomēr bija liela nauda, un es negrasījos 

pieļaut, lai man ceļu aizšķērso dažas loģiskas nesakritības. Es noliku 

grāmatu un sāku soļot pa dzīvokli, iedams iekša un ārā no istabām, 

pētīdams plauktos salikto grāmatu nosaukumus, pašķirdams aizkarus 

un caur logiem lūkodamies uz slapjo ietvi lejā, vairākas stundas ne

darīdams neko jēdzīgu. Septiņos es iegāju virtuve, lai pagatavotu 

ēdienu, ko pasniegt Greisai, kad viņa atgriezīsies no Manhetenas. 

Sēņu omleti, zaļos salatus, vārītus kartupeļus un brokoļus. Mana ku

linārā prasme bija ierobežota, tomēr reiz es strādāju par ātro uzkodu 

pavāru, un man bija pieticīgs talants sagatavot vienkāršās un taupī

gas maltītes. Pirmais uzdevums bija nomizot kartupeļus, un, kad 

sāku griezt mizu virs brūnas papīra turzas, pie manis beidzot ieradās 

stāsta sižets, Tas bija tikai sākums ar raupjam līnijām, kam vēlāk būs 

jāpievieno daudz detaļu, bet mani tas apmierināja. Ne jau tāpēc, ka, 

manuprāt, tas bija labs, bet gan tāpēc, ka man šķita tas varētu pa

tikt Hobijam Hanteram, kura viedoklis galu gala bija vienīgais nozī

mīgais.

Tur bus divi ceļotāji laikā, es nospriedu, vīrietis 110 pagātnes un 

sieviete no nākotnes. Darbība mētāsies 110 viena pie otra, līdz viņi do

sies savā ceļojumā, un tad, kad būs pagājusi apmēram trešdaļa fil

mas, viņi satiksies tagadnē. Tobrīd es vēl nezināju, kā viņus no

saukšu, tapec pagaidām dēvēju viņus par Džeku un Džilu.

Džeks ir līdzīgs Velsa grāmatas varonim tikai amerikānis, nevis 

anglis. Ir 1H95. gads, un viņš dzīvo rančo Teksasā, divdesmit astoņus
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gadus vecs miruša lopkopības magnāta dēls. Viņš ir bagāts un neat

karīgs, viņu neinteresē tēva biznesa vadīšana, tāpēc viņš nodod rančo 

pārvaldīšanu mātei un vecākajai māsai, bet pats visu savu uzmanību 

velta zinātniskiem pētījumiem un eksperimentiem. Pēc diviem ga

diem, kas pavadīti nerimtīgā darbā un pilni ar neveiksmēm, viņam 

izdodas uzbūvēt laika mašīnu. Viņš dodas savā pirmaja ceļojumā. Ne 

jau tūkstošiem gadu tālā nākotnē, ka to dara Velsa varonis, bet likai 

sešdesmit astoņus gadus uz priekšu, izkāpdams 110 savas mirdzošās 

ierīces vcsa un saulaina 1963. gada novembra beigu dienā.

Džila pieder 22. gadsimta vidus pasaulei. Tobrīd ceļošana laikā 

jau ir apgūta, tomēr liek lietota reti, un tas izmantošanai ir noteikti 

stingri ierobežojumi. Valdība, kas izprot iespējamās nekārtības un 

katastrofas, ko tā varētu izraisīt, atļauj katram veikt tikai vienu ceļo

jumu visa mūža laika. Ne jau tāpēc, lai izbaudītu citus vēstures brī

žus, jo  tas ir iesvētīšanas rituāls pieaugušo dzīvē. Tas notiek, kad cil

vēks sasniedz divdesmit gadu vecumu. Viņam par godu tiek rīkotas 

svinības, 1111 taja pašā nakti viņš tiek nosūtīts pagātnē, kur vienu gadu 

ceļo pa pasauli un vēro savus senčus. Cilvēki sak šo ceļojumu divsimt 

gadus pirms savas dzimšanas, apmēram pirms septiņām paaudzēm, 

un pēc tam pakāpeniski veic ceļu mājup līdz tagadnei. Ši ceļojuma 

mērķis ir iemācīt cilvēkam pazemību un līdzjūtību, iecietību pret pā

rējiem. Ņemot vērā tos simtus senču, ko viņš sava piedzīvojuma laikā 

sastop, visus tos iespējamos notikumus, kas risināsies viņa acu priek

ša, paradīsies ikviens ģenētiskās loterijas skaitlis. Ceļotājs izpratis, ka 

viņš celies no bezgalīga pretrunu katla un ka viņa senču lokā ir ubagi 

un muļķi, svētie un varoņi, kropli 1111 skaistuļi, laipnas dvēseles un ne

žēlīgi noziedznieki, altruisti un zagļi. Redzēt tik daudzas dzīves tik īsā 

laika posmā nozīmē gūt jaunu izpratni par sevi un savu vietu pa

saule. Laika ceļotājs redz sevi kā kaut ko lielāku nekā tikai sevi pašu, 

un viņš redz sevi ka atšķirīgu indivīdu, vienreizēju būtni ar pašam
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savu neaizvietojamu nākotni. Un pēdējais, ko viņš saprot, ir tas, ka 

viņš viens pats ir atbildīgs par sevis izveidošanu.

Visa ceļojuma laikā jāievēro daži noteikumi. Nedrīkst atklāt savu 

patieso identitāti; nedrīkst iejaukties c itu rīcība; nedrīkst ļaut kadam 

ieiet laika mašīnā. J a  tiek pārkāpts kads no šiem noteikumiem, tas 

nozīme izraidīšanu no sava laika un piespiestu dzīvi trimda visu atli

kušo mūžu.

Džilas stāsts sākas viņas divdesmitās dzimšanas dienas rīta. Kad 

svinības beigušās, viņa atvadas no vecākiem un draugiem un piesprā

dzējas savā valdības piešķirtaja laika mašīnā. Viņai līdzi ir garš 

saraksts ar vārdiem, visu to senču dosjē, kurus viņa sastaps sava ceļo

juma gaita. Vadības pults skala ir noregulēta uz 1963. gada 20. no

vembri, tieši divsimt gadus pirms viņas dzimšanas. Viņa pēdējo reizi 

izpēta papīrus, iebāž tos kabata un iedarbina mašīnas dzinēju. Pec 

desmit sekundēm, kamēr viņas draugi un vecāki asaram acīs māj 

ardievas, mašīna izgaist, un Džila dodas ceļā.

Džeka mašīna apstājusies pļavā Dalasas nomalē. Ir 27. novem

bris, piecas dienas pēc Kenedija noslepkavošanas, un Osvalds jau ir 

miris, viņu nošāvis Džeks Rubijs pilsētas domes pagraba ejā. Sešas 

stundas pēc savas ierašanās Džeks izlasījis pietiekami daudz avīžu un 

noklausījies pietiekami daudz radio 1111 televīzijas pārraižu, lai sa

prastu, ka ieradies tieši nacionālās traģēdijas vidū. Viņš pats piedzī

vojis prezidenta noslepkavošanu (Gārfilds 1881. gadā), 1111 viņam ir 

sapigas atmiņas par šo traumu 1111 haosu, ko ta radīja. Viņš dažas die

nas velta pārdomām par šo dilemmu, vaicādams sev, vai viņam ir 

morālas tiesības mainīt vēsturi, 1111 beigu beigās secina, ka ir gan. 

Viņš rīkosies savas valsts labā; viņš darīs visu iespējamo, lai glābtu 

Kenedija dzīvību. Viņš atgriežas savā laika mašīna, kas atrodas 

pļavā, noregulē hronometru uz 20. novembri un ceļo deviņas dienas 

pagātnē. Izkāpis no savas mašīnas pilota kabīnes, viņš atklāj, ka stāv
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tikai desmit pēdu attalumā no citas laika mašīnas viņa paša ierīces 

glītākas 22. gadsimta versijas. No tās izkāpj Džila, nedaudz noreibusi 

un izspūrusi. Ieraudzījusi Džeku, kurš stāv un pārsteigtā neticībā uz 

viņu skatās, viņa iebāž roku kabata un izvelk no tās savu sarakstu ar 

vārdiem. Atvainojiet, scr, viņa saka, vai jūs man nevarētu pateikt, kur 

lai atrodu cilvēku, vārda Lī Hārvijs Osvalds?

Attiecībā uz turpmākajiem notikumiem es vēl neko daudz nebiju 

izdomājis. Es zināju, ka Džekam un Džilai jāiemīlas vienam otra (tā 

galu gala bija Holivuda), un es zināju, ka Džeks beigu beigās pārlie

cinās meiteni palīdzēt viņam novērst Kenedija noslepkavošanu pat 

riskējot padarīt Džilu par izraidīto, liedzot viņai iespēju atgriezties 

pašai savā laika. Viņi uzbruks Osvaldam 22. novembra rīta, kad viņš 

ieies Teksasas skolas bibliotēkā ar savu ieroci, viņu sasies 1111 vairākas 

stundas turēs gūsta. Tomēr, par spīti visiem viņu pūliņiem, nekas ne

mainīsies. Kencdiju tik 1111 ta sašaus un nogalinās, un Amerikas 

vēsture nemainīsies pat ne par vienu komatu. Osvalds, kurš apgal

voja, ka esot grēkāzis, teica patiesību. Varbūt viņš šāva uz prezidentu, 

varbūt ne, tomēr viņš nebija vienīgais šāvējs, kas iesaistīts sazvēres

tībā.

Tā kā Džila vairs nevar atgriezties mājās 1111 tā ka Džeks viņu mīl, 

tāpēc nevar paciest domu, ka būtu šī meitene jāatstāj, viņš nolemj 

palikt kopa ar Džilu 1963. gadā. Filmas pēdējā ainā viņi iznicina sa

vas laika mašīnas un aprok tas pļavā. Tad, saulei lecot viņiem aiz mu

guras, viņi kopā aiziet 23. novembra rīta, divi jauni cilvēki, kuri attei

kušies no savas pagātnes un gatavojas kopa staties pretī nākotnei.

P r o t a m s ,  t a s  b i j a  ī s t s  m ē s l s ,  zemākās šķiras fantastikas stila pabiras, 

bet man šķila, ka 110 ta iespējams izveidot filmu, un tas ari bija viss, 

ko es cereju paveikt: sniegt kaut ko tādu, kas atbilstu viņu kārotajai
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formulai. Tā bija nevis prostitūcija, bet gan finansiāla rakstura vieno

šanas, un es ne mirkli nevilcinājos strādāt pēc pasūtījuma, lai iegūtu 

podu ļoti nepieciešamā zelta. Ta man bija slikta diena, kas sākās ar 

manu nespēju turpināt stāstu, pie kura strādāju, tad man bija jāpār

cieš pārsteigums, ko sniedza atklājums, ka Gana veikals pārtraucis 

darboties, un tad pusdienās es izlasīju to šausminošo rakstu avīzē. 

Domas par «Laika mašīnu» man vismaz ļāva pievērst pratu kaut 

kam citam, nesāpīgam, un, kad Greisa pusdeviņos ienāca pa durvīm, 

es biju salīdzinoši laba noskaņojumā. Galds bija uzklāts, ledusskapi 

dzesējās pudele baltvīna, un omlete bija sagatavota liešanai uz pan

nas. Manuprāt, viņa jutās nedaudz pārsteigta par to, ka esmu viņu 

gaidījis, tomēr šaja sakarība neizteica nekādas piezīmes. Viņa izskau

jas izmocīta, zem viņas acīm vīdēja tumši loki, un viņas kustībās jau

tās kaut kads nenosakāms smagums. Kad biju palīdzējis viņai novilkt 

mēteli, es nekavējoties aizvedu viņu uz virtuvi un nosēdināju pie 

galda. Ēd, es pavēlēju. Tu noteikti esi izbadējusies. -  Es noliku 

viņai priekšā maizi 1111 šķīvi ar salātiem, bet pats piegāju pie plīts un 

sāku gatavot omleti.

Viņa izteica atzinību par ēdiena kvalitāti, bet neko citu maltītes 

laika nerunāja. Es priecājos, redzot, ka viņai atgriezusies apetīte, 

tomēr viņa šķita atrodamies kaut kur talu prom, mazāk šeit esoša 

nekā parasti. Kad es viņai stāstīju par savu došanos līmlentes meklē

jumos un Cana veikala noslēpumaino slēgšanu, viņa tik tikko klausī

jās. Es jutu kārdinājumu pastāstīt viņai par piedāvājumu rakstīt sce

nāriju, tomēr likās, ka tas nav īstais bridis. Varbūt pēc vakariņām, es 

nodomāju, un tad, tiklīdz es pieceļos 1111 jau gatavojos nokopt trau

kus, viņa palūkojās uz mani un sacīja: Sid, man šķiet, ka es esmu 

stāvokli.

Viņa šos jaunumus izgrūda tik negaidīti, ka man neienāca prata 

nekas labāks, ka vien atslīgt atpakaļ uz krēsla.

1 1 B



Kopis manām pēdējām mēnešreizcm pagājušas sešas nedēļas. 

Tu jau zini, cik regulāras man tas parasti ir. Un vakar bija visa tā 

vemšana. Ko gan citu tas varētu nozīmēt?

Neizklausās, ka tu par to īpaši priecājies, cs beidzot ieminē

jos.

Es nezinu, ko jūtu. Mes vienmēr esam runājuši par bērniem, 

bet šis, manuprat, ir visnepiemērotākais bridis, kads vien iespējams.

Varbūt tomēr ne. J a  pārbaudes uzrādīs pozitīvu rezultātu, mes 

kaut ko izdomāsim. Tā taču dara visi. Mēs neesam muļķi, (ireisa. 

Mēs atradīsim kādu izeju.

Dzīvoklis ir pārāk mazs, mums nav naudas, un man uz trim 

vai četriem mēnešiem būtu jāpartrauc strādāt. J a  tu būtu pilnīgi 

atguvies, nekam no ta visa nebūtu nozīmes. Bet tu joprojām neesi 

vesels.

Es taču tevi padarīju grutu, vai ne? Kurš var pateikt, ka es ne

esmu vesels? Ar manu aprīkojumu viss kārtība.

Greisa pasmaidīja. Tātad tu balso «par».

Protams.

Tātad mums ir viens «ja» un viens «ne». Ko tagad darīsim?

-  Tu taču nerunā nopietni.

Ka to saprast?

Aborts. Tu taču nedomā 110 ta atbrīvoties, vai ne?

Nezinu. Ta ir šausminoša doma, bet varbūt mums labāk uz 

kadu laiku atteikties no bērniem.

Precēti ļaudis nenogalina savus bērnus. Ne jau tad, ja  viens 

otru mīl.

Tu saki drausmīgas lietas, Sidnij. Man tas nepatīk.

Vakarnakt tu teici: «Tikai turpini mani mīlēt, un viss nokārto

sies pats 110 sevis.» Tieši to es cenšos darīt. Tevi mīlēt un par tevi pa

rūpēties.
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Runa nav par mīlestību. Runa ir par cenšanos izprast, ka 

mums abiem būtu labāk.

Tu jau zini, vai ne?

Ko zinu?

Ka tu esi stāvoklī. Tev neliekas, ka tu varētu būt stāvokli. Tu 

jau esi noskaidrojusi, ka tā ir patiesība. Kad tu veici pārbaudes?

Pirmo reizi, kopš es viņu pazinu, Greisa novērsās, ar mani runā

jot nespēdama lūkoties man acis, veltīdama savus vārdus sienai. Es 

biju pieķēris viņu melos, un šis pazemojums viņai bija pārāk neiztu

rams. Sestdienas rītā, viņa sacīja. Viņas balss bija gandrīz nedzir

dama, pavisam nedaudz skaļāka par čukstu.

Kāpēc tu tad man neko nepateici?

Es nespēju.

Nespēji?

Es jutos pārak satriekta. Es negribēju to pieņemt, un man bija 

nepieciešams laiks, lai samierinātos ar šiem jaunumiem. Piedod 

man, Sid. Man patiešām ļoti žel.

Mēs turpinājām sarunāties vel divas stundas, un beigu beigās es 

novājināju viņas pretestību, neatkapos, līdz viņa padevās un apsolīja 

saglabat bērnu, l a droši vien bija visdrausmīgākā cīņa, kadu mēs abi 

esam kopa pārdzīvojuši. Skatoties no jebkura praktiskā viedokļa, 

viņai bija tiesības šaubīties attiecība uz grūtniecību, bet šo šaubu sa

prātīgums šķietami aizskara mani kādas drūmas, nepamatotas bailes, 

un es turpināju viņai uzbrukt ar neprātīgi emocionāliem argumen

tiem, kuros bija maz jēgas. Kad runa pievērsās naudas jautājumam, 

es pieminēju gan scenāriju, gan stāstu, ko biju uzmetis zilajā kladē, 

nepiebilzdams, ka pirmais projekts ir tikai bikla nojausma, pavisam 

neskaidrs solījums par iespējamu darbu nākotnē, un ka otra projekta 

virzība jau apstājusies. J a  neviens no tiem neizdosies, es teicu, 

pieteikšos uz skolotājā vietu visās Amerikas radošo rakstu darbu no
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daļās, un, ja tur nekas neparādīsies, es atkal ķeršos pie vēstures mācī

šanas vidusskolās, lieliski apzinādamies, ka man joprojām nav pietie

kamas fiziskās izturības, lai es spētu strādāt pastāvīgu darbu. Citiem 

vārdiem sakot, es viņai meloju. Mans vienīgais mērķis bija atrunāt 

viņu no aborta, un es biju ar mieru ķerties pie jebkādiem negodīgiem 

līdzekļiem, lai tikai panāktu savu. Galvenais jautājums bija kāpēc? 

Pat brīdī, kad es apbēru viņu ar saviem nebeidzamajiem attaisnoju

miem un brutāli prasmīgo retoriku, iznīcinādams visus viņas klusos, 

pavisam sapratīgos iebildumus, es sev vaicāju, kāpēc tik dedzīgi 

cīnos. Patiesībā es nemaz nejutos pārliecināts par to, ka esmu gatavs 

kļūt par tēvu, un es zināju, ka Greisai ir taisnība taja, ka šis nav īstais 

brīdis, ka mums nevajadzētu domāt par beriliem, līdz es bušu pilnīgi 

izveseļojies. Pagāja mēneši, pirms es beidzot sapratu, kas man tova

kar bijis padomā. Runa nebija par bērnu runa bija par mani. Kopš 

brīža, kad es Greisu sastapu, esmu dzīvojis drausmīgas bailes viņu 

zaudēt. Es viņu jau reiz zaudēju, pirms mūsu laulībām, un, kļuvis par 

daļēju invalīdu, es pakāpeniski padevos galējai bezcerībai, slepenai 

parliecibai par to, ka viņai labak klātos bez manis. Kopīgs bērns 

izdzēstu šīs bailes un neļautu viņai aizbēgt. Savukārt tas, ka Greisa 

iebilda pret bērnu, nozīmēja, ka viņa grib prom, ka viņa jau izslīdē

jusi no manam rokām. Tas izskaidro to, kāpēc es tovakar biju tik ļoti 

uztraucies, un es sevi aizstāvēju tikpat nežēlīgi ka jebkurš kaktu advo

kāts, pat izmantoju sitienu zem jostasvietas izņemu no maka to 

drausmīgo avīžrakstu, ko biju izgriezis, un uzstāju, lai viņa to izlasa. 

«Dzimis tualetē, bērns izmests.» Nonākusi pie raksta beigām, Greisa 

palūkojās uz mani asaru pilnām acīm un teica: Tas nav godīgi, Sid- 

nij. Kāds šim... šim murgam sakars ar mums? Tu man stāsti par 

mirušiem bērniem Dahavā, par pāriem, kuriem nevar bUt bērnu, un 

tagad rādi man šo. Kas tev kaiš? Es tikai mēģinu saglabāt mūsu dzīvi, 

ka vien spēju. Vai tiešām tu to nesaproti?
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n ā h a m a j ā  r ī t ā  es pamodos agri un pagatavoju mums abiem brokastis, 

turklāt ienesu paplāti guļamistaba septiņos, vienu minūti pirms pare

dzēta modinātāja zvana. Es novietoju paplāti uz kumodes, izslēdzu 

modinātāju un apsēdos uz gultas blakus Greisai. Bridi, kad viņa 

atvēra acis, es ieskāvu viņu savās rokas un sāku skūpstīt viņas vaigus, 

kaklu, plecu, piespiedu galvu viņai klat un atvainojos par visu stulbo, 

ko vakara viņai pateicu. Es sacīju, ka viņa drīkst rīkoties, ka vien vē

las, ka viss atkarīgs 110 viņas un es atbalstīšu jebkuru lēmumu, ko viņa 

pieņems. Daiļā Greisa, kura nekad no rīta neizskatījās uztūkusi un 

piepampusi, kura vienmēr iznira no miega skavām ar kareivja vai 

bērna modrību, no dziļa miega dažu sekunžu laika nokļuva pilnā no

moda stāvokli, apvija rokas man apkārt un turēja mani savas skavās, 

neteikdama ne varda, bet izdodama no rīkles dziļumiem nelielas, 

murrājošas skaņas, kas man pavēstīja, ka man ir piedots, ka nesapra

šanas palikusi aiz muguras.

Es pasniedzu viņai brokastis, kamēr viņa gulēja gultā. Vispirms 

apelsīnu sulu, pec tam tasi kafijas ar lasi piena, kam sekoja divas olas, 

vantas divarpus minūtes, un grauzdiņa škele. Viņai bija laba apetīte, 

nebija ne miņas no šķebiguma vai rīta nelabuma, un, dzerdams pats 

savu kafiju un ēzdams grauzdiņa šķc-li, es nodomāju, ka viņa nekad 

nav izskatījusies tik apburoša ka tobrīd. Mana sieva ir apbrīno

jami gaiša būtne, es sev teicu, un lai mani zibens nosper, ja es kād

reiz aizmirsīšu, cik ļoti man paveicies ar to, ka es šobrīd sēžu viņai 

blakus.

Man bija ļoti savāds sapnis, Greisa ieminējās. Viens 110 

tiem trakajiem, juceklīgajiem maratoniem, kur viss nepārtraukti mai

nās. Bet ļoti skaidrs īstāks nekā īstenība, ja  saproti, ko es ar to gribu 

teikt.

Vai tu to atceries?
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Lielāko daļu laikam atceros, bet tas jau sak bālēt. Sākumu es 

vairs neredzu, bet kaut kur pa vidu mēs abi bijām kopā ar maniem 

vecākiem. Mēs meklējām jaunu dzīvesvietu.

Droši vien lielāku dzīvokli?

Nē, ne jau dzīvokli. Māju. Mēs braucam pa kaut kādu pilsētu. 

Ta nebija ne Ņujorka, ne Sarlotsvila, tā bija kada cita vieta, kur es 

nekad neesmu bijusi. Un mans tēvs teica, ka mums vajadzētu apska

tīt kādu māju Zila putna avēnija. Kur es, tavuprāt, ķēru tādu nosau

kumu? Zilā putna avēnija.

Nezinu. Bet tas ir jauks vārds.

Sapni tu teici tieši to pašu. Tu teici, ka tas ir jauks vārds.

Vai esi pārliecināta par to, ka sapnis beidzies? Varbūt mēs 

joprojām guļam un abi divi redzam šo sapni.

Muļķības. Mēs braucām manu vecāku mašīnā. Tu sedeji aiz

mugurējā sēdekli, kopā ar mani, un tu teici manai mātei: «Tas ir 

jauks vārds.»

Un kas notika pēc tam?

Mēs apstājāmies pie vecas majas. Tā bija liela, patiesībā pat 

savrupmāja, un tad mes visi četri iegājām iekšā un sākām to aplūkot. 

Visas istabas bija tukšas, tajās nebija mēbeļu, bet tās bija milzīgas, ka 

muzeja galerijas vai basketbola laukumi, un mēs dzirdējām, kā mūsu 

soļi atbalsojas sienās. Pēc tam mani vecāki nolēma uziet augšā, lai 

aplukotu otro stāvu, bet es gribēju doties lejā, pagrabā. Sākumā tu 

negribeji man sekot, bet es saņēmu tavu roku un it ka aizvilku sev 

līdzi. Izrādījās, ka pagrabs ļoti līdzinās pirmajam stāvam viena 

tukša telpa pēc citas bet pēdējai istabai paša vidu bija lūka. Es to 

atrāvu vaļā un ieraudzīju, ka tur slēpjas kāpnes, kas ved uz kādu ze

māku līmeni. Es saku kapt lejup, un šoreiz tu nekavēdamies man se

koji. Tobrīd tu jau biji tikpat spēcīgas ziņkāres pārņemts kā es, un 

likās, ka mēs abi kopā dodamies piedzīvojumā. Nu, saproti, divi



bcrni izpēta svešu māju, abi ir nedaudz nobijušies, tomēr lieliski pa

vada laiku.

— Cik garas bija kāpnes?

Nezinu. Kādas desmit vai divpadsmit pēdas. Kaut kas tamlī

dzīgs.

Desmit vai divpadsmit pēdas... Un tālāk?

Mēs nonācām istabā. Tā bija mazāka neka tas augšā, ar daudz 

zemākiem griestiem. Tā visa bija pilna ar grāmatu plauktiem. Tie 

bija metāla plaukti, nokrāsoti pelēki, tadi, kādus izmanto bibliotēkas. 

Mēs sākām aplūkot grāmatu nosaukumus, un izrādījās, ka tās visas 

esi uzrakstīji tu, Sid. Simtiem gramatu, un uz katras muguriņas bija 

tavs vārds: Sidnijs Ors.

Biedējoši.

Ne, nepavisam. Es jutos ārkārtīgi lepna par tevi. Kad bijām 

kadu laiku aplūkojuši grāmatas, es saku atkal staigāt apkārt, un pēc 

kāda laika atradu durvis. Es tās atvēru, un tur bija maza, ideāla gu

ļamistaba. Ļoti grezna, ar mīkstiem persiešu paklājiem un ērtiem 

krēsliem, gleznām pie sienas, vīraku, kas kūpēja uz galda, un gultu ar 

zīda spilveniem un sarkanu atlasa vatēto segu. Es pasaucu tevi, un 

brīdī, kad tu ienāci iekša, es apviju rokas tev apkārt un saku tevi 

skūpstīt uz lūpām. Es biju ļoti iekarsusi. Uzbudinājusies un gatava 

darbībai.

Un es?

— Tev bija mūža lielākā erekcija.

Turpini vien, Greisa, un tūlīt man bus vēl lielāka.

Mēs novilkām drebes un sākam valstīties pa gultu, nosvīduši 

un izsalkuši viens pēc otra. Tas bija brīnišķīgi. Mes abi beidzām un 

tad, pat neatvilkdami elpu, atkal sakām, klupdami viens otram virsu 

ka zvēri.

Izklausas pēc pornogrāfiskas filmas.
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Tas bija ļoti mežonīgi. Nezinu, cik ilgi mcs to darījām, bet pie

nāca brīdis, kad mēs izdzirdējām, ka aizbrauc manu vecāku mašīna. 

Tas mus neuztrauca. Gan vēlāk viņus noķersim, mēs teicam un atkal 

sākām dratēdes. Kad bijām pabeiguši, mes abi sabrukām. Es uz bridi 

iesnaudos, un, kad es pamodos, tu kails stāvēji pie durvīm, raustīji 

rokturi un izskatījies nedaudz izmisis. «Kas noticis?» es jautāju, un tu 

atbildēji: «Izskatas, ka esam ieslēgti.»

Tas ir dīvainākais, ko es savā mūžā esmu dzirdējis.

Tas ir tikai sapnis, Sid. Visi sapņi ir dīvaini.

Es taču nerunāju miegā, vai ne?

Kāpēc tu ta prasi?

Es zinu, ka tu nekad neej manā kabinetā. Bet, ja  ta notiktu un 

ja  tu nejauši atvērtu zilo kladi, ko es iegādājos sestdien, tu ieraudzītu, 

ka stāsts, ko es rakstu, līdzinās tavam sapnim. Kāpnes, kas ved lejup 

uz istabu pazeme, bibliotēkas grāmatu plaukti, neliela guļamistaba 

tālākajā galā. Mans varonis šobrīd ir ieslodzīts tajā istaba, 1111 es ne

zinu, ka izdabūt viņu lauka.

— Dīvaini.

Vairāk nekā dīvaini. Tas ir baisi.

Jocīgi, bet tieši tobrīd sapnis beidzās. Tev seja bija tads izbie

dēts skatiens, bet, pirms es paguvu tev kaut ka palīdzēt, es pamodos. 

U11 tu sēdēji uz gultas, aplicis rokas man apkart, apskaudams mani 

tapat, kā to darīji sapnī. Tas bija brīnišķīgi. Man likās, ka sapnis 

joprojām turpinās, pat pēc tam, kad es pamodos.

Tātad tu nezini, kas ar mums notiek pēc tam, kad esam ieslēgti 

istabā.

Tik tālu es netiku. Bet mēs būtu atraduši izeju. Cilvēki taču ne

var nomirt sapnī. Pat ja  durvis patiešām izrādītos aizslēgtas, kaut kas 

notiktu, un mēs izkļutu brīvībā. Tā tas ir. J a  tu sapņo, tu vienmēr 

atradīsi izeju.
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Kad Gr e i s a  b i j a  dBUUSiGS uz Manhetenu, es apsēdos pie savas rak

stāmmašīnas un saku apstradāt Hobija Hantera filmu. Es centos 

iespiest kopsavilkumu četrās lapas, tomēr beigu beigās uzrakstīju se

šas. Es sapratu, ka nepieciešams paskaidrot dažus sīkumus, un negri

bi ju , lai stasta būtu neloģiskas vietas. Piemēram, ja  šajā pieaugšanas 

ceļojumā pastāv tik daudz briesmu un ja  ir iespējams tik bargs sods, 

kāpēc gan kāds riskētu ceļot atpakaļ laikā? Es nolēmu, ka ceļojums 

nav obligāts, ka tas ir atkarīgs no paša cilvēka izvēles, nevis tiek uz

spiests. Un vel ka 22. gadsimta cilvēki uzzina, ka ceļotājs pārkāpis 

noteikumus? Es izgudroju īpašu valsts policijas atzaru, kas par to rū

pējas. Laika ceļošanas aģenti sež bibliotēkās, lasīdami grāmatas, žur

nālus un avīzes, un, kad jauns ceļotājs iejaucas kāda pagātnes cilvēka 

dzīvē, vārdi gramatās mainās. Piemēram, Lī Hārvija Osvalda vārds 

piepeši izzustu 110 visiem darbiem, kas veltīti Kenedija slepkavībai. 

Iztēlodamies šo ainu, es sapratu, ka šis izmaiņas varētu izvērst ka 

satriecošu vizuālo efektu: simtiem vārdu ņirb 1111 pārvietojas uz dru

kātām lapām, skraidīdami uz priekšu un atpakaļ ka sīki, saniknoti 

kukaiņi.

Pabeidzis drukāt kopsavilkumu, es to vēlreiz pārlasīju, izlaboju 

dažas kļūdas, aizgāju līdz virtuvei un piezvanīju uz «Sklāras aģen

tūru». Merija tobrīd atbildēja uz citu zvanu, bet es pateicu viņas sek

retārei, ka pēc stundas vai divām ieradīšos birojā, lai nodotu manu

skriptu.

Tas 11u gan bija atri, viņa piezīmēja.

Jā ,  laikam jau gan, es atbildēju, bet tu jau zini, ka tas no

tiek, Andžela. J a  ceļo laikā, nedrīksti zaudēt nevienu sekundi.

Andžela pasmējās par manu vārgo joku. Es pateikšu Mērijai, ka 

esi ceļa. Bet nekur jau nav jāsteidzas. Tu varētu to sūtīt pa pastu un 

aiztaupīt sev to garo ceļu.
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Pastam cs neuzticos, kundze, -  es sacīju, ierunādamies savā 

Oklahomas kovboja deguna balsi. Nekad neesmu uzticējies, nekad 

neuzticēšos.

Kad saruna beidzas, cs atkal pacēlu klausuli un piezvanīju Iro

šam. Mērijas birojs atradas Piektajā avēnijā starp Divpadsmito un 

Trīspadsmito ielu, tuvu Džona dzīvesvietai, un man ienāca prata, ka 

varbūt viņš gribētu pusdienas ar mani satikties. Es arī gribēju no

skaidrot, kāds ir viņa kajas stāvoklis. Mēs nebijām runājuši kopš sest

dienas vakara, un bija pienācis laiks ar viņu sazināties, noskaidrot 

jaunumus.

Nekā jauna nav, - viņš noteica. Sliktāk nav kļuvis, bet labak 

ari ne. Ārsts man parakstīja zāles pret iekaisumu, un, kad vakar ie

dzeru pirmo tableti, man bija slikta reakcija. Atvadas no pusdienām, 

galvas reiboņi, viss komplekts. Pec ta visa joprojām jutos iztukšots.

Es drīz došos uz Manhetenu, lai tiktos ar Mēriju Sklaru, un no

domāju, ka pēc tam varētu iegriezties pie tevis. Varbūt paēst pusdie

nas, bet izklausās, ka šis nav īstais bridis.

Varbūt tu varētu atbraukt rit? Tad es noteikti jutīšos daudz 

labāk. Vismaz tā ceru, sasodīts.

Es izgāju no dzīvokļa pusdivpadsmitos un aizsoļoju līdz Bergena 

ielai, kur iesēdos metro vilcienā, kas veda uz Manhetenu. Ceļa notika 

dažas neizskaidrojamas kļūmes - ilgstoša pauze tuneli, vagona ap

tumsums, kas ilga četras pieturas, nepierasti lēna virzība no Jorkas 

ielas stacijas līdz upes otrai pusei un, kad es tiku līdz Mērijas biro

jam, viņa jau bija aizgajusi pusdienās. Es atdevu anotāciju Andželai, 

tuklajai atbildētājai uz telefonu zvaniem un vēstuļu sūtītajai, kas smē

ķēja kā skurstenis un pārsteidza mani, pieceldamās kājās un uz atva- 

dām mani noskūpstīdama itāļu dubultkampienā, buča uz katra 

vaiga. Žēl, ka tu esi precējies, viņa nočukstēja. -  Mēs ar tevi kdpā 

varētu radīt brīnišķīgu mūziku.
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Andžela vienmēr tā jokoja, 1111 pēc triju gadu cītīgas prakses mēs 

bijām izveidojuši diezgan labi izstrādātu formulu. Es, cenzdamies 

spēlēt savu lomu, sniedzu viņai atbildi, ko viņa gribēja dzirdēt. -  Ne

kas nav mūžīgs, - es teicu. Gaidi vien, manu eņģei, un agrak vai 

vēlāk es noteikti būšu brīvs.

Nebija jēgas nekavējoties atgriezties Bruklinā, tapec es nolēmu 

savu pēcpusdienas pastaigu veikt Vilidža un pec tam pabeigt ekskur

siju ar ieskriešanu kaut kur paēst pirms sēšanās metro un braukšanas 

mājup. Es devos uz rietumiem no Piektās avēnijas, laiski soļodams pa 

Divpadsmito ielu gar tas glītajām smilšakmens mājām un mazajiem, 

kārtīgi sakoptajiem kokiem, un bridi, kad biju pagajis garām Jaunajai 

skolai un tuvojos Sestajai avēnijai, es jau biju dziļi iegrimis domas. 

Bovens joprojām bija ieslodzīts istaba, 1111, tā kā man galva joprojām 

atbalsojas Greisas sapņa satraucošās detaļas, man prata bija ienāku

šas dažas jaunas idejas attiecībā uz stāstu. Pec tam es zaudēju ap

jausmu par to, kur atrados, un nākamās trīsdesmit vai četrdesmit 

minūtes klīdu pa ielām ka akls, vairak atrazdamies taja pazemes 

istabā Kanzassitijā nekā Manhetena, tikai pavisam nedaudz manī

dams apkart notiekošo, l’ikai tad, kad es atklāju, ka atrodos Hadsona 

iela un eju garām «Baltā zirga tavernas» fasades logam, manas kajas 

beidzot pārtrauca kustēties. Es sapratu, ka man parādījusies apetīte, 

un, kad šo faktu uzzināju, manas uzmanības centrs pameta galvu un 

pārvietojas uz vēderu. Es biju gatavs apsēsties un paēst pusdienas.“’

lo E s  nebiju ievērojami pavirzījies uz priekšu, tomēr sapratu, ka varētu nedaudz uzla
bot Bovena apstakļus, nemainot stāsta centrālo nervu. 1.ampa viņam virs galvas bija 
izdegusi, tomēr vairs nešķita nepieciešams likt Nikam sedet pilnīgā tumsa. Eda labi 
apnkotaja bumbu patvertnē varēja būt cits gaismas avots. Piemēram, sērkociņi un 
sveces, kabatas lukturītis, galda lampa kaut kas, kas palīdzētu Nikam nejusties tā, 
it ka viņš būtu dzīvs aprakts. Kaut kas tāds jebkuram  cilvēkam liktu zaudēt saprātu, 
un es nepavisam negribēju pārvērst Nika likteni par pētījumu šausmu un neprāta 
jom ā. Es biju novirzījies no Hemeta radītā ceļa, tomēr tas nenozīmēja, ka es grasos
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«Balta zirga tavernā» es biju viesojies daudzas reizes, tomēr tas 

bija pirms vairākiem gadiem, un bridi, kad atveru durvis, es ar 

prieku ieraudzīju, ka nekas nav mainījies. Tā bija tā pati ar koku de- 

koreta, dūmiem pilnā dzertuve, kāda tā bijusi vienmēr, ar tiem 

pašiem apskrambātajiem galdiem un nestabilajiem krēsliem, tām pa

šam zāģu skaidām uz grīdas, to pašu lielo pulksteni pie ziemeļu puses 

sienas. Visi galdiņi bija aizņemti, bet pie bara letes bija dažas brīvas 

vietas. Es uzsēdos uz kādas taburetes un pasūtīju hamburgeru, kā ari 

glāzi alus. Es reti dzeru dienas laikā, tomēr atrašanās «Baltajā zirgā» 

radīja man nostalģisku noskaņojumu (atceroties visas tas stundas, ko 

es šeit pavadīju pēdējos pusaudža un pirmajos divdesmitgadnieka ga

dos), un es nolēmu iedzert glāzi par vecajiem labajiem laikiem. Tikai 

tad, kad biju nokārtojis darīšanas ar bārmeni, es paskatījos uz vīru, 

kurš sedeja man labajā puse. Ienākdams tavernā, es viņu redzēju no 

mugurpuses.

Tas bija kalsns puisis brūnā džemperī, sakumpis pār savu dzē

rienu, un kaut kas viņa stājā iedarbināja manā galvā nelielu trauk

smes zvanu. Es nezināju, kāpēc. Varbūt tapec, ka es viņu pazinu. Bet 

varbūt tas bija kaut kas netverams, atmiņas par citu viru brūnā 

džemperī, kurš pirms vairākiem gadiem sēdējis tādā paša poza, 

miniatūrs senas pagatnes fragments. Sis vīrs bija noliecis galvu 1111 

lūkojas glazē, kas bija līdz pusei pilna ar skotu viskiju vai burbonu. Es 

redzēju tikai viņa profilu, ko daļēji aizsedza viņa kreisas rokas

aizvietot [ Iemeta stāstu ar jaunu «Priekšlaicīgas apbedīšanas» versiju. Tātad jadod 
Nikam gaisma un jāsniedz viņam  kāda cerības skranda. Un pat tad, kad visi sērko
ciņi un sveces bus izlietotas, kad kabatas lukturīša baterijas būs iztukšotas, viņš varēs 
atveri ledusskapja durvis un ielaist istaba nedaudz gaismas ar nelielo spuldzīti, kits 
deg lielajā emaljas kaste.

Vel nozīmīgāks bija Greisas sapnis. Šorīt, klausīdamies viņa. es jutos pārāk satraukts 
par 10, cik šis sapnis bija līdzīgs stāstam, ko es rakstīju, tapec neuztveru, cik daudz ir 
atšķirību. V iņas istaba bija patvērum s, kuru dala divi cilvēki, m aza erotiska
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locītava un plauksta, tomēr nebija šaubu, ka ši seja pieder cilvēkam, 

kuru es vairs necerēju vēl kādreiz satikt. M. R. Ganam.

Mister Gan, es viņu sveicināju. Kā jums klājas?

Izdzirdējis pieminam savu vārdu, Gans pagriezās, izskatīdamies 

nomākts un varbūt nedaudz piedzēries. Sākumā viņš šķietami neat- 

cerējās, kas es esmu, bet tad viņa seja nedaudz atplauka. Ak, viņš 

teica. Misters Sidnijs. Misters Sidnijs O. Jauks cilvēks.

Vakar es atgriezos jusu veikalā, es sacīju, -  bet viss bija nozu

dis. Kas notika?

Liela problēma, Cans atbildēja, kratīdams galvu un iedzer

dams malku no savas glāzes, izskatīdamies tā, it kā butu tuvu asa- 

rām. īpašnieks paceļ iri. Es viņam saku, ka man ir līgums, bet viņš 

smejas un teic, ka savāks preces ar tiesu izpildītāju, ja  es nedod viņam 

naudu līdz pirmdienas rītam. Tāpēc es sakravā veikalu sestdienas va

kara un prom. Tur visi mafijas viri. Tie tevi nošauj, ja nespelē ar 

viņiem.

Jums vajadzētu nolīgt advokātu un iesūdzēt viņus tiesā.

Nav advokāta. Pārāk dārgi. Rit meklēšu jaunu vietu. Varbūt 

Kvinsa vai Manhetenā. Bruklina vairs ne. «Papīra pils» izgāšanās. 

Lielais Amerikas sapnis izgāšanas.

Man nevajadzēja ļaut sev pakļauties žēlumam, bet, kad Gans pie

dāvāja izmaksāt man dzērienu, man pietrūka drosmes viņa piedāvā-

paradīze. M ana istaba bija drūma celle, kurā mīt viens pats virs, un viņa vienīgā 
vēlme ir aizbēgt. Bet ja  nu man izdotos tur, viņam blakus, iedabūt ari Rozu Lait- 
menu? N iksjau  ir iemīlējies viņā, un. ja  viņi abi kopā būtu ieslodzīti istaba, vien
alga, cik ilgu laiku, varbūt viņa sāktu atbildēt uz Nika jūtām . Roza bija Greisas 
fiziskā un garīgā dubultniece, tātad viņai būs ari ( ireisas seksuālā daba (a pati pār
galvība, ta pati ļaušanās notiekošajam. Niks un Roza varētu pavadīt laiku kopa, 
lasot viens otram priekša fragmentus no «Orākulu nakts», atkailinot savu dvēseli 
viens otra priekša, milējoties. J a  vien viņiem ir pietiekami daudz pārtikas, kas uztu
rētu viņus pie dzīvības, kāpēc lai viņi grit )etu doties prom?
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jumu noraidīt. Skotu viskija dzeršana pusdivos pēcpusdienā nebija 

ierakstīta manā terapijas saraksta. Kļuva vel sliktāk, jo tagad, kad 

mēs ar Canu bijām kļuvuši draugi un dziļi iegrimuši sarunā, es jutu, 

ka mans pienākums ir atbildēt ar laipnību uz laipnību, un pasūtīju 

vēl divas glāzes. Tātad stundas laika es izdzēru vienu glāzi alus un 

divus dubultos skotu viskijus. Ar to nepietika, lai sasniegtu pilnīgas 

apreibināšanās stāvokli, tomēr tobrīd es patīkami peldēju, un, tā ka 

mana parasta atturība, laikam ejot, kļuva arvien vājāka, es uzdevu 

Ganam vairākus personiskus jautājumus par viņa dzīvi Kma un to, 

kā viņš ieradies Amerikā. Es nemūžam kaut ko tādu nedarītu, ja  ne- 

butu dzēris. Daudz kas no ta, ko viņš atbildēja, mani samulsināja. 

Paaugstinoties izdzertā alkohola līmenim, pamazām pavājinājās viņa 

spēja izteikties angliski, tomēr tajā stāstu plūsmā, ko es dzirdēju, par 

viņa bērnību Pekinā, kultūras revolūciju un viņa briesmu pilno bēg

šanu no valsts caur Honkongu, viens atstāja uz mani lielu iespaidu, 

noteikti tāpēc, ka viņš to stastīja pašā mūsu sarunas sākuma.

Mans tēvs bija matemātikas skolotājs, viņš teica, strādāja 

Pekinas Vienpadsmitajā pamatskolā. Kad sakas kultūras revolūcija, 

viņi saka mans tēvs Melnajā bandā, reakcionārs buržujs. Vienu 

dienu Sarkanās gvardes studenti pavēl Melnajai bandai izņemt no 

bibliotēkas visas grāmatas, kas nav priekšsēža Mao gramatas. Viņi sit 

Melno bandu ar siksnām, lai piespiestu to darīt, lās ir sliktas

T ād a bija mana nelielā fantāzija, kuru es nesāju sev pie sirds, iedams pa Vilidžas 

ielām. Tomēr pat bridi, kad to prātā izspēlēju, es apzinajos, ka tai ir daži lieli trū

kumi. Greisa mani uzbudināja ar savu erotisko sapni, tomēr, par spīti šķietami kār

dinošajam saturam, las bija tikai vel viens strupceļš. J a  Roza var ieklut istaba, tad 

Niks var no tas izkļūt, un. tiklu!/ viņam tiks piedāvāta tāda iespēja, viņš nekavējoties 

dosies prom. liet galvenais ir tas, ka viņš nevar aiziet. Es biju piešķīris viņam gais

mu, tomēr viņš joprojām  bija ieslodzīts tajā drumaja kambari, un bez instrumen

tiem, kas nepieciešami, lai izraktos laukā, viņš kaut kad tur nomirs.
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grāmatas, viņi saka. Tās izplata kapitālisma un revizionistu idejas, un 

tās jāsadedzina. Mans tevs un parejie Melnās bandas skolotāji iznes 

grāmatas sporta laukumā. Sarkangvardi uz viņiem kliedz un sit, lai 

viņus piespiestu. Viņi nes vienu smagu kravu pec citas, un tad ir liels 

grāmatu kalns. Sarkangvardi tās aizdedzina, un mans tēvs sāk rau

dai. Par to viņu sit ar siksnām. Tad uguns ir liela un karsta, un Sar

kana gvarde piegrūž Melno bandu pašā malā. Viņi tiem pavēl 

nolaist galvu un liekties uz priekšu. Viņi saka, viņus pārbauda Lielās 

kultūras revolūcijas ugunis. Ta ir karsta augusta diena, briesmīga 

saule. Manam tēvam ir čūlas uz sejas un rokām, skrambas un zilumi 

uz muguras. Mājās mana māte raud, kad viņu redz. Mans tēvs raud. 

Mēs visi raud. mister Sidnij. Nākamajā nedēļā mans tēvs arestets, un 

mūs visus nosūta uz laukiem, lai strādājām uz lauka. Tad es sāku nīst 

savu valsti, savu Ķīnu. No tas dienas es saku sapņot par Ameriku. 

Man atnāk lielais Amerikas sapnis Ķīnā, bet Amerikā sapņa nav. Ari 

ši valsts slikta. Visur viens un tas pats. Visi cilvēki slikti un ļauni. 

Visas valstis sliktas un ļaunas."

Kad biju izdzēris savu otro «Cutty Sark» glāzi, es paspiedu Cana 

roku un paziņoju, ka man laiks iet. Ir jau pustris, es teicu, un man 

jāatgriežas Koblhilā, lai iepirktos pusdienām. Gans izskatījās vīlies.

11 Kad Cans pirms divdesmit gadiem pavēstīja man šo stāstu, es jutos pārliecināts par 
to, ka viņš teicis patiesību. V iņa balsi skanēja pārāk stipra pārliecība, lai es apšau
bītu viņa godīgumu. Tomēr pirms vairākiem mēnešiem, gatavodamies citam pro
jektam, es izlasīju vairākus darbus par Ķīnu kultūras revolūcijas posma. V ienā no 
tiem es uzdūros ta paša notikuma aprakstam, ko vēstīja L iū ja ņ s , Pekinas Vienpa
dsmitās pamatskolas skolnieks laikā, kad notika grāmatu dedzināšana, un viņš tai 
bija liecinieks. Nav pieminēts neviens skolotājs, vārdā Čans. Stāstā parādās kāda 
valodas skolotāja, J u  Canjina, kura sabruka un raudāja, redzot degošās grāmatas. 
«Viņas asaras pamudināja sarkangvardus uzsist viņai vēl dažas liekas reizes, un sik
snas atstāja neglītas rētas uz viņas adas.» («Ķīnas kulturas revolūcija, 1966- 1969», 
redaktors Maikls Šūnhels; Armonka, Ņujorka: M. E. Sārps, 199b.)
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Es nezināju, ko viņš no manis gaidīja, bet, iespējams, viņš cerēja, ka 

es gatavojos piebiedroties viņam dzeršana visas dienas garumā.

Nav problēmu, viņš beidzot noteica. Es jūs aizvedīšu mā

jās.

Vai jums ir mašīna?

Protams. Visiem ir mašīna. Jums ne?

Ne. Nuj (>rkā mašīna nemaz nav nepieciešama.

Nāciet, mister Sid .Jūs mani uzmundrināt un atkal likt justies 

labi. Tagad es jus aizvedīšu mājās.

Nē, pateicos. Jūsu stāvoklī nedrīkst vadīt mašīnu. Jūs esat pā

rak piepļāvies.

Piepļāvies?

— Pārāk daudz izdzēris.

— Muļķības. \ 1 . R. Cans skaidrs ka tiesnesis.

Es pasmaidīju, izdzirdējis šo veco amerikāņu izteicienu, un, 

redzēdams, ka es jutos uzjautrināts, Cans piepeši izplūda smieklu 

lēkmē. Tā bija tā pati skaudrā skaņu virkne, ko es biju dzirdējis viņa 

veikalā sestdien. Ila-ha-ha. Ha-ha-ha. Ha-ha-ha. Man ta šķita mul

sinoša līksmības izpausmes forma, sausa un bezdvēseliska, taja ne

bija to vibrējošo treļļu, kadi parasti dzirdami, kad cilvēki smejas.

Es neapgalvoju, ka las pierada G ana stāstītā melīgumu, tomēr rodas zināmas aizdo
mas. Iespējams, ka bija divi skolotāji, kuri raudāja, un Liu Ja i js  otru nepamanīja. 
Tomēr japiem'in, ka par grāmatu dedzināšanu toreiz Pekina rakstīja daudz, un tā, 
runājot L iu ja ņ a  vārdiem, «radīja lielu satraukumu visa pilsēta». Čans to bulu zinā
jis, pat ja  viņa tēvs tur neatradās.. Varbūt viņš šo bēdīgi slaveno notikumu izstāstīja, 
lai atstātu uz mani iespaidu. Nezinu. Tom ēr viņa izklāstītā versija bija ārkārtīgi spil
gta spilgtākā nekā vaipikums liecību, ko sniedz cilvēki, kas paši notiekošo nav 
redzējuši un tas man liek uzdot sev jautājum u, vai Čans pats nevarētu būt piedalī
jies gramatu dedzināšana. Un, ja  ta būtu, tas nozīmētu, ka viņš tur atradies ka Sar
kanas gvardes loceklis. Pretējā gadījumā viņš man butu atklājis, ka mācījies skolā 
un to viņš nedarīja, Iespējams pat (tas ir tikai minējums), ka viņš bijis tas cilvēks, 
kurš patagojis raudošo skolotāju.
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Gribēdams pierādīt savu apgalvojumu, Čans nolēca no bara tabure

tes un sāka staigāt uz priekšu un atpakaļ pa telpu, demonstrēdams 

man savu spēju noturēt līdzsvaru un noiet taisna līnija. J a  vēlos but 

godīgs, man jāatzist, ka viņš izturēja pārbaudījumu. Viņa kustības 

bija līdzenas un nepiespiestas, un viņš šķietami pilnīgi valdīja pār 

sevi. Sapratis, ka šo viru nav iespējams apturēt, ka viņa apņemšanās 

aizvest mani mājās kļuvusi par dedzīgu, absolūtu merki, es negribīgi 

padevos un pieņēmu piedāvājumu.

Mašīna bija novietota aiz stūra, Perija iela, un tas bija pavisam 

jauns, sarkans pontiaks ar baltam riepām un salokāmu jumtu. Es pa

ziņoju Ganam, ka, manuprāt, tas izskatās pēc svaiga Džersijas to

māta, tomēr es nejautāju, ka cilvēkam, kurš, pēc paša vārdiem, izgā

zis savu Amerikas sapni, izdevies iegūt savā īpašumā tik dārgu 

mašīnu. Gans, izskatīdamies manāmi lepns, vispirms atslēdza durvis 

man un aicināja mani apsēsties pasažiera sēdekli. Tad viņš apgaja 

apkārt mašīnai pa priekšu, papliķedams motora pārsegu, uzkāpa uz 

ietves un atslēdza otras durvis. Iekārtojies pie stūres, viņš pagriezās 

pret mani un atieza zobus plata smaida.

Laba prece, viņš sacīja.

Ja , es atbildēju. Ļoti iespaidīga.

Lai jums ir ērti, mister Sid. Lokāmie krēsli. Liecas līdz pat ga

lam. Viņš pieliecās un paradīja man, kura poga jāspiež, un sēdeklis 

patiešām sāka virzīties atpakaļ, apstadamies, kad bija sasniedzis četr

desmit piecu grādu leņķi. Luk, tā, Gans noteica. Vienmēr 

labāk braukt ar komfortu.

Nevarēju viņam nepiekrist, un manā viegli iereibušajā stāvoklī 

man bija patīkami neatrasties vertikāli. Gans iedarbināja mašīnas 

dzinēju, un es uz bridi aizvēru acis, mēģinādams iedomāties, ko 

Greisa tovakar gribētu vakariņās un kādu pārtiku man vajadzētu no

pirkt, kad atgriezīšos Bruklina. Izrādījās, ka ta ir kļūda. Es nevis at
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vēru acis, lai redzētu, uz kurieni Čans brauc, bet drīz vien aizmigu 

tāpat kā jebkurš piedzēries cilvēks pec grēkā krišanas dienas vidu.

Es nepamodos līdz pat brīdim, kad mašīna apstājās un Čans izslē

dza dzinēju. Domādams, ka esmu atpakaļ Koblliila, es grasījos pa

teikties viņam par atvešanu un atvērt durvis, kad piepeši sapratu, ka 

atrodos kaut kur citur: pārpildītā uzņēmumu ielā nepazīstamā apkai

mē, noteikti talu no manām mājām. Kad es pieslējos augstāk, lai vasu 

labāk redzētu, es pamanīju, ka vairākums izkārtņu ir ķiniešu valoda.

Kur mes esam? es jautāju.

Flašingā, Cans atbildēja. Otrā Gainatauna.

Kāpēc jūs mani atvedāt uz šejieni?

Braucot man radas labāka doma. Nakamajā kvartālā mazs, 

jauks klubs, laba vieta, kur atpūsties. Jū s izskatāties noguris, mister 

Sid. Es jūs aizvedīšu uz turieni, jums būs labāk.

Par ko jus runājat? Ir jau piecpadsmit minūtes pēc trijiem, un 

man jāatgriežas mājās.

Tikai pusstundu. Jum s būs daudz labāk, es apsolu. Pec tam 

aizvedīšu jus mājās. Labi?

Labāk ne. Tikai parādiet man ce|u uz tuvāko metro staciju, un 

es pats nokļūšu līdz mājām.

Ludzu. Man tas ļoti svarīgi. Varbūt biznesa iespēja, un man 

vajag gudra cilvēka padomu. Jū s esat ļoti gudrs, mister Sid. Jum s es 

varu uzticēties.

Man nav ne jausmas, par ko jūs runājat. Vispirms jūs gribat, 

lai es atpūšos. Tagad jūs gribat manu padomu. K i tad ir patiesībā?

Abi. Viss kopā. Jū s  redzesiet vietu, jūs atpūtīsieties, un tad jūs 

man pateiksiet, ko domājat. Ļoti vienkārši.

Pusstundu?

Nebūs sāpīgi. Viss uz mana rēķina, bez maksas. Tad es jūs aiz

vedīšu uz Koblhilu Bruklinā. Sarunāts?
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Šī pēcpusdiena kļuva arvien dīvainaka, tomēr es ļāvos pierunāties 

viņam sekot. Nevaru īsti izskaidrot, kāpēc. Varbūt mani bija pārņē

musi ziņkārība, tomēr varbūt viss bija tieši pretēji absolūta vienal

dzība. Cans man bija sācis krist uz nerviem, un es vairs nespēju iztu

rēt viņa nerimstošo lūgšanos, it īpaši brīdī, kad biju ieslodzīts viņa 

muļķīgajā mašīnā. J a  vēl pusstunda mana laika liks viņam justies ap

mierinātām, es nolēmu, ka ir vērts viņam piekrist. Tāpēc es izkāpu 

no mašīnas un sekoju viņam pa cieši piebāzto avēniju, ieelpodams 

kodīgos izgarojumus un sīvās smakas, kuras nāca no zivju veikaliem 

un dārzeņu stendiem, kas bija izvietoti pa visu kvartālu. Nonākuši pie 

pirmā stūra, mēs pagriezāmies pa kreisi, nogājām vel apmēram simt 

pēdas un atkal pagriezāmies pa kreisi, ieiedami šaura alejā, kuras 

galā rēgojās neliela betona bloku eka, mazs, vienstāva namiņš bez 

logiem un ar plakanu jumtu. Tie bija klasiski aplaupīšanas apstakļi, 

tomēr es nemaz nejutos apdraudēts. Cans bija pārak līksma noska

ņojumā un ar savu parasto mērķtiecību šķita ārkārtīgi apņēmies sa

sniegt musu meklēto vietu.

Kad mēs nonācām pie dzeltenās betona mājas, Gans piespieda 

pirkstu pie zvana pogas. IVe dažām sekundēm durvis nedaudz pave

ras, un apmēram sešdesmit gadus vecs ķīnietis pabāza lauka galvu. 

Viņš pamāja, pazīdams Canu, viņi apmainījās dažiem teikumiem 

mandarīnu valodā, un tad viņš ielaida mūs iekša.

Tā dēvētais atpūtas klubs, ka izrādījās, bija neliela darbnīca. Div

desmit ķīnietes sedeja pie galdiem, uz kuriem stāvēja šujmašīnas, un 

diedza kopā košas kleitas no lētiem, sintētiskiem audumiem. Neviena 

no viņam nepacēla skatienu, kad mes ienācām, un Cans pasteidzās 

viņam garām, cik atri vien spēja, izturēdamies tā, it kā viņu tur 

nemaz nebūtu. Mēs turpinājām iet, izvairīdamies no galdiem, līdz 

nonācām pie durvīm telpas gala. Vecais virs tās atvēra, un mēs ar 

Canu iegājām telpā, kas bija tik melna, tik tumša salīdzinājumā ar

13B



spoži apgaismoto darbnīcu mums aiz muguras, ka sākumā es itin 

neko neredzēju.

Kad manas acis bija nedaudz pieradušas pie tumsas, es pamanīju 

dažas nespodras, vārgas lampas, kas spīdēja dažādās istabas malās. 

Visās bija ieskrūvētas dažādu krāsu spuldzītes sarkana, dzeltena, 

violeta, zila un es bridi iedomājos par Portugāles kladēm Čana 

izputējušajā veikalā. Es prātoju, vai tās, ko es redzēju sestdien, vēl ir 

dabūjamas un, ja tā butu, vai viņš piekristu tās man pārdot. Es prata 

piezīmēju, ka par to jāpainteresējas, pirms mēs dodamies prom.

Viņš aizveda mani pie augsta krēsla vai taburetes, kaut kādas mē

beles, kas bija pārklāta ar adu vai tās imitāciju, zvalstījās uz savas pa

matnes un šķita patīkami mīksta, ka spilvens. Es apsēdos, un viņš ap- 

sēdas man blakus, un es sapratu, ka mcs atrodamies pie kaut kadas 

bāra letes lakotas, ovālas letes, kas aizņēma telpas centru. Tagad 

viss saka k]ut skaidrāks. Es saskatīju vairākus cilvēkus, kuri sēdēja 

mums pretī, pāris vīriešus uzvalkā un kaklasaitē, aziātu apģērba ga

balā, kas izskatījās pēc havajiešu krekla, un divas vai trīs sievietes, no 

kurām neviena šķietami nevalkāja nekādās drēbes. Ak tā, es pie sevis 

noteicu, luk, kas ši par vietu. Seksa klubs. Dīvaini, bet tikai tad es pa

manīju, ka fonā skan mūzika -  kaut kas kluss un burbuļojošs, kas 

plūda no kadas neredzamas apskaņošanas sistēmas. Es centos saklau

sīt, kas ta par dziesmu, tomēr to nepazinu. Fona mūzikas variācija 

par kādu vecu rokenrola gabalu varbūt Bītli, es nodomāju, bet var

būt ari ne. Xu, mister Sid, Cans ieminējās, kā jums patīk?

Pirms es paspēju viņam atbildēt, mūsu priekša parādījās bārme

nis un jautaja, ko pasūtīsim. Varbūt tas bija vecais virs, kurš mums 

atvēra durvis, tomēr es nejutos par to pārliecināts. Varbūt tas bija 

viņa brālis, varbūt kāds cits radinieks, kuram ari pieder sava daļa šajā 

uzņēmumā. Čans pieliecās pie manis un čukstēja man ausi. Alko

holu ne, viņš sacīja. Viltus alu, « J-Up», kolu. Tādā vieta pārāk
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riskanti tirgot alkoholu. Nav licences. Tagad, kad biju informēts 

par iespējām, es izvēlējos kolu. Cans rīkojās tapai.

Pavisam jauna vieta, bijušais rakstāmpiederumu pārdevējs 

turpināja runāt. Atvērās sestdien. Vēl cenšas nolīdzināt negludu- 

mus, bet es šeit redzu lielas iespejas. Viņi jauta, vai es negribu iegul

dīt ka mazākuma partneris.

Tas ir bordelis, es noteicu. Vai esat pārliecināts, ka vēlaties 

iepīties nelegālos darījumos?

Nav bordelis. Atpūtas klubs ar kailām sievietēm. Palīdz strādā

jošām cilvēkam justies labāk.

Es negrasos ar jums strīdēties. J a  tik dedzīgi to vēlaties, uz 

priekšu. Bet man šķita, ka jūs esat izputējis.

Nauda nekad nav problēma. Es aizņemos. J a  ieguldījuma 

peļņa lielāka par aizņēmuma procentiem, viss labi.

-  > •
Loti mazs «ja». Viņi atrod daiļas meitenes te strādāt. Mis 

Visums, Merilina Monro. Meneša meitene. Tikai labākās, seksīgākās 

sievietes. Neviens vīrietis neturēsies pretī. Lūk, es jums paradīšu.

Nē, pateicos. Es esmu precets cilvēks. Man jau viss nepiecieša

mais ir mājās.

Visi vīrieši ta runa. Bet kraus vienmēr uzvar pienākumu. Es 

jums tagad to pierādīs.

Pirms es paguvu viņu apturēt, Gans spēji pagriezās uz sava krēsla 

un ar roku aicinoši pamāja. Es ari pats palūkojos tajā virzienā un 

ieraudzīju pie sienas piecas vai sešas kabīnes, ko nebiju pamanījis, 

ienākot telpā. Trijās 110 tām sēdēja kailas sievietes, kuras droši vien 

gaidīja klientus, bet pārējām priekšā bija aizvilkti aizkari, acīmredzot 

tāpēc, ka sievietes, kuras sēdēja šajas vietās, bija aizņemtas. Viena no 

sievietēm piecēlās no sava sedekļa un pienāca pie mums. Si ir la- 

bākā, Gans sacīja, visskaistākā. Viņu sauc par Āfrikas princesi.
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No tumsas iznira gara auguma melnādaina sieviete. Viņas kailo 

augumu rotāja kaklarota ar periem un kalnu kristāliem, balti zābaki, 

kas sniedzās līdz celim, un baltas stringbiksites. Viņas mati bija savīti 

sarežģītās, plānas bizītēs, kam galos iesietas sprādzes, kas, viņai pa

kustoties, trinkšķēja ka vēja zvani. Viņas gaita bija gracioza, laiska, 

stalta karaliska staja, kas, bez šaubām, izskaidroja to, kāpēc viņa 

tiek dēvēta par princesi. Brīdī, kad viņa atradās sešu pēdu attālumā 

no letes, es sapratu, ka Cans nepārspīlē. Viņa bija satriecoši skaista 

sieviete varbūt pati skaistākā, ko es savā mūžā biju redzējis. Un 

tikai divdesmit, varbūt divdesmit divus gadus veca. Viņas āda izska

ujas tik gluda un aicinoša, ka man šķita gandnz neiespējami pretoties 

kārdinājumam tai pieskarties.

Apsveicinies ar manu draugu, čans viņai pavēlēja. Es 

vēlāk norēķinos ar tevi.

Viņa pagriezās pret mani un pasmaidīja, atklādama pārsteidzoši 

baltu zobu rindu. Bonjour, chéri, viņa noteica. Tu parles fran

çais?

Nē, atvainojiet. Es runāju tikai angliski.

Mani sauc Martina, viņa izteikta kreolu izruna sacīja.

Mans vārds ir Sidnijs, es atbildēju un pēc tam, mēģinādams 

uzsākt sarunu, pajautāju, kura Āfrikas valstī viņa dzimusi.

Viņa iesmejas. Pas d ’Afrique! Haiti. Pēdējo vardu viņa izru- 

nāja ar trim zilbēm Hā-i-ti. Slikta vieta, - viņa sacīja. Divaljēir 

ļoti méchant. Šeit ir labāk.

Es piekrītoši pamāju, nevarēdams izdomāt, ko vēl varētu pateikt. 

Es gribēju piecelties un doties prom, pirms iekuļos nepatikšanas, 

tomēr nespēju pakustēties. Meitene bija pārāk iedarbīga, un es ne- 

spēju beigt uz viņu skatīties.

Tu veux danser avec moi? viņa jautāja. Tu ar mani dejosi?

Nezinu. Iespējams. Es neesmu īpaši labs dejotājs.
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Kaut ko citu?

Nezinu. Nu, varbūt vienu... ja  tas nebūtu parak daudz prasīts.

Vienu?

Es gribēju pavaicāt... Vai jums būtu ļoti lieli iebildumi, ja  es 

jums pieskartos?

Pieskartos man? Protams. Tas ir viegli. Pieskarieties man, kur 

vien vēlaties.

Es pastiepu plaukstu un pārlaidu to pār viņas roku. Jus esat ļoti 

kautrīgs, viņa teica. Vai manas krūtis neredzat? Mes seins sont 

tresjolis, n ’est-cepas?

Es biju pietiekami atskurbis, lai saprastu, ka eju pa bīstamu taku, 

tomēr neļāvu šai domai sevi apstādināt. Es aptvēru viņas mazas, apa

ļās krūtis ar savām plaukstām un tās brīdi turēju pietiekami ilgi, lai 

sajustu, ka saspringst to galiņi.

Jā ,  tā jau ir labak, viņa noteica. Tagad ļauj man pieskarties 

tev, labi?

Es neteicu «ja», tomēr neteicu ari «nē». Es pieņēmu, ka viņa grib 

darīt kaut ko nevainīgu papliķet man pa vaigu, ar pirkstu novilkt 

pār lūpām, rotaļīgi saspiest manu plaukstu. Neko tādu, kas bulu salī

dzināms ar to, ko viņa izdarīja patiesībā, tas ir, piespiedās man klat, 

ieslidināja savu eleganto roku manās džinsa biksēs un satvēra pie

briedušo locekli, kas tur auga jau pēdējās divas minūtes. Sajutusi, cik 

tas ir stīvs, viņa pasmaidīja. Man šķiet, ka mēs esam gatavi dejai, 

viņa sacīja. Tagad tu nac man līdzi, labi?

Jāatzīst, ka Čans nesmējās par šo mazo, nožēlojamo liecību par 

vīrieša vājumu. Viņš bija pierādījis to, ko gribēja, un nevis ļauni prie

cājās par savu triumfu, bet gan tikai piemiedza man ar aci, kad es 

kopā ar Martinu devos uz viņas kabīni.

Šķita, ka visa operācija aizņem ne vairāk laika, ka nepieciešams, 

lai piepildītu vannu ar ūdeni. Viņa aizvilka aizkarus mums priekšā
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liti nekavējoties attaisīja manas bikses. Tad viņa nometās uz ceļiem 

un labajā roka satvēra inanu peni, un pec dažiem maigiem glāstiem, 

kam sekoja īstajā mirklī izmantoti mēles pieskārieni, viņa to paņēma 

mutē. Viņas galva saka kustēties, un, klausīdamies viņas bizīšu sanē

šana un lūkodamies lejup uz viņas daiļo, kailo muguru, es jutu, ka 

man pa kājām uz augšu, stakle, ceļas siltuma vilnis. Es gribēju pail

dzināt šis izjūtas un izbaudīt tās ilgāk, tomēr nespēju. Martinas mute 

bija nāvējošs instruments, un es beidzu gandrīz uzreiz, ka uzbudināts 

pusaudzis.

Nožēla mani pārņēma jau pec dažām sekundēm. Kad biju uzvil

cis džinsus un aiztaisījis jostu, nožēla jau bija kļuvusi par kaunu un 

sirdsapziņas mokām. Es gribēju tikai un vienīgi tikt no turienes 

prom, cik ātri vien iespejams. Es pajautāju Martinai, cik esmu viņai 

parada, bet viņa noraidoši pameta ar roku un teica, ka mans draugs 

par to jau esot parūpējies. Kad atvadījos, viņa mani noskūpstīja, uz

spieda man uz vaiga īsu, draudzīgu buču, un tad es pašķiru aizkarus 

1111 atgriezos pie bāra, meklēdams Ganu. Viņa tur nebija. Varbūt viņš 

bija sameklējis sievieti ari sev un šobrīd atradās citā kabīnē kopā ar 

viņu, parbaudidams savas nākamās darbinieces profesionālo piemē

rotību. Es nepapūlējos tur palikt, lai to noskaidrotu. Es vienu reizi 

apgāju apkart bāra letei, lai pārliecinātos, ka neesmu palaidis viņu 

garām, bet pec tam sameklēju durvis, kas veda uz apģērbu fabriku, 

un devos uz majam.

Hāhaiīiajā rītā, kas bija trešdiena, es atkal pasniedzu Greisai brokastis 

gulta. Šoreiz nebija nekādu sarunu par sapņiem, un neviens no 

mums abiem nepieminēja grūtniecību un to, ko viņa grasas šajā sa

kara darīt. Jautājums joprojām pastāvēja, bet pec savas apkaunojošās 

uzvedības Kvinsa iepriekšējā dienā es jutos pārāk nokaunējies, lai par
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to ierunātos. Trīsdesmit sešu īsu stundu laikā es biju pārvērties no 

paštaisna morālo pārliecību aizstāvja par pazemīgu, vainas apziņas 

mocītu viru.

Es tomēr centos turēties, un, kaut gan Greisa torit bija nepierasti 

klusa, manuprāt, viņa nenojauta neko nelabu. Es uzstāju, ka pava

dīšu viņu līdz vilcienam, un visu četru kvartālu garumā, kas mūs 

šķira no Bergena ielas stacijas, turēju viņas roku, un lielāko daļu ceļa 

mēs sarunājamies par ikdienišķām lietam: apvalku, ko viņa veidoja 

grāmatai par 19. gadsimta franču pornogrāfiju, filmas anotāciju, ko 

biju iesniedzis iepriekšēja dienā, 1111 naudu, ko es cerēju no tās iegūt, 

par to, ko tovakar ēdīsim vakariņās. Tomēr, kad sasniedzām pēdējo 

kvartalu, Greisa spēji mainīja sarunas noskaņu. Viņa cieši satvēra 

manu plaukstu un iejautājās: Mēs viens otram uzticamies, vai ne, 

Sid?

Protams. Mēs nespētu dzīvot kopa, ja  tā nebūtu. Visa laulība 

ka ideja balstās uz uzticēšanos.

Gilvēki var piedzīvot grūtus laikus, vai ne? Bet tas jau nenozī

mē, ka beigu beigās viss nevar nokārtoties.

Šis nav grūts laiks, Greisa. To mēs jau pārdzīvojām, un tagad 

mēs esam sākuši atkopties no tā.

Man prieks, ka tu to pateici.

Man prieks, ka tev prieks, liet kāpēc?

Tāpēc, ka tādas ir ari manas domas. Lai kas arī notiktu ar 

bērnu, starp mums abiem viss būs kārtība. Mums viss izdosies.

Mums jau viss izdevies. Mēs ejam pa vieglu taku, mazā, un tur 

mes arī paliksim.

Greisa apstājās, uzlika plaukstu uz mana kakla aizmugures 1111 

pievilka manu seju tuvāk, lai mani noskūpstītu. Tu esi lielisks, Sid- 

nij, -  viņa noteica un, drošs paliek drošs, noskūpstīja vēlreiz. Nekad 

to neaizmirsti.
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Es nesapratu, par ko viņa runa, tomēr, pirms paguvu to pajautāt, 

viņa atraisījās no manām rokām un saka skriet uz metro pusi. Es pa

liku stāvam uz ietves un vēroju, ka viņa pieveic pēdējos desmit jar

dus. Tad viņa nonāca pie augšēja pakāpiena, satvēra margas un no

zuda lejup pa kāpnēm.

Atgriezies dzīvoklī, es nakamo stundu neļāvu sev pavadīt dīkdie

nībā, gribēdams aizvadīt laiku līdz pusdesmitiem, kad atvērās «Skla- 

ras aģentūra». Es nomazgāju brokastu traukus, saklāju gultu, uzkopu 

dzīvojamo istabu, tad atgriezos virtuvē un piezvanīju Mērijai. Ie

gansts bija pārliecināties, ka Andžela atcerējusies nodot viņai manis 

atnestās lapas, bet, zinādams, ka ta ir, es patiesībā zvanīju, lai no

skaidrotu, ko Merija par tām domā. Labs darbs, viņa sacīja, neiz

klausīdamas ne ārkārtīgi satraukta, ne loti vīlusies. Tomēr tas, ka es 

tik ātri uzrakstīju sižetu galvenajos vilcienos, ļava viņai veikt ātrgaitas 

komunikāciju brīnumu, un tas lika viņai kūsāt pari plūstošā satrau

kumā. Toreiz, kad vel nebija faksa aparātu, e-pasta un ātro vēstuļu, 

viņa bija nosūtījusi anotaciju uz Kalifbrņiju ar privāto kurjeru, kas 

nozīmēja, ka mans darbs jau aizceļojis pāri visai valstij ar nakts vil

cienu. Man bija jāaizsūta līgums citam klientam Losandželosā, 

viņa sacīja, tāpēc nolīgu kurjeru, kuram bija jāierodas mana biroja 

trijos. Tavu anotāciju es izlasīju uzreiz pēc pusdienām, un pusstundu 

velak ieradās tas puisis, lai paņemtu līgumu. «Šis ari jāsūta uz Los- 

andželosu,» es viņam teicu, «tāpēc, varat paņemt ari to.» Ta nu es 

pasniedzu viņam tavu manuskriptu, un tas tika aizvests, ta pavi

sam vienkārši. Pec kādam trim stundām droši vien bus uz Ilantera 

galda.

Lieliski, es noteicu. Bet ka ar pašu ideju? Vai, tavuprāt, to 

iespējams īstenot?

Es to izlasīju tikai vienu reizi. Man nebija laika to rūpīgi izpētīt, 

bet man tas darbs šķita normāls, Sid. Ļoti interesants, labi izstrādāts.



Bet ar Holivudas ļaudīm jau nekad neko nevar zināt. Manuprāt, 

viņiem tas varētu but pārāk sarežģīts.

-  Tatad man nevajadzētu lolot lielas cerības.

Tā nu cs gluži neteiktu. Tikai nepaļaujies uz to, tas ari viss.

Labi. Bet nauda noderētu, vai ne?

Nu, šajā sakarā man ir daži labi jaunumi. Patiesība es jau gra

sījos tev zvanīt, bet tu paspēji pirmais. Kads izdevējs Portugālē iztei

cis piedāvājumu tulkot tavus pēdējos divus romānus.

Portugālē?

«Pašportrets» tika izdots Spānija, kamēr tu gulēji slimnīcā. Tu 

taču to zini, es tev jau teicu. Atsauksmes bija ļoti labas. Tagad ari 

portugāļi ieinteresējušies.

Jauki. Viņi droši vien piedāvā kādus trīs simtus dolāru.

četrus simtus par katru grāmatu. Bet es mierīgi varētu pieda

būt viņus dot ari piecus.

Dari to, Merija. Pec tam, kad būsi atvilkusi aģentes honorāru 

un ārzemju nodokļus, man paliks kadi četrdesmit centi.

Taisnība. Bet tavas grāmatas vismaz būs izdotas Portugālē. 

Kas tur slikts?

Nekas. Pesoa ir viens no maniem iecienītākajiem rakstniekiem. 

Viņi padzinuši Salazaru, un tagad viņiem ir normāla valdība. Lisa- 

bonas zemestrīce iedvesmoja Volteru «Kandida» uzrakstīšanai. Un 

kara laika Portugāle palīdzēja izvest 110 Eiropas tūkstošiem ebreju. 

Tā ir brīnišķīga zeme. Es pats tur, protams, nekad neesmu bijis, bet 

tagad nu es tur dzīvoju, vienalga, vai man tas patīk vai ne. Portugāle 

ir ideāla. Ņemot vērā to visu, kas pēdējās dienās notiek, tai obligāti 

vajadzēja but Portugālei.

-  Par ko tu runā?

Garš stāsts. Es tev to pastastišu kādu citu reizi.
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ī r ū S a  (IZiUOKlī  ES n o n ā c u  tieši vienos. Piezvanot pie durvīm, es piepeši 

sapratu, ka man vajadzēja ieskriet kādā tuvēja ēstuve un nopirkt 

mums abiem līdzi ņemamas pusdienas, bet es l>iju piemirsis Madame 

Dimā, sievieti no Martinikas, kura vadīja viņa saimniecību. Maltīte 

jau bija pagatavota, 1111 mums to pasniedza Džona atpūtas telpa 

otrajā stava, taja paša istabā, kur iries sestdienas vakara edām savas 

ķiniešu vakariņas. Jāpiebilst, ka todien Madame Dimā nestrādāja. Tā 

bija viņas meita Režina, kura atvēra man durvis un uzveda mani 

augša pie Monsieur Džona. Es atcerējos, ka Tross viņu nosauca par 

«sievieti, kura ir tīkama acīm», un tagad, kad pats viņu redzēju, biju 

spiests atzīt, ka ari man viņa šķiet ārkārtīgi pievilcīga gara auguma, 

labi veidota jauna sieviete ar mirdzošu ebomta krāsas ādu un uzma

nīgam, vērīgām acīm. Protams, nebija stringbiksīšu, nebija kailu 

krūšu un baltu ādas zābaku, bet ši bija jau otra divdesmit gadus veca, 

franciski runājošā melnādainā sieviete, kuru sastapu divu dienu 

laika, un man ši atkārtošanās šķita traucējoša, gandrīz neizturama. 

Kāpēc gan Režina Dima nevarēja bul īsa auguma neizskatīga mei

tene ar sliktu sejas krasu un kupri mugurā? Viņa gan nebija tik satrie

coši skaista ka Martina no Haiti, tomēr viņa bija pievilcīga būtne pati 

savā veidā, un, kad viņa atvēra man durvis un uzsmaidīja savu drau

dzīgo, pašpārliecināto smaidu, es to uztveru ka pārmetumu, ka ņir

dzīgu repliku no manis paša sirdsapziņas puses. Es darīju visu iespe- 

jamo, lai nedomātu par to, kas noticis iepriekšējā diena, lai aizmirstu 

savu nožēlojamo pārkāpumu un atstatu to pagātnē, tomēr nebija 

iespējams izbēgt no ta, ko es biju izdarījis. Martina bija atdzīvojusies 

Režīnas Dimā ķermeni. Tagad viņa bija visur, pat mana drauga dzī

vokli Barova ielā, tik loti talu no tās noplukušas betona ēkas Kvīnsā.

Šoreiz, atšķirībā no sav a nekopta izskata sestdienas vakarā, Džons 

bija sakārtojies. Viņa mati bija saķemmēti, ūsas nozudušas, bet
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mugurā viņam bija nupat izgludināts krekls un tīras zeķes. Tomēr 

viņš joprojām nevarcja kustēties un gulēja uz sofas, atbalstījis kreiso 

kāju uz spilvenu un segu kalna, un šķita, ka viņu moka diezgan stip

ras sāpes tikpat loti ka mušu pēdējā tikšanas reizē, ja  ne vēl vairāk. 

Gludi skūtais izskats bija lieis man zaudēt modrību. Kad Režīna uz

nesa pusdienu paplāti {tītara gaļas sviestmaizes, salātus, gazetu 

ūdeni) uz otro stāvu, es pēc iespējas izvairījos no skatīšanās uz viņu. 

T as nozīmēja, ka visa uzmanība jāpievērš Džonam, un, rūpīgāk pa

pētījis viņa vaibstus, es sapratu, ka viņš ir izmocīts, ka viņa acīs vīd 

sakrities, tukšs skatiens un viņa seja ir biedējoši bāla. Kamēr es tur 

atrados, viņš no sofas pieceļas divas reizes, un abas reizes viņš snie

dzas pcc kruķa, pirms pieslēja sevi stāvus. Spriežot pēc viņa sejas 

izteiksmes bridi, kad kreisā kāja pieskārās grīdai, pat vieglākais spie

diens uz vēnu noteikti bija neizturams.

Es viņam pajautaju, kad viņam paredzēts atlabt, bet Džons nevē

lajās par to runāt. Es tomēr neatlaidos, un beigu beigās viņš atzinās, 

ka sestdienas vakara esot mums šo to noklusējis. Viņš teica, ka neesot 

gribējis uztraukt Greisu, bet patiesībā viņa kāja bija divi trombi, ne

vis tikai viens. Pirmais atradās virspusējā vēnā. Šobrīd tas jau gan

drīz bija uzsucies un vairs nebija drauds, lai gan izraisīja lielāko daļu 

no tā, ko Džons dēvēja par savam «neērtībām». Otrs bija iesprostots 

dziļā iekšējā vēnā, un tieši par to ārsts raizējās. Viņam bija izrakstītas 

lielas asins šķidrinātāja devas, 1111 piektdien Džonam bija paredzēts 

doties uz skenēšanu Svēta Vinsenta slimnīcā. J a  rezultāti nebūs ap

mierinoši, ārsts grasījās ielikt viņu slimnīcā un turēt tur, līdz trombs 

izzudīs. Dziļo vēnu tromboze var būt nāvējoša, Džons teica. J a  

trombs izkļūtu brīvībā, tas varētu izpeldet caur viņa asinsriti un no

nākt plaušā, izraisot embolismu un gandrīz drošu nāvi. Ir tā, it kā 

es staigātu apkārt ar mazu bumbu kāja, viņš sacīja. J a  to pārāk 

daudz kratīšu, tā varētu mani uzspirdzināt. Tad piebilda: — Greisai
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ne vārda. I'as ir tikai starp mums abiem. Vai saprati? Nevienu pašu 

nolāpītu vārdu.

Drīz pēc tam mes sākam runāt par viņa delu. Neatceros, kas no

veda mūs līdz šim izmisuma un pašpārmetumu bezdibenim, tomēr 

Trosa raizes bija gandrīz taustamas, un, lai cik norupejies viņš būtu 

par savu kāju, tas bija nieks salīdzinājumā ar bezcerību, kadu viņš 

juta attiecībā uz Džeikobu. Es esmu viņu zaudējis, -  viņš atzinās. 

Pēc ta, ko viņš nupat nostrādāja, es nekad vairs nevarēšu ticēt nevie

nam vārdam, ko viņš man teiks.

Līdz šai pēdējai krīzei Džeikobs studēja pēdējā kursā Ņujorkas 

štata universitātē Bufalo. Džons pazina vairakus šis iestādes angļu 

valodas nodaļas locekļus (viens no tiem, Čarlzs Rotšteins, bija izdevis 

garu viņa romānu pētījumu), un pēc Džeikoba katastrofālās, gandrīz 

nesekmīgās vidusskolas liecības iegūšanas viņš bija iedarbinājis savus 

sakarus, lai zēns tiktu uzņemts. Pirmais semestris pagāja salīdzinoši 

labi, un Džeikobam izdevās nokārtot visus priekšmetus, bet līdz otra 

semestra beigām viņa atzīmes bija kritušas tik zemu, ka viņam tika 

noteikts akadēmiskais pārbaudes laiks. Viņam vajadzēja saglabāt 

vidējo atznni B līmenī, lai viņš netiktu izslēgts, tomēr otrā kursa ru

dens semestri viņš nodarbības vairāk kavēja neka apmeklēja, strādāja 

maz vai pavisam nemaz, un sekas bija tādas, ka nākamaja semestri 

viņš tika izsviests. Viņš atgriezās pie mātes Isthemptonā, kur viņa 

dzīvoja kopa ar savu trešo vīru (tajā paša mājā, kurā Džeikobs bija 

uzaudzis kopā ar savu nīsto patēvu, mākslas dīleri, vārdā Ralfs Singl- 

tons), un sameklēja darbu uz pusslodzi vietējā maiznīcā. Viņš ari 

izveidoja rokgrupu kopā ar trim vidusskolas draugiem, bet viņu 

starpā valdīja tada spriedze un ķīviņi, ka pee sešiem mēnešiem grupa 

izjuka. Viņš paziņoja tēvam, ka koledža viņam nav nepieciešama 1111 

viņš nevēlas atgriezties, bet Džonam izdevās viņu uz to pierunāt, pie

dāvājot vairākus finansiālus stimulus: labu kabatas naudu, jaunu
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ģitāru, ja  viņš iegūs labas atzīmes pirmajā semestri, folksvagena mini- 

busiņu, ja  viņš pabeigs gadu ar B līmeņa vidējo atzīmi. Puisis pie- 

ņema piedāvājumu, un augusta beigās atgriezās Bufalo, lai atkal 

tēlotu studentu ar zaļiem matiem, spraužamadatām, kas karājās 

viņa kreisajā ausi, un garu, melnu meteli. Tas bija panku eras uzplau

kums, un Džeikobs pievienojās arvien pieaugošajam šņācošu vidus

šķiras atkritēju klubam. Viņš bija moderns, viņš dzīvoja bezdibeņa 

malā, un neviens viņam nebija autoritāte.

Semestra sākumā Džeikobs reģistrejies mācībām, Džons teica, bet 

pēc nedēļas, neapmeklejis nevienu nodarbību, viņš atgriezās reģistra

tora kabinetā un izstājās no skolas. Viņš saņēma atpakaļ mācību 

maksu un nevis nosūtīja čeku savam tēvam (kurš vispār bija šo naudu 

piešķīris), bet gan tuvākajā bankā izņēma skaidru naudu, ielika ka

bata trīs tukstošus dolāru un devās uz dienvidiem, uz Ņujorku. Pēdē

jais, kas par viņu zināms, bija tas, ka viņš dzīvojot kaut kur īstvilidžā. 

J a  baumas, kas viņu apvija, bija patiesas, viņš bija dziļi iegrimis he

roīna atkarībā jau pēdējos četrus mēnešus.

Kurš tev to visu pavēstīja? es jautāju. K i  tu zini, ka ta ir 

taisnība?

Vakar 110 rīta man zvanīja Eleonora. Viņa mēģinājusi kaut 

kadā sakarībā sazināties ar Džeikobu, un klausuli pacēlis viņa istabas 

biedrs. Precīzāk izsakoties, bijušais istabas biedrs. Viņš pateica Eleo

norai, ka Džeikobs jau pirms divām nedēļām pametis skolu.

— U11 heroīns?

Ari to viņš pastāstīja. Viņam nav nekāda iemesla melot par 

kaut ko tadu. Eleonora apgalvo, ka viņš izklausījies ļoti norūpējies. 

Mani jau tas īpaši nepārsteidz, Sid, Mani vienmer mākušas aizdo

mas, ka viņš lielo narkotikas. Es tikai nezināju, ka viss ir tik slikti.

Ko tu tagad darīsi?

Nezinu. Tu reiz esi strādāja ar bērniem. Ko tu darītu?
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Es neesmu īstais, kam uzdot šadu jautājumu. Visi mani skol

nieki bija nabadzīgi. Melnadainie pusaudži no graustu rajoniem un 

izjukušām ģimenēm. Daudzi no viņiem lietoja narkotikas, tomēr 

viņu problēmām nav nekādas saistības ar Džeikobu.

Eleonora uzskata, ka mums jadodas viņu meklēt. Bet es ne- 

spēju pakustēties. Savas kājas dēj esmu iestrēdzis uz šī dīvāna.

ļa vēlies, es to varu izdarīt. Pēdēja laika jau tik un tā neesmu 

īpaši aizņemts.

Nē, ne, es negribu, lai tu taja iepinies. Tā nav tava problēma. 

To nokārtos Eleonora un viņas virs. Vismaz tā viņa teica. Kad runa 

ir par Eleonoru, nekad nevari zināt, vai viņa runā nopietni vai ne.

Kads ir viņas jaunais vīrs?

Nezinu. Nekad neesmu viņu saticis. Dīvaini, bet es pat nespēju 

atcerēties viņa vārdu. Es te gulēju un pūlējos to atminēties, tomēr 

mans prāts ir tukšs. Laikam kaut kāds Dons, bet neesmu pārliecināts.

Un kāds ir rīcības plāns brīdim, kad viņi atradīs Džeikobu?

Iedabūt viņu narkotiku rehabilitācijas programmā.

-  Tas nav Iets prieks. Kurš par to maksās?

Es, protams. Eleonora tagad gandrīz vai peldas naudā, tomēr 

viņa ir tik sasodīti sīkstulīga, ka es pat nepūlēšos viņai kaut ko jautāt 

šajā sakarībā. Puika izvelk no manas kabatas trīs tukstošus dolāru, un 

tagad man jāgrūž viņam ķešā vēl vesels žūksnis, lai viņš varētu attīrī

ties. Patiesību sakot, man šobrīd gribas apgriezt viņam sprandu. Tev 

paveicies, jo  tev nav bērnu, Sid. Mazi viņi ir jauki, bet pēc tam salauž 

tavu sirdi un liek tev justies nožēlojami. Piecas pēdas ir maksimums. 

Viņiem nedrīkstētu ļaut izaugt garākiem.

Pēc šīs Džona pēdējās piezīmes es nespēju atturēties 110 savu jau

numu pavēstišanas. Varbūt es nemaz tik ilgi vairs nebūšu vīrs bez 

bērniem, es sacīju. Vēl nav skaidrs, ka mes rīkosimies, bet šobrīd 

Greisa ir stāvoklī. Sestdien viņa to pārbaudīja.
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Nezināju, kādu atbildi gaidīju dzirdēt no Džona, tomēr pat pēc 

šiem rūgtuma pilnajiem paziņojumiem attiecībā uz tēva lomas sā

pēm es domāju, ka viņam izdosies izspiest no sevis kaut kādu nevē

rīgu apsveikumu. Vai ari viņš man vismaz novēlēs veiksmi un brīdi

nās, lai es rīkojos labāk nekā viņš pats. Vismaz kaut ko, kādu vārdu, 

kas apliecinātu, ka viņš sapratis manis teikto. Bet Džons neizdvesa 

nevienu skaņu. Viņš bridi izskatījās satriekts, it ka nupat būtu uzzinā

jis par kada mīlēta cilvēka nāvi, un tad novērsās no manis, spēji pa

griezdams galvu uz spilvena 1111 lūkodamies uz sofas atzveltni.

Nabaga Greisa, viņš nomurmināja.

Kāpēc tu tā saki?

Džons lēnām pagriezās atpakaļ pret mani, tomēr apstājās pusceļā 

ar galvu paralēli dīvānam, 1111 ierunājies viņš nenovērsa skatienu no 

griestiem. Viņai tik daudz nācies pārciest, viņš noteica. Viņa 

nav tik stipra, ka tev šķiet. Viņai nepieciešama atelpa.

Viņa darīs tieši to, ko pati vēlēsies. Lēmums ir atkarīgs no viņas.

Es Greisu pazīstu daudz ilgāk nekā tu. Bērns ir pēdējais, ko 

viņai šobrīd vajadzētu.

J a  viņa piekritis bērnu paturēt, es domāju, ka varētu lūgt tevi 

par krusttēvu. Bet tevi jau tas droši vien neinteresētu. Vismaz sprie

žot pēc ta, ka tu šobrīd runa.

Nepazaudē viņu, Sidnij. Tas ir viss, ko es tev lūdzu. J a  viss 

izjuks, viņai tā būs katastrofa.

Nekas neizjuks. U11 es negrasos viņu pazaudēt. Bet, pat ja ta 

būtu, uz tevi tas neattiecas.

Greisas liktenis attiecas uz mani. Tā bijis vienmēr.

Tu neesi viņas tēvs. Varbūt dažreiz tev šķiet, ka esi, tomēr tā 

nav. Greisa pati var par sevi parūpēties. J a  viņa nolems paturēt 

bērnu, es viņai ceļā nestāšos. Patiesību sakot, es tikai priecāšos. Bērns 

kopā ar Greisu būtu pats labākais, kas ar mani jebkad noticis.

1 5 0



Šajā bridi mcs ar Džonu bijām piekļuvuši tik tuvu atklātam strī

dam ka vēl nekad agrāk. Man tas bija ļoti nepatīkams mirklis, un, ka

mēr mani pedējie vardi kareivīgi karājās gaisa starp mums, es do

māju, vai ši saruna nepaversisies vēl nejaukākā virziena. Par laimi, 

mēs abi atkāpāmies, pirms uzliesmojums pieņēmās speķa, atskarz- 

dami, ka tulit liksim otram pateikt kaut ko tādu, ko vēlāk nožēlosim 

un ko nekad vairs nevarēs izskaust 110 atmiņas, lai cik sirsnīgi mes 

atvainotos pec tam, kad būsim atvēsuši.

Džons rīkojas ļoti gudri, izvēlēdamies tieši šo mirkli, lai aizietu uz 

vannas istabu. Kamēr es vēroju, ka viņš veic visas grūtās manipulāci

jās, kas nepieciešamas, lai uztraustos kājās no dīvāna, un tad klibo

dams lec pari istabai, viss naidīgums piepeši aizplūda no manis. Viņš 

dzīvoja zem smagas spaidu nastas. Viņam ļoti sāpēja kaja, viņš centās 

aptvert drausmīgas ziņas par savu delu, un ka gan es varētu nepiedot 

viņam to, ka viņš izteicis dažus skarbus vārdus? Salīdzinājumā ar 

Džeikoba nodevību un iespējamo atkarību no narkotikām, Greisa 

bija dievinātais labais bērns, tā, kura nekad nav viņu pievīlusi, un 

iespējams, tieši tāpēc Džons tik dedzīgi centās viņu aizstavēt, iejauk

damies jautājumos, kas galu galā uz viņu neattiecas. Viņš dusmojās 

uz savu dēlu, ja, bet šis dusmas caurstrāvoja ari ieverojama vainas 

apziņas deva. Džons zināja, ka lielākā vai mazākā mērā atteicies 110 

saviem tēva pienākumiem. Viņš bija šķiries no Eleonoras, kad Džei- 

kobs bija pusotru gadu vecs, un ļāvis bijušajai sievai aizvest bērnu 

prom no Ņujorkas, kad viņa 1966. gada apmetās īsthemptonā kopa 

ar savu otro vīru. Pec tam Džons zēnu satika reti: viņi dažreiz pava

dīja kopa kādu nedēļas nogali pilsētā, šad tad aizbrauca uz Jaun- 

angliju un Dienvidrietumiem vasaras brīvdienu laika. To diez vai va

rētu nosaukt par aktīvi darbīgu tēva lomu, un tad, pēc Tinas nāves, 

viņš uz četriem gadiem nozuda no Džeikoba dzīves, posmā 110 zēna 

divpadsmit līdz sešpadsmit gadiem tikdamies ar viņu tikai vienu vai
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divas reizes. Tagad, sasniedzis divdesmit gadu vecumu, viņa dēls bija 

kļuvis par liela mēroga vraku, un neatkarīgi no tā, vai Džons bija vai

nīgs pie tā vai ne, viņš nelaimē vainoja sevi.

Viņš bija prom kadas desmit vai piecpadsmit minūtes. Kad viņš 

atgriežas, es palīdzēju viņam atkal atgulties uz sofas, un pirmais, ko 

viņš man teica, bija pilnīgi nesaistīts ar to, ko mēs runājām iepriekš. 

Konflikts šķietami bija beidzies aizslaucīts prom, kamēr viņš gaja 

pa gaiteni, un acīmredzot aizmirsts.

K i  sokas ar Flitkraftu? -  viņš jautāja. Vai virzies uz priekšu?

J ā  un ne, es atzinos. -  Pāris dienu rakstīju ka apsēsts, bet pēc 

tam iestrēgu.

Un tagad tavas domas par zilo kladi mainījušās.

Iespējams. Es vairs neesmu pārliecināts, ka zinu, ko domāju.

Kad pēdējoreiz likāmies, tu biji lik ļoti aizrāvies, ka izklausījies 

pēc jukuša alķīmiķa. Ka pirmais cilvēks, kurš pārvērtis svinu par 

zeltu.

Nu, tā bija interesanta pieredze. Kad es pirmo reizi izmantoju 

kladi, (»reisa teica, ka manis tur vairs nebija.

Ko tu ar to gribi teikt?

Ka es pazudu. Zinu, tas izklausas muļķīgi, bet viņa pieklauvēja 

pie mana kabineta durvīm, kad es rakstīju, un, kad neatbildēju, viņa 

iebāza galvu pa durvīm. Viņa apzvēr, ka mani neredzēja.

Tu droši vien atradies kādā cita dzīvokļa daļa. Varbūt vannas 

istabā.

Zinu. Greisa ari tā saka. Bet es neatceros, ka bulu gājis uz 

vannas istabu. Es neatceros neko citu, tikai to, kā sēdēju pie sava 

galda 1111 rakstīju.

Varbūt tu to neatceries, tomēr tas nenozīmē, ka tas nenotika. 

Cilvēki kļūst nedaudz izklaidīgi, kad aizgūtnēm raksta vardu plūs

mas. Vai ta nav?
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Ir gan. Protams, ir. Bet pirmdien notika kaut kas līdzīgs. Es sē

dēju savā kabinetā un rakstīju, un es nedzirdēju telefona zvanu. Kad 

piecēlos no galda un iegāju virtuvē, automātiskajā atbildētāja bija 

atstatas divas ziņas.

Nu un?

Es nedzirdēju zvanu. Es vienmēr dzirdu telefonu, kad tas 

zvana.

Tu biji aizrāvies, iegrimis savā darāmajā.

Iespējams. Tomēr man tā nešķiet. Notika kaut kas dīvains, un 

es to nesaprotu.

Piezvani savam ārstam, Sid, un norunā vizīti, lai pārbaudītu

galvu.

Es zinu. Viss dzimis manā galva. Es jau neapgalvoju, ka ta nav, 

bet kopš brīža, kad nopirku to kladi, viss izgājis no rāmjiem. Es nesa

protu, vai es izmantoju kladi vai ari klade izmanto mani. Vai taja ir 

kaut kāda jēga?

Mazliet. Bet ne īpaši daudz.

Nu labi, izteikšos citādi. Vai esi kādreiz dzirdējis par rakstnieci, 

vārdā Silvija Maksvela? Amerikāņu romānu rakstnieci 110 20. ga

diem.

Esmu lasījis dažas Silvijas Monro grāmatas. Viņa 20. un 

30. gados izdeva vairākus romānus. Bet par Maksvelu gan neesmu 

dzirdējis.

Vai viņa ir uzrakstījusi grāmatu, ko sauktu «Orākulu nakts»?

Ne, vismaz es to nezinu. Bet, manuprat, reiz viņa uzrakstīja 

kadu darbu, kura nosaukuma bija vārds «nakts». Varbūt «Havannas 

nakts». Vai ari «Londonas nakts», neatceros. To var viegli noskaid

rot. Vienkārši aizej uz bibliotēku 1111 sameklē viņas romānus.

Mēs pamazām novērsāmies 110 zilās klades un sākām runāt par 

praktiskākiem jautājumiem. Piemēram, naudu un to, ka es ceru
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atrisinat savas finansialās problēmas, rakstot filmas scenāriju Bobi- 

jam Hanteram. Es pastāstīju Džonam par piedāvājumu, ko nosūtīju, 

un ātri aprakstīju sižetu, kuru biju žigli uzmetis kā savu «Laika mašī

nas» versiju, bet viņš nekā īpaši nereaģēja. Man liekas, viņš pateica: 

«Gudri» -  vai an kādu tikpat remdenu komplimentu, un piepeši es 

jutos dumjš un nokaunējies, it ka Tross mani uzskatītu pat bezgau

mīgu skribentu, kurš cenšas notirgot savu darbu tam, kurš solis vai

rāk. Tomēr es maldījos, tulkodams viņa apspiesto reakciju kā neap

mierinātību. Viņš saprata, kādas grūtības mūs mac, 1111 izrādījās, ka 

viņš tobrīd domāja, mēģināja atrast veidu, ka man palīdzēt.

Es zinu, ka tas ir muļķīgs stāsts, es atzinu, bet, ja viņi pie

ņems šo ideju, mēs atkal būsim maksātspējīgi. J a  tā nenotiks, mēs 

joprojām būsim ieslīguši parādos. Man riebjas likt cerības uz tik vār

gām izredzēm, bet tas ir vienīgais dūzis, kas man palicis.

Varbūt tā nav, Džons ieminējās. J a  ši «Laika mašīnas» lieta 

neizdosies, varbūt tu varētu uzrakstīt citu scenāriju. Tev tas labi pa

dodas. J a  tu pierunātu Meriju pietiekami sparīgi darboties tava labā, 

esmu pārliecināts, ka tu atradīsi kadu, kurš būs ar mieru tev samak

sāt krietnu žūksni.

Tā tas nenotiek. Viņi nak pie tevis; tu neej pie viņiem. J a  vien, 

protams, tev nav kāda oriģināla ideja padomā. Bet man tadas nav.

Tieši par to jau es runāju. Varbūt man ir ideja, ko tu varētu 

izmantot.

Ideja filmai? Man likās, ka tev nepatīk rakstīšana filmām.

Pirms dažam nedējām es atradu kasti, kura glabājās daži mani 

vecie darbi. Agrīni stāsti, nepabeigts romāns, divas trīs lugas. Ārkār

tīgi seni darbi, rakstīti tad, kad es vēl biju pusaudzis un manos div

desmit gados. Nekas no tā netika izdots. Jāpiebilst, ka tagad es patei

cos Dievam par to, bet, parlasīdams stāstus, es atradu vienu, kas 

nebija pārak drausmīgs. Es to tik un ta negribētu izdot, tomēr, ja

1 5 4



iedotu tev, varbūt tu varētu to pārveidot par filmu. Varbūt tev palī

dzes mans vārds. J a  pateiksi producentam, ka adaptē nepublicētu 

Džona Trosa stāstu, varbūt tas viņam šķitis interesanti. Nezinu. Bet 

pat tad, ja es viņiem esmu pie vienas vietas, stāstam piemīt spēcigs 

vizuālais saturs. Manuprāt, tēli diezgan dabiski iekļautos filma.

Protams, tavs vārds noderētu. Tas būtu ļoti nozīmīgs.

Nu, izlasi stāstu un paziņo man, kādas ir tavas domas. Tas ir 

tikai pirmais uzmetums, pavisam neapstrādāts, tāpēc netiesā prozu 

pārāk bargi. Un atceries, ka toreiz, kad to rakstīju, es vel biju gandrīz 

bērns. Daudz jaunāks nekā tu šobrīd.

Par ko tas ir?

Tas ir dīvains darbs, nepavisam nelīdzinās pārējam, ko esmu 

rakstījis, tāpēc sākumā tu varbūt jutīsies nedaudz pārsteigts. To lai

kam varētu nosaukt par politisku līdzību. Darbība notiek izdomātā 

valsti 19. gadsimta 30. gados, bet patiesībā stāsts ir par 20. gadsimta 

50. gadu sākumu. Makārtijs, Pretamerikāniskas darbības valsts ko

miteja, Sarkanais bieds viss tas ļaunais, kas toreiz notika. Galvenā 

doma ir tāda, ka valdībām vienmēr nepieciešami ienaidnieki, pat 

tad, ja  tas nekaro. J a  nav ista ienaidnieka, viņi tādu izdomā un 

izplata par to ziņas. Tas nobiedē iedzīvotājus, un, kad cilvēki ir nobi

jušies, viņi nebāž degunu valdības darīšanās.

Kas tā par valsti? Vai tā simbolizē Ameriku vai ko citu?

Daļēji Ziemeļameriku, daļēji Dienvidameriku, bet vēsture pil

nīgi atšķiras no abam. Sensenos laikos visas Eiropas lielvaras bija 

izveidojušas kolonijas Jaunaja pasaule. Kolonijas kļuva par neatkarī

gam valstīm, un tad pamazām pēc simtiem gadu, kas pilni ar kariem 

un sadursmēm, viņi pakāpeniski saplūst kopā, veidojot milzīgu kon

federāciju. Galvenais jautājums ir šāds: kas notiek pēc impērijas 

izveides? K'idu ienaidnieku izgudro valdība, lai tik ļoti nobaidītu cil

vēkus, ka iespējams saturēt kopā konfederāciju?
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Un kada ir atbilde?

Izlikties, ka valstij tūlīt uzbruks barbari. Konfederācija šos cil

vēkus jau aizdzinusi ārpus savām robežām, bet tagad tiek izplatītas 

baumas, ka antikonfederālu kareivju armija iesoļojusi pamatteritori- 

jās un musina tur dzīvojošos cilvēkus uz dumpi. Tā nav patiesība. 

Karavīri strādā valdības laba. V'ii.ii ir daļa no sazvērestības.

Kurš stāsta par notiekošo?

Vīrs, kurš nosūtīts, lai izmeklētu baumas. Viņš strādā valdības 

atzara, kas nav informēts par plānu, un beigu beigās viņš tiek arestēts 

un tiesāts par valsts nodevību. Visu vēl sarežģī tas, ka virsnieks, kurš 

vada viltoto armiju, ir aizbēdzis kopā ar stāstnieka sievu.

Krāpšana un samaitātība visās malas.

-  Tieši ta. Virs, kuru izposta paša nevainība.

-  Vai stāstam ir nosaukums?

«Kaulu impērija». Tas nav īpaši garš. Četrdesmit piecas vai 

piecdesmit lapas bet man šķiet, ka ar to pietiek, lai no tā visa 

izspiestu filmu. Jāizlemj tev pašam. J a  gribi to izmantot, es dodu tev 

savu svētību. J a  tev tas nepatīk, izmet atkritumos, un mes par to aiz

mirsīsim.

i z e j o t  no  T r o s a  d z i u o h ļ a ,  es jutos pārņemts, apstulbis no pateicības, un 

pat vieglās sāpes, ko jutu, būdams spiests atvadīties 110 Režinas pir

majā stāvā, nespēja izgaisināt manu laimi. Manuskripts atradās 

mana mēteļa sanu kabatā, iebāzts manilas aploksnē, un es turēju 

roku uz tā, iedams uz metro staciju, nepacietīgi gaidīdams brīdi, kad 

varēšu to atvērt un sākt lasīt. Džons vienmēr atbalstījis mani un 

manu darbu, bet es zināju, ka šī dāvana domāta ari Greisai, ne tikai 

man. Es biju pussabrukušais kroplis, kurš atbildīgs par viuu, un, ja  

Džons varēja darīt kaut ko, kas palīdzētu mums nostaties uz kajam,
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viņš labprāt vēlējās to daru iedams pat tik tālu, ka ziedoja šim mēr

ķim savu nepublicēto manuskriptu. Pastāvēja pavisam neliela iespē

ja, ka no viņa idejas kaut kas izdosies, tomēr, vienalga, vai es varēšu 

pārveidot viņa stāstu par filmu vai ne, galvenais bija viņa gatavība 

spert soli tālāk par parastu draudzību un iesaistīties musu dzīvē. Ne

savtīgi, bez jebkādas domas par peļņas gūšanu no ta, ko viņš izdarījis.

Kad es tiku līdz Rietumu Ceturtās ielas stacijai, pulkstenis jau bija 

pāri pieciem. Sastrēgumu stunda bija paša plaukumā, un, kāpdams 

leja pa diviem kāpņu posmiem, kas veda uz centra vilciena plat

formu, cieši satvēris margas, lai nepakluptu, es izmisīgi vēlējos atrast 

vilciena brīvu sēdvietu. Vilciens būs pilns ar pasažieriem, kuri brauks 

atpakaļ uz Bruklinu. Tas nozīmēja, ka man būs jālasa Džona stāsts, 

stāvot kājās, un, ta ka tas butu ārkārtīgi gmti, es gatavojos cīnīties par 

nelielu daudzumu brīvas vietas, ja  tas būs nepieciešams. Kad atvērās 

vilciena durvis, es neņēmu vērā metro etiķeti un iespraucos iekša ga

rām izkāpjošo pasažieru pūlim, iekāpdams vagonā pirms visiem pā

rējiem, kuri stāvēja uz platformas, tomēr tas man nepalīdzēja. Pūlis 

plūda iekša aiz manis. Tas aizgrūda mani līdz vagona vidum, un 

bridi, kad durvis aizvērās un vilciens sāka braukt, es jau biju iespros

tots starp tik daudziem cilvēkiem, ka manas rokas lika piespiestas pie 

sāniem, un man nebija vietas, lai iebāztu roku kabatā un izvilktu ap

loksni. Man bija ļoti grūti netriekties pret maniem līdzbiedriem va

gona, kamēr mes šūpojāmies un raustījāmies cauri tunelim. Kādā 

brīdī man izdevās pacelt roku pietiekami augstu, lai varētu ieķerties 

stienī sev virs galvas, tomēr tās ari bija visas kustības, ko šādos apstak- 

ļos spēju v eikt. Nākamajās pieturās izkapa tikai daži pasažieri, un par 

katru iekša iespiedās vēl divi, lai ieņemtu ši cilvēka vietu. Simti palika 

stāvam uz platformam, lai gaidītu nākamo vilcienu, un no brauciena 

sākuma līdz beigām man neradās iespēja ieskauties stasta. Kad 

vilciens apstājās bergena ielas stacijā, es centos atkal pieskarties
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aploksnei, tomēr manī kacls ietriecās no aizmugures, mani saspieda 

no kreisās un labās puses, un, kad es virzījos ap centrālo stieni, gata

vodamies izkāpt no vilciena, tas piepeši apstājās, durvis atvērās, un 

mani izgrūda lauka uz platformas, pirms es paspēju pārbaudīt, vai 

aploksne vel atrodas manā kabatā. Tās tur nebija. Prom ejošā pūļa 

straume nesa mani sev līdzi sešas vai septiņas pēdas, un, kad es ap

sviedos apkārt, lai atkal iespiestos vagonā, durvis jau bija aizvērušās 

un vilciens atkal kustējās uz priekšu. Es dauzīju ar dūri pa garām sli

došu logu, bet konduktors man nepievērsa uzmanību. Vilciens devas 

prom no stacijas, un pēc dažām sekundēm tas jau bija nozudis.

Kopš atgriešanas mājās pec gulēšanas slimnīcā man bija gadīju

šies līdzīgi koncentrēšanās spējas zudumi, tomēr neviens nebija slik

tāks un mokošāks par šo. Es nevis paturēju aploksni rokā, bet gan 

rīkojos pavisam muļķīgi un iebāzu to kabata, kas bija pārāk maza, un 

tagad Džona manuskripts gulēja uz grīdas metro vilciena vagona, 

kas devās uz Koniailendu, un uz tā neapšaubami bija uzkāpušas un 

savus nospiedumus atstājušas puse visa Bruklinas rajona kurpju un 

kedu. Ta bija nepiedodama kļūme. Džons bija man uzticējis nepubli

cēta stāsta vienīgo eksemplāru, un, ņemot vērā akadēmisko interesi, 

kas tika izrādīta par viņa darbiem, pats manuskripts droši vien bija 

vērts dažus simtus vai pat tūkstošus dolāru. Ko es viņam teikšu, kad 

viņš man jautās, kadas ir manas domas par to? Viņš bija atjāvis man 

to izmest atkritumos, ja  man stāsts nepatiks, tomēr tas bija tikai 

hiperbolisks sava darba noniecināšanas veids, tikai joks. Protams, 

viņš gribēs saņemt manuskriptu atpakaļ vienalga, vai man tas pa

tiks vai ne. Man nebija ne jausmas, ka lai viņam to atlīdzina. J a  man 

kāds butu nodarījis to, ko es nupat nodarīju 'Irošam, man šķiet, es 

būtu ta pārskaities, ka gribētu šo cilvēku nožņaugt.

Šis zaudējums gan bija ļoti nomācošs, tomēr tas bija tikai sākums 

tam, kas izvērtās par ilgu 1111 smagu nakti. Kad es atgriezos mājās un
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uzkāpu pa trim kāpņu posmiem, kas veda uz mūsu dzīvokli, cs 

atklaju, ka durvis ir vaļa nevis vienkārši pavērtas, bet gan atrautas 

vaļā līdz pašam galam un cieši piespiestas pie sienas. Pirmā doma, 

kas man iešāvās prātā, bija tada, ka Greisa atgriezusies mājās ātrāk, 

varbūt nesdama kaudzi saiņu un iepirkumu maisu, un piemirsusi aiz

vērt aiz sevis durvis. Tomēr pietika ar vienu skatienu uz dzīvojamo 

istabu, lai es saprastu, ka Greisai ar to nav nekāda sakara. Kāds bija 

ielauzies dzīvoklī, visticamāk, uzkāpjot pa ugunsdzēsēju kāpnein 1111 

atmūķējot virtuves logu. Pa grīdu bija izmētātas grāmatas, mūsu ma

zais melnbaltais televizors bija nozudis, un Greisas fotogrāfija, kas 

vienmēr stāvējusi uz kamīna dzegas, bija saplēsta sīkos gabaliņos, kas 

izkaisīti pār sofu. Man tas šķita pārsteidzoši ļauni, gandrīz ka perso

nisks uzbrukums. Piegājis pie grāmatu plaukta, lai novērtēto noda

rīto postu, cs ieraudzīju, ka trūkst tikai pašu vērtīgāko grāmatu: 

Trosa un vēl dažu draugu rakstnieku romānu eksemplāru ar auto

grāfu, kā arī pusducis pirmo izdevumu, kas man gadu gaitā pasniegti 

ka dāvanas. Hotorns, Dikenss, Henrijs Džeimss, Ficdžeralds, Voless 

Stivenss, Emersons. Tas, kurš mūs aplaupīja, nebija parasts zaglis. 

Viņš kaut ko zināja par literatūru, un viņš bija izmeklējis tos dažus 

dārgumus, kas mums piederēja.

Mans kabinets šķietami bija neskarts, tomēr guļamistaba bija 

sistemātiski un rūpīgi pārmeklēta. No kumodes bija i/.rautas visas 

atvilktnes. Matracis bija apgriezts otrādi, un Brama van Veldes lito

grāfijā, kuru Greisa bija nopirkusi Parīzē, Galerie Maeght, 70. gadu 

sākumā, vairs neatradās sava vietā pie sienas virs mūsu gultas. Pār

meklējis kumodes atvilktņu saturu, es atklaju, ka trūkst ari Greisas 

dārglietu kastītes. Daudz viņai nebija, bet tajā kastē atradās mēness- 

akmens auskari, kurus viņa bija mantojusi 110 savas vecmāmiņas, ka 

ari veiksmes aproce no bērnības laikiem un sudraba kaklarota, ko es 

viņai uzdāvināju pēdējā dzimšanas dienā. Tagad kads svešinieks bija
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aiznesis šis dārglietas sev līdzi, un tas man likās tikpat nežēlīgi un 

bezjēdzīgi kā izvarošana, mežonīga musu mazās pasaules izlaupī

šana.

Mēs nebijām apdrošinājušies pret zādzībām, nebijām ari apdroši

nājuši dzīvokli, un es nevēlējos zvanīt policijai, lai ziņotu par ielauša

nos. Laupītājus nekad nenoķēra, un es uzskatīju, ka nav jēgas sakt 

kaut ko tādu, kas man šķita bezcerīgs pasakums, tomēr, pirms es pie

ņemu lēmumu, man bija jānoskaidro, vai nav aplaupīti ari kadi citi 

majas iedzīvotāji. Šajā smilšakmens mājā bija vel trīs dzīvokļi viens 

virs mums un divi zemāk , un vispirms es nogāju leja uz pirmo 

stāvu, lai aprunatos ar Karamelo kundzi, kura uzraudzīja māju kopā 

ar savu vīru, pensijā aizgājušu bārddzini, kas lielāko dalu laika pava

dīja, skatīdamies televīziju un slēgdams derības par futbola spēlēm. 

Viņu dzīvoklis nebija skarts, tomēr Karamelo kundzi manis pavēs

tītie jaunumi satrauca pietiekami, lai viņa pasauktu Karamelo kun

gu, kurš čībās piešļūca pie durvīm un tikai nopūtās, kad uzzināja, kas 

noticis. Droši vien tie nolāpītie narkomāni, -  viņš noteica. Labāk 

uzlieciet logiem restes, Sid. Citādi nav iespējams neļaut tiem salaš- 

ņam rāpties iekša.

Arī abi pārējie īrnieki nebija aplaupīti. Šķita, ka visiem, izņemot 

mūs, pie sētas puses logiem ir pieliktas restes, tāpēc mēs bijām loģisks 

mērķis paļāvīgi naivuļi, kuri nebija papūlējušies veikt nepiecieša

mos piesardzības pasākumus. Viņiem visiem mūsu bija žēl, tomēr 

neizteiktās domas bija tādas, ka esam pelnījuši to, kas ar mums noti

cis.

Es atgriezos dzīvoklī un tagad, kad spēju pārlūkot visu jucekli 

mierīgākā prata, jutos vel vairāk satriekts. Sīkumi, kurus pirms tam 

es nebiju pamanījis, tagad cits pec cita lēca man acīs, vel vairāk pa

spilgtinot ielaušanās atstāto iespaidu. Stāvlampa, kas atradas pa 

kreisi blakus sofai, bija apgāzta un salauzta, uz paklāja gulēja sašķai
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dīta vaze, un pat mūsu nožēlojamais, deviņpadsmit dolāru vērtais 

tosters bija nozudis no savas vietas uz virtuves letes. Es piezvanīju 

Greisai uz biroju, gribēdams viņu sagatavot gaidāmajam šokam, 

tomēr neviens necēla klausuli, un tas šķietami liecināja par to, ka 

viņa jau aizgājusi un šobrīd brauc uz mājam. Nezinādams, ko citu 

darīt, es sāku kārtot dzīvokli. Tobrīd pulkstenis bija apmēram pus

septiņi, un, kaut gan es kuru katru bridi gaidīju Creisu ienākam pa 

durvīm, es nepārtraukti strādāju vairāk nekā stundu, slaucīju atkritu

mus, atliku grāmatas atpakaļ plauktā, sakārtoju matraci 1111 noliku to 

uz gultas, iebīdīju atvilktnes atpakaļ kumode. Sākumā es priecājos 

par to, ka paspēju tik daudz izdarīt, kamēr Greisa vēl nav atgriezu

sies. Jo  efektīvāk es varēšu visu sakārtot, jo  mazāk nepatīkamas būs 

viņas izjūtas, kad viņa ienāks dzīvoklī. Bet tad es pabeidzu to, ko biju 

apņēmies paveikt, un viņa joprojām nebija atgriezusies. Tobrīd jau 

bija četrdesmit piecas minūtes pāri septiņiem, un sen pagajis laiks, 

kad varētu uzskatīt, ka viņa nav sasniegusi Bruklinu metro vilciena 

kavēšanās dēj. Tiesa, dažreiz viņa strādāja līdz vēlam vakaram, 

tomēr viņa man vienmēr piezvanīja un pateica, kad izgaja no biroja, 

un automātiskajā atbildētājā nebija viņas atstātas ziņas. Es vēlreiz 

piezvanīju uz viņas numuru izdevniecībā, tikai drošības pēc, bet ne

viens atkal necēla klausuli. Viņa nebija darbā, un viņa nebija atgrie

zusies majas, un ielaušanās piepeši vairs nebūt nešķita nozīmīga, tā 

bija tikai sīka neērtība 110 tālas pagātnes. Greisa bija pazudusi, un 

brīdī, kad pulkstenis radīja astoto stundu, es jau biju novedis sevi līdz 

drudžainai, neprātīgai panikai.

Es saku zvanīt draugiem, darbabiedriem, pat viņas māsīcai Lili

jai Konektikutā bet tikai pēdējais cilvēks, ar kuru es runāju, sniedza 

man kādu informāciju. Grcgs Ficdžeralds bija «Holsta un Makder- 

mota» mākslas nodaļas vaditajs, un. spriežot pēc viņa teikta, Greisa 

tūlīt pcc deviņiem šorīt viņam piezvanījusi un pavēstījusi, ka šodien
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darbā nevarēs ierasties. Viņai esot loti žēl, bet noticis kaut kas stei

dzams, kain nepieciešams tūlīt pat pievērsties. Viņa neteica, kas ir šis 

kaut kas, bet, kad Gregs jautaja, vai ar viņu viss kartība, Greisa pirms 

atbildes sniegšanas esot mirkli svārstījusies. Domāju, ka ja, viņa 

beidzot noteica, un Grēgam, kurš viņu pazina gadiem ilgi un kuram 

viņa loti patika (viņš bija gejs, kurš gandrīz iemīlējies savā skaistākajā 

sieviešu dzimuma darbabiedrenē), ši atbilde šķita mulsinoša. «Nav 

viņai raksturīga» man šķiet, viņš lietoja tieši tādu frāzi, bet, izdzir

dējis arvien briestošo trauksmi manā balsī, viņš centās mani mieri

nāt, piebilzdams, ka sarunas beigās Greisa apsolījusi, ka nākamajā 

rīta būs atpakaļ. Neraizējies, Sidnij, -  Gregs sacīja. J a  Greisa pa

ziņo, ka kaut ko darīs, viņa to izdara. Es ar viņu kopā strādāju jau 

piecus gadus, un viņa ne reizi nav mani pievīlusi.

K.s visu nakti pavadīju nomodā, gaidīdams Greisu, bailēs un apju

kuma gandrīz zaudējis pratu. Pirms sarunas ar Ficdžeraldu es biju 

sevi pārliecinājis par to, ka Greisai nodarīts kaut kas vardarbīgs ka 

viņa aplaupīta, izvarota, ka viņu notriekusi pārāk ātri braucoša auto

mašīna, ka viņa kļuvusi par upuri vienai 110 neskaitāmajām nelietī

bām, kas draud sievietei, kas viena staigā pa Ņujorkas ielām. Tagad 

tas vairs nešķita ticams, bet, ja viņa nebija mirusi vai nonākusi fizis

kas briesmās, kas ar viņu noticis, un kāpēc viņa man nepiezvanīja, lai 

pavēstītu, kur atrodas? Es nemitīgi prata pārcilāju mūsu ta rīta sa

runu, ejot uz metro staciju, mēģinādams izprast viņas dīvaini emo

cionālos izteikumus par uzticēšanos, atceredamies skūpstus, ko viņa 

man sniedza, un to, ka viņa bez brīdinājuma izrāvās no manām 

rokam un saka skriet pa ietvi, pat nepapuledamās pagriezties un pa

mat man ardievas, pirms nozuda lejup pa kāpnēm. Ta uzvedas cil

vēks, kurš pieņēmis spēju 1111 impulsīvu lēmumu, kurš sapratis, ka 

grib kaut ko izdarīt, bet kura pratu joprojām pilda šaubas un ne

skaidrība. Viņas apņemšanās bija tik svārstīga, ka viņa pat neuzdro
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šinājās pamest kaut vienu skatienu atpakaļ, baidīdamās, ka, paskato

ties uz mani, viņa zaudēs savu apņēmību darīt to, ko nu viņa plānoja 

darit. l'ik daudz es sapratu, tomēr vairāk es nezināju neko. Greisa 

man bija kļuvusi par tukšu lapu, un katra doma, kas man tonakt iešā

vās prata attiecībā uz viņu, pārvērtās par stāstu, par mazu, atbaidošu 

drāmu, kas izspēlēja manas dziļākās bailes par musu nākotni kas 

šķietami strauji pārvērtas par neesošu nākotni.

Viņa atgriezās mājās dažas minūtes pēc septiņiem, apmēram 

divas stundas pcc tam, kad es biju piespiedis sevi samierināties ar 

faktu, ka vairs nekad viņu neredzēšu. Viņai mugurā bija citas drēbes, 

nevis tās, kuras viņa valkāja iepriekšējā rītā, un viņa izskatījās svaiga 

un skaista, nokrāsojusi lUpas koši sarkanas, eleganti uzkrāsojusi acis 

un uz vaigiem uzklājusi nedaudz sārtuma. Es sēdēju uz sofas dzīvo

jama istabā, un, kad ieraudzīju viņu ienākam iekša, es jutos tik pār

steigts, ka nespēju parunāt, vārda tiešā nozīmē nevarēju izdabūt 110 

mutes vārdus. Greisa man uzsmaidīja rāmi, dāsni, pilnīgi valdī

dama par sevi pienāca man klat un noskūpstīja mani uz lūpām.

Es zinu, ka liku tev izciest elles mokas, viņa sacīja, bet ta 

bija jādara. Tas nekad vairs neatkārtosies, Sidnij. Zvēru.

Viņa apsēdās man blakus un atkal mani noskūpstīja, tomēr es ne

spēju piespiest sevi viņu apskaut. Tev man jāpasaka, kur tu biji, es 

sacīju, 1111 dusmas un rūgtums, kas skanēja manā balsi, izbiedēja pat 

mani pašu. Vairs nekādas klusēšanas, Greisa. Tev jārunā.

Es nevaru, viņa atbildēja.

Vari gan. Tev jāvar.

Vakar no rīta tu teici, ka man uzticies. Turpini man uzticēties, 

Sid. Tas ir viss, ko es no tevis vēlos.

Kad cilvēki saka kaut ko tādu, tas nozīmē, ka viņi kaut ko slēpj. 

Vienmēr. Tas ir matemātisks likums, Greisa. Kas noticis? Ko tu man 

nestāsti?
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Neko. Man tikai vakar vajadzēja pabūt vienai, tas an viss. Man 

bija nepieciešams laiks pārdomām.

Lieliski. Uz priekšu, domā. Tikai nespīdzini mani, pat nepie

zvanot. lai pateiktu, kur tu esi.

Es gribēju to darīt, tomēr nespēju. Nezinu, kāpēc. Man it ka 

vajadzēja izlikties, ka es tevi vairs nepazīstu, l ’ikai uz īsu bridi. Tas 

bija ļoti riebīgi darīts, tomēr man tas palīdzēja, patiešam.

Kur tu pavadīji šo nakti?

Tas nebija tā, tici man. Es biju viena. Es apmetos «Gramercy 

Purk» viesnīcā.

Kurā stāvā? Kāds bija istabas numurs?

Lūdzu, Sid, nedari tā. Tas nav pareizi.

Es varētu uz turieni piezvanīt un visu noskaidrot, vai ne ta?

Varētu, protams. Bet tas nozīmētu, ka tu man netici. Un tad 

mums rastos problēmas. Bet mums nav problēmu. Tas ari ir galve

nais. Ar mums viss ir kārtībā, un tas, ka es tagad esmu šeit, to pie

rāda.

-  Es pieņemu, ka tu domāji par bērnu...

Līdz ar citām lietām, ja.

Vai ir radušās kādas jaunas domas?

Es joprojām svārstos 11/. virves. Vēl joprojām nezinu, uz kuru 

pusi man lekt.

Vakar es pavadīju dažas stundas kopā ar Džonu, un viņš doma, 

ka tev vajadzētu izdarīt abortu. Viņš šo viedokli izteica ļoti uzstājīgi.

Greisa izskatījās gan pārsteigta, gan sarūgtināta. Džons? Bet 

viņš nezina, ka es esmu stāvoklī.

Es viņam pateicu.

Ak, Sidnij... Tā nevajadzēja darīt.

Kapcc. gan ne? Viņš taču ir mūsu draugs, vai ne? Kāpēc viņam 

nevajadzētu to zināt?
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Greisa vairākas sekundes vilcinājās, pirms atbildēja uz jautaju- 

mu. Tāpēc, ka tas ir mūsu noslēpums, viņa beidzot noteica, un 

inēs vēl neesam izlēmuši, ko šajā sakarībā darīsim. Es vel pat neesmu 

to pateikusi saviem vecākiem. J a  Džons runās ar manu tēvu, viss va

rētu ārkārtīgi sarežģīties.

Viņš to nedarīs. Viņš pārāk raizējas par tevi, lai to darītu.

Raizējas?

Jā , raizējas. Tāpat ka es. Tu neesi savā adā, Greisa. Visi, kas 

tevi mīl, neizbēgami raizējas.

Sarunai turpinoties, viņa vairs nebija tik izvairīga ka sākumā, 1111 

es grasījos turpināt viņu urdīt, līdz uzzināšu visu stāstu, līdz sapra

tīšu, kas viņai licis aizbēgt šajā noslēpumainajā diennakts eskapādē. 

Es sapratu, ka šobrīd uz kārts ir likts tik daudz, un, ja  viņa neatzīsies 

un neizstāstīs man patiesību, ka gan es varēšu viņai uzticēties? Tas 

bija vienīgais, ko viņa 110 manis prasīja, tomēr kopš tas reizes sestdie

nas vakarā, kad viņa sabruka taksometrā, nebija iespējams nejust, ka 

kaut kas nav kartība, ka Greisa lēnām sabrūk zem kādas nastas sma

guma, kurā viņa atteicās dalīties ar mani. Kādu laiku šķita, ka pie tā 

var vainot grūtniecību, tomēr tagad es vairs nejutos par to pārlieci

nāts. Bija kaut kas cits, kaut kas vēl bez bērna, un, pirms es sāku 

mocīt sevi ar domam par citiem vīriešiem, slepenām dēkām un nežē

līgam nodevībām, man vajadzēja dzirdēt no viņas, kas notiek. Diem

žēl taja brīdi saruna piepeši aprāvās, un man vairs neizdevās turpināt 

savas domas par šo tematu. Tas notika tūlīt pēc tam, kad es pateicu 

Greisai, cik loti par viņu raizējos. Es satvēru viņas roku un pievilku 

sev klāt, lai noskūpstītu viņu uz vaiga, un tad viņa beidzot pamanīja, 

ka stāvlampa neatrodas tur, kur tai vajadzētu atrasties, ka vieta sofas 

kreisajā pusē ir tukša. Es biju spiests viņai pastāstīt par laupīšanu, tā 

vienā mirklī viss noskaņojums mainījās, un es vairs nevarēju runāt ar 

viņu par vienu, man nebija citas izvēles, ka vien runāt par citu.
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Sākumā šķita, ka Grcisa šo ziņu uztver mierīgi. Es parādīju viņai 

tukšumu grāmatu plauktā, kur agrak atradās gramatu pirmizde- 

vumi, norādīju uz galdiņu, uz kura reiz stāvēja pārnēsājamais televi

zors, tad ievedu viņu virtuvē un paziņoju, ka mums būs jāpērk jauns 

tosters. Greisa atvēra atvilktnes zem letes (ko es nebiju iedomājies 

izdarīt) un atklaja, ka trūkst ari mūsu labakā sudraba galda piede

rumu komplekta, ko mums uzdāvināja viņas vecāki mūsu kazu gada 

jubilejā. Taja brīdī viņu pārņēma dusmas. Viņa sparīgi aizgrūda 

atvilktni ar labo kāju un sāka lamaties. Greisa ļoti reti lietoja necen

zētus vārdus, bet torīt kādu minūti vai divas viņa bija zaudējusi saval

dīšanos, un viņa ļāva vaļu tādu lamu straumei, kas pārspēja visu, ko 

biju dzirdējis nākam no viņas mutes. Tad mēs iegājām guļamistabā, 

un dusmas pārvērtās par asarām. Kad es pastāstīju viņai par dārg

lietu kastīti, viņai saka trīcēt apakšlūpa, bet, kad viņa ieraudzīja, ka 

pazudusi ari litogrāfija, viņa apsēdās uz gultas un sāka raudat. Es 

centos, cik varēju, lai viņu mierinātu, apsolīdams, ka pameklēšu citu 

van Veldes darbu, tiklīdz tas bus iespējams, tomēr zināju, ka nekas 

nevarētu aizvietot to, kuru viņa bija nopirkusi divdesmit gadu ve

cuma savā pirmajā ceļojuma uz Parīzi: dažādu, mirdzošu zila no

krāsu aizraujošu kombināciju, ko uzsvēra ieapaļš tukšums centra un 

aizlauzta sarkana svītra. Tobrīd es ar to kopā biju pavadījis jau vaira- 

kus gadus, un man nekad neapnika uz to lūkoties. Tas bija viens no 

tiem darbiem, kas nepārtraukti kaut ko dod skatītajam, kas sevi šķie

tami nekad neizsmeļ.'“

12  Greisa toreiz studēja Rodailendas mākslās skola un pirmo gadu pavadīja mācību 
programma ārzemēs Parizē. Tross bija tas, kas viņai rakstīja par van Veidi, kuru 
reizi vai divas saticis 50. gados un kurš, kā viņš teica, bijis Semjuela Beketa iemīļo
tais mākslinieks. (Savā vēstule viņš iekļāva Beketa dialogu ar Zoržu I)itvi par van 
Veidi, «/'..v saku, ka van Velde ir... pirmais, kurš atzīsi, ka māksliniekam būt nozīmē 
ciest neveiksmi, kādu ciest neuzdrošinās neviens cits, ka neveiksme veido vhia pa
sauli.») Van Veldes gleznas bija retas un dārgas, bet viņa 60. un agrīno 70. gadu
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Viņai bija nepieciešamas apmēram piecpadsmit vai divdesmit mi

nūtes, lai saņemtos, un tad viņa iegāja vannas istaba, lai nomazgātu 

notecējušo tušu un atjaunotu sejas krāsojumu. Es viņu gaidīju guļam

istaba, domādams, ka tur mēs varēsim turpināt sarunu, bet atgrie

zusies viņa tikai paziņoja, ka jau kavējas un viņai jāsteidzas uz darbu. 

Es centos viņu no tā atrunāt, bet viņa nepadevās. Viņa esot apsolījusi 

Gregam, ka šorīt bus darbā, un, tā ka viņš bijis tik jauks un piešķīris 

brīvu dienu, viņa negribēja vēl vairāk izmantot viņu draudzību. Solī

jums paliek solījums, viņa teica, un es atbildēju, ka mums joprojām 

šis tas jāizrunā. Iespējams, viņa noteica, bet tas varēs pagaidīt liclz 

brīdim, kad viņa atgriezīsies no darba. It ka gribēdama pierādīt 

savus labos nodomus, viņa pirms aiziešanas apsēdās uz gultas, ap

meta rokas man apkārt un cieši mani apskāva, ilgi turēdama mani 

savās skavās. Neuztraucies par mani, viņa sacīja. Tagad ar 

mani patiešām viss ir kārtībā. Vakardiena man ļoti palīdzēja.

tS i e d z ē r u  s a u a s  r i t a  t a b l e t e s ,  atgriezos guļamistabā un gulēju līdz 

vēlai pēcpusdienai. Šai dienai man nekas nebija ieplānots, un vienī

gais, kas man jādara, bija pēc iespējas rāmāk pavadīt laiku līdz brī

dim, kad («reisa atgriezīsies majas. Viņa bija apsolījusi vakarā turpi

nāt sarunu, un, ja jau solījums paliek solījums, es nolēmu neļaut viņai 

no tā atkāpties un darīt visu iespejamo, lai izvilktu 110 viņas patiesību. 

Es neloloju īpaši lielas cerības uz izdošanos, tomēr, lai gan varbūt

grafikas darbi toreiz nemaksāja parak daudz, un Greisa nopirka zīmējumu, maksā
dam a pa daļām ar savu pašas naudu, laupīdama uz ēdienu un citām nepiecieša
mām lietām, lai varētu iztikt ar kabatas naudu, ko viņai katru mēnesi sulija tēvs. 
litogrāfija  bija nozīmīga viņas jaunības dala, simbols viņas pieaugošajai kaislībai uz 
mākslu, ka art neatkarības liecība tilts starp viņas bērnības pedejam dienam un 
pirmajiem soļiem pieaugušo dzīvē un tā nozīmēja vairak nekā jebkura cita manta, 
kas viņai piederēja.
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vajadzēs ciest neveiksmi, es tik un ta neko nepanākšu, ja nesaņemšos 

un nepiepūlošos.

la jā  pēcpusdienā debesis bija gaišas un skaidras, bet temperatūra 

bija nokritusies Līdz četrdesmit grādiem, un pirmo reizi kopš tās īpa

šas dienas es sajutu ziemas vēsmu gaisā, priekšvēstnesi par nākotne 

gaidāmo. Mans parastais miega režīms atkal bija izjaukts, un es biju 

sliktākā formā nekā parasti kustējos nedroši, tveru pēc elpas, bīs

tami grīļojos pēc katra sperta soļa. Likās, ka esmu atkritis atpakaļ 

kadā no savas atveseļošanas agrīnajām stadijām un atkal nonācis vir

puļojošu krasu un saraustītu, nestabilu uztveres spēju pasaule. Es 

jutos ārkārtīgi neaizsargāts, it ka pats gaiss man draudētu, it ka ne

gaidīta vēja brāzma varētu iztriekties man cauri un izbārstīt manu 

ķermeni gabalos uz zemes.

Es nopirku jaunu tosteru mājsaimniecības piederumu veikalā 

Korta ielā, un šis vienkāršais darījums apēda gandrīz visus manus 

fiziskos resursus. Kad biju izvēlējies aparatu, kuru mēs varējām 

atļauties, kad izvilku no maka naudu un sniedzu to sievietei, kas sta- 

vēja aiz letes, es jau drebēju 1111 gandrīz raudāju. Viņa jautāja, vai kas 

noticis. Es atbildēju noliedzoši, tomēr laikam nepārliecināju viņu, jo 

jau nākamajā mirkli viņa man vaicaja, vai es nevēlos apsēsties un iz

dzert glāzi ūdens. Viņa bija resna sieviete vecumā pāri sešdesmit ga

diem ar tik tikko manāmu usu ēnu uz virslūpas, un veikals, kuru viņa 

vadīja, bija tumšs un putekļains caurums, novazāts ģimenes bizness, 

kurā puse plauktu bija tukša. Viņas piedāvājums gan bija ļoti dāsns, 

tomēr es vairs nevēlējos tur palikt nevienu mirkli. Es viņai pateicos 

un devos prom, aizsteberēju līdz izejai un atbalstījos pret durvīm, lai 

varētu tās atgrūst vaļā ar plecu. Pēc tam es kādu brīdi stāvēju uz iet

ves, dziļiem malkiem kampdams auksto gaisu un gaidīdams, kamēr 

pāries reibonis. Vēlāk es sapratu, ka tas noteikti izskatījās ta, it kā es 

tūlīt grasītos zaudēt samaņu.
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Es iegāju Vinnija ēstuvē, kas atrodas divas durvis tālāk, nopirku 

picas šķēli un lielu kolas glāzi, un brīdī, kad pieceļos kajas un aizgāju 

110 turienes, es jau jutos nedaudz labāk. Tobrīd pulkstenis radīja pus

četri, un Greisa bus mājās, agrakais, sešos. Nejutos pietiekami spē

cīgs, lai vilktos pa apkaimi un pirktu pārtiku, un es zināju, ka nebūšu 

spējīgs pagatavot vakariņas. Ēšana ārpus majas mums toreiz bija 

greznība, bet es nospriedu, ka mēs varētu pasūtīt uz mājam kaut ko 

no «Siāmas darza», taizemiešu restorānā, kas nupat bija atvēris savas 

durvis netālu no Atlantijas avēnijas. Es zināju, ka Greisa mani sapra

tis. Lai kādas butu musu problēmas, viņa pietiekami raizējās par 

manu veselību, lai neturētu uz mani ļaunu prātu par tadam lietām.

Kad biju nokopis pēdējos picas kumosus, es nolēmu aiziet uz pil

sētas bibliotēkas vietējo filiāli Klintona iela, lai pameklētu tur tās 

rakstnieces grāmatas, kuru Tross iepriekšējā dienā bija minējis Sil

vija Monro. Kartīšu kataloga bija ierakstīti divi grāmatu nosaukumi, 

«Nakts Madridē» un «Rudens ceremonija», tomēr neviena 110 tām 

nebija ņemta pēdējo desmit gadu laika. Es tas abas pāršķirstīju, sēdē

dams pie viena no garajiem koka galdiem lasītava, un ātri noskaid

roju, ka Silvijai Monro nav nekā kopīga ar Silviju Maksvelu. Monro 

grāmatas bija parasti detektīvi, rakstīti Agatas Kristi stila, un, lasī

dams abu romānu spraigo, asprātīgi virknēto tekstu, es izjutu arvien 

pieaugošu vilšanos, dusmas pats uz sevi par domu, ka starp abām 

Silvijām M. varētu būt rodama kāda saistība. Es biju domājis, ka 

varbūt esmu vismaz lasījis kadu Silvijas Monro gramatu, kad vēl biju 

zēns, un par to aizmirsis, bet pec tam izmakšķerējis 110 prāta dzīlēm 

neapzinātu atmiņu par viņū kā Silviju Maksvelu, izdomāto rakst

nieci, kura radījusi izdomāto «Orākulu nakti». Tomēr šķita, ka es 

esmu Maksvelu izzīdis 110 pirksta un «Orākulu nakts» ir oriģināls 

stāsts, kam nav nekāda sakara ar kādu citu romānu, izņemot to pašu. 

Man droši vien vajadzēja just atvieglojumu, tomēr tā nebija.
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Kad pussešos atgriezos dzīvokli, automātiskajā atbildētājā mani 

gaidīja ziņa no Grcisas. Viņa strupi un klusi, izmantodama vien

kāršu, tiešu teikumu kopas, satrieca drupās to nelaimes ēku, kas cēlās 

mums apkārt dažu pēdējo dienu laika. Viņa teica, ka zvanot no bi

roja, tāpēc viņai jārunā klusām, «bet, ja  tu mani dzirdi, Sid,» viņa 

iesāka, «es gribu tev pavēstīt četras ziņas. Pirmkārt, es par tevi nepār

traukti domāju kopš brīža, kad šorīt izgāju no majas. Otrkārt, esmu 

nolēmusi paturēt bērnu, un mēs nekad vairs neizrunāsim vārdu 

«aborts». Treškārt, nepūlies gatavot vakariņas. Es iziešu no biroja 

tieši piecos un došos uz Balduči veikalu, lai nopirktu kaut ko garšīgu 

un jau gatavu, ko mēs varēsim uzsildīt krāsnī. J a  metro nekavēsies, es 

būšu mājās kādas divdesmit vai trīsdesmit minūtes pcc sešiem. 

Ceturtkārt, parūpējies par to, lai Džonsona kungs butu gatavs dar

bam. Es tev uzklupšu tajā paša mirklī, kad ienākšu pa durvīm, mīļais, 

tāpēc gatavojies. Mis Virdžinija grib būt kaila savam vīrietim.»

«Mis Virdžinija» bija viens no mīļvārdiņiem, kādos viņu dēvēju, 

bet es to nebiju lietojis kopš mūsu laulības pirmā vai otra gada, un 

noteikti ne pec savas atgriešanas no slimnīcas. Ar šo frāzi Greisa at

dzīvināja vecos labos laikus, un mani aizkustināja atklāsme, ka viņa 

to atceras, jo  sākumā tā tika taupīta atpūtas brīžiem pec seksa: 

Greisa piecēlās no gultas, kad bijām beiguši mīlēties, un soļoja pari 

telpai uz vannas istabu, nepiedienīga, gurdena, laimīga sava ķer

meņa kailumā, un dažreiz (tagad es to atcerējos) es jokodams no

saucu viņu par «mis Kailo Virdžīniju», kas viņu vienmēr sasmīdi

nāja, un tad viņa vienmēr nostājās komiskā reklāmās skaistules pozā, 

kas savukart vienmēr lika smieties man. Patiesībā «mis Virdžinija» 

bija saīsinājums no «mis Kaila Virdžinija», un vienmēr, kad es citu 

cilvēku sabiedrība nosaucu viņu par mis Virdžīniju, tā bija slepena 

sazināšanās attiecībā uz musu seksuālo dzīvi, atsaukšanās uz kailo 

adu zem viņas drēbēm, atzinība viņas skaistajam, tik ļoti dievinata-
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jam augumam. Tagad viņa tulīt pēc: paziņojuma, ka nepārtrauks 

grūtniecību, atdzīvināja mītisko mis Virdžīnijas personāžu un, pret

statīdama vienu izteikumu otram, darīja zināmu, ka atkal ir mana, 

mana tapat kā agrāk un tomēr mana ari cita veidā, neuzbāzīgi pazi

ņodama (ka to spēj tikai Greisa), ka viņa ir gatava ieiet mūsu laulības 

nākamajā fazē, ka tūlīt sāksies jauns laikmets musu kopīgajā dzīvē.

Es atcēlu konfrontāciju, kuru biju paredzējis šim vakaram, un 

neuzdevu viņai nevienu jautājumu par viņas prombūtni trešdienas 

nakti. Mēs darījām visu, par ko viņa mani brīdināja automātiskajā 

atbildētājā, nocīnījām viens otru uz grīdas brīdī, kad viņa ienāca dzī

vokli, pēc tam aizvilkām savus pusapģerbtos ķermeņus uz guļamista

bas pusi, kuru tomēr ta ari nepaspējām sasniegt. Vēlāk, kad bijām 

ietinušies savos ritasvārkos, mes uzsildījām krāsni ēdienu un apsēda

mies, lai paēstu vēlas vakariņas. Es parādīju viņai jauno tosteru ar 

platam spraugām un iespēju uzsildīt bulciņas, ko pēcpusdienā biju 

nopircis, un, kaut ari tas raisīja skumīgas sarunas par laupīšanu, tās 

tika aprautas, kad mans deguns piepeši saka asiņot, ar straumi apš[a- 

cot aprikožu cepumu, kuru saldajam Greisa nupat bija nolikusi man 

priekšā. Viņa stāvēja man aiz muguras pie izlietnes, kamēr es atliecu 

galvu un gaidīju, līdz plūdi beigsies, apvijusi rokas man apkart, skūp

stīdama manu plecu un kaklu, visu laiku runādama par jocīgiem vār

diem, kādos mes varētu nosaukt savu bērnu. Mēs nolēmām, ja  tā būs 

meitene, mēs viņu nosauksim par Goldiju Oru. J a  tas būs zēns, mes 

viņam dosim vārdu, ko atradām viena 110 Kirkegora grāmatām 

Aira Ors. Tovakar mēs bijām dumji laimīgi, un es nevarēju atcerēties 

vēl kādu reizi, kad Greisa butu tik aizrautīga vai tik dāsni sniegtu 

man savas uzmanības pierādījumus. Kad asinis beidzot pārstāja plūst 

110 mana deguna, viņa pagrieza un nomazgāja manu seju ar mitru 

drānu, nenovērsdamās lūkojas man virsu un slaucīja manu muti un 

zodu, līdz nozuda visas liecības par izlietajam asinīm. Virtuvi



satīrīsim rit, viņa noteica. Tad, vairs nepiebilzdama nevienu vardu, 

viņa satvēra manu roku un aizveda mani uz guļamistabu.

n ā k a m a j ā  r ī t ā  e s  g u l ē j u  i lgi ,  un, kad pusvienpadsmitos beidzot izve

ļos no gultas, Greisa jau sen bija aizgājusi. Es iegāju virtuve, lai 

iedzertu tabletes un uzvārītu kafiju, un tad lēnām satīrīju jucekli, no 

kura vakarā bijām aizbēguši. Desmit minūtes pēc tam, kad biju ielicis 

skapi pēdējo šķīvi, piezvanīja Mērija Sklāra, lai pavēstītu sliktas zi

ņas. Bobija Hantera ļaudis izlasījuši manu piedāvājumu un izlēmuši 

to nepieņemt.

Man ļoti žēl, Mērija sacīja, tomēr es neizlikšos, ka mani tas 

īpaši pārsteidz.

Nekas, es noteicu, nejuzdamies tik vīlies, ka biju domā

jis. Tā ideja bija mēsls. Es priecājos, ka viņi to negrib.

Viņi teica, ka tavs sižets ir pārāk intelektuāls.

Mani pārsteidz tas, ka viņi zina šī vārda nozīmi.

Es priecājos par to, ka tu neesi apbēdināts. Tas nebūtu ta vērts.

Es tikai gribēju naudu. Tikai un vienīgi alkatības vadīts. Es pat 

neuzvedos īsti profesionāli, vai ne? Nedrīkst kaut ko rakstīt, ja  nav 

līguma. 1ās ir pirmais šis jomas likums.

Nu, viņi patiešām jutās izbrīnīti. Par to ātrumu. Viņi nav piera

duši pie tadas tiešas pieejas. Viņiem patīk vispirms rīkot daudzas dis

kusijas ar juristiem un aģentiem. Tad viņi jutās ta, it ka darītu kaut ko 

nozīmīgu.

Es joprojām nesaprotu, kāpēc viņi iedomājās par mani.

Tur kadarn patīk tavi darbi. Varbūt Bobijam Hanteram, var

būt zēnam, kurš strada korespondences telpā. Kas to lai zina? Lai 11u 

kā, viņi tev nosūtīs čeku. Ka labas gribas žestu. Tu tas lapas uzrakstīji 

bez līguma, bet viņi vēlas tev atlīdzināt par iztērēto laiku.
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Čeku?

Tikai simbolisku summu.

Cik simbolisku?

Tūkstoti dolāru.

Nu, tas vismaz ir kaut kas. Ta ir pirmā nauda, ko esmu nopel

nījis jau kopš (oti ilga laika.

Tu aizmirsi Portugāli.

Ak. Portugāle. Kā gan es varētu aizmirst Portugāli?

Vai ir kādi jaunumi attiecībā uz romānu, kuru tu varbūt raksti 

un varbūt neraksti?

Nekas daudz. No tā varētu saglabt vienu stāstu, bet es neesmu 

par to pārliecināts. Romānu romānā. Es nemitīgi par to domāju, 

tāpēc iespējams, ka tā ir laba zīme.

Dod man piecdesmit lappuses, un es tev sagādāšu līgumu, Sid.

Es nekad vēl neesmu saņēmis maksu par gramatu, ko vēl ne

esmu pabeidzis. J a  nu es nevarēšu uzrakstīt piecdesmit pirmo lap

pusi?

Šis ir izmisuma pilns laiks, draugs. J a  tev nepieciešama nauda, 

es mēģināšu tev sadabūt naudu, l'as ir mans darbs.

Ļauj man par to nedaudz padomat.

Tu padomā, un es pagaidīšu. Kad būsi gatavs zvanīt, es būšu

šeit.

Kad bijām beiguši sarunu, es iegāju guļamistabā, lai izņemtu no 

skapja savu mēteli. Tagad, kad «Laika mašīnas» projekts oficiāli bija 

pagalam, man bija jāsāk domāt kāds jauns plāns, un es nolēmu, ka 

pastaiga vēsajā gaisā varētu man noderēt. Tomēr, tiklīdz es jau grasī

jos iziet 110 dzīvokļa, telefons atkal iezvanījās. Mani pārņēma kārdi

nājums neatbildēt, bet tad es mainīju domas un pēc ceturtā zvana 

pacēlu klausuli, cerēdams, ka tā ir Greisa. Izrādījās, ka tas ir Tross, 

droši vien pēdējais cilvēks pasaulē, ar kuru es tieši tobrīd vēlētos
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runāt. Es joprojām nebiju pateicis viņam, ka pazaudēju stāstu, un, 

gatavodamies izgrūst atzīšanos, kuru atliku jau pēdējās divas dienas, 

es biju tik dziļi iegrimis savās domās, ka man bija grūti saprast viņa 

teikto. Eleonora un viņas vīrs atraduši Džeikobu, viņš sacīja. Viņi to 

jau ievietojuši narkomānu klīnikā vietā, ko sauc Smitersa, un ta 

atradās Augšīstsaida.

Vai tu mani dzirdēji? Džons pārjautāja. Viņi Džeikobu pie

rakstījuši divdesmit astoņu dienu programmā. Ar to droši vien nepie

tiks, tomēr tas vismaz ir sākums.

Ak ta, es vārgi noteicu. Kad viņi to atrada?

Trešdienas nakti, drīz pēc tam, kad tu aizgāji. Viņiem bija 

vajadzīga pamatīga šmaukšanās, lai viņu tur iedabūtu. Viņiem palai

mējas, jo Dons pazīst kādu, kurš pazīst kādu, un viņiem izdevās apiet 

visu birokrātiju.

Dons?

Eleonoras vīrs.

-  Protams. Eleonoras vīrs.

Vai ar tevi viss kartība, Sid? Tu izklausies apdullis.

Ne, nē, viss ir labi. Dons. Eleonoras jaunais vīrs.

Es tev zvanu tāpēc, ka vēlos lūgt pakalpojumu. Ceru, ka tev 

nav iebildumu.

Nekādu. Lai kas tas būtu. Saki, un es to izdarīšu.

Rit ir sestdiena, un klīnikā ir apmeklējumu laiks no divpadsmi

tiem līdz pieciem. Vai tu nevarētu aiziet u/ turieni manā vieta un 

viņu apraudzīt? Tev nav tur jāpaliek ilgi. Eleonora un Dons netiek. 

Viņi ir atgriezušies Longailendā, un viņi jau ta ir daudz izdarījuši. Es 

tikai vēlos uzzināt, vai ar viņu viss kārtība. Tur neslēdz durvis. Tā ir 

brīvprātīgā programma, un es gribu pārliecināties, ka viņš nav mai

nījis savas domas. Pēc visa, ko mēs esam pārcietuši, butu ļoti žēl, ja  

viņš nolemtu aizbēgt.
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Vai, tavuprāt, tev nevajadzētu iet pašam? Tu galu galā esi viņa 

tēvs. Es to puiku tik tikko pazīstu.

Viņš vairs ar mani nerunā. Un, kad viņš aizmirst, ka ar mani 

nerunā, viņš man lej ausis tikai melus. J a  man šķistu, ka no ta būs 

kāds labums, es pats aizklibotu līdz turienei ar savu kruķi un viņu ap

meklētu. Bet tas neko nenozīmē.

Un kāpēc tev liekas, ka viņš runās ar mani?

Tu viņam patic. Nejautā man, kāpēc, bet viņš domā, ka tu esi 

foršs vecis. Tas ir precīzs citāts. «Sicls ir foršs vecis.» Varbūt tāpēc, ka 

tu izskaties tik jauns. Nezinu. Varbūt tāpēc, ka tu reiz ar viņu runāji 

par rokgrupu, kas viņu interesē.

«Pupu spazmas», pankgrupa no Čikāgas. Reiz kādā vakara 

sens draugs man nospēlēja dažas viņu dziesmas. Tās nebija labas. 

Manuprāt, tagad viņi jau nozuduši.

Tu vismaz zināji, kas viņi ir.

Tā bija garāka saruna, kāda man jebkad bijusi ar Džeikobu. 

Tā ilga apmēram četras minūtes.

Nu, četras minūtes tas nav slikti. J a  rit varēsi no viņa izdabūt 

vēl četras minūtes, tas jau būs sasniegums.

Vai tev nešķiet, ka man labak vajadzētu paņemt līdzi Greisu? 

Viņa Džeikobu pazīst daudz labāk nekā es.

Nekada ziņā.

Kāpēc ta?

Džeikobs viņu ienīst. Viņš nespēj uzturēties kada telpā kopa ar 

(«reisu.

Neviens neienīst Greisu. Tikai jukušais varētu ienīst Greisu.

Mans dels domā citādi.

Viņa nekad nav pat ne ar vienu vardu man par to ieminējusies, 

las sākās jau tad, kad viņi pirmo reizi satikās. Greisai bija trīs

padsmit gadi un Džeikobam tikai trīs. Mēs ar Eleonoru nupat bijām
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nokārtojuši šķiršanos, un Bils Tcbctss uzaicināja mani uz savu lauku 

māju Virdžīnijā, kur cs varētu dažas ncdcļas pavadīt kopa ar viņa 

ģimeni. Bija vasara, un es paņēmu līdzi Džcikobu. Ar pārējiem Te- 

betsu bērniem viņš sapratās labi, bet katru reizi, kad istabā ienāca 

Greisa, viņš tai sita vai ar kaut ko meta. Reiz viņš paņēma rotaļu 

automašīnu un ietrieca to Grcisai celi. Nabadzīte asiņoja kā aizkauta. 

Mēs steigšus aizvedām viņu pie ārsta, un tas uzlika desmit šuves.

Es to rētu zinu. Greisa man par to reiz stāstīja, bet nepieminēja 

Džcikobu. Viņa tikai teica, ka to izdarījis mazs zēns, un tas ari viss.

Likās, ka viņš Grcisu ienīst no pašiem pirmsākumiem, kopš 

pirmās reizes, kad viņu ieraudzīja.

Viņš droši vien sajuta, ka tev viņa pārāk patīk, tāpēc viņa kļuva 

par sāncensi. Trīs gadus veci bērni ir diezgan iracionalas radības. 

Viņi nezina daudz vārdu, tapec, kad viņi dusmojas, vienīgais runā

šanas veids ir dūres.

Iespējams. Tomēr viņš to turpināja arī tad, kad kļuva vecāks. 

Vissliktāk bija Portugālē kādus divus gadus pec Tīnas nāves. Es nu

pat biju nopircis savu mazo mājiņu ziemeļu krasta, un Eleonora uz 

mēnesi atsūtīja viņu pie manis. Viņam bija četrpadsmit gadu, un viņš 

zināja tikpat daudz vardu ka es. Kad viņš ieradās, tur nejaušības pēc 

atradās ari Greisa. Tobrīd viņa bija beigusi koledžu un septembri 

grasījās sakt darbu «Holsta un Makdermota» izdevniecībā. Jūlijā 

viņa atbrauca uz Eiropu, lai aplūkotu gleznas vispirms Amsterda

mu, pēc tam Parīzi, tad Madridi. Pec tam viņa ar vilcienu atbrauca 

uz Portugāli. Es viņu nebiju saticis jau vairāk nekā divus gadus, un 

mums bija daudz kas pārrunājams, bet, kad ieradās Džeikobs, viņš 

negribēja, lai Greisa būtu blakus. Viņš klusi murmināja pret viņu 

vērstus apvainojumus, izlikās, ka nedzird, kad viņa uzdeva kādu jau

tājumu, un kādas paris reizes pat pamanijas apliet viņu ar ēdienu. Es 

nemitīgi liku viņam to izbeigt. J a  izdarīsi vēl vienu nejaucību, es
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teicu, aizsutīšu tevi atpakaļ uz Ameriku pie matēs un patēva. Un tad 

vii.iš pārkāpa robežu, tāpēc es iesēdināju viņu lidmašīnā un nosūtīju 

uz mājām.

Ko viņš izdarīja?

Iespļāva Greisai sejā.

Augstais Dievs!

Mēs visi trīs atradāmies virtuvē un gatavojām dārzeņus vakari

ņam. (ireisa izteica kādu nekaitīgu piezīmi es pat vairs neatceros, 

par ko, un Džeikobs apvainojās. Viņš piegāja Greisai klat, rokā 

vicinādams nazi, 1111 nosauca viņu par stulbu kuņu, un Greisa bei

dzot zaudēja savaldīšanos. Tad viņš tai uzspļāva. Tagad, to atcero

ties, es saprotu, ka mums paveicas, jo viņš vismaz neizmantoja nazi 

un neiedura viņai sirdī.

Un tu velies, lai es rit runāju ar šo cilvēku? Viņš ir pelnījis tikai 

pamatīgu spērienu pa pakalu.

Ja es pats uz turieni dotos, baidos, ka tieši tā ari notiktu. Visiem 

būs labāk, ja tu aiziesi manā vieta.

Vai pēc Portugāles vēl kaut kas noticis?

Es turēju viņus atstatu vienu no otra. Viņi nav tikušies gadiem 

ilgi, un, manuprāt, ši pasaule būs drošāka vieta, ja  viņi nekad vairs 

neredzcsics.'3

1 3  Sarunai beidzoties, es piekritu apciemot Džeikobu viens pats. Es biju ar mieru 
izdarīt Džonam šo sīko pakalpojumu, tomēr mani šausmināja vioa teiktais attiecībā 
117. zēna naidīgumu pret Greisu. l a i  ari eksistēja zināms pamats skaudībai 110 viņa 
puses (pamestais dēls, kurš tiek atstats novārta mīļotās «krustmeitas» laba), es nejutu 
viņam līdzi mani parņēma tikai Hebums un nicinājums. Es aiziešu uz klīniku viņa 
tēva del, tomēr mani nebūt neiepriecināja izredzes pavadīt laiku viņa sabiedrībā. 

Cik varēju atcerēties, es viņu pirms tam biju saticis tikai divas reizes. Neko nezinot 
par viņa attiecībām ar Greisu, man nekad nebija ienācis prāta interesēties par to, 
kāpēc šajos gadījumos viņa nebija mums līdzi. Pirmā reize bija piektdienas vakara 
pasakums Šejas stadiona, kur notika spēle starp « l'he Mets» un «Cincinnati Reds». 
Kads. kuram piederēja sezonas loža, bija iedevis "Irošam biļetes, un, ta ka viņš
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n ā k a m a j ā  r i t ā  c  ireisai nebija jāiet uz darbu, un, kad es izgāju no dzī

vokļa, viņa joprojām bija cieši aizmigusi. Pec savas piektdienas saru

nas ar Trošu es biju nolēmis nestāstīt viņai par solījumu pēcpusdienā 

doties uz Smitersu. Tad es būtu spiests pieminēt Džeikobu, un es 

negribēju riskēt ar to. ka uzjundīšu viņā sliktas atmiņas. Mēs bijām 

pārdzīvojuši dažas grūtas dienas, un es ļoti nevēlējos runāt par kaut 

ko tādu, kas izraisītu kaut mazāko satraukumu un, iespējams, 

izjauktu trauslo līdzsvaru, ko mums atkal bija izdevies atrast pēdējo 

četrdesmit astoņu stundu laika. Es atstāju zīmīti uz virtuves galda, 

rakstīdams, ka došos uz Manhetenu, lai ieietu dažos grāmatu veika

los, un bušu mājās, vēlākais, sešos. Vēl vieni meli pievienojās visām 

pārējām sīkajām nepatiesībām, kuras mēs viens otram bijām iebaro

juši šīs nedēļas laika. Tomēr mans nodoms nebija viņu mānīt. Es tikai 

vēlējos pasargāt viņu no nepatīkamām lietām, saglabāt mūsu kopīgo 

telpu pec iespejas šauru un noslēgtu, lai mums nevajadzētu iesaistī

ties sāpīgos pagātnes notikumos.

zināja, ka esmu fans, viņš ielūdza an  mani. Tas nolika 1*179. gada maija, tikai dažus 
mēnešus pēc manas iemīlēšanās Greisa, un mes ar Džonu pirm o reizi tikāmies tikai 
dažas nedēļas pirms tam. Džeikobam tobrīd bija gandrīz septiņpadsmit gadu, un 
viņš kopa ar savu klasesbiedru papildināja musu četrolni. J a u  kopš pirmā mirkļa, 
kad iegājām stadionā, bija skaidrs, ka neviens no abiem zēniem nemaz neinteresējas 
par beisbolu. Pirmo triju piespēļu laikā viņi sēdēja ar garlaikotu un druniu izteiksmi 
sejā, un tad viņi piecēlās un aizgāja ar ieganstu, ka nopirks hotdogus un «nedaudz 
pavazāsies apkārt», ka izteicās Džeikobs. V iņi atgriežas likai septītās piespcles 
beigas ķiķinoši, stiklainām acīm un daudz pacilatākā noskaņojumā nekā pirms 
tam. Nebija grūti uzminēt, ko viņi darījuši. Toreiz es vēl biju skolotājs, redzējis 
pietiekami daudz bērnu, kas sapīpējušies marihuānu, lai pazītu simptomus. Džons 
bija aizrāvies ar spēli un šķietami neko nemanīja, un es to arī nepiemineju. Toreiz es 
viņu ļoti maz pazinu un nodomāju, ka tas, kas noliek starp viņu un dēlu. uz mani 
neattiecas. Toreiz mes ar Džeikobu gan sasveicinājāmies un atvadījāmies, tomēr, 
manuprat, mes visa vakara gaitā nepārmijām vairāk ka astoņus vai desmit vārdus. 

Nākamā reize, kad es viņu saliku, bija pēc sešiem mēnešiem. Viņš mācījās pedeja 
vidusskolas klasē, viņam draudēja izgašanas visos priekšmetus, 1111 Džons bija pie-
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Rehabilitācijas eka atradas liela savrupmājā, kas reiz piederejusi 

Brodvejas producentam Bil li jām Rozam. Es nezināju, ka un kad ši 

māja pārvērtusies par Smitersu, bet tas bija pamatīgs Ņujorkas arhi

tektūras piemērs, kaļķakmens pils no laikmeta, kad bagātība pļaujas 

ar dimantiem, cilindriem un baltiem cimdiem. Dīvaini, ka tagad to 

apdzīvo sabiedrības zemākais slānis, bezgalīgi pieaugoša narkomānu, 

alkoholiķu un bijušo noziedznieku varza. Tā bija kļuvusi par starp- 

staciju tiem, kas pazaudējuši sevi, un, kad durvis pēc pīkstiena atve

ras un es iegāju iekša, es pamanīju, ka eku sakusi pārņemt zinama 

nobružātības aura. Nama kauli vēl bija neskarti (milzīgais vestibils ar 

melnām un baltām flīzēm izklātu grīdu, izliektās kāpnes ar sarkan

koka margām), bet miesa izskatījās sagumusi un netīra, panīkusi pēc 

spriedzes un pārstrādāšanās pilniem gadiem.

Piegājis pie viesu pieņemšanas galda, es lūdzu tikšanos ar Džei- 

kobu, paziņodams, ka esmu ģimenes draugs. Šķila, ka sieviete, kas 

pie tā sēdēja, jut pret mani aizdomas, un man bija jāiztukšo kabatas, 

lai pierādītu, ka es necenšos ienest narkotikas vai ieročus. Kaut gan

zvanījis pēdējā mirkli, ielūgdams mani uz biljarda spcles vakaru. Toreiz viņš un 
Džeikobs tik tikko sarunājās, un man šķiet, ka viņš gribēja, lai es nāku līdzi kā bufe
ris, neitrāla trešā persona, kas neļautu viņiem saki karot sabiedriskā vietā. Tovakar 
mes ar Džeikobu runājām par «Pupu spazmām» un es ieguvu savu lorša veča repu
tāciju. Viņš man likās ārkārtīgi gudrs un naidpilns zēns, apņēmības pilns sabojāt 
savu dzīvi visos iespējamos veidos. Vienīgā cerību jausm a, ko es samanīju, slēpās 
viņa apņēmībā pieveikt tēvu biljarda spēle. Es biju slikts spēlētājs un ātri vien atpa
liku katrā spēlē, bet Džons zināja, ko dara, un kaut kad droši vien iemācījis dēlu spē
lēt. Tas atraisīja viņos abos sacensības garu, un jau tas vien, ka Džeikobs koncen
trēja uz kaut ko visu savai uzmanību, man šķita cerības rosinoša zīme. Toreiz es 
nezināju, ka Džons armijas laikos bijis lielisks biljarda spēlētājs. J a  viņš to gribētu, 
viņš varētu sakaut Džeikobu ar vienu roku, tomēr viņš to nedarīja. Viņš izlikās, ka 
cenšas, un beigu beigās ļāva zēnam uzvarēt. Ņemot vērā visus apstākļus, tā droši 
vien bija pareiza rīcība. Kaut gan tas neko nemainīja ilgaka laika posma, Džeikobs 
vismaz pasmaidīja, kad spēle bija beigusies, un piegāja pie tēva, lai paspiestu tam 
roku. Cik zinu, tā varētu būt arī pēdējā reize, kad tas nolika.
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šo pārbaudi cs izturēju, jutos pārliecināts, ka viņa raidīs mani prom, 

tomēr, pirms paguvu sākt mēģinājumus pierādīt savus labos nodo

mus, priekšejā vestibilā parādījās Džeikobs, kurš kopā ar trim čet

riem citiem iemītniekiem gāja uz ēdamistabas pusi, lai paēstu pusdie

nas. Viņš izskatījās garaks nekā pēdējā musu tikšanās reizē, bet 

melno drēbju, zaļo matu un pārmēru kalsnā ķermeņa dēļ viņam pie

mita kaut kas grotesks un klaunu atgādinošs, it kā viņš būtu rēgains 

Punčinella, kurš dodas dejot Nāves hercoga priekšā. Es viņam uz

saucu, un, kad viņš pagriezās un mani ieraudzīja, viņš izskatījās pār

steigts ne priecīgs, ne nelaimīgs, tikai ārkārtīgi pārsteigts. Sid, 

viņš nomurmināja, ko tu te dari? Viņš atšķīrās no grupas un pie

nāca pie manis, tādejādi pamudinādams viesu pieņēmēju uzdot lieku 

jautājumu: Vaijus pazīstat šo cilvēku?

Ja , Džeikobs atbildēja. Es viņu pazīstu. Viņš ir mana tēva 

draugs. Ar to pielika, lai mani ielaistu. Sieviete iegrūda man rokās 

paliktni ar veidlapu uz tā, un, kad biju drukātiem burtiem ierakstījis 

savu vardu apmekletaju sarakstā, es drīkstēju pavadīt Džcikobu ceļa 

pa garo gaiteni uz ēdamistabu.

Neviens man nepateica, ka tu ieradīsies, viņš ieminējās. Lai

kam jau tevi atsūtīja vecais, ko?

Ne gluži. Es tikai atrados šeit tuvumā un nolēmu, ka varētu 

ieskriet, lai palūkotos, ka tev klajas.

Džeikobs ieņurdējās, pat nepūlēdamies izteikt vārdos to, cik ļoti 

man netic. Tie bija caurspīdīgi meli, tomēr es to pateicu tāpēc, lai 

neiejauktu saruna Džonu, domādams, ka no Džeikoba izdabūšu vai- 

rak, ja  izvairīšos no viņa ģimenes pieminēšanas. Mēs kādu brīdi klu

sēdami turpinājām soļot uz priekšu, un tad viņš negaidīti uzlika roku 

man uz pleca. Dzirdēju, ka tu esot ļoti slims, viņš sacīja.

Biju. Tagad man laikam jau kļūst labāk.

-  Viņi visi domāja, ka tu mirsi, vai ne?
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Ja , man tā teica. Bet cs viņus piemuļķoju un izgāju no turienes 

pirms kādiem četriem mēnešiem.

Tas nozīmē, ka tu esi nemirstīgs, Sid. Tu atstiepsi kājas tikai 

simt desmit gadu vecumā.

Ēdamzāle bija plaša, saulaina telpa ar slīdošām stikla durvīm, kas 

veda uz nelielu dārzu, kur daži iemītnieki un viņu ģimenes bija izgā

juši uzsmēķēt un iedzert kafiju. Tā bija ēdnīcas tipa virtuve, un, kad 

mēs ar Džeikobu bijām piekrāvuši savas paplatos ar gaļas veltnīšiem, 

kartupeļu biezeni un salātiem, mēs sākām meklct brīvu galdiņu. 

Telpa bija aptuveni piecdesmit vai sešdesmit cilvēku, un mums bija 

vairākas minūtes jāstaigā apkārt, līdz atradām brīvu vietu. Si kavēša

nās viņu šķietami aizkaitināja, it kā tas būtu personisks apvainojums. 

Kad beidzot apsēdāmies, cs viņam pajautāju, ka klajas, un viņš sāka 

bārstīt sarūgtinājuma pilnas sūdzības, runājot nervozi kratīdams kāju.

Si vieta ir īsts sūds, viņš paziņoja. Mēs visu laiku tikai ap

meklējam sapulces un runājam par sevi. Tas taču ir tik nežēlīgi gar

laicīgi! Es nevēlos kļausities, ka šie stulbeni klāj vaļā savus idiotiskos 

stāstus par to, cik viņiem bijusi sudiga bērnība un kā viņi noklīduši 

no taisna ceļa un iekrituši sātana ķetnās.

Kas notiek, kad pienāk tava kārta? Vai tu piecelies un runā?

Man nav citas izvēles. Ja es neko nesaku, viņi rāda uz mani ar 

pirkstiem un sauc mani par gļēvuli. Tāpēc es izdomāju kaut ko tādu, 

kas izklausās pēc pārējo stāstiem, un tad saku raudāt. Tas viņus vien

mēr piemuļķo. Zini, cs esmu diezgan ciešams aktieris. Es viņiem 

saku, kāds draņķis esmu, tad sabruku un vairs nespeju parunāt, un 

visi ir apmierināti.

Kapec gan viņus mānīt? Tā rīkojoties, tu tikai velti šķied savu 

šejienes laiku.

Tāpēc, ka es neesmu atkarīgs, luk, tāpēc. Es paniekojos ar 

heroīnu, bet tas nav nekas nopietns. Varu lietot, varu nelietot.
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l’icši tā runāja mans istabas biedrs koledžā. Un tad reiz viņš 

nomira no pārdozēšanas.

Nu, viņš droši vien bija stulbs. Es zinu, ko daru, un es nemaz 

netaisos mirt no pārdozēšanas. Es neesmu atkarīgs no mantas. Mana 

mate domā, ka esmu gan, bet v iņa ne velna nezina.

Kāpēc tad tu piekriti ierasties šeit?

Tāpēc, ka viņa draudēja atņemt naudu, ja es to nedarīšu. Es 

jau esmu nokaitinājis tavu draudziņu, visvareno seru Džonu, un ne

gribu, lai lēdijai Eleonorai ienāktu prātā kādas stulbas domas par 

manas kabatas naudas apturēšanu.

Tu jau varētu dabūt darbu.

Jā , varētu, bet es to negribu. Man ir citi plāni, un man nepie

ciešams nedaudz laika, lai tos kārtīgi izstrādātu.

Tātad tu šeit gluži vienkārši sēdi un gaidi, kad beigsies divdes

mit astoņas dienas.

Nebutu nemaz tik slikti, ja  vien viņi mūs visu laiku nenodarbi

nātu. Kad mēs nedeldējam savas pakaļas tajās sasodītajās sapulcēs, 

viņu mums liek lasīt tas drausmīgās grāmatas. Tu nekad mūžā neesi 

lasījis tādus mēslus.

Kadas grāmatas?

Anonīmo alkoholiķu rokasgrāmatu, divpadsmit soļu program

mu, visas tās muļķības.

Iespējams, tās ir muļķības, tomēr daudziem tās palīdzējušas.

Tās domātas kretīniem, Sid. Visi tie mēsli par uzticēšanos aug- 

stakam spēkam. Izklausās pēc bērna šļupstu reliģijas. Nodod sevi 

augstāka spēka rokas, un tapsi glābts. Jābūt pilnīgam stulbenim, lai 

uz ko tādu uzķertos. Nav nekāda augstāka spēka. Palūkojies tā kārtīgi 

uz pasauli un pasaki man, kur viņš ir. Es viņu neredzu. Te esi tikai tu, 

es un visi pārējie. Saujiņa nožēlojamu idiotu, kuri dara visu, kas viņu 

spēkos, lai izdzīvotu.
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Mēs viens otra sabiedrībā bijām pavadījuši tikai dažas minūtes, 

bet es jau jutos iztukšots, zēna tukšo, cinisko runu izsmelts. Es gribēju 

iespējami ātrāk tikt prom, tomēr formāli nolēmu pagaidīt līdz maltī

tes beigām. Izskatījās, ka Trosa bālais, izkāmējušais dēls nav sajūsmā 

par Smitersas virtuvi. Viņš brīdi bakstīja savu kartupeļu biezeni, pa

mēģināja kumosu gaļas veltnīša un tad nolika dakšiņu. Pcc brīža viņš 

piecēlās un pajautāja, vai es nevēlos desertu. Es papurināju galvu, un 

viņš atkal aizsoļoja pie ēdienu letes. Atgriežoties viņš nesa divas šoko

lādes pudiņa tases, kuras nolika sev priekšā un apēda vienu pēc otras, 

par saldumiem izrādīdams manāmi lielāku interesi nekā par pamat- 

ēdienu. Kad nebija iespējams dabūt narkotikas, cukurs bija vienīgais 

pieejamais aizstājējs, un viņš aprija pudiņu ar maza bērna prieku, 

izkasīdams no tasītēm katru pēdējo kripatu. Bridi starp pirmo un 

otro porciju pie galdiņa apstajās kads virs, kurš gribēja apsveicināties 

ar Džeikobu. Tas bija apmēram trīsdesmit piecus gadus vecs cilvēks 

ar raupju, baku rētām izraibinātu seju un īsa astītē saņemtiem ma

tiem. Džeikobs iepazīstināja viņu ar mani, nosaukdams vīra vārdu 

Fredijs un viņš ar visu patiesa rehabilitācijas iestāžu veterāna sil

tumu un nopietnību pasniedza man roku un teica, ka esot patīkami 

sastapt kādu Džeikoba draugu.

Sids ir slavens romānu rakstnieks, Džeikobs pilnīgi neatbil

stoši situācijai paziņoja. Viņš izdevis kādas piecdesmit grāmatas.

Neklausieties viņā, es teicu Fredijam. Viņam patīk pārspī

lēt.

Ja ,  zinu, - Fredijs atbildēja. Šis puisis ir īsts velnēns. Nedrīkst 

nolaist no viņa ne acu. Vai ne, puis?

Džeikobs nodūra galvu, Fredijs papliķēja viņam pa galvu 1111 tie

vas prom. Mezdamies virsū otrajam pudiņam, Džeikobs man pavēs

tīja, ka Fredijs esot viņa grupas vadītājs un patiesībā jau, ņemot Vērā 

visus apstakļus, nemaz neesot slikts vecis.

1 8 3



Agrāk viņš nodarbojās ar zagšanu, 1 )žeikobs skaidroja. Nu, 

profesionāli aptīrīja veikalus. Bet viņam bija aspratigs triks, tapec 

viņu nekad nepieķera. Viņš gāja veikalos nevis ar lielu mēteli, ka to 

dara vairākums, bet gan pārģērbās par priesteri. Neviens nekad viņu 

netureja aizdomās. Tēvs Fredijs, Dieva vīrs. Tomēr reiz viņš iepinas 

dīvaina atgadījumā. Viņš tobrīd atradās kaut kur centrā, grasīdamies 

apzagt aptieku, kad piepeši notika liels satiksmes negadījums. Puisi, 

kurš gāja pāri ielai, notrieca mašīna. Kads aizvilka viņu līdz ietvei, 

tieši tur, kur stāvēja Fredijs. Viss bija nošķiests ar asinīm, puisis gul 

bezsamaņā, un izskatās, ka viņš mirs. Ap viņu salasas pūlis, un pie

peši kāda sieviete ierauga Frediju priestera tērpā un lūdz viņu noskai

tīt pātarus. Tēvs Fredijs ir dimbā. Viņš nezina nevienas lūgšanas vār

dus, bet, ja  viņš aizbēgs, cilvēki zinās, ka viņš nav tas, par ko izliekas, 

un arestēs viņu ka viltus priesteri. Tapec viņš noliecas pār puisi, 

saliek rokas kopa, lai izskatītos, ka viņš lūdzas, un nomurmina kaut 

kādas svinīgas muļķības, ko reiz dzirdējis filma. Tad viņš izslienas, 

pārmet krustu un steigšus dodas prom. Smieklīgi, vai ne?

Ta vien izklausas, ka tu šajās sanāksmēs gūsti interesantas zinā-

šanas.

Tas ir nieks. Es gribu teikt, ka Fredijs bija tikai narkomāns, 

kurš pūlas sadabūt naudu sava pieraduma uzturēšanai. Daudzi 110 

tiem, kas ir šeit, darījuši šo to ļoti traku. Vai redzi to melno viru, kurš 

sēž pie galdiņa stūrī, to lielo ar zilo kreklu? Džcroms. Viņš pavadīja 

divpadsmit gadu Atikā par slepkavību. Un to blondo meiteni pie nā

kama galdiņa, kura sēž blakus mātei? Sallija. Viņa auga Parka avē

nija un ir dzimusi vienā no Ņujorkas bagātākajām ģimenēm. Vakar 

viņa mums pastāstīja, ka strādājusi Desmitajā avēnija pie Linkolna 

tuneļa, drāzusies ar večiem automašīnās, divdesmit dolāru par vienu 

šļācienu. Un tas spānis otra zāles malā, tas dzeltenajā kreklā? Alfon- 

so. Viņš nonaca cietumā par savas desmit gadus vecās meitas izvaro
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šanu. Sid, es tev saku, salīdzinājumā ar šiem cilvēkiem es esmu tikai 

jauks vidusšķiras zens.

Šķita, ka pudiņi viņu nedaudz uzmundrinājuši, un, kad nesam 

paplatos ar netīrajiem traukiem uz virtuvi, viņš kustējās ar zināmu 

atsperīgumu soli, nemaz nelīdzināmies kajas velkošajam mēnes

sērdzīgajam, kuru biju ieraudzījis gaitenī pirms pusdienām. Kopu

ma, domāju, es ar viņu kopa pavadīju trīsdesmit vai trīsdesmit piecas 

minūtes pietiekami, lai justu, ka esmu izpildījis pienākumu pret 

Džonu. Kad izgājām no ēdamzāles, Džeikobs pajautāja, vai es neve

lētos uznākt augša un aplūkot viņa istabu. Pusdivos būšot liela grupas 

sanāksme, viņš teica, un tur esot aicināti ari ģimenes locekļi un viesi. 

Es varot nākt līdzi, ja  vēlos, un līdz tam laikam mēs varētu pasēdēt 

viņa istabā ceturtajā stāvā. Kaut kas nožēlojams slcpas veidā, ka viņš 

man pieķērās, cik ļoti nevēlējās laist mani vaļa. Mēs tik tikko pazi

ņam viens otru, tomēr viņš šaja vietā droši vien jutās tik vientuļš, ka 

uzskatīja mani par savu draugu, lai gan zināja, ka esmu ieradies kā 

slepenais aģents viņa tēva uzdevumā. Es mēģināju just pret viņu kaut 

nelielu žēlumu, tomēr to nespēju. Šis bija cilvēks, kurš iespļāvis ma

nai sievai sejā, un, kaut an tas notika pirms sešiem gadiem, es ne

spēju piespiest sevi viņam to piedot. Es ielūkojos pulksteni un pazi

ņoju, ka pēc desmit minūtēm man ar kādu jātiekas Otrajā avēnijā. Es 

ieraudzīju vilšanas atspīdumu viņa acīs, un tad viņa seja gandrīz tūlīt 

pat nocietinājās vienaldziguma izteiksmē. Nekas, vecais, viņš no

teica. - J a  tev jāiet, tad ej.

Es centīšos atnākt nakamnedēļ, es sacīju, lieliski apzināda

mies, ka tas nenotiks.

Ka gribi, Sid. Viss atkarīgs no tevis.

Viņš visžēlīgi uzsita man uz pleca un, pirms paguvu uz atvadām 

paspiest viņa roku, apgriezās uz papēža 1111 saka iet uz kāpņu pusi. Es 

vel kādu bridi stāvēju gaiteni, gribēdams redzēt, vai viņš palūkosies
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pār plecu, lai man pamātu, bet tas nenotika. Viņš turpināja kapi uz 

augšu, un, kad viņš bija nozudis aiz kāpņu izliekuma, es piegāju pie 

viesu pieņēmējas un paziņoju par savu aiziešanu.

P u l k s t e n i s  r ā d ī j a  n e d a u d z  pāri vieniem. Es reti devos uz Augšīstsaidu, 

un, tā ka pa šo stundu laiks bija uzlabojies, strauji sasildams līdz līme

nim, kura mana jaka šķita ka apgrūtinājums, es pārvērtu savu ikdie

nas pastaigu par ieganstu aplūkot apkārtni. Būs grūti atzīt Džonam, 

cik smaga man bijusi šī vizīte, un es nevis piezvanīju viņam tūlīt, bet 

nolēmu atlikt šo uzdevumu līdz brīdim, kad būšu atgriezies Bruklina. 

Es nevarēju to izdarīt 110 dzīvokļa (vismaz ne tikmēr, kamēr Greisa 

bija mājās), bet Landolfi veikala stūri atradās veca taksofona būdiņa 

ar aizveramajam akordeona tipa durvīm, un es nospriedu, ka tur 

būšu pietiekami nošķirts no pārējiem, lai veiktu savu pienākumu.

Divdesmit minūtes pēc iziešanas no Smitersas es atrados Leksing- 

tona avēnijā pie māju numuriem, kas sakas ar deviņdesmit, virzījos 

uz priekšu caur nelielu gājēju burzmu un domāju par ceļu mājup. 

Kāds atsitas pret mani, garām ejot, netīšām skara manu plecu, un, 

kad es pagriezos, lai redzētu, kurš tas ir, notika kaut kas īpašs, kaut 

kas tik ārkārtīgi neiespējams, ka sākumā es to noturēju par halucinā

ciju. Avēnijas otra pusē, tieši deviņdesmit grādu leņķi no vietas, kur 

es stāvēju, es ieraudzīju nelielu veikaliņu ar izkārtni virs durvīm, uz 

kuras bija rakstīts «Papīra pils». Vai iespējams, ka Gans pārvietojis 

savu uzņēmumu? Man tas šķita neiespējami, tomēr, ņemot vērā 

ātrumu, kādā šis vīrs kārtoja savus darījumus slēgdams veikalu 

vienas nakts laikā, zibenīgi braukādams pa pilsētu savā sarkanajā 

mašīnā, ieguldīdams līdzekļus šaubīgos pasākumos, aizņemdamies 

naudu, tērēdams naudu kāpēc lai es par to šaubītos? Likās, ka 

Gans dzīvo paātrinātā tempā, it ka pasaules pulksteņi viņam tikšķētu



lēnāk nekā visiem pārējiem. Minūte viņam droši vien šķita kā stunda, 

un, ja  viņa rīcībā bija tik daudz papildu laika, kāpēc gan viņš neva

rētu nokārtot pārvākšanos uz Leksingtona avēniju dienās kopš brīža, 

kad mēs pedejo reizi tikāmies?

Tomēr tā varēja būt ari sagadīšanās. «Papīra pils» nebija īpaši ori

ģināls nosaukums rakstāmpiederumu veikalam, un tādi pilsētā tie

šām varēja but vairāki. Es šķērsoju ielu, lai to noskaidrotu, arvien 

vairāk sliekdamies domāt, ka ši Manhetenas versija pieder kādam 

citam, nevis Čanam. Skatloga iekārtojums izrādījās citāds nekā tas, 

kas iepriekšējā sestdienā bija piesaistījis manu uzmanību Bruklinā. 

Nebija nekādu papīra torņu, kas atgādinātu Ņujorkas jumtu ainavu, 

bet šis jaunais variants, manuprāt, bija vēl ģeniālāks nekā vecais, vēl 

gudrāk izdomāts. Pie maza galda ar miniatūru rakstāmmašīnu sē

dēja sīka lelles izmēra vīriņa statuja. Viņa rokas bija noliktas uz taus

tiņiem, cilindrā bija ievērta papīra lapa, un, ja  piespieda seju pie loga 

un Joti cieši skatījās, varēja izlasīt vārdus, kas uz tās uzdrukāti: «Tas 

bija pats labākais laiks, tas bija pats ļaunākais laiks, tas bija gudrī

bas laikmets, tas bija neprata laikmets, tie bija palāvibas gadi, tie bija 

neticības gadi, tas bija gaismas dienas, tas bija tumsības dienas, tas 

bija cerību pavasaris, ta bija izmisuma ziema; musu priekšā bija viss, 

mūsu priekšā nebija nekā...»

Es atvēru durvis un iegāju iekša, un bridi, kad šķērsoju slieksni, es 

izdzirdēju to pašu zvaniņu šķindoņu, ko biju dzirdējis otra «Papīra 

pili» astoņpadsmitajā datuma. Bruklinas veikals bija mazs, bet šis bija 

vēl mazāks, un lielākā daļa preču bija sakrautas uz koka plauktiem, 

kas pacēlās līdz pat griestiem. Veikala atkal nebija neviena pircēja. 

Sākumā es nevienu neredzeju, bet no kaut kādas vietas letes tuvumā 

skanēja klusa, nemelodiska dūkšana, it kā aiz tas kāds būtu pietu- 

pies varbūt sienot kurpes šņores vai paceļot nokritušu pildspalvu 

vai zīmuli. Es nokremšļojos, un pēc bnža no grīdas piecēlās Cans un
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atbalstīja plaukstas uz letes, it kā cenzdamies noturēt līdzsvaru. Šo

reiz viņam mugurā bija brūns džemperis, un viņa mati bija neķem

mēti. Viņš izskatījās kalsnāks nekā iepriekš, ap viņa muti bija mānā

mās dzi|as rievas, acis bija nedaudz apsārtušas.

Apsveicu, es sacīju. «Papīra pils» atkal ir uz kājām.

Cans blenza uz mani ar neko neizsakošu skatienu, nevarēdams 

vai negribēdams mani pazīt. Atvainojiet, -  viņš sacīja. Man lie

kas, es jus nepazīstu.

Protams, pazīstat. Es esmu Sidnijs Ors. Mēs nesen pavadījām 

kopā veselu pecpusdienu.

Sidnijs Ors nav mans draugs. Es reiz domāju, ka viņš labs cil

vēks, bet vairs ne.

Par ko jūs runājat?

Jū s mani pievīlāt, mister Sid. Atstājāt mani ļoti apkaunojošā 

stāvokli. Es vairs negribu jus pazīt. Draudzība beigusies.

Es nesaprotu. Ko es izdarīju?

Jū s mani atstājāt drēbju fabrika. Pat neatvadījāties. Kas jūs par 

draugu?

Es jūs visur meklēju. Es apgaju ap leti un, kad nevarēju jus 

atrast, nospriedu, ka atrodaties kada kabīnē un nevēlaties, lai es jus 

traucētu. Tāpēc es devos prom. Bija jau vēls, un man bija jāatgriežas 

mājās.

Mājās pie mīļās sievas. Nupat dabūjis iebāzt mutē Āfrikas 

princesei. Cik smieklīgi, mister Sid, vai ne? J a  Martina tagad te 

ienāk, jūs atkal to darīs. Tepat uz grīdas mana veikala. Jūs viņu dra- 

tēs ka suns un izbaudīs katru mirkli.

Es biju piedzēries. Viņa bija ļoti skaista, un es zaudēju savaldī

šanos. Bet tas nenozīmē, ka es to darītu atkal.

Jū s nebija piedzēries. Jūs nogribējies liekulis, tāpat ka visi 
egoisti.



Jūs teicāt, ka neviens nespej viņai pretoties, un jums bija tais

nība. Jums vajadzētu ar sevi lepoties, Gan. Jū s ielūkojāties mana dvē

sele un atradāt manu vājību.

Jo  es zināju, ka jums par mani sliktas domas, tāpēc. Es sapratu, 

kas jums galvā.

Ak ta? Un ko tad es todien domāju?

Jū s doma, ka Gans iekšā sliktās lietas. Neķītrs mauku vecis bez 

sirds. Cilvēks, kurš sapņo tikai par naudu.

Tā nav taisnība.

Jā , mister Sid, tā taisnība. Tā loti taisnība. Tagad mēs vairs ne

runāsim. Jus ļoti sapina manu dvēseli, un tagad mēs klusē. Skatieties, 

ja  gribat. Es jūs laipni aicinu kā «Papīra pils» klientu, bet vairs ne 

draugu. Draudzība mirusi. Draudzība mirusi un tagad aprakta. Viss 

beigts.

Manuprāt, neviens vel nekad nebija mani aizvainojis tik dzi|i un 

pamatīgi, kā taja pēcpusdienā to izdarīja Gans. Es viņu biju ļoti 

apbēdinājis, bez nodoma ievainodams viņa pašlepnumu un sava 

goda izjūtu, un, kad viņš man uzbruka ar šiem stīvajiem, aprautajiem 

teikumiem, likās, ka, pēc viņa domām, es būtu pelnījis tikt apcietināts 

par savu noziegumu. Šo uzbrukumu vel nepatīkamāku vērta tas, ka 

vairākums viņa apsūdzību bija patiesas. Es pametu viņu drēbju fab

rikā, pat neatvadījies, es ļāvu sev iekrist Āfrikas princeses rokas, un es 

biju apšaubījis viņa morāli, kad viņš gribēja ieguldīt līdzekļus klubā. 

Nebija daudz, ko es varētu bilst savai aizstāvībai. Jebkādi noliegumi 

būtu bezjēdzīgi, un, kaut gan mani pārkāpumi salīdzinoši bija nie

cīgi, es joprojām jutos pietiekami vainīgs par savu darījumu ar M ar

tinu aiz aizkariem, lai nevelētos par to atkal runāt. Man vajadzēja 

pateikt Ganam ardievas un nekavējoties iziet no veikala, tomēr es to 

nedarīju. Portugāles klades tobrīd jau bija kļuvušas par pārāk spēcīgu 

aizraušanos, un es nespēju aiziet, nepārbaudījis, vai viņam tas nav
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pārdošanā. Es zināju, cik nesaprātīgi ir uzkavēties vieta, kur mana 

klātbūtne nav vēlama, tomēr nespēju sevi piespiest rīkoties citādi. 

Man gluži vienkārši bija jazina.

Viena klade vel bija palikusi un atradas starp Vācijas un Kanādas 

kladēm kada zemākā plauktā veikala tālākajā dala. Tā bija sarkanā, 

neapšaubāmi tā pati, kas iepriekšējā sestdienā atradās Bruklinas vei

kala, un ari cena bija tāda pati ka toreiz tieši pieci dolāri. Pienes

dams to pie letes un pasniegdams Čanam, es atvainojos, ka esmu vai

nīgs viņa ciešanās un apkaunojuma. Es teicu, ka viņš joprojām var 

uzskatīt mani par savu draugu 1111 ka es turpināšu pirkt savus rak

stāmpiederumus pie viņa, kaut ari tas nozīmes, ka man tādēļ jābrauc 

ļoti tālu no sava ierastā maršruta. Tomēr, lai ka es pulējos paust savu 

nožēlu, Gans tikai papurināja galvu un ar labo roku papliķēja pa 

kladi. Atvainojiet, viņš teica. Si netiek pārdota.

Ka netiek pārdota? Šis ir veikals. Tajā viss tiek pārdots. Iz

ņemu no maka desmit dolāru banknoti 1111 izplāju to uz letes. Lūk, 

mana nauda, es sacīju. Uzlīmē rakstīts, ka cena ir pieci dolāri. 

Tagad, lūdzu, atdodiet man atlikumu un kladi.

Nav iespējams. Sarkanā pēdējā Portugāles klade veikalā. Re

zervēta citam pircējam.

Ja jus to turat kādam citam, tad to vajadzētu nolikt aiz letes, 

kur to neviens neredz. J a  tā atrodas uz plaukta, tas nozīme, ka to var 

nopirkt ikviens.

Ne jūs, mister Sid.

Cik daudz šis otrs klients grasās par to maksāt?

Pieci dolāri, ka uzlīmē.

Nu, es jums par to došu desmit, 1111 darījums būs noslēgts. Ko 

teiksiet?

N’e desmit dolāri. Desmit tūkstoši dolāru.

Desmit tūkstoši dolāru? Vai jūs esat zaudējis prātu?
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Ši klade nav jums, Sidnij O r.Jus pērkat citu kladi, un visi ir ap

mierināti. (3 kci?

Paklau, es teic u, beidzot zaudējis pacietību. Klade maksa 

piecus dolārus, un es esmu ar mieru dot jums desmit. Bet tas ir viss, 

ko es maksāšu.

Jus dod piecus tūkstošus tagad un piecus tūkstošus pirmdien. 

Tads ir darījums. J a  ne, ludzu, pērciet citu kladi.

Mēs bijām sasnieguši absolūta neprāta valstību. Cana ņirgāšanās 

un absurdās prasības beidzot lika man pārkāpt pacietības robežu, un 

cs nevis turpināju ar viņu kaulēties, bet gan izķēru kladi 110 viņa 

plaukstas apakšas un devos uz durvju pusi. Man pietiek, — es pazi

ņoju. Savac desmitnieku un šalc dillēs. Es aizeju.

Nebiju paspēris vēl ne divus soļus, kad Gans izlēca no letes otras 

puses, pieskrēja man priekšā un aizšķērsoja ceļu uz durvīm. Es cen

tos paiet viņam garam, izmantodams plecu, lai pagrūstu viņu malā, 

bet Gans neatkāpās, 1111 nākamaja mirkli viņš jau bija satvēris kladi 

un rāva to prom no manis. Es vilku to atpakaļ un piespiedu pie- krū

tīm, izmisīgi pūlēdamies to noturēt, bet «Papīra pils» īpašnieks bija 

mazs, sparīgs stiegru cīpslu un spēcīgu muskuļu aparāts, un viņš 

izrāva kladi no mana tvēriena kadu desmit sekunžu laikā. Es zināju, 

ka nemūžam nespētu to atgūt, tomēr jutos tik ārkārtīgi nokaitināts, 

tik mežonīgi saniknots, ka ar kreiso plaukstu satveru viņa roku un ar 

labo viņam situ. Tas bija pirmais sitiens, ko es kādam veltīju kopš pa

matskolas laikiem, un es netrāpīju. Gans savukart izmantoja karatē 

cirtienu pa manu kreiso plecu. Tas ietriecas mani ka nazis, 1111 sāpes 

bija tik spēcīgas, ka man šķita mana roka atlūzis. Es nokritu uz ce

ļiem, un, pirms paguvu atkal piecelties kajas, Gans sāka spert man pa 

muguru. Es kliedzu, lai viņš izbeidz, bet viņš turpināja triekt savas 

kurpes purngalu pret manu krūškurvi un mugurkaulu, vienu īsu, 

brutālu triecienu pēc cita. kamēr es vēlos uz izejas pusi, izmisīgi
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cenzdamies izkļūt lauka. Kad mans ķermenis bija cieši piespiests pie 

metāla plāksnes durvju apakšā, Cans pagrieza rokturi; atslēga ar 

klikšķi atvērās, un es izkritu lauka uz ietves.

Tu turies tālāk no šejienes! - viņš kliedz. J a  vēl atgriezīsies, es 

tevi nogalinās! Vai dzirdi mani, Sidnij Or? Es izgriezīšu tev sirdi un 

izbarošu to cūkām!

ES t ā  a r i  n e p a s t ā s t ī j u  G r e i s a i  par čanu, piekaušanu vai kaut ko no 

pārējā, kas tajā pēcpusdienā notika Augšīstsaidā. Katrs muskulis ma

na ķermeni neželigi sāpēja, bet, par spīti Gana atriebīgās kājas spē

kam, es 110 šis sitienu vētras ieguvu tikai dažus tik tikko mānāmus 

zilumus uz muguras zemākās daļas. Jaka  un džemperis, kas man bija 

mugurā, mani droši vien pasargāja, un, kad atcerejos, cik tuvu biju 

nonācis lēmumam novilkt jaku, kad staigāju pa apkārtni, es jutos lai

mīgs par to, ka tā man bijusi mugura, kad iegāju «Papīra pili» -  kaut 

gan «laime» droši vien nav īstais vārds, ko lietot šādā kontekstā. Siltas 

naktīs mēs ar Greisu vienmēr gulējām kaili, bet tagad, kad laiks atkal 

kļuva vēss, viņa bija sākusi gulta vilkt savu balto zīda pidžamu un 

neko nejautāja, kad es apgūlos viņai blakus zem segas ar teniskreklu 

mugurā. Pat tad, kad mes mīļojamies (svētdienas naktī), guļamistabā 

bija pietiekami tumšs, lai viņa nepamanītu nobrāzumus.

Svētdienas rīta, aizgājis uz Landolfi veikalu pec «The Times», es 

no turienes piezvanīju 'Irošam. Es viņam pastāstīju visu, ko varēju 

atcereties 110 Džeikoba apciemojuma, ari to, ka saspraudes nozudu

šas no viņa dēla auss (noteikti drošības noteikumu dēļ), un sniedzu 

kopsavilkumu par visiem viedokļiem, kurus viņš bija izteicis no 

mirkļa, kad es ierados, līdz brīdim, kad redzeju viņu nozūdam kāpņu 

izliekuma. Džons interesējās, vai, manuprāt, Džeikobs tur paliks visu 

mēnesi vai ari aizlaidīsies lapas, pirms laiks būs beidzies, un es atbil
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dēju, ka nezinu. Džeikobs izteica kādu ļaunu vēstošu piezīmi par plā

niem, es sacīju, kas liek domāt, ka viņa dzīvē ir šis tas tāds, par ko ne

zina neviens viņa ģimenes loceklis, noslēpumi, kurus viņš nevēlas 

atklat. Džonam šķita, ka tam varētu būt kāds sakars ar narkotiku tir

gošanu. Es jautāju, kāpēc viņam ir tādas aizdomas, tomēr viņš tikai 

izteica nenozīmīgu piezīmi par nozagto mācību maksu un vairak 

neko neatklāja. Tajā brīdi saruna apsika, un neilgajā klusuma bridi, 

kas sekoja, es beidzot saņēmu drosmi un pastastiju par savu nepatī

kamo piedzīvojumu metro vilcienā pirms dažām dienām un to, ka es 

pazaudēju «Kaulu impēriju». Es nevarētu izvēlēties nepiemērotāku 

mirkli, kura celt gaismā šo tematu, un sākumā Tross nesaprata, par 

ko es runāju. Es atkārtoju stāstu. Kad viņš atskai ta, ka viņa manu

skripts droši vien aizceļojis līdz pat Koniailendai, viņš iesmējās. Ne

moki sevi, viņš sacīja. Man vēl palikušas dažas kopijas. Toreiz 

mums nebija kopētāju, tāpēc visu vienmēr drukāja vismaz divos ek

semplāros. Es vienu ielikšu aploksne un šonedēļ likšu Madame Dima 

to tev nosūtīt.

Nākamajā rītā, pirmdienā, pēdējo reizi atgriezos zilajā kladē. 

Četrdesmit no deviņdesmit sešām lapam bija aizpildītas, tomēr bija 

vairāk nekā pietiekami brīvas vietas, lai varētu ierakstīt vēl dažu stun

du darbu. Sāku rakstīt tīra lapā apmēram klades vidu, uz visiem lai

kiem atstādams aiz muguras Flitkrafta izgāšanos. Bovens mūžīgi pa

liks ieslodzīts tajā istabā, un es nolēmu, ka beidzot pienācis mirklis, 

kad man jāmet miers pūliņiem viņu izglābt. J a  kaut ko vispār biju gu

vis no savas zvērīgās sadursmes ar Canu sestdien, tad tā bija atziņa, 

ka ši klade man sagādā tikai nepatikšanas un, lai ko es censtos tajā 

rakstīt, viss beigtos neveiksmīgi. Visi stāsti pārtrūktu vidu, visi pro

jekti mani aizrautu tikai līdz noteiktam mirklim, bet tad es paceltu 

skatienu un atklatu, ka esmu apmaldījies. Tomēr es biju tik ļoti nikns 

uz Canu, ka gribēju liegt viņam prieku par pēdējā vārda teikšanu. Es
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zināju, ka man būs jāsaka ardievas Portugāles caderno*. bet, ja  es to 

neizdarītu pats pēc saviem noteikumiem, šis atgadījums turpinātu 

vilkties man līdzi ka morāla sakāve. Es jutu man jāpicrada vismaz 

sev pašam, ka neesmu gļēvulis.

Es saku lēnām un piesardzīgi rakstīt, vairāk nepakļāvības gara va

dīts nekā juzdams neizsakāmu nepieciešamību. Tomēr drīz vien es 

pieķēru sevi domājām par Greisu un, atstājis atvērto kladi guļam uz 

galda, iegāju dzīvojamā istabā, kur sameklēju vienu no fotogrāfiju 

albumiem, kurus mēs glabājām visam izmantojamas ozolkoka ku

modes apakšējā atvilktne. Par laimi, zaglis, kurš pie mums trešdienas 

pēcpusdienā ielauzās, bija atstājis to neskartu. Tas bija īpašs albums, 

ko Greisas jaunākā māsa Flo uzdāvināja mums kazas, un taja bija 

vairāk nekā simt attēlu, vizuālā pirmo divdesmit piecu Greisas dzīves 

gadu vēsture Greisa, pirms es viņu sastapu. Es nebiju aplūkojis šo 

albumu kopš atgriešanas no slimnīcas, un torīt, šķirdams tā lappuses, 

es atkal atcerējos stāstu, ko mums pavēstīja Tross, stāstu par viņa 

svaini un trīsdimensiju diapozitīvu aparātu, jo, attēliem ievelkot mani 

pagātnē, es izjutu līdzīgu noslēgtības ilūziju.

(«reisa ka nupat dzimis zīdainis, kas guļ savā šūpuli, («reisa divu 

gadu vecuma, kaila stāvēdama augstu zāles stiebru laukā, pacēlusi 

rokas pret debesīm, smiedamās pilna kakla. Greisa četru, sešu, de

viņu gadu vecumā sēž pie galda un zīmē māju, plati uzsmaida sko

las fotogrāfa kamerai, atklādama dažus trūkstošus zobus, sēž seglos, 

jādama pa Virdžinijas laukiem uz riekstbrūnas ķēves. Greisa divpa

dsmit gadu vecumā ar zirgastē sasietiem matiem, neveikla, jocīga, 

juzdamās neērti savā ādā, un tad Greisa piecpadsmit gados, piepeši 

skaista, līnijas iezīmējušās, tā ir agraka tās sievietes inkarnācija, par 

kādu viņa ar laiku kļūs. Albuma bija arī grupu fotogrāfijas: Tebetsu

* Bloknots (portugāļu vai.).
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ģimenes portreti, Greisa kopā ar dažādiem neidentificējamiem drau

giem 110 vidusskolas un koledžas, Greisa sēž Irošam uz ceļiem četru 

gadu vecumā, un abi vecāki stāv katrs savā pusē, Tross pieliecies un 

skūpsta viņu uz vaiga desmitas vai vienpadsmitās dzimšanas dienas 

viesībās, Greisa un Gregs Ficdžeralds rāda jocīgas grimases «Holsta 

un Makdermota» Ziemassvētku ballītē.

Greisa izlaiduma kleita septiņpadsmit gadu vecumā. Divdesmit 

gadu veca koledžas studente Parīzē ar gariem matiem un melnu 

džemperi ar augstu apkakli, sēdēdama brīvdabas kafejnīcā un smē

ķēdama cigareti. Greisa kopā ar Trošu Portugālē divdesmit četros 

gados, mati ir apgriezti īsi, viņa izskatās pēc sevis pieaugušās versijas, 

no viņas plūst pieklusinātā pašpārliecinātība, viņa vairs nejūtas ne

droša attiecībā uz sevi. Greisa savā elementā.

Es aplūkoju šis bildes kādu stundu vai pat vairāk, pirms paņēmu 

pildspalvu un sāku rakstīt. lVdejo dienu mokām bija iemesls, un, ta 

kā manā rīcībā nebija faktu, kas apstiprinātu kadu interpretāciju, 

manu roku vadīja tikai paša instinkti un aizdomas. Noteikti bija kāds 

stāsts, kas izskaidroja Greisas mulsinošās garastāvokļa maiņas, asaras 

un mīklainos izteikumus, nozušanu trešdienas naktī, pūles pieņemt 

lēmumu attiecībā uz bērnu, un, kad es apsēdos, lai uzrakstītu šo 

stāstu, tas sākās un beidzās ar Trošu. Protams, es varēju arī kļūdīties, 

tomēr tagad, kad krīze šķietami bija beigusies, es jutos pietiekami 

spēcīgs, lai apdomātu vismelnākās, visšausminošākās iespējas. Iztēlo

jies to, es sev teicu. Iztēlojies to, un tad jau redzēsim, kas sanāks.

Divus gadus pēc Tinas nāves pieaugusi, neatvairāmi pievilcīgā 

Greisa dodas apciemot Trošu Portugālē. Viņš ir piecdesmit gadus 

vecs, joprojām sparīgs un jauneklīgs piecdesmit gadus vecs virs, un 

viņš jau daudzus gadus aktīvi piedalās Greisas attīstībā sūta viņai 

grāmatas, ko lasīt, iesaka gleznas, ko viņa varētu pētīt, pat palīdz 

viņai iegūt litogrāfiju, kas kjus par viņas iemīļotāko īpašumu. Viņa
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droši vien slepeni viņā iemīlējusies jau kopš bērnības, un Trosam, 

kurš viņu pazinis visu viņas mūžu, viņa vienmēr bijusi ārkārtīgi mīļa. 

Tagad viņš ir vientuļš virs. kas joprojām pūlas nostāties uz kajam pec 

sievas nāves, un viņa ir apburoša, jauna sieviete pašā skaistuma plau

kuma, vienmēr tik silta un līdzjūtīga, vienmēr tik pieejama. Kurš 

varētu vainot Trošu, ja  viņš Greisa iemīlētos? Manuprāt, viņa iemīlē

tos jebkurš vīrietis, kas bulu pie pilna saprāta.

Viņiem ir romāns. Kad Trosa četrpadsmit gadu vecais dēls pie

vienojas viņiem tajā mājā, viņā ši nepiedienīgā uzvedība izraisa rie

bumu. Viņam Greisa nekad nav patikusi, un tagad, kad viņa ieņē

musi Džeikoba vietu un nozagusi viņam tēvu, viņš cenšas sabotēt 

viņu laimi. Viņi pārcieš ellišķīgu laiku. Beigu beigās Džeikobs viņiem 

tik ļoti traucē, ka tiek padzīts no mājas un nosūtīts atpakaļ pie mātes.

Tross mīl Greisu, bet Greisa ir par viņu divdesmit sešus gadus 

jaunāka, viņa labākā drauga meita, un vainas apziņa lēni, bet neat

laidīgi uzvar kaisli. Viņš guļ ar meiteni, kam reiz, kad ta vel bija 

bērns, dziedāja šūpuļdziesmas. J a  ta būtu jebkura cita divdesmit 

sešus gadus veca sieviete, problēmu nebūtu. Bet kā gan viņš varētu 

ierasties pie sava senā drauga un paziņot, ka mīl viņa meitu? Bils Te- 

betss nosauktu Trošu par izvirtuli un izmestu viņu no savas majas. Tas 

izraisītu skandālu, un, ja  Tross neatkāptos un nolemtu tik un tā ar 

viņu preceties, Greisa būtu tā, kurai jācieš. Ģimene no viņas novēr

stos, un Tross nemūžam nespētu sev to piedot. Viņš stāsta Greisai, ka 

viņai jābūt kopā ar sava vecuma vīrieti. J a  Greisa paliks kopa ar viņu, 

Tross saka, viņa kļūs par atraitni vēl pirms piecdesmit gadu vecuma.

Mīlas dēka beidzas, un Greisa atgriežas Ņujorkā, juzdamās sa

triekta, neticības pārņemta, viņas sirds ir salauzta. Paiet pusotrs gads, 

un tad Ņujorkā atgriežas ari Tross. Viņš apmetas Barova ielas dzī

vokli, un mīlas dēka tiek atjaunota, bet, lai cik ļoti Tross viņu mīlētu, 

vecas šaubas un pretrunas nav izzudušas. Viņš patur šīs attiecības no
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slēpumā (lai neļautu ziņām nokļūt pie viņas tēva), un G reisa piedalās 

spēlē, neraizēdamās par laulībām tagad, kad viņa atguvusi savu 

vīrieti. Kad darbabiedri izdevniecībā viņu kaut kur aicina, viņa tos 

noraida. Viņas privātā dzīve ir noslēpumā tīta, un klusā Greisa ne

vienam neko nesaka.

Sākumā viss rit labi, bet pēc diviem vai trim mēnešiem sāk iczi- 

mēties shēma, un Greisa saprot, ka ir ieslodzīta mašinērijā. Tross 

viņu grib un negrib. Viņš zina, ka vajadzētu no viņas atteikties, 

tomēr nespēj to izdarīt. Viņš nozūd un parādās, atraujas un atgrie

žas, un katru reizi, kad viņš Greisu sauc, viņa metas spārnos un ielido 

viņam rokās. Tross viņu mīl dienu, nedeļu vai mēnesi, tad atgriežas 

viņa šaubas un viņš atkal atraujas. Mehānisms izslēdzas un ieslēdzas, 

izslēdzas un ieslēdzas... un Greisa nedrīkst pieskarties vadības slē

dzim. Viņa neko nespēj darīt, lai shēmu mainītu.

Deviņus mēnešus pēc šī ārprāta sākšanās uz skatuves parados es. 

Es iemīlos Greisa, un, lai kāda būtu viņas saikne ar Trošu, viņa nav 

pilnīgi vienaldzīga pret mani. Es viņu neatlaidīgi aplidoju, zinādams, 

ka ir kads cits, zinādams, ka kāds vārdā nenosaukts sāncensis cīnās 

par viņas jūtām, bet pat tad, kad viņa iepazīstina mani ar Trošu 

(Džonu Trošu, slaveno rakstnieku un seno ģimenes draugu), man 

neienāk prātā, ka šis ir tas otrs vīrietis viņas dzīvē. Vairākus mēnešus 

viņa šaudas no viena pie otra, nespēdama pieņemt lēmumu. Kad 

Tross sāk runāt muļķības, es esmu kopa ar (»reisu; kad Tross grib 

viņu atpakaļ, viņa nevar ar mani tikties. Es izciešu šis vilšanās, turpi

nādams cerēt, ka laime man uzsmaidīs, bet tad viņa no manis izšķi

ras, un es pieņemu, ka esmu viņu zaudējis uz visiem laikiem. Iespē

jams, ka viņa savu lēmumu nožēlo jau taja brīdī, kad atkal ļaujas 

mehānismam, vai ari Tross tik ļoti viņu mīl, ka sak atgrūst, zinā

dams, ka es varu piedāvāt viņai daudzsološāku nākotni nekā tā slepe

na, uz strupceļu vedošā dzīve, kas viņai ir kopā ar Trošu. Iespējams
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pat, ka viņš pierunā Greisu apprecēties ar rriani. Tas izskaidrotu 

viņas piepešo, neizskaidrojamo domu maiņu. Viņa ne tikai grib 

mani atpakaļ, bet tajā pašā elpas vilciena ari paziņo, ka grib kļūt par 

manu sievu un, jo  ātrāk mes apprecēsimies, jo  labāk.

Mēs dzīvojam zelta laikmeta divus gadus. Es esmu precejies ar 

sievieti, kuru mīlu, un Tross klust par manu draugu. Viņš izjūt cieņu 

pret manu rakstnieka darbu, viņam patīk mana sabiedrība, un, kad 

mēs trīs esam kopā, cs nemanu neko, kas liecinātu par viņa bijušajam 

attiecībām ar Greisu. Viņš pārvērtis sevi par rūpīgu, daļēji tēvišķīgu 

tēlu, un, ta ka viņš uztver Greisu ka savu iedomu meitu, viņš uztver 

mani ka savu iedomu dēlu. Viņš galu gala ir daļēji atbildīgs par mūsu 

laulību un negrasās darīt kaut ko tādu, kas to apdraudētu.

Tad notiek katastrofa. 1982. gada 12 . janvārī es sabruku Četrpa

dsmitas ielas metro vilciena stacijā un nokrītu pa kāpnēm. Man ir 

lauzti kauli. Man ir savainoti iekšējie orgāni. Man ir divi dažādi 

ievainojumi galvā un nciroloģiska trauma. Mani aizved uz Svētā 

Vinsenta slimnīcu 1111 patur četrus mēnešus. Pirmās dažas nedēļas 

ārsti ir noskaņoti pesimistiski. Kādu rītu doktors Džastins Bergs pa

ved Greisu mala un atzīstas, ka viņi esot atmetuši cerības. Viņi šau

bas, vai cs nodzīvošu vairāk nekā dažas dienas, un viņai vajadzētu 

gatavoties ļaunākajam. Greisas vietā, viņš teic, viņš sāktu domāt par 

iespējamo orgānu ziedošanu, apbedīšanas kantoriem un kapsetam. 

Greisu šausmina ārsta tiešums un vienaldzība, bet verdikts šķiet ga

līgs, un viņai nav citas iespējas ka vien pieņemt manu neizbēgamo 

nāvi. Viņa grīļodamās iziet no slimnīcas, juzdamās arsta vārdu saplo

sīta, un dodas tieši uz Barova ielu. Pie kura gan viņa šādā mirkli va

rētu vērsties, izņemot Trošu? Džonam dzīvoklī glabājas pudele skotu 

viskija, un viņa sāk dzert jau tajā paša bridi, kad apsēžas. Viņa dzer 

pārāk daudz un pēc pusstundas jau nevaldāmi raud. Tross grib viņu 

mierināt, apskauj viņu un glasta viņas galvu, un, pirms viņa saprot,
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ko dara, viņas lupas jau ir piespiestas pie viņa mutes. Viņi nav pieskā

rušies viens otram vairak nekā divus gadus, un skūpsts atsauc visu 

atmiņā. Viņu ķermeņi atceras bijušo, un, kad viņi ir sākuši vēlreiz 

izdzīvot to, kas viņi reiz bija kopa, viņi nespej apstāties. Pagātne uz

var tagadni, un šobrīd nākotne vairs neeksistē. Greisa ļauj sev vaļu, 

un Trosam nepietiek speķa viņai nesekot.

Viņa mani mīl. Nav iespējams apšaubīt to, ka viņa mani mīl, bet 

es tagad esmu mironis, un Greisa jūk pa gabaliņiem, viņa no izmi

suma gandrīz zaudējusi prātu, un viņai nepieciešams Tross, kurš 

spētu saturēt viņu kopa. Nav iespējams viņu vainot, nav iespējams 

vainot nevienu no viņiem abiem, bet nākamās pāris nedeļas, kamēr 

es turpinu nīkt Svētā Vinscnta slimnīcā, vel ne miris, bet ari ne pa

tiesi dzīvs, Greisa turpina ierasties Trosa dzīvokli un pamazām atkal 

viņa iemīlas. Tagad viņa mīl divus vīriešus, un pat pcc tam, kad es 

nepadodos medicīnas ekspertiem un saku savu brīnumaino izveseļo

šanos, viņa turpina milet mūs abus. Kad maija izeju no slimnīcas, es 

pavisam miglaini apzinos, kas esmu. Es daudz ko nepamanu, stebe- 

rēju apkārt, pa pusei iegrimis transā, un. tā ka pirmos trīs mēnešus 

mana dienas režīma ietilpst ari piektā tablete, es nevaru izpildīt savus 

vīra pienākumus. Greisa ir laba pret mani. Viņa ir laipnības un pa

cietības ideāls, viņa ir maiga 1111 mīlīga, viņa mani iedrošina, bet es 

neko nevaru sniegt viņai pretī. Viņa turpina savu deku ar Trošu, 

ienīst sevi par to, ka man melo, ienīst sevi par to, ka dzīvo dubultu 

dzīvi, un, jo  vairāk es atveseļojos, jo  smagakas kļūst viņas ciešanas. 

Augusta sākumā notiek divas lietas, kas neļauj mūsu laulībai sabrukt 

pīšļos. Tās notiek pavisam ātri viena pēc otras, bet neviens no šiem 

notikumiem nav saistīts ar otru. Greisa saņem drosmi izbeigt attiecī

bas ar Džonu, un es vairs nedzeru piekto tableti. Mani gurni atkal 

atdzīvojas, 1111 pirmo reizi, kopš esmu iznācis no slimnīcas, Greisa 

vairs neguļ otrā gulta. Debesis noskaidrojušās, un, tā ka es neko
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nezinu par pēdējos mēnešus ilgušo krāpšanu, esmu svēti un naivi lai

mīgs bijušais ragnesis, kurš dievina savu sievu un augstu vērtē savu 

draudzību ar vīru, kurš viņam to gandrīz nozadzis.

Stāstām ar to vajadzētu beigties, tomēr tas nenotiek. Seko harmo

nisks mēnesis. Greisa atkal ir man blakus, un, tiklīdz mūsu problē

mas šķietami beigušās, sakas vēl viena vētra. Nelaime notiek īpašaja 

dienā, 1982. gada 18. septembrī, ne vēlāk kā stundu vai divas pēc 

tam, kad Gana veikalā atrodu zilo kladi, varbūt pat tajā pašā mirklī, 

kad apsēžos pie sava galda 1111 pirmo reizi taja rakstu. Divdesmit 

septītajā datuma es kladi atveru pēdējo reizi un pierakstu šos prātoju

mus, mēģinadams izprast pēdējo deviņu dienu notikumus. Vai 11u tie 

ir pārliecinoši vai nav, vai tos iespējams apstiprinat vai ne, stāsts tur

pinās ar to, ka Greisa aiziet pie ārsta un uzzina, ka ir stāvokli. Brīniš

ķīgi jaunumi, ja, bet ne jau tad, ja  nezini, kurš ir tēvs. Viņa nemitīgi 

galvā pārcilā datumus, tomēr nevar būt pārliecināta par to, vai tēvs 

esmu es vai Džons. Viņa pēc iespejas ilgāk atliek brīdi, kad tas jāpa- 

saka man, bet pati neizsakāmi mokās, juzdamās ta, it ka viņas grēki 

butu atgriezušies, lai viņu spīdzinātu, juzdamās ta, it ka tiktu pelnīti 

sodīta. Tāpēc viņa zaudē savaldīšanos, kad mēs astoņpadsmitā da

tuma vakara braucam taksometra, 1111 uzbruk man, kad es stāstu 

viņai savas atmiņas par Zilo komandu. Nav nekādas labo cilvēku 

brālībās, viņa saka, jo  pat labākie cilvēki dara sliktas lietas. Tāpēc 

viņa sāk runāt par uzticēšanos 1111 grūto laiku izturēšanu; tāpēc viņa 

mani lūdz turpināt viņu mīlēt. U11, kad viņa beidzot man pastasta 

par bērnu, tas ir iemesls, kāpēc viņa nekavējoties piemin abortu. 

Tam nav nekāda sakara ar naudas trūkumu galvenais ir neziņa. 

Doma par to, ka viņa neko nezina, Greisu gandrīz iznicina. Viņa 

negrib šādi sakt veidot ģimeni, bet viņa nespēj pateikt man patiesību, 

un, ta ka cs neko nezinu, es viņai uzklupu un cenšos pierunāt bērnu 

paturēt. J a  vispār ir kaut kas, ko es izdaru pareizi, ta ir mana atkap-
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šanas nakamaja rīta, mana atziņa, ka lēmums japicņcm viņai pašai. 

Pirmo reizi vairāku dienu laika viņa sāk justies nedaudz bnvaka. Vi

ņa aizbēg, lai būtu viena, nobiedēdama mani līdz nāvei, palikdama 

ārpus mājas visu nakti, bet nākamajā rītā atgriežoties viņa izskatās 

mierīgāka, vairāk spējīga domāt skaidri, vairs nav tik nobijusies. 

Viņai nepieciešamas tikai dažas stundas, lai viņa saprastu, ko grib 

darīt, un tad viņa atstāj man automātiskajā atbildētājā to apbrīno

jamo ziņu. Viņa nolemj, ka ir man parādā uzticību apliecinošu žestu. 

Viņa liek sev ticēt, ka bērns ir mans, un atstaj visas šaubas aiz mugu

ras. Tā ir tikai aklas ticības diktēta rīcība, un tagad es saprotu, kāda 

drosme bijusi nepieciešama, lai viņa nonāktu pie tāda lēmuma. Viņa 

grib turpināt savu laulību ar mani. Epizode ar Irošu ir beigusies, un, 

kamēr viņa turpinās vēlēties būt precēta ar mani, es nekad ne ar 

vārdu neieminēšos viņai par stāstu, ko nupat ierakstīju zilajā kladē. 

Es nezinu, vai ta ir patiesība vai izdomājums, bet kopuma man ir 

vienalga. J a  vien Greisa mani grib, pagātnei nav nekādas nozīmes.

š a j ā  u i e t ā  e s  a p s t ā j o s .  Es uzliku pildspalvai vāciņu, pieceļos un 

ienesu fotogrāfiju albumu atpakaļ dzīvojamā istabā. Vel bija agrs 

viens, varbūt pusdivi. Virtuvē es sev sagatavoju nelielas pusdienas 

un, pabeidzis ēst sviestmaizi, atgriezos sava kabinetā, rokā nesdams 

nelielu plastmasas atkritumu maisu. Es izplēsu lapas 110 zilās klades, 

citu pēc citas, un saplosīju mazos gabaliņos. Flitkrafts un Bovens, 

tirāde par mirušo bērnu Bronksa, mana ziepju operas cienīgā versija 

par Greisas mīlas dzīvi viss nonāca atkritumu maisa. Nedaudz pa- 

domajis, es nolēmu saplēst arī tukšās lapas un tad iebāzu maisā ari 

tās. Es aizsēju maisu ar ciešu dubultrnezglu un pec dažam minūtēm, 

dodamies savā pastaigā, nonesu saini lejā. Sasniedzis Korta ielu, es 

nogriezos uz dienvidiem, turpināju iet, līdz biju pagājis vairākus
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kvartālus aiz Cana tukšā, ar piekaramo slēdzeni aizdarītā veikala, un 

tad tikai tapcc, ka atrados tālu no majain, bez jebkādā cita iemesla, 

iemetu maisu atkritumu konteinerā uz stūra, aprakdams to zem no

vīlušu rožu pušķa un joku lappusēm no «Daily Neivs».

m ū s u  d r a u d z ī b a s  s ā k u m p o s m ā  i ioss man pastastija par kādu rakst

nieku francūzi, kuru 50. gadu sākumā pazinis Parīzē. Nevaru atcerē

ties viņa vārdu, bet 1 )žons teica, ka šis rakstnieks izdevis divus romā

nus un stāstu krājumu, un viņu uzskatījuši par vienu no jaunās 

paaudzes spožākajiem pārstāvjiem. Viņš nedaudz rakstīja arī dzeju, 

un īsi pirms tam, kad Džons 1958. gada atgriezās Amerika (Parīzē 

viņš dzīvoja sešus gadus), šis viņa paziņa rakstnieks grāmatā izdeva 

vēstījuma poēmu, kurā runa bija par bērna nāvi noslīkstot. Divus 

mēnešus pēc grāmatas klaja nakšanas rakstnieks un viņa ģimene 

devas pavadīt brīvdienas Normandijas krasta, 1111 ceļojuma pēdējā 

dienā viņa piecus gadus veca meitiņa iemaldījās Angļu kanāla bīsta

majos ūdeņos un noslīka. Rakstnieks bija saprātīgs cilvēks, Džons 

teica, cilvēks, kas pazīstams ar savu prāta skaidrību un asumu, bet 

viņš savas meitas nāvē vainoja poēmu. Iegrimis bēdu dzīlēs, viņš par- 

liecināja sevi par to, ka vārdi par izdomātu slīkšanu, kurus viņš rak

stījis, izraisījuši īstu slīkšanu, ka izdomātā traģēdija izraisījusi patiesu 

traģēdiju īstajā pasaulē.

Rezultātā šis ārkārtīgi apdāvinātais rakstnieks, šis vīrs, kurš dzi

mis, lai rakstītu grāmatas, svinīgi nosolījās nekad vairs nerakstīt. Viņš 

bija atklājis, ka vardi spej nogalināt. Vārdi spej mainīt īstenību, tatad 

tie ir pārāk bīstami, lai tos uzticētu vīram, kurš tos mīl vairāk nekā 

visu citu. Kad Džons man to pastāstīja, meitene bija mirusi jau div

desmit vienu gadu, un rakstnieks joprojām nebija lauzis savu zvē

restu. Francijas literātu aprindās šis klusums bija pārvērtis viņu par



leģendāru tēlu. Viņu ļoti cienīja par šīm cēlajām ciešanām, visi pa

ziņas viņam juta līdzi, visi viņu apbrīnoja.

Mēs ar Džonu diezgan ilgi runājām par šo stāstu, un atceros, es 

samērā neatlaidīgi iebildu, ka rakstnieka lēmums bijis kļūdains, ka 

viņš izdarījis neveiksmīgus secinājumus par pasauli. Starp iztēli un 

realitati nav nekādas saistības, cs teicu, nekāda cēloņa un seku starp 

poēmas vārdiem un notikumiem mūsu dzīvē. Varbūt rakstnieks to ta 

redzēja, bet tas, kas ar viņu notika, bija tikai drausmīga sagadīšanās, 

neveiksmes izpausme visnežēlīgākajā, perversākajā veida. Tas neno

zīmē, ka es viņu vainoju tajā, ko viņš izdarīja, tomēr, lai gan es jutu 

līdzi šim cilvēkam par viņa neizmērojamo zaudējumu, es viņa klusē

šanu uzskatīju par atteikšanos pieņemt nejaušības varenumu, abso

lūti netīšos spēkus, kas veido mūsu likteni, un es paziņoju Trosam, ka, 

manuprāt, šis rakstnieks sevi soda bez jebkāda iemesla.

Tas bija truls, veselā saprāta diktēts arguments, pragmatisma un 

zinātnes aizstāvēšana pretstata primitīvas, maģiskas domāšanas tum

sībai. Džons pārsteidza mani, pauzdams pretējus uzskatus. Nebiju īsti 

pārliecināts, vai viņš ķircina mani vai tikai cenšas aizstāvēt citu vie

dokli, tomēr viņš apgalvoja, ka rakstnieka lēmums viņam šķiet pilnīgi 

saprotams un viņš apbrīno draugu par to, ka tas turējis solījumu. Do

mas ir īstas, -  viņš sacīja. Vārdi ir īsti. Viss cilvēciskais ir īsts, un 

dažreiz mēs kaut ko zinām, pirms tas notiek, pat ja  paši to neapzinā

mies. Mēs dzīvojam tagadnē, tomēr jebkura bridi mūsos slēpjas arī 

nākotne. Varbūt tieši tada ir rakstīšanas jēga, Sid. Mēs nevis fiksējam 

pagātnes notikumus, bet gan liekam kaut kam notikt nākotnē.

Apmēram trīs gadus pēc šis sarunas cs saplēsu zilo kladi un 

izmetu atkritumu konteinerā uz l ’rešā laukuma un Korta ielas stūra 

Kerolgārdenā Brukliņā. Tobrīd šķita, ka ta ir pareizā rīcība, un, 

iedams atpakaļ uz savu dzīvokli tajā septembra pirmdienas pēcpus

dienā, deviņas dienas pēc īpašas dienas, es vairak vai mazak jutos
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pārliecināts, ka pagājušās nedēļas neveiksmes un vilšanās beidzot ir 

gala. Tomēr tās nebija vis. Stāsts vel tikai sākās īstais stāsts sākās 

tikai tad, pēc tam, kad biju iznīcinājis zilo kladi un viss, ko esmu 

uzrakstījis līdz šim, ir tikai prelūdija tām šausmām, ko pavēstīšu 

tagad. Vai pastāv kada starpība starp «pirms» un «pēc»? Nezinu. Vai 

nelaimīgais franču rakstnieks nogalināja savu bērnu ar poēmu vai 

ari viņa vārdi tikai pareģoja meitenes nāvi? Nezinu. Zinu tikai to, ka 

šodien vairs neiebilstu pret viņa lēmumu. Es cienu klusēšanu, ko viņš 

uzkrāva savos plecos, un es izprotu riebumu, ko viņš noteikti izjutis 

katru reizi, kad iedomājies, ka atkal varētu sakt rakstīt. Tagad, kad 

kopš notikušā pagājuši vairak nekā divdesmit gadi, es ticu, ka Tross 

to nodēvēja pareizi. Dažreiz mēs kaut ko zinām, pirms tas notiek, pat 

ja  nezinām, ka zinām. Es meimuroju cauri tam deviņām dienām 

1982. gada septembri ka cilvēks, kas iesprostots mākonī. Es mēģi

nāju uzrakstīt stāstu un nonācu strupceļā. Es mēģināju pārdot filmas 

ideju un tiku noraidīts. Es pazaudēju drauga manuskriptu. Es gan

drīz zaudeju sievu un, kaut ari drudžaini viņu mīlēju, nevilcinājos, 

kad bijajanomet bikses tumšā seksa klubā un jabaž loceklis mutē sve

šai sievietei. Es biju pazudis, slims cilvēks, cilvēks, kas izmisīgi cenšas 

atgūt pamatu zem kājām, bet aiz visām kļumcm 1111 neprātibām, ko 

taja nedēļā pieļāvu, es zināju kaut ko tadu, ko neapzinājos zinām. 

Dažos noteiktos mirkļos šajas dienās es jutos ta, it ka mans ķermenis 

būtu kļuvis caurspīdīgs, kļuvis par porainu membrānu, caur kuru 

spēj iziet visi pasaules neredzamie speķi pa gaisu pārraidītu elek

trisko lādiņu tikls, ko pārnēsā citu cilvēku domas un jūtas. Man ir 

aizdomas, ka tieši šis stāvoklis lika piedzimt Lemjuelam Elegam, 

aklajam «Orākulu nakts» varonim, cilvēkam, kurš tik jūtīgi uztver 

apkartējās vibrācijas, ka zina, kas noliks, vēl pirms tas noticis. Es to 

nezināju, bet visas domas, kas parādījās mana prātā, norādīja man šo 

virzienu. Bērni, kas piedzimst nedzīvi, koncentrācijas nometņu šaus

? 0 4



mas, prezidenta slepkavība, pazuduši laulātie draugi, neiespējami 

ceļojumi uz priekšu un atpakaļ laikā. Nākotne jau atradās mani, un 

es gatavoju sevi katastrofām, kam drīz jānotiek.

f s  t i h o s  a r  Tr oš u  t r e š d i e n ,  kad ēdam pusdienas, bet, ja  neņem vērā 

divas telefona sarunas, kas notika vēlāk laja pašā nedēļā, līdz divdes

mit septītajam datumam, kad es atbrīvojos no zilās klades, mums 

kontaktu nebija. Mēs runājām par Džeikobu un viņa vecā stasta pa

zaudēto manuskriptu, bet tas arī bi ja viss, un man nebija ne jausmas, 

ko viņš tajās dienas darīja izņemot gulēšanu uz sofas un rūpēšanos 

par kāju. Tikai 1994. gadā, kad Džeimss Gelespī izdeva grāmatu 

«Sapņu labirints: Džona Trosa dzīve», es beidzot uzzināju visus sīku

mus par to, ar ko Džons nodarbojies 110 divdesmit otra līdz divdesmit 

septītajam datumam. Gelespī masīvais, sešsimt lappušu biezais darbs 

ir trūcīgs literārās analīzes ziņā un maz uzmanības pievērš Džona ro

mānu vēsturiskajam kontekstam, toties tajā ārkārtīgi rūpīgi izklāstīti 

biogrāfiskie fakti, un, ņemot vērā to, ka autors pie šis projekta strā

dāja desmit gadu un, ka likās, runāja ar visiem vel dzīvajiem, kuri 

kādreiz pazinuši Trošu (ari mani pašu), man nav iemesla apšaubīt 

viņa sastādītās hronoloģijas atbilstību patiesībai.

Trešdien, kad es izgāju no Džona dzīvokļa, viņš strādāja līdz pat 

vakariņu laikam, pārlasīdams un veikdams sīkus labojumus sava ro

māna «Džeralda Fuksa dīvainais liktenis» manuskriptā, ko acīmre

dzot bija pabeidzis rakstīt vairākas dienas pirms savas flebita lēkmes 

sākšanās. Ta bija grāmata, par kuru man bija radušās aizdomas, ka 

viņš to raksta, bet nekad nebiju pārliecinājies par šadu domu patiesī

gumu, gandrīz piecsimt lappušu biezs manuskripts, ko, pēc Gelespī 

vārdiem, Tross sācis rakstīt pēdējos mēnešos, ko pavadīja Portugālē, 

un tas nozīmēja, ka tā pabeigšanai viņam bijuši nepieciešami vairāk
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nekā četri gadi. Te nu bija baumas, ka Džons pārtraucis rakstīšanu 

pēc Tinas nāves. Te nu bija baumas, ka reiz dižens rakstnieks attei

cies no savas nodarbošanās un dzīvo uz savu agrāko ienākumu rē

ķina kā izbijusi slavenība, kam nav vairs neka, ko teikt.

Vakarā viņam piezvanīja Eleonora, lai pavēstītu, ka atradusi 

Džeikobu, un agri nākamajā rītā, kas bija ceturtdiena, Tross piezva

nīja savam advokātam Frensisam V. Bērdam. Advokāti reti veic mā

jas vizītes, tomēr Bērds pārstāvēja Trosa intereses jau vairāk nekā 

desmit gadu, un, kad tāda līmeņa klients paziņo savam advokātam, 

ka guļ uz sofas ar slimu kaju un divos vēlas viņu redzēt sakarā ar stei

dzami kārtojamu jautājumu, advokāts atcels pārējos plānus un iera

dīsies pie klienta noteiktajā laika, apgādājies ar visiem nepieciešama

jiem papīriem un dokumentiem, kurus bus izvilcis 110 sava biroja 

kartotēkas pirms došanas uz pilsētas centru. Kad Bcrds ieradās Baro- 

va ielas dzīvoklī, Džons viņam piedāvāja kaut ko dzeramu, un, kad 

abi viri bija iztukšojuši savas skotu viskija un zeltera glāzes, viņi apsē- 

das un ķērās pie sava uzdevuma pārrakstīt Trosa testamentu. 

Iepriekšējais variants bija sastādīts vairāk nekā pirms septiņiem ga

diem, un tas vairs neatspoguļoja Džona vēlmes attiecībā uz viņa īpa

šuma sadali. Pēc Tinas nāves viņš bija iecēlis Džeikobu par savu vie

nīgo mantinieku un īpašuma saņēmēju, norādot, ka viņa brālis 

Gilberts ir īpašuma pārvaldnieks līdz brīdim, kad zēns sasniedz div

desmit viena gada vecumu. Tagad Tross ar gluži vienkāršu darbību 

saplēšot visus ši dokumenta eksemplārus atņēma dēlam manto

jumu advokāta acu priekša. Tad Bērds uzdrukāja jaunu testamentu, 

kurā viss, kas Džonam piederēja, lika novēlēts Gilbertam. Visa skaid

rā nauda, visas akcijas un vērtspapīri, visi īpašumi un visi nākotne 

gaidāmie honorāri par Trosa literārajiem darbiem turpmāk nonāks 

viņa jaunākā brāļa rokās. Viņi beidza tikšanos pussešos. Džons 

paspieda Berda roku, pateicās par palīdzību, 1111 advokāts izgāja 110
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dzīvokļa ar trim parakstītiem jaunā testamenta eksemplāriem. Pēc 

divdesmit minūtēm Džons atkal ķeras pie sava romāna pārlasīšanas. 

Astoņos Madame Dimā pasniedza viņam vakariņas, un pusdesmitos 

Eleonora piezvanīja vēlreiz, paziņodama, ka Džeikobs pieņemts 

Smitersas programmā un atrodas tur kopš četriem pēcpusdienā.

Piektdiena bija tā dienā, kad I rošam bija jāierodas uz kājas ap

skati Svētā Vinsenta slimnīca, bet viņš neielūkojās savā kalendārā un 

piemirsa aiziet. Ņemot vērā visas problēmas, kas bija saistītas ar 

Džcikobu, norunātā vizīte bija izslīdējusi viņam 110 prāta, un tieši 

tajā mirklī, kad viņam bija jātiekas ar savu ārstu (asinsvadu ķirurgu, 

vārdā Vilards Danmors), viņš runāja ar mani pa telefonu, stastīdams 

par naidīgumu, ko viņa dēls visu mūžu jutis pret Greisu, un lūgdams 

man viņa vietā sestdien aiziet uz Smitersu. Pēc Gelespi vārdiem, ārsts 

pusdivpadsmitos piezvanījis uz Trosa dzīvokli, lai pajautātu, kāpēc 

tas nav parādījies slimnīcā. Kad Tross paskaidroja, ka radušies ģime

niska rakstura sarežģījumi, Danmors nolasīja niknu lekciju par to, cik 

svarīga ir skenēšana, 1111 paziņoja savam pacientam, ka tik nevērīga 

attieksme pret savu veselību un bezatbildīga rīcība varētu izraisīt 

drausmīgas sekas. Tross painteresējās, vai bulu iespējams aiziet uz 

slimnīcu pēcpusdienā, bet Danmors atbildēja, ka ir jau pārak vels un 

to vajadzēs atlikt līdz četriem pirmdienā. Viņš mudināja Trošu 

atcerēties dzert zāles un nedēļas nogalē kustēties tik maz, cik vien 

iespējams. Kad vienos ierādās Madame Dimā, viņa ieraudzīja, ka 

Džons ka parasti gu| uz sofas un labo grāmatas lappuses.

Sestdien, kamēr es apciemoju Džeikobu Smitersa un Gana vei

kala kāvos par sarkano kladi, ‘Tross turpināja apstrādāt savu romānu. 

Viņa telefona sarunu ieraksti liecina, ka viņam bijušas trīs tālsarunas: 

viena ar Eleonoru Isthtemptona, otra ar viņa brāli Gilbertu Annār- 

borā (viņš bija muzikoloģijas profesors Mičiganas universitātē) 1111 

trešā ar viņa literāro aģenti Alisi Lazāru viņas atpūtas mājā Berkšīrā.
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Viņš ziņoja Alisei, ka grāmata labi virzās uz priekšu un, ja  turpmāka

jās dienās neradīsies kādas neparedzētas problēmas, nedēļas beigās 

viņa varētu saņemt pabeigtu manuskriptu.

Svētdienas rīta viņam piezvanīju es, stāvēdams Landolfi veikalā, 

un īsi pārstāstīju savu neilgo ciemošanos pie Džeikoba. Tad es atzi 

nos, ka esmu pazaudējis viņa stāstu, un Džons iesmējās. J a  nemaldos, 

tie bija atvieglojuma, nevis jautrības smiekli. Ir grūti to skaidri no

teikt, bet domāju, ka Tross man to stāstu iedeva loti komplicētu 

iemeslu dēļ un runas par filmas temata piešķiršanu bija tikai 

iegansts, labākajā gadījumā blakus motīvs. Stāsta temats bija poli 

tisko sazvērestību nežēlīgās mahinācijas, bet tajā bija ari laulību trīs

stūris (sieva, kas aizbēg ar vīra labako draugu), un, ja spriedelējumos, 

kurus biju ierakstījis zilajā klade divdesmit septītajā datuma, bija 

kada daļa patiesības, tad iespejams, ka Džons man iedeva šo stāstu, 

lai kaut ko pateiktu par manas laulības pašreizējo stāvokli netieši, 

prozas smalki niansētajos kodos un metaforās. Nebija nozīmes tam, 

ka stāsts uzrakstīts 1952. gadā, kad Greisa piedzima. «Kaulu impē

rija» bija nākotnes pareģojums. Tas bija ielikts kastē un pamests sa

pūšanai trīsdesmit gadu, 1111 pamazām tas bija kļuvis par stāstu, kurā 

galvenā varone bija sieviete, ko ines abi mīlējām mana sieva, mana 

drosmīgā un sevi plosošā sieva.

Es saku, ka viņa smieklos skanēja atvieglojums, jo  domāju, ka viņš 

nožēloja izdarīto. Trešdien, kad mēs ēdām pusdienas, viņš ļoti emo

cionāli reaģēja uz ziņu par Greisas grūtniecību, un tūlīt pec tam mēs 

piepeši atklājām, ka esam nonākuši bīstami tuvu ļoti neglītam ķīvi

ņam. Šis mirklis pagāja, bet tagad es sev vaicāju, vai Tross tomēr ne

bija daudz dusmīgāks uz mani, nekā to izrādīja. Viņš bija mans 

draugs, tomēr droši vien ari ņēma man ļaunā to, ka biju atguvis 

Greisu. Viņa bija ta, kas izlēma pārtraukt viņu attiecības, un tagad, 

kad viņa bija stāvoklī, vairs nebija nekādu cerību, ka Tross atkal būs
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ar viņu kopa. J a  tā bija patiesība, tad šis stāsta iedošana man būtu 

aizplīvurota, mīklaina atriebība, rupjš krāniņa pagarināšanas veids, 

it ka viņš teiktu tu neko nezini, Sidnij. Tu nekad neko neesi zinājis, 

bet es viņas dzīvē esmu bijis daudz ilgāk nekā tu. Varbūt. Nav iespe- 

jams kaut ko no tā visa pieradīt, bet, ja  esmu pārpratis viņa rīcības 

motīvus, ka lai izskaidro to, ka Džons ta ari nenosūtīja man savu 

stāstu? Viņš apsolīja likt Madame Dima nosūtīt man manuskripta ko

piju, tomēr beigu beigās viņš man nosūtīja kaut ko citu, un es to uz

tveru ne tikai kā ārkārtīgu dāsnumu apliecinošu žestu, bet arī ka 

nožēlas diktētu rīcību. Pazaudējot aploksni metro vilciena, es biju 

aiztaupījis viņam to apkaunojumu, ko sagādāja viņa mirklīgā spīta 

lēkme. Viņš nožēloja to, ka ļāvis emocijām valdīt pār sevi, un tagad, 

kad manas neveiklas rīcības dēļ viņš bija licis cauri sveikā, viņš bija 

apņēmības pilns man to atlidzinat ar žilbinošu, pavisam neobligātu 

laipnības 1111 labestības žestu.

Mēs svētdien runājāmies laika starp pusvienpadsmitiem un vien

padsmitiem. Madame Dimā ieradās pusdienlaika, 1111 pēc desmit mi

nūtēm Tross pasniedza viņai savu bankomāta karti un deva norādī

jumus aiziet līdz tuvējai Sitibankai Scridana laukumā un pārskaitīt 

četrdesmit tūkstošus dolāru 110 viņa krajkonta uz čeku kontu. Gelespī 

atklāj, ka pārējo dienas daļu viņš pavadījis, stradādams ar grāmatu, 

1111 vakarā, kad Madame Dima bija pasniegusi viņam vakariņas, viņš 

ar pūlēm piecēlās 110 sofas un aizkliboja uz savu kabinetu, kur apsē- 

das pie darbagalda un izrakstīja man čeku par trīsdesmit sešiem tūk

stošiem dolāru precīzu manu neapmaksāto ārstēšanās rēķinu sum

mu. Tad viņš man uzrakstīja šo īso vēstuli.

Sid,

es zirni, ka apsolīju Tev manuskripta kopiju, tomēr kada 

gan tam jēga? Galvenā doma bija ļaut Tev nopelnīt nedaudz
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naudas, tāpēc es nolēmu iztikt bez aplinkiem un izrakstīju Tev 

pievienoto čeku. Tā ir davana, un viss. Nekādu noteikumu, ne

kādu aku, nekādas nepieciešamības man šo naudu atmaksāt.

Es zinu, ka jums nav naudas, tāpēc, ludzu, nevajag pacelt de

gunu gaisa un to saplēst. tērē to, dzīvo no tas, nostājies uz kā

jām. Es neveļos, lai Tev vajadzētu velti izšķiest laiku, uztrauco

ties par filmām. Paliec pie grāmatām. Tajās slēpjas Tava 

nākotne, un es no Tevis gaidu šo to dižu.

Pateicos, ka uzņemies šis pulēs un vakar apciemoji to izluti

nāto knēveli. Es to augstu vērtēju -  nē, pat vairak nekā augstu, 

jo zinu, cik nepatīkami tas Tev noteikti bija.

Vai paēdīsim vakariņas nākamsestdien? Vel nevaru pa

teikt, kur, jo viss atkarīgs no šis sasodītas kajas. Dīvains fakts: 

trombu radīja manis paša skopulība. Desmit dienas pirms 

sāpju sākšanos es veicu zibenscelojumu uz Parīzi -  aizbraucu 

un atgriezos trīsdesmit sešu stundu intervālā -  lai teiktu runu 

sava sena drauga un tulkotājā Filipa Zubēra bērēs. Es lidoju 

ekonomiskajā klase, abas reizes gulēju, un ārsts apgalvo, ka 

tieši tas ir cēlonis. Biju iespīlēts tajos punduru krēslos. Turp

māk es lidošu tikai pirmajā klasē.

Noskūpsti Greisiju no manis -  un neatsakies no Flitkrafta.

Tev tikai nepieciešama cita klade, un vardi atkal {)ludis strau

mēm.

Di. T.

Viņš ielika vēstuli un čeku aploksnē, aizlīmēja to un priekšpusē dru

kātiem burtiem uzrakstīja manu vārdu un adresi, bet mājās vairs ne

bija mārku, un, kad desmitos Madame Dimā izgāja 110 Barova ielas, 

lai atgrieztos savā Bronksas dzīvokli, Tross viņai pasniedza divdesmit 

dolāru banknoti 1111 palūdza no rīta iegriezties pasta nodaļā, lai
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iegādātos jaunu pirmās šķiras mārku krājumu. Mūžam izdangā Ma

dame Dimā izpildīja uzdevumu, un, kad pirmdien vienpadsmitos 

viņa ieradās darbā, Džons beidzot varēja uzlīmēt mārku uz vēstules. 

Vienos viņa pasniedza Džonam vieglas pusdienas. Paēdis viņš turpi

nāja pārlasīt romānu, un, kad pustrijos Madame Dimā izgāja laukā, 

lai nopirktu pārtiku, Tross pasniedza viņai vēstuli un palūdza to no

sutu viņa vietā, ja  jau viņa tik un tā iet ara. Viņa apsolīja atgriezties 

līdz pusčetriem, kad viņai bija jāpalīdz Trosam noiet leja pa kāpnēm 

un iekļūt limuzīnā, ko viņš bija pasūtījis, lai tas aizvestu viņu uz tikša

nos ar doktoru Danmoru slimnīcā. Gelespī apgalvo, ka pec tam, kad 

Madame Dimā aizgājusi, mēs varam droši zināt tikai vienu. Četrdes

mit piecas minūtes pēc diviem zvanīja Eleonora un pavēstīja I ro

šam, ka Džeikobs pazudis. Viņš bija izgājis 110 Smitersas kaut kad 

nakts vidū, kopš tā brīža neviens par viņu neko nebija dzirdējis. Ge

lespī citē Eleonoras teikto, ka Džons «ārkārtīgi uztraucies» un runājis 

ar viņu kādas piecpadsmit vai divdesmit minūtes. Tagad viņš pats 

ir par sevi atbildīgs, Džons beigās noteica. Mēs vairs nekā neva

ram viņam palīdzēt.

Tie bija Trosa pēdējie vārdi. Mums nav ne jausmas, kas ar viņu 

notika, kad viņš nolika klausuli, bet pusčetros, kad atgriezās Madame 

Dimā, viņa atrada Džonu guļam uz grīdas pie viņa gultas kājgaļa, 

l ’as varētu liecināt par to, ka viņš iegājis guļamistabā, lai sāktu pār

ģērbties pirms savas tikšanās ar Danmoru, bet tas ir tikai pieņē

mums. Droši zināms ir tikai tas, ka viņš nomiris kādā brīdī starp tri

jiem un pusčetriem 1982. gada 27. septembri mazāk nekā divas 

stundas pec tam, kad biju iemetis zilās klades atliekas atkritumu kon

teinera Dienvidbruklinas ielas stun.

Sākumā tika pieņemts, ka viņa nāvi izraisījusi sirdslēkme, bet, kad 

medicīnas eksperts veica rūpīgāku izmeklēšanu, šis spriedums tika 

atcelts un ārsti atzina, ka nāves cēlonis bijis plaušu embolisms. Asins
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receklis, kas pēdējās divas nedēļas atradās Džona kaja, bija atbrīvo

jies, cēlies uz augšu pa viņa asinsriti un atradis savu mērķi. Sīkā 

bumba beidzot bija sprāgusi, un mans draugs bija miris piecdesmit 

sešu gadu vecuma. Pārāk agri. Trīsdesmit gadus par agru. Pārāk 

agri, lai cs viņam varētu pateikties par to, ka viņš nosūtīja man 

naudu un mēģināja glābt manu dzīvību.

Par ŪŽOna l lāui  t i h a  Zi ņot s  vietējo kanālu ziņu raidījumu beigās sešos 

vakarā. Parastos apstākļos mēs ar Greisu ieslēgtu televizoru, kamēr 

klajam galdu un gatavojām vakariņas, bet mums vairs nebija televi

zora, tāpēc mēs pavadījām vakaru, nezinādami, ka Džons gul pil

sētas morga, nezinadami, ka viņa brālis Gilberts jau sež lidmašīnā, 

kas lido no Detroitas uz Ņujorku, nezinādami, ka Džeikobs ir brī

vība. Pec vakariņām mēs iegājām dzīvojamā istabā un abi kopā atlai- 

dāmies uz sofas, runādami par Greisas gaidāmo tikšanos ar doktori 

Vitāli, akušieri, kuru ieteica Betija Stolovica. Viņas pirmais bērns 

bija piedzimis martā. Ārstes apmeklējums bija paredzēts piektdienas 

pēcpusdienā, un es pateicu Greisai, ka vēlos tur būt viņai blakus un 

četros ieradīšos viņas birojā Rietumu Devītajā ielā. Kamēr mēs pār

runājām šos sīkumus, Greisa piepeši atcerējās, ka Betija viņai torit 

iedevusi grāmatu par grūtniecību vienu no tiem lielajiem sējumiem 

mīkstos vākos, kas pilni ar tabulām 1111 ilustrācijām , tāpēc nolēca 

no sofas un iegāja guļamistabā, lai izņemtu to 110 savas plecu somas. 

Kamēr viņa bija prom, kads pieklauvēja pie durvīm. Es nodomāju, 

ka tas ir kāds kaimiņš, kurš vēlas aizņemties kabatas lukturīti vai sēr

kociņus. Tas nevarētu būt neviens cits, jo nama ārdurvis vienmēr bija 

aizslēgtas, un cilvēkam, karri nav atslēgas, bija janospiež zvana poga 

un jānosauc savs vārds iekšējā sakaru sistēmā, lai viņš varētu iekļūt 

iekšā. Atceros, ka man kājās nebija kurpju, un, kad izkāpu no sofas



un gāju atvērt durvis, man kreisas kajas pēdā iedūrās sīka skabarga. 

Es ari atceros, ka palūkojos pulksteni un ieraudzīju, ka tas rāda pus

deviņi. Es nepūlējos pajautāt viesa vārdu. Es gluži vienkārši atvēru 

durvis, un, tiklīdz biju to izdarījis, pasaule pārvērtās. Nezinu, ka vēl 

to varētu aprakstīt. Es atslēdzu durvis, un tas, kas manī bija briedis 

pēdējo dienu laika, piepeši kļuva īsts: nākotne stāvēja man pretī.

Tas bija Džeikobs. Viņš bija nokrāsojis matus melnus un ietinies 

gara, tumšā mēteli, kas stiepās viņam līdz potītēm. Rokas sabāzis ka

batas, nepacietīgi šūpodamies uz papēžiem, viņš izskatījās pcc futū

ristiska apbedītāja, kurš ieradies, lai aiznestu mironi. Zaļmatainais 

klauns, ar kuru es runāju sestdien, jau bija pietiekami nepatīkams, 

bet šis jaunais radījums mani biedēja, un es negribeju laist viņu iek

ša. Tev man jāpalidz, viņš sacīja. Man ir lielas nepatikšanas, 

Sid, un nav neviena cita, pie ka es varētu iet. Pirms es paguvu 

viņam atteikt, viņš ielauzās dzīvoklī un aizvēra aiz sevis durvis.

Atgriezies Smitersā, es sacīju. Es tev nekā nevaru palīdzēt.

Es nevaru atgriezties. Viņi uzzināja, kur es esmu. J a  tur atgrie

zīšos, man ir gals klat.

Kādi viņi? Par ko tu runā?

T ie puiši, Ričijs un Fils. Viņi domā, ka es viņiem esmu naudu 

parādā. J a  nesadabūšu piecus tūkstošus dolāru, viņi mani novāks.

Es tev neticu, Džeikob.

l’ieši viņu dēļ es devos uz 8initcr.su. Ne jau tapec, ka māte to 

gribēja. Man vajadzēja slēpties no viņiem.

Es tev tik un ta neticu. Tomēr, pat ja  ticētu, es nevarētu tev pa

līdzēt. Man nav piecu tūkstošu. Man nav pat piecu simtu. Piezvani 

savai mātei. J a  viņa atteiks, piezvani tēvam. Bet nejauc taja mani un 

G reisu.

Es dzirdēju gaiteni nošalcam tualetes ūdeni, kas bija zīme, ka 

Greisa kuru katru mirkli atgriezīsies istabā. Izdzirdējis troksni,

2 1 3



Džeikobs pagrieza galvu pret to dzīvokļa daļu, un. kad viņš ieraudzī

ja G reisu ienākam dzīvojamā istabā ar grūtnieces grāmatu roka, viņa 

seja atplauka platā smaida. Sveika, Greisija, viņš sacī ja. Sen ne

esam tikušies.

Grcisa apstajas. Ko viņš to dara? viņa jautāja, vērsdama jau

tājumu uz manu pusi. Viņa izskatījās satriekta un runāja kaut kādā 

apspiestā niknumā, uzsvērti neskatīdamās Džeikoba virziena.

Viņš grib aizņemties naudu, es paskaidroju.

.\u taču. Greisija, Džeikobs daļēji žēlabainā, daļēji sarkas

tiska tonī sacīja. Vai tad tu ar mani pat nesasveicināsies? Pieklājība 

taču neko nemaksā, vai ne?

Stāvēdams un viņus abus vērodams, es pieķēru sevi pie domam 

par saplēsto fotogrāfiju, kas pēc ielaušanās bija atstāta uz sofas. Rā

mis bija nozagts, bet tikai cilvēks, kurš izjūt dziļu, senu naidu pret 

portretā attēloto personu, varētu teret laiku un saplēst to gabalos. 

Profesionāls zaglis atstātu to neskartu. Bet Džeikobs nebija profesio

nālis; viņš bija izmisis, no narkotikām atkarīgs zēns, kurš darījis visu, 

kas viņa spēkos, lai mūs sāpinātu lai sāpinātu savu tēvu, uzbrūkot 

diviem viņa tuvākajiem draugiem.

Pietiek, es viņam paziņoju. Viņa negrib ar tevi runāt, 1111 es 

arī to negribu. Tu esi tas cilvēks, kurš iepriekšējā nedēļā mūs aplau

pīja. Tu ierāpies pa virtuves logu 1111 visu sadauzīji, un tad tu aizgāji, 

nesdams sev līdzi visu vērtīgo, ko varēji atrast. Vai gribi, lai es paceļu 

klausuli un izsaucu policiju, vai ari tomēr labak iesi prom? Tas ir 

divas iespējas, kas ir tavā rīcībā. Tici man, es zvanīšu ar lielu prieku. 

Es izvirzīšu pret tevi apsūdzību, un beigu beigās tu nonāksi cietumā.

Es domāju, ka viņš visu noliegs, izliksies aizvainojies par to, ka es 

vispār uzdrošinos kaut ko tādu par viņu domāt, tomer zēns bija 

daudz gudrāks. Viņš izgrūda brīnišķīgi aprēķinātu nožēlas noputu 

un apsēdās uz krēsla, lēni šūpodams galvu uz priekšu 1111 atpakaļ, uz
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vezdamies tā, it ka pats justos satriekts par savu uzvedību. Tā bija 

tāda pati sevis nīšanas izrāde, par ko viņš man bija stāstījis sestdien, 

kad lielījās ar savu aktiera talantu. Man ļoti žēl, viņš sacīja. Bet 

tas, ko es tev teicu par Ričiju un Filu, ir patiesība. Viņi mani vaja, un. 

ja  es viņiem neatdošu tos piecus tūkstošus, viņi iešaus man lodi galvā, 

l'odien es te ierados ar domu, ka aizņemšos tavu čeku gramatiņu, bet 

nevareju to atrast. Tāpēc es paņēmu dažas citas mantas. Tas bija 

stulbi. Man patiešām ļoti žēl. Tas mantas pat nebija diez ko vērtīgas, 

un man nevajadzēja ta rīkoties. J a  velies, rit varu visu atdot atpakaļ. 

Tas viss joprojām atrodas manā dzīvoklī, 1111 rit 110 paša rīta es visu 

atnesīšu jums.

Muļķības, - Grcisa atcirta. Tu jau esi pārdevis visu, ko varēji, 

1111 pārējo izmetis atkritumos. Nespele to nabaga mazā puisīša lomu, 

Džeikob. Tagad tu esi tai par vecu. Pagājušajā nedēļā tu mūs aptīrīji 

un nu esi atgriezies pēc vēl kaut ka.

Tie puiši grasas saīsināt manu dzīvi, viņš sacīja, 1111 nauda 

viņiem nepieciešama jau rīt. Es zinu, ka jums abiem trūkst naudas, 

bet Greisa, Dieva dēļ, tavs tēvs ir federālais tiesnesis. Viņš nebrēks, ja 

tu viņam palūgsi aizdevumu. Nu. kas gan ir pieci tūkstoši dolāru 

tadam vecam Dienvidu džentlmenim?

Nemaz neceri, es noteicu. Mēs nekādā ziņā neievilksim 

šajā lietā Bilu Tebetsu.

Aizvāc viņu no šejienes, Sid, Greisa man lūdza, balsij dusmās 

trīcot. Es to vairs nespēju izturēt.

Un man likās, ka mēs esam viena ģimene, Džeikobs sacīja, 

cieši skatīdamies uz Greisu, gandrīz piespiezdams viņu skatīties pretī. 

Viņš bija uzmetis lūpu, bet tas izskatījās dīvaini nepatiesi, it ka viņš 

mēģinātu Greisu izmēdīt un izmantot viņas nepatiku sava laba. Tu 

taču galu gala man esi tāda ka neoficiāla pamāte, vai ne? Vismaz 

kādreiz. Vai tad tas neko nenozīmē?
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Tobrīd Greisa jau gaja pāri istabai, virzīdamās uz virtuves pu

si. Es zvanu policijai, viņa paziņoja. J a  tu to nedarīsi, Sid, tad 

es gan. Es gribu, lai šis glumais draņķis vācas prom. Tomēr, lai 

tiktu līdz telefonam virtuvē, viņai bija jāiet garām krēslam, uz kura 

sēdēja Džeikobs, un, pirms viņa paguva tur nonākt, viņš jau bija pie

celies, lai aizšķērsotu viņai ceļu. Līdz šim brīdim sadursme sastāvēja 

tikai no vārdiem. Mēs visi trīs sarunājāmies, un, lai cik nepatīkama 

butu šī saruna, es nebiju gatavojies tam, ka šie vardi pārvērtīsies par 

fizisku vardarbību. Es stāvēju pie sofas, kas atradas vismaz astoņas 

vai desmit pēdas talak no krēsla, un, kad Greisa mēģināja tikt garām 

Džeikobam, viņš satvēra viņas roku un sacīja: Ne, tu nezvanīsi 

policijai, kaza. Tavs tēvs. Vienīgais, kuram tu zvanīsi, ir tavs tēvs. Tu 

lūgsi viņam naudu. Greisa centās izrauties no viņa tvēriena, raustī

damas ka satracinats dzīvnieks, bet Džeikobs bija kādas piecas vai 

sešas collas par viņu garāks, tādēļ viņam bija virsroka un viņš varēja 

uzbrukt Greisai no augšas. Es skrēju uz viņa pusi, bet manu gaitu 

palēnināja sāpošie muskuļi un skabarga pēdā, un, pirms es paguvu 

pie viņiem nokļūt, Džeikobs jau bi ja uzlicis rokas Greisai uz pleciem 

un trieca viņu pret sienu. Es uzklupu zēnam no mugurpuses, mēģi

nādams apvīt rokas ap viņa torsu un atraut viņu nost no savas sievas, 

bet viņš bija spēcīgs, daudz spēcīgāks, nekā es biju domājis, un, pat 

nepapūlēdamies apgriezties, iegrūda elkoni man vēderā. Man aizcir

tās elpa, es nokritu zeme, un, pirms es paguvu vclreiz viņam uzklupt, 

viņš jau sita Greisai pa muti un spēra viņai pa vēderu ar saviem bie

zajiem adas zābakiem. Viņa centās pretoties, bet katru reizi, kad viņa 

piecēlās, Džeikobs iekrāva viņai pa seju, atsila pret sienu un nometa 

uz grīdas. Kad es atkal biju gatavs uzbrukumam, no Greisas deguna 

plūda asinis, bet es zināju, ka esmu pārāk vājš, lai kaut ko izdarītu, 

pārāk novārdzis, lai aizkavētu Džcikobu ar savām nožēlojamām, 

trauslajām dūrēm. Greisa tobrīd vaidēja un bija gandrīz zaudējusi sa
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maņu, un es jutu, ka Džeikobs tiešām varētu piekaut viņu līdz nāvei. 

Es nevis metos viņam virsu, bet gan ieskrēju virtuve un no augšējās 

atvilktnes blakus izlietnei izvilku lielu dunci. Izbeidz! es viņam 

uzkliedzu. Izbeidz, Džeikob, vai ari es tevi nogalināšu! Domāju, 

ka sākumā viņš mani pat nesadzirdēja. Viņš bija pilnīgi iegrimis savā 

niknumā, kļuvis par neprātīgu iznīcinātāju, kurš pats vairs tik tikko 

saprot, ko dara, bet, kad es tuvojos viņam, rokā turēdams nazi, viņš 

droši vien ar acs kaktiņu mani pamanīja. Viņš pagrieza galvu pa 

kreisi un, ieraudzījis tur stāvam mani ar gaisa paceltu nazi, piepeši 

beidza Greisai sist. Viņa acīs vīdēja mežonīgs, peldošs skatiens, no 

deguna pilēja sviedri, kas krita uz viņa šaurā, trīcošā zoda. Es jutos 

pārliecināts, ka tagad viņš uzbruks man. Es ne mirkli nevilcinātos 

iedurt nazi viņam iekšas, bet, palūkojies lejup uz asiņojošo un nekus

tīgo Greisu, viņš nolaida rokas gar sāniem un sacīja: I .iels tev pal

dies, Sid. Tagad es esmu mironis. Tad viņš pagriezās un izgāja 110 

dzīvokļa, izgaisdams Bruklinas ielās dažas minūtes pirms tam, kad 

pie mājas piebrauca policijas un neatliekamas palīdzības automa

šīnas.

G r e i s a  z a u d ē j a  b ē r n u .  Džeikoba zābaku triecieni bija saplosījuši viņas 

iekšas, un, kad sakās asiņošana, sīkais embrijs atdalījās no viņas 

dzemdes sienas un izskalojas laukā līdz ar nožēlojamu asins straumi. 

Spontānais aborts, tāds ir pareizais nosaukums; priekšlaicīgas dzem

dības; dzīvība, kas nekad netika laista pasaulē. Viņu aizveda pāri Go- 

vanusa kanālam uz Metodistu slimnīcu Parka nogāze, un, sēdēdams 

viņai blakus neatliekamas palīdzības automašīnā, iespiests starp ska- 

bekļa baloniem un diviem mediķiem, es nemitīgi lūkojos lejup uz 

viņas nabaga sadauzīto seju, nespēdams pārstāt drebēt, saraudamies 

biežās spazmās, kas drebuļiem izskrēja cauri manam krūtīm un lejup
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visā ķermeņa garumā. Viņas deguns bija lauzts, sejas kreisā puse no

klātā zilumiem, labās acs plakstiņš bija tā pietūcis, ka izskatījās, it kā 

viņa nekad ar šo aci vairs neredzēs. Kad nonācām slimnīcā, mediķi 

aizveda viņu uz rentgena kabinetu pirmajā stava un pec tam uzveda 

augšā uz operāciju telpu, kur pavadīja vairāk nekā divas stundas. 

Nezinu, ka man tas izdevās, bet, kamēr gaidīju bridi, kad ķirurgi būs 

beiguši savu darbu, es ar pnlēm saņēmu sevi rokas tieši uz tik ilgu 

laiku, kas bija nepieciešams, lai piezvanītu Greisas vecākiem Šarlots- 

vilā. Tad es ari uzzināju, ka Džons ir miris. Klausuli pacēla Sallija 

Tebetsa, un mūsu nogurdinošās, bezgalīgās sarunas beigās viņa man 

pateica, ka agrāk tajā paša vakara viņiem zvanījis Gilberts un pavēs

tījis šos jaunumus. Bils un viņa pati jau esot satriekti, viņa teica, un 

tagad es viņai sakot, ka Džona dēls centies nogalinat viņu meitu. Vai 

pasaule sajukusi prātā, viņa jautāja, un tad viņas balss aizžņaudzās 

un viņa saka raudat. Viņa padeva klausuli vīram, un, kad atskanēja 

Bila Tebetsa balss, viņš uzreiz ķeras pie lietas un uzdeva man vienīgo 

jautājumu, ko bija vērts uzdot: vai Greisa dzīvos? Jā ,  es atbildēju, 

viņa dzīvos. Es to vēl nezināju, tomēr negrasījos viņam teikt, ka 

Greisa ir kritiska stāvokli un varbūt ari neizdzīvos. Es negrasījos 

mazināt viņas izredzes, izrunājot nepareizos vārdus. J a  vardi spēj 

nogalināt, tad man rūpīgi jāuzmana sava mēle un jāparūpējas, lai es 

nekad neizteiktu kādu šaubu pilnu vai negatīvu domu. Es nebiju 

atgriezies no viņpasaules tikai tādēļ, lai skatītos, ka mirst mana sieva. 

Zaudēt Džonu jau bija pietiekami drausmīgi, 1111 es negrasījos zaudēt 

vēl kādu. Tas gluži vienkārši nenotiks. Pat ja  man nav nekādās iespē

jas kaut ko šajā sakarībā darīt, es tik un tā to nepieļaušu.

Nākamo septiņdesmit divu stundu laikā es sēdēju pie Greisas gul

tas un neizkustējos no savas vietas. Es mazgājos un skuvos palātas 

vannas istabā, ēdu, skatīdamies, ka dzidrais šķidrums venozās infūzi

jas caurulē pil viņas roka, un dzīvoju tikai to reto mirkļu deļ, kad viņa
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atvēra savu veselo aci un pateica man dažus vārdus. Ņemot vērā to, 

cik daudzi pretsāpju līdzekļi atradās viņas asinis, viņa šķietami neat- 

cerējās to, ko Džeikobs viņai nodarījis, un pavisam miglaini apzinā

jās, ka atrodas slimnīca. Viņa man trīs vai četras reizes vaicāja, kur 

atrodas, bet tad atkal iemiga un nekavējoties aizmirsa to. ko es viņai 

atbildēju. Viņa bieži miega šņukstēja un klusi vaidēja, grābstīdama 

apsējus uz savas sejas, un reiz viņa pamodās asarām acīs un jauta- 

ja: Kāpēc man lik ļoti sāp? Kas ar mani noticis?

Tajās dienas cilvēki naca un gāja, bet man par viņiem saglabāju

šās pavisam neskaidras atmiņas, un es nevaru atcerēties nevienu sa

runu, kas man ar kādu bijusi. Uzbrukums notika pirmdienas vakara, 

un otrdienas rītā Grcisas vecāki jau bija atlidojuši uz šejieni no Vir- 

džinijas. Viņas māsīca Lilija atbrauca ar mašīnu no Konektikutas 

tajā pašā pēcpusdienā. Viņas jaunākās māsas, Dārsija un Flo, ieradās 

nakamajā rītā. Atnāca Betija Stolovica 1111 Gregs Ficdžeralds. Atnāca 

Merija Sklāra. Atnaca Karamelo kungs un kundze. Es noteikti ar 

viņiem sarunājos un šad tad izgāju no palātas, tomēr neatceros neko 

citu ka vien to, ka sēdēju blakus Greisai. Lielāko otrdienas 1111 trešdie

nas daļu viņa atradās pusapzinīgā apātijā snauda, gulēja, pamodās 

tikai uz dažām minūtēm bet trešdienas vakara viņa, ka man likās, 

jau bija pie skaidrākas apziņas un sāka palikt nomoda ilgākus laika 

posmus. Tonakt viņa cieši gulēja un, kad ceturtdienas rītā pamodās, 

beidzot mani pazina. Es satvēru viņas roku, un, kad musu plaukstas 

saskaras, viņa nomurmināja manu vardu, pēc tam klusi to vairākas 

reizes atkārtoja, it kā ši viena zilbe biitu maģiska formula, kas pārvēr

stu viņu no spoka par dzīvu bumi.

Es atrodos slimnīcā, vai ne? viņa jautāja.

Metodistu slimnīcā Parka nogāzē, es atbildēju. Un cs sēžu 

tev blakus, turu tavai roku. Tas nav sapnis, Greisa. Mēs patiešām 

esam šeit, un tev pamazām kļūs labāk.
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Es nemiršu?

Nē, tu nemirsi.

Viņš mani piekava, vai ne? Viņš man sila un spēra, un es atce

ros, ka domāju, ka miršu. Kur tu biji, Sid? Kāpēc tu man nepalīdzēji?

Man izdevās aplikt rokas viņam apkārt, bet es nevarēju atraut 

viņu nost no tevis. Biju spiests draudēt viņam ar nazi. Es biju gatavs 

viņu nogalināt, Greisa, bet viņš aizbēga, pirms kaut kas notika. Tad 

es piezvanīju palīdzības dienestam, un neatliekama palīdzība atveda 

tevi uz šejieni.

Kad tas notika?

Pirms trim dienām.

Un kas ir tas, kas atrodas man uz sejas?

-  Apsēji. Un šina tavam degunam.

Viņš salauza man degunu?

Jā . Un sagadaja tev smadzeņu satricinājumu. Bet tava galva 

noskaidrojas, vai ne? Tu sāc atgūties.

Kas noticis ar bērnu? Man loti sap vēders, Sid, un man šķiet, 

ka es zinu, ko tas nozīmē. Ta taču nevar būt taisnība, vai ne?

Diemžēl ir gan. Viss pārējais atlabs, bet ne tas.

Di enu u ē l ā k  1 rosa pīšļi tika izkaisīti Centralparka pļava. Torīt tur bija 

sapulcējušies kādi trīsdesmit vai četrdesmit cilvēki, draugu, radinieku 

un rakstnieku grupa, kur nebija neviena jebkādas reliģijas oficiālā 

pārstāvja un kur ne reizi neviens no tiem, kas runaja, neizteica vārdu 

«Dievs». Greisa neko nezināja par Džona navi, un gan es, gan viņas 

vecāki kopīgi nolēmām, ka slēpsim to 110 viņas, cik ilgi vien varēsim. 

Bils devās uz ceremoniju kopā ar mani, bet Sallija palika slimnīcā, lai 

būtu blakus Greisai, kurai mēs pateicām, ka es pavadīšu viņas tēvu 

uz lidostu pirms lidojuma atpakaļ uz Virdžīniju. Greisa pamazām
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atveseļojās, tomēr joprojām nejutās tik labi. lai varētu izturēt tāda 

mēroga triecienu. Pa vienai traģēdijai vēl var izturēt, es teicu viņas 

vecākiem, bet vairāk gan ne. Mums vajadzēs izsniegt informāciju 

mazās devās, tapat ka tās šķidruma pilītes, kas krita no plastmasas 

maisiņa caurulīte, kas piestiprinātā pie Greisas rokas. Ar zaudēto 

bērnu šobnd bija vairak nekā pietiekami. Džons varēs pagaidīt, līdz 

viņa būs pietiekami spēcīga, lai izturētu otro bēdu vilni.

Ceremonijā neviens nepieminēja Džeikobu, bet viņš mita manās 

domas, kad es klausījos, ka Džona brālis, Bils un citi draugi s;ika 

savus atvadu vārdus zem tā rudens rīta karsējošās saules stariem. Cik 

drausmīgi, ka cilvēks nomirst, pirms viņam tiek dota iespēja klut 

vecam, es sev teicu, cik drūmas ir pārdomas par to darbu, kas viņam 

vēl bija priekša. Bet man likās, ja jau Džonam bija jāmirst, tad no

teikti ir labāk, ka viņš nomira pirmdien, nevis otrdien vai trešdien. J a  

viņš būtu nodzīvojis vēl divdesmit četras stundas, viņš uzzinātu, ko 

Džeikobs nodarījis Greisai, un es biju pilnīgi pārliecināts par to, ka ši 

ziņa viņu satriektu. I'agad viņam nekad nebūs jāpūlas samierināties 

ar faktu, ka viņš laidis pasaule briesmoni, nekad nebūs jānēsā uz sa

viem pleciem ta naidpilno dusmu nasta, ar kadu viņa dēls vērsies 

pret sievieti, kuru tēvs mīlēja vairak par visu citu pasaule. Džeikobs 

bija kļuvis par vārdā nesaucamu personu, bet mani dega naids pret 

viņu, un es ar nepacietību gaidīju mirkli, kad policija viņu beidzot 

notvers un es varēšu tiesā liecināt pret viņu. Man par nebeidzamu 

nožēlu tada iespēja man nekad netika dota. Brīdi, kad mēs stāvējām 

Centrālparkā un apraudajām viņa tēvu, Džeikobs jau bija miris. T o

reiz neviens no mums to nezināja, jo pagaja vēl divi mēneši, pirms 

tika atrasts viņa pūstošais līķis ietīts melnā plastmasas gabalā un 

aprakts atkritumu konteinerā kādā pamestā būvlaukumā netālu 110 

Hārlemas upes Bronksā. Viņam bija divas reizes iešauts galva. Ričijs 

un Fils nebija viņa iztēles augli, 1111, kad nākamajā gadā viņu tiesas



prāvā lika iesniegts pataloganatoma ziņojums, atklājās, ka lodes šau

tas no diviem dažādiem ieročiem.

Tajā paša dienā (1. oktobri) vēstule, ko no Manhetenas nosūtīja 

Madame Dimā, sasniedza savu mērķi Bruklinā. Es atradu to sava 

pastkastītē, kad no Centrālparka aizgāju mājās (lai pārģērbtos, pirms 

atkal došos uz slimnīcu), un, tā ka uz aploksnes nebija norādīta atpa

kaļadrese, es neuzzināju, no ka tā ir, kamēr nebiju to uznesis augšā 

un atvēris. Tross bija vēstuli rakstījis ar roku, un viņa rokraksts bija 

tik ļoti saraustīts, tik drudžaini skricelēts, ka man bija grūti to atšifrēt. 

Es biju spiests vairākas reizes parlasit tekstu, pirms man beidzot izde

vās atklāt nesaprotamo cilpu un švīku noslēpumu, bet, kad biju sācis 

pārveidot zīmes vārdos, es dzirdēju ar mani runājam Džona balsi 

dzīvu balsi, kas skanēja no nāves otras puses, no nekurienes otra 

krasta. Tad es atradu aploksnē čeku un jutu, ka manas acis piepildās 

asarām. Es redzēju Džona pelnus, kas torīt bira no urnas parka. Es 

redzēju Greisu guļam slimnīcas gultā. Es redzēju pats sevi plēšam 

lappuses lauka no zilās klades, un pēc brīža, izsakoties Džona svaiņa 

Ričarda vārdiem, es biju noliecis galvu rokas un šņukstēju ka bērns. 

Nezinu, cik ilgi tas turpinājās, bet, kaut ari no manām acīm plūda 

asaras, es jutos laimīgs, tik laimīgs par to, ka esmu dzīvs, ka vēl nekad 

iepriekš nebiju juties. Tā bija laime, kas sniedzas pāri mierinājumam, 

pāri izmisumam, pari visam pasaules neglītumam un skaistumam. 

Asaras pamazām nožuva, un es iegāju guļamistabā, lai uzvilktu tīras 

drēbes. Pēc desmit minūtēm es jau atkal atrados uz ielas un gāju uz 

slimnīcu pie Greisas.



Sērija  «Vēja suņa klasika» no 2007. gada pardošana a n  
Pola Ostera romāns «Ilūziju grām ata»

Kad Vermontas profesors Deivids Zimmers aviokatastrofa zaudē 
sievu un abus mazgadīgos dēlus, viņš nomoda stundas pavada, iegri
mis dziļās sēras. Kādu nakti, sērfojot televīzijas kanālos, viņš noskatās 
mēmā kino komēdiju ar Hektoru Mannu galvenajā loma un atgūst 
spēju smieties. Zimmeru tik ļoti ieinteresē Manna personība, ka viņš 
pat publicē pētījumu par viņa lomām, pēc kura iznākšanas saņem 
vēstuli 110 Ņumeksikas ar uzaicinājumu apciemot dižo komiķi. Vai 
tas var būt, ka Hektors Manns vel joprojām ir dzīvs?
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