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Rakstnieks iro zinātnieks Grigorijs Fedosejevs ir inže
nieris ģeodēzists, un viņa interesantā profesija visnotaļ 
saistīta ar pastāvīgiem ceļojumiem un piedzīvojumiem, kur 
spēcīgiem, stipras gribas cilvēkiem ceļā uz mērķi jāpārvar 
daudz grūtību.

Ap trīsdesmit gadu G. Fedosejevs ir vadījis ekspedīcijas 
pa maz izpētītām vai pavisam neapgūtām mūsu Dzimtenes 
vietām, sastādīdams apvidu karti. Autoram bijis jāstrādā 
nepieejamos kalnos un sniega vētras aizputinātā tundrā, 
jālaužas cauri taigai, jācieš bads un sals, jāglābjas no pār
plūdumiem uz ledus, plēsīgiem zvēriem, gadījies palīdzēt 
nelaimē biedram un pašam nokļūt briesmās.

Stāstā «Pārbaudījumu taka» autors parāda, ar kādām 
milzu pūlēm tiek veikti pētījumi nezināmo taku zemēs un 
cik krietnas īpašības piemīt padomju cilvēkiem, kas dara 
šo darbu.



1. TIKŠANĀS AR  DRAUGIEM

ija 1949. gads. Negants februāra sals bija sa
grābis zemi un sastindzinājis dzīvību uz tās. 
Kalnos un plašajā taigā plosījās sniega vētra, 
gaudoja izsalkušie vilki. Sila putni slēpās 
dziļā sniegā. Taču dienas pamazām stiepās 
garākas, saule arvien ilgāk kavējās virs tai
gas un atsilušais mežs reizēm iešalcās īsti 
pavasarīgi.

Amūras dzelzceļa Tigdas stacijā bija jāpienāk ekspedīcijas pēdējai 
kravai. To pavadīja Vasilijs Miščenko, kas vairāk nekā desmit gadu 
bija mans pastāvīgais ceļa biedrs taigā. A r viņu kopā brauca mūsu suņi 
Boika un Kučums.

Kad es iznācu uz perona, pie semafora parādījās vilciens. Lokomo
tīve, riteņiem dārdot, aiztraucās gar ziņkārīgo ļaužu drūzmu un apstājās 
aiz bagāžas noliktavas. Otrā vagona tamburā stāvēja suņi. «Vai pazīs?» 
man pazibēja doma. Boiku un Kučumu es nebiju redzējis gandrīz asto
ņus mēnešus.

Es paliku uz perona. Kamēr no vagona izkrāva kastes un saiņus, 
suņus piesēja pie žoga. Tie abi bija melni kā kraukļi, viens otram lī
dzīgi. ar baltām, kuplām uzacīm, gaišu krūti un tādām kā lāsumotām, 
pelēkām zeķēm kājās; abiem uz kuplu spalvu klātajām mugurām bija 
vienādi gredzenā sagriezušās astes. Tikai Kučums bija augumā lielāks 
par Boiku. Suņa garais, lunkanais ķermenis balstījās uz spēcīgām
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kājām; izaicinošs purns, viltīgi piemiegtas acis. Sadursmēs ar citiem 
suņiem Kučumam vajadzēja tikai parādīt savus asos ilkņus, un tie acu
mirklī, sabozuši uz skausta spalvu, sāka to pieglaimīgi apošņāt, šādi 
izrādīdami gan cieņu, gan ziņkāri. Sl pinkainā suņa sirds bija mīlestības 
pilna pret cilvēku. Boika turpretim bija noslēgtāka, vienmēr tāda kā 
norūpējusies un paklausīga. Nometnē gandrīz nemanāma, bet medījuma 
tuvumā to vairs ne pazīt. Savu uzdevumu izpilda neatlaidīgi, precīzi un 
apbrīnojami veikli. Šādā reizē visi suņi pakļaujas tai. Bet, tik
līdz briesmas garām, Boika atkal ieraujas sevī, kļūst rāma, mīlīga un 
nemanāma.

Blakus suņiem kā no zemes izauga trokšņains puišeļu bars. Viņi rā
dīja uz Boiku un Kučumu, piesardzīgi notupās tiem līdzās, lūkojās acis, 
žestikulēja un aizrautīgi strīdējās.

Pāri zedeņiem pie puišeļiem pārkāpa vēl viens — mazliet prāvāks 
gadu vienpadsmit vecs zēns ar slidām padusē. Ieraudzījuši viņu, zēni 
apklusa, bet šis ar tiesneša cienīgu stāju aplūkoja Kučumu un Boiku, 
pēc tam, pameklējis puskažociņa kabatā, izvilka kaut ko ēdamu un pa
svieda suņiem. Ko viņš teica biedriem, es nesadzirdēju, bet zēni sāka 
vicināt rokām, čaloja kā izbaidīts zvirbuļu bars un visi reizē centās 
viņam kaut ko pierādīt.

Es stāvēju nomaļus, nezinādams, kā lai lieku sevi suņiem manīt. Te 
pāri peronam pāršalca viegls, tikko manāms vējiņš. Suņi kļuva nemie
rīgi, acumirkli pagrieza purnus uz manu pusi un saspringa. Vēsmiņa 
uzpūta tiem mazuta, dūmu, priežu dēļu, krāsu, sausas zāles un to simtu 
cilvēku smaržu, kas atradās vilciena tuvumā. Kas tad īsti satrauca 
Boiku un Kučumu?

Bez šaubām, nu tie zināja, ka esmu šeit. Cik labai ožai gan jābūt, lai 
starp tik daudz dažādām smaržām uztvertu vienu vienīgu —  un vēl pēc 
tik ilgas atšķirtības!

Es neizturēju un lēnām devos uz viņu pusi. Boika un Kučums kļuva 
arvien nemierīgāki. Suņi tiecās pretī katram garāmgājējam, ošņāja, 
luncināja astes. Beidzot, ieraudzījuši mani, sāka smilkstēt un riet.

Es apkampu suņus un kaut ko runāju, tie laizīja man rokas, lēkāja 
un rēja. Tikai tie cilvēki, kurus suns ne vienreiz vien izglābis no 
briesmām, spēj saprast, ko man nozīmēja šī tikšanās ar četrkājainajiem 
draugiem.
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Tad es piegāju pie Vasilija Nikolajeviča, kuru tāpat nebiju ilgi re
dzējis. Sis bija pirmais garākais atšķirtības laiks pēc kopīgu klejojumu 
gadiem taigā. Mēs apskāvāmies un ilgi purinājām viens otru.

Puikas atkāpās nost no suņiem, piespiedās pie žoga un neizpratnē 
lūkojās manī.

—  Tēvoci, klau, tēvoci, vai tie jūsu suņi? —  pēkšņi jautāja visņiprā
kais un, šķiet, arī vismazākais no viņiem, atstumdams ausaino cepuri 
pakausī un sakārtodams jostai piekārto tintnīcu.

Ir jau zināms, ka nav viegli tikt vaļā no zēniem, ja tiem kas svarīgs 
noskaidrojams.

—  Aļoška strīdas, ka šie esot aitu suņi, bet mēs sakām, —  tiem 
ausis ir garākas, šie taču ir braucamie. Vai ne? . ..

—  Ko nu klabi: braucamie, braucamie! —  viņu pārtrauca zēns ar 
slidām. —  Paskatieties, kādas baltas uzacis. Es jums saku, ka aitu 
suņi! Tikai nevis vācu, bet tie, kas aitas gana. Esmu attēlos redzējis.

—  Zini, Aļoha, tiem aitu suņiem ģīmis tavējam līdzīgs! Tikai 
zem deguna gan tiem ir sausāks, —  kāds pajokoja, un visi sāka 
smieties.

—  Nestrīdieties, tās ir parastās Sibīrijas laikas, —  es sacīju, gri
bēdams bērnus samierināt.

—  Es taču teicu, ka medību suņi! —  atkal iejaucās sarunā vismazā
kais puišelis. —  Tētukam arī bija tāds suns, Valetš. Tas prata labi 
medīt pīles. Tēvoci, ko jūsējie medī?

—  Tie pīles nemedī un vispār putnus neaiztiek. Tiem rūp lāči un 
aļņi. Dažkārt mēs tos arī iejūdzam.

—  Kurp jūs tos vedat? —  vaicāja Aļoša. '
—  Ekspedīcijā.
—  A-a-a . . .  —  pēkšņi visi kā vienā balsī novilka.
Sis vārds gluži negaidot maģiski iedarbojās uz zēniem. Acīm redzot 

ekspedīcija, pēc viņu domām, bija nepārtrauktas plēsīgo zvēru medības, 
naktis pie ugunskura, aizraujoši piedzīvojumi, kur var parādīt varo
nību vai arī atrast milzu bagātības. Puikas saskatījās un, aizmirsuši 
strīdu, mūs Ziņkāri aplūkoja. Kad sākām pārnest bagāžu no perona uz 
mašīnu, atkal pienāca mazais puišelis, kas pirmais bija jautājis par 
suņiem, un lūdzoši paskatījās mani.



Tēvocīt, atļaujiet man lidz mašīnai aizvest vienu suoi, —  viņš 
gandrīz čukstus teica un bailīgi paskatījās uz puikām.

—  Kā tevi sauc?
—  Andrejs.
—  Kurš suns tev labāk patīk?
—  Tas pinkainais, —  viņš pamāja uz Kučum».
—  Labi, ved. Tikai nepalaid vaļā.
—  Nē, jūs pats iedodiet, citādi šie atņems.
Vēl nebiju paguvis pasniegt viņam Kučuma saiti, kad jau ap Boiku 

izcēlās gandrīz vai kautiņš. Kādi pieci puikas, cits cilu grūstīdami, 
tvarstīja saiti un kliedza. Viens no viņiem pagrūda mūsaino puišeli, tas 
atkrita pret žogu, tomēr pavadu no rokas neizlaida. Atskanēja draudi, 
taču piekāpties neviens negribēja. Boika, nesaprazdama, kas noticis, 
rāvās uz izejas pusi. Bija jāiejaucas.

Zēni palīdzēja mums iekraut bagāžu. Kad bijām gatavi doties ceļā, 
kāds mani pavilka aiz piedurknes. Es atskatījos. Atkal Andrejs. Slēp
damies no pārējiem, viņš piespiedās pie manis.

—  Tēvoci, cik vecus jūs pieņemat ekspedīcijā? — viņš jautāja un 
nosarka.

—  Tev vēl agri par to domāt.
—  Kas par to, ka agri? Man ir vecākais brālis —  varbūt viņš 

brauktu. Tas taču vienalga . . .
—  Ei, puikas, Andrjuška ekspedīcijā pierakstās, lāčus ar suņiem rī

dīs! —  kliedza Aļoška, kas bija noklausījies mūsu sarunu.
—  Nekas neiznāks, māte drānas nedos! —  no bara kāds sauca.
—  Bet es tikpat aizbraukšu, — atcirta Andrejs un atkal pačukstēja 

man: —  Tēvoci, aizvediet mani līdz ceļa līkumam!
Visiem zēniem redzot, es viņam palīdzēju iekāpt mašīnā.
—  Palieciet sveiki! —  smalkā balstiņā nočiepstēja Andrejs. —  Bet 

tu, Aļoška, sakravājies un brauc pie manis ekspedīcijā.
Mašīna sāka kustēties. Redzot Andreju aizbraucam, puikas tik ļoli 

apmulsa, ka tā arī palika stacijas laukumā stāvot. Neviens nebilda ne 
vārda, lai gan mutes visiem aiz brīnumiem bija vaļā.

A iz  ceļa līkuma mūsu varonis izlēca no mašīnas, aizskrēja līdz krust
ceļiem un paglūnēja aiz stūra, priecādamies, ka viņam tik veikli izde
vies biedrus izjokot.
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2. TAGAD IESKATĪSIMIES 
KUČU M A BIOGRĀFIJA

ie manis kabīnē sēdēja Kučums. Es nevarēju 
vien nopriecāties par to. Pa astoņiem prom
būtnes mēnešiem suns bija izaudzis, ietērpies 
pinkainā kažokā, un pēc auguma, gaitas, pat 
pēc skatiena varēja spriest, ka Kučums jau 
ir pieaudzis zvēru mednieks — laika. Sunim 

tikai divi gadi. Tā īsti tas vēl nav piedalījies ne cīņā ar lāci, ne kautiņos 
ar suņiem. Tam viss vēl priekšā.

Kamēr mašīna šķērsoja simts kilometru lielo meža platību starp 
Tigdas staciju un Zejas upi, es kavējos atmiņās, cik neparastos ap
stākļos piedzima Kučums. Suns, uzlicis galvu man uz ceļiem, aprima, 
it kā ieklausīdamies manās domās.

1947. gada vasarā mūsu ekspedīcija strādāja Austrumsajānu kal
nos, Tuvas apgabala ziemeļaustrumos. Mēs sastādījām šī maz izpētītā 
rajona karti. Mums vajadzēja pārstaigāt vietas, kur cilvēks tikai retumis 
spēris kāju un kur pirmatnējās dabas vidū dzīvo vēl neietramdīti 
zvēri.

Karavāna virzījās lēni, mezdama sarežģītus līkločus starp kalnu sa
blīvējumiem. Mēs rāpāmies gan par sagruvušiem iežiem, kāpdami kalnu 
grēdās, gan šķērsojām alpīnās pļavas vai bez trokšņa soļojām pa kluso, 
zaļu sūnu klāto ciedru mežu. Šķiet, nekur citur nav tik bezgalīgi lielu 
ciedru mežu kā tieši šeit, Sibīrijas dienvidos. Dodoties šai klusajā meža 
biezoknī un vērojot dižos milzeņus, kas kļāva mums pāri savas žuburai
nās galotnes, mēs neviļus jutāmies nomākti.

Mēs virzījāmies gar Sistighemas upi, ilgi uzkavēdamies vietās ar 
sarežģītu reljefu, kur bija nepieciešami sīki ģeodēziski pētījumi. Boika 
mums nāca līdzi. Kucītei vajadzēja drīz apbēmoties, un mēs nezinājām, 
ko darīsim ar kucēniem — līdz vadāt tos nevarējām, bet ari pamest ne, 
jo  žēl bija Boiku: tā ar neparastu sirsnību pieķērās saviem bērniem.

Un tā kādu ritu, kad, novākuši apmetni, dzīrāmies doties tālāk, Boi- 
kas nebija.

—  Kur gan tā palikusi? Gribēju pabarot, bet nekur neatradu. Droši
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vien būs aizgājusi apbērnoties, —  raizējās mūsu pavadonis Vasilijs 
Nikolajevičs, kas mīlēja Boiku vairāk par visiem.

Mēs saucām, pārmeklējām mežu apmetnes tuvumā, šāvām, tomēr 
bez panākumiem — suns nerādījās.

—  Izbadosies, atnāks, nekur jau nepazudīs. Velti vien uztrauca
ties, —  es mierināju Vasiliju Nikolajeviču, kas bija stipri nobēdājies.

— Nē, neatnāks vis, jūs maldāties. Boika slēpj kucēnus no mums, 
saprot, ka mēs tos pametīsim . . .  Jāmeklē, citādi to pazaudēsim, —  viņš 
runāja, nemitīgi skatīdamies uz meža pusi, vai neparādīsies Boika.

—  Atraduši par ko bēdāties — par suni! Vilks viņu rāvis! —  puko
jās zirgu kopējs Prohors, īgni pakšķinādams pīpi.

—  Nav tev gan, vecais, ne drusciņas žēluma! Ko tad Boika Jaunu 
darījusi? —  Vasilijs Nikolajevičs viņam pārmetoši jautāja.

—  Suns paliek suns, nesapratīgs radījums. Jābrauc prom, bet, skat, 
ko šis sadomā! —  Prohors rūca kā čikstošs koks negaisā.

Vecais Prohors strādāja pie mums par zirgu kopēju pirmo gadu. 
Viņš bija apmēram sešdesmit piecus gadus vecs ražena auguma sirm
galvis. Šī cilvēka izskatā bija kaut kas pirmatnējs. Māmuļa taiga bija 
viņu audzinājusi smagā darbā —  sabuļus medījot, kokus gāžot, pa krā
čainām upēm plostus laižot, un vecumā viņš arī pats sāka līdzināties 
lielam, sakumpušam celmam. Tas bija ļoti savādi, bet šis cilvēks, kas 
visu mūžu bija nodzīvojis taigā, nemīlēja suņus. Ne kaulu tiem 
nepasvieda un arvien grasījās iespert ar kāju. A ri suņi viņu necieta. 
Kaut arī Boikai bija laipna daba, tā pat tuvumā viņam nenāca un greizi 
vien glūnēja, kā uz svešinieku.

Tā mēs tai dienā arī neaizbraucām —  nolēmām pārmeklēt visu ap
kārtni Sistighemai abās pusēs.

Taiga, kas ieskāva apmetni, bija kritušu koku pilna, aizaugusi ar 
papardēm, meža jāņogulājiem. Katrs koks varēja noderēt par paslēp
tuvi: to bija gan biezoknis, gan brikšņa. Vai gan šādā mežā iespējams 
atrast suni, kas tīšuprāt noslēpies? Mēs meklējām visu dienu. Boika 
noteikti dzirdēja musu balsis un soļus, bet savu slēptuvi neatklāja.

Ko darīt? Ilgāk kavēties nevar, jo  darbam tik piemērots saulains 
laiks, taču būtu cietsirdīgi pamest suni tādā stāvoklī. Pēc ilgām pār
domām mēs nolēmām tomēr braukt. Vasilijs Nikolajevičs palika.

—  Bez barības Boika — kā jau suns — dažas dienas iztiks, bet bez
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ūdens gan ne, īpaši vēl ar kucēniem. Katrā ziņā atskries pie upes. Te 
tad es to ari notveršu. Vai pēdas uziešu . . .  —  Vasilijs Nikolajevičs 
prātoja.

Agri no rīta mēs atstājām apmetni.
Mums bija jāizvieto nometne aptuveni divdesmit kilometru lejpus 

Čapšas ietekas, Sistighemas krastā neliela klajumiņa malā, kas pacēlās 
virs upes gultnes. Šeit mums bija nepieciešami jāuzkavējas dažas d ie
nas, lai izpētītu tuvējās kalnu virsotnes. Laika apstākļi bija darbam 
visai labvēlīgi, un tā mēs nākamā rītā, nesagaidījuši Vasiliju Nikola- 
jeviču, devāmies uz kalnu grēdu.

Nemitīgi domājām par Boiku. Klusībā jau uzskatījām suni par zau
dētu: Boika nepametīs kucēnus un mūs arī neatradīs kalnu taigā, kurai 
nav ne gala, ne malas. Iespējams, ka Boika pa savām pēdām atgriezīsies 
pie Kaziras zvejniekiem, bet, iedomājoties, ka tai ir līdz kucēni, arī šī 
cerība zuda.

Gadījums bija neparasts un izraisīja daudz strīdu un pārdomu. Mēs 
uzskatām suņus, tāpat kā citus dzīvniekus, par nesaprātīgām būtnēm un 
daudzkārt viņu izturēšanos izskaidrojam kā iedzimta instinkta nosacītu, 
tātad neapzinīgu darbību. Bet kam gan nav gadījies apbrīnot suņu at
tapību, kaut vai medījumu meklējot, cīnoties ar lāci un pēdas dzenot1 
Tādās reizēs neviļus gribas ticēt, ka suņa rīcību nenoteic tikai reflekss 
vai instinkts, — droši vien dzīvnieka dabā ir vēl kas, ko cilvēks nav 
izpratis.

Pēc trim dienām, atgriezušies savā apmetnē, mēs Boiku tur neat
radām. Mūs sagaidīja Vasilijs Nikolajevičs. Pietika ieskatīties viņa 
sejā, lai saprastu, kā veikusies suņa meklēšana.

—  Kad bijāt aizbraukuši, Boika patiešām iznāca pie upes padzer
ties, —  viņš stāstīja. —  Kā par postu pasaucu to! Pazuda pat neatskati 
jusies. Vai par meža zvēru kļuvusi, vai? Es taču vēl vienu dienu tur 
kavējos, visu ciedrāju pārmeklēju —  kā akā iekritusi! Vajadzēja ar 
tādai nelaimei gadīties!

— Neskumsti, Vasilij. Būs jāiegādājas cits suns, —  es viņu mie
rināju.

— Kā jūs tā varat runāt. Vai nu tiešām pametīsim Boiku bada 
nāvei — un vēl ar kucēniem? Tā taču ir māte! Jāpakavējas. Boika 
mums parādā nepaliks. Nudien, nepaliks!
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Viņš mūs visus satraukti uzlūkoja un, nesagaidījis atbildi, klusu, 
it kā pats sev noteica:

— Neko darīt, ja negribat gaidīt, es viens palikšu . . .
Pēc divām dienām mēs pabeidzām darbu pie Sistighemas un gatavo

jamies pa sānu aizu doties uz rietumiem līdz Utas upei. Tagad jau vairs 
neviens necerēja, ka Boika atgriezīsies. Taču Vasilijs Nikolajevičs bija 
cieši nolēmis iet suni meklēt un panākt mūs pie Utas upes.

Atceros pēdējo vakaru nometnē, it kā tas būtu bijis nupat. Lēnām 
izdega ugunskuri. īgni šalca Sistighema. Visi jau bija iemiguši. Pinns 
devos pie miera, iznācu no telts, lai vēl paskatītos uz debesīm, vai tās 
nevēstī negaisu. Rīt bija paredzēts pārgājiens.

Klusām tuvojās nakts. Debesis plaiksnījās vakara blāzmas siltās 
ugunis. Milzīgais zemes plašums, tveicīgās dienas radītā noguruma no
mākts, laidās miegā. Vakara krēsla bija dažādas naksnīgas dzīvas radī
bas noslēpumainas kņadas pilna. Tur, kur nupat bija izdzisis norieta 
sārtums, savilkās tumšs mākonis. Tas auga un pletās, aizsegdams debe
sis. Pār mežu pēkšņi pāršalca tādi kā apslāpēti čuksti, nedzirdami v ici
nādams spārnus, bailīgi aiztraucās kāds putns.

Atgriezies teltī, es ilgi lasīju, arvien ieklausīdamies neskaidrajā 
troksnī, kas pieauga, negaisam tuvojoties. Reižu reizēm izlauzusies vēja 
brāzma sapurināja nekustīgo koku galotnes. Tālumā tumsā gausi plaik
snīja zibens, apmirdzēdams telti ar mirgojošu gaismu.

Te no taigas uzplūda mitruma dvesma, zirgi pārslāja ēst, uz brīdi 
viss sastinga. Vientuļš ods pēdējo reizi nodīca savu dziesmu un iekrita 
kvēli degošajā sveces liesmā. Es gribēju piecelties, lai aiztaisītu teltī, 
bet pēkšņi tumšā debess velve  virs nometnes pārplīsa un zibens, pa- 
šķēlis nakts tumsu, apgaismoja mākoņu bargās kontūras. Negaiss no
dārdēja gar klints malu, kā izbailēs nosēcās mežs, un aukstas lietus 
lāses sāka bungot pa telts brezentu. Sākās lietusgāze. Pērkona grāvieni 
!«ricināja kalnus. Vējš nopūta sveci.

Manas ausis uztvēra dīvainu skaņu, likās, — kāds būtu nopurinājis 
no sevis mitrumu. Tad dzirdēju, ka tumsā pašķiras telts malas un kāds 
lēni tuvojas. Es sajutu siltu dvašu, un man uz rokas uzkrita mazs, 
auksts un lipīgs kamoliņš.

—  Boika, —  es nedroši čukstēju.
Pār telti noplaiksnījās zibens, uz mirkli apgaismodams suni.
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— Vasilij, Boika atnākusi! Dzirdi, Vasilij? — es saucu, taustīda
mies pēc sērkociņiem.

Pērkona dārdi apslāpēja manu balsi. Es iededzu sveci un pamodi
nāju Vasiliju Nikolajeviču. Suns trīcēja aiz aukstuma un nemitīgi puri
nājās, apšķiezdams mūs ar auksta ūdens šļakatām.

—  Skat, māte atnākusi.. . Kāda tu izskaties, nabadzīte! — gari 
novilka Vasilijs Nikolajevičs.

Viņš pagrieza Boiku pret sevi un ilgi skatījās kucītes gudrajās acīs, 
kas bija kļuvušas nespodras aiz bada un ciešanām. Tajās nemanīja ne 
mazākā prieka, suns it kā uz brīdi bija ieskrējis svešā mājā patverties 
no lietus. Boika bija briesmīgi vāja un nomocījusies. Uz iekritušajiem 
sāniem vilna savēlusies pinkās. Pat aste, kas parasti gulēja uz krustiem, 
.sagriezusies ciešā ritulī, tagad izstiepusies nokarājās kā stumbenis, bet 
mugura ielīkusi kā zem. smaguma.

Boika rāvās vaļā no Vasilija Nikolajeviča rokām un nemierīgi šķie- 
loja uz manu gultu. Es atcerējos auksto kamoliņu un aptaustīju pagalvi.

— Vasilij, Boika taču kucēnu arī atnesusi! Paskaties, dzīvs! —  es 
sacīju, rādīdams slapjo un aiz aukstuma trīcošo sīko vārgulīti.

Vasilija Nikolajeviča uzacis pēkšņi saraucās, un viņa skatiens pār
slīdēja pār Boikas pupiem. Viņš pagrieza tās galvu pret sevi un pētījoši 
ieskatījās acīs.

— Kur tad tu pārējos liki? Ko ar tiem izdarīji? — viņš stingri jau
tāja. a

— Lai nu paliek, Vasilij, kucīte nekā tev neteiks. Droši vien aiz 
vārguma gājuši bojā. Pabaro ātrāk, un arī kucēns jāglābj.

Ļaudis saskrēja arī no citām teltīm. Visi jutās pārsteigti. Glaudīja 
Boiku un ziņkāri aplūkoja kucēnu, kas izrādīja vājas dzīvības zīmes. 
Paretam tas tik tikko sadzirdami iekrācās. Tad Boika, saspringti ausī
damās, lūkojās melnajā nevarīgajā kamoliņā, kas gulēja gultā. Cik 
dziļas mātes jūtas pauda šis vērīgais skatiens! Cik daudz tā būtu varē
jusi pastāstīt par savu rīcību, kas mums šķita mīklaina! Kādēļ tā izrau
dzījās tieši šo —  melno ar baltām uzacīm, balto krūti un tādām kā 
lāsumotām zeķītēm uz priekšķepām? . . . Kur gan tā likusi pārējos 
kucēnus? . . .  Skaidrs bija tas, ka aiz uzticības pret cilvēkiem tā pame
tusi savus pārējos bērnus un uzmeklējusi mus.

No rīta es pamodos agri. Teltī vēl bija krēsla. Uz voiloka paklāja,
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mierīgā elpā cilādami sānus, cieši gulēja. Boika ar dēiu. Bet blakus tiem, 
ar salīkušo muguru atbalstīdamies pret telts kaktu, sēdēja vecaistēvs 
Prohors.

«Vai tikai nav apmaldījies?» es nodomāju.
Nē, tā nebija, jo  sirmgalvis, izkārtojis ap sevi seglinieka rīkus, pat

laban strādāja. Viņš lāpīja jēlmītas ādas pinekļus, durdams tiem cauri 
resnu īlenu un, piemiedzis acis, ilgi vēra adatā ar siekalām sazelētu 
pavediena galu. Viņa pašdarinātā pīpe gausi kūpēja, piepildīdama telti 
ar sūriem pašaudzētas tabakas dūmiem. Mazākais troksnītis uz paklaja 
lika vecajam Prohoram atrauties no darba. Viņš lēni pagrieza galvu 
un norūpējies skatījās uz dusošo ģimeni. Viņa ūsas, kas spurainas no
karājās pār lūpām, sakustējās, atklājot labsirdīgu smaidu. «Kas tad 
mūsu vectēvam Prohoram lēcies,» es brīnījos, neticēdams savām acīm. 
Izdzirdis troksni, viņš pakratīja man ar pirkstu un čukstēja:

—  Kuš! . . .  Šie guļ . . .
Bet kucēns pamodās. Zēli iesmilkstējās un, pacēlis galviņu, sāka to 

grozīt. Boika, ieraudzījusi savā tuvumā netīkamo cilvēku, pielīda tu
vāk un ieurbās viņā ar brīdinošu mātes skatienu: sak, neaiztiec! Vecais 
Prohors ar pīpes kātu apgāza kucēnu augšpēdu un, neapmierināti šūpo
dams galvu, ilgi skatījās, kā tas, žēli īdot, nevarīgi snaigsta mazās 
ķepiņas.

— Vasil, vai tu guli? Celies nu, draudziņ, —  vecaistēvs čukstēja, 
papurinājis Vasiliju Nikolajeviču. — Kucēnam caureja, ka tikai neno
beidzas. Derētu kādas zāles, vai, pagādāt . . .

—  Kur tad lai es šim zāles dabūju?
—  Pamodini puišus: varbūt kādam ir pulveri vai pilieni.
— Iežēlojies gan, vecotēv Prohor? Tu taču suņus nemīlot!
Prohors nolika pinekļus sāņus un domīgi uzlūkoja Vasiliju Nikc-

lajeviču.
—  Te jau, draudziņ, akmenim jāraud, kur nu vēl sirds izturēs! Tikai 

vienu bērnu paturējusi, bet pārējos mūsu — cilvēku dēļ pametusi!
Redz, ar ko Boika bija vecā Probora mīlestību ieguvusi.
—  Tātad esat izlīguši?
— Kā gan citādi šāda reizē? Bet, paskat, Vasil, kā šis raujas čo

kurā! — vecais Prohors iesaucās, aši pietrūkdamies kājās. — Redzu, 
ka tevi nesagaidīšu, aizskriešu pats uz mežu pēc zālēm.
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Drīz vecaistēvs atgriezās ar lielu klēpi ievu zaru. Viņš piegāja pie 
ugunskura, nometa nastu, izbrīnā uzlukoja mūs un pasmaidīja.

— Tā kā par daudz būtu atnesis, — viņš sacīja. — Nekas, ievu 
miza gaužām labi der slimam kuņģim.

Visi iesmējās.
— Te, vecotēv, ne vien kucēnam, bet mums visiem un arī zirgiem 

pietiks, — Vasilijs Nikolajevičs sprieda.
Ap divpadsmitiem dienā mūsu karavāna atstāja Sistighemu. Mēs 

virzījāmies pa šauru aizu uz kalnu pāreju. Mums nopakaļ nāca vecais 
Prohors, pavadā vezdams mazu, druknu zirģeli ar prāvu saini mugurā. 
Zirgam līdzās tecēja Boika.

Vecais nesteidzās. Viņa seja bija rupju pilna. Reizēm apstājies, 
viņš ieskatījās grozā, kas bija sapīts no klūgām un piestiprināts virs 
saiņa. Tad pienāca arī Boika. Pacēlusi galvu, kuce klausījās.

—  Dzīvs, māt, dzīvs, — Prohors laipni mierināja. — Tiksim uz pār
ejas, tur mēs to zvēru pabarosim. Saprati?

Tā Kučums sāka savu dzīvi. Viņu izauklēja taiga, vē ji un lietus, bet 
māte iemācīja pazīt pēdas, atšķirt skaņas un iepotēja viņam neatlai
dību.. ar kādu pati mēdza vajāt zvērus.

Kamēr es kavējos atmiņās, mašīna jau bija izbraukusi no meža un 
tuvojās Zejai.

3. EKSPEDĪCIJU VED SIRMGALVIS

iz platās Zejas upes stiepās no ziemas salnām 
rūsganā taiga. No dienvidiem jau lauzās 
šurpu mēmi siltuma vēstneši, bet zempūtis vēl 
joprojām sijāja sauso, klīstošo sniegu, naktis 
no debesīm bira sīkas sarmas adatiņas.

Ekspedīcijas sastāvs ir pilnā skaitā. Tanī 
ietilpst ģeodēzisti, topogrāfi, astronauti, aero- 
fotogrāfi un ģeogrāfi. Ekspedīcijas mērķis ir 

sastādīt karti milzīgajai teritorijai, kas plešas gar skarbo Ohotskas jūru. 
Ekspedīcijas vienību uzdevums — nospraust ģeodēziskās rindas, izdarīt 
visa rajona fotografēšanu no gaisa, noteikt kalnu grēdu, augstieņu un
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līdzenumu augstumu, atrast upju iztekas, izpētit takas, kas šķērso ra
jonu, atzīmēt augu segas kontūras, sniegt augsnes raksturojumu, savākt 
ģeoloģiskus un citus datus, kas nepieciešami valsts lautas saimniecībai.

Mēs zinājām, ka šī uzdevuma veikšana prasīs no ekspedīcijas dalīb
niekiem lielu piepūli. Patlaban vēl grūti paredzēt, kādi panākumi vai 
vilšanās gaida mūs šai tālajā un neapdzīvotajā zemē. Kaut ari ekspedī
cijas rīcībā ir lidmašinas, visjaunākie un precīzākie instrumenti, ierīces 
un laba apgāde, tomēr tas viss nepasargās šī darba darītājus 110 tiešās 
sadursmes, cīņas ar mežonīgo dabu.

Vairākums ekspedīcijas dalībnieku šai zemē ir pirmo reizi. Mēs ne
pazīstam šejienes klimata īpatnības, nezinām, kur meklēt pārejas pār 
kalnu grēdām un braslas pāri upēm, mums nav priekšstata, kur beidzas 
taigas robežas un kur sākas purvi. Tomēr no pieredzes zinām, ka īste
nība grozīs mūsu pieņēmumus un aprēķinus un liks sadurties ar nepa
redzētiem apstākļiem. Vienībām bieži vien pašām bus jāizšķiras par 
ašu rīcību atkarībā no apstākļiem un jāpaļaujas tikai uz saviem spē
kiem. Mežonīgā daba vienmēr cenšas iedvest cilvēkam nevarības sa
jūtu, taču tai nav pa spēkam turēties pretī cilvēka prātam, drosmei un 
neatlaidībai.

Ekspedīcijas štābā darbi nerima ne dienu, ne nakti. Tika sagādāta 
pārtika, rīki darbam kalnos un darba tērpi. Veseru klaudzieni, trauku 
šķindoņa un nerimtīga sarunu čala saplūda vienā skaņu jūklī. Rosība, 
kas pie mums valdīja, liekas, spēja aizraut vislielāko sliņķi un piere
dzējušā vīrā modināt skaudību.

Un, lūk, divdesmit otrajā martā štābā iestājās klusums. Visas vienī 
bas devās uz saviem rajoniem darbā. Gar Ohotskas jūras piekrasti — 
Udas upes purvājos Aldānas kalnienes austrumu malā iedegās uguns
kuri, cilvēku balsis un cirvju klaudzieni iztraucēja neapdzīvotās zemes 
mūžseno klusumu.

Dīvaini bija vērot ekspedīcijas ēkas tukšo pagalmu, noliktavas pār
zini, kas nīka bezdarbībā, un kaimiņu vistas, kas mierīgi pastaigājās 
gar noliktavu. Rīt arī mēs atstāsim šo mierīgo nostūri. A r mani kopā 
lidos mans pastāvīgais ceļa biedrs Vasilijs Nikolajevičs Miščenko un 
radists Genadijs Cernišovs. Lidmašīna aizvedīs mūs uz kādu Zejas upes 
sēkli, kur mūsu grupu jau sen gaida pavadoņi ar briežiem. Tālāk mēs

14



dosimies ar nartām uz triju kalnu grēdu —  Džugdira, Stanovoja un 
Džugdžura mezglu, uzmeklēsim tur tehniķa Ļebedeva vienību, palīdzē
sim viņam izpētīt šo topogrāfiskā ziņā sarežģīto rajonu un izraudzīt 
daudzo kalnu virsotņu vidū visaugstāko, lai tur uzceltu ģeodēzisko 
zīmi —  piramīdu1. Vēlāk dosimies pārbaudīt darbu pārējās ekspedīcijas 
vienībās.

Lidlaukumā mēs ieradāmies agri no rīta.
Lidmašīna uzņēmusi kravu, Boika un Kučums jau novietojušies un 

ar suņu nepacietību gaida startu. Pavadītāju sejās pavīd neslēpta skau
dība, bet domās — raizes par mūsu likteni. Mēs spiežam cits citam 
roku, uzklausām novēlējumus un, beidzot, šķiramies.

Mums jālido uz Zejas upes augšteci līdz kādai zemes strēlei augšpus 
Argas upes grīvas. Tur mūs jau sen gaida pavadoņi — evenki ar brie
žiem. Kopā ar viņiem mēs dosimies šīs neizpētītās zemes vidienē.

Palieciet sveiki, draugi, mierīgā dzīve, pārrunas pie galda! A iz ne
redzamās svītras, kuru mēs traucamies pāriet, mūs gaida cita dzīve. 
Tur nav telefonu, izziņu biroju, lietussargu, galošu, nav gripas, caur
vēja, trotuāru; pusdienosim pie neapklāta galda un dakšiņu vietā lieto
sim piecus pirkstus. Tur neviens mums nerādīs ceļu un viss būs jādara 
pašiem: gan jālāpa bikses un apavi, gan jācep plāceņi, jāberž katli un 
jāmazgā veļa. Mūs gaida bargā taiga. Un slikti klāsies tam, kas neticēs , 
saviem spēkiem vai izrādīsies cīņā vājš. Daba to nesaudzēs.

Lidmašīna lido augstu, izplatījumā dobji skan motoru rūkoņa. Lai 
gan lidojuma ātrums sasniedz trīssimt kilometru stundā, mums liekas, 
ka Zejas zemiene, kur paugurus apēno koši zaļi skujkoku meži, aizslīd 
zem mums gausi. Tālumā, zilajā debess pamalē, kā mākonis slejas Sta- 
novoja kalnu grēda. Tā lēni tuvojas, aug, plešas un kļūst arvien dižāka.

Driz tuksnesīgajā priekškalnes tālē, platas upes krastā, parādījās 
vientuļa dūmu strūkliņa. Lidmašīna, samazinājusi ātrumu, nolaidās ze
māk un, apmetusi loku ap ledus laukumu, droši nolaidās.

Uz zemes strēmeles atradās pavadoņa telts, gausi dzisa ugunskurs, 
bet nebija ne saimnieku, ne briežu. Mēs izvācām no lidmašīnas kravu, 
atvadījāmies no apkalpes un sākām iekārtot sev mītni.

1 Piramīda —  celtne precīzu ģeodēzisku instrumentu uzstādīšanai, ar kuriem mērī 
leņķus.
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Pēkšņi uz sēkļa izskrēja balts šunelis. Ieraudzījis mūs, tas pārstei
gumā apstājās. Kučums tūlīt metās tam klāt. Šunelis uzmeta kupri un 
atņirdzies skaļi nokņadzināja zobus. Kučums paluncināja astes galu, — 
acīm redzot viesa izturēšanās viņu uzjautrināja. Svešais suns, kļuvis 
drošāks, pienāca tuvāk. Tad, sabozis spalvu, apošņāja Kučumu, it kā 
gribētu pēc smakas noteikt, no kurienes šis nācis, kurp ies un ko ir 
nesen ēdis. Lāgiem abi ieskatījās viens otram acis, it kā vērtēdami 
savus spēkus un raksturu. Šādi iepazīstoties, suņi neapšaubāmi kaut 
ko viens par otru noskaidro vai izpētī un, ja tas ir nepieciešams, uzsāk 
kautiņu. Kučumam un baltajam šunelim acīm redzot nekādi strīdus 
jautājumi neradās, un abi šķīrās miermīlīgi.

A iz šuneļa parādījās arī kāds cilvēks. Viņš klusēdams pagāja mums 
garām uz savu telti, noņēma no pleca garu berdānu un nopurināja no 
kažoka sniegu. Pēc tam izvilka no azotes plāceni, salauza to vairākos 
gabalos un visu pasvieda baltajam sunim.

— Tas ir Irokānas kolhoza briežu ganu suns, laikam kādu medījumu 
dzīt un pārāk tālu aizklīst, tagad steigties atpakaļ, —  viņš teica un 
noklepojies līganā gaitā nāca mums klāt. —  Sveicināti.. . Sāku jau 
domāt, ka mēs velti šeit dzīvot —  tik ilgi jūs nenākt.

Tas bija Ulukitkans, musu pavadonis no evenku kolhoza «Triecien
nieks».

Mazs un padevīgs bez viltības viņš nostājās mūsu priekšā, vienmēr 
gatavs pakalpot. Silti un labsirdīgi lūkojās tumši pelēkās acis, kas 
slēpās aiz šaurā plakstiņu šķēluma un, jādomā, savā mūžā bija daudz 
redzējušas. Patīkama bija Ulukitkana izturēšanās pret nepazīstamiem 
cilvēkiem un miers, ar kādu viņš mūs sagaidīja. Visa viņa būtne lie 
cināja par sirmu senatni, tumšiem, bezgalīgi lieliem mežiem, smagu un 
garu mūžu.

Ulukitkanam bija mugurā vecs, krietni novalkāts kažoks, sačerve- 
lējies vējā, sniegā un ugunskuru dūmos. Viņa galvu kā gabana sedza 
ausaina cepure, šūta no kabargu1 ķepiņu ādām. Kajas bija ieautas ve
cās, novalkātās untās ar jauniem ielāpiem. Virs kažoķeļa pār plecu 
tievā siksniņā karājās ādas patronu somiņa un tai piesietas veclaicīgas 
šķiltavas.

1 Kabarga —  aļņu sugas dzīvnieks Sibīrijā.
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Taigas nomaļās vietās vēl gadās sastapt vecus ļaudis, kuros pirms
revolūcijas laika nedienas, smagais darbs un nabadzība atstājuši neiz
dzēšamas pēdas. Toreiz viņus nežēlīgi ekspluatēja, krāpa un pazemoja. 
Viņi zina, kas ir bads, un prot bez kurnēšanas paciest likstas. Veco 
ļaužu atmiņā saglabājies daudz kā tāda, kas viņu zemes vēsturē nav 
pierakstīts. Viņi glabā tīru un uzticīgu mīlestību pret cilvēkiem, dzīv
niekiem un vispār pret dabu.

Tāds bija arī Ulukitkans. Jau kopš pirmās tikšanās mēs viņam 
pieķērāmies un sajutām pret viņu cieņu.

Vecums šai cilvēkā nesaudzīgi bija atstājis pēdas. Tas bija saliecis 
viņa muguru, sejā ievilcis grumbu tīklu un ģikts sakropļojusi roku 
pirkstus. A rī lācis bija atstājis vecā vīra galvā savas zīmes, ar nagiem 
iecirzdams pakausī skrambas. Ulukitkans runāja lēni, vecīgā, aizlūzušā 
balsī, ne vienmēr pareizi izteikdamies krievu valodā. Jau kopš pirmās 
tikšanās šis sirmgalvis savaldzināja mūs ar savu vienkāršību un lab
sirdīgo smaidu, kas nekad nenozuda no viņa sejas.

Mēs lūdzām viņu padzert ar mums kopā tēju. Ienācis teltī, vecais 
vīrs novilka kažociņu, rūpīgi salocīja uz pusēm un, apsēdies uz tā pie 
krāsns, sāka sildīt rokas.

—  Kam tik ilgi kavējaties? — viņš jautāja, redzams, norūpējies.
—  Nevarējām sagaidīt lidojumam īsti labu laiku, un darba arī bija 

daudz .. . Ātrāk neiznāca.

—  Slikti, —  viņš noteica. — Sniegs jau mīksts, ledu apņems ūdens, 
kā brauksim?

— Vai jūs esat viens? —  es jautāju, kamēr Vasilijs Nikolajevičs 
lēja krūzēs tēju.

— Ir biedrs, Nikolajs Ļihanovs. Viņš aiziet briežus paskatīt, drīz 
būs atpakaļ. Arī vecs cilvēks. Mēs vienmēr kopā taigā ejam.

—  Kā vecs cilvēks? —  es brīnījos. —  Mēs taču lūdzām Koļesovam, 
jūsu priekšsēdētājam, sūtīt tev palīgā jaunu puisi. Vai tad tāds neat
radās?

—  Kolhozā ļaužu daudz, taču visi jaunie tagad skoloti, no grāmatas 
vien taigu mācās, bet briedim iemauktus uztaisīt neprast, zvēra pēdas 
zaudēt. . .  Toties kluba ceļš gan labi zina! —  sirdīgi attrauca Ulukitkans.

—  Grūti jums būs strādāt, veciem cilvēkiem, — es iebildu.
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— Nekas, mums tas ierasts, slimot ari nav. Nāks laiks, uzreiz kri
tīšu. Bet Nikolajs taigā labāks par jauns.

— Kādēļ tev evenku vārds, bet Ļihanovam krievu? —  es jautāju.
— Viņa māte bija krieviete, un krievu vārds dot.
A iz telts atskanēja soļi, kāds pieklauvēja, nodauzīdams no apaviem 

sniegu, nokāsējās un ievēlās pie mums.
— Kas ļaužu mūsu pusē .. . Sveicināti!
—  Nāciet tālāk, sēdieties, — Vasilijs Nikolajevičs aicināja, atbrīvo

dams viesim vietu.
Tas bija liela auguma spēcīgs gadu sešdesmit vecs vīrs plakanu, gan

drīz apaļu seju, lieliem vaigu kauliem, apģērbies kā jau evenks: kažokā, 
aļņādas biksēs un no zvēru ķepu ādām darinātās untās. Tvirtā un 
stipri melnīgsnējā seja tikai uz pieres bija grumbu izvagota. Pilnīgās, 
uz āru izvērstās lūpas apņēma sirmi, īsi/ugāji. Retas, šķidras bārdiņas 
izspūrušās šķipsnas sedza zoda galu. Vienkāršā, labsirdīgā seja vis
notaļ atspoguļoja sirmgalvja saticīgo dabu. Tas bija Nikolajs Ļihanovs, 
mūsu otrais pavadonis. Viņa melnās, kā dzīvsudrabs kustīgās acis vien
laikus aplūkoja mūs visus. Sasveicinoties viņš sniedza mums roku un 
arī apsēdās pie krāsns.

— Kurp klejosim? — Ļihanovs jautāja.
—  Uz Majas augšteci, pie Ļebedeva.
—  Vai nav vēlu, kā domā? Nelāga laiks: drīz sāksies pārplūdumi. 

Pa ūdeni briežiem būs grūti vilkt piekrautas nartas. Stipri nokavējis esi, 
bail izkustēties —  ka nedabū galu.

—  Mums jābrauc, —  es cieši noteicu. —  Ja netiksim ar nartām, 
daļu kravas novietosim kokos zem nojumes, bet pārējo liksim briežiem 
uz mugurām. Ja ar briežiem vispār netiksim uz priekšu, dosimies tālāk 
ar mugursomām un slēpēm. Zinām, ka nav īstais laiks ceļot, bet ko lai 
dara . . .  Vajag.

—  Nekas, pamazītēm aizbrauksim, —  Ulukitkans iejaucās sarunā.
—  Brieži žirgti, ļaudis vesels. Ja baidīsies no pārplūdums, tad jau no 
sniega vētra jāmirst nost. . .

Viesi pie mums uzkavējās līdz pusnaktij. Šai noslēpumainajā zemē 
mūs interesēja viss: kādi šeit ir meži, vai upes vasarā iespējams pāriet 
braslos, vai kalnos sastopami zvēri, kur kalnu pārejas. Abi vecie vīri 
mums labprāt atbildēja. Noskaidrojās, ka vietējie iedzīvotāji uzskata
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martu par mēnesi, kad bieži snieg, plosās puteņi 
un pārplūdums ilgi apņem visu upju gultnes.
Taču visvairāk mūsu pavadoņi raizējās par 
Džugdira kalnu grēdu: būs grūti pa dziļo sniegu 
ar kravas pilnām nartām tanī kāpt.

Uzzinājām šo to arī par Stanovoja kalnu grē
du, kurp mums nāksies doties pēc Majas augš
teces izpētīšanas. Izrādās, ka šīs kalnu grēdas 
austrumu daļā evenki reti uzturas un tikai rei
zēm kalnu pakājē uz neilgu laiku apmetas gani 
ar kolhoza briežu klejojošiem ganāmpulkiem.
Klintis un biezais zvilnājs dara kalnus karavā
nām nepieejamus. Mednieki, ja  ir nepieciešams, 
pāriet kalnu grēdu tālāk uz rietumiem, izlietojot 
citas pārejas. Ulukitkans bija šķērsojis kalnu 
grēdas austrumu daļu ļoti sen, aptuveni pagā
jušā gadsimta astoņdesmitajos gados, vēl zēns 
būdams, un tagad neatceras, īsti kur.

— Cilvēks īsu laiku dzīvot, bet vienmēr mai
nās: te mazs, te liels, te jauns, te vecs, kamēr 
klintīm un kalniem ir ilgs mūžs, un tie pastāvīgi 
vienādi. Kad nonāksim pie Stanovoja, es stai
gāt, labi paskatīties, pazīmes pameklēt, tad atce
rēties, kurā vietā pāreja, — Ulukitkans runāja 
mierīgi un tik pārliecinoši, ka neviļus iemantoja mūsu uzticību.

No sarunas ar pavadoņiem mēs jau aptuveni iztēlojāmies sev ap
vidu, kur sastopas trīs kalnu grēdas un kurp tik nepacietīgi traucamies. 
Mūs gaida liela, neapdzīvota zeme, bieži šķērsota mežonīgām aizām, 
straujām upēm un aizaugusi ar necaurejamu zvilnāju. Tur nav ne taku, 
ne ceļu un kalnu pāreju ir maz. Turklāt mēs patiešām esam novēlo
jušies, un tādēļ paredzamas dažādas likstas. Ceļā būs jāsastop daudz 
šķēršļu. Būs uzledojumi, sniega vētras, negants sa ls . .. Tātad šai ceļā 
mums paredzamas «kaujas kristības», un mēs Ohotskas piekrastes ap
gabalā īsti izbaudīsim visus ceļojuma priekus.

— Ja  tikai pietikt spēks aiziet līdz Majas augštecei, tad labi, tur 
sliktāk nebūs, — Ulukitkans runāja uzmundrinoši.
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Vecie vīri aizgāja vēlu naktī. Lielām 
pārslām krita sniegs. Auksta vēja brāzieni 
uzķēra tās, sagrieza virpuli, savijot dī
vainā rakstā, un atkal svieda zemē. Teltī 
mūsu radists Genadijs vienmuļi klaudzi
nāja atslēgu, nobeigdams radiogramu pār
raidi.

Es apgūlos, taču ilgi nevarēju aizmigt 
Bija tīkami klausīties, kā auro putenis, vaid 
taiga un vecu koku dobumos gaudo vējš. 
Sī dabas mūzika ir valdzinoša. Grūti iedo
māties kalnus un taigu bez vētras, negaisa,

nogruvumu dārdoņas, bez strautu čalām, bez putnu dziesmām, marālu 
māvieniem, meža zosu klaigām gaisā. Šīs skaņas izceļ dabas varenību, 
krāšņumu un daudzveidību.

Vasilijs Nikolajevičs piecēlās par visiem agrāk un sāka gatavot 
brokastis.

Piecēlāmies arī mēs ar Genadiju.
Negaiss turpināja plosīties. Egles locījās, aizķerdamās ar galotnēm 

aiz papeļu ķeburainajiem zariem. Vējš svilpodams dzina klajumā smalka 
sniega grīstes. Neko nevarēja redzēt.

Es pārliku: «Braukt vai gaidīt labāku laiku?»
Ulukitkans pabāza teltī galvu.
—  Laiks nav labi, auksti.
—  Ko tad darīsim? —  es jautāju.
— Nikolajs aizgāja pēc brieži. Pošieties! Labāk braukt pa snieg

putenis ne pārplūdums —  tā mums vecs cilvēks mēdza sacīt. —  Ulukit
kans, neienācis telti, pazuda.

Mēs ātri ieturējām brokastis, iesaiņo
jām guļammaisus un pārējās mantas un, 
tikko brieži bija atdzīti, novācām telti. 
Viss bija gatavs, lai dotos tālajā, nezinā
majā ceļā.

Ulukitkans izveda braucamo pajūgu 
priekšā, piesēja tam savu briežu rindu un 
vēlreiz vērīgi aplūkoja nartas.
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No šīs dienas mēs bez jebkādam norunām atzinām Ulukitkanu par 
vecāko.

Mēs šķērsojām šauru piekrastes meža strēmeli, izbraucām tīrelī —* 
purvainā, ciņiem klātā klajumā un pagriezāmies uz ziemeļaustrumiem. 
Ulukitkans slēpoja mums pa priekšu un veda pavadā briežus. Viņa 
salīkušais stāvs bieži pazuda aiz palsā sniegputeņa aizkara.

Es braucu nopakaļus visiem. Pie manām nartām bija piesieti Kučums 
un Boika. Suņi vēl nebija pieraduši pie briežiem, un tādēļ mums tie 
bija jātur saitē.

Karavāna lēni virzījās pa miglaino, vētras aizputināto klajumu. Gau- 
dulīgi čīkstēja slieces, atstādamas sasalušajā sniegā dziļu smago nartu 
sliedi. A iz  piepūles briežu muguras metās kūkumā.

Cik labi gan, ka cilvēks pieradinājis briežus, jo  citādi dzīve šai bar
gajā un mežonīgajā zemē nebūtu iespējama. A r briežiem ne vien pār
vadā ziemeļniekus un viņu iedzīvi, bet tie dod ari barību, apģērbu un 
apavus. Var droši sacīt, ka nav gardākas gaļas par briežu gaļu un nav 
siltāka apģērba par to, kas pašūts no šī dzīvnieka ādas.

Salīdzinājumā ar savu graciozo radinieku —  dižciltīgo briedi zie- 
rheļu briedis ir pazems un nav skaists. Tā garenais ķermenis balstās uz 
īsām kājām, galva vienmēr nokārta. Kaut ari ziemeļbrieža ragi reizēm 
sasniedz milzu apmērus, tie nepavisam viņu nerotā. Ziemeļbriedim, 
lāpāt kā sīkajai, pazemajai augu valstij, bargā tundras daba devusi sa
vas iezīmes un, lūkojoties viņā, acu priekšā nostājas nepārredzamie 
sniega lauki ar sasalušo ezeru klajumiņiem, polārās naktis un ilgstošās 
sniega vētras ar stindzinošu salu.

Ziemeļbriedis lieliski piemērojies skopās un aukstās dabas apstāk
ļiem. Barībai tam noder tikko pamanāmi augi: ķērpji un sūnas. A r savu 
smalko ožu tas sajūt ķērpju smaržu pat zem dziļa sniega. Taču vasaras 
pirmajā pusē briedis labprāt ēd zaļumus: krūmu un bērzu krūmāju 
lapas.

Mēs lēni virzāmies uz priekšu, lauzdamies cauri sniegputenim. Pava
doņi retumis pārmij kādu vārdu, un pēc tam parasti karavāna nogrie
žas pa labi vai pa kreisi. Jābrīnās, kā šie vecie cilvēki prot ieturēt v ir 
zienu. Mēs taču braucam bez jebkāda ceļa, un apkārt palsajā miglā 
nekas nav saskatāms. Bet tas, šķiet, nemaz neuztrauc pavadoņus. Viņi 
arvien biežāk paskubina briežus un, liekas, vēl drošāk dodas uz priekšu.
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Tikai dienas beigās putenis beidzot aprima, un cauri gaistošajam 
mākonim parādījās zilās debess plankumiņi.

Pārnakšņot nobraucām lejā pie upes. Te mēs pirmo reizi apstājā
mies un ar prieku sākām iekārtot apmetni: nomīdījām sniegu, noklājām 
«klonu» ar skujām, uzcēlām teltis. Pēc stundas mūsu audekla namiņā 
jau kurējās krāsns un pie tās, vakariņas gatavodams, rosījās Miščenko.

Brieži izklīda gar tīreļa malu. Vieni, barību meklēdami, ar spēcī
gajām kājām kašāja sniegu, citi lēni brida gar mežmalu, plūkdami 
ķērpjus, kas šķipsnām karājās egļu zaros. Kā lai neapbrīno šo dzīv
nieku piemērošanās spēju. Lūk, cik viegli tie brien pa dziļo sniegu! Te 
viņiem palīdz neparasti platie nagi. Ziemeļbriedim tie ir gandrīz d iv
reiz platāki kā jebkuram citam viņa dzimtas piederīgajam. Turklāt, ja 
briedis skrien, nagi spēj plaši izplesties, tā palielinot atbalsta laukumu, 
un dzīvnieks negrimst dziļi pat sausā, irdenā sniegā.

Lūk, viens no Ulukitkana lielajiem briežiem jau pieēdies ķērpjus 
un turpat paša izraktajā bedrē nolicies uz guļu. Tas nenosals: garā 
spalva un ļoti biezā pavilna ir drošs aizsargs pret zemu temperatūru 
un aukstiem vējiem.
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Manas pārdomas pēkšņi iztraucēja suņi. Boika un Kučums, atlaisti 
pastaigā, ielauzās briežu barā. Viens mirklis —  un es redzēju, ka dzīv
nieki, kas mierīgi ganījās, pēkšņi panikā metās projām. Tā bija neaiz
mirstama aina! Brieži skrēja kā vējš, atmetuši ragus uz muguras un 
izslējuši garenās galvas. Kājas tikko skāra zemi, sniega pikas zem 
pēdām šķīda uz visām pusēm, un biezi garaiņi, plūzdami no nāsīm kā 
viegls mākonītis, apņēma briežu purnus. Grūti iedomāties ātrāku dzīv
nieku par briedi.

Izskrējām no teltīm, saucām suņus, draudējām tiem, kāds divi 
reizes izšāva, un tikai pēc tam Boika un Kučums atkāpās. Suņi atgriezās 
nometnē, nesaprazdami, kāpēc tiem neļauj draiskoties. Drīz nomie
rinājās ari brieži.

4. ULUKITKANS KAVĒJAS ATM IŅĀS

an domāt, sals būs: daudz zvaigžņu pie 
debesīm, visas mirgo, —  sacīja Ulukit- 
kans, spraukdamies teltī.

A iz viņa ienāca arī Ļihanovs. Abi 
pavadoņi apsēdās dziļāk telts kaktā, un 
Vasilijs Nikolajevičs sāka cienāt viņus 
ar tēju.

Večuki bija visai apmierināti. Reižu 
reizēm iedzert tēju viņiem bija īsti pa prātam. Abi dzēra lēnām, saknieb
tām lūpām skaļi strēbdami dedzinoši karsto, gandrīz melno dzērienu, un 
retumis pārmija dažus īsus teikumus.

—  Tencinu, padzēros! —  Ulukitkans pēdīgi sacīja. —  No stipras 
tējas, tāpat kā no labiem vārdiem, sirds atsilst.

Viņš ierausa krūzītē maizes druskas, uzlēja no apakštasītes tējas 
paliekas, samaisīja visu kopā un izdzēra.

Tagad teltī bija iestājies klusums. Tikai augstu mākoņos vēl jopro
jām svilpoja vējš, un uz mūsu ceļojumu krāsniņas sīca tējkanna.

Marta naktis ir garas — pietiek laika gan sarunām, gan atpūtai.
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Ulukitkans mani ieinteresēja arvien vairāk. 
Un vai nu mani vien! Vecā evenka izskatam un 
arī dabai piemita kaut kas īpatni jauks. Sevišķu 
ievērību saistīja viņa acis. Pelēkas un domīgas 
tās raudzījās uz visu apkārtējo brīnum laipni. 
Pēkšņi radās vēlēšanās izdibināt viņa dzīves 
gaitu, kādas veiksmes un likstas mijušās šī 
astoņdesmit gadu vecā vīra dzīves takās un kas 
viņam palīdzējis saglabāt dzīves prieku līdz 
sirmam vecumam.

Ulukitkans nebija ilgi jālūdz. Liekas, ari viņam pašam patika atce
rēties tālo, tik tālo bērnību, klejojumu gadus taigā, iemītās takas, ap
metnes, upes un kalnus dzimtajā pusē, kur bija aizritējis viņa mūžs. 
Viņš sakārtoja zem sevis kažociņu, apsēdās ērtāk un pārdomās sarauca 
biezās uzacis.

— I.abi, —  viņš, pacēlis galvu, sacīja. —■ Es jums pastāstīt, kur 
esmu dzimis, kāda bijusi mana dzīves taka, ko savā mūžā pieredzējis, 
un tad jūs saprast, kādēļ Ulukitkanam pirksti līki, mugura stīva un 
pakausī daudz rētu.

Kopš tā laika, kad pirmo reizi ieraudzīju sauli, nāca un gāja dau
dzas ziemas, putni atlaisties, aizlaisties, meža koki lapas izplaukt, no
birt. Pa šo laiku mainīties arī evenki dzīve. Senāk taigā bija slikti 
likumi. Veci ļaudis domāt tā: eslteri1 sūta cilvēkam brieži, lai viņš ar 
tiem brauc, pārtiek no brieža gaļas un ģērbjas brieža ādā. Eskeri iemāna 
lamatās zvērus un ved cilvēkus uz jaunām apmetnēm. Ja evenkam v e i
cās, domāja, ka to viņam eskeri sagādājis, bet, ja čumā ienāca posts, —

tur vainīgs pats saimnieks. Slikta dzīve bija 
evenkiem: nebija ne lāga čuma, no produkts, 
ne rīks. Saimniecībā visu darbi darīja sieva. 
Viņa ganīja brieži, meklēja jaunas apmetnes 
vieta, izstrādāja ādas, šuva kažociņi, bikses, 
untas, sagādāja malka, gatavoja ēdieni, pie
skatīja bērni, —  visu viena pati. Bet ko darīja 
vīrs? Tikai medībās vien iet un sievu rāt 
zināt, ka slikti saimnieko, — Ulukitkans stās-

1 Eskeri —  dievs.
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tija lēnā garā. — Tagad pavisam cits: var veikalā 
nopirki kā siksna, tā bikses, kā krekls, tā tikls, 
kamēr senāk pat jaunpiedzimušam ne aršins drā
nas nevarēt dabūt. Bērnu guldīja sūnu cisās un 
ievīstīja kabargas ādā. Brēkuli peldināja sniegā, 
lai ciešāk guļ. Rau, kāds laiks bija, kad es nākt pa
saulē. Ziema bija pagājusi, vāverēm jau bija ma
zuļi, un māte mani nosaukt par Ulukitkanu — «vā- 
verēnu» . .. Mēs dzīvojām Algamas upes krastā 
viņpus Stanovojam. Kā vasara, tā ziema vienmēr 
mēs klejojām pa taigu.

Kur krauklis maita atrod, tur atmetas. A ri mēs 
sava čuma ikreiz tanī vietā cēlām, kur tēvs bija 
zvērs nomedījis. Lāgiem mums neveicās. Reizēm 
nebija gaļa, ko katlā likt, pietrūka plāceņi, bet 
sviests un cukurs nekad netikām redzējuši. Pat 
izveicīga mednieka dzīve nebija viegla.

Tēvs bija dzirdēt, ka krieviem ir balts akmenis.
Ja to patur mutē, tas izkūst kā sniegs, mēle līp pie 
lūpām kā egļu sveķi un mutē satek siekalas, sal
dākas par bērzu sula. Tēvs teicās redzēt tirgonim 
auksts uguns, ko vienmēr var kabatā līdzi nēsāt, 
bet., kad paliek karsta, var aizdedzināt pīpe, tāss un malka. Tā tajos 
laikos stāstīja par sērkociņi. Reiz tēvs iņani aizveda tālu uz kaimiņu 
apmetne, lai parādītu spogulītis. Tas bija plauksta lielumā, bet — tavu 
brīnumu —  tanī mēs redzēt visu čuma salīdušu. Paveries tanī —  un 
redzi visu, kas tev aiz muguras netiek. Kaimiņš varen priecājās, ka šim 
izdevies tirgonis apmānīt —  nopircis spogulītis par divi sabuļi! Tā tas 
tiešām bija, —  Ulukitkans nopūtās. —  Kad es iemācījos ar nazi glud’ 
notēst koks, pats pratu noturēties jāšus uz briedis un mani vairs neva
jadzēja piesiet pie sedli, bija ledus iešanas laiks1 un mēs sākām klejot, 
devāmies uz Učuras baznīciņa2.

1 Ledus iešanas laiks —  maijā.
2 Učuras baznīciņa tika uzcelta pagājušā gadsimtā Učuras upes krastā. Starp even

kiem tika izplatīta pareizticība. Baznīciņas tuvumā ik gadus tika sarīkots gadatirgus 
Evenki sabrauca šurp no vistālākajiem novadiem, lai tirgoņiem pārdotu zvērādas, savus 
darinājumus, iepirktu pārtiku un medību rīkus.
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fr labi braukt uz gadatirgus, kad maiss pilni sabuļiem un vāveres 
ādām. Mēs priecājāmies un gudrojām, ko tik nu pirksim, — vajadzēja 
gan šo, gan to. Nebija lāga šautene, nebija milti un katls. To visu gri
bējām nopirkt. Zvērādu pietiks atliku likām, jo  krājām divi gadi. A t
braucām gadatirgū. Tirgoņi —  jakuti visi labi vien likās, —  kad lapsa 
īsi rej, par suns var noturēt. A r brandvīns cienā, mīļi vien runā, zvēr
ādas par velti neņem, —  visu tikai maina: adata pret vāvere, krusts pret 
cauna, cirvis pret sabulis, bet par svētbilde prasīja brangu briedis. T ir
goņiem lielā peļņa, evenkiem brīnumi. Brīžiem ar labi — tukšā, bez 
nastas taigā atgriezties.

Pops tamēr čumus apstaigāja un pārraudzīja: kam krusts neatrada, 
to aizvilka uz āliņģi krustīt, grūdā aukstā ūdens. Evenki nu lūkoja at
pirkties: cits dod šim sabuli, cits lapsu. No labs dāvanas pops kustin 
kusa kā sniegs pavasara saulē. Ūdenī vairs nevilka, krustīja turpat 
čumā. Man viņš teica: «N o  šī brīdis tu esi Semjons.» Māte nebija ar 
mieru: «Kas tu man par Semjons? Tu esi Ulukitkans!»

Tā visas mūsu kažokādas paputēja par brandvīns, spogulītis un 
stikla krellītes. Nomaksājām jasaku1, iedevām maķenīt dievam, ar> 
viņš bija uz sabuļi kārs, un, kad lapegles sāka zaļot2, atgriezāmies taigā. 
Atgriezāmies tukšā, tikai rūgtuma pilni. Kur tā vaina bija? Tirgonis, 
liekas, skaitīja pareizi, vāverādas par velti neņēma, un tomēr — mūsu

1 Jasaks —  nodoklis, kas nomaksājams ar zvērādām.
2 Lapegles sāk zaļot jūnijā.
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lursuki bija tukši. Māte gauži rāja tēvu, kā
dēļ nav iemainījis ne milti, ne katls vai kādu 
drānas gabals. Tēvs atbildēja: «Nekas, krievu 
dievs nule solot brangas medības, cits gads 
atbrauksim, tad nopirksim.» Bet tā vis neno
tika. Bez krama, šķiltavu gar mēle trīdams, 
uguns neuzšķilsi. Dievs bija piemānījis, taiga 
ir stiprāka par viņu . . .

Vecā vīra balss dobji, sērīgi aprāvās,
Iestājās klusums. Kāds iesprauda taisnāk 
sveci, Vasilijs Nikolajevičs piesvieda krāsniņā malku. Pār tuvējo mežu 
pacēlās mēness un apgaismoja telti.

Stāstītājs iedzēra malku aukstas tējas, sakārtoja zem sevis kažociņu 
un turpināja savu stāstu vēl domīgāk un gausāk. Tanī gadā taigā izpla
tījusies briesmīga sērga. Pie čumiem gulējuši briežu līķi, nobeigušies 
arī zvēri un putni. Izmiruši plaši mežu apgabali. Lai glābtos no bojā 
ejas, evenki bēguši uz attāliem apvidiem. Ceļā nobeigušies atlikušie 
brieži, miruši cilvēki, treknu kraukļu bari sekojuši bēgļiem.

Ulukitkana vecāki ar visu ģimeni devušies pāri Stanovojam. No 
veciem ļaudīm viņi bija dzirdējuši, ka viņpus kalnu grēdas tek Eni- 
kanas1 upe, kuras ūdeņos zivju un piekrastes mežos zvēru papilnam. 
Bija jātiek pāri lielajiem kalniem. Bet kur 
īsti? Visas pārejas bija aizgruvušas, aizspros
totas iežu drupām un biezi aizaugušas ar 
zvilnāju. Gājuši uz labu laimi un pārtikuši no 
zāles un augu saknēm.

Tad noticis visjaunākais. Saslimis tēvs un 
palicis Mulamas upes krastā, kur bija nobei
dzies ari pēdējais briedis. Gimene devusies 
tālāk, nenogaidījusi, kāds gals būs slimībai.
Tēvam atstājuši nelielu gabalu samula2, pusi 
kritušā brieža pavadas, kas bija darināta no 
jēlmītas ādas, un trim dienām malku, ko pie-

' Enikana —  māte; evenki tā sauca toreiz Zejas upi. 
* Samuls —  sakaltētas asinis.
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mest ugunskuram. Pie tēva palicis vecs suns. N e
viens tā ari nav uzzinājis, kas ar viņiem noticis. 
Jau otrajā dienā tai vietā, kur bija atstājuši slimo, 
vairs nav kūpējuši ugunskura dūmi. A ri suns nav 
atskrējis pie saviem saimniekiem. Bet Ulukitkans 
ar māti un māsu pēc ilgas meklēšanas tomēr uzgā
juši kalna pāreju.

— Tik to vienīgo reizi esmu gājis pāri Stano- 
vojam, un tas gauži sen, — Ulukitkans turpināja 
stāstīt, pūlēdamies visu atcerēties. —  Kad tikām 
kalna korē, aļņi metās liesi.1 Tur mēs atradām 
daudz sīpoli un krietni paēdām. To vien es atceros, 
bet, kurā vietā bija pāreja, esmu galīgi aizmirst. To
reiz nedomāju, ka palikšu dzīvs, jo  nāve, lūk, kā 
bija mani sagrābusi. — Viņš izpleta rokas kā vanags 
spārnus un kaulainiem pirkstiem sakampa kalsnos 
sānus. — Tik cieši! Nāve jau gribēja mani pieva
rēt, bet es nepadevos, gāju uz priekšu. Mēs no
kāpām līdz Enikanai, ieraudzījām kabargu pēdas 
un apmetamies tur d z īvo t. . .

Vecais vīrs sāka manāmi pagurt. Viņa balss 
aprāvās arvien biežāk, un tad viņš iegrima dziļās 
pārdomās. Bet atguvies Ulukitkans atkal turpināja 
savu stāstu.

Nelaime, ko evenku ģimene bija pārnesusi pāri 
kalniem, vēl ilgi neatstāja to. Nebija briežu, nebija 
apģērba, zvejas un medību riku, nebija pat siksnas 
gabala, no kā pagatavot stiegru šaujamam lokam. 
Tā bija smaga cīņa par dzīvību, par gaļas kumosu 
un zvērādām. Ulukitkana ģimene izlika mežā cilpas 
kabargām un lamatas zaķiem. Upē zvejoja zivis. 
Taču Ulukitkans vēl bija par jaunu, lai uzveiktu 
trūkumu. Viņš padevās un ar visu ģimeni aizgāja 
kalpot kulakam Safronovam. Safronova briežu

1 Aļņi noliesē septembra otrajā pusē.
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ganības pletās gar visu Majas upes augšteci un 
tās pietekām Caidahu, Kukuru un Kunmanje.

—  Reiz Lielās Čaidahas krastā, —  vecais 
vīrs pēc brīža turpināja, —  es atrast pēdas, ilgi 
skatīties un domāt: «Kāds ļaudis te iet? Agrāk 
lādas pēdas neredzēt.» Māte man teica: «Te bija 
krievs, viņam valkā tādas lielas oločas', smagas 
kā ziemas tarba.» Nākošā dienā krievs atnāca 
pie mums kopā ar pavadoni. «Ko tu tā skaties 
manī?» viņš jautāja. «Mans nekad nav krievs 
redzējis.» —  «Vai es tev patiku?» —  «N ē ,» es 
atbildēju. «Tavs seja pavisam citāda, šaurs kā 
lapsai, deguns smails, ziemā stipri salst, bet acis 
apaļas kā ūpim. Man domāt, tu dienā slikti redzi.
Tavs ļaudis nav skaists.»

Krievs smējās. Viņš bija labs cilvēks. Viņa telts ilgi stāvēt līdzās 
mūsējam čuma. Es viņu vedu uz zaļo klinti aiz Čaidahas. Tur viņš ska
tījās visādi akmeņi, tad teikt, ka esot atradis pirītu. Krievs man arī 
stāstīja, ka tālu Zejas upes lejasgalā esot liela nometne, kur cilvēki 
zeltu rok. Sauca mani līdz. Bet kā lai es ietu bez briežiem? Nabagam 
ari līdzena taka sliktāka par purvs.

Mēs ganījām brieži trīs gadi. Ganāmpulks pieauga, darbs bija daudz. 
Tad nomira māte. Toreiz sacīja, ka tikai miesa satrūd, bet dvēsele aiz- 
klejo cita pasaule un tur gaida. Kad miesa vairs nebūs, dvēsele atgriezī
sies un apmetīsies jaunpiedzimušajā. Tanīs laikos 
mēdza mironi izdobtā silē pacelt augstu kokā.
Cilvēkiem neklājās dzīvot šādās vietās, nedrīkst 
traucēt mirušais. Mēs ar māsu savācām brieži un 
atnācām pie saimnieka Safronova. «Es vairāk 
strādāt nevaru. Esam palikuši tikai d iv i . . .  Ga
nāmpulks liels, spēka pietrūkst, dod aprēķins,» 
es teicu. «A k  aprēķins? Saskaitīt brieži, tad 
redzēt, kurš kuram parādā.» Skaitījām arī. Viņš 
nu man saka: «Tev  par ganīšana pienākas tris-

1 Oločas — ainādas apavi vasarai.
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desmit brieži. Vai pareizi?» —  «Pareizi». —  «Tu pazaudēt piecdesmit 
manējos, tātad atdot divdesmit vai atstrādāt.» —  «Kā tā? Ganāmpulks 
pieaudzis divtik liels, ko tu mani krāp?» —  «M ēs,» Safronovs man at
bild, «par jaunajiem brieži netikām līguši.»

Ilgi mēs tā strīdējāmies bez jēgas. Vilks gaudo aiz bads, kulaks — 
aiz mantkārība. «Tu no citu brieži brangs nobarojies, tad rij manējos 
ar,» es viņam atteicu, iedevu parādzīme par divdesmit brieži un aiz
g ā ju ...

—  Kādu parādzīmi tu varēji dot, ja neproti raksiīt? — Miščenko 
viņu pārtrauca.

—  Evenkiem bija savas parādzīme, no koka. Redz, tā mēs tās rak
stījām. —  Izvilcis nazi, Ulukitkans sāka lēst četrstūrainu klucīti.

Par šādu parādzīmi —  kvīti evenkiem noderēja no stipra, taisn- 
šķiedraina koka četrstūraini aptēsts klucītis, kura garums samērīgi ar 
parāda lielumu mēdz būt desmit līdz divdesmit centimetru. Klucīša 
vienā plaknē ar robiņiem atzīmēja aizdoto briežu skaitu. Pretējā plaknē, 
zem robiņiem, vienā galā iegrieza brieža attēlu, otrā paša parādnieka 
zīmi: krustiņu, zariņu, ragu vai zvēra pēdas. Pēc tam kociņu pāršķēla 
tā, lai robiņi, brieža attēls un parādnieka zīme sadalītos uz pusēm. 
Vienu pusi paturēja aizdevējs, otru parādnieks. Kad parādu maksāja, 
abas klucīša puses salika kopā un nolīdzināja tik daudz robiņu, cik 
briežu atdots vai ari par cik briežiem samaksāts.

Sāda koka parādzīme liekas vientiesīga, taču vēlreiz apliecina 
taigas klejotāju tautu godīgumu.

Ulukitkans aizgāja no Safronova, saņēmis klucīša pusi ar divdesmit 
robiņiem. Abi ar māsu viņi ilgi maldījušies svešos, nepazīstamos kalnos. 
Vējš rādījis ceļu, un rasa skalojusi pēdas. Tikai pie Džegormas upes 
viņi beidzot sastapuši pirmo klejotāju evenku ģimeni. Te viņiem ierā
dījuši vietu čumā, likuši kopējā katlā viņu tiesu gaļas, iedevuši ādu, ar 
ko salāpīt oločas, —  tas bijis viss, ko evenks tajos laikos varējis vēlēties. 
Māsa ieprecējusies šajā ģimenē un tur palikusi. Ulukitkans nolēmis 
atgriezties pār kalniem dzimtajā pusē, Algamas krastā, kur bija aiz
ritējusi viņa bērnība un kur, viņam šķitis, ka daba devīgāka nekā pie 
Zejas upes.

—  Bet arī tur man laime nebija, —  Ulukitkans beidza savu stāstu.
Teltī iestājās klusums. Krāsniņā vāji sprēgāja malka, un mežā re
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tumis ieūjinājās ūpis. Mazs un salīcis vecais vīrs vēl arvien sēdēja 
turošajā kaktā, domādams savas domas. Acīm redzot viņš nespēja aiz
mirst tālajā pagātnē pārciestās pārestības, pazemojumus un likstas.

— Man domāt, nu pieliek runāt, naktis būs vēl gana, —  sacīja Ulu 
kilkans, celdams pie lūpām krūzi ar atdzisušo tēju.

5. « Ū, NEŠĶĪSTAIS, 
ĒD V A IR Ā K  NEGRIB?»

ādomā, ka mūsu pavadoņu bažas pārplūduma 
dēļ ir bez pamata. Ledus uz upes, pa kuru 
mēs braucam, ir viegli apputināts ar sausu 
sniegu, nartas slīd viegli, labāku ceļu nevar 
vēlēties. Iestājies turklāt mums īsti labvēlīgs, 
silts un saulains laiks.

Trešās dienas beigās mēs sasniedzām Ku- 
puri upes kreisā krasta pietekas Lučas grīvu. 

Ceļā neko citu neredzējām kā tikai piekrastes augstienes, un tādēļ mums 
nebija priekšstata par apvidu, kuru pašreiz šķērsojām.

Turpināt ceļu uz labu laimi negribējās, un tādēļ vakarā, tikko no
metnes iekārtošanas darbi bija paveikti, es uzkāpu tuvējā sopkā, lai 
aplūkotu apkārtni. Līdz tumsai atlika vēl apmēram pusotras stundas.

Uz dienvidiem no manis aiz Kupuri un Lučas upēm pletās kalnains 
apvidus ar pialām ieplakām un nolaidenām, vienveidīgām sopkām, kas 
mijās ar zemām sedlienām. Nogāzes klāja rets lapegļu mežs, un tikai 
tālumā —  ap divdesmit kilometru no mūsu nometnes pie Arginkas ūdens 
šķirtnes grīvas bija redzams skujkoku, domājams, priežu sils. Ziemeļ
rietumos rietošās saules pēdējo staru mirdzumā apvārsni aizblīvēja 
augstu kalnu virsotnes. Tur acīm redzot pacēlās Okononkas gāle, ar 
kuru nobeidzas viena no dižajām Stanovoja kalnu grēdas atradzēm.

Šeit ir tik labi! Kāds plašums paveras, un cik viegli elpot! Apdziest 
bālganā vakarblāzma. Debesīs kā sapņu kuģis lēnām aizpeld vientuļš 
mākonītis . . .
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Netīk iet no šejienes projām!
Te pēkšņi no zilganās gravas atskan gari stiepta skaņa — kā flau

tas pūtiens. Es ieklausos un negaidot uztveru gluži līdzīgu pretējā pusē. 
i'aču tā nav novēlojusies atbalss vai ūpja brēciens, kas vēstī nakts 
iestāšanos. Tās ir gaudulīgas, bezcerīgu skumju pilnas skaņas. Tā arī, 
neradis izskaidrojuma, es atgriežos nometnē.

Marta naktis ir garas. Vakaros mēs parasti sanācām mūsu teltī un 
tur ilgi dzērām tēju. Atlika laika gan pārrunām, gan atpūtai. Tikko biju 
novilcis virsdrēbes un apsēdies, kad atskanēja nartām piesieto suņu 
smilksti. Kučums aprauti iekvekstējās. Pavadoņi kļuva nemierīgi.

—  Tur svešs tuvu staigā, —  Ulukitkans sacīja, steigšus uzvilkdams 
kažociņu.

Mēs iznācām no telts. Suņi pameta iesildītās vietas. Tzslējušies visā 
augumā, tie skatījās tumsā un saspringti kustināja ausis.

—  Jāatsien, — es sacīju.
Ulukitkans saķēra manu roku.
—  Nevar laist, pagaidi. Jāuzzin, kas staigā . . .
Te pēkšņi tumsā atskanēja atbaidošas vilka gaudas. Tās izplūda pilnā 

bezspēcīga izmisuma toņkārtā un atkal izzuda saltajā klusumā ar augstu, 
žēlabainu skaņu. Atbalss lejā atkārtoja šo bada dziesmu. Tā vēl nebija 
izskanējusi, kad mēs izdzirdām dunoņu. Tā pieņēmās un kā viesuļvētra 
drāzās no meža tieši uz mums. Lūk, aizauļoja viens briedis, otrs, tre
šais . . .  Mums garām joņoja baiļu apmāts briežu bars.

Vasilijs Nikolajevičs un Genadijs metās pretī, mēģinādami briežus 
apturēt; aiz vigiem  klupdams, dūri pacēlis, skrēja Nikolajs Fjodorovičs. 
Taču troksnis ātri attālinājās un drīz vien izgaisa tālu aiz meža.

—  Ekur posts, —  Ulukitkans neapmierināti šūpoja galvu. — Kādā 
nelāgā vietā uz naktsguļu apmetāmies . . .

Te nu es atcerējos dīvaino skaņu.
— Es, sopkā uzkāpis, laikam dzirdēju vilkus gaudojam, bet. lāgā 

nesapratu. . .
—  Kālab neteici? Allaž tā vajag: ja ko nesaproti, pajautā. Mēs būtu 

brieži sargājuši, —  vecais man pārmeta, vē l arvien raudzīdamies tumsā.
Sāku kurināt ugunskuru. Boika un Kučums joprojām vedināja mūs 

turp, no kurienes bija atskanējušas gaudas. T ie  smilkstēja un atska
tījās uz mums, it kā gribēdami sacīt: vai tad jūs nedzirdat, kas tur notiek?
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—  Atlaidīsim suņus, —  es atkārtoju.
— Nevar, — Ulukitkans bažīgi noliedza. — Viņi dzīsies baram pakaļ, 

bet izbaidīts briedis suni no vilka neatšķirt, tālu aizbēgt.
A iz egļu galotnēm pavīdēja mēness, un tūlīt nakts kļuva rrfanāmi 

gaišāka. Boika un Kučums, acīm redzot klusuma nomierināti, apgūlās.
Mūsējie atgriezās bez briežiem.
—  Ko tagad iesāksim? — es jautāju Ulukitkanam.
—  Maķenīt gulēt, pēc tam iesim meklēt bars. Briedis aši skrien, 

aizbēgt tālu, bet pēdas paliek.
Kamēr bijām prom, teltī bija apdzisusi krāsniņa. Miščenko piemeta 

skaidas, sausokni, un uguns atkal iedegas.
Mēs ilgi negulējām. Ulukitkans un Ļihanovs šķita stipri nobažījušies. 

Ir jau arī par ko —  bija aizbēdzis viss briežu bars! Vai izdosies tos 
savākt? Cik briežu būs saplosījuši vilki? . . .  Varbūt tie vēl arvien vajā 
baru? Tad mūs gaida liela nelaime.

—  Ū, nešķīstais, gauži viltīgs plēsoņa! Viņi tomēr pa mūsu pēdām 
gājuši. —  Un Ulukitkans mums ilgi stāstīja par vilkiem, kas ne reizi vien 
taigas iedzīvotājiem nodarījuši daudz posta.

Ziemu vilkam klājas slikti, neveicas sirošana, moka izsalkums. Pelēkā 
klaidoņa mūžā nav prieka —  kā jau vilka dzīvē! Pat bērnībā tam nav 
vieglu dienu. Vilku māte bērnus ar glāstiem nelutina. Tiklīdz vilcēniem 
paveras acis, vilku māte sāk tiem ieaudzināt plēsoņas dabu. Ļauni klājas 
vilcēnam, kas kautiņā aiz sāpēm iesmilkstas vai ātrāk pagurst. Māte 
pret to ir nesaudzīga. Liekas, tā saprot, ka tikai izturīgs zvērs, cietsirdīgi 
piepildīdams savas dziņas, spēj cīnīties par savu eksistenci. Varbūt tādēļ 
jau kopš mazotnes vilka īstā daba parādās neapvaldītā niknumā un 
cildenākas jūtas tam nemostas pat pret paša cilts brāļiem. Ievainotu vai 
slimu vilku savējie tūdaļ nobeidz un aprij.

Atnāk ziema, virpuļo sniegputeņi, iestājas bada laiki. Ziemā vilks 
viens pats vairs barību nespēj iegūt. Vienatnē tam grūti dzīt pat zaķi, 
kur nu vēl alni nomedīt. Zvēri baros siro pa taigu, viesdami bailes ik 
dzīvā radibā.

Vilka dabai vienlīdz piemīt rijība un piesardzība. Vai redzat, cik 
uzmanīgi gar mežmalu lien vilki. Pats vecais barvedis tos ved pret 
vēju, jo  tā jau pa gabalu var saost medījumu un laikus pamanīt bries
mas. Visi rindā kārtīgi iet cits aiz cita, un grūti noteikt, cik vilku te
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īsti gājis — trīs vai piecpadsmit: tik rūpīgi katrs so]o iepriekšējā pēdās. 
Gaita visiem nedzirdama, acis alkatīgi šaudās apkārt, kavēdamās pie 
aizdomīgiem priekšmetiem, bet ausis, uztverot vismazāko troksnīti, pa- 
slejas uz priekšu, izvēršas un sastingst. Balstīdams uz atsperīgām kājām 
īso ķermeni, zvērs apstādamies vienmēr gatavs pašauties sāņus, tiklīdz 
draud briesmas vai jādzenas pakal upurim.

Pārnadžus vilki trenkā kopīgi, bez steigas. Pabaida un riksī tek pa 
pēdām. Atkal pabaida. Tā augu diennakti, pat divas, zvēri nejauj upurim 
atpūsties un paganīties. Jo vairāk dzīvnieks pakļaujas bailēm, jo  ātrāk 
tas izšķiež savus spēkus un veltīgi mēģina glābties bēgot.

Es zinu kādu gadījumu, kad vilku bars saplosīja lielu aļņu bulli.

Tas bija martā. Taigā vēl zemi klāja sniegs. Deviņi vilki skrēja lielā 
puslokā un trenca platradzi uz upi. Zvēri labi zināja, ka uz upes gludā 
ledus pārnadžu dzīvnieks nespēj aizstāvēties. To saprata arī pats alnis, 
neatlaidīgi pūlēdamies izrauties un sasniegt atradzes. Taču ķermenis 
jau kļuva smagāks, lēcieni īsāki, un kājas arvien biežāk metās aiz kri
tušu koku stumbriem. Šķēršļi, pār kuriem dzīvnieks pirms stundas viegli 
tika pāri ar vienu lēcienu, tagad likās nepārvarami. Aļņa pēdu sliede 
sāka līkumot starp kritalām, kas liecināja, ka dzīvniekam zūd pēdējie 
spēki. Daži vilki jau bija aizskrējuši garām, alnis pēkšņi stājās skriet, 
ar visām četrām dziļi atspēries sniegā.

Noslēgts, piesardzīgs un bailīgs vilks izšķirošā cīņas brīdī ļauj vaļu 
nevaidamam trakumam, kļūst nikns un pārdrošs.

Alnim vēl bija saglabājušās niecīgas spēka paliekas, lai pretotos. 
A r  milzu lēcienu viņš parāvās uz kalna atradzēm, bet tai pašā mirklī 
viņa krūtīm pieķērās smags vilka ķermenis, izšļācās asins strūkla. Spē
riens ar priekškāju, un beigtais plēsoņa kā blāķis pārvēlās pār kritušo 
stumbru. Tikmēr otrs zvērs jau uzmeties uz aļņa krustiem, bet trešais 
iecirtis ilkņus viņa vēderā. Alnis gan pakrita, tomēr rāvienā atkal uzlēca 
un nopurināja no sevis vienu vilku. Spēriens ar pakaļkāju —  un otrs 
vilks iekrita biezokni ar pārsistu mugurkaulu.

Nojauzdams, ka ciņa tuvojas noslēgumam, vilku bars kļuva arvien 
niknāks. Uz sniega sarecējušās asinis to vēl vairāk satracināja.

Meža milža spēki bija galā, viņa acis aizmiglojās. Tuvumā nebija 
neviena resnāka koka vai izgāztas saknes, lai piespiestu neaizsargāto
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pakaļpusi, pret kuru vērsās visvairāk uzbrukumu, un alnis, pats tā ne
apjēgdams, sāka atkāpties uz upi.

Taču, tikko dzīvnieka pakaļkājas pieskārās slidenajam ledum, alnis 
kā dzelts metās uz priekšu vilkiem virsū. Nāves loks tomēr noslēdzās. 
Sākās pēdējā cīņa. Izrakņātā zeme, aplauztie koki un izspārdītie oļi 
liecināja, cik briesmīgu ciņu bija izcīnījis alnis, iekams tas atkāpās uz 
nodevīgā ledus . . .

Vilki spēj ilgāku laiku neatlaidīgi sekot klejojošam briežu ganām
pulkam. Tie nekad neaizmirst piesardzību. Gaidot izdevīgu mirkli uz
brukumam, vilki ar apbrīnojamu vienaldzību pacieš badu. Tiklīdz^ gans, 
nesagaidījis rītausmu, iesnaužas, vilki piezogas tuvu klāt pie guļošiem 
briežiem. Ganāmpulks uztrūkstas, bet ir jau par vēlu. Brieži krīt, ap- 
šļākdami sniegu asinīm, un tad plēsoņu rijībai nav robežu.

Gadās arī, ka, nokodis desmitiem briežu, vilku bars aiziet, neaizticis 
nevienu līķi, it kā to visu būtu darījis aiz slepenas atriebības pret cil
vēku . . .

Agri no rīta no pavadoņu telts uz taigu aizvijās slēpju sliede. Tā 
apmeta pusloku ap briežu vakarējo ganību vietu gravā, kilometrus divus 
stiepās pa Kupuri upi lejpus nometnes un atgriezās pie telts. Mēs jau 
bijām piecēlušies un varējām uzsākt meklēšanu.

—  Nolādēti vilki, divi brieži nobeidza! —  Ulukitkans draudīgi ru
nāja, nomezdams slēpes un slaucīdams ar dūraini no sejas sviedrus.
—  Man domāt, šie jau sen zogas pa mūsu pēdas; vajag labi baidīt, citādi 
prom nemuks, vēl briedi nokodīs.

Vecais mudināja visus un arī pats steidzās. Abi kopā gājām pie beig
tajiem briežiem, kamēr pārējie devās pa aizbēgušā bara pēdām.

Mēs virzījāmies pa ieplaku uzaugšu.
Abi brieži gulēja viens otram blakus netālu no izskalotas bedres. 

Koduma brūces klāja sarecējuši asins putu burbuļi. Nogalinātos briežus 
vilki nebija aiztikuši, acīm redzot kaut kas bija iztraucējis mielastu.

—  Kā būtu, ja mēs šeit naktī ierīkotu slēpni? — es jautāju.
—  Vilki izsalkuši, man domāt, tālu nav aizklīduši. Varbūt atgrie

zīsies, jāsargā, —  vecais bija ar mieru.
Baru izdevās savākt tikai pret vakaru. Galu galā mums tomēr bija 

veicies. Šķiet, neviens dzīvnieks tā nebaidās vilku kā briedis. Bailēs tas 
galīgi zaudē pretošanās spējas un meklē glābiņu vienīgi bēgot.
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Piecpadsmit grādu salā ir grūti visu nakti nosēdēt zem klajas debess, 
turklāt vēl nekustīgi. Iekams devās uz paslēptuvi, vecais rūpīgi aptina 
ap kājām silto haiktu1, uzvilka kažokādas zeķes, untas un mīkstus, no 
kabargas ādiņām šūtus ceļgalu sildītājus. Kājas tijc rūpīgi nodrošinājis, 
krūtis viņš atstāja vaļā, pat kreklu neielika biksēs.

—  Kā tad tu tā iesi? Nosalsi taču! —  es iesaucos.
Ulukitkans uzlūkoja mani izbrīnās pilnām acīm:
—  Salā tikai kājas vajag silti ietīt, jo  krūtis silda sirds..
Viņš sasēja kažociņa saites uz vēdera, iebāza azotē dūraiņus, sēr

kociņus, pīpi, tāsis, un mēs izgājām no telts.
Paslēptuvei mums labi noderēja bedre. Mūs aizsedza nosarmojušie 

krūmi, un pa zaru starpu bija skaidri saredzami abi beigtie brieži un 
platās gravas malas.

—  Vai tu sargāsi tagad, vakarā, vai uz rīta pusi? —  es jautāju ve 
cajam, zinādams, ka vienam visu nakti nosēdēt būs par grūtu.

— Nē, mans slikti redz, naktī šaut nevaru.
—  Kādēļ tad nāci?
— Tev nebūs garš laiks.
Ulukitkans apsēdās uz kažokādas, pievilka kājas un, iespiedis degunu

1 Haikta —  sausserža šķiedras.
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dūrainī, iesnaudas. Es dežureju, neatraudams skatienu no spraugas zaru 
starpā.

Laiks rit gausi. Dziest noriets. Tumsā gaist lapegļu ērkulainās galot
nes un tālo kalnu palsie vaļņi. Aukstā nakts tik klusa, ka man džinkst 
ausīs. Domas jūk un izplūst. . . Vilki 
nenāk. Vai vispār tie nāks?

Gribas izstaipīt notirpušās kājas, 
bet nedrīkst: zvērs jau iztālēm jauš 
troksni.

—  U —  hu —  hu! —  augšā kāds 
dobji iebrēcas.

Es sarāvos. Laiski irdamās ar spār
niem, pār gravu aizlaidās pūce. Tai 
nopakaļ iešalkojās vēsmiņa.

Uzmostas vecais un, atmetis gal
vu, ilgi skatās zvaigžņotajās debesīs.
Tad nedzirdami novelk dūraiņus, pie
liek abus īkšķus pie lūpām . .. Nakts 
klusumu pēkšņi pāršķēla gari stiepta 
gaudošana. Tai skumji piebalsoja



taiga, un kaut kur tālu aizā īgni nomurmināja klintis. Ulukitkans vēl
reiz atkārtoja vilka dziesmu un pēc tam vērīgi ieklausījās klusumā.

Esmu pārsteigts, cik prasmīgi Ulukitkans atdarina izsalkuša vilka 
gaudas.

Paiet daži mokošu gaidu mirkļi. Un tad nejauša vēja plūsma atnes no 
tālienes stieptu atbildes kaucienu.

—  Raugies nu cieši, tagad būs drīz klāt, —  vecais man čukst, —  šie 
domā, svešs vilks atnācis medījumu aprīt: dzi, kā izloka, gauži sirdīgs!

Mana dzirdē nav tik ievingrināta, lai noteiktu vilka jutoņu pēc 
gaudām, taču Ulukitkanam acīm redzot ir izsmalcināta uztvere, un 
šeit, taigā, viņam noslēpumu nav.

Mēs gaidām ilgi. Nokavējies mēness pārlej apkārtnei aukstu gaismu. 
Miegs uzveļas tik smags kā svins, galva noslīgst. . .

Nakts klusumu atkal pāršķēla vilka kauciens un izplūda saltajā tālē. 
Aukstas tirpas pārskrēja pār miesu. Nepagriezdamies pablenzu uz pau
gura nogāzi, no kurienes atskanēja šī pretīgā skaņa. Tur nekas nav 
redzams.

Atkal mokošas gaidas. Beidzot gravas labajā pusē parādījās kāds 
punkts, taču pazuda, iekams to varēja pagūt aplūkot.

Līdzīgs punkts parādījās un izzuda ari pa kreisi kailajā paugura 
nogāzē. Acīm redzot zvēri izlūkoja apkārtni. Pie krituša dzīvnieka tie 
ir ļoti piesardzīgi, pat bads tos nevar piespiest pasteigties.

Bet tad mēs izdzirdām piesardzīgu čaboņu. No lapegles ēnas iznāca 
vilks.

Mēness gaismā zvērs ilgi stāvēja viens pats, sāniski pagriezies pret 
mani. Galvu tas bija pavērsis pret aizas dziļumu, kur atradās mūsu 
nometne. Pēc tam vilks lēni pagriezās uz pretējo pusi un, pat nepaska
tījies uz beigtajiem briežiem, vērās kaut kur man pāri. Pēdējo reizi pa
metis skatienu tālē, tas pēkšņi pastiepās un, nedaudz izslējis purnu, 
iegaudojās ļauni un grūtsirdīgi.

Vai tā būtu trauksme? . . . Nē, šķiet, viņš aicina uz dzīrēm visu baru.
Pagāja vēl mirklis, tad no lapeglāja cits aiz cita kā ēnas izslīdēja 

pieci vilki. Tie sakārtojās rindā, brizdami priekšējā vilka iemīlajā.s 
pēdās un, galvas grozīdami, vēroja gravu.

Mūs nekas nenodod.
Pārliecinājušies, ka briesmas tiem nedraud, vilki sāk virzīties uz
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priekšu, nedzirdami kāpdami no pēdas pēdā. Lāgiem tie apstājas un, 
galvas pagriezdami te uz vienu, te otru pusi, ošņā gaisu, ausās. Tie 
neuzticas nekam: ne naktij, ne krūmiem un pat ne briežu līķiem. Arvien 
biežāk vilki paveras lejup uz nometnes pasi. Daži nedzirdami soļi, un 
atkal apstājas. Cik sātaniski piesardzīgi!

Taču bada mokas nav ilgāk izturamas, tās beidzot uzveic zvērus.
Es redzu, kā barvedis ar dažiem lēcieniem pieklūp pie līķa, bet 

pēkšņi, pagriezis platpieraino galvu pret mani, tramīgi sastingst.
Tātad pamanījis! Ir laiks . . .
Izšaujas liesmiņa. Spalgi nogrand šāviens un joņiem atbalsojas 

gravā.
Vilks augstu palecas un bezspēcīgā niknumā ar asiņaino rīkli kampj 

sniegu. Pārējie metas lapeglājā. Es raidu nopakaļ vēl divas patronas.
—  Labi, gauži labi šauj! —  sauc vecais un rāpjas no bedres ārā.

—  U, nešķīstais, vairāk ēd negrib?
Šāviens bija satraucis nometnes iemītniekus, tur uzliesmoja uguns

kurs. Mēs atstiepām vilku pie teltīm. Par visiem vairāk bija pārsteigti 
suņi. Tie pirmo reizi redzēja nogalinātu vilku un, apvaldīti izrādīdami 
pretīgumu, rauca purnus.

6. SARGIES NO PĀRPLŪDUMA !

gri no rīta mēs atstājām neviesmīlīgo 
apmetnes vietu. Nobradātajā sniegā pa
lika beigto briežu nartas un nodīrātais 
vilks.

Tagad mēs virzīsimies uz ziemeļiem 
pa Kupuri upes aizu.

Bija iestājušās siltas un saulainas 
dienas. Mēs braucām ātri. Jautri sasau
cās pirmā pajūga zvārguļi.

A iza arvien vairāk sašaurinājās. Augstie kalni arvien ciešāk iežņau- 
dza aizu, straumēm gāzdami gravās akmeņus un aizsprostodami ar tiem 
upi. Mēs virzījāmies gar stāvo kalnu mūri kā labirintā. Lai gan saule
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jau bija augstu, aizā vēl valdīja krēsla, ko tikai vietumis kliedēja no 
augšas izlauzies spožs gaismas stars. No mūžam aukstajām un drūmajām 
iežu drupām vēdīja sasmacis drēgnums. Sai akmens spraugā bija visai 
nemīlīgi. Labi vēl, ka ceļā mums reizēm pagadījās arī mežs, un tad 
drūmā ainava kļuva tīkamāka.

—  Mo-od! . . . Mo-od! — bieži skanēja Ulukitkana uzmundrinošais 
sauciens.

Brieži, nagiem klakstot, viegli skrēja pa sniega apputināto ledu.
Otrā dienā, kad saule bija gandrīz pusdienā, aiz viena no neskaitā

majiem līkumiem parādījās ledus, kas izveidoja aizā pauguru, un bija 
tik tumšs kā vakara debesis. Ulukitkana brieži mēģināja uzkāpt paugurā, 
taču stāvajā nogāzē nenoturējās un slīdēja lejup. T ie pinās aizjūgā, 
krita, lēca augšā un triecās ar galvām pret ledu. Ari Ulukitkans noripoja 
tiem līdzi zemē. Viņš nespēja noturēties uz slidenā ledus, tipināja uz 
vietas un nevarīgi mētāja rokas.

Mēs skrējām palīgā.

Tumšais ledus ir ari vēl tālāk aiz pagrieziena. Tas ir gandrīz caur
spīdīgs un tik gluds, it kā tā virsmu būtu spodrinājis pulētājs. Tas ir 
jau sasalis pārplūdums. Vietām ledum pauguraina, iesprāgusi virsma, 
vietām pagadās ari dziļas plaisas. Brieži te pāri netiek, bet apbraukt 
nekā nevar, —  pa labi iežu drupas, pa kreisi —  biezs eglājs, kas sedz 
kraujo nogāzi līdz pat upei.

Kamēr Miščenko dodas uz priekšu meklēt izeju, mēs kopīgiem spē
kiem uzstiepjam nartas uz ledus terases un vilkšus uzvelkam turpat ari 
briežus. Uz ledus tie ir pilnīgi nevarīgi.

—  Jāpasteidzas! Šurp plūst ūdens, var 
apslīcināt! —  iztālēm kliedz Miščenko.

—  Nelāgi, ja  ūdens. Ļoti nelāgi! —  Ulu
kitkans uztraucas. —  Kā nu eiam?



Mes visi esam samulsuši.

«Te  nu sakas tas, ko paredzējām un no kā baidījāmies,» es 
nodomāju.

Virzāmies uz eglienu un nolemjam izcirst tanī stigu. C irvji klaudz 
rakstā. Šaurā stiga aizlokās meža tumšajā biezoknī, mezdama līkumus 
ap kritušiem kokiem un akmeņiem. Metru biezais sniegs ir tik irdens 
kā smiltis. Ceļa izciršanai esam patērējuši gandrīz trīs stundas.

Atgriezušies pie briežiem, aši padzeram tēju, stingrāk piesienam 
nastas un uzsākam ceļu. Pirmais ar slēpēm uz priekšu dodas Ulukitkans, 
garā saitē vezdams labāko briežu pāri, kas velk tukšu nartu, aiz viņiem 
brauc pajūgs ar vieglu kravu, tam seko pārējie.

—  Uju — ju . . . uju — ju . . . —  nemitīgi sauc Ulukitkans.

Vissmagak ceļa iebraukšana gulstas uz pirmo briežu pāri. Līdz vēde
ram iegrimuši sniegā, tie virzās uz priekšu izrāvieniem, uzgrūžas viens 
olram un krīt.

Ik brīdi dzird cilvēkus kliedzam:
—  Stāt! . . . Stāt! . . .

Nokalnē apgāžas te viena, te otra narta, metas aiz kritušiem kokiem, 
celmiem. Bieži satrūkst siksnas. Ejam arvien lēnāk. Brieži elpo smagi 
Pakrituši bez skubinājuma tie vairs augšā neceļas.

Tuvojas vakars. Dienā viegli izmirkušais sniegs salā atkal sacietē. 
No klinšu spraugām dveš drēgnums. Uz kādu sānu aizu steidzīgi aizlido 
zīlīšu bariņi, acīm redzot uz naktsguļu.

Esam nonākuši izcirstās stigas galā. Pa ledu mūsu priekšā plūst 
putrai līdzīga kūstoša sniega masa. Ulukitkans, gurdeni atbalstījies uz 
spieķa, vērīgi aplūko aizu.

—  Stāv, cik grib, zlaugzna tikpat atpakaļ netecēs, —  viņš nolemj 
un sāk bikstīt briežus, kas rindā sagūluši sniegā.

Uzlūkojot dzīvniekus, sirds sažņaudzas, un grūti ticēt, ka tie vēl 
spēs turpināt ceļu. Noguruši ir arī cilvēki, taču kavēties nedrīkst. Tādēļ 
mēs atstājam eglāju.

«Kas gaidāms aiz nākošā līkuma? Kur izbeidzas pārplūdums? Vai 
šodien varēsim kaut kur pārnakšņot?» mani māc raizes. Mums jātiek uz 
priekšu pāri šķēršļiem, ar katru dienu to būs vairāk un vairāk. Lai tur
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vai kas, mums jāsasniedz Majas upes augštece un jāuzmeklē Ļebcdeva 
vienība, kas aizbraukusi turp jau pirms mēneša.

Zemu nokāruši galvas, brieži uzmanigi laipo pa auksto ūdeni. Čikst 
izmirkušās siksnas, ap nartu sliecēm šļakst slapjāUsniega masa. Nartas 
sašķiebjas, lāgiem pazūd bedrēs kā laiva viļņos. Ūdens apšļāc kravu, 
plāna ledus garoza pārklāj kastes un saiņus.

Ejam gausi un smagi. Mēness kavējas, un aizā ir tik tumšs, ka nav 
redzami ne kalni, ne krasti, it kā viss būtu izgaisis, palicis tikai satum
sušais pārplūdums.

Brieži arvien biežāk apstājas atvilkt elpu, taču pavadoņi enerģiskiem 
saucieniem skubina pagurušos dzīvniekus vilkt nartas tālāk. Manas 
untas ir slapjas, salst kājas, vējš pūš tieši pretī un svilina seju, nav 
vairs spēka ciest, bet ceļa galu arvien vēl neredzam.

Tad pēkšņi priekšā kļūst gaišāks. Šai vietā kalnu atradzes pašķiras 
un atklāj skatienam ar mežu aizaugušu ieleju. Šķidrais sniegs, kas tecēja 
110 sānu ieplakas, šeit izbeidzas.

Mēs izbraucam uz sausā ledus un priecājamies — šeit, liekas, varēs 
atpūsties un apsildīties. Pajūgi apstājas meža mala, upes gultnē.

Izjūgtie brieži nemeklē baribu, bet noguļas uz ledus. Ulukitkans, 
laipni uzsaukdams, pieceļ tos un aizdzen tumsā.

Mēs iededzam ugunskuru, nomīdām sniegu, uzslejam teltis. Gribas 
drīzāk padzert tēju, ielīst guļamā maisā un aizmigt. Cik salds mēdz būt 
miegs pēc tik smagas liziskas piepūles!

Vasilijs Nikolajevičs vēl ilgi noņemas gar saimniecību. Viņš ierīko 
guļvietu suņiem, saplēš skalus, lai no rīta varētu iekurt uguni, un sadala 
gaļu brokastīm.

Pavadoņu teltī dzirdamas neskaidras skaņas. Bet drīz viss apklust. 
Cieši dus taiga. Miegaini mirkšķina zvaigznes.

Mani pamodina Boikas gaudošana. Tai pašā brīdi atskan arī Vasilija 
Nikolajeviča balss:

—  Celieties, ūdens! . . .

Pielēcām kājās, Genadijs aizdedz sveci. Redzam, ka sniegs teltī 
kļuvis tumšs, zem krāsniņas urdz strautiņš. Aši apģērbjamies, savīk
stām gultas drēbes, savācam visas mantas. Vasilijs Nikolajevičs jau cērt 
kokus.
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—  Nartas pagalam! —  kliedz Ulukitkans, un dzirdams, kā viņš brien 
pa šļakstošo sniegu un nezin ko rāj savā valodā.

A iz kalniem svīst gaisma. Biezā, slapjā sniega masa, izlauzusies no 
Kupuri aizas, kā draudīga lavīna veļas pāri apmetnei, aizsprostodama 
ar labo malu sānu aizu un nogriezdama mums ceļu uz piekrastes aug
stienēm. Brieži palikuši kaut kur viņā krastā. Piesieti pie krūmiem, 
suņi smilkst pēc palīdzības. Genadijs tur rokās rācijas baterijas un ne
zina, kur tās likt, —  visur ūdens.

Abi ar Ļihanovu metamies palīgā Vasilijam Nikolajevičam. Steigšus 
jāglābj krava, citādi aizsprosts, kas izveidojies ap mums, izlauzīsies 
un aiznesīs to ar visām nartām. Tikmēr ūdens pacēlies jau tik augstu, 
ka smeļas aiz zābaku stulmiem. Kājas aukstumā stingst. Ierīkojam plat
formu uz četriem celmiem un kopīgi pārnesam uz tās teltis, gultas drēbes 
un suņus.

. . . Sākas diena. Platforma mums visiem devusi patvērumu. Uz v ir
ves, kas izstiepta virs mums, izžautas slapjās gultas drēbes, auti un 
apģērbi. Saiņi samesti kaudzē. Vasilijs Nikolajevičs -lāgiem apmaisa 
katlā viru, mezdams ūdenī nosmeltās putas. Genadijs žāvē savu apģērbu. 
Viņš sēž siltā veļā un izstieptajās rokās tur pie krāsns savas slapjās 
bikses. Viņa galva nevarīgi slīgst, uz krūtīm, bikses sāk degt, bet rokas 
kā sastingušas joprojām tās tur pie krāsns.

—  Deg! — kliedz Miščenko.
Genadijs pamostas, iegrūž bikšu staru ūdeni starp baļķiem un aiz

mieg.
Abi vecie vīri dzer tēju. Katram ir sava emaljēta tējkanna. Tēju 

mēdz uzliet ļoti stipru, gandrīz melnu, un dzer to tikai svaigu.
Pie manis pienāk Boika.
—  Ko, suņuk, sūdzēties nāc? Vai negaisu jūti?
Gudrais dzīvnieks paluncinās un skumjām acīm raugās manī.
Slapjā sniega masa sabriest un kā šķidra mīkla izplūst aizā.
Stāvajā labā krasta piegāzē ganās brieži. Bari sīku putniņu laižas 

kaut kur meklēt barību.
— Man domāt, kas mums nekait, — ūdens tuvu, vārām gaļa, dzeram 

tēja, darbs nava, dzīvojam kā burunduks alā, — Ulukilkans skaļi 
smejas.

Savā garajā mūžā viņš, domājams, ne reizi vien pārplūduma dēļ
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būs kavējies un gaidijis, cīnījies ar purgu un dažbrīd nonācis vēl kļūmī
gākos apslukļos. Dzīve viņu mācījusi ne par ko negausfies.

. . . Diena velkas apbrīnojami garlaicīgi.
Beidzot saule nogrimst aiz augstajiem kalniem. Krāsniņā liesmas lēni 

laiza sausokni. Katrs domā savu domu. Skumji, nav iespējas izkustēties, 
prātus nodarbina vienīgi šis nolādētais pārplūdums, kas stājies mums 
ceļā.

Aizā ieplūst bieza krēsla un ietin drūpošās klintis pelēkā dūmakā.
Dienvidos iedegas vientuļa zvaigzne. Sāk pūst salts zempūtis. Sa

tumst nakts. Mēs sēžam pie krāsniņas, kas nokaitusi gluži sarkana.
Ulukitkans uzsāk sērīgu evenku dziesmiņu. Šķiet, viņš nespēj vairs 

paciest mokošo klusumu un velk dziesmu vienmuļi, stiepti, ar apkal
tušām lūpām vienā tonī skandēdams nesaprotamus vārdus.

—  Par ko tu dziedi, Ulukitkan? — es viņam vaicāju.
—  Ekur nezini! Evenku dziesma pastāvīgs vārds nav, bet katru 

reize jauns. Ko sirds jūt, ko acs redz un auss dzird, to an evenks 
dzied.

Dodamies pie miera. Pavadoņi iekārtojas pie krāsniņas. Miščenko 
un Genadijs ieraušas starp saiņiem, bet es ielienu guļammaisā un, pie
meties uz platformas malējiem baļķiem blakus suņiem, mēģinu aizmigt, 
taču velti.

Pāri galvai līst zvaigžņu blāvā gaisma. Zvaigžņu pulks pieaug, un 
tās mirdz arvien košāk, kā steigdamās izmantot tumsas stundas līdz 
mēness lēktam. Melnie klinšu silueti kā mūžvecu sirmgalvju stāvi no
liekušies pār mūsu apmetni. Visu sastindzinājusi ziemeļu nakts aukstā 
elpa. Klusums. Guldz tikai slapjā, izblīdusī sniega masa, gausi veldamās 
pāri kritušo koku bluķiem, un reizēm mežs izdveš dobju nopūtu, tad 
liekas, ka nedzirdamiem soļiem kāds klimtu ap 'nūsu guļvietu.

No rīta mūs visus modina Ulukitkans:
—  Zlaugzna beigusies, brieži pats nāk šurp.
V ēl nekā nesaredzu, bet dzirde jau uztver melodiskas skaņas, kas 

atplūst no meža. Rīta klusumā rāmi šķind briežu zvārguļi.
Kaut kur augšpus mūsu apmetnes straume izlauzusi ceļu un ietecējuši 

gultnē, pametot aiz sevis ne visai biezu izburbējušu ledus garozu.
Brieži ierodas cits aiz cita. Ulukitkans izvelk no maisa zamšādas so

miņu dūraiņa lielumā, kurai ap malām piestiprināti lāča, lūša un balt-
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astes jūras ērgļa nagi. Viņš purina somiņu, un zvēru nagi trizuļodami 
sitas cits pret citu. To izdzirduši, dzīvnieki steidzas pie platformas, rau
šas augšā un stiepj pretī melnacainās galvas ar valgajiem purniem. 
Vecais vīrs pagrābj no somiņas sāli, ieber šķipsniņu katram briedim 
aiz lūpas un smaidīdams čukst tiem kaut ko savā valodā.

Vasilijs Nikolajevičs rosās pie krāsniņas —  gatavo brokastis. Pārējie 
tver cirvjus, izcērt ledū iesalušās nartas, notīra slieces un uzsien kravu. 
Visiem tikai viena vēlēšanās: ātrāk izrauties no šīm lamatām.

Pēc divām stundām esam gatavi doties ceļā. Ulukitkans ar saimnieka 
aci pārbauda briežu aizjūgu un pārlaiž skumju skatienu pār aizu, it kā 
tur priekšā aiz kraujā līkuma mūs gaidītu vēl lielāka liksta.

— Man domāt, eima ātri, cik brieži tiks spēks: barība tuvumā nav, — 
saka vecais, izvezdams pirmo briežu pāri.

A iz tiem izkārtojas pārējie. Apmetnes klajumiņā apsarmojušu egļu 
un klinšu vidū paliek mūsu platforma un uzraksts uz nule cirsta koka 
celma, kas vēstī par mūsu piespiedu uzkavēšanos.

Brieži teciņiem skrien uz priekšu, un atkal mēs dzirdam Ulukit- 
kana uzmundrinošos saucienus:

— Mod . . . mod .. . mod! . . .

Mūsu ceļš, tāpat kā pirms divi dienām, aizlokās pa Kupuri upes 
aizu, ko iežņaudz pussagruvušu kalnu virkne. Pārāk šaura un nedzīva 
ir šī drūmā sprauga! Taču drīz brāzīsies kalnu ūdeņu straumes, uzbangos 
krāces, ar biezām putām apšļākdamas radzes, melnās klintis, un satra
kotās upes nerimstošā krākšana vērtīs aizu vēl netīkamāku.

Šobrīd aizā valda miers. Jautri šķind priekšējā pajūga zvārguļi. 
Brieži dipina raitā kopsolī. Dzied slieces. Liekas, nekas neaptumšo šo 
dienu.

Tomēr Ulukitkans noraizējies šad tad paraugās uz kalniem un arvien 
neatlaidīgāk skubina briežus. Tiklīdz pagurušie dzīvnieki palēnina gaitu, 
viņš nolec no nartas un, tipinādams pa ledu, skrien pajūgiem līdzās. 
«Eima ātri, cik brieži tiks spēks,» —  es atceros viņa vārdus.

Laiks tomēr pēkšņi mainās. Aizā brāzmaini ielaužas vējš un kavē 
briežiem virzīties uz priekšu.

Tagad braucam pa sasalušo pārplūdumu soļiem. Jo augstāk kāpjam, 
jo  plānāka kļūst ledus kārta pār tukšumu, kas izveidojies, ūdenim
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aizplūstot. Sāk iebrukt gan brieži, gan nartas. Karavāna pārtrūkst, pa
jūgi arvien biežāk apstājas. Pirmā pāra briežiem kājas sāk asiņot.

—  Vai tālu vēl līdz vietai, kur brieži varēs paganīties? —  es jautāju 
Ulukitkanam, kad atkal esam apstājušies.

—  Tālu . . .  Ekur ceļš nelāga! Man domāt, neaiziesim.
Viņš gurdeni pietupjas līdzās nartām. Brieži mīdās uz vietas, grasī

damies likties guļus, taču zem kājām ledus drumstalas.
—  Varbūt pāris stundu atpūtīsimies?
—  Atpūties nevar, jau šodien te nelāga ejam, bet ritu vairs nekur 

netiksim, — Ulukitkans attrauc un pielec kājās, kā pamodies no snau
diena.

Viņš zina labāk par mums laika vērtību, jo, jādomā, ne vienreiz vien 
veltīgi kavētas stundas dēļ gadījies zaudēt veselas diennaktis. Tikai tā 
var izskaidrot viņa sīksto pretošanos nogurumam.

Piestumjam atpalikušās nartas, pārbaudām saiņus un dodamies tālāk. 
Pavadoņi ved briežus, bet mēs ar slēpēm sadrumstalojam ledu. Drīz 
diena būs galā, bet ap mums joprojām tā pati aina: līkums aiz līkuma, 
iežu drupas aiz iežu drupām, zem kājām trausls ledus.

Pajūga sliede notecējusi asinīm no ievainotajām briežu kājām. Vaja
dzētu apstāties, lai tie atvelk elpu, taču vieta nav piemērota: pa labi un 
pa kreisi iežu drupas. Nabaga dzīvnieki! V ienīgi uzticība cilvēkam spiež 
tos iet tālāk.

Ap pusotra kilometra tālāk ne visai augstas klints pakājē redzama 
pazema eglāja tumšā strēmele. Nolemjam par katru cenu izlauzties 
lidz tai.

Aizā ātri sabiezē krēsla. Tumsā izgaist eglājs. Neredz ne zvaigznes 
pie debesīm, ne uguntiņas tālē. Mūsu apģērbs ir izmircis un apledojis. 
Visus moka izsalkums. Taču nezin no kādiem avotiem mūsu pagurušais 
organisms sīkiem malkiem arvien vēl smeļ spēku. Un mēs ejam.

Beidzamo šās dienas ceļa gabalu brienam pilnīgi tumsā. Pajūgu 
virkne atkal izjukusi. Vasilijs Nikolajevičs iecērt ledu, lauž un drupina 
to ar slēpēm. Mēs ar Genadiju palīdzam briežiem vilkt nartas pāri šķēr
šļiem. Aizmugurē dzirdam parasti ļoti mierīgo Ulukitkanu kliedzam un 
rājamies. Ļihanovs ir kaut kur atpalicis.

Un nu jau sen iestājusies nakts. No melnajiem kalnu ierobiem veļas 
blīva migla, bālganiem vāliem aizsegdama ceļu. Pūš stindzinošs vējš.
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Es griežu pret vēju gan plecu, gan muguru un jūtu, kā tas iekožas mani, 
durstīdams ar auksto dzeloni tieši zem pašas sirds.

Neapjaužam vairs ne laiku, ne vie&i. Šķiet, viss aizgājis nebūtībā, 
mēs nesasniegsim eglāju, vairs neuzlēks saule, nekad nebeigsies šis 
moku pilnais ceļš un kopā ar briežiem mums mūžam būs lemts jūgā 
vilkt ̂ nartas.

—  Uhu —  hu! . . .  —  no tumsas izlaužas Ulukitkana balss.
«Kas nu atkal lēcies?» es nodomāju.
Karavāna ir atpalikusi. A r lielu gribas piepūli piespiežu sevi at

griezties pie vecā vīra. Klupdams eju pa ledus lauskām. Nekas nav 
saskatāms, sastingušās kājas vāji klausa.

Ulukitkans, izdzirdīs soļus, ierunājas svešādā, gurdenā balsī:
—  Brieži tālāk vairs nevar, viss pakritis, jāpamet nartas.
Iededzinu sērkociņu. Dzīvnieki guļ iemīdītā grambā asins paltīs. A r

pūlēm pieceļam tos kājās, atraisām pajūgu siksnas un vedam prom 
tumsā.

Atkal dzirdam krakšķam ledu zem briežu kājām, kliedzienus, pamu
dinājumus un draudus.

Beidzot mums izdodas sasniegt eglāju.
Nelielā klajumiņā klints pakājē iekuram ugunskuru. Uzšaujas liesma 

un apgaismo bēdīgu ainu: uz ledus šķautnes, kā nu kurais pakritis, guļ 
brieži, bērnišķīgā nevarībā cits citam uzlikuši gan kājas, gan galvas; 
turpat rēgojas trīs apledojušas nartas, jo  tikai tās mums izdevās atvilkt 
līdz eglājam.

Ap ugunskuru saspiedušies izvārgušie cilvēki. Arvien tuvāk ugunij 
spiežas klāt abi cieši aizmigušie večuki. Vasilijs Nikolajevičs un Gena- 
dijs nemitīgi griežas no viena sāna uz otru, vairīdamies no uzmācīgā 
sala. Visiem kūp slapjais apģērbs.

Es dežurēju. Mans pienākums neizlaist uguni un uzmanīt, lai neaiz- 
degas guļošo drēbes. Miegs uzveļas pārlieku smagi, acis veras ciet. Kādā 
kabatā atrodu sen aizmirstu sausiņu, notīru sīkos gružus un ēdu maziem 
kumosiem. Cik garšīgs! Kamēr es graužu sausiņu, miegs nenāk.

Liekas tik dīvaini, ka tālu kaut kur aiz drūmās aizas sienām cilvēki 
dzīvo mierīgu dzīvi, reizēm mokās ar bezmiegu, stingri ievēro ēdienu 
reizes, nezina, kas ir pilnīgs fizisks pagurums, pārplūdums un 
vētra.

47



Kas tad spiež mūs atteikties no ērtībām, kas liek mums dzīties uz šo 
auksto un neizveidoto zemi, kur vēl valda vienīgi mežonīgā daba un ik 
solis prasa no cilvēka neatlaidību un cīņu?

Tā ir tiekšanās paveikt kaut ko cilvēces kultūras labā. Tās ir alkas 
pēc varoņdarba.

Pētniekam nav jāapsver, ar kādām pūlēm viņš iegūs pirmo atklājumu 
mazumiņu. Toties kāda laime skatīt no kalna virsotnes uzvarētā plašuma 
klajās ielejas, skaidrās mežu kontūras un robaino kalnu atradžu sarež
ģīto zīmējumu! Cik līksmi, stāvot nezināmas kalnu grēdas uzveik
tajā virsotnē, elpot dzestro gaisu, kas atplūst no dziļi lejā guļošajām 
ieplakām, un priecāties par nebeidzamām tālēm!

Mēs pamostamies vēlu.
Vējš plosa tumšā mākoņa malas, sagriež gaisā smalka sniega vēr

petes. Visi muskuļi, mugura sāp kā pēc dūru cīņas, taču, tikko esam 
drusku izkustējušies, apēduši gabalu vārītas gaļas un iedzēruši tēju ar 
karstu plāceni uzkodām, tā tūlīt jau viss aizmirsies.

Tikai Ulukitkans ēd maz. Viņš ir novājējis, seja satumsusi, bet jo 
projām nezaudē gara spirgtumu.

—  Slinks cilvēks tīko miegs, briedis sūnas, mums derētu sausa 
taka, —  viņš čukst, tīdams autu ap kāju.

Mēs atvelkam apmetnē naktī pamestās nartas, salabojam tās, uz
kraujam saiņus un pieceļam izvārdzinātos briežus. 2ēl uz tiem skatīties! 
A r mokām vilkdami ievainotās kājas, tie nepretodamies klausa pava
doņus. Divi brieži nespēj piecelties, tiem asiņaini gurni. Saprotu, ka nav 
vairs nozīmes tos vest tālāk.

Ulukitkans aplūko bezspēcīgos dzīvniekus, aptausta tiem sānus, ielū
kojas acīs un noņem pavadas. Brīvās nartas viņš rūpīgi atslien pret 
klinti.

—  Cits ļaudis te reiz nāks un paņems. Cilvēks savu pūliņš vplti ne
pamet, —  pamanījis manu neizprotošo skatienu, Ulukitkans paskaidro.

Pulksten desmitos pajūgi dodas tālāk.

Pamestie brieži pēkšņi pieceļas, pagriež galvas un ilgi raugās mums 
nopakaļ. Man atmiņā uz mūžiem saglabājusies šī aina: pazemais eglājs 
klints malā, dziestošā ugunskura dUmi un divi iznīcībai lemtie brieži, 
kas vēro aizejošo karavānu.
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7. TE PĀRI NETIKSIM

Apkrautās nartas ievilkušas Kupuri upes 
ledū robainu vagu. Sērīgi dzied slieces, 
un pirmā pajūga zvārguļi tām skumji 
piebalso. Briežu kaulainās muguras sa
likušas. Nu jau diennakts, ka tie nav 
nekā ēduši. Daži ir galīgi paguruši un 
tikko velkas līdz pie pajūga siksnām, 
citiem jāvelk divkāršs smagums. No pa
vērtajām mutēm kā sarkanas strēmeles

izkārušās mēles. Ausis noļukušas. Acis raugās bezcerīgi. Mazākais uz
kalniņš tagad liekas augsts kalns. Uz briežiem vairs neviens ne
kliedz, —  tiklīdz tie apstājas, mēs visi reizē iejūdzamies nartās un ve l
kam paši.

—  Vajag iet, vēl vajag, tālāk ir barība, tur apstāsimies, —  saka 
Ulukitkans, drūmi noraudzīdamies uz briežiem.

Ejam arī . . . Ir pats dienas vidus. Gaiss pilns siltuma. Nokareno at- 
radžu klintis tinas vieglā dūmakā.

A iz pagrieziena no mums pa labi redzama plaša ieleja. Pretī pa upes 
gultni plūst šurp kaut kas melns.

— Atkal liela zlaugzna lien, kā ejam? — iesaucas Ulukitkans.
No ielejas atklīst vējš. Tas, liekas, atpūtis sūnu un ķērpju smaržu, 

jo  brieži bez skubināšanas pagriežas pret vēju. Ne vārda nebilduši, 
mēs tiem sekojam.

Apmetni uzceļam augstā krastā. Atbrīvotie brieži grūž purnus līdz 
ausīm sniegā un, atraduši barību, īsu brīdi gremo, tad liekas gulēt. T ik
mēr pārplūdums jau apņēmis mūsu noieto ceļu un, ļauni šņakdams, 
kā uzrūgusi mīkla plūst pa upi tālāk.

Sarunas, cirvju klaudzieni un karstās ugunskura liesmas pamodinā
jušas ieleju. Ulukitkans skumjām acīm vēro briežus un bužina 
bārdiņu.

Pār taigu ķērkdams laižas krauklis. Vecais virs atskatās un saspringtu 
skatienu pavada putnu.

—  0-u, nolādēts, ko ķērc! — viņš sauc tam nopakaļ.
—  Ko tu skaisties? Vai tad krauklis vainīgs? — jautā Miščenko.
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—  Vai tad nezini? Šis nelāgs putns, gauži nelāgsl Par cita posts 
priecājas.

Vecā vīra vēja appūstā seja sastingusi rūpēs. Viņš ieklausās pār
plūduma šņākoņā, paceļ galvu un, piemiedzis saulē acis, raugās robai
najā apvārsni. Pēc tam Ulukitkans ilgi sačukstas ar Ļihanovu, otro pa
vadoni, un ar spieķa galu kaut ko zīmē sniegā.

Maltītes laikā vecais vīrs mums pēkšņi paziņo:
— Man domāt, zlaugzna vēl ilgi varbūt nelaidīs, jālūko cits ceļš.
—  Kur tad lai ejam? —  es jautāju. —  Visur sniegs, kalni un taiga.
—  Es tad ar gudroju, kā lai tiktu pie Majas? Kalns jābūt tuvu, bet. 

neviens nezina, ir vai nav pāreja uz viņu puse. Vajag turp iet, labi 
skatīties. Kā tu domā?

—  Tu esi pavadonis, argals' ir tavās rokās. Rīt varēs izlūkot. Kas 
dosies turp?

— Man domāt, es, —  atbild Ulukitkans. —  Ļihanovs paliks šeit: jā 
salāpa pavada un siksna, jāpārlūko narta un jācepj plācenis. Vai nāksi 
ar mani?

—  Iešu, ja ņemsi mani līdz.
— Labi, rīts tevi agri modināšu.
Mēs izkraujam nartas, savācam aizjūgus, izžāvējam saulē apģērbu, 

gultas drēbes. Silta vēja appūsta, taiga atvilgst, no kūstošā sniega iz- 
šķeļas melno klinšu šķautnes. Tā vien šķiet, ka tūlīt sāks knakšķināt 
mednis, izlīdīs no migas lācis ķepainis, uz ziemeļiem laidīsies ašu gāj
putnu kāsis. Taču daba ne reizi vien mūs piemānījusi ar marta vēju, un 
tālab mēs tagad neticīgi klausāmies, kā šalc milzu egļu vainagi, kā 
dzenis kaļ un kā čabēdams saplok sniegs. Te vēl joprojām ir ziema.

Brieži pieceļas no iegulētajām vietām, laiski izstaipās un cits aiz cita 
aiziet taigā. Diena pagājusi. Pēc stundas nodziest ugunskurs, un pār 
apmetni izplešas tumša nakts.

Jau vakarā es sagatavoju produktus, slēpes un karabīni.
Ulukitkans nolemj ņemt līdz trīs briežus.

' —  Uznākt siltums, mežs satumsis, —  viņš saka, —  gaidāms sniegs, 
kas zin, arī vētra. Bīstos, ka aizkavēsimies, ņemam gultas drēbes līdz.

—  Vai tad uz ilgu laiku dosimies?

1 Argals —  garš spieķis iejūgtu briežu vadīšanai.
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— Kas zin. Varbūt tik drīz pāreja neuzies, varbūt zvērs pagadīties, 
tālu aizmānīt, —  viņš atbild, nepārtraukdams darbu.

Nakts aizskrien tik ātri kā izbiedēts putns. Priekšausmas vējš svilina 
seju.

Piesietie suņi Boika un Kučums pavada mūs ar neizpratnes pilniem 
skatieniem. Mēs ejam pa ieleju uz augšu pretī rītausmai. Pa priekšu 
sojo Ulukitkans savā vecajā, salāpītajā kažociņā, rokā viņam palms1 un 
uz kreisā pleca berdāna. Garā pavadā viņš ved trīs briežus ar vieglām 
nastām, salicis mīca ar platajām slēpēm sniegu un viegliem palma cir
tieniem pašķir apsarmojošo biezokni.

Saltā debesu zilgme kļūst gaišāka. Uz žilbinoši baltās ziemas sniega 
segas nakts plēsoņas atstājuši savu laupītāju gaitu pēdas. Lūk, gar 
krituša koka stumbru, tikko sniegam pieskardamies, pašāvies veiklais 
sabulis. Pie resgaļa tas pakāpies uz celma, palūkojies, tad atgriezies, 
aptecējis bluķim apkārt, līdz kupenai līdis uz vēdera . . . Divi trīs lē
cieni —  un asiņainajā dobulītī vairs tikai irbes spalvu kaudzīte. Vēlāk 
pa sabuļa pēdām atskrējusi izbadējusies Sibīrijas cauna. Zvēriņš paru
šinājis spalvas, nolaizījis sniegā asiņainās putas un, rītausmas iztraucēts, 
aizmanījies uz savu apslēpto midziņu. Taču aiziedams tas nav aizmirsis 
aprakt zem kritušā koka. nenoēsto spārnu.

Brieži elpo smagi, virzās uz priekšu grūdieniem. Mežs kļūst retāks. 
Sākas tuvējo kalnu atradžu kraujas.

Mūsu ceļu bija šķērsojis neliels savvaļas ziemeļbriežu — sokžoju 
bars. Ulukitkans ar kailu roku aptausta 
vecā sokžoja pēdu nospiedumu, pāris reižu 
pabada to ar pirkstu un, atbalstījis vājās 
krūtis pret palma kātu, piemiegtām acīm 
raugās turp, kur aizgājis bars.

—  Nule kā aizgājuši, pēda nav sasalu
šas. Izsalkuši, kaut kur tuvu ganās.

— Kādēļ tu domā, ka tie izsalkuši, —  
es jautāju.

Vecais pavadonis izbrīnā paskatās 
manī.

1 Palms —  nazis a r  metru garu kātu, kas aiz

stāj cirvi.



—  Acis ir, bet tomēr akls! Skati labi: zvērs 
purns grūdis sniegā, barība meklējis, skaidri, ka
izsalcis.

Ieleja sašaurinās, nogriežas pa kreisi, un mēs 
kāpjam kraujā, neapsnigušā kalna korē. Izbai
dīts irbju bars paceļas gaisā un kā sniega pikas 
pārlido pār zemes strēli.

—  Man domāt, te ir pāreja uz citu upe, — 
Ulukitkans vēro aizlidojošo putnu baru.

—  Tas būtu labi, jo  te var ari nartas uz
vilkt, —  es saku.

Ulukitkans parausta plecus.
—  Kāpsim augšā, tad skatīs, —  varbūt tie

šām labs ceļš atradām. Tikai kālab evenki šeit 
nav gājis? —  viņš domīgi runā un raugās debe
sis, kas jau aizvilkušās plūksnainiem mākoņiem.

Pa vēja sadzītu sniegu veicam pēdējo kā
pumu un beidzot esam sasnieguši pāržmaugu.

Ulukitkans pārlaiž ašu skatienu apkārtnei un 
pēkšņi sadugst.

—  Te nekur tikt, pāreja ir tur, viņpus iepla
kas, —  un viņš pamāja ar roku uz kalnu grēdu.

Ulukitkans notupstas un sāk steidzīgi sasiet 
uz krūtīm kažociņa saitītes.

—  Ko nu iesāksim? Tuvojas vētra. Varbūt 
nokāpsim ieplakā un tur pārnakšņosim? — es 
jautāju, drebinādamies aiz dzestruma.

—  Ko tu! Tur ieL nevar, nelāgs vieta.
—  Kādēļ?
Ulukitkans raugās lejup uz aizsalušajiem 

dumbrāja lāsmeņiem un kuprainajām kalnu at- 
radzēm, kuras vietumis sedz lapegļu tumšie 
plankumi. Ieplaka viņam atgādināja kaut ko 
skumju.

—  Vieta pazīstu, —  viņš, brīdi klusējis, ieru
nājās. — Vai redzi eglājs pie sopka? Tur, viņā
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malā, apglabāts mans jaunākais dēls. Reiz kopā ar biedrs cēla lācis no 
miga. Slikts šaujamais bija — kramenīca. Suņi pacēla zvērs, bet šautene 
neizšāva, nesprāga. Lācis uzbruka dēlam, bet šis veltīgi uz draugs paļā
vās. Tas nobijies aizmuka kā riebīgs tinis, bet suns vēl jauni, neprata lācis 
novaldīt. Kad dēls atjēdzās, bija palicis viens pats, bez acis, kājas salauz
tas, ziema. Rāpās pa sniegs, domāja, —  biedrs atgriezīsies, bet tā ir nesa
gaidīja . . .  Ir nelāgs ļaudis! . . .  —  vecais vīrs dusmās piebilda. — Pamest 
biedrs postā —  tikpat kā nogalēt viņu, pat ļaunāk! .. . Vēlāk es dēls at
radu un tur, eglājs malā, apbērēju. . . Nebrauksim turp, sirds sāp. Ari 
mirušo nav labi traucēt.

Ulukitkans pacēla pavadas galu un uzsāka ceļu pa kalnu atradzi 
uz ziemeļiem. Viņš gāja neatskatīdamies, tik steidzīgi, kā briedis bēg 
no izdegas. Tikai viņpus sopkas, kad nebija vairs redzama ne ieplaka, 
ne plakanie kalni, viņš apstājās, sakārtoja nastas uz briežu mugurām 
un, pārdomādams, kurp doties, pārlaida apkārtnei skatienu.

Pa kreisi ielejā melnēja izdega. Priekšā cauri negaisa aizkaram vīdēja 
tālās kalnu grēdas. Pa labi platā sedlienā bija ieslējies sīku apsīšu 
puduris ar tumšu plankumu, it kā izgāztu sakni vidū. Ulukitkans sa
springa un, neatraudams skatienu no apsāja, taustīdamies atraisīja ber- 
dānu no saiņa. Tad, pēkšņi saliecies, sāniski sāka atkāpties uz pakal- 
niņu, vilkdams sev līdz dzīvniekus. Nesaprazdams, kas īsti notiek, ari es 
pieliecos un sekoju viņam.

—  Platradzis! —  viņš iededzies čukst.
Vienā mirklī izgaist skumjas un sāpes par nelaiķi. Ulukitkans aiz

mirsis savu vecumu un sāpes salīkušajā mugurā. A r jaunekļa veiklību 
viņš noceļ no pirmā brieža nastas, izvelk no kabatas lupatiņā ietītu 
aizslēgu un, pielādējis berdānu, aizved briedi uzkalniņā. Man viņš no
pietni padraud ar pirkstu kā nepaklausīgam puišelim: sak, neblenz, ne
izbaidi zvēru.

Taču kā gan lai nociešos, neredzējis, kālab Ulukitkans aizved līdz 
briedi un kā viņš ar to lenks platradzi!

Es paņemu tālskati, pakāpjos kalniņā un piesardzīgi paraugos. Alnis 
vēl arvien stāv apsājā. Redzu platās krūtis. Rau, tas paceļ milzīgo, 
neveiklo galvu un ar biezajām lūpām šķin zarus, taču pēkšņi kā dzelts 
iztrūkstas un saslien stāvus savas slīpās ausis.

Kur tad Ulukitkans? Redzu tikai briedi, kas lēni soļo, it kā grasītos

53



apiet platradzi no kreisās puses. Platradzis 
bailīgi izlec no apsāja. Kustībās jaušams 
apjukums. Divi trīs lēcieni, un tas apstājas: 
acīm redzot nevar īsti saprast, kas tur sed- 
lienā staigā.

Patiešām, kur tad vecais palicis? Kādē} 
nešauj? Mani pārņem nemiers: medījums 
var aizbēgt.

Briedis tikmēr palēnina so]us, apstājas, 
un es ieraugu aiz tā lokāmies Ulukitkana 
sakumpušo muguru un paslienamies berdā- 
nas stobru. Uz mirkli visi sastingst: alnis, 
Ulukitkans un briedis. Liekas, —  pat mā
koņi pārstāj skriet. Tad dziļajā klusumā 
smagi nogrand šāviens. Baismā skaņa 
jundī kalnos nāvi. Platradzis saļimst sniegā.

Ulukitkans nesteidzas pie kritušā zvēra, it kā šāviena nebūtu bijis. 
Viņš apsēžas sniegā, izvelk ar nazi no berdānas tukšo čaulu, ietin aiz
slēgu lupatiņā un noglabā to dziļi kabatā. Pēc tam bez steigas salūko 
cepurē adatu ar diegu un sāk piešūt kažociņam atirušo saitīti. «Tavu 
vienaldzību!» es nodomāju, vērodams Ulukitkanu.

Pēdīgi viņš pieceļas un, vecīgi sakumpis, atgriežas ar briedi uz
kalniņā.

—  Mums abiem laba veiksme: medījums liels, un gaļas vešanai vieta 
arī laba. Bieži tā vis negadās. Vai tu akna ēd? — viņš pēkšņi ievaicājas 
un, atbildi nesagaidījis, piebilst: —  Jēla akna laba, gauži laba! Tagad 
paēdam un meklējam vieta naktsguļai.

Mēs uzsējām brieža mugurā nastas un devāmies pie nošautā zvēra.
Taču to vairs neatradām.
—  Kā nu tā, prom aizgāja ir āda, ir akna?! —  zūdījās vecais.
Mēs piegājām pie iedobuma, kur lode bija nogāzusi platradzi. No 

tā pa sniegu vilkās asiņaina sliede. Zvērs steidzās prom pa stāvo nogāzi 
un atradās no mums ap trīssimt metru attālumā.

Nu atkal Ulukitkanu vairs ne pazīt nevarēja. Ne tam vaļas izvilkt 
no kabatas slēdzi, ne izraudzīt somā derīgu patronu. Steigā viņš aiz
mirsa pat berdānu pārmest pār plecu. Pēc mirkļa ap Ulukitkana pla
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tajām  kamosa slēpēm smalkais sniegs griezās virpulī. Kreisajā rokā 
palms, labajā — ādas arkāns — mauts. N oliecies gandrīz līdz zemei un 
sagumis uz priekšu, viņš tik ātri kā putns laidās gūstīt medījumu.

Alnis, jauzdams, ka viņu vajā, izbailēs pasviedās sāņus, ar krūtīm 
irdamies metru dziļajā sniegā. īsu mirkli Ulukitkans un platradzis joņo 
blakus. Bet tad pār zvēra galvu lokiem uzvijas arkāns un ap īso kaklu 
savilkās cilpa. Vecais, turēdams arkāna galu, pievilkās tuvāk, un tad 
pēkšņi abi milzu ātrumā sāka velties lejup. Pazibēja palms, platradzis 
stāvus iebruka kupenā, un sniega putekļu mākonī noņirbēja vecīša 
platās slēpes.

Es biju  visai pama
toti nobažījies par pava
doņa dzīvību. Vai daudz 
tādam večukam vajag!
Gadās skrienot paklupt, 
pakrist, ne manīt nema
nīs, kā dzīvība pametīs 
kuslo miesu. Es nometu 
no briežu mugurām nas
tas un uz slēpēm kā vie
sulis drāzos le jā  pie 
Ulukitkana.

Viņš gulēja dziļā, 
kritiena izsistā sniega 
bedrē. Slēpes bija  sa
lauztas. Kažociņa saitī
tes atkal notrūkušas, ce
pure aizripojusi tālu 
le jā . Vecais vīrs vaidēja.
Viņa se ja  b ija  saraukta 
neciešamās sāpēs.

Es metos pie viņa, ap
taustīju kājas, rokas . . .

— Teicu jau, nelāgs 
vieta, — viņš izdvesa 
caur sakostiem zobiem.
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Ulukitkanam izmežģīts kreisais atslēgas kauls. Satveru viņa roku un 
ar spēcīgu rāvienu mēģinu to iedabūt vietā. Iekams man izdodas šī 
operācija, vecais vīrs neganti vaimanā.

Pūlos viņu piecelt, taču kājas, kas astoņdesmit gadu minušas 
zemi, neklausa, viena ir stipri sasista, otrai acīm redzot izstieptas 
cīpslas.

—  Te nelāgs vieta, vajag tikt prom, piemānīt nāve. Bet kā lai 
eimu? Varbūt man palikt šepat? — viņš rāmi saka un raugās manī 
gurdenām acīm.

«Pamest biedru postā — tikpat kā nogalināt viņu, pat ļaunāk,» — 
es atceros vecīša vārdus un uzmundrinu viņu:

— Gan aizkulsimies, nav jau  tik tālu.
Paēdinu Ulukitkanu ar siltām aknām, pamasēju viņa sasisto kāju, 

pēc tam mazliet ieēdu arī pats un, ļaunu jauzdams, ieklausos negaisa 
auros. Ar bailēm gudroju, kā lai uzvelku nevarīgo pavadoni līdz sed- 
lienai. Tur guļammaiss, divas zvērādas, kamzoļi, — varbūt izglābsimies.

Es paceļu Ulukitkanu, uzmaucu viņam galvā ausaino cepuri un ap 
kažociņu apjožu arkānu. Vecais ar grūtībām nostājas uz vienas kājas, 
otru tikai ar purngalu atbalsta pret zemi. Atdodu viņam savas slēpes, 
un mēs atstājam «nelāgo vietu».

Večuks ar pūlēm bīda slēpes uz priekšu, smagi vaid un bieži saknūp. 
Es brienu pa sniegu, pieturēdams viņu no mugurpuses. Ass vējš aiz- 
tumšo acis, lien zem apģērba un cērt miesā saltus taustekļus.

Vecītis manāmi gurst, viņš uzgulst manam plecam. Uz priekšu vir
zīties kļūst arvien grūtāk. Atskatos un redzu, ka necik tālu neesam 
tikuši.

— Tev slikti, Ulukitkan?
—  Slikti gan, kāja nemaz vairs neklausa, bet iet vajag: lai nāve 

nedomā, ka te laupījums, — viņš runā un, zobus sakodis, sīkiem solī
šiem stumj slēpes.

Kaut tikai nezustu spēja orientēties apkārtnē!
Brienu aiz Ulukitkana starp viņa plaši ieplestām slēpēm un balstu 

bezspēcīgo muguru. Grimstu sniegā līdz ceļgaliem, pat dziļāk.
Apsājs jau  tuvu. Visapkārt trako negaiss kā ziemā. Metas tumšs.
Nespēka pakritu, taču, ļaunas nojautas skubināts, tūlīt ceļos augšā 

un eju , eju  tālāk, jo  gribu dzīvot, un dzirdu, kā zem pavadoņa vecā,
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salāpītā kažociņa vārgajā miesā ari pukst dzīvība. «Vēl tikai mazliet, 
un būsim augšā,» man pazib doma.

Mēs ejam, ejam  ilgi, līdz beidzot ar pārmērīgu fiziskā spēka piepūli 
izdodas uzrausties augšā.

Ulukitkans, salicis rokas krusteniski, aizsedz seju. Sabrūk sniegā. 
Briežu nav, tie aizgājuši, kopā saistīti ar pavadas siksnām. Bet par tiem 
nav laika tagad domāt. Kur un kā lai paglābjamies negaisā bez uguns
kura, uz līdzenas, sniegotas sedlienas? Aizskrienu uz apsāju, uzeju 
kritušu koku, izraušu tam apakšā sniegu un pārvācu turp mūsu 
mantas.

Tikmēr pār Ulukitkanu purga jau  samēzusi sniega kurgānu . . .
Taču dzīvība nepadodas. Ulukitkans ceļas un, pārvarēdams mokošās 

sāpes, brien uz apsāju. Es novelku viņam untas, kažociņu un stumju 
viņu guļammaisā. Uzmetu virsū vēl abas kažokādas, kamzoļus, bre
zentu un arī pats ielienu guļammaisā pie Ulukitkana. Sniegputenis, kā 
meklēdams savus upurus, nikni brāžas pār mums.

Guļammaisā mums abiem šauri. Dzirdu, cik mierīgi pukst vecā vīra 
sirds, kā vēl lāgiem notrīc viņa vājais augums. Taču viņš vairs ne
kunkst, un manas bažas pamazām norimst.

Kādu svētlaimi gan var sniegt siltums! Pēc nule pārciestā mūsu 
šaurā guļvieta sniegā zem bluķa šķiet lieliska. Taisnība gan, ka bez 
nelaimes nebūtu ari laimes.

Ulukitkans ilgi grozās un izvelk kaut ko no kabatas.
—  Plācenis gribi? Kas labi ēd, bo jā neiet, — viņš saka un meklē 

manu roku.
Edam klusēdami.
Guļammaisā trūkst elpas. Gribu aizmirsties, taču aizmigt nespēju: 

mani biedē doma, ka tik neieslīgstam nāves miegā. Kaut arī esam pat 
vērušies no negaisa, vēl nevaram būt droši, ka nenosalstam.

Aizvien smagāka virs mums izaug sniega kupena. Kā no pazemos 
skan stiepti auri — Džugdira apledojušajas kalnu virsotnēs nevaidami 
plosās sniega vētra.

— Kā tu domā, Ulukitkan, vai mēs vēl sagaidīsim dienu? — es, 
slēpdams nemieru, piesardzīgi iejautājos.

— Cilvēkam acis gan ir, bet, kas aiz kalns notiek, neredz. Vai es 
būtu šāvis zvērs, ja  zinājis, ka tik nelāga izgadīsies! — vecais atbild.
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Kas zina, cik ilgs b ija  musu miegs . . . Vai pienākusi jau  diena, vai 
ari vēl arvien velkas nakts?

Sniegputenis neaprimdams gaudo ap sedlienu. Sals mūs atradis pat 
zem silto apģērbu kaudzes. Jūtu, kā stingst pēdas, salst ceļgali un 
aukstums lēni un neatvairāmi zogas uz sirdi. Asinis atplūst uz ķermeņa 
iekšieni un jau  pavisam v āji pulsē kājās un rokās.

«Vai tiešām tās ir beigas?»
Baisā doma mani satrauc, un es gandrīz fiziski izjūtu dzīvības un 

nāves robežu. Saņemos un pārvaru vienaldzību.
— Ulukitkan, vai dzirdi? Mums jāceļas, citādi aiziesim bojā.
—  Katrā ziņā jāiet, nāve mūs meklē, bet kāja man satūkusi kā 

bluķis.
—  Gan jau  palēnām aizvilksimies līdz taigai, sakurināsim uguns

kuru un sasildīsimies, — es uzmundrinu veco vīru, bet pats izmisis 
domāju, cik tālu vēl līdz mežam, ugunij un kā lai es viņu turp aiz
stiepju . . .

Mēģinu piecelties, taču nevaru — virs mums izaugusi kapu kopa.
—  Kas tur staigā, je b  mana auss māna? — bažīgi čukst Ulukitkans.
Es ieklausos. Gaidu. Zem kāda soļiem gurkst sniegs.
—  Man domāt, nāve izpļāpāt, ka esam beigts, plēsoņa nāk lūkot, — 

atkal ierunājas Ulukitkans.
Kas gan varētu staigāt tik briesmīgā sniegputeni pa sedlienu? Ko 

viņam te vajag? . . .
Atkal gurkst sniegs, un neredzamā būtne sāk atrakt kupenu virs 

mūsu galvgaļa. Liekas, —  viņi ir divi, ja  ne vairāk . . .
—  0 ,  nolādēts, e j prom, kā celšos, āda maukšu! — draud Ulukitkans.
Klusums.
Tad atkal sāk darboties ķepas. Ja u  dzirdam kādu aprauti elsojam. 

«Vai tiešām lācis?» iešaujas prātā un no šādas iespējas metas baisi. 
Maisā tikpat kā zārkā: ne apgriezties, ne nazi izvilkt, un ko ar to tādā 
šaurībā arī lai iesāk!

— Ē — ē! — pēkšņi atviegloti novelk vecais. —  Man domāt, tie ir 
Boika ar Kučums. Ļaudis mūs meklē.

Ar pūlēm piecēlies, nometu no maisa apģērba gabalus, izbāžu no 
sniega galvu. Dienas gaisma žilbina acis. Suņi metas pie manis, laiza 
seju, priecājas, un es priecājos tiem līdzi kā bērns.
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No sedlienas viņas malas atskan šāviens. Kamēr ģērbjos, aiz palsā 
sniega aizkara parādās pavadonis Ļihanovs un V asilijs N ikolajevičs. 
Pavadā viņi ved nelielu briežu bariņu.

Gribas suņus apkampt, spiest pie krūtīm, lai tie justu manu mīles
tību, taču ir tik auksti, ka ne mirkli nevar nostāvēt mierā.

Es nejautāju  biedriem, kā viņi noģiduši mūsu likteni, jo  prātā tikai 
viena doma: bēgt no šīs «nelāga vietas» un pēc iespējas ātrāk.

Mēs atbrīvojam  Ulukitkanu no maisa, uzvelkam viņa sastingušajam 
augumam vamzi un kažociņu. Paiet viņš nespēj, k ā ja  tik ļoti sapampusi, 
ka nelien kažokādas zeķē. Mēs to silti aptinam, sasienam kopā divas 
platas slēpes, uzsēdinām tur Ulukitkanu un dodamies sniegputenī uz 
priekšu. Ļihanovs aizkavējas, uzsienot briežiem nastas, un panāk mūs, 
kad kāpjam  ielejā.

Mežmalā mēs apstājamies un iededzam ugunskuru. Tikai tas, kas 
izjutis ziemeļu vēju  nāvējošo spēku, kas cīnījies ar puteni un salu, 
spēj saprast, kādu laimi mums tagad sniedz uguns. A traisījis kažociņa 
saitītes, Ulukitkans ar pilnu krūti ieelpo silto gaisu. Viņš raugās liesmās 
un priecājas kā bērns, kas pirmo reizi redz košu rotaļlietu.

Tikmēr V asilijs N ikolajevičs mums pastāsta:
— Agri no rīta nometnē pārnāca kopā saistītie brieži. Nopratām, ka 

nu mūsējiem gadījies kas ļauns, un nolēmām ar Ļihanovu doties meklēt. 
Bet negaiss, kā par spīti, nemaz nerimstas, gandrīz vai dienas gaismu 
nevar redzēt. Iznācām korē — ne pēdas, ne arī kādas zīmes redzamas, 
viss aizputināts. Gan kliedzām, gan šāvām . . .  Nebūtu suņu, neparko 
neatrastu.

Pie manis pienāk Boika un cieši raugās sejā, it kā gribētu uzminēt 
manas domas. Pievelku to sev klāt, apkampju un nezin kādēļ pēkšņi 
jūtos neērti šī radījuma priekšā par to, ka mēs bieži vien īsti neno
vērtējam  tā uzticību un pat vārdu «suns» reizēm izrunājam ar nici
nājumu.

. . . Pret vakaru atgriezāmies nometnē Kupuri upes krastā. Aukstums 
bija sasaldējis pārplūdumu, un mēs bez kavēkļiem varējām  turpināt 
ceļu.

No rīta, kamēr braucām pēc gaļas, putenis mitējās. Mākoņi aizpel
dēja nezināmās tālēs, un debess staroja dzidrā zilumā. V ēju  šaustais 
mežs atkal izslējās un sniecās pret sauli. Kalna piegāzē ganījās brieži,



aiz upes klaigādami barību meklēt laidās riekstroži. Boika rūpīgi ķēra 
blusas Kučuma melnajā kažokā.

Pēcpusdienas cēlienā karavāna devās pa Kupuri uz augšu. Ulukit- 
kans jutās labāk, bet iet vēl nespēja. Atbrīvojām kādu nartu, un viņš 
brauca nopakaļ pajūgiem.

8. UZ PĀREJAS IET BOJĀ  CILVĒKI!

ai veiktu pēdējos divdesmit piecus kilo
metrus līdz pārejai, mums vēl vajadzēja 
trīs diennaktis. Trīsdesmit pirmajā mar
tā uz dienas beigām karavāna galīgā 
bezspēkā sasniedza kādu no Kupuri 
upes ielejām. Pēdējā ceļa gabalā mums 
bija jāpamet trīs brieži un daļa kravas. 

Beidzot nodevīgā aiza bija palikusi 
aiz mums! Augstu pletās gaiši zilais debess jums. Kalni pašķīrās u d  

plašā lokā ieskāva mūsu apmetni. Visapkārt gaisma un plašums.
Nometni uzcēlām meža malā, Džugdira kalnu grēdas pakājē. Uz 

liela ugunskura vārījās gaļa.
Tuvojās vakars. Saule parādījās aiz sopkas, apspīdēja ar saviem 

stariem pārejas kraujo nogāzi un pazuda. Saltajā tālē miglaini vīdēja 
kalnu atradzes.

—  Nāciet vakariņās, — aicināja Vasilijs Nikolajevičs un pievērsās 
pavadoņiem: —  Vectēvi, ienāciet uz brītiņu, jāaprunājas!

Negribējās aiziet no ugunskura. Pie tā ir tik labi, silti un mājīgi. Bez 
domām raugies, kā uguns aprij sausos zarus, kā zilās liesmās izplēn 
ogles un līdz ar tām izgaist nogurums.

— Vakariņas atdziest, —  atgādina Vasilijs Nikolajevičs.
Ieradās abi vecīši.
—  Putni meklē aizvējš, 1.as uz slikts laiks. Man domāt, būs sniegpu

tenis, —  Ulukitkans runā, virzīdamies uz savu vietu telts attālākajā 
stūrī.
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— Tikko viena nelaime garām, jau  otra klāt. Būtu izkustējušies 
dienas trīs agrāk, aizbrauktu bez bēdām, — runā Gcnadijs, ieliedams 
bļodiņās karstu viru.

—  Taisnība gan, aizkavējušies ir, — piekrīt Ulukitkans. — Cilvēki 
bieži vien par laiks nepadomā. Rau, kā taigā: ziema vēl atnākusi nav, 
bet zvērs jau  silti apģērbies; vēl ezers aizsalis nav, bet putnis sen jau 
aizlaid ies. . .

Sasēžamies lokā. Bļodās kūp gaļa. Brūni apcepto plāceņu, žāvēto 
pētersīļu, sīpolu smarža kairina ēstgribu.

Vakariņojam  klusēdami. Izsalkums necieš garas runas. Es vēroju 
Ulukitkanu. Viņš sēž, novērsies no krāsniņas, klusēdams košļā gaļu un 
piedzer klāt tēju. Cik uzmanīgi vecais vīrs tur saujā maizi! Rūpīgi sar
gādams katru drupanu, uzceļ to pat no zemes. Cukuru Ulukitkans nokož 
pa kripatai un ilgi sūkā. Ar karoti ēzdams biezputru, viņš tur zem 
tās kreisās rokas plaukstu, lai ne putraims nenobirst. Tas nav skopums, 
bet stingra taupība, ko viņā ieaudzinājis ilgais sūra darba pilnais mūžs. 
Vecais vīrs gluži labi atceras, par kādu cenu un ar kādiem upuriem 
agrāk b ija  jāpērk mārciņa miltu, aršīna draņķīga katūna. To viņam 
vienmēr atgādina līkā mugura, slimās kājas, satūkušās pirkstu locītavas 
un lāča nagu skrambas pakausī.

Vecīši ilgi dzēra tēju, pēc tam vēlreiz ķērās pie gaļas, ar nažiem dru
pināja kaulu un izsūca aromātiskās smadzenes.

No rīta mēs ar Ulukitkanu nolēmām izlūkot kalna uzeju līdz pārejai. 
V asilijs N ikolajevičs ar Ļihanovu dodas pēc ceļā atstātās kravas. Gena- 
dijs meklē ēteri štābu, nervozē un klabina signālu: acīm redzot mūs 
atkal pazaudējuši un tagad, protams, raizējas.

Un nu mums abiem ar Ulukitkanu atkal slēpes pie kājām . Pie debe
sim nav neviena mākonīša. Spožie saules stari žilbina acis. Viņpus 
meža sniegs ir sauss un dziļš — sals to izsaldējis. Vecais lāgiem grūž 
tanī spieķi un, nesasniedzis dibenu, neapmierināti šūpo galvu.

— Man domāt, briedis netiks pāri, ceļš jāmīda.
Uzkāpjam pārejas ieplakā, paraugāmies visapkārt un, redzētās ainas 

pārsteigti, ilgi klusējam. Lejā aizstiepjas daudzās Džugdira kalnu grē
das sniegotās atradzes, un dīvaini izlocītā rakstā tās šķērso dziļās aizas. 
Pār kalnu korēm šur tur sle jas vientuļi klinšu bluķi, iele jā  kā ielāpi 
vīd eglāju tumšās strēmeles, bet labajā pusē aiz ūdensšķirtnes grēdas
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laistās nezināmas kalnu virsotnes apledojusi gāle. Kalni aizstiepjas tālē, 
kļūdami arvien zemāki, un izgaist zilganā dūmakā.

Ulukitkans atsēžas uz slēpēm un, aptvēris ceļgalus, raugās lejup, 
kā pētīdams kalnu reljefa sarežģīto rakstu. Es sameklēju piezīmju grā
matiņu un nosēžos blakus.

Tālu le jā  plešas taiga. Cik dīvainu iespaidu tā atstāj! Parasti šis 
vārds mums atsauc atmiņā mūžsenos, varenos Jeņ ise jas piekrastes, 
gleznaino Austrumsajānu kalnu, Aizbaikāla dienvidu un Usūrijas no
vadu mežus. Tur simtiem un dažuviet tūkstošiem kilometru stiepjas 
apsūnojusi taiga ar vareno koku smuidrajiem stumbriem, necaureja
mām brīkšņām un vētras laužņu.

Pavisam nesen man gadījās veikt īsu ceļojumu Kuzņeckas Ala-Tau 
taigā. Milzu dižegles un egles ar sirmu sūnu bārkšu rotu, pinkaini ciedri 
un milzu priedes pamīšus ar baltiem bērziem un nokaltušiem kokiem 
tur aug tik vienkopus, smuidri un cieši, ka vecajiem  kokiem neatliek 
vietas kapam. Tie mirst stāvus, noliekuši aplauzīto galotni uz tuvāko 
koku zariem. Vienīgi ar cirvi rokās iespējams izvest karavānu caur 
šo vareno mežu.

Cilvēks šādā taigā var drīz vien nomaldīties, zaudēt laika sajēgu 
un ātri izšķiest spēkus.

Patlaban no Džugdira kalnu pārejas mūsu skatienam paveras gluži 
citāda taiga. Tā spēj izraisīt vienīgi nožēlu. Nemitīgie vēji to izsējuši 
milzu plašumā, un tā nīkuļo mūžam sasalušajās ielejās, kalnu akmeņai
nās piegāzēs, ciņainajos līdzenumos. Vienīgi upju un ezeru krastus ap
jož šauras bieza meža strēmeles, bet aiz tām tīreļu un purvu sasalušajā 
zemē izklaidus aug vientuļas, nožēlojamas, zarainas un zemas lap
egles.

Un tomēr šie koki pārsteidz ar savu brlnum lielo dzīvotspēju. Tie 
aug virs mūžīgā sasaluma slāņa, sīksti turēdamies m īkstajā sūnu spil
venā, uz klintīm, iežu drupām, kraujām, ar saknēm ieķērušies akmeņos 
un klinšu dobumos. Dažs labs kociņš uzrausies pat pašā kalna galā. Pa 
lapeglei gadās ari dziļi klinšu apņemtās ieplakās, kur mūžam neiespīd 
saule. Mežs parasti mēdz būt ļoti nabadzīgs, gandrīz bez pameža. La
bākā gadījumā zemi klāj bērzu krūmājs un vaivarāji.

Aplūkojām ar Ulukitkanu arī pārejas sedlienu un neuzkavēdamies 
atgriezāmies pa savām pēdām apmetnē.
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Naktī atkal sāka plosīties sniega vētra. Gaudoja vējš. Saviļņojās, 
salīgojās taiga. V ē jš  atrod spraugas, izdzisina telti un zogas guļvietās

Mūsu miegs ir ilgs, bet modrs. Rīts jau  klāt, bet netīk izlīst no 
guļammaisa: auksti! Snauduļodams dzirdu, ka V asilijs N ikolajevičs met 
krāsniņā skaidas, malku un švirkstina sērkociņus.

Iznāku no telts. Sniegputenis jau  m itējies. Brieži sanākuši pie no
metnes un, apgulušies sniegā, gremo. Augstu gaisos slīd caurspīdīgas 
mākoņu plūksnas un birdina retas sniega pārslas. Saule pakāpusies 
kalna kumpainākā virsotnē un ar siltu staru pieskaras manam vaigam. 
Šķiet, nekur citur tā nav tik gaidīta un mīļa kā tieši te. Šai zemē jau 
kopš mūžiem valda vētras, visu sastindzina sals. Ziema ilgst gandrīz 
septiņus mēnešus, aukstums sasniedz piecdesmit grādu. Taiga jau  sen 
samierinājusies ar bargo klimatu, un tomēr šķiet, ka tā īsti nedzīvo, bet 
nīkuļo.

Pēc azaida nolemjam iemīt ceļu. Mēs sadzenam vienkop visu briežu 
baru, izraugāmies spēcīgāko pāri un pie tā piesienam citu aiz cita 
pa vienam* pārējos, bez nartām. Pirmie ar slēpēm uz priekšu dodas 
V asilijs N ikolajevičs un Ļihanovs, aiz viņiem divās rindās virzās brieži.

—  Dzeniet dziļāka vaga, platāks ceļš! — nopakaļ sauc Ulukitkans.
Kādu laiku brieži iet raiti, atstādami aiz sevis platu izarta sniega

joslu, bet tad ceļš augšup kļūst arvien stāvāks, sniegs dziļāks un dzīv
nieki drīz vien sāk pagurt. No pavērtajām  mutēm tiem izkaras mēles, 
gārdz elpa. Tie virzās uz priekšu grūdieniem, lec, krīt, un daži jau 
vilkšus velkas pavadā. Mēs atpūšamies ik pēc piecām minūtēm.

Beidzot priekšējie brieži sāk gulties uz sāniem. Skan pamudinājumi, 
lamas, dobji sitieni, taču tas nelīdz.

— Redzams, ka ceļu neiemīdīsim. Līdz pārejai tālu, — saka Vasilijs 
N ikolajevičs, līdzjūtīgi vērodams briežus.

— Gan jau  atpūtīsies, tad ies, — Ļihanovs tiepjas.
Viņš pasniedzas pēc Genadija tabakmaka un uztin garu «kazas 

kāju». Visi smēķē klusēdami.
Brieži vēl nespēj atvilkt elpu, bet viņu apaļās, melnās acis raugās 

joprojām  padevīgi. Ar lielām pūlēm pieceļam tos, izkārtojam un lie
kam atkal kāpt uz sērsnu klātajām  kupenām.

Kad esam izaruši vēl simt metru vagas, brieži krīt cits citam virsū 
un nekas vairs nespēj tos piecelt kājās. Bet vēl taču atlicis ap kilometru
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garš, stāvs kalnu kāpums! Jāatstā j brieži mierā un jālauž ceļš pašiem, 
līdz tie būs atpūtušies un viegli varēs panākt mūs pa iemīto ceļu.

Šķiet, nav smagāka darba kā iemīdīt ceļu dziļā, cietu sērsnu pārklātā 
sniegā. Sākumā ejam  ar slēpēm, bet tas ir ļoti neērti, jo  slēpes slīd 
viena otrai virsū, kājas iebrūk līdz ceļiem. Bieži krītam, iegrimdami 
sniegā.

Drīz vien slēpes noņemam. Untas apsienam augstāk, lai neiebirst 
sniegs, novelkam vateņus un laužamies uz pāreju. Ejam klusēdami, jo  
tik smagā darbā prāts nenesas uz sarunām un jokiem.

Sniegs tik sauss kā graudi apcirknī, mēs grimstam tanī līdz jostas 
vietai. Reizēm no kāju apakšām pasprūk asi zvilnāja zari un triec sejā 
sniega pikas.

Līdz sedlienai vairs nav tālu, tā ap četri simti metru, taču kalnā 
kāpt pietrūkst spēka.

— Pie velna! Es tālāk neiešu! — un Genadijs bezspēkā saļimst.
Ļihanovs atgriežas pie briežiem. V asilijs N ikolajevičs, viss sviedros

izmircis, raugās uz kalna sedlienu un vienā laidā rij sniegu.'
— Nedari aplam — saaukstēsies. Kas tev, V asilij, tā par bērnu 

ierašu, — es viņu norāju, bet pašam tik ļoti kārojas iemest mutē kaut 
mazu gabaliņu ledus un atveldzēt izkaltušo rīkli.

—• Nesaaukstēšos, esmu pieradis. Man no tā cits ļaunums: zūd spēks, 
un sviedri plūst. Esmu tik slapjš kā notrenkāts zirgs, bet atturēties 
nespēju.

V asilijs N ikolajevičs ar Genadiju smēķē un atpūzdamies snauž.
Te manu uzmanību saista neparasta aina: pa sērsnu, slimo kāju  vilk

dams, rāpo klibs krusta zirneklis. Turklāt tas nav viens, viņam garām 
aizmanās vēl citi zirneklīši, melni un visai ņipri. Dīvaini, kā tie šeit 
nokļuvuši un kurp tie steidzas? Visapkārt taču sniegs! Ieskatos vērīgāk 
un ieraugu ap mums tūkstošiem kukaiņu, kas palēkšus kā blusas dodas 
uz to pašu pusi, kurp aizrāpo zirnekļi. Pēc apmēriem tie ir pavisam 
niecīgi, ar neapbruņotu aci pat grūti saskatīt, bet to ir tik daudz, ka 
sniegs liekas nobārstīts pelēkiem putekļiem. Laikam visu šo zirnekļu 
un kukainīšu baru vējš  nopūtis no kokiem, nekur citur tādi nevarēja 
rasties. Tie steidz uz vakariem, pretī saulei, siltuma avotam, it kā pare
dzēdami, ka drīz vien tas apdzisis.

Vai tie būtu pirmie pavasara vēstneši, ko pamodinājusi mānīgā
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saule? Gribas ticēt, ka ari šeit, sniegotajos kalnos, būs silti, — viss 
zaļos, čalos strauti, raisīsies lielā dzīvība, un mēs būsim dabas dižo 
pārvērtību liecinieki. Taču šobrīd vēl visapkārt ziema.

Pie pārejas mums laim ējas: mēs iznākam uz cieta sniega un viegli 
sasniedzam sedlienu. V asilijs N ikolajevičs nokāpj lejā. Pēc stundas 
viņi abi ar Ļihanovu pa mūsu pēdām uzved augšā briežus.

— Pa nakti vaga apsals, un nartas vilkt būs vieglāk, — apgalvo 
Ļihanovs.

V ēl neesam tikuši līdz apmetnei, kad jau  atkal sāk svilpt vējš, sa
ceļas zempūtis un ietin kalnus palsā sniega mākonī. Ielienam teltī un 
cieši aizspraužam ieeju.

— Ekur nelāgi izgadās! — Ulukitkans raizējas.
— Ko tu tik domīgs, vecotēv? — M iščenko viņam jautā.
— Satrunējušu koks balsta saknes, vecs vīrs — domas. Taka šodien 

aplam vilkts — vētra to atkal aizmēzīs. Par jaunu būs sniegs jānomin, 
brieži jādzen, re, par ko gaužos.

— Zinājuši, nebūtu lauzušies!
— Ekur neuzminējām! Aklā lode mērķis trāpa, bet cilvēks acs dienā 

vakars nesaredz.
Negaiss trako visu nakti. Guļam visai trauksmaini. Krāsniņā līdz 

pašam rītam neizdziest uguns.
—  Ekur guļat ilgs! Celieties, nelaime klāt! — pēkšņi dzirdam Ulu- 

kitkana balsi aiz telts sienas.
Visi pielec kājās. Jau  rīts. Vecais atraisa ieeju, sāniski iespraucas 

teltī un uzmet mums raižu pilnu skatienu.
—  M ūsējiem  sveši briedis pieklīduši, man domāt, uz pāreja cilvēki 

iet bojā, •— viņš saka un nomet zemē svešu siksnu gabalus, kas izrotāti 
košu lupatiņu izšuvumiem.

— Vai kāds ir atnācis?
—• Nē. Vai redzi, kas no apauši palicis? Kad cilvēks salst nost, viņš 

nevar atsiet brieži siksnas, ar nazi griež. Kā tev tas prātā neienāk! — 
viņš man pārmet.

— Kas tie varētu būt?
— Man domāt, Ļebedevs. Citu ļauži te nav. Viņi tur Irokanas kol

hoza brieži. So zīmes man labi zin. V ajag  meklēt Ļebedevu. Gauži ātri 
meklēt, laiks n e lāg s. . .  Man domāt, vakar viņš tika līdz sedliena, bet

5 — Pārbaudījumu takas 65



pāriet nepaspēja. Citādi būtu ieraudzījis iemīdītu taka un atnācis 
šurp.

Ulukitkana minējumi mūs satrauc. Vai vētra būtu pārsteigusi cilvē
kus uz kalna pārejas? Acumirklī iztēle atkal atsauc atmiņā briesmīgo 
negaisa nakti, ko mēs abi ar veco vīru nesen pārcietām «nelāgajā vietā». 
Cik grūti turēties pretī vētrai, pie tam vēl klajos kalnos! Līdzko cilvēks 
pakrīt, apsēstas uz brītiņu vai pakļaujas nespēkam, putenis tūlīt uz- 
mēž pār viņu kapa kopu. Ir jābūt neizmērojamam gribas spēkam, lai 
varētu cīnīties ar sniegavētru. Mēs visi taču labi zinām, ka tādā n e
gaisā cilvēks, kas nav paguvis iekārtot sev patvērumu un laikus, iekams 
rokas vēl nav sastingušas, nav iededzis uguni, aiziet bojā. Jāsteidzas 
drīzāk palīgā! . . .

Mēs ar V asiliju  N ikolajeviču nolemjam doties turp nekavē
joties.

Žigli sapošamies. Līdz ņemam cirvjus, pa saujai sausiņu, pa gabalam 
gaļas, katliņu, aptieciņu, bērza tāsis iekuram un zvērādas zeķes. Boika 
un Kučums nāks mums līdz.

Ulukitkans, nometies tupus, klusēdams vēro mūsu kravāšanos.
—  Kur lai viņus meklējam? — es jautāju  pēc padoma.
Vecais cieši lūkojas manī, un es jūtu, ka viņš sevī izcīna cīņu.
— Sniegputenis gaužām liels, neko redzēt, nomaldīsieties un beigti 

b ū sie t. . . Man domāt, — jā ie t jums līdzi.
— Ko nu, Ulukitkan, neapmaldīsimies. Ļaunākā gadījumā suņi zinās 

ceļu atrast, kur tu tādā vējā  dzīsies . . .
— Iešu, maķenīt uzgaidi, — viņš apņēmīgi nosaka, jau spraukda

mies ārā.
Ejam viņam līdz un lūkojam pierunāt, lai paliek.
— Tu — kā grib, bet mans iet, nevar sēdēt teltī, kad ļaudis iet 

bojā, — viņš atkārto, steigšus bāzdams somā arkānu.
— Kam tas tev?
— Kalna pāreja gaužām vējš  pūš, sasiesimies kopā.
Par to nu gan mēs, protams, nebijām  parūpējušies.
Vecajam  kājās lāpītas, no plānas aļņa ādas šūtas bikses, ko viņš 

valkā virs untām un galos sasien ar aukliņām. Joprojām  tas pats vecais 
kažociņš, kam tagad spalvas gandrīz jau  pilnīgi nodilušas, pastāvīgā 
aukstumā sačervelējies. Atkāries mugurpusē, priekšā tas nesaiet kopā,
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un Ulukitkans to sasien ar tievām ādas siksniņām kā saitītēm. Krūtis 
viņam atsegtas, ap kaklu apsiets vecs kaklauts.

— Vai tā tu domā iet? Bez vamža? —  es brīnos.
— Būs labs, sals nepanāks, — vecais joko, celdams plecā tarbu.
Vētra plosās kā neprātīga. Uz labu laimi ejam  pa nogāzi un pus-

aizbērto, vakar iedzīto vagu. V ējš  pūš pretī un rauj mums no kājām  
nost slēpes.

Ulukitkans atpaliek. Saliecies viņš griež pret vēju  te vienu, te otru 
plecu, aizsedz seju ar dūraiņiem un bieži aizgriežas, lai atvilktu elpu. 
Kā viņš gan salst savā trūcīgajā apģērbā! Kādēļ negribēja apģērbties 
siltāk?

«Kādēļ viņš nāk līdz! Kādēļ uzņemas tādas mokas?» es domāju un 
klusībā viņu apskaužu. Cik barga dzīves skola bijusi šim cilvēkam, 
lai astoņdesmit gadu vecumā saglabātu tik kvēlas dzīves alkas! Tās 
liek viņa sirdij pukstēt, glābj no nolādētā sala, dzen slēpes uz priekšu 
un atvaira vecuma nevarību . . .

Ejam  lēni, kā smagu nastu kalnā vilkdami. Ulukitkanam zūd spēki, 
viņš bieži krīt un nevar piecelties bez palīdzības. Jāizvelk arkāns, 
visiem jāsasienas kopā, un pēdējais kāpums jāveic, e jo t ķēdē.

Pirmais soļo V asilijs N ikolajevičs, aiz viņa es, bet vecais vīrs 
velkas man aiz muguras, turēdamies pie saites un smagi bīdīdams 
slēpes.

Uz sedlienas vē jš  auro kā skurstenī. Mēs uzraušamies līdz pārejas 
kreisajai nogāzei un liela akmens pavēnī apstājamies atpūsties.

— Nolādēts aukstums miesa skrāpē, vai neredz, ka man plāns kažo- 
ķelis, —  Ulukitkans čukst zilganām lūpām.

Kurp iet? Kur lai zina meklēt cilvēku pēdas, ja  sniegputenī tālāk 
par pieciem metriem nekas nav redzams? Ir veltīgi kliegt — neviens 
nedzirdēs . . .

Nezinu, kā būtu beigusies šī meklēšana, ja  pati daba neapžēlotos 
par mums.

Gluži negaidot vētras brāzmas pierimst un pēc klusuma mirkļa pār- 
sviežas mums aizmugurē. Gaiss sagriežas dīvainā vērpetē. Kā izbiedēts 
savvaļas zirgu bars mākoņi te paslejas gaisā, te uzgulst kalniem un 
izgaist. Vētra aizslāj uz vakariem, vējš  šaudās pa kalniem, kā nezi
nādams, kur dēties.
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— Re, kur labi ārda! Man domāt, eskeri kārtis sajaucis, būs laiciņš 
labs, — Ulukitkans mūs uzmudrina.

Parādās saule. Aplūkojam sedlienu, taču neatrodam nekādu pazīmju, 
ka šeit būtu uzturējušies cilvēki.

Aiz pārejas viss tinas blīvā miglā. Ir redzama tikai kalnu grēdas no
gāze un meža mala aizas dziļumā. Skatāmies, līdz acis sāk sāpēt. Pēkšņi 
pamanām uz kalna pāreju stiepjam ies nartu sliežu ievilktu saraustītu 
sliedi.

— Argals! . . .  — iesaucas Ulukitkans, rādīdams uz nūju, kas rēgojas 
virs sniega. — Man domāt, te ir nartas, varbūt arī ļaudis nosalis.

Metamies lejā. V asilijs N ikolajevičs izvelk cirvi un skalda apledo
jušo kupenu, zem kuras tiešām atrodas nartas. Uz vienas uzkrauta 
telts, krāsniņa, zāģis, bet pārējās tukšas. Šķiet, vētra pārsteigusi pajūgu, 
kad tas atradies vairs tikai divsimt metru attālu no pārejas. Cilvēki pa
guvuši pārgriezt briežu siksnas, bet paši aizskrējuši uz taigu, nezin 
kādēļ neņemot līdz ne telti, ne krāsniņu; bez tās šādā salā, liekas, 
pilnīgi neiespējami glābties. Kas ar viņiem tālāk noticis, bail pat domāt.

Palaižam vaļā suņus, Boika un Kučums lēkšiem joņo jau. tālu mums 
pa priekšu pretī vējam : tie acīm redzot saož dūmus vai cilvēku tuvumu. 
V asilijs N ikolajevičs pasviež man mugursomu, novelk vamzi un uz 
slēpēm drāžas suņiem pakaļ. V ē ja  ātrumā viņš attālinās no mums, pa
mezdams aiz sevis smalka sniega virpuli — suņus nedrīkst izlaist no 
acīm.

Nartu pēdas novirzās pa kreisi: taču suņi skrien taisni uz priekšu. 
Abi ar Ulukitkanu dodamies pa V asilija N ikolajeviča slēpju sliedi.

Gaisā jūtama dūmu smaka. Beidzot sadzirdam arī cilvēku balsis.
Mūs sagaida Boika un Kučums. Abi lēkā, smilkst, it kā gribētu ātrāk 

mums pavēstīt kaut ko ļoti interesantu.
Cauri miglai saskatām dīvainu egļu zaru slieteni, ko pret vēju  aiz

sargā krustām šķērsām sagāzušies koki. Pieejam  tuvāk.
— Presņikov! Sveiks! Kā tad tu te nokļuvi? — es ieraugu Ļebedeva 

desmitnieku.
— Mums aiz pārejas atstāta krava, braucām tai pakaļ, aizkavējā

mies, un vētra mūs sagrāba uz paša kalna, — viņš man atbild, ne mazāk 
pārsteigts par mūsu ierašanos.

Pie ugunskura, ko sargā egļu zaru nojume, sarāvies zem vatētās
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segas, guļ maza auguma cilvēks. Galva viņam pārsieta ar sarkanu 
drānas gabalu, šaudigajās kā sabulim actiņās sāpju izteiksme, lūpas 
asiņo.

Pazinis Ulukitkanu, viņš ar pūlēm paslienas un klusēdams sniedz 
roku, kas ir tik maza kā bērnam, visa pietūkusi un čūlās. Abi uzsāk 
valodas.

Izrādās, tas ir Ļebedeva pavadonis Afanasijs no Irokanas kolhoza.
Presņikovs, pametis ar galvu uz slimnieka pusi, sāk stāstīt:
—  Maz trūka, ka galu dabūja. Drēbītes viņam sliktas, klimatam 

nederīgas, bet jauno kamzoli un bikses negribēja vilkt, žēloja, un tā nu 
uz kalna sals šo arī pieveica. Kāpjam uz pāreju, skatos, mans Afanasijs 
no nartām vairs neceļas. Pieeju klāt — šis tikai savā mēlē kaut ko mur
mina, bet vairs nekust, pavisam stīvs. Gribu briežus pagriezt atpakaļ 
uz taigu, šie sapinušies siksnās — ne šurp, ne turp. Bet no vēja  nekur 
glābties! Nu, nodomāju, pienācis gals arī tev, Presņikov. Iztiksi bez 
bērēm. Briežus tomēr raugu palaist, lai kaut tie izglābjas, bet. rokas 
sastingušas, vairs nevaru siksnas atsiet. Pārgriezu tās ar nazi, bet arī 
pašam mirt negribas; paķeru guļamdrēbes, cirvi un vedu Afanasiju 
lejā. Gan vilkšus vilku, gan nešūs nesu. Kā nu varēdams atstiepu šurp, 
sakūru uguni un sāku vīru ar sniegu berzēt, bet šis brēc pilnā kaklā, jo, 
rau, kājas un rokas jau  apsalušas.

— Kas jums tādā laikā uz kalniem lika dzīties? Neesat taču pirmo 
reizi taigā, — jautā Miščenko.

— Mana vaina. Afanasijs gan brīdinājā — būs vētra, taču paļāvos 
uz savu spēku un uzstāju, ka jābrauc. J a  pats būtu beigts —  tas pelnīti, 
kam velti riskēju, bet te, rau, cilvēku būtu pazudinājis!

Pie ugunskura ir silti. Sasildāmies, atraisām mugursomas un cienā
jam  biedrus ar gaļu, sausiņiem, dzeram tēju. Ulukitkans un Afanasijs 
sarunājas mierīgi, pat tā kā garlaikoti, it kā visā šai notikumā nebūtu 
nekā neparasta. Bargās zemes iedzīvotāji biežāk kā jebkur citur sasto
pas ar nāvi un ir raduši rāmi lūkoties tai acīs.

Kamēr es apkopu slimo — apmazgāju un pārsēju viņa brūces, Vasi- 
lijs  N ikolajevičs ar Presņikovu paguva atvilkt no pārejas nartas ar 
kravu. Mēs uzcēlām telti, uzstādījām krāsniņu, sazāģējām malku un 
tad aizgājām. Afanasijs palika viens. Pret nakti šurp atnāks Genadijs, 
un viņi abi sagaidīs te mūsu pajūgus.
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9. BOIKA UN KUČUMS IZAICINA 
UZ CĪNIŅU LĀCI

ēc vienas dienas, uzņēmuši Ļebedeva 
kravu, mēs pametam neviesmīlīgo Kupun 
aizu. Ceļš sāk jau apnikt, bet galu tam 
vēl neredz. Kaut ātrāk varētu sasniegt M ā
jās upi un beidzot ķerties pie darba! Bet 
patlaban mums vēl jāpārvar liels atsta
tums. Pārejam sedlienu un, iekams sākam 
nokāpt nākošajā — Kukuras aizā, uzkavē
jamies, lai vēlreiz pārbaudītu narlas un 
aizjūgu. Pakāpjos tuvējā augstienē, lai pa
mestu skatienu uz priekšu.

Aiz kalna pārejas ziemeļos un austrumos atklājas plaša balti snie
goto kalnu panorāma. Pa kreisi aiz tuvējās sopkas izslējās Stanovoja 
atzarojumi, ko iezīmē tumšu klinšu svītras un robainas kalnu grēdas. 
Ne visai augstas klinšu kraujas noslīgst iele jā  un biīvi ieskauj līkum ai
nas aizas. Pa labi, cik vien tālu acis redz, izplešas Džugdira kalnu grēdas 
viļņotie atzarojumi. Tumšajos dziļumos melnē ieplakas, uz kalnu mu
gurām izklaidus guļ klinšu drupas.

Starp Stanovoja un Džugdira grēdām nesaskatām nekādu acīm pa
manāmu robežu. Tā ir viena pati kalnu grēda, kas jūras pusē varbūt 
nedaudz pazeminās, un tikai nosaukumi to sadala divās daļās. Mēs 
pirmo reizi skatām Stanovoju tik tuvu no zemes. Tas pārsteidz mūs ar 
savu diženumu, stāvumu un drūmo apveidu. Pat pavirši aplūkojot grē
das austrumu daļu, var droši sacīt: šeit mūsu cilvēkiem  būs krietni 
jāpastrādā, lai izpētītu šo mežonīgo un sarežģīto reljefu.

Kad iegriežamies pēc saviem biedriem, telts jau  salocīta un mantas 
sakravātas. Afanasijs vairs nejūtas slikti, kaut arī viņa seju  un rokas 
klāj kreveles.

Mūsu ceļš ved pa Kukuras upi, kas ir viena no M ajas lielākajām  pie
tekām labajā krastā un atrodas vistuvāk augštecei. Braucam cauri pare
tam mežam pa nartu ceļu, ko iebraukuši Ļebedeva pajūgi. Sniegs šeit ir 
seklāks, brieži soļo raitāk. Čirkst nartu slieces, atkal šķind zvārguļi.
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Šķiet, kaut kur klusu zogas neredzamais pavasaris.
Nekad vēl neesam to gaidījuši tik nepacietīgi ka 
šogad!

Mežs sāk jau tērpties. No sniega čaulas izlobī
jušies ciņi. Ieradušies arī putni. Pīlādžu zaros zizina 
melngalvišu zīlīšu bars, kaut kur lejā kliedz dzilna, 
bieži gadās redzēt arī baltmugurainos dzeņus. Šo
dien pirmo reizi jūtam mostamies dabu, un tas, 
šķiet, mūs spārno.

Boika un Kučums kaut kur atpalikuši. Pajūgu 
rinda izstiepusies garumā. Ulukitkans klusītēm dzied —  šķiet, par silto 
dienu un labo ceļu. Saule kļūst arvien devīgāka. Klausoties vienmuļā 
zvārguļu šķindoņā, sliežu čirkstoņā un briežu soļu dipoņā, uznāk 
snauda.

Pārnakšņot paliekam bijušajā Ļebedeva apmetnē. Līdz nometnei vēl 
vienas dienas brauciens.

Jau metas vakars. No kalniem vēdī aukstums. Pār teltīm uz sānu 
gravu ar troksni aizspurdz balto irbju bars. Vasilijs Nikolajevičs steigā 
uztic maltītes gatavošanu Genadijam un, paķēris šauteni, aizskrien 
pakaļ irbēm.

Suņi vē l arvien nerādās. Tas man liekas dīvaini.
—  Būs kāds zvērs atraduši, sabulis vai cauna. Gan atnāks. Ne krauk

lis maitai garām aizlidot, ne suns nometnei garām paskriet, —  Ulukit
kans mani mierina.

Sēžos pie dienasgrāmatas, taču rakstīt nespēju — domas nemitīgi 
atgriežas pie suņiem. Ja nu patiesi medī sabuli? T ie neatkāpsies arī rīt, 
līdz kāds no mums turp aizies. Nevar su
ņus vainot, tie dara savu darbu . . .

Ir grūti ilgāk palikt neziņā, es paķeru 
šauteni un eju uz tuvējo sopku, cerēdams 
sadzirdēt suņu rejas.

No pakalna, uz kura esmu pakāpies, ne
lielā puslokā redzu slejamies sniegotās 
kalnu grēdas.

Platā ielejā kā čūska aizlokās Kukuras 
upe. Tās daudzās iztekas izzūd kraujās
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kalnu nogāzēs. No dienvidiem pa upes ledus virsmu stiepjas šaura, 
nartu ievilkta stldziņa. Sarkanā saules ripa slīd pret apvārsni, taiga 
tinas pelēcīgā dūmakā.

Apsēžos uz krituša koka stumbra un vēroju, kā satumsušajās debesis 
dziest zajgani mēļā vakara blāzma.

«U-u-hu . . .  u-u-hu . . . »  stiepti vaid ūpis.
«Vai tiešām sabulis būtu tos varējis tik tālu aizvilināt, ka pat riešanu 

nevar dzirdēt?» es gudroju, tikai tumsā kāpdams le jā  no sopkas.
Apmetnē jū t kautu meža putnu un spalvu smaržu.
—  Nekā nedzirdējāt? — jautā V asilijs Miščenko. —  Būs jā iet no 

rīta meklēt. Nu, ja  sabuli vien būs apsēduši, gan tad es viņiem sadošu, 
izdzīšu niķi nieku dēļ apkārt skraidīt! —  viņš draud.

Aukstā nakts izkaltē pa dienu izmirkušo sniegu, pārvelk tam pāri 
trauslu sērsnas garozu.

Suņi vēl arvien nenāk.
Agri no rīta pa nartu slieču pēdām ejam  atpakaļ uz kalnu pāreju 

meklēt Boiku un Kučumu. Kreisajā pusē spoži plaiksni rītausma, la
bajā pusē virs kalniem debesīs vēl kavējas mēness. Ejam žigli. V is
apkārt klusums, tikai zem slēpēm gurkst sniegs. Lai gan pāreja jau 
tuvu, suņu pēdu vēl neredz.

—  Vai dzirdējāt? — noņēmis cepuri un ieklausījies, pēkšņi jautā 
Miščenko. — Kaut kas it kā nodunēja . . .

— Droši vien koks nogāzās.
Mēs brīdi pastāvam un jau  grasāmies iet tālāk, kad pēkšņi sadzir

dam suņu riešanu.
— Rau, kādā ellē aizdzinušies — kalna pakājē. Skaidrs, ka sabuli 

lenc, kas cits iežu gruvešos var būt! —  mans ceļa biedrs skaišas.
Suņu riešana skan dobji kā attāli zvani. Steidzamies turp. Kas 

zin, varbūt suņi ielenkuši kādu no lielajiem  zvēriem — savvaļas 
briedi vai alni! . . .  To iedomājoties, sirds iepukstas tīkamā satrau
kumā . . .

—  Aušas tādi, nudien! Atraduši laiku ar sīkumiem niekoties! Boika 
ir tā vainīgā un Kučumu līdz velk. Gan es viņai rādīšu! — Miščenko 
bargi nosaka, taču balsī skaidri manāma laipna vēlība.
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. Lai gan zinu, ka viņš nedarīs pari ne Boikai, ne Kučumam, vēl savu
kārt uzkūdu:

— Ir arī pelnījuši! Kā nu tā, atļauju neprasījuši, uzkrīt sabulim?!
Miščenko pēkšņi nobremzē slēpes un uzmet man bargu ska

tienu:

— Vai domājat, ka neslānīšu? Spalvas vien putēs! Redzēsiet. . .
— Arvien jau  draudi, bet aizmirsti.
Apmetam līkumu ap krauju nogāzi un iznākam plašā ielejā. Visap

kārt mežs. Šauras eglāja strēmeles ieslejas sānu aizās un sedz piegā
zes līdz pat iežu drupu straumei.

— Re, kur suņu pēdas, palēkšus skrējuši! — sauc V asilijs Nikola- 
jev ičs un pagriež slēpes suņu pēdu virzienā. — Tā arī ir, ka sabuli 
aiztrenkuši, —  viņš piemetina.

Pēc viena kilometra pēdas mūs pieved pie biezas egles ar platiem 
zariem. Zem tās viss nobradāts un nomīdīts, uz koka stumbra manāmas 
svaigas suņu nagu skrambas. Taču tuvumā neviena nav. Sabuļa pēdas 
aiztek mežam cauri līdz tuvējam kalna atzarojumam, bet suņi ir aizskrē
juši gluži pretējā virzienā, un tādēļ mēs spriežam, ka to uzmanību saistī
jis  kas vērtīgāks par sabuli. Bet kas gan īsti?

Pēc puskilometra abu suņu pēdas nogriežas pa kreisi, uzvijas kalna 
korē un ienirst tuvējā ielejā. Tagad riešana dzirdama skaidri, bet sa
prast, kādu zvēru suņi lenc, vēl arvien nevar. Balsis skan svešādi, 
aizsmakušas.

Viņpus kalnu grēdas —  tumšs eglājs, kas aizsedz dziļu gravu. Tieši 
no turienes skan suņu riešana. V asilijs N ikolajevičs traucas uz priekšu 
arvien dziļāk mežā. Viņš piejoņo pie suņiem, tad pēkšņi augstu palecas 
un apsviežas gaisā apkārt. Redzu viņa bailēs pārvērsto seju. Viņš grib 
kaut ko uzsaukt, brīdināt, bet pagūst tikai pamest ar roku un iegāžas 
irdenajā sniegā. Cik vien spēka, cenšos noturēties, bremzēju ar kājām, 
taču slēpes neklausa un pēc inerces slīd pretī neredzamajām briesmām. 
Ķeros pie koka. Pēkšņi zeme izslīd man zem kājām, mežs apveļas, un 
es ienirstu dziļi sniegā. Uz mirkli zaudēju samaņu.

Paceļu galvu un lūkoju kaut ko saskatīt. V asilijs N ikolajevičs ar
vien vēl ķepurojas bedrē, nevarēdams tikt uz kājām. Suņi rej kā
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negudri, uzbrukdami kādam zem izgāzta koka saknēm. Gribu piecelties, 
bet viena slēpe izrādās salūzusi, otra iestrēgusi zvilnājā.

Nejauši paskatos uz priekšu un . . . sastingstu. No sakņu apakšas 
pabāžas lāča purns un platā piere. Zvērs jauni pazibsnī ar acīm, ierē
cas un pazūd migā. Suņi, uz mirkli atlēkuši, atkal apstāj migas ieeju. 
Mani pārņem asa nevarības izjūta. Es m eklēju sniegā iekritušo šauteni, 
skaišos par savu tūļību un, kā par spīti, nevaru atbrīvot kājas. Apziņa 
ļoti skaidri novērtē bīstamo stāvokli. Kas notiks, ja  lācis tūdaļ izlīdīs no 
migas, sasliesies pakaļkājās un, iekams vēl būšu sam eklējis šauteni, 
pastieps pēc manis savas pinkainās ķepas? Tad atliek tikai paļauties uz 
uzticamo Boiku un Kučumu. Tie uzbruks zvēram no muguras, iecirtīs 
zobus viņa kuplajās «biksēs», un viss zvēra niknums vērsīsies pret su
ņiem. Arī V asilijs nenobīsies un ar nazi rokā steigsies biedram palīgā. 
Pa to laiku arī es būšu sam eklējis šauteni un ar šāvienu notriekšu zvēru 
sniegā. Sīs domas man zibeņātri iešaujas galvā. Auksti sviedri stindzina 
ķermeni.

Pārvaru apjukumu mirkli un saņemos. Man tuvojas Vasilijs Nikola- 
jev ičs un pavēlošā balsī liek pasteigtiēs.

—  Zvērs tūdaļ var izlīst! . . . Kur šautene? — viņš kliedz.
Beidzot esmu atbrīvojies no slēpēm. Pieceļos. Izpūšu ar sniegu pie

dzīto šautenes stobru, un mēs atkāpjam ies pa kreisi, lai apskatītos. 
Māsu klātbūtne suņus uzmundrinājusi, tie pēc kārtas laužas migas ejā, 
taču, zvēra rēcienu sabaidīti, tūlīt atlec, lai pēc mirkļa atkal mestos 
uzbrukumā. «Kas par velnišķu drosmi!» domāju, vērodams suņu 
cīņu.

Lācis satracināts atkal uz mirkli pabāž savu purnu, un es uztveru 
viņa salti zaļgano skatienu.

Miga iekārtota gravas kraujā nogāzē zem sen izgāztas egles saknēm. 
Sniegs visapkārt cieti nomīdīts, sīkie stiebri, kas izspraukušies no sniega, 
apgrauzti. Tas suņu darbs. T ie zina labāk par mums, ko šis zvērs spēj, 
un papūlējušies «cīņas vietu» attīrīt no visa, kas varētu traucēt uz
brukumu.

No kuras vietas labāk šaut? Nostāties e jai pretī bīstami — vieta ir 
neērta un stāva, zvērs var uzbrukt pat pēc veiksmīga šāviena. Nokāpju 
nedaudz zemāk un mazliet pa labi. Aši nomīdu sniegu zem bērza. Pār
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muguru skrien nervozi, auksti drebuļi. Redze, dzirde un domas koncen
trējas tikai ap alas eju, kur suņi, neganti riedami, izaicina ķepaini uz 
cīniņu. Lai aizbaidītu uzmācīgos suņus, lācis nikni rēc.

Tā paiet minūte, otra . . .  V asilijs N ikolajevičs, piespiedies ar plecu 
pie egles, cieši vēro migu. Pēkšņi sniegs tai vietā sadreb, pārlūst un uz 
šī nodzeltējušā fona sava baismā spēka lepnās apziņas pilns parādās 
lāča varenais augums. Mirkli kavējas, it kā apsvērdams, ar ko 
sākt.

Suņi ātri maina pozicijas, pieklūp zvēram pie dibena un šaudās 
šāviena līnijā. Gaidu izdevīgu bridi. Lacis steigšus apskatās, sper soli 
pa labi, taču nākošajā mirklī maina gājienu, apsviežas pa kreisi, paveļ 
zem sevis piemānīto Kučumu . . . Boika metas palīgā. Ar lēcienu ieklūp 
zvēram mugurā un kopā ar to ripo lejup. Kučums izrāvies savukārt uz
brūk ar visu sparu.

Viss sagriežas sniega virpulī un ierēkdamies veļas man virsū. Pazib 
satracinātā lāča atplestā rīkle, Boikas aste, izrauts sniega blāķis. Lācis 
ar milzu lēcienu tomēr nomet 110 sevis suņus un metas man virsū, taču 
lode ir ašāka un atvaira šo uzbrukumu. Zvērs nosēcas, iedur sniegā 
asiņaino purnu un noveļas pie manām kājām. No lāča pieskāriena man 
zem cepures sakustas mati un sastingst miesa.

Vasilijs N ikolajevičs metas pie suņiem. Paceļ Boiku. Tai saplēstas 
krūtis. Kučums smilkst un ar ķepu skrāpē pie auss, no pavērtās mutes 
tek asiņainas slienas. Ar siksnu savelkam Boikai purnu, noguldām 
sniegā un sākam šūt rētas. Man cepurē iesprausta adata ar parasto 
melno diegu. Adata ar grūtībām pārdur ādu, suns kauc un aiz sāpēm 
raujas čokurā zem «ķirurga» neizveicīgās rokas.

Kučums ticis cauri tikai ar sakodumiem.
Lācis izrādās visai liels, krāšņā «tērpā». Tikko jaužams vējiņš glāsta 

biezo, tumšbrūno spalvu, un tās akots laistās, melni vizēdams. Zvēram 
plata piere un zem purna — balta pakakle. Aiz ilgas bezdarbības ta 
nagi atauguši gari un sagriezušies uz iekšu.

— Brangas kārstuvītes, — smejas V asilijs N ikolajevičs, aplūkodams 
ķepu.

Klusā taiga tvīkst saules siltajos staros. Aiz kuprainās atradzes iele
jas dziļumā krājas melni dūmi, iezīmēdami nometnes vietu. Nezin no
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kurienes radies bēdurozis. Palēkā pa za
riem, pagroza cekulaino galviņu, paprāto 
un tad sāk klaigāt pa visu taigu: «Kek . . . 
kek . . .  ke-ke . .  .»

Kamēr V asilijs N ikolajevičs atved nar- 
las, suņi izguļas, bet es nodīrāju lāci un 
izņemu iekšas. Nometnē atgriežamies vēlu.

Vakars pamazām zogas no kalnu nogā
zēm lejup. Aiz apvāršņa nodziest gaisma. 
Deg ugunskurs, griezdams vītnē pret b lī
vajām  debesim pelēcīgu dūmu grīstīti. Uz 

trijkājiem  apkvēpušos katlos vārās svaiga gaļa; turpat uz koka iesmiem 
brūni apcepas šašliks. Mēs visi sēžam pie uguns, kāri ieelpojam  kairi
nošo smaržu un vērojam  Vasiliju  N ikolajeviču, mūsu «šefpavāru».

Beidzot vakariņas pagatavotas, un mēs visi sanākam teltī.
V ecie evenki ēd ātri. Kreisajā rokā viņi tur gaļu, labajā — asu nazi. 

Ar zobiem iekožas gaļas gabalā, pie pašām lūpām pārvelk pār to ar 
nazi un to pašu brīdi norij. Rokas tikko spēj celt gaļu pie mutes un 
nogriezt kumosu. Gaļu viņi tikpat kā nesakošļā, it kā zobiem būtu 
paredzēts pavisam cits, daudz sarežģītāks darbs: savilkt ciešāk brieža 
aizjūgu, atraisīt siksnā mezglu, izvilkt ādai cauri adatu vai arī ko no
plēst, nograuzt — visu to abi večuki parasti paveic ar zobiem. Ātrumam 
un izveicībai, ar kādu darbojas viņu žokļi, piemīt kaut kas pirmatnējs.

Man blakus sēž Ulukitkans un sarepējušiem pirkstiem rokas savā 
bļodiņā. Gaļas daudz, tā ir trekna; pāri siltajiem  lāča gaļas garaiņiem 
vecā vīra acis tīksmi samiedzas. Viņš ēd bez maizes, steigšus griež un 
rij gaļas kumosus. Piekusis atpūšas, iestrebj no bļodiņas karstus taukus, 
un jau  atkal viņam pie lūpām ņirb nazis.

—  Ekur gards lāča taukums! Ēd cik ēzdams —  vēders vēl prasīt, — 
spriež vecais, izlaizīdams no bļodiņas taukus.

No Ulukitkana neatpaliek Ļihanovs. Viņa acis kļūst gurdas un žul- 
gas, taukiem aptecējusī bārdiņa lien mutē.

Afanasijs noņēmis savus apsējus, jo  tā ir ērtāk. Viņš smeļ ar krūzīti 
no katla taukus un dzer tos bez sāls, kāsdams caur zobiem.

Visi viņi ēd daudz; saēdušies liekas pusguļus, vēl skrubina un sūkā 
kaulus. Pēc tam dzer tēju  un tērzē.
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— Jau desmitā stunda, laiks gulēt. Rītu 
agri jāceļas, — es brīdinu.

—  Ekur gulēt! Pēc trekna gaļa miegs ne
gaidi . . .  —  Ulukitkans iebilst.

Vasilijs Nikolajevičs ienes teltī Boiku — 
slimu, padevīgu, skumjām acīm, —  un tūlīt 
spraugā galvu pabāž ari Kučums. Gudrais 
dzīvnieks vērīgi mūs uzmana, it kā gribētu 
zināt, kas mums nodomā. Bet, līdzko Boika 
sāk smilkstēt un raustīties mūsu rokās, Ku
čums aši pazūd.

Mēs izcērpjam ap brūci šauru vilnas strē
bti, apsmērējam ar jodu un noliekam Boiku 
gulēt.

Naktī pa miegam es dzirdēju, ka pavadoņi 
savā teltī tērzē, skrubina kaulus un šmak
stina. Vecie vīri turpināja mielastu.

No rīta nācās aizkavēties, jo  pavadoņi at
kal ēda gaļu, dzēra tēju, pēc tam ilgi meklēja 
briežus.

Diena bija padevusies īsti saulaina. Mežs 
klusi šalca. Smaržoja sasilušās skujas. Pār 
mūsu pamesto apmetni, piekļāvies kalna ma
lai, zvilnēja mazs mākonītis un meta vieglu 
ēnu uz mūsu taku.

Kukura, ne visai liela upe, radusies, sa
plūstot daudziem strautiem, kas tek pa me
žainajām Stanovoja un Džugdira kalna pie
gāzēm. Kilometrus desmit lejpus pārejas tā 
plūst pa šauru gultni, grauzdamās drūmajās 
kalnu atradzēs, kas aizsprosto tai ceļu uz 
Maju. Kalni nav pašķīrušies, tikai noliekuši 
klintis pāri aizai, pa kuru tek Kukura.

Tādā šaurā aizā mēs tad arī braucām pa 
upes ledu. Mums pretī dvesa sasmacis drēg
nums, ko mūžam nebija skāris vējš. Saule un,
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šķiet, pašas debesis slēpās aiz klintīm. N ie
cīgākā skaņa, kas iztraucēja aizas klusumu, 
tūlīt pastiprinājās, pieauga, un klintis to īgņo
damās atkārtoja.

Esam pabraukuši garām jau daudziem 
upes līkumiem un daudzveidīgām klinšu gru
pām, taču aizas gals vēl nav redzams. Ainava 
ļoti vienmuļa. Augstas akmens sienas ka mil
zu segas izrakstītas ar nabadzīgu ķērpju ro
tājumu. Paretam uz saltajiem izciļņiem gadās 
arī kāds pundurbērziņš vai arī vaivarāja 
stiebrs.

Negaidot mēs izbaidām divus melnus 
kraukļus. Esam pārsteigti, ka tie uzturas šai 
dziļajā spraugā. Lai gan tepat blakus ir gaiša 
ieleja, kur daudz saules un plašuma, tie to
mēr mitinās šeit, labāk izvēlēdamies tumsu 
un mūžīgu drēgnumu.

Beidzot klintis pašķiras, ļaudamas ieplūst 
aizā saules gaismai. Tālumā paradās kalni. 
Pār mums plešas zils debess jums. Apmēram 
pēc desmit kilometriem mēs beidzot ieraugām 
Majas krastu. Tur ari pārlaižam nakti.

Gaismai austot, mēs jau bijām ceļā. Pār 
kalnu grēdu labajā krastā smagnēji cēlās 
vēja dzenāti mākoņi. Cits citu grūstīdami, tie 
pletās un aizsedza debesis. Pēc mirkļa kā palss 
aizkars kalnu galus apņēma negaiss. Mums 
pretī bija iegriezies zempūtis, kļuva atkal 
aukstāks. Sniega pārslas ieslīpām strēlēm lai
dās zemē un aizbēra karavānas pēdas.

Pulksten divpadsmitos mēs sasniedzām 
Lebedēva nometni. Tā bija sniega aizputi
nāta. Nebija redzamas ne cilvēku, ne nartu, 
ne briežu pēdas . . .
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— Liekas, neviena nav! — iesaucās V asilijs N ikolajevičs, nolēcis 
no nartām un palūkojies teltī.

— Dīvaini, kurp tad viņi aizgājuši? — es brīnījos.
— Vai tu par ļaudis jautā? Šodien tālu aizgājis, ne tik drīz atgriezī

sies, —  paskaidroja Ulukitkans.
— Kā tu to zini? Kādēļ tā domā?
—  Ekur neredzi! Lasi, te labi rakstīts, — vecais pamāja ar roku uz 

tuvējo lapegli.
Uz tās es ieraudzīju parastu iešķēlumu un tur horizontāli iespraustu 

pundurbērza zariņu ar lokā saliektu galu.
—  Nekā nesaprotu! Parasts iešķēlums. Tu joko, Ulukitkan.
— Kā tā — joko? Tu tak neesi akls? — viņš pikti satvēra manu 

roku un pieveda pie lapegles:
—  Raugies labi, es stāstīt. Senāk evenki nemaz nemācēt rakstīt. Kad 

vajadzēja ko paziņot citiem ļaudīm, evenki atstāt kokā dažādas zīmes, 
ko nu kuru reizi gribēja teikt. J a  čuma vai nojumes saimnieks aizkle- 
jo t no apmetnes pavisam, viņš zariņu iespraust taisni un uz to pusi, 
kurp aiziet. Ja  viņš aiziet prom uz ilgu laiku un grib atgriezties, tad 
zara galu lokā atlieca atpakaļ. Vai saprast? Tevīm acis ir, skaties labi! 
Ļebedeva kajurs skaidri rakstīt, ka visādā ziņā nākt atpakaļ, lai gan 
ne tik drīz. Ja  evenks aizklejot uz divi trīs dienas, tad zara loks noliec 
maķenīt uz leja. J a  viņš aiziet tikai uz vienu dienu un citur negrib 
pārnakšņot, tad taisns zariņš iesprauž ar galu uz leja, bez loks. Tagad 
tevīm saproti? Agrāk visi evenki tā darīja.

—  Kas tur ko nesaprast! Bet kā tu zini, ka viņi šodien aiz
braukuši?

— Te uz zariņš viss uzrakstīts. Kā neredzi? Paraug, te ar nazis 
iegriezts pēc kārtas četri asi robiņš un viens truls. Saulaina diena, mēs 
ierakstīt ar asu robs, bet slikts laiks —  ar trulu. Tātad Ļebedevs aiz- 
klejot no šejienes pēc četri saulainas dienas, piektā, negaisa diena. 
Tagad skaitīt pats un pateikt, kad viņš gājis.

— Pareizi gan, viņi aizbraukuši šodien, —  sarunā iejaucās V asilijs 
N ikolajevičs. —  Atcerieties, saulains laiks sākās ceturtajā datumā, kad 
bijām  vēl viņpus pārejas, un turpinājās četras dienas. Sī diena pēc 
skaita ir piektā un pirmā negaisa diena. Skat, cik vienkārši un skaidri! 
Rakstīt pratējam varbūt vesela koka nepietiktu, lai to visu izklāstītu,
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bet evenks, raug, uz viena zariņa visu aprakstījis. 
Te tev nu bija! Kā gan tu, Ulukitkan, visu to 
redzi?

Bet tas, izbrīnā šūpodams galvu, nemitējās 
gausties par mums, neprašām, ar tik vājām novēro
šanas spējām, ka daudz ko nepamanām un nepro
tam izdibināt dažādu notikumu un dabas parādību 
cēloņus.

—  Cilvēkam prāts nav velti dots, —  viņš seci
nāja. — Ja tu sniegā uziet spalvu kaudzīte —  ne
iet tālāk, pirms neesi uzzināt, kāda putns tās ir un 
kādēļ te mētājas; ja pamanīt nolauztu zariņu, arī 
uzzināt, kas un kālab to nolauzt; ieraudzīt skrejoša 
alnis pēdas —  uzzini, no kā viņš bēgt. Acs visu 
redzēt. Taču redzēt vien par maz, vajag ari sa
prast, ko redzēt, —  bezcerīgi atmetis mums ar 
roku, viņš sāka izjūgt briežus.

«Redz kur īstens taku zinātājs, dabas bērns un 
sirmās senatnes aculiecinieks!» es domāju, apbrīnā 
vērodams Ulukitkanu. Tādu kā viņš paliek arvien 
mazāk un mazāk. V iņi aiziet no dzīves, aiznesdami 
līdz savas tautas vēsturi un gadsimtos uzkrāto p ie
redzi. Grūti pat aptvert, kādas zināšanas apguvis 
šis astoņdesmitgadīgais evenks, bijušais meža no
mads, un cik saprotama viņam taigas dzīve. Kāda 
tā ir laime cilvēkam, jau no jaunām dienām iz
kopt asu prātu, zinātkāri, interesi par neizdibinā
tām parādībām un prasmi atrast visam cēloni!

. . .  Ļebedevs bija apmeties Majas kreisajā 
krastā divus kilometrus augšpus Kunmanje grīvai. 
Kreisajā pusē nometnei kā mūris pieslējās augsts 
mežs, pa labi blīvējās palu sanesta pelēku apbru
žātu stumbru kaudze. Kā bruņurupucis, pieplakusi 
zemei, zem milzu lapegles bija vientuļi piemetu
sies telts. Blakus, pieblīvēta ar saiņiem un apsegta 
ar brezentu, uz četriem nomizotiem stabiem balstī-
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jās nojume. Vējš plivināja līganā maiksti piekārtas 
apsvilinātu bikšu skrandas —  baidēkli. Nojumē 
bija sakarinātas cieši piebāztas somas, siksnas, pa
vadoņu trauki, sakrautas kastes ar naglām un 
cementu, virvju  rituļi un troses. Cilvēku pēdas 
bija apklājis sniegs.

Mūsu ceļš galā. Kravu esam salikuši zem bre
zenta, bet tukšās, smagajā ceļā pamatīgi apdauzī
tās nartas apgāztas ar sliecēm augšup. Teltī uz 
krāsniņas, šļākdama pār kastroļa malu, mutuļo 
zupa. Gaiss piesmacis no garaiņiem un piedegu
šiem taukiem.

Sēžu pie dienasgrāmatas. Man blakus piemeties 
Ulukitkans. Viņš stāsta par rakstību taigā un uz
manīgi vēro, kā uz papīra slīd zīmulis.

Sakumā es klausos izklaidīgi, kā saka —  ar 
vienu ausi, taču pēc brīža pārtraucu rakstīt un visu 
uzmanību veltīju stāstītājam.

Cik daudz šis cilvēks zina! Cik interesanti viņā 
klausīties!

No Ulukitkana stāsta uzzinu, ka vecos laikos 
evenki gadu nav dalījuši divpadsmit mēnešos, kā 
tas visur pieņemts. Viņi to saskaldījuši daudz pe
riodos atbilstoši dabas likumsakarīgajām parādī
bām. Pat Ulukitkans, kas nodzīvojis jau līdz mūsu 
gadsimta piecdesmitajiem gadiem, vēl arvien pats 
lieto šādu kalendāru. Ja viņš saka —  «tas bija, 
kad liels sals,» —• tad jāsaprot, ka tas noticis jan
vārī; «koku zari daudz sniegs» —  februārī; «kad 
lāču māte mazuļi dzimst» —  martā; «pārplūdums 
laiks» — aprīlī, «putni atlidot» —  maijā; «lap
egles ģērbties zaļums» —  jūnijā; «karstās die
nas» —  jūlijā; «kad briedis āda no ragi lobīties» 
augustā; «kad taigā brieži grūti savākt» —  sep
tembrī; «vāvere kažoks īsts akots» — oktobrī; «m e
dījums bagāts laiks» —  novembrī; «alnis ragus
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met» — decembrī. Šie lielie periodi savukārt dalī
jās sīkākos, atbilstoši dabas parādībām, kam ir no
teiktāks laiks. Ja Ulukitkans teica —  «tas bija dun
durs laiks» —  tad viņš domāja apmēram 10. jū
niju; «kad dzeguze sāk kūkot» —  20 maiju; «kad 
gulbis uz ziemeļi lidot» —  maija beigas; «aļņi 
riests laiks» —  17. septembris . . .

Šis nerakstītais evenku kalendārs saglabājis 
daudz interesantu, gadsimtos pārbaudītu dabas 
parādību novērojumu. Lai cik savādi, daži no šiem 
datiem izraisīja mūsu zinātnieku aprindās ilgu 
strīdu.

Evenki lieliski pārzina taigu. Viņiem ir laba 
atmiņa, viņu asajai uztverei nepaslīd garām ne 
mazākā pārmaiņa apkārtnē, viņi teicami orientē
jas, pazīst zvēru pēdas un atšķir skaņas. Taigā 
evenkiem nav nekā jauna, negaidīta, nekas viņus 
nevar pārsteigt. Lokā sagriezts zariņš ar robiņiem, 
ko mēs nupat aplūkojām, viņiem pilnīgi aizstāj 
vēstuli. Diezgan savādā un īpatnējā taigas nomadu 
rakstība un koka «kvīts», tāpat daudz kas cits sa
glabājies no sirmās senatnes līdz māsu dienām 
kopā ar tās pārstāvjiem —  vecajiem cilvēkiem. 
Butu žēl. ja tā kopā ar viņiem arī mirtu.

Ļebedevs mūsu ierašanos nebija paredzējis. 
Viņš bija devies ar savu nodaļu uz austrumiem, lai 
izpētītu lielo centrālo kalngalu, no kura nogāzēm 
iztek Kunmanje, Sagas un Nimni upes. Kad šis 
darbs būs paveikts, viņam ar tādu pašu uzdevumu 
būs jāpārceļas uz Džugdžura grēdu.

Kartes sastādīšana ir sarežģīts un daudzveidīgs 
tehnoloģisks process. Visjaunākā ir aerofotografē- 
šanas metode —  apvidus fotografēšana no lidma
šīnas ar speciālu aerofotoaparātu. Lai iegūtiem uz
ņēmumiem būtu kopīgs uzdotais kartes mērogs, 
lai tos sakārtotu atbilstoši apvidum, atšifrētu meža,
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krūmāju, purvu, klinšu attēlus, iepriekš jāv eic liels un grūts darbs dabā. 
Tas ari ir mūsu ekspedīcijas uzdevums. Visās vietās, pār kurām laid ī
sies lidmašīnas — vai tā būtu necaurstaigājama taiga, nepieejamas 
kalnu virsotnes, krāčainas upes, — visu izstaigā ģeodēzisti. Uzceļ ģeo
dēziskas zīmes un veic precīzus attālumu un leņķu izmērojumus, lai 
noteiktu apvidus raksturīgāko vietu stāvokli.

Ģeodēzistiem seko topogrāfi. Izlietodami ģeodēziskos punktus un 
aerofotografiju, viņi sīki izmēro apvidu un savāc visas nākamajai 
kartei nepieciešamās ziņas: kalnu grēdu, avotu, ezeru, zemieņu nosau
kumus, ziņas par upju straujumu un dziļumu, apmežojuma raksturu, 
izpētī, vai purvi izbrienami, kādas ir takas, kas šķērso apvidu, un veic 
daudz dažādu citu uzdevumu.

Pēc dabā veikto darbu nobeiguma viss ģeodēzistu un topogrāfu 
savāktais materiāls tiek nodots īpašās laboratorijās un cehos kartes 
sastādīšanai.

Mēs esam atbraukuši pie M ajas upes, lai palīdzētu Ļebedevam iz
pētīt šo topogrāfiskā ziņā sarežģīto rajonu. Pēc tam dosimies pāri Sta- 
novojam pārbaudīt darbus citās ekspedīcijas vienībās.

10. LĀČA  D EJA  
MEDŅU RIESTA VIETĀ

ie varas nāk aušīgais aprīlis. Saule, sniegs 
un putenis cīnās savā starpā. Apslāpēti urdz 
strauti. Dabas atmoda piepilda mežu ar no
slēpumainu čaboņu.

Pamostos agri. Nometnē viss mierīgi: nav 
ne steigas, ne sarunu, pat dūmeņi virs teltīm 
nekūp. Sī, liekas, ir pirmā diena mūsu ceļo
juma laikā, kad nav jādomā par ceļu, par 
uzplūdiem un, m eklējot pāreju, nogurušām 
acīm jālūkojas tālē.

Pie nometnes pienāk briežu bars. T ie laiski staipās un liec kūku
mā muguras, kas nogurušas no aizjūgu siksnām. Tad visi reizē pa
griež galvas turp, kurp projām no mūsu nometnes aizlīkumo upe.
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Kas saista briežu uzmanību?
Es skatos uz upi. Nekur nekas nav redzams, 

taču dzirde uztver čaboņu, it kā, pašķirdams no
melnējušos zarus, kāds nedroši ietu pa mežu. 
Putnu bariņš steidzīgi laižas pretim šim noslē
pumainajam viesim. Nu jau tas tik tuvu, ka no 
neredzamā pieskāriena notrīs karulīši alkšņa 
krūmā un iečaukstas vecās, nenokritušās lapas. 
Sajūtu uz sejas siltu, maigu elpu.

Tas ir pavasaris! Pavasaris satraucis briežus 
un ienesis mežā nemieru.

Maigs vējš šķirsta biezo akotu briežu kupli 
saaugušajā sānu spalvā. Tas pačabinās veco lap
egļu galotnēs, izlodā meža biezokni un steigšus 
trauc tālāk uz sniegoto kalnu saltajām virsot
nēm, pamezdams aiz sevis tādu kā sajukumu un 
spirgtu pavasara smaržu, ko atnesis līdzi no tā
lajiem dienvidiem.

Saule izkāpj no meža biezokņa un apgaismo 
pamodušos nometni. Brieži nogulstas sniegā un 
atgremodami vērīgi ieklausās vēja šalkās. Boika 
piesaulītē laizīdama ārstē savas rētas.

Ulukitkans plēš sausserža šķiedru mašu pa
gatavošanai. Vasilijs Nikolajevičs ar Genadiju 
rīko pirti. Kučums bailīgi pabāž no telts purnu 
ar nozagtu cukura gabalu zobos. Pablenž vis
apkārt, pieiet pie ugunskura, kraukšķinādams 
sagrauž cukuru, aplaizās un norūpējies sāk ķert 
savā kažokā blusas.

Pirts drīz būs izkurināta. Pie plūdu sanesta 
jiem kokiem ar lielu liesmu deg ugunskurs. Bla
kus tam vilka kārklu krūmājā izrakta bedre — 
vanna. Turpat ari pirts lāva —  pusmetru augsts 
dēļu sols. Tas viss iekārtots piecu kvadrātmetru 
platībā tā, lai varētu uzcelt ari telti.

Kad apdziest ugunskura liesmas, zem sabir-
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zušajām oglēm atsedzas lielu, balti nokaitētu ak
meņu kaudze. Mēs novācam ogļu paliekas, ieklā
jam  bedrē ūdensnecaurlaidīgu brezentu un ielejam 
karstu ūdeni. Pēc tam uzceļam telti. Pirts gatava.
Teltī no sakaitētajiem  akmeņiem ir karsti.

Mēs mazgājamies pa diviem. Šļakst ūdens, aiz 
garaiņiem telts papletusies, Genadijs aizrautīgi per 
ar zvilnāju pirts slotu V asilija  N ikolajeviča iztvī
kušo miesu. Sis lokās kā zutis, vaid un krekšķ. No 
akmeņu kaudzes šņākdami ceļas garaiņu mutuļi.
Genadijs lāgiem pietupstas, lai atdzisinātos, un 
tad ar jaunu sparu šausta Miščenko. V asilija  Niko
la jeviča balss kļūst arvien vārgāka, līdz beidzot 
apklust, un dzirdam, kā viņš, ne vārda nebildis, 
ieveļas «vannā».

— Ekur Genadijs sirdīgs! — Ulukilkans neap
mierināti šūpo galvu.

—  Tagad mūsu abu rinda, gatavojies, — es 
saku vecajam .

—  Dievs pasarg! — viņš nobīstas. — Mans 
taisa savu pirts, tā nevaru, tūdaļ būšu beigts.

Un viņš bailīgi paraujas sāņus, nenovērsdams 
izbrīnās pilno skatienu no garaiņu apņemtās telts.

Pēc pirts mēs mazgājam veļu, bet m ūsuUlukitkans tikmēr, apsēdies 
sniegā, sāk mazgāties. Pievilcis tuvāk spaini ar siltu ūdeni un piesargā
damies, lai nesamirkst untas, viņš neizģērbies ieziepē galvu. Vecais 
tīksmigi sprauslā un plunčājas kā pīle. Pēc tam viņš izspiež ūdeni no 
matiem un uzmauc slap jajā galvā kažokādas ausaini. Brīdi atpūties, 
večuks novelk no savām vārgajām  miesām kreklu, nomazgā kaulainās 
krūtis un nenoslaucījies uzģērbj tīru kreklu, bet virs tā kažociņu. Atkal 
atpūšas un novelk untas kopā ar biksēm. Izkaltušās, vājās kājas sutā 
atmirkst g au si. . .

—  Ekur veltīgi V asilijs kliegt, tā tak gauži labi nomazgāties var, — 
čukstus prāto Ulukitkans.

Tiešām, arī pēc tik savdabīgas «pirts» vecais vīrs ir kļuvis gluži 
spirgts, pat acis raugās gaišāk.
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Savācis notīrās drēbes, Ulukitkans iebāž tās spainī, ieziepē, izžņaudz 
un, nepiecēlies no vietas, velē te kreklu, te bikses gar lapegles raupjo 
stumbru — tā arī ir viņa veļas mazgāšana . . .

Aiz satumsušā meža debesu košajā zilumā tikko manāmi vīd augsto 
kalnu grēda. No nojumes lāstekām tek valgmes lāses. Siltums apņem 
sniegotos klajumus un meža biezokni.

Diena beigusies. Ieleju  pārklāj tumsa. Aukstā nakts aši sasaldē iz
mirkušo sniegu.

Visi sanāk pie manis. Teltī patumšs. Krāsnī paretam uzliesmo uguns, 
uzmezdama blāvu gaismu sēdošo cilvēku salīkušajiem  stāviem. No 
tumsas iznirstošās sejas pauž mieru un garlaicību. Klusumā dzirdams, 
kā lūpas skaļi sūc karsto tēju  un zobi kraukšķina sausiņus.

— Ekur skābs auglis! — sūkādams citronu, saka Ulukitkans un vaib
stās kā aiz sāpēm.

— Mizu neēd, tā ir rūgta, —  Miščenko viņu brīdina.
— Kālab «neēd»? M ēlei rūgti, bet par to mazs 

bēda, ka tik vēderam labums, — vecīša se ja  ar pla
tajiem  vaigu kauliem izplūst smaidā.

— Ko darīsim rīt? — es jautāju.
Visi klusē. Telts tumšajos kaktos krēsla sabiezē

vēl vairāk. Kāds aizdedz sveci.
—  Sliņķim der miegs, nadzīgam medības, no

gurušam briedim svaigi rakts sūna, — beidzot 
noteic Ulukitkans, atliekdams stīvo muguru.

— Ko tad tu darīsi?
—  V ajag meklēt sokžoju1. Nabaga tapusi mūsu 

saime, pat kauls vairs nav, nazis stāv dīkā, vēde
ram garš laiks!

— Kad gribi doties? — Miščenko mundri ie jau 
tājas. —  Vai neiesim kopā? Divatā jautrāk.

—  Tukšā taigā pat trijatā jautrība nerāsi, bet 
svaigās zvēra pēdās ari vienam labs. No rīta uz 
medņu riests aizstaigāšu, pēc tam jāuzmeklē vieta,

1 Sokžojs — savvaļas briedis.
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kur sokžojs stāv, un zivis vajag noķert. Labi, ka acīm rokas nav — visu 
būtu sakampis. Tfū, cik ļaudis rijīgs! . . .

—  To gan no tevis negaidīju, Ulukitkan! Tu zini, kur medņi riesto, 
un nesaki! Es, varētu sacīt, tavā labā visu: ir stipru tē ju  tev uzvāru, 
ir smadzeņu kauliņu pataupu, bet tu, redz, kāds!

— Ekur velti sirdīgs, Vasil! Man domāt, pa tik plāna sērsna tu med
nim nepiezagties — gaužām liels troksnis būs, lieki lodes tērēt būs.

—  Kamēr šie dziedās, es kuram katram piezagšos, troksnis bijis, 
nebijis. Stāsti vien, kur medņi riesto, iesim kopā.

—  Man no rīta dzirdēt —  mednis knipot taisni uz rītiem, man domāt, 
tur tiem riests. Ej viens pats, manam cits medības prātā, tavējs tā 
neprot, — vecais tiepjas, viltīgi smīnēdams.

V ēl brīdi pakavējies, viņš aiziet, aiznesdams līdzi sava nodoma no
slēpumu.

Mēs ar V asiliju  N ikolajeviču nolemjam, ka uz medņu riestu vietu 
iešu es, bet viņš dosies lejup pa M ajas upi un izlūkos kādu lielāku 1ās- 
meni, kur izmest tiklus, un, apstaigājot sānu aizas, varbūt uzies tuvumā 
sokžoja vai aļņa pēdas.

Iekams dodamies pie miera, sakārtojam  šautenes, slēpes, mugur
somas un piesienam suņus. Es sagatavoju mazkalibreni, bet V asilijs 
N ikolajevičs šauteni.

Mēs pabrokastojam un atstājam  nometni vēl labu laiku pirms aus
mas. Kādu bridi uzkavējos, lai pēc V asilija  N ikolajeviča gājuma pār
baudītu, cik tālu dzirdams slēpju troksnis. Stāvu ilgi. V asilijs Nikola
jev ičs sen jau  nozudis, bet trauslās sērsnas čirkstoņa vēl ilgi izskan 
klusumā. Cik nelāgi. Varbūt atlikt riesta vietas meklēšanu? Pavēršu 
ausi pret austrumiem un ieklausos, taču nedzirdu medni knipojam. 
Acīm redzot tie ir noslēpušies. «Varbūt vēl par agru?» es prātoju un 
nolemju doties tālāk.

Mežā ir tumšs. Bālie zvaigžņu stari neizkliedē meža biezokņa tumsu. 
Uzmanīgi virzos gar koku stumbriem. Gandrīz vai taustīdamies, apeju 
kritalas, celmus un pēc nojautas uzminu vajadzīgo virzienu. Eju ilgi

Pēkšņi virs manis kaut kas nošvikst, it kā neredzams putns ar 
spārniem skartu koku galotnes. Es apstājos. Troksnis attālinoties ap
klust, taču no vecās lapegļu taigas dziļumiem šurp atplūst tikko ja u 
šama, apslāpēta un satraukta dunoņa.
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Eju tālāk. Negaidot mežs kļūst re
tāks, parādās apsnidzis klajumiņš, 
bet aiz tā — lēzens paugurs. Dzirde 
uztver dobjas skaņas. Es saspringti 
ieklausos. Skaņa ilgi neatkārtojas. 
Beidzot kaut kur tālu pār kalnu at
skan aprauta knipošana, uz mirkli 
apklust un tad pēkšņi sāk vienā laidā 
plūst: «Tra-ta-ta . . . tra-ta-ta . . . Tra- 
ta-ta . . . »

Zem manu slēpju smaguma skaļi 
drūp sērsna, šķeldama miegaino klu
sumu. Ātri pārskrēju sniegoto kla
jumu un uzkāpju paugurā.

«Tra-ta-ta . . .  Tra-ta-ta . . .  Tra-ta- 
ta . .  .» medņa dziesma skaidri atskan 
labajā pusē. Tā vienmērīgā rakstā sa
skalda meža klusumu, apraujas un 
atkal plūst no jauna. Kaut kur priekšā 
uz zemes maigi klukst medņu māte. 
Es dzirdu viņas izplesto spārnu švīk
stoņu un mīlas sauciena satrauktās 
skaņas.

Piesardzīgi žogos uz priekšu. 
Šķiet, viss noris labi. Taču pēkšņi 
virs manis atskan plīkšķis, smagi 
spārni peras gar koku zariem, melna 
ēna atraujas no lapegles un izgaist 
tumsā.

—  Pie joda! . . .  — es lādu gan iz
baidīto medni, gan savu neizdarību.

Uzkāpju korē un, atslējies pret 
bērzu, neviļus palieku stāvam kā sa
stindzis.

Blāvi sārtojas rīts. Cauri retajiem  
kokiem zogas bikla gaisma. Kaut
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kur augstu, maigi skardams koku galotnes, pārlaižas vējiņš. Pamostas 
mežs, nezin par ko sāk sačukstēties egles, bet vējiņš tikmēr jau  tālu 
gabalā . . .

Cik viegli elpot šai pirmajā pavasara rītā! Cik jauns un līksms 
jūtas cilvēks tik agrā rīta stundā! Dabas atmodu baudot, tā varētu 
stāvēt ilgi ilgi . . .

Pēkšņi le jā  pa kreisi klusi, kā izmēģinādams balsi, sāk knipot med
nis, otrs atsaucas no kores, trešais negaidot iedziedas pilnā balsī, un nu 
jau  medņu dziesma pieskandina visu mežu.

Steidzos pie tuvākā dziedātāja. Ar acīm m eklēju putnu, zinādams, 
ka tas tepat tuvumā. Lūk, tur, lapeglē, šķiet, sakustas un uzbožas tā 
melnais siluets . . .

«Tra-ta-ta . .  . Tra-ta-ta . . .  Tra-ta-la . .  .»
Saspringstu un sagatavojos lēcienam. Taču dziesma nezin kādēļ 

plūst vienmuļi un nebeidzas ar strauju, kaisles pilnu šņācienu, kad 
mednis uz dažiem mirkļiem top akls un kurls, ļaudams medniekam pie
lēkt divus trīs soļus tuvāk. Beidzot atskārstu, ka tas ir tā saucamais 
akmens mednis, kura dziesmai šī locījum a nav. Tātad putns jāmedī 
kaut kā īpaši. Ne jau  nu velti Ulukitkans brīdināja, ka dziesmas 
laikā pie tā piezagties nevar. Bet kā tad viņš pats tiks pie 
putna? . . .

Uzmanīgi brienu pa sniegu. Medņa krāšņais siluets asi iezīmējas 
sārtajā rītaustfias fonā, un aizrautīgā dziesma neapturami plūst meža 
plašumā. Uz zemes klukst medņu māte. Tā nedzirdami skraida no dzie
doņa pie dziedoņa, kā nezinādama, kuru izvēlēties, — tik skaisti visi 
dzied.

Pasperu vēl dažus soļus, taču čirkstošā sērsna mani nodod: mednis 
pēkšņi apklust, saraujas un tramīgi pagriež galvu ar sarkanajām  uzacīm 
uz manu pusi. Es sastingstu, jūtu uz mani vērsto aso acu skatienu, aiz
turu elpu un baidos pakustēties.

Lēni velkas mirkļi. Caur augsto koku galiem lāso maiga rīta gaisma. 
Kaut kur tālu meža dziļumos iečabinās vējš, tuvodamies šalc kā pava
sara ūdeņi un trauksmaini aizbrāžas garām. Beidzot mednim apnīk gai
dīt, un tas izslien zilgani melno kaklu, piepūš pakakli, kā vēdekli izpleš 
pacelto asti. Atmet galvu, ieknipojas vienreiz, otrreiz, un atkal rītu
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sveic pavasara dziesmas līksmās skaņas. Mednis dzied ilgi un diženi, 
smailos spārnu galus viegli švīkstinādams gar zaru.

Kad lepnais dziedonis aizgūdamies sāk bārstīt savus treļļus, es uz 
manīgi paceļu šautenes stobru. Taču mednis tai pašā brīdī apklust, pa
griežas uz rītiem un, plīkšķinādams varenos spārnus, pazūd aiz ķeburai
najiem  kalngaliem.

Mani pārņem spējš vilšanās rūgtums. Apsēstos uz krituša koka 
stumbra, lai atgūtos, taču lapegļu galotnēs atkal pamanu medņus — 
riestotājus. Pieceļos un no jauna žogos starp koku stumbriem pie tu
vākā medņa.

Zem slēpēm čirkst sasodītā sērsna. Dzirdu putnus nošvīkstinām spār
nus un steigšus uzlidojam. Vai tiešām būs jāatgriežas nometnē tukšām 
rokām?

Iznāku pakalnā. Saules lēkta spožie stari jau  iesniedzas mežā. Pa
raugos aizsalušā purvāja garenajā strēlē ieplakas dibenā, ko ieskauj 
paretu egļu zemie stumbri, un pamanu tur kaut ko kustamies — tīreļa 
malā līkņā kāds tumšs, paprāvs stāvs.

Šķiet, lācis! Tagad tas iznāk uz ledus, apskatās visapkārt un, panu- 
ņājies uz vietas, iet šķērsām pāri tīrelim. Taču pekainis izturas diezgan 
neparasti: te viņš palecas kā sapīts, te izdara tādas jokainas kustības. 
Varbūt viņš tikko izlīdis no migas un ieloka notirpušās kājas. A cu 
mirkli man rodas nodoms aiziet tam priekšā pa ieleju  labajā pusē un 
sagaidīt uz pakalna.

Atpogāju kamzoli, lai būtu vieglāk elpot, savelku ciešāk jostu un 
drāžos lejup graviņā. Zem manām slēpēm virpuļo sniegs, garām pazib 
lapegles, zemās egles un krūmāji. Pa ceļam ar kreiso roku sataustu 
divas mazkalibra patronu rezerves aptveres. Ieraugu, ka pa zemi staigā 
uzputies mednis un dižodamies ar spārnu galiem švīkā cieto sniegu. 
Taču patlaban man prāts uz medņiem nenesas!

Izklausās, it kā būtu ierējies suns! Tuvinu papēžus viena otram, 
spēji sagriežu slēpes šķērsām un apstājos. Nudien aiz pakalna, kur 
nupat biju  redzējis zvēru, spiedzošā balstiņā rej kāds šunelis. Tas nav 
Kučums un nav arī Boika. No kurienes tāds te gadījies? Varbūt Ļebe- 
devs atbraucis? Taču tā nav arī viņa kuces Bertas balss. Dodos uz 
priekšu rējiena virzienā. Uzkāpju pakalnā, paslēpjos aiz resnas lapegles
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un skatos lejā. Zvērs jau  pārgājis purvāju, taču šuneli tā tuvumā vēl 
arvien neredzu, lai gan riešana skan skaidri. Ielūkojos retajā mežiņā, 
bet arī tur neviena tuvumā nav. «Blēņas!» es domāju un neizlaižu zvēru 
no acīm. Tas, vēl arvien tikpat jocīgi palēkdamies, tuvojas man. Starp 
mums abiem lielas lapegles zarā tup mednis. Mežā gaišs, saule jau  pa
cēlusies pār taigu. Kaut kur tālu rotaļādamās sasaucas irbes. Šunelis 
tikmēr rej un rej, taču es to vēl arvien nevaru ieraudzīt. Tagad arī 
lāča izskats man sāk likties dīvains: īss ķermenis, strups purns, dibens 
pasliets augstu, spalva arī šķiet gaiša. Brīnos, kas tas par ērmu. Taču 
zvērs, pa to laiku pienācis mednim tuvāk, pēkšņi paceļas pakaļkājās, 
izslienas visā augumā . . .  un es sadzirdu šāviena troksni. Mednis, ap 
lauzdams zarus, iekrīt sniegā.

Nevaru novaldīt smieklus, redzēdams, ka «lācis», kas piecēlies kā
jās, ir  Ulukitkans. Attopos, ka viņš pats turklāt arī rē jis kā suns, lai 
novērstu medņa uzmanību.

Laižos lejup pie viņa. Vecais, mani ieraudzījis, nāk pretim, v ilk
dams pa zemi beigto putnu. Viņš uzvilcis briežādas kažoku, kam spalva 
izvērsta uz āru, un sajozies ar virvi.

— Cik tu gudri izdomāji, Ulukitkan, apmānīji ir medni, ir mani! — 
es viņu jautri sagaidu.

Vecais paceļ savu mazo galviņu, bridi klusē un tad gurdi paver 
apkaltušās lūpas:

— Mazs biju, daudz putns tā nomedīt. Neviens suns tik labi medni 
nepievilināt kā es. Bet tagad sirdij grūt, kājas negrib lēkt, balss ar nav, 
par varēm piemānīt, — viņš man atbild, nomezdams pie kājām  putnu 
un pūzdams elpu uz sastingušajām rokām. — Vārgam briedim pat 
gluda taka sliktāks par akmeņains brasls. Tā arī man tagad . . .

— Bet es tevi noturēju par lāci, jau  sāku le n k t. . .
Ulukitkans, samiedzis vecuma sakrunkotos plakstus, paveras manī.
— Ekur lācis! —  viņš pavīpsnā. — Sim gaita gluži citāds, kā tu 

nepazīt? Tik tuvu acis nedrīkst piemānīt.
Dodamies uz nometni. Saltais rītenis dursta seju  kā ar svelošām ada

tiņām. Medņi riestotāji pamazām apklusi. Medņu mātes steigā laižas 
projām, bārstīdamas pār taigu dobjas atvadu skaņas. Kaut kur uz 
pakalna kūtri tarkšina vientuļš gailis.
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11. BEIDZOT Mū SU SKATIENIEM 
PAVERAS DŽUGDŽURS!

rī otrfi diena pagāja sīkus darbus darot. 
Vasilijam  N ikolajevičam  radās jauni ielā
pi uz biksēm un jauna pašdarināta pīpe; 
Genadijs pagatavoja nazim maksti. Ļiha- 
novs un Presņikovs noskuvās un apgrieza 
matus. Taču nometni b ija  pārņēmusi gar
laicība. Ne reizi vien sēdos pie dienasgrā
matas, bet rakstīšana nevedās. Lai gan pu

lējos sev iestāstīt, ka ilgāka atpūta mums nepieciešama, taču nespēju 
apklusināt noslēpumaino kalnu aicinājumu, kas satrauca un vilināja ceļā. 
Sapratu, ka mēs tik ilgu atpūtu neizturēsim un nomocīsimies — vai 
tādēļ nebūtu labāk jau  tūlīt doties ceļā un meklēt Ļebedevu? Bet ar 
ko lai braucam? J a  neļausim briežiem atpūsties, tie galīgi novārgs un 
nevarēs vasarā strādāt. Iet kājām, ar mugursomām vien doties tik tālā 
ceļā būtu neprāts, jo  vēl taču ir ziema, un bez telts un krāsns iztikt 
grūti.

Vakarā Genadijs pa mūsu uztvērēju saņēma radiogramu no partijas 
priekšnieka V. Sipotenko, kas strādāja Aldanas kalnienē, ar lūgumu 
uzdot Ļebedevam pēc iespējas ālrāk izpētīt Stanovoja un Džugdžura 
grēdu mezglu rajonu, jo  nosūtot turp arī savu vienību, lai tā pievieno
tos Ļebedevam, un, ja  līdz tās atnākšanai netikšot atzīmēti ģeodēziskie 
punkti kalnu virsotnēs, tikšot aizkavēti visi darbi.

—  Ļebedevu m eklējot, zaudēsim tikai laiku. Kas zina, kur viņš 
tagad ir? —■ V asilijs N ikolajevičs raudzījās manī jautājoši. —  Vai nu 
mēs izlūkošanas darbus neveiksim arī bez viņa!

—  Tev taisnība, — es atbildēju. — Neatrausim Ļebedevu no darba 
un dosimies uz kalnu grēdu paši. Bet kā lai ejam? Brieži jāsaudzē. 
Laiks ari, kā redzi, nupat sāk niķoties.

— Kaut ko jau izdomāsim, — V asilijs N ikolajevičs noteica.
Vakarā mēs parunājāmies, apspriedāmies un nolēmām parīt doties

ceļā. Man līdz nāks V asilijs N ikolajevičs un Aleksandrs Presņikovs. 
Mēs uzbūvēsim divas vieglas nartas, tik lielas, lai uz tām varētu vest
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pārtiku divām nedēļām, nedaudz ceļa uzkabes, un šis nartas vilksim 
paši.

Nometni apklāja nakts tumsa. Pār dienā atsilušo mežu krīt bieza 
sarma. Ne skaņa netraucē dziļo mieru. Arī telti ir kluss. Zem sveces, 
kas deg zemē iedzīta mieta galā, salīkušu muguru sēž Ulukitkans. 
Viņš izstrādā mūsu maršruta kalnu un strautu «karti».

— Šī te ir M aja, — viņš saka, uzlikdams uz gludi izklāta brezenta 
zariņu, kam divi vietās līkums un divžuburu galotnīte. — Te, rau, ir 
Selitkana, Kukura, bet te U djum a. . .

Zariņam abās pusēs vecais vīrs pieliek klūdziņas, kam jāparāda 
pietekas, bet pie tām vēi sīkākas rīkstītes, kas apzīmē strautus. Viņš 
paceļ galvu un uzmanīgi vēro «karti», orientēdamies zīmējumā. Jo  
vairāk Ulukitkana galvā rodas jaunas domas un nobriest lēmumi, jo  
gaišāka un priecīgāka kļūst viņa seja.

— Ekur nelāgs galva metas, atkal putroju! — Ulukitkans pārbīda 
zariņu. — Tagad uzklausīt labi, es skaidrot. Šī vieta augsts kalns, daudz 
klintis, iet gauži nelāgi, nieka pēc tur nekāpt. — Un viņš piedur līko 
pirkstu joslai starp upēm ziemeļos no Kukuras. — Pāreja meklēt M ajas 
taisnajā augšgalā, tai pusē Udjurnas upe klātu pienākt. J a  staigāsiet pa 
Džugdžuru no rīts, skatīt vērīgi strautmalēs pa labi — varbūt sokžojs 
stāv. Pa migla, pasarg dievs, gan neiet — piemānīs. J a  aizmaldāties, 
jaunas pēdas netaisīt, atgriezties pa vecām. Neesiet slinki mugursoma 
līdzi nēsāt: lai ar smags, tā šādā reizē ir atspaids; maize, sērkociņš un 
cirvis lai katrs vienmēr pie sevis glabāt. Ar sniega vētra velti neie
laisties, to nepievarēt. Tas būtu viss . . . Veča vārdus paturēt prātā, 
lieti derēt. —  A tvirzījies no sveces, viņš ar plaukstu norausa no pieres 
lielas sviedru lāses.

Es pārzīmēju «karti» uz papīra un pierakstīju pieteku nosaukumus.
Nākamā diena, trīspadsmitais aprīlis, paiet kārtojoties un pošoties. 

Mēs pagatavojam divas nartas ar sliecēm slēpju platumā, saraugām 
pārtiku, uzkabi, sacepam plāceņus kādām četrām dienām un novārām 
atlikušo lāča gaļu. Ņemam līdzi mazu teodolītu, šautenes, fotoaparātu 
un binokli. Manāmi norūpējies, Ulukitkans vēro mūsu ceļojum a priekš
darbus. Nekas viņam nav pa prātam, te, pēc viņa domām, mēs ņemam 
līdzi lieku apģērbu, te saiņus esam sasējuši nepiemērotus nartu lielu
mam, te atkal siksnas pārāk gari piesietas. Vecais pavadonis pamana
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katru sīkumu, jo  pats ne reizi vien vilcis nartas un labi zina, ko pārgā
jienā nozimē šauras siksnas, lieks smagums un neērti apavi. Viņš ne
mitīgi staigā pa nometni no viena pie otra, te pārkārtodams saini, te, 
nosēdies pie ugunskura, salabodams slēpes vai nosiedams valgiem galus.

Kad vienā no nartām saiņi jau  b ija  iekrauti un pārsieti, viņš to ne
uzticīgi aplūkoja, apmeta plecam siksnu un kādus piecus metrus pa
vilka.

— Man domāt, nav lāgi, velti spēki tērēsiet, — viņš neapmierināti 
šūpo savu mazo galviņu, kurai cepures vietā apsējis drānas gabalu.
— Ja  ceļš pa ledu klāties, krava likt uz priekšu, kad iet pa plāns sniegs, 
smagums pastumt uz vidu, bet, kad vilkt pa dziļš sniegs, pabīdīt atpakaļ. 
Skaidri? Lieka reize saiņi uz nartām pārcilāt, tālāk pārnakšņot, — viņš 
noteica un sāka atraisīt v irv ju  mezglus.

Pārkārtojis saiņus pēc sava prāta, Ulukitkans pavilka nartas apkārt 
teltij.

— Neba vecais aplam darīt, tagad vieglāk vilkt. Aiz ko tulznas 
papēdī dzen, ja  var autus pārtīt., ij kājai būs labāk . . .  —  Ulukitkans 
klusi runā.

Un mēs vēlreiz sīki pārbaudām apavus.
Beidzas siltā pavasara diena. Platajās kalnu mugurās dziest norieta 

atblāzma. Debesīs peld viegli, klīstoši mākoņi. Aprimst pēdējās vē ja  
brāzmas. Atri satumst. Debesu saltajā zilumā cita pēc citas iedegas 
zvaigznes.

Vakarā mums no štāba paziņoja laika prognozi tuvākajām piecām 
dienām.

— Sinoptiķis mūs baida ar aukstu laiku, — Genadijs sacīja, pa
sniegdams radiogramu. — Mūsu rajonā rītu un tuvākajās divi dienās 
gaidāms sniegs un vējš. Vai nebūtu labāk pārgājienu atlikt? Tik sliktā 
laikā nomocīsieties tikai un neko nepaveiksiet.

— Uju-jui, kā tas sinotiķis tik tālu redzēt? —  Ulukitkans, man bla
kus stāvēdams, brīnījās.

Viņš pētī apvārsni, kur iezīmējas robainu, satumsušu kalnu kon
tūras, pamet rūpju pilnu skatienu taigā un vērīgi ieklausās. Visapkārt 
valda klusums un miers. Vecais paceļ galvu pret debesīm, bet arī tur 
acīm redzot nesaskata slikta laika vēstnešus. Viņa se jā  skaidri manā
mas šaubas.
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—  Kas ir, vai nebūs sniegs?
—  Krauklis bieži ķērkt, vēl medījumu 

neredzējis, bet bēdurozis viņam noticēt un 
velti laisties pakaļ. Man domāt, rītu sniegs 
nebūs.

Nometne pamodās vēl pirms rītausmas. 
Vecie vīri sakūra ugunskuru. Mēs sakrā
vām mantas uz otras nartas. Boika skumī
gām acīm vēroja pošanos; tai vēl jāpaguļ, 
kamēr atlabs. Kučums, sajūsmināts par pa
redzamo ceļojumu, skraidīja no celma uz 
celma, pamezdams uz tiem savas zīmes, 

joza pa upi gan augšup, gan lejup un 
atgriezies raudzījās mums acīs, kā 
gribēdams izdibināt, kurp īsti iesim.

Ulukilkana skatienā pavīd ne
slēpta skaudība. Viņa domas, šķiet, 
maldās tajā acīm neaptveramajā ap
vidū aiz kalniem, kurp mēs tagad do
damies, kur pagājusi viņa tālā bēr
nība un kur vēlāk, spēka gados, v iņ i 
vilcis taigas nomada bēdu pilno dzīvi. jp 
Ar kādu prieku viņš tagad, pēc tik 
daudz gadiem, skatītu dzimtās vietas, 
plašo Učuras taigu, kas sedz Aldānas 
kalnienes austrumu apvidu, sasalušos 
tīreļus, kam cauri stīgo ledus klātās 
upju šautras, lēzenos paugurus, kur
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pēdas ieminuši aļņi un sokžoji! . . . Taču mēs noteikti atsakāmies ņemt 
viņu līdzi: vecais vīrs ceļā stipri novājējis, vēl vairāk salīcis, viņam 
nepieciešama ilga atpūta.

Es iebāžu kabatā gabaliņu plāceņa. Aptaustot pārbaudu, vai neesmu 
aizmirsis paņemt līdzi nazi, sērkociņus, piezīmju grāmatiņu un busoli. 
Aleksandrs Presņikovs ja u  iejūdzies priekšējā nartā, viņa varenos ple
cus apņem nartu siksnas. Kājās viņš uzvilcis garstulmu gumijas zāba
kus, tādēļ liekas vēl smagnējāks. Apģērbs turpretī viņam ir visai 
viegls — mugurā flaneļa svārki, brezenta bikses, ap kaklu šalle, galva 
neapsegta.

Mēs atvadāmies. Ulukitkans mirkli patur manu roku savējā.
— Kad uzkāpsi augsts kalns, apvelt manā vietā liels akmens, — 

viņš smaidīdams lūdz.
— Labi. Kam tas vajadzīgs?
•— Lai nāve domāt: rau, cik Ulukitkans vēl stiprs, kalns lauzt! Viņa 

tad no manis baidīties . . .
Zem slēpēm iegurkstas pa nakti sakalušais sniegs. Skumji iesmilkstas 

piesietā Boika. Aleksandrs aizvelk nartas uz ledu, uzmet atvadu ska
tienu nometnei un uzņem čirkstošu sliedi virzienā uz pašu kalnu 
vidieni. Es sekoju Presņikovam; V asilijs N ikolajevičs stumj manu nartu 
no mugurpuses.

Mums priekšā plašā joslā stiepjas maz izpētītas Stanovoja un Džug- 
džura kalnu grēdas. To drūmās virsotnes, ko aizsedz dūmaka, slejas 
pāri lēzenajām atradzēm. Visur redzami dziļi iegruvumi, klinšu drupu 
sablīvējumi. Ar neizprotamu nemiera izjūtu mēs virzāmies uz priekšu, 
uz noslēpumaino kalnu vidieni, kur cilvēks reti, varbūt pat nekad nav 
spēris kāju. Kas gaida mūs tur, piesnigušajā aizā? Kādu pārsteigumu 
gatavo mums daba? Man liekas, ka tikai šodien, četrpadsmitajā aprīlī, 
mēs tā īsti esam sākuši savu ceļojumu.

Iešana sokas viegli. Diena ir saulaina un silta. Apģērbs izmircis 
sviedros. Aleksandrs klusēdams velk nartu, ar slēpēm iemīdams sniegu 
uz ledus. Mūsu ceļš v ijas līdz ar upi starp kalniem. Taču pamazām 
virves arvien dziļāk iegriežas plecos, nartas kļūst smagākas, soļi saīsi
nās, kilometri tagad liekas bezgala gari. Sirds mums tomēr līksma, kā 
tas arvien mēdz būt pirmajā ceļojum a dienā, kad nezināmā tāle aicina 
uz priekšu un spēka vēl papilnam.
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Paejam garam Selitkanas ietekai. Saule silda arvien vairāk. Mums 
lidzi kalnos kāpj biklais pavasaris.

Aiz likuma, kur beidzas mežs, mūsu priekšā atklājas žilbinoša kalnu 
panorāma. Akmeņainās atradzes krauji slīgst līdz pašai upei un ',.ur 
izbeidzas ar stāvu klinšu sienu, ko sedz dīvaini izrakstīta sūnu sega.

Apmetamies atpūsties.
Kamēr mani ceļa biedri iededz ugunskuru, es turpinu aplūkot nepa

zīstamo kalnu skarbos apveidus.
Acīm redzot mēs atrodamies Stanovoja un Džugdžura kalnu grēdu 

robežas tuvumā, taču to noteikt pagaidām vēl grūti. Pirmie iespaidi 
var maldināt, jo  mēs skatāmies uz kalniem no lejas, no neliela attā 
ļuma un redzam tikai to dienvidu nogāzes.

Nometu uz sūnām savu vamzi, noguļos un ar visu augumu atkal 
jūtu spirgto kalnu pavasara elpu, dzirdu, kā čaukstēdams saplok sniegs. 
Liekas, ka pavasara tuvumu jū t arī zāļu un puķu saknes, viengadīgo 
augu sēklas, kas paslēpušās augsnē zem sniega. Drīz saknes uzsūks no 
zemes pirmos sulas pilienus, raisīsies pumpuri un koki tērpsies zaļā 
lapotnē. Pavasara siltuma apņemta, jau  mostas dzīvā radība — kāpuri, 
tārpi, kukainīši un mušas. Dažs labs no tiem jau  tagad palūkojas no 
savām slēptuvēm koku mizā, sausu stumbru plaisās, klinšu spraugās 
un citos klusos stūrīšos, taču vēl neuzdrīkstas pamest savas ziemas 
mītnes, jo  baidās nosaldēt kājiņas vai spārniņus.

Pret vakaru nonākam plašā ielejā  pie neliela, bieza mežiņa un no
lemjam tur pārnakšņot.

No rīta jau  pirms saules lēkta mēs pametam viesmīlīgo ieleju. Atkal 
nartu siksnas apņem noberztos plecus, arvien dziļāk kalnos iesniedza-; 
nartu slieču pēdas. Saule silda un padara mūsu vienmuļo ceļu tīkamāku.

Arī šodien Aleksandrs iet pa priekšu. Ar smagajām slēpēm viņš 
drupina naktī radušos sērsnu. Vienmuļi čirkst slieces. Es velku otru 
nartu. Ejam aši. Jāpasteidzas, kamēr laiks vēl labs: kas zina, vēl var 
uznākt sniegputenis, un tad mums būs jākavējas, varbūt pat jāatliek 
kalnu grēdu apskate, kamēr laika apstākļi uzlabosies. Mūsu uzde
vums —  atrast divas augstākas virsotnes, starp kurām būtu apmēram 
divdesmit piecu kilometru attālums, un noteikt to atrašanās vietu kalnu 
grēdā, taču tas veicams vienīgi labos laika apstākļos.

Tikai trešajā diennaktī no rīta mūsu «karavāna» sasniedz M ajas
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augšteci. Arvien ciešāk mūs apņem kalni. Aiza kļūst šaurāka. Ejam uz 
pāreju. Kāpums kļūst arvien stāvāks. Smagi beržas nartu slieču malas, 
lāgiem nartas pazūd bedrēs, uz pauguriem pārliecas; siksnas savelkas 
kā stīgas. Nerimst sāpes plecos zem tām.

Šodien pirmais iet Miščenko, kā strūdzinieks saliecis muguru un 
izstiepis kaklu. Dažreiz viņš uz mirkli apstājas un pievērš mums sadrū
mušo seju. Viņa stingrais skatiens un sakostie zobi pauž ciešu ap
ņēmību.

Slēpju sliede, virzīdamās uz pāreju, pa stāvo nogāzi met līkumus. 
Visiem kūp piepūlētās muguras. Ar grūtībām sasniedzam pāreju. No
metam siksnas un abi ar Aleksandru nespēkā pakrītam. V asilijs Niko- 
lajevičs izvelk karabīni, un kalnu klusumu pāršķeļ īss šāviens.

— Jāatzīm ē taču mūsu ierašanās, — viņš saka, ieklausīdamies ilgajā 
atbalsī, kas pamodinājis aizas. — Skan tīri labi, tālu dzirdama.

Pēc stundas es uzkāpju sānu atzarē, lai palūkotos visapkārt.
Mēs atrodamies uz galvenās kalnu grēdas ūdensšķirtnes līnijas. No 

kalnu ziemeļu nogāzēm ūdens ietek Ledus okeānā, dienvidos — Ohot- 
skas jurā. 2ēl, ka atzare, uz kuras es stāvu, ir nedaudz zemāka par 
tuvējām kalnu grēdām; tās aizsedz kalnus, un mans nodoms no pārejas 
noteikt Stanovoja un Džugdžura dabisko robežu nepiepildās. Jāuzm eklē 
augstāka virsotne, no kuras būtu pārredzama plašā kalnu panorāma.

Uz ziemeļiem, kilometrus sešus no mums, paralēli Džugdžura kalnu 
asij stiepjas augsta grēda. Aiz tās it kā zemes nogruvumā slēpjas Aldā- 
nas kalnienes dienvidaustrumu daļa. Manu uzmanību saista kāda robaina 
grēdas virsotne, kas ievērojam i paceļas pāri tuvējiem  kalniem. No tās, 
domājams, varēsim ieraudzīt visu, kas mūs interesē. Rītu mēs mēģinā
sim to sasniegt..

Aiz pārejas mēs nokļūstam IJdjurnas upes labajā iztekā. Ejam pa 
šauru, vienmuļu klinšu iežņaugtu koridoru. Sniegs kļuvis mīksts. Lejup 
e jc t, siksnas vairs plecus nespiež. Ejam aši un viegli.

«Ki-ki-ki!» sauc dzenis, it kā paziņodams mežā mūsu ierašanos. 
Viņš palido kādus divsimt metrus, pieplok pie koka, pagaida un atkal 
lido tālāk. Tā dzenis mūs aizved līdz nelielam klajumiņam.

Nokāpjam līdz biezam egļu silam un negaidot uzduramies sensenas, 
evenku ganu nometnes atliekām. Nocirsto koku celmi jau  satrunējuši, 
tāpat arī čumu balstu koki. Stumbros iecirstie robi apauguši biezu.
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daudzgadīgu mizas kreveli. Egles zaru staklē iespraustais lāča galvas 
kauss laika ritumā kļuvis zaļš un ieaudzis mizā. Žēl, ka nav Ulukitkana: 
viņš būtu sapratis, ko nozīmē v eca jā  nokaltušajā lapeglē iegrieztās 
zīmes, kas attēlo tādus kā putnus ar lieliem spārniem, tādus kā ļaunos 
garus ērmīgu nezvēru veidā. Pēc mūsu acij nepamanāmām pēdām un 
zīmēm vecais vīrs būtu mums daudz pastāstījis par to, kas bijuši šie cil
vēki, no kurienes šurp atnākuši, kāpēc un kurp aizgājuši.

Uzceļam savu telti senās nometnes tuvumā. Līdz vakar izraudzītajai 
virsotnei atlikuši vairs tikai pieci vai seši kilometri. Tā paceļas smaila 
konusa veidā, ievērojam i pārsniegdama visas tuvākās kalnu aug
stienes.

Kāpums ir sniegains, ne pārāk stāvs, vienīgi pēdējais, apmēram piec
simt metru garais ceļa gabals aizbiris palieliem iežu gruvešiem un 
labajā pusē aizžogots ne visai augstām klintīm, kas sniedzas līdz pat 
kalnu virsotnei.

Uzkuram ugunskuru, vārām vakariņas un ar labu ēstgribu, kas 
cilvēkiem  rodas, pastāvīgi strādājot svaigā gaisā, remdējam izsalkumu. 
Nekādas piedevas garšas uzlabošanai mums nav vajadzīgas. Barība 
mums šeit garšo tieši dabiskā veidā ar savu gaļas un zivju smaržu, kaut 
tikai būtu tās gana! Šodien mums vakariņās vārītas lāča gaļas gabals, 
buljons, krūze saldas tējas un plācenis.

Nākamā dienā, astoņpadsmitajā aprīlī, pulksten desmitos no rīta 
mēs ar V asiliju  N ikolajeviču atrodamies jau  uz pēdējās pieejas galve
najai virsotnei sānu grēdā. Tuvējās kalnu atzares skatienam izgaist, 
un debess zilgme plešas līdz tālajam apvārsnim. Arvien plašāka un 
diženāka mums paveras kalnu panorāma, taču es apvaldu ziņkāri un 
cenšos neskatīties apkārt: gribētu no apkārtnē visaugstākās virsotnes 
ilgā skatienā ietvert un iegaumēt visu.

Pēdējā kāpuma posmā saņemu visus spēkus un pa lēzenu kori gan- 
driz vai skriešus uzskrienu kalna virsotnē.

Grūti izteikt tā mirkļa līksmi, neaizmirstamo sajūsmu, kas pārņem 
mani ik reizi, kad pārvaru kādu augstieni un savām acīm skatu visu to, 
kas vēl nesen likās neaizsniedzams. So mirkļu dēļ, kad cilvēks triumfē 
pār dabu, ir vērts iet arvien tālāk un augstāk, rāpties pa nogāzēm, 
kuras sedz v ē ja  sadzīts, apledojis sniegs, kāpt klintīs un nolaisties aizu 
dziļumos . . .
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Pusdienas saule cauri pūkainajiem mākoņiem met uz kalniem spožas 
gaismas k ūļus, un nepārredzami plašā kalnu panorāma paveras mūsu 
priekšā visā savā košajā, svinīgajā godībā.

No kalnu gala, kur esam uzkāpuši, plašāk paveras Aldānas kalnie- 
nes austrumu apvidus. Tas atrodas ap tūkstoš metru zemāk par šo 
virsotni. Lapegļu taiga sedz pauguraino zemi ar tumšu sagšu. Kalnienes 
bālganajā tālē ieurbjas ledus klāto upju šautras; pialās ieplakās blāvo 
aizsalušie purvi. Vietumis balsni sopku plakanās virsotnes ar piesni
gušiem krāteriem. Sai kalnu apvidū viss pelēks, nemīlīgs un pamests. 
Aukstā ziemeļu ainava neiepriecina ne ar ko.

Mežs, kas apsedz Aldānas kalnieni, platā joslā apņem ari kalnu 
grēdu atzares, kaut cik kliedēdams drūmo iespaidu. Koki spraucas 
kraujās nogāzes spraugās, pat uz klintīm un atrod pirmajam asnam 
vietu visur, kaut vai niecīgā zemes riekšavā. Taču tuvāk kalna virsotnei 
jaunie kociņi jau  agri iet bojā, neizturēdami cīņu ar vētrām un salu.

Pašu augšējo meža joslu sasniedz tikai lapegles; acīm redzot šī ir 
vienīgā koku suga, kas spēj savām nākamajām audzēm iekarot jaunas 
rietas augstākajās kalnu atradzēs. Taču cik nožēlojami liekas šie kociņi, 
kas ieķērušies ar saknēm iežu drupām klātajās nogāzēs un nīkuļodami 
krampjaini turas pie dzīvības! . . . Noliektie stumbri kopā ar galotnēm 
pazemīgi sveic sauli. Šādā veidā lapegles sakropļojuši skaudrie vēji, 
kas pūš šeit visbiežāk no ziemeļiem un ziemeļrietumiem. Koku saknes 
ir atsegtas, galotnes nokaltušas, arī stumbri gandrīz sapuvuši. Dzīvības 
sulas druskas rūpīgi slēpjas pavēņa pusē zem šauras mizas sloksnītes. 
Koki parasti aug savrup, kā par brīnumu, noturēdamies uz kailiem ak
meņiem. Kā cīņā sakropļoti karavīri tie stāv blakus saviem kritušajiem 
biedriem. Ja u  nāves skarti, tie turpina drosmīgi cīnīties par savu dzī
vību.

Džugdžura kalnu grēda aizstiepjas platā joslā pret austrumiem uz 
Ohoiskas jūru un ir redzama ļoti tālu. Mēs stāvam uz Džugdžura zie
meļu grēdas, kas Aldānas kalnienes pusē nobeidzas ar kraujām no
gāzēm. Cik vien tālu skaliens sniedz, līdz pat tumši zilajām debesim 
sle jas drūmās, vienmuļās kupolveida un nošķeltas virsotnes, kas atgā
dina plakankalnus. Uz sniegoto klajumu fona krasi melnē senāko stalto 
klinšu drupas. Tumšas ēnas iezīmē dziļo aizu līkločus. Pār šo kalnu dru
pām gulstas dziļas skumjas.
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No augstienes, kur mēs atrodamies, ir redzama Stanovoja tuvējā 
mala, taču no tās vēl negūstam priekšstatu par kalnu grēdas vispārējo 
raksturu. Mums tomēr izdodas galīgi noskaidrot, ka Stanovoja kalni 
šeit neizbeidzas, bet plašā vēzienā izmētātām kalnu virsotnēm stiepjas 
tālāk uz austrumiem. Pie Udjumas iztekām Stanovojs nedaudz pazemi
nās, un šeit no tā pret ziemeļiem uz Aldānas lcalnienes vidieni atzarojas 
varena atradze, kas atgādina ziloņa snuķi. To noslēdz apaļīga virsotne', 
kas ir tikpat augsta kā daudzas galvenās grēdas virsotnes.

Visu, ko mūsu acis redz, drīz parādīs karte. Tanī būs atzīmēti kalni, 
aizu sarežģītās līnijas, līdzenums ar vecās taigas tumšo segu, neskai
tāmiem ezeriem, upēm un pauguriem. Pēc tam neapdzīvotais, maziz- 
pētītais apvidus kļūs pieejam s gan ģeologiem, gan botāniķiem un ceļu 
būvētājiem. Ar karti ceļot ir daudz vieglāk.

Ap mums vēl visur valda ziema, un tās biezais kažoks slēpj kalnu 
augu segu. V ēl vajadzīgs daudz siltu dienu, lai kalnu ziemeļu pusē «iz- 
lupinātos» iežu gruveši, paceltos sniega nospiestais zvilnājs, iečalotos 
strauti. Patlaban šeit vēl neredz vienmuļo un drūmo kalnu iemītnieku — 
sniega aunu pēdas. Tie aizklejojuši pār kalnu grēdu piesaulē. Tur pava
saris tiem atsedzis nokusušās zālairās nogāzes un valgo ķērpju kuplos 
paklājus. Mežu aizaugušās gravās retumis pagadās baltās irbes, dzeņi, 
riekstroži, bēduroži, dzilnas un zīlītes. Sos putnus mēs daudz vairāk 
redzējām kalnu dienvidu nogāzēs un M ajas ielejā , kur tagad jau  ir sil
tāks. Seit visa dzīvā radība vēl it kā sastingusi ilgās gaidās pēc pava
sara siltuma un atmodas.

Mums veicās: no virsotnes, kur mēs stāvējām , gandrīz uz visām 
pusēm bija  redzams tālais apvārsnis, un tā mums pilnīgi pietika, lai šo 
vietu izraudzītu piramīdas uzcelšanai. Es uzzīmēju horizontu, noteicu 
azimutus uz augstajām savrupām virsotnēm, smailēm un izraudzīju k ār
tē jo  maršrutu uz Stanovoja grēdu, kur tāpat augsto virsotņu grupā 
mums vajadzēs izmeklēt vietu piramīdai.

Kad krāvām paaugstinājumu — norunāto zīmi ģeodēzistiem, kas šeit 
ieradīsies pēc mums, lai uzceltu piramīdu, — no tuvējās klinšu sprau 
gas pacēlās gaisā vecs krauklis ar applūkātu spārnu, kurš, jādomā, visu 
garo mūžu b ija  nodzīvojis klinšu pavēnī. Tas apmeta dažus lokus ap 
mums un aizlidoja atpakaļ, mezdams no augšas ilgu un skumju brēcienu.
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12. KALNU A U N A  NECILA NĀVE

nākošajā dienā, tikko saule bija pakāpusies 
virs kalniem, mēs uzsākam ceļu lejup pa 
Udjumas aizu, tiekdamies pēc iespējas dzi
ļāk iespiesties Stanovoja vidienē.

Udjumas ieleja šai vietā, kur saplūst d i
vas augšējās iztekas, plaši izpletusies me
žiem apaugušu atradžu vidū. Tumšs pārplū
dums pārklāj tās akmeņaino gultni. Mēs no
griežamies pa to uz kreiso pusi un turpinām 

ceļu augšup pa aizu. Tagad labi redzam pēdējās Stanovoja atzares, 
kas arvien augstāk paceļas pret debesīm. Aiza sašaurinās. Apvārsni* 
sakļaujas mums virs galvām.

Uz priekšu virzāmies lēni. Upes gultni vietām šķērso ledus blāķi. 
Meža biezoknis, kas aizsedz iežu drupas, pašķiras tikai zem cirvju cirtie
niem. Slēpes iebrūk sasalušajā sniegā, nartas kļūst arvien sma
gākas . . .

Pēcpusdienā pa labi parādās ieplaka un tanī kā neliela saliņa taiga. 
Sasnieguši tc, nolemjam šeit, pēdējā Stanovoja atzarojuma pakājē, uz
celt nometni. Šoreiz izraugāmies vietu nevis aizā, bet uz nelielas aug
stienes, kas aizsedz gravu kreisajā pusē. Šeit ir silti.

V ēl nebijām paguvuši izraudzīties vietu telts celšanai, kad jau iera
dās lepns viesis —  bēdurozis. Uzmeties strupas eglītes galotnē, putns 
sāka grozīties kā godos, dižodamies gan ar gaišo pakrūti, gan rūsgano 
asti. Tad pēkšņi, it kā būtu kādu no mums pazinis, sāka klaigāt: «Eil . .. 
Ei! . . . Ei! . . .»

— Rimsties nu, pļāpiņ! — Vasilijs Nikolajevičs apsauc putnu. — Ko 
tu nīksti, muļķīt, šai bēdu lejā, sniegā? Paskat, pat lāga koka te nav. 
Būtu laidies uz dienvidiem, uz labu ciedru taigu, tuvāk saulei, nesapra-
tīgais putns!

«Ei! . . . Ei! .. . Ei! .. .» vēl jautrāk atsāk bēdurozis.
Uzkuram ugunskuru, pakaram katlu ar gaļu, tējkannu un, apsēdu

šies tuvumā, klusēdami vērojam, kā liesmas aprij malku. Slinkums pa
kustēties, pie ugunskura ir tik labi! Šķiet, ka siltas rokas aizsedz nogu-
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rušās acis, noliec galvu un ved kaut kur 
prom no klintīm, nartu siksnām un grūta
jiem  darbiem . . . Kļūst tik viegli viegli, un 
es aizmiegu . .  .

Asa, kodīga smaka modina martu ap 
ziņu. Kaut kas deg. Gribu kliegt, bet ne
varu pamosties. Tcm ēr trauksmaina bries
mu nojauta liek man atvērt acis. Aleksan
dram deg vamzis, uguns laikatn jau  skā
rusi miesu, taču noguruša cilvēka miegs ir 
ciešs.

— Deg!!! — es iekliedzos, labi zinā
dams šī vārda maģisko spēku.

Abi mani ceļa biedri reizē pielec kājās.
Aleksandrs norauj no sevis vamzi un iemīda to sniegā.

—  Es jau tev, V asilij, teicu, neliec egles malku! Re, kā uzirksteles 
lec! — viņš sirdīgi saka Miščenko un tausta sev sānu. — Laikam pa 
matīgi apsvila. Man likās, ka saulīte silda . . .

Pēc pusdienas līdz krēslai atliek vēl kādas četras stundas, un mēs 
nolemjam izlūkot, — pakāpties tuvējā kalna korē. Varbūt jau  šodien 
mums izdosies šai rajonā ieraudzīt augstāko virsotni un izlūkot pieeju 
pie tās. Pa ceļam uznesīsim kalnā instrumentus, mugursomas ar pro
duktiem un dažādiem pārgājiena uzkabes sīkumiem, lai no rīta varētu 
doties ceļā bez smaguma.

Sasienam slēpju pāri, uzkraujam virsū bagāžu un priekšā piesienam 
siksnas.

— Varbūt kažociņus ari paņemsim? Vai tad 11u neaizvilksim? — 
Miščenko man jautā . . .  — Ja  nepagūsim rīt darbu kalnā pabeigt, turpat 
augšā ari pārnakšņosim, gan atradīsim vietu zem k lin ts . . .

—  Tad jau  ieliec ari tējkannu, es paķeršu lidz sausu kārti malkai. 
Kalna galā tē ja  lieti derēs! — Aleksandrs ieteic.

Abi ar Vasiliju  N ikolajeviču apmetam siksnu valgus ap pleciem. 
Aleksandrs uzsien sausās maikstes resgaļu virs bagāžas un, uzguldamies 
ar visu savu milža svaru uz tievgaļa, stumj kravu no mugurpuses. Pa 
priekšu kā melns kamols veļas Kučums.

Pār mums dziļajā klusumā debesīs slejas robainie kalngali, un maz«
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mākonītis, laizdamies pāri, uzmel tiem vieglu ēnu. Rāpjamies arvien 
augstāk un tuvāk drūmo klinšu robežai. Arvien biežāk mums pagadās 
cels saulē atkusušo iežu drupu strēles.

Sasnieguši pirmo klinti ar plakano virsu, mēs izdzirdam riekstrožu 
klaigas. Putni uzspurdz gaisā kā koši spalvu pušķīši un klaigādami 
pazūd aiz tuvējās grēdas. Sai laikā riekstroži ir vienīgie kailo kalnu 
virsotņu iemītnieki. Tie jau  rudenī šeit noslēpuši krūmveida ciedru riek
stus un tagad, kad sniegs atkūst, laižas šurp no taigas baroties.

Ieplaka sašaurinās un iespiežas atradzes kraujajās sienās. Aiza izved 
mūs ieapaļā klinšu iežogotā laukumā, no kurienes līdz virsotnei vēl 
atliek ap pusotra kilometra akmeņaina kāpuma.

Bridi atpūtušies, mēs atkal uzmetam plecos mugursomas, paķeram 
instrumentus, kažociņus, maiksti un bez steigas kāpjam korē. 2ēl, ka 
arī no šejienes mums neizdodas pārredzēt Stanovoja panorāmu — to 
aizsedz augsta atzare, kas stiepjas no austrumiem uz rietumiem, tikai 
divu kilometru attālumā no mums . . .

—  Vai aizstaigāsim? — mierīgi ierosina V asilijs N ikolajevičs, pa
m ājis ar galvu uz tuvējās virsotnes pusi. — Neiesim taču atpakaļ uz 
apm etni. . .

— Baidos, ka aizkavēsimies.
—  Ko jūs, saule vēl augstu, paspēsim atgriezties, — viņš pārliecināti 

saka. — Aleksandrs lai iet uz apmetni. Kamēr viņš uzcels telti, izvārīs 
vakariņas, arī mēs būsim klāt. Bet, ja  tumsa mūs tur pārsteigs, nokāpsim 
pa kori aizā.

— Mēģināsim! . . .
Saliekam kravu zem akmeņiem zīmīgā vietā un ejam  gandrīz tukšā: 

man ir tikai šautene, Vasilijam  N ikolajevičam  binoklis un saitē Kučums
Aleksandrs, pavadījis mūs, kāpj le jā  ieplakā.
— Vakariņām sacep svaigus plāceņus! — V asilijs N ikolajevičs sauc 

viņam nopakaļ.
Kāpjam pa šauru kalna kori, kas izveidojusies no akmens bluķiem. 

Pa labi — nogāze, kas atgādina sagāzušos mūrus ar torņa smailēm, pa 
kreisi — apsnigusi krauja. Ejam uzmanīgi, jo  ir ļoti slidens un kuru 
katru brīdi var zaudēt atbalstu . . .

Pēc pusstundas esam sasnieguši kalngalu.
Ainava, kas šeit paveras, uzvijām atalgo mūsu pūles un liek aizmirsi
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nogurumu . . .  Mūsu priekšā pirmo 
reizi atklājas Stanovoja grēda, mil
zīgā sastingusī zemes kroka. Bezga
līgas kalnu grēdas aizsedz plašo ap- 
apvārsni un slej augstu debesīs 
izrobotās virsotnes. Visur redzamas 
dziļas gravas, kurp gāžas sniega 
nogruvumi. Pār aizsalušajām kalnu 
straumēm pārkarājas bargas klintis, 
to kontūras debesu fonā liekas kā 
milzu kalta cirstas.

V asilijs N ikolajevičs, piesarcis, nosvīdis, bet ļoti apmierināts, apsēžas 
uz klints izciļņa un smēķēdams turpina jūsmot pai panorāmu. Kučums, 
izkāris mēli, piemetas blakus un atpūšas.

Aplūkodams horizontu, apmēram septiņus kilometrus attālu ieraugu 
iegarenu kalngalu. Vai tas ir tas pats, ko mēs vērojām  no Džugdžura 
kalnu grēdas? Rīlu lūkosim tanī uzkāpt.

Tuvojas vakars. Apsarkušie kalngali drūmi raugās mums pretī. Aizās 
satumst. Tālo kalnieni sedz krēsla. Kļūst manāmi vēsāks. Laiks atgriez
ties, taču V asilijs N ikolajevičs aicina nokāpt līdz dienvidu terasei un 
no turienes mēģināt noteikt, vieglāku pieeju izraudzītajai virsotnei.

Kāpjam lejup pa slideno sadzīto sniegu rāvieniem no vienām- iežu 
drupām līdz otrām. Aiz terases uz kraujas nogāzes, kas ir kā nobārstīta 
sīkām klintīm, sniegs jau  nokusis.

Kad sasniedzam terases malu, Kučums pēkšņi paraujas uz priekšu 
un izstieptā saitē sastingst.

—  Kaut kur tuvumā medījums, — V asilijs N ikolajevičs man čukst 
un sāk meklēt pa kabatām pīpi. — Nez kur atkal palikusi, sasodītā! Kad 
vajag, tās nekad nav!

Viņš aizsmēķē un pēc dūmiem nosaka gaisa plūsmas virzienu.
— Pūš no tās puses. Laikam no terases viņas puses, — viņš saka, 

īdzīgi vērdamies saulē, un es redzu, ka viņam nervozi raustās plaksti.
— Paturiet suni, iešu izlūkot.

Mēs ar Kučumu paejam sāņus. Suns ir satraukts. Tas cieši lūkojas 
uz saulrieta apspīdēto kraujas robaino šķautni un, kā mēģinādams labāk 
sadzirdēt, lēni kustina ausis. Valgās nāsis aizgūtnēm velk auksto gaisu
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ko vējš atpūš šurp no nogāzes. Tur kāds kāpelē. Es raugos turp, ieklau
sos, bet, diemžēl, neko nemanu. Tikmēr Kučums nervozē, velk pavada, 
un atsperīgās kājas jau  grasās mest lunkano ķermeni uz priekšu.

V asilijs N ikolajevičs izvelk no azotes binokli un sāk aplūkot ap
kārtni. Pēkšņi ar rokas mājienu viņš mani aicina pie sevis.

—  Dzīvnieki ganās aiz viņējās kalna kores, paskatieties, — mans 
ceļa biedrs čukst, atbrīvodams man vietu un apsaukdams Kučumu.

Bet vai tad suns var nociesties, kad nāsis kutina medījuma smaka 
un dzirde uztver oļu čirkstoņu zem tā nagiem! Kučums neceļ ne ausis, 
it kā nebūtu dzirdējis V asilija  N ikolajeviča sirdīgo piekodinājumu 
stāvēt mierā, un turpina nepacietīgi un paklusu smilkstēt.

Caur tālskata stikliem skaidri saskatu uz neapsniguša akmeņaina 
klajumiņa stāvam tris nelielus aunus. Tie kārpa zemi, meklē barību. No 
lejas ierodas ceturtais. Tas ir vecs bārdainis, gandrīz balts, ar vareniem 
smagiem ragiem. Papurinājis galvu, tas aiztrenc vienu no jaunajiem  un 
pats sāk kārpīt zemi, bieži iegrūzdams purnu izrakņātajā bedrītē. Ar 
patiku aplūkoju skaistuli.

— Pietiek. Kaut kas jādara, maz 
laika, — mudina V asilijs N ikolaje
vičs, paraustīdams mani aiz pleca.
— Tu nostājies ar šauteni lejāk, es 
tikmēr lūkošu tikt garām un padzīšu 
tos šurp.

V asilijs N ikolajevičs saka man 
«lu», saprotu, ka viņš ir ļoti uz
traukts. Pēdējos vārdus viņš izmet 
jau promskrienot. Kučums neattu
rami velk viņu līdz, un abi pazūd 
ieplakā. Uzmanīgi nokāpju līdz klin
šu korei un, nogūlies starp akme
ņiem, turu šauteni gatavībā.

Saule, nedaudz pakavējusies iz 
robotajā nokalnē, uz mirkli izrauj no 
zilajām ēnām apsnigušās nogāzu 
šķautnes, kur jāparādās auniem. No 
ielejas plūst ledains aukstums.
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Vasilijs N ikolajevičs pagaidām nav 
manāms. Klusums. Tad pēkšņi dzirde uz
tver dīvainas skaņas —  it kā tālu muziķu, 
it kā smagu klints bluķu dārdienus. Neiz
protamā satraukumā paraugos apkārt. 
Kalnu pakājes jau  slīgst tumsā. Pa aizu 
uz kalna augšu ceļas migla. Man liekas, it 
kā es viens pats visā pasaulē sagaidu šo 
auksto, svešo nakti. Vai vajadzēja Vasi- 
liju  klausīt? Vai nebūtu bijis  labāk at
griezties apmetnē?

Tad atkal izdzirdu neskaidru troksni, 
tādu kā rūkšanu. Aiz paraduma piespiežu 
šauteni pie pleca. Tā paiet divas trīs bez
galīgi ilgas minūtes. Migla klusu zogas 
aizvien tuvāk kalnu galiem.

Te norīb akmeņi — un sirdij pēkšņi 
krūtīs kļūst par šauru. Pār miesu pār

skrien auksti drebuļi. Dipoņa tuvojas. Nav šaubu — auni skrien šurp. 
Sasprindzinu redzi: baidos, ka tie nepamanīti paskries sāņus uz apak
šējo terasi. Beidzot arī ieraugu: no attālas klinšu spraugas izlec balti 
kamoliņi un sastingst klinšainā piekalnītē metrus piecsimt no manis. 
Dzīvnieki, atmetuši galvas, stāv nekustēdamies.

Bet tad alkai atskan akmeņu rīboņa. Auni skrien cits aiz cita pa 
kalna slīpumu iešķērsām no manis. To ir seši. Jauno viengadīgo aunu 
vidū īpaši izceļas vecais stāvradzis. Tas ved bariņu visai uzmanīgi, bieži 
apstājas un, mainīdams virzienu, te metas kalnup, te lejup: acīm redzot 
vēl neaptver, no kuras puses draud briesmas. Tieši šo stāvradzi es arī 
uzmanu — katru tā mesto līkumu, lēcienu. Taču tas ir brinum piesar
dzīgs un, šķiet, tīšuprāt apiet mani ar līkumu.

Dzīvnieki pārlēkšo pāri pēdējai aizai, sasniedz kalna kori un traucas 
pa to lejup. Cik veikli tie auļo nelieliem lēcieniem gandrīz kopā salik
tām kājām  no akmens uz akmeni! Cik lepni izslējis galvu vecais vado
nis, mezdams apkārt satrauktus skatienus! Tagad bariņš gandrīz jau  
drošībā. Apmēram trīssimt metru attālumā . . . Bēgošā dzīvniekā tik 
tālu es, protams, netrāpīšu. Cik žēl!

/07



Pēkšņi kāds no jaunajiem  auniem izlec priekšā, negaidīti nogriežas 
uz manu pusi un aizrauj sev līdzi pārējos. Nu jau  tic tuvu — vairs likai 
pusotra simta metru. Es nomērķēju. Vecais barvedis, kā paredzēdams 
galu, ietiepīgi izvairās no grauda, starp akmeņiem griezdams man te 
muguru, te galvu. Dzīvnieki jau  aizsteidz pār apgaismoto nogāzi un ik 
mirkli var pazust kādā klinšu spraugā. Kā lai tos aptur?

Iesvilpjos. Bariņš apstājas, satrauktais stāvradzis uzlec uz akmens un 
pārlaiž nemierīgu skatienu pār kalnu galiem.

No šāviena nodreb klintis, aizā atskan dārdoša atbalss. Auns sa
slejas pakaļkājās, atmet smago galvu, it kā pēdējo reizi pamezdams 
skatienu debesīs, un smagi sabrūk uz iežu drupām. Pēkšņi atguvies, pie
ceļas, grib lēkt, bet atkal krīt un, akmeņus līdz raudams, veļas lejup. 
Bars krasi apsviežas un, tramīgi šaudīdamies no vienas vietas uz otru, 
aizlēkšo uz rietumiem, uz lielo klinti. Tur tas arī pazūd.

Pie apvāršņa dziest sārta vakarblāzma. Kalnu galotnes tinas zilganā 
krēslā. Es pieceļos, nenolaizdams acis no klinšu spraugas. Redzu, ka 
ievainotais stāvradzis velkas turp, kurp aizskrējis aunu bars. Tas kāpj 
smagi un gausi, nespēcīgās kājas ar grūtībām notur pusotra metra garo 
ķermeni. Taču galva vēl joprojām  lepni nes varenos ragus. Tagad tas 
pat neatskatās, jo  ļauna nojauta skubina to steigties prom no vietas, 
kur liktenīgais grāviens tam laupīja spēkus. Stāvradzis acīm redzot 
tiecas sasniegt klinti. Kas zin, varbūt tur, klints izciļņu paēnā, tas 
piedzima un, pirmo reizi atvēris acis, ieraudzīja blīvo kalnu drūmās 
virsotnes, slidenās bezdibeņu sienas, mūžīgo sniegu joslu un iem īlēja 
to uz visu mūžu. Tagad tas varbūt steidz uzrāpties klintī, lai pēdējo 
reizi no augstienes aplūkotu apkārtējo pasauli, dzimtos kalnus un tad 
noslēgtu savu nemiera pilno dzīves ceļu.

Šīs domas man iešaujas prātā brīdī, kad stāvradzis ar pēdējiem 
spēkiem rāpjas pirmajā klints izcilnī, kas pārkarājas pār bezdibeni. 
Redzu, kā tas lēni pagriež galvu un ar ilgu, pētošu skatienu raugās uz 
manu pusi. Sen izgaisuši krītošo akmeņu rībieni zem bēgošā bara kājām. 
Dziļās aizas dibenā paslēpusies migla. Kā saspringušas uzmanībā slejas 
klintis. Stāvradzis, nenovērsdams no manis skatienu, pēkšņi ne
varīgi sabrūk un kā pelēks kamols slīd pa krauju le ju p . . .  Es 
dzirdu, kā, bezdibenī veldamies, dārd akmeņi un smagie ragi trie
cas pret klintīm.
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V ēl mirklis, un kļūst tik klusi kā kapā. Nekas vairs neatgādina bojā 
gājušo stāvradzi.

No aizas kāpj tumsa. Pret asinssarkanajām rieta debesīm melnē 
robaino kalnu grēda. Šādā tumsā atgriezties apmetnē ir bīstami, jo  
visapkārt ir vē ja  sadzīta apsaluša sniega klātas bedres, iegruvumi. 
Saucu V asiliju  N ikolajeviču, bet viņš neatsaucas. Mirkli kavējos ne
ziņā: ko darīt? Tuvumā nav ne kociņa, ne aizvēja, ne klajumiņa, kas 
derētu naktsguļai. Nolemju aizkļūt līdz klintij, no kuras nogāzās stāv- 
radzis. Uzmanīgi virzos pa iežu drupām. Uz kalnu galiem, kas dziļā 
mierā paceļas pret debesīm, uzgulstas smagi mākoņi. Aiz robotās klints 
vēl sārto debess pamale, taču gaisma ātri dziest. Klusi nolaižas 
nakts.

Klinti sasniedzu tumsa. V asilija N ikolajeviča nav ari šeit: viņš 
laikam atrodas kaut kur nomaļus un mani nedzird. Viņu meklēt nebūtu 
jēgas. Arī es vairs nevaru tur uzkāpt. Samierinos ar domām, ka nakts 
būs jāpavada vienatnē zem šīs neviesmīlīgās klints. Sviedros izmirkušais 
krekls saldē miesu, sals kniebj sejā, stindzina rokas.

Vispirms jāiekārto vieta atpūtai. Atrodu klints izcilni ar nelielu kla- 
jumiņu un mēģinu tur sev ierīkot guļvietu. Kaut kas jāpaklāj, jo  uz 
kaila akmens pat desmit minūtes nav iespējams nosēdēt. Aptaustu klints 
plaisas un ar visām saknēm izplūcu panīkušus ķērpjus, taču to nav tik 
daudz, lai savāktu ko paklāt zem sāniem. Negantais sals tikmēr jau 
stindzina miesu, sāk kratīt drebuļi. Tumsa padara aklu. Ko lai iesāku? . . .

Pēkšņi kaut kur augstu virs manis sāk dārdēt akmeņi un atskan V a
silija N ikolajeviča balss:

— U-hū! . . .
Es kļūstu priecīgs. Aizdedzu papīra strēmeli, lai norādītu, kur a t

rodos, un ieklausos ripojošo akmeņu troksnī. V asilijs N ikolajevīčs, uz
manīgi taustīdamies, kāpj lejā.

— Ei, ausaini, kurp tu mani velc? Vai neredzi, ka bezdibenis? — 
viņš lamā suni.

■ — Nāc le jā  pa labējo aizu! — es saucu un atkal aizdedzu papīru.
No tumsas pirmais iznirst Kučums, kas ir palaists vaļā, uti aiz tā 

parādās arī pats V asilijs N ikolajevičs ar milzīgu sausokņa klēpi uz 
muguras.

— Kur tu to dabūji?



Tur, kur auni ganījās. Tādēļ arī aizkavējos- Bez uguus nakts ir 
netīkama, arī gaļu derētu p acep t. . .

— Gaļa bija  un izbija, auns lika sevi pagaidīt.
— Kā tad tā? Pats skaidri dzirdēju, ka lode ķēra.
— Ķēra gan, bet neaizturēja: auns uzrāpās uz klints un nogāzās lejā.
V asilijs N ikolajevičs nomet sausokni, pieiet pie bezdibeņa malas

un ilgi skatās lejā, kaut gan tur, protams, neko nevar redzēt.
— Vai tiešām neatradīsim? Zēl gan . . .  —  viņš drūmi nosaka. Pār

laidis nogurušu skatienu pār klajumiņu, piebilst: — Nelāga vieta, šonakt 
nāksies pasalt un paklabināt zobus.

— Ilgi pieminēsim Stanovoju!
Ugunskura liesma kliedē nakts tumsu ap klinti.
— Vai tev nav ko pagrauzt? — es jautāju  Vasilijam  Nikolajevičam.
Viņš sāk pārmeklēt kabatas, murminādams labas pamācības:
— Atcerieties, ko Ulukitkans mums sacīja: «Neesiet slinki, nesiet 

mugursomu līdz: lai ar smaga, tā šādā reizē ir atspaids.» Redz, kur dzīves 
gudrība! Cik reižu mācību esam dabūjuši, taču arvien vēl velti! . . .  
Rādās laiks būtu iegaumēt: ne desmit soļu neatej no telts, neņēmis līdz 
maizes gabalu un nepārbaudījis, vai ir sērkociņ i. . .

—  Ko tu, V asilij, tik ilgi meklē? — es pārtraucu viņa monologu.
— Neatceros, kur iegrūdu. Man bija  lāča gaļas gabaliņš. Pirmīt 

kalnā izvilku no kabatas, skatos, tāds apvārtīts, ar tabaku aplipis. Pa
sviedu Kučumam, tas, pagāns, paostīja, bet ēst neēda. Nodomāju: nekā 
nebij, izbadosies, pats lūgsi. Kur gan es to būtu licis? Azotē, vai? . . . 
Kā tad. Ēdīsiet? — viņš jautā, pasniegdams gaļas gabaliņu man.

— Dali uz pusēm.
Ugunskurs mūsu apmetni dara mazliet tīkamāku. Zvilnāja malka deg 

ar karstu liesmu, bet tās mums pietiks tikai kādām pusotrām stundām, 
ne visai naktij. Žāvējam autus, veļu; ir visai svarīgi, lai tik 
aukstā naktī zem klajas debess, turklāt vēl bez ugunskura būtu 
sauss apģērbs.

Pēdējie uguns uzliesmojumi tikpat kā nespēj atvairīt tumsas uzbru
kumu. Izsalkums grauž iekšas kā tārps. Mēs sodāmies, ka esam izlaiduši 
medījumu no rokām.

Cik mokoši ilgi velkas šī nakts! Nekur neredz ne uguntiņu, ne zvaig
znīti pie debesīm. Sēžam uz šaura izciļņa, ar mugurām atspiedušies
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viens pret otru, un briesmīgi salstam. Es jūtu, ka V asilijs N ikolajevičs 
trīc, un ari pats tikko valdu drebuļus. Bet ap mums necaurredzama 
tum sa. . .

— Nez kāpēc gaisma tik ilgi neaust, Vasilijs N ikolajevičs beidzot 
gurdeni saka.

Aizdedzu sērkociņu un paskatos pulkstenī:
—  Otrā stunda, līdz rītam vēl tālu . . .
— Nule Saška jau  būs apnicis gaidīt. Zupa pārvārījusies un plāceņi 

atdzisuši. — V asilijs N ikolajevičs aizsāk valodas. —  Sī diena mums 
greiza padevusies. Nadjuška man vienmēr teic: «Ko tu klīsti pa taigu, 
mirksti un salsti? Nāc pie prāta, iesildi savu kaktiņu mājās un dzīvo 
kā cilvēks.» Sava taisnība jau  būtu. Citi, raug, tagad uz spilveniem 
atdusas, siltumā, vējš nekur nevelk. Bet šeit kā vēdzele uz žebērkļa 
drebinies, un nekur likties . . .

Viņš apklust, pagrozās uz aukstā akmens un trīsošā balsi atsāk:
— Lai guļ uz spilvena, kam tīk, gan jau  mēs kaut kā līdz rītam iz

vilksim. Pēc laiciņa, skat, saulīte uzlēks, apsildīsimies, un atkal būs labi. 
Tikai ēst gan gribas kā vilkam! Pašu velnu aprītu •— nošķirkstētu vien!

—  Auksti . . .  —  es izdvešu, zobi nevaldāmi klab.
V asilijs N ikolajevičs pieceļas, izstaipa sastingušos locekļus, iespiež 

rokas sānos un, piecirzdams kājas pie zemes, dzied:
Kalnā kāpu es 
Smagu nastu nest.
Grūti bija, ļoti grūti,
Ai. kā pie-ku-su!1

Taču kājas netiek līdz dziedājumam un, netrāpīdamas taktī, tikko 
mīcās pa sniegu. Rokas krusteniski kuļas gar sāniem, bet ķermenis 
raustās kā no kodieniem.

Aukstums beidzot izdzen arī mani no klints pakājes. Es piebiedrojos 
Vasilijam  Nikolajevičam , un mēs abi, kā prātā jukuši, mīdāmies uz 
vienas vietas, bez gala atkārtodami vienu un to pašu pantiņu. Ja  to kāds 
no malas noskatītos, noturētu mūs par kalnu gariem, kuri, kā teikas 
stāsta, tumšās naktīs parādoties uz klintīm.

Daba vēl arvien atpūšas smagā miegā. Klintis neatbalso dziesmu,

1 I. lasmdņd atdzejojums.

I t l



skaipas izgaist turpat mums līdzās. Mēs sākam pārvietot klinšu drupas, 
bez vajadzības stiepjam akmeņus no vienas vietas uz otru un, nedaudz 
atsiluši, atkal apsēžamies uz klints izciļņa, vēlēdamies kaut stundiņu 
i.osnausties. Taču sals modri uzmana mūsu miegu.

Liekas, ka nekad vēl neesam tik nepacietīgi gaidījuši rītu ka šoreiz. 
Tas tuvojas lēnām, un kalnu dziļajā klusumā nedzird ne taigu ialcam, 
ne dzeni kaļam.

Bikla rītausma izkliedē dziļo tumsu ap drūmajiem kalngaliem. Iznirst 
klinšu bargās kontūras. Augstu virs mums iešalcas vējš, vēstīdams 
sniegputeni.

Ko darīt? Atgriezties apmetnē vai tomēr mēģināt sasniegt izraudzī to 
kalna virsotni? Izsalkums neatlaidīgi atgādina sevi, nogurušais ķermenis 
tiecas pēc siltuma un atpūtas, bet mēs tomēr nolemjam doties uz vir
sotni, jo  sliktie laika apstākļi var ieilgt un mūs aizturēt.

Vasilijs Nikolajevičs dodas pēc mugursomām, bet es kāpju kalnu 
grēdas korē.

Auni bija ganījušies plašā siles veida nogāzē, ko saules pusē šķērso 
gravas un sadrupušu klinšu garās kores. Virs nogāzes stiepjas zvēru 
taka, labi pamanāma pat uz drupu iežiem. Sur tur pagadās augsto kalnu 
sausas zāles šķipsnas un dažādu ķērpju pudurīši.

Uzkavējos pie bedrītēm, ko dzīvnieki piesaulē izkārpījuši. Seit es 
atrodu kādu daudzgadīgu augu apgrauztas saknītes. Šādu barību auni 
ari meklē atkusušo nogāžu zvirgzdīs. Manāms, ka tie mielojušies arī ar 
ķērpjiem, kas vietām apsedz drupu iežus. Ari sausā zāle vietumis applū- 
kāta — tas tāpat aunu darbs.

Turpinu virzīties uz nogāzes rietumu malu. Uzeju aunu taku. Kā 
dziļa vadziņa tā šķērso sniegoto klajumu un noved mani pie izklaidus 
klinšu bluķiem aiz likuma. Uz izciļņiem redzamas aunu guļvietas, spalvu 
šķipsnas, sakaltuši un svaigi mēsli. Dzīvnieki šeit mājojuši acīm redzot 
ilgi — varbūt pat visu ziemu, iegūdami barību saulaino terašu nogāzēs.

Šur tur akmeņainās piekalnītes sedz sīki zvilnāja krūmi. Ļoti resnās 
un garās saknes aizvijas tālu pa spraugām uz tuvējiem klinšu iedobu
miem, tas sagādā iespēju tik pieticīgam augam kā zvilnājs iegūt nepie 
ciešamo valgmi, lai varētu uzturēt dzīvību skopajā, akmeņainajā augsnē.

Zem liela akmens pārkares iekuru mazu ugunskuru. Līdzko sajūtu 
siltumu, man uzmācas nepārvarams miegs.
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Vasilijs Nikolajevičs atnāk kopā ar Aleksandru. Tas norūpējies, ka 
mēs tik ilgi nenākam, nospriedis, ka mums notikusi nelaime un agri no 
rita devies mūs meklēt. Vietā, kur mēs bijām atstājuši mugursomas, viņi 
satikušies.

Tagad, kad mums ir trešais ceļa biedrs, varam citādi iedalīt dienas 
darbus. Vasilijs Nikolajevičs nolemj meklēt nošauto aunu.

—  Tas neko nenozīmē, ka no augšas nav redzams. Auns varēja 
iegāzties arī pieejamā vietā . . .  Nogalinātu dzīvnieku nedrīkst pamest, —  
viņš izteic nepārprotami man domātu pārmetumu. —  Nokāpšu apmetnē, 
pielikšu slēpes un pa aizu mēģināšu tikt zem tās klints. Var būt, ka 
atradīšu . . .

Mēs iznākam visi trīs kores virspusē un tur šķiramies: Vasilijs Niko
lajevičs ar Kučumu atgriežas apmetnē, bet mēs ar Aleksandru ejam 
tālāk, pretī virsotnei, kas tagad jau labi saredzama.

Vējainais laiks nesola neko labu. Sadrūmušie smagie mākoņi dziras 
mums velties virsū. Klinšaino kalnu pakājes slēpjas miglā. Mēs ejam kā 
pa tuneli, un aiz mums sniegā paliek labi pamanāmas pēdas: uz ieža 
drupām saslienam zīmīgus akmeņus, lai nenomaldītos atceļā, ja mūs 
pārsteigtu migla vai sniega vētra.

Kalna mugura viscaur noblīvēta klinšu drupām. Ceļu meklējot, mūsu 
pēdas aizvijas starp tām līču loču. Neskaitāmas reizes mums jāraušas 
starpkalnu augstienēs un jānokāpj sedlienu dibenā.

Pie izraudzītās virsotnes pienākam no ziemeļu puses. Tagad tās iz
skats mums atgādina ielīkušu siena gabanu ar divām virsotnēm gar 
malām. Vējš ik brīdi maina virzienu. M igla jau ieveļas mūsu ceļa pēdējā 
sedlienā un drīz vien var apņemt virsotni. Vai patiesi mums vajadzēs 
atgriezties bez panākumiem un pēc tam atkal atkārtot šo maršrutu? 
Mums būtu jāuzturas virsotnē vispār tikai vienu stundu, lai veiktu 
uzdevumu —  protams, tādos apstākļos, kad varam saredzēt no aug
stienes tālo apvārsni un atzīmēt ērtāku pieeju kalnam, pa kuru varētu 
pienest kravu.

Sedlienā nometam mugursomas un kāpjam tukšā. Aleksandrs soļo 
veicīgi. Kāpums nav visai stāvs, un pulksten trijos dienā mums izdodas 
uzkāpt kalna galā. Tā tiešām ir viena no augstākajām Stanovoja v ir
sotnēm šinī rajonā.

Migla uzmācīgi tinas ap kalniem. Jau izgaisušas dziļās aizas un
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ieplakas. Virspusē kā nezināma arhipelaga salas izslējās tikai kumpainās 
virsotnes. Mums dārgs katrs mirklis.

Izvelku žurnālu, busoli un apsēžos uz akmens. Uz papīra ņirb zīmu
lis, iezīmēdams horizontu. Uz tuvējām grēdām, kas atrodas ap divdesmit 
pieci kilometri no mums, atzīmēju virsotnes nākamajām piramīdām un 
izmēru azimutus.

Biju cerējis no šīs virsotnes kā uz delnas ieraudzīt kalnu grēdu ar 
tās sarežģīto atzarojumu tīklu, ieplakām un sīkāk izpētīt reljefu, taču 
tas nepiepildījās. Tomēr par to neraizējos, katrā ziņā mēs atnāksim šurp, 
kalnos, vēlreiz, vasarā; tad daba saņems mūs uzticīgāk, un mēs iegūsim 
pilnīgāku priekšstatu par Stanovoju. Taču arī tagad, pavirši vien iepa
zīstoties ar kalnu grēdu, var secināt, ka viss lielais plašums, kas stiepjas 
no mums uz vakariem, ir visai sarežģīts kalnu sablīvējums un neapšau
bāmi grēdas visaugstākais posms. Te vēl daudz tādu nostūru, kur c il
vēks nav spēris kāju.

Kalnu gāles, kā attālinādamās cita no citas, lēnām grimst miglā. 
Tai cauri pa kreisi vīd Džugdžura kalnu grēdas virsotne, kurā bijām 
uzkāpuši. Ieapaļa un vainagota dīvaini izrobotām klinšu drupām tā 
ievērojami paceļas divu sopku vidū. Šī virsotne mums tagad noder kā 
drošs orientieris juku jukām izmētāto kalnu vidū. Uzmanību saista kalnu 
sablīvējumi dienvidaustrumu virzienā, kur, man šķiet, pēc darbu beig
šanas uz Sagas bQlu jāiznāk Ļcbedcvam un kur mums jāsatiekas.

A r to man šīsdienas darbs jābeidz. Jūtu zināmu gandarījumu —  pūles 
nav bijušas veltīgas: mums izdevies savākt ziņas, kas nepieciešamas 
ģeodēzisku darbu veikšanai Stanovoja, Džugdžura, Džugdira mezgla 
rajonā, noteikt to robežas un ieraudzīt no augšas Aldānas kalnieni, kas 
atrodas no kalna grēdām nedaudz uz ziemeļiem.

Neviļus man nāk prātā stāvais klinšainais kalna kāpums, sniega pie
dzītās ieplakas, iebrukumi, kas apsargā pieejas virsotnei, un es instink
tīvi nodrebu, iedomājoties par cilvēkiem, kam būs jāstiepj šurp, augšā, 
kokmateriāli, cements, smiltis, dzelzs piramīdas celšanai, bet pēc tam 
jānes arī smagie instrumenti novērošanai.

Paslēpjas miglā pēdējās kalnu atradzes. Pēkšņi kļūst aukstāks. Stipri 
nosaluši, pametam virsotni. Vējš aizpūtis ar sniegu mūsu pēdas. Labi, 
ka sastatījām akmeņus kalnu grēdu sazarojumos, varam atgriezties no
metnē bez starpgadījumiem.
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Vasilijs Nikolajevičs vē l nav atgriezies, un tas man sagādā raizes.
—- Protams, daudz kas var gadīties, jo  viņš sevi nesaudzē. Līdīs auna 

dēļ bezdibenī un, kas zin, vē l nogāzīsies, —  Presņikovs apstiprina mana« 
bažas.

—  Vāri vakariņas, es paiešos pa viņa pēdām.
Iedzeru krūzi tējas un piesprādzēju slēpes.
Mākoņos auro vējš, sabiezē krēsla, krīt sniegs. A r  pūlēm saskatu 

Vasilija Nikolajeviča slēpju sliedi. Eju nesteigdamies un lāgiem 
ieklausos.

Tumsā dzirdama savāda skaņa, it kā tuvumā kāds slēpdamies piesar
dzīgi pieplaktu mīkstajam sniegam. Es apstājos un gaidu. Uz galvas 
klusi krīt pūkainas sniega pārslas, sejā pūš vējš. Skaņa atkārtojas jau 
skaidrāk. Sadzirdu gurkstam sniegu zem smagām zvēra ķepām. Jūtos 
nelāga, manu, ka notrīc ceļgali, kājas top smagas. Dusmojos, ka neesmu 
paņēmis līdz šauteni. Zvērs nepārprotami zogas man klāt; dzirdu, ka tas 
lien pa biezokni arvien lēnāk un tuvāk. Es nometu no kājām slēpes, 
stingrāk atsperos sniegā un izrauju aiz jostas aizbāzto nazi. Sažņaudzu 
spalu tik cieši, ka pirksti sāk sāpēt. Tikmēr zvērs jau pielīdis tepat 
blakus, un es dzirdu, kā viņa nāsis trokšņaini ievelk gaisu.

— Pie joda! Kučums! . . .  —  man izlaužas atvieglojuma sauciens.
Suns metas pie manis, glaužas klāt un smilkst.
—  Tu re, kā piepūties, draudziņ! Tātad aunu atradāt gan! —  es prie

cājos, aptaustīdams suņa sānus.
Uz manu saucienu kaut kur netālu atbild Vasilijs Nikolajevičs. Drīz 

atskan slēpju čirkstieni, bet pēc tam ari elsošana. Vasilijam Nikolaje- 
vičam aiz muguras šautene, mugursoma ar gaļu, bet virs tās uzsieta 
auna smagā galva.

—• Vai prātu esi zaudējis, Vasilij, —  tādu smagumu nest un vēl pie 
tam naktī! Vai pārstiepties gribi? Būtu paguvuši arī rīt no rīta atnest.

—  Domāju, rasi, pienesīšu tuvāk un nolikšu, bet no rīta atnākšu 
pakaļ. Nogāju kādu kilometru, it kā varētu vēl. Lai tad ar notiek, nesu 
vēl, bet pēc tam vēl kādu gabalu. Tā, lūk, arī atvilkos šurp, — viņš 
taisnojas, nomezdams no pleciem nesamo, un apsēžas atvilkt elpu.

—  Vai piekusi?
— Mazliet, neba jau bez tā. Nošautu zvēru taču neklājas pamest, — 

viņš atkal saka ar nepārprotami man domātu pārmetumu.
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—  Kur uzgāji? Vai tālu?
—  Turpat zem klints, kur nokrita. Nebija līdz lejai noripojis, iestrē

dzis spraugā. Nebijis Kučuma līdzi, neparko nebūtu atradis. Vieta grūti 
pieejama, visur bedres, sniegs sadzīts. . .  A r mokām izvilku. Labuma gan 
no šī medījuma, izņemot ragus, nekāda nav: kauli, gaļa un iekšas, viss sa
jucis kā putrā. Paņēmu kādus desmit kilogramus suņiem, un tas ir viss.

— Kas kuņģī, nepaskatījies? — es jautāju.
—  Viss sajucis, tādēļ neko nevar saprast. Pat āda saplīsusi.
—  2ēl. Ragi gan, liekas, krāšņi. . .
Sniegs tikmēr krīt un krīt. Es uzmetu uz pleciem nastu. Vasilijs 

Nikolajevičs piesien Kučumu pavadā, un suns mūs pa tumsu aizved uz 
apmetni.

Esam savus spēkus tiktāl izšķieduši, ka tagad, šķiet, pat ar dzīšanu 
mūs no telts nedabūtu ārā. Novelkam mitruma piesūkušās, smagās drē
bes, mazgājamies un sēžamies vakariņot. Vasilijs Nikolajevičs ielēja pa 
glāzītei konjaka.

—  Uz labu veiksmi! — un viņa vēju appūstajā sejā atplaukst smaids.
Siltas vakariņas un gulta mūs atalgo par divu pēdējo dienu smaga

jiem pārbaudījumiem. Dziļajā klusumā dzirdama tikai krītošā sniega 
liegā čaboņa.

13. NE VIENMĒR GADĀS TĀDA VEIKSME

trās dienas beigās mēs sasniedzām savu ap
metnes vietu pie Majas upes. Uzcēlām telti, 
sazāģējām malku. Kamēr gatavojām vakari
ņas, Kučums, piemeties netālu no ugunskura, 
spicēja ausis un cieši vēroja upi.

—  Kādu jodu viņš tur saož? —  Vasilijs 
Nikolajevičs sacīja, raudzīdamies krēslainajā 
ielejā. —  Vai lācis klaiņotu?

Nekur nekas nebija redzams. Suns tomēr 
lēcieniem paskrēja mazliet uz priekšu, tad, pievērsis skatienu purva 
malai, saspringa. Tanī pašā brīdī no meža izripoja kāds kamoliņš un
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palika uz vietas. Kučums lēni pagrieza purnu uz manu pusi, kā jautā
dams: «V a i redzi?» —  un sāka luncināt asti. Kamoliņš pēkšņi sakustējās 
un, kā bumba palēkdamies, pāri purvam devās pie mums.

— Palūk, suns, —  Vasilijs Ivanovičs pienācis čukstēja. —  No ku
rienes tas gadījies? . . .  Tā taču māte! Nudien!

Patiesi, pie mums auļoja Boika. Kučums metās tai pretī, māte un dēls 
saskrējās un sāka laizīt viens otram purnus. Pēc tam Boika, izliekusi 
muguru un pieplakusi pie zemes, gandrīz vai rāpus pielīda pie Vasilija 
Nikolajeviča. Nenovērsdama no viņa savu gudro acu skatienu, tā ver
dziski gaidīja saimnieka glāstu. Vasilijs Nikolajevičs aizkustināts no
tupās pie kucītes, un viņa seja izplūda smaidā.

— N o kurienes tu te gadījies, auša? Sailgojusies . . .  —  Vasilijs N iko
lajevičs laipni murmināja, apskaudams Boiku, kas glaudās pie viņa 
vn bāza purnu zem vamža.

Cik daudz maiguma, paļāvības un uzticības šajās kustībās!
Pēc tam Boika metās pie manis, glaudās klāt, tīkoja nolaizīt seju, 

smilkstēja, taču vairs ne tik dedzīgi.
—  Mūsējie brauc! —• Aleksandrs Presņikovs rāda uz mežu.
Bcikas pēdās pa purvu šurp slēpoja Genadijs, aiz viņa Ulukitkans 

veda karavānu.
—  Radiostaciju ved, — laikam kas steidzams, —  Miščenko minēja, 

raudzīdamies bariņā, kas tuvojās mums.
—  Skaidrs, ka bez vajadzības nebūtu briežus pa tādu sniegu dzi- 

auši, —  piebalsoja Aleksandrs.
Karavāna pienāca pie telts. Mēs sasveicinājāmies.
—  Vai ilgi jau ceļā? — Vasilijs Nikolajevičs jautāja.
— A iz  to cilvēks kājas dotas, lai ilgi vienā vietā nesēdēt, —  mierīgi 

atteica Ulukitkans.
—  Nē, bet jūs tikai paklausieties! —  Genadijs iesaucās. — Mēs ap

stājāmies kādus divus kilometrus no šejienes, aiz meža, atlaidām briežus 
un nomīdījām sniegu, kur celt telti. Te Ulukitkans saka: «Man domāt, 
par agru apmetni celt —  mūsējie kaut kur tuvumā pārnakšņot!» —  «Kā 
tu to zini?» es jautāju. «V a i tad tu dūmus nesaod?» viņš saka. Es pa
ostu gaisu —  tā kā nekā nebūtu. Bet šis lamājas: «Kam velti nejūtīgs 
deguns līdzi nesāt? Jūdzam brieži, braucam.» Lūkoju atrunāt: sak, būs 
tikai ter rādījies. Bet šis neatkāpjas: «Jābrauc.» Iejūdzām, devāmies
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ceļā, es pa priekšu. Iznākam purvā, ska
tos —  tiešām, stāv telts, dūmi kūp; pa
odu —  nejūtu. Tikai kad pienācu klāt, 
sajutu dūmu smaku . . .  Rau, kāds večuks!

—  Manējs deguns pareizi strādāt, uz 
visām pusēm samanīt, tavējs tikai iesnas 
zināt, —  Ulukitkans smējās un sāka iz
jūgt briežus.

—  Kādas ziņas atvedāt? —  es nepacie
tīgi jautāju Genadijam.

—  Jautājiet viņam, —  tas atbildēja, 
pamādams ar galvu uz Ulukitkanu. — Brau
cam, viņš saka, uz pāreju, kazi, ka nelai
me nenotiek ar mūsējiem. Ir ari steidza
mas radiogramas no ekspedīcijas štāba.

Kopējiem spēkiem uzceļam atbraucē
jiem telti, uzvelkam antenu. Ulukitkans 
nepaklausīgiem briežiem uzsien kaklā 
čanhaju —  ap trīs ceturdaļmetra garu, 
apaļu koku, lai ganoties tie neaizklīstu 
pārāk tālu, un tad palaiž visus ganībās. 
Dzīvnieki barā steidz uz ieleju, pa ceļam 
grūž galvas līdz ausīm sniegā, ošņā, meklē 
sūnas un, apdzīdami cits citu, pazūd mežā.

No tumšajiem padebešiem sāk gāzties 
sniegs.

Mēs visi sapulcējamies vienā teltī. Jūt 
sasilušo apģērbu, autu smaku, kas saplūst 
ar svaigo skuju smaržu. Genadijs ielien 
attālā kaktā un, izsaukdams štābu, klau
dzina ar atslēgu. Ulukitkans tīra savu sen
laicīgo berdānu.

Tikai tagad es īsti aplukoju šo mūsu 
laikos neierasto ieroci. Augšgalā stobrs ir 
aprūsējis, iekšpusē izveidojušās dzijas 
bedrītes. Aizslēgs acīm redzot nav no šīs
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berdānas, bez izsviedēja neturas ligzdā, un Ulukitkans to nēsā kabatā, 
ietinis lupatiņā, vai ari piesien tievā siksniņā pie gaiļa skavas. la ide 
galīgi apberzta, sasista ar naglām, savilkta ar stiepli un konservu kār
bas skārdu, turklāt viena mala tai apdegusi. Skaidri redzams, ka šau
tenei un vecajam vīram ir bijis kopīgs garš un smags ceļš, tā kalpojusi 
kā uguni, tā lietū un vētrās. Šaubu nav —  tā iepazinusi daudz veiksmju 
un ari kļūmju. Sarūsējusi, līka un ielāpiem noklāta, tā ārēji ir pat 
līdzīga savam saimniekam. Kopīga likteņa saistīti, tie, kā redzams, 
nekad nešķiras. Laide turklāt izrobota dažādiem hieroglifiem —  te ir 
gan zariņi, krustiņi, radziņi, aplīši un daudz dažādu citu zīmju, kuru 
nozīme saprotama tikai vecajam vīram. Tie, protams, apzīmē kādus 
ievērojumus notikumus, veiksmīgas medības un Ulukitkana trofejas, 
īsi sakot, tā ir mednieka —  evenka savdabīga kronika.

Vecais vīrs parokas somā, izvelk kabargas liela kaulu, sadrumstalo 
to ar nazi un, izkasījis smadzenes, apsmērē ar tiem berdānas virspusi. 
Viņa kustībās jūtama uzticīga mīlestība pret šo mēmo draugu, kas tam 
kalpojis vairāk nekā pussimts gadu.

— Dod šurp, lai es tavējo berdānu ar slauķi patīru un ar verdošu 
ūdeni izskaloju, tad būs cita runāšana, —  Vasilijs Nikolajevičs piedāvā.

— Man domāt, Vasilij, nevajag vis; laime nebūs. Vecs briedis kaut 
vai trīs reizes gadā spalva mainīt, jaunāks nebūs!

— Kā tu nebaidies ar tādu medīt? Lācis taču tevi kādreiz var sa
plosīt, —  Miščenko ar izbrīnu aplūko šauteni.

—  Pierasts. Kad šauju, maķenīt pieveru acis; lai atpakaļ neaf- 
sviest — atsleju mugura pret koks.

—  Tātad kaut ko jau esi reiz piedzīvojis?
U-ū, un kā vēl! Manai šautenei gauži slikts paradums: vai 11«  

šāviens neiet, vai lodi garām aizlaiž, tāpat kā vecs ļaudis . ..
—  Butu labāk apmainījis —  tagad taču ir labas šautenes, kādēļ t5 

m ocīties. . .
Ulukitkans pamet neizpratnes pilnu skatienu uz Miščenko:
—  Ekur tu, Vasil, aplam runā —  mocīties? Es šās daba labi zina, 

mani neapmānīs. Jaunas šautenes daudz, tas tiesa, bet man gan nevajag, 
šī pati labākā.

Vecais, atvirzījies no krāsns, vēl ilgi darbojās gar berdānu.
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Virs aizas dzestra, tumša un mazliet miglaina nakts. Krītošās zvaig
znes šķ('ļ melno debesi ugunīgām svītrām, un pār vētrās šausto mežu 
klusi krīt sarma. Tālumā blāvi balsnī kalnu grēdas. Stingajā klusumā 
spalgi klab piesardzīgie briežu soļi. Pār telti kā rēgi noliekušies salā 
nobalsināto egļu noslēpumainie stāvi.

Domas neļauj iemigt. Gandrīz vai fiziski jūtu riešamies spēku. Tieši 
šinīs bezrūpīgajās pavasara naktīs raisās drosmīgi nodomi un cēlas 
jūtas.

Pret rītu sacēlās sniegputenis. Sāka plosīties dabas mežonīgie spēki. 
Taiga vaidēja, nejaudādama turēties pretī aukstā vēja brāzieniem. Kal
niem uzgūlās tumši mākoņi, un ziemeļu ainava kļuva vēl skarbāka.

Visa diena man pagāja sarunās gan ar štābu, gan vienībām, kas bija 
izklīdušas šīs neapdzīvotās zemes teritorijā. Mēs te vē l uzkavēsimies 
kādas divas dienas, lai saņemtu atbildes uz mūsu radiogramām.

Vējš joprojām auroja, drebināja taigu un plivināja telts malas. Ulu- 
kitkans ierosināja ritu doties medībās. Netālu no apmetnes viņš esot 
redzējis liela sokžoju tēviņa svaigas pēdas. Taču negaiss nerima.

Bezdarbībā diena likās neparasti gara. Visiem sejās bija manāma 
garlaicība, aiz telts vakara krēsla.

—  Vējš griežas — tas labi, —  Ulukitkans sacīja.
—  Vai uz labu laiku? —  es jautāju, paraudzīdamies uz telts attālo 

kaktu, kur vecais lāpīja savas ādas zeķes.
Viņš pacēla mazo galviņu, skatīdamies gaismā, pamirkšķināja acis 

un pakasīja sānu.
—  Kad auss dzird zvēra soļi, var uzminēt, kas nāk: alnis vai lācis. 

Ja acis redz mākonis, tām jāzin, ka ne no katrs līst lietus. Dzi, kā taiga 
šalc. Tikai labi klausies, tā neapmānīs. *

Ulukitkans nolika sāņus apavus un, aptvēris ar rokām ceļgalos sa
liektās kājas, pagrieza galvu pret izeju.

Mēs visi klausījāmies meža šalkās, kas plūda plašu, brīvu vilni u » 
šņāca kā krāces upes sēklī. Iz taigas dzīlēm brīdi pa brīdim izlauzās gari 
stiepta dunoņa, it kā kaut kur tuvumā ūdens, pārrāvis aizsprostu, drāztos 
lejup, iznīcinādams visus šķēršļus savā ceļā.

Vecais sēdēja, aizvēris acis un cieši sakodis zobus. Likās, ka taiga 
tikai viņam vienam uztic savus noslēpumus, tikai viņam saprotama vecā 
meža šalkšana.
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— Klausīties, — Ulukitkans pēkšņi pārtrauca klusumu un, atvēris 
acis, noslēpumaini pamāja ar roku uz meža pusi. —  Vējš rimis, bet mežs 
vēl šņāc, labi šņāc, kā nule jaunāks būtu. Tas uz labs laiks.

Vecais vīrs nosēdās taisnāk, atlieca muguru un atviegloti uzelpoja 
kā nometis smagu nastu.

A iz  telts drebēja taiga. Gurdeni čīkstēja nokaltušie stumbri. Sniegs 
krita biezām pārslām.

Vecais ilgi lūkojās man sejā.
—  Ir saprast, ko auss dzird. Kam velti ausis nēsāt? —  viņš mierīgi 

runāja. —  Vai nezināt, ka pirms vētra vai sals taiga vaid kā veci ļaudis? 
Nelāgi tad viņai, vai, kur nelāgi! Viņa lūst, salst, nonīkst. Bet, saulaina 
diena gaidot, taiga kā no prieka šalc, tālu skan. Rau, ari tagad: krist 
sniegs, migla visapkārt, bet mežs priecīgs aiz to, ka labs laiks tuvu —  
tas jāzin.

Teltī visi apklusa, neviens neuzdrīkstējās pakustēties. Tagad, man 
likās, arī es sadzirdēju, cik brīvi šalca mežs, kā upe palu laikā, lai gan 
vējš bija tikpat kā norimis. Es dzirdēju pat sakļauto koku galotņu ča
boņu un krītošā sniega čaukstoņu. Vecajam taisnība gan —  laiks mai
nīsies, jo  tikai tā var izskaidrot skaņas dzidrumu.

«Cik viņam labi un viegli dzīvot dzimtās dabas vidū!» es skaudīgi 
raudzījos vecītī, kas, sarāvies kā mazs kamoliņš, bija iespiedies telts 
kaktā.

Ulukitkans mani pamodināja jau agri no rīta. Es piecēlos, apģērbos, 
padzēru tēju, un mēs atstājām nometni. Uz pleciem mums bija šautenes 
un mugursomas. A iz lēzenajiem kalniem svīda gaisma. Jau varēja sa
skatīt tālā apvāršņa kontūru, kalni it kā pašķīrās, un taiga kļuva kla
jāka. Mēs gājām boz steigas. Zem slēpēm spalgi drupa sērsna.

Ielejas galā uzdūrāmies lāča pēdām, kas sniegā bija labi pamanāmas. 
Ulukitkans uzmanīgi aplūkoja tās, pataustīja ar pirkstiem un spožām 
acīm pavērās uz priekšu.

—  Nule kā aizgājis, ekur pulka labums aiznest! —  viņš noteica, ar 
aožēlu pašūpojis galvu.

Lāča pēdu līdzeni iemītā sliede šķērsoja ielejas labo malu un pazuda 
aiz tuvējās kores. Zvērs cieši turējā? uz austrumiem, pretī saulei. Vecais 
vīrs bridi ļāvās šaubām: kurp iet?

— Kā domāt, kur mūsu veiksme: vai pa šīm pēdām vai arī vakarējās
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meklēsim? Man domāt, lācis gan ātri iet, —  Ulukitkans šaubījās, un 
balsi nebija pārliecības.

—  Tu esi šodien ceļvedis, tad pats arī izraugies. Ved tur, kur iz
devīgāk . . .

Viņš noņēma cepuri un domīgs pakasīja pakausi.
—  Sokžojam tik salds mēle kā svaigs sviests, gan tikko vienai reizei 

tiek, bet lācim pulka smaržīgs taukums. Kas labāks? — Vecais, pačāp- 
stinājis tukšu muti, apņēmīgi pamāja ar roku lāča pēdu virzienā. — Man 
domāt, dzīsimies pakaļ! . . .

Viņš piekabināja pie somas savu veco kažociņu, un mēs devāmies 
ceļā pa lāča pēdām.

Pie apvāršņa sabiezēja mākoņi un aizsedza uzlēkušās saules gaismu. 
Nakts sals vēl arvien neatkāpās. Iešana neveicās.

Atradzes korē apstājāmies. Ulukitkans, aizsedzis ar plaukstu acis 
pret sauli, vēroja tālē aizejošo pēdu sliedi.

—  Man domāt, šis naski gājis. Kaut kur rudenī barība palikt, turp 
iet, ātrāk neapstāsies. Nepanāksim, — vecais virs vīlies nosaka. —  Ejam 
sokžoju m eklēt. . .

Mēs vēl mirkli pastāvējām, parunājām un pa atradzi nogriezāmies 
uz ziemeļiem.

Vējš, pluinīdams taigu, brāzmaini šalca ielejās. Pār mākoņa malu 
laipni raudzījās saule.

Ulukitkanam sasarka seja. Vecais vīrs soļoja pa priekšu, un viņa 
skatiens alkatīgi pārmeklēja reto mežu un ieplakas. Tomēr nekur vēl 
nebija manāma neviena dzīva radība.

Pa atradzi iedami, nonācām pie lēzenas virsotnes. Tiklīdz bijām tikuši 
tai pāri, ieraudzījām triju sokžoju pēdas. Tās aizlocījās uz labējo no
laideno malu, kur rets mežs mijās ar purvājiem. Ulukitkans vērīgi ap
lūkoja pēdas.

—  Divas mātes un jauns bullēns, —  viņš sacīja, aptaustīdams pēdas 
un paskaidroja: —  Pēdas cietas, tātad jau vakar vakars gājuši.

Pagriezies pret ieleju, vecais vīrs ilgi miedza acis un skaļi prātoja:
—  Sokžojs šis laiks uzturēties klaja vieta, pa purvāji un tīreļi, — 

t ur sniegs seklāks un vieglāk sūna izkašņāt. Vajag labi skatīt, man domāt, 
rvēri te tuvu ganīties. Māti, manupārt, tagad šaut nedrīkst, tā ir grūs
nēja, bet jaunais bullēns vājš. — Brīdi klusējis, viņš pēkšņi izlēma:
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— Kad gaļa nav, ari apgrauzts kauls nav peļama. Iesim, tas neko nekait, 
ka vājš.

Pa nogāzi šļūkdamas nočirkstēja slēpes, un mūsu sliede aizlocījās pa 
mežu. Pie avota Ulukitkans sāniski izspraucās cauri biezoknim, apska
tījās apkārt, un mēs iznācām tīreļa malā.

—  No viena vieta nomīdīt, visas pēdas sajukt: sūnas meklēt, — 
vecais sacīja un, izstiepis kaklu, ar putna ziņkāri aplūkoja apkārtni.

Nobraukuši ap divsimt metru, mēs uzgājām pa kreisi vē l kāda sok- 
žoja pēdas. Platie un strupie nagi bija dziļi izdobuši sniegu. Zvērs spēns 
mierīgu, platu soli.

Ulukitkans jau iztālēm pazina vakarējo sokžoju — bulli. Viņš ap
taustīja un aplūkoja pēdas. Tad, savā prātā kaut ko apsvēris, izvilka 
no pārvalka berdānu un uzmeta plecā.

—  Kad viņš te gājis? —  es čukstus jautāju.
Vecais noskaitās:
—• Ekur tu jautāt? Raugies, pēdas skaidri iespiedušās, tātad gājis 

pa mīksts sniegs, vakarā. Surp, tīrelī, atnākt pēc šiem trim, raug, ar 
saviem nagiem cilu pēdas nomīdīt. Vajag tak saprast: kas pirmais iet, 
nevar kāpt pēdējā pēdas. Kā tu neredzi! Cilvēks tik vienu reizi paska
tīties, lai visu saprast un citiem ļaudis nejautāt.

Viņš nosodoši šūpoja mazo galviņu, brīnīdamies, ka neprot saskatīt 
tik skaidru rakstu sniegā.

Tīreļa malā sokžoji nobradājuši, purniem izbadījuši sniegu un aiz
gājusi gar ieleju uz leju.

—  Man domāt, šie nesteidz, tepat kaut kur baroties, — vecītis atkal 
čukstus spriedelē.

Viņš pieiet pie tieva celma, bez trokšņa to nogāž, salauž un sabāž 
kabatā sausos praulus. Ej nu sazini, kam viņam praulu ievajadzējies. 
Taču negribu Ulukitkanu sakaitināt un izliekos, ka visu saprotu. Ejam 
tālāk. Ulukitkans uzmanīgi zogas starp koku stumbriem, lāgiem saslejas, 
kā lūsis pastiepj galvu uz priekšu un satraukti atskatās. Es mehāniski 
kopēju viņa kustibas.

Esam sasnieguši jau otra tīreļa pretējo malu, kas plašā joslā stiep
jas gar avotu. Ulukitkans sper īsāku soli, biežāk pieplok pie kokiem. 
Viņa kaulainā mugura salīkst, acis samiedzas.

— Seit nakts pārlaiduši, — viņš čukst, norādīdams uz «va igi izgu
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lētam vietām, izkārpīto sniegu, un kā klija groza galvu, uzmanīdams 
apkārtni.

Viņš paceļ no zemes ķērpju šķipsniņu, ko dzīvnieks ar nagiem izka
sījis, aplūko, uzpūš tai elpu, un es redzu, kā sausie sniega kristaliņi 
pārvēršas par sīkiem valgmes pilieniem.

—  Nupat kā baroties: raug, saule silda, bet sniegs uz ķērpjiem vel 
nav izkust. —  Ulukitkans paskaidro, sniegdams man ķērpjus. —  Man 
domāt, zvēri tīrelim viņā pusē stāvēt, —  viņš piemetina un kļūst visai 
možs.

Izvilcis no kabatas sauju praulu pabiru, Ulukitkans pasviež tās 
augšup. Gaisā pajūk brūni putekļi, un nemanāma gaisa plūsma lēai 
aiznes šo brūngano mākonīti lejup pa ieleju, kurp aizgājuši sokžoji.

—  Eima ātri, zvēri tūlīt mūs pamanīt, —  Ulukitkans steidzīgi čukst 
un šļūcošiem soļiem metas uz avotu.

Mīkstais sniegs apslāpē slēpju čirkstoņu. Ulukitkans turas gar tīreļa 
malu, nenolaizdams no tā acu. A r jaunekļa izveicību slīd starp koku 
stumbriem, izlokās pa zaru apakšu, tupstas un rāpo. Piekalnītē vecāk; 
apstājas un atkal pasviež gaisā praulu pabiras.

— Labi velk. Tagad aiz praulu smaka zvērs mūs nesaost, paskatī
ties, —  viņš pamācoši saka un ar plecu atslejas pret lapegli.

Es izvelku binokli un, tikko pielicis pie acīm, pamanu tīreļa lejas- 
galā aiz kupenas, izrakņāta sniega vidū divus aizdomīgus, pelēkus 
pauguriņus.

—  It kā ciņi ar pērno kuļu, it kā dzīvnieki, —  es saku vecajam.
— Ekur neatšķirt! Nu raugies labāk, —  Ulukitkans saka, un es 

dzirdu, ka viņš tīšām nolauž zariņu, cerēdams, ka šis tikko sadzirdamais 
troksnītis zvērus satrauks.

— Nekustas. Laikam ciņi, — es saku.
—  Raugies vēl, — vecais nolauž sausu lapegles zariņu.
Aizdomīgo pauguriņu vidū skaidri redzu paceļamies sokžoja —

buļļa galvu ar melnajiem, apaļīgajiem ragiem. Dzīvnieks kustina ausis, 
kā gribēdams uzminēt, kas tā par skaņu, tur, tīreļa viņā malā. Briesmu 
neredzēdams, sokžojs nolaiž galvu, un tā pazūd aiz sniega kupenas.

—  Sokžoji. . .  —  es čukstu, satverdams Ulukitkanu aiz rokas.
— Visi četri tur?
— Skaidri redzēju tikai bulli.
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Vecais apstiprinādams māj ar galvu:
—  Grūsnējā māte dienu cieši guļ.
Viņš norāda man, lai apsēžos, izvelk no tarbas kažokādas apvalkus, 

kas darināti no mīkstām suņu ādām ar spalvu uz ārpusi, un pārvelk 
pār platajām slēpēm.

—  Tā būs labi staigāt, bez troksnis, var tuvu pieiet, —  Ulukitkans 
paskaidro; pēc tam viņš izber patronas no ādas somiņas uz kažociņa 
malas un pārlūko tās.

— Tās taču neviena nesprāgs, — es brīnos, aplūkojis patronas. —  Kā 
tad tu būtu lāci medīt gājis, kā būtu šāvis?

— Nekas, —  viņš klusi smejas. —  Gan jau viens no trīs būtu sprāgt.
—  Medījums negaidīs. Ņem manu šauteni, tā būs drošāk.
—  Ekur drošāk, bet varbūt šai laime nav. Veci ļaudis senāk tā 

teikt: ja laime smaidīt, arī bez šautene medījumu dabūt, bez laime — 
pat ar uguns pulveris neaizdegt.

Viņš iespiež vienu patronu berdānā, divas patur saujā. Tad uzvelk 
kažociņu, uzmet uz muguras tarbu un apskatās, vai nav ko aizmirsis. 
To visu Ulukitkans izdara lēnā garā, pamatīgi, un es, tā arī noticēdams, 
ka šodien man veiksmes nebūs, klusēdams viņu vēroju.

Mēs piezogamies pie mežmalas un šeit apstājamies. Līdz sokžojiem 
atliek vairs tikai kādi trīssimt metri. Es paslēpjos aiz lapegles un ska
tos, kas notiks tālāk.

Vecais, sakumpis un piespiedis berdānu pie vēdera, klusi šļūc uz 
slēpēm ar mīkstajiem suņādas apvalkiem. Viņš lien arvien tuvāk kupe
nām. Taču dzīvnieku dzirdīgās ausis grūti pievilt.

A iz  kupenas pieceļas satrauktais sokžoju bullis. Pamanījis mednieku, 
viņš sastingst. Pieceļas arī pārējie. Bet arī vecais vienā mirkli dīvaini 
pārvērties —  ir no labās, ir no kreisās puses — celms kas celms, ska
ties, kā gribi. Aplūkoju labi, un tarba tagad man rādās kā piepe uz 
celma, berdānas stobrs kā zars, kažociņš —  celma miza; arī Ulukitkans 
pats gluži kā vecs celms, sašķiebies uz labajiem sāniem.

Sokžoji, paļaudamies savām acīm, novērš galvas, ilgi klausās, pēc 
tam, kūkumus mezdami, laiski izstaipa garos ķermeņus, izgrozās pēc 
gulēšanas.

Ulukitkans, stāvokli nemainīdams, sīkiem solīšiem, ne platākiem 
par pieci centimetri, pavirzās uz kupenas pusi.
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Sokžoji satrūkstas atkal un, kā dzērves izstiepuši garos kaklus, brīnī
damies skatās apkārt un nevar saprast, kur rodas troksnis. Taču 
«celms» aizdomas nemodina, un tie lūkojas sāņus.

Ulukitkans, neatliecis muguru, uzmanīgi pagriež berdānas stobru uz 
sokžoju pusi un ilgi mērķē . . .

«Laikam kļūme,» es domāju un trīcu. Redzu, ka zvēri pēkšņi metas 
uz mežu. Tur tie apstājas, mīdās uz vietas, nezinādami, kurp skriet. 
Ulukitkans ar nesatricināmu mieru nolaiž ieroci, lēnām pārlādē, atkal 
sagumst kā celms un nemanāmi virzās uz priekšu.

—  Sauj taču ātrāk, aizies! —  es nepacietīgi čukstu, gatavs mesties 
uz priekšu.

Nodārd šāviens. Dzirdu, ka lode truli noklakšķ pret dzīvnieka ķer
meni. Sokžojs saslienas pakaļkājās, it kā draudēdams kādam, pakrata 
galvu un smagi nogāžas zemē. Pārējie vienā mirklī pazūd kur kurais.

Ulukitkans atskatās uz manu pusi, 
atliek somā rezerves patronas, ap
sēžas, sniegā, novelk kažokādas ap
valkus no slēpēm un ar tāda cilvēka 
mieru, kas beidzis darbu, sāk berzt 
savu melnīgsnējo seju ar mīksto 
sniegu.

Es pieeju pie viņa, un mēs kopā 
dodamies pie nošautā sokžoja.

Tas ir brangs bullis, krāšņā zie
mas kažokā ar mīkstiem, resniem



nākamo ragu pauguriem, kas apauguši tumši briīnu, īsu spalvu. Vecais 
aptausta sokžoja sānus, pamīdās tam blakus, kaut ko pārliek, paraugās 
debesīs, kas jau pārklājušās mākoņiem.

—  Man domāt, pārnakšņot tepat. Tikai izbiedēts vilks treknu gaļu 
pamesti —  viņš aizrāda balsī, kas nepieļauj iebildumus.

Mēs uzejam nelielu klajumiņu zem vecas, plati sazarojušas egles. 
Noņemam somas, Ulukitkans aiziet pie sokžoja. Es sagatavoju malku, 
sanesu skujas guļvietai, uzkurinu ugunskuru un pakarinu tējkannu. 
Diena sliecas pret vakaru. Debesis ir dzidras, plašas un zilas. Vētru 
šaustā taiga aizstiepjas skaidrajā tālē pāri kalnu grēdām.

Reizēm es paraugos uz Ulukitkanu. Cik veikli viņš dīrā! A r zobiem 
pietur ādu, ar kreiso roku to atvelk un labā ar nazi atgriež. Kā meistars, 
kas visu mūžu diendienā veic vienu un to pašu darbu, viņš neizdara 
nevienu lieku vai nepareizu kustību. Vecais, šķiet, nemaz nesteidzas, 
un tomēr āda jau novilkta. A r  asu nazi Ulukitkans to sadala un izmētā 
asiņainos gabalus sniegā. Pēc mednieku ierašas viņš apēd gabalu jēlu 
aknu un, aplaizījis pirkstus, reizēm palūkojas uz treknajām iekšām, 
kas noliktas suņiem.

Diena dziest. Saule izgaist asinssārtajā vakarblāzmā. Krēsla ietin 
kalnu virsotnes caurredzamā dūmakā. V ēja  pūsma, kas lāgiem iemaldās 
pie mums zem egles, vēstī aukstas nakts tuvošanos. Ugunskurs deg ar 
karstu liesmu un met tumsā skopu gaismas atspulgu.

Katlā vārās sokžoja mēle, uz iesmiem cepas sulīga, mīksta gaļa, 
izplatīdama cepta taukuma smaržu. Ulukitkans ar naža trulo pusi sa
šķaida uz oglēm sakarsētu stilba kaulu, aj" baudu izsūc aromātiskās 
smadzenes un, acis miegdams, strebj pa iesmu plūstošo karsto, taukaino 
gaļas sulojumu.

—  Ūdenim netīk- mīksta zeme, māgai tukšums, — viņš saka, uztvēris 
manu skatienu. —  Kalab neēd?

—  Pagaidīšu, vē l nav izcepies . . .
—  Ekur nav izcepies! Karsta gaļa vairs nav jēla, — viņš atbild, 

celdams pie mutes nākošo gabalu.
Ieturējis vakariņas, es ātri aizmiegu, atstādams veco vēl pie maltītes. 

Taču pēc stundas pamostos no aukstuma. Uz mežu, ko apgaismo uguns
kurs, klusi krīt sniega pārslas. Cik ātri šai apvidū mainās laiks!

Ulukitkans neguļ. Ugunskurā gruzd pagales; vecais iebāž nazi
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maksti un atbīda no sevis bļodu ar kauliem. Nepieceldamies viņš pa
sniedzas pēc berdānas, izlādē to un ar čaulīti izdobj dziļu aplīti šautenes 
laidē blakus citiem, līdzīgiem aplīšiem.

Es pieceļos, sabikstu ugunskuru un piesēžos Ulukitkanam tuvāk:
—  Kādēļ tu neguli, Ulukitlcan?
—  Miegs nav vajadzīgs, ja ir trekna gaļa.
—  Ar aplīšiem uz šautenes laides tu laikam atzīmē nošautos sok- 

žojus? —  es jautāju, rādīdams jauno zīmi.
—  Uhu. A r krustiņu lācis, ar punktiņiem —  kabarga, ar trijlapi — 

alnis, ar astoņnieku — auns. Katram sava zīme, skatoties — kāds zvērs. 
Šis sokžojs trekns, tādēļ tam dziļa zīme. Viņreiz nošāvu vāju, vecu 
māti — skat, kur sīka zīme. Te viss skaidri pierakstīts, lasi, —  viņš 
teica, pasniegdams man berdānu.

A r lielu interesi iedziļinājos šīs apbrīnojamās medību kronikas pētī
šanā. Noskaitāmie aplīši, astoņnieki, krustiņi un svītriņas uz ieroča la i
des liecināja, cik simtus dažādu zvēru Ulukitkans savā ilgajā mūžā 
nomedījis. Te bija pilns pārnadžu un lielo plēsīgo zvēru uzskaitījums, 
kuri mita šinī apvidū. Pēc zīmēm varēja secināt, kādai zvēru sugai 
mednieks veltījis vislielāko vērību un kāda viņam gadījusies retāk. 
Laiks, protams, bija izdzēsis dažu senu zīmi, taču īpaši retu guvumu lie
ciniekus saimnieks pa laikam atjaunoja un rūpīgi sargāja kā lielu 
vērtību.

Apskatot laidi, es konstatēju, ka krustiņi, kas apzīmēja nošautos 
lāčus, ar mazu izņēmumu iegriezti asi un dziļi, kamēr no iegūto aļņu 
atzīmēm trīs ceturtdaļas iegrieztas sekli. Punktiņu skaitu, kuri apzīmēja 
kabargu, —  grūti saskatīt: tik daudz to bija uz laides un visi vienādi 
sek li. . .

—  Kādēļ tev gadījies vairāk treknu lāču un liesu aļņu, un kādēļ 
neesi nošāvis nevienu treknu kabargu? —  es jautāju.

—  Ekur nezināt! Alnis pa visu gadu tikai trīs mēneši ir brangs, 
riesta laikā tūlīt noliesēt. Ziemu viņš vienmēr liess. Lācis nav tā: deviņi 
mēneši gauži brangs, tikai odu laikā vājš staigā. Bet kabarga vienmēr 
vājš, tauku nav ne ziema, ne vasara. Skrien vienā skriešanā. Saprati? 
Skaties, te viss pareizi pierakstīts, —  Ulukitkans atbildēja, rādīdams 
laidi.

Viņš paklāja tuvāk pie uguns nošautā sokžoja ādu, pagalvī palika
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tarbu, apgūlās uz ādas vienas malas, ar otru 
apsedzās. Apmierināta nopūta izlauzās no 
viņa krūtīm. Pēc mirkļa viņš jau krāca. Es 
pieliku ugunskuram malku, izdzēru krūzi 
tējas un ari apgūlos.

Sniegs vēl arvien krīt un krīt. Smagi 
slīgst koku galotnes. Debesīs tumsa. Meža 
biezoknī pāris reižu iečiepstas nosalis putns.

Nezin kādēļ nevaru aizmigt. Man jā 
domā par Ulukitkanu. Lai gan pagājis tikai 
mēnesis, kopš satikāmies, bet šis cilvēks 
man jau kļuvis tuvs.

Kādā tad skolā vai akadēmijā viņš iegu
vis savas zināšanas?

Vecais vīrs savā ilgajā mūžā nav izla
sījis nevienu grāmatu. Viņa skola ir bijusi 
taiga, bads, zvēri, taka, spieķis un tarbas. 
Lūk, kādēļ Ulukitkans prot labi noteikt lai
ku, atšķirt skaņas un izsekot zvēru pēdām. 
Pati skarbā daba viņam iemācījusi cīnīties 
par savu dzīvību.

Reiz es vaicāju Ulukitkanam: «Kas tev 
visvairāk taigā patīk?» Viņš padomāja un 
pasmaidījis atbildēja: «Viss, ko redzēt acs 
un dzirdēt auss.»

Medībās miegs ir trausls. Ķermenis it kā 
atpūšas, bet dzirde modra.

Kaut kur nodun nobrukdama smaga 
sniega kārta. Iekliedzas pamodinātie bēdu- 
roži, kas jau kopš vakara šeit salaidušies pie 
gaļas . . .  Sals nemitīgi liek sevi manīt, un es 
atkal pieceļos. Ulukitkans, noliecies pār 
iesmu, jau brokasto, notiesādams vakardie
nas atlikušos mīkstuma gabalus.

Rītausma plaiksnī brūkleņu sārtumā.
Uz svaigā sniega segas ap mūsu apmetni
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pa nakti saradušās daudz pēdu. Nav zināms, kas un kā izplatījis taigā 
ziņu par vecā sokžoja nāvi, taču uz viņa bēru mielastu saradies ne 
mazums viesu. Pie sokžoja paliekām pēdas atstājušas Sibīrijas caunas. 
To viena no tām dzinusies pēc sermuliņa: divu trīs lēcienu pēdas, dobu- 
lītis sniegā un lāse asiņu. Līdz rītam ap sokžoja mīkstajiem ragiem 
mielojusies lapsa —  tai ari sava gaume!

Sakraujam gaļu uz svaigā sniega, apsedzam ar ādu, virsū uzmetam 
egļu zaru kaudzi.

Jau grasāmies doties projām, kad pār mūsu galvām nošvīkstina spār
nus krauklis. Viņš apsēžas nokaltušās lapegles galotnē un saceļ brēku 
pa visu ieleju, aicinādams māsas, brāļus un visus attālos radiniekus uz 
mielāstu.

— Tfū, muļķa putns! Būtu nu pats ēdis un cietis klusu, pietikiu 
ilgāk, —  saraucis uzacis, saka vecais.

Viņš novelk kreklu, kas krietni vien piesūcies ar sviedriem un 
ugunskura dūmiem, un pabāž to zem zariem, tuvāk gaļai.

—  Kam to te atstāj? — es brīnos.
—  Ekur nesaprast! Pēc kraukļa brēcieniem lācis mūsu medījums- 

viegli uziet; bet, kad paost, domāt, ka te cilvēks gulēt, —  laidīsies 
mukt. Saproti?

Iekams dodamies atceļā, Uiukitkans iecērt eglē robu, zem kuras vēl 
beidz degt ugunskurs, iedzen čaulu.kailajā koksnē un sakrauj pie sak
nēm kaulus.

—  Reiz te atnākt cilvēki, ieraudzīt robu, čaulu, kaulus un saprast, 
ka šeit medniekam labi veicies, —  viņš paskaidro, iekams es paspēju 
ko jautāt.

Slēpes klusi slīd pa mīksto sniegu. Vecais vīrs soļo viegli, jo  šodien 
viņš jūtas kā svētkos — paēdis un līksms. Spožs ugunskurs, garda vārītā 
sokžoja mēle pārmaiņus ar ceptu gaļas mīkstumu, silta guļa zem nuie 
nomedīta zvēra ādas — šādas svētku naktis taigā bieži vis neatgadās. 
Varbūt šī nakts vecajam bijusi atmiņu bagāta un, sēdēdams pie uguns
kura, viņš daudz ko pārdomājis. Visi šie apstākļi padarījuši viņu it kā 
jaunāku.

Saule aiz mākoņiem vēl neparādās. Debesis satumst arvien vairāk. 
Nerātns vējš purina no zariem sniegu.

Uz kalna atzares mēs nogriežamies no vakarējām pēdām un ejam

130



taisni uz apmetni. Mums priekšā plaša ieplaka 
ar brīkšņām un retu lapegļu mežu. Nokāpjam 
lejā. Ir silti. Sniegā tikko ieminuši pēdas medņi, 
stiepjas irbju iestaigātas taciņas, sabuļa nakts 
ceļā pamestās putna spalvas . . .

Slēpes slīd tālāk.
Pēkšņi vecais apstājas, pamīdās uz vietas, 

pabiksta ar spieķi sniegu un norūpējies lūko
jas visapkārt. Nekur nekas nav redzams, arī 
zem kājām nav nekādu pēdu.

—  Vieta pazīstama, vai? —  es jautāju.
—  Man domāt, te kāds ilgi dzīvojis: sniegs 

tik ciets kā apmetnē, —  Ulukitkans atbild, no
griežas pa labi un ar grūtībām izbīda platās 
slēpes cauri krūmu brīkšņām. —  Te arī ciets! —• 
viņš brīnās.

Es neko nesaprotu. Man sāk likties, ka mēs 
tikai veltīgi laiku tērējam. Taču Ulukitkans 
vēl arvien skatās visapkārt un kaut ko meklē.

—  Raugies, —  viņš saka, rādīdams uz koku.
N e visai resnas lapegles zaru staklē nedaudz

čiugstāk par pusotra metra no zemes es ieraugu 
iekabinātu aļņa galvaskausu ar milzīgiem lāpst- 
veida ragiem.

«Kam un kādēļ ievajadzējies uzvilkt tik 
augstu lapeglē ?» es brīnos. «Cilvēks šeit neieklīst, bet lācis ne sajēdz* 
ne prot to izdarīt.»

Ulukitkans rausta plecus, jo  arī viņam te kaut kas nav saprotam?. 
Viņš sīki aplūko katru nieku. Vērīgā acs, kaut ko pamanījusi koka 
mizā, pakavējas pie zaru stakles un laikam atrod visam kādu kopsaka
rību. Jo skaidrāka viņam atklājas notikumu norise šeit, pie lapegles, 
jo  gaišāka un mierīgāka kļūst viņa seja.

— Te kauties divi aļņu buļļi mātītes dēļ, —  viņš pārliecināti no
saka. —  Tas notikt tai laikā, kad putni uz dienvidiem laisties.1 Viens

1 Putnu baru aizlaišanās noris septembra otraja pusē.



nejauši iesprūdis ar ragiem zaru 
staklē, bet otrs to uz vietas nogalinājis.

Es vēl arvien nesaskatu nekādu 
pierādījumu šiem vārdiem un izsaku 
savu neizpratni.

Kā vienmēr šādos gadījumos Ulu- 
kitkans uzmet man nosodošu ska
tienu un neapmierināti šūpo galvu.

—  Cilvēka prāts jāsaprot tas, ko 
viņa acis redzēt. Neredzīgam taigā 
klājas nelāgi. Paskaties: mizā aizķē
rusies spalva, īsa un melna —  tāda 
alnim mēdz būt tikai rudenī, bet 
ziemu tā ir gara un gaiša. Es tāpēc 
tev skaidroju: zvērs galu dabūjis, 
kad putni uz dienvidiem laisties. Bet 
vai šo te tu redzi? —  viņš turpina, 
rādīdams uz divām skrambām, kas 
šķērsoja lapegles stumbru. —  Tās 
aļņu buļļi cīkstoties ar ragiem iecirst, 
bet cīkstas tie tikai riesta laikā. Vai 
tagad saprast?

—  Ne gluži visu. Kādēļ tu domā, 
ka alni nogalinājis otrs bullis?

Vecais klakšķina ar mēli un krata 
galvu.

—  Es jau teikt, posts vien ir ar 
aklu! —  un, pacēlis ragu, parāda uz 
zaru stakli.

—  Vai redzi, miza maz noberzta, 
visa vesela.

—  Kas par to?
Ulukitkans smej savus parastos 

neskanīgos smieklos, bet es stāvu 
viņa priekšā kā skolnieks, kas nav 
sagatavojis stundu.
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—  Kurls briedis jāpagrūž, 
tikai tad dzird. Raugies un do
mā labi: ja zvērs te būtu stāvē
jis daudz dienu, vai tad miza 
zem ragiem būtu palikusi v e 
sela? Alnis gaužām stiprs zvērs, 
pat koku būtu varējis salauzt, 
tikai nepaguva.

Tagad ari man viss kļūst 
skaidrs. Jau atkal nākas apbrī
not veco vīru: cik asām acīm, 
cik atjautīgam prātam jābūt, 
lai pēc zvēra spalvas un skram
bas koka stumbrā spētu atklāt 
visu šeit reiz notikušās divkau
jas ainu!

Tagad es skaidri iztēlojos 
sev divu meža milžu briesmīgo 
cīņu, redzu, kā, līdz galējībai 
sasprindzinājuši muskuļus, zvē
ri izliektām mugurām metas 
viens otram virsū. Ragu vē 
zieni, triecieni, māvieni un 
lūstošu koku brīkšķi, zemes ku
kuržņi jūk uz visām pusēm, 
biezi, karsti garaiņi tinas ap 
saniknoto pretinieku purniem. 
Lūk, viens no tiem, varbūt tas, 
kurš jau uzskatījis sevi par uz
varētāju, nejauši iegrūž ragu 
zaru staklē, zaudē aizstāvēšanās 
spējas, un pretinieks to uz v ie 
tas nogalina.

Pēc tam acīm redzot visu 
ziemu šeit dzīrojuši tiņi, Sibīri
jas caunas, sermuļi, apgrauz-
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dami un izvazādami beigtā brieža kaulus. Nebijis jaunā sniega, kas 
apsedza pēdas, Ulukitkans droši vien būtu varējis pastāstīt daudz inte
resanta ari par šiem plēsoņām, kas ieminuši taciņas un nobradājuši 
sniegu ap lapegli.

Es dziros noņemt ragus, bet vecais mani attur.
—  Kad atnākt šurp citi ļaudis, lai redzēt un ari padomāt, kā tas viss 

notikt. . .
Mēs nokāpjam plašajā ieplakā un pēc trim stundām nonākam pie 

teltīm. Otrā dienā pret vakaru sasniedzam savu nometni Kunraanje 
grivā. .

14. «VIENTUĻI KLĪST HARMONIKA»

. r katru dienu saule silda stiprāk. Taču 
pa naktīm sals apvelk sniegam ledus 
garozu, aptur aumaļām plūstošus strau 
tus un apsvilina piebriedušos apšu 
pumpurus.

Nometnes tuvumā brieži izkārpījuši 
visu barību. Tagad tie dzenas uz kalnu 
atklātajām nogāzēm meklēt svaigus, 
mīkstus ķērpjus. Pavadoņiem nav viegli 
sameklēt stūegalvīgos dzīvniekus un at
dzīt tos atpakaļ nometnē.

— Te nu ir gana nomīdīts, laiks apdzēst pavards un klejot uz jauna 
vieta, — mudināja Ulukitkans, ar skumju skatienu aplūkojis ap
metni. — Ir nelāgs par ilgu uzkavēties pie viens ugunskurs: acis pagurst 
skatīt vienu un to pašu, ausis vairs lāgā nedzirdēt. Ir briedis negrib 
ilgi vienās ganībās palikt. Jāiet projām. Tekošs ūdens nepieglumē.

īstenībā mums nevienam netikās vairs uzkavēties šai garlaicīgajā 
nometnē. No šejienes nebija redzami ne kalni, ne aizas, tikai neliela 
upes strēle un debess pamale. Divās dienās, ko pavadījām šeit pēc 
atgriešanās no Stanovoja grēdas, mēs bijām atpūtušies, nomazgājušies
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pirti un izcepuši maizi. Nolēmām rīt pārcelties uz jaunu apmetni un 
beidzot sameklēt Ļebedevu. Pēc mūsu apsvērumiem viņam patlaban 
jābūt beigušam darbu Sagas kalnā un jāatrodas kaut kur Džugdžura 
dienvidu atradzēs. Visiespējamāk, —  tieši tanī lielo virsotņu grupas 
rajonā, kuru mēs vērojām no Stanovoja.

Divdesmit devītā aprīļa rītā Ulukitkans izveda visu mūsu karavāna 
cauri kreisā krasta taigai, un mēs nonācām Kunmanje plašajā ieleja. 
Rīts bija apmācies, bet silts.

—  Mod . . . mod . . . mod . . .  —• laiski klaigāja pavadoņi, skubinā
dami atpaliekošos briežus.

Pavadonis Afanasijs aiziedams iecirta robu lapeglē un iestiprināja 
tur bērza krūmāja zariņu ar lokā sagrieztu galu —  norunātu zīmi: 
aizgājām tālu, bet noteikti atgriezīsimies.

Nekas nekavēja mūsu karavānu virzīties uz plašās ielejas vidu. Ne 
visai platas lapegļu meža strēmeles ieskāva paugurainos tīreļus, kur 
bija sloksnēm saauguši gan gaiši dzelteni ķērpji, gan koši zaļš zvilnājs. 
Sniega sega saulainajās piegāzēs bija izdilusi caura un, liekas, ziema 
vairs nepagūs to salāpīt.

Straujā līkumā uz akmeņaina zemes raga Ulukitkans apturēja kara
vānu. Viņš aši noslaucīja ar piedurkni nosvīdušo seju, un viņa pētošo 
acu melnās krellītes šaudījās pa zemes strēli, kalnu piegāzēm un līka
jām lapeglēm, kas vietuļi slēpās tīrelī. Pēc tam, atspiedies uz spieķa, 
viņš ilgi raudzījās uz eglāju, kas pašaurā joslā stiepās pa nogāzi līdz 
upei. Es piegāju pie viņa:

—  Ko tu te ieraudzīji?
Viņš apjucis pasmaidīja un, kaut ko pārdomādams, ilgi lūkojās 

man sejā.
— Jaunās dienās, kad es viegli varēju panākt brieža teļš, uz ple

ciem stiept kalnu auns un manas kājas nekad nejuta nogurums, šeit no 
mana čuma kūpēja dūmi, —  viņš norādīja ar roku uz trim resnām 
eglēm ar cieši kopā sakļautām galotnēm. —  Man domāt, būs jau visi 
sešdesmit, pat vairāk gads, kopš no šejienes aizklejot. Ekur ilgi apkārt 
staigāt, kamēr atgriezties. Putns ar tālu aizlaisties, taču veco lizdu ne
aizmirst.

— Vai patiešām pazini veco vietu? —  es brīnījos.
— Kā tad nepazīt, ja te esmu dzīvojis! Gan jau pazīmes ar atrast.
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Nāc man līdz, —  viņš aicināja, izlaizdams no rokām grožus un doda 
mies uz mežu. —  Gaidījām toreiz, ka sieva atnest čumā pirmo bērnu, 
kā bija solījusi, puisēnu. Es viņam daudz kabargas aju1 sakrāt. Taču 
sieva misēties. Viņa teikt, ka dzemdību čumā esot bijis ļoti tumšs un 
viņa neesot noķert to, ko gribēt: pagadīties meita. Mēs tad pametām 
šo apmetni, jo  domāt, šī te laikam mums nav īstā vieta. Bet, lai apmā
nītu hargi2, kas bija mums iesmērējis citu bērns, es te zem egles atstāju 
visi aju, sak, lai sargā tos, bet paši aizklejojām tālu prom uz Učuru. 
Tūlīt uzmeklēt, kur noliku.

—  Vai tad slikti, ka meita piedzimst? —  es jautāju.
—  Atkal tu nezināt! Ko meitietis agrāk darīt? Ādas izstrādāt, untas 

un kažociņus šūt, gaļu vārīt, plāceņus cept, briežus ganīt. Bet kādam 
taču vajag vispirms zvērs nomedīt, nošaut vāveres un caunas. Tāpēc 
tā arī uzskatīt, ka pirmo nākas dēlu dzemdēt, otro —  meitu, tad čumā 
gauži lāga dzīve.

Vecais pieveda mani pie trim eglēm, aplūkoja saknes, neizpratnē 
paraustīja plecus, tad, pamājis ar galvu uz resnu celmu mežmalā, prie
cīgi sacīja:

—  Tolaik tā bija pats košākais egle! Tagad tikai celms vien pāri 
palikt. Mans mūžs bijis garāks.

Ulukitkans ar kāju atrausa sniegu ap celmu, noplēsa sūnu un, pa
bāzis zem saknēm roku, ilgi tur taustīja.

Pie mums pienāca Miščenko, pēc tam ari visi pārējie.
—  Ko viņš tur meklē? Burunduku, vai? —  Genadijs jautāja, pametis 

skatienu uz Ulukitkanu.
—  Atcerējies, ka jaunībā te kaut kur paslēpis vēzīšu kauliņus un 

tagad grib atrast, —  es atbildēju.
Visi sanāca ap veco vīru, kurš piecēlies sniedza man uz plauksta* 

tris aiz vecuma nomelnējušus kauliņus.
—  Man domāt, te kāds pēc manis mitināties, aju ir maz atlicis, — 

viņš teica.
—  Iznāk tā, ka neesmu vis velti tos vākt: vismaz svešajiem dēls ar 

tiem rotaļāties.

1 A ju  —  dzīvnieku pēdas kauls.
2 Hargi —  ļaunais gars.
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A p lūkojām kauliņus. Patiešām tie bija laika gaitā zaļgani kļuvuši 
sīki kabargas vēzīšu kauliņi.

— Labi, ka nav visi paņemti, citādi grūti būtu ticēt, ka tu tiešām 
esi pazinis savu vecās mītnes vietu, tas taču bijis tik sen . . .  — es teicu.

Vecais uzmeta man izbrīnās pilnu skatienu, un viņa balsī bija 
samanāms aizvainojums:

—  Kas nogalinātu briedi otrreiz šaut?! Kas reizi piemānīt, tam vairs 
neviens neticēt, ja arī tas teikt taisnību. Taigā tāds likums, ka cilvēki, 
kas te pēc manis dzīvot, nedrīkstēt visu paņemt. Ņem, cik tev vajag, 
bet arī saimniekam mazumu atstāj, citādi tevi par zagli ieskatīt. Vai 
saproti? Cilvēki šeit sen mituši. Raugies šurp . . .  —  Ulukitkans man pa
rādīja vecu eglē iecirstu robu. —  Redzi, kā aizaudzis . . . būs tam sav: 
divdesmit gadi, tolaik arī aju paņēmuši. —  Paraudzījies saulē, Ulukit
kans piebilda: —  Man domāt, te arī apstāsimies: briežiem barības pie
tiek, un vieta itin priecīga.

Mēs pievedām visu karavānu pie trim eglēm un sākām iekārtot 
nometni. Cirvja klaudzieni, cilvēku balsis un trauku šķindoņa pamodi
nāja mežu. Tiklīdz ieradās izsalkušo briežu bars, tīrelis atdzīvojās. 
Ugunskura dūmi, celdamies augstu debesīs, izpletās pār mūsu apmetni 
kā nojume.

Mūsu pavadoņiem vajadzēs šeit ilgi uzturēties, kamēr mēs atgrie
zīsimies no Ļebedeva. Viņi ceļ telti pamatīgi, ar izturīgām virvēm, 
malas apmet ar sniegu, vēja  pusē saslien aizsargu no egļu zariem 
Krāsni telts iekšpusē uzstāda uz akmeņiem.

Mēs turpretī šeit paliksim tikai vienu nakti.
Pār ieleju dziļajā naktī mēness bagātīgi lej trīsošu gaismu. Visapkārt 

tik gaišs, ka grūti uzminēt, vai tuvojas jau rīts vai arī vēl turpinās 
vakars. Gaiss sastindzis, visapkārt klusums. Dziļo mieru traucē tikai 
briežu soļu čirkstoņa sala cietinātajā sniegā, un no meža retumis dobjš, 
aprauts pūces brēciens. Te tā ir —  greznā, sudrabainā dūmakā tinusies 
ziemeļu nakts ar tumši zilajām ēnām, zaigojošo debesi un īpatno, izsmal
cināto kolorītu! Tā ir pilna skumju, bezrūpības un mūžīga miera . . . Nē, 
nav iespējams aprakstīt ziemeļu nakts burvību, cik krāšņa tā ir tiešā 
tuvumā, kad jūtama tās dzestrā elpa un acīm paveras vissmalkākās 
krāsu nianses!

No rīta agri mēs steidzamies atstāt nometni. Mums līdz ir divas
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nartas. Kravā ietilpst telts, krāsnis, guļamie maisi, pārtikas aizgāds 
divām nedēļām. Iesim trijatā: Miščenko, Presņikovs un es. Tā būs labāk, 
jo  tad kāds no mums pastāvīgi paliks apmetnē, vārīs pusdienu, ceps 
plāceņus, gadās malku, kamēr divi varēs nodoties tikai meklēšanai.

Saiņi tika iekrauti nartās un piesieti. Vasilijs Nikoiajevičs izvilka 
no savas somas vēstuļu sainīti, ko bija saņēmis no štāba Ļebedeva no
daļai, un rūpīgi sabāza tās savu svārku sānu kabatās.

Iekams devāmies ceļā, mās klusēdami sanācām pie ugunskura. Tāda 
ieraša pie mums bija ieviesusies jau sen —  klusu pārdomu mirklis 
pirms liela pārgājiena. Saule vēl nebija parādījusies, taču debesu 
austrumu pamale jau lāsmoja zeltainā sārtumā un kļuva arvien gaišāka. 
Pie manis pienāca Ulukitkans.

—  Varbūt sals būs: nelāga lēkts. Maizi vienmēr glabāt azotē, ne
sasalst, —• viņš laipni sacīja, sniegdams mums katram siltu, nesen 
ceptu plāceni. — Kad ēst, atcerēties, ka Uiukitkans taisnību teikt, — 
vecais piebilda, un viņa sejā staroja labsirdīgs smaids.

Tas bija sirsnīgi un aizkustinoši. Priecīgi samulsuši, mēs neattapā- 
mies pat paldies pateikt vecajam vīram. Gribējās izdarīt kaut ko, kas 
būtu vecā taidzinieka neviltotās sirsnības izpauduma cienīgs. Pēc grūta 
pārgājiena viņš bija savā teltī līdz rītam rosījies, cepis plāceņus, tikai 
lai sagādātu mums prieku, lai labi izvadītu ceļā!

Parasti savaldīgais Vasilijs Nikoiajevičs saķēra Ulukitkanu savos 
apkampienos un, smagi cilādams kājas, sāka griezties ar viņu ap uguns
kuru. Norimies viņš nostādīja Ulukitkanu sev pretī un visai nopietni 
vaicāj a:

—  Vai tev, Ulukitkan, ari kāds tik daudz prieka dara, kā tu to 
paradis?

Vecītis lēnā garā sakārtoja pakausī atšļukušo ausaini un domīgi pa
raudzījās Vasilijā Nikolajevičā, acīm redzot meklēdams vārdus.

—  Kad briežu māte teliņu laizīt, tur abi — ir māte, ir bērns prieki» 
rast. Ja mana gādība jums labu darīt, tad man lielāks prieks. Cilvēkam 
tādēļ divi rokas dotas, lai viņi cits citam palīdzēt.

Mūsu plecus atkal apņem nartu siksnas, slieces atsāk savu gaudu 
līgo dziesmu. Ejam augšup pa Kunmanje. Mūsu ceļu šķērso gan plaši 
tīreļi, gan lapegļu mežiņi. Nartu slieces dziļi grimst mīkstajā sniegā.

Dabā valda pilnīgs sajukums. Ziema dilst un velk savas pēdējās
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dienas, bet pavasarim tik daudz rūpju, tas tik daudz sasolījis, ka pie
trūkst spēka, un nevienu iesāktu darbu nejaudā pabeigt: gravās tas 
pamodinājis strautus, bet krastiem nav nomēzis sniegu; upē sakustinājis 
ledu un tā arī pametis stāvgrūdām sablīvētu pie sēkļa; atsedzis tīreļus, 
bet ūdeni novadīt piemirsis. Mums tādēļ iešana veicas arvien grūtāk. 
No sniega izlīdušie sadrupušie ieži un nogruvumi mūs galīgi nokausē.

Ap pulksten diviem sasniedzam asu upes līkumu. Ar ledu klātā 
Kunmanje kā lenta aizlokās pa labi un izgaist tālē aiz zilganajiem zemes 
ragiem. Pa kreisi redzam sānu aizu, kurai ieeja aizaugusi ar alkšņu 
biezokni. Ne vārda nebilduši, nogriežamies tuip. Mums visiem viena 
doma —  pēc iespējas ātrāk izrauties no netīkamās ielejas.

Atpūšamies un atkal ejam tālāk. Saule slīgst pret apvārsni. Uz 
priekšu virzāmies bruņurupuča gaiLā. Krava ir samirkusi un kļuvusi 
smaga. Boika un Kučums arī nokusuši, brizdami pa dziļo sniegu, un, 
slapjās astes nokāruši, velkas aiz mums.

Taču aiz kāda līkuma mums gadās vēl lielāka kļūme: Vasilija Niko- 
lajeviča narta ieslīd spraugā, pārkaras pāri un pārlūst vidū pušu.

—  Kaut tevi nelabais! Kur plāns, tur irst! —  viņš pikti norūc, no
met nartu valgu un atsējas sniegā.

—  Iepīpēt! —  iztālēm kliedz Aleksandrs, un mēs dzirdam viņa sulī
gos, dārdošos smieklus.

—  Ir gan cilvēks! Kas tev ko zviegt? —  ar pūlēm valdīdams dusmas, 
nopietni saka Vasilijs Nikolajevičs.

Aleksandrs atvelk savu nartu pie mums un sameklē tabakmaku.
—  Nav ko gausties, tēvoci Vasja! Malka pie rokas, ūdens papilnam, 

gaļa arī ir, tepat arī apstāsimies, —  viņš saudzīgi mierina. —  Taču pir
mām kārtām jāuzsmēķē, būs skaidrāk redzams, kā un ko darīt.. .

Atpūtušies mēs aizvelkam kravu un nartas pie tuvējās klints un 
iekārtojamies uz mazas akmens plātnes starp iežu drupām. Par ērtībām 
nedomājām, būtu tikai sausa vieta. Turklāt klints mūs pasargā no 
auksta vēja, kas te aizā nu tikai sāk īsti pieņemties. N av vietas, kur 
uzcelt telti, tādēļ esam ar mieru pārnakšņot zem klajas debess, pie 
ugunskura.

Kamēr iekārtojām naktsmītni, mums nobriest cits plāns: Aleksandrs 
paliks nometnē, izlabos nartu un pagatavos vakariņas, bet mēs ar Vasi- 
liju Nikolajeviču dosimies tālāk uz slēpēm, iemīsim sniegā ceļu uz
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kailās virsotnes pakāji, līdz kurai vairs 
nav tālu. Tas atvieglos mūsu rītdienas 
ceļu. Turklāt mūs moka nepacietība uz
zināt, vai šai aizā ir kaut kur manāmas 
Ļebedeva pēdas.

Aši apžāvējam drēbes, izdzeram pa 
krūzei tējas un atstājam apmetni.

Līdz tumsai atliek nedaudz vairāk par 
divi stundām. Aizu ieskauj akmeņaini ze
mes ragi. Ledus pārklātajā gultnē dobji 
urdz pamodies strauts. Jo augstāk kāpjam, 
jo  sausāks sniegs. Slēpes grimst dziļi, v ie 
tumis tās jānomet, lai brišus varētu v irzī
ties uz priekšu.

Pēc kādiem četriem kilometriem aiza 
sadalās divos zaros. Nogriežamies labajā
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ieplakā, apsvērdami, ka pa to nonāksim pie pirmās virsotnes. Steidza
mies. Taču pēc viena kilometra atduramies pret klints bluķu nogru
vumu, bet aiz tā ceļu nogriež krustām šķērsām sagūluši koku stumbri. 
Uz slēpēm, turklāt vēl ar nartām te cauri tikt nav iespējams.

Ko nu lai darām? Bez panākumiem atgriezties nometnē negribas 
jo  tas nozīmē, ka visa rītdiena būs jāziedo ceļa meklēšanai. Nolemjam 
tomēr pārrāpties pār nogruvumu un palūkoties, kas atrodas aiz tā un 
vai iespējams, kaut vai uz slēpēm, sasniegt virsotnes pakāji.

Tikmēr diena jau iet uz beigām. Vējš dzenā mākoņus. Tāli aizsedz 
krēsla. Arvien vairāk jūtams nogurums.

Noņemam slēpes, vateņu malas aizbāžam aiz bikšu jostas un savel
kam ciešāk siksnas. Jāpasteidzas, lai nakts mūs nepārsteigtu nobrū
kama vidū. Tad netiksim ārā līdz rītam. Tomēr viss ir pret mums: 
drēbes metas aiz zariem, kājas nemitīgi brūk spraugās, untas slīd uz 
akmeņiem. Visapkārt plešas pārogļojies mežs, visur rēgojas sakrituši, 
pusapdeguši stumbri un izgāzti celmi.

Vasilijam Nikolajevičam pat pīpe vairs nav prātā, nosvīdis slapjš 
aiz piepūles, viņš nerimdamies lādās. Es tikko velkos aiz viņa. Aizgru- 
vums nebeidzas. Pārliecināmies galīgi, ka ar nartām šeit līdz virsotnes 
pakājei nevar tikt. Nogriežamies pa labi uz kalnu atradzēm, lai tur 
atrastu ceļu līdz tuvējai aizai.

Atradzes virsu sedz izdedzis zvilnājs, kas nule atbrīvojies no sniega 
segas. Grūti iedomāties nepatīkamāku šķērsli par zvilnēja izdegu, — 
uguns apsvilinātos akmeņus sedz ciešs, metru biezs cietu, apdegušu 
zaru un sakņu mudžeklis. Nav kur kāju spert, ne kur rokām pieķerties, 
jo  viss ir nodevīgi nestabils. A r mokām uzraušamies korē. Pelēkā un 
neganti aukstā diena beidzas, neiepriecinājusi mūs pat ar norieta krāš
ņumu.

Vasilijs Nikolajevičs gurdeni noslīgst uz akmens, izvelk no azotes 
binokli un sāk aplūkot apkārtni. Cauri dūmakainai krēslai vīd vienmuļo 
kalnu virsotņu plašā panorāma. Es nosēžos blakus un nespēju atvilkt 
elpu. Mūsu rīcībā vairs tikai dažas minūtes. V ē l līdz tumsai jāpagūst 
atgriezties lejā, nometnē.

—  Vai jūs neko nedzirdat? Tā vien rādās, it kā dziesma skanētu, 
it kā zvārguļi šķindētu, —  saka Vasilijs Nikolajevičs, sasprindzinādams 
dzirdi, un raugās paretu mežu aizaugušas tuvējās aizas dziļumā.

141



Uz bridi vējš aprimst. Nakts ietin kalnu virsotnes biezā tumsā. 
Dzirde uztver tikai stingstoša sniega čaboņu tin mūsu skaļos elpas 
vilcienus.

Vasilijs Nikolajevičs pēkšņi satver manu rok«:
—  Vai dzirdat? Harmonikas, nudien harmonikas!
—  Te tev zvārguļi skan, te harmonikas. Es gan neko nedzirdu. Vecs 

koks čikst, bet tev nez kas rādās.
—  Ak, ko jūs —  koks! Tik tiešām harmonikas!
Sasprindzinu dzirdi, nudien saklausu maigu skaņu. Nē, tā nečikst, 

koks un nedzied putns. Ieklausos vēl un neticu pats sev: iztālēm no 
pašiem aizas dziļumiem izlaužas kādas pazīstamas melodijas saraustītas 
skaņas. Cik dīvaini un neierasti skan dziesma šai mirušajā mežā starp 
uguns apsvilinātajiem iežu gruvešiem!

Vasilijs Nikolajevičs pielec kājās.
—  Rīt taču Pirmais Maijs, vai saprotat? Kā mēs to bijām aizmirsuši! 

Ļebedevieši svin svētkus, goda vārds! Viņi ir tepat kaut kur tuvumā. 
Ejam!

— Bet kā tad Aleksandrs! Teicām, ka aizejam uz divi stundām, 
viņš uztrauksies, sāks m eklēt.. .

—  Nekas, —  Vasilijs Nikolajevičs saka un padomājis pie
bilst. —  Ies pa mūsu pēdām, atnāks šurp. Mēs te izkārsim kreklu ar 
zīmīti, proti, ka Ļebedevu esam atklājuši.

—  Tad pasteigsimies!

Pēc trim minūtēm esam jau izrāpušies no izdegas un kāpjam lejup 
tuvējā aizā. Mūzika nezin kādēļ apklususi.

Ir jau stipri satumsis. Ejam, gandrīz taustīdamies, tikai ar grūtībām 
saskatīdami celmus, kritušus kokus, bieži uzduramies uz zariem un 
ugunsgrēkā sadegušu lapegļu saknēm, kas rēgojās zemes virspusē. 
Lejāk, izrādās, ir vē l ļaunāk, jo  visas pārejas aizaugušas ar sausu dze
loņaina zvilnēja mudžekli.

Tumšā nakts, nodevīgās spraugas starp akmeņiem, sakritušie koki —  
viss ir pret mums. Cits aiz cita mums ceļā stājas šķēršļi.

—■ Vasilij, es nekā neredzu un tālāk vairs nespēju paiet. Bikses, 
liekas, saplēstas skrandās, rokas vienās asinīs. Pārnakšņosim šeit pat, — 
es ierosinu.
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— Es jau arī domāju, ka nav kur steigties, jo  Ļebedevs nekur ne 
aizies, —  viņš atbild.

Mēs uzmeklējam nelielu klajumiņu un salasām malku. Mums ir tikai 
viena vēlēšanās: likties gulēt un aizmigt. Pēkšņi no tās pašas vietas 
aizas dziļumā atskan pazīstamas skaņas, tikai skaidrāk, un es dzirdu 
«Vientuļās harmonikas» melodiju. Pamirušās dabas vidū un skarbajā 
klusumā melodija patiesi liekas vientuļa. Taču šai mirklī tā mums ir 
tuvāka par visu. Mēs stāvam un, aizmirsuši nogurumu, klausāmies har
monikas smeldzošajās, aicinošajos skaņās, kas sola mums patvērumu un 
tīkamu atpūtu draugu pulkā. Melodija te apklust, izgaisdama plašumā, 
te atskan brīvi, plaši un reizē skumīgi.

Apkārt vairs nekas nav redzams. Atkal iestājies gurdinošs klusums, 
bez vēja, bez krītošo koku dunas. Rietumos pie apvāršņa v iz  vāja 
dziestošā norieta atblāzma.

Klusēdami iededzam ugunskuru.

—  Kā tad mēs tā —  dienas vairs neskaitām, pat Pirmo Maiju ne
viens nebūtu atcerējies, bet vajadzētu taču atzīmēt, —  pārtrauc klu
sumu Vasilijs Nikolajevičs.

—  Dienas mums ir aprēķinātas, bet svētkiem pienāks savs laiks.

Mūsu apmetne nepavisam nav ērta. Uz slapjās un aukstās zemes
ne brīdi nav iespējams atgulties, jo  ķermenis tūdaļ sastingst. Uz šķaut- 
nainajiem akmeņiem iespējams iekārtoties tikai sēdus, taču nogurums 
prasa ērtāku atpūtu. Jūtu asas sāpes mugurā, kājas kā svina pielietas, 
rokas nokarājas kā nedzīvas.

Zvilnāja malka deg spoži, ar lielu liesmu, taču bez karstuma. Liesma 
te uzšaujas augstu, uz mirkli atvairīdama uzbrūkošo tumsu, te skumji 
saplok, un tad aukstums lien zem apģērba un stindzina gurdeno 
ķermeni.

Mēs puslīdz iekārtojamies, ieslīgstam snaudā, un dienas notikumi 
fantastiski savijas ar iztēles pasauli, kur nav izdegu, šķīdoņas un saso
dītā aukstuma. Pamodušies atgriežamies īstenībā, metamies pie uguns
kura, šī glābēja siltuma avota, kas spēj mums atgriezt mund
rumu.

Pusnaktī tumsa izklīst, debesis noskaidrojas, spoži iedegas zvaigznes. 
Ziemeļos vīd milzu kalnu virsotņu izplūdušās kontūras. No tumsas iz
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nirst iežu gruveši, izdegas un tālās kalnu grēdas. Ierobā starp divām 
vjrsotnēm lēni un svinīgi kāpj mēness. Tas apslāpē zvaigžņu skaudro 
spožumu, izklīdina tumsas paliekas un izrotā kalnu nogāzes ar fantastis
kiem rakstiem. Trīsošajā staru spožumā visa pakārtne pēkšņi atdzī
vojas, izmainās, sastingusī ainava kļūst nepazīstama.

Mēs sēžam pie ugunskura, brīnišķīgā mēnesnīcas skala savaldzināti. 
Viss iegrimis nebeidzamā mierā. Gribas gulēt, taču aukstums aizdzen 
miegu.

—  Ejam, te tikpat nebūs atpūtas, nomocīsimies vien, —  saka Vasi
lijs Nikolajevičs.

Taču es redzu, cik viņam grūti piecelties. A r mokām viņš atliec sa
stingušo muguru un stūrgalvīgu skatienu raugās ielejas dziļumā. Es 
klusēdams pieceļos, piesviežu uguni atlikušo sausokni, lai iekrātu ceļam 
siltumu, un mēs pametam klajumiņu.

Mēness turas mums labajā pusē. Ir gaišs. Ejam lēni, nerunādami, 
kā notiesātie. Klusumā klaudz mūsu soļi. Mums blakus velkas 
ēnas.

Apejam ne visai dziļu ieplaku un pa malējo kalna kori sasniedzam 
paretu mežu. Vasilijs Nikolajevičs pamet skatienu visapkārt.

— Mūžam tur kāju nesperšu! —  viņš pikti saka un, aplūkojis savu 
skrandās saplēsto apģērbu, skumji pašūpo galvu.

Piesprādzējam slēpes un nobraucam aizas dziļumā. Drīz vien uzdu
ramies skaidri saskatāmām, neapšaubāmi Ļebedeva karavānas 
pēdām.

Kā nebijis, izgaist nogurums un saspringums. Naski sāk cilāties 
kājas. Sirds kļūst vieglāka, un mēs jau priecājamies par gaidāmo sa
stapšanos ar draugiem.

Tuvojas rīts.

Drīz taiga kļūst retāka. Sniegā arvien skaidrāk iezīmējas pēdas un 
svaigi briežu rakumi, gaisā jaušams cilvēka mītņu tuvums. Pa kreisi 
110 mums sāk brikšķēt un čabēt. Mēs apstājamies. Izrādās, ka ar savu 
ierašanos esam izbaidījuši briežus, kas ganījās tīrelī, un tagad tie bēg. 
Kaut kur tuvu ierejas suns.

Pēc dažiem mirkļiem mēs ieraugām augšup stīdzam dūmu strūkliņu, 
bet pēc tam arī pašu nometni ar divām teltīm, kas pieplakušas smuidra
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meža malai. Kuce Berta, pazinusi mūs, līksmi smilkstēdama, metas pre
tim. Vasilijs Nikolajevičs aizspiež tai purnu, padraud ar pirkstu un 
klusēdams ar zīmēm rāda man, lai sevi nenododam.

Uzmanīgi iespraucamies teltī. Te visi guļ. Karstais gaiss cilvēku 
sviedru izgarojumu pilns. Telts tik pieblīvēta, ka nav kur ap
sēsties.

—  Tu re, kā iepletušies. Nav ciemiņus gaidījuši, —  Vasilijs Nikola
jevičs man čukst un viltīgi .smejas: pēc acīm redzu, ka viņam prātā 
kāda nerātnība.

—  Iesim uz otru telti, varbūt tur būs brīvāk, — es vedinu.
—  Iztiksim, mazliet paciešaties. Nemodināsim viņus, kādu stundu 

pagulēsim. Šie paši mums tūlīt vietu atbrīvos. — Viņš izmet no krāsns 
pusapdegušās pagales un, ar baudu aizsmēķējis pīpi, ar sazvērnieka 
skatienu vēro pusapģērbtos gulētājus.

Es pacietīgi gaidu, nesaprazdams, kādēļ bija jāapdzēš krāsni 
uguns.

Kādu laiku sēžam klusēdami. Teltī arvien neatlaidīgāk spiežas iekšā 
aukstums, cilvēki kustas, grozās, pievelk kājas, paslēpj rokas un velkas 
čokurā kā bērza tāss ugunī. Tādējādi teltī kļūst daudz brīvāk un atras
tos vieta ne tikai mums vien, bet vēl dažam labam ceļa vīram. Vasilijs 
Nikolajevičs ir apmierināts.

Kamēr izģērbjamies, pamostas Ļebedevs. Viņš paslejas, izbrīnījies 
paskatās uz mums, kaut ko norūc, atkal apguļas, bet tad pēkšņi pielec 
kājās.

—  Kā tad jūs te gadījāties? —  viņš pārsteigts iesaucas un izberž 
miegu no acīm, neticēdams, ka tā ir īstenība.

—  No kalna velšus novēlāmies. Uz svētkiem steidzāmies, bet, ka 
redzi, nepaspējām, —  Miščenko atbild, pamādams uz iztukšotajiem 
traukiem.

Bet kā jūs izskatāties! No kādas kurtuves esat izlīduši? V ie 
nos kvēpos . . .  —  Ļebedevs smejas un, bikstīdams guļošos biedrus, 
kliedz pilnā kaklā: —  Ei, puiši, celieties! Kas dežurē, kāpēc krāsns 
apdzisusi?

Tad viņš apkampj savu draugu Vasiliju Nikolajeviču, un abi stāv 
cieši apskāvušies.

Līdz asarām aizkustina šo sirsnīgo cilvēku sastapšanās, kas nostrādā-
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juši ekspedīcijā piecu pie pleca tik ilgus gadās. Smags darbs, likstas 
un cīņa ar dabas untumiem viņus saistījuši ar ciešām īsti cilvēciskas 
draudzības saitēm.

Drīz zem lapegles iedegas ugunskurs. Visi sanāk ap to. Izsteidzas 
c ilvēki arī no otras telts.

Vēja  appūstajās vīru sejās pārciestās grūtības, bezmiega naktis, 
smagās pārdomas atstājušas savas zīmes, un apdilušais apģērbs glabā 
ziemas pārgājienu, vētru un apmetņu ugunskuru pēdas.

Visi apstāj Vasiliju Nikolajeviču. No viņa svārku pietūkušajām 
kabatām spraucas ārā apbružātie aplokšņu stūrīši, kas pievelk visu no
metnes iemītnieku uzmanību. Saņemt šeit, mežonīgajos kalnos, tālu no 
apdzīvotajām vietām vēstuli ir īstais brīnums. Taču Vasilijs Nikolaje
vičs nesteidzas. Viņš norepējušām plaukstām pietur kabatas, šķelmīgi 
smīn un sauc basa balsī:

— Izklīst! Kas grib vēstuli, lai padanco!
Visi atkāpjas. Izveidojas aplis. Ļebedevs, neveikli līkādams ar savu 

kalsno augumu un smagi cilādams kāj,as, pūlas atveidot kādu deju. 
Vasilijs Nikolajevičs sit plaukstās.

—  Ram lai rīdi, ram tai dā! — viņš aizsmakušā balsi uzrauj jautru 
meldiņu, cenzdamies pielāgoties dejotāju ritmam.

—  Pietiks, dod šurp vēstuli! —  uzstāj Ļebedevs.
—  Kā nu tā, Rodionovič! Pietupus vēl neesi dancojis. Tik lēti vēstuli 

vis nedabūsi.
—  Pietupus? Ko vēl gribēsi! Nedancošu, sūti vēstuli atpakaļ!
Vasilijs Nikolajevičs izvelk no svārku kreisās kabatas vēstuļu sai

nīti. Visi sastingst gaidās un smaida. Bet viņš, gausi ķircinādamies, sa
meklē Ļebedeva vēstuli, pagroza to pirkstos un pārliek svārku labajā 
kabatā.

—  Viena vēstule nosūtāma atpakaļ, adresāts atsakās pieņemt. Nā
košais .. .

Loka vidū ielido Jevtušenko, jauns, raženi neaudzis strādnieks. 
Mirkli apstājies Vasilijs Nikolajeviča priekšā, viņš aši izsper uz 
papēža un, braši rokas iespraudis sānos, atmet galvu:

— Pietupus? To var! Ē, puiši, sarauj! .. .
Puiši pavirzās tālāk. Kāds ņiprs tenoriņš sāk vilkt dejas motīvu. Visi 

ficbalso:
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Kuma, nebēdājies daudz.
Ļauj, lai kājas dejā klaud z  
Plašā lokā apkārt laidies,
Vai gan brūno acu baidies?-

Jevtušenko, atbāzies atpakaļ un zemu tupdamies, palēkšus aizdrāžas 
pa loku. Zem viņa kājām pajūk sniegs. Taktī līdz turas harmonika un 
puiši sit plaukstās.

—  Stāti — pēkšņi ierēcas Vasilijs Nikolajevičs un ar rokas mājienu 
liek visiem apklust. —  Veltīgi tu, Jevtušenko, zoles deldē, —  viņš rāmi 
ierunājās. —  Vēstules tev nav, un tā mūsainā meiča ar gaiši zilo laka
tiņu lika pateikt, lai tu viņas fotogrāfiju atdodot, jo  viņa precoties. Va; 
saprati?

Cauri smiekliem skan izsaucieni:
Taisies kā pazūdi, neaizturi citus!

— Miška, uzrauj manā vietā!
—  Noslauki asaras! . . .

—  Neālējies, tēvoc Vasja, dod vēstuli, neliec kājas velti lauzit!. . .  -  
Jevtušenko mēģina protestēt. — Kaut vai pats uzraksti, bet dod šurp. 
Par zilo lakatiņu tu gan maldies, jo  tā ir Jegora līgava . . .

Labs ir, apvārdoji mani, — Vasilijs Nikolajevičs smejas. — Nei* 
c ie t . . . Pārējie rokas nesnaikstiet. Es jau teicu, kas nedancos, vēstuli 
nedabūs. . .

Tikai pēc pusstundas apklust harmonika un norimst baisu čala. 
Pamestajā ugunskurā izplēn ogles. Cilvēki izklīst pa nometni. Cits no 
'vietojas aiz telts, cits piemetas uz celma vai apsēžas uz nartas. Kalsnais 
un garais Ļebedevs ar vējā brūni appūstu seju stāv, plecu piespiedis 
pie lapegles. Lasot vēstules, uz mirkli aizmirstas nometne, kalni, pat 
rīta saules apstarotās zilās, laipnās debesis. Visi garā atgriežas dzimtajā 
tālajā pusē pie saviem tuviniekiem, satraukti izjuzdami viņu tuvumu. 
Vēstules ir dažādas, un ikvienam tās nes savu vēsti. Taču pat visprie
cīgākās ziņas vieš lasītāju sejās un acīs atšķirtības skumjas.

Mēs ar Vasiliju Nikolajeviču negribam traucēt biedru pārdzīvo
jumiem bagāto noskaņu, ieejam teltī un svētlaimīgi baudām atpūtu.

I. Lasmaņa atdzejojums.
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15. PĀR DŽUGDž URU KAUC 
UN PLOSĀS VĒTRA

irila Rodionoviča Ļebedeva vienībā, ieskaitot 
viņu pašu un Presņikovu, ir septiņi cilvēki. Viņa 
līdzgaitnieku lielais vairums ir jauni stalta au
guma puiši, kas tik tālu taigā nokļuvuši pirmo 
reizi. Lai gan cits ar citu iepazinušies tikai ek 
spedīcijā, viņi paguvuši īsā laikā cieši sadrau
dzēties. Protams, ka šai ziņā liels nopelns pa
šam Kirilam Rodionovičam, kas ar savu stipro 
gribu un saticīgo dabu pratis saliedēt draudzīgu 

kolt ktīvu un pakļaut kopīgam mērķim.
Mēs abi ar Vasiliju Nikolajeviču nogulējām visu dienu. Kad pamo

dāmies, Aleksandrs Presņikovs jau bija ieradies nometnē —  Ļebedevs 
ar saviem strādniekiem bija aizgājis, viņam pakaļ. Nartas viņi bija pa
metuši pēdējā apmetnē un kravu atnesuši paši.

Līksmi plīvo ugunskura liesmas, spoži apgaismodamas nometni un 
aizdzīdamas veco lapegļu trīsošās ēnas meža biezoknī. Cilvēku pulciņš 
ap ugunskuru, virs kura vārās vakariņas, veido gleznainu ainu.

Sameties kūkumā, Presņikovs skuj bārdu niecīga spogulīša priekšā, 
kas uzstutēts uz pagales. Piemetušies tuvāk ugunij, Dubrovskis un Jev- 
tušenko jau neskaitāmu reizi pārlasa vēstules. Ļebedevs, izkārtojis ap 
sevi lāpāmos rīkus, uzšuj zābakam ielāpu. Strādnieks Kasjanovs gatavo 
vakariņas. Izcēlis no katla gaļas gabalus, viņš tos sakārto uz pannas un 
sabiksta ugunskuru, Kučums, acīm redzot cerēdams uz gardu kumosu, 
nogūlies tuvāk pie gaļas un viltīgi zaglīgām acīm vēro Kasjanovu. Ne
tālu no ugunskura mūsu pavadoņi dzer tēju, un uguns apgaismo viņu 
plakanās sejas ar platajiem vaigu kauliem.

Man blakus, kā rīta saulīte starodams, apsēžas Gubčenko. Viņam vis
vairāk veicies.

— Vai redzējāt? Šodien saņēmu . . .  viņš rāda fotogrāfiju, kur 
redzama glīta meiča spriganām acīm un kupli sasukātiem matiem, bet. 
pats paņem no blakus sēdošā Vasilija Nikolajeviča tabakmaku un uztin
resnu smēķi.
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— Atkal cila tabaku grābj! — Ļebedevs aizrada.
—  Es, Kiril Rodionovič, tikai maķenīt, joka pēc. Un Gubčenko 

pieliecas pie ugunskura pēc ogles.
Pēc vakariņām kādu bridi atkal smeldzīgi skan harmonika. Pirmā 

Maija dienā mēs esam ienesuši nometnē neparastu satraukumu un pa
modinājuši atmiņas. Taču, uznākot naktij, nogurums ņem virsroku, 
balsis pamazām apklust, cilvēki saiet teltis. Arī suņi aizmieg. Salta 
tumsa pārklāj nometni.

Mēs ar Ļebedevu sarunājām rītā agri divatā doties rekognoscēt 
apvidu. Starp drūmajiem un klinšainajiem kalngaliem, kas slēpjas aizas 
tuvumā, jāatrod virsotne, no kuras būtu pārredzama apkārtne kilometru 
trīsdesmit tālu. Vajadzēs izkāpelēt daudzas kalnu kores un, ja mums 
veiksies un uziesim vēlamo virsotni, tad, lai uzceltu uz tās ģeodēzisko 
zīmi, būs jāatrod uz turieni arī vieglāk pārvarama pieeja būvējamo 
materiālu — baļķu, cementa, smilšu un dzelzs — pienešanai.

Kad es izrausos no guļamā maisa, visapkārt vēl bija nakts. Neviena 
dzīva radība vēl nebija pamodusies, bet varēja just, ka līdz gaismai 
vairs nav tālu un drīz vien austrumos iekvēlosies sārtā rītausma.

Kirils Rodionovičs bija piecēlies vēl agrāk un paspējis uzvārīt uz 
ugunskura tēju. Pabrokastojuši mēs uzmetam plecos vieglas tarbas ar 
nedaudz pārtikas un atstājam dusošo nometni.

Virzāmies augšup pa aizu. Bāls, ļoti tāls un sērīgs mēness apgaismo 
mūsu ceļu. Zem slēpēm čirkst pa nakti uzsalusī sērsna. Mēs rāpjamies 
malējās nogāzēs, lienam caur biezokni, ejam pāri nogruvumiem.

Jo augstāk kāpjam, jo  nabadzīgāka kļūst augu valsts. Kalnā līdz pu
sei uzkāpuši, redzam, ka koku augāju pamazām nomaina ķērpji un 
sūnas. Sniega sega cietāka, iet kļūst vieglāk.

Uzkāpjam kalna korē. No šejienes sākas kāpums kalna virsotnē. Es 
paskubinu Ļebedevu, jo  gribas ātrāk uzkāpt pašā kalngalā un rīta 
gaismā aplūkot kalnu grēdu panorāmu. Rīta stundā gaiss mēdz būt caur
spīdīgs, gaisma un ēnas krasāk izdala ūdensšķirtņu līnijas, labāk saska 
tāmas kalnu grēdu atstarpes un kalnu detaļas. Taču nu jau stundu ejam 
pa kalna atradzi, bet kalna virsotne vēl arvien tikpat tālu, un liekas, 
ka tā nevis tuvojas, bet attālinās. Kalnos attālums mēdz maldināt.

Kāpjam virsotnē pa rietumu grēdu. Jo augstāk, jo  stāvāki iežu 
gruveši. Beidzot — pēdējais izrāviens, ķeramies ar rokām un kājām pie
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klinšu izciļņiem. Spoža saules gaisma žilbina acis. Šķiet, esam sasnieguši 
virsotni.

Taču te mūs sagaida vilšanās: pati galvenā virsotne izrādās vēl 
priekšā, aiz dziļas sedlienas. Kāpjam lejā pa cietu vēja sadzītu un noglu
dinātu sniegu. Sedlienā atpūšamies. Pēc tam nometam tarbas, slēpes 
un turpinām kāpt tukšā.

Uz gāles kraujās nogāzes savēlušies lieli klinšu bluķi. T ie sagāzu
šies kā nu kurais: dažs paslējis uz augšu asās šķautnes, cits pārkāries 
pār krauju, tik tikko balstīdamies ar vienu malu pret klints glumo v ir
smu, citi sakrituši viens pār otru, tā izveidodami nepārejamu haosu. 
Zem kājām tukšums, tumšas spraugas, pie katras kustības, lejā velda
mies, dārd akmeņi.

Rokas ik mirkli ķeras pie izciļņiem, lai noturētu augumu līdzsvarā. 
Te, kā mēdz teikt, jāskatās ar abām acīm: viegli var paslīdēt un lauzt 
sev kaulus vai arī kāpēju var sadragāt brūkošs akmens.

Ļebedevs pirmais uzrāpjas uz pēdējā izciļņa un saspringušu ska
tienu raugās aizas dziļumā, kur aug neliela lapegļu taiga. Viņa vēju 
appūstā, gandrīz melni iedegusī seja sadrūmusi.

— Kokus, kā lai kokus augšā uzraujam! — viņš saka vairāk pats 
sev nekā man. —  N av vārdam vietas, ir jau patīkami redzēt smailē vai 
kalngalā uzceļu piramīdu, bet ar kādām grūtībām tas panākams! . . .

Pati kalna virsotne ir mazs laukumiņš piecmetrīgā izcilnī uz klints, 
ar kuru noslēdzas šķautnainās kalnu grēdas, kas paceļas šurp no trim 
malējām augstienēm. Laukumiņa ziemeļu malā gigantiskā, saplaisājusī 
klints siena krauji slīd lejup, kur pašā aizas dziļumā lāsmo niecīgs 
ezeriņš.

Skaties kurp skatīdamies, visur kalni un tikai kalni. Uzmanību 
saista Stanovojs, kura klinšainās virsotnes aizsedz tālo apvārsni. Tāl
skatī v iegli atrodu to, kurā bijām uzkāpuši abi ar Presņikovu. A r ī no 
šejienes tā atgādina milzu gabanu. Stanovojam kreisajā pusē aiz Majas 
upes aizstiepjas Džugdira grēdas platā, zilganā lenta, un kalnu kontūras 
padara maigākas gludā sniega sega. Pa labi slēpjas Džugdžurs. Mēs stā
vam uz tā malējās augstienes, un mums labi redzamas neskaitāmas atra- 
džu līnijas, kas aizstiepjas uz austrumiem un izgaist, tur pusdienas 
dūmakā. Dienvidos juceklīgi blīvējas kalnu virsotnes, lielāko tiesu 
plakanas, kailas, un uz nogāzēm, kas pievērstas mums, sniegs vēl nav
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nokusis. Tuvējo iegruvumu dibenā krājas iežu drupas, kas sabirst šeit 
no sairstošo klinšu pakājēm.

Seit vēl rit veidošanās process, un augi vēl tikai mēģina iespiesties 
šai akmens upju valstībā. Ap mums viss pelēks, kluss bez dzīvības, un 
klinšu drupas vērš ainavu vēl skumjāku. Taču, lai arī cik dīvaini, tagad 
es vēroju šo ainavu bez skumju un grūtsirdības jūtām, kas mani nomāca 
ceļojuma pirmajās dienās, Protams, es vēl pat nedomāju jūsmot, taču, 
liekas, mani sāk saistīt šīs zemes drūmā, skarbā un kolorīta nabadzīgā 
daba, un atskārstu, ka tai piemīt skaistums, ko neesmu vēl izpratis un 
novērtējis.

Mēs uzceļam laukumiņā ne visai lielu paaugstinājumu no plakaniem 
akmeņiem, kas aizvieto mums galdiņu. Ļebedevs nostāda uz tā busoli 
un sāk uzmest žurnālā apvāršņa līniju, tai pašā reizē atzīmēdams azi- 
mutus uz izcilākajām virsotnēm un apvidus izliekumiem. Busoles rādī 
jumi apstiprina, ka mēs tiešām atrodamies tai kalngalā, kuru es vēroju 
no Stanovoja grēdas, bet Ļebedevs —  no Sagas virsotnes.

Aizā jau sabiezē zilgana krēsla, un pamazām sāk zust bargo virsotņu 
kontūras.

Atpakaļ mēs neejam pa vecām pēdām, bet nolemjam nokāpt aizā pa 
sānu gravu, kas pieslejas sedlienai rietumu pusē, un uzmeklēt ērtāku 
ceļu kravas uznešanai kalnā.

Lejup kāpjam ilgi. Ieplaka izrādās pilna palieliem iežu gruvešiem 
un piedzīta ar sniegu. Pa šādu ceļu nav ko domāt nest kalnā baļķus 
Citu ceļu meklēt mums vairs neatliek laika, jāsteidz atgriezties 
nometnē.

Man likās, ka Ļcbedeva paziņojums par gaidāmajām grūtībām, 
kravu un kokmateriālus pārnesot kalngalā, radīs biedros vilšanos un 
pārmetumus. Taču nekas tamlīdzīgs nenotika. Nevienam pat prātā ne
ienāca ko noskaidrot vai jautāt, likās, ka Ļebedeva vārdi ir palaisti 
gar ausīm. Es lūkojos uz šiem jaunajiem, veselīgajiem puišiem un do
māju: «Ulukitkanam taisnība —  jaunībai bēdas nepielīp. Vēl varētu 
piebilst, ka jaunība baiļu nepazīst.»

Piramīdas uzcelšanai mums nepieciešamas četras vai piecas dienas. 
Nolemjam vispirms visus materiālus sanest sedlienā, tuvāk pie virsot
nes uzcelt telti un tur apmesties. Tikai pēc tam sāksim pārnest kravu 
pašā kalna gālē
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Pēc pusdienām Presņikovs un Jevtušenko paliek sagatavot kokma 
teriālus, bet mēs dodamies uz sedlienu. Astoņi cilvēki ķēdē lēnām v ir
zas augšup pa akmeņaino nogāzi, te attālinādamies cits no cita, te 
sanākdami kopā vai ari pazuzdami spraugās. Uz muguras viņiem — 
smagas mugursomas ar cementu, naglām un smiltīm. Kājas dziļi grimst 
mīkstajā sniegā. Vietumis lienam četrrāpus.

No rīta nolemjam uznest kalngalā sagādātos kokmateriālus, kas 
šķiet ģeodēzisko zīmju cēlāju vissmagākais darbs, jo  prasa ārkārtīgu 
spēka piepūli.

Visi vīri iedalīti divās grupās. Vienu komandē Ļebedevs, otru — 
Presņikovs. Esmu otrajā brigādē. Tanī ir pieci cilvēki. Arī kokmateriā
lus sadalām uz pusēm.

No nometnes līdz kailajiem klinšu gruvešiem apmēram kilometrs 
jākāpj pa stāvu, sniegotu nogāzi. Nolemjam šai ceļa gabalā vest kravu 
ar nartām, bet tālāk stiepsim to paši. Uzceļam uz nartas divus baļķus un 
piesienam tos ar siksnām. Nartu priekšā iejūdzas Presņikovs.

—  Ei, vīri, sarausim, galvu augšā! viņš sauc, izaicinādams Ļe- 
bedevu.

Siksnas savelkas, dziļi sniegā iegriezdamās, čirkst slieces. Pavil
kuši nartu kādus divsimt metrus, jūtam, ka vezums nav mums pa spē
kam. Nometam vienu baļķi. Tagad veicas labāk.

Aizā, pa kuru mēs virzāmies, ir auksts kā ziemā, jo  saule šeit 
ielūkojas vēlu un uz īsu brīdi. Taču mums ir karsti. Ejam rāvieniem. 
Kalna kāpums kļūst arvien stāvāks un stāvāks. Kaut arī pierasts, pleci 
no nartu lencēm deg kā ugunīs, siksnas sažņaudz krūtis, traucē elpot, 
kājas līdz ceļgaliem grimst irdenajā sniegā. Visi sasarkuši, no mitrajām 
drēbēm kūp garaiņi. Gribētos apstāties, atvilkt elpu, taču mūsu «ilkšu 
zirgs» ir nepielūdzams.

—  Neatpalikt, galvu augšā! . . .  — viņš sauc neatskatīdamies, bet 
acīm redzot viņa pleci jūt, ja kāds ir atlaidis nartu siksnu vaļīgāk.

Un mēs atkal visi kā viens velkam nartu, liekdamies gandrīz vai 
līdz zemei, ar rokām ķerdamies pie katra izciļņa, krizdami un tūlīt atkal 
pielēkdami kājās, jo  citādi nartas šļūc virsū.

Pēc pusotrām stundām gandrīz jau rāpus sasniedzam sniega lau 
kūma robežu. Tālāk līdz sedlienai stiepjas melnie iežu gruveši un 
iegruvumi. Visi nespēkā pakrītam un kādu laiciņu paliekam nevarīgi
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guļot. Cik patīkami atlaisties sniegā, atbrīvot sasprindzinātos muskuļus 
un elpot ar pilnu krūti! . . .

Pēc šāda aizmiršanās brīža rodas vēlēšanās uzsmēķēt. Sāk smaržot 
mahorka. Raisās valodas, dzirkstī joki.

Pēc mums savu nartu atvelk arī Ļebedeva brigāde.
Tā baļķi aiz baļķa, maisu pēc maisa viss būvmateriāls tika sanesis 

sedlienā. Tagad jāpārvāc šurp telts, krāsns, guļamdrēbes, malka un jā
apmetas šeit, kalngala pakājē. Bet vēl priekšā ceļš uz kalna galveno 
virsotni, taču par to tagad netīk pat domāt. Ikviens darbs liekas grūts, 
iekams to uzsāk.

Pēc vakariņām miegs gāž mūs aiz noguruma no kājām, tā ka dažs 
labs pat nepagūst ne izģērbties, ne izdzert savu tēju. Par spīti noguru
mam un sāpēm plecos, es sēžos pie dienasgrāmatas.

—  Rītu jāceļas pirms rītausmas, vai dzirdat? — Ļebedevs man atgā
dina un ieraušas dziļi guļammaisā.

Taču es zinu, ka šīs dienas iespaidi —  un to ir tik daudz! — sagla
bāsies spilgti un patiesi tikai tad, ja tos pierakstīšu tūlīt, kamēr vēl 
jūtu fiziskās piepūles sekas un acu priekšā vēl rēgojas klinšu drupas, 
kas šķērso pieeju sedlienai, kamēr vēl nav zudusi sajūta, ka blakus 
man plecu pie pleca kalnup kāpj mani biedri un sirdī vēl nav apklusis 
lepns prieks par šiem cilvēkiem, kas ar apbrīnojamu sīkstumu pārvar 
visus šķēršļus bargās un neviesmīlīgās dabas pētnieku pārbaudījumu 
takās.

Agrā rītā mēs visi, izņemot pavadoņus, pārvācāmies uz sedlienu. 
Iekams sākām nest kokmateriālus, nostājāmies pēc augumiem, lai baļķu 
smagums vienmērīgi gultos uz visu vīru pleciem. Es iekļuvu Ļebedeva 
grupā. Otru grupu komandē Vasilijs Nikolajevičs, bet Presņikovs sava 
milzīgā auguma dēļ neietika nevienā brigādē.

Sešus metrus garo baļķi nesam trijatā. Iešana veicas viegli, bet 
gausi, jo  ar tādu nesamo sojot pa drupu iežiem ir visai neērti. Zem kā
jām gadās ļodzīgi akmeņi, spraugas, kas traucē kopsoli. Uz kraujā 
kalna slīpuma ir stingri jāpiepūlas, lai noturētos līdzsvarā. Tur, kur 
ceļu aizšķērso prāvi akmens bluķi, mēs savu nesamo velkam vilkšus.

Esam jau gandrīz sasnieguši virsotni, kad Ļebedevam aizmetas 
kāja, viņš pakrīt, baļķis noslīd no mūsu pleciem un dārdēdams ripo 
’ejup. Mēs izbrīnījušies noraugāmies, kā tālu lejā tas pēkšņi saslejas
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stāvus gaisā un tā ari paliek pārkāries virs bezdibeņa, kā sabijies no 
dziļuma. Abi ar Kasjanovu ātri nokāpjam tur. Skaidri dzirdam klaigā
jam Miščenko brigādes vīrus:

—  Viens, divi, sarauj!
—  Vēl reizi, sarauj!
— Reizē, vilkšus . ..
Tagad viņi cēla savu baļķi kalna virsotnē.
Kalna piegāzē vēl ilgi skan cilvēku balsis, dārdēdami gāžas akmeņi, 

dūc klintis.

Dienu vēlāk sākam celt piramīdu. Apkārtējā klintājā ilgi atbalsojas 
cirvju klaudzieni un šķindoņa. Darbs sokas. Kad stieņi, vainagi un 
balsti bija nostiprināti, mēs saistījām pirmo «kāju pāri» un sākām tos 
uzstādīt niecīgajā platībā virs dziļā bezdibeņa.

Vispirms pacēlām «kāju» pamatus līdz klintīs iecirstajām ligzdām, 
bet pēc tam sākām celt arī piramīdas augšējo daļu ar cilindru. Sis 
darbs prasīja lielu precizitāti un uzmanību: tiklīdz no ligzdas izslīdētu 
«kāja» vai virve kļūtu vaļīgāka — visa būve nogāztos lejā, bezdibeni.

Piramīda līgodamās izslējās, svārstās un pamazām paceļas virs 
bezdibeņa. Vibrē izstieptās virves. Tās velk pieci vīri. Klusumā skan 
tikai Ļebedeva balss. Viņš stāv nomaļus un, rokas pacēlis, komandē:

—  V ēl reizi, sarau j!... Presņikov, atlaid g a lu ... Stop, pietiek1 
Nostipriniet virves!

Uzdevuma pirmā daļa veiksmīgi izpildīta, taču darba vēl daudz. 
Jāuzceļ un jānostiprina otrs «kāju pāris», jāpiestiprina vainagi, margas, 
jāatlej cementa izcilnis un jāizbruģē laukums. Darbs var ilgt divi vai 
Iris dienas.

Pret vakaru ziemeļrietumos parādās svina pelēks mākonis un pa
slēpj sasarkušo sauli. Kalni satumst, gaisā jūt uzvēdām mitrumu. Grūti 
uzminēt, ko vēstī šīs parādības, taču, lai nepiedzīvotu nelaimi, jālūko 
ātrāk tikt no kalna projām. Vasilijs Nikolajevičs, neuzkavēdamies sed- 
lienā, dodas ar diviem strādniekiem uz aizu pēc malkas, solīdamies at
griezties ritu no rīta.

Mākonis smagi pārpeld pār kalnu un bagātīgi apber mūs ar sniega 
Pēc tam atkal parādās saule.
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Debesīs, tāpat virs zemes jopro
jām viss klusu, taču nezin kāpēc 
klintis vairs neatbalso akmeņu dār
dus un mūsu balsis, it kā gaiss pēk
šņi būtu kļuvis skaņu necaurlaidīgs.

—  Derētu telti ciešāk nostipri
nāt, kas zina, ka tikai laiks mūs ne
piemāna, — sadrūmis ierosina Ļe- 
bedevs.

—  Ko jūs, Kiril Rodionovič, kas 
laiciņam vainas! Aplams mākonis 
pārskrēja, un viss kārtībā, —• Presņi- 
kovs iebilst.

—  Nav jau pirmā reize, ka iekrī
tam. Šoreiz nepaļausimies vis uz labu 
laimi, bet laikus nodrošināsimies! — 
Ļebedevs apņēmīgi saka.
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Mēs uzveļam telts malām un virvēm akmeņus, sanesam iekšpusē 
malku un savācam izklaidus novietotās mantas vienuviet.

Pie apvāršņa sabiezē palss negaisa aizkars un ar vienu malu aizklāj 
tumši sarkano norietu. Gaudulīgi, kā izsalcis vilks auro nikns un 
auksts vējš. Tagad jau visiem kļūst skaidrs, ka laiks vēršas mums nelab
vēlīgs. Liekas, ka ziema, saņēmusi pēdējos spēkus, nolēmusi vēlreiz 
mesties cīniņā ar uzbrucēju pavasari.

Mēs ieraujamies teltī, saspiežamies ap krāsniņu, kur tik tikko gail 
vāja uguntiņa, mezdama vāju atblāzmu uz sadrūmušajām, gaidēs sa
springtajām vīru sejām.

Atkabinājis telts ieeju, es paraugos ārā. Melns, milzīgs mākonis iz
pleties virs mūsu apmetnes; no ziemeļiem tuvojas sniegputenis. Drīz 
vien jau apkārt viss svilpj, virpuļo, aukaini griežas. Pa apledojušiem 
sniega vāliem plūst smalka sniega straumītes, biedinoši šņāc zempūtis.

No vēja grūdieniem telts sienas ieliecas, savilktās virves vibrē kā 
stīgas. Krāsns apdziest. Malka izbeigusies, un aukstums, lodādams pe 
spraugām, iespraucas telts iekšienē. Ievīstāmies siltās drēbēs. Iemigt nav 
iespējams, bet arī sarunas nevedas.

— Ko jūs, velni, klusējat? Mirt, vai, taisāties? —  Presņikovs nesa
valdās.

— Viss jau izrunāts, Saša, —  atskan Jevtušenko balss no attāla telts 
kakta.

—  Tad dziedāsim, vai! .. .
Taču neviens Presņikovu neatbalsta. Teltī atkal iestājas klusums, 

bet negaisa auri ārpusē pieņemas. Pēkšņi kaut kur tālu un augstu virs 
mums pa kraujo aizas sienu, dobji dārdēdams, aizveļas kaut kas smags.

Mēs ieklausāmies: troksnis attālinādamies izgaist aizas dibenā.

—  Piramīda nogāzās. Laikam virves neizturēja, —  drūmi un mierīgi 
nosaka Ļebedevs.

Atkal klusums. Mums visiem tikai vienas raizes: kas notiks, ja 
vējš noraus telti un sniega vētra mums uzbruks šeit, uz kailiem akme
ņiem, tālu no meža? . . .  Ir jēparedz arī šāda liksta.

Vēja pusē teltij arvien smagāk uzgulst vētras sadzītā kupena, drau
dīgi ieliecas siena, un drīz vien, smagumu neizturējusi, pārtrūkst telts 
vidējā virve. Telti kļūst vēl tumšāks, un visi saspiežas ap apdzisušo
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krāsni. Šādā stāvokli, cieši saspiestus kopā, cilvēkus pieveic tramīgs 
miegs . . .

Mūs pamodina cilvēka kliedziens sedlienas malā: vai mūs kāds mek
lēja vai sauca palīgā — pēc kliedziena to nevarēja saprast. Visi pie
ceļas. Mēs ar Ļebedevu izspraucamies ārā.

Visapkārt auksta, neganta ziema. Kupenas mēzdams, auro vējš.
-— Uhu-ū-ū! . . .  — skaļi sauc Ļebedevs.
Atbildes nav. Es paķeru šauteni. Cauri sniegputeņa auriem spalgi 

nogrand divi šāvieni, un tūlīt sniega pilnajā miglā parādās suns un aiz 
lā cilvēks ar lielu maisu uz muguras.

—  Tā jau es domāju — Vasilijs! Prātu zaudējis, goda vārds! — 
aizkustināti kliedz Ļebedevs un metas pie Miščenko.

— Nolādēts laiks! —  Vasilijs Nikolajevičs sēc caur sakostiem zo
biem. —  Visu sedlienu pārmeklēju, bet telti nevarēju atrast. Skat, kā 
aizputināta!

— Kas tevi šurp vētrā atdzina? Vai daudz vajag, lai šādā elles laikā 
aizietu bojā! Kam rītu nepagaidīji?

—  Malciņu atnesu: pa nakti visu būsiet sadedzinājuši un nebūs 
tēju ko uzvārīt. Aizā bija siltāk, gāju pa vējam, domāju, ka drīz būšu 
galā, bet, rau, kas te augšā par salu, —  Vasilijs Nikolajevičs tikko 
jaudā pakustināt stingās lūpas, un viss viņa augums dreb.

Es palīdzu viņam necelt no pleciem maisu ar malku un mēģinu pašu 
iebīdīt teltī, taču viņa apģērbs tā sasalis un arī pats tā sastindzis, ka 
nespēj saliekties, bet ieeja ir visai zema.

—  Kas ir, puiši, lieniet laukā labi veicīgi, viesis jāsasilda! — Ļebe
devs sauc.

No telts izlec Presņikovs ar Dubrovski, un mēs četratā metamies kā 
vanagi uz laupījumu Vasilijam Nikolajevičam virsū, nogāžam viņu 
sniegā, valstām, beržam seju, pieceļam kājās, belžam pa sāniem un 
atkal gāžam sniegā. Šādi apstrādāts, Miščenko pēc īsa brīža jau sāk at
vairīties.

—  Vai tu re, kur sirdīgs vīrs, knapi tikai dzīvs, bet jau grasās kau
ties! —  Ļebedevs nosaka, cītīgi berzēdams draugam degunu.

Presņikovs atbrīvo Vasiliju Nikolajeviču no Ļebedeva, nostāda 
viņu uz kājām savā priekšā.
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Saki — burbulis!. . .
—  Purpulis . . .
—  Vari ienākt, — Prcsņikovs apmierināti satver Miščenko aiz ap

kakles un viegli iebīda teltī.
Biedri palīdz Vasilijam Nikolajevičam atģērbties. Kāds jau viņam 

uztinis smēķi. Krāsnī uzliesmo malka un aši sasilda telti. Tagad visi 
var atģērbties un izstaipīt pa nakti notirpušos locekļus.

A iz  mūsu mītes audekla sienām plosās sniegputenis. Sniega kupena, 
kas uzvēlusies teltij, jau samazinājusi mūsu platību par vienu trešo 
daļu, un tās pieaugošais smagums sāk ieliekt šķērskoku.

Ap pusdienas laiku sedlienā nokāpj brieži. Tie klaiņo ap telti, rakņā 
sniegu un pa divi, pa trīs blakus saguļas pilnīgi atklātā ķlajumiņā, ļau
dami vējam kuplo, biezo spalvu segtās muguras. Nesaprotam, kādēļ tie 
ieradušies šeit un nenokāpj taigā, kur ir siltāk un mierīgāk. Acīm redzot 
tā parādās to pieķeršanās cilvēkam.

Gausi rit mūsu nevilšās gūstniecības stundas. Cits, atbalstījis galvu 
pret biedra plecu, iesnaudies, cits, raudzīdamies griestos, kaut ko pār
domā. Boika, saritinājusies kamolā un apsegusi degunu ar asti, guļ pie 
Ļebedeva kājām. Vasilijs Nikolajevičs pabāž galvu ārā.

—  Ne gaismas, ne mazākās spraugas mākoņos, draugi. Samierinie
ties ar to, ka vētra līdz ritam nerimsies, —  viņš saka, ciešāk savilk
dams telts ieeju, un dziļāk ierokas guļammaisā.

Tieši šai mirklī pret telti atkal triecas nikns vēja brāziens un au
dekla siena pārplīst uz pusēm. Mums uzveļas sniega kalns.

— Apģērbieties un ejiet ārā! — Ļebedevs pavēl.
Tumsā sākas kņada, neviens nevar atrast savas mantas, atskan 

lamas. Vējš planda sasplēsto telts sienu un met sejā riekšavām sniegu.
—  Es teicu, izejiet! —  cauri sniegputeņa auriem skan Ļebedeva 

balss. —  Presņikov, tu aizkavē visus.
— Cepuri nozaudēju, —  tas atbild.
—  Apsien galvu ar maisu un ej ārā! — pavēl Ļebedevs, apjoz

dams ap vidu virvi un pasniegdams galu biedriem.
Sniegputenis izgāž pār mums visu savu niknumu. Sals neļauj neko 

redzēt un apsvilina nāsis.
Ļebedevs iet pa priekšu, aiz viņa, turēdamies pie virves, soļo pārē

jie. Ejam, tikpat kā nekā neredzēdami, un ar grūtībām sasniedzam
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nogāzi. Ceļš kļūst vieglāks, jo  zem kājām 
nokal ne un sniega vētra šeit nedaudz pie
rimusi. Virzāmies uz labu laimi starp ne
lielām klintīm, pa ieplakām ar stāvām no
gāzēm. Acīm redzot mēs kāpjam lejup 
aizā, kur katrā ziņā jābut mežam un la tad 
būs arī ugunskurs. Neko citu mēs nevē
lamies.

—  Neatpalieciet, turieties cits pie 
cita! — ' Ļebedevs uzmundrina.

Tikai pēc stundas kraujā nogāze kļūst 
lēzenāka, iežu drupas un klintis paliek aiz 
mums. Zem kājām gluds, vēja sadzīts 
sniegs, tik slidens kā ledus. Pa to mēs no
slidināmies aizas dibenā. Pirmās šeit sasto
pam maziņas, salīkušas un vēja applūkātas 
lapegles. Arī šurp ir atgriezusies ziema, no 
pavasara vairs ne miņas. Te varētu at
pūsties, taču Ļebedevs mūs nepiekāpīgi 
ved uz priekšu.

Nokāpjam vēl dziļāk aizā un ieraugām šeit svaigi 
cirstus celmus, bet pēc tam arī teltis. Gods kam 
gods —  cik nešaubīgi Kirils Rodionovičs atrada ceļu 
uz nometni!

Un mēs jau stāvam pie milzīga, jautri sprēgājoša 
ugunskura, mums atgriežas spēks un gara možums.
V īri atraisa siksnas, skan sm iekli. . .

—  Jevtušenko, kam tā cepure, kas tev galvā? — 
bargi vaicā Presņikovs.

— Tavējā, Saša. Goda vārds, steigā pa rokai pa
gadījās. Bet tev lakats labāk piestāv: nokrāso tikai 
lūpas —  un īstena Marja Ivanovna!

Patiešām, tikai tagad ievērojam, cik ērmoti iz
skatās mūsu milzis Presņikovs sieviešu galvas segā. Ap komisko, šķie
tami sadusmoto «Marju Ivanovnu» dimd draudzīgi smiekli. Satrauktie- 
suņi pielec kājās, skatās apkārt, ošņā gaisu un, neizpratnē skaļi riedami,
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piebalso cilvēku smiekliem. Sī nevaldāmā jautrība acīm redzot nepie-, 
ciešama, lai izzustu nesenās nervu sasprindzinājuma sekas.

Astotā maija pecpusdienā sniegputenis sāka norimt, taču zempūtis 
vēl joprojām pārsijāja kupenas, un no plūksainajiem mākoņiem bira 
sauss, ass sniegs.

Viss kļuva manāmi gaišāks un možāks. Notinkšķēja melngalves zīli
tes sīkā balstiņa, iečiepstējās dzilnītis, bet kaut kur dziļi aizā dzenis 
iemēģinājās kalt cieta koka stumbru. No aizsalušā strauta dibena at
skanēja viegla, trausla šķindoņa. Bikli un neuzticīgi modās daba. Tikai 
meža šalkas skanēja brīvi un plaši kā mūžam plūstoša upe.

No kalna gāles nometnē nokāpa brieži. Jau iztālēm sadzirdējām 
to čirkstošos soļus, un tas nozīmēja, ka gaiss atkal vada skaņu, kas ir 
droša laika maiņas zīme.

Diemžēl, cilvēks šādas pārmaiņas atskārst pats pēdējais. Zvēriem un 
putniem atmosfēras pārmaiņu uztveres spēja attīstīta daudz labāk. 
Pirms laika maiņas — ilgstoša lietus, vētrām vai saulainām dienām 
gaisā izplatās neredzamas pazīmes, kas taigas iemītniekiem vēsti par 
gaidāmajām izmaiņām. Gaisa skaņu vadāmība ir viena no šīm pazīmēm. 
Pēc tā, cik stipri putni un zvēri sadzird savus soļus, lapu čaboņu un 
kukaiņu sanēšanu, tie apjauž, ko darīt: vai paslēpties vai doties mek
lēt barību. Cilvēks, kam labas novērotāja spējas, pēc putnu un zvēru 
izturēšanās savukārt var spriest, ko sola pie apvāršņa parādījies māko
nis vai arī upes šalkoņa, kas atskan naktī lejā no aizas.

16. NE MIRKLI NEZAUDĒT 
SAVALDĪŠANOS, CITĀDI — BEIGAS !

ēs iznācām no teltīm. Augstu gaisos šņāca 
vējš, dzīdams mākoņus pret apvārsni. Debess 
noskaidrojās zila. Slīpi savēlušies miglas vāli 
palēnām noslīdēja no kalngala aizas dibenā.

—  Bet kur tad suņi, Vasilij? Kādēļ tos 
nekur neredz?- —  es jautāju Miščenko.

Viņš pārlaida ašu skatienu nometnei, ieklausījās un paraustīja 
plecus.

— Nez kur aizmukuši. Kamēr pusdiena vārīsies, aizskriešu pa
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pēdām paraudzīt: kas zin, varbūt tiešām zvēru uzgājuši, —  Miščenko 
sarosījās.

—  Paskrien vien. Gala mums nepieciešama, produktu ar maz atlicis, 
bet darba vēl daudz, — Ļebedevs ieteica.

Iedegās ugunskurs, un nometnē sākās darba diena. Vieni gādāja kok
materiālus jaunai piramīdai, tās vietā, kas nogāzās no kalngala, citi, 
uzvēluši plecos sausu zaru kaudzi, nesa to uz sedlieni. Darbs ritēja 
pilnā sparā.

Drīz no izlūkgājiena atgriezās Miščenko.
—  Lācis netālu garām pagājis. Pamatīgi liels, lūk, kādas pēdas iemi

nis! —  viņš stāstīja, rādīdams man abas kopā saliktās plaukstas.
—  Ejam! —  viņš noslēpumaini aicināja. —  Tagad pats labākais laiks: 
ir lācis trekns, ir kažoks kupls . . .

— Kur suņi? —  es pārtraucu Miščenko.
—  Lācim līdz aizskrējuši. . .  Varbūt tur šo kaut kur c ie t . . .  —  viņš 

lūdzošā balsī turpināja.
—  Nav tagad īstais laiks ar medībām nodarboties, Vasilij.

—  Tā jau i r . . . —  viņš novilka, tālumā raudzīdamies. —  Taču pro
duktu atlicis maz, bet mūsējo kopā ar pavadoņiem vienpadsmit c il
vēku — un vēl kādi spēka vīri! Klimpas vien ēzdami, smagumus kalnā 
neuzstiepsim.

—  Tiesa kas tiesa, Vasilij Nikolajevič, —  Presņikovs piebalsoja.
—  Sis darbs gaļu prasa, ko nieku — klimpas! . . .

Es redzēju, ka Vasilija skatiens iedegas.

—  Noteikti jāiet; varbūt suņi zvēru tur, —  bieži mirkšķinādams 
acis, sacīja pavadonis Demidka ar plakanu seju kā mēnesi.

Bija vien jāpiekrlt. Turklāt man ļoti gribējās zināt, kurp lāči pa tik 
dziļu sniegu dodas, kas tos vilina.

Viens pēc otra aizelsušies nometnē atgriezās suņi. No pavērtajām 
mutēm bija izkārušās garas mēles. Suņi atkrita sniegā un sāka laizīt 
ķepas.

—  Nomocījušies nabadziņi, — gari novilka Vasilijs Nikolajevičs, 
glaudīdams savu mīluli Boiku. —  Bet lācim ar šodien būs salds miegs. 
Kuplās bikses tam krietni paplucinājuši, vēl ilgi to pieminēs!

Jau vakarā mēs sagatavojām šautenes un mugursomas. Bija pa
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redzēts pārnakšņot pie ugunskura, tādēļ līdz bija jāņem ari apmetņi. 
Palūdzu dežurantu, lai naktī pabaro suņus un pamodina mūs agrāk.

Atstājām nometni jau pirms rītausmas. Pamazām virzījāmies uz 
ieplakas augšu. Austrumi sārtojās. Skaidrajās debesīs gaisa zvaigžņu 
pulks. Boika ar Kučumu skrēja pavadā.

Vasilijs Nikolajevičs izveda mūs uz vakarējām lāča pēdām. Zvērs 
atstājis sniegā stipri lielu ķepu nospiedumus ar dziļi iemītām nagu 
zīrtiēm. Mēs devāmies pa pēdām un drīz iznācām uz malējās atradzes.

Seit zvērs gājis vel mierīgi, suņi to panakuši nedaudz tālāk, nokāp
jot tuvējā aizā. Te arī notikusi pirmā sadursme. Pēc pēdām, kas sagla
bājušās sniegā, redzams, ka lācis pirmais meties uz suņiem, cerēdams 
iebaidīt ar savu izskatu vien —  taču velti! Boika un Kučums nav no 
bailīgajiem, un šī nav tiem pirmā sastapšanas ar ķepaini, suņi labi 
zina, kur jāiecērt tam zobi, lai saniknotu līdz trakumam, jo  tad neviens 
zvērs no tiem vairs prom netiks —  noturēs. Suņi uzbrukuši pēc kārtas 
gan no labās, gan kreisās puses, cenzdamies piekļūt pie lāča dibena, un, 
spriežot pēc pajukušās lāča vilnas nomīdītajā sniegā, tas tiem veicies 
gluži labi. Taču cīņa bijusi īsa. Lācis laidies mukt. Tālāk, cik varējām 
redzēt, zvēra un suņu pēdas vienmērīgi aizstiepās pār aizu uz tuvējo 
kalna kori.

Kādēļ gan lācis pēkšņi tik paniski meties bēgt? No suņiem tas, pro
tams, nenobijās: tik īsā cīņas sprīdī tie nespēja lācim nodarīt kaut cik 
jūtamas sāpes. Lāča izbailes vai piesardzība izskaidrojama tikai ar to, 
ka Boika un Kučums atnesuši sev līdz no nometnes cilvēku, dūmu un 
vārīta ēdiena smaržu. Tikai tas vien varēja piespiest lāci steigā mukt 
no tuvējām briesmām. Es saku «steigā», tādēļ ka tas bēdzis, nesaudzē
dams sevi, traukdamies pāri kupenām, lauzdamies cauri meža biezoknim 
un rāpdamies pa kraujām iežu drupām.

Medību suņiem, īpaši lāču un nagaino zvēru dzinējiem, nedrīkst 
ļaut uzturēties pie sevis teltī, un pirms medībām vispār jāvairās no 
saskares ar tiem. Tiklīdz cilvēks apmīļo, paglauda suni, uz spalvas 
paliek sviedru smaka. Šī smaka izgaist tikai pēc divām trim stundām. 
Mēs tomēr aiz līdzcietības ļāvām saviem suņiem negaisā patverties 
teltī, par ko jau ne reizi vien dabūjām mācību.

Mednieki un zvēru ieguvēji rūpalnieki brīnās, kādēļ zvērs reizēm 
bēg no suņiem kā plēsts. Ja pareizi novērtēsim zvēra ošanas spēju, tas
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kļūs saprotams. Ne redzei, ne dzirdei zvēri tā neuzticas kā tieši ožai. 
Redze tos var maldināt, tāpat ari dzirde, bet oža —  nekad! Smaržas 
zvērs atšķir lieliski. Pa vējam tas saož cilvēku pa kilometru, kamēr 
ar acīm vāji saskata to pat trīssimt metru attālumā.

Mēs ejam pa lāča pēdām, cerēdami, ka tās mūs aizvedis uz noslēpu 
maino vielu, kur, tā mums liekas, mēdz sapulcēties lāči. Suņiem nebija 
izdevies zvēru aizturēt, tie atgriezās no tuvējās kores, kamēr lācis, pat 
izbīlī bēgdams, nenovirzījās no izraudzītā ceļa un tā ari pazuda v ir
zienā uz ziemeļrietumiem.

Kādā no daudzajām aizām pašā lejā mēs negaidīti izbaidījām ne
lielu kalnu aitu bariņu. Tās metās uz atzares kori, bet meža malā palika 
saspiedušās stāvam kā pelēks kamols. Tur, klinšu tuvumā, aitas acīm 
redzot jutās drošībā un, vērodamas mūs, saspringti staipīja kaklus.

Tālskatī dzīvniekus varēja labi saredzēt. To pavisam bija trīspa
dsmit: četri pērnā gada jēri, bet pārējās dažāda vecuma aitas. Dažas bija 
grūsnējas. Barā nemanīja neviena pieauguša auna, kaut vai divgadīga. 
Tātad šai gada laikā aitas un auni turas atsevišķi.

Starp mums un aitām bija vairāk kā četri simti metru attālums. T ik
ko sākām iet, aitu bariņš pajuka, pēc tam cita aiz citas rindiņā steidzīgi 
sāka bēgt uz klintīm.

—  Tavu redzīgu zvēru! Kur tālu uzķer, — Vasilijs Nikolajevičs 
iesaucās.

Nonācām pie aitu iemītajām pēdām. Tās nobradājušas strauta kras
tus, saliņas un ar kājām izrakņājušas oļos neskaitāmus dobulīšus. Tā
dus jau bijām redzējuši Stanovoja saulainajās nogāzēs, tādēļ bija inte
resanti pārbaudīt savus sākotnējos novērojumus.

Izrādās, ka aitu bars bija kāpis lejup no kalnu virsotnēm aizas 
dibenā meklēt barību. Te bija neapstrīdami pierādījumi, ka kalnu aitas 
agrā pavasarī labprāt ēd dažādu ilggadīgu augu saknes un, meklējot 
tās, nokāpj līdz meža joslai un pat aizklīst dziļi taigā.

Dienas beigās mēs nonācām pa lāča pēdām pie Udjurnas upes kādas 
pietekas augšgala. Ieplaku sedza reta lapegļu taiga. Uz sniegainajām 
nogāzēm atkusušajās vietās melnēja atsilušais zvilnājs un grumbuļainie 
ieži. Mūs sagaidīja riekstrožu vienmuļie brēcieni, un nedaudz lejāk 
uzdūrāmies divu lāču svaigiem pēdu nospiedumiem. Palēninājām soļus, 
saspringām un sākām vērīgāk aplūkot apkārtni. Visapkārt sniegu no-
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bradājuši medņi, grauzēji ieminuši taciņas. Pāri mūsu cejam aizvijās. 
sabuļa pēdas. Visā ieplakā valdīja rosme. A rī pēc Boikas un Kučuma 
izturēšanās sapratām, ka visapkārt mita dzīvas radības, kas kairināja 
suņiem ožu.

—  Vajadzētu noskaidrot, ko tas putns brēc un kādēļ šeit zvēri 
mīdās, —  apstājies sacīja Vasilijs Nikolajevičs un apsēdās uz krituša 
koka.

Apsēdāmies ari mēs. Saule kavējās pie apvāršņa. Tuvojās vakars. 
Bez mitas sasaucās riekstroži.

Tālskatī pavirši aplūkoju ieplaku. Kreisajā pusē tā izbeidzās ar 
robainu kalna kori un klints drupām. Labajā pusē aizstiepās iežu 
drupas, kas apsedza kreisā krasta atradzes, kraujās nogāzes. Silesveidīgo 
ieplakas dibenu sedza zvilnāja, bērziņu un alkšņu biezoknis. Pa ap
ledojušo gultni sabangots strauts vēla duļķainu straumi.

—  Liekas, ka lācis ganās lejā atkusušajā klajumiņā. Vai redzat? — 
es čukstēju saviem ceļa biedriem.

—  Kur? —  Miščenko satraucās.
—  Pašreiz nāk uz strautu. Skatiet, pie pēdējās lapegles.
—  Lācis gan, redzu, —  Miščenko pameta nemierīgu skatienu saulē 

un sāka steigties. —  Jātaisās prom no šejienes — vieta ir šaura, šis 
var mūs pamanīt, un diena jau arī iet uz beigām.

— Kurp lai ejam?
—• Lejup. Pārnakšņosim malējā graviņā un tad redzēsim, kas da

rāms. Rīts gudrāks par vakaru. —  Uzmetis plecos somu, viņš aizsoļoia 
pa kalna nogāzi.

Apmēram pēc divi kilometriem mēs nonācām nelielā gravā, kurai 
ieplakas pusē pieslējās taiga. Pašā gravas dibenā saskatījām nelielu 
klajumiņu. Tās viena mala robežojās ar mežu, otra —  sniedzās līdz 
strautam, kas čaloja akmeņainās gravas dibenā.

Ceļinieka dzīvei piemīt neapstrīdams jaukums: jebkurā laikā viņš 
var apstāties un sacīt: «Te  jāpārnakšņo.» Tā tas bija arī šoreiz. Ierau
dzījuši klajumiņu, mēs, daudz neprātodami, nogriezāmies turp. ApmeL- 
nei šī vieta izrādījās piemērota. Šeit bija viss, lai ceļinieks justos «kom 
fortabli»: mežs pasargāja pilnīgi no aukstā nakts vēja; ūdens un malka 
bija turpat līdzās; sūna, kas auga klajumiņā, varēja lieliski noderēt 
guļvietai. Vairāk mēs neko nevēlējāmies.
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Mēs salasījām malku, iededzām ugunskuru un gatavojām vakariņam. 
Ātri satumst. Tālu aiz kalniem vientuļa dziest norieta mēļā blāzma. 
Sals iekaļ rakstus strauta ledū. Ieplakā valda klusums, tikai pļāpīgie 
riekstroži nebeidz ķīviņu un sirmo egļu galotnēs miegaini čirkst gā j
putnu bariņš. Pa dienu esam tā izšķieduši savus spēkus, ka nevēlamies 
neko citu kā vienīgi gulēt.

Nakts aizritēja nemierīga snaudā: vai nu apdzisa ugunskurs un sals 
lika sevi nežēlīgi manīt, — tad mēs lēcām augšā un, piemetuši sausokni 
rijīgajai ugunij, atkal likāmies gulēt, vai ari prātā nāca trauksmainas 
domas.

Vasilijs Nikolajevičs agri no rīta uzvārīja tēju, un mēs līdz ausmai 
jau paguvām pabrokastot.

—  Ir laiks, — viņš sacīja, bažīgi raudzīdamies debesīs. —  Tūdaļ 
sāks gaisma svīst.

Ātri sakārtojamies. Ejam divi vien, jo  Presņikovs ar suņiem paliek 
apmetnē. Abi ar Vasiliju Nikolajeviču nokāpjam līdz avotam un tur 
šķiramies. Viņš nogriežas pa kreisi un aiziet pa kraujo, akme
ņaino kori, lai apietu ieplaku no ziemeļrietumu puses, bet es dodos 
pa labi.

Slēpes drupina plāno sērsnu. Pār dusošajiem kalniem paceļas mil- 
z.ga saule. Taču apkārt viss vēl kluss: putni nedzied, strauti nečalo.

Apeju krauju drupu iezi, kas aizaudzis ar zvilnāju, un iznāku lēze
nas kores galā. Zagdamies pa vēja sadzītajiem sniega vāliem, vērīgi 
aplūkoju ieplakas sniegotās nogāzes, taču neviena nekur nav, liekas, 
ka visa dzīvā radība vēl guļ vai arī slēpjas, nevēlēdamās pamest nakiī 
iesildīto migu. Nedaudz pa kreisi gravā bažīgi brēc riekstroži. Eju pa 
beidzamo pāržmaugu un neticu savām acīm: dažas minūtes pirms manis 
savas pēdas te atstājusi lāču māte ar lācēniem. Rokas neviļus satver 
šauteni.

Taigā nav niknāka zvēra par lāču māti, īpaši, kad tās bērniem draud 
briesmas. Ne jau velti tikšanos ar to mednieki neuzskata par patīkamu. 
Protams, arī lāču māte bīstas cilvēka, tāpat kā citi zvēri, taču sakaitināta 
tā bailes aizmirst, un tad cīņa kļūst neizbēgama.

No pāržmaugas zvēri pa cieto, vēja sanesto sniegu uzkāpuši kalna 
korē un devušies uz tām pašām klintīm, kurp jāiet man. Pievelku 
stingrāk slēpes, pielādēju karabīni.
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Tad pēkšņi no akmeņainajiem zemes ragiem, kurp aizgāja Vasilijs 
Nikolajevičs, atskan šāviens, tad otrs, trešais . . . īgni noburkšķ klintis, 
un biedējošā skaņa pāršalc visu plašo ieplaku. Liekas, ka medniekam 
vairāk kā jebkuram citam pazīstama skaudība. Kādu mirkli tā pārņem 
ari mani.

Sasniedzu atradzes kori. Līdz klintij atliek vairs tikai kādi pusotri 
kilometri. Lāču māte nekur nav redzama. Žogos uz priekšu un turu 
ka rabīni gatavībā: krūmi, klinšu drupas un kupenas var noderēt kā 
labs slēpnis zvēra medīšanai.

Steigšus uzkāpju piekalnītē. No šejienes labi pārredzama visa ap
kārtne: klintis, sniegotais klajums aiz tām un kalnu atradzes mala, tomēr 
nav manāma neviena dzīva būtne. Taču zvēri te pagājuši garām pa
visam nesen, un tādēļ tiem jābūt kaut kur tuvumā. «V a i tikai lācene 
nav aizvedusi savus mazuļus piesaulītē?» man iešaujas prātā. Klusiem 
lūša soļiem žogos uz klinšu radzēm. Uzmanīgi palūkojos un pārstei
gumā sastingstu: simt metru attālumā ganās tumši brūna lāču māte er 
diviem gandrīz melniem lācēniem.

Ziņkārība uzveic medību kāri. Izvelku tālskati un iekārtojos pus
guļus uz akmens. Tālskatī zvēri šķiet pavisam tuvu. Redzu lācēnu joci 
gos purniņus, mazās, nebēdīgās ačteles, baltās krūtažiņas; redzu, kā 
māte naski ar mēli kaut ko uzlasa smalkajā grantī.

Visa zvēru ģimene aizlumzā uz lauci zemo krūmu puduru vida. 
Pēkšņi sadzirdu īpatnu skaņu: «S t . . . Š t . . .»

Lācēni pazūd no lauces, kā nebijuši: viens metas krūmos, otrs pa
slēpjas zem akmens. Pati māte atlec metrus piecus sāņus un ar sa
springti paceltu galvu apstājas aiz zvilnāja.

Pēc divi trim minūtēm lāča māte pamet slēptuvi; tūlīt pie tās p ie
steidzas mazuļi. Māte turpina baroties, bet lācēni neatlaidīgi turas bla
kus. Tā ari tie nozūd aiz tuvējās kores. No turienes atkal kā iepriekš 
atskan divreiz atkārtota noslēpumainā skaņa: «Š t . . .  Š t . . .»

Uzmanīgi aplūkoju apkārtni —  joprojām nekas nav redzams. Grasos 
jau celties un sekot lācenei, bet ieraugu to atgriežamies lāucē. Jāpa
slēpjas atkal. Lāču māte lēnām tuvojas man. Nu jau tā pavisam tuvu, 
vairs tikai metrus septiņus no manis. Un es atkal dzirdu: «Š t . . . Š t . . .»

Mazie zibenīgi metas katrs uz savu pusi, paslēpjas, un arī māte p ie
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lec pie akmeņiem. Taču noslēpums jau atklāts: ar brīdinošo saucienu 
lācene māca bērnus paslēpties, tiklīdz draud briesmas.

Zvēri, nepienākuši pie manis, nogriežas ūz klintīm. Būtu tie pagā- 
jušies vē l soļus desmit uz manu pusi, mūsu tikšanās tiem būtu kļuvusi 
liktenīga.

Lāču māte uzrāpjas uz klints izciļņa un nolemj tur atpūsties. Mazie 
lācēni, it kā to vien gaidījuši, metas tai klāt, sāk badīt ar mazajiem 
purniņiem lācenes vēderu un, atraduši pupus, pieplok. Tālskati es sa
redzu tikai vienu no abiem. Aizvēris acis, tas kāri zīž un, uzmetis kūku- 
miņu, ar pakaļkājiņām atsperas pret akmens izcilni. Lācene guļ, izstie
pusies visā augumā, un laižas svētlaimīgā snaudā. Rēns saules siltums 
apņem zvēru ģimenes idili.

Tā es gaidu ilgi. Ir pats dienas vidus. Zilajā debesu plašumā lidinās 
vanagi. Lejā zem manis zvilnājā ķīvējas riekstroži. Vējš, kas pūš man 
pretī, šķirsta lāču mātes biezo, pinkaino vilnu kažokā. Beidzot nolemju 
to pamodināt.

Pasviežu akmentiņu, un tas skanīgi aizripo pa nogāzi. Lāču māte 
acumirklī pielec kājās un saspringst. Mazulis noveļas no izciļņa, pie

ceļas un, mātes satrauku
mu nemanīdams, saķer otro 
lācēnu aiz pakaļkājas un 
velk to lejup. Bet lāču 
māte tikmēr šauda uz v i
sām pusēm mežonīgus



skatienus un ošņā gaisu. A iz  klints izciļņa tā mani nevar ieraudzīt, arī 
saost ne, jo  vējš pūš tai pa kreisi. Beidzot, nolēmusi, ka akmentiņš pats 
no sevis noripojis no klints, lāču māte atsēžas uz pakaļkājām kā suns, 
jau nomierinājusies, taču vienmēr vēl uzmanīdamās.

«N o  kā gan viņa baidās?» es domāju. «Šeit, taigā, taču nav zvēru, 
kas spēka ziņā būtu līdzvērtīgs lācim.» Lāču māti tomēr vēl joprojām 
nepamet satraukums.

Bet mazuļiem nerūp nekas! Tie aizrāvušies rotaļājas: lācēni trenkā 
viens otru, met kūleņus, kāpj uz kupenām, uzklūp mātei un rauga to 
iesaistīt rotaļā. Taču tā, gluži kā aizmirsusi lācēnus, vēl arvien saspringti 
reizēm paskatās uz manu pusi.

«Nu ir laiks mums šķirties,» es nolemju. «Jāmēģina izšaut.» Paceļu 
karabīni un pielieku pie pleca. Grauds pakļāvīgi uzmeklē mērķi starp 
zvēra strupajām ausīm, aizsegdams platpieraino galvu . . . No šāviena 
nodreb klintis. Laiski atsaucas atbalss. Lode sasprindzina akmeņus tālu 
aiz lāču ģimenes. Tai pašā mirklī lāču māte saslejas pakaļkājās, strauji 
ievelk nāsīs gaisu.

'<Ši. .. Š t . . . »  viņa pavēloši iešņācās un metas bēgt.
Mazuļi paslēpjas gan, taču pēc īsa mirkļa atkal izlien no paslēp

tuves, uzklūp viens otram un uzsāk ķīviņu. Lāču māte apstājas un sir
dīgi ierēcas, taču mazuļiem tas bijis nebijis, tie turpina rotaļu. Tad 
māte pielec klāt, satver nikni vienu ar zobiem, paceļ un met pret akme
ņiem. Tā ir visai iedarbīga pamācība, un lācēni paklausīgi seko mātei.

Lāču māte lieliem lēcieniem mūk projām pa iežu drupām. A iz  tās, ne 
soli neatpalikdami, skrien divi pūkaini lācēni. Nez kur šiem veiklums 
gadījies! Visus šķēršļus tie pārvar tikpat veikli kā māte, precīzi atdari
not lās kustības. Sniegotā klajuma galā ģimene apstājas, nedaudz at
pūšas un tad pazūd aiz paugura.

Ls atstāju paslēptuvi visai apmierināts: ne vienmēr gadās tik tuvu 
novērot zvēru dzīvi. Lai gutu pilnīgāku iespaidu, man gribējās uzzināt, 
ko īsti lācene bija ēdusi atkusušajā laucē. Aizgājis turp, atradu svaigi 
izrakņātus dobulīšus. Izrādījās, ka smalkajā grantī riekštroži paslēpuši 
klājienisko ciedru riekstus.

Uzkāpju uz klints. Saule pakāpusies augstu virs kalniem. Priekšā 
caur siltās pavasara dienas zilgano dūmaku redzama noslēpumaina 
ieplaka. Ko tā slēpj tumšajā, biezajā zvilnājā, drūmajās klinšu spraugās,
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sabrukušo klints bluķu kaudzēs? Kaut kur šeit, man likās, notiks cerēts 
sastapšanās ar lāci. Daudz nedomādams, es sāku iet pa atradzes malu 
uz ieplakas augšgalu.

Sniegā pagadās svaigas un ari atkusušas lāču pēdas. Tagad vairs 
nav šaubu: mēs atrodamies tieši tanī vietā, kur zvēri, pametuši savas 
migas, mēdz sapulcēties pavasarī. Kāpēc tie nāk tieši šurp un nevis uz 
kādu citu tuvāku ieplaku, to pagaidām noskaidrot vēl neizdodas. Iepla
kas neatšķiras cita no citas ne ar savu augu valsti, ne ar sniega biezumu.

Es eju  ilgi. Ir jau vēla pēcpusdiena. Nekur neko nemana, retumis 
tikai no zvilnāja kā raibi spalvu pušķīši izspurdz brēkuligie riekstroži.

Man uzmācas apnikums. Cerams, ka Vasilijam Nikolajevičam izde
vies ko nomedīt un tā attaisnot mūsu uzturēšanos šeit.

Saule sparīgi deldē sniegu atradzes kraujajās nogāzēs. Ieplakas 
dziļumā, akmens krastu iežņaugts, mutuļo strauts. Zemu pāri biezok
nim, kaut kur tālu uz ziemeļiem laižas sīku putnu bariņš. Nezinu, ko 
darīt: vai atgriezties nometnē vai vēl kādu gabalu paiet pa atradzi.

Negaidīti ieplakas pretējā pusē, divus kilometrus attālāk, sniegotā 
klajumā pamanu melnu plankumiņu. Ieskatos vērīgāk. Liekas, las 
k u s ta s ...  Paraugos tālskatī — lācis! Tādu pašu tumši brūnu spalvu. 
Acumirkli pār augumu pārskrien nervozas trīsas. Aplūkoju apkārtni, 
izvēlos ceļu un laižos zibens ātrumā uz slēpēm no atradzes tumšo ceru 
biezokni.

Pa akmeņiem pārlecu pār duļķaino strautu. Ļauju, lai nomierinās 
sirds. Pārbaudu gaisa plūsmas virzienu. Iezīmīgā vietā, blakus milzīgam 
akmenim, atstāju slēpes.

Ieplakas labā krastā lauces vietumis jau  atbrīvojušās no sniega. 
Klusi žogos pa iežiem, kurus sedz mīkstu ķērpju paklājs. Visapkārt 
klusums. Man pretī pūš viegls vējš un patīkami veldzē seju. Piekalnē 
nokļūstu rāpus. Zvērs droši vien tepat kaut kur tuvu, zvilnāja malā. 
Paslēpies aiz akmens, uzmanīgi palūkojos apkārt. Pēkšņi man blakus 
no sniega izšaujas zvilnāja zars, un man uz muguras uzkrīt divi lieli 
čiekuri.

«Kā gan pavasari zaros var būt čiekuri?» es sev jautāju, bet tūlīt 
atvairu šo domu — nav laika prātot. Apskatu apkārini. Nekur nav ma
nāma neviena dzīva būtne. Vai zvērs būtu jau tik tālu aizgājis? Bet 
iad atkal priekšā, kādus pušotra simts metru attālumā, no sniega izšau-
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jas liels klājieniskais cers un parādās lācis. Tas kaut ko lasa no zemes — 
droši vien nokritušos čiekurus. Izbāžu uz priekšu karabīni, ciešāk 
piespiežos pie aukstajiem akmeņiem. Kāda neveiksme: zvērs ietiepīgi 
griež pret mani dibenu.

Norāpjos no piekalnes, apeju to no labās puses un apstājos klaju- 
miņā, kur nokusis sniegs.

« š t . . .  š t . . .» —  atkal sadzirdu pazīstamās skaņas. Zvērs, gandrīz 
vertikāli saslējis neveiklo ķermeni, raugās kaut kur pretējā virzienā. 
Tad pēkšņi metas uz manu pusi un tik veikli kā stirna aiznesas uz 
ieplakas augšgalu. Nopakaļus pa sniegotajām Iaucēm aizļepato abi 
lācēni.

Labajā rokā turēdams karabīni, ar kreiso atspiedies pret sausu 
krūmu, es vēroju bēgošo lāču ģimeni. Nu tā jau tikusi pāri zvilnāja 
joslai un pa tīru, sniega klātu lauku dodas uz pāržmaugu. Un piepeši es 
skaidri dzirdu, ka aiz manis pavisam tuvu, zem kādas ķepas nogurkst 
sniegs. Es atskatos . . .  un aiz pārsteiguma sastingstu: trīs metrus attālu, 
iepletis priekškājas, slāv milzīgs lācis un raugās manī saltu, pārākuma 
apziņas pilnu skatienu.

Man galvā saplūst asinis, kājas šķiet pieaug pie akmeņiem, atsakās 
klausīt. A r gribas spēku pārvaru apjukumu un lēnām atliecu plecus. 
Paceļu karabīni. Tikmēr zvērs, nedaudz atvirzījis atpakaļ savu garo 
stāvu, mazliet pietupstas, acīm redzot sagatavodamies lēcienam, un es 
ieraugu viņa saltajās acīs uzliesmojam plēsoņas alkatīgo uguntiņu.

Taču karabīne man jau pie pleca. Grauds uztausta zvēra plato pieri. 
Kādu sekundes daļu šāviens aizkavējas. Kā pa miglu redzu sev priekšā 
paceļamies milzīgo lāča ķermeni, pazib zvēra ilkņainā rīkle un paceltās 
nagainās ķepas. Paklausīgā lode aptur zvēru lēcienā. Pirmsnāves rēciens 
pārspēj šāviena dārdu. Lācis uzgulst man kā milzu pinkains bluķis, 
nogāž zemē, un es zaudēju samaņu.

.. . Kaut kas slapjš spiež manas krūtis. Atveru acis. Kādas šausmas! 
Tas ir lāča purns ar cauršautu galvaskausu un pret mani vērstu izdzi
mušu skatienu. Baigs tuvums! Nedrīkstu pakustēties. Neesmu pārlieci
nāts, ka lācis beigts. Pa miesu skrien aukstas tirpas. Es redzu, kā no 
zvēra ievainojuma pār uzaci sūcas asinis un lipīgā palts krājas uz mana 
svārka. Starp atvāztajiem žokļiem rēgojas iedzelteni ilkņi, kas nepa
guva sakampt manu zodu.
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Uzmanīgi, vēl arvien baidīdamies, es izlienu no beigtā zvēra apak
šas. Karabīne atsviesta tālu uz iežu drupām, sausie krūmi nolauzti, tikai 
ar pūlēm spēju atliekt triecienā sadauzīto muguru. Atsēžos uz ak
mens . . .  un dziļa atvieglojuma nopūta izlaužas no manām krūtīm.

Viss šis notikums bija norisinājies minūtes laikā. Manā priekšā 
gulēja brīnum liels lāču tēviņš, resns un garš, tumši brūnu spalvu, 
krāšņā ziemas «tērpā». Dzīvība viņa miesās vēl nav gluži izdzisusi — 
muskuļi raustās, lūpas šķobās, un kramjaini savelkas nevarīgās ķetnas.

Tik drīz vis nevaru attapties. Grūti ticēt, ka viss tā beidzies. Būtu 
es tikai brīdi zaudējis savaldīšanos, drosmi —  no lāča nagiem vaļā 
nebūtu ticis.

Iededzu ugunskuru, izvelku no mugursomas krūzīti un kausēju 
sniegu. Tad ieraugu kāpjam lejā no kalna Vasiliju Nikolajeviču. Pēkšņi 
man kļūst tik viegli viegli!

Miščenko klusēdams pieiet pie lāča, ar acumēru nosaka tā garumu 
un aptausta gurnus.

—  Brangs gan, kažoks ar lepns, ar tādu bija vērts cīkstēties, — viņš 
saka.

— Vai tad tu redzēji?
— Kā tad ne, es jau kilometrus divus tam sekoju. Bet, kad iznācu 

uz izciļņa, skatos, šis jau jūsu priekšā saslējies pakaļkājās! Skrēju šurp. 
Domāju: «Kaut je l nesaplosītu, nešķīstais!» Tad redzu, jūs pieceļaties . . . 
Nezin kādēļ šis uz jums metās? Izsalcis taču nebija — redziet, kas te 
čiekuru!

—  Nepazina cilvēku un nesaoda, citādi tūlīt būtu aizmucis. Cik dī
vaini izgad ījies. . .

Es izslauku karabīnes stobru. Virs apvāršņa karājas sarkanā saules 
ripa. No lēzenajām atradzēm nemanot kāpj vakars. Vēja dvesma kļūst 
dzestrāka. Mēs padzeram tēju, izmērām, nodīrājam un uzšķēržam zvēru, 
pēc tam, apkrāvušies ar gaļas nastu, dodamies atpakaļ uz apmetni.

Sniegs atmiekšķējies un piesūcies ar ūdeni. Brienam pa to un v e l
kam līdzi slēpes. Nakts mūs panāk jau pie apmetnes. Klajumiņā deg 
liels ugunskurs. Boika un Kučums aposta mūs un aiz prieka smilkst 
un lēkā.

—  Nesteidzieties, gan paspēsiet, —  Vasilijs Nikolajevičs tos mierina 
un atlaiž no saites.
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Suņi acumirklī pazūd tumsā, dodamies pa mūsu pēdām pie nogali
nātā lāča. Tur tiem atstātas treknās zvēra iekšas.

Mēs novelkam slapjo apģērbu, sakarinām ap ugunskuru un apsēža
mies dzert tēju. Aleksandrs Presņikovs jau kabina virs uguns katlu 
ar gaļu.

Cik labi šeit, apmetnē! Silts, mājīgs, smaržo svaigās skujas, atsilusi 
zeme un treknā vira. Citu vēlēšanos, šķiet, mums šodien nav. Atliek 
tikai ierakstīt dienasgrāmatā aizritējušās dienas iespaidus, tad var 
doties pie miera. Taču, kolīdz tveru zīmuli, atkal redzu acu priekšā lāci 
visā zvēra varenībā — ar atplestu rīkli un salti zaļgano skatienu. E; 
asi pārdzīvoju drausmās tikšanās mirkļus un vairs nespēju koncentrēties 
piezīmju ierakstīšanai. Pielieku ugunskuram malku un liekos gulēt.

Tikko austrumi metās sārti, Aleksandrs ar gaļas nastu devās uz no
metni, bet mēs abi ar Vasiliju Nikolajeviču atgriezāmies pie nošautā 
lāča. Vēl nebijām pienākuši klāt, kad pamanījām niknas suņu un 
ķepaiņa cīņas pēdas. Izrādās, ka naktī pie mūsu medījuma bija ieradies 
lācis un suņiem nav nācies viegli to atturēt no gaļas. Ieraudzījuši mūs, 
Boika piecēlās un, nezin kāpēc juzdamās vainīga, aizgāja no savas 
iesildītās vietas.

—  Ko, muļķīte, nepazīsti, vai? Kādēļ pumu griez prom? — laipni 
apjautājās Vasilijs Nikolajevičs.

Kučums pat nepiecēlās un gulēja drūms, novērsis galvu. Uz skausta 
tam rēgojās liela, asiņaina brūce, gar malām aplipuši ar spalvām.

— Vai vē l tev netiek, ka lācim gribi rīklē skriet? Gan tas tevi 
reiz izmācīs! —  es strostēju Kučumu, bet nespēju apslēpt lepnumu par 
suni, par tā drosmīgo, nepadevīgo dabu.

—  Uz gatavu cienastu bijis daudz kārumnieku saradies, — Miščenko 
secināja, pētīdams pēdas. — Skatieties, luk, tiņa un caunas pēdas. Un 
vārnu kas salaidies! Nebūtu bijis suņu, viss tiktu aprīts.

Ilgi neuzkavēdamies, mēs piebāzām mugursomas ar gaļu un devā
mies atceļā. A iz mums gurdi vilkās suņi.

Apmetnē tūlīt ķēros pie lāčādas apdares. Vispirms vajadzēja no
kasīt no tās taukus, pēc tam izplest, lai žūst. Vasilijs Nikolajevičs ap
strādāja galvaskausu kolekcijai. Boika un Kučums, piemetušies pie 
uguņskura, gulēja.

Pēkšņi abi suņi pielēca kājās, it kā tiem kāds būtu ar īlenu iedūris,
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un mirkli neziņā sastinga. Es metos pie karabīnes. Vasilijs Nikolajevičs 
grasījās ķert suņus, taču nepaguva, jo  tie jau. drāzās pa ieleju uz augšu 
pāri bedrēm, zvilnējām, palēkdamies slapjajā sniegā. Mums nekas cits 
neatlika kā gaidīt.

—  Kas tur varētu būt? —  es skaļi izteicu savas domas.
—  Nez kas Boikai atkal prātā iešāvies! Droši vien pa miegam ko 

saklausījusi, tagad kā negudra skrien un aizrauj līdz ari Kučumu. Skat, 
kurp šos nelabais trenc —  aiz sopkas! —  Vasilijs Nikolajevičs rūca.

Suņi pazuda aiz klintīm.
Es piesviedu ugunij m^lku, un mēs turpinājām atkal savu darbu. 

Aprima dienas steiga. No satumsušajām galotnēm slīdēja lejup vakara 
ēnas. Mežā pamazām viss noklusa.

—  Nezin kur suņi tik ilgi? — sacīja Miščenko un pameta nemierīgu 
skatienu uz suņu iemītajām pēdām.

— Lieki neskraidīs, lai nu papriecājas.
— Kā būtu, ja es uzkāptu sedlienā un paklausītos: varbūt šie kur 

tuvumā rej?
Uzmetis uz pleciem vamzi, Vasilijs Nikolajevičs aši pazuda. Bija 

likai dzirdams, ar kādu steigu viņš kāpa augšup pa iežu drupām, un, 
viņam attālinoties, akmeņu klaudzieni zem kājām bija saklausāmi ar
vien vājāk un vājāk.

Tad pēkšņi atskanēja ilgstoša dārdoņa. Es pielēcu kājās. Vasilijs 
Nikolajevičs skrēja no sedlienas lejup. Uz kādu mirkli apstājies, viņš 
noņēma cepuri, ieklausījās un vēl lielākā steigā metās pa iežu drupām 
lejā.

Zvērs! — viņš sauca svešādā balsī.
— Kur?
— A iz kalna. Tur šis, vai zini, tā rēc, it kā tam kāds ādu dīrātu!
— Bet kur tad suņi?
— Tos nedzird.
— Droši vien noķēruši jaunu lāci, un šis nu brēc.
—  Ko nu, tur jau nav viens vien! Posies aši! — viņš mani skubina 

ua pa ceļam pielādē karabīni.
Es uzvelku ičigus, meklēju pazudušo nazi un pa ceļam pārbaudu 

karabīni.
Ātri šķērsojam ieleju. Bedres un krūmus pat nemanām, viss liekas
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gluds un pārejams. Sados brīžos nezin no kurienes rodas spēks un 
veiklība.

Pa priekšu skrien Miščenko, atsperīgi lēkdams no akmens uz ak
meni. Bet pēkšņi viņš skriedams pagriež pret mani seju un, saraucis 
pieri, saka:

— Man šķiet, es dzirdēju kaucienu . . .  Varbūt zvēri suni noķēruši?
— Tad esam nokavējuši. ..
Satrauktas domas dzen mūs tālāk. It kā no pazemes sadzirdam dobju, 

neskaidru, lāgiem dziedošu, lāgiem ūdenskrituma dārdiem līdzīgu 
skaņu.

Beidzot esam augšā.
— Suņi rej strauta gultnē! — pēkšņi iekliedzas Miščenko un, pa

mājis, lai sekoju, pazūd zvilnājā.
No tuvējās ielejas skaidri atskan lāča rēcieni un pa starpām kā no 

tāluma, tikko jaušami, suņu rejas.
Es ātri panāku Vasiliju Nikolajeviču, un mēs nokāpjam ielejā.
Rēcieni te aprimst un pāriet niknā rūkšanā, te atkal pieņemas stip

rumā un tricina kalnus. Atbalss visu atkārto.
Mums klusu garām aizlaižas divi kraukļi.
Pārskrējām pāri nelielam klajumam un palēninām gaitu. Es vēlreiz 

pārbaudu karabīni: vai tēmēklis nav sagriezies. Redzu, ka Vasilijs Niko- 
lajevičs pieliecas un rāpjas starp zvilnēja ceriem. Es viņam sekoju.

Liesmo vakara blāzma. Lēzenās kalnu virsotnes metas sārtas. Caur 
kņadu, rēcieniem un lūstošo zaru brīkšķiem dzirdama zvēra sēcošā elpo. 
Sim skaņu jūklim pievienojas Kučuma un Boikas niknās rejas.

Mums iepretim augstā, nokaltušā kokā tup trīs kraukļi. Izstiepuši 
kaklus, tie ziņkāri raugās lejup. Pa zariem brēkdami lēkā bēduroži.

—  Ne velti putni salaidušies, jūt laupījumu, — čukst Vasilijs Niko- 
Isjevičs.

Pierāpjamies pie resna krituša stumbra. Izbāžu uz priekšu karabīnes 
stobru, paceļu galvu. A iz tuvējiem zemajiem zvilnēja ceriem ņirb 
kaut kas liels un melns.

Paceļos un redzu: melns lacis uzvēlies ar visu savu milzu augumu 
ctram lācim un iecirtis tam asos ilkņus kaklā. Tas rēc vienā rēkšanā 
un, pūlēdamies izrauties, ar āķveida nagiem plosa sava pretinieka 
sānus.
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Suņi kopīgi ieklupuši virsējam zvēram gurnos un, pamanījuši mūs, 
sāk nikni uzbrukt. Lācis ierēcas nelabā balsī un metas uz suņiem, bet 
tie laikus pagūst atlēkt.

Pieceļas arī otrais lācis. Streipuļodams un pievilkdams labo pakaļ
kāju, tas virzās uz krumāju biezokni. Galva tam sagriezusies greizi, 
priekšējais plecs saplosīts līdz kaulam. V ēl tas nav ticis līdz pirmajam 
krūmam, kad atgriezies tam atkal uzbruk pirmais. Ielejā no jauna skan 
rēcieni, riešana un kņada.

Cik baismīgi redzēt lāču cīņu! Kāds niknums! Cik ellišķīgs spēks 
piemīt šī izskatā neveiklā zvēra žokļiem un ķepām!

Be1 tad atskan šāvieni, un divkauja beigusies.
Abi lāči ir ar melnu spalvu, bet baltu krūtažu. Mazākajam ir ļoti labs 

«tērps», un acīm redzot tas ir bijis pašos spēka gados. Otrs lācis ir 
krietni lielāks un daudz vecāks. Asiņu notrieptajā kažokā var saskatīt 
agrāko cīņu pēdas —  sadzijušu brūču rētas. Ilkņi apakšējā žoklī no
lauzti, nagi truli, labā acs sen iztecējusi. Tas ir ļoti vecs lācis. Pretinieks 
līdz mūsu atnākšanai paspējis to vairākās vietās nāvīgi ievainot, kamēr 
šis atvairīdamies spējis tikai saskrāpēt sava ienaidnieka vēderu un 
saplosīt tam krūtis.

Taigā neviens zvērs nesasniedz tik lielu vecumu kā lācis, —  un tad 
to piemeklē vāja radījuma liktenis. Par to mēs lieku reizi pārliecinājā
mies šodien.

Mazākā lāča ādu un galvaskausu nolemjam paturēt kolekcijai. Lāci 
izmērām, es pierakstu ārējās pazīmes, bet Vasilijs Nikolajevičs tikmēr 
savāc tukšās čaulas, izsvaida tās ap nošautajiem lāčiem un līdzās krūma 
zarā uzkar savu apakškreklu.

—  Ne katrs zvērs uzdrīkstēsies pieiet vietai, kur jūt pulvera un 
cilvēku 'sviedru smaku, —  viņš saka, nodrebinādamies no aukstuma, 
un aizpogā uz krūtīm kamzoli.

Nolemjam šodien zvērus neuzšķērst: jāsteidzas atpakaļ pie savē
jiem. Nabaga suņi tā nomocījušies, ka lāču iekšām pat nenāk tu
vumā.

Nometni sasniedzam tikai vēlu vakarā. Akmeņainajā virsotnē lepni 
slejas jauna piramīda — ģeodēzistu smagā darba auglis.

Rudenī te atnāks cita vienība. Tā uzstādīs precīzijas instrumentus, 
un veiks nepieciešamos izmērojumus.
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17. VILKU GAUDAS

rīspadsmitajā maijā mēs novācām nometni. 
Karavāna lēni virzās pa nosūnojušu lap
egļu taigu.

Ielejā sniega atlicis maz. Zem sliecēm 
čirkst melnā tīreļa zeme, starp ciņiem lās- 
mo ūdens. Brieži iet smagi, saliekuši kū
kumā vājās, fistulām klātās muguras, iz
stiepuši no sleju apakšas tievos kaklus ar 
nodilušo spalvu. Arvien biežāk un biežāk 

skan pavadoņu skubinājuma saucieni, taču dzīvnieki pagurst, un mēs 
ejam arvien lēnāk un lēnāk. Beidzot sadzirdam cirvja klaudzienus, un 
vējš atnes cilvēka mītnes elpu.

—  Es jau teicu: lai cik tālu putns aizlaisties, veco ligzdu tomēr ne
aizmirst, —  Ulukitkans mūs silti sagaida un visiem pēc kārtas sniedz 
savu mazo roku. —  Man domāt, brauciens labi sokas! —  Viņš pamaj 
uz nartu ar lāča ādu.

— Sokas gan, —  Miščenko atbild. —  Kādēļ ciemos nenāci? Gaļas 
bija papilnam.

— Zinu jau, ka āda bez gaļas nemēdz būt, tomēr tik tālu nebūtu 
iet. Es alni šaut, lielu, gauži lielu! Tikai, man domāt, nebija veiksme: 
šautene lodi nelāga meta, zvērs aizgāja ievainots.

—  Nebēdā, —  es viņu mierināju. — Rītu mēs dosimies uz Maju — 
varbūt veiksme pie tevis atgriezīsies.

— Tad jau labi. Brauksim uz jauna vieta, tur briežiem svaiga ba
rība, tur acīm un mēlei radīsies darbs. Seit nelāga vieta, viss apnicis, — 
viņš atbild un palīdz izjūgt briežus.

Mēs sasveicināmies ar pārējiem nometnes iemītniekiem. Uzceļam 
teltis. Ulukitkans, samiedzis mazās acis, iztālēm vēro viņam nepazīsta
mos cilvēkus, kā novērtējot katru atsevišķi.

Pār apmetni plešas balts mākonis. Ugunskura dūmu zilganās strūk
liņas stīdz līdz egļu galotnēm. Dabā valda tīksmīgs miers. Lai gan ir 
jau vēla stunda, gaisā vēl jūtams ass skuju, apžuvušu sūnu, purva rāvas
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un izsilušas augsnes smaržu sajaukums. Tādi vakari mēdz būt kalnos 
tikai pavasarī, kad ilgi pieturas labs laiks.

Vakars pienāk lēni. Snaudā grimst norietā zeltītā māmuļa taiga.
Pēc vakariņām pavadoņi aizdzina mūsu briežus uz ganāmpulku 

vienu kilometru attālu no nometnes. Nolēmām jau laikus doties pio 
miera, lai pagūtu īsajā maija naktī atpūsties un agrā rītā varētu doties 
ceļā. Sāku jau izģērbties. Te pēkšņi lejā tālajā Kunmanje kreisā krasta 
ielejā atskanēja gari stieptas vilka gaudas. Tām pievienojās citas 
balsis: tikpat pretīga un atbaidoša dziesma izskanēja līdzenumā.

Abi ar Vasiliju Nikolajeviču iznācām no telts. Piesietie Boika un 
Kučums satraucās un, ausis izslējuši, saspringti ieklausījās uznākušajā 
klusumā. Pār upi trokšņaini aizlaidās izbiedēto krīkļu bariņš. Kāds 
nelūgts viesis bija iztraucējis ielejas vakara mieru, un visa dzīvā ra
dība tramīgi noslēpās. Izsalkušā vilku bara grūtsirdīgo gaudu nomākti, 
mēs ilgi stāvējām pie dziestošā ugunskura.

—  Vai dzirdat, tur, krastmalā, kāds staigā. Un ne tikai viens vien, — 
noslēpumaini čukstēja Vasilijs Nikolajevičs.

Suņi izstieptās saitēs smilkstēja, tīkodami norauties, bija redzams, 
ka troksnis, kas atskanēja lejā, tiem nemaz nelikās noslēpumains. Mēs 
ar Vasiliju Nikolajeviču turpretī neizpratnē skatījāmies gan uz suņiem, 
gan viens uz otru.

—  Laikam dzīvnieki bēg no vilkiem, —  es ieminējos.
—  Dzīvnieki nu gan tie nav, —  viņš iebilda. —  Vai redzat — dūmi 

zemu klājas? Šie sen jau būtu mūs saoduši un nogriezušies no upes 
sāņus, jo  no cilvēka dzīvnieks vairāk bīstas kā no vilka. Tur staigā 
kas cits.

Troksnis skanēja arvien skaidrāk un tuvāk. Tagad jau nepārprotami 
bija dzirdami soļi. Es paķēru šauteni un, izskrējis krastā, noslēpos krū
mos. Pārupē uz oļiem noklaudzēja nagi, atskanēja soļu šļaksti pār 
strautu, un tad pēkšņi viss aprāvās, dzīvnieki it kā apstājās.

Atkal dziļš un nekustīgs klusums. Uzpūta maiga pavasara dvesma. 
Tālu aizmugurē dziip» vakarblāzma, un tās atspīdums miegaini šūpojās 
ņirbošajā ūdens virsmā. Mežu apņēma salta tumsa.

Es ilgi stāvēju, nepacietīgu gaidu pārņemts. Tad viņpus upes aiz 
krūmiem parādījās brieža galva ar milzīgiem ragiem. Acumirklī pie
metu šautenes laidi pie pleca, tēmēkļa lodziņā pazibēja grauds. . .  Taču
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šāviens, pats nezinu, kādēļ par kādu niecigu sekundes daļu aizkavējās, 
tādējādi novērsdams drausmīgu nelaimi: uz brieža muguras sēdēja 
cilvēks. A iz pārsteiguma man pār miesu pārskrēja auksti drebuļi.

A iz pirmā brieža parādījās otrs, arī ar jātnieku, tad trešais —  pē
dējais ar smagu saini uz muguras. A iz  šī gājiena laiskā riksī tecēja neno
sakāmas krāsas suns. Pēc veida, kā svešnieki sēdēja sedlos un vadīja 
briežus ar spieķi, tūlīt varēja pazīt evenkus. «N o  kurienes viņi šeit 
radušies? Kurp dodas? Kādēļ viņiem nav līdz telts, guļamdrēbju un 
tarbu ar ceļa mantām?» es domāju, vērodams ceļiniekus. Satikt cilvēkus 
šai milzīgajā tuksnešainajā zemē ir gandrīz neiespējami. Lūk, kādēļ 
svešinieku ierašanās mani tā pārsteidza.

Ceļinieki piejāja pie upes un sāka savā valodā par kaut ko ap
spriesties.

—  Ulukitkan! . .. Vai tad tu neesi vairs dzīvs? — viens sauca.
— Ačin !1 — mirkli vēlāk noteica otrs.
—  Brauciet pāri, te ir sekls, — es viņiem ieteicu, iznākdams no 

slēptuves.
—  Nenoslīksim? Tu atbildēsi par veču dzīvību, — atskanēja čirksto

ša balss.
— Ja bail, pabrauciet nedaudz augšup, tur labs brasls.
Zem briežu kājām nošļakstēja guldzošais sēkļa ūdens, pa oļiem no

dipēja soļi, un pēc brīža svešinieki jau piejāja pie nometnes.
— Ekur varen liels suns! Vai neklups virsū? —  jautāja pirmais, 

bailīgi lūkodamies Kučumā.
— Nē, nebaidieties.
—  Tad, draugs, atlaid to, lai šis mūsējam sunim miegu padzen: ejot 

guļ, sasodītais! —  Un, pagriezies pret upi, laipni uzsauca: —  Maito, kur 
tu esi? Noslīcis, vai?

Vasilijs Nikolajevičs piemeta ugunij sausu malku, liesma, augstu 
uzšāvusies, atbīdīja tumsu līdz mežam. Upmalā iznira Maito pelēkā 
ēna. Tas bija vecs suns, grumbainu purnu, līkām kājām un sānos no
plukušu spalvu. Pat nepaskatījies uz satrauktajiem suņiem, tas piegāja 
pie ugunskura, nekautrēdamies nopurināja uz mums ūdeni no sava 
slapjā kažoka un turpat arī nolikās gulēt.

1 Ačin — ne.
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Vecie evenki pieveda briežus pie tuvējās egles, un, kamēr viņi pa
laida dzīvniekus baroties, es paguvu tos aplūkot. Viens bija mazs, kusls, 
kustīgs un runīgs. Vecs, salāpīts kažociņš apspīlēja viņa kaulaino, gadu 
nastas un nedienu saliekto augumu. Nesamērīgi lielo galvu sedza cietas 
un melnas kā ogle matu šķipsnas. Taču vecīša mazās actiņas bija jau
neklīgi spožas un asas kā vanagam. Veikli kā jaunās dienās viņš iz
jūdza savu nastu nesēju briedi un sāka piepalīdzēt arī biedram.

Otrs evenks bija tiešs pretstats pirmajam. Liels, vecigi smagnējs, 
neveikls, plecos sašķiebies, viņš atgādināja sakumpušu celmu. Neiz
dzēšamas pēdas bija viņā atstājis mežs, jo  tur bija aizritējusi visa viņa 
dzīve. Arī evenka seja bija nekustīga, tāda kā kokaina, un tikai pabie
zās, vēja iezilgani appūstās lūpas pauda labsirdību. Uz mūsu jautāju
miem viņš atbildēja vienzilbīgi, vājā, padevīgā balstiņā.

Kad vecīši pienāca pie ugunskura, mēs sasveicinājāmies un, apska
tīdami cits citu, mirkli stāvējām klusu. V iņi bija apģērbušies kā jau 
evenki: kažociņos, untās un no aļņādas šūdinātās biksēs. Pār plecu 
tievā siksniņā karājās ādas somiņas ar patronām. Pie jostas kūļājas 
nazis. Viņu mierīgās kustības un pavēsais skatiens pauž apbrīnojamu 
vienaldzību pret visu apkārtējo, it kā viņi jau sen būtu kopā ar mums 
ceļojuši un šai nometnē viņiem viss pazīstams līdz apnikumam.

—  Tik pinkains suns kā velns ziemā! —  mazais večuks sacīja, jo 
projām bailīgi paraudzīdamies uz Kučmnu.

—  No kurienes un kurp braukdami? — es nenocietos.
■— Esam Irokanas kolhoza gani. A r briežiem gar Maju klejojam. 

Atbraucām veco apraudzīt, sen neesam tikušies, gauži sen, —  viņš 
atbildēja, notupdamies pie ugunskura un izvilkdams pīpi.

—  Vai Ulukitkanu?
—  Nu ka . . .  Nebūtu viņš palaidis sašautu zvēru, mēs tā arī domātu, 

ka vecais sen aizgājis pie senčiem, bet viņš, raugies, vēl mīda zemi.
— Vai patiesi pēc ievainotā aļņa nopratāt, ka Ulukitkans atrodas 

šeit? — es brīnījos.
— Uzzinājām . . .  —  viņš vienaldzīgi atbildēja. — Taiga, draugs, 

liela, bet redzīgam neko neslēpj.
— Zvēru jau varēja ievainot kurš katrs no mums.
— Arī taisnība. Bet to bija šāvis Ulukitkans. Vai tu domā, ka es 

mānu?
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Ne, tā es nepavisam nedomāju. Pirms divām dienām vecais tiešām 
bija ievainojis alni, taču panākt nevarēja, un dzīvnieks aizbēga 
uz Maju.

—  Vakar mēs to alni nošāvām. Sākām ādu dīrāt, skatāmies —  šim 
svaiga brūce. Gudrojām, kas te medījis? Kālab tik tālu atbraucis? Vēlāk 
gaļā atradām lodi, labi skatījāmies, domājām: nezin kam tā ir? A r 
tādām lodēm šauj vecais vienacis no Toptokanas upes, taču viņš dzīvo 
tālu aiz Učuras un šurpu jau nenāks, jo tur, pie Toptokanas, aļņu vairāk 
kā šeit. Pēc tam vēl ilgi domājām un atcerējāmies Ulukitkanu. Viņam 
ar tādas lodes. Gribi, paraugies —  tu ar varbūt pazīsi. —  Viesis, pa
meklējis zamšādas bikšu kabatās, pasniedza man šķautnainu svina 
renkuli.

Ta bija berdānas lode, par kuru zināju teikt tikai to, ka tā, atsito
ties pret kaulu, saplacinājusies staraina.

— Nepazīsti vis?
—  Nē, —- es atbildēju. —  Kādēļ jūs domājat, ka tā pieder Ulukit- 

kanam? Ari jums ir berdānas un droši vien tādas pašas lodes.
—  Tādas gan, taču savējo es visur pazīšu. Vai tad tu nezini, ka pat 

dvīņi, an tie nav vienādi. Skaties labi: Ulukitkana lode arī no citām 
lodēm atšķiras, tai ar sava zīme ir. — Viņš ar satūkušu, stīvu pirkstu 
sāka bāzt pīpē tabaku.

Tikai tagad, vērīgi ieskatījies, es pamanīju trulā gala neskartajā 
dobulītī v iegli ieskrāpētu ragu. Tā, kā likās, tad arī bija Ulukitkana 
dzimtas zīme.

—  Atminēji, ko? . . . Redzi nu! Bet tagad klausies, ko tev vecs cil
vēks saka. Agrāk katram evenkam bija savs koltps1. Tanī viņš atlēja 
lodes ar savu zīmi. Tādēļ arī nebija strīdu: kura mednieka lodi zvērā 
atrada, tam arī gaļa piederēja. Vai saprati? Tā, lūk, mēs arī uzzinājām, 
ka alni šāvis Ulukitkans, un atbraucām apraudzīt, pavaicāt, kādi jau
numi atgadījušies, kādu taku vecā galva izraudzījusies, gaļu ar par lodi 
atvedām.

—• Bet kā jus mūs atradāt?
Mans sarunu biedrs brīdi pētīja mani ar caururbjošu skatienu, it kā 

gribētu novērtēt, cik nopietns mans jautājums.

1 Kolips —  dzelzs vai vara veidne ložu liešanai.
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— Vai tad tu nezini —  lai kur cilvēks vai zvērs gājis, pēdas paliek. 
No tās vietas, kur nogalinājām alni, pa dzīvnieka pēdām gājām atpa
kaļ, atradām vietu, kur šis barojies, kur Ulukitkans viņu lencis, —  tas 
nemaz nav grūti. Tur sākām sekot vecā pēdām un tikai tad sapratām, 
ka viņš ekspedīciju šurp atvedis . ..

—  Tā īsti nesaprotu, —  Vasilijs Nikciaievičs viņu pārtrauca. —  Pēc 
pēdām to uzzinājāt vai kā citādi?

—  Nu ka . . . Vai domā, alojamies? —  vecais sacīja, ar oglīti iededzi
nādams pīpi, un viņa krunkaino seju apņēma dūmu mākulis. Šis bija 
ieminis pēdas ar zābakiem, sākumā pat neticējām: varbūt tas nav Ulu
kitkans, kas šeit gājis? Mūsu vecie ļaudis tik smagas apavus nevalkā. 
Vēl labi apskatījām un, raug, pareizi vien bija. Ulukitkans gan. Pēc tam 
domājām: kur vecais zābakus rāvis? Pats nav pircis, taigā ar nav atradis. 
Neviens cits, tikai ekspedīcija tos iedevusi. Tagad saki, —  vai pa
reizi runāju?

— Nekā, neuzminējā»! — iesaucās Vasilijs Nikolajevičs, viltīgi pa
mirkšķinādams man.

—  Zābaki bija man kāja, un es šāvu alni ar Ulukitkana šauteni.

Viesi kā norunājuši skaļi iesmējās un ilgi nevarēja norimt. Augumā
mazākais sāka pat klepot un, pavērtu muti aukstu gaisu kampdams, 
noraidoši kratīja galvu. Mēs turpretī nemaz nesapratām, kas večukus 
tā sasmīdinājis.

—  He! . . . Vai tu domā, ka veči payisam akli tapuši, tavējos no 
Ulukitkana zābakiem neatšķirs!

— Bet ja tie pilnīgi vienādi pēc lieluma un veida! Tad arī pēdas 
būs līdzīgas cita citai kā divi ūdens pilieni.

— Tomēr uzminējām: nevis tu gāji medībās, bet viņš. To tikai akls 
neatšķirtu. T ev jāzina, ka evenkiem nepatīk smagas lietas stiept līdz: 
nazi kaļ plānu, katlu vieglu, šauteni īsu. Kad mēs labi aplūkojām 
zābaku pēdas, pamanījām, ka zoles malas visapkārt ar nazi apgrieztas. 
Tā tikai evenks varēja darīt, lai zābaki būtu vieglāki, bet tu jau nu 
negriezīsi. Cilvēka acij viss jāredz, bet prātam viss jāizskaidro. Aklam 
taigā nelāgi klājas.

«Apbrīnojamas novērošanas spējas,» es nodomāju, vēl joprojām ziņ
kāri vērodams vecos.
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—  Kur Ulukitkans paslēpies? Man domāt, viņš viesus negrib sa
gaidīt? — jautāja mazākais, uzmezdams nometnei paviršu skatienu.

—  Visi mūsu pavadoņi aizgāja briežus apraudzīt, — es pa
skaidroju. —  Viņiem vajadzētu jau atgriezties, taču laikam aiz
kavējušies. V ilki saradušies. Vai dzirdējāt, pirms pusstundas tie lejā 
gaudoja?

Veči noslēpumaini saskatījās, taču viņu sejās raižu ēna neiegula.
—  Tas nelāgi, ka vilki tuvu, — līdzjūtīgi šūpodams galvu, sacīja 

mazais večuks. —  Man domāt, Ulukitkanam gan vajag saprast, ka viesi 
sabraukuši, un nākt šurp.

—  Vai viņš redzēja jūs braucam? —  es jautāju.
—  Nē.
— Kā tad lai viņš zin?

—  Ja vecais vēl nav kurls, viņš neredzējis zinās, ka esam at
braukuši.

—  Nesaprotu. Kā neredzot var uzzināt? Vai viņš zināja, ka jūs ar 
briežiem tuvumā klejojat un katrā ziņā atnāksit apraudzīt?

—  Nē, Ulukitkans to nezināja, citādi pirmais būtu atnācis pie mums. 
Nav vairs tik daudz vecu vīru taigā atlicis, lai viņus aizmirstu apcie
mot, —  mazais atkal sacīja, un viņa tumši appūstajai sejai pārslīdēja 
vieglas skumjas. Pielicis ugunskuram pagali, viņš turpināja. —  Butu 
tu nodzīvojis šeit tik ilgi, cik viņš, arī tu noģistu, ka viesi atbraukuši. 
No mātes mums dzīvība, no gadiem — pieredze.

Vasilijs Nikolajcvičs sabikstīja ugunskuru, uzkarināja tējkannu un 
sāka gatavot atbraucējiem vakariņas. Nespēdams apvaldīt ziņkāri, es 
nolēmu uzmeklēt Ulukitkanu un, iekams vēl vecais pārnāks nometnē, 
pārliecināties, vai viņš tiešām jau uzzinājis par veco draugu apciemo
jumu. Man nebija iemesla neticēt mazajam, runīgajam viesim, taču tai 
pašā laikā tāda atjautība likās apšaubāma.

Mežu apņem plašums un klusums. Kalnu virsotnēs jau sen apdzisusi 
vēlā norieta atblāzma. Klusa nakts sedz sastingušo zemi. Eju gandrīz 
taustīdamies. A r grūtībām saskatu kritušos kokus un celmus.

Te pēkšņi no vecās, apsūnojušās taigas dzīlēm atskan gari stiepta 
dunoņa, kāda bieži vien dzirdama mežā nakts dziļajā klusumā. Man 
pēkšņi liekas, ka taiga, noklausījusies mūsu sarunu ar vecajiem vīriem,
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kavējas sen pagājušo laiku atmiņās. Es apstājos, un ari dunoņa ap
klust. Sadzirdu čaboņu, pēc tam arī soļus. Nogriežos un eju skaņas 
virzienā.

— Man domāt, tu nāc mani saukt? — Ulukitkans mani uzrunā.

—  Jā. Vai dzirdēji, kā lejā vilki kauca? —  es saku, tiekdamies no
vērst vecā vīra uzmanību no mana nāciena īstā iemesla.

Vecais labsirdīgi iesmejas, kā smejas pieaugušie par bērna vientie
sīgajiem jokiem, un es jūtos neērti, lai gan pats īsti nesaprotu, kas 
viņam liekas smieklīgs.

—  Labāk saki, ka vēdzele uz tevi rējusi, tam es drīzāk noticētu, —  
viņš aprimis saka.

—  Ko tu, Ulukitkan, netici? Nudien, pats dzirdēju ne tikai vienu 
vien, bet visu baru gaudojam.

Vecā vīra seja pēkšņi kļūst nopietna. Viņš nosodoši šūpo 
galvu:

—  Tik sen pa taigu staigāt, bet vē l nezināt, ka mežā šinī laikā 
vilki negaudot.

— Ne tikai es viens, visi dzirdēja, kāpēc tad tu netici?

—  Kam neticu? Pats arī dzirdēju, taču tas nebija vilks, bet cilvēks. 
Vai tad nometnē neviens nav atnācis?

—  Atbrauca divi veci vīri.
—  Ē-ē, tātad man taisnība! —  priecīgi iesaucas Ulukitkans. — V e 

cais Osikta1 atbraucis. Viņš gauži labi prot gaudot, gribēja mani ap
mānīt, bet velti — viņa dziesmu es labi atceros, neesmu aizmirst. Citi 
ļaudis tā neprot.

—  Vai atceries, kā viņš izskatās? —  es jautāju, veco pārbau
dīdams.

—  Mazs kā pelīte, tieviņš, visur bāž degunu, smailu kā īlēnu, mēle 
ilgi vis mierā nestāv.

Raksturojums ir tik pareizs, ka man atliek tikai pabrīnīties par 
visu, ko šai vakarā esmu redzējis un dzirdējis, un pakļāvīgi sekot veca
jam vīram.

1 Osikta —  zvēra nags.
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Tik lielu dzīves pieredzi vecie cilvēki varēja gūt tikai ilgo gadu 
gaitā un smagā cīņā par eksistenci. Viņi mācījušies pazīt priekšmetu 
raksturu, notikumu cēloņus un tur smēlušies savu lielo gudrību. Garo 
mūžu nodzīvojuši skopajā un skarbajā taigā, viņi labāk par citiem 
zina, ka nekas nenotiek bez savstarpējas sakarības un ka daba mēdz 
atklāt savus noslēpumus tikai tiem, kas to saprot, bet saprast nozīmē 
spēt cīnīties ar to. Sīs atziņas viņi nav pierakstījuši, taču stingri 
pie tām pieturas, jo  citādi šo cilvēku eksistence taigā nebūtu 
iespējama.

—  Ko Osikta vēl līdz atvilcis? — Ulukitkans jautā.
— Vecīti, arī Irokanas kolhoza ganu.
— Man domāt, tas ir Tjoška. Resns kā vecs putns un rāms kā 

iebraukts briedis?
— Viņa vārdu gan nezinu, bet acīm redzot tas pats ir. Ļoti kluss 

vecis. Viņi nošāvuši alni, kuru tu biji ievainojis, pēc lodes nopratuši, 
ka tu esi šeit un atbraukuši tevi apraudzīt, atvezdami arī lavu lodes 
tiesu gaļas.

— Labi, ka veci ļaudis senās ierašas godā tur, ne jau nu viss agrāk 
bija slikts, — atbild Ulukitkans, taču nejautā, kā viņi mūs atraduši.

Acīm redzot tas viņam bija tikpat skaidrs kā tas, ka nakts mijas ar 
dienu.

Ulukitkans soļo pa priekšu, ar spieķi taustīdams ceļu tumšo lapegļu 
vidū. Es eju nopakaļus. Pār taigu iepleties bargs mākonis. Krūmājā 
sabiezējusi melna un salta tumsa. Kaut kur aiz mums sopkas pakājē 
apnicīgi dudina lēlis.

Tad cauri tumsai pavīd gaismas stars, parādās teltis, ierejas suņi. 
Smaržo sutināta lāča gaļa.

Sadzirdējuši mūsu soļus, abi vecie piecēlās no iesēdētajām vietām 
un nekustēdamies vērās tumsā. Cik pareizi Ulukitkans viņus norakstu
rojis! Osikta nostājies sāniski. Viņš tiešām ir sīka auguma, un viņa 
iegarenās sejas profils ar izvirzītiem žokļiem atgādina kaut ko no peles. 
Otrs vecais vīrs, resnais Tjoška, nedaudz paliecies uz priekšu, stāv 
sakņupis un rokām atbalstās pret saliektiem ceļgaliem. Sādā pozā viņš 
atgādina vecu medņu māti.

Vēja pūsma satrauc ugunskura liesmu, iesvieda tumsā zibošu dzirk
steļu kūli. Resnis, piemiedzis acis, ar putna ziņkāri raudzījās pienāku
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šajā draugā, un skopais, vecīgais smaids vērta plakano seju apaļu, kā 
tumšs dobums pavērās mute.

—  Sveiks, Ulukitkan! —  viņš teica. —  Dod roku . . . Lūk, tā . .. ta
gad es ticu, ka esi dzīvs. Arvien vēl skraidi, no nāves slēpies? Tā jau 
visur atradīs.

—  Bēgošu tik ātri vis nepanākt, —  Ulukitkans atbildēja un, pa
griezies pret Osiktu, uztvēra viņa viltīgo, paslepeno skatienu.

— Pagaidi, Tjoška, ka mūs nepiemāna, —  mazais večuks sacīja.
—  Jaapskatās labi — varbūt tas nemaz nav Ulukitkans.

Piemiedzis acis un ērmoti izstiepis kaklu, viņš sāka aplūkot mūsu 
veco vīru, burzīja rokās viņa moleskīna bikses, palūkojās zem kam
zoļa; nometies tupus, ilgi apskatīja zābakus un par visu brīnījās. Sa
kniebtajās lūpās, aiz plānās bārdiņas un skatienā slēpās smaids. Ulukit
kans tikmēr stāvēja kā parādē, valdīdams smaidu.

Beidzot Osikta nocēla Ulukitkana cepuri un, ieraudzījis apcirpto 
galvu, ievaidējās, iespurcās, pabikstīja ar pirkstu viņam vēderā un, 
joprojām dīvaini izsaukdamies, izrādīja savu izbrīnu.

—  Nudien, Tjoška, tu uzminēji, tas ir viņš! Raugies, kā galvu ap
svilinājis un krievu drēbēs ielīdis. V ienīgi Ulukitkans prot tik veikli 
no nāves paslēpties! Mēs abi pat neatģidāmies, ka vecs alnis spalvu 
nemet.

—  Tiesa gan, —  resnais evenks atbildēja, mīņādamies no vienas 
kājas uz otru kā zoss pa miegam. —  Ja Ulukitkans tādā izskatā atnāks 
pie senčiem, tad visus pārbaidīs, pēc tam ari mūs abus tur iekšā vairs 
nelaidis. . .  Ko tu, Ulukitkan, par to teiksi?

—  Pēc manis tiešām jūs var arī neielaist, —  viņš atbildēja. —  Tā
dēļ es labāk šeit brīsniņu pagaidīt, bet jūs tikmēr abi pie tēviem 
pirmie aizejiet.

—  E-e-e! . . .  —  tie abi vienā balsī iebrēcās. —  Mums te vēl pulka 
darba: vēl neesam visas zvaigznes izskaitījuši, visu apskatījuši un 
visur izstaigājuši. Lielu alni ar esam nomedījuši. Ko domā, savs laiks 
vajadzīgs, lai gaļu apēstu. —  sacīja mazais večuks.

— Gaļu atstājiet mums, mēs jums bēru mielastu sarīkosim. —  Ulu
kitkans nenocietās, apkampa Osiktu, cieši piespieda sev klāt, ilgi ar 
raupjo delnu pliķēja viņa kaulaino muguru un kaut ko laipni runāja.

Drīz nometnē atgriezās arī pārējie pavadoņi. Viņi pēc kārtas spieda
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vecajiem roku, nemaz nelikdamies izbrīnījušies. Tātad arī viņi pēc 
vilka gaudām bija sapratuši, ka atbraukuši viesi. Sasveicinājušies visi 
apsēdās puslokā ap ugunskuru, izvilka pīpes ar gariem kātiem un aiz
smēķēja. Sāka raisīties valodas, dūmi vijās grīstēs un nakts tumsā pa
cēlās pret smuidro egļu galotnēm.

Mazais večuks bija apsēdies uz saliektu kāju pēdām pusloka vidū. 
Viņa seja, ko laiku pa laikam apspīdēja ugunskura skopā atblāzma, 
bija kļuvusi nopietna, bet balss skanēja tik skumji kā vientuļš gulbja 
sauciens tundrā. Atcerēdamies kaut ko sen pagājušu, viņš rūpju pilns 
bužināja bārdiņu, vilka ar nazi ap sevi zīmes nomīdītajā zemē un 
lāgiem dūra pirkstu tumsā. Redzams, ka vecajam atmiņu netrūka.

Tērzējot pat nemanījām, ka pār taigu bija nolaidusies pusnakts, sa
birzušās rubinsārtās ogles pārklājās ar pelniem un stāstītāju apņēma 
tumsa.

Ierausies dziļāk guļammaisā, es mēģināju iemigt, taču vilka gaudas, 
šķautnainais svina renkulis un labsirdīgās večuku sejas neiziet no prāta. 
Mani pēkšņi pārņēma dīvaina sajūta: prieks, ka esmu sastapis šos sirm
galvjus, un tai pašā laikā skumjas, ka ar šo veco cilvēku nāvi izzudīs 
mežu klejotāju evenku kultūra, aizvērsies brīnumainās grāmatas lap
puses, ko ierakstījušas vētras, trūkums, garās takas, bangainās upes, 
zvēru pēdas, cilvēku ciešanas, dabas noslēpumu grāmata, kuru tik labi 
prot lasīt vecie even k i. . .

A iz  telts pēdējo reizi uzliesmoja un nodzisa ugunskurs. Apklusa 
balsis. Biklajā nakts tumsā tramīgā miegā gulēja taiga, un pa atdzisušo, 
smaržīgo zemi no dienvidiem šurp zagās pirmie pavasara vēstneši. Kaut 
kur tālu briežu ganībās sēri trizuļoja zvārgulis.

—  Tad nu gan vecie iedevuši uzdevumu risināt! — kā pa miegam 
bubina Vasilijs Nikolajevičs, un es dzirdu, ka viņš uzvelk bikses, zā
bakus un ar rokām taustās pa tumsu.

— Kur tu posies? —  es viņam jautāju.
—  Nevaru aizmigt. Šaubas moka —  gribu pārbaudīt, —  viņš nomur

mināja un pavēra telts ieeju.
Teltī ieplūda auksta gaisa šalts. Vējš rotaļīgi čabinājās veco egļu 

galotnēs. Uzlēca mēness. Vientulīgas likās debesis un arī zeme. Vasilijs 
Nikolajevičs drīz vien atgriezās. Viņš uzdedza sērkociņu un parādīja 
man Ulukitkana zābaku.
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— Paskatieties, zābaka zolei mala ar nazi apgriezta. Rau, kādi aka
dēmiķi, veči! Tiem viss zināms!

— Vai tu vēl šaubījies?
— Tagad vairs ne. — Ielīdis guļvietā, viņš vēl ilgi grozījās.

Kad es pamodos, austrumos svīda bāla rītausma. Bez vēja un putnu 
dziesmām taiga likās tukša. Daba vēl dusēja saldā miegā un modās ilgi 
un negribīgi. Vecie jau bija apseglojuši briežus un posās ceļā. Osikta 
un Tjoška klusēdami atvadījās no Ulukitkana. Viņu acīs nepielūdzamā 
vecuma skumjas. Prātā ierastās domas. Kas zina, vai viņu takas vairs 
krustosies šai pēdējā, īsajā dzīves cēlienā? Vai viņi vē l satiksies kād
reiz lielajā, bezgalīgajā taigā?

Ulutikans ar mazo večuku apmainījās pīpēm un ar resno — nažiem.

—  Tev ir laime —  Ulukitkans —  glabā veco! Tik redzīgu ļaužu 
tagad vairs nav un nebūs, — atvadīdamies man sacīja Tjoška. —  Un 
nu, teic, ko tu mums ceļā noveli, tad arī jābrauc, citādi brieži var 
tālu aizklīst.

— Novēlu jums veselību, mierīgu un klusu dzīvi, —  es atbildēju.
—  Iesildiet sev kolhozā kaktiņu un dzīvojiet bez rūpēm kā visi veci 
cilvēki. Kolhozam taču cilvēku netrūkst, kas varētu jūs nomainīt?

Viesi saskatījās un, neapmierināti novērsušies, klusēdami raudzījās, 
kā uguns aprija malkas pagales.

—  Cilvēki gan ir, taču ne jau visi tagad taigu pazīst, — pēc pārdomu 
mirkļa man atbildēja Osikta. —  Pavisam citā skolā mācās, kartupeļi no 
sīpola atšķir, taču tie te neaug, bet vilka pēdas no suņa pēdām neatšķir, 
apmaldās, laiku nezina noteikt, kad kurš dzīvnieks piedzimst, kur dzīvo. 
Kā lai uztic akliem ļaudīm kolhoza ganāmpulku? Bet mums tas viss 
ierasts . . .  Tu saki —  iesildīt kaktiņu. Kālab? Stāvošs ūdens pieglumē. 
Vecie nav raduši uz vietas sēdēt, tad jau labāk smaga tarba un 
garš ceļš.

Mēs šķīrāmies kā veci draugi. Viesi pārbrida Kunmanje un pazuda 
aiz pārupes meža tumšās sienas. Laiskā riksī viņiem līdz skrēja Maito. 
Pēc īsa brīža, kad briežu soļi bija izskanējuši uz oļiem, mēs izdzirdām 
atbaidošas vilka gaudas. Taiga sastinga, satraucās suņi. Mēs saskatījā
mies ar Ulukitkanu, un labsirdīgs smaids izdzēsa vecīša sejā šķiršanās 
skumjas.
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18, ARI MUMS PRIEKI — PIEDZIMUSI
MAIKA !

ometne gulēja. Saule vēl nebija uzlēkusi, 
klinšu spraugās vēl nebija izklīdusi tumsa, bet 
izsalkušā dzeņa kalšana jau skaļi atbalsojās 
taigā. Es iekurināju teltī krāsni un sāku iesai
ņot savas mantas.

Pēkšņi ieradās Ulukitkans. Viņš smaidīja.
—  Songačans’ piedzimis, ej paskaties.

Jaunpiedzimušais vienmēr atnes laimi, — 
viņš noslēpumaini pavēstīja un pamāja, lai sekoju.

Iztrausos no telts. Ap nometni bija sanākuši brieži. Daži gulēja u* 
nemīdītās zemes un laiski gremoja, citi klīda apkārt, meklēdami soloncu 
augsni. Zem vecās egles stāvēja briežu māte, vienīgā visā barā, un līdzās 
tai vājiņš, ļoti maziņš teliņš. Tikko piedzimis tas vispirms izmēģināja 
savas plaušas, ošņāja gaisu un droši vien brīnījās, cik daudz pasaulē 
visādu smaržu. Pēc tam piecēlās uz līkām, kuslām kājelēm un melnām, 
valgām acīm sāka aplūkot apkārtējo pasauli. Šeit tam viss bija intere
sants: teltis, mežs, saule, putnu dziesmas, jautrais strauts un mēs abi ar 
Ulukitkanu.

«Be-ek!» viņš izbrīnā ieblējās.
Maigi īdot, teliņam atsaucās māte, un tikai tagad jaunpiedzimušais 

atskārta, ka ir izsalcis. Grīļodamies un neveikli sperdams soļus, tas aiz
steberēja pie mātes un, meklēdams pupu, sāka bukstīt ar valgo purniņu 
tai vēderā. Teliņš darīja to tik uzstājīgi un neatlaidīgi, it kā tā nebūtu 
pirmā reize. Beidzot atradis, tas līksmi sāka tirināt astīti, spert pret zemi 
mazās kājiņas, un piens pa lūpām tecēja sasalušajā zemē.

Pēc brīža teliņš atgulās līdzās mātei un iegrima savā pirmajā miegā. 
Māte, pabailīgi apkārt raudzīdamās, sāka laizīt tā pūkaino spalvu. Mēs 
ar Ulukitkanu pagājām nostāk pie ugunskura.

—  Kā tas tik nevarīgs tiks līdzi karavānai? —  es vaicāju.
—  Pagudrosim. Kā jau sacīt, jaunpiedzimušais nest laimi. Tikai muļ-

1 Songačans — teļš.
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ķis atteikties no tā. Cejā tā bieži vis neatgadās, — vecais virs atbildēja.
Mūsu saruna pēkšņi pārtrūka. Gulēdams aiz telts, Kučums bija sa

odis teliņu, viņš pielēca kājās un metās zem egles, lai izrēķinātos ar to, 
taču nepaguva, jo  māte bija ātrāka. A r zibenīgu priekškājas spērienu 
tā atsvieda suni sāņus un draudēdama sāka purināt galvu. Teliņš tikmēr 
mierīgi dusēja, jo  briesmu tas vēl nepazina un nezināja, kas ir ienaid
nieki.

«Bē-ē!» gari novilka māte un neatskatījusies aizsojoja uz avotu.
Sī skaņa pamodināja jaunpiedzimušo. Teliņš piecēlās un tecēja mātei 

līdz. Tā neapstādamās brida pār strautu uz pretējo krastu. Es dzīros 
pieskriet un teliņu noķert, jo  negribējās ticēt, ka, tikko nācis pasaulē, 
tas varēs noturēties pret straumi. Bet Uiukitkans mani atturēja:

— Lai pierast. Viņš sāk dzīvot.
Mēs vērojām, kā ši kuslā radībiņa ar nevarīgajām kājiņām, bez jeb

kāda rūdījuma sāka brist pār strautu. Seklajā braslā šalkdams skalojās 
ledainais ūdens. Ašā straume dzīrās apgāzt teliņu un nest to lejup. Taču 
tas pēkšņi atspērās ar kājiņām pret akmeņiem, pavērsa sānu straumei 
un, pūloties no visa spēka, šķērsām brida pāri. Kā pieaudzis briedis 
mazulis izstiepa kaklu, leca, izslēja strupo astīti un beidzot, izrāpies
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krastā, gluži kā māte nopurināja ūdeni. Vēl tas nebija pusstundu nodzī
vojis, bet jau brīnum precīzi mācēja atdarināt pieaugušo briežu kustības.

Māte neapstādamās aizveda teliņu prom no krasta zvilnāja biezoknī. 
Viss briežu bars piecēlās un ganīdamies izklīda tīrelī.

Kunmanje piekrastē darbs bija pabeigts. Lebedevam vajadzējo 
doties uz Džugdžuru un Stanovoju, lai uzceltu piramīdas virsotnēs, kuras 
mēs bijām atzīmējuši, strādājot tanī rajonā. Mēs turpretī ar saviem pa
vadoņiem devāmies uz Zejas augšteci, lai atrastu tur pāreju pār kalnu 
grēdu, bet pa ceļam mums vēl bija jāiegriežas pie ģeodēzistiem un topo
grāfiem, kas strādāja Džugdira kalnos.

Pēc stundas novācām teltis. Tā kā mūsu un Lebedeva vienības ar 
briežiem vedamās mantas un pārtika atradās pie Majas upes, nolēmām 
kopīgi braukt ar nartām turp un pēc tam doties uz saviem nozīmētajiem 
rajoniem.

Kad visa krava bija iesaiņota un pārsieta, atkal savācām briežus, 
taču starp tiem neatradām mazo briežu teliņu. Māte bija to kaut kur 
paslēpusi mežā, pati atgriezusies barā un tur iejukusi, it kā tai vairs 
nebūtu nekādu mātes jūtu. Taču reizēm tā pacēla galvu, ilgi un sa
springti ieklausījās klusumā, un tad tās acīs pazibēja raizes.

Mēs pārmeklējām krūmus, koku pudurus un tīreli, bet telēnu nekur 
neredzējām. Kas cita glabājumu lai zina atrast, par to tā īsti pārliecinā
jāmies šodien.

Vakars vairs nebija tālu, tādēļ nolēmām atlikt aizbraukšanu uz rītu. 
Vakarā mēs vēlreiz vēl rūpigāk izlūkojām taigu, taču bez panākumiem. 
Mūsu apmetnes apkaimi brieži bija tā nobradājuši, ka pat Ulukitkans 
nespēja atšķirt pēdas. Kamēr mēs staigājām pa mežu, briežu māte bija 
nemanīta aizlavījusies prom un atgriezās tikai pēc pusotrām stundām 
un gluži no citas puses, kā bijām gaidījuši, no atradzcs.

—  Si briežu māte ir bajutkans'. Savu teļu glabā kā savvaļas briedis. 
Lai nu kā, atradīsim, — Ulukitkans visus mierināja.

«Cik instinktam liels spēks!» es nodomāju. Kas gan mācījis māti 
aizvest teļu un paslēpt to vientuļā vietā, un kā mazais sapratis, ka stun
dām ilgi jāguļ bez kustībām, lai sevi nenodotu!

So instinktu briežu māte mantojusi no tēva — sokžoja. Savvaļas

1 Bajutkans —  sokžoja un mājas brieža pēctecis.
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briedim šis instinkts stipri attīstījies dzīves apstākļu ietekmē. Visi lie
lākie plēsoņas: lācis, vilks, tinis, lūsis, ūpis, klinšu ērglis un citi nepalaiž 
garām gadījumu nomedīt ziemeļbrieža telēnu. Taču izrādās, ka nemaz 
nav viegli to atrast, tik labi noslēptu starp akmeņiem vai zvilnājā, 
kur mazulis pavada augu dienu. Var paiet gluži tuvu garām un nepa
manīt rudo kamoliņu, kas cieši pieplacis zemei starp nodzeltējušiem 
augiem vai rūsganajām sūnām.

Vakarā, iekams bija satumsis, Ulukitkans klusēdams apģērbās, ielika 
savā tarbā pavadu un arkānu, paņēma spieķi un aizsoļoja uz tīreli pie 
briežiem.

—  Vai briežus aizgāja sargāt? —  es jautāju pavadonim Nikolajam.
—  Vecais grib apmānīt māti, atrast teļu.
—  Kā tad viņš naktī atradīs?
—  Ulukitkans negrib pamest laimi. Viņš uzkārs mātei kaklā zvār

gulīti un gaidīs; kaut kad —  naktī vai no rīta —  tā skries pie teļa, bet 
Ulukitkans sekos. Taigā zvārgulītis tālu sadzirdams.

Pabrīnījos par vecā pavadoņa viltīgo izdomu.
Ulukitkans ilgi neatgriezās. Bijām paēduši vakariņas un gatavojāmies 

doties pie miera, kad atskanēja viņa smagie soļi. Viņš lēni pienāca pie 
ugunskura, gurdeni nolika zemē tarbu, no kuras bailīgi raudzījās no
ķertais teliņš, bet aiz Ulukilkana satraukti skrēja pati māte.

Jaunpiedzimušo nosaucām par Maiku un visi priecājāmies, ka mūsu 
dzīvē ienācis tik jocīgs radījums. Neviļus tas modināja mūsos siltas 
jūtas, un tagad es sapratu, kādēļ pagājušos laikos meža klejotāju dzīvē 
valdīja uzskats, ka jaunpiedzimis briedēns atnes laimi. Neapšaubāmi, ka 
tas padarīja tīkamāku viņu skarbo, vienmuļo ikdienu, bet pieaudzis vai
roja ģimenes labklājību.

Vecais vīrs piesēja Maiku kā gūstekni pie lapegles, un Vasilijs Niko- 
lajevičs piedraudēja suņiem ar rungu, lai to neaiztiek. Briedēna māte 
bažīgi māva līdz rītam, nesaprazdama, kādēļ telēns negrib pamest no
metni un neievēro mātes neatlaidīgos saucienus.

Savu pirmo ceļojumu jaunpiedzimusī veica uz nartas —  sasietām 
kājiņām un ietīta Ulukitkana vecajā kažociņā. Sākumā Maika sparīgi 
pretojās, pūlēdamās atbrīvoties, taču, kad tas nelīdzēja, tā protestēdama 
žēli īdēja. Bet drīz, acīm redzot piekususi, Maika cieši aizmiga. Kad 
bijām sasnieguši Majas upi, teliņš tika atbrīvots un kļuva tik līksma,
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ka sāka lēkāt, lai gan kājiņas tam vēl bija nespēcīgas, ļodzīgas un lēcieni 
tik neveikli, ka mums neviļus bija jāpasmaida. Maika mēģināja arī 
skriet, taču to biedēja kritušie koki, krūmāji, koku ēnas un upes šal
koņa. Suņi to atturīgi novēroja.

19. VECO CELMU NOSLĒPUMS

eidzot vairs nesnieg, var gaidīt, ka teju 
teju nograndīs pērkons, taiga ietērpsies 
zaļumā un mežs iešalksies pilnā sparā. 
Pienācis laiks pārvākt kravu no nartām 
uz briežu mugurām. Nometnē valda 
darba rosme: daži šuj, daži iesaiņo man
tas, citi lāpa aizjūgu, griež sedulku sik
snas, pavadoņi sakārto un pielāgo seglus. 

Dienas ir brinum saulainas un siltas. Taigā ir tik labi, ka, liekas, ne
kad vairs negribētos no tās šķirties.

Astoņpadsmitajā maijā mēs atvadāmies no Ļebedeva grupas. Viņa 
karavāna ar četrdesmit pieciem nastu nesējiem briežiem dodas ziemeļu 
virzienā uz Džugdžura kalnu grēdas vēl nenosauktām virsotnēm. Pa
vadījuši draugus tālajā un grūtajā ceļā, mēs ilgi mājam ar rokām, mut
autiem, cepurēm, kamēr beidzot karavāna pazūd aiz upes līča.

Pēc stundas arī mēs atstājam apmetni. Mūsu nesenās mītnes laukumā 
paliek liela pavarda vieta, salauztas, rūpīgi kaudzē sakrautas nartas 
un raksts resnā lapeglē par ekspedīcijas uzturēšanos šajā vietā.

Sākumā mūsu ceļš virzās lejup gar Maju, tālāk tas nogriezīsies pret 
rietumiem uz Zejas upi. Karavānu ved Ulukitkans. Viņa sīkais, sakum
pušais stāvs līgani šūpojas pirmā brieža seglos.

Otrais nastu nesējs briedis piesiets pirmā brieža pavadā, trešais — 
otrā brieža pavadā, ceturtais —  trešā brieža pavadā . . .  un tā vienā rindā 
izkārtojas divpadsmit briežu.

—  Mod . . .  mod! .. — vecais sauc, uzmundrinot nastām apkrautos 
dzīvniekus.
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A iz viņa savu briežu virteni ved Nikolajs. Gājienu noslēdz Vasilijs 
Nikolajevičs, Genadijs un es. Suņi skrien karavānai pa priekšu.
. Maikai šodien aprit piecas dienas, un to vairs nevar ne pazīt —  tik 

spēcīga tā kļuvusi, pieradusi pie klejotāju dzīves. Tās straujā gaiia, 
platie soļi un paraša gulēt, atmetot kājas, visas bērnišķīgās kustības jaw 
rāda ziemeļbrieža dabu. No mums tā arvien vēl baidās. Maikas māte bez 
nastām soļo Ulukitkana briežu rindai pašās beigās.

Lejpus Kunmanje grīvas ainava krasi izmainās. Plašo, mežiem bagāto 
Majas augšteces ieleju no divām pusēm ierobežo kalni. Tālāk upe iz
lauzusi sev ceļu šaurā spraugā starp augstiem zemes ragiem, kas nemi 
tigi slejas gan labajā, gan kreisajā krastā. Seit upe mainījusi savu dabu: 
tā mutuļo un krāc, lūkodama atstumt tai uzgūlušās klintis. Tur, kur Majā 
ieplūst Kunmanje, ieleja izbeidzas šaurā aizā un upe kā neprātīga auma
ļām veļ pavasara ūdeņus lejup uz dienvidiem.

Drīz mums ceļu šķērso klintis. Mēs nogriežamies neliela strauta 
ielejā un pa taigu virzāmies uz rietumiem.

Augstu pār mums dzidrajās debesīs riņķo divi baltastes ērgļi. Mēs 
tos pazīstam pēc divus metrus platā spārnu vēziena un spārnu galu 
spalvām, kas izplestas pirkstu veidā. T ie ir lielākie putni, kādi šinī 
apvidū mīt. Šodien mēs ieraugām tos pirmo reizi. Ulukitkans paskaidro, 
ka šie plēsoņas parasti atlaižoties šuip no dienvidiem aprīļa beigās.

Izpletuši varenos spārnus, baltastes ērgļi, mezdami lokus, paceļas 
arvien augstāk un augstāk. Mēs dzirdam viņu klaigas:

«Kik-kik-kik! . . . »
Liktos, ka putni dodas pirmajā pastaigas lidojumā, lai pēc ilgās 

prombūtnes garajā ziemā no augstumiem aplūkotu dzimtos kalnus un 
upi. Taču pēkšņi tie strauji metas viens otram virsū, stāvus uzšaujas 
gaisā un saķērušies kā akmeņi krīt lejup. Plēsoņas niknā cīņā plosa 
viens otru ar nagiem, cērt ar knābjiem.

Mēs apstājāmies un nekustēdamies gaidījām, ka putni teju teju no
gāzīsies zemē. Taču virs pašām koku galotnēm tie paguva aizlaisties 
katrs uz savu pusi un atkal riņķojot sāka celties gaisā.

Mēs bijām nogājuši gandrīz vai kilometru, bet putni vēl joprojām 
laidās augšup. Kad es atskatījos uz tiem pēdējo reizi, no milzīgā aug
stuma kā bezveidīgs kamols, kautiņā saķērušies, ērgļi krita atkal zemē 
un pazuda aiz klinšu virsotnēm.
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Rosīgais pavasaris jau 
pārskrējis pār gravām un 
kalnu nogāzēm, pamez
dams aiz sevis pamodināto 
strautu jautrās čalas un sâ  
silušās zemes smaržu pilno 
gaisu. Pretī saulei sniedzas 
zāļu maigie asni, taiga v i ļ 
ņo, jaunu sulu un putnu 
dziesmu pilna. Drīz, ja ne 
šodien, tad rit, raisīsies pie
briedušie bērzu pumpuri 
un mežs ietērpsies košā 
zaļumā.

Zilajā debesu plašumā 
mēs ne reizi vien redzējām 
dzērvju kāšus, ašo pīļu un 
kā sniegs balto gulbju ba
rus laižamies uz visattā
lāko tundru. Sīko meža 
putnu bari izklīda pār me
žiem un purviem.

Pavasaris nāk!
Katru dienu mūs pār

steidza kāda jauna, natu
rālista ievērības cienīga 
parādība. Mēs vērojām 
upes tilbīšu apbrīnojamo 
kāzu deju. Noklausījāmies 
ūbeļu maigo dūdošanu, re
dzējām, kā melnā klija rū
pīgi apsprauž ar zariem 
veco ligzdu. Nemaz nevar 
pagūt visu ievērot, dzirdēt, 
iegaumēt un pierakstīt. 
Cilvēkam nav pa spēkam



uztvert un saprast visu sarežģīto pavasara krāsu, skaņu un izjūtu 
gammu.'

Karavāna apstājas uz naktsguļu vēl pirms saules rieta. Rītu sada
līsies arī mūsu grupa. Mēs ar Ulukitkanu esam nolēmuši izlauzties līdz 
Lielās Caidahas iztekām, pāriet Džugdira kalnu grēdu un pa Luči un 
Zejas upēm nekļūt pie Džegormas grīvas, kur apmetusies kāda mūsu 
ģeodēzistu grupa. To vada tehniķis Trofims Koroļevs, kādreizējais bez
pajumtnieks, ekspedīcijas audzēknis un man tuvs cilvēks. Taču, lai 
nevadātu līdzi visu mūsu kravu šai sarežģītajā maršrutā un pataupītu 
briežu spēkus turpmākajām gaitām, mani ceļa biedri — Vasilijs Miščenko 
ar Genadiju un pavadoni Nikolaju dosies uz Džegormas ieteku pa tais
nāku ceļu pāri Stanovoja vē l vārdu neguvušajām atradzēm un tur mūs 
gaidīs. Norunājām satikties divdesmit astotajā maijā.

Vakarā mēs ilgi sēdējām pie ugunskura. Ulukitkans veidoja uz bre
zenta no tieviem bērza krūmāja zariņiem tā apvidus karti, kuru nāksies 
šķērsot mūsu biedriem, dodoties uz Džegormu, un sīki pastāstīja par 
ejām, pārejām un novirzieniem.

—  Kad nokāpt pie Pakčas upītes, —  viņš klāstīja, —  jūs redzēt zvēru 
braslu, pa to neiet, tā jūs piemānīt: saiņus samērcēt vai pat briežus no
slīcināt. Ejiet uz augšu, pie otras klints brist pāri. Tur tad pārnakšņot. 
Tālāk izdegas vien, barības briežiem nav līdz pat Džegormai. . .

Mūs arvien vairāk pārsteidz vecā vīra atmiņa. Liekas gluži neticami, 
ka viņa mazā, plakanā galviņa spēj atcerēties katru stūrīti plašajā ap
vidū, kuru viņš izstaigājis astoņdesmit mūža gados ar visu savu klejo
tāja nediemr nastu. Visu, ko viņa acis ilgajos gados redzējušas — un 
redzējušas tās ļoti daudz, —  atmiņa rūpīgi saglabājusi. Ulukitkanam 
nepiemīt ne veca cilvēka izklaidība, ne aizmāršība.

Ielejā kļuva manāmi dzestrāks. Satumsušajā debesu pamalē dzisa 
sarkanīgs noriets. Taigā iestājās klusums. Tikai piesardzīgs strazds, uz
meties tumšas egles galotnē, bikli skandināja savu liego vakara dziesmu.

Deviņpadsmitajā maijā pulksten desmitos no rīta mēs atvadījāmies. 
Mani biedri devās uz vakariem gar kādu strautu, bet mēs ar Ulukitkanu 
uz dienvidiem. Rosoties un kārtojoties es biju aizmirsis piesiet Kučumu, 
un tas kopā ar Boiku aizskrējis līdzi Vasilijam. Kad attapos, suns jau 
bija tālu. Nekas cits neatlika kā skaisties pašam uz sevi, jo  bez šī uzti
camā un pierastā četrkājainā ceļa biedra pārgājienā būs garla icīg i. . .
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Ulukitkans jāšus ved astoņu briežu karavānu ar nastām. Uz labā 
pleca viņš uzkāris berdānu — savu taigas gaitu pastāvīgo pavadoni. Es 
eju aiz karavānas. Jūtos neparasti viegli un brīvi. Šādos brīžos, kad 
apziņa ir tik skaidra un gaiša, apkārtējā pasaule kā atklājusies dziļi 
iespiežas atmiņā. Brīnumainu sapņu un ilgu pilns vēlētos tā soļot visu 
mūžu! Līksmu jūtu pārņemts, es gāju aiz karavānas, taču, ja būtu varējis 
paredzēt nākamās dienas notikumus, mēs abi ar Ulukitkanu nekavējoties 
pagrieztos atpakaļ un bēgtu no šejienes kā zvēri no degoša meža.

Kad bijām attālinājušies no apmetnes kādus trīs kilometrus, nonācām 
pie strauta upes kreisajā krastā. Vecais vīrs nokāpa no brieža un ap
lūkoja braslu, tad, turēdams rokā pavadu, sāka vest pāri karavānu. 
Pēkšņi viņam paslīdēja kāja un krītot viņš atsitās ar galvu pret akmeni. 
Es pieskrēju klāt. Vecā vīra seja bija saraukusies neciešamās sāpēs. 
Viņš mēģināja kaut ko teikt., tvarstīja gaisu un raudzījās manī neprātīgi 
izvalbītām acīm. A r pūlēm man izdevās izvilkt viņu krastā. Par laimi, 
brūce nebija dziļa. Kādu stundu viņš atpūtās lapegles pavēnī un tad 
uzstāja, ka mums jādodas tālāk.

Tikko pamanāma zvēru taka noveda mūs pa plašu ieleju pie plakanas 
sopkas pakājes. Izkļūt cauri tumšajam meža biezoknim karavānai ne
nācās viegli. Ceļā kā siena slējās pretī ciedru zvilnājs visai neparastā, 
gandrīz vai četru metru augstumā.

Šādi klājieniski ciedru krūmāji visnotaļ sedz Džugdira kalnu grēdas 
nogāzes. Vietumis tie saauguši nepārvaramā mudžeklī. Krūmāju stumbri, 
kas nereti sasniedz gandrīz vai piecpadsmit centimetru resnumu, ir tā 
sapinušies, ka cauri izkļūt var tikai rāpus. Ir arī tādas vietas, kur nevar 
izlauzties ne cilvēks, ne zvērs. Bija jābrīnās, cik prasmīgi Ulukitkans 
atrada ejas šajā biezoknī.

Mēs virzījāmies uz priekšu ļoti gausi. Kāpums vērtās arvien stāvāks. 
Bet tad mežs kļuva retāks. Parādījās klajāki laukumiņi, un pēc divu 
stundu gājiena brikšņa bija pārvarēta. Mēs ienācām kailo virsotņu 
joslā, ķērpjiem un sūnām bagātā apvidū.

Zem kājām kā mīksts paklājs saaugusi bāli dzeltenīga briežu sūna, 
tik mīksta kā sūklis. Lai gan ilgāku laiku nav bijis nokrišņu, pūtuši silti 
v ē ji un augsne jau sen izžuvusi, sūnas un ķērpji bagātīgi piesātināti ar 
mitrumu. Šie pieticīgie augi apveltīti ar spēju uzsūkt valgmi nevis no 
augsnes, bet tieši no gaisa, it īpaši briežu ķērpji: to porainie savā starpā
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savijusies asni uzkrāj tik daudz ūdens, ka to var tikpat kā no sūkļa 
viegli izžņaudzit ar roku. Sausā gadalaikā, kad mitruma avota — 
miglas — nav, sūna tā izkalst, ka sadrūp un sairst zem kājām.

Kalna ieplakā mēs ļāvām briežiem atpūsties. Ne vējš pūta taigā, ne 
skanēja putnu dziesmas, ne čabēja zvēru soļi, retumis tikai, karavānas 
izbaidīts, iepīkstējās burunduks un augstu gaisā iebrēcās vientulīga klija. 
Šodien mēs pirmo reizi ieraudzījām zosu baru, kas klusēdamas laidās 
mums pāri uz Stanovoju.

— Kur ieturēsim azaidu? —  es jautāju ceļa biedram.
Ulukitkans, atspiedies pret pundureglīti, lika pie acīm drāniņu un

man neatbildēja.
— Vai tev acis sāp? —  es bažīgi apvaicājos.
—  Nekas . . .  mazdrusciņ neredz.
— Vai arī agrāk tev tā mēdza būt?
—  Nē. Bet tu neuztraucies, veci ļaudis visādas kaites metas, gan 

■ aries, —  viņš mierinādams laipni atbildēja.
Taču manas bažas nebija bez pamata. Vērodams viņa acis, kas slēpās 

dziļi plakstu spraugā, es tanīs vairs nemanīju to dzirkstīti, kas viņa sejai 
pastāvīgi bija piešķīrusi možumu. Redzokļus aizsedza kāda neskaidra, 
plāna plēve.

—  Vai tu visu labi saredzi? Varbūt tev acis sāp no saules, kā viņreiz 
ziemā pie Kukuras pārejas, vai arī no trieciena pret akmeni? —  es 
prašņāju.

Vecais vīrs nevarīgi atņēma rokas no acīm, paskatījās manī, parau
dzījās visapkārt un nobijies notupās zemē.

— Man domāt, nelāgs vējš acis bojāt, —  viņš rūgti atzinās. —  Gan 
jau. Drusku atpūtīsimies un iesim tālāk. Pusdienu ēdīsim pie strauta.

—  Varbūt labāk paliksim tepat pa nakti, —  es ierosināju, visai no
raizējies.

—  Ko tu runāt! —  viņš turējās pretī. —  Ja vecs cilvēks visas savas 
slimības auklēt, tad ne tikai strādāt, bet pat ēst viņam nebūs laiks. Ko 
vieglāk iegūst, tas mazāk vērts. Sēdies man tuvu un klausies! Varbūt 
Ulukitkans pēdējo reizi redzēt taigu, kalnus, krūmus. Tad atceries, labi 
atceries: tavs ceļš pie cilvēkiem ir tur, — un viņš norāda ar pirkstu
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uz saules gaismas pielieto dienvidrietumu pusi. —  Bet mani pamet 
tepat taigā.

— Kur tev tik drūmas domas radušās? Tu veltīgi raizējies, Ulukitkan. 
Acis kļūs veselas, un viss būs labi. Tev vēl ilgi jādzīvo.

—  Dzīvot vien —  gauži maz, vajag arī strādāt, lai būtu labi dzīvot.
— Tu jau diezgan esi strādājis.
— Es vairāk neko nerunāt. Riekstrozis daudz brēc, bet kas tam 

ticēt? .. . Paraugies, tur jābūt augstam kalnam pie Majas, bet es to nesa
redzēt . . .  —  Vecais, pamājis uz austrumieim, ilgi miedza acis, slaucī
dams tās ar drāniņu.

Dziļas skumjas iegūla labsirdīgajā, platajā sejā ar nespodrajām, tālē 
vērstajām acīm. Apziņas dziļumos man radās nemiers: ja nu pavadonis 
zaudē redzi? Ko tad es darīšu šinī svešajā malā tik tālu no apdzīvotām 
vietām? Kā izvedīšu aklo? Cenšos atvairīt šīs briesmīgās domas. Gribētos 
veco vīru atbalstīt, uzmundrināt, bet nevaru atrast piemērotus vārdus.

—  Man domāt, iesim, jāsteidzas, —  Ulukiikans pārtrauca ilgo klu
sumu.

Viņa balss skanēja bezcerīgi. Viņš nedroši pacēla no zemes pavadas 
galu, uzkāra plecā berdānu un negribīgi, lēnām, kā notiesāts uztrausās 
briedim mugurā.

—  Vai tu redzi, kurp jābrauc? Varbūt man iet pa priekšu? — es 
saudzīgi jautāju.

—  Uz kuru pusi jāiet —  redzu, — viņš atbildēja, iebikstīja ar kājām 
briedim sānos un mūsu mazā karavāna devās tālāk.

Pa krauju nogāzi mēs nekāpām pie strauta. Lejā aiz iežu drupām 
mūs naidīgi sagaidīja zvilnājs un koku laužņas pilna taiga. Iet kļuva 
vēl grūtāk. Taču Ulukitkans, nezaudēdams virzienu, ar ierastu veiklību 
spraucās cauri biezoknim, meta līkumus ap bedrēm, nogruvumiem, un 
pamazām mans nemiers norima. Nodomāju, ka viņa aklums bijis īslai
cīgs un droši vien vainojama spilgtā saules gaisma.

A iz strauta mežs izbeidzās, un mēs iznācām tīrelī, kas platā joslā 
stiepās gar kalnu atzarojumu. Vietu vietām vientuļi auga vārgas un līkas 
lapegles, panīkušas nevienādā cīņā ar ilgo, bargo salu. Cik tālu vien 
skatiens sniedzās, apkārtni sedza melni, paaugsti ciņi kā nevīžīgi no
vietoti puķu podi. No ciņiem nokarājās pērnā kūla, ļaujot vietu jau
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najam zaļumam, kas, kupli sazēlis, stiepās pret sauli. Tās bija zilgalves, 
kam ātrāk par visiem uzdīguši asni.

Tiklīdz brieži iznāca tīrelī un sajuta pirmā zaļuma smaržu, tie sa
traucās. Sai gadalaikā zilgalves tiem garšo labāk par katru citu barību.

— Man domāt, jāpadzer tēja. Rau, tur, pie tās lapegles, būs sausa 
vieta, iesim turp, — Ulukitkans aicināja, jauneklīgi veikli nolēkdams 
no brieža.

Vecais vīrs veda karavānu gar mežmalu, bet, pienācis gandrīz jau 
pie lapegles klāt, pēkšņi apstājās un nemierīgi paraudzījās apkārt. Hs 
nesapratu, kas noticis, un arī apstājos. Bet Ulukitkans, neierastā steigā 
uzlēcis briedim mugurā, sāka skubināt to ar pavadu, bikstīt ar kājām un 
aši aizbrauca lapeglei garām.

—  Ko tad tu, Ulukitkan, tēju dzert negribi? — es jautāju.
— Vai neredzi, ka te vieta nelāgs! —  viņš uzsauca, pazuzdams aiz 

meža stūra.
«Kas vietai vainas?» es domāju un sāku aplūkot lapegli.
Tas bija vecs, resns zarains koks bez jebkādām sevišķām pazīmēm. 

Zeme ap to bija sausa un līdzena, labāku vietu apmetnei te nevarētu 
atrast. Mežmalā es ieraudzīju dažus pussatrūnējušus celmus, koka 
lausku, jādomā, no dobtas laivas un ugunskura paliekas, pa pusei jau 
aizaugušas ar sūnu. Liekas, pirms daudziem gadiem tīrelī bija apme
tušies meža klejotāji. Tā es arī nesapratu, kas bija pavadoni uztraucis.

A izejot vēlreiz rūpīgi aplūkoju lapegli un nospriedu, ka vecais vīrs 
būs pārskatījies vai arī vienkārši šī vieta viņam nezin kādēļ nav bijusi 
pa prātam.

Ulukitkans bija apstājies turpat aiz meža stūra. Kad es piegāju, viņš 
jau izjūdza briežus.

—  Tu veltīgi aizgāji projām, pie lapegles bija sauss klajumiņš, bez 
ciņiem. No kā tu nobijies?

Viņš pameta manī sērīgu skatienu un, lēni izrunādams vārdus, teica:
— Klausies: tam jābaidās, kas slikti redzēt, bet es gauži labi ska

tīties. Tur ir mironis apglabāts. Kā tu neredzēt? Veci ļaudis senāk teikt: 
nav labi pie kapa kurt uguni, klaudzināt cirvi, nomīdīt zemi kājām — 
nav labi mirušajam atgādināt zemes lietas. Vai saproti?

— Bet es, Ulukitkan, visu apskatīju, un tur nav nekādu kapa pa
zīmju. No kurienes tu to rāvi?
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—  Ekur visu apskatīju! Aklais nezina, ko viņš ēd, iekams nav rokāt» 
pataustīt un ar mēli pagaršot. Tu tāpat! —  viņš man pārmeta. —  Labi, 
dzert tēj u, pēc tam iet paskatīties . . .

Es ticēju vecā vīra neparasti lielajām novērošanas spējām un atjau
tīgajam prātam, taču šoreiz šaubījos. Tomēr man ļoti gribējās, lai Ulu- 
kitkanam izrādītos taisnība ari tagad.

Kamēr viņš izjūdza briežus un palaida tos ganībās, es sanesu malku. 
Uzliesmoja ugunskurs, sāka šņākt tējkanna.

Ulukilkanu nepameta grūtsirdība. Viņš kustējās manāmi gausāk, no
slēdzās sevi, kļuva nerunīgs, un piere viņam bija saraukusies pārdomu 
grumbās.

—  Kā tev ar acīm? —  es piesardzīgi apvaicājos.
—  Mazu mazu drusciņ labāk, bet, man domāt, pavisam labi nebūt. 

Esmu vecs. Klints, rau, cik stiprs, bet arī to laiks sagrauž.
—  Vakarā uzliksim kompresi. Varbūt tev acis nogurušas un tām 

«epieciešama ilgāka atpūta nekā viena nakts vien. Mēs varam uzka
vēties Čaidahā divas vai trīs dienas, kamēr tu pavisam izveseļosies.

—  Ko tu runāt, mums jāsteidzas! —  viņš skarbi attrauca, un neiz
teiktu bažu ēna iegula viņa krunkainajā sejā.

Azaidā mēs ēdām lāča gaļu un dzērām tēju. Brieži bija izklīduši 
ciņainajā tīrelī, meklēdami zilgalves. Saules slīpie stari sildīja taigu.

—  Ejam skatīties, kas tur miris, un tad vajag braukt, līdz naktsguļai 
vēl tālu, —  Ulukitkans mudināja.

Pie lapegles vecais apstājās, pamīdījās, paskatījās visapkārt un pie
gāja pie ugunskura paliekām. Viņa acis vērīgi šaudījās apkārt, lūpas 
kaut ko klusi čukstēja. Sasprindzis domās, viņš kasīja pakausi.

—  Ļaudis, kas te bija, gribēt doties kaut kur tālāk, bet slimība viņus 
te ilg i aizkavēt, — viņš mierīgā balsī klāstīja. —  Redzi, cik liels uguns
kura vieta, daudz malka tanī sadedzis.

—  Kādēļ tu domā, ka cilvēkus šeit aizturējusi tieši slimība? Varbūt 
viņi izvēlējās šo vietu ilgākai atpūtai?

—  Nē. Krauklis gan lidot tālu, taču apmetas tur, kur ir barība. Pa
skaties, sūnu nemaz nav, no kā te brieži pārtiks?

—  Vai tad zilgalves ir slikta barība?
— To brieži ēd tikai pavasari, kamēr sulīga, un tad briedim katra 

diena vajadzīga sūna. A rī evenkam šeit nav ko darīt, vieta nelāga:
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zvilnājs, biezoknis, iezis — tādā taigā zvēri nedzīvot. Tikai gauži slimi 
ļaudis te varēja mitināties -  - Saidahas upe tepat blakus, un tur gaļa var 
dabūt, sūnas aug, bet laikam nav pieticis spēks aizbraukt. Vai tagad 
saproti?

Ulukitkans uzmanīgi, kā baidīdamies iztraucēt kāda mieru, piegāja 
pie celmiem. Sirmgalvja kalsnā seja atkal saspringa pārdomās.

— Man domāt, es kļūdīties, te bijuši divi miroņi. Droši vien tēvs ar 
bēras, zēns vai meitene, tagad vairs nevar zināt, daudz gadi pagājis. 
Viņi nomirt vienā laikā, varbūt no vienas slimības, bet apbedīt viņus 
maza auguma sieviete, —  klusi savā nodabā prātoja vecais vīrs.

Es stāvēju un neizpratnē vēroju gan veco vīru, gan celmus: tie bija 
visparastākie celmi, kādi taigā sastopami visur, bez uzrakstiem un 
zīmēm.

— Kā, tu skatījies un neredzēt? Slikti, ja nesaprast, ko acis redzēt, — 
Ulukitkans sacīja, pamanījis manas šaubas. —  Tad klausies, klausies 
labi! . . . Redzi, četri celmi nozāģēti pa pārim kā gultai kājas, tā bija 
nojume mirušajam. Kokus nocirst maza auguma sieviete: skaties, cik 
celmi zem i. ..

—  Kādēļ sieviete? Tos varētu būt cirtis arī pamazs vīrietis . ..
Ulukitkans iesmējās klusiem, neskanīgiem smiekliem.
—  Jāsaprast, kā koks nocirst. Cirvis visapkārt stumbram lēkājis — 

tā ci’ st tikai sievietes. Vīrieši cirst no divām pusēm.
Ieskatījies, es ievēroju, ka tiešām koki cirsti nemākulīgi, neievin

grinātu roku.
Ulukitkans turpināja paskaidrot:
— Vai tad pēc nojumes garuma nesaprast, ka te liels cilvēks gulēt, 

bet pēc platuma tas taisīt divi cilvēkiem. To koka gabalu- redzēt? Tas 
atlikt no siles, kādā agrāk bērnus apglabāt.

Ulukitkans ar kāju izrausa izdobta koka lausku. — Tagad, ko domāt, 
vai vecais pareizi sacījis?

Zem siles lauskas pamanījām dažas appelējušus, laika zoba un mit
ruma sagrauztus kauliņus. T ie bija dažāda lieluma kaudzītē samesti lie
lāku vai mazāku vēzīšu kauliņi.

— Ē-ē-ē. . .  —  gari novilka Ulukitkans, apstiprinoši mādams ar 
galvu, —  nevis meita, bet dēls šeit apglabāt, viņa rotaļlietas arī zem 
nojumes salikt. Tā tas ir . . .
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—  Nekad nebūtu uzminējis.
Vecais vīrs pasmaidīja un čukstus noteica:
—  Tev vēl agrs visu zināt. No māte mums dzīvība, no gadi —  pie

redze. Tagad iesim prom, mirušos tik ilgi nedrīkst traucēt, — viņš no
teica vēl klusāk un sakumpis steigšus aizsojoja uz meža stūri.

Man zem kājām skāņi nobrīkšķēja zars. Ulukitkans bažīgi atskatījās 
un nosodoši pakratīja ar pirkstu . . . Man bija jābrīnās, ka līdzās asajam 
prātam un daudzo gadu pieredzei šai cilvēkā iemājo naiva pirmatnēja 
māņticība . . .

20. NEREDZĪGAIS VED REDZĪGO

ulksten piecos mēs atstājām savu apmetni un 
sākām iet pāri tīrelim. Mans pavadonis un 
brieži raduši staigāt pa dūkstājiem, es turpretī 
virzos uz priekšu ar lielām grūtībām. Grīšļu 
saknes cieši appinušas augstus kūdras ciņus, 
tie neiztur manu svaru un līgojas. Slīd kājas. 
Jāsargās krist, jo  starp ciņiem slēpjas akačī. 
Soļoju kā uz augstām koka kājām, katru soli 
speru ļoti uzmanīgi, un tomēr drīz vien mani 
zābaki piesmeļas ar ūdeni.

A iz tīreļa mani jau gaidīja Ulukitkans. Es izgriezu no kājautiem 
ūdeni, un mēs turpinājām ceju.

Kad nonācām pie kalnu atzarojuma, saule slīdēja uz vakariem. Vējš 
atpūta dzestrumu. Ulukitkans norausās no brieža un, atspiedies ar krū
tīm pret spieķi, ilgi raudzījās plašajā ielejas tālē.

—  Lielā Čaidaha, —  vēl arvien skatīdamies tālē, viņš domīgi sacīja.
Zilā vakara krēslā pret austrumiem uz Majas upi aizstiepās plakanu 

kalnu iejozta plaša ieleja. Satumsusī taiga, šķērsodama kalnu atzaro
jumus, pletās tālē kā izplūkāta sega. Pāri tai gausi slīdēja vēja sadris
kāto mākoņu ēnas. Egju tumšajā biezoknī ielejas dziļumā aizlocījās 
neliela upīte. No lēzenās pakrastes līdz pašam tuvējās atradzes galam



joslu joslām vijās augšup bieza klājienisko ceru brikšņa; vietām rēgojās 
pussagruvušu klinšu šķautnes. Uz kraujākajām nogāzēm melnēja akmens 
nobirumi un vecas izdegas. Šķita, ka ieleja dus bezrūpīgā mierā. Mus 
pēkšņi pārņēma vēlēšanās ātrāk iekurt ugunskuru, atpūsties.

Kāpām lejup. Nakts mūs pārsteidza ceļā. Virs galvām blāvi iemir
dzējās zvaigznes. Mežs likās noslēpumains un biedējošs: krūmi, koki 
un celmi brīžiem šķita dzīvas būtnes, kas kustas mums līdz. Gājām 
taustīdamies.

Pēkšņi pa labi atskanēja aizdomīga čaboņa. Ulukitkans apturēja ka
ravānu. Klusums, pēc tam atkal nobrīkšķēja zari . ..

«Uh-uh-uh . . .»  gluži tuvu rēkdams manījās prom lācis.
—  Man domāt, Ulukitkans vēl ilgi dzīvot: amikans1 manis baidās, — 

vecais nopietni noteica.
—  Vai atkal nav labi? —  es jautāju, pamanījis, ka viņš spiež pie 

acīm mutautu.
— Drusciņ redzu, neuztraucies. Naktsguļa tuvu, aiziesim, un tad 

varbūt būs labāk . . .
—  Tātad ir sliktāk?
Vecais vīrs neatbildēja; viņa klusēšana manas bažas palielināja. 

Man galvā jaucās raižu pilnas domas, un, kā apstiprinādams manu ļauno 
nojautu, Ulukitkans klusēdams ielika man rokās sava brieža pavadas 
galu. Es palūkojos viņa sejā un visu sapratu . ..

Tumsa sabiezēja. Ielejā visas dzīvās būtnes bija vai nu miegā ieslī
gušas, vai bikli paslēpušās, un tikai mēs vēl joprojām klimtām retajā 
lapegļu mežā bālo zvaigžņu mirgojošā gaismā. Es gāju pa priekšu, aiz 
manis soļoja vecais virs, ar vienu roku pieturēdamies pie mana vamža 
jostas. Nopakaļ vilkās nogurušie brieži. Netālu šalca Čaidahas upe, un 
kaut kur aiz mums bailīgi brēca atpalikusi Maika.

Tepat ari krasts. Mēs iznācām nelielā klajumiņā, ko no trim pu
sēm apņēma smuidrs mežs. Zem kādas resnas egles es apturēju 
karavānu.

— Vai ir galīgi tumšs, vai ari es slikti redzēt? Tā ir egle? —  rādī
dams uz koku, jautāja Ulukitkans.

— Egle.

1 Amikans —  lācis.
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—  Tad ir labi. Varbūt, vēl varēšu redzēt. So egli pazīstu. Sausa vieta, 
barība tuvu, pārnakšņot te.

Mēs izjūdzām briežus. Es sanesu malku, un, kamēr gāju pēc ūdens, 
Ulukitkans uzkūra ugunskuru. Steidzīgi bija kaut kas jādara, lai vecais 
vīrs galīgi nezaudētu redzi, taču manu trūcīgo zināšanu šai jomā, pro
tams, nepietika un nebija arī nekādu līdzekļu. Es ieteicu uzlikt pa nakti 
siltu kompresi.

—  Nevajag, —  viņš mierīgi atbildēja. —  Ja rītu no rīta es vairs 
neredzēt sauli, tad gals mans klāt. Ulukitkanain pienākt laiks doties pie 
senčiem. Aklam šeit nav ko darīt. Kas ēdis trekna brieža gaļu, tam jēl- 
mīta ādas siksna vis negaršot. —  Viņš mirkli kavējās pārdomās, u» 
viņa seja pauda slimīgu grūtsirdību. —  Vai tiešām mana taka izbeigtios 
šeit pie Čaidahas? —  Ulukļtkans atkal ierunājās. — Kurp tu bez manis 
viens iet? Nezināma vieta taiga, svešniekam grūti no tās izkulties, bet 
līdz ļaužu mītnēm tālu, vai, cik tālu! . . .

— Kādēļ tu par to domā, Ulukitkan? Izdzer tēju un liecies gulēt, 
atpūties! Lai arī kas ar tevi notiktu, mēs paliksim kopā, —  es lūkoju 
viņu nomierināt, taču balss man skanēja nepārliecinoši.

No viņa krūtīm izlauzās smaga nopūta. Pavadonis nepaļāvās uz mani 
un manu pieredzi. Rūgti viņam bija arī apzināties savu nevarību.

Mēs ieturējām maltīti klusēdami. Bija divpadsmitā stunda. Noslē
pumainajā nakts klusumā varēja dzirdēt, ka brieži krastmalā šķina vilku 
kārkla pērnās lapas. A iz sēkļa, no ceļa atpūzdamās, klusi tēgāja zosis. 
Tikko manāms vējiņš laiski čabinājās egļu biezajās galotnēs. Visapkārt 
pletās neizmērojams neapdzīvots plašums, necaurejami meža bicvx>kņi, 
mūs gaidīja nezināms, neapjausts ceļš.

Palēnām dzisa ugunskurs. Ulukitkans atbīdīja krūzīti un, uzlasījis 
no klēpja maizes druskas, iemeta tās mutē.

—  Kur tu gulēsi? —  es jautāju.
—  Pie uguns. Lai miesa izsilst. Tagad man nav vairs daudz uguns

kuru taigā atlicis, —  viņš atbildēja un, aizrāpojis līdz mūsu kravai, 
taustīdamies meklēja savu guļammaisu.

Sirds man sāpēs sažņaudzās . . .
Es piemetu ugunskuram malku.
Biezoknī tramīgi ieūjinājās ūpis. No debess joma krita kāda spoia 

zvaigzne.
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Ievīstījos guļammaisā, bet miegs no manis bēga. Veltīgi pūlējos rast 
kādu atrisinājumu mūsu likstām. Vēl gribējās ticēt, ka Ulukitkans atgūs 
redzi un mēs varēsim ceļu turpināt.

Arī Ulukitkans gulēja nemierīgi. Viņš bieži grozījās, vaidēja un 
kaut ko murmināja dzimtajā valodā.

Pamazām mani pārņēma snauda, es aizmigu, taču arī miegā kļūmīgie 
notikumi krājās cits pie cita kā kritušie koki taigā. Kad es pamodos, 
debesis dzisa Sietiņš, taču vēl bija tumšs. Bikli un tramīgi snauda meža 
dziļumi. Pie izdeguša, aukstiem pelniem klātā ugunskura sēdēja Ulukit
kans. Apvalkātais, ielāpainais kažociņš, kas puteņos un vētrās bija 
kļuvis tikpat vecs kā tā īpašnieks, cieši apspīlēja viņa salīkušo muguru. 
Mazā izspūrusī galviņa bija padevīgi noslīgusi uz saliektajiem ceļ
galiem. Starp drūmi savilktām uzacīm iegriezušās raižu grumbas. Z il
gani pietūkušās un dzīslainās basās kājas bija valgas no sarmas. Ulukit
kans acīm redzot nemanīja, ka ir nakts, nejuta ari aukstumu. Vecais vīrs 
bija iegrimis smagās pārdomās . . .  Sakņupušais stāvs, izdzisušais uguns
kurs, klusuciešana —  tas viss liecināja par dziļām bēdām.

Es iztrausos no guļammaisa. Vecais vīrs, izdzirdis čaboņu, gurdeni 
pacēla galvu. Viņa seja kļuva vēl drūmāka. Atplestās acis veltīgi mek
lēja mani . .. Tās bija izdzisušas. Tumsa aizsedza pazīstamo egli, uguns
kuru un zvaigžņotās debesis.

— Es redzēt briesmīgu sapni, — it kā mēs abi būtu klejot uz Lielo 
Čaidahu. Kalna galā mūs pārsteigt tumsa. Tu teikt, ka saule ir pavisam 
izdzist. Vai tas tiesa?

— Mēs ar tevi, Ulukitkan, pārnakšņojam pie Čaidahas.
—  Ja tas tā, tad tur sava taisnība: man saule apdzist.
—  Būtu labāk gulējis, Ulukitkan.
—  Redzīgam der miegs, bet aklam jāpārdomā, ko tālāk darīt.

— Ko darīt? Padzīvosim te pie Čaidahas kādas trīs dienas, varbūt 
tavas acis atlabs, un tad iesim tālāk, —  es atbildēju, lūkodams runāt 
pēc iespējas možāk.

—  Nē. Kā neviens nevar atraut no savām pēdām, tā es nevarēt atgūl 
sauli. A iz ko man tāds gals pienākt? Jāiet prom no šīs vietas. Nevienu 
dienu te nedrīkstēt d z īvo t. .. Iedegt ugunskuru, sēdies blakus, tuvu klāt, 
runāsim, postā nedrīkstēt galvu zaudēt.
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Uzliesmoja uguns. Es aizgāju ar tējkannu pēc ūdens. Ielejā valdīja 
pirmsausmas klusums, tikai sēklim pāri krākdama plūda upe un aiz 
piekrastes meža dziedoši šķindēja brieža zvārgulis.

Ulukitkans raudzījās manī, viņa skumīgajās acīs blāvi vizēja sar
kano liesmu atspulgs. Pierē bija ieriesušās vēl dziļākas grumbas. Ne 
vien viņš pats, man pēkšņi mīļš bija ir viņa ielāpainais kažociņš, ir 
ģikts sakropļotie pirksti, ir rēta pakausī un viss, kam viņš pieskārās 
vai ko atcerējās . .. Nezin ko es būtu darījis, lai tikai viņš atgūtu redzi.

Ulukitkans gurdi pacēla galvu un sacīja:
—  Uzklausi vecu vīru, uzklausi labi. Neesmu vairs cilvēks. N o

gruvis klints gabals vairs nepacelties. Bieži, gaužām bieži Ulukitkanam 
nebija brieži un tarbā varēja salikt visa manta. Es nebēdāju, neskaudu 
tos, kam bija briežu pulki, nojumes visādu labumu pilnas, grezni čumi. 
Es dzīvot labāk par visiem, veselība bija mana bagātība. Tā man dot 
gaļa, apģērbs un ciešs miegs. Es nebaidīties putenis, sēklis, aukstums; 
taiga mani neturēt ciet, ceļš man visur bija vaļā. Vesels cilvēks bēdas 
tikpat labi panest kā prieks. Tagad, raugies, Ulukitkans pazaudēt acis, 
un viņam vairs nav ne kājas, ne rokas, ne gribas. Taču es nedrīkstēt 
pamest tevi šeit, Čaidahā, tik tālu no cilvēki. Tāds likums taigā nav. 
Nāve mani pagaidīt. Ulukitkanam ir atmiņa, dzirde un rokas, lai parādīt 
ceļš. Gan jau tikt līdz Džegormas grīvai pie savēji, un tad es mierīgi 
doties pie senči. Tas būs man pēdējais ceļš. Uz Ļučas upi neiesim, tas 
pavisam tālu. Jāiet uz saule riet. Ceļš būs garš un smags: kalni, zvilnājs 
un nelāga upes. Takas tur vēl nav. Vietu tu nepazīt, esi tikpat kā akls, 
bet tik nelāgā taigā pat redzīgais viegli aizmaldīties. Ja saule nav 
izdzist, tā mums rādīt ceļš; putni, koki un vējš gādāt, ka neaizmaldīties. 
Jāiet žigli. Var uznākt slikts laiks —  lietus, migla, kā tad vest kara
vānu? . ..

—  Baidos, Ulukitkan, ka neiznāk sliktāk. Šejienes taigu nepazīstu, 
nezinu, kur brasli, pārejas, nomaldīsimies dziļā mežā, aiziesim bojā. 
Labāk atgriezīsimies vakarējā apmetnē un lūkosim panākt savējos, —  
es viņu pārtraucu.

— Ko, tu pasargi dievs! Tas ceļš vēl sliktāks, tur mēs nekur netikt, 
kā lai akls panāk redzīgo.

— Kā tad mūsējie to ceļu iet?
—  Nikolajs tur divi trīs reizes gājis, labi aizvest, bet mēs iet te.
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Nebaidies, kad vajag, cilvēks arī jūru pārpeldēt, — viņš atbildēja un, 
atpogājis kažociņu, sildija pie uguns izdēdējušās krūtis.

Viņa aizsmakušajā balsī bija dzirdama tāda pārliecība, ka arī manas 
šaubas izgaisa.

Arvien vēl ir nakts, tumša un valdonīga. No upes plūst rēns dzes
trums. Mežā joprojām ilgst pirmsausmas miers.

Dzīve, kas no rīta likās pakļāvīga, saprotama, pēkšņi svešatnīgi sa
cēlās pret mums un kļuva naidīga. Kas zin, kāds liktenis arī mani gaida 
šodien? Nedrīkst zaudēt mieru un, galvenais, jāsaglabā spēki šai ne
vienādajā cīņā ar nepakļāvīgo dabu. Tagad tie man vajadzīgi par 
diviem.

Domas atkal un atkal atgriežas pie Ulukitkana. Vēlēšanos viņam 
atlicis pavisam maz. Jāatsakās no tālām takām, nav vajadzīga ne ceļa 
tarba, ne berdāna. Viņam atlicis tikai zarains spieķis ar nodeldētu galu 
un akla, nepamatota cerība izveseļoties.

— Jau rīts, vai dzirdi — strazdi lidot, —  Ulukilkans saka. —  Šodien 
katrā ziņā būs laba diena. Lejā upe šalc, vajag steigties.

, —  Tūlīt padzersim tēju, es aiziešu pēc briežiem, bet tu tikmēr paguli.
—  Miegs bēgt no manis kā brieži no izdegām. Kamēr tu būsi prom, 

vajadzētu mantas sasaiņot, bet redzi, kā notikt: rokas gan veselas, bet 
darbu atrast neprot; kājas gan ir, bet nezina, kur iet. Cik slikti aklam 
būt, pagalam slikti.

Ulukitkans taustīdamies piesvieda ugunij apdegušās pagales. Viņa 
acis bez mērķa raudzījās tālumā. Ugunskuru viņš vairs neredzēja . ..

Asinssārtajā auslrumu pamalē asi iezīmējās kalnu grēdas robainā 
kontūra. Skaidrajās debesīs cita pēc citas dzisa zvaigznes. Pār meža 
klajumu pāršalca spirgts, dzestrs vējš un, čabinādamies biezoknī, modi
nāja spārnotos dziedoņus. No kalniem dvesa dziļš miers.

Nepieradušam taigā briežus sameklēt grūti. Tiem netīk ganīties 
vienuviet. Pat sūnu pārpilnās ganības «nesapin» kājas šiem dzīvnie
kiem. Tie izklīst gan pa klajumiem, gan ielien biezoknī, un savākt tos 
nav viegli.

Es meklēju briežus vairāk nekā divas stundas un tomēr vienu ne
atradu.

—  Ekur posts! —  vecais vīrs raizējās. —  Briedis staigādams pēdas 
atstāt, kā tu neatrast?
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Ulukitkans piecēlās un sagrīļojās kā bērns, kas sper pirmos soļus. 
Viņam likās, ka zeme slīd zem kājām, viņš nezināja, kur spert soli, ko 
darīt tumšā ar rokām. Viņa zods iedrebējās, un vientuļa asara noritēja 
pār raupjo vaigu.

Es saņēmu viņa roku un pievedu pie briežiem. Dzīvnieki, kā parasti, 
bija piesieti cits pie cita. Vecais vīrs pēc kārtas stīviem, kokainiem 
pirkstiem aptaustīja katram ragus, muguru, ausis un mirkli kaut ko 
pārdomāja.

—  Pats vecakais nav, —  viņš skumji sacīja. —  Šis briedis ilgus 
gadus ar mani pa taigu gāja, bet tagad, man domāt, vairs negrib: aklais 
Ulukitkans vairs nevienam nav vajadzīgs!

Vecais iejūdza briežus pēc savas ierašas tādā kārtībā, kā tie bija 
gājuši vakar.

—  Paturi prātā: aiz stiprākā jāsien vājais, aiz vājā atkal stiprākais 
un tā visi, tad viņi ies labi, —  viņš paskaidroja.

Pēc tam Ulukitkans uzlika briežiem seglus, lika man atcerēties, kādi 
kuram briedim pieder, un palīdzēja saiņus uzsiet. Visu to viņš izda
rīja taustīdamies un tomēr aši. Viņa rokas bija tikpat veiklas kā agrāk, 
tikai acis vairs nesekoja darbam, bet skumjā vienaldzībā raudzījās kaut 
kur prom.

—  Ugunskuru nav aizmirst ar ūdeni apliet: ka neaizdegties mežs.
Pēc stundas karavāna varēja doties tālāk, man nezināmā ceļā. Ulu

kitkans noņēma zvārgulīti savam jājamam briedim no kakla un uzkāra 
to Maikas mātei, kas briežu rindā gāja pēdējā.

—  Tā es dzirdēt, vai visi brieži nākt līdzi, lai kāds nepazust.
No kuprainajām kalnu mugurām uz taigu vēlās smagi miglas vāli, 

bet aiz tiem tvīka ugunīgi nokaitusī saule. Ielejā valdīja klusums.

Ulukitkans pastiepa man savu sastingušo roku. Atmetis galvu, viņš 
ar savām aklajām acīm vērās debesis. Saules stari plūda tieši viņa 
ieplestajās acīs. Pavasara vējiņš liegi vēdīja neredzamiem spārniem, il 
kā gribēdams izkliedēt aklā cilvēka sejā bezcerīgās skumjas.

—  Parādi, kur tagad saule mīt? —  viņš beidzot jautāja, bet tūdaļ 
atguvās: —  Man domāt, laiks sauii aizmirst. Kāda jēga bezzobim kaulu 
kārot!

Es pacēlu viņa roku pret sauli. Viņš tūdaļ sāka raizēties:
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— Esam novēloties, rau, kur aiztecējusi! Man domāt, Caidahas augš
tece ir tur? —• un viņš pamāja ar roku uz pretējo pusi.

—  Jā, tur, —  es apstiprināju.
Ulukitkans uzmetās uz spieķa, sarauca pieri un neredzīgām acīm 

raudzījās zemē. Viņš mēģināja atcerēties apvidu, kas mums jāšķērso, un 
droši vien pārdomāja, kā aklam izvest redzīgo uz īstās takas.

—  Tev jāpārved karavāna pāri Caidahai otrā krastā un jāiet gar upi 
uz augšu. Būs strauti, labi apskatīties, nesteigties, —  kad ieraudzīt 
pie strauta grīvas lapegli ar zivju ērgļa ligzdu, tad pagriezties uz 
kalna pāreju. Vai labi saprati?

—  Kā nu ne, viss skaidrs.
— Tagad aizsiet man acis ar mutautu, nav man vajadzīgas, bet zari 

iecirtīs, tikai sāpēs.
Viņa mierīgajā balsi skanēja cieta, nelokāma griba. Sai mirkli, Uiu- 

kitkanu redzot, bija grūti ticēt, ka viņš ir akls, ieslīdzis mūžīgā tumsā, 
un gluži neiedomājami likās, ka viņš apņemas aizvest karavānu pa taigu 
līdz Džegormai, tik tālu no Lielās Caidahas!

Nekad neaizmirsīšu šos pirmos soļus ar aklo pavadoni. Grūti bija 
ticēt, ka mūsu ceļojums beigsies labi. Par rītdienu netikās domāt. Likte
nis bija mani iesaistījis nevienādā sacensībā ar mežonīgo, nesaudzīgo 
dabu, bija paredzama ilga un smaga cīņa par dzīvību. Es varēju paļau
ties tikai uz saviem spēkiem un pieredzi. Vai to man pietiks, lai at
rastu kalnu pāreju un nokļūtu Džugdira viņā pusē, lai izlauztos cauri 
nepazīstamajai taigai? Vai spēšu izglābt aklo pavadoni? A r visu sirdi 
jutu, cik cieši esmu pieķēries Ulukitkanam, šim krietnajam mežu cil
vēkam, un tādēļ man jo  grūtāk bija redzēt viņa neremdināmās bēdas.

Tagad mūsu karavāna izskatījās stipri dīvaina: es gāju pa priekšu 
un vedu pavadā lielu jājamo briedi, uz kura saknupis sēdēja mazs, 
akls vecītis ar berdānu pār plecu, spieķi rokās un aizsietām acīm. A iz 
mums rindā vilkās nastām apkrauti brieži. Vienmuļā zvārguļu šķin
doņa pavadīja mūsu gājienu.

Pārgājām pāri Caidahai. Pretējā krastā mūs sagaidīja vecas lap
egļu taigas rāmā krēsla. Tiklīdz sākām iet zem milzu koku velves, mani 
sagrāba nemiers un raizes.

Gājām taisni uz priekšu kā zvēri.
Mūs kavē gan zaļojoši, gan nokaltuši koki. Ceļā stājas vētras laužņa,
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satrunējuši celmi, sagāzušies zaraini stumbri, apauguši ar mīkstu, zaju 
sūnu. Cieši satver un nelaiž va|ā zvilnāja krampjainie žņaugi. Šādi 
šķēršļi ekspedīcijas dzīvē ir visai parasti, bez tiem ceļojumu pa taigu 
nevar ne iedomāties, taču pašreiz liekas, ka kritušo koku laužņa, celmi 
un meža biezoknis naidīgi sacēlušies pret mums. Es neievēroju ne 
irbītes, ne vāveres, ne burundukus. Nedzirdu pat putnu dziesmas un 
pavasarīgo kņadu. Dīvaina vienaldzība pārņēmusi pret visu apkārtējo. 
Ir tikai neatlaidīga vēlēšanās virzīties uz priekšu.

Pēc stundas gājiena mežs kļuva retāks. Meža biezoknis pašķīrās. 
Platajās spraugās starp kokiem ielūkojās saule. Pa labi šalca upe. Reti 
gadās tik rēna, silta diena, un iešana tagad veicās vieglāk. Beidzot 
kļuva pavisam gaišs, un es ieraudzīju priekšā ciņainu tīreli. A iz tā pus
loka atkāpušies kalni plakanām virsotnēm ar sasilušiem mežiem kā 
mugurai uzmestu kažoku.

— Vai pareizu virzienu ieturēt? Kālab man saule vaigu silda? Griez 
saulei muguru, — es izdzirdu vecā vīra balsi.

Purvu apeju.
—  Ē-ē-ē . . . tad labi. Bet es domāt, ka tu nomaldīties.. .
A iz purva stiepās egļu meža strēmeles. Karavāna sāka laipot pa 

sūnu apaugušiem ciņiem, zem briežu kājām šļakstēja melnā purva rāva.
—  Izraugies labāks ceļš, raujies pie upes: man domāt, tur sausāk, 

taisnāk iziet. Vai saiņi labi turēties? Ka nenoberzt briežiem muguras, — 
Ulukitkans raizējās.

Pienācām pie krasta. Pāris iztraucētu upes tilbīšu zemu aizlaidās 
par ūdeni.

«Ti-li-ti-ti . . . ti-li-ti-ti . . .» sasaucās putni.
Es apturēju karavānu un sakārtoju saiņus. Ulukitkans gurdi no

trausās no segliem, ar pūlēm izstaipīja notirpušos locekļus un pacilāja 
kājas. Zeme zem kājām viņam tagad likās svešatnīga un nedroša. Viņš 
spēra soļus bailīgi kā bērns, ar vājajām kājām taustīdams zemi. Dīka 
stāvēt nepieradušās rokas meklēja atbalstu. Apkaltusī mute savilku- 
sies sāpju rievās.

Gar upes malu bija tiešām sausāks un vieglāk iet. Krastmalā pava
sara ūdeņi neuzkrājās. Bet šeit mūs apņēma klusais meža biezoknis. 
Savā acu priekšā es redzēju tikai smalksni pamīšus ar zvilnāju un cieši 
savijušos egļu zarus, izrotājušos ar garām sūnu bārkstīm. Pie otrā
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strauta mēs atkal iznācām purvā. Ari aiz tā vēl turpinājās plašā Caida- 
has ieleja, kuru no trim pusēm ieslēdza nolaidenas sopkas ar tumšiem 
nokusuša sniega laukumiņiem uz nogāzēm. Mani pārsteidza šī apvidus 
kontrasti: te mums ar pūlēm jālaužas cauri mežam, kas nomāc ar savu 
drūmumu, te atkal ceļu šķērso pārplūduši ciņaini purvi, kas šinī gada
laikā nemaz neiepriecina acis.

Tiklīdz bijām atkal iznākuši no meža, es ieraudzīju lapegli un tās 
nolauztajā galotnē no resniem zariem vītu ligzdu.

—  Es redzu ligzdu! —  priecīgi iesaucos.
Vai esam iznākuši purva malā? — Ulukitkans jautāja.

—  Jā.
— Nogriezies uz ligzdu.
Zvēru taka, uz kuras pamanīju vecas aļņa pēdas, mūs aizveda gar 

purvu līdz strautam. Nosēdinājis Ulukitkanu pie celma, izjūdzu briežus, 
uzkūru ugunskuru un sāku gatavot maltīti. Visas saimniecības rūpes 
tagad gulstas uz maniem pleciem. Apmetnēs darba ir vienmēr daudz. 
Turklāt vēl pievienojās raizes par aklo pavadoni.

Lēni iedegās ugunskurs. Zilajās pavasara debesīs peldēja sakaitusl 
saule. Augstu gaisos aiz sīku mākoņu viļņotajām gabanām, tikko dzir
dami sasaukdamās, laidās uz ziemeļiem dzērves. Seit ielejā salaidies 
jau daudz jauno putnu. Tikko atlidojuši, tie sāk ar skubu vīt un labot 
ligzdas, it kā saprazdami, ka vasara ir pārāk īsa un jāpasteidzas.

Ulukitkans nometa kažociņu, novilka no kalsnā auguma kreklu un 
gribēja pakārt zarā, bet attapās, ka sēž pie celma. Viņš piecēlās, ap
taustīja to visapkārt un pagriezās pret ugunskuru.

— Ekur aklam posts! —  viņš pukojās. —  Kamēr roka nav atrast un 
auss sadzirdēt, atmiņa pati neko nestāstīt. Man domāt, šo celmu es cirst 
pirms astoņiem gadiem. Toreiz abi ar veceni šeit pie Čaidahas medīt 
vāveres. Mūsu čums bija uzcelts pie strauta grīvas. Ej paskaties, vai 
neredzēt, kur lāča galvaskauss. Es toreiz zvēru nagos tikt. —  Vecais, 
pagriezis man muguru, parādīja dziļās rētas pakausī. —  Sis gribēt mani 
ēst, bet nepagūt: mana vecā to nosist. Aizej paskaties! . ..

Strauta grīvā es atradu zemē mētājamies vēl labi uzglabājušos čuma 
mietus, satrunējušas lupatu skrandas un kaula āķus no nastu segliem. 
Pie lapegles ar ligzdu kāda augsta šķautnaini aptēsta celma galā bija 
uzmaukts liela lāča galvaskauss.
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— Visu atradu, Ulukitkan: ir galvaskausu, ir ugunskura vietu, ir 
čuma mietus, —  es pastāstīju, atgriezies apmetnē.

— Taigā cilvēka pēdas ilgi neizzust, —  viņš sacīja.
— Tas laikam bija liels lācis. Tu teici, sieva nogalināja?
— Mēs kopā pieveikt. Es tam acis gandēt, bet vecā šaut..
—  Kā tad tu acis viņam gandēji?
Vecais atvirzījās no ugunskura, parāva zem sevis ceļgalos saliekto 

kāju pēdas un, domās nogrimis, pa paradumam sāka plūkāt ar sa
repējušajiem pirkstiem plāno bārdiņu. Siltas vēja plūsmas šķirstīja viņa 
nosirmojušos, nesukātos matus.

Es nosmēlu ar karoti gaļas rūsganās putas no verdošās zupas un 
apsēdos līdzās vecajam.

—  Lācis bija klaidonis. Vai zini tādu? — viņš turpināja iesākto 
sarunu.

—  Zinu, bet ne visu.
— Tad klausies! Kurš lācis ziemai taukus nav uzkrāt, ja ir slims vai 

vecs, tas migā neapgulties. Ziemu apkārt valkājas, kamēr nobeigties. 
Tāpēc arī to sauc par klaidoni. Vai saprati? Tāds zvērs gauži nikns, 
pasargi dievs satikt. Cilvēku nemaz nebaidīties, briedi ķert, suņus 
ēst, līst čumā, pavisam durns . . .  Pirmā sala laikā1 mēs te dzīvot, kažok
ādas sagādāt. Reiz es tā agri pārnākt taborā, suņi aizskriet aļņa pēdas 
dzīt. Mana vecā sāka čumā vāveres dīrāt, es tamēr uguni zem lapegles 
sakurt —  tēju iegribēties. Pagaidīju, kamēr tēja uzvārīties, nocēlu kat
liņu, pagriezos, lai iet uz čumu, te redzēt: liels lācis — kur gadīties, kur 
ne, —  stāvēt cejā. Gribēju aiz koka paslēpties, tak neiespēju, šis mani 
panākt. Tad es šim verdošu ūdeni purnā iegāzt. Zvērs ierēkties, pie
spiest mani pie zemes, kauli vien nobrīkšķēt, pēc tam vairs neko ne
atceros . . .  Atmostos, čumu ne redzēt, vieta tāda pasveša, visa miesa 
sāpēt, drēbes asiņainas. Skatos, vaga sniegā ievilkt, tātad lācis mani 
šurp atstiept, gribēt paslēpt. Sieva tad atnākt, saka: «Nošāvu amikānu, 
šis no verdošā ūdens bija akls palikt, kā piedzēries pa mežu meimurot, 
uz kokiem, celmiem klupt. . . Bet vājš gan, gaužām vājš, tādu galu ne
var ēst. Arī suņi neēda . . .»  īsts klaidonis šis bija . . .

Virs tīreļa, lidojumā asi izliektos spārnus izplētis, gaisos nosvilpa 
vanags. Mežmalā tas pēkšņi uzvijās stāvus gaisā, un tam nagos es ierau-

’ Pirmais sals novembrī.
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dziju pelēku kamoliņu —  tikko noķertu putnu. Auksta vēja brāzma 
sašūpoja slīkšņa tēraudzilo virsmu. Debesis krājās krāsainu mākoņu 
plūksnas, un pār ieleju gausi slīdēja to dīvainās ēnas.

—  Zupa gatava, —  Ulukitkans pēc smaržas sprieda, —  paēst, un tad 
iesim. Vai labi zināt, kurp iet?

—  Pastāsti, kā lai eju.
—  Te es reiz kokiem iecirst robus, kad alni pie pārejas nošāvu, 

mana vecenīte pēc tiem zināt gaļu apmetnē pārvest. Tie gan ir reti un 
tagad jau būs ar mizu apauguši. Tu neieraudzīt.

— Iesim, robus nemeklēdami. . .
—  Labi. Nostādīt mani pret dienvidiem un manu roku pagriezt prel 

strauta augšgalu . . . Vai pa labi tu redzēt kailu sopku?
—  Redzu.
—  Meklēt pāreju lejpus tās, labajā pusē. Mums jāiet gar strautu līdz 

pirmajam sazarojumam pa labi, tad augšup līdz sopkai, un tad tur tu 
skaidri ieraudzīt pāreju.

—  Vai tiešām tu visu to atceries? —  es vecajam jautāju.
—  Kā lai neatceries, ja te reiz jau bijis, ■— viņš mierīgi atbildēja.

— Es saku, cilvēkam tikai reizi skatīties, un atceries visu mūžu. Kam 
nav atmiņas, tas šeit maldīties kā naktī.

Tā mūsu laime, ka vecajam tik laba atmiņa, citādi es tiešām nezinu, 
ko būtu iesācis ar aklu cilvēku šajā neapdzīvotajā zemē. Ieturējām mal
tīti. Saule jau bija pāri pusdienai. Es gāju savākt briežus, bet Ulukit
kans apņēmās nomazgāt traukus. Tas bija viņa pirmais mēģinājums 
atrast sev darbu, viņam ļoti vajadzīgs, lai dzīve tumsā būtu ciešamāka.

Karavāna lēni virzījās gar kādu strautu uz dienvidiem. Mēs šķērso
jām tīreli ar retu mežu. Zemie, kuprainie koki šeit auga puduros, v iet
vietām izveidodami palielas meža joslas. Cik nožēlojami liekas šie 
kociņi, kas cīnās par savu dzīvību purva zemē! Galotnes nokaltušas, 
stumbri dobumaini, tie aug, greizi sašķiebušies, ar saknēm sīksti turē
damies mīkstajos sūnu spilvenos.

—  Saulei jāspīd labajā acī! —  ik reizi uzsauc man Ulukitkans, kad 
es nogriežos sāņus, lai apietu šķēršļus.

Vecais saspringti uzmana mani, pārbaudīdams virzienu pēc saules, 
kuras siltumu jūt sejā; vietu, pa kuru mēs ejam, viņš sev iztēlo pēc 
atmiņas.
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Ar pūlēm aizkūlāmies līdz pirmajai kalnu ielejai. Seit es sakārtoju 
nastas uz briežiem, izgriezu ūdeni no kājautiem un nekavēdamies vedu 
karavānu tālāk. Tagad mūsu ceļš virzījās uz rietumiem.

Kalnu kāpums sākās krauji. Tireli nomainīja nogāze, apaugusi ar 
zvilnāju. Zem kājām klājās bieza zaļu sūnu kārta, kurā kājas grima līdz 
ceļgaliem. A rī brieži soļoja smagi. No pavērtajām mutēm bija izkāru
šās valgās mēles. Strauji elpojot, dzīvniekiem piepūtās sāni.

Ulukitkans nokāpa no segliem un, turēdamies pie priekšējā brieža 
pavadas, gāja kājām.

—  Pielūko, no saules nenogriezties, ej tai līdzi, kamēr uzkāpt 
augšā, —  aklais man atgādina.

Beidzot sūneklim esam tikuši pāri. Iegājām jaunā lapegļu mežā, kas 
sedza kalnu joslu netālu no virsotnēm. Šeit auga ne tikai zvilnājs, bet 
ari palieli alkšņu krūmi. Zeme akmeņaina, un iet b ija 'v ie g li. . .

Tiklīdz kalna kāpums beidzās un mēs atradāmies atradzes virsotnē, 
vecais steidzās atgādināt:

— Tagad turēties tā, lai saule tev spīdēt labaja aci. Drīz vien tu 
redzēt kalnu, ko es tev apmetnē rādīt.

Tiešām, kad pēc stundas mēs iznācām no meža, es ieraudzīju k ilo 
metrus divus attālu iežu drupām klātu sopku. Tās labā nogāze dziļi 
iespiedās atradzē, izveidodama platu pārejas seglienu, aiz kuras bija 
redzami tāli kalni. Tagad šaubas, kas arvien vēl mani māca, likās, iz
zuda galīgi, un es mierīgi paļāvos uz aklo pavadoni.

Tuvodamies sopkai pa nokalnēm, mēs negaidot iznācām uz zvēru 
takas un viegli sasniedzām pāreju. Pēc maniem aprēķiniem, mēs bijām 
pie galvenās Džugdira grēdas ūdensšķirtnes līnijas, un es, protams, 
nespēju atturēties, nepalūkojies uz kalnu grēdu, īpaši tādēļ, ka bija 
nepieciešami orientēties apkārtnē, pa kuru mani vadīja Ulukitkans. 
Es atstāju karavānu pie viņa uz seglienas, bet pats sāku kāpt sopkā.

Saule slīga pret vakaru. Gaiss bija rāms, visapkārt klusums. Džug- 
diras grēdas līkumotā līnija pletās uz dienvidiem un ziemeļiem. Nebija 
nekā tāda, kas varētu iepriecēt acis: viss pelēks un vienmuļš. Dīvaini 
būtu šai klusuma valstībā dzirdēt putna kliedzienu vai ieraudzīt zvēru. 
Kalnu grēda, aizlocīdamās tālu uz dienvidiem, kļuva zemāka un, saplūz
dama ar plašo apvārsni, izgaisa zilganajā tālē. No šejienes diezgan 
skaidri bija redzams Kupuri upes baseins, ko mums vajadzēja pāriet.
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Nebeidzamas kalnu virknes juceklīgi piepildīja visu pārskatāmo pla
šumu. Vieta bija mežonīga un drūma. Pa labi slējās kuprainās apsnigu
šās sopkas. Zem tām neskaidri melnēja šauras ieejas dzijās aizās. Pa 
kreisi blīvējās cieši ar zvilnāju apaugušas klinšu drupas.

Es ilgi pētīju nepazīstamās kalnu grēdas, kas pacēlās mūsu ceļā. 
Liekas, mūžam no atmiņas nezudīs ērmīgi sastingušo zemes kroku bar
gās kontūras pie apvāršņa, biedējošā mežu tumsa un aizu dzīles. N e
aizmirsīsies pārdomas par kalnu mežonīgo dižumu. Kā sūrstoša brūce 
mani neatlaidīgi tirdīja jautājums: kurp iet? Pat pieredzējusi acs nespētu • 
lāgā orientēties šai sarežģītajā reljefā. Likās neiespējami, ka akls pava
donis varētu izvadīt karavānu pa šo kalnu labirintu un apiet šķēršļus, 
kas stājās mums ceļā. «Nelaimē nedrīkst galvu zaudēt», es atcerējos 
vecā vīra vārdus un, pārvarējis šaubas, nokāpu 110 sopkas.

—  Vai labi gāji? Ulukitkans jautāja, kad es pienācu pie kara
vānas.

— Redzēju kalnus, taigu, bet, kur pāri tikt, nevarēju saprast... 
Kaut tikai no ceļa nenomaldītos . . .

Aklais pasmaidīja:
— Ekur baidies! Veci ļaudis neaizmaldīties. Ja tikai Kupuri upi pār

brist, tad lālāk gludi ies. Šai laikā tai ūdens daudz, kur mēs braslu at
radīsim? . . .  —  viņš jau bažīgi piemetinaja.

Zvēru taka aizveda mūs pār kalna pāreju un tad negaidīti izzuda. 
Pa akmeņaino, rūsgani sarkanām sūnām noaugušo piegāzi nokāpām pie 
strauta un gar to iznācām aizā. Mums pretim plūda auksta gaisa strāva. 
Izrādījās, ka aizas dibenu klāja caurspīdīgi zilgans pārplūdums. Piecus 
metrus biezā ledāja virspusē slējās vienīgi koku galotnes.

Tiklīdz iznācām uz ledus, brieži ietiepās, krita, pinās pavadās un 
izmētāja saiņus. Vajadzēja izkāpt krastā un lauzties caur biezokni.

Diena gāja uz beigām. Saule paslēpās aiz lapegļu meža melnās svīt
ras. Kājas aiz noguruma liekas smagas. Acis jau sen meklē vietu nakts
guļai, taču Ulukitkans uzstāj, ka mums jātiek garām ledus joslai.

Brieži tikko velkas. Smagi veļas dūmakaina migla. Kā melnas gaba
nas rēgojas piekrastes krūmi. Taigā iestājas klusums. Pēkšņi labajā puse 
iešalcas upe. Mēs nogriežamies turp un iznākam plašā klajumā. Ledājs 
paliek mums aizmugurē.

Izraugāmies vietu apmetnei. IJiukiikaDs palīdz man izjūgt briežus un
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iededzināt ugunskuru. Vakariņojam pie uguns. Pēc nogurdinošā pār
gājiena krūzīte karstas tējas šķiet brīnišķīgs dzēriens. Ulukitkans gausi 
košļā plāceni, aizvēris neredzīgo acu plakstus. Sakumpis un pelēks kā 
pelnu čupiņa viņš tagad izskatās gluži vecs, bet man viņš tik tuvs kā 
dzīves neatņemama daļa.

— Liecies tūlīt gulēt, —  viņš saka. —  Vilkam bads, bet cilvēkam 
miegs dod spēkus. Pielūkot, ka neaizgūlāties. Man dienu atlikt pavisam 
maz, jāiet žigli: kas zin, varu nomirt ceļā uz Džegormu — tad tev posta 
dienas.

Ulukitkana balss skan dobji, tikko dzirdami. Viņš salīgi nodrebinās, 
uzmet uz pleciem kažociņu un atkal iegrimst smagās domās. Vecais 
vīrs neredz zvaigžņotās debesis, kokus, kas noliekušies pār mūsu ap
metni un ugunskuru, viss tīts melnā tumsā. Apkārtni viņš tagad uztver 
tikai ar dzirdi. Tiklīdz iešalcas vējš, mozdamies iečiepstas putns vai 
ieguldzas ūdens, vecais vīrs saspringst un viņa sejā atspoguļojas zināt
kāre, vēlēšanās uzminēt, ko nozīmē šī skaņa. Ikreiz, kad es uzlūkoju 
veco vīru, man kaklā iespiežas rūgts kamols. Daba ir vienādi nesaudzīga 
pret visiem, taču gribas, lai šim cilvēkam, kas mīlējis to vairāk par 
visu, tā piešķirtu vieglāku mūža galu.

Pār nometni sabiezēja tumsa. No gravām cēlās kūstoša ledus drēg
nums, sasilušu sūnu un miklu koku mizu smarža. Ulukitkans aizmiga 
ātrāk par mani. Pēc viņa mierīgās elpas, smaida skarbajā, vēju appūs
tajā sejā un pēc tā, cik brīvi atdusas viņa pagurušais, sīkais augums uz 
izklātās kažokādas, var nojaust, ka miegs izkliedējis vecā cilvēka drū
mās domas.

Aukstā, klusā nakts paiet nemanot.
—  Celies! Vai dzirdi, celies! .. . Dzenis jau klāt, drīz ausīs rīts, —  

Ulukitkans murmināja man pie auss.
Es atvēru acis un aiz pārsteiguma sastingu: uz ugunskura vārījās 

zupa, uz iesma cepās lāča gaļa, uz brezenta segas jau bija sakārtotas 
krūzītes, karotes un sāls. Vecais grieza plāceni. Man iešāvās prātā 
priecīga doma: pavadonis atguvis redz i!. . .  Es pielēcu kājās, dzīros aiz 
prieka iekliegties, taču laikā noturējos. Nekas nebija mainījies. Aklais 
lūkojās sāņus, neskatīdamies, ko dara rokas. Es brīnījos: kā viņš spējis 
atnest ūdeni, sameklēt malku, uzkurt ugunskuru un pagatavot brokastis?

Zemē bija nomests tievs ādas arkāns. Ar to Ulukitkans mēdza ķert
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nepaklausīgos briežus. Pie arkāna tagad bija piesieta virve, kuras viens 
gals bija apmests ap koku ugunskura tuvumā. Man viss kļuva skaidrs. 
Aklais, turēdams arkāna galu rokā, gājis uz avotu pēc ūdens, sameklējis 
malku un, pie virves turēdamies, atgriezies apmetnē. Tādējādi bez sve
šas palīdzības viņš varēja attālināties no ugunskura ap četrdesmit metru. 
Ulukitkans saprata, ka nedrīkst ilgi nīkt bezdarbībā, vienatnē ar savām 
drūmajām domām.

—  Kādēļ tu mani nepamodināji? Man tomēr vieglāk atnest ūdeni 
un pagatavot brokastis.

—  Tev vieglāk gan, tas tiesa, bet vecam ar vajag ko strādāt, lai 
nāve bez darba nepārsteigt.

—  Tu jau atkal neesi gulējis.
—  Kā negulēt? Sapni pat dienu, sauli, taigu redzēt, lielu lāci nošaut, 

tikai sapnis mani piemānīt. . .  —  viņa aizlūzusī balss iedrebējās. —  N e
vajag man miega.

—  Nezaudē cerību. Tiklīdz nonāksim Džegormā, tūlīt izsauksim 
ārstu, viņš tavas acis izārstēs, un mēs vēl varēsim kopā doties uz Sta- 
novo ju . . .

—  Nē, — Ulukitkans mani pārtrauca, — man savu pēdu vairs nere
dzēt, tāpat kā ēna sauli neredzēt. Divas reizes puķe vis neziedēt. M ezg
lainos pirkstus sažņaudzis dūrē, viņš sita sev pa krūtīm: — Mans ārsts 
ir te, viņš teic, ka visam beigas . . .

Pēc maltītes es pārdzinu briežus, taču nostādīt citu aiz cita tādā 
kārtībā, kā tie mēdz iet, man neizdevās. Lai kā es tos pētīju, visiem bija 
vienlīdz garenas galvas, tumši, apaļīgi ragi, visiem vienādas krāsas 
spalva, tikai jājamais briedis bija prāvāka auguma un garām krēpēm 
pakaklē. Aicināju Ulukitkanu palīgā. Viņš aptaustīja dzīvniekus un 
veikli kā redzīgs sāka siet briežus citu pie cita. Pēkšņi viņa seja noskaid
rojās, viņš apkampa izkāmējuša brieža vājo kaklu un aši kaut ko runāja 
savā valodā.

Es vēroju šo ainu un, lai gan nesapratu, kas noticis, līdz asarām prie
cājos līdzi Ulukitkanam.

—  Tu klusēt, —■ viņš teica, pievērsies man. —  Man domāt, nepazini 
vakar pazudušo briedi: mūs panācis, neatstāt vis mani, nabaga ve
čuku! —  Atkal pievērsies briedim, viņš klusi turpināja: — Nav labi

21?



mums pamēsi vienam otru. tu arī esi vecs un es akls, tāpēc iesim kopā 
līdz galam . . .

Pēc pusstundas mūsu karavāna varēja atstāt apmetni. Saule sildīja 
taigu. Upē šalca duļķaini pavasara ūdeņi.

- Kura pagale atlikt, nav sadegt, piesliet pie koka, —  Ulukitkans 
teica, sēzdamies briedim mugurā.

— Kādēļ tas vajadzīgs? —  es jautāju.
— Uz zemes sapūs, bet, ja  pret koku atstutēt, tad uzglabāties ilgi. 

Varbūt citi ļaudis atnākt, tad viņiem malku meklēt nevajadzēs. C il
vēka pienākums palīdzēt otram . ..

Ejam pa plašo Inogli ieleju. Upes straume gan izzūd oļainajā gultnē, 
gan atkal parādās un, veldamās pa stāviem, akmeņainiem sēkļiem lejā. 
sadalās neskaitāmos strautos.

Pulksten četros mēs izdzirdām attālu šalkoņu un drīz ieraudzījām 
Kupuri upi. Pavasaru palu aina mani tā pārsteidza, ka es apturēju kara
vānu upes krastā. Pārplūdusi upe nevaldāmi vēla savus ūdeņus zem 
smagajām klintīm. Mežonīgiem auļiem straume brāzās pāri glumām 
radzēm, augstu mezdama duļķainās bangas. Ūdens milzīgais spēks iz
grauza krastus, līči pārklājās rūsganām putām. Straume nesa gružus, 
sīkus ledus gabalus un izskalotus kokus. Salts, ass zempūtis dzina pu
tām klātus viļņu vālus. Upe ļauni plosījās un krāca. Nebija ko domāt 
to pāriet braslā.

—  Ekur dulna, it kā nezināt, ka mums viņā pusē jātikt, — vecais 
sacīja, neredzīgām acīm vērdamies pāri upei.

—  Ko darīsim? —  es viņam jautāju.
— Vai pa labi redzi sanesas?
—  Redzu.

—  Man domāt, atcerēties gan vecais Ulukitkans Inogli grīvu . . . Do 
damies uz sanesām, tur pārnakšņot.

Mums vajadzēs ilgi gaidīt: ūdens tik drīz nekritīsies, —  e*
sacīju.

— Ekur nezini, naktī uzsalt, ūdens palikt mazāk, no rīta pāriesim 
braslā . . .

Aizā ir mitrs un auksts. Klintīs dimdoši atbalsojas upes niknā krāk
šana. Mēs apstājamies pie sanesām smuidra meža pavēnī. Brieži, tikuši
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savvaļā, kari metas pie vilku kārklu pērnējam lapam, bet mēs sakam 
iekārtot apmetni.

Maika, augu dienu noskrējusies, guj zem egles aizvērtām acīm, at
metusi kājas, un klausās briežu soļu dipoņā, kas lēnām attālinās. Aklais 
sakrauj kaudzē saiņus, izvelk no somām traukus un produktus. Es sa
meklēju malku un saplēšu skaidas iekuram. Piespiedu uzkavēšanos mēs 
izmantojam, lai izceptu lielāku daudzumu plāceņu, izvārītu ceļam atli
kušo lāča gaļu, salāpītu drēbes, pavadas un seglus. Ulukitkans grib iz
mazgāt matus. Jau vairākas dienas neesmu skuvies; jāatlicina laiks ari 
dienasgrāmatai.

Dzestrajā vakara gaisā dumi izplešas pār mums kā telts. Debesis sa
tumst un strauji kļūst vēsāks. Es dodos uz krastmalu. Drūmo kalnu 
krokās gaist pēdējie sārtie atspulgi. Viss apklust. Upe rāmi apskalo 
oļaino krastmalu. Odens, lēni atkāpdamies, atstāj krasta smiltīs izska
loto skuju zeltaino apmali. Augštecē un lejā uz sēkļiem straumes šal
koņa gausi sasaucas. Taču pamazām pār upi sabiezē krēsla, un tikai 
augstu, dziestošās blāzmas maigās gaismas cauraustas, zilgani balsm 
debesis. Lapeglē sīkā, žēlā balstiņā iečiepstas vientuļa irbe. Svilpdams 
aizlaižas gaigalu bariņš. Kaut kur pirmo reizi šai pavasarī bikli iekūkojas 
dzeguze . . .

21. KRĀC UN BANGOJAS KUPURI SĒKLIS

trajā maija pusē naktis šeit, aiz 56. paralēles, 
ir ļoti īsas — lāga vēl neesam aizmiguši, kad 
jau modina rītausma.

Šai neaizmirstamajā dienā, divdesmit ot
rajā maijā, rīts bija drūms un auksts. Aizā 
brāza ass zempūtis. Trauksmaini un dobji 
šalca vecā lapegļu taiga. A iz klinšu radzēm 
.bikli slēpās migla. Upe, pa dienu izšķiedusi 

spēkus, bija nomierinājusies, un tikai apslāpēta šņākoņa pie sēkļiem 
atgādināja tās nevaldāmo dabu. Nakts sals bija sasaldējis sniegu strautu
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augštecēs un upes līmenis nokrities vairāk par metru. Plaši pletās 
akmeņainās strēles, krastmalas krūmi bija tālu atkāpušies no ūdens. 
Dzestrā rīta sirmajā dūmakā ledainā upes straume plūda pār sēkli ar 
stikla šķindoņai līdzīgu skaņu.

Steidzīgi jātiek upes otrā krastā: drīz vien saule pacelsies pār kal
niem, un tad upe atkal sāks bangot. Taču kur lai tiek pāri?

Augšpus no apmetnes upe gāžas lejup pār akmeņainu sēkli, kas 
aizgruvis ar melnām klinšu drupām. Straume tur ļoti spēcīga, brieži 
nespēs pārbrist. Es pagāju kādu gabalu lejpus no mūsu nometnes. Upes 
līkumā straume plūda pār platu sēkli. Maza, tikai metru desmit gara 
saliņa bija sašķēlusi upi divās attekās. V ieta likās pārejai īsti piemērota, 
taču vispirms bija jāliek no šī krasta uz saliņu, bet pēc tam jāpārbrien 
otra atteka.

Lejpus saliņas upi ieskāva stāvi krasti. Varenā straume, izlauzusies 
cauri šaurajai spraugai, dārdēdama vēlās uz klints radžu asajām šķaut
nēm, kas lejā, tā vien liekas, uzglūnēja laupījumam.

Gāju vēl tālāk, taču labāku braslu neatradu un atgriezos apmetnē, 
nolēmis, ka mums jābrien pār upi pretī saliņai. Ulukitkans mani jau 
sagaidīja ar brokastīm. Tikko apsēdušies izdzirdām kraukli, kas, laizda
mies pār mežu, ķērca: «Kra-a .. . kra-a .. .»

—  Ko tu ķērc, nolādētais, ari bez tevis mums lāgā neiet, vācies 
prom! —  aklais piedraudēja. — Vai tu labi apskatīt? — viņš pēkšņi 
man nobažījies jautāja.

—  Ūdens ir nokrities, briežiem līdz vēderam sniedzas, ne augstāk. 
Akmeņi sēklī gan ir glumi. Domāju, ka pāriesim.

—  Noteikti pāriesim. Krauklis velti vien ķērca . . .
Pulksten astoņos mēs pametām apmetni. Košajā debesu zilumā vēlās 

sakaitēta saules ripa. Ap taigu vijās zila dūmaka. Taču diena bija v ē 
jaina un auksta. Pie sēkļa apstājāmies. Es pabāzu zem cepures sērkoci
ņus, pārbaudīju saiņus, aizjūgu siksnas, vēlreiz aplūkoju sēkli.

—  Tu ej pareizi, nesteigties, turēties nedaudz pret straumi, tā būs 
labāk, —  vecais mani pamācīja.

—  Varbūt man tevi pārnest? Seit nav tālu.
—  Ekur pārnest! Kāpēc? Gan briedis pāries. Slikti tas, ka braslu ne

redzu un pavada svešā rokā . . .  Ejam! —  viņš apņēmīgi noteica.
— Bet kā tad ar Maiku? Viņa taču nevar pārbrist.
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—  Labi, ka atcerēties, vecajam vairs nekas galvā neturas. Uzsien 
briedim mugurā virs saiņa.

— Varbūt labāk rokās paņemt?
—  Kā nu gribi, tikai nepamet, neaizbaidīt laimi. Maika mums laimi 

nest.
«Tu manu dieniņ, viņš vēl tic laimei un gaida veiksmi savā dzīvē! 

Cik spēcīgas dzīves alkas šai nevarīgajā, kuslajā ķermenī!» es no
domāju.

Noķert Maiku nenācās viegli. Tā bija jau tikpat veikla kā pieaudzis 
briedis un turklāt mežonīga. Tikusi manās rokās tā turējās pretī, kā vien 
prata: rāvās ārā, spēra ar mazajiem nadziņiem pret zemi un brēca. Taču 
uz maniem pleciem Maika pēkšņi nomierinājās, it kā sapratusi, kādas 
briesmas draud ūdenī.

Sākām brist pāri. Zābaku zoles slīd uz glumajiem sēkļa akmeņiem. 
Eju uzmanīgi, bet veicīgi, jo  aukstais ūdens smejas zābakos un kājas 
neciešami salst. Labi, ka straume nav tik strauja, un mēs laimīgi nonā
kam saliņā.

Es novelku zābakus, izgriežu bikses, kājautus, uzvelku visu atkal 
un vedu karavānu tālāk.

Ulukitkans bailīgi pieplok pie segliem un sasprindzināti klausās upes 
krākšanā.

Maika brēc.
Otrā atteka pret vidu izrādās dziļāka. Brienu līdz jostas vietai, ar 

grūtībām turēdamies pretī straumei. Taču krasts jau tuvu.
Un te notiek kas negaidīts. Pēdējais briedis paklupdams ar ragiem 

sapinās pajūga siksnās, pakrīt, un straume to vienā mirklī parauj līdz ar 
pārējiem briežiem lejup. Dzīvnieki, nojauzdami briesmas, sasprindzina 
visus spēkus un cenšas noturēties pret straumi. Pavadas izstiepjas tik 
taisnas kā stīgas, brieži izbailēs sprauslo. Karavāna kādu mirkli kā ne
izpratnē paliek uz vietas un tad lēni sāk slīdēt uz krituma pusi.

Mani pārņem šausmas. Nosviežu Maiku un neredzu, kurp to aiznes 
ūdens. Veltīgi pūlos noturēt straumes nestos dzīvniekus. Spēja baiju 
sajūta par aklā Ulukitkana likteni ir stiprāka par briesmu apziņu. Stei
dzos pie viņa. Briedis, uz kura viņš jāj, pēkšņi saslienas, metas pretī 
vilnim un nomet veco vīru ūdenī, iebelzdams ar galvu man pa degunu. 
Acu priekšā pašķīst dzirksteles, mutē saplūst karstas asinis.
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Brienu krastā, taču ašā straume nepārvarami velk mani uz kritumu. 
Putām klātajos viļņos kā pa miglu redzu Ulukitkanu nevarīgi pa- 
snaikstam rokas. Pavīd brieža purns atņirgtiem zobiem, ņirb ragi, saiņi, 
kaut kur atskan un izgaist kliedziens.

Ar mokām sasniedzu krastu. Rokas ķeras pie akmeņiem, taču nespēj 
noturēt ķermeņa svaru ar smagajām, piemirkušajām drēbēm. Straume 
aiznes mani vēl tālāk. Tepat ari krituma mala. Jau dzirdu bangu nikno 
dārdoņu un krāces baismīgo šalkoņu. Saņemu pēdējos spēkus, ar kājām 
sataustu pamalu un rāpus izlienu uz krasta oļiem.

Kādu bridi nespēju saprast, kas noticis, kādēļ esmu viens šai aukstajā 
un svešajā krastā . ..

No lejas atskan vientulīgs Maikas brēciens. Pielēcis kājās, noņemu 
karablni, nometu slapjo vamzi un skrienu lejup. Izmisis kliedzu, saucu 
Ulukitkanu.

Klinšu iežņaugta, aizrīdamās ar putām, rēc saniknotā upe. Kuldama 
gar radzēm sirmās putu krēpes, tā mežonīgiem auļiem drāžas pār ak
mens mugurām tālāk. Ulukitkans nekur nav redzams. Skrienu gar upes

līkumu. Saucu vēl, taču priekšā 
parādās akmeņainais sēklis, upes 
krākšana nerimst, un nezinu, vai 
manu balsi var dzirdēt. Beidzot 
ieraugu briežus. Bez saiņiem, 
pavadās sapinušies, tie stāv 
ūdenī. To vidū arī Maika. Bet 
kur tad vecais? Vai tiešām Ku- 
puri viņu aprijusi?



Nezinu, ko iesākt. Kliedzu vēl, bet dzirdu tikai mutuļojam straumi 
un skrienu atpakaļ uz upes šaurāko vietu. Taču ari te nekas nav re
dzams. Tikai viļņi auļo mežonīgā dejā un biedinoši rēc kritums. Nabaga 
vecais vīrs, cik nesaudzīgi un pēkšņi liktenis ar tevi izrēķinājies! . . .

Kas tur tāds pelēks? Liekas, ka
žociņš. Klupdams steidzos turp.

Ulukitkans. Viņš nekustīgi guļ 
uz muguras, atmetis galvu pret ak
meni. Pār izstieptajām, vienu otrai 
pārmestajām kājām plūst duļķains 
ūdens. Kažociņa smagās, piemirku
šās malas kūļājas pa straumi, krekls 
uzrotījies augšā līdz pat kaklam, 
atklādams aiz aukstuma un belzie
niem nozilējušo vēderu. A r vienu 
roku vecais pieķēries pie siekstas, 
otras sastingušajos pirkstos sa
žņaudzis savas berdānas siksnu. 
Sakniebto lūpu kaktiņos bāli dzel
tenas putas. Virs labās uzacs pār
sista piere, un asinis, ritēdamas 
šķērsām pār vaigu, izplūst tumšā 
plankumā uz akmens. Aukstā sau
les gaisma slīd pāri zilganajiem 
vaigu kauliem. Bargie, sastingušie 
vaibsti vēl glabā pēdējā kliedziena 
atspulgu.

— Ulukitkan, vai tu mani dzir
di? Ulukitkan! . . .  —  es saucu kā 
neprātā.

Gribu to piecelt, bet viņa ķer
menis ļengani sabrūk, rokas un kājas nevarīgi nokarājas. Izvelku Ulu- 
kitkanu krastā. Pa akmeņiem grabēdama velkas līdz berdāna. Noguldu 
veco vīru sūnās un sāku mākslīgo elpināšanu, taču nekādas dzīvības 
zīmes nav manāmas. Tveru viņa rokas, līdz sāpēm beržu viņam krūtis, 
kājas, šūpoju un valstu.
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Beidzot no Ulukitkana mutes iztek gļotains ūdens un atskan tāds kā 
vaids. Es piespiežu ausi pie viņa aukstajām krūtīm. Klusi klusi kā pa
zemē pukst sirds. Ķermenis, liekas, jau miris, taču dzīvība vēl kavējas 
uz liktenīgās robežas.

—  Ulukitkan, vai tu mani dzirdi? Esmu pie tevis! . . .
Smagi atdarās plakstiņi. No acu dobumu dziļumiem manī lūkojas 

mēmas sāpes. Aklais atbalstās uz trīcošajām rokām un izbrīnā sastingst, 
it kā būtu pārnācis no viņpasaules. Pēc tam lēni pagriež galvu pret 
mani, saviebjas, grib kaut ko teikt, taču pār lūpām pārveļas tikai dobjš 
gārdziens, apakšžoklis nevarīgi nokarājas. Viņš noslīgst atkal zemē, trīc, 
taču saņēmies paceļas rāpus, un es redzu, ka āda uz viņa vaigu kauliem 
izgludinās un sejai pārlīst bālums. Viņš kāri rij auksto gaisu un cenšas 
pārvarēt sāpes.

— Kur Maika?
— Šeit, pie mums, dzīva.
— Tas labi, man viņas dēļ tik laimīgi izgadīties! — Un Ulukitkans 

atkal noslīgst guļus.
Atceros, ka man zem cepures sērkociņi. Aši salasu sausus zarus, 

iededzu ugunskuru un novelku Ulukitkanam drēbes. Izgriezis tās, ap
sildu virs uguns un uzģērbju viņa vājajam, zili nosalušajam ķermenim. 
Ne skaņu neizdvesis, viņš guļ dziļā nemaņā. Tikko jaušama elpa cilā 
viņa plakanās krūtis.

Taču pamazām viņa seja sasilst, pārklājas ar vāju sārtumu. Sāk 
kustēties roku pirksti.

Mani sagrābj neizmērojams prieks. Tikai tagad iedomājos par brie
žiem. Piemetu ugunskuram malku, apsedzu ar valgo vamzi Ulukitkanu 
un skrienu uz attālo akmeņaino sēkli. Dzīvnieki stāv vēl arvien turpat, 
upē. To ir vairs tikai seši un visi bez saiņiem. Līdzās tiem, sapinušies 
siksnās, guļ divi noslīkuši brieži: Ulukitkana jājamais un vecais briedis, 
kas aizvakar bija mums noklīdis. Es atšķetinu siksnas, noņemu apaušus 
110 kritušajiem briežiem, bet tos, kas palikuši dzīvi, izvedu krastā. Tagad 
vajadzētu nekavējoties meklēt saiņus, —  ūdens līmenis ceļas un straume 
var tos aiznest tālu, — taču es skrienu atpakaļ pie vecā, jo  neesmu 
pārliecināts, ka viņš dzīvos.

Ulukitkans izdilis, gandrīz vai caurspīdīgs, guļ nekustīgi uz muguras. 
Viņš ir ieslīdzis dziļā .nemaņa. Elpa kļuvusi vienmērīgāka un dziļāka.
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Gan ļoti lēni, tomēr satriektajā ķer
meni acīm redzami atgriežas dzīvība.

Es pagriežu veco vīru ar muguru 
pret uguni, sasildu vamzi, apsedzu 
viņu un steidzos meklēt saiņus.

Noskrējis pāris kilometru pa upes 
krastu, atrodu uz sēkļa divus kopā 
s-asietus maisus ar izmirkušiem plā
ceņiem, vārīto gaļu, dažādiem sīkiem 
ceļojuma piederumiem, divus saiņus 
ar personīgām mantām, sešus seglus, 
četras sedulku siksnas un Ulukit
kana cepuri. Telti, guļamos maisus, 
kules ar miltiem, cukuru un pārē
jiem produktiem straume bija aiz-
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nesusi. Vajadzēja paskriet v ē l kādu gabalu gar upi uz leju, taču bažas 
par veco  liek man ar skubu atgriezties.

Ulukitkans, atmetis nevarīgās rokas, gulēja uz muguras. V iņa at
vērtās acis, aukstas un svešas, lūkojas saulē. Zem labās acs izplūdis 
zilgansārts plankums, no brūces pierē vē l joprojām  sūcas asinis. Aklais 
čāpstināja lūpas un kāri rija  gaisu.

—  Kas nāk? —  viņš tikko dzirdami jautāja.
—  Es, Ulukitkan!
—  Tu dzīvs! Nolādētais krauklis ķērkt, kamēr nelaimi atsaukt! . . . 

Man domāt, tomēr šis alojies: nelaikā pat lapa no koka nenokrist, bet, 
kad pienākt īstais bridis —  ir klints sabrukt.

—  Kā tu jūties?
—  Vecam  cilvēkam  vienm ēr vē jš  pretī pūš . . .  Ausis vien un mēle 

maķenīt strādā. Ķermenis tāds kā briežu samīdīts: te sāp, tur sāp, visur 
sāp. E-ē-ē, Ulukitkan, Ulukitkan, kam tu krastā izrāpties —  zemes virsū 
tev  darba vairs nav atlikt, tikai ve ltīg i liec ļaudīm ar sevi noņemties.

Viņa aizsmakusi balss aizlūst bezcerīgās skumjās.
—  Mēs tomēr pārgājām Kupuri? —  pēkšņi aklais satraucas.
—  Jā, tagad mēs atrodamies labajā krastā.

—  Tagad tu pats varēt novest karavānu pie savējiem, bet es palikt, 
te. Kas gan vairs atlikt briedim, ja  tam kājas gaudenas! —  Ulukitkans, 
sataustījis ar rokām netālu pamesto berdānu, p ieve lk  sev klāt un p ie
glauž kā vism īļāko draugu.

Viņa retā bārdiņa ietrīcas, nodreb zods; vecā  vīra  skropstās riešas 
nespodra asara. Abi, ir Ulukitkans, ir šautene, piedzīvojuši sirmu mūžu 
un jūtas tik tuvi kā draugi, kas kopā pavadījuši smagu, nedienu pilnu 
dzīvi. Pat upes straume tos nebija izšķīrusi. Berdānas zaudējums Ulukit- 
kanam būtu otra nelabojama nelaime.

—  Neraizējies, Ulukitkan, mēs iesim kopā. Bez tevis es no šejienes 
neaiziešu.

-— Labi, lai notikt tā, kā tu g r ib i. . .  Ja v ē l dažas dienas dzīvība 
manī turēties, es tevi aizvest līdz Džegormai, kā solījos. Būtu tikai 
spēks! . ..

Viņš ilg i kaut ko prātoja, un ugunskura liesma apspīdēja neredzīgā 
nomākto seju.
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Es piemetu ugunskuram malku, izģērbu veco  un, kamēr viņa drēbes- 
žuva, izstāstīju visu notikušo.

—  Ekur slikti gan! . . .  Kā lai akls cilvēks tikt uz priekšu bez jājamā 
brieža? Vecais orons gan ve ltīg i nāvē aizgāja. Laikam domāt, ka saim
nieks miris un viņam ar jāsteigties līdzi . . .

—  Jāsi ar cilu briedi.
—  N evar vis, cils briedis jauns, mugura mīksta, va r salauzt.. . Dod 

man tēju, vēders sa ls t. . .
—  Tējas nav, un nav ari kur ūdeni uzvārīt: traukus straume a iz 

nesusi.
—  Ekur bēdas! Bez tējas pat tukša tarba —  smaga nasta! Vajadzēs 

iztaisīt trauku. Skaties labi, va i te ir bērzs?
—  Ir.

—  Noplēs tāsi un stiep šurp, kaut kā par abiem čumanu1 iztaisīt.
—  Čumanu arī es pratīšu pagatavot, taču kā lai tur ūdeni uzvāru, to 

gan nezinu. Uz uguns taču sadegs.
—  Iztaisīt trauku, tad es pastāstīt, ko tālāk darīt.

A r  grūtībām noplēšu tāsi, sagriežu vilku  kārkla klūgas. Tām v ieg li 
nolobās koksnes virskārta, un ar šīm mīkstajām sloksnītēm es sašuju 
lielu čumanu apmēram četriem litriem ūdens un divus mazus, no kuriem 
dzersim tēju.

—  Ko tik ilg i tūļājies. Apsildīt tāsij malas, lai tās v ie g li liekties un 
nelūst.

—  Čumani jau gatavi, Ulukitkan. Tagad pastāsti, kā lai tajos uz
vāru ūdeni.

—  Apskatīt labi, va i tik nav cauri. Tagad iemest ugunī akmeņus, bet 
čumanā ie liet ūdeni. Kad akmens būs sakaitis, ie liec to čumanā, ūdens 
tūlīt sākt vārīties. Tāda tēja gauži laba, spēku dod.

—  Tējas jau nu gan mums nav ko uzliet. Va i ūdeni vien  dzersi?

— Man domāt, būs jādzer. Sirds sasilt, tad arī m ēle jautrāka, vairs 
nesūroties. Pēc tam pagudrosim, kā lai ejam tālāk.

—  Tu vē l lāgā kājās neturies, kā tu domā iet? T e v  jāalkopjas. Pa
dzīvosim te dažas dienas.

1 Cumans —  tāšu  trauks.
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A rī ar gaudenām kājām briedis barību meklēt. Gan jau a iz 
iesim. —  Viņš taustīdamies sabikstīja neizdegušās pagales.

Es padzirdīju viņu ar karstu ūdeni, sanesu malku ugunskuram, 
palaidu briežus ganīties un sāku kārtot citus neatliekamus darbus. Bija 
jāizžāvē drēbes, segli un saiņi. Labi, ka vakar neslinkojām un izcepām 
plāceņus, un novārījām  ceļam gaļu.. Tagad mums ir pārtika divām d ie
nām, bet tālāk —  tad redzēsim. Būs jālūko kaut ko nomedīt. Manā šau
tenē atlikušas piecas patronas, pārējās iekrita ūdenī, arī vecajam  viņa 
berdānai saglabājušās kādas desmit. Kaut ari tām visām ir kļūmes, tomēr 
iespējams, ka daļa sprāgs. Noslīkušo briežu ādu nolēmu izlietot gu ļ
vietām, jo  mums tagad nav ne uz kā gulēt, ne ar ko segties. Jāpagatavo 
arī divas sedulku siksnas. īsi sakot, daudz kas paveicams, iekams va
rēsim turpināt ceļu.

Tālā vakarblāzma pavīdēja un, izplūdusi debess pamalē, nodzisa. Mēs 
pārvācāmies eglājā, pavēnī.

Ulukitkanam sacēlās temperatūra, un viņš valdīdamies brīžiem  smagi 
vaid, aiz sāpēm lokās, cik vien spēka, atvaira uzmācīgo nāvi un reizēm 
uz īsu brīdi ieslīgst nemaņā.

Man smagi redzēt viņa ciešanas un apzināties, ka esmu bezspēcīgs 
lidzēt.

Tāls zemes nostūris, nodevīgā brikšņa, bangainās, pārplūdušās upes 
svešā, neizpētītā un neapdzīvotā apvidū . . . Vajadzēja  ar nelaimei gad ī
ties tieši tad, kad mēs abi ar Ulukitkanu esam tik tālu no savējiem ! 
Kādi pārbaudījumi mūs vē l sagaida? Vai izturēsim? Tikai tagad es īsti 
skaidri aptveru mūsu stāvokļa nopietnību, un pagājušo dienu posts 
nobāl nezināmās rītdienas priekšā. Šķiet, manā un Ulukitkana dzīvē p ie
nākuši visgrūtākie brīži.

—  Gribas t ē ju . . .  —  kā pa murgiem čukst vecais vīrs.
—  N av  tējas ko uzvārīt, Ulukitkan, visu aizskaloja ūdens.
—  Ā-a, kā tad, kā tad, biju  p iem irs t. . .
Pēc brīža viņš atkal prasa tēju. Lūdzas kā mazs bērns, un viņam lie 

kas, ka tikai tēja var atdot spēku.
Es saplūcu brūkleņu lapas un iemetu tās verdošajā ūdenī.
—  Kad tējas nav, brūkleņu mētru novārījums labs, —  slimais runā 

un skaļi čāpstina lūpas. —  Pagriezt mani uz otriem sāniem, lai arī krūtis 
sasilst.
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N o  briežu ādām saklāju slimajam guļvietu, un arī pats nolemju agrāk 
apgulties. M iegs ir pārbaudīts līdzeklis bēdu remdināšanai, miegā ap 
rimst sirdssāpes un miesa uzkrāj jaunu spēku. Apguļos uz egļu zariem-, 
apsedzos ar vamzi, jo  cita nekā nav.

Šai aukstajā, drūmajā naktī kupli saaugušo egļu aizvējš bija mūsu 
trūcīgā mītne, ugunskurs un skuju guļvieta vienīgā, ērtība, karsts 
ūdens ar maizes druskām —  mūsu pārtika. Mēs vairs netērzējām, bet 
domājām katrs savu smago domu par to, kas mūs sagaida rītdien. «N e  
žēlojams kļūs tas, kas cīņā zaudēs cerību, jo  tam būs zudis dzīves spēks. 
Pat draugu vidū tāds jutīsies lieks un svešs,» —  es pēkšņi atcerējos 
dzīves gudrību, un manī spēji uzvirm oja nicinājums pret briesmām. 
Nobrieda apņēmība cīnīties ar savu likteni, nežēlīgo dabu, laiku, — 
darīt visu iespējamo, lai tikai izkļūtu no šī nolādētā gūsta un izvestu 
Ulukitkanu.

—  Skatīties, kāds laiks, va i būs labs rītā? Ka tikai brieži tālu neaiz
klīst, —  Ulukitkans mudināja aizsmakušā balsī.

Es aizgāju uz krastmalu. Pēc apnicīgajām krēslas stundām lēni tuvo 
jās nakts. Austrumos blāvi zeltainajās debesīs draudīgi saplūda mā
koņu blīvas. N o  tuvējiem  zemes ragiem, kas nolaidenām strēlēm ieslīga 
upē, vēlās migla. Kupuri, mazliet aprimusi, kā nokausēts zvērs rosījās 
pie manām kājām.

—  Iespējams, ka būs lietus, mākoņi virzās no austrumiem, —  es 
atgriezies teicu.

—  Tu saki —  lietus? . . .  —  Ulukitkans brīnījās. —  Iekliedzies diktāk, 
es paklausīties —  varbūt zināt pateikt, —  viņš aicināja.

—  Au-au! —  es iekliedzos.
« A i i . . .  au . . . a u .. .» visās malās atsaucās atbalss. s
—  Dzirdi, kur tālu skanēt —  būs labs laiks, —  vecais nomierinājās.
V e lt īg i mēģinu aizmigt. Man galvā neatšķetināms domu jūklis.

Kā māte pa miegam dzird savu bērnu sakustamies, tāpat es bez vārdiem 
esmu sācis nojaust un saprast katru Ulukitkana vēlēšanos. Pašreiz viņš 
grib kaut ko izdarīt, man neredzot, ieklausās, va i es guļu, nopūšas un 
nezina, kur likt savas rokas. Es tīšuprāt sāku paklusi krākt. Vecais, 
sasprindzinājis uzmanību un izstiepis kaklu, kā putns izve lk  no kažok
ādas apakšas berdānu. Kamēr Ulukitkans m īlīgi kā bērns aptausta šau
teni, viņa neredzīgās acis turpina raudzīties kaut kur tumsā pāri uguns
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kuram, tad viņš nogulda to uz «muguras», izvelk nazi un tikai tagad 
noliec gurdo galvu. Ulukitkans pūlas kaut ko iegriezt šautenes spalā 
zem skavas, taču rokas dreb, spēki zūd, un aiz vājuma viņš atkrīt 
guļus . . .  Es pieceļos, apsedzu viņu ar kažokādu, pievācu nazi un, pa
cēlis berdānu, ieraugu uz tās blakus skavai divus krusljjs: viens 
iegriezts senāk, otrs tagad. Neapšaubāmi, ka šīs zīmes stāsta par tra
ģiskiem notikumiem Ulukitkana mūžā, par kādiem īsti, es nevaru uz
minēt.

22. CILVĒKS LAMATAS

o rīta Ulukitkans jūtas labāk, tomēr vēl 
joprojām ir nespēcīgs. Krunkains, izdē
dējis, viscaur zilumos, ar izdzisušu acu 
gaismu, viņš sakņupis dzer brūkleņu tēju 
un gausi ēd plāceni, nokozdams pa mazai 
kripatai. Es lūkojos viņā, gaidu, ka viņš 
tūlīt pacels gurdeno galvu un sāks man 
pārmest par vakardienu, neuzmanību, sū
dzēsies par badu, par sāpēm mugurā unkājās. Taču vecais vīrs klusē, un tādēļ man kļūst vēl smagāk. Tātad viņš ir norūpējies par ko citu.— Diena laba, putni agri mosties, jāiet, — viņš saka. — Ja uznākt lietus, nekur netikt.— Kā lai tevi vedu, slimu cilvēku?— Šeit nav mūsu vieta; svešs apmetne ilgi vis nesildīt. Kamēr- Ulukitkans nav zaudēt atmiņu un mēle vēl viņam klausīt, ka var tev pastāstīt, kurp karavānu vest, ir jāiet, vai saprast? Krauklim misēties: nāve manis nepaņemt, vēl pagaidīt. Kājām iet vai seglos sēdēt es nespēt, visur sāp. Nocērt divas maigstes, es tev iemācīt, kā pagatavot nestuves, un divi brieži mani nest. Ja nekas negadīties, ceturtajā dienā tiksim pie savējiem. Varbūt pietiks spēka aizvest tevi līdz Džegormai . . . Citreiz darīt, kā tev tīk, bet šoreiz klausīt vecam cilvēkam, ir jāiet. . .Labi, iesim . . . Saki, Ulukitkan, ko nozīmē šautenes spalā iegrieztie krusti?
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—  Krusti?. . .  —  Ulukitkans saspringa, bet, brīdi klusējis, atbil
dēja. —  Tagad to ir d iv i —  tik, cik reižu esmu nāvi redzēt.

—  Pastāsti man, m īļo Ulukitkan, kā tas notika . . .
—  Skati! . . .  —  viņš pastiepa pret mani kaulainās rokas, plaukstas 

pavēris uz augšu.
Ģikts sakropļotos pirkstus viņš vairs nespēja atliekt taisni. Tas ne

bija nekas jauns: šīs vecās rokas biju daudzkārt ar skumjām vērojis. 
Bet vecais atkārtoja:

—  Skati! . ..
Un pēkšņi es ieraudzīju viņa plaukstās simetriski vienā rindā 

iecirstu brūču sen sadzijušas gaišas rētiņas.
—  Skati ari te! —  un vecais pagrieza delnas lejup.
A r ī delnas ārpusē bija  redzamas līdzīgas rētiņas. Radās iespaids, 

ka plaukstas reiz bijušas caurdurtas. «K ā  gan rētas radušās? Kādēļ tik 
simetriski?» es domāju. Tad pēkšņi es visu sapratu.

--- Lamatas?!
Ulukitkans apstiprinādams pamāja.
—  Pirmo reizi es mirt sen, kad v ē l jauns biju. Kopš tā laika ziema 

daudzkārt nākt un iet, jaunie koki palikt veci. A r ī mana taka tālu iet 
no tās nolādētās vietas. Nebūtu man toreiz laime, tev  tagad nevajadzēt 
ar mani mocīties . . .

M ēs abi apklusām. Bija neganti auksts. Es piemetu ugunij malku 
un apsēdos tuvāk aklajam.

Man ļoti gribējās turpināt iesākto sarunu par lamatām, ieskatīties 
v ē l kādā mūžveca sirm galvja dzives lappusē, bet viņš jutās vē l ļoti 
nespēcīgs. Kā varēja  manīt, mani jautājumi biia uzvandījuši senas at
miņas, viņš sēdēja, domās iegrim is un, likās, aizmirsis ārpasauli. Es 
lūkojos viņā un domāju:

«Sis cildenais vīrs veicis ne mazumu neatkārtojamu varoņdarbu. 
V iņš nekad nav dzinies pēc pašlabuma, skaudības, un alkatības jūtas 
viņam ir svešas . . .  Ja Ulukitkans spētu atgūt jaunības gadus un sāktu 
savas gaitas no jauna, es, daudz nedomādams, ietu kopā ar viņu ..  . Man 
bezgala gribējās zināt, no kurienes viņš guvis tik daudz gudrību un 
kādēļ tik karsti m īl dabu! N o  kādiem avotiem  viņš smeļ spēku cīņā 
par dzīvību?»

Pienāca brieži. T ie  apgūlās zem tuvējās egles un snauda. Pār mūsu
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vientuļo apmetni spoži spīdēja saule. V ieg la  vē ja  elpa izdzenaja iele ja  
miglu.

Es pagriezu nosalušo muguru pret ugunskuru . . .
—  Tu domāt, ka es lamatās ieskriet? —  pēkšņi atskanēja Ulukitkana 

aizsmakusi balss.
— Gan vēlāk izstāstīsi, bet tagad guli, —  es pievērsos viņam.
—  N o  akla cilvēka miegs bēgt. Varbūt rit arī mēle nekustēt. . . T ā 

dēļ labāk paklausi, ko es tev  stāstīt. . .
Ulukitkans p ievirzījās tuvāk ugunskuram, un es uzmetu viņa p le 

ciem noslīdējušo vamzi. V iņš ilg i ar savām aklajām acīm vērās ap
kārtnē, un viņa seja arvien vairāk sadrūma.

—  Mēs tolaik k le jot viņpus kalniem pa Sarakendas upi, —  viņš 
sāka stāstīt. —  M edīt vāveres. Bija gauži liels sals, pat brieži netikt pie 
barības. Tādā aukstumā tie sanākt vienuviet, saspiesties barā cieši cits 
citam blakus, čupiņā, tikai tā dzīvnieki varēt glābties, lai nenosalt. 
Putns, kas nepagūt ierušināties sniegā, nosalt lidojot. Koki sašķelties 
vidū pušu. Ļaudis neizej no čumiem, nebija ko elpot, acis lipt ciet, ausis 
aizkrist. Gaiss tik biezs kā dūmi. Tikai izsalkušie v ilk i tāda aukstuma 
neizbīties . . . N o kurienes plēsoņas ieklīst Sarakendā, nezinu. Bet viņ i 
atnest liels posts . . .

Vecais vīrs smagi nopūtās.
—  Tu neuztraucies, tas taču bija tik sen, —  es teicu, ieliedams v i 

ņam tēju.
—  Sen jau nu gan, bet sirds sāpēt.
Ulukitkans vē lre iz  nopūtās, iekārtojās ērtāk, iestrēba no krūzītes 

malku tējas un, pastiepis rokas tuvāk ugunij, ilg i tās sildīja. Tad viņš 
turpināja stāstu, runādams vē l klusāk un skumjāk.

V iņš stāstīja, ka tik neganta sala laikā viņa sieva atnesusi čumā 
pirmo dēlu. Evenku ģimenei, kas vientuļi mitinājās Aldānas kalnienes 
neapdzīvotajā taigā, tie bijuši vis lielāk ie prieki. Vajadzējis nosvinēt 
nākošā taigas klejotāja  ierašanos pasaulē —  tāds bijis paradums. 5im 
gadījumam evenki bija nobarojuši briedi. T ik līdz kļuvis nedaudz s il
tāks un cauri saltajai m iglai palūkojusies saule, Ulukitkans devies pie 
brieža.

Briežu viņiem  bijis pavisam trīspadsmit, un tie visi barā aizgājuši 
tālu viņpus upes. Iedams pa pēdām, evenks ieraudzījis sniegā vilka
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ķepu nospiedumus un juties pārsteigts. V ilk i nekad vē l nebij tik tālu 
atklīduši pa Sarakendu.

Ļaunu paredzot, Ulukitkana galvā rosījušās bažīgas domas. Steigšus 
vajadzējis aizk lejot no Sarakendas kaut kur tālāk, lai v ilk i pazaudētu 
briežu pēdas —  tikai tā varētu izglābt ganāmpulku.

Ulukitkans steidzies, viņš skrējis, cik ātri v ien  spējis . . .  Tomēr bijis 
jau par vēlu: visi brieži gulējuši vilku  nokosti mežmalā, kur ganām
pulks, bariņā saspiedies, bija patvēries no sala. Nolādētie plēsoņas n e
bija atstājuši dzīvu nevienu briedi!

Kā lai tagad dzīvo? . . . C ilvēk i būtu nelaimē palīdzējuši, taču kur lai 
viņus meklē: nebijis neviena, visur tikai taiga un purvi. Kā lai ģimene 
iztiek bez briežiem?

Saule vairs neiepriecinājusi Ulukitkanu, un taiga viņam šķitusi 
sveša. Trekna brieža vietā jaunpiedzimušā svētku mielastam viņš atne
sis čumā bēdu ziņu . . .
j; Tai pašā dienā Ulukitkans ar suni devies pie nogalinātajiem brie
žiem. Pār plecu viņš nesis smagas lamatas: vilk iem  jāatriebjas. Ja ne 
šinī, tad nākošajā naktī tie noteikti sanāks dzīrot. Ulukitkans tomēr 
zinājis ari, ka v ilk i kritušam dzīvniekam tuvojas ļoti piesardzīgi. T ik 
līdz tiem rodas aizdomas, tie nenāks laupījumam ne tuvu, kaut arī būtu 
ilgi badu cietuši. Lamatas vajadzējis labi noslēpt, un to pratuši visi 
evenki.

Netālu no vietas, kur gu lēja saplosītie brieži, Ulukitkans nozāģējis 
lapegli un pie katrām lamatām piesējis ar siksnu pa nelielam bluķim, 
lai noķertais vilks necik tālu nespētu aiziet. Pēc tam viņš aizvilcis 
lamatas pie briežu līķiem un tās labi paslēpis zem sniega. Tagad ne
drīkstējis tām pat pieskarties, lai tērauda žokļi neaizdarītos un baismīgie 
zobi nesacirstos nāves tvērienā.

Ulukitkans jau iztēlojies, kā noķertais plēsoņa trakā niknumā plo 
sīsies klajumiņā, grauzis dzelzi ar zobiem un gaudos, aicinādams palīgā 
aizmigušos brāļus, kā viņš, Ulukitkans, no rīta atradīs lamatās vilku un 
tad gan atmaksās tam par visu savu postu.

Izkārtojis lamatas, Ulukitkans uzmetis plecā berdānas siksnu, aiz
bāzis aiz jostas cirv i un gribējis jau doties atpakaļ uz čumu, taču pēkšņi 

' nezin kāpēc viņam licies, ka pēdējai lamatai pārāk cieši pievilkts āķis. 
Ulukitkans nolēmis to izlabot, tas bijis mirkļa darbs. Taču rīkodamies
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viņš nejauši pieskāries slazda sprūdam. Acum irklī izšāvusies atspere 
un lamatas aizcirtušās . . .

Tērauda zobi iekodušies abu roku delnās un nelaiduši tās vaļā, par 
spīti visām Ulukitkana pūlēm. V iņš sācis kliegt, saucis palīgā, bet kas 
gan lai viņu dzirdētu neapdzīvotā taigā, —  tik tālu no čuma?

Ulukitkans mēģinājis atvērt lamatas ar zobiem, taču tie sākuši drupt, 
bet līdzēt neko nelīdzējuši. Tad arī viņš nodomājis: «Beigas tev ir, 
Ulukitkan: vilka vietā  pats lamatās galu dabūsi.» Taču, iedomājies 
čumu, sievu un mazo dēlēnu, apņēmies cīnīties.

Viņš lūkojis aizdzīt suni uz apmetni, lai tuvinieki saprastu, ka no
tikusi nelaime, bet suns priecājies, ka pret to laipni izturas, acīm redzot 
domājis, ka ar to spēlējas, un projām negājis. Tad Ulukitkans nolēmis 
nokļūt līdz čumam pats saviem  spēkiem.

Lai gan cerība sasniegt čumu bijusi gluži neprātīga, Ulukitkans to
mēr gājis, izstieptām rokām vilkdams smagās lamatas un vē l smagāku 
bluķi. Neciešamas sāpes rokās likušas viņam arvien biežāk apstāties.

Kad Ulukitkans vairs galīg i nespējis iet, viņš rāpojis. Katrs celms, 
kritis koks va i sieksta tagad viņam licies nepārvarams kains, bet reti 
saaudzis krūmājs —  neizbrienams biezoknis. Krizdams viņš kliedzis, 
saucis palīgā, taču atbildējis tikai nepielūdzams klusums. V ien īg i nāve 
būtu atvieglojusi viņa ciešanas, taču viņš negribējis padoties.

Vecs krauklis kaut kur gaisos viņu pamanījis un aiz priekiem  par 
gaidāmo mielastu sacēlis brēku pār visu taigu, aicinādams dzīrēs savus 
brāļus, māsas un tālākus radus.

«Ekur nolādēts putns, agri tavi prieki, vē l es varēt ie t !»  saskaities 
Ulukitkans un atkal rāpojis uz priekšu.

Un pēkšņi viņš izkritis ar visām lamatām cauri ledum. Baļķis a iz
ķēries iegruvuma malā, un Ulukitkans, ar kājām tikko skardams strauta 
gultnes dibenu, palicis karājamies siksnā, kuras gals bijis apmests baļ
ķim. Labi vēl, ka Ulukitkans ielūzis sausā upes gultnē, kur ūdens bijis 
izsalis. .Taču viņa ciešanas bijušas neizturamas. Tuvo jies moku pilnais 
gals: mirt stāvus.

A p  to laiku Ulukitkana sieva, noraizējusies, ka vīrs tik ilg i neatgrie
žas, iznākusi no čuma un sākusi klausīties. T e  viņa izdzirdusi dīvainu 
skaņu. . .  Tā atkārtojusies, un viņa sapratusi, ka tur gaudo suns.

—  A k  ļaunie gari! —  evenka sieva vērsusies pret vienaldzīgajām
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debesīm. — Vai jums nav gana to bēdu, ko šodien mums uzsūtījāt? Kas 
noticis ar manu vīru, kādēļ gaudo suns? . . .

Viņa apmetusi ap pleciem kažociņu, piestiprinājusi slēpes un aiz
steigusies pa upi augšup pretī suņa 
gaudām.

Vēlāk viņa vairs neatcerējusies, 
kā nokļuvusi gultnes dibenā, kā a t
vērusi lamatu tērauda žokļus un iz
vilkusi no bedres pusdzīvo vīru.

Ulukitkans atguvis samaņu tikai 
čumā. Viņu pamodinājušas jaunpie- 
dzimušā raudas.

— Lūk, toreiz es iegriezt berdānā 
pirmo krustu, — Ulukitkans beidza 
stāstīt.

. . . Saule jau slīdēja uz vakaru, 
kad mūsu mazā karavāna varēja a t
stāt eglienu. Pavasaris bija pašā plau
kumā, un taigā valdīja rosme.
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—  T ev  uzsākt ceļš augšup gar upi. Esmu piemirst un tagad vairs 
neredzēt, pa kādu strautu mums nogriezt uz rietumiem. Tu tikai nesteig
ties un pa ceļam labi apskatīt visas pazīmlgās vietas, pastāstīt man, un 
lad es zināt, kur mums iet. Iegaumēt manus vārdus, labi iegaumēt: svešā 
taigā pat stipram maz prieks, bet vājam  labāk tur kāju nespert. Taiga 
sajaukt pēdas, ievilināt biezoknī, noplēst tavas drēbes un apavus, ne
ļaut ne uguni iedegt, atņemt barību, ņirgāties par tevi, dzenāt tevi gan 
šurp, gan turp, atņemt spēkus, kamēr tev  pienākt gals . . .

23. K Ā  MĒS ĻA U N O  G ARU  P IE KR ĀPĀM

aravāna devās ceļā. Slimā pavadoņa neslu- 
vēm  piejūgti d iv i brieži. Vecais vīrs guļ 
uz muguras, ar rokām aptvēris ceļgalos 
saliektās kājas. V iņa sejā radusies jauna, 
svešāda izteiksme. Laiks, redzams, viņam 
velkas gausi un vienmuļi. Iedams savu pē
dējo  taku, viņš rūgtās pārdomās atsauc 

neatgūstamo pagātni. Nekad vairs Ulukitkanam nedegt ugunskuru, ne
šaut zvērus, nestaigāt gar upes malu, nesoļot pa taigas takām un mū
žam neredzēt tā le s . . . Vecajam  vīram  nav vairs pat možā gara, kas 
viņu bija  vadījis plašajā taigā.

Nestuves nest brieži nebija raduši, stīvējās un neklausīja, taču pēc 
vienas divām stundām pierada, un karavāna sāka ātri virzīties uz 
priekšu. Nestuvēm  sekoja četri nastu nesēji brieži.

Tā mēs pagājām garām vienam lielākam un diviem  mazākiem strau
tiem. Centos pēc iespējas sīkāk pastāstīt, ko redzēju apkārtnē, taču 
Ulukitkans orientējās ar grūtībām un neparko nevarēja atcerēties, kā 
izskatījās strauta ieteka, gar kuru mums jānogriežas uz vakariem. Es 
saprotu, cik grūti v ien īg i pēc atmiņas iztēloties apkārtni, turklāt tik 
sarežģītā reljefā.

—  Acis gan būtu atcerēties, taču tās neredz, —  vecais vīrs bēdājas
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un m ierināja maui: -— Visu ko redzēt, stāstīt manām acīm un atmiņai, 
gan jau atradīsim īsto ceļu . . .

Pulksten četros nonācām pie n e lie li klajuma. Pa kreisi pletās m e
žiem aizaugusi ieleja, aiz tās plašā joslā kalni. Strauts, kas tecēja ielejd, 
ieplūda upē pa garu, krauju, akmeņainu gultni un pie pašas grīvas 
izzuda zem vecām  sanesām. To visu pastāstīju pavadonim.

—  Ē-ē-ē . . . paraugies vēl, va i klajumā neaugt vecs koks?
—  Nē, taču pašā vidū redzams kāds krituša koka stumbrs.
•—  Tad ej un paskatīt, koks laikam nogāzies. Ja atrast tur vecu 

ugunskura vietu, mums jānogriežas gar šo strautu.
Es pievedu karavānu pie kritušā koka. Tā bija veca, pirms gadiem 

pieciem  nogāzusies lapegle. Turpat es ieraudzīju arī veca ugunskura 
paliekas.

—  Labi, ejam! Pārnakšķot jau pie pārejas, —  Ulukilkans mani uz
mundrināja.

Mēs nogriezāmies gar strautu saulei līdzi uz vakariem. Kupuri upe 
palika aiz mums. Visapkārt bieza jauktu koku taiga, bet, kad bijām 
nogājuši vienu kilometru, kalni pašķīrās, mežs k|uva retāks un parādī
jās tīreļi. Bija grūti virzīties uz priekšu ar nestuvēm —  tiklīdz tās a t
dūrās pret augstiem ciņiem, vecais vīrs viebās aiz sāpēm. Brieži klupu.

—  Pieturi, pieturi! Man domāt, te cauri netikt! —  Ulukitkans sauca.
— Varbūt var apiet apkārt? —  es jautāju, apturēdams karavānu.
—  Te viscaur nelāgs vieta, briežus ve ltīg i mocīsim.
—  Ko lai darām? Vai iet uz kalniem?
—  Darām, ko vien  gribēt, tikai ej uz priekšu, kamēr bads vē l n e

zināt, ka mums tukšas tarbas. Bet, kurp iet, to tu domā pats.
—  Labi, Ulukitkan, piecelies, es aiznesīšu tevi līdz mežiņam, tur 

redzēsim, ko tālāk darīt.
To  nu Ulukitkans negribēja. Acīm  redzot viņam bija smagi apzinā

ties savu nevarību. Vecums un akla cilvēka nelabojamā nelaime nebija 
apslāpējusi dzīvības dzirksti. Atbalstījies ar vāja jām  rokām pret nestu
vēm, viņš mēģināja piecelties un gribēja ko sacīt, bet tad pēkšņi ar 
roku tvēra pie slimās muguras un vaidēdams atslīga guļus.

Mums priekšā plešas rūsgans tīrelis, bet aiz tā blāvi v īd  parets me- 
žiņš. Kaut drīzāk nokļūtu tur, bet, kas būs tālāk aiz mežiņa, par to 
negribas domāt. Mani saplēstie zābaki piesmēlušies ar ledainu ūdeni,
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kājās metas krampji. Vai patiesi mums 
nepieliks spēka? Līdz mežam taču tikai 
kādi d iv i k ilom etr i. . .

N o  kalniem atplūst sausa lapegļu 
smarža un sajaucas ar tīreļa vakara 
drēgnumu. Dzestras vē ja  pūsmas glauž 
seju. Apkārtne tik klusa kā izmirusi, ne
vienas dzīvas radības. Pavasaris, šķiet, 
piemirsis šo skarbo nostūri. Dzīvnieki 
šeit neiemaldās, un zaļojošā zilgalve, 
kas augstu paslējusies pāri pelēkajām 
ciņu cepurēm, nav nevienam vajadzīga. 
Liekas, ka daba nekur nav tik nabadzīga 
un skumja kā tīreļos. Man gribas pēkšņi 
bēgt prom no šīs vietas.

—  Celies, Ulukitkan, jāiet, citādi 
nakts mūs pārsteigs šeit.

Vecais v īrs gurdeni paceļ galvu, no
slauka ar sadriskāto piedurkni slapjo, 
manu acu priekšā izdilušo seju un tikko 
dzirdami izdveš:

—  Kādēļ gribi aklo nest? N o  tādas 
nastas drīz galu dabūt. . .
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—  Vakar tu solījies ar mani kopā iet līdz Džegormai, bet šodien jau 
atsakies. Kas tev kait, Ulukitkan? T e v  ir karstums! V a i nejūties labi?

—  Pats eskreti redzēt, ka arī šodien gribu tev  palīdzēt tikt pie savē
jiem, bet nespēju, atmiņa mani viļ. Neturi ļaunu prātu, ka tā izgadī
ties. Ja tu varēt atrast sausu vietu, vairāk man neko n eva jad zē t. . .

T ikko varu sataustīt viņa pulsu. Vājais, izmocītais ķermenis deg ka 
ugunī.

Es savelku ciešāk nestuvju pīteni, lai nemetas aiz ciņiem. Uzceļu 
slimo uz muguras un aizmugurē pie jostas piesienu pirmā brieža pavadu.

Brīdi kavējos, pārdomādams, kurp iet. V ieg lāk  un tuvāk būtu at
griezties pa savām pēdām taigā, bet rīt va i parīt tīrelis mums tomēr 
jāpāriet. N av  nozīmes atlikt. Nolem ju  sasniegt mežiņu.

Sākam virzīties uz priekšu. Zem nepierastās nastas līkst mugura. 
Pavadas izstiepuši, garā virknē soļo brieži. Zem kājām šļakst melnā 
purva rāva. Jo tālāk, jo  smagāki kļūst soļi. V ē l rūgtāk izjūtu neziņu par 
likteni, kāds gaida mūs tur, zilgano kalnu grēdu m iglainajā tālē-

Eju smagi un gausi. Labi, ka Ulukitkans nesver vairāk kā četrdesmit 
kilogramu. Ērkulainais tīrelis tvīkst spožajos saules staros. Tas izskatās 
tik līdzens kā stepe, bet tie ir  maldi: visapkārt gandrīz vai metru augsti 
ciņi, kas pārklāj purva dūksti ar sadzeltējušu grīšļu šķipsnām. Bedres 
un grambas paslēpušās zem ūdens. Visur spulgo mazu ezeriņu acis, 
rēgojas nonīkušu koku stumbri. V irzos uzmanīgi, taustīdams ar kārti 
pamatu. Ulukitkans, aptvēris manu kaklu ar rokām, karājas man pār 
muguru, un viņa kājas metas aiz ciņiem. Izsalkušie brieži snaikstās pēc 
zilgalvēm  un negrib lālāk iel. Man tie jā ve lk  ar varu.

Nezin kur radies plūksnains mākonis uzmet karavānai tumšu ēnu.
Pēc kādiem trīssimt metriem Ulukitkanam atslābst rokas pavisam, 

viņš grasās krist zemē. Jāapstājas. Nosēdinu viņu nestuvēs, atpūšos 
pats, pēc tam mugursomā uzmeklēju lieku siksnu. Jāmēģina Ulukitkanu 
kaut kā piesiet, citādi līdz mežiņam es viņu nespēšu aiznest. V iņš elpo - 
aizgūtnēm, izkaltušu muti tvarstīdams gaisu. Es apņemu slimajam siksnu 
ap vidukli un ap kājām virs ceļgaliem, siksnas galus pārlieku pāri p le
ciem, cieši pievilkdams slimo sev pie muguras. Viņš tvarsta ar rokām 
manu vamzi, lai stingrāk pieturētos, taču spēki veco  vīru  pamet. Man 
brīdi jāgaida, kamēr viņš atpūšas.

Ejam lālāk. Brienu sīkiem soļiem. Vietumis ciņi tik cieši sapinušies: .
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ka nav kur kāju spert, lienu rāpus. Ledaini aukstais ūdens stindzina 
līdz ce ļgaliem slapjās kājas. Brieži arvien ietiep īgāk rausta pavadu un 
atsakās iet. Ulukitkans slīd uz leju, siksnas griežas man plecos. Eju ar 
mokām. Lāgā pat nevēroju, vai tagad diena vai jau nakts. Vajadzētu 
apstāties un atvilkt elpu, taču es zinu, ka tad nogurums kļūs divtik liels, 
un es e ju ; līdz galīgā nespēkā pakritu.

Nolem ju briežus atstāt tepat un atnākt pēc tiem vēlāk. Tagad man 
rūpes tikai par Ulukitkanu. Piesienu viņu ciešāk sev klāt un pieceļos. 
Sākumā liekas, ka iet kļuvis vieglāk, bet pēc brīža manu, ka tā nav. 
Kur lai rodu spēku? Es apstājos aizvien biežāk, un, jo  vairāk tuvojos 
mežiņam, jo  smagākas kļūst sastingušās kājas. Nu jau pirmā padevīgi 
salīkusī lapegle vairs nav tālu. Brienu turp, bet kājas grīļojas. Ieveļos 
kopā ar slimo bedrē, aukstā ūdenī. Ulukitkans, sarijies ūdeni, ķepurojas 
ar rokām. A r  pūlēm norauju no pleca cilpu un atlaižu siksnas galus, 
taču esmu lik vārgs, ka nespēju piecelties. Tikai atbildības apziņa par 
vecā vira dzīvību palīdz man pārvarēt ga līgo nespēku. Kaut kā pieceļos, 
bet paceli Ulukitkanu nav vairs pa spēkam. Velku viņu vilkšus uz 
priekšu, kritu un atkal velku . . .

Beidzot sasniedzam mežu. A b i esam slapji un izmocīti. A r ī te v is
caur slapjš. Uzeju nelielu pauguriņu un pārvācu turp slimo. V iņš ir tik 
vārgs, ka nespēj sēdēt, taču guldīt uz mitrās zemes viņu nedrīkst, jo  
viņam ir karstums. Piesienu veco  vīru ar siksnu pie lapegles, noslauku 
piedurknē viņa slapjo seju un ar grūtībām sataustu viņa pulsu. U lu
kitkans saņemas, paceļ galvu un neredzīgajām acīm ilg i raugās de
besīs.

—  Kur smags ceļš man nevēlēts pie senči! —  viņš, tikko lūpas 
kustinādams, saka un, satvēris manu roku, klusēdams to ilg i spiež pie 
izdēdējušām krūtīm.

Tuvojās vakars. Nogrim a saule, un pār tīreli nolaidās pakrēšļa 
zilganums. V ējš  iešalcās lapegļu galotnēs un čaukstināja pērno kūlu. 
Aukstas pūsmas joņiem  brāzās uz tālajiem, iesārtajiem kalngaliem. 
Rietumu pamalē, ko vē l apgaismoja norietējušās saules stari, savēlās 
sīki mākonīši kā sudrabpelēku aitu sprodziņas. Es atstāju Ulukitkanu 
zem lapegles pie neliela ugunskura un ar skubu devos pēc briežiem. 
A lkal zem kājām ciņi, ūdens, bedres . . .

A tgriezos tumsā. Mākoņos dzirkstīja rūsa. V ē jš  trenca negaisa māko-
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pus, skaudri svilpdams, purinaja pērnējo grīsli uz ciņiem un lociļa kailās 
koku galotnes.

Es sabikstīju apdzisušo ugunskuru, piemetu sausus zarus un pai 
steigumā sarāvos: zem lapegles Ulukitkana vairs nebija. Viņš nebija re
dzams arī uguns apgaismotajās spraugās starp kokiem. Ļauna nojauta 
sažņaudza sirdi.

Es saucu, bet atbildes nesagaidīju, tikai vējš īgni iešņācās un skarbi 
iečīkstējās vecs koks. Kur viņš pazudis? Skraidīju tumsā, ielūkojos 
bedrēs, zem kritušu koku stumbriem, pārmeklēju biezokni, taču veltīgi.

Pēkšņi pa labi skaidri atskan vaids. Metos tu rp . . .
Ulukitkans guļ, sakņupis starp pussatrunējušas lapegles saknēm, 

tik vientuļš un nožēlojams, ka man trūkst spēka viņu uzlūkot. Izdzirdis 
soļus, viņš paceļas četrrāpus.

—  Kāpēc tu a izgāji no ugunskura, kur tu rāpsies? —  es jautāju tik 
laipnā balsī, cik vien  spēju.

Aklais gausi pagriež pret mani gurdeno galvu. Sakniebtās lūpas, iz
spūrusi bārdiņa un ieplestās nāsis pauž apņēmību. Viņš pieceļas, atliec 
slimo muguru un, iepletis karsonī tvīkstošās rokas, mani apkampj. Iz
dilušais augums zem slapjā apģērba trīc. Neapturami plūst pāri traģisko 
dienu sāpju mērs, —  aklais raud. V iņš raud kā jau vecs cilvēks —  bez 
asarām, negauzdamies un nepārmezdams. V iņa ķermeni ilgi krata sīki 
drebuļi. Es cieši p ievelku  sev klāt cilvēku, kas kļuvis man bezgala tuvs, 
un ļauju viņam nomierināties.

—  V ec i ļaudis senāk teikt: ja gribēt, lai tev  būtu labi, uzvelc savas 
oločas nabagam kājās, —  sasilis p ie manām krūtīm, viņš klusi saka.
—  Ņem  manu spieķi un ej. Tagad tu vairs nenomaldīties, no tīreļa tev 
jāturas atkal uz vakariem  pār kalnu pāreju. Pirmā lielākā upe bus 
Džegorma. Es tev nav palīgs, bet gan tikai lieka nasta. Akls cilvēks 
vairāk raižu sagādāt nekā bērns. Neturi ļaunu prātu, ka vecais tevi 
pamest: tā jādara, lai tu izglābtos.

—  Apmierinies, Ulukitkan, mēs iesim kopā, man pietiks spēka ar 
tevi nokļūt pie mūsu ļaudīm.

—  Tu gribēt aklo piemānīt, bet viņš saprast, kādēļ mums ejot zari 
tik vā ji atsitas pret manu seju! Tāpēc, ka tu iet arvien gausāk, tev ir 
grūti. Es negribu tev  but par nasta, tevi iedzīt postā . . .  —  V iņš pēkšņi 
saguma, nošļuka zemē un ieslīga nemaņā.
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Es pienesu viņu pie ugunskura un noguldīju uz briežādas. 11? mirkli 
atguvies, viņš sacīja:

—  Brieži nelaid, aizies tālu, rokā nedabūt. Pagani labāk no rīta.
—  Bet viņ i taču izsalkuši.
—  Tu ar neesi nekā ēst, bet ko tur var darīt. Saku, ka tālu aiz

klīdīs . . .
Es noņemu briežiem  saiņus un pa vienam piesienu pie krūmiem. 

V ē jš  nikni un salti auro vecu koku dobumos. Iestājas ledaini auksta 
un lietaina nakts. Bet mums nav pat brezenta zem kā paslēpties no ne
gaisa, un tuvumā es neatrodu arī klājieniskos krūmus, no kuriem varētu 
sasliet kādu nojumi. Nakts būs jāpavada, sēžot pie ugunskura. Vispirms 
tomēr jāsacērt malka, jāpielauž zari guļvietām, derētu arī kaut kas 
ēdams. V ē l ir atlikuši d iv i plāceņi. Liekas, mums ir tiesības šodien apēst 
pusi plāceņa .. .

Pēc stundas Ulukitkans atgūst samaņu, taču uz īsu laiku. V iņa miesa 
deg kā ugunī, sejā tvīkst neveselīgs sārtums. V iņš neaptver, kur atro
das, murgo bez mitas, un varbūt tiešām šodien sitīs viņa pēdējā stunda. 
Man nav pa spēkam atvieglināt vecā vīra  ciešanas. Nedrīkstu aizmigt: 
slimais var nomest apsegu, prasīt dzert va i pagriezties uz otriem sāniem 
un, nedzirdēdams manu balsi, vē l nodomāt, ka esmu viņu pametis. Taču 
kā lai pārvaru nogurumu un neaizmiegu? Kur lai rodu spēku?

Iestājas tumša un raižu pilna nakts ar nerimtīgām vē ja  gaudām. 
Tumsā tikko samanāmi pāri retajām lapegļu galotnēm steidz smagnēji 
mākoņi. Uz sejas krit ķepīgas sniega pārslas. Es pieceļos un palūkojos 
visapkārt. N o  kalniem vē jo  auksts, lietains miklums. Drūmi un v ien 
muļi šalc mežs, mani pārņem grūtsirdīgas domas. Apsedzu ciešāk slimo, 
piemetu ugunskuram vairāk malkas un piesēžos tuvāk pie uguns.

A iz  piepūles ķermenis sāp kā sadauzīts. Neatvairām i uzmācas miegs. 
Acis veras ciet. Jūtu, ka gāžos bezgalīgā plašumā, un tur, liekas, ir 
tik labi un jauki kā nekur. Taču kāda valdonīga roka izrauj mani no 
snaudiena. Es pielecu kājās un kā apmats skatos apkārt., kamēr atjēdzos, 
kur esmu. Krīt biezs, slapjš sniegs, bet vē jš  kā pagurumā aprimis. 
«Šonakt es nedrīkstu aizmigt! . . .» čukstu ar apkaltušām lupām. N o 
beržu seju ar sniegu un jūtos labāk, spirgtāk. Slapjais vamzis saldē 
plecus un muguru.

A tkal piesēžos pie ugunskura. Gribas apsvērt visus nolikumus. Taču
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nezin kāpēc man nāk prātā tikai nieki, mūsu pārgājiena vienm uļie cm 
apnicigie sīkumi. Negaidīti uzpeld ciemata aina ar pelēko zostēviņu, 
no kura es bērnībā ļoti baidījos. A iz  labi pazīstamā žoga kaimiņu dārzā 
rej Kaštanka, manu puikas gaitu pavadone. Uzlāpies uz žoga, es ieraugu 
ziedošas ābeles. Tās reibinoši smaržo, un ir labi un v ieg li kā bērnībā . . .

Mani pamodina mitrs, stindzinošs aukstums. N o  kalniem veļas balta, 
izblidusi migla. A iz  tās tālumā sārtojas ausma. V irs aukstā, satumsušā 
meža koku galos aizķēries rītausmas pārsteigts vientuļš mākonītis. 
Atkal uznākusi ziema. Ulukitkans guļ zem kupenas. N o  sniega apakšas 
rēgojas viņa kailās, sastingušās pēdas. «V a i tiešām m iris?!» iedzeļ baiga 
doma. Nometu no viņa apsegu kopā ar sniegu. V iņš guļ uz muguras, 
izstiepies visā augamā un salicis rokas uz krūtīm.

—  Ulukitkan, vai tu guli? —  es ar bailēm lūkojos viņa nedabiski 
bālajā sejā. Tā notrīc, krunciņas atdzīvojas, mute paveras.

—  V a i tu tas esi? —  viņš priecīgi jautā.
- Es.

Tad labi gan. Kur vieta  mani atvest?
— Nakti pārlaidām pirmajā tīrelī aiz Kupuri p ie strauta.

Ā .. . atceros gan. Es domāt, ka tas sapnis . . . Palaid brieži 
ganīties! —  vecais satraucas.

Va i tu vē l arvien slikti jūties?
Maķenīt tā kā labi, kauli tikai lauzīt, paiet nevarēt, mutē rūgts.
Būtu bijis labāk Kupuri krastā nogaidīt izdevīgāku brīdi, bel tu 

t.ak neklausīji!
Tāds dulls vecis steigt pa kakls pa galva. Neturi ļaunu prātu uz 

mani. Nekas nav ļaunāks par vecums un zaudēts gaisma, bet man, 
lūk, abi nelaimes. Uz Džegormu mēs tomēr pamazītēm aiziet, noteikti 
aiziet, tur tev  par mani vairs nebūs jādomāt, —  viņš saka, un viņa 
balsī nekas vairs neatgādina mūsu vakarējo sarunu.

D zīve prasīja savas tiesības.
Es palaidu briežus, iekūru ugunskuru, pienesu slimo tuvāk ugunij.
Saule pamazām izžāvē slapjo zāli. Pār tīreli bezcerīgi lidinās v ien 

tuļš plēsīgs putns. Man liekas gluži neticami, ka Ulukitkans pārdzīvojis 
šo nakti. V iņš pat grasās doties tālāk. C ik nemierīgs cilvēks! Es aplū
koju viņa seju ar plakano degunu un izbužināto bārdiņu, kas pa šim 
dienām gluži nosirmojusi, zilumus, kuri rēgojas noplīsušā krekla iepli-
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sumā, izdilušās, dzīslainās, ilgu gadu gaitās nogurušās kājas un n e
spēju ticēt, ka šinīs miesās slēpjas tik neatlaidīgs gribas spēks un n e 
apklusināma dzīvības dziņa.

Un atkal izjūtu sāpes Ulukitkana dēj, jo  vecumā viņam lemts akla 
cilvēka bēdu pilns mūža noslēgums.

Šodien mēs nekur neejam. Apmetnē ar spožu liesmu deg ugunskurs. 
Ulukitkans pagriež pret uguni gan vienu, gan otru sānu, silda kājas un, 
uzrotījis kreklu, piesardzīgi kasa zili sadauzīto vēderu. V iņa seja kļu
vusi možāka, un temperatūra nokritusies. Lāgiem viņš iestrebj karstu 
ūdeni. Jau trešo dienu mēs vārgstam badā. Cenšos atvairīt uzmācīgās 
domas par ēdienu, tomēr tās neatlaidīgi atgriežas. Šodien abi ar Ulu- 
kitkanu sadalām uz pusēm plāceņa gabalu, ko viņš vakar nebija apēdis, 
un ar to mums jāiztiek līdz ritam. Ulukitkans, nokodis kumosiņu, ilg i 
to košļā.

Mūsu ceļš ir  sarežģījies un novedis mūs gūstā, kur visai jūtami iz- 
baudām nesaudzīgās dabas varu. T ik līdz mēs paļautos nespēkam, sāktu 
sevi žēlot, pazaudētu drosmi šai nevienādajā cīņā par dzīvību, cilpa 
savilktos. Jāsaņem viss gribas spēks, lai neiekristu lamatās, kas ne
m itīgi visur uzglūn. Ak, ja cilvēks varētu vismaz stundu uz priekšu 
paredzēt!

Laiks nekļuva labāks. Debesīs laiski slīdēja zemi mākoņi, aukstumā 
sazilējuši un sakrokojušies kā slābanas buras. Ass vē jš čaukstināja 
alkšņa pērnējās lapas un kā nelūgts viesis vandījās pa mūsu ugunskuru. 
Retumis šai meža nostūrī ielūkojās saule, kā pārbaudīdama, va i nav 
vē l kas atgadījies mūsu nabadzīgajā apmetnē. Taču šī diena, liekas 
gan — vien īgā mūsu pārgājiena laikā, noritēja boz starpgadījumiem. Es 
izlūkoju ceļu pāri nākošajam tīrelim  un, atpakaļ nākot, salasīju sauju 
tumši sārtu dzērveņu Ulukitkanam tējai. Sagādāju naktij malku. Pret 
vakaru atdzinu briežus tuvāk pie apmetnes: ilgi savvaļā tos nevar a t
stāt —  brieži var tiešām aiziet, un tad mums noglābjami draud bojā eja. 
Bez briežiem laužņu pilnā taigā ar aklu cilvēku, kas nespēj kustēties, 
mēs netiktu ne no vietas.

A iz  plakanajiem kalniem dziest saule. Kaut kur purvā, laizdamās 
snaudā, vientuļi iebrēcas merkaziņa. Sarkanu liesmu apspīdētajā meža 
klajumā lēkā mūsu ēnas. Ulukitkans, sakrustojis kājas, sēž tuvu pie 
ugunskura un taustīdamies šūsta no tāsīm kaut ko līdzīgu liekšķerei.
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—  K o tu tur darini? —  es jautāju.
V iņš pagriež galvu uz manu pusi, un viņa sejā atkal atplaukst tā 

p ievilc īgā  izteiksme, kas mani savaldzināja jau pirmajā mūsu tikšanā? 
dienā p ie Zejas upes.

—  Man domāt, mums uzglūnēt ļaunais gars —  baigi, tas b ija  viņš, 
kas ievest mūs postā, —  vecais atbild.

Es palūkojos Ulukitkanā un mēģinu uzminēt, va i viņš nopietni nmS 
par hargi, taču viņa seja jau atkal ir  sastingusi mēma.

—  V a i tu patiešām tici gariem?
—  Es tevis dēļ gribēt piemānīt hargi. Ja tu zināsi, ka mūs nenākt 

pakaļ nelaime, tu būt stiprāks un droši iet. Ja ērglis sev neticēt, viņš 
zaķi nenoķert..

—  Kā tad tu domā hargi apmānīt?
.—  Es šūt oločas, —  viņš noslēpumaini atčukst un pa paradumam 

piesardzīgi atskatās. —  V ēlāk  pastāstīšu.
Es labi zinu, ka Ulukitkaiuam tā ir tikai pagātnes atbalss, senču ticē

jumi un ka īstenībā viņš paļaujas tikai uz saviem spēkiem, savai dzīvē 
gūtajai dabas izpratnei.

Sakārtoju Ulukitkana guļvietu  un liekos gulēt arī pats. Ilg i grozos 
cietajā guļvietā, mēģinu atvairīt mokošās domas, taču aizm igt neiz
dodas, m iegs no manis bēg. Raugos tumši zila jā  debesu dziļumā, ze l
taino zvaigžņu birumā un apceru pasaules telpas dižumu. Domas ne
viļus aizmaldās aizritējušo laikmetu m iglainajā tālē, un es liekos pats 
sev  līdz ar visām savām bēdām, trauksmainību un pretestību sīks putek
lītis, kas negrib paļauties nenovēršamam liktenim . . .

Aust gaisma. Debesu pamali sārto ausma. Saltās debess košajā zi
lumā svin īgi paceļas saule. Pa sudrabainu vizmu klāto zemi trīsuļo sa
līkušo lapegļu ēnas.

Ulukitkans stāv pie dziestošā ugunskura un norūpējies aptausta stil
bus. Šodien viņš jūtas labāk. Pēc negadījuma Kupuri krācēs vecais virs 
šodien pirm oreiz piecēlies bez manas palīdzības, Tas mani iepriecina 
un vieš cerības. Sāku ticēt, ka nonāksim pie savējiem.

—  Pievest mani p ie gulta, parādīt kājgaļu. M ēs piemānīsim hargi.. —  
Ulukitkans saka, kad esam jau gatavi doties ceļā.

Es uzlieku viņa roku uz guļvietas malas. Vecais novieto  tur naktī 
pašūtās tāšu oločas ar purngaliem uz augšu, pēc tam uzčubina gu ļ



vietu, lai tai būtu apaļīgs apveids. To visu viņš dara nesteigdamies un 
manāmi norūpējies.

— Tagad iedegt lielu  ugunskuru, lai degt ilgi. Hargi domāt, ka Ulu- 
kitkans miris, priecāties, sākt spēlēties ar uguni, bet mēs būsim tālu 
tālu! —  un vecais, v iltīg i pasmīnējis, uz pirkstgaliem iet prom no gu ļ
vietas.

Es nolemju vispirms aiznest Ulukitkanu līdz nākošajam mežiņam, 
pēc tam pārvest pāri tīrelim nastām apkrautos briežus. Uzceļu veco  vīru 
sev mugurā un piesienu tāpat kā iepriekš, satveru spieķi un nedrošā 
gaitā līkumoju starp ciņiem uz rietumiem. Atkal bedres, siekstas, le
dains ūdens un pelēka, skumīga ainava .. .

24. K ARAVĀNA DODAS LEJUP UZ
Dž EGORMU

ausi vilkās dienas, un aiz tām stiepās miīsu 
ciešanu takas. Kas visu spēj atcerēties? 
Liekas, ka vissīkākais mūsu gaitu apraksts 
dienasgrāmatā nespētu attēlot visas raizes, 
pārdomas, cerības, visu, ko tolaik pār
cietām. Ir taisnība, ka cilvēks spēj ātri p ie 
rast pie likstām un pat pie briesmām, ka 
sajūtu asums ar laiku notrulinās. Tomēr 

nekad nespēšu aizmirst šo mūsu gājienu apvidū starp Zejas un Kupuri 
upēm, kur cita pie citas slējās sopkas un līkumoja krustām šķērsām 
alrau'i. No reizi vien pazaudējām virzienu, pārdzīvojām  vilšanās brīžus, 
taču dzīve mūs spieda iet tālāk, un mēs neatlaidīgi virzījām ies uz 
priekšu. Par laimi, dienas bija siltas un saulainas.

Šodien divdesmit septītais maijs. Pēc mūsu aprēķiniem, mums vē l 
atlicis ceļa gabals d iv i trim dienām, un tad mēs būsim pie savējiem. 
Ulukitkans, kaut arī jūtas labāk, pats tomēr iet vē l nespēj. Bet nelaime 
seko nelaimei. Mēs pazaudējam vēl vienu briedi, un atlikušie dzīvnieki
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nes pārlieku lielu smagumu. Produkti izbeigušies, un, kā par spīti, m edī
jums ceļā nav gadījies. Esmu tik nespēcīgs, ka tikko kustos. A rv ien  
grūtāk nākas pārvarēt vienaldzību. Kaut kur apziņas dziļumos dzimst 
un nobriest baismīga doma par mūsu gaitu katastrofālo noslēgumu. 
Vakar mēs sadalījām pēdējo plāceni. Mums katram pašam vajadzēja 
izlemt, va i apēst savu daļu tūlīt va i arī taupīgi sadalīt līdz ceļojuma 
beigām.

Vecais ietina plāceni drāniņā un rūpīgi kā dārgumu noslēpa tarba. 
V iņš jau nu gan zina, kas ir bads, un man neatliek nekas cits kā vien īgi 
sekot viņa piemēram..

Vakarā ar mokām sasniedzam Ulukitkanam nezināmu tīreli. Uzm ek
lējam  vietu  apmetnei un aši iekārtojam ies naktsguļai.

Augstā, dzestrā debess pārplūst ar tumšu zilumu, iedegas zvaigznes, 
aprimst pat mazākā vē ja  pūsma. Taigu iežūžo bezgalīgs klusums.

Sameklējis plāceni, nolaužu no tā tik lielu gabaliņu kā sērkociņu 
kārbiņu un iele ju  sev karstu ūdeni —  tās ir mūsu vakariņas.

—  Va i tev daudz maize? —  negaidot iejautājas vecais virs.
«V a i tad tiešām Ulukitkanam ir aizdomas, ka es nokrāpju viņa daļu?» 

manī uzvirmo aizvainojums.
—  Tikpat daudz, cik tev, —  visu, kas atlicis, esmu sadalījis uz 

pusēm.
—  Man domāt, tu esi vairāk izsalcis, visu dienu strādāt, bet vēders 

tukšs. Kāpēc man tik daudz a td o t. . .
—  Tas nekas, —  es atbildēju. —  T ik līdz tiksim pie savējiem , gan 

tēju dzersim, gan gaļu ēdīsim, cik gribas ....
—  Ņem  manu maizi, —  vecais vīrs saka. —  Spēka tev  pietrūkt —  kur 

tad lik tie s . . .  Pat briedi nevarēsi noķert. Tad vairs mana atmiņa un 
mēle nelīdzēt, postā a iz ie t . . .

—  Neraizējies, gan izturēšu, ēd vien  pats.
—  Kaut tikai izturētu. Rau, cik gausi ejam ! Mums vajadzēt būt 

jau galā.
Ulukitkans ietinas kažociņā, apsēžas, pierāvis klāt kājas, un, strēb

dams no krūzītes karsto ūdeni, izliekas, ka košļā plāceni, lai gan to 
noslēpis, domādams, ka es nemanu . . .

Naktī es pamostos no aukstuma, gribu piecelties, lai piesviestu 
ugunskuram malku un ieraugu veco vīru  pie nastām. Viņš kaut ko meklē
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manā sainī. Kas viņam vajadzīgs? Vai pārskatījies būtu, par savu no
turējis? Taču nē. Izvilcis mugursomu, viņš aptausta to, atsien, izvelk 
manu plāceņa gabaliņu un apmaina pret savējo, lielāku. Pēc tam saliek 
visu, kā bijis, saini un, klusītēm rāpus atgriezies pie ugunskura, rūpīgi 
ievīsta lupatiņā manu plāceņa gabalu un noliek sev pagalvī. N o  viņa 
krūtīm izlaužas atvieglojum a nopūta.

Es sevi gan nenodevu, taču šī vientiesīgā viltība mani neizsakāmi 
aizkustināja. Vecais vīrs bija tikpat izsalcis kā es, un viņam bija bez
gala dārga katra maizes druska. Es pēkšņi atcerējos viņa vārdus: «Ja 
mana gādība jums labu dara, tad man no tā vē l labāk.»

Taču šodien vecais virs upurē pārāk daudz! N a v  apstrīdama patie
sība, ka bads ir visspēcīgs un tam ir milzu vara pār bezrakstura cilvēku: 
bads notrulina sirdsapziņu, iznīcina kauna jūtas, izārda draudzību, 
pamudina cilvēkus uz noziegumu, ko citos apstākļos viņš ne mūžam 
nespētu izdarīt. Taču Ulukitkans nepadevās badam, bet palika uzticīgs 
sev un šinīs posta dienās saglabāja cilvēka sirdsskaidrību. Es apskaudu 
viņa neuzveicamo gribas spēku, savaļdību un sāku ticēt taigas varai, 
kas, divkosību neciezdama, bija iepotējusi Ulukitkanā tās labākās un 
cēlākās jūtas, kas cilvēka dzīvi dara skaistu.

Sis gadījums ar plāceni man ilg i neļāva aizmigt. Bet Ulukitkans, sa
ritinājies kamoliņā, gulēja ciešā m iegā kā bērns ar tādu apziņu, ka izp il
dījis pienākumu.

Ulukitkans mani pamodināja vē l pustumsā.
—  Celies, man domāt, lietus būs!
Es piecēlos, sabikstīju ugunskuru un paraudzījos apkārt. Austrumos 

debesis sedza b līv i mākoņi, taču pāri mūsu plašajam tīrelim  pletās 
zvaigžņota debess. M eža dziļumi snauda bikli un tramīgi.

—  Kā tu zini, ka būs lietus?
—  Vakar tu teikt, ka es apgulties strauta virzienā, &r galvu  pret 

grīvu. Paklausi, kurā vietā  tagad šalc.
—• Augšgalā. Kas tad ir?
—  Ekur nezināt. Naktī kā strauts, tā upe pret labs laiks šalc lejas- 

galā, bet tagad, saki, šalc augšgalā, tātad gaidīt lietus vai nelāgs laiks. 
Saprati?

—  Sapratu, Ulukitkan, taču debesīs neko aizdomīgu neredzu, v ien īg i 
austrumos ir mākoņi.
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— Debesis vē l neko nezināt, be* lietus būs. Dzi, kā vē jš ņemties, 
nezin kur dzīties. Es tev pulka reizes esmu teikt, ka tas arī uz nelāgs 
laiks.

Vājas vē ja  pūsmas gan šūpoja koku galotnes, taču uz zemes un 
mums apkārt viss bija m ierīgi. Sāku jau domāt, ka aklais vīrs būs mal
dījies, taču drīz vien pamanīju, ka aiz bargajiem  sopku siluetiem auslru- 
mos mākoņi pēkšņi sakustas un, plaši izvērsušies, aizvelk visas debesis. 
Uzpūta mikls un salts vē ja  brāziens. Ausa drūms pavasara rīts bez rīta 
blāzmas, bez putnu dziesmām un čalas.

Es izvilku  no saiņa plāceņa gabalu, ko vakar tur bija ielicis Ulu- 
kitkans, paslepus apmainīju pret otru gabalu, ko aklais vīrs noslēpa 
pagalvī, un mēs sākām dzert tēju. T ikko vecais pieskārās lupatiņai, kurā 
bija ietinis plāceņa gabalu, viņš tūlīt pamanīja, ka nav izdevies mani 
piekrāpt. V iņa sejā parādījās sarūgtinājuma izteiksme.

—  Redzīgais gribēt aklo piemānīt, —  viņš aizvainoti un dobji no
kremšļojās.

—  Tā nerunā, es nepavisam negribu piemānīt. Paldies, mīļo Ulukit- 
kan, ēd vien pats, jo  tev plācenis tikpat vajadzīgs kā man.

Taču Ulukitkana nāves bālajā sejā sarūgtinājums neizgaisa. Viņš 
neatbildēja, iztina plāceni, nolauza mazu gabaliņu un, piedzerdams klāt 
karstu ūdeni, ilgi to košļāja.

Laiks mainījās. A iz  sudrabotajām lapegļu galotnēm, starp tumši 
mēļajiem  mākoņiem, negaisu vēstījot, zibsnīja rūsa. N o  kalniem at
plūda sauss, silts gaiss, vēdīdams sūnas un pērnējās zāles smaržu.

Vienu briedi es neatradu, tas droši vien bija saslimis un gulēja kaui 
kur tīreļa ciņos. Nolēmām iet bez tā, jo  bads mūs dzina uz priekšu. 
Vajadzēja  pamest divus saiņus ar personīgām lietām. Tagad mums bija 
atlikuši vairs tikai četri brieži novārguši, noliesējuši, jo  ganīties 
tiem parasti iznāca tikai īsu brīdi, un vē l Maika mūsu prieks un 
cerība.

Manam pavadonim drūms garastāvoklis.
—  Mums priekšā nelāgs viela, —  viņš saka. —  Bez saules karavānu 

vest, va r vē l nomaldit, —  un steidz paskaidrot: —  Ej lejup pa ieleja. 
Tur būs slīkšņains purvs —  to apiet un pēc kādiem diviem  kilometriem 
nogriezties gravā, kas vest uz pāreju pie nākoša avotiņš. Tur tad 
domāt, kur iet.
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Drīz mēs nonācām pie tīreļa, kas plašā joslā šķērso ieleju. Apgājām  
to pa labi un pēc diviem  kilometriem  nonācām gravā ar bērzu birztalu, 
par kuru Ulukītkans jau bija stāstījis. Man atkal jāapbrīno aklā pava
doņa lieliskā atmiņa.

—  Pāreja jābūt tuvu, stunda iet, ne vairāk, —  viņš saka. Taču mēs 
ejam  jau otro stundu, bet līdz sedlienai vē l arvien tālu. Ulukitkans kļūst 
nemierīgs.

—  V a i tikai neesi garām aiziet pārejai?
—  Nē, vē l kādi d ivi kilometri.
—  Ekur slikti ejam! Kaut tikai nenomaldīt.
—  Neraizējies, es jau redzu sedlienu.

Uz kalna pārejas mēs apstājamies zem vientuļiem  kokiem. Pelēkās 
dienas rāmajā tālē aizstiepjas zilganās kalnu grēdas. V iļņojošā, bez
galīgā taiga ar savu tumšo spārnu sedz kalnu atradzes. M ēs atrodamies 
uz ūdensšķirtnes līnijas, no kuras uz rietumiem aiztek dziļš strauts un 
tur, zilajā tālē, saplūst ar Džegormu.

—  Pateikt, vai koki mums pagrifezt nokaltušo, kumpo puse vai 
miza? —  vecais norūpējies jautā.

—  Es nesaprotu, par ko tu runā.
—  Labi. Skatīt uz kokiem  un tu saprast, —  viņš pukojas.

Es aplukoju lapegles un ieraugu, ka pusnokaltušie, kailie stumbri 
noliekušies uz vienu pusi, jo  aukstie ziemas v ē ji šeit pūš galvenokārt 
no ziemeļrietumiem. Zem izkaltušajiem kūkumiem dienvidu pusē no 
saknes līdz pat galotnei šaura mizas sloksne sedz dzīvo koksni. Taču 
kāds gan tam visam sakars ar mūsu maršrutu?

—  Pret mums koku miza, mēs ejam  gandrīz uz ziemeļiem, - es al- 
bildu vecajam.

—  A iz  ko uz ziemeļiem? Vai tu labi paskatīt? —  Ulukitkans uz
traucas.

—  Tā ir.

—  Apm aldīt! —  izmisis iesaucas Ulukitkans. —  Man domāl, tu ne
pareizi nogriezties, kad tīreli apiet. Vajadzēt vairāk uz kreiso pusi, uz 
dienvidiem  griezties, bet tu pa labu roku iet. Aklais neredz, kur iet, bet 
redzīgais nesajēgt, kur viņu vest.

—  V a i iesim atpakaļ?
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—  Kā lai neiet atpakaļ, ja  šīs vietas man svešas, jāiet prom uo 
še jien es. ..

Atgriežam ies pa savām pēdām ielejā, pārejam to un pa pretējo gravu 
iznākam alkal uz pārejas.

—  Skatīt tagad, ar kādu pusi koks mūs sagaidīt? — Ulukitkans 
atkal jautā.

—  A r  sakumpušo.
—  Lūk, tagad pareizi, —  viņš nomierinājās.
A iz  pārejas plešas dziļa ieplaka, tālu le jā  aiz tās starp zemes ragiem 

neskaidri v īd  plaša ieleja. Uz vakariem  veļas tumši sarkans mākonis. 
Tā pakrēslī ainava izskatās plakana un žulgani bāla, bet panīkušie brieži 
liekas v ē l kārnāki.

M eža biezoknī lodā mikls, auksts vējš. Sāk līt. Uz sauso zemi un 
mežu gausi krīt sīki valgm es pilieni. Pelēki miglas vā li arvien vairāk 
un vairāk aizsedz ieplaku.

Mēs nokāpām lejā  taigā. Vecais lapegļu mežs mūs sagaidīja drūmi; 
tas bija mitrs, vienmuļīgs, bez klajām vietām, bez jebkādiem  orientie
riem. Es drīz vien pazaudēju pareizo virzienu un apturēju karavānu. 
A tcerējos upē nogrimušo busoli, —  kā patlaban tā būtu noderējusi! 
Ulukitkans sarāvies sēdēja nestuvēs un trīcēja zem sava vamža.

—  Ulukitkan, nu es vairs nezinu, kurp iet . . .
—  Ekur nezini! Kur saule riet, tur jāiet.
—  Saules taču nav!
—  Zinu, ka nav. Kur mēs esam?
—  Biezā mežā.
—  Te zīm ju nemeklēt, ej tālāk. Kad iznākt klajākā vietā, pateikt.
Sakārtoju saiņus, un mūsu karavāna, apiedama koku laužņu, bedres

un nogruvumus, turpināja līkumot pa meža biezokni. Vajadzētu ap
stāties, nogaidīt, kamēr pāriet lietus, va i pat pārnakšņot, taču tuvumā 
nebija redzams ne ūdens, ne barība briežiem.

Gājām ļoti gausi, aiz bada reiba galva, kājas tikko kustējās.
—  Tā, nu esam iznākuši priedulājā. Va i atceries tādu vietu?
—  Neatceros vis, sen kā te biju.
—  Kurp lai ejam?
—  Vai tad pēc koki nezināt noteikt? Pieved mani pie priedes, — 

aklais taustīdamies norāpās no nestuvēm.
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Es pievedu viņu pie kādas nc visai resnai-, priedes.
—  Skaties labi: vienā pusē miza jābūt gaiša kā zelts, bet otrā pusē 

tumša kā vecai apsei. V a i redzēt?
—  Redzu, ir skaidri saskatāms.
—  U zliec manu roku uz gaišās puses! . . .  Sī pase vienm ēr raugās 

uz dienvidiem. Va i tad tu nezināt, ka saulē koka miza gaišāka, 
bet ēnā tumšāka? Tagad pateikt pats: kur vakara puse, tur tad 
arī iet.

Viss izrādījās ļoti vienkārši un saprotami. Taču priedulājs drīz bei
dzās. Mēs pārbridām nelielu purvu un atkal atradāmies biezā jauktu 
koku mežā. Es vairs nespēju orientēties. Jutu, ka vairs neeju pareizā 
virzienā.

Nejauši pamanīju vāveres ligzdu un tūlīt to pateicu Ulukitkanam.
— Pārbaudi pēc tās, vai iet pareizi, —  viņš sacīja.
—  Kā lai pārbaudu?
—  Eja ligzdā allaž būt a izvēja  pusē, bet ziemu šeit vē jš  no rietu

miem pūst. . .
Izrādījās, ka esmu vedis karavānu pretējā virzienā. Griezos atpakaļ. 

Lietus mitējās, taču no zariem uz mums joprojām  krita smagas lietus 
lāses. Uz muguras zem slapjā apģērba krājās lipīgs aukstums. Kājas 
m iklajā sūnā slīdēja un tikko spēja nest novārgušo ķermeni . . .

Bet tad smuidrā meža koku spraugā ieraudzīju ieapaļu sopku. Mēs 
tuvojāmies lai. Apkārt visu aizsedza blīvs pelēku mākoņu aizkars. Tālāk 
par puskilometru neko nevarēja saredzēt.

Sopkas pakājē es uzgāju nocirstu koku celmus, divu ugunskuru 
pelnus un čumu koka karkasus. V isur mētājās gadiem krājušās aļņu 
spalvas, kauli un briežu mēsli. Tā bija  nometne, kur ne reizi vien m iti
nājušies cilvēki. Ulukitkans kļuva mundrs un skubināja mani, lai sīki 
pastāstu, ko redzu.

—  Labi atvest, ekur malacis! —  viņš iepriecināts mani uzlielīja.
—  Neviens cits, tikai Irokanas kolhoza gani ar briežiem  šeit pār
ziemot, tā ir  viņu vieta . . . Piemānīt gan hargi, lai viņš vāķēt tāšu 
oločas, bet Ulukitkans Džegormas grīvā rītu ēst gaļu un dzert saldu 
tēju!

—  Tātad pazīsti šo vietu? Esam tuvu mūsējiem! —  es iesaucos un, 
nespēdams valdit satraukumu, apkampu aklo vecīti. īsu mirkli mēs
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bijām vislaim īgākie c ilvēk i zemes virsū. —  Kā lai zinām tālāk iet? 
es jautāju atguvies.

—  Tagad no rietumi varēt maķenīt uz dienvidi pagriezt, kaut kur 
tuvumā jābūt liels tīrelis, tanī uziet vecu  ganu nojumi, no tās līdz 
Džegormai taciņa iemīt. Es tev teikt, vairs nav necik tālu.

A p  mums slējās vecas egles, taču, lai arī kā skatījos, es nevarēju 
pēc tām noteikt, kur ziemeļi, kur dienvidi, jo  koku miza bija visur v ie 
nādā krāsā. Atzinos vecajam  savā nevarībā.

—  Ja koku miza neparādīt, tad skatīt pēc sūnām uz zariem, kurp 
jā ie t . . .  Kurā pusē vairāk sūnu, tur ziemeļi. Ja vienam kokam neticēt, 
skatīt uz citi, nepievilt.

Tiešām, visām eglēm  sūna bija vairāk saaugusi vienā pusē.
—  Kad pie ūdens nonākt, apstāt, tur pārnakšņot. Sagaidīt rītu, tad 

viss būs labi, —  Ulukitkans sacīja.
Cerības atjaunoja mūsu spēkus, un mēs atkal devāmies ceļā. Diena 

sliecās pret vakaru. V ē ja  sakulti mākoņi smagi gūlās pār ieplaku. V e 
cajā mežā bija drūmi, apkārt gandrīz neko nevarēja saredzēt. Es vedu 
karavānu tieši uz priekšu, vadīdamies v ien īg i pēc paša izjūtas. Pa
gurums un nespēks lika sevi just. Ja nebūtu bijusi ticība, ka esam tik 
tuvu cilvēkiem , es pakristu, kur stāvēju. Briežiem no smagajām nastām 
muguras bija  ielikušas kā nēši, un tie tikko vilkās.

A iz  miklā meža mūs naidīgi sagaidīja veca izdega. Bojā gājušas lap
egles, krizdamas zemē, ar saknēm bija uzplēsušas melnas pārogļojušās 
zemes velēnas. Daži koki bija stipri sazvēlušies un šādā draudīgā stā
vok lī palikuši, citi atkal kā nopļauti nogāzušies zemē un ar zariem 
aizšķērsoja ceļu. A r  nestuvēm izspraukties cauri šim mudžeklim nebija 
iespējams. Vecais vīrs ar grūtībām vilkās man nopakaļus. Liekas, ne 
mazāk kā stundu mēs spraucāmies cauri pieci simti metru platajai 
izdegai.

—  Man domāt, pile pēkšķ, tīrelis tuvu, —  mans ceļa biedrs teica 
apstadamies un ieklausīdamies.

Kaut kur aizmugurē, nedaudz pa labi vientuļi pēkšķēja pīle.
Es iejautājos:
—  Ko tagad darīsim?
—  Padomā, kā labāk: vai nu atgriezties ar briežiem tīreli, vai arī 

tu iet izlūkot nojumi.
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lešu palūkoties. Sakuršu ugunskuru, tu tikmēr pasildies. 
Ugunskurs labi, miesa gauži nosalt.

Es aizvedu karavānu līdz miklajam mežam, piesēju briežus, nosē
dinām aklc zem lapegles, iekūru ugunskuru un devos meklēt tīreli . . .

25. NEMEKLĒ SVEŠA TAIGA TAISNĀKU
CEĻU!

īle  nebija piekrāpusi: aiz neliela, smuidra Iap
egļu meža stūra tālu pletās paugurains tīrelis.

 N o  divām pusēm tanī dziļi iesniedzās šauras 
meža strēmeles. Zeme bija  izvagota melnām 
bedrēm kā baku rētām un nosēta ieapaļiem 
ciņiem, kurus, līdzīgi rūsganām putām, sedza 
bieza sūna.

Es apmetu līkumu ap purviņu, kas pieslē
jās pie meža, un devos tālāk gar tireli. Pēkšņi man pie kājām izšāvās 
zaķis. Iesprucis krūmos, tas pēc kādiem pusotra simta metriem apstājās, 
saslējās pakaļkājās un tramīgi sastinga. Es priecīgi norāvu no pleca kara- 
bini un, piespiedis vaigu  pie laides, nomērķēju. Vientuļš šāviens saviļ
ņoja mikluma piino apkārtni. Taču zaķi šāviens nemaz neietekmēja, 
tas paskurināja garās ausis un joprojām  tupēja uz pakaļkājām. Es steig
šus nomērķēju vē lre iz  un izšāvu. Garausis pazuda. Va i tiešām atkal būšu 
misējies? Metos, cik kājas nes, tur, kur b ija  tupējis zaķis. Lūk, te jau 
tas ir, mans medījums! Tagad mums bija ne tikai cerība vien, bet. arī 
kaut kas, ar ko apmierināt mocošo izsalkumi^. Lai nevajadzētu stiept 
zaķi līdz —  man arī spēka tam nepietiktu, —  noliku to zem iezīmīgas 
lapegles un devos gar tīreli tālāk uz priekšu . . .

Taču drīz vien  pārliecinājos, ka līdz tīreļa galam nespēšu aiziet. 
Bija jau vēls, riesās migla, un no meža vēlās bieza krēsla. Smidzināja 
lietus. Grasijos jau doties atpakaļ, bet pēkšņi ieraudzīju taku. «Tā  lai
kam ved uz nojumi.» es nodomāju un nogriezos pa to.
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Taka mani aizveda pāri tīrelim, šķērsoja 
mežiņu un tiešām izveda pie nojumes. C ik es 
biju  priecīgs! It kā būtu ieraudzījis savu 
dzimto māju. N eb ija  vairs šaubu, ka esam 
tuvu mūsu ļaudīm.

Es vē l mirkli kavējos, lai iegaumētu vietu 
un pazīmes ap nojumi. Nojum e stāvēja uz 
pakalna, un, spriežot pēc tā, ka tai apkārt jau 
zaļoja meža jaunaudze, varēja  secināt, ka c il
vēki šai vietā  sen nav bijuši. T o  liecināja arī 
pati nojume: jumts b ija  sapuvis, grīda izdru- 
pusi, viens stabs sašķiebies. Kokos bija iec ir
sti robi, zemē iedzīti mieti, mētājās veca 
dzelzs krāsns, veclaicīgas šautenes stobrs un 
dažādas grabažas. Būtu to visu redzējis Ulu- 
kitkans, viņš zinātu pastāstīt par cilvēkiem , 
kas šeit, nojumē, bija iegriezušies.

Naktsguļai šī vieta bija ļoti ērta, jo  ne
trūka ūdens un briežiem labas barības. Bija 
japasteidzas, lai v ē l ar gaismu atvestu šurp 
karavānu.

Atceļā pie Ulukitkana es ar nodomu pa
gāju garām savu pēdu sliedei un turpināju 
iet pa taku, lai nevajadzētu brist pa staigno 
tīreli, bet varētu tieši nogriezties izdegā.

Ceļā man pagadījās ciņains purvs. Kamēr 
to apgāju, pār taigu nogūlās bieza m igla un 
lietus sāka līņāt stiprāk.

Priekšā starp kokiem parādījās klaja 
vieta. Spraukdamies cauri biezoknim, ašiem 
soļiem devos turp.

Taču tas nebija tīrelis, bet vētras laužņa. 
Es apstājos, paraudzījos apkārt —  šī vieta 
man nebija pazīstama. «V a i tiešām esmu no
m aldījies?» man iešāvās prātā. A tcerējies, ka 
tīrelis atradās pa kreisi, es nogriezos no vēt-
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ras laužņas turp. Gāju, steidzos, bet tīreļa vē l arvien nebija, visapkārt 
joprojām  pletās noslēpumainā, biezā miglā tinies mežs. Pēkšņi izdzirdu 
spārnu švīkoņu: novēlojies vanags, zemu pārlidinājies pār krūmiem, 
iztraucēja strazdu bara atpūtu.

Sāku sev pārmest aplamo iedomu meklēt taisnāku ceļu. Taču esmu 
pārliecināts, ka mūsu karavāna ir tepat tuvumā. Iekliedzos un klausos, 
taču neviens neatbild, neatsaucas pat atbalss. Pār taigu sakļaujas melnie 
naktsspārni, mežs draudīgi saslēdzas ap mani.

Nolem ju atgriezties pie nojumes, jo  no turienes visdrošāk var no
kļūt mūsu apmetnē. Mani va jā  zaķa cepeša smarža un sadzen mutē sie
kalas. No prāta neizgaist domas par aklo, veco  cilvēku. Vai viņš kaut 
cik apsildījies? Va i ugunskurs nav nodzisis? Eju atpakaļ.

Tepat ari purvs. Ielūkojos vērīgāk un neizpratnē apstājos: šis nepa
visam nav tas, kuru es pārbridu pirms pusstundas. Kas tie par sātana 
jokiem ! Vai tiešām esmu apmaldījies? Jūtos pavisam nelāgi.

Ko lai iesāku? Ulukitkans nedrīkst palikt viens šai aukstajā un 
lietainajā naktj.

Apskatos visapkārt, taču neko vairāk nevaru saskatīt kā vien īg i 
slapjās zemes strēmeli zem kājām. Uz mirkli mani pārņem baismas. M e
tos pa kreisi, skrienu, zari sitas sejā, klupu uz sakritušiem kokiem, krītu, 
pielecu kājās un skrienu tālāk. Nevaru  saprast, kur palicis tīrelis un 
izdega. Laikam biju pazaudējis pareizo virzienu, apejot purvu, un no
griezies uz pretējo pusi.

Nakts sastindzinājusi mežu, un mani pārņem tik nežēlīga nevarības 
sajūta, kādu droši vien izjuta Ulukitkans, kad zaudēja redzi. Mēģinu 
atkal kliegt, taču no rīkles izlaužas vien īg i aizsmacis vaids. Sāku saprast, 
ka eju ve ltīg i un šodien veco  vīru vairs neuzmeklēšu. Tomēr, tiklīdz 
apstājos, iztēlē redzu lapegli izdegas malā, pie tās piesietus briežus, 
lietus apdzēstu ugunskuru un aklu, salijušu, izsalkušu vecu vīru, no
grimušu skumjās domās.

Ir kļuvis tik tumšs, ka nevar vairs redzēt. Lietus līst aumaļam. Ceļu 
taustu ar rokām. Te atceros karabīni, kas man karājas pār muguru. Iz 
šauju gaisā. Vecā taiga īgni nomurmina, un skaņa kā bez spārniem 
iekrīt izmirkušā meža dzīlēs. Gaidu atbildi, gaidu visai ilgi. Kājas ļo- 
dzās, un rokas ķeras pie bērza. Noraizējies domāju par to, ka vecajam  
berdānā gandrīz visas patronas ir nederīgas un varbūt neviena no tām
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nosprāgs. Izšauju vē lre iz  un atkal ve ltīg i gaidu atbildi. Acīm  rerlzol 
esmu aizklīdis no vecā v īra  pārāk tā lu . . .

Velkos atkal, gandrīz va i nemaņā cilādams gurdenās kājas. Klūpu, 
krītu un jūtu, ka piecelties nav vairs spēka. Mani pārņem dīvaina v ien 
aldzība, nevajadzīgs šķiet ugunskurs, siltums un zaķa cepetis. Gribas 
piekļaut seju va lga ja i zemei un ieslīgt ilgā  ilgā  miegā. Šis ir galēja 
fiziska nespēka mirklis . . .  Tad pēkšņi atmiņā ataust izdegā atstātā vecā 
vīra  tēls, un ar to pietiek, lai es vienā m irklī pieceltos. Uzeju  bērzu, no
plēšu tāsi, taustīdamies salasu sausokni un iededzu ugunskuru. Līdz 
nākamajam ritam man ir jāatgūst spēki.

Mans apģērbs ir izmircis, malka deg vā ji. Neganti moca izsalkums. 
V e ltīg i iztaustu kabatas, no tām jau sen esmu izlasījis visas drupatas.

Cik nejēdzīgi samezglojas notikumi! Jāpiespiežas aizmigt, lai agri 
no rīta varētu atgriezties pie aklā. Atbalstu muguru pret grumbuļaino 
lapegles stumbru, paslēpju seju vamzī, sabāžu rokas padusēs un laižos 
miegā.

Taču tas nebija vis miegs, bet smagi murgi. Snaudā manā acu priekšā 
joprojām  slīdēja kalni, purvi un bezgalīgā taiga. Te jautrs un līksms es 
stāvēju līdzās Ulukitkanam, te vientuļš klīdu pa slapjo zemi.

Es pamostos aiz aukstuma. Mēmas un vienaldzīgas mitrumā stāv sa
tumsušās lapegles, slapjais apģērbs sasalis ragā. Galva šķiet tik smaga, 
kas slīgst uz krūtīm. Pelēkajā pelnu kaudzītē vientuļi beidz kvēlot 
sarkanas kā krellītes ogles. Piespiežu sevi piecelties un iekurt uguns
kuru.

Uguns! Ko es būtu iesācis bez tās svešajā, drūmajā taigā!
Nezin  kādēļ atceros bērnību, kad kopā ar zēniem jājām  pieguļā. 

Lūk, tādā ugunskurā cepām kartupeļus —  un cik tie gan bija gardi! Pēc 
tam nekad vairs neesmu ēdis tik gardus kartupeļus. Kaut man tagad 
bijusi kāda no apdegušajām miziņām, ko toreiz pametām pie uguns
kura! . . .

Reizē ar kartupeļu smaržu no taigas pēkšņi atplūst uz kāpostu la
pām ceptas klona maizes aromāts, turklāt tik spēcīgs, ka, liekas, varētu 
110 tā vien  justies paēdis. Te atkal man rādās, ka uz ugunskura cepas 
gaļa un uz oglēm  pil sulīgi tauki. Tās visas ir izsalkuma radītās ainas. 
Kaut ātrāk pienāktu rīts!

Domas atkal un atkal atgriežas pie aklā Ulukitkana. Kas notiek ar
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viņu? V a i viņš spējis sameklēt malku, lai sasildītos? Nezinu, kā var 
pārciest tik aukstu un mitru nakti bez ugunskura.

Jau atkal sāk smidzināt lietus. V ē l vairāk sabiezē migla. V ecā  lap
egļu taiga birdina lāses kā lielas asaras. C ik mocošas gaidas! Liekas, 
jau sen vajadzēja ataust dienai, bet tās kā nav, tā nav. V a i pār zemi 
būtu nolaidusies mūžīga nakts?

Sāpīgi salst kājas. Nejēdzīga is stāvoklis, kādā esmu nokļuvis, neļauj 
sakarīgi domāt. Kur smelties spēkus, kā atšķetināt savas iemītās pēdas, 
lai atrastu izdegušo mežu un tur atstāto aklo pavadoni? Kur esat jūs, 
mani uzticamie draugi un līdzgaitnieki? Vai kāds no jums spēj nojaust, 
ka tepat netālu taigā cīnās par savu dzīvību d ivi jums tuvi c ilv ēk i5 
Gribas kliegt, taču zinu, ka neviens manu balsi nedzirdēs.

Pieceļos. Cauri pelēkiem  miglas vāliem  lāso salts rīts. Gausi izklīst 
tumsa, pašķiras koki.

Mana pirmā doma ir: «Kurp iet?» M ēģinu atcerēties, kādā virzienā 
es devos prom no izdegas, taču veltīg i. Pa nakti esmu tik ilg i līkumojis 
pa taigu, ka tagad tikpat labi varu atrasties kā dienvidos, tā rietumos. 
Man liekas, ka Ulukitkans ar briežiem  jām eklē taisnā virzienā pāri 
ugunskuram. Kādēļ tieši pāri ugunskuram, to nezinu. Grasos izšaut, 
taču atceros, ka karabīnē atlikusi tikai viena patrona, kas man vē l var 
n od erēt. . .

A r  nepatiku atstāju iesildīto vietu. Visapkārt sveša, mežonīga, ne
caurredzamā m iglā iegrimusi taiga. Nekas netraucē meža nomācošo 
klusumu. N e  putns iečiepstas, ne vāvere  knarkstina, ne ari kāds zvērs 
paskrien garām. Tikai smagi valgm es pilieni dobji atsitas pret cepuri, 
pleciem  un zemi.

Negaid īti iznāku paretā mežā, ko šķērso neliels strauts. Seit man 
izdodas orientēties pēc kokiem, noskaidroju, ka esmu aizmaldījies uz 
ziemeļiem, mūsu maršrutam gandrīz pretējā virzienā. Tagad ir skaidrs, 
ka klīstu kaut kur tālu no Ulukitkana.

Atsēstos uz celma, lūkoju piespiest sevi m ierīgi pārdomāt visus 
apstākļus.

N a v  šaubu, ka, e jo t gar šo strautu, nonākšu pie Džegormas un tad 
v ieg li atradīšu arī mūeu ļaudis . . .  Pieceļos un ar cerībām uz labu v e ik 
smi dodos uz strauta lejteci.

«Bet kas būs ar aklo?» mani satrauc doma. A tcerējies viņa vārdus:
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«Pamest biedru nelaimē tikpat kā viņu nogalināt, v ē l ļaunāk,» —  es 
tūlīt griežos atpakaļ.

Neesmu v ē l pagājis desmit soļu, kad mana dzirde uztver dīvainu 
skaņu, it kā kritienu ūdenī. «Kam  gan tīk peldēties tik slapjā un aukstā 
laikā?» es nodomāju. «Varbūt tas ir kāds putns?» Un es piesardzīgi 
atgriežos pie strauta.

Starp krūmiem paveras līcis, un tanī p ie paša krasta peld pīle ar 
pīļu tēviņu. Lūk, kur laime! Paceļu karabīni, taču tūlīt apraujos: pēdējā 
patrona jātaupa. Kā lai zinu, kas ceļā vē l būs jāpiedzīvo. Jāmēģina no
medīt pīle bez šāviena.

Es paeju sāņus, nogriežu sprunguli un rāpus lienu pa m iklo zemi 
gar krastu. Rāpoju uzmanīgi. Zinu, ka tas ir muļķīgi —  kā gan var no
medīt putnu ar sprunguli, —  taču izsalkums šobrīd ir stiprāks par sa
prātu. Nezin  no kurienes rodas veiklība. Nu vairs atlikuši tikai kādi 
pieci metri. Paslēpies aiz krituša koka stumbra, palūkojos un sastingstu. 
Pīlīte, uzmetusies uz applūduša ciņa, uzpošas: ar cekulaino galviņu 
šļaksta sev virsū ūdens šaltis, aplaistīdama savu pelēcīgo tērpu kā ar 
sudrabu, peras ar asti, kuļas ar spārniem pa ūdeni un, uz m irkli aprim
dama, kaut ko dudina līdzās peldošajam pīļu tēviņam. Tas —  grezns un 
švītīgs —  dižodamies grozās un rāda tai te vienu, te otru sānu, balto 
krūtažu un vienmuļi svepst: «S it-š it.. .»

T e  pēkšņi svilpiens, noplunkšķ ūdens, augstu uzšaujas šļakatas —  
līcī atlaidies otrs pīļu tēviņš. Sākas kautiņš. Saniknotie pretinieki uzklūp 
viens otram, sitas ar spārniem, knaibās un nirst. Izmantodams kautiņu, 
es pierāpjos tuvāk krastam. Steidzos —  ka tik neaizlaižas. Ceļgalos man 
plīst bikses, pie sejas līp dubļi. Paslejos, lai mestu sprunguli, taču uz 
ūdens vairs nekā nav. Nolādēts!

N o  strauta lejasgala kā m ēdījot atskan pīles pēkšķieni.
Es vē l kavējos, nevarīgi atspiedis muguru pret lapegli. Apkārtējā 

pasaule man rādās tukša un viss, kas līdz šim bijis tuvs un dārgs, tagad 
šķiet lieks. Ir tikai viena vēlēšanās —  uzmeklēt veco  vīru.

Streipuļodams pieeju  pie strauta, ar plaukstām slaku sev sejā ūdeni, 
dzeru to lēniem malkiem un jūtu, ka tukšajā kuņģī līst vēsa straumīte.

A tkal eju pa tumšo mežu, kas ietinies nodevīgā miglā. N a v  iespējams 
orientēties, viss ir vienmuļš, nedzīvs un pelēks. Kājas tikko spēj nest 
izvārgušo ķermeni.
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Paskatos pulkstenī un brīnos, ka laiks jau sen pāri dienasvidum, bet 
apkārt vē l joprojām  tikai mežs un mežs. Kustības vairs mani nesilda. 
Es stipri salstu, gribas siltuma. Smalks lietus, līņādams bez mitas, bagā
tīgi dzirdina zemi. A r  grūtībām uzmeklēju sausu vietu, mēģinu iekurt 
ugunskuru, bet nespēju: man acu priekšā viss satumst, muskuļi kļūst 
slābani, rokas sastingst. A r  šausmām domāju: «V a i tiešām šeit, taigas 
dziļumos, tik tuvu savējiem , pārtrūks mans dzīves ceļš? . . . Nē, man 
jā ie t !»  Gribu piecelties, bet velti, kāds valdonīgi uzlicis uz pleca smagu 
roku, liec mani pie zemes, un es ieslīgstu nemaņā . . .

Atgūstos naktī, ga līg i salauzts un slims. Nevaru  atcerēties, kā esmu 
nokļuvis taigā. Gribu pakustināt kājas, taču liekas, it kā man to nebūtu. 
Nejūtu ari rokas, viss sastindzis. N o  cepures uz lūpām pil ūdens lāses, 
un es tās kāri riju. Slapjais apģērbs līp p ie miesas.

Pēkšņi dzirdu, ka tuvumā zem smagiem soļiem nobrīkšķ zariņš. 
Tumsā kāds nikni nosprauslojas un laiskā gaitā negrib īgi ar līkumu 
apiet man labajā pusē. Kad apklust soļi, es sataustu sev līdzās sausokni, 
ar nazi noplēšu skaliņus un iekuru ugunskuru.

Lietus jau sen pārstājis. Alkšņa zarā pamanu izkaltušu sēni. Priecājos 
kā bērns. Pasniedzos pēc tās un ēdu. Sēne man liekas diezgan garda, 
taču ir ļoti maza un vē l vairāk kāpina izsalkumu.

M ežā ir  tik klusu, —  man liekas, it kā es dzirdētu, kā saknes uzsūc 
augsnes valgumu, kas tad lēni plūst pa stumbru augšup un, sadalījies 
tūkstoš urdziņās, pa sīkiem zariņiem aiztek uz pumpuriem.

Par Ulukitkanu cenšos nedomāt. V iņš nepārcietīs mitro, auksto laiku,, 
uz taigas takām mēs vairs netiksimies. Un va i es pats izglābšos?

Mani arvien vairāk pārņem neizbēgamā gala priekšsajūta. Pirmo 
reizi mūžā jūtos tik briesmīgi vientuļš, no visiem  atrauts un aizmirsts. 
Gribas būt cilvēkos, kopā cīnīties un pāri pār galvu  ienirt rosīgajā ik 
dienā. Liekas, —  ar prieku būtu apkampis un piespiedis pie sirds pat 
visļaunāko cilvēku . . .

Ugunskurs iedegas arvien gaišāk. Izvelku no kabatas piezīm ju grā
matiņu, kas ir visu notikumu mēma lieciniece. Acis kavējas pie pēdējā 
ieraksta:

«28. V  tikām pāri pēdējai kalnu pārejai. Aklais jūtas manāmi labāk. 
Beidzot kāpjam lejup uz Džegormu, rītu būsim pie savējiem . Kāda laime! 
N o  šīm domām vien  jau kļūst v ieg lāk  un ceļš liekas drošāks. Tagad es,
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tāpat kā Ulukitkans, esmu ar mieru ticēt, ka M aika mums atnesusi
laim i.»

Tveru  zīmuli un aiz nespēka drebošu roku rakstu:
«30. V . Cik smagi esam pievīlušies! T ieši šeit pie Džegormas mums 

uzbruka nelaime. Jau trešo dienu taiga mirkst lietū, un m iglā acīm 
redzot uz visiem  laikiem samezglojušās manas pēdas. Kājas un rokas 
manāmi pietūkušas, tas mani nomāc. Pa saplēsto zābaku purngaliem 
izlīduši asiņainie pirksti. Atlikuši vairs tikai d iv i sērkociņi; tātad labā
kajā gadījumā es varu cerēt uz vē l vienu ugunskuru. Ja sliktais laiks 
turpināsies, tas būs pēdējais ugunskurs. Par Ulukitkanu domāju arvien 
retāk un m ierīgāk kā par kaut ko nenovēršami notikušu.

Kas vainojams visā šai traģiskajā noslēgumā? V ien īg i es. Būtu es 
aizvakar pa savām pēdām atgriezies no nojumes vētras laužņā, kur biju 
atstājis aklo vecīti, nekas tamlīdzīgs nenotiktu un šodien mēs jau at
rastos pie savējiem . Es taču labi zināju, ka svešā taigā taisni cauri 
lauzties nedrīkst, pie tam vē l miglā. Nu es ciešu par savu aplamību.»

Tagad gribu atgriezties p ie  strauta. Gar to es nonākšu pie Džegormas 
un tad —  gan jau kaut kā aizkulšos pie savējiem  un noorganizēšu Ulu- 
kitkana meklēšanu. Sis plāns man liekas vispareizākais.

Iešu tik ilgi, kamēr pietiks spēka. Šķiet, nav atlicis daudz dienu līdz 
manu gaitu noslēgumam. Lai arī kāds būs šis noslēgums, es to m ierīgi 
sagaidīšu. Man nav iemesla sūdzēties va i kādu vainot. «K o  pats vārīsi, 
to pats ēdīsi.» Bet domas, ka esmu vainīgs pie Ulukitkana nāves, ir neiz
turamas.

Caur nakts m iglu lāso rīts. Es pieceļos, noplēšu no bērza tāss gabalu 
un ietinu tanī piezīm ju grāmatiņu. Ja tai būs lemts ilgāks mūžs nekā 
man, tad piezīmes atbrīvos draugus no mūsu nelaimes cēloņu pētīšanas.

A tlido jis  zosu bars izklaidē manas drūmās domas. Putni ilg i lidinās 
virs meža; acīm redzot tie meklē vietu  atpūtai, un es apskaužu zosu 
pietic īgo laimi, to brīvību un spārnus.

Grasos iet, ’bet, kā par spīti, lietus pieņemas. Nolem ju  uzgaidīt p ie 
ugunskura. Pielieku malku, apsēžos tuvāk un, siltuma ieaijāts, iesnau
žos. Un pēkšņi es redzu baismīgu ainu, ko atmiņa gluži kā tīšuprāt 
izsaukusi no pagātnes: zem resna, praulaina celma starp pussatrūdē- 
jušām saknēm guļ miris cilvēks —  ieplestas, maisa lupatās ietītas kā
jas, kreisā roka pār izdilušajām krūtīm. Putni izknābuši viņam acis un
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lūpas. Līdzās apdzisis ugunskurs, netālu 
krūmā uzmesta tarba ar koka silīti zelta 
smilšu skalošanai. Labās rokas sažņaugtajos 
pirkstos mirušais tur zamšādas somiņu ar 
z e ltu . . .  Šo ainu ar bojā gājušo zelta m eklē
tāju, kas nomaldījies, es redzēju pirms p iec
padsmit gadiem Aldānas upes augštecē netālu 
no Kabatkāna zelta raktuvēm. Kam gan šā
das atmiņas smagā brīdī, cīnoties par dzīvību! 
Pamostos ar ļaunu priekšnojautu.

Iestājas pēc skaita trešā diena. Laiks neko labu nesola. Saņemu pē
dējos spēkus un mēģinu atgriezties pie strauta. V ienā kājā man zābaks, 
otra ievīstīta autā. Zem saplēsto bikšu starām redzamas pietūkušās 
kājas. Vēders puspliks un saskrambāts. Rokā spieķis, tas palidz noturēt 
līdzsvaru, citādi grūti iet.

A rv ien  biežāk atspiežos pret kokiem, lai atvilktu elpu. Zem e zem 
kājām liekas nestabila, un acis nerāda vairs skaidri. «Svešā taigā pat 
stipram vīram  maz prieka, bet vājam  labāk tur kāju nespert. Taiga sa
jauks pēdas, ievilinās biezoknī, noplēsīs drēbes un apavus, neļaus ne 
uguni iedegt, atņems barību, ņirgāsies, dzenās gan šurp, gan turp, at
ņems spēkus, kamēr pienāks gals,» —  es atceros Ulukitkana gudros 
vārdus, un sirds man kļūst vē l smagāka.

Jūtu, ka izsīkst spēki. A r  mokām kāpju pāri kritušu koku stumbriem. 
Irst saikne ar īstenību, lāgiem  aizmirstu, kurp un kādēļ eju. A rv ien  
vairāk zūd cerība, ka sasniegšu strautu. Nem az nezinu, uz ko īsti pa
ļaujos, novārdzis aiz ilga bada, satūkušām kājām, rokām, un tomēr eju.

Gluži negaidīti p ie manām kājām kā raibs lakatiņš izspurdz irbe. Tā 
paceļas kādus četrus metrus no zemes, uzmetas tuvējās lapegles zariņā 
un, sm ieklīgi grozīdama izslieto galviņu, sāk mani ziņkāri aplūkot. P ie
nāku klāt un brīnos, ka irbe nelaižas projām, kaut gan atrodos tikai 
divus metrus zem tās. «Pat irbe vairs no manis nebaidās,» es ar rūgtumu 
domāju. Pēkšņi man liekas, ka irbe ir neparasti liela. Ieskatos un aiz 
prieka gandrīz va i palecos. Tā taču ir karjaga, putns, kas nepazīst 
baiļu! Luk, kur man būs pusdienas!

Es salasu sausokni, izvelku  no cepures sērkociņus un jau grasos 
iedegi ugunskuru, bet tad pārdomāju: «K arjagu  taču var apēst ari jēlu,
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izsalkušam viss vienādi gards, bet sērkociņus pietaupīšu, jo  ceļš vē l nav 
galā.» Liekas, laime mani atcerējusies. V ē l brītiņu jāpaciešas —  un es 
būšu visbagātākais cilvēks pasaulē. N av  nekāds nieks, ja  šajos apstākļos 
pieder tik daudz gaļas, ka var pieēst pilnu vēderu, turklāt d ivi sērkociņi 
un viena patrona!

Es atkal rūpīgi paslēpju sērkociņus cepurē. Jālūko ātrāk noķert kar
jaga: kas zin, uzlaidīsies augstāk, un tad manas pusdienas izputēs. 
M ēģinu pierāpties tai klāt pa lapegles stumbru, bet kā lai to izdaru, ja 
ne rokām, ne kājām nav spēka? Izvelku nazi un nogriežu garu r īk s ti.. . 
N o  kā gan lai noviju  aukliņu cilpai, ar ko varētu nocelt karjagu no 
zara? Mans skatiens kavējas pie saplēsto bikšu staras . . .

Bet putns tup tai pašā zarā, groza galvu  un nemaz netaisās laisties 
projām. Es apsēžos uz krituša koka stumbra un, vīdams aukliņu, atceros 
evenku teiku par karjagu, kādēļ šis putns neviena nebīstas.

«Kādreiz sen senos laikos taigā nebija tāda dzīve kā tagad,» stāsta 
teika. «V ilk i, brieži, lūši, kabargas, klijas un strazdi —  visi zvēri un 
putni dzīvo ja  kopā. T ie  nepazina bailes un tāpēc nebaidījās cits no 
c ita . . .  Tāpat kā tagad, arī toreiz daži dzīvnieki pārtika ņo zāles, bet 
citi, plēsoņas, apēda to bērnus, un tie nezināja, kā paglābt savus pēc
nācējus. Toreiz piekūnam nevajadzēja medīt pīles, jo, ar tām kopā dzī
vodams, piekūns varēja  izvēlēties, ko apēst brokastīs —  gaigalu va i 
prikšķi. V āvere  draudzējās ar caunu, un cauna toreiz netrenkāja to kā 
tagad. Cauna apēda vāveri rotaļādamās, kā pa jokam. Tādu joku taigā 
bija daudz. A r  laiku plēsoņas tā savairojās, ka tiem sāka pietrūkt ba
rības, bet pārējo dzīvnieku atlika arvien mazāk un mazāk. T ie  būtu 
pavisam iznīkuši, taču atcerējās Brīnumzvēru, taigas valdnieku, un no
lēma doties pie tā lūgt aizsardzību. Brīnumzvērs tos nepadzina, uzklau
sīja un ilg i domāja, kā lai groza nelāgo likumu, ko darīt, lai visi varētu 
dzīvot un vairoties. Pēc ilga laika viņš uzkāpa klinšu kalngalā, sasauca 
visus taigas iemītniekus un sacīja:

—  Jums, plēsoņas, es piešķiru ļaunumu —  lai tas jūsu starpā vieš 
naidu. Bet jūs, putni un dzīvnieki, es apveltu ar bailēm un jūs no visiem  
sargāsieties.

Izdalījis ļaunumu un bailes, cik bija, Brīnumzvērs jau gribēja a t
griezties savā alā, kad pie tā atlaidās karjaga.

—  Kur tad tu kavējies? —  taigas valdnieks vaicāja.
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—  Krastmala ar akmentiņiem rolaļajos, —  bezrūpīgais putns at
bildēja.

—  Ko lai ar tevi daru? Tad nu dzīvo vien, karjaga, baiļu nepazī
dama, lai cilvēkam, kas nomaldījies taigā, būtu no kā p ā rlik t. . .»

Kamēr atceros teiku, aukliņa jau novīta. Piesienu to rīkstes galā, 
uzmetu cilpu un pieeju  pie lapegles. Putns tiešām neizrāda nekādu baiļu 
pazīmju. Tas joprojām  sēž uz zara, m ierīgi vērodams manas kustības. 
Kad es tuvinu tam cilpu, putns pēkšņi izstiepj kaklu, it kā saprazdams, 
ka tā v ieg lāk  noķerams. Cilpa aizvelkas, un medījums ir mans.

Turu rokās silto, dzīvo kamoliņu, kas spēj uzturēt manus spēkus, un 
priecājos. Putns joprojām  m ierīgi mani aplūko, nemaz nemēģinādams 
atbrīvoties. Tad es pārlieku putnu pār ceļgalu, pieturēdams ar kreiso 
roku tam galvu, atvēzēju  nazi, bet pēkšņi karjagas atplestajās acīs pa
manu šausmas. Sajūtu mulē hinīna garšu, riebumu pret barību un pa
laižu putnu.

V eltīg i esmu priecājies! Manā priekšā atkal nostājas nepielūdzamā 
īstenība. Karjaga tikmēr ganas tepat līdzās zālītē. Atjēdzos, ka, putna 
palaizdams, esmu izdarījis vislielāko muļķību. Gribu to noķert atkal, 
taču tas paceļas gaisā un, skani spārnus plīkšķinādams, pazūd miglā. 
Metos putnam pakaļ, klūpu un krītu pār koku laužņu. Galīgā nespēkā 
kā aizmidzis ilg i guļu uz slapjās zemes. Rosīgā iztēle rāda beigu ainu: 
redzu, ka mani saplosījuši plēsoņas. Pielecu kājas un, ļaunu jauzdams, 
raugos apkārt.

—  Labi, ka man v ē l p ietiek spēka piecelties un iet, —• es skaļi sak* 
svešādā, aizsmakušā balsī.

N o  neredzamiem mākoņiem taigā lidinās vieglas sniega pārsliņas. 
Strauji kļūst aukstāks. N o  zariem vairs lāses nepil. C ik neciešams ir 
meža klusums, kādas neiedomājamas mocības šī vienmuļība biezajā, 
necaurredzamajā m iglā! Visapkārt tumsa, miklums, neizmērojamā taiga, 
un es gluži viens šai nomācošajā klusumā. Reizēm cilvēks nonāk 
tādā stāvoklī, kad viņam vairs neko nevajag, apziņa saļumst, un 
viņš vairs sevi neapzinās. Tā arī es gāju pretī savu gaitu noslē
gumam.

Zeme pieveikt mani kā ar magnētu. Es zinu, —  ja  padošos kārdinā
jumam un apsēdīšos, nekad vairs nepiecelšos. Saņemu pēdējos spēkus
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un eju. Kūņojos koku laužņa, zaudēju līdzsvaru, beidzot kājas sāk ļodzi 
ties, v ē l ar rokām paspēju pieķerties pie bērza. «N ē, nesēdīšos!» ietie
p īgi čukst lūpas un, apkampis bērzu, mēmi lūdzos glābiņu.

—  T e  nu ir gals! . . .  —  man izlaužas moku pilns sauciens.
Gribas uzmest vē l pēdējo skatienu apkārtnei. . .  un es ieraugu starp 

kokiem gaišu spraugu. Ja nu tā ir izdega, kurā palika Ulukitkans?

Nezin no kurienes organismā atkal ieplūst spēks, un es eju uz gais
mas spraugu. Tom ēr nē, aiz meža stiepjas tīrelis. Aplūkoju  to un neticu 
pats savām acīm —  man priekšā ap simt metru attālu ganās liels lācis, 
melns ar baltu krūtažu. Es paslēpjos aiz resnas lapegles. Zvēra nolaistā 
galva nemitīgi grozās gan pa labi, gan pa kreisi. Tad lācis apstājas pie 
bluķa, salauž to, ar mēli uzlasa kāpurus, ar nagiem uzplēš cini un m ie
lojas ar saknītēm.

Klusu noņemu no pleca karabīni un pats sev piekodinu nesteigties, 
jo  man ir tikai viena vien īga  patrona. Atbalstos pret stumbru un sāku 
mērķēt. Rokas trīc, tēmēklis lēkā ap zvēra siluetu, un es nespēju neko 
darīt. Kājas saļogās, un es neviļus noslīgstu z em ē . . .

Lācis, nejauzdams briesmas, bezrūpīgi ganās. Patlaban tas pagriež 
pret mani sānus, kaut ko grem o un skatās uz pretējo pusi. Es apvaldu 
satraukumu, nometos ceļos un, atbalstījis karabīnes stebru pret zaru, 
kas izslējies priekšā, atkal nomērķēju. Tēm ēklis tagad kļuvis paklau
sīgāks. Nospiežu gaili.

Šāviena dārds pārplīst, sairst, izplūzdams mežā un plosīdams klu
sumu. Lācis, pārmetis kūleni, grasās pielēkt kājās, kampj ar zobiem savu 
kreiso kāju un, baismīgi rēkdams, nogāžas zemē.

Klusumā iegrimusī taiga atdzīvojas, saviļņojas. Gaisā uzspurdz iz
baidīta merkaziņa, nez no kurienes tramīgi gaisā uzlido pelēko pīļu 
bars. Lācis stampā krūmus, koku laužņu un joprojām  neganti rēc. Es 
stāvu, piespiedies pie lapegles, un baidos pakustēties, lai sevi nenodotu. 
Iespējams, ka lode nav trāpījusi nāvīgi, bet ievainots lācis ir pārlieku 
bīstams. īpaši, ja  šautenē vairs nav lādiņu . . .

Tad rēcieni kļūst klusāki un pāriet smagā vaidā; es redzu, ka lācis 
paslienas uz priekšķepām, bailīg i apskatās visapkārt, mēģina izkustēties 
un nokrīt. Pieceļas un atkal krīt. M irk li atpūties, tas, iecirzdams nagus 
va lga jā  zemē un vilkdams pakaļgalu, rāpjas ar priekškājām uz mež
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m a .. Reizēm tam izdodas piecelties ari uz visām četrām, taču pēc d iv i 
t r ī  soļiem tas krīt atkal, un tad baigs rēciens satricina taigu. Es at

kārstu, ka lode iedragājusi zvēram  mugurkaulu.
Pametu savu slēptuvi, apeju tī

reli un, katram gadījumam izvilcis 
nazi, piesardzīgi tuvojos ieva inota
jam lācim. Izdzirdīs čaboņu, lācis 
paslejas uz priekškājām, pagriež 
purnu ar plato pieri uz manu pusi un 
saspringst. Mūsu skatieni sastopas, 
no lāča ciešā, bezprātīgi niknā ska
tiena man kļūst baigi.
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Te man palīdz vēsma, kas uzvēda lācim cilvēka smaku. Kādas saus- 
mas to sagrābj! Šai brīdī tas pēkšņi aizmirsis ir brūci, ir sāpes, metas 
sāņus, taču tūlīt pakrīt, un atkal mežā atskan rēcieni.

Tagad es atklāti tuvojos lā
cim. Pirksti ciešāk sažņaudz 
naža spalu. Niknuma lēkmē 
zvērs grauž ar zobiem cini un 
neganti rēc, viesdams bailes 
visās dzīvās būtnēs. Kā tas 
būtu ar mani izrēķinājies! To es 
redzu pēc jaunā, ienaida pilnā 
skatiena, ar kādu tas mani ap
veltī.

Starp mums vairs atliek tikai 
desmit soļi. Lācis, izdzirdis so
ļus, pēkšņi pagriež uz manu pusi



atplesto rīkli ar rūsganiem ilkņiem un sadugst, it ka gatavodamies 
lēcienam.

Smagā elpa, mazo apaļo acu skatiens, nagi —  viss liecina, ka lāci 
v ē l mīt baigs zvēra spēks, kas spēj sevi aizstāvēt. Taču bailes no cilvēka 
liek zvēram  atkāpties. Tas rāpo uz priekšķepām, irdamies kā ar airiem, 
un ve lk  nekustīgo pakaļgalu.

Bads spiež mani vajāt ievainoto zvēru un steidzina darīt tam galu. 
Man liekas, ka tikai svaiga gaļa var atjaunot manus spēkus un tad es 
noteikti atradīšu Ulukitkanu. Jau sajūtu ceptas gaļas mīkstuma smaržu, 
pat dzirdu, kā uz oglēm  pil tauki. Uz m irkli manu apziņu aptumšo nela
buma sajūta. Es atbalstos pret bērzu un brīdi palieku tā, jo  šīs domas 
man atņem spēkus. Tad atkal velkos nopakaļ zvēram.

Lācis pūlas ierāpties biezoknī, palīst zem krituša koka stumbra. 
Tas nerim tīgi raida man naida pilnus skatienus. Mēs abi briesm īgi p ie 
kūstam: lācis aiz sāpēm un bezspēcīga niknuma, es —  no pārliecīgas 
nervu un fiziskas piepūles.

Mūsu divkauja ilgst jau piecas stundas. Lācis rāpjas arvien gausāk, 
pamezdams aiz sevis platu, asiņainu svītru. N o  atplestās rīkles kā sar
kana lupata izkārusies mēle. Tas apstājas arvien biežāk, elpo ātri un 
sēcoši. Kad pieeju  tuvāk, tas sprauslo, kņadzina zobus un nevarīg i rūc.

Ieraudzījis sev priekšā mazu purviņu, lācis aizrāpjas turp, noliec 
galvu, un es dzirdu, cik steidzīgi tas lok ūdeni. Nespēkā atslīgstu uz 
bluķa. «V a i tiešām lācis tik drīz nepadosies? Tad beigas k lā t!» man 
iešaujas prātā.

Es pielecu kājās im, nelabu domu mākts, metos pie lāča, draudu tam 
ar rungu, trencu tālāk. Rāpdamies prom, tas rūc, taču jau daudz rāmāk.

Man slāpst. Pieeju  pie purviņa, noliecos. N o  akača man pretī raugās 
kāds baiga izskata svešinieks. V a i tas esmu es? Seja kļuvusi maziņa, 
vaigu  kauli izspiedušies, acis un va ig i iekrituši, lūpas apkaltušas. N o 
vamža atlikušas tikai skrandas; no biksēm nav palicis tikpat kā nekas; 
uz rokām brūces.

Es panāku lāci, uzbrēcu tam un baidu ar rungu. Tas pierāpo pie resna 
bluķa, pārmet pāri priekšķepas, bet tālāk pakustēties nespēj. Lācis 
krampjaini izstiepjas, viņa varenā mugura ielīkst, un gari stiepts pirms
nāves rēciens vēstī visiem  taigas iem ītniekiem  valdnieka nāvi.

. . .  A tkal nakts. Lietus sen pārstājis. Dobji va id  mežs, nespēdams
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izturēt vē ja  brāzienus, krakšķ un lūst veci koki. N av  vairs miglas 
un mākoņu. Pēc lietus dzidrajās debesīs svin īgi m irdz spožas 
zvaigznes.

Mans ugunskurs dog purviņa malā zom lapegles. Uz diviem  koka 
iesmiem cepas gaļa. Vientuļais mielasts ilgst visu nakti. Es cenšos ēst 
maz, bet bieži, jo  baidos, ka nepārslogoju ilg i dīkā stāvējušo kuņģi. 
Uz desmit divdesmit minūtēm iekrītu m iegā un atmodies atkal turpinu 
dzīres. Kāda vienreizēja  laime —  gulēt p ie karsta ugunskura ar pilnu 
vēderu! Manī acīm redzot pamodies kāds tāls sencis, kam lielākais 
dzīves prieks bijis labi paēst un izgulēties.

Jūtu, ka pamazām organismā uzkrājas spēks un manī atgriežas mo
žums, taču vārgums vē l cieši turas muskuļos. Domāju par Ulukitkanu. 
N a v  nekādu cerību atrast viņu dzīvu, un tādēļ sirds sažņaudzas neiztu
ramās sāpēs.

26. SAULE PA R  DŽEGORMU

its mostas ar skaņām putnu dziesmām. 
Taiga aizvien tālāk un tālāk paver nepār
redzamos plašumus, un kalni majestātiski 
slej sidrabotās virsotnes pret debesim. 
V ē jš  m īlīgi dveš man sejā tīkamu spirg
tumu. Pēkšņi man atkal gribas cīnīties, 
elpot kopīgā ritmā ar visu pasauli, sajust 
dzīves pulsu. Es pieceļos, nelabprāt pametu 

iesildīto vietu  uz lāčādas, ugunskuru un veselu grēdu gaļas. Dodos uz 
tuvējo  augstiem, cerēdams no turienes aplūkot apkārtni un varbūt kau: 
kur ieraudzīt ugunskura dūmus.

Manā priekšā paveras saules apspīdētas tāles. Pa labi plašā ielejā  
uz dienvidiem  tek Džegormas upe. Pa kreisi melnē dziļa ieplaka, ko no 
trim pusēm ieskauj pazīstami kalni. U z dienvidiem  kādus trīs kilometrus 
attālu plešas tīrelis, bet nedaudz pa kreisi no meža kā siena gabana 
slejas tā pati sopka, kuras pakājē mēs uzgājām ganu nometni. «T ikai
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miglas dēļ b ija  iespējams nomaldīties tik v ieg li pārskatāmā apvidū !» 
es ar nožēlu domāju.

Tagad man ir skaidrs, ka esmu aizgājis no Ulukitkana tālu uz zie- 
mejiem un d iv i dienas līkumojis uz vietas.

Dūmi nekur nav redzami.
Gandrīz skriešus nokāpju ieplakā un negaidīti iznāku pie nojumes. 

Apskatos visapkārt. M ežā viss tik kluss kā izmiris. Pēkšņi izdzirdu 
kraukļa ķērcienus, kas man sāpīgi iedur sirdī. Skrēju ķērcienu virzienā, 
un ar m ilzīgu atvieglojum a sajūtu pārliecinos, ka esmu kļūdījies —  
kraukļi beidz aprīt manis nošauto zaķi. Steidzos uz priekšu.

Klāt arī mala, izdega, ganu nometne . . .  Taču tur neviena nav. Nastas, 
segli rūpīgi sakrauti zem lapegles, pavadas pakārtas zarā, viss novākts. 
N elie lā  ugunskura paliekas lietus aizskalotas; redzams, ka mans aklais 
pavadonis nav necik ilg i p ie tā sildījies. N o  šejienes viņš aizgājis tikai 
ar šauteni un cirvi. Lapeglē Ulukitkans atstājis mīklainas zīmes: tukšu 
patronas čaulu, uz kuras pakārts lokā saliekts krūmāja zariņš un piecas 
saišķītī sasietas smalkas rīkstītes ar žuburainiem galiem. Čaulā es atradu 
šķipsnu melnu spalvu, ko vecais tur bija ielicis un kas acīm redzot 
liecināja par kaut kādiem notikumiem, ko viņš pieredzējis. Es ilg i un 
ve ltīg i pūlos uzminēt šīs noslēpumainās zīmes, bet, diemžēl, tik slikti 
pārvaldu meža rakstību, ka nevaru izlasīt man atstāto Ulukitkana vēs
tuli. Mēģinu kliegt, jo  zinu, ka aklais v īrs tālu no šejienes nevarēja 
aiziet. Uz maniem saucieniem neviens neatbild. Apstaigāju nometni, 
nekur neredzu nekādu pēdu va i zīmju, jo  lietus visu noskalojis.

Kas tad piespiedis aklu cilvēku drīz pēc manas pazušanas aiziet no 
apmetnes? Va i tiešām viņš vē l cerēja izkļūt no meža biezokņa, kas 
viņam grimis mūžīgā tumsā?

Izvilcis no saiņa savu mugursomu, atrodu tanī neaizskartu plāceņa 
gabaliņu un kripatu speķa —  vecais vīrs bija palicis sev uzticīgs līdz 
pēdējam mirklim. Salieku mugursomā dienasgrāmatu, karti, čaulu, rīk 
stītes, ceptu gaļu, ko biju atnesis līdz, un dažādus sīkumus.

Sirds man ir nepanesami smaga . . .
Iznāku uz takas. Tā  ved  uz dienvidaustrumiem. Bieži apstājos, 

kliedzu un ieklausos.
Drīz v ien  taiga beidzas. Redzu plašu ieleju. Sākas klajas vietas, 

kur aug krūmājs un zaļa sūna.

270

/



Negaidot atskan attāla lidmašīnas rūkoņa. Skaņa tuvojas, plešas, 
bridi noturas un pēkšņi apraujas. Tātad Džegormas grīva  ir kaut kur 
tuvumā un tur arī mūsējie. ,

Steidzos. Mežmalā apstājos atvilkt elpu un pamanu, ka man seko 
divi melni zvēri. Va i tiešām lāči? Instinktīvi tveru karabīni, taču at
ceros, ka nav vairs patronu. Ieskatos labāk —  nē, lāči tie nav. Bet 
kas tad dzenas man pakaļ tik droši, lieliem  un viegliem  lēcieniem? 
V a i tiešām suņi?

—  Kučum! Boika! —  man pasprūk skaļš kliedziens.
Kučums visā sparā triecas ar krūtīm pret mani, un mēs abi nogā

žamies zemē. Suņi mani laiza, baksta purnus apģērbā, smilkst, es tos 
apkampju un, liekas, raudu . . .

Pēc pusstundas uz taciņas parādās cilvēks ar tarbu un šauteni pār 
plecu. V iņš tuvojas mums gandrīz skriešus.

Tikai taiga un suņi b ija  liecinieki, kā satikās d iv i cilvēk i: viens —  
melns, izvārdzis, apaudzis ar bārdu, iekritušām acīm u t i  skrandās, otrs —  
sārts, dzīves priecīgs, gludi noskuvies, jaunā pārgājienu tērpā; kā tie 
apkampās un ilg i purināja viens otru.

—  Va i patiesi tas esi tu, Trofim?
—  Protams, es. T ie  ir Kučums un Boika. Va i tad nepazīstat?
—  Es pazaudēju pavadoni. Droši vien  gājis bojā . . .  Steidzīgi jā 

m ek lē . . .
—  Jūsu pavadonis ir dzīvs, vakar no rīta atnāca nometnē . . .  —  at

bild Koroļevs.
—  Es runāju par aklo pavadoni, par Ulukitkanu. V iņš bez manis 

nespēja paiet.
—  Es ari par viņu, aklo vecīti. Vakar atnāca uz nometni, bet nupat, 

dzirdējāt, lidmašīna pēc viņa atlidoja, nosūtījām uz Blagoveščensku, uz 
slimnīcu. Sakursim ugunskuru, un es jums visu sīki izstāstīšu. Vasilijs 
arī pienāks, padzersim tēju, ir v ē l gabals, ko i e t . . .

M ēs sēžam pie uguns. Diena rit tik gludi kā stepes ceļš. Stīdz uguns
kura dūmi, debesīs slīd mākoņu kumšķīši, snauž mežs, gaisos bezrūpīgi 
lidinās plēsīgie putni, visapkārt nesatricināms miers un dzīvības nemir
stības sajūta! . . .  Es nolaižu acu no Trofim a sejas, bet skropstās man 
krājas valgums un lielām lāsēm rit pār raupjajiem  vaigiem .

—  Pirms četrām dienām mēs ar Vasiliju  atgriezāmies no punkta un
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ceļā aizkavējāmies, —  Trofims stās
ta. —  Nolēmām pārnakšņot. Jau li
kām ies pie miera. Te dzirdam —  
kaut kur tālu tālu nodārd d iv i šā
vieni, pēc tam vē l viens tuvāk.

—  T ie  d iv i šāvieni b ija  mani, bet 
trešo, Ulukitkana atbildes šāvienu, 
es nedzirdēju . . .

—  Nevienam  no mums pat prātā 
neienāca, ka te varētu būt cilvēki, un 
mēs nospriedām, ka gāžas nokaltuši 
koki, —  Trofims turpināja. —  N o  rīta 
piecēlāmies, bet suņu vairs mūsu 
naktsguļas vietā nebija; pārnācām 
nometnē, ari tur tos neatradām. Suņi 
neatgriezās ari nākamajā dienā. Pēc 
otras nakts pārnāca Boika viena pati 
bez Kučuma. Vasilijs nelēma iet 
meklēt, jo  domāja, ka- suns lenc zvē
ru. Tā nu mēs stāvam pie ugunskura 
un runājam par to, Vasilijs jau sapo
šas iet, te redzam, ka no meža uz telti 
nāk cilvēks. Pavadā viņš tur Kuču- 
mu, aiz pleca —  šautene, tarba, acis 
pārsietas ar drāniņu, labajā rokā 
boze, ar to viņš tausta zemi. Vasilijs 
tūlīt pazina vecīti. Kā aklais priecā
jās! T ic iet man, bērns kas bērns! Raud 
bez asarām . . . Trūcīgais apģērbs v ie 
nās driskās, galva un kājas asiņai
nas . . . V iņš mums ari pastāstīja, kur 
jūs m ek lē t. . .

—  Bet kā tad aklais viens pats z i
nāja atnākt? —  es pārtraucu Tro- 
fimu.

—  Šāvienu izdzirduši, pie viņa bija
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aizskrējuši mūsu suņi, taču vecais nenāca 
šurp tūlīt. V iņš piesēja Kučumu un diennakti 
noturēja to bez barības, apsvērdams, ka iz 
salcis suns noteikti skries uz nometni. Un 
tiešām —  suns atveda Ulukitkanu pie mums. 
Mēs tūlīt sazinājāmies ar štābu. Mums apso
līja, ka, tiklīdz būs lidojumam piemērots 
laiks, atsūtīs aklajam vecītim  paka] lidma
šīnu.

—  Vai vari iedomāties, Trofim , kā es g r i
bētu, lai Ulukitkanu glābtu, lai viņš atgūtu 
redzi!

—  Cerēsim, ka viss beigsies la b i . . .
Trofims to pateica ne gluži tik pārlieci

nāti, kā man būtu gribējies. Es sapratu, ka 
Ulukitkana veselības stāvoklis sagādā raizes 
ari viņam.

N o meža pa taku mūsu pēdās steidzīgi 
nāca Vasilijs N ikolajevičs.

Sauss un silts vē jš  čabinājās pērnējā la
potnē. Pār taigu, tīreli un taku plūda sakai
tētās saules karsto staru straume. A p  mežiem 
kūpēja dūmaka. Kalni b ija  atkāpušies. Viss 
šķita tik v ieg ls un plašs. Mani sagrāba prieka 
vilnis. Es ticēju  laimīgajam pagriezienam, 
zilo debesu laipnībai un dzīvei.

Krūze saldas tējas, uzkarsēta plāceņa ga
bals un ilga atdusa pie ugunskura draugu ap
sardzībā bija  cienīgs atalgojums par visām 
ciešanām. Kad es pamodos, jau krēsloja. Lap
egļu cirtainajās galotnēs rotājās dziestošās 
pavasara blāzmas sārts atspulgs. Bet austru- 
mos aiz plakano kalnu virknēm zagšus savil 
kās mākoņi, un vē jš  nemierīgi locīja  krūmāju 
zarus.

Vasilijs N ikolajevičs, noliecies pie uguns,
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lāpa manu vamzi. Trofims vāra biezputru. Man 
pie muguras spiežas kaut kas silts —  tas ir Ku- 
čums. Suns noilgojies pēc manis, jo  pārgājienos 
mēs ar to nekad nešķīrāmies. Es pagriežos, ap
kampju suni, piekjauju sev un redzu, kā manī 
raugās viņa uzticīgās, laipnās acis.

'Pēkšņi iztēlē ieraugu Ulukitkanu. Tik skaidri 
redzu, kā Kučums ved manu aklo draugu pa 
saviem suņu ceļiem —  cauri meža biezoknim, 
oa tīreļiem, un manu sirdi pilda pateicības 
jūtas pret dzīvnieku. Vēl ciešāk piespiežu suni 
sev klāt.

Boika, kas greizsirdīgi mūs vērojusi, neno
ciešas, pienāk, apguļas blakām un cieši raugās 
manā vājajā, ar bārdu apaugušajā sejā.

—  Vai svešāks tev liekos, vai arī gribi ko 
pastāstīt? —  es jautāju.

Bet suņi pēkšņi abi reizē pielec un atspe
rīgām kājām sastingst, raudzīdamies tumšajā, 
aukstajā vakara krēslā.

Trofims pieceļas. Aizsedzis ar delnu acis no 
ugunskura gaismas, ari viņš lūkojas tīrelī. Tur 
kāds staigā, var dzirdēt šļakstam ūdeni zem kā
jām. Taču suņi neskrien uz trokšņa pusi, bet 
attupstas uz pakaļkājām un nomierinās. Kas tur 
varētu būt?

—  Viesi nāk! — Trofims iesaucas.
Es pieceļos, un tas, ko ieraugu, izraisa manī 

siltas prieka jūtas: pa taku pie mums skrien 
Maika —  māte tai tikko tiek līdz —  un vēl 
viens briedis. Dzīvnieki acīm redzot bija at
skārtuši, ka atrodamies ielejā, un varbūt savā 
īpašā veidā izjuta prieku., jo  kādēļ gan Maika 
tā būtu steigusies!

Vasilijs Nikolajevičs pacienā briežus ar 
sāli; tie sulīgi šmakstina lūpām. Maika vēl
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arvien baidās no mums, taču tai ļoti gribas paskatīties mugursomā, to 
interesē katliņa saturs un gribas redzēt, va i tikai kāds nav paslēpies 
zem bluķa. Tā gramstās pa mūsu apmetni, bet pēkšņi pamana suņus, 
un tās acis pavīd tādas kā bailes, kā izbrīns. Maika manāmi satrūkstas 
no Kučuma, kas, paslējies kājās, neapmierināti rūc, un skrien pie 
mātes . . .

Sēžamies vakariņot. Ir jau nakts. Pār melno, ciņaino tīreli vairs ne
kūp dūmaka. Tumšo debesu zilumu šķeļ bālu zvaigžņu stari. Mežu pla
šumam pāršalc klusa čaboņa. Kamoliņā saritinājušies, snauž piekusušie 
suņi. Brieži nogūlušies laiski gremo. Bezrūpīgi kā bērns, atmetusi galvu 
un kājas, guļ ari Maika.

«Jaunpiedzimušais allaž atnes laim i,» —  atceros Ulukitkana vārdus, 
kurus viņš sacīja pie Kunmanje upes, kad piedzima Maika. Savu ticību 
laimei aklais saglabāja visos pārbaudījumos. Cik viņš būs priecīgs, kad 
uzzinās, ka M aika ir pie mums! Sāks ticēt, ka slimnīcā viņu gaida laime. 
Ak, ja  tas tā būtu! . . .

Mēs pamodāmies agri. N o  lejas cēlās pirmsausmas saltums. Kā brūk
leņu sula sārtojās blāzma, un virs tās vientuļš un lieks karājās mē
ness. Bērzu birztaliņā pāri Džegormai pavasarīgi maigi sasvilpās irbītes.

Es nevaru vien noskatīties pasaulē, kas atkal kļuvusi tuva, nevaru 
beigt jūsmot par tumšo nakti, ugunskuru, gaisu, rēno, daudzsološo rīt
ausmu —  viss liekas tik atjaunots un brīnišķīgs kā pati dzīve.

Aši padzeram tēju, savācam kopā briežus un dodamies uz Džegor- 
mas grīvu  pie savējiem . Mani muskuļi vē l vāji, es eju  smagi, spēks 
atgriežas lēni, taču par to nebēdāju, jo  visam savs laiks. Suņi pēc sava 
paraduma skraida kaut kur apkārt, izlūkodami meža plašumus. Maika 
te paskrienas uz priekšu, te tālu atpaliek, un tad mēs dzirdam tās 
tramīgos rējienus.

Un nu kalni pašķiras un kļūst zemāki. Priekšā aiz meža tumšās 
sienas parādās tieva dūmu strūkliņa.

Mūs sagaida visi nometnes iemītnieki, mēs spiežam cits citam rokas, 
110 sirds priecājam ies un smejamies. Mums ir tik labi, ka atkal esam 
visi kopā. N av  tikai Ulukitkana . . .

Domās atkal atgriežos pie vecā vīra. Savos astoņdesmit mūža gados 
viņš pirmo reizi šķīries no taigas. Kādas neizsakāmas šķiršanās sāpes 
un smagas domas viņš aizveda sev līdz nezināmā pasaulē, pamezdams
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varbūt uz visiem  laikiem pierastos kalnus, ieplakas, upes, plašos mežus, 
takas, šauteni, spieķi un tarbu . . .  Zinu, ka Ulukitkans nebūs aizbraucis, 
neizteicis savam draugam Ļihanovam pēdējās vēlēšanās.

Pēc stundas, kad nometnes dzīve sāka atkal ritēt ierastā gaitā, es 
iegāju  Ļihanova teltī, izvilku no mugursomas tukšo čaulu, melno spalvu 
šķipsniņu, gredzenā saliekto bērza krūmāja zaru un piecas kopā sa
sietās rīkstītes ar žuburiņiem.

—  Ulukitkans mūsu pēdējā apmetnē atstājis šādas zīmes. Varbūt 
tu, N ikolaj, varētu man paskaidrot, ko tās nozīmē?

Ļihanovs bez steigas, kūpinādams pīpi, domīgi aplūkoja noliktos 
priekšmetus.

—  Spalvām vajadzēja  būt čaulā, bet rīkstītes pakārtas ar zariņiem 
uz leju. Va i es pareizi pateicu? —  viņš jautāja.

Pareizi. Kā tu uzminēji?
—  Es zinu, kas notika ar Ulukitkanu, tādēļ arī saprotu, kā šīs zīmes 

bija noliktas, lai ikvienam būtu skaidrs, kur aklais palicis. Tukšā čaula 
nozīmē —  šāvienu; spalvas čaulā —  ka uz šāvienu atskrējis suns. Vai 
tad tu nepazini, ka tā ir Kučuma spalva? Tagad labi apskati gredzenu 
no bērza krūma: d iv i zariņi, katrs ielocīts uz savu pusi, šurpu turpu. 
Te ari maķenīt spalvas, varbūt tu tās esi ielicis? . . .  Nē. N o  šī apļa un 
spalvām jāsaprot, ka cilvēks aizgājis ar suni, bet. nezina, kurp. Ar 
rīkstītēm evenki allaž apzīmē briežus, un, ja  rīkstītes piekārtas ačgārni, 
ar zariņiem uz leju, tad —  brieži pazuduši. Saskaiti, cik?

—  Pieci. Bet ja rīkstītes būtu karājušās ar žuburiņiem uz augšu? — 
es jautāju.

Tad, gluži otrādi, —  nevis pazuduši, bet pieklīduši pieci sveši 
brieži. Nezinu, kā tu vari ātri izlasīt tik mazus burtiņus, salikt tos, sa
kārtot vārdos, bet šeit, lūk, cik Ulukitkanam liels raksts, un tu nevarēji 
izlasīt.

—  Kur ir vecīša berdāna?
—  Tepat netālu koka dobuma. Viņš pats to tur ielika. A r i kažociņu, 

slēpes, nazi, somiņu ar patronām un sērkociņus. Vecais vē l grib atgriez
ties taigā. Nabaga U lukitkans. . .  —  Un Ļihanova aizlūzusī balss 
iedrebējās.

N o  tālajām Stanovoja virsotnēm nemānāmi nolaidās vakars. A p 
kārtne kļuva manāmi blāvāka. Debesīs iedzirkstījās kāda vientuļa.
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zvaigzne. Es sēžu pit ugunskura ar dienasgrāmatu lokas. Gribas atska 
tīties uz noieto ceļu., godīgi pārbaudīt savu sirdsapziņu, aplēst pana 
kumus un zaudējumus. Šis bija mans mācību un pārbaudījumu ce ļ š

Rūgti bija atcerēties karavānas bojā e ju  Kupuri sēklī, slīkstošā v e 
cīša kliedzienu un asiņaino brūci viņa nāves bālajā sejā. A tcerējos sēni, 
karjagu un kroplo bērziņu manas baismīgās takas malā . . .

Radista Genadija telti ir smacīgi un piepīpēts. Tur sanākuši visi no
metnes iemītnieki. Gaida ekspedīcijas štāba kārtējo pārraidi. Pulksteņa 
rādītājs lēni tuvojas noteiktajam laikam. Genadijs raida ēteri aicina 
juma signālus, noskaņo un, noliecies pār žurnālu., sāk pieņemt radio- 
gramu.

« . . .  ārstu slēdziens: Ulukitkanam traumatiskas dabas asins izplū
dums acs ābola dobumā. Okulists ir pārliecināts, ka vecītis drīz atgūs 
redzi.»

Genadijam izkrīt no rokām zīm u lis .. . V is i sāk reizē skaļi runāt. 
Vasilijs N iko la jev ičs apmiglotām acīm raugās radiogramā, im pār viņa 
raupjo va igu  cita pēc citas rit siltas asaras.

Manas domas aizklīst tālāk: kāda neaptverama laimes izjuta pā; 
ņems Ulukitkanu, kad viņš atkal ieraudzīs sauli, taigu, draugus un 
atgriezīsies dzimtās dabas klēpi'.

Un mani sagrābj nevaldāms prieks, jau domājot vien, ka mūsu kara
vānu atkal vedīs šis gudrais evenks un kopā ar mums dalīsies gan grū 
tajā, gan ari līksmajā pētnieku dzīvē.
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