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CEĻAVĀRDS

Mazais (un lielais) draugsl
Tu afkal airodies īpaša ceļojuma — pasakas — sakuma.

Ir 20. gadsimia astoņdesmitie gadi, un ias nozīmē,

ka jau daudzus gadu tūkstošus uz šīs planēfas piedzimsi
iādas pašas būtnes kā Tu.

Un — piedzimsi ari pavisam ciiādas radības. Bei vai

iāpēc iās ir nepareizākas? Kam gan ienāks prāiā doma,
ka nepareizs ir, piemēram, bērzs? Ka nepareizs ir —

bebrs vai, sacīsim, ūdenssirazds?

Bei ir 20. gadsimia asioņdesmiiie gadi, un cilvēks pār-

vērš Zemi un iās apkārini par ražošanas cehu, taču —

vislielākais brīnums un dārgums joprojām noiiek iepai
mūsos pašos, un šis brīnums un dārgums ir — Dzīvība.

— Dzīvībai —Tu man saki. — Bet tas jau pais par

sevi saproiamsl
Taču ražošanas cehā, kas saucas Zeme, ir ieslēgii lieli

āirumi, un aprēķini rāda, ka ik dienas no planēias neai-

griežami izzūd arvien jaunas un jaunas Dzīvības sugas . . .



— Ta nedrīkst! — Tu izsaucies, un es Tev pievienojos.
Jo arī Tu esi viena no Dzīvības sugām.

— Tad sfeidzam pailgai Steidzam pailga Dzlvlbail —

es dzirdu Tavu balsi.

— Ejam, —es afbildu un radu: — Redzi tur to tuk-

snesi? Ari fuksnesis ir Daba.

— Cik fa liela un varena — Dabai —Tu skafies un

brīnies. — Kam tā pieder?
Ir 20. gadsimia astoņdesmitie gadi, bei Tu uzdod

fikpaf brlnum jaukus jautājumus, kādus cilvēkbērns uzdeva

pirms tūkstošiem gadu!
— Daba ir musu Skolotājs, — es saku.

— Skolotājs ...
—Tu apcerē gudro vārdu. — Skolo-

tājs dusmojas, ja es kauf ko nezinu un saputroju.

Skolofājs tad ieliek divnieku.

— Redzi, fuksnesis ari ir divnieks, —es saku

— Divnieks mums visiem.

Tu bridi doma. Apvārsnis ieblazmojas — drīz uzlēks

saule. Un tad Tu saki:

— Mēs izlabosim savu divnieku, vai ne?

Tu esi sapratis, mazais (un lielais) lasītāj.
Pasakai nav likuma spēka. Spēks, kas iemājo pasakā,

ir citāds spēks. Es Tev novēlu — laimīgu spēku Tavā

ceļojumā «Lielajā Dienā»!

Autors

1985
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Manai Mātei —

Pasaules Dzīvībai

Dūņu Rūķītim pārslīdēja ēna, un viņš izdzirda balsi,

kas teica: «Mūc!» Taču Dūņu Rūķītis nepiederēja pie to

rūķīšu sugas, kas raduši paklausīt nešaubīdamies, un viņš

grasījās apvaicāties, kādēļ un no kā jāmūk, bet ēna jau bija

gabalā. Tā piederēja Murēnai.

Tad Rūķītim pārslīdēja kāda lielāka ēna, un viņš atkal

izdzirda balsi, kas teica: «Mūc!» Rūķītis atkal grasījās

apvaicāties, kādēļ un no kā jāmūk, bet ēna jau bija gabalā.
Tā piederēja Haizivij.

Tad viņam pārslīdēja vēl lielāka ēna, un viņš atkal

izdzirda balsi, kas teica: «Mūc!» — bet, kamēr Rūķītis
atkal grasījās apvaicāties, kādēļ un no kā jāmūk, ēna

jau bija gabalā. Tā piederēja Zilajam Valim.

Un tad — tad Dūņu Rūķītim tuvojās pavisam liela ēna

un viņš jau pavēra muti, lai pietiekami savlaicīgi
apvaicātos, kādēļ un no kā būs jāmūk, bet, pavisam

lielajai ēnai slīdot pāri, nebija dzirdama neviena balss.

Neviens neteica: «Mūc!»
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Dūņu Rūķītim tas šķita ērmoti un aizdomīgi, un

viņš laida lekas vaļā.
9 9 9

Viņš nezināja, ka pavisam lielā ēna piederēja Zvejas

Tralerim.

Kādu dienu netālu no Dūņu Rūķīša kaut kas pa pusei

iegrima dūņās. Rūķītis ierāva galvu plecos un plecus

dūņās un palika tā kādu laiku nekustīgi, jo nevarēja zināt,

kas un kāpēc nogrimis. Nereti viena otra zemūdens

radība samaksāja ar savu dzīvību par ziņkāri nelaikā

un nevietā. Rūķītis nesteidzās — laika gaitā viss tā vai

tā noskaidrosies. Šajā ziņā viņam bija izstrādājusies
pieredze.

Taču Tas, kas bija iegrimis pa pusei dūņās, i nedo-

māja kustēties. Dūņu Rūķītis redzēja, ka pavisam sīka

zivtele neizturēja un piepeldēja Tam gandrīz klāt, taču,

neizskaidrojamu baiļu dzīta, atkal nozuda.

Bet Tas — Tas palika, kā bijis. Sīkā zivtele atgriezās,

piepeldēja Tam vēl tuvāk, bet, veikusi apli ap To, atkal

nozuda.

Drīz vien nez no kurienes ieradās Jūras Zvaigzne

(var jau būt, ka tā visu laiku bija atradusies tepat tuvumā)

un pieskārās Tam ar vienu no saviem taustekļiem, taču

nekas tāds nenotika, jo Tas, tāpat kā līdz šim, palika

nekustīgi, pa pusei iegrimis dūņās.
Atvēlās Jūras Ezis un, padurstījis To ar savām adatām,

atkāpās. Nebija interesanti, jo Tas šķita esam bez dzī-

vības.

Tad no augšas ieradās Medūza un, nopētījusi To no

visām pusēm, palika šūpojamies pietiekoši drošā attā-

lumā, bet pēkšņi atpeldējušais Jūras Zirdziņš, atradis

Tajā caurumu, kas, jādomā, bija mute, ielīda pa to iekšā,
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un Dūņu Rūķītis jau aizvēra acis, jo nekas viņam neder-

dzās tik ļoti kā dzīvības bojāeja, taču viņš nespēja ilgi
nociesties, neko neredzējis, un, kad viņš acis atkal

atvēra, noprata, ka viss vēl nav pagalam, jo Jūras Zir-

dziņš bija Tajā iekšā un viņam nekas nekaitēja.

Nu arī Dūņu Rūķītis iztaisnoja plecus un galvu un

pievirzījās tuvāk. Tam varēja izšķirt muti, kaklu un ķer-
meni, taču vairāk arī neko.

Pēkšņi pazibēja smaila ēna, un zemūdens radības

acumirklī nozuda. Bija ieradusies Barakuda. Lai gan gal-
venā notikuma brīdī viņa bija atradusies jo tālu, ļoti

precīza nojauta viņai signalizēja, ka jādodas šurp.

Dūņu Rūķītis ar Barakudu uzturēja visnotaļ labas kai-

miņu attiecības, tādēļ viņš vairs neierāva galvu plecos
un plecus dūņās, bet palika, kā bijis.

— Tā jau es domāju, — ieraudzījusi To, sacīja Bara-

kuda.

— Ko tad? — painteresējās Dūņu Rūķītis.
— Pudele, — sacīja Barakuda. — Pavisam parasta

pudele.
Tad viņa ieraudzīja Jūras Zirdziņu.
— Kāpēc?! — pietiekami stingrā balsī noprasīja Ba-

rakuda, un Jūras Zirdziņš saprata, ka jādodas laukā,

jo ļoti precīza nojauta viņam signalizēja, ka ar Barakudu

nevar dzīt jokus.

— Nu, kā? — Dūņu Rūķītis apvaicājās, kad Jūras Zir-

dziņš bija izkļuvis no Tā.

— Ļoti patīkami!—atbildēja Jūras Zirdziņš, un Dūņu

Rūķītis ievēroja, ka Zirdziņam ir dīvaini mirdzošas acis.

— Ļoti patīkama smarža!

Pa to laiku Barakuda bija izvilkusi pudeli no dūņām,
un, kad visi tuvumā dzīvojošie zemūdens iemītnieki

bija iznākuši no savām paslēptuvēm, viņa sacīja:
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— Lai ar pretinieku sekmīgi cīnītos, tas jāiepazīst.

Sākot ar šodienu, es jums mācīšu svešvalodu.

Un viņa paradīja uzrakstu, kas rotāja pudeles
ķermeni.

— Sākot ar šodienu, jūs esat Pudeļu skolas au-

dzēkņi, — sacīja Barakuda, un pēc šiem ievadvārdiem

viņa sāka pirmo nodarbību.

— Runu Dukiti! Rūnu Dukiti! — Dunu Rukitis izdzir-
ii ii ii

dēja pazīstamu balsi un izbāza galvu no sava mitekļa,
t. i., no dūņām.

Bija ieradies Draudziņš.

Draudziņš vienmēr ieradās tieši tad, kad Dūņu Rūķītim

bija sērīgs prāts un kad viņš jutās vientuļš. Draudziņš

bija neparasts radījums, jo ne pēc kā neizskatījās. Nē,

nē — viņš nebija neredzams! Nē, viņš pat paredzams

bija. Un Dūņu Rūķītis jau labu laiku zināja, ka vienmēr,

kad viņš sāka justies vientuļš un sērīgs, kuru katru brīdi

varēja sagaidīt ierodamies Draudziņu. Jo vientuļāks
un sērīgāks Dūņu Rūķītis jutās, jo drīzāk bija sagai-
dāma Draudziņa ierašanās. Tāpēc, tiklīdz Dūņu Rūķīti
sāka mākt skumjas, viņš papūlējās justies, cik tik vien var

sērīgs, jo zināja, ka Draudziņš tūdaļ būs klāt. Brīdī,
kad Dūnu Rūķītis izdzirda balsi, kas sauca: «Rūnu Dūkīti!

ii i ii

Rūnu Dūkīti!» — viņam bija izdevies justies kā vēl nekad

vientuļam un sērīgam.
Ar Draudziņu bija tā, ka viņš neparko nevarēja iemā-

cīties pareizi izrunāt Dūņu Rūķīša vārdu. Vispār Drau-

dziņa valoda bija pilna visādu ērmību, un Dūņu Rūķītim
reizēm nācās visai grūti noģist viena otra Draudziņa
sacītā vārda nozīmi.
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— Rūnu Dūķīti! — Draudziņš piesteidzās pavisam aiz-

elsies, un viss Dūņu Rūķīša sērīgais prāts bija pagalam.
— Uzmini, ko es tev atnesu! — Draudziņš tincināja.
— Uzmini, ko es tev atnesu un kas man pašam nepa-

visam negaršo!

Dūņu Rūķītis izdomājās visādi, bet neparko nespēja

uzminēt, ko Draudziņš atnesis.

— Nu kā tu nesaproti? Skābolu! — Draudziņš neno-

cietās.

Dūņu Rūķītis laikam visai muļķīgi smaidīja, jo Drau-

dziņš turpināja:
— Nu jā, tu jau pa dūņām vien, tad jau var arī ne-

zināt.

— Ko tas nozīmē — skābols? — Dūņu Rūķītis pain-

teresējās.
— Skābs ābols! — Draudziņš skaidroja. — Skaidra

lieta!

— Kāpēc jāsaka «skābols», ja var sacīt «skābs

ābols»? — Dūņu Rūķītis nesaprata.

Draudziņš pasmaidīja.
— Vai tad nevari iedomāties? Lai nav tik gari jārunā! —

viņš iesmējās.

Dūņu Rūķītis strīdā vairs neielaidās, jo bija lietas, kuras

Draudziņš pārzināja labāk. Tāpēc Dūņu Rūķītis sacīja:
— Barakuda mums māca svešvalodu.

— Es zinu, — atbildēja Draudziņš. —Tikai nesaprotu,
kāds jums no tā labums.

Dūņu Rūķītis mirkli nezināja, ko bilst, bet tad viņam
kaut kas ienāca prātā.

— Lai ar pretinieku sekmīgi cīnītos, tas jāiepazīst, —

viņš sacīja un tikai tad atskārta, ka nezin vai spētu sa-

karīgi paskaidrot, ko sacītais nozīmē. Laime,
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ka Draudziņš sikak neko netaujāja, tikai pasmaidīja
un noteica:

— Ak, Barakuda! Ka vienmēr, uz ārišķībām.

Tikko bija beigusies kārtējā nodarbība Pudeļu skola,

un Barakuda deva zīmi izklīst.

— Kas šodien par dienu? — ievaicājās Tinteszivs, pie-

peldējusi pie bariņa, kurš vēl uzkavējās pudeļu tuvumā.

— Šodien? — atvaicaja Krabis. — Man liekas, ka

šodien ir parastā darbadiena. Kā domā citi?

— Šodien? — ierunājās Jūras Zvaigzne. — Vai tikai

šodien nav — paga, paga —,
vai tikai šodien kādam

no mums nav vārda diena? Ko?

— Šodien? Nē, vārda diena bija vakar, ja nu jūs

gribat zināt un nemaz vairs neatceraties. Kā nu tā var —

un vēl skolā ejat! Es gan visu ļoti labi atceros.

Runātājs bija Jūras Ezis, un viņš turpināja:
— Es gan atceros visu un varu pastāstīt šo un to par

vienu otru no jums, ja kādam ir vēlēšanās, bet acīmre-

dzot tādas nav, un tāpēc man viss ir pilnīgi skaidrs.

Bet, kas attiecas uz šodienu, tad man šķiet, ka šodien

nav nekas cits kā viena vienīga brīvdiena.

— Būtu jau labi, — sacīja kāda cita balss, bet tā ne-

piederēja nevienam no bariņa. Bariņš pagrieza galvas
balss virzienā un ieraudzīja Murēnu.

— Šodien ir Veļas diena, — Murēna sacīja, un visne-

patīkamāko iespaidu šī ziņa atstāja uz Jūras Ezi, jo no

visām dienām visā pasaulē neviena viņam nesagā-

dāja tādas neērtības kā Veļas diena.

Murenas vests radīja sarosišanos, katrs steidzas uz

savu mājokli, lai drīz pēc tam sapulcētos kādā viņiem
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vien zināmā vietā. Kad vi si_ bija atkal kopa, Murena

sacīja:
— Veļas mazgātava tiek pārcelta uz citurieni. Se-

kojiet man!

Un viņa pagriezās krasta virzienā. Bariņš turējās līdzi.

Kad viņi ilgāku laiku klusēdami bija pārvietojušies

(un bez starpgadījuma), kāda maza zivtiņa ierunājās:
— Bet vai tas nav bīstami?

— Kas tad? — atjautāja blakus peldoša tikpat maza

zivtiņa.
— Nu, ka mēs dodamies uz krasta pusi.
— Kas gan tur bīstams?

— Nu cilvēki. Mūs var pamanīt. Viņi mēdz peldēties
uz piekrastes sēkļiem.

— Ak, mēs abas esam tik niecīgas, ka diez vai mūs

vispār var manīt, — sacīja mazajai zivtiņai blakus pel-
došā tikpat mazā zivtiņa, piebilzdama:

— Reizēm ir ārkārtīgi izdevīgi būt mazai un neie-

vērojamai. Vai tev tā nekad nav šķitis?
Pa to laiku Murēna ar astes spuru bija devusi zīmi

apstāties un otru zīmi — izturēties cik vien iespējami
klusi. Bariņš sasprindzināja uzmanību, lai vērtos Murēnas

norādītajā virzienā.

Sākumā neko nevarēja saredzēt, ūdens te bija visai

duļķains, bet tad pavisam netālu kļuva samanāma

tāda kā rosīšanās.

— Deviņi traleri, ja tas nav Dūņu Rūķītis! — iesaucās

Atlantijas Siļķe, un Dūņu Rūķītis acumirklī pagrieza
galvu.

— Kas minēja manu vārdu? — viņš brīnījās, tad, pa-

zinis bariņu, pasmaidīja: — A, tie esat jūs!
— Ko tu šeit dari? — painteresējas Jūras Zvaigzne.

— Un kāpēc te ir tik duļķains ūdens?
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Tad ierunājās Murēna:

— Izstāsti viņiem, kas un kā.

To vina sacīja Dūnu Rūķītim. Dūnu Rūķītis, norādī-

dams uz robežu starp skaidro un neskaidro ūdeni,

sacīja:
— Tie ir Sauszemes Bara notekūdeņi. Bet notek-

ūdeņu sastāvā ir veļas mazgāšanas līdzekļi. Skatieties

šurp! Redzat? Es nostājos pie pašas neskaidrā ūdens

robežas, ņemu netīro veļu un, re, turēdams to notek-

ūdeņu straumē, beržu pret rievoto jūras gultni. Nu, iegau-

mējāt?
—« Nekas nav vienkāršāk! — sacīja Jūras Zvaigzne,

ieņēmusi vietu blakus Dūņu Rūķītim un ar vienu no

saviem stariem pārbaudījusi notekūdeņu sastāvu.

— Vienkārši ģeniāli!

Drīz vien visi berza netīro veļu tik sparīgi, ka jūras

gultne kļuva gluda kā dēlis, bet drūzmā gadījās, ka

Jūras Ezis iekļuva notekūdeņu straumē viss, un, kad

veļas mazgāšana bija galā, Murēna sapulcināja Baru

vienkop.
— Kapec es neredzu Jūras Ezi? — viņa painteresējas.
Visi vērās visapkārt, un izrādījās, ka Jūras Ezi neredz

neviens, un ikviens sauca: «Ezi! Ezi!» — bet atbilde

nenāca ne no kurienes, un bariņš noskumis devās atceļā,
jo Zemūdens Bars bija pieradis pie nelieliem zaudē-

jumiem, bet tad viņi izdzirda pazīstamu balsi un brītiņu
vēlāk ieraudzīja pašu balss īpašnieku. Tas bija Jūras Ezis,
tikai sākumā neviens viņu nepazina, jo ar viņu bija
notikusi kāda pārvērtība. Viņš gan joprojām bija Jūras

Ezis, taču ne vairs Līdzšinējais Jūras Ezis, bet Neda-

biski Balts Jūras Ezis.
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Dūņu Rūķītis kaut ko iečukstēja Murēnai, un Murēna

piekrizdama pamāja. — Nāc mūsu vidū! — viņa mudināja

Ezi. — Citādi tev būs beigas. Tu esi kļuvis viegli pama-

nāms.

Atgriezušies mājās, veļas mazgātāji pieaicināja Tin-

teszivi, palūgdami viņu nokrāsot Ezi tumšāku.

Tā bija pirmā reize, kad Zemūdens Bars mazgāja

veļu krasta tuvumā.

— Ko tu par visu to saki? — iejautājās Viena No Sīka-

jām Zivtelēm, kas visu laiku bija peldējusi blakus Otrai

No Sīkajām Zivtelēm.

— Es jau teicu — reizēm ir ārkārtīgi izdevīgi, ka esi

maza un neievērojama, — atbildēja Otra No Sīkajām

Zivtelēm, — es jau teicu.

— Kāpēc nav Atlantijas Siļķes? — stingri noprasīja
Barakuda, pārskaitījusi Pudeļu skolas audzēkņus. — Vai

sāk aizmirsties, ka nodarbības obligātas visiem?

lestājās neveikls klusums, jo neviens nezināja, kāpēc

Atlantijas Siļķe nav ieradusies.

— Visiem? Vai man arī? — neveiklajā klusumā ieska-

nējās gandrīz tikpat klusa balstiņa, un visa Pudeļu skola

pavērsa galvas tās virzienā.

— Kas runā? — uzstāja Barakuda.

— Es! — balstiņa, ausīm dzirdami, tuvojās, bet tikai

ausīm dzirdami.

— Ko nozīmē šis bezpersoniskais «es»? — Barakuda

acīm redzami centās nezaudēt autoritāti Skolas acīs,

taču viņas balsī bija ielavījusies nedrošības pieskaņa,
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jo nu jau ne tikai Baru, bet arī barvedi sāka uztraukt

tas, ka viņi nonākuši saskarē ar kaut ko runājošu, bet

neredzamu. Ir taču zināms, ka vislielāko nedrošību iedveš

tieši neziņa.

— Tu kaut ko saproti? — Viena No Sīkajām Zivtelēm

piebikstīja Otrai No Sīkajām Zivtelēm. — Kas gan tas

varētu būt?

— Es parasti saprotu vienīgi to, ko redzu, — atbildēja
Otra No Sīkajām Zivtelēm. — Un arī tad, jāatzīstas, ne

gluži visu.

— Bet es sajūtu ūdens saviļņojumu! —dvesa Medūza.

— Tu! — aizrādīja Jūras Ezis. —Tu jau vienmēr tie-

cies uz saviļņojumu! Citādi tu droši vien izskatītos

pēc vecas ļerpatas!
— Ko jūs te ņematies! — runātājus apsauca Jūras

Zirdziņš. — Brīdī, kad nezinām, kas nu būs! Tādi kā

tādi
.

.'.

Un runātāji apklusa, no jauna vērsdami skatienus ne-

zināmās balss virzienā, jo tā atkal kļuva dzirdama.

—Es — tas nozīmē — es, — balstiņa ieskanējās.
— Tāpat kā—tu—tas nozīmē —tu un neko citu.

Skaidrs, ka balss to sacīja tieši Barakudai, un, būdama

pietiekami gudra, Barakuda neiebilda vēl jo īpaši

tāpēc, ka nezināja, ar ko darīšana. Taču ap šo laiku

kļuva skaidrs kaut kas ļoti svarīgs, un šobrīd tas varbūt

bija vissvarīgākais, proti, Barakuda saprata, ka viņai
un Skolai nedraud tūlītējas briesmas, jo īstie dzīvības

apdraudētāji parasti gari nerunā, uzklūp pēkšņi un neat-

vairāmi.

— Ar ko man tas gods sarunāties? — cienās pilnā
balsī iesmejas Barakuda, jo sacīt «iepazīties» būtu vis-

maz nelaikā, ņemot vērā to, ka viens no sarunas dalīb-

niekiem joprojām palika neredzams.
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— Ak jā, aizmirsu piebilst, ka — jā, ka es ne pēc

kā neizskatos, — balstiņa dzidri ieskandinājās. «Tie droši

vien bija smiekli,» nosprieda Skola. — Vismaz tā apgalvo
Rūnu Dūkītis.

f r

— Ne pēc kā neizskaties? — nesaprata Barakuda.

— Tāda radījuma nav!

Dzidrā balss atkal ieskandinājās.
— Es jau arī neesmu radījums! Es esmu — Gadījums.

Laimīgais Gadījums. Varat tātad uzskatīt, ka jums palai-

mējies. Nu labi — pie lietas! — balstiņa kļuva nopietna.
— Jūs interesē Atlantijas Siļķe. Tad nu tā — pagājšnakt

pavisam netālu no šejienes prāvus siļķu lomus vilka

Zvejas Traleris. Tas jums neko neizsaka?

— Pagājšnakt? — pārvaicāja Barakuda. — Viņi uzdar-

bojas arī nakts laikā!

Un viņai dusmās nošķindēja zobi.

Tieši tobrīd Zobenzivs pamirkšķināja ar aci Zāģazivij,
un abas pavirzījās sāņus no pārējiem.

— Man ir ideja! — Zobenzivs sazvērnieciski čukstēja,
un tālāko viņa sacīja tik klusi, ka neviens neko nevarēja

sadzirdēt, un, kad sakāmais bija sacīts, varēja vienīgi
redzēt, ka Zāģazivs brīdi domā un tad piekrītoši

pamāj ar asti.

Barakuda atlaida audzēkņus — nebija jēgas turpināt
nodarbību, jo zemūdens iemītnieku prāti bija pārāk
aizņemti ar tikko dzirdēto.

Ūdenī zaigoja garāmpeldošo zivju bari, rietošās

saules gaismas atvadoties glāstīja Rifa nogāzes, un Ba-

rakuda no jauna izdzirda —nu jau pavisam tuvu —

dziedošo, dzidro, neredzamo balsi.
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— Cik ilgi domājat neko nedarīt?

— Mes? Mes... mācamies, —atbildēja Barakuda,

jo viņa juta, ka runā ar labvēli. Lai arī neredzamu.

— Mācaties? — labvēlīga balss pārvaicāja. — Un ko,

ja drīkst zināt?

Barakuda saka stāstīt.

—
... un, kad visi būsim iemācījušies pretinieka

valodu, dosim tam brīdinājuma signālu, — viņa pabeidza
stāstījumu.

— Kādu brīdinājuma signālu? — dzidrā balss gri-

bēja zināt.

Barakuda apklusa.
Viņa nezināja.
Tiktāl viņa nebija aizdomājusies.
Taisnību sakot, tieši tiktāl viņa bija aizdomājusies.

Un tālāk netika.

— Nu re, cik labi, ka es gadījos! — skanēja dzidrā

balss. — Vai ne?

Nepazīdama neredzamo sarunu biedru tuvāk, Bara-

kuda neatbildēja. Taču viņai patika balss draudzīgais
tonis.

Zem ūdens valdīja tumsa, tikai vietumis iemirdzinājās
kāds garāmslīdošs punkts — acs, kas piederēja kādai

bezmiega mocītai zivij vai astoņkājim, bet augšā reizēm

ieblāvojās Planktons — zemūdens naktspasaulē tas bija
līdzīgs Piena Ceļam gaisa naktspasaulē.

Zobenzivs un Zāģazivs strauji slīdēja cauri necaur-

redzamajai tumsai, laiku pa laikam uzpeldot virsējos
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slāņos, lai pec zvaigznēm noteiktu atrašanas vietu

un laiku.

Abas zivis (ja kāds tās redzētu no malas) izskatījās

iespaidīgas, to varenie, torpēdām līdzīgie ķermeņi
nedzirdami urbās cauri okeāna slāņiem, draudošais

zobens un atbaidošais zāģis jau pa gabalu lika atsprāgt
malā visiem, kas nejauši pagadījās ceļā, un šķita, ka

Zobenzivij un Zāģazivij zem ūdens vispār nav līdzvērtīgu

pretinieku.

— Bet ja nu mēs paši iekuļamies lomā, ko? — klu-

sēšanu pārtrauca Zāģazivs.
— Kas tad tev — ņemsi un pārzāģēsi tīklu, un viss! —

atteica Zobenzivs un pēkšņi samazināja ātrumu.

Priekšā ieblāvojās gaismas laukums.

— Kas tas? — Zobenzivs kļuva piesardzīga.
— Varbūt jauns paņēmiens mūsējo pievilināšanai? —

ieminējās Zāģazivs.

Gaismas laukums tuvojās, un abas draudīgās zemūdens

iemītnieces apturēja skrējienu pavisam — nezināmais iz-

sauc vismaz piesardzību.
— Nebīstieties, tā esmu es!—viņas izdzirda visumā

vārgu balsi, tā nāca tieši no gaismas apļa un piederēja
Laternas Zivij, visdziļāko dzelmju iemītniecei.

— Tu? — nesaprata Zobenzivs. — Ko tad tu te meklē?

Kāpēc neesi dzelmē?

— Nezinu. Es vispār nezinu, kas ar mani notiek, —

dvesa Laternas Zivs. — Man pēkšņi kļuva nelabi, un es

vairs daudz ko neatceros. Ne es zinu, kur atrodos, ne,

cik ilgs laiks pagājis kopš tā dīvainā brīža.

— Varbūt esi sasirgusi? — ienāca prātā Zāģazivij.
Laternas Zivs turpināja izstarot gaismu, taču tā bija

vājāka nekā parasti.
— Jā, man šķiet, ka esmu slima, — viņa sacīja.
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Garām aizdrāzās prāvs Sardīņu bars, kam lielā

nekārtībā sekoja Makreļu pūļi.
— Kas tie par jokiem? — nesaprata Zobenzivs.

— Sardīnes un Makreles tā nekad neuzvedas!

Un tad — jā, tad viņas saklausīja ritmisku, dobju

dunoņu. Tā tuvojās tieši no tās puses, no kuras bija drā-

zušās Sardīnes un Makreles, tieši no tās puses, no kuras

pirms tam parādījās Laternas Zivs.

— Traleris! Tas ir Zvejas Traleris! — brīdinoši iesau-

cās Zāģazivs. — Ei, paga, kur tu paliec?

Pēdējie vārdi bija domāti Laternas Zivij.
— Tu mums noderēsi, —turpināja Zāģazivs, — peldi

priekšgalā, rādi mums gaismu, virzies uz trokšņa pusi! —

Zāģazivs komandēja.

Un abas bruņuzivis, izmantodamas Laternas Zivi kā

prožektoru, piesardzīgi uzpeldēja okeāna virsējos slā-

ņos un devās ritmiskās un dobjās dunoņas virzienā, un

pēc neilgas sasprindzinājuma pilnas neziņas viņu priekšā
no tumsas iznira ceļojuma mērķis — Zvejas Traleris.

Pirmo jeb tā saucamo izlūkošanas apli trijotne veica

drošības attālumā, kad nejaušu, neparedzētu briesmu

gadījumā vēl varētu izglābties. Otrais aplis jau pārkāpa
šo robežu, bet trešais bija simtprocentīgs risks —ja

atgadītos kas negaidīts, nelaimīgos nekas vairs nespētu

glābt — tik tuvu viņi slīdēja Zvejas Tralera korpusam,
un vismaz Zobenzivī un Zāģazivī mijās divējas jūtas —

satraukums ar krietnu tiesu baiļu piedevas atrie-

bības alkas par Zemūdens Baram nodarītajām pārestībām.
Un tāpēc, lai arī citādi tik draudīgie radījumi

salīdzinājumā ar izvēlēto pretinieku nupat izskatījās vis-

maz nenopietni, viņi, par spīti bailēm, nolēma uzbrukt.

Laternas Zivi atstāja pie Tralera apgaismot korpusu
iecerētā trieciena vietā, turpat netālu pozīciju ieņēma
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arī Zāģazivs, bet Zobenzivs attālinājās ieskrējienam

un, pavērsusi savu nāvējošo priekšgalu pret tālumā blā-

vošo gaismas punktiņu (jo naktstumsas melnumā Zvejas

Tralera apveidi nemaz nebija redzami), ar saucieniem

«Nāvi ienaidniekam!» un «Par Atlantijas Siļķi!» devās

triecienā.

Vēlāk tā mēdza stāstīt, ka sadursmes brīdī zaudējusi

samaņu, tik spēcīgs bijis trieciens. Zobens pāršķēla
Tralera dzelzs apšuvumu un visā garumā iestrēga

korpusā. Zobenzivs tādējādi pēkšņi atradās sava veida

slazdā, bet Zāģazivs acumirklī novērtēja briesmas.

Piesteigusies tā skubināja draugu gan ar labu, gan

citādi, un pakāpeniski Zobenzivs atžilba.

— Es netieku vaļā no Tralera! — Zobenzivs panikā
atskārta.

Tajā brīdī uz Tralera atskanēja trauksmes sirēna,

kļuva dzirdams steidzīgu soļu un satrauktu balsu troksnis.

Zobenzivs rāvās, rāvās, taču zobens palika iesprūdis.
— Kas nu būs? — uztraucās Laternas Zivs, piepeldējusi

pavisam klāt un vērdamās te Zobenzivī, te Zāģazivī.
— Draudziņ, pestī mani ārā! — lūdzās Zobenzivs.

— Kāds ir satvēris manu zobenu! Dzirdi? Tralerī kāds

ir satvēris manu zobenu, es skaidri jūtu!
— Labi, bet tad nu turies! — uzsauca Zāģazivs un,

izrīkojusi Laternas Zivi gaismas rādīšanai, atvēzējās ar

zāģi. — Sakod nu zobus!

Un, ne mirkli nevilcinādamās, aši sāka atzāģēt Zoben-

zivs pīķi.

Tralera iekšpusē kņada pieņēmās skaļumā, Sauszemes

Bara balsis un soļus dzirdēja jau uz klāja, tur gatavoja
ieniršanai akvalangistus, gaisā cita pēc citas uzšāvās

gaismas raķetes, Zobenzivi pārņēma izmisums, Laternas

Zivs vairs nespēja izturēt pārbīli un aizmuka, bet brīdī,
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kad pirmais akvalangists pārvēlās pār bortu, Zāģazivs

paveica savu darāmo. Zvīņotie atriebēji, pazibējuši

akvalangistam gar acīm, nozuda dzelmē.

— Viņi jūs sākuši tvarstīt ar ultraskaņu, — skaidroja
Draudziņš jeb Laimīgais Gadījums. — Tā spēj apdullināt
lielā dziļumā. Līdz šim varējāt izbēgt no traļiem un tīk

r

liem, turot vaļā, kā pienākas, abas acis, bet no ultra-

skaņas izvairīties praktiski ir gandrīz neiespējami. Pie-

rādījums tam ir gadījums ar Laternas Zivi.

— Jā, bet ko lai mēs iesākam? Dod mums padomu! —

Ap Laimīgo Gadījumu drūzmējās visa Pudeļu skola,

Barakudu ieskaitot. — Tu pats teici, ka mums esot palai-
mējies! Ka tu esot Laimīgais Gadījums!

— Hi, hi! — Viena No Sīkajām Zivtelēm piebikstīja
Otrai No Sīkajām Zivtelēm, norādīdama kādā no vir-

zieniem. — Re! Zobenzivs! Nemaz nevar pazīt! Hi, hi!

— Hi, hi! — klusītiņām atķiķināja Otra No Sīkajām
Zivtelēm. — Kas viņu tagad tādu precēs! Hi, hi! Es jau
nu neparko!

Pēkšņi abām aizmugurē atskanēja dobji, klusināti

smiekli, un ūdens visapkārt kļuva tumši violets, gandrīz
melns — tumšās krāsas mutuļi mākoņveidīgi apņēma
abas Sīkās Zivteles.

— Vai! Briesmas! — abas smalki iespiedzās.

Vainīgā bija Tinteszivs. Kaut gan patiesībā tā nemaz

nebija vaina — vai tad kāds vainīgs, ja nāk smiekli?

Kad Tinteszivs smējās, no tās vienmēr izdalījās tinte.

Tāpēc Tinteszivs ļoti, ļoti centās nesmieties, jo bez tintes

neko nespēja nomedīt, tā medīja tikai saduļķotos ūde-

ņos, — no tintes, tā sakot, bija atkarīga Tinteszivs dzī-
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vība, un visvairāk Tinteszivs sargājās no kutināšanas,

jo baidījās pat iedomāties, kas notiktu, ja kāds to sa-

kutinātu no visa spēka.
Un ta — ne Sīkas Zivteles, ne Tinteszivs nedzirdēja,

ko tika paudis Laimīgais Gadījums.

Tikko bija beigusies kārtējā nodarbība Pudeļu skolā,

un, Zemūdens Baram izklīstot, Barakuda kādu brīdi

ļāvās pārdomām. Viņai ienāca prātā, ka, pastāvot tik

gausiem mācīšanās tempiem, Pudeļu skola tiešām var

zaudēt jēgu.

Šajā brīdī zem viņas sakustējās dūņas, uz sēkļa pamat-
nes pakāpeniski izveidojās tāds kā izcilnis, un Barakuda,

drošs paliek drošs, paslīdēja tālāk —ja nu te slēpni

ierīkojis kāds no citurienes atklīdis sirotājs? Nekad neko

jau iepriekš nevar zināt. Un vēl — piesardzība zem

ūdens ir vislabākā aizsardzība, šo atziņu Barakuda bija

pamatīgi apguvusi un savukārt nekad neaizmirsa to

atgādināt arī Baram.

Tikmēr uzkalniņā pavērās plaisa un tajā parādījās —

bumbulis. Barakuda saasināja uzmanību. «Kas vēl nebūs!»

viņa sadusmojās. «Kāds paslepen noklausās mūsu nodar-

bības!»

Bumbulis paslējās, kļuva redzams tāds kā izaugums,
tāds kā kas, tam parādījās divas mazas ačteles, degun-
telis, mute J— un no dūņām izkūņojās ķermenītis ar ro-

ķelēm un kājelēm un, noskurinājis no sevis dūņas un

dubļus, vērās Barakudā.

— Noklausījies? — Barakuda joprojām bija pikta.
— Dzirdēju, — vainīgi pasmaidīja Dūņu Rūķītis.
— Nu, un kā? — Barakuda painteresējās, vispār jo-
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projām samērā lepna par savu ideju, tas ir, par Pudeļu
skolu.

— Tā tev nekas nesanāks, — Dūņu Rūķītis nevēlējās

glaimot. —Ar pudelēm jūs nekur tālu netiksiet. Pasaki

labāk paldies Laimīgajam Gadījumam, ka satiki mani.

— Laimīgajam Gadījumam! — iesmējās Barakuda, aiz-

vainota par savas autoritātes aizskaršanu. Tomēr viņai

piemita kāda barvedei slavējama īpašība, un proti —

apdomīgums, un viņa nepauda savu aizvainojumu neie-

cietīgā veidā, jo Dūņu Rūķītis bija citas, viņai svešas

pasaules radījums un Zemūdens Barā bija spēkā likums,
kas aizliedz nodarīt pāri nezināmām būtnēm, ja tās tieši

neapdraud Bara drošību.

Tāpēc todien Barakuda vēl ilgi sarunājās ar Dūņu Rū-

ķīti, vērīgi uzklausīdama tā stāstījumu par Sauszemes

Baru.

Cik nu Dūņu Rūķītis zināja.

— Raķešzivis?! — daudzbalsīgi atbalsoja visa Pudeļu

skola, Barakudu ieskaitot.

— Jā, jūs var glābt tikai un vienīgi Raķešzivis, —

dzidri skandināja Laimīgā Gadījuma balss. —Jo — Zo-

benu ēra diemžēl ir beigusies. Pareizāk sakot-, tiem

jāatrod cits pielietojums. leskaitīsim zobenus auksto

ieroču šķirā, bet Zobenzivij par drosmīgo nakts reidu un

pašaizliedzību piešķirsim augstāko zemūdens apbal-

vojumu — Jūras Zvaigzni!

Zāģazivs piebikstīja Zobenzivij: — Apsveicu!
Un Zobenzivs atbildēja: — Neskumsti un neapskaud —

ja tu būtu zaudējusi zāģi, arī tevi apbalvotu. Tāda ir

dzīve.
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Bet abas Sīkās Zivteles sabāza galvas kopā un sa-

čukstējās:
— Tam nu gan ir laime! Kas to būtu domājis!

Raķešzivis apdzīvoja Atlantijas un Klusā okeānu cen-

trālos rajonus. To izcelšanās mehānisms joprojāmjDaliek

noslēpums, bet domā, ka tās parādījās tūlīt pēc Saus-

zemes Bara raķešieroču izmēģinājumiem. Laimīgais Ga-

dījums uzskatīja, ka Raķešzivis — vismaz pagaidām —

ir visattīstītākie zemūdens radījumi. Vispirms jau tāpēc,
ka tās nedarīja pāri nevienai dzīvai radībai, jo pār-

tika vienīgi no avarējušiem kuģiem un lidmašīnām,

raķešu daļām un tamlīdzīgas drazas, kas gulēja dzelmē.

Raķešzivju galvas daļā atradās jutīgs orgāns, kas līdzīgi
radaram jau no attāluma signalizēja par lidmašīnu, kuģu
vai rakešu tuvošanos.

Nevienam no Sauszemes Bara vēl nebija izdevies nofo-

tografēt (kur nu vēl notvert!) kaut vai vienu vienīgu

Raķešzivi, un tāpēc Sauszemes Bars nemaz nezināja,
ka tādas vispār ir. Turklāt Raķešzivju zvīņas neatstaroja

radioviļņus un uz radaru ekrāniem tāpēc nebija redzamas.

Lai arī prāvākas, pēc izskata Raķešzivis ļoti līdzinājās

Zobenzivij, vienīgi zobena vietā tām priekšgalā atradās

raķete. Vienlīdz veiksmīgi tās spēja palaist raķeti gan

horizontāli, gan vertikāli. Palaistās raķetes vietā, ja vien

zivij netrūka attiecīgās barības, nedēļas laikā izauga

jauna.

Starp citu, pašas Raķešzivis uzskata, ka par nākšanu

pasaulē tām jāpateicas Laimīgajam Gadījumam.
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— Uzmini, ko es izdomāju!—tincināja Draudziņš, ie-

radies ciemos.

— Kam man tas jāzina! — elsoja Dūņu Rūķītis, skalo-

dams no sevis netīrumus, jo tikko bija beidzis kādu no

saviem dūņu darbiem.

— Jāzina, jāzina, — mēdīdams atbalsoja Draudziņš.
— Nav teikts, ka jāzina uzreiz. Var pakāpeniski.
Saki — ko tu tagad domā darīt?

— Es? Neko.

— Nu tad uzspēlēsim kaut ko!

— Nav nekas pretī. Bet ko īsti?

Taisnību sakot, Dūņu Rūķīti kaitināja tas, ka Laimīgais

Gadījums jeb Draudziņš nekad neko nestrādāja, taču

vienmēr bija klāt visur, kur tika strādāts.

— Uzspēlēsim, zini, ko, — kurš izdomās vismaziņāko,

vissīciņāko visā pasaulē! Sāc!

Dūņu Rūķītis padomāja.
— Knipucītis! — viņš ieminējās.
— Knipucītis? Jā, jā — tam vajag būt ļoti, ļoti knipucī-

tīgam! Bet vēl! Vēl sīciņāku! Vēl knipucītiņāku! Un

kaut ko dzīvu!

— Pintiķītis!
— Knipucītīgais pintiķītis!
— Knipucītiņumiņimais pintiķītis!
— Knipucītiņumiņītiņais pintiķītis!
— Nē, knipucītiņumiņītiņimais pintiķītis!
— Nē, knipucītiņumiņītiņimais pintiķipinītis! Urā! Es

esmu vinnējis! Urā! — sauca Draudziņš spiegdams, bet

Dūņu Rūķītis, no domāšanas piepūles uzblīdis līdz

nepazīšanai un vairs neko nevarēdams, padevās:
— Tas nav godīgi—tu jau zināji iepriekš!
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— Melnas medūzas! — iesaucās Garnelvezītis.
t

— Kur ir? — Pašāvās garām Makreles. — Kur ir? Mēs

vēl nekad neesam redzējušas melnas medūzas!

— Tur! Augšā viļņos! Re, kā šūpojas! — Garneļvēzītis
ar ūsām rādīja.

— Kur ir? — nez no kurienes atpeldējis, painteresējās
arī Jūras Bruņurupucis. — Kur ir?

Un viņš sāka stāstīt klātesošajiem, ka līdz šim mielojies
tikai ar parastajām, tas ir, gaišsārtajām medūzām. — Nu īsts

saldais ēdiens! Zelēja! — Jūras Bruņurupucis atcerēdamies

aplaizījās. —Es reiz krastmalā uzgāju Sauszemes Bara

mielasta atliekas, tur bija kārba ar cukuru. Un tad es izdo-

māju recepti — apvārtīju medūzu cukurā! Nu, es jums
teikšu! — Un Jūras Bruņurupucis norija siekalas.

— Laimīgais! Viņš tiek pie cukura! — Norija siekaliņas

Garneļvēzītis, pats gards, bet pats to nezinādams.

Tobrīd no augšas, no viļņu puses dzirdēja satrauktas

balsis, kņadu un visu skatieni tika pavērsti turp.
Nez kāpēc bija kļuvis tumšāks, un virs viņiem šūpojās

neparasti daudz melnu medūzu. Garneļvēzītis, Makreles,
Jūras Bruņurupucis un Jūras Zirdziņš, kurš visu laiku turpat
netālu bija ganījies, uzpeldēja augšējos slāņos, lai pārlie-

cinātos, kas par lietu.

Vilnos kāds Albatross netika vaļā no kādas melnās me-

dū zas. Tas rāvas ara no medūzas apkampieniem, pulējās
pacelties gaisā, taču medūza, apņēmusi putna ķermeni
un spārnus, turēja viņu gūstā. Albatross strauji zaudēja
spēkus, raidīja gaisā niknus, vēlāk izmisīgus saucienus, un

Garneļvēzītis, Makreles un Jūras Zirdziņš instinktīvi no-

jauta kaut ko ļaunu, vienīgi Jūras Bruņurupucis, lai uztu-

rētu prestižu savējo acīs, droši devās augšup.
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Sasniedzis Albatrosu, viņš pēkšņi sajuta smirdoņu.
Melnā medūza smirdēja! Un — vai tā vispār bija medūza?

Nevar būt, ka melnās medūzas tik ievērojami atšķiras no

gaišsārtajām! šī te bija tik nemedūziska, tik izplūdusi!
Un Jūras Bruņurupucis, pagalam satraukts un apmulsis

vēl jo vairāk tāpēc, ka nebija spējis uzturēt prestižu, at-

griezās pie savējiem.
— Nu? — Savējie piesteidzās klāt.

— Es neko nesaprotu, — Jūras Bruņurupucis atzinās.

— Kas vispār izgudroja, ka tās ir medūzas? — Viņš ne-

apmierināts pazibsnīja acis un, pievērsies Jūras Zirdziņam,
stingri noprasīja: — Tu?

— Es? — dziļi aizvainots, Jūras Zirdziņš norija rūg-
tumu.

Garneļvēzītis, nebildis vairāk ne vārda, lavījās prom.

— Tās nav medūzas! — apgalvoja Jūras Zirdziņš klāte-

sošajiem. Klātesošo bija daudz, gandrīz viss Zemūdens

Bars. Visus satrauca pēkšņā tumsas iestāšanās pašā dienas

vidū, putnu neizprotamais gūsts un Planktona un Lidojošo

Zivju bojāeja «melno medūzu» rajonā.
— Kas tad tas ir? — gribēja dzirdēt draugi. — Ko no-

zīmē visa šī tumsa? Un vispār!

Tajā brīdī atdrāzās Haizivs.

— Tankkuģis deg!—Tā aizelsusies apmeta loku.

— Viss vienās liesmās!

Ziņa izplatījās zibens ātrumā, un uz katastrofas vietu de-

vās milzīgi zivju bari, bet tie, kas nespēja pārvietoties

pietiekami ātri, saņēma informāciju no Planktona, kas prak-
tiski nepārtrauktā masā aptvēra visas pasaules okeānus un

jūras.
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Dega kāds no Sauszemes Bara milzīgajiem tankkuģiem.
Tas bija uzskrējis rifam, un no kuģa daudzajām tvertnēm

bagātīgi izplūda mazuts un nafta, pārklājot prāvu okeāna

platību.

Un tad viņi satika Laimīgo Gadījumu.
— Kāpēc? Kāpēc jūs esat šeit? Vai tīšu prātu gribat

aiziet bojā? — Laimīgais Gadījums sauca. — Man jau bija

nojauta. Peldiet projām! Peldiet projām, ka jums saka!

— Jā, bet ko tas nozīmē? — Zemūdens Bars gribēja
zināt.

— Ko tas nozīmē, ko tas nozīmē! — papagaiļojās Lai-

mīgais Gadījums, pikts par visapkārt valdošo neizpratni.
— Labi, es jums tūlīt parādīšu, ko tas nozīmē. Sekojiet!

Un, dīvaini trallinādams, tā ka klausoties gandrīz šermuļi
gāja pa asakām, Laimīgais Gadījums pieveda Baru tuvāk

nelaimes vietai. Ūdenī peldēja daudz beigtu Lidojošo

Zivju, no galvas līdz astei notriepušās ar mazutu un naftu,

nezinātājs pat nepateiktu, kas tās par zivīm — lidojošās
vai nelidojošās.

— Skatieties nu, kur noved ziņkārība! — Laimīgais Ga-

dījums norādīja uz nelaimīgajām.
Zemūdens Bars bija mēms.

Un tad sāka birt jautājumi.
— Jā, bet ko tas nozīmē? •

— Vai tā tas būs vienmēr?

— Kur lai paliekam?
— Un ja nu viss okeāns kļūst tāds?

Laimīgais Gadījums rūgti pasmaidīja.
— Uzmeklējiet Rūnu Dūķīti, viņš jums pateiks, kas da-

rāms, man jau jūs neticat.
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Laimīgais Gadījums lielā mērā ietekmēja visu zemūdens

dzīvi. Pats neredzams, ne pēc kā neizskatīdamies, Dūņg

Rūķīša iedēvēts par Draudziņu, Laimīgais Gadījums vien-

mēr mēdza iejaukties visdažādākajos notikumos okeānu

visdažādākajās vietās.

Piemēram, ar tām pašām Pērlenēm.

— Zini? — čukstēja Seišeļu piekrastes Dejojoša. — Nu

laikam tas ir noticis!

To viņa čukstēja savai labākajai draudzenei — Līganajai.

— Kā tu zini? — Līganā pievērsās Dejojošajai.

— Man ir tieši tā, kā tu stāstīji. Tā kā tev pašai tad

bija, — Dejojošā čukstēja.
— A, tu domā to! — pasaulīgi pasmaidīja Līganā Pēr-

lene. Pirms apmēram gada viņā bija iekļuvis Svešķermenis,
un viņas miesās tagad auga un attīstījās pērle.

Patiesībā ne katrs svešķermenis izraisa pērles aizsāk-

šanos. Līganā bija vecāka par Dejojošo un zināja stāstīt,

ka viņas miesās sabijis neatminams daudzums dažneda-

žādu svešķermeņu. Un — nekā!

— Lai sāktos pērle, ir vajadzīgs vēl — Laimīgais Gadī-

jums, — Līganā, kā jau vecākā, bija skolojusi Dejojošo.

Dejojošā bija vēl ļoti jauna, ļoti glīta un, būsim atklāti,

ļoti centīga skolniece.

— Nakts bija tik silta, — viņa čukstēja atcerēdamās,
— ka es atvēru sevi pavisam ...

es ļāvos siltajai nakts

straumei
...

un tad — tad "es to sajutu . . .
manī kaut kas

bija iekļuvis . . .

— Laimīgā! — iedziedājās Līganā, atsaukdama atmiņā

pati savas sajūtas pirms apmēram gada.
— Ko tu ar to gribi teikt? Ka es tagad piederu Laimī-
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gajam? — maigi un sapņaini smaidīja Dejojošā, tagad jau

sakļāvusi sevi, sargādama vērtīgo ieguvumu.

Pāri Seišeļu salām ausa rožains rīts, iekveldinādams ko-

raļļu radzes teiksmainās krāsās.

Bet tikmēr Japānas piekrastes ūdeņos Sauszemes Bars

ierīkoja Pērienu kolonijas, kurās nometināja tūkstošiem —

nē, kur nu! — simtiem tūkstošiem jaunu Pērienu, liedzot

tām Laimīgo Gadījumu, toties nodrošinot tās ar Obligāto
Masveida Laimi (saīsināti OML jeb Zemūdens Bara žar-

gonā — omleti).

— Vai tev izdarīja to pašu, ko man? — Pērlene Nr. 1001

pievērsās Pērlenei Nr. 1002.

— Jā, — vaicātā atbildēja.
— Un tev? Vai tev izdarīja to pašu, ko man? — Pēr-

lene Nr. 1002 pievērsās Pērlenei Nr. 1003.

— Jā, — vaicātā atbildēja un pievērsās Pērlenei Nr.

1004:

— Klausies, vai tev izdarīja to pašu, ko man?

— Ak jā, — vaicātā atbildēja,—tu jau gan zini.

— Jā, bet vai esi laimīga? — painteresējās vaicātāja.
— Ak jā, — vaicātā atbildēja un pievērsās Pērlenei

Nr. 1005:

— Saki — vai tu esi laimīga?
Vaicātā pasmaidīja un sacīja:
— Tu domā—izejot no tā, kas mums nodarīts?

— Protams, nu, protams, ka izejot, — atteica Pērlene

Nr. 1004.

Un Pērlene Nr. 1005 vēlreiz pasmaidīja un tad sacīja:
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— Nu, bez šaubām, ka laimīga, nu, bez šaubām, ka lai-

mīga. Un nav jau nemaz citas izejas. Man gan gribētos
zināt, kura no mums sacīs, ka nav laimīga!

Kāda no Pērlenēm skaļākā balsī noteica: — Ja kāds,

ak, ja kāds zinātu, cik mēs visas te esam laimīgas! Nu kā

gan te nav! Plēsoņas nav! Rijoņas nav!

— Gadījuma arī nav, — Pērlene Nr. 1006 pievērsās
Pērlenei Nr. 1007.

— Negadījuma arī, — atbildēja uzrunātā. —Un tas

jau ir kaut kas. Un kā domā tu? — vina pievērsās Pērlenei

Nr. 1008.

— Es? Es labāk nedomāju nemaz, — nopietnā balsī

apsvēra Pērlene Nr. 1008. — Es esmu laimīga, un man ar

to pilnīgi pietiek. Esam drošībā, un ar mums nekas negai-
dīts nevar notikt, tas jau vien ir ko vērts!

— Nē, ne tā, — nerimās Pērlene Nr. 1006. — Laimīgas,

protams, esam mēs visas, bet — vai jums nešķiet, ka tas

ir kaut kas dīvains — mēs tik daudzas un tik vienādi lai-

mīgas?
— A, bet tieši tā jau ir tā laime, ka itin visas mēs esam

laimīgas! — iesaucās Pērlene Nr. 1009, ko neviens nebija

uzrunājis.

— Runu Duķiti! — skandināja Laimīgais Gadījums.
— Rūnu Dūkīti! U-ū!

9 f

Ilgāku laiku neviens neatsaucās, taču Laimīgais Gadī-

jums zināja, ka nekļūdās — šī bija īstā vieta.

Un tad — tad manāmi sakustējās dūņu slānis, izveido-

dams nelielu, punveidīgu izaugumu, tas pāršķēlās, un

kļuva saredzama Dūņu Rūķīša mice. Vēl kustība, un pavī-

dēja jautājošas ačteles.
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— Man ir ideja! — staroja Draudziņš. Staroja faktiski

tikai balss, jo redzams jau nekas nebija.
— Vai tikai tu pats neesi ideja? — rūca Dūņu Rūķītis,

iztraucēts svarīgā darbā, — viņš raka tuneli zemūdens

kalnu grēdā. Viņš bija iecerējis izbūvēt sev drošu patvē-
rumu pret visādām briesmām. Un «melno medūzu» bries-

mas viņam skaitījās pietiekami lielas briesmas.

Draudziņš bija citādās domās.

— Ta nē! — viņš iebilda. — Man ir cita ideja! Mēs

dosimies pretuzbrukumā!
Dūņu Rūķītis pavīpsnāja:
— Ar ko tad?

Sekoja acīm nesaredzams Draudziņa smaids:

— Paši!

Arī Dūņu Rūķītis pasmaidīja, bet šo smaidu varēja re-

dzēt, un tas bija skābs smaids:

— Paši? Tik vien? Un tā ir visa tava ideja?

Draudziņš it nemaz neapvainojās par Dūņu Rūķīša skābo

smaidu, jo apzinājās savas idejas vērtību. Tā bija tik nepa-

rasta, tik drosmīga, ka

— Ai, tu labāk paklausies! — viņš skandināja un, kad

Dūņu Rūķītis beidzot apsēdās uz kāda tukša gliemežvāka,

noslēpumaini sāka stāstīt
. . .

Tikmēr grimstošais tankkuģis dega. Sajuzdamās drīzo

laupījumu, no visām pusēm avārijas vietai tuvojās Ra-

ķešzivis, bet «melno medūzu» Peldošo Salu —tā Zem-

ūdens Bars jau bija iedēvējis liesmojošo degvielas jūru, ko

vējš un straume dzina tālāk okeāna klaidā, — «melno

medūzu» Peldošo Salu jau apdzīvoja (bet vai tas ir pa-

reizais vārds?) prāvs skaits būtņu — tie bija nelaimīgie,
kurus izplūdusī nafta un mazuts pārsteidza pilnīgi negai-
dīti. Skaitliski vislielākie zaudējumi tika nodarīti Plankto-

nam, un, tā kā no Planktona daudzējādā ziņā bija atka-
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rīgs Lidojošo Zivju liktenis, jo tieši Planktons informēja

Lidojošās Zivis par ūdens virsējā slāņa stāvokli, tad, rodo-

ties robam Planktona Sakaru Sistēmā, nelaimē nokļuva arī

Lidojošās Zivis. Tās, burtiski, ielidoja nelaimē.

Rifā ir tāda leģenda:
putni cēlušies no zivīm. No Lidojošajām.

Kad zivis pirmoreiz ieraudzījušas Sauli, tās centušās

to sakampt, pārliecinātas, ka tā ēsma, un uzšāvušās gaisā.
Pirmie mēģinājumi bijuši neveiksmīgi, bet tad vienai

otrai izdevies noturēties gaisā ilgāk — stundu, pat vai-

rākas, — vēlāk šo laiku jau varēja mērīt dienām, tad nedē-

ļām, mēnešiem, un beidzot atgriešanās ūdenī izbeidzās.

Gaisa zivis jeb putni cēlās arvien augstāk, arvien augstāk,
taču Sauli tā arī nesasniedza. Izrādījās —tā nav ēsma.

Jo ēsmu var sasniegt — vienalga, lai pēc cik ilga laika,
bet ēsma ir sasniedzama. Saule izrādījās kas cits.

Un tomēr putni neatgriezās ūdenī, lai atkal kļūtu par zi-

vīm. Tiesa, tie atgriezās pie ūdens, daudzi pat ienira, bet

tas nebija uz palikšanu. Tā bija vairs tikai rotaļa. Ja no-

pietni, tad vienīgi medību nolūkos.

Kopš tām tālajām dienām pagājis gandrīz neatminams

laiks. Lidojošo Zivju izlēcieni virs ūdens tagad bija tikai

rotaļa, arī tikai rotaļa, leģendas atdarināšana rotaļlaukumā.
— Vai tad tagad vairs ir zivis! -— atceroties bijušos lai-

kus, mēdza sacīt viena otra vēl brīnumainā kārtā saglabā-

jusies Senzivs. — Kas tad tagad vairs par materiālu! Un

ko tad var gribēt — ne ūdens tik svaigs kā senāk, ne ba-

rība!
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— Un nu, — aicināja Dūņu Rūķītis, — radīsim jaunus
laikus!

Viņš sēdēja uz sarkano koraļļu radzes. Pacēlis roķeli,

nogaidījis visu klātesošo pilnīgu uzmanību, pamanījis
Barā Haizivi un Tinteszivi, Dūņu Rūķītis norādīja uz abām

un teica visvēsturiskākos Jauno Laiku vārdus:

— Jūs abas — Haizivs un Tinteszivs
—, jūs sakrusto-

jieties! Tāds ir Jauno Laiku pirmais likums.

— Ko?!?! — iesaucās Tinteszivs.

— Kas vēl nebūs! — dobji iesmējās Haizivs.

— Kaut kas nedzirdēts! — iešņācās Barakuda, bet Jūras

Zvaigzne nodomāja: «Nez vai es gribētu sakrustoties

ar Haizivi? Interesanti, kādai gan tad jābūt . .
.»

Un Viena No Sīkajām Zivtelēm piebakstīja Otrai No Sī-

kajām Zivtelēm:

— ledomājies — Haizivs un — hi! hi! hi! — Tinteszivs!

Hi, hi, hi! Hi, hi, hi!

— Hi, hi, hi! Hi, hi, hi! — ieķiķinājās Otra No Sīkajām
Zivtelēm. Un tad piepeši visā balsī:

— Ūhahahā! Ūhahahā!

— Uja, kas nu? — ne pa jokam izbijās Viena No Sīkajām

Zivtelēm, atsprāgdama nostāk. — Tu esi jocīga?
— Ūhahahā! — nerimās Otra No Sīkajām Zivtelēm.

— Es nupat iedomājos! Vai! Es vairs nevaru! Es iedomājos
Haizivi un — ūhahahā! — un tevi! Ūhahahā! Tu man pie-
dod

.. .

Un, nevarēdama mitēties, Otra No Sīkajām Zivtelēm aiz-

peldēja tālāk, lai netraucētu Bara apspriedi, bet dažas tu-

vākās zivis šo to bija dzirdējušas.
— Kas tā tāda? — tās griezās pie Vienas No Sīkajām

Zivtelēm, un tā saniknota atteica: — Ūhahā!

— Ei, Uhaha! Uhaha! Kur tu paliki, Uhaha? — sauca

zivis.
— Sapulce vēl nav beigusies. Peldi atpakaļ! Ohahā!
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Bet tikmēr Dūņu Rūķītis runāja tālāk, lai pārliecinātu
Baru:

— Un mums būs Naftaszivs! Un tad mums būs daudz

Naftaszivju! Un tad mēs viņiem parādīsim!

— Mēs viņiem parādīsim «melnās medūzas»! — sauca

Jūras Bruņurupucis.
— Mēs viņiem parādīsim! — atbalsoja Zemūdens Bars,

pievēršoties Haizivij un Tinteszivij. — Nu, ko jūs vēl gai-
dāt?

Un viņi visi bija ar mieru palīdzēt atrast vispiemēro-
tāko vietu, bet Haizivs plati pasmaidīja:

— Mēs pašas!
Un Tinteszivs neapzināti piebalsoja:
— Jā, mēs pašas . . .

— Tas vēl nav viss, — runāja Dūņu Rūķītis mirdzošām

acīm, kad Haizivs un Tinteszivs bija attālinājušās, — pēc

tam mums vajadzēs Superzivi! Tādu, kas — viens, divi —

tiek galā ar visu draņķi, ko Sauszemes Bars gāž iekšā

ūdenī!

— Superzivi!
— Superzivi! — sauca Zemūdens Bars.

— Jā, bet kurš pēdējo reizi redzējis Zilo Vali? — iejau-

tājās Barakuda. — Kurš?

Zemūdens Bars neziņā kustināja spuras, taustekļus,
adatas, ūsas un ķepas — neviens neatcerējās. Neviens

nespēja atcerēties, kad pēdējo reizi redzēts Zilais Valis.

— Tā nav problēma! — sīciņi iezviedzās Jūras Zir-

dziņš. — Pavaicājiet Planktonam!

— Kurš te pīkst, ko? — iesmējās Rozā Medūzas.

— Nav ko smiet! — apsauca viņas Barakuda. — Plank-

toni Ei, Plankton!
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Planktons blāvi mirdzēja okeāna augšējā slānī.

— Uzzini, lūdzu, kur patlaban atrodas Zilie Vaļi! —

Barakuda slīdēja pavisam tuvu okeāna virsmai.

— Zilie Vaļi, Zilie Vaļi, Zilie Vaļi, — čukstēja Plan-

ktons, saslēdzoties nepārtrauktā ķēdē līdz Azoru salām,
līdz Grenlandei, līdz Trinidadai, līdz Novaja Zemļai, līdz

Beringa šaurumam, līdz Havaju salām, līdz Ugunszemei,
līdz Kergelenai.

Kamēr PLANSA1 darbojās, pagāja gandrīz desmit minū-

tes— laiks, kurā Zemūdens Bars saspringti gaidīja at-

bildi.

Un tad tā nāca.

— Daži simti Zilo Vaļu klaiņo Rosa jūras rajonā. Tas ir

viss, — ziņoja Planktons.

— Daži simti? — neticēja Barakuda. — Daži simti! —

viņa sauca Zemūdens Baram. — Jūs dzirdējāt? Daži simti!

Un bija simtiem tūkstošu! Simtiem tūkstošu, vai dzirdat?

— Nieki! — iečerkstējās pavisam veca, bet vēl diezgan
sprigana balss. Tā piederēja kādai no retajām Senzivīm.

— Tie ir nieki! Manā jaunībā Zilo Vaļu bija miljoniem!

Miljoniem, dzirdiet!

— Ā, tad jau nav brīnums, ka okeāni kļūst seklāki, — sa-

runā iejaucās Astoņkājis.— Izzūdot miljoniem Zilo Vaļu,
ūdens līmenis nokritās, jo miljoniem Zilo Vaļu aizņēma

neganti daudz vietas.

— Tu te beidz ar saviem dumjajiem jokiem! — sarāja

viņu Barakuda, vēlreiz pievēršoties Planktonam. — Es ne-

saprotu, kāds tam cēlonis?

Atkal saslēdzās PLANSA, un atkal Zemūdens Bars gai-
dīja atbildi.

1 PLANSA
— Planktona Sakaru Sistēma (saisin.).
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— Zilie Vaļi teica, ka viņus izķerot medību kuģi ar har-

pūnu lielgabaliem. Daudzi gājuši bojā Sauszemes Bara

savstarpējo karu gados bumbu sprādzienos. Sauszemes

Bars bieži noturējis Zilos Vaļus par zemūdenēm, — ziņoja
Planktons.

Barakuda bridi domāja. Tad viņa nodibināja kontaktu

ar Raķešzivju grupām.

Pusnakts mēnesnīca glāsmaini vizmoja virs kādas no

Dienvidjūras lagūnām, vējš šūpoja pāri tumsā mirdzoša-

jiem ūdeņiem krastmalas smilšu sasildītā gaisa strāvas,

palmu un biezokņa naktsziedu smaržas, un

laiviņā iepretim Dzejniekam gulēja Nāra, klusi dziedā-

dama kādu no savām noslēpumainajām dzelmju dziesmām,

un

Dzejnieks nenovērsa no Nāras skatienu, un

šī bija nenovēršamo skatienu stunda, jo
arī Nāra nenovērsa savu skatienu no Dzejnieka, un,

kad izskanējusī dziesma vēl kavējās virs glāsmaini vizo-

šās lagūnas, Dienvidjūras mēnesnīcā, siltajā krastmalas

vējā un biezokņa ziedu elpā, Nāra pacēla Dzejniekam

pretī rokas, un

viņus apgaismoja Neredzīgā Nakts Saule, jo Mēness ir

akls un aklie dod īpašu gaismu.
— Bet kur ir jūsu . . .

Kur ir nāri? — gribēja zināt Dzej-
nieks.

— Nāri? — neattapa Nāra.

— Es neko nesaprotu, — brīnījās Dzejnieks.
—Tu un — nesaproti!—dzelmjaini smējās Nāra.

— Ai, Dzejniek! Kam tu to gribi iestāstīt? Man, jā? Tu, kas

zini it visu!
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— Bet es patiesi nesaprotu! — apgalvoja Dzejnieks.
Jo viņš patiesi šoreiz nesaprata.

Un, kad Nāra redzēja, ka Dzejnieks patiesi nezina, viņa

nokaunējās. Ne viss viņas dzīvē bija izdevies, kā iecerēts.

Bet viņa mīlēja Dzejnieku un tāpēc sacīja:
— Nu labi, klausies. Kaut gan — kāda tam visam tagad

nozīme?

— Ja nav nozīmes, tad nevajag, — atbildēja Dzejnieks,
satverdams airus.

Nāra paskatījās Dzejniekā no tumšo skropstu apakšas.
— Tu smiesies par mani, kad dabūsi zināt manu pa-

gātni, — viņa sacīja klusākā balsī.

— Par tevi? — atsaucās Dzejnieks. — Tikai muļķi smejas

par citiem.

— Un gudrie? — Nāra kļuva izaicinošāka. — Gudrie

smejas par sevi, jā? Labi, es atļaušos pasmieties par sevi!

— Gribi būt gudra? — pasmaidīja Dzejnieks, bet, pa-

manījis, ka Nāras skatiens atkal satumst, piebilda:
— Lūdzu, piedod.

Un tad Nāra izstāstīja viņam par savu izcelšanos.

Kā viņa kopā ar draudzenēm reiz izdomājušas pārtapt

par Sauszemniecēm.

— Mēs nevēlējāmies gaidīt, kamēr kļūsim par rupu-

čiem, pēc tam par dinozauriem, pēc tam par pitekantro-

piem un tikai tad par sievietēm. Mēs gribējām uzreiz!

Zemūdens Bars teica, ka mēs esot ļoti revolucionāras.

— Ā, no tā jums saīsinātais nosaukums «nāras», jā?

— Nu jā. Sākumā vēl ar apostrofu — 'nāras, bet apo-

strofs traucēja, un mēs to atmetām.

— Kā jūs tikāt vaļā no zvīņām? — Dzejnieks painte-

resējās.
— Kā tas notika? Beržoties citai gar citu. Tu teici,

ka nesmiesies!
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— Es nesmejos! Goda vārds! — apgalvoja Dzejnieks.
— Tikai

. . . kāpēc palikāt pusceļā?
—

Tas bija bezgala sāpīgi, kā tu nesaproti! Labāk būtu

izdomājis kādu līdzekli, lai nesāpētu. Lai mēs vienmēr

varētu būt kopā.
— Nu jau tu runā kā īsta sauszemiete, — pasmaidīja

Dzejnieks. — Vēl mazliet evolūcijas, un, kas zina
.. .

— Es negribu gaidīt kaut kādu tur evolūciju! Es gribu
re . . .

Joņojošā meteorīta spilgto švīku vakara tumšzilajā de-

besu velvē pirmais pamanīja Bonitu bars.

Bonitas padeva ziņu Makrelēm, Makreles tālāk Siļķēm,
Siļķes Planktonam, bet Planktons — Barakudai, Zemūdens

Bara barvedei.

Barakuda nekavējoties devās pie Murēnas.

— Ko tas varētu nozīmēt? — viņa painteresējās, kad

bija izstāstījusi jauno, neparasto ziņu. Jo Murēna bija Zem-

ūdens Bara burve un zināja visu parādību tulkojumus.
— Kādā krāsā, tu saki, bija švīka? — gribēja vēlreiz

dzirdēt Murēna, paslēpusi savu ķermeni kādā no Rifa iedo-

bumiem tā, ka redzama bija tikai galvas priekšējā daļa,
tā saucamā seja, un arī tā tik veiksmīgi pieskaņojās ap-

kārtnei, ka nezinātājs, uzmetis paviršu skatienu, pat nepa-

teiktu, ka tur kāds ir. Rezultātā Murēna nekad nesūdzējās
par ēsmas trūkumu.

— lesarkanā, — ziņoja Barakuda.

Murēna nervozi pagrozījās, viņas skatiens kļuva sevī

vērsts un balss — tumšāka.

— Zemūdens Baru gaida grūti laiki, — viņa sacīja.
Barakuda mirkli klusēja. Vai tas varēja būt viss, ko Mu-

rēna zināja? Vai Murēna tiešām nezināja neko vairāk?
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Neko noteiktāku? Būdama pēc dabas mazrunīga, Murēna,

iespējams, zina gan, taču nesaka. No otras puses, arī viņa

ir Bara locekle — tātad viņai it kā būtu jābūt ieinteresētai

visa Bara pasargāšanā no iespējamiem draudiem.

— Vairāk es neko nezinu, — it kā uzminējusi Bara-

kudas domas, sacīja Murēna, — vismaz pagaidām ne.

Bet, — viņa paskatījās Barakudā zīmīgu skatienu, — nekur

nav sacīts, ka grūti laiki ir tas sliktākais, kas var būt.

Tuncis sakampa iedomāto laupījumu, taču acumirklī iz-

grūda no mutes — tas bija kvēlošs! Sāpēs smilkstēdams,

Tuncis ienira dzelmē, bet iedomātais laupījums nogrima

Aļģu biezoknī kādā no Rifa plaisām, izbiedēdams Sīkās

Zivteles un Krabi, kas tur bija nomaskējies sevišķi meista-

rīgi, lai vienreiz par visām reizēm kārtīgi izgulētos.
— Ūja! — iespiedzās Viena No Sīkajām Zivtelēm.

— Kas nu būs!

— Kaut kas nenormāls! — atsaucās Otra. — Nu jau pat
Aļģēs vairs nebūs miera!

Bet Krabis, pakustinājis ūsas, atčāpoja malā un mēģi-
nāja iemigt pa otram lāgam.

— Tu redzēji? — turpināja spiegt Viena No Sīkajām
Zivtelēm. — Redzēji? Krabis! Un mēs pat nebijām pama-

nījušas! Vēl viens peldējums tuvāk, un mēs jau atrastos

spīlēs! Ārprāts, kad tā padomā, kur var novest neuzma-

nība! Cik dzīve tomēr jr bīstama! Tad jau labāk
. . .

Bet viņa nepaguva pateikt, kas ir labāks par dzīvi, jo
Otra No Sīkajām Zivtelēm piebikstīja, norādīdama uz

tikko nogrimušo svešķermeni, un abas redzēja, ka no tā

izkūņojas un atdalās vissīciņākais radījums, kāds vien pa-

saulē jebkad redzēts.
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— Nē, tas
. . .

tas stāv ārpus katras saprašanas ...
—

murmināja Viena No Sīkajām.
— Ar katru dienu arvien nesaprotamāk, arvien mīk-

laināk, — piebalsoja Otra. — Nojukt var.

Knipucītiņumiņītiņimais Pintiķipinītis bija mikrobs, kas

meteorītā ceļoja cauri kosmosam nu jau daudzus gaismas

gadus.

Nokļuvis Koraļļu Rifa apstākļos, tas atdzīvojās. Dabiski,

no ilgā kosmiskā pārceļojuma viņš neko neatcerējās,
tā tam arī bija jābūt, toties viss, ko viņš tika pārdzīvojis

pirms ceļojuma, pakāpeniski sāka kārtoties atmiņā. Tomēr

šobrīd nodoties atmiņām gluži vienkārši nebija iespējams,

jo visapkārt čumēt čumēja un mudžēt mudžēja Rifa daudz-

veidīgā un daudzkrāsainā radība.

«Gandrīz kā pie mums uz Ūdens!» sajūsminājās Knipu-

cītiņumiņītiņimais Pintiķipinītis.
Te būs īsti vietā piebilst, ka planētu, no kuras viņš bija

sācis savu kosmisko ceļojumu, tiešām sauca Ūdens, jo
lielāko tās virsmas daļu aizņēma sauszeme.1

Šajā brīdī Knipucītiņumiņītiņimo Pintiķipinīti centās sa-

tvert Garnele.

— Nu nē! — iesaucās mazais astronauts. —Tā tik vēl

trūka!

«Izrādās, arī te jāuzmanās,» kaut cik nomierinājies,

viņš secināja. «Jā, te iet apmēram tieši tāpat kā pie mums

uz Ūdens.»

1 Te atcerēsimies: sakarā ar to, ka musu planētas virsmas

prāvāko daļu klāj ūdens, planētu dēvējam par Zemi.
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Tikmēr Viena No Sīkajam Zivtelēm pamāja Otrai un abas

kaut kur nozuda.

Krabim bija palaimējies atkal iemigt, un kādu bridi Aļģu

biezoknī valdīja miers.

Barakuda parasti neko daudz nemēdza ticēt tam, ko vien-

otrreiz stāstīja Sīkās Zivteles, jo tās vienmēr visu pārspī-

lēja. Vienmēr tām viss bija «šausmīgs», «nenormāls», «ne-

dabisks», «ārkārtīgs» un tā tālāk.

Bet šoreiz Barakudai acumirklī nebija nekāda nopietna
darāmā un viņa nolēma sekot Sīkajām.

Aļģu biezoknī Sīkās kādu brīdi maldījās, tad gandrīz

vienlaicīgi iesaucās: — Re!

Barakuda pavērās norādītajā virzienā. Jā, tur tas gulēja.

Svešķermenis. Akmens. Sīkās šoreiz neko nebija pārspīlē-

jušas.
— Nu, bet kur ir tas?

— Tepat kaut kur jābūt! — enerģiski skaidroja Viena

No Sīkajām. — Pagaidīsim, jā?
— Pagaidīsim, jā? — bilda Otra No Sīkajām.
Abas bija lepnas, ka Barakuda piegriezusi tām vērību.

Ka sekojusi tām.

— Labi, gaidām, — piekrita Barakuda, ieslīdēdama

Aļģu starpā, vienlaikus nenovēršot skatienu no svešķer-

meņa.

Bija pagājis visai prāvs laika sprīdis, un Barakuda jau

nodomāja, ka šī atkal izrādījusies viena no reizēm, kad Sī-

kajām, kā parasti, atgadījies «kaut kas ārkārtīgs», bet tad

pēkšņi tikko manāmi iedzirkstījās kāds no svešā akmens

šķautnes izcilnīšiem.
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— Re! — izdvesa abas Sīkas, radīdamas mirgojuma vir-

zienā. — Tas ir vinšl
t

Barakuda redzēja. Jā, bet kaut ko tik sīku viņa re-

dzēja pirmoreiz. Nav brīnums, ka tieši Sīkās varēja (spēja?)
pirmās ievērot kaut ko tik sīku. Tas bija drīzāk nojaušams
nekā redzams.

Barakuda pietuvojās akmenim (mēs jau zinām, ka tas bija
meteorīts) un uzrunāja nepazīstamo:

— Kas tu esi un no kurienes ieradies?

Mirgojums apmulsa. Nē, nu, protams, ka no malas ne-

kāds mulsums nebija redzams, tādas lietas no malas nevar

saredzēt. Un vēl ar tik neprecīziem instrumentiem kā acīm!

Ko darīt? Paslēpties vēlreiz savā «kosmiskajā kuģī»? Bet

tur jau bija sabūts tik ilgi! Un te, jaunajā vietā, viss tik in-

teresants! Lai gan tas, ko viņš jau bija paguvis ievērot, ve-

dināja domāt, ka šī ir vēsturiski nedaudz jaunāka planēta
par Ūdeni.

Pametis skatienu uz Barakudas un abu Sīko pusi, viņš

gluži pareizi secināja, ka tās noskaņotas miermīlīgi, un

nolēma uzsākt kontaktu ar svešās planētas pārstāvjiem.
— Es esmu no citurienes, — viņš ierunājās. — Bet

es vēlētos runāt ar barvedi. Ar to, kas pieņem lēmumus.

Ar to, kas ir atbildīgs.
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Barakuda pasmaidīja. «Tikko sadzirdama balstiņa, bet

uzstāda noteikumus!»

— Tev ir paveicies, es esmu tā, ar ko tu vēlētos runāt.

Un abas Sīkās pamāja. — Vina ir barvede! Vina ir Bara-

kuda!

Mirgojums atbildēja pēc brīža:

— Es vēlos runāt fikai ar barvedi.

Barakuda pasmaidīja vēlreiz. Tad pamāja Sīkajām, un

tās negribīgi attālinājās.

Tajā brīdī zem Barakudas sakustējās dūņas, pakāpeniski

izveidojās tāds kā uzkalniņš, tāds kā izcilnis, un pēc brīža

no tā izķepurojās . . . Dūņu Rūķītis.
— Ko!!! — viņš iesaucās. — Tas jau . . . Deviņi traleri,

tas jau Knipucītiņumiņītiņimais Pintiķipinītis!
— Nu, nu, nu!—apsauca viņu Barakuda. —Ko tu

lamājies! Mums viesis no citurienes, bet tu te lieto visādus

necenzētus vārdus! Pag, kā tu sacīji — Knibuļotilīdzī-

gumijainais . .
. nē, tas tik ir žargons! Kur tu to visu iemācī-

jies?

— Piedod, Barakuda, bet tas nav žargons! — Dūņu Rū-

ķītis nopietni iebilda. — Tas ir vissīciņākais, kāds vien var

būt! Tas saucas Knipucītiņumiņītiņimais Pintiķipinītis! Jā!

— Viņam taisnība, — smalki atbildēja vissīciņākais visā

pasaulē, un, Barakudai par vislielāko pārsteigumu, viņš

turpināja: — Mani tiešām tā sauc. Rūķītim taisnība.

Nu bija reize apmulst Dūņu Rūķītim.

— Kā?! — viņš sastomījās. —Tu
. . .

tu mani pazīsti?

— Kas tur ko nepazīt! Es gluži vienkārši atceros, un

viss! Tādi kā tu bija arī uz Ūdens!

— Jā, jā! —viņš turpināja, redzēdams, ka Dūņu Rūķī-
tim no pārsteigumiem mute vaļā. — Rūķīši bija arī pie

mums. Tie bija vismīļākie, vislabākie, visdraudzīgākie
radījumi visā pasaulē. Tagad redzu, ka Barakudai taisnība,
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un man nav vajadzīgi nekādi jūsu liecinieki. Jo rūķīši ne-

kad nebiedrotos ar tādiem, kas ļauni. Visā pasaulē nav

nekā godīgāka un mīļāka par rūķīti. Nu es redzu, ka man

ir palaimējies.
— Mums arī, — sacīja Barakuda, bet Dūņu Rūķītis,

dzirdot slavas dziesmu tālās planētas sugas brāļiem, no-

sarka, sajuzdams kaunu par saviem kādreizējiem nedar-

biem un nerātnībām. Un viņš klusībā deva sev solījumu

pierādīt visiem, ka uz Zemes mītošie rūķīši nav par mata

tiesu sliktāki par citplanētiešiem.

— Bet varbūt tu tomēr mānies? — pēkšņi sacīja Pinti.

— Es esmu pieredzējis, ka vārdi var arī nenozīmēt to, ko

tie izsaka. Es esmu pieredzējis, ka vārdus lieto, lai ar tiem

maskētu pilnīgi pretējo, nekā tie apzīmē.
Barakuda apmulsa. Jo viņa to nesaprata.
— Tad kā lai tev pierādu, ka runāju patiesību? — viņa

vaicāja i Pinti, i sev, jo Zemūdens Bars nebija mācījies
melot, mānījās vienīgi Jūras Zirdziņš, bet arī tikai tāpēc,
ka bija sevi sagandējis, uzturoties pudelēs. — Varbūt

pieaicināt par lieciniekiem visu Zemūdens Baru?

— Tā tik ir ideja! — paspruka Dūņu Rūķītim.
— Nē, lai paliek! — iebilda daļiņa tālās planētas dzīvī-

bas. — Lai pa . . .

— Viņš mums netic, — sacīja Barakuda Dūņu Rūķītim.

Dūņu Rūķītis jutās gauži nelaimīgs. «Tāds gadījums, un

viss pagalam tikai tāpēc, ka netic!» viņš errojās,
bet tajā brīdī viņa uzmanību pēkšņi piesaistīja viens vārds

viņa paša domā. «Gadījums!»
Un Laimīgais Gadījums bija klāt.

— Barakuda! — Dūņu Rūķītis strauji pārtrauca ieilgušo
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klusumu. — Viss būs labi! Es zinu, kas jādara —ja viņš
netic tam, ko tu saki, pārliecini viņu citādi!

— Kā — citādi? — sapīka Barakuda.

— Parādi viņam mūsu pasauli! — deva padomu Dūņu

Rūķītis. — Parādi! Lai redz visu pats!

Kad reibonis, kas uznāca Knipucītiņumiņītiņimajam

Pintiķipinītim, bija pārgājis (bet reibonim par iemeslu bija
daudzus gaismas gadus ilgā badošanās), Barakuda ņēma

viņu savā personīgajā aizbildniecībā, iekārtodama savas

dzirdes līnijas sākumā. Pinti sāka strādāt par Barakudas

padomdevēju vissarežģītākajos jautājumos.
Barakuda jau bija paguvusi uzzināt, ka planēta Ūdens

aizgāja bojā tad, kad turieniešiem bija izdevies izveidot

ūdens sadalīšanas iekārtu. To iedomājuši izlietot, lai tiktu

galā ar pretinieku, aizmirstot, ka ūdens aptver visu planētu,
un rezultātā sprādziens dažos acumirkļos izplatījies pa

visu planētu, saraustīdams to gabalu gabalos, šķembu
šķembās, pie tam viena no šķembām kļuva par Pinti «kos-

misko kuģi». Pinti nemācēja pateikt vienīgi to, cik īsti ilgi
vilcies viņa kosmiskais pārceļojums, jo visā šajā posmā at-

radies bezsamaņā jeb tā saucamajā kosmiskā sasaluma

stāvoklī.

Lielajā Barjeru Rifā sāka ierasties Raķešzivju grupas.

Viss Zemūdens Bars šajās dienās saplūda vienuviet, lai

apbrīnotu un sajūsminātos par draudīgajām skaistulēm,

jo skaistas tās patiesi bija.
— Ak, ja nolūzušā asmeņa vietā tev būtu raķete! — fan-
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tazēja Zobenzivs balva — Jūras Zvaigzne, veltīdama al-

kainu skatienu Raķešzivju grupējumam.
— Ak, ja mēs būtu tādas! — sajūsmā spiedza abas —

Viena un Otra No Sīkajām Zivtelēm.

Tikmēr Dūņu Rūķīša raktās alas ejā bija radušies zināmi

sarežģījumi. Tajā bija ielīdis Zutis. lelīdis un iesprūdis.
Jā, reizēm pat glumie iesprūst. Pats Dūņu Rūķītis tobrīd

bija devies garākā pastaigā kādā no Aļģu biezokņiem un,

atgriezies pie iesāktajiem zemes darbiem, sajuta kāda

klātbūtni. Bija dzirdami tādi kā žēli pīkstieni, un tie nāca

tieši no viņa alas. Uzmanīgi pielīdis tuvāk, viņš saprata —

alā kāds ir!

— Kas tur? — viņš ne pa jokam uzbudinājās. Ja nu kāds

nepraša, tad viss darbs pagalam — zemūdens alu būve

ir tik sarežģīta! Bet kas tad bēdas nemākulim!

— Lien ārā!—viņš uzsauca. — Lien ārā, ka saka!

Un viņš saklausīja vāju pīkstienu: — Es netieku! Palīdzi!

Ja esi draugs!
«Kas es tev par draugu!» piktojās Dūņu Rūķītis. «Sabojā

manu alu, un es vēl viņam draugs!»
Un viņš skaļi noprasīja:
— Kas tāds esi?

— Zutis, — nāca atbilde.

— Zutis? — pārjautāja alas saimnieks. — Elektriskais,
vai?

— Parastais, — nāca nākamā atbilde. — Kas es par

elektrisko!

— Bet ja nu tomēr?
— Dūņu Rūķītis atkal kļuva aiz-

domīgs. — Varbūt tu mānies? Pievilini un tad — caps! —

kā dod ar elektrību! Ir dzirdēti gadījumi.
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— Kas es par elektrisko! Nu, lūdzu, izvelc mani! — iz-

misīgi pīkstēja savas ziņkārības upuris. — Gribi, izpildīšu

jebkuru tavu vēlēšanos, tikai izvelc, jā? Nu, lūdzu!

«Elektriskie Zuši tā nemēdz runāt,» sāka domāt Dūņu

Rūķītis, «un Elektriskajiem Zušiem, cik atceros, ir drusciņ
citādāka balss.»

— Gribi, es tevi paņemšu ceļojumā? — Zutis lika

priekšā. — Pičpaunā. Gribi?

— Pičpaunā? — painteresējās Dūņu Rūķītis. — Kur

tas ir?

— Tas ir otrā pusē pasaulei, — nāca atbilde.

Ko? Vai Dūņu Rūķītis pareizi sadzirdēja?
— Ei, atkārto vēlreiz, kur tas ir! — viņš sauca Zutim.

— Es jau teicu — otrā pusē pasaulei, — nāca atbilde.

— Tikai velc nu, lūdzu, veicīgāk mani ārā, citādi nokavēšu

pārceļojumu!
«Otrā pusē pasaulei!» atkārtoja pie sevis Dūņu Rūķītis.

«Es neticu savām ausīm! Tas ir tieši tur, uz kurieni es roku

alu!»

Un pēc neilgas, bet toties krietnas piepūles, Dūņu Rū-

ķītim liekot lietā visu savu izvilkšanas prasmi, Zutis bija no

alas ārā. Glābējs, drusciņ vīlies, aplūkoja savu notašķīto
kamzoli, bikses un mici, bet Zutim vairs nebija laika.
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— Sēdies nu mugurā! — viņš vedināja Dūņu Rūķīti.
— Un nebēdā par kamzoli nenieka — ūdens strāvas to

noskalos tīru atkal! Tikai turies labi stingri — esmu jau aiz-

kavējies un joņošu, ka ūdens vien guldzēs!

Viegli pateikt — turies stingri, īpaši uz Zuša muguras!

Vienīgā laime, ka Dūņu Rūķīša kamzoļa kabatā atradās

cimdu pāris, ko viņš, kā parasti, nēsāja līdzi katram gadī-

jumam.

Zušu baram palīdzēja varena okeāna straume, un Dūņu

Rūķītis, kurš sēdēja jāteniski savam Zutim skaustā, roķe-
lēm aptvēris tā kaklu, īsā laikā pieredzēja simtreiz vairāk,
nekā rakņājoties dūņās Rifā.

Kādā vietā viņiem nācās novirzīties no kursa, jo ceļā
gadījās neparedzēts šķērslis — nogrimusi zemūdene, ko

Sauszemes Bars mēģināja pacelt okeāna virspusē. Vis-

apkārt nogrimušajam korpusam bija izvietoti pontoni,

troses, prožektori, kabeļi, rosījās akvalangisti, bija iegrem-
dēts kaut kāds batiskafs ne batiskafs

. . .

Sauszemes Bara klātbūtne okeānā kļuva arvien jūta-
māka — citā seklākā vietā akvalangisti un ūdenslīdēji cēla

ārā no kāda sen nogrimuša burenieka dīvainus traukus,
senlaiku lielgabalus, enkurus.

Arvien biežākas kļuva sastapšanās ar zemūdenēm, zve-

jas traleriem, to ierīkotajiem slazdiem, bet pagaidām Zušu

baram bija paveicies, jo viņus pavadīja Laimīgais Gadī-

jums. Acīm nepamanāms, viņš iespēju robežās centās

palīdzēt visiem tiem, kuri darīja labu Pasaules Dzīvībai.

Un Dūņu Rūķītis — vai tad Dūņu Rūķītis nebija paveicis
labu darbu?

— Klausies — kas tu īsti esi? — Zutis kādudien nopra-

sīja.— Krabis —to es saprotu, Krabis — tas ir okeāna
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sanitārs; Perlenes — to es arī vēl varu saprast, es neap-

galvoju, ka viņas ir derīgas man, bet savs labums no viņām
ir. Tāpat, teiksim, Planktons. Bet tu? Kāda tralera pēc tu

vispār esi? Ko?

«Lai tev būtu ko brīnīties,» Dūņu Rūķītis būtu varējis

atbildēt, ja nebūtu labi audzināts. Taču tādu skolu, kādu

savā laikā bija baudījis Dūņu Rūķītis, nebija izgājis neviens

no Zemūdens Bara. Un tāpēc viņš atbildēja Zutim pavisam
citādāk.

— Pasaki, lūdzu, vispirms, cik ilgi mums vēl jāceļo, jo

mans stāstāmais ir visai garš.
— Oho!—Zutis pasmaidīja.—Tik mazs ķipars un jau

garš stāstāmais!

Dūņu Rūķītis sabozās.

— Mazs, jā? Nezin ko tu teiktu, ja redzētu Knipucītiņu-

miņītiņimo Pintiķipinīti.

— Jā? Kas tas tāds? — pasmaidīja Zutis. — Ē, turies

cieši! — viņš brīdināja, un nākamajā mirklī Zušu bars pār-

varēja šķērsli —transatlantisko telefona kabeli. Ap to bija

aplipuši tūkstošiem sīku vēzīšu.

— Tas? Tas ir kabelis, — skaidroja Dūņu Rūķītis. Un

iesmējās. — Re, kā vēzīši noklausās sarunas!

— Tad nē! Es ne par to, — sacīja Zutis. — Kas tas par

knibuļodzīgo piņķerīti? Kas tas tāds ir?

— Tu nezini, — atbildēja Dūņu Rūķītis. —Tas ir vis-

sīciņākais visā pasaulē, saproti? Un vispār — tu nepareizi
izrunā. Jāsaka — Knipucītiņumiņītiņimais Pintiķipinītis.

— Knibi
...

Kā tu teici? Knibiļotimaziņais, jā? Piņķi-

puņķītisiņš, jā? Pareizi? — sacīja Zutis. — Mēli var izmež-

ģīt! Labāk stāsti savu garo stāstījumu. Vari nesteigties,

ceļojums labi ja pusē.

Un Dūņu Rūķītis iesāka stāstīt. Par to, kā viņi visi astoņi

agrāk mituši kopā kalnos un mežos vieni paši kā tādi
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šmurgulīši, kā tādi rupucīši, un tad pie viņiem pavisam

negaidīta ieradusies Sniegbaltīte, tas bijis vesels apvēr-

sums, un viņa sākusi par viņiem visiem rūpēties un mācī-

jusi nekašķēties, mācījusi sadzīvot brālīgi, mīlīgi un tīrīgi
un tā tālāk, bet viņš, Dūņu Rūķītis, neesot īsti labi gribējis
būt brālīgs, mīlīgs un tīrīgs un tā tālāk un ēdienreizēs,

piemēram, lielāko un labāko kumosu vienmēr centies pie-
vākt sev, un galu galā Sniegbaltīte par to un vēl par daudz

ko citu aizliegusi viņam piedalīties filmā, kā arī pieminēt

viņu grāmatās un pēc tam vēl izraidījusi no kalniem un no

mežiem un nogādājusi viņu Bezdibeņa malā, pavēlējusi
doties Bezdibenī un nenākt laukā tik ilgi, kamēr viņš, Dūņu

Rūķītis, nebūs, kā nākas, nožēlojis savus nedarbus un tur-

klāt vēl paveicis kādu ļoti labu darbu. Purva Gars apsolīja

Sniegbaltītei raudzīties, lai Dūņu Rūķītis neaizšmauc,

un Dūņu Rūķītim, protams, cits nekas neatlika kā doties

vien Bezdibenī. Ceļojums Bezdibenī bija patiesi baiss,
tukšuma un tumsas pilns, un tas ildzis un ildzis, un Dūņu

Rūķītis jau zaudējis laika sajūtu, līdz beidzot iegrimis
tādās kā dūņās, un, kad izkļuvis tām cauri, viņš atradies

pavisam pilnīgi svešā malā, visapkārt riņķojušas brīnum-

nepazīstamas zivis un citas radības, visi gribējuši zināt, kas

šis tāds, ak rūķītis? Tad jau laikam Dūņu Rūķītis (jo viņš

bijis pagalam nomūrējies dūņām, caur Bezdibeni ceļo-

dams), un tā viss Zemūdens Bars iedēvējis viņu par Dūņu
Rūķīti.

— Nu, nu, — noteica Zutis, kad Dūņu Rūķītis pabeidza
stāstāmo. — Bet tu — vai labo darbu jau esi paveicis?

— Domāju, ka esmu, — atbildēja Dūņu Rūķītis, tiesa

gan, visai nelabprāt, jo galu galā kas Zutis viņam par ties-

nesi?

— Jāā, — Zutis kļuva domīgs. — Tev nu gan ir bijusi
dzīve! Un to visu tu iemainīji pret šejieni?! Duraks!
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Dūņu Rūķītis neatbildēja. Sen, jau sen atpakaļ viņš bija

nožēlojis savus virszemes nedarbus, agrākās palaidnības.

Kāpēc viņam jādzird pārmetumi vēlreiz?

— Es tev izstāstīju, ko tu lūdzi, — viņš beidzot ierunā-

jās. — Un palūgšu nekomentēt.

— Pardon! — Zutis atvainojās. — Es nevienu nevēlējos
aizskart.

Un kādu laiku viņi ceļoja klusēdami.

Dažas dienas vēlāk Zušu baram pievienojās neliela

Raķešzivju grupa; Barakuda to bija norīkojusi speciāli
Zušu bara apsardzībai.

Nākamajā dienā viņi kļuva par neizskaidrojama notikuma

aculieciniekiem. Zušu un Raķešzivju bara acu priekšā
okeānā no augšas parādījās Sauszemes Bara darināti

priekšmeti, kas šūpodamies nosēdās uz okeāna pamatnes,

saceļot dūņu un nogulšņu mākoņus. Tie bija konteineri ar

radioaktīviem atkritumiem, bet kā gan ceļinieki to varēja
zināt? Raķešzivis turklāt nebija ilgāku laiku stiprinājušās.
Padevušas ziņu Zušiem, ka panāks tos pēc maltītes, tās

klupa virsū nejaušajam guvumam ar apskaužamu apetīti.
Tās pašas dienas pievakarē Raķešzivju vidū parādījās

saindēšanās pazīmes — tās strauji pagura, mainījās to

krāsa, sākās asiņošana, atdalījās zvīņas. Raķešzivis neglāb-

jami atpalika no Zušiem, un Dūņu Rūķītis, izmantodams

PLANSu, sazinājās ar Barakudu, prasīja padomu, bet Bara-

kuda klusēja. Viņa tā bija cerējusi un ticējusi, ka Raķeš-
zivis ir superierocis. Bet nu vajadzēja steidzami pieņemt
kādu lēmumu, jo saindētās zivis, zaudējušas orientēšanās

spēju, varēja nokļūt Sauszemes Bara rokās, un līdz ar to

tiktu izzināts Zemūdens Bara pagaidām vēl slepenais ie-
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rocis. To nedrīkstēja pieļaut, un beidzot pēc ilgas svārstī-

šanās Barakuda deva vienīgo pareizo rīkojumu Raķeš-
zivīm — iznīcināt savas raketes.

Kad Dūņu Rūķītis bija paziņojis smagi slimajām pava-

donēm Barakudas vēsti, Raķešzivis paklausīgi sadalījās di-

vās vienādās grupās, abas grupas atpeldēja viena no otras

pieklājīgā attālumā un vienlaicīgi raidīja viena pret otru

savu raķešu zalvi. Visas raķetes sadūrās tieši pusceļā (tik

ievērojama bija šo ieroču precizitāte), eksplodēdamas ar

apdullinošu dārdoņu. Zušu bars tobrīd atradās drošības

attālumā, un tomēr eksplozijas troksnis nebija no patīka-

majiem. Dūņu Rūķītis pat aizbāza ausis. «Bet kas notiks ar

pašām zivīm?» viņš apbēdināts iedomāja/turēdamies Zuša

skaustā bara viducī.

— Bet kas tagad notiks ar pašām zivīm? — ieminējās

Zutis, skaļi izsacīdams Dūņu Rūķīša domas. — Ja nu viņas

neizveseļojas? Laikam būs ko nelāgu ieēdušas.

— Man arī tā liekas, — bilda Dūņu Rūķītis. — Varbūt

tanīs kastēs atradās inde?

— Jā, droši vien tās ir Sauszemes Bara lamatas Raķeš-
zivīm! — sacīja Zutis. — Cik viltīgs ierocis! Un cik labi,
ka mēs nepārtiekam no Sauszemes Bara ražojumiem, vai

ne?

Bet Raķešzivis, būdamas pusdzīvības, pusmašīnas,

tad, kad inde bija tās pieveikusi, nogrima okeāna dzelmē,

saceldamas nelielus duļķu mākonīšus.

Aļģēm, vienīgi Aļģēm ir zināmi visnoslēpumainākie

zemūdens noslēpumi, jo visnoslēpumainākie zemūdens

noslēpumi notika tieši Aļģu audzēs, Aļģu pļavās, Aļģu

birztalās, Aļģu biezokņos un—jā — Aļģu džungļos.
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Jo Aļģes nekad neklaiņoja cita pie citas un netērgāja.

Jo, ja arī kaut ko redzēja, tad vienīgi pašūpoja galvas

(un tāpēc tām bija lemts redzēt dažkārt to, kas daudziem

pat sapņos nerādījās!).
Sīkvēzīši, sīktārpiņi un, jā, arī Jūras Zirdziņš savus vis-

noslēpumainākos noslēpumus kārtoja te, Aļģu pļavās,

viņiem pilnīgi pietika ar Aļģu pļavām. Tiesa gan, reizēm

atgadījās (bet tikai atgadījās), ka viņi pavisam nejauši

(bet tikai pavisam nejauši) «iemaldījās» kādā Aļģu birztalā

vai biezoknī, tomēr par godu viņiem jāsaka — tādās reizēs

viņi jutās tik neomulīgi, būdami aculiecinieki citu noslē-

pumiem, ka paši sev nosolījās citreiz nekad tā vairs neda-

rīt. Jo Zemūdens Bars visā visumā bija labi audzināts, katrs

visā visumā zināja savu vietu un laiku. Barakudas skolai

bija laba slava.

Taču tas, kas norisinājās Aļģu džungļos patlaban, izsita

no līdzsvara citādi tik nesatraucamo Aļģu sabiedrību.

— Man nav ko teikt!

— Es mēma!

— Mīļā, tu man piedod!
— Ārprāts!
— Nenormālās!

— Mīļā, tas ir
. . .

tas ir
. . . nē, tu kaut ko saproti?

Tādiem un vēl citādiem vārdiem viņas komentēja notie-

košo. Bet notiekošais nebija nekas cits kā Haizivs un Tintes-

zivs sakrustošanās Aļģu džungļu visdžungļainākajā

džunglī.
— Nē

. . .

ko tu par to saki? — Aļģes blisināja acis,

gandrīz zaudējušas valodu.

— Tas ir uz kariem, — nopūtās kāda pavisam savītusi

Aļģe. — Pieminiet manus vārdus.
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— Es tik ļoti gribu zināt par tevi visu, — sacīja Nāra

nākamajā naktī, laivai atkal slīdot lagūnas ūdeņos. — Visu,
visu. Par tevi, par tavu darbu. Es zinu, tu esi Dzejnieks. Bet

ko tas nozīmē? Vai tu vari man paskaidrot, kas ir dzeja?
Un Dzejnieks pievērsa viņas skatienu melnajām debe-

sīm, sacīdams: — Ko tu redzi?

— Debesis — nu un spožas, spicas gaismiņas, — at-

bildēja Nāra. — Un tu? Ko redzi tu?

Kādu brīdi valdīja klusums.

— Tumsu, pienaglotu ar zvaigznēm, — sacīja Dzej-
nieks.

— Oho! — salēcās Jūras Zirdziņš. Pavisam tuvu ūdenī

iegāzās kaut kas milzīgs un smags un veikli ienira dzelmē.

Visa apkārtne saviļņojās. Saviļņots bija arī Jūras Zirdziņš.
— Oho! — Viņš salēcās otrreiz, jo pirmajam milzīgajam

un smagajam sekoja vēl viens milzīgs un smags, tad vēl

trešais, ceturtais, piektais, sestais, septītais un tā tālāk (bet

reizēm arī tuvāk), un Jūras Zirdziņš bija tik saviļņots, ka

pēc tam vairs nemaz nespēja atcerēties, cik reižu viņš sau-

cis «Oho!» — visapkārt mutuļoja un griezās vērpetēs

ūdens masas, un, galvenais, ka tuvumā nebija nevienas

Aļģes, kam pieķerties.
Tikpat pēkšņi, kā sākušies, milzīgie plunkšķi rima, ūdens

masu mutuļošana pakāpeniski mitējās, un Jūras Zirdziņš,
bailēs vēl stīvs, beidzot saskatīja nelielu, bet tīri glītu Aļ-
ģīti un pieķērās tai.

— Oho! — izdvesa nelielā, bet glītā Aļģīte. — Ko tad

tu te — Pingvīnu rajonā?
— Kādā, kādā? — Jūras Zirdziņš saspicēja ausis.

— Kādu vīnu, tu teici?
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Pēc tam kad Barakuda viņu bija sarājusi un vēlējusi Ba-

ram ziņot viņai par katru Jūras Zirdziņa aizdomīgu soli

pudeļu virzienā, viņam Rifā vairs nebija ko darīt — bija
zudusi interese. Un viņš aizlavījās no Bara, ļaudamies
kādai straumei.

Straume nesa sev līdzi vairākas Planktona sabiedrības,
bet novērodams Jūras Zirdziņš nāca pie secinājuma, ka tās

visas ir stipri vienveidīgas, pēc pirmās iepazīšanās drīz

vien zuda interese. Tie bija ļoti primitīvi radījumi, un

Jūras Zirdziņš sāka jau nožēlot, ka tik vieglprātīgi pametis
Baru. Varbūt atgriezties un lūgt Barakudai piedošanu?
Bet ierunājās pašcieņa. Nē, tikai ne to! Turklāt izkļūt no

okeāna straumes paša spēkiem ...
— tādas straumes rei-

zēm ir pat vairākus simtus kilometru platas.

Kādu dienu, garastāvoklim tuvojoties jau izmisumam,

viņš satika Divkopīšu apmetni. Tā bija neliela, peldoša

kolonija, un iesākumā Jūras Zirdziņš nodomāja, ka sastapis
kādu no parastās Planktona masas sabiedrībām. Taču,

pavērojis (vienkārši aiz garlaicības, aiz neko darīt) Div-

kopīšu dzīvesveidu uzmanīgāk, viņš ieinteresējās par
šīm būtnītēm tuvāk. Un viņa uzmanība un interese tika

atalgota — viņš iepazina vienu no visbrīnišķīgākajiem
okeāna noslēpumiem — Divkopīšu ģimenes nodibināša-

nas noslēpumu. Tas viņu pārsteidza tādā mērā, ka radās

nepārvarama vēlēšanās dalīties jaunatklājumā ar kādu.

Izrādījās, ka Divkopīšu pāris izveidojās, abām būtnēm sa-

vienojoties un saaugot pavisam kopā, uz visu mūžu.

«Viņi tātad nepazīst nodevību!» priecīgi satraukts seci-

nāja Jūras Zirdziņš. «Viņi nepazīst draudzības nodevību!»

Un: «Ak, ja es tā varētu pieķerties!»
Jo viņš sajuta vientulību, kas jo dienas, jo kļuva nepa-

nesamāka.

«Ja es tā varētu pieķerties!»
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Nelielā, bet glītā Aļģīte līgani šūpojās, nomērīdama

Jūras Zirdziņu no galvas līdz astei.

— Es teicu — Pingvīnu, — viņa paskaidroja.
— Tādu vīnu es vēl nezinu, — brīnījās Jūras Zirdziņš.

— Barakuda mums iemācīja tikai portvīnu, degvīnu un

stiprināto vīnu.

— Kas tie tādi? — nu savukārt sāka brīnīties nelielā,
bet glītā Aļģīte. — Vai tie arī lec no krasta ūdenī un medī

zivis?

— Trakā! — iesmējās Jūras Zirdziņš. — Kā tu runā! Vai

tad vīns var lēkt!

— Pingvīns lec, — sacīja Aļģīte. — Pats redzēji.
— Un medī zivis, jā? — smējās Jūras Zirdziņš. — Nepūt

zilas vāverītes!

— Kas tā par valodu! — Aļģīte brīnījās arvien vairāk.

«Šis nav tāds kā citi Zirdziņi,» viņa secināja. «Šis ir sav-

dabīgs, ar šito ir interesanti!»

— Ā, to man iemācīja Dūņu Rūķītis! — pasmaidīja Jūras

Zirdziņš.
i

«Kas tik man nav jādzird!» priecājās Aļģīte.
— Ko tu vēl man pastāstīsi?
— To, ka Dūņu Rūķītis agrāk dzīvoja kalnos un me-

žos — uz Sauszemes, — lielījās ar savām zināšanām Jūras

Zirdziņš. Dūņu Rūķīša dzīves stāstu zināja gandrīz viss

Zemūdens Bars.

— Brrr — uz Sauszemes! Kādas šausmas! — notrīsēja
Aļģīte. — Vienu otru no mums arī reizēm izskalo uz Saus-

zemes. Tas ir tik briesmīgi — izžūt! Brrr! Es nu gan ne-

kad, neparko nevēlētos nokļūt uz Sauszemes.

— Es arī ne! — sacīja Jūras Zirdziņš, pats nemaz nema-

nīdams, cik ļoti jau pieķēries nelielajai, bet glītajai Aļ-
ģītei.
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— Tuvojas Zuši, — čukstēja Sūkļi cits citam, Zušu baram

lokoties cauri Sūkļu kolonijai.
— Cik pasakaini! — līksmoja Dūņu Rūķītis, sēdēdams

Zutim skaustā. — Kā es gribētu vienu tādu! Kā es gribētu
vienu tādu uzdāvināt Sniegbaltītei!

— Kuru? — vaicāja Zutis, un Dūņu Rūķītis nespēja vien

izvēlēties — Sūkļi bija tik fantastiski, tik rakstaini! Vieni

atgādināja vēdekļus, citi — kruzuļainas galvas rotas, vēl

citi — groziņus, maisiņus, visbeidzot Dūņu Rūķītis parā-

dīja kādu nelielu, toties sevišķi krāšņu un graciozu Sūklīti,

jo viņš iztēlojās, ka ar tādu Sniegbaltīte mīļuprāt mazgā-

tos, un tad Zutis Sūklītim kaut ko pateica, un Sūklītis pats

atdalījās no akmens, lai Dūņu Rūķītim nevajadzētu to at-

raut.

Bet augšā viļņos šūpojās Albatrosu pāris, un Pirmais

Albatross sacīja Otrajam:
— Uzmini, kāds vējš nepūš?
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Otrais Albatross atbildi nezināja, bez tam viņu nomāca

gurums, jo visu dienu abi bija bez mitas planējuši gaisos.
Smeldza spārnu muskuļi.

— Bezvējš! — pats jautātājs visgudri atbildēja, bet, pa-

manījis, ka draugs teju migs ciet, mēģināja to ieintere-

sēt:

— Nesijai draud pamatīgas nepatikšanas.
— Ej nu ej? — ierunājās pārinieks, pavēris miega pilnos

plakstus.

(Visi ziemeļdaļas jūras putni zināja vismaz nostāstus

par Skotijas ezerā mītošo Nesiju, viens otrs bija pat re-

dzējis to un sazinājies. Ja ne tieši, tad ar ezera zivju starp-

niecību.)

— Es satiku Zivju Ērgli no tās puses,—turpināja Pir-

mais Albatross. — Ezerā sākot iegremdēt kaut kādus no-

sprostojumus.

— Ej nu ej? — atsaucās pārinieks, atkal pavēris aiz-

kritušos plakstus šoreiz pavisam smalkā spraudziņā.
— Ej nu ej, ej nu ej, — mēdīja viņu Pirmais Albatross,

pikts par neatsaucību. — Bet kā tu domā — vai Barakuda

to zina?

—- Kādas ir tavas domas par Raķešzivīm? — Barakuda

pievērsās Pinti.

— Par Raķešzivīm? — atsaucās Pinti. — Zivis kā zivis.

— Vai tad tu nezini, ko tās spēj? — brīnījās Barakuda.

— Pie mums uz Ūdens arī bija Raķešzivis, — sacīja
Pinti. — Tikai — nekādas jēgas.

— Nekādas jēgas? — nesaprata Barakuda.

— Es nezinu, kā te, pie jums, bet uz Ūdens, es jau teicu,

nebija vienprātības, — stāstīja Pinti. — Katrs rīkojās uz
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savu spuru, kā smejies, katrs gādāja tikai par savu paša

labumu. Tieši tas mūs pazudināja.
— Jums barveža nebija?
— Nebija! — rūgti iesmējās Pinti. — Un kā vēl bija!

Pēc izskata līdzīgs jūsu Haizivij. Un kā viņš mācēja runāt!

Kā pārliecināt! Tik svēts! Tik miermīlīgs! Nav brīnums, ka

lielākā dala no mums noticēja!

Barakuda bija devusies tādā kā inspekcijas ceļojumā,
lai iepazīstinātu Pinti ar Sauszemes Bara darbības pēdām
Pasaules Okeānā. Viņus abus pavadīja neliela Raķešzivju

grupa. Drošības dēļ.
Atklāti sakot, šis ceļojums Knipucītiņumiņītiņimajam

Pintiķipinītim būtu bijis vienreizējs piedzīvojums, ja tas

nemistrotos ar skumjām, jo ik redzējums, ik novērojums

viņam atgādināja dzimto, bet vairs neesošo planētu. Bara-

kuda saprata šīs skumjas, un tālās planētas būtne par to

viņai bija pateicīga.
— Bet, — reiz ienāca prātā Barakudai un viņa to pasa-

cīja Pinti, — ja nebūtu noticis tas, kas ir noticis, tu neatras-

tos te un nespētu palīdzēt mums (ar padomu). Tā kā varbūt

tieši tam vajadzēja notikt? Jo, kas zina, neierastos tu,

mūsu Zeme varbūt aizietu bojā tāpat kā tavs Ūdens! Viena

planēta tomēr ir mazāks zaudējums nekā divas! — Bara-

kuda sprieda ar matemātisku loģiku.
Knipucītiņumiņītiņimais Pintiķipinītis šoreiz neatbildēja.

Vai pasaulē — visā, visā kosmosā — vispār kaut kas var

aizvietot dzimtās mājas?
Cik trausla, cik vāra tomēr ir dzīvība! Taisni žēl, cik vāra

un neaizsargāta! Visvairāk visā pasaulē žēl ir tieši dzīvī-

bas — šī neaizsargātā, maigā, ne ar ko neaizvietojamā

dārguma.
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Un Pinti domāja par to, vai spēs atrast te, uz viņam sve-

šās planētas, sev radniecīgu, sev piemērotu, sev vajadzīgu

draugu, ar kuru vēlētos, ar kuru gribētu dzīvot kopā visu,

visu laiku. Viņš par to Barakudai vēl nebija bildis, viņš

pat brīnījās, ka šāda doma viņam nebija radusies nekad

agrāk.

Laikā, kad Dūņu Rūķītis kopā ar Zušiem tuvojās Britu

salām no dienvidiem, Raķešzivju apsargātā Barakuda Klusā

okeāna centrālajā daļā izdarīja negaidītu atklājumu.

Ceļojuma laikā Barakuda uzturēja sakarus ar Plank-

tonu — tas signalizēja par visiem vērā ņemamiem objek-
tiem jūdzes rādiusā, un kādudien, kad Barakuda slīdēja
pāri vienai no okeāna dziļākajām ieplakām, Planktons

ziņoja, ka no dzelmes paceļas Laternas Zivs.

— Apstāsimies, — izlēma Barakuda, — varbūt Laternas

Zivij kas sakāms.

Te jāpiebilst, ka sevišķi slepenu informāciju, ja vien

bija iespējams, Zemūdens Bara iemītnieki nodeva cits

citam bez Planktona starpniecības. To diktēja drošības

intereses. Planktons tomēr palika Planktons, un galu galā
kur garantija, ka Sauszemes Bars neizgudro paņēmienu,
kā piekļūt Planktona Sakaru Sistēmai?

Lejā no tumsas iemirgojās Laternas Zivs ugunis, un

drīz vien dziļūdens iemītniece jau atradās blakus Bara-

kudai.
— Fu! — viņa elsoja. — Kā es trīcu!

— Kas tad lēcies? — painteresējās Barakuda. — Kāds

dzinās pakaļ?
— Oi, nerunā! — elsa dziļumniece. — Fu! Ļauj drusku

atvilkt elpu!
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Un viņa lielā steigā vārstīja žaunu vākus, tik straujš bija

uzpeldējiens no dzelmes.

— Nu? — beidzot iejautājās Barakuda. — Kas tad īsti

uz sirds?

— Oi, nerunā, — pirmoreiz šajā satikšanās laikā pa-

smaidīja Laternas Zivs, bet pasmaidīja arī tikai tāpēc, ka

nevēlējās barvedes priekšā izrādīties bailule. Un smaids

iznāca samocīts. —Ja tu zinātu, ko es apakšā redzēju!
Bet pati pie sevis nodomāja: «Teikt, neteikt?»

Jo viņa tik ļoti nevēlējās barvedi apbēdināt.
— Vai kas nopietns? — piesardzīgi apvaicājās Bara-

kuda. — Nu, runā taču!

Tad Laternas Zivs saņēmās un čukstus izdvesa:

— Raķešzivīm piemetusies slimība!
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Barakuda satrūkās, un šī bija viena no retajām reizēm,

kad viņa nesavaldīja savas emocijas:
— Ej nu ej? Kā tu zini?

— Nopietni!—čukstēja Laternas Zivs. —Es pati re-

dzēju! Laikam kaut ko nelāgu ieēdušas! Tur lejā viņu ir

simtiem! Visas tādas uzpūtušās! Nedabiski lielas! Kā vis-

lielākās zemūdenes!

Barakuda apmulsa. Vai tas varēja būt tiesa? Varēja gan,

kāpēc gan ne? Raķešzivis taču pārtika no tā, ko gatavoja
Sauszemes Bars, un nemaz nav izslēgts, ka tanī draņķī ga-

dījusies kāda inde. Ja nu tā ir sērga? Tad posts ir vēl lie-

lāks, tad slimība var pielipt pārējām Raķešzivīm, un draud

sabrukt viss Barakudas plāns!
Vēl ļaunāk — Laternas Zivs ieradusies tieši no sērgas

perēkļa, varbūt tā jau pārnēsā sērgas baciļus, un varbūt

kāds no tiem jau skāris Barakudas apsardzi un viņu pašu!
Barakuda izlēma acumirklī.

— Nekavējoties dodies uz Karstajiem Ūdeņiem! — viņa

izrīkoja. — Un atgriezies tikai tad, kad esi pārliecināju-
sies, ka sērga tevi nav skārusi, skaidrs? Es arī došos turp,
bet mani īpaši negaidi, rīkojies uz savu spuru. Ja kas — iz-

sauc mani ar PLANSu. Skaidrs?

— Skaidrs, — atviegloti izdvesa dziļumniece, ienir-

dama dzelmē, jo, uzturoties virsūdens slāņos, viņai uz-

nāca reiboni.

Barakuda vēl mirkli vilcinājās. Sērga Raķešzivju vidū

pārvilktu svītru viņas iecerei, labākajā gadījumā atliktu tās

īstenošanu uz nenoteiktu laiku.

— Nu?
— viņa skumji uzsmaidīja Knipuciņumiņītiņima-

jam Pintiķipinītim. — Redzi nu, kā mums neveicas.

— Tu noskaidro, — skanēja atbilde. — Noskaidro pati!
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— Kā gan? — nesaprata barvede.

—: Nu —ar PLANSu!—atgādināja Pinti.

— Kā —tu domā, ka Laternas Zivs melo? — sašuta

Barakuda. — Tad tu nepazīsti Zemūdens Baru!

— Nē, tā es nedomāju vis, — sacīja Pinti. — Bet viņa

varēja kaut ko nezināt. Tik milzīgā dziļumā viss kas va-

rēja gadīties, viss kas var rādīties. Es ievēroju, ka viņa

bija neparasti nervoza. Nervozitāte arī ir slimība, un, ja
Laternas Zivs sanervozējusies, viņa var iztēloties ne-

zin ko.

Barakuda pavīpsnāja un, neko neatbildējusi Pinti, ie-

slēdza PLANSu virzienā uz dzelmi.

— PLANSA! PLANSA! Te Barakuda!

Pēc neilga laika atskanēja atbildes signāls.
— Barakuda! Barakuda! Te PLANSA!

— PLANSA! PLANSA! Te Barakuda! — lejup no jauna
devās barvedes balss. — Ziņojiet par slimajām Raķeš-
zivīm dzelmē! Ziņojiet par slimajām Raķešzivīm dzelmē!

Ilgāku laiku valdīja klusums. Tad pēkšņi:
— Barakuda! Barakuda! Te PLANSA! Te nav nevienas

slimas zivs! Te ir vesels bars milzīgo Stratēģisko Raķeš-

zivju! Dzirdi? Te ir vesels bars milzīgo Stratēģisko Raķeš-

zivju!

Karsto Ūdeņu ieplakā, kā vienmēr, bija rinda.

— Vai jūs, mīļā, pēdējā? — piepeldējusi rindas galā,

painteresējās Menca.

— Es, es, — atbildēja Reņģe, uzmetusi aci piepeldē-

tājai.
Kādu brīdi abas nopētīja viena otru. Rinda virzījās uz

priekšu lēnām, Karsto Ūdeņu ieplakā strāvoja siltavots,
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vienīgais visā rajonā, un uz procedūrām allaž ieradās

daudz sirdzēju.
Pirmā nenocietās Menca.

— Vai jums, mīļā, arī mugura?
Un viņa pievirzījās ciešāk.

— Nē, man — kakla skriemeļi, — atbildēja Reņģe.
— Laikam kaļķi nosēžas.

— Tas ir vecums, — tūlīt sacīja Menca. — Tur nekā ne-

var darīt.

— Nē, nesakiet vis, — iebilda Reņģe, — kad pasilda,
tad kādu laiku ir labāk.

— Tas jau gan, bet cik ilgi? Vecums paliek vecums,

mīlā.
r

Kādu minūti Reņģe neteica neko, laikam atgādinājums

par vecuma nenovēršamību nebija atgaiņājams.
— Cik tad ilgi atpakaļ, kad es vēl biju jauns skuķis! —

viņa neviļus atcerējās jaunību.
Menca pavīpsnāja.

— Jauns! Nu kāda jaunam vērtība! Jauns un dumjš!
Kādi tie jaunie tagad ir, kad tā paskatās — māžojas kā

tādi negudri!
— Taisnība gan, — piekrita Reņģe. —Un kur viņas,

pagāns, rodas — visādas Kaifzivis, Diskozivis, Firmas-

zivis
. . .

— Tā jau, mīļā, tikai mēs runājam, — aizrādīja Menca.

— Tagad to vien dzird kā — Kaifenes, Disenes, Firme-

nes
. . .

— Laikmets par strauju, — piebilda Reņģe.
— Es jau ar ceru — pāries laikmets un pazudīs viņas

visas ar visām tām jaunlaiku skolām. ledomājies tikai —

manējais ar tak bija pieteicies tai trakajā Pudeļu skolā!

— Vai — tavējais ar? Manējais kā uzburts — samācī-

jies tos Sauszemnieku burtus un tik pa nogrimušiem
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kuģiem dauzīties! Tā kā uzburts! Vai — un vienlaik bij

sadziedājies ar kaut kādu tur Vermutzivtiņu . . .

— Tas ir žargons, tu laikam domāji Bermudzivtiņu?
— Es jau vairs tik labi neatceros. Jā, un reizēm pazuda

kā nebijis — uz veselu nedēļu.

— Tad tā ir bijusi Bermudene. Stāsta, ka tur notiekot

trakas lietas — pazūdot i bez pēdām!
— Nu, bet Raķešzivis?

— Mīļā, tā tik mēs sakām. Žargonā ir — Raķenes.
— Nu, nu — ka tik nu viss labi beigtos!
— Zini ko, mīļā, — pāriesim uz «tu», ja tev nekas nav

pretī, jā? Jā, zini, ko es dabūju dzirdēt?

Un, pirms sāka stāstīt, Menca paskatījās visapkārt, vai

kāds nenoklausās.

— Raķešzivis nebūšot ilgi — Barakudai esot kāds sle-

pens plāns, tikai, kuš, nedrīkst nevienam teikt!

Un viņa piespiedās Reņģei tik cieši, ka no malas nebija

iespējams neko sadzirdēt, vienīgi lūpu kustības varēja

manīt.

— Jā? — neticīgi, bet cerīgi atsaucās Reņģe. — Tad jau
nu gan! Tik ilgi jau gan var pagaidīt! Būtu tik tā veselība!

Tā gribētos sagaidīt labākas dienas!

— Jāā, kas ta nekaitēja mūsu jaunībā — i ūdens bija

slapjāks, i žargonā nerunāja, — ar labpatiku un lepnumu
atcerējās Menca.

Draiskojot garām aizpeldēja bariņš Pepsikolzivtiņu.
Viena no Pepsikolzivtiņām, ieraudzījusi Mencu, iesaucās:

— Re, re ku antīkā!

Bariņš pavērsās šurp, bija dzirdami jautri, līksmi sau-

cieni:

— Antīkā!

— Dorša!
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— Fui, cik neglīti izrunājas! — sašuta Menca.

— Tas jau tikai žargons, — mierināja Reņģe. — Mēs

jau tā nerunājam, mīļā, mēs sakām — Menca.

— Māmu, izstāsti vēl kādu pasaku! — dīca mazais

Mugurradzēns. — Nu, lūdzu! Nu, lūdzu, lūdzu! Man vēl

nemaz, nemaz nenāk miegs! Goda vārds!

— Par ko lai tev stāstu? — Mugurradzene pīka. Viņa

jutās tik nogurusi! — Visu, ko zinu, esmu jau tev izstāstī-

jusi — ko tu vēl gribi?
— Nu tad stāsti vēlreiz! — turpināja dīkt mazais Mu-

gurradzēns.— Tikai stāsti! Par senajiem laikiem! Atce-

ries — par to senlaiku Astoņkāji, kurš uzbruka tam kuģim,
atceries?

Un Mugurradzene padevās. Viņa mīlēja savu mazo

Mugurradzēnu tik ļoti, ka izstāstīja (neraugoties uz lielo

nogurumu) vēlreiz par milzi — senlaiku Astoņkāji, kurš

reiz saskrējies ar Sauszemes Bara kuģi un niknā cīņā pie-
veicis savus pretiniekus. Pats gan pēc tam ilgi dakterējis
iegūtās brūces.

— Bet nu gan ver actiņas ciet un čuči! — Mugurra-
dzene izrīkoja. Dienas darbi viņu bija nokausējuši pa-

galam.

— Jā, bet man tas miegs nenāk un nenāk! — ņipri ie-

ņēmās mazais Mugurradzēns. — Tagad izstāsti par Asi-

ņaino Zobu! Jā, tagad par Asiņainā Zoba varoņdarbu?
Nu, lūdzu! Man tas miegs nenāk un nenāk — es nezinu,

kas tas ir!

Un Mugurradzene, mīlēdama savu mazuli tik ļoti ka

neko citu, pārvarēja nogurumu un izstāstīja savam mīlulim
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leģendu par senlaiku Haizivi Asiņaino Zobu, kura savā

laikā vairākkārt pieveikusi vispārgalvīgākos Sauszemes

Bara drošsiržus.

Nu mazajam Mugurradzēnam miegs vairs nenāca nepa-

visam un viņš plijās:
— Jā, bet tagad par Atriebīgo Peldošo Kalnu, mamm!

Tagad par Atriebīgo Peldošo Kalnu, es trīcu nepacietībā,
es gribu par Atriebīgo Kalnu! Nu, mamm! — Viņš raustīja

gandrīz jau aizmigušo Mugurradzeni. — Nu, lūdzu, stāsti,

jā? Man tas miegs nenāk un nenāk — taisni brīnums!

Mugurradzene dienā bija izbēgusi no kāda akvalan-

gista, un pārdzīvotais viņu bija tā nogurdinājis, ka nu

miegs nāca virsū aumaļām, taču Mugurradzene mīlēja
savu mazuli tik ļoti, ka ņēma un izstāstīja par senlaiku va-

reno Valzivi Atriebīgo Kalnu, kas, nāvīgi ievainota ar har-

pūnām, sašķaidījusi ar savu milzīgo ķermeni vaļu med-

nieku kuģi drisku driskās.

— O! — sajūsmā iesaucās mazais Mugurradzēns. — To

gan es kādreiz gribētu redzēt!

— Vai būs vienreiz miers! — pēkšņi atskanēja skarba

balss. Bija pamodies Mugurradzis. — Nevar un nevar

rimties! Tā kā tādi
. . .

Bet līdz galam viņš nepateica, jo bija atkal aizmidzis.

— Nu gan čuči! — Mugurradzene čukstēja, sačubinā-

dama savu mazuli. — Redzi, tētis nevar aizmigt, bet rīt

viņam jāpiedalās Zemūdens Bara ātrumsacīkstēs, viņam
labi jāizguļas.

— Ai, māmu, tētis var mierīgi neuztraukties — atkal,

kā vienmēr, uzvarēs Gepardhaizivs! — rosījās mazais

Mugurradzēns, nebēdādams šajā pasaulē vēl nenieka.
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Barakuda steidzas uz dienvidiem.

Būdama siltūdeņu iemītniece, viņa ar grūtībām bija

pārcietusi ceļojumu cauri Ziemeļu Ledus okeānam, un,

lai arī tur patlaban valdīja vasara, tā tomēr bija ziemeļu

vasara, un ziemeļu vasara ziemeļos tomēr ir vēsākā nekā

dienvidu ziema dienvidos, secināja Barakuda. «Pirmā un

pēdējā reize, kad es te iegriežos,» viņa pavisam stingri
izlēma.

Barakudas pasaules apceļojums tuvojās beigām. Vēl at-

lika pārbaudīt daļu Atlantijas okeāna piekrastes un tad —

tad varēja atgriezties dzimtajā Rifā — galvenajā bāzē. Ba-

rakudas atmiņa uzkrāja un iegaumēja visu ceļā redzēto.

Pinti iemācīja Barakudai pazīt dažādus kuģus un iemācīja
šo prasmi arī Planktonam. Ar Planktonu bija vienkāršāk,

nekā sākumā domāja. Pietika, izrādījās, ar to, ka vajadzīgo

ielāgoja kāds no Planktona posmiem, un acumirklī attie-

cīgā informācija izplatījās pa visu Planktonu līdzīgi ķēdes

reakcijai.

Kāds tad bija Barakudas plāns?
Pasaules apceļojums bija pārliecinājis Barakudu, ka

viņas rīcībā ir pietiekami daudz Raķešzivju, lai node-

monstrētu Zemūdens Bara jauno spēku. Kam? Zināms,

kam — Sauszemniekiem.

Gluži dabiski, ka savu plānu Barakuda neizpauda ne-

vienam. Nevarēja zināt, vai Sauszemes Bars jau nebija ie-

mācījies saprast Zemūdens Bara valodu. Spriežot pēc
visa, tik tālu gan vēl tas nebija ticis, bet Knipucītiņumi-

ņītiņimais Pintiķipinītis apgalvoja, ka uz viņa planētas
Sauszemes Baram tas bija izdevies, tas noticis samērā ne-

ilgi pirms Ūdens bojāejas, un kopš šī atklājuma Pinti pla-
nētas Zemūdens Baram vairs neesot bijis glābiņa —to
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nodevusi tieši valoda. Valodas meklētājaparāti, kas atra-

dušies Pinti planētas Sauszemnieku rīcībā, bijuši tik jutīgi,
ka izsekojuši un atraduši Zemūdens Bara iemītniekus itin

visur, visattālākajos dzelmes nostūrīšos.

Luk, kāpēc Barakuda steidzās uz dienvidiem, uz galveno
bāzi, uz Lielo Rifu.

— Kas nu būs! — Barakuda iesaucās, pašaudamās sā-

nis, jo ūdeni pāršķēla un tajā ienira Sultāns, putns, kas

apdzīvo Atlantijas okeāna ziemeļdaļas piekrastes.

— Pagaidi, neaizmūc! — izdvesa nirējputns. — Man

tev kas jāziņo!

Un uznirdams viņš deva iespēju kādai Siļķītei pazust

sevī, t. i., Sultānā.

Pacēlies spārnos, viņš uzņēma augstumu un piķēja atkal

un ienirdams sacīja Barakudai:

— Ar tevi grib runāt Albatross, viņam kuru katru brīdi

jābūt te!

Un atkal kāda no Siļķītēm pazuda Sultānā (tik vien-

kārši ir pazust pasaulē, ko sauc — Sultāns).

Rajons, kurā patlaban atradās Barakuda, čumēja un mu-

džēja no zvejas traleriem, tāpēc nācās turēt vaļā acis un

ausis, ja negribēja ieskriet lamatās. Traleru motoru trok-

šņi nāca un lenca no visām pusēm, un ne vienu reizi vien

Barakuda kļuva aculieciniece lomainiem traļiem, ko vilka

aiz sevis zvejas traleri. Nekad vēl Barakudai nebija gadī-

jies redzēt, ka Zemūdens Bars tiek aplaupīts tik nožēlo-

jamā veidā un tik milzīgā skaitā.
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Sultāns bija prom pavisam neilgu laiku. Tad atlidoja Al-

batrosu pāris, graciozi nosēzdamies uz viļņa.
— O-ke!—viņi sveicināja Barakudu ar Zemūdens

Barā pieņemto sveicienu, kas reizē bija arī parole, bet

faktiski — pirmās divas zilbes vārdam «okeāns».

Albatrosu paris līgani šūpojas uz viļņa, debesis duca

lidmašīna, bet jūras klaidā visapkārt strādāja zvejas tra-

leri.

— Vai Barakuda zina par Nesiju? — sacīja spārnu īpaš-
nieki.

— Nesiju? — pārjautāja Barakuda. — Vai leģendu?
— Nē, īstenību, — atbildēja Albatrosi.

— Kādu īstenību? — nesaprata Barakuda.

— Nu, piemēram, to, ka Sauszemes Bars gatavojas viņu

sagūstīt, — sacīja Albatrosu pāris.
Barakuda nezināja, ko atbildēt, tāpēc atrada par labāku

klusēt, kamēr abi viesi no Gaisa Bara stāstīja jauno, tik

neparasto ziņu.

Protams, Barakuda bija dzirdējusi šo un to par leģen-
dāro Nesiju, bet vienīgi par leģendāro, par kaut ko tādu,

par ko pirms iemigšanas stāsta mazuļiem. Vai tiešām va-

rēja būt, ka ir arī dzīva, vēl tagad dzīvojoša Nesija, tepat
kaut kur tuvumā mītoša dzīva senbūtne, jā, taču viena no

Zemūdens Bara dzīvībām, par kuru nekas nav bijis zināms?

Tātad viņas, Barakudas, piederīgā!
Atdot Nesiju Sauszemes Baram? Tikai ne to!

— Kur viņa ir? — Barakuda kļuva enerģiskāka.
— Tas nav tālu, — atbildēja uz viļņa šūpojošais Al-

batrosu pāris. — Kad mēs paceļamies spārnos trīs kuģu
mastu augstumā, no šejienes var saredzēt krasta joslu, aiz

kuras atrodas ezers. Nesija ir tur, ezerā.
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Barakudu saka pārņemt vadones azarts.

— Kā jus zināt, ka Sauszemes Bars gatavojas viņu

sagūstīt? — viņa painteresējās.
— Jūras Ērglis zina stāstīt sīkāk, — atbildēja Albatrosu

pāris, — bet patlaban tu viņu nesatiksi, viņš nerādās, kad

jūrā tik daudz zvejas kuģu, jo uz ērgļiem šauj.

Barakuda domāja. Arī Pinti bija visu dzirdējis, taču ne-

zināja dot padomu, jo pie viņiem, tur, uz Ūdens, nekādas

Nesijas nebija bijušas, un Pinti zināja vienīgi to, kas ir

bijis uz Ūdens.

— Cik plata ir krasta josla, kas atdala juru no tā

ezera? — Barakudai kaut kas ienāca prātā.

— Plata? Paša šaurākajā vieta apmēram trīs lidmašīnu

bāzes kuģu garumā, —atbildēja Albatrosu pāris.

— Un cik seklā ūdenī spēj pārvietoties Nesija? — Ba-

rakuda uzdeva pēdējo jautājumu, jo nu viņa zināja, kādā

veidā notiks Nesijas atbrīvošana.

Pēc tam kad Zušu bars bija ticies ar Barakudu (tas notika

pavisam netālu no iepriekšējā nodaļā aprakstītās vietas),

Dūņu Rūķītis jutās kā spārnos. Un kā nu ne — Barakuda

bija devusi viņam savu svētību — viņš drīkstēja atgriez-
ties pie saviem brāļiem! Tas nozīmēja, ka viņš satiks —

ai! — viņš satiks (nē, to nemaz neklājas tik stipri domāt —

ka vēl kāds neizdzird!), viņš satiks, viņš satiks (domā klu-

siņām, domā cik vien iespējams klusiņām, Dūņrūķīti!), viņš
satiks (nu jau ir pavisam klusiņām, nu var), viņš satiks —

mīļoto Sniegbaltīti (vai kāds nedzirdēja?)!
Jau kuro reizi viņš pārbaudīja, vai nav nozaudējis Sūk-

līti, un viņa cimdotās roķeles atkal cieši aptvēra Zuša

kaklu. Viņš tik stipri bija noilgojies pēc mājām!



75

—
Vai tiešām nevaram tikt uz priekšu mazdrusciņ āt-

rāk? — viņš lūdzās un skubināja. — Nu, kaut mazlietiņ,

mazlietutiņ!
— Vienīgi varbūt tad, ja tu mani nežņaugtu, — at-

bildēja Zutis.

— Ai, piedod! — iesmējās Dūņu Rūķītis. — Tas man

netīšām! Ja tu zinātu, kā gribas ātrāk tikt galā!

Zutis pasmīnēja.
— Tieši tagad sāksies visbīstamākais posms visa pārce-

ļojumā. Mēs tuvojamies saldūdeņiem. Vai tu maz zini, ko

tas nozīmē?

— Nu! — apgalvoja Dūņu Rūķītis. — Tuvojamies Saus-

zemes Bara vietām.

— Re, cik tu gudrs! — atkal pasmīnēja Zutis.

— Bet tu nebēdā! — Dūņu Rūķītis nezaudēja mājup-
tiekšanās sparu. — Mani pavada Laimīgais Gadījums. Ne-

tici?

— Interesanti, kopš kura laika? — smīnēja Zutis. — In-

teresanti, kur viņš bija tad, kad Sniegbaltīte tev aizliedza

filmēties un pieminēt tevi grāmatās? Ko?

— Beidz apcelties, jā? — Dūņu Rūķītis kļuva no-

pietns. — Es tev godīgu sirdi visu izstāstu, un tu uzreiz

šitā. Un vēl ceļabiedrs skaitās!

— Kas es tev par ceļabiedru! — rūgti iesmējās Zutis.

— Transportlīdzeklis, vairāk nekas. Domā, es nezinu? Kā

tiksi galā, tā — paldies! un atā! un laimīgu taciņu! Domā,

ka es nezinuf

Pašam nemanot, Zutis bija paguvis pieķerties Dūņu
Rūķītim. Protams, ka pārnestā nozīmē, jo tiešā nozīmē pie-
ķēries bija Dūnu Rūķītis. Un, ceļojumam tuvojoties no-

beigumam, Zutis saprata, ka nobeigumam tuvojas ari

Dūņu Rūķīša pieķeršanās viņam tiešā nozīmē, bet tas vēl

nenozīmēja, ka tuvojas nobeigumam Zuša pieķeršanās
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Dūņu Rūķītim pārnestā nozīmē, un, tā kā pieķeršanās pār-
nestā nozīmē vienmēr ir ilgāka nekā pieķeršanās tiešā

nozīmē, tad Zutis, jo dienas, jo kļuva sērīgāks.
— Nebēdā, — sacīja Dūņu Rūķītis. — Gribi — mēs no-

runāsim vietu, kur kādreiz atkal satiksimies, labi?

— Nemānies? — Zutis īsti negribēja ticēt.

— Nu bet — vai tad tev nešķiet, ka draugiem tomēr

jāturas kopā? — sacīja mazais zemūdens jātnieciņš.
— Draugi nedrīkst viens otru aizmirst. Tu man tik daudz

esi palīdzējis, un bez tam esmu paguvis tev jau pieķerties.
Zuša debeszilajās acis ieviesās tada ka migliņa.
— Jā, reizēm man pat elpa aizžņaudzas, — sacīja Zutis,

un kaut kas bija noticis ar viņa balsi.

— Tad ne jau tā! — smējās Dūņu Rūķītis, atlaizdams

aptvērienu vaļīgāk. — Nu, kā tu nesaproti! Ne jau tiešā

nozīmē!

— Zini? — iesmējās arī Zutis, viņam izdevās norīt dī-

vaino kamolu, kas uz brīdi bija sakāpis kaklā. — Vai zini?

Es protu pārvietoties arī pa sauszemi! Ja ir rasa! Ja naktī ir

daudz rasas!

Aiz muguras palika Atlantijas okeāns un Ziemeļjūra
ar Langustiem, Omāriem, Krabjiem un Jūras Zvaigznēm.

Baltijas jūrā mita ļoti niecīga daļa no Zemūdens Bara, tur-

klāt ūdens te bija visnetīrākais, kādā Dūņu Rūķītis jebkad
atradies. Taču viņš vēl nezināja, kas viņu sagaida turpmāk.

Nu nācās divkāršot un trīskāršot uzmanību, jo Saus-

zemes Bars te bija izvietojis tik daudz un dažādu lamatu,

ka viens otrs Zutis, rītam austot, vairs nebija atrodams.

Tomēr lielākā daļa, pateicoties Laimīga Gadījuma klāt-

būtnei, sasniedza kādas upes ieteku un devās pret
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straumi augšup. Viņi tagad ceļoja tikai naktis, jo upe bija
sekla un dienā Sauszemes Bars viņus viegli vien pamanītu.

No rīta, kad Zušu bars pēc grūta nakts ceļojuma

pāri vairākām krācēm noguris atpūtās kādā no upes

dzelmēm, Dūņu Rūķītis nolēma uz brīdi izkāpt krastā. Tik

nepacietīgs, tik tramīgs viņš bija kļuvis pēdējā laikā.

Pārvietojies uz kādas sēres, Dūņu Rūķītis izbāza

virs ūdens snīpi.
Gaiss! Vēja smarža!

Dūņu Rūķītis atradās pavisam citā, gandrīz pilnīgi
aizmirstā pasaulē.

Kaut kas kutināja stilbu, un Dūņu Rūķītis pavērās

lejup. Tas bija Kazrags.
— Kas nu būs! — pabaidīja Dūņu Rūķītis.
— Skat, kāds iedomīgs kļuvis! —*- Kazrags uzmeta

lūpu. — Vairs savējos nepazīst! Nevajag arī!

Un aizpeldēja.
Bet Dūņu Rūķītis acīm kāri tvēra krastos augošos

mežus, koku un krūmu pudurus un dzelteni sārtās smilš-

akmens klintis. Un tur — tur pāri upei virzījās pārcel-
tuve! Dūņu Rūķītis mirkli vēl šaubījās, bet tad atcerējās —

viņš šo vietu pazīst! Lūk, ceļš, kas ved lejup pa krasta

nogāzi! Lūk, baļķu grēdas — tātad vecā papīrfabrika
vel joprojām darbojas! Un tur milzīgais bērzs ar stārķu
ligzdu galotnē!

Un drīz vien, piemirsis visu piesardzību, Dūņu Rūķītis
jau atradās krastā. Saule bija tikko uzlēkusi, un uz pārcel-
tuves, kas slīdēja pāri upei, atradās tikai daži no Sausze-

mes Bara — pārcēlājs un kāds agrīns makšķernieks. Vēl

viens makšķernieks bija novietojies krastmalas krūmājā.
Siltas miglas viļņi cēlās pret meža stāvu, kaut kur ierējās
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suns, atskanēja vientuļa motocikla balss. Dūņu Rūķītis
ielīda krūmos. Viņš atcerējās vēl kaut ko. Šeit viņš reiz

bija parādījies kādam puisēnam. Pavisam nejauši. Seko-

dams vabolei, zēns bija aizklīdis no savas māmiņas, kura

tobrīd sauļojās upmalas smiltīs, un zēns, sev par lielu

pārsteigumu, pēkšņi atradās aci pret aci ar Dūņu Rūķīti!

Dūņu Rūķītis vēl tagad atcerējās puisēna izbrīna

pārņemto seju. Atcerējās, ka pats arī bija nobijies

ne pa jokam, jo Rūķu Likums atļauj parādīties Saus-

zemes Baram vienīgi naktīs un arī tad tikai dziļā mežā.

Un arī tad vienīgi pašiem vislabākajiem no Sauszemes

Bara.

Puisēns toreiz bija izstiepis roku, lai Dūņu Rūķīti satvertu

(vismaz Dūņu Rūķītim pašam tā bija šķitis), bet Dūņu Rū-

ķītis acumirklī bija savilcis ģīmīti tik nejaukā veidā, ka

zēns, pagalam nobijies, raudādams aizļepatoja pie mā-

miņas.

Bet tur, kraujā, kas pacēlās virs glītajām baļķu grēdām,
tur, aiz baltstumbraino bērzu augumiem, ik gadus tika

rīkoti Sauszemes Bara līksmākie svētki, kad netrūka ne

dziesmu, ne deju, ne uguņošanas. Dūņu Rūķītis atcerējās,
ka reiz bija atklīdis šurp tieši vienā tādā naktī pavisam

nejauši, Sauszemes Bars līksmojās pārpārēm, tika dzie-

dāts un diets uz nebēdu līdz pat rīta saulei, bet Dūņu

Rūķīti visvairāk vilka uz uguņošanu, viņš bija manījies,
cik vien nu varēja, tuvāk ugunīm, un, kad dienas vidū

atgriezās mājās, Sniegbaltīte viņu sarāja par apsvilušo
kamzoli un pusnodegušo, pušķi pie cepures, par pelnos
novārtītajiem zābakiem un ogļu notrieptajiem vaigiem
nemaz nerunājot. «Visi jau nevar strādāt par Snieg-

baltītēm,» toreiz bija atbildējis Dūņu Rūķītis, «kādam

jādara arī melnais darbs.»

Ja, Dunu Rūķītis bija atgriezies dzimtajā pusē!
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Zušu bars patlaban atpūtās, Zuši gulēja ciešā miegā,

un Dūņu Rūķītis nožēloja, ka jāgaida visa garā diena,
lai atvadītos no ceļabiedriem. Tuvā tikšanās ar brāļiem
un Sniegbaltīti tagad aizņēma visu viņa prātu un sirdi,

taču nogurdinošais un sasprindzinājuma pilnais nakts ce-

ļojums lika sevi manīt, un, ierāpojis kādā no priežu

baļķu grēdām, viņš aizmiga.

Dūņu Rūķīti pamodināja apdullinošs troksnis. Atvēris

acis, viņš saprata tikai vienu — nu ir cauri! Varens auto-

celtnis bija satvēris veselu gūzmu baļķu un cēla tos kravas

mašīnā. Tas bija Dūņu Rūķīša pirmais ceļojums pa gaisu —

viņam raibs nogriezās gar acīm un pakrūtē iemetās tāds

nelabums, ka šķita — tūlīt, tūlīt viņš sadalīsies sastāv-

daļās
. . .

Baļķim atsitoties pret kravas kastes apmali, Dūņu Rū-

ķītis atguvās pārlēkt uz kabīnes jumtu, nākamajā mirklī

viņš jau šļūca lejup pa priekšējo stiklu, tad pārskrēja pāri
motora vākam, brīdi ar skatienu nomērīja augstumu
līdz zemei, aizvēra acis un lēca.

— Ē! Ķeriet! Re, kur rūķis! — iesaucās šoferis, izlie-

cies atvērtajās durvīs un rādīdams uz sīkaliņu, kas

bailēs trīcošām kājelēm joza uz upes pusi. — Ķeriet
ciet!

— Ko bļausties! — uzsauca kāds no strādniekiem.

— Tev dienas laikā sāk rādīties? — Un, piebikstījis pāri-
niekam, izmeta:

— Es tev teicu — neņemsim viņu kompānija! Viņš

jau nevar turēt!

— Ķeriet ciet! — šoferis, izklupis no kabīnes, radīja
zālē upes virzienā. — Viņš pazudīs krūmos, ķeriet ciet!
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Un Dūņu Rūķītim nopakaļ sāka lidot koku šķembeles,
zemes pikuči un lamuvārdi, un tad sāka dimdēt zeme, tu-

vojās steidzīgi soļi, jā, nu arī strādnieki bija ieraudzījuši

ņirbam zālē sīko dzīvībiņu, nupat ir vakars, Dūņu Rūķītis
zināja tik skaidri un gaiši kā vēl nekad — nupat ir cauri

pa īstam, bet viņš joza, ko nagi nes, — re, krūmi, cik

labi, ka tie tik biezi, te viņi sapīsies, te viņi samudžinā-

sies
... un Dunu Rūķītis pazuda biežņa, ar ko bija noau-

gusi krasta krauja, un pa krumapakšu lavījās uz ūdens

pusi.

— Pagāns! Viņš ieskrēja te, es redzēju! — aizelsies

sauca šoferis, pieskrējis pie krūmāja un spraukdamies
tam cauri. — Ei, aplenciet viņu! Ejiet no apakšas! Ap-

lenciet, ka saka!

— Kur ta te var! Te netiek klat! — sauca pieskrejušie

palīgi.

— Ūdeni! — nerimās šoferis. — Leciet ūdeni! Viņš iz-

spruks!

Sekoja daži vārdi, kurus Dūņu Rūķītis galīgi nesa-

prata, bet varbūt tāpēc, ka viņš šajā brīdī lēca lejup, un

tad jau nav laika par tādām lietām domāt.

Dūņu Rūķītis atradās zem ūdens, kad no pārceltuves

puses atskanēja smiekli. Tie bija pasprukuši pārcēlājam,
redzot ūdenī iekūņojam kādu no vajātājiem. Krasta

krauja bija stāva un upe tajā vietā dziļa, turklāt duļ-

ķaina, un vēl netīrāku to vērta netālu ieplūstošais kalnu

strauts, uz kura pirms vairāk nekā simts gadiem Saus-

zemes Bars bija uzcēlis papīrfabriku. Strauts ieplūdi-

nāja upē fabrikas notekūdeņus, tie bija pelēcīgi zaļ-
gani un neganti oda, un vajātājs, ar rokām un kājām (un

mokām) izķepurojies malā netālu no notikuma vietas,

nebija tālu no vemšanas.
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Dūņu Rūķītis, atguvies no lielajām briesmām un

orientējies upes straumē, pa kaklu pa galvu īrās pie
Zušu bara un, ticis laimīgi galā, cieši apvija roķeles

draugam ap kaklu.

— Nu, nežņaudz mani pavisam nost!—dvesa Zu-

tis. — Es jau ticu, ka tu man esi pieķēries pārnestā no-

zīmē, ticu jau!

Bet Dūņu Rūķītis pataustīja kabatu. Suklitis bija.

Dūņu Rūķītis pats īsti nespēja izskaidrot, kāpēc viņš

neatvadījās no Zušu bara, lai paliktu dzimtajā krastā.

Jā, iespējams, ka zināma loma te bija pārbīlim un uz-

traukumam, bēgot no negaidītajiem vajātājiem.

— Un tu vēl skaities Laimīgais Gadījums! — Dūņu

Rūķītis pārmeta Draudziņam.

— Nu!—tas atsaucās.

— Varbūt tas arī bija Laimīgais Gadījums, kas ar

mani notika krastā? — Dūņu Rūķītis nervozi iesmējās.

— Zini ko? — atbildēja Draudziņš. — Nespried tik

tieši, labi? Nemaz vēl nevar zināt, vai notikušais ir kļūda.
Varbūt tieši labi, ka tu nepaliki. Liekas, esi aizmirsis

pašu galveno — jau tas vien, ka esmu ar tevi kopā,
nozīmē, ka viss notiek tā, kā tam jānotiek.

Zušu bars jau atradās lielā gabalā no Dūņu Rūķīša
kalniem un lejām, strautiem un klinšu alām, un—tiešām

dīvaini!—viņš vairs neko daudz nenožēloja notikušo

(pareizāk sakot — nenotikušo, ja par tādu var saukt

nepalikšanu dzimtajā krastā). Un — vai tā vien jau nebija

zīme, ka viņu gaida jauni piedzīvojumi?
Ceļa vini satika citādas zivis nekā okeāna, te mitinā-
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jās bailīgākas dzīvības, un reizēm, kad Zušu bars peldēja
garām kādai Raudinu vai Plaužu apmetnei, Dūņu Rūķītis
izdzirdēja šejieniešus čukstam: — Ārzemnieki!

Bet sapņos Zuši vēl redzēja Bruņurupučus, Krabjus,
Jūras Zvaigznes, Salamandras, Rajas, Sauleszivis, Mē-

nesszivis, Mākoņzivis, Lietuszivis, Plīvurzivis, Palagzivis,

Spilvenzivis, Cepurzivis, Zeķbikšzivis, Rāvējzivis, Lēcēj-

zivis, Šļūcējzivis, Vēderzivis, Pankūkzivis, Telezivis, Mo-

nozivis, Stereozivis, Videozivis, Bītlz
...

— ai, ko gan

tik neredz sapņos!

Pamodies Dunu Rūķītis vienmēr pārbaudīja, vai Sūklitis

ir pie viņa.

Mugurradzēns tomēr nebija uzminējis — ātrumsacīk-

stēs 1. formulas klasē uzvarēja Raķešzivis. Sacensībās tās

piedalījās pirmo reizi un vinnēja pārliecinoši. Gepard-
zivis, starp citu, izcīnīja godpilno otro vietu, bet Mu-

gurradzēna tētis, kurš notikumam bija gatavojies rūpīgāk
nekā citi, ieguva pirmo vietu no otrā gala.

2. formulas klasē vissīvākā cīkstēšanās izvērtās starp
Krabi un Jūras Ezi. Pie finiša pirmais pienāca Krabis,
bet Jūras Ezis iesniedza komisijai protestu, un sākās iz-

meklēšana, kuras gaitā noskaidrojās gadsimta lielākā

zemūdens blēdība, vislielākā krāpšana visā Zemūdens

Bara sporta vēsturē.

Izrādījās, ka Krabis jau iepriekš bija sarunājis ar

saviem radiniekiem, ka tie, nomaskējušies ar Aļģēm,

gulēs, izkārtojušies visā trases garumā rindā un, tuvo-

joties Jūras Ezim, cits pēc cita noskurinās Aļģes un
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izliksies, ka steidzas uz mērķi, tādā kārtā radot iespaidu,
ka Krabis dodas uz priekšu neredzētā ātrumā. Kā priekšā

gulošais Krabis parādīsies, tā aizmugurējais tūlīt nomas-

kēsies.

Tā arī notika. No starta izgāja abi vienlaikus — Kra-

bis un Jūras Ezis. Taču Jūras Ezis drīz vien iekarsa un

nepamanīja, ka startējušais Krabis pēkšņi pazūd, bet

gabaliņu priekšā kūņojas pavisam cits Krabis, kāds no

pirmā Krabja radiniekiem. Un atkal — līdzko Jūras Ezis

teju, teju gatavojās to panākt, Krabis veikli nomaskē-

jās, bet viņa vietā, tikai gabaliņu priekšā, kā no zemes

izlīdis (bet patiesībā no Aļģēm), — nākamais Krabja
radinieks. Jūras Ezis, zobus sakodis, kūleņoja uz priekšu,
cik vien jaudas, — viņš nevarēja saprast, kā tas var būt,

ka Krabis pēkšņi kļuvis tik žigls — vēl iepriekšējās
dienas treniņā viņš taču bija atstājis Krabi aiz sevis!

Saņēmusi Jūras Eža protestu (Krabis pa to laiku jau

lepojās ar sarkano koraļļu virteni, ko piešķir pirmās
vietas ieguvējiem), komisija sāka pārbaudīt trasi un citu

pēc cita atrada rūpīgi nomaskējušos Krabja radiniekus.

Viņi visi bija uzvilkuši virsū Aļģes un klusībā līksmoja,
taču tagad tos visus diskvalificēja uz četriem gadiem,

un, noņemdama Krabim sarkano koraļļu virteni, Jūras

Zvaigzne piemetināja: — Re, kā iet, kad sapinas ar

Aļģēm!

— Visi nav ļauni, — sacīja Nāra BaVakudai.

Barakuda bija atgriezusies Rifā un nekavējoties nolēma

rīkoties. Taču vispirms viņa gribēja aprunāties ar Zem-

ūdens Bara gudrākajiem prātiem un sirdīm. To noteica

viņas plāna vēriens — visā pasaules pastāvēšanas laikā
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Zemūdens Bars nekad vel nebija uzsācis kaut ko tik gran-

diozu.

— Nē, visi viņi nav ļauni, — atkārtoja Nāra. —Un

vispār — Dzejnieks apgalvo, ka ļaunums esot saistīts

ar nezināšanu.

Barakuda jau kaut ko bija dzirdējusi par Nāras un

Dzejnieka draudzību, bet tikai kaut ko. Un nu viņa klau-

sījās Nāras stāstu. Tas bija garš stāsts, un Barakuda

daudz ko nesaprata, taču viņa bija pietiekami gudra,
lai nojaustu pašu galveno — Sauszemes Bars sastāv i no

gudriem, i negudriem.

Barakuda bridi klusēja, kaut ko pārdomādama, tad

ierunājās:
— Labi, paziņo savam draugam Barakudas plānu un

piekodini, lai viņš brīdina Sauszemniekus atstāt Nesijas
ezera apkārtni naktī pēc tam, kad Saule būs desmit-

reiz uzlēkusi un desmitreiz norietējusi.

— Kā to lai izdara? Kā lai pagūstu? — uztraucās Dzej-
nieks. Nāras stāstījums viņam šķita kā sapnis, ko viņš

kādreiz, sen atpakaļ redzējis, paguvis aizmirst, un nu tas

atkal atdzīvojies un — vēl vairāk — piepildījies! —Nu

nē — tas nav iespējams! Tas nedrīkst notikt! Tas nenotiks,

jo tas nav iespējams! Tas nevar būt!

— Es pat nedrīkstu tev stāstīt visu, — sacīja Nāra,

skumji pasmaidot, — bet tici man, tā ir nopietnība, tas

notiks.

— Tad tā būs katastrofa! — Dzejnieks nespēja nomie-

rināties, iztēlojies visas iespējamās un neiespējamās

sekas.—Tu pat nevari iedomāties, uz ko iziet Bara-

kuda!
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— Ta nebūs katastrofa, — atbildēja Nara. — Barakuda

grib parādīt Zemūdens Baram, ko viņa spēj.

Un, noglāstījusi Dzejnieku ar mīļu un saudzējošu
skatienu, viņa atgriezās dzelmē.

Barakudu pārsteidza un mulsināja daudzu līdz šim

nepazīstamu zivju parādīšanās. «Pirms mana pasaules

apceļojuma tādu zivju te vispār nebija!» viņa brīnījās.
Kad Barakuda apjautājās vienam otram Zemūdens Bara

iemītniekam, kopš kura laika un kādā sakarībā te uzra-

dušās neparastās radības, taujātie rādīja muļķīgus ģīmjus
un nezināja neko prātīgu paskaidrot. Beigu beigās
Barakudai sanāca dusmas un viņa sasauca Zemūdens

Bara sapulci. Kā allaž pēdējā laikā, sapulci apsargāja
Raķešzivju patruļas.

— Tagad jūs man paskaidrosiet, ko tas viss nozīmē —

visi šie muļķīgie ģīmji un tā tālāk, — stingrā balsī

sacīja Barakuda. — Esat sarīkojuši klusēšanas sazvēres-

tību, jā?
Klusums.

— Labi, — pavisam nopietni un caururbjoši sacīja

Barakuda, — runā tu, — viņa pievērsās tuvākajai Zem-

ūdens Bara iemītniecei. — Stāsti visu, ko zini.

— Es neko! — Bailīgi atvirzījās uzrunātā. Tā bija Viena

No Sīkajām Zivtelēm.

— Ak tu neko? — skarbi pasmaidīja Barakuda un

pievērsās Krabim. — Nu tad tu!

— Es? Es arī neko! — nočāpstināja Krabis atvirzīda-

mies.

— Viņš ir diskvalificēts! Uz četriem gadiem! — kāds

no Bara pasteidzās piezīmēt.
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Bars iespurdzas, visi atcerējās Krabja bēdīgi slaveno

triku ātrumsacīkšu laikā 2. formulas klasē.

— Es nelūdzu atbildēt nevienu citu, — Barakuda

brīdināja. — Lai atbild pats!
— Es neko! — Krabis aizstāvēdamies atbildēja, paci-

lādams vienu otru locekli.

Nu Barakudai ienāca prātā, ka Zemūdens Bars viņas

ilgās prombūtnes laikā acīmredzot pastrādājis kaut ko

neatļautu. Ja tā, tad vainīgajiem jāsaņem sods, to tā

nedrīkstēja atstāt. Kārtībai jābūt.
— Tātad sazvērējušies, — viņa noteica iespaidīgi, kā

jau barvedei pienākas. — Nu labi — secen jums tas ne-

paies.

Un viņa pagrieza Baram muguru. Atrazdamās apmul-
suma varā, viņa acumirklī nezināja nevienu līdzekli, kā

pārmācīt Baru par nepaklausību. Bet gan jau! Gan!

Taču patlaban viņa peldēja prom sapīkusi un ar sevi ne-

apmierināta.

Zemūdens Bars neizklīda. Neviens jau sevišķi lāgā

nejutās, faktiski tā bija pirmā reize, kad Barā nebija

vienprātības. Vienprātības starp Baru un barvedi.

— Bet paklausies, — pēkšņi ierunājās Pinti. — Kāpēc
tu nevari pārliecināties pati? Kā tu saki, pati uz savu

spuru.

Joprojām sapīkusi, Barakuda sāka izsekot kādu sveši-

nieču bariņu. Drīz vien bariņš atstāja Rifu un devās

piekrastes virzienā. Barakuda neuzkrītoši sekoja, turē-

damās attālumā, kas neizsauca nekādas aizdomas.

Pārvarējis traļus, tīklus un akvalangistu iecienīto

rajonu, bariņš beidzot nonāca tur, kur savā laikā

Dūņu Rūķītis bija noorganizējis Veļas dienu.
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Duļķaino notekūdeņu straumi varēja saredzēt pavisam

skaidri. Svešinieces acumirklī pazuda tajā, bet Barakuda

piepeldēja tuvāk, lai nepazaudētu tās no redzesloka.

Un ko viņa ieraudzīja?

Svešās zivis kāri kampa pretī plūstošo notekūdeņu
strāvas un rija tās, rija tieši notekūdeņu duļķes. Dažas

bija aizpeldējušas tālāk — tur, kur duļķu strāvas apsīka,
veidodamas nogulsnes, un rija tieši tās!

Nu Barakuda vairs nespēja izturēt.

— Trakās, ko jūs darāt! — viņa iesaucās. — Tā ir inde!

Svešinieces pagrieza galvas Barakudas virzienā. Bar-

vedes pēkšņā parādīšanās tomēr, šķiet, nespēja viņas

jūtami ietekmēt, jo notekūdeņu kampšana un rīšana at-

sākās, vienai no svešiniecēm bilstot:

— Neņem ļaunā — tā ir mūsu vienīgā barība.

Barakuda apmulsa. Vai viņu te izjoko?

Svešinieces laikam to manīja, jo vēl kāda no viņām

sacīja:

— Nopietni, mēs nemānāmies, mēs no tā pārtiekam.
Mūsu vienīgā vēlēšanās — lai tās mantas nekad neap-

trūktu.

Barakudai šķita, ka viņa sapņo.

—
Vai visas jaunās zivis pārtiek no šī te? — viņa

painteresējās.
— Kā nu kura, — atbildēja kāda cita, kura jau bija

samielojusies. — Dažas metušās tikai uz svinu, citas uz

nitrātiem. Citas atkal uz dzīvsudrabu. Kas nu kurai labāk

iet pie sirds.

Neizskatījās, ka svešinieces melotu.

«Tātad,» Barakuda sāka domāt, «tātad krustošanās

rezultātā radušās pavisam jaunas zivju sugas. Nu, bet

dabiski — ko es te brīnos — par Nitrātzivīm, Dzīvsud-

rabzivīm, DDT-zivīm?»
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Un Barakuda neviļus pasmaidīja.
«Mani mīļie palaidņi, viņi tagad nobijušies, ka dabūs

no manis sukas! Kādas blēņas! Par tik lielisku nedarbu —

vai par tādu vispār var dusmoties!»

Un, atgriezusies Rifā, Barakuda deva pavēli — ga-

tavoties Rifa Lielajai Ballei.

Rifā atkal valdīja pilnīga saskaņa. Reiz nu tā dzīvē ir,
ka saskaņa iespējama vienīgi uz savstarpējas uzticēšanās

pamata, un dabiski, ka Barakuda i nevarētu sapņot
par sava plāna īstenošanu, ja šādas uzticēšanās nebūtu.

Saņēmis Barakudas atzinību, Zemūdens Bars zvērēja,
ka Barakudas dēļ gatavs uz visu, ja vien to prasīs kopīgās
intereses.

Piemērotāku brīdi barvede nevarēja vēlēties.

Dienai dziestot, Barakuda iedarbināja Planktona

Sakaru Sistēmu un ar tā palīdzību deva rīkojumu Zie-

meļjūras rietumu piekrastes Zemūdens Bara iemītniekiem

pārvietoties dziļākos ūdeņos. To diktēja drošības apsvē-
rumi.

Speciālu pavēli saņēma Stratēģiskās Raķešzivis,
un nu, atstājušas savas iemīļotās uzturēšanās vietas

Klusajā, Atlantijas un Ledus okeānos, tās devās Ziemeļ-
jūras virzienā.

Kopš Barakudas pavēles izziņošanas Saule bija

pacēlusies un nogrimusi tikai trīs reizes, laika vēl

atlika diezgan.
Barakuda pasmaidīja.

Viņa atstāja komandpunktu, lai ierastos pie Zem-

ūdens Bara, kurš gaidīja Sapulču leplakā.
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— Nu tā, — barvede pārlaida Baram apņēmības pilnu
skatienu. — Līdz šim brīnījāmies tikai mēs. Par ko gan

netikām savā laikā brīnījušās! Par zvejas traleriem,

par konservbundžām, par akvalangistiem . . .

Bars ķiķināja.
— Es domāju, tas nebija īsti godīgi—tas, ka brīnī-

jāmies mēs vien. Vai ne?

— Bravo! — atskanēja pa balsij.
— Nu ko, pēc dažām dienām dosim iespēju pabrīnī-

ties arī Sauszemniekiem, —turpināja Barakuda. — Pēc

dažām dienām jūs visi būsiet liecinieki tam, kāds spēks
tagad ir mūsu rīcībā.

— Zinām! Raķešzivis! — atsaucās līksmas balsis, taču

Barakuda tām nepievērsa uzmanību.

— Pēc dažām dienām par šo spēku pārliecināsies
arī Sauszemnieki, — viņa kāpināja toni. —Un gribas
cerēt, ka viņi pratīs to novērtēt.

— Sadod! — Bara balsi pildīja apņēmības pilns gars.

— Gribas cerēt, ka viņi to pareizi novērtēs, — Barakuda

tuvojās savas runas finālam. — Gribas cerēt, — viņa ietu-

rēja efektīgu pauzi, —ka no tā viņi izdarīs pareizus

secinājumus. Es beidzu.

— Lai dzīvo Raķešzivis! Lai dzīvo Zemūdens Bars! —

dārdēja Sapulču leplaka, bet Viena No Sīkajām Ziv-

telēm painteresējās:
— Paklau, vai nebūs pārāk liels blīkšķis?
— Kāds blīkšķis? — nesaprata Astoņkājis, pagadījies

pavisam tuvu painteresēšanās vietai.

— Nu, kad visas Raķešzivis vienā reizē, nu, ar tām,

nu, raķetēm ...
— mēģināja iegūt skaidrību Viena No

Sīkajām Zivtelēm.
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Ezers viļņoja, lietus šaltis triecās ūdenī strūklām,
un naktsvēja brāzmas plosīja ezermalas un salu kokus.

Brīkšķēdami un krakstēdami lūza un gāzās zari.

— Kaut kas līdzīgs mazam taifūnam, — piezīmēja
kāds no Zušu bara.

— Vāja atblāzma, — pavīpsnāja kāds cits.

— Pats īstākais brīdis pēdējā šķēršļa pārvarēšanai, —

beidzot ierunājās barvedis. — Kustamies!

— Pierunā viņu, lai palaiž tavējo priekšgalā! —

Draudziņš skubināja Dūņu Rūķīti. — Šī te ir visbīstamākā

vieta. Es tev palīdzēšu. Nu pasteidzies, palūdz viņu!
Vieta, kur apspriedās Zušu bars, bija ieeja šaurā

grāvī, pa kuru baram vajadzēja nokļūt ceļojuma gala-

mērķī — ezerā. Citiem vārdiem sakot, viņu nākamajā
dzīvesvietā.

Barvedis Dūņu Rūķītim neiebilda, un Zušu bars, Dūņu

Rūķīša Zuša, pareizāk sakot, Dūņu Rūķīša Draudziņa

jeb, citiem vārdiem, Laimīgā Gadījuma vadīts, piesar-

dzīgi aizlavījās garām visiem garajā un bīstamajā

grāvī ievietotajiem murdiem un iepeldēja ezera ūdeņos,

nezaudējis nevienu pašu no visa bara.

Zuši gavilēja. Neviens neticēja, ka veikts turpat pus-

pasaules apceļojums, saglabājot turklāt gandrīz visu

baru sveiku un veselu.

— Laimīgs gadījums! — apmierināts par paveikto,

secināja barvedis.

— Nevis laimīgs, bet Laimīgais, — pārlaboja Dūņu

Rūķītis, gluži labi atcerēdamies ņurdošo, nīgro barvedi,

kurš reiz, ceļojuma pašā sākumā, Dūņu Rūķītim dzirdot,

bija piezīmējis Zutim, ka tas rīkojies visai bezatbildīgi,

uzņemdamies Dūņu Rūķīša pārvadāšanu — traucēklis

vien būšot; un, ja vēl, pasarg dies, kas atgadīšoties,
nākšoties atbildēt Barakudai un tā tālāk.
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— Nu tad atvadāmies, — sacīja tagad barvedis, div-

kārt apmierināts, jo galā bija ne vien pārceļojums, bet

arī atbildības nasta par Dūņu Rūķīti. — Dzīvo vesels,
turies, kā nākas, audz liels un nedari pāri mazākiem, —

tas dāsni izdāļāja tēvišķus padomus, nezinādams, ka

rūķīši neaug ne lielāki, ne mazāki, un vēl nezinādams,

ka Dūņu Rūķītim tagad vairs nebūs, pie kā pieķerties
tiešā nozīmē. Ka viņš turpmāk būs pieķēries savam Zutim

tikai pārnestā nozīmē.

Dūņu Rūķītis pēdējoreiz apkampa savu draugu un tad,

pamājis sveikas Zušu baram, iekūņojās dūņās, lai no sirds

izraudātos.

«Nu, kas man lika dzīties šurp!» viņš šņukstēja.
«Un kas man te jāmeklē? Vai nevarēju palikt savā

pusē? Nu jau es būtu kopā ar brāļukiem un Snieg-
baltīti.»

Un viņš pataustīja kamzoļa kabatā. Sūklītis bija.
— Tu man piedod, bet nu es tevi atstāšu, — pēkšņi

atskanēja pazīstama balss, un Dūņu Rūķītis satrūkās —

tik dziļi viņš bija nogrimis dūņās un sirdssāpēs, ka

apkārtne viņam vairs neeksistēja.

Viņš pazina Laimīgo Gadījumu.

— Un tu arī! — elsodams pārmeta Dūņu Rūķītis. — Un

vēl draugs skaitās!

Un aizvainojumā viņam neviļus paspruka vēl nejau-
kāki vārdi:

— Tādi jūs visi esat!

— Tā nu gan nerunā! — draudzīgi brīdināja Laimī-

gais Gadījums. — Un vispār — patlaban mana palīdzība
kādam citam ir vēl vairāk vajadzīga nekā tev, tāpēc
esi mazdrusciņ pacietīgs. Atceries, ko sacīja barvedis —

turies, kā nākas! Nu, saņem sevi rokās un nenokar

degunu — redzēsi, uzreiz kļūs vieglāk!
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— Kā gan lai saņemu sevi rokās? — cauri Dūņu

Rūķīša elsām un šņukstiem ieskanējās tādi kā drebelīgi
smiekliņi. — Šitā?

r

Un Dūņu Rūķītis aptvēra pats sevi no abām pusēm,

bet, kamēr viņš tā darīja, Laimīgais Gadījums jau bija

prom, un, kad Dūņu Rūķītim jau šķita, ka ir izdevies

saņemt sevi rokās
. . .

Šajā brīdī viņam pielīda klāt Tritons. Tā kā Dūņu

Rūķītis bija saņēmis sevi rokās, viņš nepavisam neiz-

bijās un pieklājīgi apjautājās:
— Nu, kas jauns jūsu pusē?
Lai gan, jāatzīstas, redzēja Tritonu pirmo reizi.

— Kā — vai tad tu nezini? — Tritons iepleta acis pār-

steigts. Bet pārsteigts nevis par to, ka sastapis Dūņu

Rūķīti, kuru redzēja (tāpat kā Dūņu Rūķītis Tritonu) pirmo
reizi mūžā, bet tāpēc, ka Dūņu Rūķītis nezina ezera lie-

lāko jaunumu.

Dūņu Rūķītis paraustīja plecus.
— Nu zini — mēs jau vairs necerējām!— Tritons

aizrautīgi sāka runāt. — Mēs domājām, ka pagalam ir.

ledomājies tikai — 10 000 gadu nebrīvē! Vari aptvert?
10 000!

— Paga — par ko tu runā? — nesaprata Dūņu Rūķītis.
— Kas tu esi? — pēkšņi attapa Tritons, tik ļoti pār-

ņemts no ezera lielākā jaunuma, ka nebija paguvis
īsti ievērot, ar ko sarunājas.

— Tu teici —1 0 000? Kas par 1 0 000? — prašņāja
Dūnu Rūķītis.

r f

— Nu Ness! Ness te atrodas jau 10 000 gadu! —

skaidroja Tritons. — Vai tad tu nezini?

— Kas ir Ness?
— savukārt pajautāja Dūņu Rūķītis.

Tanī brīdi Tritonam pēkšņi iešāvās prāta, ka jaunais

sarunas biedrs varbūt ir kāds no Sauszemes Bara, un
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nu, kad beidzot pavīdējušas izredzes Nesu glābt, Tri-

tons ar savu pārlieko pļāpāšanu var vēl viņu pazudināt.
Un Tritons kļuva piesardzīgs.

— Ai, es samuldējos. — Viņš atmeta ar kreiso priekš-
kāju. — Redzēju nelāgu sapni. Kas tu esi? — viņš

noprasīja.

— Nūja — atradis, ko jautāt! Mani pazīst viss Zem-

ūdens Bars! — lepni sacīja Dūņu Rūķītis, izriezdams

krūtis. — Un vispār — sveiciens no Barakudas!

— Ko? Barakuda? — Tritons acīm redzami atplauka.
—Ko tad uzreiz neteici? Es jau, atzīstos, nobijos —

domāju, ka tik neesi Sauszemnieku spiegs!

— Kas tas Ness tāds? — tincināja Dūņu Rūķītis.
— Kāds no tavējiem? No šejieniešiem? No iedzimta-

jiem?

— Ai nē — tas ir garš stāsts, — sacīja Tritons, — stāsts,

kas sācies jau pirms 10 000 gadiem. Bet —tu pa īstam

nezini? Kā tas var būt, ka tu to nezini? Ko?

Un tad nu Dūņu Rūķītim atkal (jau kuro reizi mūžā!)
nācās atkārtot savu stāstu par brāļukiem, par Snieg-
baltīti un par Barakudu.

— Neko teikt, esi gan šo un to piedzīvojis, — pie-
zīmēja Tritons pēc tam, kad Dūņu Rūķīša stāsts bija

galā. — Bet stāsts par Nesiju un Nesu ir daudz nopiet-
nāks.

Šajā bridi ieradās Draudziņš.
— Žigli!—viņš skubināja Dunu Rūķīti. — Veicīgāk!

Nu nāc taču!

Un drīz vien jau viņi atradās dūņās līdz ausīm un vēl

dziļāk, un tad Dūņu Rūķītis uzgrūdās virsū kaut kam lielam

un dzīvam, bet Draudziņš sacīja: — Esiet pazīstami —

Dūnu Rūķītis — Ness!
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Tas, ko Dūņu Rūķītis redzēja (drīzāk gan — sataus-

tīja), bija čūskai līdzīga galva, tikai lielāka, lielāka nekā

viss Dūņu Rūķītis kopā, un aiz galvas — ārkārtīgi garš

(garāks par visgarāko Haizivi), čūskveidīgs ķermenis,
no kura bija atlikuši vairs tikai kauli un āda.

— Ness jadabu uz pekām! — sacīja Laimīgais Gadī-

jums. — Un to var paveikt tikai viens. Tas esi tu.

— Kas man jādara? — Dūņu Rūķītis painteresējās.

Priecīgā atkalredzēšanās atgrieza viņā jaunu sparu.

Laimīgais Gadījums tomēr bija īsts draugs. Draudziņš

vislabākajā, visīstākajā nozīmē.

— Redzi, cik te dziļas dūņas? — sacīja Laimīgais

Gadījums. — Ness tajās ir tikpat kā aprakts, saproti?
Neviena zivs netiek tam klāt, lai palīdzētu. Dūņas,

saproti? Vienīgais, ko tu saproti. Tas ir, tu esi vienīgais,
kurš te kaut ko saprot. Nesa dzīvība patlaban jau ir

briesmās, un, ja nepalīdzam viņam tūlīt, uz vietas, viņš
aizies bojā! Lūk, kāpēc es tevi steidzināju šurp. Lūk,

kāpēc tu vēl nedrīkstēji atgriezties pie saviem brāļiem
un pie Sniegbaltītes, saprati?

— Kas viņš tāds ir? — rādīdams uz garo, čūskveidīgo

ķermeni, gribēja zināt Dūņu Rūķītis. —Es laikam viņu
redzu pirmo reizi.

— Es tev visu izstāstīšu, tikai sāc strādāt, labi? — sku-

bināja Draudziņš. — Laika ir ļoti maz — dzīvība Nesā

turas mata galā!
Dunu Rukitis sāka.

Nevienā pasaules malā, viņam šķita, nebija tik daudz

dūņu kā te, Nesa ezerā, nekur visā pasaulē viņam nekad

nebija nācies rakt un pārvietot tik daudz dūņu tik ne-

labvēlīgos laika apstākļos, trakojot aukai, viļņiem sa-

kuļot samērā seklo ezeru vienā vienīgā dubļu un dūņu
putrā, — nakts bija mežonīga, bet labi, ka silta, un Dūņu
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Rūķītis rāvās vaiga sviedros, un viņš klausījās Draudziņa
stāstu par to, ka pirms vairāk nekā 10 000 gadiem,
kad pasaule bija citādāka nekā tagad, Ness un Nesija,
Zemūdens Bara visdraudzīgākais pāris, sastrīdējās par

to, kuram kurš jāklausa. Viņi varēja dzīvot tikai ļoti tīrā

ūdenī, radīt pēcnācējus tikai ļoti tīrā ūdenī, un tad,

kad bija pienācis laiks apmesties uz dzīvi un nodibināt

ģimeni, katrs no viņiem teicās atradis vispiemērotāko
vietu ar vistīrāko ūdeni. lerunājas lepnums. Ne viens,

ne otrs nevēlējās piekāpties, katrs pastāvēja uz savu.

Bet — vai tas bija lepnums? Drīzāk jau augstprātība.

Nesija teicās atradusi ļoti piemērotu līci, bet Ness —

kādu okeāna ieplaku. Viņš aicināja Nesiju turp, jo, viņa-

prāt, līcis paliek līcis, līčos allaž ir lielāka iespēja sa-

stapties ar Sauszemes Baru nekā okeāna ieplakā, bet
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Nesijai uznāca niķis (iedomājies tikai — niķis jau toreiz,

pirms vairāk nekā 10 000 gadiem!), un viņa palika
līcī—iespītējās un palika. Nesu savukārt vadīja kāda

nojauta, kas ieteica turēties pēc iespējas tālāk no līča,
un viņš palika okeāna ieplakā, tomēr drīz vien prāts
kļuva nemierīgs, un galu galā viņš ieplaku atstāja, lai

pievienotos draudzenei.

leradies Nesijas līcī, viņš neatrada nedz Nesiju, nedz

arī pašu līci. Viņa prombūtnes laikā bija notikusi Zemes

garozas pacelšanās, un vēl nesenā līča vietā tagad
viļņojās sidrabots ezers, atdalīts no jūras ar zemes

šaurumu. Daba bija sodījusi abus par nesaticību.

Sodījusi abus, jo arī Ness bija nelaimīgs, lai gan visādi

citādi brīvs, jo varēja netraucēts pārvietoties Pasaules

Okeānā.

Ness ilgi neatstāja piekrasti, aiz kuras, ezerā iespros-

tota, nu mita viņa draudzene. Nu viņi apzinājās savu

nelaimi, bet tikai katrs atsevišķi, un nebija vairs, ar ko

dalīties priekos un bēdās, jo prieka vairs nebija, un

bēdu — vai gan cits kāds spēj sniegt to mierinājumu,
ko grūtā brīdī sniedz savējais?

Viņu nelaime tomēr kļuva par visa Zemūdens Bara

rūpi. Jo visā pasaulē bija tikai divi tādi kā viņi abi, tikai

divi — Ness un Nesija. Ja nu gadījumā aizietu bojā
viens no viņiem, jā, kaut vai tikai viens pats, tas

nozīmētu, ka viņi izzustu, jo viņi vairs neturpinātos.
Izzustu uz visiem laikiem, pavisam. Un vēl Zemūdens

Bars juta viņu nelaimei līdzi tāpēc, ka visā Zemūdens

Barā neviens tā nemīlēja viens otru kā Ness un Nesija.
Nu kāpēc — kāpēc bija vajadzīgs šis muļķīgais niķis?

Kādu laiku Ness vēl uzturējās Zemūdens Bara

sabiedrībā, samērā bieži viesojās Lielajā Rifā, bet tad

pēkšņi nozuda. Vēlāk ienāca ziņas, ka viņš reiz manīts
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bijuša Nesijas līča piekraste. Pec tam iestājās daudzu

tūkstošu gadu neziņas laikmets.

Ka Nesija vēl dzīva, to Zemūdens Bars zināja
no jūrasputnu vēstīm, bet par Nesu ziņu vairs neienāca.

Un nu — fantastiskais atklājums! Ness dzīvs!

Beidzot Dūņu Rūķīša spēki bija galā. Bet arī dūņas
bija gandrīz atraktas.

— Drusku atvelc elpu! — pamācīja Draudziņš. —Jo

tevi gaida vēl viens darbiņš.
«Kas tad vēl?» gribēja zināt Dūņu Rūķītis, bet nespēja

vairs pārspļaut pār lūpu, tikai žēli pavalbīt ačteles.

Draudziņš pasmaidīja.
— Vēl drusku. Nu, tu taču gribi, lai par tevi saraksta

grāmatu? Un uzņem filmu, vai ne? Gribi taču, ko? At-

zīsties — gribi?

Dūņu Rūķītim nogurums neļāva pat pavīpsnāt. Ja

viņš vēl kaut ko darīs Nesa labā, tad vienīgi tāpēc,
ka Ness un viņa draudzene ir vienīgie tādi visā pasaulē,

pēdējie no savas sugas, bet ne jau kaut kādas tur grāmatas
vai filmēšanās dēļ, tik daudz saprāta vēl viņam bija, visu

viņš vēl nebija izkūkojis kā viens otrs.

— Lieciet mani mierā!—tas bija viss, ko Dūņu

Rūķītis dzirdēja no Nesa mutes pēc tam, kad Nesam

tika paziņots par Nesiju — par to, ka viņa ir dzīva un

gaida viņu kādā Ziemeļjūras piekrastē.
— Lieciet mani mierā!—atkārtoja Ness gurdenā

balsī un pievēra acis, likdams saprast, ka nevēlas vairs

ne ar vienu runāt.
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— Redzi nu, — Dūņu Rūķītis pievērsās Laimīgajam

Gadījumam. — Nekas nesanāk.

Taču Laimīgais Gadījums nebūtu Laimīgais Gadījums,
ja kaut ko neizdomātu.

— Ir ideja!—tas iesaucās. — Dabū kādu Zuti!

Saproti — Nesā vairs nav ne kripatiņas enerģijas! Mums

viņš jādabū uz pekām! Zušiem šogad ir Enerģijas
Rezerve 1

.

— Tu doma — viņi būs ar mieru? — šaubījās Dūņu
Rūķītis.

— Un tu domā, ka ne? — atmeta Laimīgais Gadījums.
— Un kā vēl! Ness viņiem ir tikpat kā karalis! Bet nu

pasteidzies — laiks ir labvēlīgs — kamēr trako negaiss,
Zuši kustas pa visu ezeru!

— Lieciet mani mierā, — atkal atkārtoja Ness, kad

viņam pieskārās, lai paziņotu, ka ieradušies Zuši.

— Ļaujiet man nobeigties .. . Ļaujiet man mierīgi

nobeigties, es neko nevēlos zināt.

— Ir ieradušies tie, kuri grib tev palīdzēt! — sev

raksturīgajā līksmajā balsī pavēstīja Laimīgais Gadījums.
Ness klusēja, tad nedaudz pavērās viņa zilās acis.

Un atkal aizvērās.

— Es neticu, — viņš vienaldzīgi pasacīja.
— Labāk būtu, ja tu noticētu, — nemitējās Laimīgais

Gadījums. — Labāk būtu, ja tu noticētu, kamēr nav par

vēlu.

— Par vēlu, — it kā atbalsoja Ness, — par vēlu.

Šķita, ka viņš izrunā šos vārdus ne tikai ar rūgtumu,
bet pat ar zināmu baudu, kāda piemīt tīšām ciešanām.

1 Enerģijas Rezerve — Pasaules Okeāna Dzīvības rezerve, kas

ik gadu tiek nodota tās sugas rīcībā, kuras eksistence apdraudēta.

Zemūdens Bara Lielās Dienas gadā ER piederēja Zušiem.



102

— Nē, nav vis par vēlu! — Draudziņa pacietība bija
izsmelta, un viņš pievērsās Zušiem:

— Dariet to tūlīt!

Zuši sakustējās. Ness bija zaudējis gandrīz visus savus

spēkus un nespēja izrādīt Zušiem pat visniecīgāko
pretestību.

— Stop! — nokomandēja Draudziņš. — Tagad nogai-
dīsim.

— Tik un tā, — sacīja Ness, — es neticu.

— Nu labi—tu netici, — ierunājās Dūņu Rūķītis.
— Bet ko tu teiktu, ja tā izrādītos īstenība? ledomājies
uz brīdi, ka tā ir īstenība, ka tā ir patiesība!

— Nevar būt! — izsaucās Ness. — Es neticu!

— Ā, nu jau viņam ir drusciņ vairāk dukas! — no-

priecājās Laimīgais Gadījums. — Nu jau drīz būs labi!

—Nu tad klausies, — Dūņu Rūķītis sasparojās.
— Padomā pats — kāda jēga mums te ar tevi ņemties?
Tu domā — kaut kāds īpašs labums, piemēram, man?

Varbūt es esmu tikpat noguris kā tu, un varbūt man

tagad gribas būt pavisam kaut kur citur — tev tas nav

ienācis prātā? Tev tas nav ienācis prātā, ka bez tavas

lielās desmittūkstošgadīgās mīlestības var būt arī kaut

kas tāds, ko sauc par palīdzību grūtā brīdī? Tev tas

nav ienācis prātā?
Ness sāka valbīt acis.

— Ko jūs īsti gribat no manis? — viņš vērās klāteso-

šajos.
— To, lai tu beidzot sāc kaut ko gribēt! — pikti

piecirta kāju Dūņu Rūķītis un iemuka dūņās tā, ka

gandrīz apgāzās.
— Ko tad lai es gribu? — valbīja zilās acis Ness.

— Ko tu gribi, lai es gribu?
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— Gribi vismaz savu sasodīto Nesiju! — nenovaldijas
Dūnu Rūķītis.

r r

— Ak, es jau viņu gribu, bet viņas vairs nav, —

žēlabaini locīja balsi Ness.

— Nākošie! — nokomandēja Draudziņš, un vēl četri

Zuši tuvojās Nesam.

— Bet es tev saku, ka ir! — Dūnu Rūķītis beidzot

izvilka dūņās iemukušo kāju.
— Tu mānies, — bezcerīgi novilka Ness.

— Atkal! — Dūnu Rūķītis atmeta ar roku, lai dotos
ii i

prom, bet tanī brīdī Ness pavēra acis, viņa skatienā

pirmoreiz vairs nemanīja neskaidrību, un arī balss, kad

viņš ierunājās, skanēja pavisam normāli:

— Tu nemānies?

Kad nākamajā naktī Nāra tuvojās laivai, kas slīdēja
lagūnas ūdeņos, viņa saklausīja līdz šim nedzirdētas ska-

ņas. Tās nāca no laivas.

Klusi iznirusi laivas aizmugurē, Nāra ieraudzīja —

Dzejnieks turēja apskautu . . .
(neticiet mēnesnīcām!) —

vai tas nebija sievietes ķermenis? Dzejnieks glāstīja to,

un dīvainās, saldās un apburošās skaņas, kas sasniedza

Nāras dzirdi,. — tās nāca n0... svešais, nepazīstamais

ķermenis skandināja!

Pirmajā brīdī Nāra sajuta tik lielas zaudējuma sāpes,

ka viņa bija kā paralizēta. Tikmēr Dzejnieks turpināja

spēlēt ģitāru un dziedāt:

— Mildziesmina, mildziesmina,
i i

'
i i '

kā lai mīklas min?

Mīldziesmina, mīldziesmina,

kā lai visu zin?
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Mildziesmina, mildziesmina,
kā lai visu veic?

Mīldziesmina, mīldziesmina,
kā lai visu teic?

Mēnesnīca aijāja okeāna dzīvības, vējš nesa šurp
krastmalas smaržas, un Dzejnieks dziedāja piedzie-
dājumu:

— Mīļi, mīļi (vai tu proti?),

mīļi, mīļi dzīvojot.

Greizsirdības skarta, Nāra nesaprata, ka Dzejnieks
dzied viņai, ka dziesma ir it kā saruna ar viņu, Nāru.

Mīļdziesmiņa, mīļdziesmiņa,
kā man bēdu veikt?

Mīļdziesmiņa, mīļdziesmiņa,
kā man naidu beigt?

Mīļdziesmiņa, mīļdziesmiņa,
kā man nenomirt?

Mīļdziesmiņa, mīļdziesmiņa,
kā man labāk mirt?

Nara, uz bridi noticējusi mēnesnīcai, aizmirsa, ka

Dzejnieks gaida viņu, Nāru
. . .

. . . mīļi, mīļi (vai tu proti?),
mīļi, mīli dzīvojot . . .

— Zini? Zemūdens Bara tagad mode krustošanas! —

sacīja Stagars.
— Krustošanas? Kas ta tāda? — vienaldzīgi atteica

Nesija.
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Stagars pavisam nesen bija beidzis meistarot mājok-
līti un pēdējā laikā bieži mēdza uzturēties Nesijas tu-

vumā.

— Naivā, viņa vēl nezina! —tīksmīgi satraukts iesmē-

jās Stagars. — Nūja, tu jau visu laiku slapsties, tāpēc arī

neko no jauna nezini. Bet vai to zini, ka drīz būsi īstās

sprukās? Nu jau tu Sauszemniekiem tikpat kā rokā!

Nesija to zināja.
Ezerā vairākās vietās jau bija iegremdēti milzīgi

metāla žogi, kurus pārvarēt viņai nebija pa spēkam.
Tas Nesijā viesa nemieru. Ja žogu skaitu palielinās, viņa
drīz vien atradīsies pavisam nelielā nožogojumā.

— Klausies, vai tevi neskumdina, ka tev nebūs pēcnā-

cēju? — krekšķināja Stagars. — Un tad visā pasaulē vairs

nebūs nevienas pašas Nesijas. Nekad, nemūžam un ne-

vienas pašas!

Jā, Nesija bija domājusi arī par to. Un daudz domājusi.

Nē, viņa vēl nebūt nebija tik veca, ka nespētu radīt

pēcnācējus. Viņa joprojām bija skaista — par viņu arvien

vairāk interesējās Sauszemes Bars
. . .

Ja, ko šis Stagars īsti grib no viņas?
— Nu, ko — varētu arī mēs! — iekrekšķinājās atkal

Stagars, it kā uzminēdams Nesijas domu virzienu. — Bū-

sim taču moderni! Mums radīsies mazuļi — reku, es jau

mājoklīti sameistaroju! Kā tev patīk, ko?

— Mums — mazuļi?! — neticēja savām ausīm Nesija.

Viņa iesmējās. —Ak tad tā! — Nesijai kļuva bezgala

jautri. Viņai šķita, ka uz āru laužas visi 10 000 gadu
laikā aizturētie smiekli. — Ak ar tevi!

Un Nesija lava smiekliem pilnu vaļu.
— Jā — var! — iebilda Stagars. — Kas tur ko smieties,

es nesaprotu? Re, es mājoklīti jau sameistaroju! Vai tad

nav glīts? Nu, ko tu smejies, es nesaprotu!
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Nesija nespēja rimties. — Vai! Un ar tevi!

— Kas ta man vainas? — nesaprata Stagars. — Esmu

veselīgs, sparīgs diezgan, un, re, mājoklītis . .
.

Nesija nemitējas.
— Ne, tas ir burvīgi! Ak, Nes, ja tu to butu dzirdējis!

Ness, mans neaizmirstamais Ness
. . .

Stagars saausījās. Viņš kļuva uzmanīgs.

— Viņa piesauc mirušos, — viņš teica pats sev. «Un

tad šie nedabiskie smiekli
.. .

Nenormālā!» viņam
iešāvās prātā, un ar to pietika, lai viņš steidzīgi attā-

linātos.

Rifa Lielo Balli atklāja Sirēnu koris. Elektriskie Zuši

strādāja par pastiprinātājiem, un, saldām, vilinošām mū-

zikas skaņām izstrāvojot tālu un dziļi, Zemūdens Bars

uz veselu nakti aizmirsa savas ikdienas rūpes.

Visapkārt Sapulču leplakai peldēja Laternas Zivis —

viņu, kā arī mēnesnīcas apgaismojumā Zemūdens Bars svi-

nēja pirmo ievērojamo panākumu cīņā par savu pastā-

vēšanu, cīņā par Dabas Likuma aizstāvēšanu. Drošības

labad zināmā attālumā aiz Laternas Zivju loka Barakuda

bija norīkojusi Raķešzivju patruļas.
Un tā Elektriskie Zuši priecīgu prātu gādāja par

decibeliem, izvilinādami no Sirēnām mulsinošas melo-

dijas un ritmus, un, lūk, parādījās koraļļu krellēm rotā-

jusies «sauszemes govs» (tā, bez šaubām, bija tikai

maska, to tēloja Delfīns, bet tesmeni — Delfīna astes

galam pieķērusies Aktīnija, ragus — divi desas līkumi,

atrasti nogrimuša tvaikoņa ēdamzālē, bet par kājām
un asti kalpoja kaut kādi gumijas šļūteņu posmi un

tauvas gals). Neviens vairs nebija savā īstajā ģīmī. Jau
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dienā Zemūdens Bars bija izokšķerējis kādu nesen ava-

rējušu tvaikoni, kas no Ņujorkas uz Honkongu veda

modes preces, Bars bija uzgājis un saskatījies visādus

žurnālus un kā nu prazdams centās atdarināt tajos
redzēto. Lika lietā visu, ko vien varēja dabūt no tvaikoņa
laukā. Laternzivju gaismā plandīja visdažādākie rīta,

dienas, vakara un naktstērpi, tajos iekļuvušie zemūdens

iemītnieki vai plīsa no smiekliem, nespēdami cits citu

pazīt. Kādā no Rifa iedobumiem Astoņkājis bija atgādā-

jis no kuģa vairākas kastes ar pudelēm, ap tām patlaban

dīdījās ... jā, atkal Jūras Zirdziņš, nevarēdams un ne-

varēdams tikt galā ar aizbāžņiem . . .

— Vai neesi manījis kaut kur Zāģazivi? — viņš ap-

turēja kādu garāmslīdošu masku.

— Nē! — pārvērstā balsī atsmēja maska, īstenībā

Astoņkājis, līdz nepazīšanai ievīstījies kādā no Parīzes

nākamās sezonas ziemas mēteļiem ar kažokādas kapuci.
Taču arī pašu Jūras Zirdziņu neviens nebūtu pazinis,

jo viņš turēja sev priekšā tvaikonī iegūtu trofeju —

palielināmo stiklu, bet tik spēcīgu, ka Astoņkāja balss

pārvērtības varēja saprast.

— Ei, vai neesi manījis kaut kur Zāģazivi? — Jūras

Zirdziņš apturēja jau citu masku, bet tā, ieraudzījusi stiklā

Jūras Zirdziņa simtkārtīgu palielinājumu, nedabiskā balsī

iebļāvās un prom bija.

Sākās priekšnesumi. Faktiski tie bija sākušies jau sen,

jo visa Balle bija viens vienīgs priekšnesums. Taču

Tunču tīneidžeres bija iestudējušas kaut kādu speciālu
zemūdens rēviju. Saskatījušās kuģa modes žurnālus, viņas

pieaicināja talkā Plīvurzivis un nu, ik diviem Tunčiem at-

veidojot kāju kustības, bet ik Plīvurzivij tēlojot ķermeņa

augšdaļu, ņēmās atdarināt modes žurnālos redzētās Saus-

zemes Bara iemītnieku pozas. Elektrizēto Sirēnu ritmisko
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dvesmu un spiedzienu pavadīta, zemūdens rēvija guva

nedalītu piekrišanu.
— Masku parāde! — izziņoja Barakuda.

— Vai neesi manījis Zāģazivi? — Jūras Zirdziņš aptu-

rēja kādu no maskām ne maskām, tērpiem ne tērpiem.
Tas bija kuģī iegūts maiss, tajā kaut kas kustējās un bija
dzirdami tādi kā līksmi, klusināti smiekli.

— Ei, vai neesi manījis Zāģazivi? — Juras Zirdziņš
vēlreiz piebikstīja maskai.

— Paskaties, kas tur nedod mums miera!—viņš iz-

dzirda balsi no maisa, tā tik ļoti līdzinājās — kā tad! —

Jūras Zvaigznes balsij, ka Jūras Zirdziņš bija gatavs sa-

derēt, ka tā ir Jūras Zvaigznes balss.

Maisa galā pavērās sprauga, un tajā parādījās (Jūras

Zirdziņam no pārsteiguma paspruka sīks zviedzieniņš)
Jūras Bruņurupuča vientiesīgais ģīmis. Tikko Bruņuru-

pucis ieraudzīja Jūras Zirdziņa simtkārtīgo palielinā-

jumu, tā acis izvalbījās, mute bez skaņas te pavērās, te

aizvērās, te pavērās, te aizvērās, nākamajā acumirklī

visa galva pazuda atpakaļ maisā, un maisa gals atkal

bija ciet.

— Dīvaini gan, — nomurmināja Juras Zirdziņš. — Kā

gan Bruņurupucim var būt Jūras Zvaigznes balss?

— Dejas! — izrīkoja Barakuda, un koraļļu un pērļu
virtenēm greznojies Zemūdens Bars nekavēdamies ļāvās
Elektrisko Zušu elektrizēto Sirēnu ritmiem un melo-

dijām, tik iedarbīgas bija mūzikas skaņas.

Dejā savienojās visdīvainākās maskas, kādas vien zem-

ūdens pasaulē redzētas. Nē, tas ir par maz sacīts! Būtu

jāsaka — visneredzētākās, visneticamākās, visneiedomā-
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jamākās. Raja, kura nepavisam neatgādināja Raju, sa-

vienojās dejā ar Murēnu, kura nepavisam neatgādināja
Murēnu. Krabis, piemēram, uzbāzis sev kuplu, cirtainu

parūku, bija maigi aptvēris knaiblēm faktiski nevis

Makreli, bet spilvenu, kurā Makrele bija ielīdusi

(Makrele tēloja Miegu un Krabis — Sapni).
— Vai neesi manījis kaut kur Zāģazivi? — Jūras Zir-

dziņš apturēja faktiski Zobenzivi, bet pēc izskata peld-

mēteli, un, kad no vienas piedurknes izlīda Zoben-

zivs galva, lai tūlīt atkal ierautos atpakaļ, Jūras Zirdziņu
satvēra faktiski Zāģazivs, bet pēc izskata bērnu piepū-
šamais gumijas krokodils jeb Zāģazivs maska. Tajā

brīdī no peldmēteļa piedurknes atkal izlīda Zobenzivs

galva ar visu jautājumu: —Jā, bet vai neesi manījis kaut

kur Jūras Zvaigzni?

Taču faktiski Zāģazivs, bet pēc izskata bērnu piepū-
šamais gumijas krokodils, jau rāva Jūras Zirdziņu dejas

virpulī. Rāva, bet neierāva, jo tajā vietā, kur tvēra

faktiski Zāģazivs, bet pēc izskata bērnu piepūšamais

gumijas krokodils, bija tikai attēls, simtkārt palielināts
Jūras Zirdziņa attēls.

— Ko muļķojies! — uzsauca faktiski Zāģazivs, bet pēc
izskata bērnu piepūšamais gumijas krokodils. — Kas par

māniem?

Un tvēra vēlreiz un satvēra tieši palielināmo lēcu.

Paskatoties caur to, Zāģazivs paguva ieraudzīt, ka Jūras

Zirdziņam šausmās saceļas visas krēpes un ka tas, no

visa spēka sīki zviegdams, aizjoņo, jo bija ieraudzījis
simtkārtīgi palielinātu faktiski Zāģazivs, bet pēc izskata

bērnu piepūšamā gumijas krokodila briesmīgo attēlu.

— Konkurss Miss Maska! — atskanēja Barakudas

balss. Un, elektrizētajām Sirēnām vilinot, sākās Lielās
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Balles masku gājiens — ritmiski šūpodamies, garām aiz-

peldēja zemūdens iemītnieku sev uzvilktie Sauszemes

Bara iemītnieku apģērbu gabali — krekli, bikses, svārki,

kleitas, mēteļi, cimdi, zeķes, zābaki, kurpes, čības,

šalles, cepures, lakati, kaklasaites, palagi, segas, spil-
veni, guļammaisi, parūkas, un parādi noslēdza faktiski

Jūras Ežu pāris, bet pēc izskata!!!
...

Un Barakuda jau
nolēma Miss Masku piešķirt Jūras Ežu pārim, kad pa-

šķīrās Aļģu biezoknis un gaismas lokā iepeldēja kaut

kas līdz šim pasaulē neredzēts.

Dīvainais radījums, kurš pēc izskata neatgādināja neko

no pazīstamajām būtnēm, bija nenosakāmas krāsas un

formas, tas nozīmēja to, ka tā forma un krāsa nepār-

traukti mainījās, turklāt tas izdvesa tikpat dīvainas skaņas,
kā pats izskatījās.

— Ko tev vajag? — Barakuda nespēja izgudrot ne-

vienu citu jautājumu, tik apjukusi viņa bija.
— Šausmīgi gribas ēst! — atbildēja dīvainais radījums,

un Zemūdens Bars pārliecinājās, ka arī balss šim radī-

jumam ne pēc kā zināma neizklausās.

— To es saprotu—tā ir maskēšanās! — Barakuda

nevarēja un nevarēja atpazīt maskas īpašnieku. — Lai

notiek — Miss Maska tiek piešķirta maskai «Šausmīgi

gribas ēst!».

Taja bridi no Aļģu biezokņa izšāvās Haizivs un Tintes-

zivs galīgi bez maskām, aizelsušās.

— Kur ir mūsu bērniņš? Ā, re, kur atpeldējis! Dārgu-

miņ, mēs taču piekodinājām — nepeldi tik tālu prom!

Mīļumiņ, kāpēc tu neklausīji, ko? Nu, Naf-nafiņ? Nafīti!

Nafucīt! Nu, nāc, peldēsim atpakaļ uz mājoklīti, labi?

— Kā? — nesaprata (pareizāk sakot, palēnām sāka

saprast) Barakuda. —Tad tas ir jūsējais? Jaundzimušais?

Naftaszivs?
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— Paši vēlējat, lai sakrustojamies ...
— smaidīja Hai-

zivs un Tinteszivs.

— Šausmīgi gribas ēst! — pārkrāsojās, pārveidojās un

pārskaņojās Naftaszivs. — Vai tiešām jums te nav ne-

vienas kripatiņas parastās naftas vai mazuta?

Saule bija pacēlusies un nogrimusi desmit reižu, kopš
Nāra tika paziņojusi Dzejniekam par Barakudas plānu,
un Ziemeļjūrā, Nesijas ezera piekrastes tuvumā, nu

atradās visas Stratēģiskās Raķešzivis, novietojušās pa-

ralēli krasta līnijai. Tuvākās apkaimes iedzīvotāji bija
evakuēti — par to bija parūpējušies Dzejnieka draugi —,

noteiktajā naktī ezera tiešā tuvumā nedrīkstēja atrasties

neviens Sauszemnieks.

Barakuda vēlreiz pārbaudīja Planktona Sakaru Sistēmu.

— Brīdini Barakudu, — sacīja Dzejnieks, vadīdams

laivu ārā no lagūnas. Zemu skrejoši mākoņi cits pēc

cita centās aizsegt mēnesi. Bija mainījies vējš, tagad tas

nāca no okeāna, un pavisam tuvu dārdēja un plīsa

bangotne.
— Kada tev baismīga maska! — iesaucās Nara.

— Tu arī piedalījies Zemūdeņnieku Ballē?

— Maska gan! — rūgti iesmējās Dzejnieks, pielai-
kodams gāzmasku. — Okeānā sākušies Sauszemnieku

manevri.

— Tev ari tur jabut? — Nara nesaprata.
— Nē, — sacīja Dzejnieks, — bet šoreiz viņi paspē-

lēsies ar kodolieročiem, un tad es uzliku šo te.

Nāra bridi domāja. Tad pasmaidīja.
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— Karnevāla tu butu ieguvis godalgu. Pat Barakuda

nobītos.

— Pasaki Barakudai, —turpināja Dzejnieks, — lai aiz-

ved Zemūdens Baru tālāk. Pati arī uzmanies. Šādās

reizēs Sauszemnieki jokot nemīl.

— Man nez kāpēc bail par tevi. — Nāra pieskārās

neparastajam tērpam, kas ieskāva drauga ķermeni.
No tērpa dvesa nedraudzīgs svešums.

— Brīdini Barakudu, — atkārtoja Dzejnieks. — Lai

viņa neaizraujas.

Tajā pašā laikā Dūņu Rūķītis izvadīja Nesu Baltijas

jūrā. Dūņu Rūķītis ceļoja bez Laimīgā Gadījuma, jo tam

tobrīd vairāk nekā jebkad bija nepieciešams atrasties

kopā ar Nesiju, tas nu bija skaidrs ikvienam.

Ness vēl bija visai vārgs, taču viņa atbrīvošana,
ko paveica Dūņu Rūķītis, Laimīgajam Gadījumam piepa-

līdzot, bija atjaunojusi Zemūdens iemītnieku ticību

Nesa nākotnei, un nu tik daudzi vēlējās palīdzēt Nesam,

ka viņa spēki strauji atjaunojās, kustības pakāpeniski
atdeva muskuļiem vingrumu un pats Ness sāka atgūt
ticību dzīvei.

Taja paša laika Pērlene Nr. 416876 sacīja Pērlenei

Nr. 413555:

— Kas tas ir, ka man nenāk miegs — nevaru un

nevaru aizmigt!
Pērlene Nr. 413555 padomāja un tad atbildēja Pērlenei

Nr. 416876, izsacīdama vienkāršu un savā vienkāršībā

ģeniālu paredzējumu:
— Manuprāt, tas nozīmē, ka būs bezmiega nakts.
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Tajā pašā laikā Barakuda deva rīkojumu visam Zem-

ūdens Baram turēties tālāk no Stratēģisko Raķešzivju
atrašanās vietām. Barakudai atlika tikai viens nezinā-

mais — Dūņu Rūķīša un Nesa liktenis. Viņi vienīgie

nezināja operācijas tuvo brīdi.

Bet viņi — viņi jau atradās Ziemeļjūra.
Un Dūnu Rūķītim atkal nacas stāstīt. Par visu, ko Ness

nezināja, — par zvejas traleriem, Pudeļu skolu, Raķeš-
zivīm un, protams, protams, par Sniegbaltīti, un klau-

sīdamies Ness jutās gluži kā pārceļotājs no citas planē-
tas, gluži kā ceļinieks laika mašīnā — pārvarēt 10 000 gadu
lielu attālumu nav joka lieta!

— Ra-ķeš ...
— lūkoja ielāgot Ness. — Cik jocīgi

izklausās
. . .

Tieši tajā laikā kādai no Raķešzivīm ienāca prātā

(izmantojot PLANSu) paziņot Barakudai, ka manīts

Dūņu Rūķītis — manīts ceļojam kāda neparasti gara Zem-

ūdeņnieka skaustā. Barakuda pieprasīja sīkāku aprakstu,
taču Raķešzivs nemācēja piebilst neko vairāk kā vienīgi

to, ka garajam, neparastajam radījumam ir čūskai

līdzīga galva.
— Neko nesaprotu, — noteica Barakuda, bet Lai-

mīgais Gadījums, šajā laikā atrazdamies kopā ar Nesiju,
nolēma sagādāt Barakudai pārsteigumu un neziņot

viņai patlaban itin neko.

Taja bridi Ziemeļjūras piekrasti satricināja eksploziju
sērija.
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— Cik žēl, ka nevaram pacelties gaisā un redzēt,
kā tas notiek! — Zobenzivs pamāja ar ceturtdaļzobenu.
— Redzēt visu uzreiz, vienā rāvienā!

— Tu pārak daudz gribi! — iesmējās Zāģazivs un tad

saausījās. — Dzirdēji?

Dobjš skaņas vilnis pārskrēja pār okeāna viļņiem.
— Jožam!

— skubināja Zāģazivs, jau uzņemdama
ātrumu.

Zobenzivs sekoja.
Vēlēšanās redzēt kaut nelielu daļu no operācijas

«Nesija» bija tik liela, ka Zāģazivs un Zobenzivs acu-

mirklī joņoja kā bultas, daļēji izšaujoties virs viļņu iepla-
kām, lai jau nākamajā sekundē atkal ieurbtos okeāna

virsmā, simtiem Zemūdens Bara sīkbūtņu pajūkot uz

visām pusēm.

— Stop! — Zobenzivs pēkšņi nobremzēja. — Delfīni!

Jā, tur jau tie bija — prāvs Delfīnu bars, kas uzvedās

visai neizskaidrojami — šķita, ka viņi tur kādu ielenkumā.

%

— Uznirsim, pamēģināsim piekļūt no apakšas!—čuk-
stus ierosināja Zāģazivs. — Tā viņi mūs nepamanīs.

Zobenzivs piesardzīgi devās augšup. lelenkuma vidū

Delfīnu rosība bija vislielākā, un no pielavīšanās diem-

žēl nekas neiznāca — Zobenzivs tika pamanīta.

— Bezzobenzivs! — iesaucas sardzes Delfīns. — Sla-

venā Bezzobenzivs!

Un tuht pievērsās traucētajai:
— Ko vēlies?

— Neko, — atbildēja Zobenzivs. — Mes izdzirdējām
troksni un gribējām uzzināt, kas par lietu. Kas te notiek?

— Nekas sevišķs, — Delfīns tēloja vienaldzību. — Ei,

tu, bez šaubām, neesi viena, vai ne?
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— Lejā mani gaida Zāģazivs, — sacīja Zobenzivs.

— Tad sauc viņu šurp, noderēs! — steidzināja Del-

fīns.

Nesija, izkļuvuši pa Stratēģisko Raķešzivju izveidoto

kanālu (kas tie bija par sprādzieniem!) atklātā jūrā, labu

brīdi vēl neticēja, gluži vienkārši nespēja noticēt Laimī-

gajam Gadījumam — notikušais bija kaut kas vairāk nekā

sapnis!
— Es nezinu, par ko man dāvāta tāda laime — sākt

dzīvot no jauna! — viņa kļuva uz brīdi drusku sentimen-

tāla, drusku teatrāla.

Un Laimīgais Gadījums viņai atbildēja:
— Par to, ka paliki uzticīga savam draugam.
— Ai, Draudziņ! — iesaucās Nesija. — Kālab tu tā

runā? Vai gan es varēju citādāk!

Un tad viņa atcerējās.
— Ā, tu domā to muļķību, ko izdarīju toreiz, ietie-

pīgi palikdama savā līcī! Zini, jau miljonreiz esmu to

nožēlojusi! Miljonreiz sapratusi, ka man nebija taisnība!

Un jau toreiz, ezerā ieslodzīta, sapratu, ka esmu sodīta.

Un tad es bieži vien iedomāju tā — ja nu notiktu neie-

spējamais un ja es vēl kādreiz satiktu Nesu, es viņam
sekotu visur! Vienmēr un visur! Bet nē, nedomā, ka es

to darītu aiz bailēm tikt atkal sodītai — nē, ne tā! Es to

darītu pakļaudamās! Pakļaudamās laimīgi! Vai tu zini,

kā tas ir — pakļauties laimīgi? Pakļauties gavilējot?
— Nu tad gavilē beidzot! — sacīja Laimīgais Gadī-

jums, ieraudzījis no dzelmes uznirstam Nesu ar Dūņu Rū-

ķīti skaustā.
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— Ka gribētos to visu redzēt! — kaisli velējas Gar-

neļvēzītis.
r

— Doma, ka man ne? — atteica barvede. — Varbūt

vēl vairāk nekā citiem.

— Bet saki — tu esi barvede, tu visu zini — saki man —

vai tiešām neviens, neviens pats to tā arī neredz?

Neviens pats visā pasaulē? Ko? — neticēja un neticēja

Garneļvēzītis.

— Nezinu, — atteica Barakuda.

— Jā, bet kā tad var zināt, ka vispār kaut kas tāds

notiek? — pēkšņi ienāca prātā Garneļvēzītim. — Ko?

Un ja nu, piemēram, Raķešzivīm kaut kur noiet greizi?
— Tad Planktons tuht paziņotu, — Barakuda nosvērti

atbildēja.

— A, tad iznāk, ka tomēr ir kāds, kas redz visu uz-

reiz! Tātad Planktons! — iesaucās Garneļvēzītis. — Plan-

ktons tātad! Tātad iznāk, ka Barā priekšroka visneattīstī-

tākajiem, jā? Ak, kāpēc man vajadzēja piedzimt par Gar-

neļvēzīti!

— To jau vel var labot. — Pierāpoja Astoņkājis.
— Tev ir visas iespējas sākt no nulles punkta.

Un smaidīdams pavēra knābi.

— Tikai ne tevi!—Garneļvēzītis pašapzinīgi no-

vērsās.

Taja paša laika Barakuda saklausīja sīku, sīku balstiņu
un atcerējās, ka viņai taču visu laiku bijis klāt Pinti.

— Piedod, ko tu teici? — viņa ieklausījās uzmanīgāk.
Nu jau varēja — operācija bija paveikta.

— Tas bija lieliski! — sīca Pinti. —Es tevi no sirds

apsveicu!
— Paldies, Knipuciti! — Barakuda pasmaidīja, un tad

viņai ienāca kaut kas prātā.
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— Ka — vai tad tev ari ir sirds? Tik mazinām

Un Barakuda aprāvās pusvārda. Vai tas varēja but,
ka pat tik sīkam radījumam ir sirds?

— Es nezinu, — sīciņajā Pinti. —Es tikai pateicu,
kā man ir ap sirdi.

Zemūdens Bars līksmoja. Visi bija sadevušies pa

pāriem, Elektriskie Zuši un Sirēnas atkal atskaņoja deju
mūziku, un dejoja visi — Medūzas, Krabji, Aļģes, Jūras

Ezis, Jūras Bruņurupucis, Planktons, Bonita, Makrele,

Haizivs, Tuncis, Astoņkājis, Jūras Zvaigzne, visas Disko-

zivis, Firmaszivis, bet vislielākās gaviles, protams, valdīja
Kaifzivtinu barā.

Deju starplaika Viena No Sīkajām Zivtelēm paaicināja
malā Otru un sacīja:

— Zini, man drusku žel Barakudas — viņa visu laiku

viena pati.
— Varbūt viņa nemaz negrib ta kā mes — pa divi? —

atbildēja Otra Sīkā Zivtele, savilkusi nopietnu ģīmīti.

— Viņa jau barvede. Barvede jau varbūt nemaz nedrīkst?

— Nedrīkst! Un tu domā, ka tā ir vieglāk, kad

nedrīkst? Es nu gan zinu pavisam skaidri, mīļā, — es par

barvedi noteikti nevarētu strādāt! Tāpēc vien.

— Ak tāpēc vien? — iesmējās Otra Sīkā. — Bet es tev

pateikšu, lūk, ko — Barakuda nemaz nav viena — viņai
ir šitas te, nu, kā viņu sauc — nu . . .

— Ā — tu domā to X
. .

.

X
. . .

X
. . .

— Jā, Knipucītiņumiņītiņimais Pintiķipinītis!
— Ai, tas sīkaliņš! — iespurdzās Viena No Sīkajām

Zivtelēm. — Tas jau neskaitās.

— Ne, es neko tadu nesaku. Es tikai domāju, ka Bara-

kuda nav vis nekāda muļķe un zina labāk.
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Tanī brīdī atsākās mūzika, un Vienu No Sīkajām
Zivtelēm uzlūdza uz deju kāda Firmaszivtiņa, un saruna

pārtrūka.

Kad ieradās Nāra, viņa ieraudzīja Delfīnus turam uz

ūdens samaņu zaudējušo Dzejnieku. Kādas neparasti

spēcīgas eksplozijas gaisa vilnis bija izsviedis viņu no

laivas, un Delfīni, Zāģazivij un Zobenzivij piepalīdzot,
centās sasvērt laivu tā, lai ieveltu tajā Nāras draugu.

— Ļaujiet man! — iesaucās Nāra, un pēc nedaudz

mirkļiem Dzejnieks jau atradās laivā. Nāra noliecās pār

viņu, ieklausījās viņa sirds pukstos, pārliecinādamās,
vai nav noticis ļaunākais, un tad pievērsās Delfīniem,

kas joprojām riņķoja ap laivu:

— Paldies, draugi!
Viņas balsī vēl jautās satraukums un rūpes, un tad

viņa saskatīja ūdenī pazibam smailu ēnu.

— Barakuda! — signalizēja Delfīni, un pēc brīža

Nāra ieraudzīja barvedi pie pašas laivas malas.

— Barakuda! — uzrunāja viņu Nāra. — Viņš mūs brī-

dināja. Atceries?

Barakuda jutās vainīga.
— Es gribēju redzēt tavu Dzejnieku, — viņa neska-

tījās Nārai acīs. — Bet laikam esmu ieradusies par vēlu.

— Ne, — norūpējusies un vel joprojām satraukta, pa-

smaidīja Nāra. — Viņš ir dzīvs. Dzejnieks dzīvos.

Un viņa veras drauga uzticīgu un sargājošu skatienu.

Un tad Barakuda saklausīja Planktonu:

— Barakuda! Barakuda! Virs Klusā okeāna vēl nakts,

bet Saule jau uzlēkusi! Barakuda! Barakuda! Virs Klusā

okeāna
. . .



Taja paša laikā Pērlene Nr. 413555 sacīja Pērlenei Nr.

416876:

— Atceries, es tev teicu, ka būs bezmiega nakts?

Atceries?

Un Pērlene Nr. 416876 nezināja, ko atbildēt.

Tajā pašā laikā Jūras Bruņurupucis Rifa lagūnā mē-

ģināja notvert Propellerzirnekli, bet viņam neveicās, jo

Propellerzirneklis neparko nevēlējās ļauties — abi smē-

jās, un Jūras Bruņurupucis, turpinādams smieties, mur-

mulēja:
— Gan es tevi dabūšu! Gan es tevi dabūšu!

Tajā pašā laikā, Zemūdens Bara Lielās Dienas saviļ-

ņojumam skarot Pasaules Okeāna visattālākos un vis-

dziļākos nostūrīšus, Jūras Zirdziņš, arī saviļņots (un

aizviļņots vistiešākajā nozīmē), uzbudināts čukstēja
savai Aļģītei:

— Turi mani cieši! Turi mani, cik vien cieši tu vari!

Tajā pašā laikā, Laimīgā Gadījuma pavadīts un sar-

gāts, Dūņu Rūķītis beidzot devās atceļā uz dzimto pusi

pie saviem brāļukiem un, jā, pie Sniegbaltītes . . .

Noraudzījies dzelmē ienirstošajos Nesā un Nesijā,

viņš sataustīja kamzoļa kabatiņā Sūklīti un apņēmīgi
noteica pats pie sevis:

— Nu es ar!
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MANS DIENVIDJŪRAS RIFS

Katram no mums ir savs knifs;
Man ir Dienvidjūrā — Rifs,

pilns ar koraļļiem un neko-
. . .

un tur ieraudzīt var, re, ko:

jūras zivis peld pa jūru,

ne tur māju, ne tur mūru

(tur, kur mūri ir un mājas,

staigā cilvēki un kājas);

krokodilli uzliek brilles,
ii i

meklē, kur aug krokodilles,

un, kad atrod, tad — viens, divi —

iemaina pret svaigu zivi;

ja tu ieraudzīsi Krabi,
droša zīme, ka būs labi —

kuram no jums, tas ir cits

jautājums, bet kas tam tic?
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Dzied ta «mv», vai dzied tā «mc» —

Jūras Zvaigzni nefilmē.

— Te tev nav vis Holivuda! —

Zvaigznei saka Barakuda.

Medūzām iekš medus ūzām

(Jūru dzērām, nenolūzām!)

peldiet garām! Peldiet garām!
— To mes darām (kamēr varam)! —

Astoņkājim, tam ir dzīve —

nav neviena roka stīva!

(Kā tad būs, ja viņam, rau,

vispār nemaz roku nav!)

Tinteszivis tikmēr smēja,
kamēr tinti iztērēja;

nu tās gaida, un — kas zina! —

varbūt kāds tām iepilina.

Šķiet, ka Planktonam (no tiesas!)

nav ne dvēseles, ne miesas,

tomēr tas (bez jokošanās!)
visos okeānos ganās;

to var just, kad vēji rimst

un tik milzīgs klusums dzimst,

ka var dzirdēt — ņa-ņa-ņa! —

Planktons zobus šņakstina.

Aļģes — Aļģes aug ar skubu,

nu jau sasniegušas Kubu.

— Nost ar Aļģēm! — sīki sēc

Garneļvēzīts nostalģēts.
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Zāģazivs kopš seniem laikiem

malku zāģē pilniem tvaikiem

(naivā, kas par pašapmānu —

zāģēt malkā okeānu!);

Zobenzivis dziļi skumst

(jauna kara ēna tumst) —

tagad karos citādāk:

raķešzivis modē nāk.

Juras Ezis, vārda Žanis,

iet pie tevis, nak pie manis —

laikam grib ko sacīt tas,

nevar — traucē adatas.

— Ko tu jūras dūņas kārpi?
— Čum un mudž te gardi tārpi, —

skaidro Dūnu Rūkīts mazs
r f

un tik smeļ un rakņājas.

Bet (Tas klucis
. . .) tas nav klucis,

tas ir Jūras Bruņrupucis,
krastmala tam grūti glābties —

cilvēki uz tā mīl rāpties,

jat un pozēt kamerai

(Vai, cik tas ir jauki! Vai!),
mielot to (Ar ko? Ar rumu?),

nē, ar šokosaldējumu;

tagad jāatkopjas viņam,

māga beigta nabadziņam,
nav vēl pieradis pie tādas

ēsmas, kas iekš šokolādas.
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— Vai, kāds muļķis Bruņrupucis! —

Klucis! Ir un paliek klucis!

Es gan labāk krastā dētos!

Es gan šokopielādetos!

— Nif-naf! — Jūras Zirdziņš snīpi

pagriež straumē mazliet slīpi,
visam Rifam (arī mums) —

satraukums!

Krokodilli ielien dillēs,
Medūzas — jā, medus ūzās,

Astoņkājis — astoņniekā,
Krabis — tas kaut kur pa labi,

Zvaigzne — kā vienmēr, pa kreisi

Garneļvēzītis — pie Eža,

Ezis — jā, bet kur ir Ezis?

Satraukumā neviens nezin.

Bruņrupucis apbruņojas,
Tinteszivis nu ir tintē,

Aļģes — lakstos (Aļģes dumās

lakstojas pat satraukumā),
Jūras Zirdziņš (bailēs stīvs),
Zobenzivs un Zāģazivs
skatās — pāri (arī mums)
visiem — peldošs noslēpums . . .

— Kurš zin pateikt, kas tā tāda?

— Tā ir jūras jaunā āda!

— Jūras Zirdziņ, ošņā nu

(nif-naf, nif-naf,' nif-NAF) TU!
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Nafta? Jūras jaunā āda?

Nu gan runā tā kā tāda!

Tā ir slimība (fui! škic!)!
Slimība un nekas cits!

— Slimība? Mēs to — viens, divi —

uzveiksim ar Naftaszivi! —

Dunu Rūķītis teic naigi,
kvēlo viņam visi vaigi.

— Naftaszivs? Bet tādas nav vēl!

— Būs! Jo Daba — Daba pavēl! —

Dūņu Rūķītis teic naigs,
skatiens viņam mīļš un maigs.

— Nu tad pavēli, ja proti!

Vajag Naftaszivi ļoti! —

Visi gaida, ko viņš sacīs,

visi veras viņam acīs.

— Haizivs! Tinteszivs! Jūs abas

manam plānam esat labas:

sakrustojieties — viens, divi
—,

un mēs gūsim Naftaszivi!

— Sakrustojieties — viens, divi
—,

un mēs gūsim Naftaszivi! —

Rifa radība sauc ņipri.
— Un mēs atkal būsim stipri! —

Krokodilli lien no dillēm,
Medūzas no medus ūzām,

Bruņrupucis nav vairs klucis,



Aļģes — Aļģes izlakstojas,

Garneļvēzītis smej gardi,
Krabim — Krabim nu ir labi,
Jūras Zvaigzne atkal staro,

Astoņkājis tā kā nieku

pamet savu astoņnieku,
Jūras Ezis, vārdā 2anis,

atkal atveļas pie manis,

Planktons (dvēsele vai miesa?) —

ni-ni-ni un na-na-na! —

9 t t 9 r t

atkal zobus šņakstina

— Sveiks, mans sapni — Zilais Vali!

Nāc! Tu Antarktikā sali —

lai tev tagad te ir mājas!
Un lai tev te labi klājas!

Katram no mums ir savs knifs;

man ir Dienvidjūrā Rifs,
zila lagūna un vēji —

nu, vai tagad noticēji,
mana mazā Nāras meit?

Tava pasaule ir šeit!

1982
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