
viņas pauda neizmērojamo pateicību partijai un valdībai par savu 
«jauko dzīvi», jo vārdos to izteikt nevarēja. To, ka tā bija savdabīga 
protesta forma, es saprotu tikai tagad, no gadu tālumkatoties.

Dzīve tik tiešām veidojās jauka un daudzkrāsaina. Barakas – 
tautu draudzības pamatšūna miniatūrā. Ja baltieši parasti savas 
konfliktsituācijas risināja paceltas balss līmenī, tad slāvi to kārtoja 
tieši un nepārprotami, cits citu ietekmējot ar rupju fizisko spēku. 
Nejauši kļuvu liecinieks dažiem šādiem konfliktiem. Vienā gadīju
mā kāda ukrainiete ar krievieti nesadalīja teritoriju plīts apkārtnē, 
un tad sākās! Vispirms trauku lupatas un ūdens, tad dūres, pēc 
tam pannas un, visbeidzot, izkļuvušas svaigā gaisā, abas sievietes, 
ieķērušās viena otrai matos, ķērkdamas kā vistas, vārtījās putek
ļainajā barakas pagalmā. Citā gadījumā sakāvās divi vīri pie veika
la. Sadursme sākās tādēļ, ka viens bez atļaujas, kamēr otrs veikalā 
pirka alkoholu, paņēma šā divriteni, lai pavizinātos. Abi kāvās ļoti 
nopietni un profesionāli. Gāja pa gaisu dūres, kājas, akmeņi, un 
tas beidzās visai asiņaini. Viens otram pārsita pieri ar paša nopirk
tā vīna pudeli. Sarkanvīns jaucās ar asinīm, un laukumiņš veikala 
priekšā krāsojās sarkans. Tuvojās Ziemassvētki. Tie, cik atceros, tika 
svinēti vienmēr. Kāds, no tikai viņam zināmas kaut kurienes, uz šo 
stepju apvidu atgādāja skujkoku – ciedru priedi, kuru izgreznoja 
pēc visiem Ziemassvētku likumiem. Bērnus kādas divas  nedēļas 
pirms svētkiem lielie sāka psiholoģiski apstrādāt. «Nedariet blē
ņas, vakaros gar logiem staigā rūķīši, tie visu redz un visu pastāsta 
Ziemassvētku vecim.» Mēs lūrējām pa logiem, uzmanīgi pētījām 
piesnigušo ārpasauli, bet nekādus rūķīšus neredzējām. Taču psiho
loģiskā apstrāde savu paveica. Ziemassvētkus gaidot, kļuvām drus
ku klusāki, rāmāki, apzinīgāki. Katrs centās veikt kādu labu darbu, 
lai tas nepaietu garām bargā veča acīm.

Pienāca ilgi gaidītais svētvakars. Parasti tas tika sagaidīts vien
kopus barakas lielajā istabā. Sanāca gandrīz visi ceplī strādājošie 
latvieši. Bērnu nebija daudz, kādi pieci seši. Es, pats mazākais, pā
rējie, jau skolas vecumā. Pēkšņi kāds iesaucās: «Nāk! Nāk!»

Visi pielipa pie loga. Jā, tiešām, tur viņš nāca. Vecis milzīgā 



 kažokā, garu baltu bārdu, dāvanu maisu par plecu, žagaru bunti aiz 
jostas. Purpinādams ielāčoja istabā, nosēdās pie eglītes un tad sākās 
«pratināšana». Lielie runāja patiesību. Rūķi tiešām   visus sliktos un 
labos darbus Ziemassvētku vecim bija izstāstījuši. Tādu informētību 
varēja apskaust! Cik es pats netiku stāvējis pie eglītes, puņķojies, solī
jies laboties, skaitījis iemācītos pantiņus. Galu galā viss beidzās laimī
gi. Neviens netika nopērts, un dāvanas saņēma visi. Tikai vēlāk, tad, 
kad vairs neticēju Ziemassvētku vecītim, uzzināju, ka bargā bārdaiņa 
lomā uzstājas mana mamma. Tad, lūk, kas tas rūķis!

Dienas pastiepās garākas, gaisā jau juta pavasara tuvošanos. 
Pēkšņi translācijas reproduktoros sāka skanēt ļoti bēdīga mūzika. 
Nekādi marši, nekādas tautasdziesmas, tikai skumjas, bēdas, sāpes. 
Notika tas, pēc kā ilgojās liela daļa plašās Padomjzemes iedzīvotā
ju. Dižais tautu tēvs un skolotājs Josifs Visarionovičs Staļins, triekas 
ķerts, bija beidzis šīs zemes gaitas. Cepļa sieviešus šī ziņa pārsteidza 
darba dienas beigās, kad visas mazgājās pirtī. Krievietes, gaudoda
mas, pat ziepju putas nenoskalojušas, uzrāva mugurā savas lupa
tas un joza uz mājām izsāpēt savu lielo bēdu. Latvietes vēlāk teica, 
ka šī ziņa, paldies Dievam, viņas pārsteigusi pirtī, jo tad nevarēja 
saredzēt prieka asaras. Izsūtīto acis pildīja laimīgs mirdzums. «Ūsa 
nosprādzis! Ūsa aizgājis uz mūžīgajiem medību laukiem! Varbūt 
beidzot dzīvosim kā cilvēki un tiksim mājās.» Kāds ūsa? Kāpēc 
nosprādzis? Neko nesapratu. Visi šie vārdi tika izteikti pusčukstus, 
cilvēki neuzdrošinājās skaļi paust savu sajūsmu. Varenā Staļina 
nāve taču bija lielākais trieciens zemeslodes sestajai daļai. Visās 
darba vietās notika sēru mītiņi, kuros darbaļaudis solīja turēt gaišā 
piemiņā vadoņa tēlu. Ceplis nebija izņēmums. Tika sapulcināti visi 
strādnieki. Labākajiem no labākajiem vajadzēja nolasīt sēru runas. 
Tādu runu iedeva arī Rutas tantei. Viņa, sataisījusi sērīgu seju, no 
tribīnes nolasīja nevis runu, bet gan pateica savus vārdus, kuri ska
nēja tā: «Biedri, Staļin! Es tevi neaizmirsīšu nekad!» Tas arī viss. Un 
klātesošie saprata, ka skaidrāk pateikt nav iespējams. 

Pamazām, palēnām politiski beztiesīgo dzīves apstākļi sāka 
 uzlaboties. Visai drīz dažus no barakām pārcēla uz tuvējo sādžu 



un ievietoja atsevišķās mājās. Protams, to būdu, kurā iemitināja 
mūs, saukt par māju varēja tikai ķertie. Tomēr, kaut vai būdā, bet 
ārā no kolhoza! Tā nu tai namiņā vienā istabā dzīvoja māsas Lauras 
tante un Rutas tante. Priekšistabā, kura vienlaikus pildīja arī virtu
ves funkcijas, – mēs ar mammu. Nameļa priekšā bija neliels zemes 
pleķītis, apjozts ar sētu. To izmantoja dažādu dārzeņu audzēšanai. 
Mums beidzot bija pašiem savi burkāni, bietes, rāceņi, kartupeļi,  
kāposti un, pats galvenais, – tomāti! Kaimiņos ukraiņi audzēja vēl 

Tur mēs dzīvojām atsevišķā mājā.
Abi ar mammu «mūsu nama» 
priekšā, 1954. gada vasaras nogale



kaut ko tik ļoti garšīgu, ka es nesapratu, kāpēc mūsu dārziņā tā 
nav. Mūsu dārziņā neauga kukurūza. Piengatavību sasniegušās 
 vālītes jau tāpat ļoti garšīgas, bet, novārītas sālsūdenī, sasniedza 
garšas augstāko pakāpi. Kukurūzas trūkumu pašu dārziņā kom
pensēju, delikateses meklējumos dodoties dažādās zaglīgās pa
staigās blakusdārzos.

Tagad beidzot beztiesīgie cepļa strādnieki varēja savā brīvajā 

Lai būtu jautrāk,
kopā ar mums Rutas tante un Lauras tante



laikā doties uz pilsētu bez komandanta atļaujas. Pilsēta – tas jau 
kaut kas pasakai līdzīgs! Tur lielajos veikalos varēja apskatīt, kādas 
izskatās desas un sviests. Tur brauca daudz vieglo automašīnu. Tur 
uz ielas varēja nopirkt saldējumu vai padzerties gāzēto ūdeni. Tur 
bija tirgus, pilns ļaužu un valodu. Tur pie vārtiem mūžīgi tupēja 
vecs, sažuvis ķīnietis un pārdeva dažādu augu sēklas: «Mazs karotī
te maksa trīs rubļa, liels karotīte maksa pieci rubļa.» Tur bija kino
teātris. Tur es redzēju savā mūžā pirmo filmu –  «Sniegbaltīte un 
septiņi rūķīši». Tur man vienā reizē pazuda mamma. Es viņu mek
lēju, taujāju pretīmnācējiem, vai nav redzējuši tādu gara auguma 
slaidu sievieti. Viņi tādu sievieti nebija redzējuši. Nu ko, gāju pats uz 
māju pusi. Pēc kāda laika pie manis pieskrēja mamma, raudādama 
prieka asaras un bārdamās, kāpēc esmu pazudis. Es atbildēju, ka ne 
jau es, bet viņa man pazuda.Tajā gadā mēģināju uz «tu» uzrunāt 
divas no daudzajām stihijām. Vispirms bija «nopietna» iepazīšanās 
ar elektrību. Klīstot pa cepļa teritoriju, ielūkojos kādā no sagatavotā 
māla noliktavām. Visu telpu piepildīja milzīga mitra māla kaudze, 
bet virs kaudzes rokas stiepiena attālumā  karājās  elektrības patro
na. Bez spuldzes. Es, uzrāpies uz čupas, ziņkārīgi vēroju patronu. 
Kā būtu, ja tur iebāztu pirkstu? Domāts – darīts. Pirkstiņš tukša
jā lampas patronā iekšā gan. Nezināmi spēki satricināja ķermeni, 
un es tenteriski noripoju no kaudzes lejā. Sēdēju un domāju, kas 
tas tāds tur bija? Tā lāgā nesapratu. Mēģināšu vēlreiz, tikai šoreiz 
centīšos turēties tik ilgi, cik vien varēšu. Iebāzu pirkstu patronā vēl
reiz, atkal tas pats satricinājums, bet tik viegli nepadevos. Centos 
nekrist. Tad gar acīm satumsa. Pēc kāda laika atguvos māla kalna 
pakājē. Laikam biju zaudējis samaņu. Visu pārējo dienas daļu stai
gāju kā apdullis, ar nelieliem līdzsvara traucējumiem. Pēc tam gan 
vairs neesmu centies cīkstēties ar elektrību. Es to neizprotu līdz pat 
šai dienai. Un ar to, ko neizproti, cīnīties nav vērts. Tik un tā būsi 
zaudētājs. Šo savu «eksperimentu» turēju dziļā noslēpumā ļoti ilgi. 

Dažreiz karstajās vasaras svētdienās latviešu bariņš devās uz 
tuvējo upi atpūsties, papeldēties un smelties spēkus nākamajai 
darba nedēļai. Šī upe saucās Toma, Zejas pieteka, kas savukārt 



ietecēja Amūrā. Pieaugušajiem pa vidu parasti maisījos arī es. 
Upe, skatoties pēc Latvijas mēroga, varēja būt tāda kā Gauja pie 
 Valmieras. Baltu smilšu liedags, diezgan plašs, lai varētu celt arī 
smilšu pilis. Lielie sauļojās, pļāpāja, reizēm iebrida arī ūdenī, par 
mani nelikdamies ne zinis. Un tad es dabūju iepazīties ar Nep
tūna apkampieniem. Iebridu upē drusku par dziļu, lejupejošais 
upes dibens pēkšņi pazuda no kāju apakšas, un es atrados ūdenī 
līdz uzacīm. Knapi, knapi ar pirkstgaliem sataustīju grunti un iz
misīgi lēcu uz krasta pusi, bet neko vairāk, kā izbāzt degungalu 
virs upes līmeņa, nevarēju. Ātri ievilku nāsīs gaisu un manevru at
kārtoju. Tas pats rezultāts. Tā tas turpinājās vairākas reizes. Jutu, 
ka straume mani lēnām skalo prom. Bet tā jau laikam ir, «kam 
lemts būt pakārtam, tas neslīkst» (citāts no Hašeka «Šveika»). 
Pēdējā brīdī, jau krietni sarijies ūdeni, atradu sevī spēkus pēdē
jam izrāvienam. Vēl viens atspēriens pret upes smilšaino dibenu, 
varbūt tur trāpījās kāds uzkalnītis, un mana galva jau atradās 

Kādā svētdienā ar mammu pie Tomas upes



brīvā atmosfērā. Neptūns palika bešā. Trīcošām kājām izbridu 
krastā, apsēdos baltajās smiltiņās, ilgi klepoju un  baudīju dāsno 
sauli. Paskatījos uz pieaugušajiem. Tie, aizņemti ar savām problē
mām, neko nebija pamanījuši...

Karstā Pieamūras vasara turpinājās. Mēs, puikas, bieži nīkulīgi 
vazājāmies pa sādžas vienīgo ielu, rīdami putekļus un gudrodami, 
kur lai dabū kaut ko ēdamu. Vismaz pāris reizes vasarā pēcpusdie
nās no tālienes mūsu dzīvesvietu sasniedza lēnas un smagas pūtē
ju orķestra skaņas. Tās mūs elektrizēja un, papēžiem zibot, nelabi 
bļaujot: «Mironi ved! Mironi ved!» visa mūsu mazā varza joza uz 
apmēram kilometru attālo lielceļu. Tur vērojām, kā uz smagās ma
šīnas kravas kastes, kurai nolaisti borti, melni sarkanā drapējumā 
gulēja sarkans zārks bez vāka, un tajā atradās nelaiķis, bieži vien 
lielajā karstumā jau drusku uzpūties. Aiz mašīnas sekoja bēru pro
cesija. Tās garums un blīvums bija atkarīgs no aizgājušās personas 
svarīguma. Sādžas puišeļi, to vidū arī es, putekļainos vēderus kasī
dami, vēroja, kā pavadītāji kopā ar nelaiķi, ordeņspilventiņiem un 
automobili pazuda aiz lielceļa līkuma, kur atradās pilsētas kapsēta. 
Pēc tam mēs kopējās pārrunās vērtējām aizgājušās personas svarī
gumu, kas viņš varēja būt un kādus darbus veicis tautas labā.

No rītiem cauri sādžai gāja ganāmpulks. Gani, plīkšķinādami 
trīs metrus garas pātagas, vāca kopā mājlopus. Vēl samiegoju
šās saimnieces no kūtiņām dzina laukā izslauktās govis un kazas, 
tās pievienojās kopējam ganāmpulkam, lai vakarpusē atgrieztos 
mājās ar pierietējušiem, smagiem tesmeņiem. Nereti pašā dienas 
karstumā cauri sādžai soļoja cits «ganāmpulks». Smagi elpoda
mi, slāja noguruši , noputējuši «ziloņi». Tie bija netālu stepē uz 
vasaru dislocētās armijas daļas zaldāti. Par «ziloņiem» mēs tos 
saucām tāpēc, ka ļoti bieži viņiem galvās bija gāzmaskas un ga
rās masku šļaukas atgādināja ziloņu snuķus. Dzimtenes aizstāvji 
cepļa tuvumā atradās gandrīz visu vasaru, jo šajā periodā, papla
šinot ķieģeļu ražošanu, trūka darbaroku. Kā vienmēr, «karstajos 
caurumos» bāza iekšā armiju. Tas bija ekonomiski izdevīgi, jo 
algu par darbu dzimtenes aizstāvjiem nevajadzēja maksāt. Tā nu 



viņi no kaujas un taktiskajām mācībām brīvajā laikā strādāja, lai 
stiprinātu Padomju celtniecības varenību. Protams, zaldātiņiem 
 eksistēja personiskais jeb brīvais laiks. To zēni izmantoja lietderī
gi, regulāri ciemodamies pie sādžas brīvajām dāmām. It īpaši bie
ži viesi mainījās kaimiņu mājā. Tur dzīvoja Koļka ar savu mam
mu. Koļkas vientuļā māmiņa tik ļoti slāpa pēc īstas mīlestības, ka 
viesi uz viņas nama sliekšņa mainījās vai ik pārsestdienu. Mani 
pārņēma skaudība, ka Koļkam atkal ir jauns tētis un viņš, tas ir 
Koļka, staigā pa ciema ielu lepni gremodams končas, mūs nemaz 
neuzcienādams. Dažreiz kāda furažkā tērpta galva pārliecās pāri 
arī mūsu sētas vārtiņiem. Uz jautājumu, kas šeit dzīvo, es parasti 
atbildēju: «Lauras tante, Rutas tante» un, šķelmīgi smaidīdams, 
piebildu: «un mana mamma, vēl tīri jauna!»

Kā man gribējās, lai arī man būtu tētis! Tēvs man ir, to es zinā
ju, tikai tā bija tukša skaņa, jo viņš atradās kaut kur ļoti tālu, Vor
kutā. Pat iedomāties nevarēju, cik tas tālu. Tas taču bija netais
nīgi – Jurkam ir tēvs un pat divas dvīņu māsas, Miškam ar Mikolu 
arī, Koļkam vai katru sestdienu jauns tētis, vienīgi man nebija nekā! 
Tad nu mēģināju izrādīt iniciatīvu un pats sev atrast tēti. Atradu 
arī! Telšu pilsētiņā pie zaldātiem, kur bieži viesojos, sadraudzējos ar 
fantastisku  tipu. Viņu sauca par Stepanu. Manās acīs toreiz tā bija 
ideāla kandidatūra tēva lomai. Liela auguma, blonds, muskuļains, 
jautrs, «zelta» (baltmetāla) zobiem, uz krūtīm uztetovētu ērgli, uz 
abiem pleciem skaistu sieviešu portreti, uz muguras arī kaut kas 
bija uzzīmēts, tikai neatceros, kas. Stundām varēju skatīties un ap
brīnot šos dižos gleznojumus. Vārdu sakot, Stepans bija notetovēts 
kā papuāss. Un viņš piekrita man būt par tēvu!!! Visu sarunājām, 
kur viņš gulēs, ko ēdīs, ko mēs kopā darīsim, kur iesim. Priecīgs skrē
ju uz mājām. «Mamm, mamm, es atradu tēti! Stepans būs mums 
tētis!» Mamma piespieda manu balto izbalējušo galviņu sev pie 
krūtīm... «Ak tu, manu mazo muļķīti...» Viņas maigā, raupjā roka 
glāstīja manus spurainos matus un pār kalsnajiem vaigiem ritēja 
asaras. Kāpēc, to sapratu tikai pēc daudziem gadiem, bet toreiz... 

Jutos kā saldummīlis, kuram atņemta aizsūkāta karamele. 



Manī pamodās pretnis, un nolēmu, par spīti visam, savu nodo
mu realizēt un ievest Stepanu mūsu šaurajā dzīvesvietā. Kaut kad 
vasaras beigās tas man arī izdevās. Kādas sestdienas novakarē ie
raudzīju Stepanu, kuram kājās noturēties traucēja pamatīgs «sān
vējš». Brašais kareivis bija tik pilns, ka mūsu sādžas iela viņam atgā
dināja šauru līkloču meža taciņu.  Izmantodams viņa bezpalīdzīgo 
stāvokli, virzīju savu nākamo tēti uz mūsu mājeles pusi. Stepans 
man pretī nerunāja un klausīja kā tāds dresēts sunītis. Mājā tajā 
sestdienas vakarā, pēc darbiem pārguruši, visi jau gulēja, tāpēc «lī
gavaini» mūsu dzīvojamajā kambarī ievedu bez starpgadījumiem. 
Nelaime tikai tā, ka Stepans, ienākot telpā, aizķērās aiz ķeblīša, uz
krita uz galda un momentā aizmiga. Tā viņš tur gulēja – galva uz 
galda, pārējais ķermenis uz ceļiem, kā Dievu lūdzot. Es klusiņām 
ielīdu savā guļvietā un arī aizmigu. Vēlāk, kā uzzināju, Lauras tan
te, iedama naktsvidū ārā, aizķērās aiz Stepana zābaka un nokrita.  
Konstatējusi vēlā ciemiņa fizisko kondīciju, viņa pamodinājusi  
savu māsu Rutas tanti, par abām manu potenciālo papucīti klu
siņām izstiepušas ārā un saudzīgi noguldījušas sētmalē augošajā 
vībotņu cerā. Drīz pēc tam ceplī  izmetinātā karaspēka nodaļa, 
savākusi teltis, lauku virtuvi un pārējos loriņus, devās atpakaļ uz 
pamatdislokācijas vietu... Tā es toreiz paliku bez tēva. 

Pienāca rudens. Mamma dabūja paaugstinājumu. No fiziskā 
darba frontes viņa tika pārcelta darbā uz kantori. Kaut ko rakstīja 
papīros. Es itin bieži aizstaigāju uz turieni, jaucos visiem pa kājām 
un  traucēju strādāt. Tad mani dzina laukā, sak, puika, ej ārā un 
netraucē! Tā notika arī toreiz, kaut kad novembra vidū. Sniegs 
vēl nebija uzsnidzis, vairākas dienas pieturējās viegls kailsals. Ne
tālu no kantora atradās māla karjers. Lielās bedres, katra paprāva 
peldbaseina lielumā, rudens lietavās pielijušas līdz augšai, pārvil
kās ar spožu, gludu ledus kārtu. Satikos ar otru puišeli, kādus pā
ris gadus vecāku par mani, un devāmies slidināties. Žvīks, žvāks! 
Slīdam uz vienu pusi, uz otru... Tad pašā bedres vidū ledus pēkšņi 
lūza un es ar visiem skaistajiem baltajiem filca zābaciņiem, kas 
bija atsūtīti no Latvijas un pirmo reizi man bija kājās, pazudu 



zem ūdens. Kaut kā izniru un, pieķēries pie ledus, sāku brēkt ne
labā balsī. Mans draugs brīdi pastāvēja krastā un tad laidās lapās. 
Es, kūļājot baltajos zābaciņos ieautās kājas, izmisīgi turējos pie 
ledus un turpināju bļaut. Paldies Dievam, garām gāja viens no 
ukraiņiem, kuram kaut ko vajadzēja kantorī, viņš noorientējās 
situācijā, sadabūja kādu dēļa galu un, piestumjot to man klāt, 
izvilka mani no ūdens. Arī šoreiz izspruku no Neptūna nagiem. 
Tāds slapjš tiku ienests kantorī, izģērbts un nosēdināts uz silta 
mūrīša. Mamma aizņēmās naudu, aizskrēja uz veikalu un atnesa 
lielu zaļu vīna pudeli: «Dzer!»

Pārdomu brīdī



Dzēru garšīgo, saldo vīnu tik, cik varēju.Tad ķermeni pārņēma 
tīkams siltums, vēl jutu, ka tiku satuntuļots segā un saudzīgas 
rokas mani nesa uz mājām. Tur nogulēju bez pamošanās kādas 
36 stundas. Pamodos pilnīgi vesels. Nebiju pat saaukstējies. Šī at
gadījuma rezultātā manu pārvietošanās brīvību atkal ierobežoja. 
Kamēr mamma bija darbā, uz visu dienu tiku ieslēgts istabā. Par 
to daudz nebēdāju. Izveidoju viena aktiera teātri, tas ir, runājos 
pats ar sevi dažādās balsīs, kad apnika, rotaļājos ar kaķi, pa radio 
klausījos dziesmas par padomju un ķīniešu tautu nesatricināmo 
draudzību, meklēju radioreproduktorā, kur atrodas tie mazie cil
vēciņi, kas dzied un runā. Neko vairāk kā vadiņus un vēl šādus 
tādus dzelzīšus neredzēju. Kad šausmīgi sagribējās ēst, klusiņām 
ielīdu pieliekamajā kambarī un «mazdrusciņ» pagrauzu pienu. 
Protams, jājautā, vai tad pienu var grauzt? Amūras ziemā var. 
Tā kā tās bija bargas un bez atkušņiem, pienu tirgū pārdeva sal
dētu, un tam bija bļodiņas forma. Mamma sākumā neizpratnē 
domāja, ka tie ir tauki, jo tādi brīnumi Latvijā nebija redzēti. Kā 
vēlāk viņa stāstīja, tad bieži vien konstatējusi, ka uz saldētā piena 
bija redzamas mazas «peles» zobiņu pēdas. Starp citu, vislabāk 
garšoja bļodiņas augšējā daļa – tā, kura dzeltenāka par pārējo. 
Krējums! Vispār man arī vienam nebija garlaicīgi. Pierasta lieta.

Vasarās vismaz pāris reižu sādžu pāršalca vēsts: «Lupatnieks 
brauc, lupatnieks brauc!» Tad sievieši aktīvi rosījās, vāca kopā 
vecās, nevajadzīgās lupatas, sēja tās paunās, meklēja visu gadu 
krātās avīzes, papīru driskas, no tām veidoja sainīšus. Sādžas galā 
parādījās  lupatnieks, skaļas bērnu kņadas pavadīts. Parasti izļuri
nātos ratos sēdēja, kā šķita, krievujapāņu kara veterāns, izkaltis 
kā vobla. Viņa bezzobainajā, bārdas rugājiem apaugušās mute 
kaktiņā, kā tāds aklās zarnas piedēklis, mūžīgi rēgojās slapjš, no
dzisis papiross. Ratus vilka tikpat nožēlojams ar ādu pārvilkts 
kleperis.  Tas atgādināja dona Kihota Rosinanti. Zirga galva knapi 
turējās uz kārnā kakla, vecā lopa apakšlūpa tik ļoti atkārusies, ka 
izskatījās, tā velkas pa zemi un, pildot šaufeles funkcijas, uzlasa 
lielceļa akmentiņus. Šis otrreizējo izejvielu savācējs par lupatām, 


