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Visas �esības aizsargātas

Visas �esības aizsargātas. Nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst
reproducēt, uzglabāt vai pārraidīt jebkādā formā vai ar jebkādiem
līdzekļiem - elektroniski, mehāniski, fotokopējot, ierakstot, skenējot vai kā
citādi - bez raks�skas izdevēja atļaujas. Šīs grāmatas kopēšana, ievietošana
�mekļa vietnē vai izpla�šana jebkādā citā veidā bez atļaujas ir nelikumīga.

Daiļliteratūra

Šis romāns ir pilnībā daiļliteratūras darbs. Tajā a�ēlo�e vārdi, personāži un
no�kumi ir autora iztēles darbs. Jebkāda līdzība ar reālām dzīvām vai
mirušām personām, no�kumiem vai vietām ir pilnīgi nejauša.

Morālās �esības

Rodger Maxson aizstāv morālās �esības �kt iden�ficētam kā šī darba
autoram.

Ārējais saturs

Roger Maxson nav atbildīgs par šajā publikācijā minēto ārējo vai trešo
personu interneta vietņu URL pastāvību vai precizitā�, un negarantē, ka
saturs šajās vietnēs ir vai būs precīzs vai atbilstošs.

Apzīmējumi

Apzīmējumi, ko uzņēmumi izmanto, lai atšķirtu savus produktus, bieži �ek
uzska�� par preču zīmēm. Visi šajā grāmatā un uz tās vāka izmanto�e
zīmolu nosaukumi un produktu nosaukumi ir a�ecīgo īpašnieku
�rdzniecības nosaukumi, pakalpojumu zīmes, preču zīmes un reģistrētas
preču zīmes. Grāmatas izdevēji un grāmata nav sais�� ne ar vienu šajā
grāmatā minēto produktu vai pārdevēju. Neviens no grāmatā minētajiem
uzņēmumiem nav atbals�jis šo grāmatu.

Papildu klauzulas

Saskaņā ar godīgas izmantošanas noteikumiem ir izvilk� šādi fragmen�: B.
B. Kinga "Nobody Loves Me but My Mother"; Pita Sīgera "If I had a
Hammer"; Milta Gablera "Danke Schoen" angļu valodā; P. P. Vestona "I'm
Henry the VIII, I Am". Evaņģēlija dziesmas, kas ir publiskajā īpašumā vai uz



kurām nea�ecas autor�esības: "I've Got That Joy, Joy, Joy Down in my
Heart", "I'll Fly Away" un "Bringing in the Sheaves". Visbeidzot, Džona
Lenona "Imagine".
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Kas ir slikts ar spēcīgas nepa�kas izraisīšanu pret
kādu reliģiju, ja šīs reliģijas darbība vai mācība ir �k
apkaunojoša, neracionāla vai pārkāpj cilvēk�esības,
ka tā ir pelnījusi spēcīgu nepa�ku?

Rovans Atkinsons 



Priekšvārds
Pēc deviņiem gadiem, kas pavadī�, rakstot "Cūkas paradīzē", pēc četru
gadu ilgas izpētes, satraukuma un bailēm no neveiksmes es nolēmu
grāmatu izdot pats, jo vairs negribēju kavē�es ar tūlītēju gandarījumu un
vienas nakts panākumiem. Vēl viens iemesls pašizdošanai bija tas, ka es
vēlējos izdot savu grāmatu, to, ko es pa� uzraks�ju.

Cūkas paradīzē, visabsurdākā pasaka, ir poli�ska sa�ra, literāra un arī
smieklīga, saku es. Ja romāns šķiet nedaudz garš, tam ir iemesls. Tas ir
izpausmes brīvības un reliģijas brīvības vingrinājums, reliģijas poli�kā,
pro�, amerikāņu evaņģēlisma, kri�ka. Romāna ideja sāka veido�es 2007.
gadā. Džordža Orvela "Dzīvnieku fermas" iespaidā es atradu savu misiju, jeb
tā atrada mani.

Būt reliģiozam ir indivīda izvēlēts stāvoklis, ko tas piedzimst, pirms bērnam
ir izvēle vai iespēja. Es neizsmēju reliģiozus cilvēkus kā tādus. Taču es daru
reliģiskajiem līderiem to pašu, ko viņi dara ci�em, un labi pavadīju laiku, to
darot.

Reliģiskā e�ķete �ek izvēlēta konkrētajam cilvēkam. Bieži vien reliģiskā
e�ķete ir atkarīga no tā, kur cilvēks ir dzimis. Ja kāds ir dzimis Indijā, ir
pamato� pieņemt, ka tas būs hinduists. Tāpat, ja kāds ir dzimis Pakistānā,
tas ir kaut kas cits.

Ne�cīgajos rietumos ir plašs reliģisko izvēļu klāsts. Amerikas Savienotajās
Vals�s ir protestantu konfesijas, bap�stu draudzes no ziemeļiem un
dienvidiem, prezbiteriāņi, luterāņi, metodis� un episkopāļi. Ir arī tuvākā
radiniece - katoļu baznīca, un neaizmirsīsim arī mormoņus no Pēdējo dienu
svēto Jēzus baznīcas. Konkurence ir laba, un katra baznīca ienīst citu. Katoļu
garīdznieku vidū Amerikā ir aktuāla problēma. Bīskapi ir sašķel�, apsverot,
vai Amerikas katoļu prezidentam vajadzētu dot komūniju viņa nostājas par
abor�em dēļ. Kam tas ir svarīgi? Man ne. Šie vīri no apģērba noveco,
noveco, kļūst novecojuši, novecojuši, nenozīmīgi, tā, kā šodien ir visās
reliģijās. Paldies Dievam.

Mūsdienās dzimst vairāk "ne" nekā mūķeņu vai jaunpiedzimušo. Vairāk
"nē" vairāk nereliģiozās mājsaimniecībās nozīmē cerību, labu lietu



apsolījumu nākotnē. Tā kā vairāk šo jauno "ne-es" virzīsies augšup un
ieņems poli�skās varas pozīcijas, viņi izglābs pasauli no pašiznīcināšanās
kursa, ko izraisa ieroči, alka�ba, klimata pārmaiņas vai solījums un lūgšana
par labāku dzīvi tur augšā. Taču līdz tam laikam mums ir tas, kas mums ir,
un mums jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai atvairītu ļaunumu, ko nodara
reliģiozie vai, pareizāk sakot, smieklīgie. Es ceru, ka esmu uzsācis nelielu
sniega bumbu, un no šejienes viss ritēs lejup. Kas ir pasaku stāsts? Runājoši
dzīvnieki. Kas ir absurds? Runājoši dzīvnieki noveda pie reliģijas.

Rodžers Maksons
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1. Uz šosejas 61

Kādā Izraēlas saimniecībā pie Ēģiptes robežas Džersija šķirnes govs
dzemdēja, šķiet, sarkanu teļu. Musulmaņi no ciemata, kas atradās uz
Izraēlas fermu, kliedza un ar lielu izbrīnu rādīja uz to. Vairāki vīrieši turējās
par galvām, bet ci� vicināja rokas, stenēja un skraidīja turp un atpakaļ.
Izskanēja aicinājums uz pēcpusdienas lūgšanām.

Tikmēr Izraēlas pusē virs zemes valdīja klusums, un iestājās kopīgs elpas
vilnis, kam sekoja cilvēku steiga uz fermu uz dienvidiem no Kerem Shalom,
lai kļūtu par lieciniekiem tam, kas, iespējams, varētu būt brīnums, kas
noteik� ieteiks Mesiju un līdz ar viņu arī pasaules galu. Gan jūdi, gan
kris�eši pulcējās ap īpašuma žogu savās vietās atkarībā no tā, kas viņi bija.
Un neatkarīgi no tā, kas viņi bija - kris�eši vai jūdi, visi bija pārņem� no
emocijām.

Viens ortodoksāls ebrejs lēkāja no prieka un mazliet nesimpā�ski dziedāja:
"Mēs esam glāb�! Pasaule tuvojas galam." Viņš pārbaudīja sevi un savu
cepuri.

Stenlijs, melnais beļģu ērzelis, izskrēja no kūts. Viņš brīnījās, kāpēc tas viss
uztraukums. Viņš ieraudzīja cilvēkus, kas pulcējās pie īpašuma žoga,
vīriešus un sievietes, šoreiz pat bērnus. "Kas tas viss?" viņš teica. "Ja viņi
domā, ka es gatavojos sarīkot kārtējo šovu, viņi maldās."

"Tevis šeit nav, Stenlijs," sacīja Praline, lūsēnu šķirnes vadītāja. Viņa un
Mollija centās paspēt ganī�es, kamēr no viņām zīdīja jēriņus, abas jaunās
mātes ar Molliju, robežlesteri, lepnu dvīņu mā�.

"Ko nu ko, ko nu ko," viņš sacīja un klusībā devās ganī�es zem olīvkokiem.

Pašā ganību vidū, zem saules, Dieva un debess, Džersija zīdīja savu
jaundzimušo teliņu. Tas nebija parasts teliņš, bet pa�ešām sarkans teliņš,
kas �ka zīdīts no vienkāršas džersietes pupiem.

"Tas ir brīnums," kāds kliedza. "Kāds, izsauciet rabīnu."  

"Lūdzu, kāds, jebkurš, izsauciet rabīnu Ratzingeru, lai pārliecinātos par šo
dzimšanas brīnumu."



Kad visa uzmanība �ka pievērsta Bleisa jaundzimušajam, viņa pagriezās
pret Melu. "Mela, par ko tas viss? Kāpēc visi šie cilvēki ir šeit un �k daudz
uzmanības �ek vel�ts Līzai? Man tas nav ēr�, Mel. Mel, ko tas viss
nozīmē?"

Mels, mūļu priesteris, apliecināja Blēzai, ka nav par ko uztrauk�es. Viņas
jaundzimušais teliņš pa�ešām bija ļo� īpašs. Dieva dāvana, pret viņu
vienmēr izturēsies kā pret karalisku personu. "Kamēr vien dzīvos tava mazā
teliņa, viņa būs īpaša un pret viņu kā pret tādu izturēsies jūdu un kris�ešu
tautas visā pasaulē, un visi cilvēki visā pasaulē kādu dienu uzzinās un
piedzīvos viņas klātbūtni."

No visas pasaules mediji kuplā skaitā ieradās, lai dokumentētu šo
no�kumu, uzstādot kameras, kas pēc tam, kad to būs aps�prinājis rabīns
vai tā komiteja, būs oficiāls paziņojums un teļa auten�skuma
pasludināšana. Fox News no Amerikas bija ieradušies no�kuma vietā un
gatavi ziņot �ešraidē.

Jūlijs, vietējais papagailis, kopā ar diviem kraukļiem, Ezekiel un Dave, vēroja
no�kumu a�s�bu no lielā olīvkoka ēnas ganību vidū. Molija un Praline
ganījās netālu no terasveida nogāzēm, bet jaundzimušie jēriņi turējās cieši
pie viņiem.

"Es iedomājos, ka Mollija ir īpaši izsalkusi tagad, kad viņa nodrošina trīs,"
Billijs Sent Sirs, Angoras kaza, sacīja Billijam Kidam, liesajam
brūnbrūnbrūnbrūnās un iedegušās Bēru šķirnes kazlēnam.

"Jā, es domāju, ka ir," Billijs Kids atbildēja, it kā viņam tas būtu svarīgi,
graužot dzelteno krūmu zāli.

"Džūliuss," Dīvs teica, "kas te no�ek? Kas tas viss ir?"

"Ļaujiet man paskaidrot, kā no�kumi risinās mūsu acu priekšā. Baidos, ka
jūs tam ne�cēsiet, bet ir tā. Tā ir visabsurdākā pasaka. Labā ziņa ir tā, ka
mums ir trīs gadi, līdz mums būs jāsakravājas uz Armagedonu. Sliktā ziņa ir
tāda, ka mums nebūs, kur iet, jo Armagedons nes līdzi pasaules galu, kādu
mēs to pazīstam. Tāds ir plāns."

"Man ir žēl," sacīja Ezeķīls. "Ko viņš teica?"

"Kaut ko par pasaku," Deivs viņam atbildēja.



"Man pa�k pasakas."

"Ļo� šaubos, vai šī tev pa�ks," teica Deivs.

"Pirms mēs nonākam līdz laimīgajam dzīves-kā-vis-zinām-līdz-visam-zinām-
līdz-dzīvei," turpināja Jūlijs, "mums vispirms būs jānogaida, lai redzētu, vai
viņa ir cienīga upurēt asinsizliešanas rituālo sportu. Taču pagaidām neviens
nedrīkst padarīt šo zvēru par apgrū�nājumu. Tomēr es tavā vietā Blēzam
neteiktu to daļu par nabaga mīlas rīkles pārgriešanu."

Bleizs aizveda teliņu uz klēts patvērumu, tālu no trako ska�tāju pūļa.

Kad ieradās rabīns Ratcingers un viņa draudzes locekļi, šoreiz viņi bija
sagatavojušies, bruņojušies ar lietussargiem. Daudzi domāja, ka tas ir
piesardzības pasākums kā aizsardzība pret sauli. Tomēr Jūlijs un kraukļi
zināja labāk. Kāds draudzes loceklis turēja lietussargu virs rabīna, kad viņi
iebrauca klēts laukumā. Rabīns Ratzingeris paklanījās, apliecinot Brūsam,
un apstājās. Viņš sacīja: "Tu esi nesis lielu upuri cilvēces labā, un tev �ka
dota viena iespēja to izdarīt pareizi. Paldies, Bull kungs." Kāds no viņa
par�jas locekļiem čukstēja rabīnam uz auss. "Ak, jā, protams. Paldies, S�la
kungs. Jūs izdarījāt ļo� labu lietu, pirms izdarījāt ļo� sliktu lietu. Tas Kungs
darbojas noslēpumainos veidos."

Kraukļiem bija Jūlijs. Visiem pārējiem bija rabīns Ratcingers.

Pēc rabīna teiktā: "Noteik� dodiet šim teļam Rileja dzīvi. Nenovietojiet viņu
zem jūga, citādi viņa vairs nebūs cienīga. Pulējiet viņai nagus. Dodiet viņai
pūra gultasvietu, kur atpūs�es viņas skaistajai nevainojamajai galvai, un
āboliņa lauku. Viņa ir jāaizsargā un jāaprūpē. Tagad es apska�šu jauno
teliņu, un pēc trim gadiem es atgriezīšos, lai viņu apska�tu vēlreiz. Ja tajā
laikā viņa būs palikusi neskarta un nevainojama, viņa pa�ešām būs cienīga
a�rīšanas rituālu, kas nepieciešami, lai bruģētu ceļu Mesijam. Uz šīs telītes
ķermeņa vai astes nedrīkst būt trīs bal�, melni vai brūni ma�. Atcerie�es,
ka viņai ir jāpaliek �ram sarkanam teļam, lai a�rīšanas rituāli darbotos un
mēs �ktu atzī� par cienīgiem vēlreiz kāpt pa kāpnēm uz Svēto kalnu un
ieiet Svēto Svēto Svēto svētnīcā. Tas, protams, no�ks tad, kad mēs
sagrausim mošeju un atjaunosim Svēto svētnīcu.



"Tādējādi pēc trim gadiem mēs atradīsim zēnu ar �ru sirdi. Viņš jau ir mūsu
rīcībā, dzīvo burbulī zem s�kla. Zēns ar �ru sirdi, nesabojāts. Tur viņš paliks
jaunavīgs. Un ne �kai tas - zēns neizniekos savu sēklu zemē. Jo, kad zēns
būs sasniedzis vecumu, kad viņš varēs sevi aptraipīt, viņam �ks uzvilk�
cimdi, kas paredzē�, lai viņš paliktu sirds �rs. Jebkurā brīdī, kad zēns
mēģinās sevi aptraipīt, viņš saņems elektrības strāvu kā zīmi no Dieva, it kā
tas būtu zibens spēriens. Tomēr nebaidies, jo mūsu elektriskais trieciens ir
daudz mazāks nekā B-ga zibens. Tiklīdz zēns būs izpildījis savu Dieva doto
uzdevumu - pārgriezt sarkanā teļa rīkli, mēs viņam sarīkosim lielisku Bar
Micvu."

No olīvkoka zariem Jūlijs un kraukļi vēlējās, lai rabīns un kompānija būtu
bez �em lietussargiem.

Rabīns ienāca kū�, un pūlis aizturēja kopīgu elpu. Kad viņš atkal parādījās,
rabīns sacīja, ka viņa ir cienīga trīs gadu vigilijai, un pūlis nopūtās, tad
uzmundrināja un aplaudēja. Daži krita ģīboņi, bet ci� raudāja no prieka.

Kad viņš gatavojās atstāt lopbarību un līdz ar to pamest saimniecību, rabīns
Ratcingers pietuvojās bijušajam Simbrah buļlim. Rabīns vēlreiz visiem
dzirdot sacīja: "Viņš ir nesis lielu upuri un ļo� daudz cie�s par Izraēlas tautu
un visiem cilvēces cilvēkiem. Tagad, pēc trim gadiem un bez vainas, šis
sarkanais teļš �ks upurēts ar �rās sirds zēna roku, kad viņš pārgriezīs viņai
rīkli un padarīs mūs cienīgus atjaunot trešo templi, kas ievedīs Mesiju un
iznīcinās visu zemi, lai mēs atkal dzīvotu kā agrāk, kā pasakā par laimīgi
nodzīvo�em laikiem." Kad pūlis rēca, daži no visa uztraukuma un karstuma
zaudēja samaņu.

"Tagad man tas liekas pilnīgi loģiski," sacīja Jūlijs. "Es pats to nevarētu labāk
atkārtot."

Mela iegāja kū� un atrada Blaizu ar jaundzimušo kū�. "Tev noteik�
jāsaprot, ka, kamēr tava telīte dzīvos, nekas ļauns tai neno�ks."

"Viņai," teica Bleisa. "Viņa nav "tā"."

"Protams, es negribēju tevi aizvainot, mana mīļā," sacīja Mels. "Viņa nav
'tas', kā tu saki. Tomēr viņa ir sarkanais teļš, tātad civilizētās pasaules jaunā
"tā" meitene."



***

Tikmēr atgriežamies sākumā vai vismaz laikā pirms iepriekš apraks�to
no�kumu risināšanās.

 



2. Caur to ved ceļš

Divi kraukļi izlidoja no divstāvu šķūņa bēniņiem un piezemējās lielā olīvkoka
zaros ganību vidū. Šī ganība bija daļa no 48 hektāru liela mošava Izraēlā,
kas robežojās ar Ēģip� un Sīnāja tuksnesi. Tā atradās �kai dažus kilometrus
uz dienvidiem no Kerem Šalomas, netālu no Rafala robežšķērsošanas
punkta starp Gazas joslu un Ēģip�. Moshav jeb 118 hektāru lielā
saimniecība bija kā oāze tuksnešainā tuksnesī ar olīvkokiem un karobu
kokiem, citronu audzēm, brūni zaļām ganībām un lopbarībai izmanto�em
kultūraugiem. 48 hektāru lielā mošava jeb 118 hektāru lielā saimniecība
bija kā oāze sausajā tuksnesī. Pļavās cūkas ganījās brūni zaļā zālienā un
gulēja uz mitrā māla dīķa kras�em, ko baroja pazemes ūdens filtru sistēma,
kas apgādāja ar ūdeni šo un citus apkārtējos mošavus.

Ezekiels un Deivs bija iekārtojušies, paslēpušies starp lielā olīvkoka zariem.
Ezekiels teica: "Šādā dienā kā šodien var redzēt mūžīgi."

"Smilšakmens, cik tālu vien acs redz," sacīja Deivs un sakra�ja savas
spīdīgās melnās spalvas.

"Ak, ska�es, skorpions. Vēlies vienu?" Ezekiels teica.

"Nē, paldies, es esmu paēdis. Turklāt šaubos, vai skorpionam ļo� interesētu
būt par manu pēcpusdienas mal��."

"Tev ir tāda empā�ja pret mūsu vidū dzīvojošām mazākām radībām."

"Es varu atļau�es empā�ju, kad esmu paēdis," sacīja Deivs. "Kad ir tukšs,
ne �k daudz."

"Tu vienmēr esi dāsns pret lauksaimniecības dzīvniekiem."

"Jā, labi, empā�ja pret mazākām būtnēm mūsu vidū."

Kamēr mājlopi - divu šķirņu aitas, kazas, Džersija šķirnes govs un līksnā ķēve
- ganījās ganībās, ci�, galvenokārt cūkas, patvērās no pusdienlaika saules,
tālu no trakojošajiem ganāmpulkiem, ganāmpulkiem un ganāmpulkiem,
rela�vā mierā gulšņādami dīķa krastā. Ceļš veda uz ziemeļiem un
dienvidiem, dalot mošavu uz pusēm, un šajā ceļa pusē musulmaņiem no
tuvējā Ēģiptes ciemata nepa�ka ne�ro cūku sauļošanās.



Mels, priestera mūlis, lēkāja gar žoga līniju, uzmano�es, lai neiekļautos divu
ortodoksālo ebreju ausīs, kad viņi, kā bieži vien darīja ikdienas pastaigās,
mēroja ceļu cauri mošavam pa smilšaino ceļu. Ceļš veda paralēli starp
galveno ganību vienā pusē un pienotavu otrā pusē.

"Ebrejs, cūka, kāda atšķirība?"

"Nu, kamēr vien viņi ievēro košer."

"Ņemiet man vārdu, kādu dienu šīs cūkas būs mūsu pazudināšana."

"Muļķības," atbildēja tas, kura vārds bija Levi.

"No visām vietām uz zemes, kur audzēt cūkas, Perelmans izvēlējās šo vietu
ar Ēģip� rietumos un Gazas joslu ziemeļos. Šī vieta ir dzelžu kaste," sacīja
Levija draugs Eds.

"Nauda, ko Perelmans nopelna no eksporta uz Kipru un Grieķiju, nemaz
nerunājot par Harvja cūkgaļas pili Telavivā, padara mošavu rentablu."

"Musulmaņi nav apmierinā� ar cūkām, kas mētājas dubļos," sacīja Eds.
"Viņi saka, ka cūkas aizskar Allāhu."

"Es domāju, ka mēs esam Allaham aizvainojums."

"Mēs esam riebums."

"Šalom, cūku ganītāji," kāds iesaucās. Abi ebreji apstājās uz ceļa, tāpat kā
mūlis, kas ganījās �eši pie žoga. Ēģip�e�s tuvojās. Viņš bija tērpies
vienkāršā galvassegā un baltās kokvilnas drēbēs. "Šīs cūkas," viņš norādīja,
"šīs ne�rās cūkas būs jūsu pazudināšana. Tās ir apvainojums Dievam,
apvainojums Muhamedam, īsi sakot, tās aizskar mūsu jūtas."

"Jā, mēs piekrītam. Tās ir nepa�kšanas."

"Nepa�kšanas?" sacīja ēģip�e�s. "Paska�e�es, kas ir nepa�kšanas." Gar
dīķa dubļu mālainajiem kras�em Lielā baltā jeb Jorkšīras cūka pār citu cūku
galvām, kas gremdējās dubļos, lēja dubļainu ūdeni. "Kas tas ir?"

"Tas ir kaut kas tāds, ko mēs paši neesam redzējuši."

"Tie nav cūkas vai lauksaimniecības dzīvnieki, �e ir dzīvnieki. Tie ir ļaunie
gari, džinni no tuksneša. Tie izraisīs šīs vietas iznīcību jūsu apkārtnē. Tie ir



riebeklība. Nokaujiet šos zvērus. Sadedziniet to smaku no zemes, vai arī
Dievs to darīs. Jo tā ir Dieva griba, kas uzvarēs."

"Jā, nu, es baidos, ka mēs nevaram jums palīdzēt," sacīja Leivijs. "Redziet,
šis nav mūsu mošavs."

"Mēs esam �kai garāmgājēji," teica Eds.

"Allahu Akhbar!" Ēģip�e�s pagriezās un devās augšup pa saules apdegušo
nogāzi, kas atdalīja abas vals�s. Tikai žogs atdalīja pastkastes izmēra 48
hektāru lielo Izraēlas saimniecību no skarbā, vēja plosītā Sinaja tuksneša.
Kad ēģip�e�s sasniedza kalna virsotni, viņš pazuda savā ciematā.

"Nolādēts," teica Eds. "Viņam ir taisnība. Mēs visi esam pazuduši. No visām
vietām uz zemes, kur audzēt cūkas, šis cūku audzētājs, šis mošavnieks
Perelmans, izvēlējās šo vietu."

"Paska�es," teica Levijs. "Kas viņš domā, ka viņš ir Jānis Kris�tājs?"

"Baidos, ka tās ir nepa�kšanas," teica Eds. "Tā ir riebeklība."

Iznācis pēcpusdienas saulē Dieva un visu acu priekšā, Lielais Baltais piecēlās
stāvus un no dīķa uzgāza mitru dubļu lelli virs dzeltenās spalvās vistas
galvas - "Purvs! Purvs!" vis�ņa kliedza, aprakta ar dubļiem līdz pat knābim.
Saimniecības dzīvniekiem Lielais Baltais bija pazīstams kā Hovards Bap�sts,
Perfekts, un gandrīz visos veidos. Kad abi vīri turpināja ceļu aiz
saimniecības robežas, mūlis pagriezās pret olīvkoku, kas slējās galvenās
ganības vidū. Starp mazākiem rožkokiem un olīvkokiem ganījās
robežlesteru un Luzeina aitas, bet kazas grauda krūmāju zāli, kas auga gar
augšējām terasveida nogāzēm, kas palīdzēja saglabāt ūdeni.

Pa vidu ganībās ganījās džersija šķirnes aita Blaise un gaišreja Beatrice.
"Mans dievs, Beatrise," teica Bleizs. "Stenlijs par tevi noteik� ir uzzinājis."

"Viņš ir tāds izlik�es," teica Beatrise. "Tikai paska�es uz viņu."

Iežogotajā šķūņa laukumā aiz baltā šķembu šķūņa melnais beļģu ērzelis
ņaudēja, ņaudēja un lēkāja visā savā krāšņumā un izveicībā. Viņš bija liels
zirgs ar pla�em pleciem, kas stāvēja 17 roku jeb, kā vietējie baznīcu
priesteri deva priekšroku, 17 collu garumā.

"Kā jūs domājat, vai viņš zina, ka vār� ir atvēr�?" Blēzs teica.



"Tam nav nozīmes. Tikai paska�es uz visiem �em cilvēkiem. Kas teica, ka
cilvēki ir dievbijīgi?"

No brūnā smilšakmens kalna kores musulmaņu vīrieši un zēni ar
nepacie�bu vēroja, kā ciema sievietes aizdzen jaunas meitenes. Savukārt
Izraēlas pusē ebreji un kris�eši, starp �em arī mūki no tuvējiem klosteriem,
visi mīlēja parādi. Stenlijs nelika vil�es. Viņš atliecās uz muskuļotajām
pakaļkājām un raus�ja gaisu, demonstrējot savu varenību un masīvo
locekli, kas, slapjš kā slapjš, sēja sēklu zemē zem sevis visiem, kas to
redzēja, un tādu bija daudz. Ska�tāji uzmundrināja pūli, kad Stenlijs
nopūtās un izšūpojās pa kūts laukumu. "Ja vīrišķīgais Stenlijs grib parādī�es
un izlik�es par muļķi, viņš to darīs bez manis."

"Vīrišķīgais Stenlijs," Bleizs pasmējās. "Tiešām, no visām lietām?"

"Jā, dārgais, redzi," Beatrise pasmaidīja, "kad Stenlijs ir kopā ar mani, viņš
paras� stāv uz divām kājām."

Bleizs un Beatrise turpināja ganī�es, un, to darot, viņi a�ālinājās viens no
otra. Stenlijs, iznācis no vār�em, atrada ceļu pie Beatrises auss. Viņš
ņaudēja un ņaudēja; ņirgāja un ņurdēja, bet, lai ko viņš darītu vai cik laipni
lūgtu, nekas, šķiet, nepalīdzēja. Par izbrīnu ska�tājiem, melnā Beļģijas
ērzeļa uzmākšanos gaišmatainā ķēve noraidīja. Viņiem nezinot, �eši viņu
klātbūtnes dēļ viņa neļāva beļģim segt viņu un tādējādi izklaidēt viņus. Lai
arī cik Stenlijs šūpojās, soļoja, šūpojās vai šūpoja savu locekli, Beatrise
nepakļāvās viņa vēlmēm vai bļaus�šanās. Vairāki vīrieši turpināja kavē�es
pie žoga, vērojot un cerot.

"Man sāk šķist, ka tev tas pa�k, šīs mokas," Beatrise sacīja.

"Ja man būtu rokas, tu man nebūtu vajadzīga," viņš nopriecājās.

"Vēlētos, lai tev būtu, varbūt tad tu mani atstātu mierā. Paska�es uz tām,
gluži apmierinātas, ka ir atstātas pašas sev. Varbūt, ja tu laipni palūdzīsi,
kāds no viņiem aizdos tev divas savas vai divas savas un sarīkos ballī�."
Beatrise turpināja ganī�es ganībās līdzās Blēzam.

Balts divstāvu galvenais šķeldas bloka šķūnis ar lopbarības novietni un
nojumi, kas s�epās šķūņa aizmugurē, un divas ganības veidoja lielāko daļu
no saimniecības puses, kas robežojās ar Ēģip� un Sinaja tuksnesi. Otrā ceļa



pusē atradās galvenā māja un viesu mājiņa, abas pārklātas ar apmetumu,
strādnieku mājiņas, pienotava un mazāka pienotavas klēts. Smilšains
traktoru ceļš novirzījās no ceļa un veda aiz pienotavas lejup starp citronu
birzi un nelielu pļavu, kur ganījās 12 Izraēlas holšteinieši.

Kamēr Blaise un Beatrise turpināja ganī�es galvenajā ganībā līdzās divu
šķirņu aitām - Border Leicester un Luzein -, gar terasveida nogāzēm ganījās
neliels skaits Angoras un Boer kazu. Citā ganībās, kas bija atdalītas ar žogu
un koka vār�em, ganījās viens savdabīgs, muskuļots, sarkanīgi apmatots
Simbrah bullis, kas bija Zebu jeb Brahman šķirnes buļļu un paklausīgo
Simmental šķirnes govju kombinācija, jo bija izturīgi pret karstumu un
kukaiņiem. Stenlijs, viss melns, izņemot slaidu baltu rombveida plāksteri,
kas s�epās gar degunu, bija atgriezies kū� un turpināja rosī�es,
izrādīdamies.

Cūku populācija bija ne �kai ģeopoli�ska, bet arī skaitliska problēma. Jo tās
vairojās un radīja lielu skaitu pēcnācēju, bieži vien izs�epjot mošavas
robežas un dabas resursus, kur lopkopība bija prak�zēta mākslas forma.
Starp kopējiem iedzīvotājiem dzīvoja arī diezgan liela un vareni trokšņaina
zilizeltena papagailis makaka, kas bija nošķirts un dzīvoja augšā spārnos
kopā ar Ezekieliem un Deivu, diviem kraukļiem ar spīdīgām, mirdzošām
melnām spalvām. Papildus vecajam melnpelēkajam mūlim fermas
iemītniekus papildināja divi rotveileri no lauku mājas, kuri lielāko daļu laika
pavadīja, pieskatot mūli, kā arī vistu, pīļu un zosu ganāmpulkus un
klabekļus.

Bleizs devās ārā pie dīķa. Hovards Bap�sts tagad atpūtās starp citām
cūkām, kad bija karstākais dienas laiks. Viņš piecēlās, kad ieraudzīja
tuvojamies Bleizu. "Blaize, tu, kas esi bez grēka, vai esi nācis kris��es?" viņš
sacīja: "Tu, kas esi bez grēka, esi atnācis kris��es?"

"Nē, muļķīt! Ir šausmīgi karsts, vai ne?"

"Es piekrītu, ka tev jāpievienojas man un jākļūst par priesteri pa�esajiem
Dieva �cīgajiem, �em, kuri zina pa�esību, ka ikviens no mums ir apvel�ts ar
atziņu, ka Dievs dzīvo mūsos visos, tādēļ visi ir labi un �ras sirds. Mūsu ir
cīņa starp labo un ļauno, gaismu un tumsu. Kopā ar mani tu esi priesteris,



perfekts, līdzvēr�gs. Blaise, ci� tevi jau mīl, klausās un seko tev. Šī ir tava
vieta saulē."

"Ak, Hovard, tu esi pārāk laipns, bet man nav sekotāju."

"Tev būs. Nāc, šis ir tavs laiks atspīdēt. Šeit mā�te �ek pieņemta kā
līdzvēr�ga un piedalās mūsu līdzcilvēku, lielu un mazu, sieviešu un vīriešu,
kalpošanā. Pa�esajā �cībā visi ir labi un vienlīdzīgi." Hovards aplēja Blaīzi ar
dubļainu ūdeni, un tas notecēja viņai gar kaklu. "Mēs nediskriminējam un
mums nav vajadzīgas no ķieģeļiem un javas būvētas ēkas, kurās pielūgt
Dievu, un mums nav vajadzīgs starpnieks, lai runātu ar Dievu."

"Hovard, es izgāju ārā, lai iedzertu ūdeni." Blaise nolaida galvu, un dzidrajā
dīķa daļā viņa dzēra, kad dubļi gar viņas kaklu sūcās lejup un dubļāja �ro
ūdeni.

"Atzīmē manu vārdu, Blaise, viņa svētnīca ap tevi un visiem dzīvniekiem,
kas sekos viņam līdzi, sabruks uz tumšu bezdibeni."

"Tas ir šķūnis, Hovard. Man tajā ir kū�, tāpat kā Beatrisei.

"Blaise," Hovards sauca viņai pakaļ. "Kāds nāk, Blaise. Cūka, pakalpiņš, lai
veiktu mūļa iznīcināšanu."

"Viņš tevi kris�ja," Beatrise teica, kad Blaise atgriezās ganībās. "Es redzēju, 
kā viņš tevi aplej ar ūdeni."  

"Lielāko�es ar dubļiem, ja tev jāzina. Cūkām tas pa�k. Jāsaka, ka tas ir
diezgan nomierinoši �k karstā dienā, kad ēna labākajā gadījumā ir īslaicīga."
Viņi devās uz olīvkoku, kur tā ēnā stāvēja pārējie, galvenokārt lielākie
dzīvnieki. Viņi apstājās, ieraugot tuvojamies mūli, negribēdami, lai viņš
viņus sadzirdētu.

"Man jāsaka, ka tas, ko Hovards saka par pa�esību un gaismu un Dieva
atziņu mūsu sirdīs, izklausās daudz pievilcīgāk nekā baiļu uzmākšanās no
viņa," teica Bleizs.

"Nezinu, ko tas vecais mūlis pusi laika runā. Tas viss ir garlaicīgs."

Garām skrēja dzeltena vista, no dubļiem un ūdens pilināma. "Mūs vajā!
Labāk sakārtojiet savas mājas. Mums tuvojas gals!"



"Viņš ir �k pilns draudu un priekšnojautas, likteņa un izmisuma."

"Beatrise, vai tava māja ir kār�bā?"

"Man tāda nav," viņa pasmējās.

"Tā ir Mela auditorija, viegls laupījums," teica Bleizs, mājdams uz atkāpjošo
vistu.

"Ak, ko viņš zina? Viņš ir nolietots vecs mūlis. Es neko no tā nesaprotu."

"No otras puses, Jūlijs ir labs putns un dārgs draugs. Viņš ir nekai�gs."

"Bezrūpīgs ir drīzāk, ja tu man jautā." Bleizs ar degunu pabaks�ja Beatrisei
pa degunu, kad mūlis tuvojās, lai pievienotos pārējiem lielā olīvkoka ēnā.
Aiz dzīvniekiem, Ēģiptes robežas pusē, musulmani, kurš bija brīdinājis abus
ebrejus par cūku populācijas problēmu, tagad cauri ciematam vajāja viņa
kaimiņi. Vīrieši mētājās ar akmeņiem, un zēni šaudīja akmeņus no slinga,
līdz viņš nokrita un pazuda, un vairs nekad vairs ne�ka ne redzēts, ne
dzirdēts.

"Vai jūs to redzējāt?" Deivs teica.

"Ko redzēja?" Ezekiels atbildēja. "Es neko neredzu, �kai koka lapas."

Jūlijs izlidoja un piezemējās koka zaros virs pārējiem ēnā stāvošajiem
dzīvniekiem. Liels trīsdesmit četrus cen�metrus un ar garu as�, viņa koši
zilās spalvas labi saplūda ar olīvkoka lapām. Viņam bija melns knābis, tumši
zils zods un zaļa piere. Zeltainās spalvas spārnu apakšpusē viņš bija iebāzis
savās ārējās zilajās spalvās, un viņš ne mirkli nenoturējās. Tā vietā viņš
nepārtrauk� kustējās uz priekšu un atpakaļ pa zariem. "Kāda raiba ir šī
komanda."

"Svētais makaks! Tas ir Jūlijs."

"Sveiks, Blaise, kā tu klājas?"

"Man labi, paldies. Kur tu esi bijis, muļķīgais putniņš?"

"Es visu laiku biju šeit, muļķīga govs."

"Nē, neesi."



"Ja tev ir jāzina, es aizstāvēju tavu godu, un tas nebija viegli. Man nācās
izcīnīt ceļu no Kerem Šalomas, tad aizlidot līdz pat šejienei. Kungs, mani
spārni ir noguruši."

"Es ne�cu ne vārdam," viņa smējās.

"Blaise, tu mani ievainoji. Kam tu ne�cēsi - cīņai vai lidojumam?"

"Nu, acīmredzot tu lidoji."

"Vai tu mani palaida garām?"

"Kādu nelaimi esi darījis tagad?"

"Es domāju, ka iznākšu un pievienošos augstāko dzīvnieku inteliģencei - ak,
Melo, tu, vecais muļķī�s! Es tevi neredzēju."

Bleizs un Beatrise paska�jās viens uz otru un noķēra sevi no vēlmes
smie�es.

"Blaise," sacīja Jūlijs, "brīnišķīga diena ganāmpulkam, vai ne?" Jūliuss mīlēja
auditoriju.

Cāle, kas bija dubļu kārpiņās līdz pat knābim un spalvām, skrēja viņiem
pre�. "Mūs vajā," viņa kliedza, skrienot �em cauri zem olīvkoka. "Beigas ir
tuvu! Gals ir tuvu! Sakārtojiet savas mājas!"

"Kur es to esmu dzirdējis?" Jūlijs sacīja.

"Lūk, Jūliuss. Viņa varētu labi padzer�es."

"Laba pļaušana drīzāk būtu laba pļaušana. Es meklēju citas spalvas putnu,
lai gan dzirdēju, ka viņai pa�k klaigāt un viņai tas diezgan labi padodas."

"Ak, Jūliuss, tu esi nepielūdzams.""Turklāt, ko domās mani vecāki? Nu,
neko daudz, viņi ir papagaiļi, bet ko viņi teiktu? Mans tēvs bija pļāpājošs
idiots, kurš atkārtoja visu, ko viņam kāds jebkad teica. Es viņu ne pārāk labi
atceros. Viņš izlidoja no kūts, pirms man bija spārni, lai turpinātu. Taču es
atceros dienu, kad viņš aizgāja, aizlidoja un atstāja putnu mēslu pēdas, kad
aizlidoja."

"Cik tas ir bijis šoreiz, Jūliuss, trīs dienas?"



"Kāpēc, Blaise, tu atceries, bet kurš skai�s? Es domāju, �ešām? Kurš var vai
atceras �k tālu atpakaļ?"

"Tas nemaz nešķiet ilgi," sacīja Mels. "Šķiet, ka �kai vakar."

"Mel? Mel, vai tas esi tu? Visi, ja jūs to palaida garām. Mels uzjautrinājās."
Jūlijs pārcēlās pa zariem virs Bleiza. "Jā, mīļais, es esmu prom jau trīs
dienas, īs� netālu, un izklaidējos, cik vien var, esot �k tuvu mājām. Es
uzkāpu uz mājas baložu bara. Tās ir kareivīgas meitenes, un tās tur kār�gu
ligzdu. Protams, tās nav �k mīlīgas kā balodi, bet ar tām var izrīko�es, un
tās atgriežas."

"Tas no tavas puses neizklausās pārāk papagaiļveidīgi, Jūliuss."

"Ko gan papagailim darīt? Cik daudz arā araraunu sugu tu redzi krūmos?"
"Ne," atbildēju.

"Neatkarīgi no tā, tev taču vajadzētu pāro�es uz mūžu, vai ne?"

"Jā, ja atceries, mana pirmā mīles�ba bija Āfrikas pelēkais papagailis."

"Jā, es atceros, ka viņa bija no citas spalvas?" Bleizs sacīja.

"Mana mīļākā ara ararauna, un man bija pilnīgi vienalga, ko domā mamma
un tē�s." "Man bija vienalga, ko domā mamma un tē�s."

"Kā tam arī jābūt," teica Bleizs.

"Kas ar viņu no�ka?" Beatrise jautāja. "Es neatceros?"

"Viņa �ka nozagta, atņemta man un nosū�ta uz tumšo Amerikas
kon�nentu. Arī viņa bija �k pārsteidzoši skaista, ar siltām pelēkām spalvām
un tumšām aicinošām acīm. Viņa bija īsts klikšķis, šī meitene, un viņa varēja
svilpot," Jūlijs svilpoja.

"Man žēl jūsu zaudējuma," teica Beatrise.

"Arī man ir žēl, bet mēs taču esam dzīvnieki, vai ne, vieni mājdzīvnieki, ci�
lopi. Tas pieder pie teritorijas."

"Kas tevi šādā diennakts laikā ved ārā, Jūliuss?" Blaise jautāja: "Kas tevi ved
ārā šādā diennakts laikā, Jūliuss?"



"Es esmu papagailis, Bleizs. Es neesmu kūts pūce. Man ir draugi, kas jāredz,
un vietas, kur jāiet."

"Jā, nu, pēc trīs dienu prombūtnes es iedomājos, ka tu atpūšies spārnos vai
kaut ko krāso. Ne ārā šādā karstumā."

"Tā nu sanāk, ka es šodien dodos pie kaimiņu Āfrikas pelēkā putna." "Kā tas
ir, es šodien dodos pie kaimiņu Āfrikas pelēkā putna." Jūlijs nokrita uz
zemāka zara, viņa zilās spalvas saplūda ar zaļajām lapām. "Tātad šodienas
apmeklējums man būs kaut kas sen�mentāls, un, kas zina, iespējams,
ilgtermiņa a�ecību sākums. Taču es negribu uz to likt lielas cerības,
pagaidām vēl ne. Iespējams, viņa jau ir pārojusies ar kādu citu, kas man labi
kalpotu par labu manai nakts kau�ņam. Es �kai saku."

"Tavas klātbūtnes man ļo� pietrūks," sacīja Mela. Viņa ironija nebija zudusi.

"Paldies, Mels, bet neuztraucie�es. Es plānoju atgriez�es vecās klēts
stāvlaukumā laikā, kad no�ks ballīte, tāpēc saglabājiet deju arī man."

"Ir dejas?" Ezekiels jautāja Deivam.

"Blaise, dažreiz man šķiet, ka mēs esam vecs laulāts pāris."

"Tāpēc, ka mēs domājam līdzīgi?"

"Tāpēc, ka mēs neklīstam."

"Es esmu govs."

"Un viņš ir muļķis," sacīja Jūlijs, "un vienīgais īstais ne-lops starp mums. Tas
ir diezgan nepieklājīgi no mūsu puses, ka mēs vispār runājam par floķēšanu
Viņa Svē�bas priekšā, ņemot vērā, ka viņš to nevar."

"Ebreju putns."

"Lūk, viņš atkal mēģina sajaukt jautājumu. Viņš nespēj argumentēt faktus,
tāpēc uzbrūk vēstnesim. Šajā gadījumā, un, jāpiebilst, vairumā gadījumu,
tas esmu es. Nevaino mani savā grūtajā situācijā. Es nesazīs�nāju tavu mā�
ar tavu tēvu, Donkey Kong. Ak, tā bija mīles�ba no pirmā acu uzme�ena,
kad viņa ieraudzīja šo puisi. Viņa bija īsta Mollija, viņa māte."

"Ko?" Mollija Robežleitere pacēla acis.



"Ne tu, mīļā," Bleizs apliecināja Mollijai.

"Kad tu nomirsi, tu nevienam nebūsi moceklis," sacīja Mela.

"Kad es miršu, es plānoju būt mirusi. Ne vadīt kori."

"Ateists, ebreju putns."

"Mels, Mels, Mels, Mels, muļķis ar jebkuru citu vārdu, teiksim, džekijs,
joprojām ir muļķis." Mels pagriezās un pārtrauca vēju, soļojot uz žoga līniju
gar Ēģiptes robežu.

"Tu arī esi pēc savas mātes, īpaši no muguras - abi valkā tādas pašas
smaržas! Gluži kā spī�gam vecam mūlim, kuram vienmēr jābūt pēdējam
vējam. Ko es nedotu par piecu centu cigāru. Ej prom, tu, zirga pakaļkungs,
vai puse zirga pakaļkunga. Otra puse, es nezinu, kā jūs to pakaļu sauktu, bet
gudrs. Runājot par viņa veco melno pakaļu, man ir melns rēķins. Es savu
izmantoju, lai nodotu zināšanas, nevis bailes vai dabasgāzi. Savu jauko
melno knābi es izmantoju, lai darītu pasaulē labu, piemēram, kāpelētu,
lauztu riekstu čaumalas un viņa riekstus, savukārt viņa rumpī�s..."

"Tu, protams, tā arī dari," Beatrise nenopriecājās. "Viņš runā, �kai ne �k
nepārtrauk� kā tu."

"Jā, viņš dara ārā savu melno rumpī�, bet viņš nevar darīt abus vienlaikus,
staigāt un runāt. Tas ir tas, kur mēs gājām uz skolu." Jūlijs izdarīja salto uz
mazāka zara, liekot tam šūpo�es no sava svara, un viņa knābis iegriezās
mizā.

"Labi, ka man nebija tā cigāra. Aizdedzināts pret viņa aizdegšanos, tas būtu
izraisījis nelielu sprādzienu, un kaimiņi būtu sarosījušies, un tad
skandēšana, skandēšana."

Tieši tad atskanēja aicinājums uz pēcpusdienas lūgšanām.

"Ak, vai tas kādreiz beigsies? Mums nav izredžu."

Mels pastaigājās gar perimetra žoga līniju, kas robežojās ar Sinaja tuksnesi.

"Jūliuss, šķiet, ka tev nekad nav lielas cieņas pret vecākajiem, vadītājiem,
mūsu vecākiem," sacīja Beatrise.



"Vai kaut kur ir raks�ts, ka mums vajadzētu? Varbūt es esmu dzīvnieks,
papagailis, bet, ja nopietni, daži no mūsu vecākajiem mūsu svētās cieņas
dēļ pret viņiem liktu mūs novest pāri klin�m vai nokaušanai."

"Vai tas, ko jūs teicāt par viņa izcelsmi, ir taisnība?"

"Kāda tam nozīme?" Jūlijs atbildēja. "Viņa māte bija zirgs, tēvs - džekijs, un
kopā viņiem piedzima mīlīgs mazs dzīvnieciņš, kurš izauga un sāka uztvert
sevi pārāk nopietni, un tagad viņš ir vecs mūlis, bet no aizmugures īsts zirga
ass. Ja tā padomā, tad, lai gan viņš ir nešķirošs mūlis, viņš noteik� cenšas
piekāp�es ikvienam, kam vien var." "Bet, ja tā padomā, viņš noteik� cenšas
piekāp�es ikvienam, kam vien var.

Mels apstājās pie perimetra žoga aizmugurējā stūra, kad vīrie�s putekļaini
brūnās drēbēs izkāpa no ieplakas tuksneša klin�s. Viņš izska�jās izsalcis,
laikapstākļu nomocīts un sinisks.

"Ak, ska�e�es, visi! Tas ir Tonijs, Sīnāja tuksneša mūks vientuļnieks." Mels
stāvēja pie žoga, kad mūks pienāca pie viņa. "Viņi ir lielisks pāris, radniecīgi
idio�." Mūks aizsniedzās pāri žogam, pasniedza Melam burkānu un
paberzēja viņam degunu. "Ak, vai tas nav mīļi," sacīja Jūlijs, "gluži kā divi
zirņi pāks�s." Jūlijs iedvesmots sakustēja olīvu zarus. Viņa seja no
uztraukuma sārtojās rozā krāsā. "Blaise, šie divi man atgādina meža pīļu
pāri."

"Kāpēc, Jūliuss, tāpēc, ka viņi ir mušķērāji?"

* * *

Mel stāsts kā per Julius

"Pirms šī mošava tā bija diezgan neauglīga, bez apūdeņošanas. Kādu dienu
pāri tuksnesim uz kamieļa pārbrauca beduīnu arābs, vedot nelielu karavānu
ar zirgu, ēzeli un ēzeli kā pajūgu dzīvniekiem, Melu, viņa mā� un tēvu. Lai
gan Mels bija pavisam jauns un mazs, viņš nesa ievērojamu daudzumu
preču. Arābi pārdeva preces ēģip�ešiem, un, kad preču krājumi bija izsīkuši
un vairs nebija vajadzīgi pajūgu dzīvnieki, viņš pārdeva Mela mā� un tēvu
saviem līdzgaitniekiem arābiem. Dīvaini, bet neviens negribēja jauno
spēcīgo mūli. Kā izrādījās, viņš bija spēcīgs, pārāk spēcīgs. Tā no tuksneša
iznāca džinns. Tā kā viņš bija nelāgs džinna gars, dēmonu apsēsts mūļa



bērns, neviens negribēja maksāt cenu, ko beduīni gribēja par muskuļoto
melno mūli. Beduīniem nebija citas izvēles. Viņš noņēma iepakojumu, un,
kad viņš jau grasījās šaut, no tuksneša iznāca svētais Antonijs: "Alt!".

" Kad mūks piedāvāja paņemt dēmonisko mazo ļauno mūli eksorcismam,
beduīns nolaida šauteni. Domāju, ka Sīnāja tuksneša mūks eremīts svētais
Antonijs vēlējās ar kādu aprunā�es. Beduīns ziedoja mūli, uzsēdās uz
kamieļa un aizpeldēja tuksnesī, kopš tā laika vairs nekad neredzēts.
Pustulnieku mūks paņēma mazo Tikee zem savas putekļainās drēbes un
aizveda viņu tuksnesī, kur no šīs dienas neviens no viņiem vairs nekad
ne�ka ne redzēts, ne dzirdēts. Labi, šo daļu es izdomāju. Viņš paņēma Meli,
lai to audzinātu, aizsargātu un mācītu - vau, un vai viņš kādreiz to darīja!
Kad ebreji apmetās uz dzīvi un izveidoja mošavus šajā apvidū, �ka izveidots
arī šis mošavs. Kādu dienu parādījās žogs un žoga stabi no viena
saimniecības gala līdz otram un no robežas līdz ceļam. Nākamajā dienā, kad
žogs izauga no stabiņa līdz stabiņam, aptverot šīs ganības, Mels stāvēja
visam pa vidu, kur viņš kopš tā laika arī atrodas - visam pa vidu."

"Tiešām," Beatrise teica. "Vai kaut kas no tā ir taisnība?"

"Viss, ko es zinu, ir tas, ko es dzirdēju. Tad atkārto to. Es esmu kā mans
tēvs. Mēs esam papagaiļi un lieliski tenkuļi, kas nekad nespēj paturēt
noslēpumus. Protams, tā ir taisnība. Jūs taču redzat arī leģendāro mūku
vientuļnieku un viņa protežē, leģendāro muļķu pāvestu, vai ne?"

"Kur jūs bijāt? Vai arī jūs toreiz bijāt šeit?"

"Ak, lūdzu, runa nav par mani, bet, tā kā tu jautā. Es tolaik biju �kai maza
cālīte, vēl būrī, šūpojos uz sava perēkļa, dziedāju, mācījos mākslu, filozofiju,
biju laimīga kā lācēns, dzīvoju tur augšā, lielajā mājā, kad pēkšņi. To es
paturēšu citai reizei. Lai pie�ek ar to, ka tam bija sakars ar manu
dziedāšanu. Es arī varu dziedāt. Es esmu talan�ga un radoša. Es esmu
kreisā tala. Jēzu, paldies Dievam, ka �e bija komjaunatnes neortodoksālie
ebreji, citādi es būtu dziedājis pavisam citu dziesmu. Lūk, viena no manām
mīļākajām,

"Neviens mani nemīl, izņemot manu mā�, un viņa arī varētu būt jiving ... .

(Izrunāts)



Tagad es gribu zināt, ko mēs darīsim?".

"Atšķirībā no brīnišķīgā Mela Lieliskā es nevaru uz to atbildēt. Nākotne
neatklājas sīkās atklāsmēs, kas �ek sniegtas no personīgām
pareģojumiem." Neliela musulmaņu grupiņa, galvenokārt zēni, no tuvējā
ciemata savāca akmeņus. "Bet pagaidiet! Es uzdrīkstos teikt, ka, manuprāt,
es zinu, kas būs tālāk?" Viņi sāka sekot mūķim, kad viņš pagriezās un
pazuda Sinaja tuksneša sienās. "Vai zīdītāji nav jauki," teica Jūlijs. "Kādu
dienu es plānoju kādu no �em ņemt par mājdzīvnieku."

Mels a�ālinājās no robežas, lai ganītos starp aitām un auniem terasveida
nogāžu pakājē.

"Kādam šis mūlis ir jāuzrauga. Tas, ko viņš mēģina darīt ar dzīvniekiem, ir
ļo� bīstami, jo viņš izmanto viņu nezināšanu un bailes. Tiklīdz tas
nos�prināsies, būs gandrīz neiespējami novērst un labot nodarīto
kaitējumu."

"Nopietni, Jūliuss," Beatrise sacīja, "kāda tam ir nozīme?"

"Jēzus vai kādas citas tādas muļķības vārdā Svētais Krēsls parūpēsies par to,
lai mēs būtu miruši."

"Kas tas ir?" jautāja viens no jaunākajiem dzīvniekiem, bērns.

"Tas nekas," teica Bleizs.

"Kas ir Jēzus?" jautāja mazs jērs.

"Nekas nav svarīgi," teica Bleizs. "Nopietni, tas ir nekas."
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