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TORĪT ATMOSTOTIES ar rūgto un neapstrīdamo patiesību, ka viņa, kas visu mūžu bija 
gulējusi viena, atkal bija viena pati rītā, kas uzausa pēc viņas kāzu dienas. Atmozdamās viena, 
lai gan viņa vairs nebija Eraija Džuljeta Litrelas jaunkundze, bet gan Gilberta Ērskina kundze. 
Vairs nebūdama mācītāja Tadeusa Litrela un viņa kundzes neprecētā meita no Ņujorkas štata 
Trojas, klavierspēles un dziedāšanas skolotāja Trojas Mūzikas akadēmijā, bet gan garīdznieka 
Gilberta  Ērskina  līgava,  kas  nesen  iecelts  par  mācītāju  Ņujorkas  štata  Palmiras  Pirmajā 
prezbiteru baznīcā.

Pamozdamās viena, viņa to šobrīd apzinājās. Tomēr nespēja noticēt, viņas lepnums bija 
pārāk liels. Neļaujot sev domāt: Es esmu viena. Vai ne?

Kāzu zvanu šķindas bija  pavadījušas viņu līdz šejienei.  Simtiem jūdžu.  Sāpes iespīlēja 
viņas  galvu  kā  skrūvspīlēs.  Viņai  bija  slikta  dūša,  it  kā  pašas  zarnas  būtu  sagrauztas  un 
sairstošas. Šajā svešajā gultā, kas oda pēc miklas veļas, miklas miesas un izmisuma. Kur, kur 
viņa  atrodas,  kā  sauc  viesnīcu,  uz  kuru  viņš  to  bija  atvedis.  Paradīze  jaunlaulātajiem, 
Niagarafolsa ir visas pasaules Medus- mēnešu galvaspilsēta. Viņai galvā pulsēja tik stipri, ka 
nebija iespējams domāt. Būdama precēta tik īsu brīdi, viņa maz ko zināja par vīriem, tomēr 
viņai šķita (Eraija to iestāstīja sev, kā nobijies bērns varētu stāstīt sev pasaku, lai atvairītu 
ļaunumu), ka Gilberts ir tikko klusi izslīdējis no gultas un atrodas vannasistabā. Viņa gulēja 
ļoti klusu, pūlēdamās uztvert skaņas no krāniem, ūdens tecēšanas vannā, ūdens nolaišanas 
tualetē, cerot kaut ko sadzirdēt pat tad, kad viņas jutīgie nervi pretojās dzirdei. Šī neveiklība, 
apjukums, kauns no šādas tuvības viņai bija kaut kas jauns, tāpat kā laulības dzīves tuvība. 
“Laulības gulta”.  Nebija kur paslēpties.  Viņa kodīgā “Vitali” matu  eļļa un bikli  saldenais 
maijpuķīšu odekolons sadūrās. Tikai Eraija un Gilberts, kuru neviens neuzrunāja par Gilu, 
vieni paši, aizelsušies un centīgi un apņēmīgi smaidīdami, lai izturētos viens pret otru mundri, 
laipni, pieklājīgi, kā tas arvien bija bijis, līdz kāzas savienoja tos svētajā laulībā, taču Eraijai 
vajadzēja noprast, ka kaut kas nav lāgā, no karstā, apdullinošā miega viņa tika izgrūsta šajā 
apjausmā.

Aizgājis. Viņš ir aizgājis. Viņš nevar būt aizgājis. Uz kurieni?
Dievs, sodi! Viņa bija jauna, kautra līgava. Tā pasaule uztvēra viņu, un pasaule nekļūdījās. 

Uz viesnīcas reģistrācijas pults viņa pirmoreiz bija parakstījusies: Eraija Ērskines kundze, un 
viņas  vaigi  bija  kvēlojuši.  Jaunava  divdesmit  deviņu  gadu  vecumā.  Nepieredzējusi  ar 
vīriešiem kā ar citādu esības sugu. Guļot, sāpju saplosīta, viņa pat neiedrošinājās izstiepties 
milzīgajā gultā, baidīdamās viņam pieskarties.

Viņa nevēlējās, lai viņš pārprastu tās pieskārienu.
Viņai tīri vai nācās atsaukt atmiņā viņa vārdu. Gilberts. Neviens nesauca viņu par Gilu. 

Neviens no Ērskinu radiem, ar ko viņa bija iepazinusies. Varbūt viņa draugi Olbani seminārā 
bija saukuši viņu par Gilu, bet tā bija tāda viņa dzīves šķautne, ko Eraija vēl nebija redzējusi 
un nevarēja iedomāties. Tas bija tāpat, kā pārspriežot ar viņu reliģisko pārliecību: ļoti jaunu 
viņu ordinēja par prezbiteru mācītāju, un tādējādi ticība bija viņa nevis viņas profesionālā 
joma. Uzrunāt kādu vīrieti vienkārši saīsinātajā vārdā Gils liktos pārāk familiāri saderinātajai, 
kura tikai nupat bija kļuvusi viņa sieva.

Savā  stīvajā,  kautrīgajā  manierē  viņš  to  uzrunāja  “Eraija,  mīļā”.  Viņa  uzrunāja  to  par 
Gilbertu, bet cerēja, ka maiguma brīdī, gluži kā romantiskā Holivudas filmā, viņa sāks saukt 
to par “mīļumiņu”, varbūt pat “Gil, mīļumiņ”.

Ja vien viss nemainītos. Šāda iespēja.
Viņa bija izdzērusi glāzi šampanieša kāzu ceremonijā un vēl vienu glāzi – vai  divas – 

viesnīcas istabā pagājušajā naktī, neko vairāk, un tomēr viņa vēl nekad nebija jutusies tik 
apreibusi, tā nogurusi. Viņas skropstas bija saķepušas kopā kā ar līmi, mutē bija skāba garša. 
Viņai likās neciešama doma, ka viņa bija tā gulējusi, bezapziņā, pavērto muti plātīdama kā 
zivs.

Vai viņa bija krākusi? Vai Gilberts to dzirdēja?
Viņa centās saklausīt viņu vannasistabā. Veclaicīgā tualete rībēja un spiedza, bet ne tieši 

blakus. Tomēr Gilberts noteikti atradās vannasistabā. Varbūt viņš pūlējās rīkoties klusi. Naktī 



viņš tika apmeklējis vannasistabu. Cenzdamies noslāpēt savus trokšņus. Laizdams ūdeni, lai 
tos  nomaskētu.  Vai  arī  tā  bija  bijusi  Eraija,  kas  izmisīgi  laida  ūdeni  no  abiem krāniem 
izlietnē? Eraija savā notraipītajā ziloņkaula krāsas zīda naktstērpā, šūpodamās un pūlēdamās 
aizturēt vēmienu, tomēr pēdīgi, bezpalīdzīgi elsodama, izvēmās izlietnē.

Nevajag. Nedomā par to. Neviens nevar tevi piespiest.
Iepriekšējā  dienā,  ierodoties  šeit  pavakarē,  Eraija  bija  pārsteigta,  ka  jūnijā  gaiss  ir  tik 

auksts.  Tik  mikls. Gaiss bija tā piesātināts ar mitrumu, ka saule rietumu debesīs atgādināja 
ielas  gaismu,  lauztu  caur  ūdeni.  Eraija,  kurai  mugurā  bija  īspiedurkņu  poplīna  kleita, 
drebinājās un apņēma sevi  rokām.  Gilberts,  raukdams pieri  upes virzienā,  nepievērsa tam 
uzmanību.

Gilberts bija vadījis mašīnu visu ceļu no Trojas, vairākus simtus jūdžu uz austrumiem, viņš 
bija  uzstājis  uz  to.  Viņš  skaidroja  Eraijai,  ka  apjuktu,  braukdams  par  pasažieri  pats  savā 
mašīnā, kas bija skaisti nopulēts, melns 1949. gada pakards. Brauciena laikā viņš atkārtoti 
atvainojās un skaļi izšņauca degunu. Aizgriezdamies no Eraijas. Viņa āda bija sasarkusi kā 
drudzī. Eraija vairākkārt klusi izteica cerību, ka viņš nav saaukstējies, par to Ērskines kundze, 
Gilberta māte, tagad Eraijas vīramāte, tika raizējusies pusdienu laikā.

Gilberts bija uzņēmīgs pret kakla iekaisumiem, elpošanas orgānu infekcijām, galvassāpēm, 
tā  Ērskines  kundze  pastāstīja  Eraijai.  Viņam bija  “vārīgs  kuņģis”,  kas  nepanesa  vircotus 
ēdienus vai “uztraukumu”.

Ērskines  kundze  bija  apkampusi  Eraiju,  kas  atturīgi  ļāvās  vecākās  sievietes  tuklajām 
rokām. Ērskines kundze bija lūgusi Eraiju uzrunāt viņu par “māti” – tāpat kā Gilberts.

Eraija nomurmināja „jā” Jā, māte Ērskine.
Nodomādama: Māte! Vai tādējādi mēs ar Gilbertu kļūstam brālis un māsa?
Eraija  bija  mēģinājusi.  Eraija  bija  apņēmusies  būt  nevainojama  līgava  un  nevainojama 

vedekla.
Baznīcas zvanu skaņas. Svētdienas rīts!
Svešā gultā, svešā pilsētā un pazudusi.
Pārmetoša  sievietes  balss  viņai  ausī  un mātes  Ērskines pūderētā dekoltē smarža.  Ja tu 

nekad neesi dzērusi neko stiprāku par saldo sidru, Eraija, vai, tavuprāt, ir prātīgi dzert otru  
šampanieša glāzi – tik drīz pēc pirmās?

Iespējams, tā bija nevis Gilberta, bet Eraijas pašas māte. Vai varbūt tās bija abas mātes 
dažādos laikos.

Ķiķinoša,  drebelīga  līgava.  Atlasā  un  Šantiljī  mežģīnēs,  ar  mākslīgām  perlamutra 
podziņām, gaisīgu plīvuru un mežģīņu cimdiem līdz elkoņiem, kas, novilkti pie pusdienām, 
bija  atstājuši  viņas  jutīgajā  ādā  sīkus  rombveida  iespiedumus  kā  eksotiskus  izsitumus. 
Pusdienās, kas notika Litrellu lielajā, dzeltenajā mājā līdzās baznīcai, tika ievērots, ka līgava 
daudzkārt satraukti ceļ pie lūpām šampanieša glāzi. Viņa ēda maz, un roka drebēja tik stipri, 
ka viņa nometa kāzu tortes kumosu. Viņas samērā mazās, oļu zaļās acis pastāvīgi aizmiglojās, 
it kā alerģijā. Viņa vairākkārt atvainojās, dodamās uz vannasistabu. Viņa atsvaidzināja lūpu 
krāsu, kas bija košsarkana kā neons, viņa pārāk bieži pūderēja degunu, un pūdera graudiņi 
bija saskatāmi no neliela atstatuma. Pūlēdamās būt gracioza, viņa īstenībā bija neveikla un 
lempīga kā stārķis.  Asi elkoņi,  ērgļa deguns. Nekad nevarētu iedomāties,  ka viņa ir izcila 
dziedātāja, jo viņas balss bija tik skarba un neskanīga. Tomēr daži apgalvoja, ka Eraija ir “ļoti 
apburoša”, “skaista līgava”. Un tomēr šīs polsterētās krūtis! Viņa labi apzinājās, ka visi blenž 
uz viņas krūtīm izsmalcinātajā Šantiljī mežģīņu ņieburā, jūtot viņai līdzi. Viņa labi apzinājās: 
visi jūt līdzi Gilbertam Ērskinam, ka viņš apprecējis vecmeitu.

Vēl glāzi šampanieša?
Viņa  bija  pieklājīgi  atteikusies.  Vai  varbūt  viņa  to  pieņēma?  Lai  iedzertu  tikai  dažus 

malkus.
Litrelas kundze, gandrīz vienādā mērā juzdamās atvieglota un nobažījusies, piekrita Eraijai 

– jā, viņai varētu likties savādi, ka pilna korsete satur niecīgās 32-A krūtis, divdesmit divu 
collu vidukli un trīsdesmit divu collu gurnus, jā,  bet  šīs ir kāzas, vissvarīgākā diena tavā 
mūžā. Un korsete nodrošina zeķturi tavām visplānākajām no plānajām zīda zeķēm.

Eraija nevaldāmi smējās. Eraija paķēra kaut ko – zīda strēmeli no pārsteigtās šuvējas – un 
izšņauca tajā degunu.



Lai  gan  viņa,  protams,  paklausīja.  Eraija  nekad  neizaicinātu  Litrellas  kundzi  tādos 
jautājumos kā sievišķības etiķete.

Vēlāk, ceremonijas rītā, Litrellas kundzes un šuvējas saposta, viņa bija klusiņām lūgusies: 
Mīļais Dievs, kaut manas zeķes nenobruktu pie potītēm. Vai jebkur, kur to var redzēt.

Un, kad ceremonija sākās: Mīļais Dievs, kaut es nesvīstu. Es apzinos, ka jau sāku svīst. Es  
to varu sajust. Kaut pusmēneši neparādītos man zem padusēm! Šajā skaistajā tērpā. Lūdzu 
tevi, Dievs!

Šīs dedzīgās, meitenīgās lūgšanas, cik Eraijai zināms, tika uzklausītas.

Viņa pakāpeniski sāka justies stiprāka. Viņa piespiedās nočukstēt: – Gilbert? – Kā varētu 
miegaini čukstēt laulātajam draugam, pamostoties no rīta. – Gilbert, k-kur tu esi?

Nekādas atbildes.
Raugoties puspavērtām acīm, viņa redzēja: gultā līdzās viņai neviena nav.
Saplacināts spilvens. Saburzīta linu spilvendrāna. Palags, daļēji atlocīts, it kā rūpīgi. Bet 

neviena.
Eraija piespiedās atvērt acis. Ak!
Vācu keramikas pulkstenis uz kamīnplaukta istabas pretējā pusē un spīdīgi, zeltīti cipari, 

kas vairākas saspringtas sekundes Eraijas šķielējošajām acīm nenozīmēja neko. Tad pulksteņa 
ciparnīca rādīja 7.10. Migla aiz viesnīcas loga pamazām izklīda, izrādījās, ka ir rīts un nevis 
krēsla.

Tad jau Eraija nebija zaudējusi dienu.
Nebija zaudējusi savu vīru. Ne tik ātri!
Jo  iespējams,  ja  Gilberts  neatradās  vannasistabā,  tad  viņš  bija  kaut  kur  citur  viesnīcā. 

Gilberts bija atklājis, ka ir agrais putns. Eraija noprata, ka viņš ir lejā vestibilā ar Viktorijas 
laika tumšajiem paneļiem, ādas dīvāniņiem un mirdzošu marmora grīdu; vai varbūt viņš dzer 
kafiju uz plašās, majestātiskās verandas, no kuras paveras skats uz Ainavu parku un nedaudz 
tālāk uz Niagaras upi un ūdenskritumu. Raukdams pieri, pārlapo Niagara Gazette, the Buffalo  
Courier-Express.  Vai,  paņēmis  rokā Eraijas dāvināto sudraba pildspalvu ar  monogrammu, 
viņš droši vien izdara atzīmes,  šķirstīdams tūrisma ceļvežus,  kartes un brošūras ar  tādiem 
nosaukumiem  kā  NIAGARAS  DIŽAIS  ŪDENSKRITUMS:  VIENS  NO  PASAULES 
SEPTIŅIEM BRĪNUMIEM.

Gaidīdams, kad es viņam pievienošos. Gaidīdams, kad es ieslīdināšu savu roku viņējā.
Eraija varēja iztēloties savu jauno vīru. Viņš bija gluži pievilcīgs savā stingrajā veidolā. Šīs 

žilbinošās brilles un garais deguns ar nedabiski platām un dziļām nāsīm. Eraija viņam līksmi 
uzsmaidīs,  sveiks  ar  vieglu  skūpstu  uz  vaiga.  It  kā  viņi  jau  būtu  tā  uzvedušies  –  tik 
nepiespiesti,  tik  tuvi,  jau  ilgu  laiku.  Bet  Gilberts  izkliedēs  šo  noskaņu,  pieceldamies  aši, 
neveikli,  satricinot  pārbīdāmo galdiņu un izlaistot  kafiju,  jo  viņam bija  ieaudzināts nekad 
nepalikt sēžot sievietes klātbūtnē.

„Eraija! Labrīt, dārgā!”
„Piedod, ka es tā nokavējos. Es ceru…” 
„Viesmīl? Vēl vienu kafiju, lūdzu.”
Burvīgos,  baltos,  pītos  šūpuļkrēslos,  līdzās.  Medus  mēneša  pāris.  Starp  tik  daudziem 

medus  mēneša  pāriem  jūnijā  pie  ūdenskrituma.  Smaidīdams  parādās  nēģeris  viesmīlis 
uniformā…

Izkāpjot no gultas Eraija saviebās. Tā bija Viktorijas laika gulta uz četriem stabiņiem, ar 
baldahīnu, ar vara režģiem un tamborētu pārsegu kā moskītu tīklu, matracis atradās nedabiski 
augstu no grīdas. Viņa kustējās piesardzīgi,  kā radījums ar vairākās vietās lauztu muguru. 
Uzvelkot uz pleca zīda naktstērpa noslīdējušo vai norauto lencīti. (Un cik sāpīgs un krāsā 
mainījies bija viņas plecs… Naktī bija izveidojies plūmju krāsas zilums.) Viņas skropstas bija 
atlīmējušās, lai gan tikai mazliet. Izkaltušas gļotu drusciņas kā smiltis grauza viņai acis. Un šī 
nejaukā, skābā garša mutē.

– Ak! Mans Dievs!
Papurināja  galvu,  lai  to  noskaidrotu,  un tā  bija kļūda.  Saplīsuši  stikli!  Spoguļa  lauskas 

mijās, slīdēja, spīguļoja viņas smadzenēs.



Kad iepriekšējā nedēļā viņa bija neveikli nometusi perlamutra spogulīti uz paklāja segtās 
grīdas vecāku guļamistabā, tas pretdabiski palēcās no paklāja un nokrita uz cietās koka grīdas, 
un  uzreiz  salūza,  saplīsa  –  pārbiedētajai  līgavai  un  apstulbušajai  līgavas  mātei  stīvi 
noraugoties  šajā  nelaimes  zīmē,  kurai  kā  dievbijīgas  prezbiteres  viņas  nedrīkstēja  ticēt. 
„ Ak,māt! Piedod.” Eraija bija rāmi izsaukusies, kaut arī ar stoisku nolemtību nodomādama: 
Tagad tas sāksies. Mans sods.

Tagad ūdenskrituma klusinātā dunoņa bija iespiedusies viņas miegā.
Tagad ūdenskrituma klusinātā dunoņa, draudoša kā Dieva neatšifrējamā dudināšana, bija 

iespiedusies viņas sirdī.
Viņa  bija  apprecējusi  vīrieti,  kuru  nemīlēja  un  nespēja  mīlēt.  Vēl  ļaunāk,  viņa  bija 

apprecējusi vīrieti, kurš, kā viņa zināja, nespēja mīlēt viņu.
Romas katoļi, kuru barokālā reliģija biedēja un valdzināja protestantus, ticēja, ka pastāv 

nāves grēki. Bija piedodami grēki, bet nāves grēki bija nopietni. Eraija apzinājās, ka tas droši 
vien ir  nāves grēks, sodāms ar mūžīgu nolādējumu – izdarīt to, ko viņa un Gilberts Ērskins 
bija  izdarījuši.  Savienoti  svētā  laulībā,  likumīgā  savienībā,  kas  sasaista  viņus  uz  mūžu. 
Vienlaikus, iespējams, tas bija gaužām parasts gadījums Ņujorkas štata Trojā un jebkur citur. 
Tas bija kaut kas tāds, kas “ar laiku pāries”.

(Litrelas kundzes iemīļotais izteiciens. Eraijas māte pauda to vismaz vienreiz dienā, šķiet, 
viņa to uzskatīja par iepriecinošu viedokli.)

Eraija nedroši stāvēja uz tumšsārtā plīša paklāja. Viņa bija basa, sasvīdusi, tomēr drebēja. 
Piepeši  sākās nieze.  Zem mitrajām padusēm,  starp kājām.  Sveloša nieze,  kā sīku sarkano 
skudru uzbrukums cirkšņa apvidū.

Mans sods. Eraija gudroja, vai viņa vēl ir jaunava.
Vai ja nakts apjukumā, daļēja kailuma un gultas drēbju, skūpstu ar pavērtām mutēm un 

elsu,  un  jaunā  vīra  izmisīgās  taustīšanās  sajukumā  viņa  būtu  varējusi…  kaut  kā  palikt  
stāvoklī?

Eraija piespieda pirkstu kauliņus pie mutes.
– Dievs, nē. Lūdzu.
Tas nebija iespējams, un viņa nedomās par to. Tas nebija iespējams.
Protams, Eraija gribēja bērnus. Tā viņa sacīja. Tā viņa apliecināja mātei Ērskinei un pašas 

mātei. Daudzreiz. Normāla, jauna sieviete grib bērnus, ģimeni. Kārtīga, kristīga sieviete.
Bet palikt stāvoklī! Eraija riebumā novērsās.
– Nē. Lūdzu.
Eraija bikli pieklauvēja pie vannasistabas durvīm. Ja Gilberts atradās iekšā, viņa diez vai 

gribētu  to  traucēt.  Durvis  nebija  aizbultētas.  Piesardzīgi  viņa  tās  atvēra…  Četrstūrains 
spogulis  otrpus  durvīm  pasviedās  viņai  pretī  kā  ņirdzīga  karikatūra:  tā  bija  izspūrusi, 
dzeltenbāla sieviete saplēstā naktstērpā. Viņa aši novērsa skatienu, un smalkās stikla šķembas 
viņas galvaskausa iekšienē mijās, mirguļojot ar sāpēm. – Ak Dievs! – Bet viņa redzēja, ka 
vannasistaba  ir  tukša.  Plaša,  grezna,  apžilbinoši  balta  telpa  ar  mirdzošiem vara  krāniem, 
zīdpapīrā  ietītām  smaržīgām  ziepēm,  tikli  sakārtotiem  rokudvieļiem  ar  monogrammām. 
Milzīga, balta porcelāna vanna uz ķetnām, tukša. (Vai Gilberts ir gājis vannā? Dušā? Vannā 
nebija ne miņas  no slapjuma.)  Telpa atklāti  oda pēc vēmekļiem,  un vairāki  no biezajiem, 
baltajiem frotē dvieļiem bija lietoti. Viens no tiem gulēja uz grīdas. Spogulis virs elegantās 
iegremdētās keramikas izlietnes bija plankumains.

Eraija  pacēla  notraipīto  dvieli  un pakāra  uz statīva.  Viņa  prātoja,  vai  vēl  jebkad atkal 
redzēs Gilbertu Ērskinu.

Rēgainā sieviete spogulī pagrozījās,  bet viņa nesastapās ar tās žēlabaino skatienu. Viņa 
apsvēra,  vai  varbūt  ir  iztēlojusies  visu:  saderināšanos (“Mana dzīve ir  pārvērtusies.  Mana 
dzīve ir glābta. Paldies tev, Dievs!”), laulību ceremoniju viņas pašas tēva baznīcā un svētos 
laulības  zvērestus.  Eraijas  mīļākā  multfilma  bija  Volta  Disneja  Fantāzija,  ko  viņa  bija 
noskatījusies vairākkārt, un apprecēšanās nebija nemaz tik tāla no Fantāzijas.

Ja esi  mācītāja Tadeuša Litrella un viņa kundzes neprecētā meita Ņujorkas štata Trojā. 
Sapņotāja!

– Gilbert? – Viņa bikli paaugstināja balsi. – Vai tu esi – kaut kur?
Klusums.



Bez vannasistabas Rožpumpuru medusmēneša luksusnumurs, kā to dēvēja, sastāvēja no 
guļamistabas  un  viesistabas,  un  diviem  sienas  skapjiem.  Iekārtojums  bija  kareivīgi 
viktoriānisks, ar tulpju krāsas spilveniem, drapērijām, lampu abažūriem, paklājiem. Daudzi 
spilveni bija sirdsveidīgi. Eraija atvēra katru no sienasskapjiem, viebdamās no galvassāpēm. 
(Kāpēc viņa uzvedās tik bezjēdzīgi? Kāpēc lai Gilberts slēptos sienasskapī? Viņai negribējās 
domāt.) Viņa redzēja, ka tā drēbes, kārtīgi sakārtas uz viesnīcas pakaramajiem, atrodas savā 
vietā, neaiztiktas. Ja viņš būtu aizbēdzis, vai tad nebūtu paņēmis līdzi savas drēbes?

Viesistaba!  Te lidinājās  nelāgas  atmiņas.  Uz  galdiņa  marmora  virsmas  stāvēja  vāze ar 
mazliet  apvītušām sarkanām rozēm un tukša franču šampanieša  pudele,  abas šīs  lietas kā 
sveicieni no „Varavīksnes Granda”. Apsveikumi Gilberta Ērskina kungam un kundzei!  Pudele 
gulēja uz sāna.  Eraijai  pāršalca kauna uzplūds. Dzēlīgi skāba garša kā žults  sakāpa mutē. 
Gilberts bija piesardzīgi iedzēris tikai malku no savas šampanieša glāzes. Viņš reti, kā pats 
izteicās, lietoja alkoholu; pat laulību ceremonijā viņš bija atturīgs. Bet Eraija gan ne.

Paģiras. Tā varēja apzīmēt viņas stāvokli. Te nebija nekāda noslēpuma.
Paģiras! Rītā pēc viņas kāzu dienas.
Pārlieku apkaunojoši. Paldies Dievam, ka neviens no vecākiem to nezina.
Jo Gilberts nekad nepastāstīs. Viņš nepastāstīs pat mātei Ērskinai, kas viņu dievināja.
Riebīga. Atklāti sakot, tu man liecies riebīga.
Nekad. Viņš bija pārāk pieklājīgs. Un viņam bija savs lepnums.
Viņš bija džentlmenis, lai gan arī nenobriedis zēns. Džentlmenis nekad nesarūgtinās savu 

sievu,  sevišķi  jau  ļoti  satrauktu,  uzbudinātu  sievu.  Kas  bijusi  viņa  līgava  mazāk  nekā 
divdesmit  stundas.  Tātad  Gilbertam jābūt  kaut  kur  viesnīcā.  Lejā  vestibilā  vai  kafejnīcā, 
laukā uz verandas, no kuras paveras skats uz zālienu, vai pastaigā pa viesnīcas parku, gaidot, 
kad Eraija pievienosies viņam. (Gilberts vēl nevarēja būt aizgājis apskatīt ūdenskritumu bez 
viņas.) Un vēl taču ir agrs, vēl pat nav 7.30 no rīta. Viņš ir paņēmis savas drēbes un kurpes un 
klusītēm apģērbies  viesistabā.  Cenzdamies  nepamodināt  Eraiju,  kas,  kā  viņš  zināja,  bija 
novārgusi. Viņš nebija iededzis gaismu. Viņš bija čāpojis apkārt bass.

Izmisīgi gribēdams izglābties. Nepieķerts.
– Nē! Es tam nespēju ticēt.
Bija  savādi  būt  tik  vienai. Pat  Eraijas  balss  šajā  bezjēdzīgi  izgreznotajā  luksusnumurā 

skanēja viena. Viņa bija iedomājusies, ka laulība būs citāda.
Sāk ar vēlēšanos, un vēlēšanās piepildās, un no vēlēšanās nevar atteikties.
Kā “Burvja māceklis” komiski murgainā epizode Fantāzijā. Mikimausa kā Burvja mācekļa 

smagais  pārbaudījums  tomēr  pieredzēja  laimīgas  beigas,  kad  Burvis  atgriezās  mājās  un 
apturēja burvestību. Bet Eraijas stāvoklis bija stipri atšķirīgs.

Mājas.  Kur ir  Eraijas mājas?  Viņi  “iekārtosies” Ņujorkas štata Palmirā.  Augstā,  drūmā 
ķieģeļu namā,  kas  bija  kā  piedeva Gilberta  norīkojumam par  mācītāju.  Viņa nebija  īpaši 
skaidri domājusi par šo dzīvesvietu un negrasījās domāt par to patlaban.

Patlaban: kur bija patlaban?
Niagaras ūdenskritumā?
Lai nu kur? Prasti joki. It kā Eraija un Gilberts cerētu būt tipiski amerikāņu jaunlaulātie.
Īstenībā tieši  Gilberts dīvainā kārtā vēlējās doties uz ūdenskritumu.  Viņš jau labu laiku 

interesējās  par  Ņujorkas  štata  ziemeļdaļas  “seno  ledus  laikmeta  vēsturi”  –  “ģeoloģisko 
aizvēsturi”. Kādā no tikšanās reizēm viņi devās uz Olbani Dabas vēstures muzeju un citreiz 
uz Herkimeras ūdenskritumu, kur atvaļinātam armijas pulkvedim piederēja fosiliju un indiāņu 
artefaktu kolekcija, pieejama apmeklētājiem. No Gilberta sarunas pusdienu laikā ar Eraijas 
tēvu, un tā bija daudz dzīvīgāka un interesantāka nekā viņa saruna ar Eraiju pašu, viņa bija 
secinājusi,  ka  Gilberts  par  savu  iespējamo  “uzlikto  uzdevumu”   uzskata  samierināt 
deviņpadsmitā gadsimta fosiliju atklājumu pamatoto liecību ar Bībeles viedokli  par zemes 
radīšanu.

Mācītājs Litrells ar smagnējiem žokļiem un spēcīgs saviem pusmūža gadiem, izskatīdamies 
lietišķs kā Tedijs Rūzvelts vecās fotogrāfijās, smējās par šādu jēdzienu. Viņš bija viens no 
tiem, kas uzskatīja, ka velns ir atstājis tā sauktās fosilijas zemē, lai lētticīgi muļķi tās atrastu.

Gilberts bija saviebies par to, bet, būdams džentlmenis, neiebilda.
Zinātnes ceļš un ticības ceļš! Eraijai nācās apbrīnot savu saderināto par šādu godkāri.



Viņa  arvien  tika  skaidrojusi  Pirmo  Mozus  grāmatu  kā  brāļu  Grimmu  pasakas  ebreju 
variantu. Pārsvarā tas bija brīdinājums: ja tu nepaklausīsi Dievu Tēvu, tu tiksi izraidīts no 
Ēdenes dārza. Ievas meita, tavs sods būs divkāršs. Sāpēs tu dzemdēsi bērnus, un tavas vēlmes 
būs tava vīra vēlmes, un viņš valdīs pār tevi. Nu, tas bija pietiekami skaidri!

Eraijai nebija nodoma ielaisties teoloģiskos strīdos ar Gilbertu, ne vairāk kā ar savu tēvu. 
Lai šie vīrieši domā, ko vien vēlas, Eraija nosprieda. Tas turklāt ir mūsu pašu labā.

Eraija  nolēma  piezvanīt  uz  reģistrāciju.  Viņa  braši  pacēla  sārto  plastmasas  klausuli  un 
uzgrieza “0”. Viņa pajautās, vai – vai kāds pajauns vīrietis neatrodas kaut kur vestibilā? Vai 
arī – laukā uz verandas? Kafejnīcā? Viņa vēlētos parunāt ar to,  lūdzu. Garš, kalsns, jauns 
vīrietis, kurš sver varbūt simt piecdesmit mārciņas, ar pergamenta bālu ādu, kas likās pārāk 
apspīlējam  viņa  sejas  kaulus,  apaļām  brillēm  stiepļu  ietvaros,  glīti  apģērbies,  ar  viņam 
raksturīgo izturēšanos, it kā pacietīgi gaidot, lai viņu iepriecina, vai atklājot, cik žēlsirdīgs 
viņš spēj būt, cik gatavs piekāpties savās vēlmēs, lai gan slepenībā ir neapmierināts… Bet, 
kad telefoniste  mundri  teica:  –  Labrīt,  Ērskines  kundze,  kā  varu jums  pakalpot?  –  Eraija 
apjuka. Viņai būs jāpierod, ka viņu uzrunā par Ērskines kundzi. Bet vēl vairāk viņu satrieca 
tas, ka svešs cilvēks zina, kas viņa ir; uz komutatora acīmredzot iedegās viņas istabas numurs. 
Eraija lēnprātīgi sacīja: – Es vienkārši gribēju zināt, kāds ir l-laiks. Es gudroju, ko šorīt vilkt 
mugurā.

Telefoniste iesmējās draudzīgi, profesionāli saprotoši.
– Lai gan ir jūnijs, kundze, šeit tomēr ir Niagaras ūdenskritums. Apģērbieties silti, līdz 

migla pacelsies. – Lielāka iespaidīguma dēļ viņa mirkli pieklusa.– Ja tā pacelsies.


