
Apmetne vairs nevar būt tālu, runčuks izmisis 
domāja, ķepām slīdot pa zemē sabirušajām lapām.

Asti sagrāba sāpes; lapsu jaunulis bija tajā ieko-
dies asiem kā ērkšķi zobiem. Sīļapūka iecirta nagus 
zemē un metās uz priekšu vēl ātrāk, ātrāk, bet nāka-
majā mirklī zeme zem ķepām piepeši pazuda.

Sīļapūka pārbijies juta, kā kūleņodams aizlido 
gaisā.

Esmu iekritis ieplakā!
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Īpašs paldies Keitai Kerijai



HIERARHIJA

PĒRKONA KL ANS

BARVEDIS UGUNSZVAIGZNE  – izskatīgs, ruds 
runcis ar ugunīgi rūsganu kažoku.

BARVEŽA PALĪGS KAZENĀJNAGS  – tumšbrūni svīt-
rots runcis ar dzintardzeltenām 
acīm.

DZIEDNIEKKAĶE LAPUSTRAUME  – gaišbrūni svīt-
raina kaķe ar dzintardzeltenām 
acīm un baltām ķepām.

KAROTĀJI ZEMESVILNA  – tumšbrūni svīt-
rots runcis.

 SMILŠUVĒTRA  – gaiši rūsgana 
kaķene.

 MĀKOŅASTE  – garspalvains, balts 
runcis.

 MĀLVILNA  – zeltaini brūns svīt-
rainis.

 ĒRKŠĶNAGS  – zeltaini brūns, 
svītrains runcis.

 SPOŽSIRDS  – kaķene ar baltu, 
rūsgani lāsumotu kažoku.

 PELNĀDA  – palsi pelēcīgs runcis 
ar tumšākiem plankumiem un 
tumšzilām acīm.



 SKĀBEŅASTE  – melnpelēki lā -
sai na kaķe ar baltiem planku-
miem un dzintardzeltenām acīm.

 ZIRNEKĻKĀJA  – melns, lunkans 
runcis ar garām kājām, brūnganu 
pavēderi un dzintardzeltenām 
acīm.

 TĒRCE, KURĀ PELD ZIVTIŅAS 

(TĒRCE)  – brūni svītraina kaķe 
ar pelēkām acīm, no Straujūdens 
cilts.

 VĒTRASVILNA  – tumšpelēks run-
cis ar dzintardzeltenām acīm, no 
Upes klana.

 BALTSPĀRNS  – balta kaķe ar 
zaļām acīm.

 BĒRZKRITIS  – gaišbrūni svītrains 
runcis.

MĀCEKĻI PŪPĒŽĶEPA  – krēmkrāsas run-
čuks.

 RIEKSTUĶEPA  – neliela, pelēk-
balta kaķene.

 PEĻUĶEPA  – pelēkbalts runcis.
 OGĻUĶEPA  – pelēksvītraina kaķene.
 MEDUSĶEPA  – gaišbrūni svītraina 

kaķene.
 MAGOŅĶEPA  – lāsumaina kaķene.



MĀTĪTES DEBESPAPARDE  – palsi pelēka, 
lāsumota kaķene ar zaļām acīm. 
Zemesvilnas kaķēnu Leduspūkas 
un Lapsupūkas māte.

 MARGRIETIŅA  – kaķe no zirgu 
ganībām ar garu, brūngani krēm-
baltu spalvu.

 VĀVERGAITA  – tumšruda kaķe ar 
zaļām acīm, Kazenājnaga kaķēnu 
Lauvupūkas, Aspūkas un Sīļapū-
kas māte.

VECKAĶI GARASTE  – palss, tumši svītrots 
runcis, kļuvis par veckaķi vājas 
acu gaismas dēļ.

 PEĻĀDA  – sīka, dūmakaini brūna 
kaķene.

ĒNAS KL ANS

BARVEDIS MELNZVAIGZNE  – liels, balts 
run  cis ar milzīgām, piķmelnām 
ķepām.

BARVEŽA PALĪDZE RŪSĀDA  – tumši rūsgana kaķene.

DZIEDNIEKKAĶIS MAZDŪNA  – ļoti sīks, svītrains 
runcis.

KAROTĀJI OZOLĀDA  – sīks, brūns runcis.
 PĪLĀDŽNAGS  – ruds runcis.



 DŪMUKĀJA  – melns runcis.
 SNIEGADŪJA  – sniegbalta kaķe.

MĀTĪTES DZINTARĀDA  – lāsumaina kaķene 
ar zaļām acīm.

VECKAĶI CIEDRSIRDS  – tumšpelēks runcis.
 MAGONE  – garkājaina, gaišbrūni 

svītraina kaķene.

 VĒJA KL ANS

BARVEDIS VIENZVAIGZNE  – brūns svītrainis.

BARVEŽA VIETNIECE PELNKĀJA  – pelēka kaķe.

DZIEDNIEKKAĶIS MIZASSEJA  – brūns runcis ar īsu 
asti.

KAROTĀJI ROBAUSS  – svītrains runcis.
 VĀRNUSPALVA  – tumšpelēks, gan-

drīz melns runcis.
 PŪCESŪSA  – gaišbrūns svītrainis.
 BALTASTE  – sīka, balta kaķene.
 NAKTSMĀKONIS  – melna kaķe.
 ZEBIEKSTVILNA  – ruds runcis ar 

baltām ķepām.

VECKAĶI RĪTAPUĶE  – kaķene ar kažoku 
bruņurupuča bruņu rakstā.

 TĪKLAKĀJA  – tumšpelēki svītrains 
runcis.



UPES KL ANS

BARVEDE LEOPARDZVAIGZNE  – kaķene ar 
neparasti plankumotu, zeltaini 
svītrotu kažoku.

BARVEDES PALĪDZE MIGLASĶEPA  – pelēka kaķene ar 
zilām acīm.

DZIEDNIEKKAĶE KODESSPĀRNS  – lāsumaini zel-
taina kaķene.

KAROTĀJI MELNNAGS  – dūmakaini melns 
runcis.

 STRUPASTZOBS  – sīks, brūni svīt-
rots runcis.

 NIEDRŪSA  – melns runcis.
 SŪNASVILNA  – lāsumaina kaķe ar 

zilām acīm.
 SKĀBARŽVILNA  – gaišbrūns run-

cis.
 VIĻŅASTE  – tumšpelēki svītrains 

runcis.

MĀTĪTES AUSMASPUĶE  – gaišpelēka ka -
ķene.

VECKAĶI BEZDELĪGASTE  – tumšbrūni svīt-
raina kaķene ar zaļām acīm.

 STRAUTAKMENS  – pelēks runcis.



KAĶI ĀRPUS KL ANIEM

 PELĒKSVĒDRA  – garspalvains, 
pelēks runcis.

 MILLIJA  – sīka, sudrabaini svīt-
raina mince.
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PROLOGS

Starp dubļainajām koka saknēm pavērās eja. Tālāk 
ēnās mezglaini vijumi apjoza gludu pamatni alā, kas 
izveidojusies vēja un lietus saskanīga darba mēnešos.

Pa stāvo taku, kas vijās uz eju, kāpa kaķis. Tuvo-
joties dzīvnieks modri samiedza acis. Ugunīgi rudais 
kažoks mēnesnīcā laistījās. Kaķa ausis notrīsēja un 
uzboztā spalva nodeva viņa nemieru. Apsēdies pie 
alas mutes, kaķis pārmeta asti pār ķepām un ierunā-
jās: – Tu lūdzi mani atnākt.

Ēnās iezalgojās acis – tik zilas kā ūdens, kad tajā 
spoguļojas vasaras debesis. Alā gaidīja pelēks, laika 
un kauju nesaudzēts karotājs.

– Ugunszvaigzne. – Runcis iznāca ārā un ar balti 
lāsumoto purnu pieglaudās Pērkona klana barvedim. 
– Man tev jāpateicas. – Sirmā kaķa ņaudiens bija gluži 
aizsmacis. – Tu esi atjaunojis zaudētu klanu. Neviens 
nebūtu spējis to paveikt vēl labāk.

– Tev nav man jāpateicas. – Ugunszvaigzne no -
lieca galvu. – Es darīju tikai to, kas bija jādara.

Sirmais karotājs pamāja ar galvu un domīgi pie-
vēra plakstus. – Kā tev šķiet – vai esi bijis labs barve-
dis Pērkona klanam?
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Ugunszvaigzne saspringa. – Nezinu, – viņš noņau-
dēja. – Nav gājis viegli. Bet es vienmēr esmu centies 
rīkoties klana interesēs.

– Neviens neuzdrīkstētos apšaubīt tavu lojali-
tāti, – otrs kaķis iesēcās. – Bet cik tālu tu būtu gatavs 
iet tās vārdā?

Ugunszvaigznes acīs atplaiksnīja nedrošība. Viņš 
uzreiz nevarēja atrast īstos vārdus.

– Ir gaidāmi grūti laiki, – karotājs turpināja, pirms 
rudais runcis paguva atbildēt. – Un tava uzticība kla-
nam tiks pārbaudīta. Reizēm viena kaķa liktenis nav 
visa klana liktenis.

Pēkšņi sirmais karotājs stīvi pieslējās ķepās un 
paraudzījās kaut kur garām Ugunszvaigznem. Šķiet, 
viņš vairs nemaz neredzēja Pērkona klana barvedi, 
bet skatījās nezināmās tālēs, ieraudzījis tur kaut ko, 
kas palika apslēpts Ugunszvaigznes acīm.

Kad viņš atkal ierunājās, vecuma piesmakums 
vairs nebija dzirdams, it kā ar viņa muti runātu kāds 
cits kaķis.

– Viņi būs treji, rada tiem, kas ir rada tev, un zvaig-
žņu vara būs viņu ķepās.

– Nesaprotu, – Ugunszvaigzne ieņaudējās. – Rada 
tiem, kas rada man? Kāpēc tu to saki?

Sirmais karotājs pamirkšķināja acis, un skatiens 
atkal pievērsās Ugunszvaigznem.

– Tev jāpastāsta vairāk! – Ugunszvaigzne uzstāja. 
– Kā lai izlemju, ko iesākt, ja tu nepaskaidro?

Runcis dziļi ievilka elpu, bet pateica tikai: – Ardievu, 
Ugunszvaigzne! Atceries mani tai laikā, kas vēl nāks.
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* * *

Ugunszvaigzne uztrūkās no miega. Vēderu žņau-
dza bailes. Ieraugot pazīstamās migas sienas klana 
ieplakā netālu no ezera, viņš atvieglots samirkšķi-
nāja acis. Caur klints plaisu iespīdēja saule. Tās siltais 
glāsts nomierināja.

Barvedis smagi piecēlās un papurināja galvu, 
mē  ģinot izdabūt sapni no domām. Taču tas nebija 
parasts sapnis. Ugunszvaigzne atcerējās, ka bijis alā, 
tik skaidri, it kā tas būtu noticis pirms nieka mēneša, 
nevis pirms tiem daudzajiem gadalaikiem, kas kopš 
tās nakts bija aizritējuši. Toreiz, kad sirmais karotājs 
izteica savādo pareģojumu, Ugunszvaigznes meitas 
vēl nebija nākušas pasaulē un četri klani vēl dzīvoja 
dzimtajā mežā. Pareģojums bija minis Ugunszvaig-
znem uz papēžiem tālajā ceļā pāri kalniem un jauna-
jās mājās pie ezera apmeties uz dzīvi viņam līdzās. Ik 
reizi, kad debesīs atmirdzēja pilns Mēness, atmiņas 
par seno notikumu atgriezās sapņos. Pat Smilšuvētra, 
kura ik nakti uzticīgi gulēja barvedim blakus, neko 
nenojauta par sirmā kaķa vārdiem.

Runcis paraudzījās lejup no migas uz apmetni, 
kur pamazām modās viņa klans. Klajuma vidū staipī-
jās barveža palīgs Kazenājnags. Iecirtis nagus zemē, 
viņš izlocīja spēcīgos plecus. Vāvergaita pierikšoja 
pie drauga un murrādama padeva tam laburītu.

Kaut nu man nebūtu taisnība, Ugunszvaigzne do -
māja. Taču viņa sirds bija smaga. Barvedi māca bažas, 
ka pareģojums drīz piepildīsies.

Treji ir nākuši...



1.  NODAĻ A

Lapas pieskārās Sīļapūkas kažokam kā krītošas 
sniegpārslas. Arī zem ķepām čabēja lapas, sabiru-
šas tik biezā kārtā, ka ik solis prasīja visus spēkus. 
Ledains vējš pluinīja vēl mīksto, smalko kaķēna pūku, 
un Sīļapūka drebinājās no aukstuma.

– Pagaidi mani! – viņš ievaimanājās. Tālāk priekšā 
bija dzirdama mātes balss, bet siltais augums vien-
mēr palika neaizsniedzams.

– Tu to nekad nenoķersi!
Spalgs ņaudiens iztraucēja sapni, un Sīļapūka sa -

trūcies pamodās. Runčuks paslēja ausis un ieklausījās 
pa  zīstamajos mazuļu migas trokšņos. Brālis un māsa 
aizrautīgi rotaļājās, kazenāji čabēja vien. Debespa-
parde posa savus snaudošos kaķēnus. Sniega nebija – 
Sīļapūka bija drošībā klana apmetnē. Viņš saoda 
mā  tes migas aromātu – viņas pašas tur nebija, bet 
aromāts bija svaigs.

– Au! – viņam izlauzās pārsteiguma spiedziens. 
Aspūka bija smagi piezemējusies tieši brālim virsū. 
– Uzmanīgāk!

– Beidzot esi augšā! – Māsa novēlās zemē un ar 
pakaļkājām atspērās brālim pret sānu. Palēkusies 
viņa metās ķert kaut ko, kas kaitinoši nedevās ķepā.
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Pele! Sīļapūka to saoda. Brālis un māsa laikam 
spēlējās ar apmetnē pārnesto medījumu. Kaķēns pie-
trūkās ķepās un žigli izstaipījās, augumiņam notrīsot 
līdz pašam astes galiņam.

– Ķer ciet, Sīļapūka! – Aspūka uzsauca. Viņam gar 
ausi svelpdama aizlidoja māsas aizlingotā pele.

– Miegamice! – māsa zobojās, kad Sīļapūka mirkli 
par vēlu pagriezās, lai peli noķertu.

– Dabūju! – sauca Lauvupūka. Viņš uzklupa medī-
jumam, ķepiņām nodunot pret mazuļu migas cieti 
nomīdīto pamatu.

Sīļapūka nedzīrās tik viegli atdot brālim visu godu. 
Lai arī mazākais savā metienā, viņš bija ātrs. Viņš 
metās virsū Lauvupūkam, pagrūda brāli malā un ar 
priekšķepu pasniedzās pēc peles.

Runčuks neveikli piezemējās un apmeta kūleni, 
tajā pašā mirklī izbīlī apjēgdams, ka zem ķepām 
izrādījušās nevis sūnas, bet Debespapardes nevarī-
gie mazuļi. Debespaparde ar pakaļkājām iebukņīja 
palaidni, pastumdama viņu nost.

Sīļapūkam aizcirtās elpa. – Vai es viņus ievainoju?
– Protams, ne! – Debespaparde teica. – Tu esi par 

sīku, lai saspiestu kaut blusu! – Lapsupūka un Ledus-
pūka iepīkstējās, mātei iespiežot abus dziļāk vēdera 
līkumā. – Bet jūs trīs kļūstat par trakulīgu mazuļu 
migai!

– Piedod, Debespaparde, – Aspūka atvainojās.
– Piedod, – Sīļapūka piebalsoja, lai arī Debespa-

pardes piezīme par viņa izmēru bija trāpījusi vārīgā 
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vietā. Taču mātīte ilgi nedusmosies. Viņa viegli pie-
deva kaķēniem, kurus pati bija zīdījusi. Toreiz, kad 
Sīļapūka, Aspūka un Lauvupūka piedzima, Vāver-
gaitai tā arī neradās piens, tāpēc vairākus mēnešus 
pirms Lapsupūkas un Leduspūkas nākšanas pasaulē 
visus trīs mazuļus bija zīdījusi Debespaparde.

– Ugunszvaigznem ir pēdējais laiks iecelt jūs 
mā  cekļu kārtā, lai pārvācaties uz mācekļu migu, – 
Debes paparde vēl nerimās.

– Kaut viņš to darītu... – Lauvupūka nopūtās.
– Nu jau vairs nebūs ilgi, – mierināja Aspūka. 

– Mums jau ir gandrīz seši mēneši.
Sīļapūka sajuta parastās sajūsmas tirpas, kas pār-

ņēma ik reizi, kad viņš iedomājās, ka kļūs par karo-
tāju mācekli. Runčuks nevarēja vien sagaidīt, kad 
sāks apgūt cīņas māku. Tomēr, pat neskatoties uz 
Debespapardes seju, viņš sajuta šaubas, kas mātīti 
pārņēma, un zināja, ka tā viņu vēro ar žēlumu. Sīļa-
pūka pikti sabozās – viņš ir tikpat gatavs kļūt par 
mācekli kā Aspūka un Lauvupūka!

Debespaparde atbildēja Aspūkai, nemanīdama, ka 
Sīļapūka ir nojautis viņas nemieru. – Bet jums vēl 
nav seši mēneši! Un pagaidām jūs varat iet spēlēties 
ārā! – viņa pavēlēja.

– Jā, Debespaparde, – padevīgi noņaudēja Lauvu-
pūka.

– Nāc, Sīļapūka! – Aspūka aicināja. – Paņem peli. – 
Nošalca kazenāji, un māsa jau nozuda ārā pa migas 
izeju.
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Sīļapūka uzmanīgi paņēma peli zobos. Tā bija 
ne  sen nomedīta un vēl pavisam mīksta, un run-
čuks negribēja, lai tā sāk asiņot, – vispirms viņi vēl 
kārtīgi paspēlēsies. Viņš devās nopakaļ māsai cauri 
kazenājiem, un Lauvupūka sekoja viņam pa pēdām. 
Eja bija šaura, un kazenāju ērkšķi patīkami ieskāja 
kažoku – gana asi, lai pakasītu, bet ne tik asi, lai 
saskrāpētu.

Ārā gaiss bija dzestrs un svaigs. Pie Dižpārkares 
Ugunszvaigzne mija mēles ar Smilšuvētru. Zemes-
vilna sēdēja abiem blakus.

– Mums jāsāk domāt par karotāju migas paplaši-
nāšanu, – tumši svītrainais runcis ieteica barvedim. 
– Tur jau tagad ir šauri, un Margrietiņas un Skābeņ-
astes kaķēni nepaliks mācekļos mūžīgi.

Mēs arī ne! – nodomāja Sīļapūka.
Spožsirds un Mākoņaste kārtoja viens otram ka -

žoku saulainā stūrītī otrpus klajumam. Sīļapūka dzir-
dēja, kā pār spalvu ritmiski švīkst mēles gluži kā ūdens 
lāses, kas rit pa lietus pievilgušu lapu. Abu ka  rotāju 
kažoki bija biezi, kā jau daždien kaillapī, bet muskuļi 
bija kļuvuši stiegri un slaidi. Medības jau ilgāku laiku 
prasīja visas pūles, un guvums bija trūcīgs.

Izsalkums nebija vienīgās grūtības, ko klanam 
atnesa kaillapis. Šajā kaillapī bija izdzisusi Skābeņ-
astes kaķēna Kurmjaķepas dzīvība – viņš bija sasir-
dzis ar kāsu, kas nepadevās visām Lapustraumes 
zālītēm un gudrībām. Kādā vētrā krītošs zars trāpīja 
Lietusūsam, un runcis bija pagalam.
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Spožsirds brīdi mitējās mazgāties. – Kā klājas, 
Sīļapūka?

Runčuks nolika peli starp ķepām, drošībā no As    pū-
kas kārajiem nagiem. – Man viss kārtībā, kā citādi, – 
viņš noņaudēja. Kāpēc Spožsirdij mūždien tā jā  no-
ņemas ar viņu? Viņš taču bija tikai mazuļu migā, 
nevis klaiņoja pa Ēnas klana teritoriju! Tā vien šķita, 
ka kaķe ne mirkli nenolaiž no viņa savu vienīgo aci. 
De  dzīgi vēlēdamies pierādīt, ka ir tikpat spēcīgs kā 
māsa un brālis, Sīļapūka aizmeta peli augstu pār As -
pūkas galvu.

Lauvupūka aizbrāzās brālim garām un klupa virsū 
māsai, lai tā netiktu pie peles pirmā, bet no mazuļu 
migas puses atskanēja Vāvergaitas balss: – Pret medī-
jumu jāizturas ar lielāku cieņu! – Māte pašlaik čakli 
aizbāza ar lapām ērkšķaino dzinumu sienu, kas sar-
gāja migu.

Turpat blakus rosījās Margrietiņa. – Kaķēni paliek 
kaķēni, – viņa miermīlīgi murrāja.

Sīļapūkas nāsis iepletās, uztverot Margrietiņas 
svešādo aromātu. Viņa smaržoja citādi nekā klanā 
dzimušie kaķi, un dažs labs karotājs vēl aizvien sauca 
viņu par minci, jo Margrietiņa agrāk bija dzīvojusi 
zirgu aplokā un ēdusi divkājaino ēdienu. Margrietiņa 
pati nebija karotāja un neizrādīja ne mazāko vēlē-
šanos vispār kādreiz atstāt mazuļu migu, bet viņas 
kaķēni – Peļuķepa, Riekstuķepa un Pūpēžķepa – bija 
mācekļi, un Sīļupūka tos uzskatīja par tikpat īstiem 
klana kaķiem kā visi pārējie.
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– Cik nu vairs ilgi, līdz viņi vairs nebūs nekādi 
kaķēni, – Vāvergaita sacīja Margrietiņai, ar garo asti 
pierausdama tuvāk vēl kaudzīti lapu. Sausā čaboņa 
uzjundīja Sīļapūkam atmiņas par sapni.

– Vēl jo vairāk – lai jau papriecājas, kamēr var, – 
Margrietiņa pasmaidīja.

Sīļapūkas sirds iesila sirsnībā pret krēmbalto ka -
ķeni. Viņa māte bija Vāvergaita, tomēr reizēs, kad 
viņai bija jāpilda citi pienākumi klanā, tieši Margrie-
tiņa bija sildījusi un mazgājusi mazos ķepu ķepā ar 
Debespapardi. Vāvergaita jau drīz pēc kaķēnu laiša-
nas pasaulē bija atgriezusies pie karotājas pienāku-
miem. Viņai gan vēl bija sava vieta mazuļu migā, taču 
rudā kaķe tur iegriezās arvien retāk un labprātāk 
gulēja karotāju migā, kur agrā celšanās uz rītausmas 
patruļu netraucēja kaķēniem un mātītēm.

– Vai caurvējš vēl velk? – Vāvergaita uzsauca caur 
migas sienu.

– Nē. – Debespapardes balss caur brikšņiem ska-
nēja slāpēti. – Mums te ir silti kā lapsas alā.

– Ļoti labi, – Vāvergaita nopriecājās. – Margrietiņ, 
vai varēsi te visu sakārtot? Apsolīju Kazenājnagam, 
ka palīdzēšu apstaigāt ieplaku un izpētīt, vai nav 
izkustējušies akmeņi.

– Izkustējušies? – Margrietiņa izdvesa.
– Ir labi, ka mums te ir tik pamatīgas sienas aiz-

sardzībai. – Vāvergaitas vārdi klusi atbalsojās pret 
stāvajām klinšu krantīm, kas ieskāva apmetni gan-
drīz pilnā lokā. – Bet sarmas dēļ spraugas var kļūt 
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platākas, un negribētos, lai kāds akmens negaidīti 
nogāžas lejā apmetnē.

Nākamajā mirklī Sīļapūkas uzmanību novērsa no 
veckaķu migas uzvēdījusi rūgtā peļu žults smaka. 
Tur laikam Lapustraume izņēma Garastem vai Peļ-
ādai kādu ērci. Daudz patīkamāks aromāts pavadīja 
divu Margrietiņas bērnu atgriešanos apmetnē – Peļu-
ķepa un Riekstuķepa pārnāca no medībām ar svaigu 
medījumu. Abi sajūsmināti izskrēja klajuma vidū. 
Peļuķepa nesa divas peles, bet Riekstuķepa bija iecir-
tusi zobus prāvā strazdā. Mācekļi nometa guvumu 
medījuma kaudzē.

Zemesvilna rikšoja abiem pretī. – Skat, tev ir labi 
veicies, Riekstuķepa! – viņš uzslavēja savu mācekli. 
– Jūs abi esat malači! – Mācekļi sāka murrāt, un Sīļa-
pūka ievēroja, ka viņu balsis ļoti līdzinās mātes bal-
sij, lai arī tās slāpē biezais, pūkainais kažoks.

Pēkšņi uzpūta vējš, un Sīļapūku nogāza no ķepām 
spalvu kamols.

– Tu spēlēsies ar mums vai ne? – Aspūka noprasīja.
Sīļapūka pietrūkās ķepās un noskurinājās. – Pro-

tams, spēlēšos!
– Lauvupūka pievāca peli un nedod atpakaļ! – As -

pūka pukojās.
– Ķeram viņu ciet! – Sīļupūka aizcilpoja pāri kla-

jumam pie brāļa. Viņš nogāza to augšpēdus un pie-
spieda pie salnas apdvestās zemes, bet Aspūka tik-
mēr izrāva peli brālim no nagiem.

– Tas nav godīgi! – Lauvuķepa protestēja.
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– Mums nav jābūt godīgiem! – Aspūka triumfējoši 
iespiedzās. – Mēs vēl neesam Zvaigznes klanā!

– Un nekad arī nebūsiet, ja turpināsiet tā spēlēties 
ar ēdienu! – Ceļā uz karotāju migu kaķēniem blakus 
bija apstājies Vētrasvilna. Runča vārdi bija bargi, to -
mēr balss skanēja sirsnīgi. – Ir kaillapis – mums jāpa-
teicas Zvaigznes klanam par katru kumosu.

Lauvupūka izķepurojās no Sīļapūkas tvēriena. 
– Mēs tikai vingrināmies medīt!

– Mums ir jāvingrinās, – Sīļapūka piebalsoja, pie-
slējies sēdus. – Mēs drīz būsim mācekļi.

Vētrasvilna brīdi klusēja, bet tad pasniedzies žigli 
nolaizīja Sīļapūkas pakausi. – Protams, – pelēcis no -
murmināja. – Biju to piemirsis.

Kaķēnu sagrāba dusmas. Kāpēc viss klans iztu-
ras pret viņu kā pret nule dzimušu, kaut patiesībā 
viņam apritējuši jau gandrīz seši mēneši? Runčuks 
pikti papurināja galvu. Tas Vētrasvilna pat nav īsts 
Pērkona klana kaķis! Viņa tēvs Pelēksvēdra gan kād-
reiz bija Pērkona klana barveža palīgs, bet pats Vēt-
rasvilna bija uzaudzis mātes – Upes – klanā, un viņa 
dzīvesbiedre Tērce bija ienācēja no kalniem. Kādas 
viņam tiesības izturēties ar tādu pārākumu?

Aspūkai ieburkšķējās vēders. – Varbūt nespēlēsi-
mies ar peli, bet apēdīsim to?

– Sadaliet jūs, – Lauvupūka piedāvāja. – Es pa -
ņemšu kaut ko no kaudzes.

Sīļapūka pagriezās pret medījumu, ko torīt bija 
sanesuši karotāji. No tās puses vēdīja tikko jūtams 
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smārds, kas darīja viņu nemierīgu. Runčuks ievilka 
dziļāk elpu un pavēra muti, lai sajustu dīvaino smaku 
uz aukslējām. Bija skaidri jūtama Riekstuķepas svaigi 
nomedītā strazda smarža un Peļuķepas peļu aro-
māts – dzīvnieku asinis vēl bija siltas. Bet kaut kur 
dziļāk stīdza skāņa dvaka, kas savilka mēli čokurā. 
Sīļapūka stīvi izslēja asti un rikšiem apsteidza brāli.

– Ko tu dari? – Lauvupūka apjuka.
Sīļapūka neatbildēja. Viņš ar purniņu parakā-

jās starp sīkajiem putneļiem un grauzējiem, saķēra 
zobos paceplīti un izvilka laukā. – Paskaties! – viņš 
ieņaudējās un ar ķepu apvēla putnu vēkšpēdus. Tā 
vēders čumēja un ņudzēja no tārpiem.

– Pēēē! – Aspūka iespiedzās.
No veckaķu migas ar sūnu kumšķi zobos izlīda 

Lapustraume. Sīļapūka saoda peļu žulti – smaka bija 
vēl stiprāka par pūstošo paceplīti. Dziedniece ap -
stājās kaķēnu trijotnei blakus. – Esat acīgi! – viņa 
pa  slavēja, nometusi ar žulti piesūcinātās sūnas sev 
pie ķepām. – Zinu, ka pašlaik ar medījumu ir knapi, 
bet labāk neēst neko, kas varētu kaitēt māgai.

– Sīļapūka to atrada! – Aspūka pastāstīja.
– Tad viņš man ir aiztaupījis pacientu, – Lapu-

straume nopriecājās. – Man jau tāpat ir darba pilnas 
ķepas. Mālvilna un Bērzkritis ir saķēruši balto kāsu.

– Gribi, es tev palīdzēšu savākt zālītes? – Sīļapūka 
piedāvājās. Runčuks vēl ne reizi nebija bijis ārpus 
apmetnes un mocījās ilgās izpētīt mežu. Viņam gribē-
jās pašam ar savu degunu apostīt iezīmētās robežas. 
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Līdz šim bija gadījies sajust tikai vāju Ēnas klana un 
Vēja klana aromātu atblāzmu, ko uz saviem kažo kiem 
atnesa Pērkona klana patruļas. Gribējās sajust, kā 
smaržo ezera elpa, pirms tai piejaukušies meža aro-
māti. Gribējās iegaumēt, kur ir robežas, lai aizstāvētu 
sava klana teritoriju līdz pēdējai naga tiesai.

– Tu varētu savākt daudz vairāk zālīšu, ja tev būtu 
mēs, kas palīdz tās atnest! – Lauvupūka atbalstīja brāli.

– Jūs zināt, ka nedrīkstat atstāt apmetni, iekams 
neesat kļuvuši par mācekļiem, – Lapustraume atgā-
dināja.

– Bet tev vajag palīgus, ja klanā ir slimnieki... – 
Sīļapūka nerimās.

Lapustraume apklusināja kaķēnu, ar asti aizspie-
žot viņa mutīti. – Piedod, Sīļapūka, – viņa noņau-
dēja. – Nu jau pavisam drīz Ugunszvaigzne jums dos 
jūsu mācekļu vārdus. Bet vēl ir jāpagaida – kā visiem 
citiem kaķēniem.

Sīļapūka saprata, ko dziedniekkaķe grib teikt. 
Viņu tēvs bija barveža palīgs un māte – Ugunszvaig-
znes meita. Lapustraume ne pirmoreiz atgādināja, 
ka tāpēc vien nav ko cerēt uz īpašām priekšrocībām. 
Runčuka aste pikti notrīsēja. Brīžiem bija tāda sajūta, 
ka viss klans ir meties uz vienu ķepu un ir gatavs 
uz visu, lai tikai viņi trīs nekad nedabūtu nekādas 
priekš rocības. Cik netaisni!

– Piedod, – dziedniece atkārtoja, – bet tā nu tas 
ir. – Viņa paņēma smirdošās sūnas un aiztecēja uz 
savu migu.
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– Lapustraume vienmēr domā, ka var mums pie-
labināties, jo nes mūsu guļvietām vilnu no tīreļa! – 
Sīļapūka pikti šņāca. – Pielien mums ar bišu kārēm... 
Kāpēc viņa mums nekad nedod to, ko tiešām vēla-
mies, – iespēju tikt laukā no apmetnes?

Aspūkas aste slaucīja sasalušo zemi. Sīļapūka 
zināja skaidrāk par skaidru, ka arī māsa kāro izpē-
tīt pasauli aiz apmetnes robežām – tikpat dedzīgi kā 
viņi ar Lauvupūku. – Bet viņai taisnība, – kaķenīte 
noburkšķēja. – Mums ir jāievēro karotāju kodekss.

Kaķēni paēda, sadalīdami peli un strupasti. Pēc tam 
Sīļapūka apsēdās un sāka mazgāt purniņu, ar ķepu spa-
rīgi vilkdams pār ausīm, lai tās kārtīgi iztīrītu. Tā dar  -
bodamies, viņš pamanīja no karotāju migas iznākam 
Tērci. Viņa piebiedrojās Mākoņastem un Spožsirdij sau-
lītē. Tērces aromāts bija atšķirīgs no citiem karotājiem – 
no viņas dvesa kalnu un strauja ūdens smarža. Tas pa -
darīja viņu par svešādāko no visiem kaķiem, kuri nebija 
dzimuši klanā. Bet vai vaina bija tikai aromātā? Vai arī 
tur slēpās kas vairāk? Kaķēns juta kalnu kaķē tādu kā 
modru nedrošību, kas to ne mirkli pilnībā ne  pameta. 
Sīļapūka nevarētu īsti pateikt, kas par lietu, tomēr jutās 
pārliecināts, ka Tērce mežā nejūtas kā mājās.

Ap ieeju sakrautā ērkšķu barjera nočabēja, vēs-
tījot par Pūpēžķepas atgriešanos. Margrietiņas tre-
šais kaķēns uzreiz metās pie medījuma kaudzes un 
nometa tur savu guvumu – tuklu meža balodi.

– Kur Kazenājnags? – Pūpēžķepa uzsauca kaķē-
niem. Kazenājnags bija Pūpēžķepas skolotājs, un 
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Sīļapūka neviļus sajuta greizsirdības dūrienu par 
to, ka Pūpēžķepa tik daudz laika pavada mācībās 
ar Kazenājnagu, jo arī pašam ķepas niezēt niezēja 
doties mežā pamedīt tēva sabiedrībā.

– Viņš ir kopā ar Vāvergaitu, – Sīļapūka sacīja. 
– Viņi pārbauda, vai nav izkustējies kāds akmens. – 
Runčuks saausījās, vai nesadzirdēs vecāku balsis. 
Dzirdēt neko nevarēja, bet no klintīm aiz dziedniek-
kaķes migas vēdīja abu aromāts.

– Tur augšā, – viņš teica Pūpēžķepam un norādīja 
ar degunu turp.

– Tu šodien esi sevišķi vērīgs, Sīļapūka! – Pūpēž-
ķepa nopriecājās. – Gribēju parādīt viņam balodi un 
pajautāt, vai pēc saulesvidus mācīsimies cīņas paņē-
mienus.

Greizsirdība vēl stiprāk iecirta savus nagus Sīļapū-
kam vēderā. Kāpēc es nevaru jau tagad būt māceklis?

– Tu laikam esi lielisks mednieks, – Lauvupūka 
nopūtās, acīmredzot domādams to pašu, ko brālis.

– Tas ir treniņa jautājums. – Pūpēžķepa nebija 
lepns. – Skatieties! – Viņš pieplaka pie zemes. – Sā -
kumā jādara šādi.

Lauvupūkas vēderiņš piespiedās zemei, mēģinot 
atdarināt mācekļa pozu.

– Asti lejā, – Pūpēžķepa komandēja. – Tā slienas 
gaisā kā tāds zilais zvaniņš!

Lauvupūkas aste nobūkšķēja pret cieto zemi.
– Un tagad uz priekšu – līgani kā čūska, – Pūpēž-

ķepa rīkoja.
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– Izskatās, ka tev ir sapūties vēders! – ieķiķinājās 
Aspūka.

Lauvupūka rotaļīgi iešņācās un metās māsai virsū, 
nogāžot viņu zemē. Aspūka pretojās un smieklos 
mur  rāja, kamēr brālis ar pakaļķepām apstrādāja 
viņai vēderu.

Abi bija tā aizrāvušies cīkstiņā, ka pat nemanīja 
ārpus apmetnes atskanam savādu troksni.

Sīļapūka gan to pamanīja.
Ieejai tuvojās soļu dunoņa. Sīļapūka sazīmēja Zir-

nekļkājas un Ērkšķnaga aromātu. Patrulētāji atgrie-
zās mājās. Bet kaut kas nebija lāgā – karotāju ķepas 
dimdēja steigā, un smārdā bija jūtama sīva baiļu nots.

Zirnekļkāja un Ērkšķnags iebrāzās apmetnē, un 
Sīļapūka juta, kā spalva saslienas stāvus.

Ugunszvaigzne un Smilšuvētra pietrūkās ķepās.
– Kas noticis? – barvedis noņaudēja.
Zirnekļkāja dziļi ievilka elpu un paziņoja: – Mūsu 

teritorijā ir beigta lapsa!


